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້
້ ງຂັນປະມູນ
ໝວດ I - ຂແນະນ
າສາລັບຜູື່ ເຂົາແຂື່
ກ.
1.

ຂອບເຂດຂອງ ການ

1.1

ປະມູນ

ບັນຍັດທົື່ວໄປ

້ ນສາລັບການປະມູນ (BDS) ຜູື່ ຈັດຊ ້
ໂດຍອງໃສື່ ການແຈ ້ງເຊນປະມູນຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູ ໃນຂມູ
້ າລັບສິນຄ້າ ແລະ ອຸ ປະກອນ ດັື່ງທື່
ໄດ້ອອກເອກະສານປະມູນສະບັບນ ້ ເພື່ ອດາເນນການຈັດຊສ
ແຈ ້ງໄວ້ໃນ ໝວດ VII: ລາຍການ. ຊື່ ຂອງການຕ້ອງການ, ຊື່ ຂອງການປະມູນ, ເລກທສັນຍາ ແລະ
ຈານວນພູ ດຂອງການປະມູນເປດກວ້ າງພາຍໃນ (NCB) ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ BDS.

1.2

2. ແຫລື່ ງທຶນ

້ ຄວາມໝາຍດັື່ງຕື່ ໄປນ:້
ຄາສັບທື່ ນາໃຊ້ໃນເອກະສານປະມູນສະບັບນມ
(a)

ັ ລາຍລັກອັກສອນ” ໝາຍເຖິງການພົວພັນດ້ວຍການຂຽນ (ເຊັື່ນ: ອເມນ,
ຄາສັບ “ເປນ
ັ ້ ນເຖິງການໄດ້ຮບ
ັ ;
ໂທລະສານ...) ເພື່ ອຢງຢ

(b)

້
້
ັ ຢື່າງອື່ ນ, ຄາສັບ ພາສາ
ເວັນເສຍແຕື່
ເນອໃນຂອງເອກະສານ
ຈະມຄວາມໝາຍເປນ
ັ “ພະຫຸ ພດ
ັ “ເອກະພົດ” ແລະ ຖ້າ
ົ ” ມຄວາມໝາຍຄກັນກັບເປນ
ອັງກິດ ທື່ ຂຽນເປນ
ັ “ເອກະພົດ” ກື່ ມຄວາມໝາຍຄກັນກັບ “ພະຫຸ ພດ
ົ ”; ແລະ
ຂຽນເປນ

(c)

ິ .
“ວັນ” ໝາຍເຖິງວັນຕາມປະຕິທນ

ັ ໂຄງການທື່ ໃຊ້ທນ
ຶ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຫລ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ຕ້ອງນາໃຊ້ ເງື່ ອນໄຂທື່ ການົດ
[ຖ້າເປນ
ໄວ້ຕາມ ITB 2.1 ແລະ ITB 2.2 ດັື່ງລຸື່ ມນ]້
2.1

້
້ ຕື່ ໄປວື່ າ “ຜູື່ ກູຢ້ ມ”) ໄດ້ຮບ
ັ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ, ເອນຫຍ
້
ື່
້
ື່
ຶ ດັງກື່ າວ (ເອນຫຍຕໄປວື່ າ “ທຶນ”) ຈາກທະນາຄານໂລກ ຫລ ທະນາຄານ
ທຶນ ແລະ ນາໃຊ້ທນ
້
້ ຕື່ ໄປວື່ າ “ທະນາຄານ”) ໃນຈານວນທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS ເພື່ ອ
ພັດທະນາອາຊ (ເອນຫຍ
ັ ໂຄງການຕາມຊື່ ທື່ ໄດ້ບື່ ງໄວ້
ົ ໃນ BDS. ຜູື່ ກູຢ້ ມເງ ິນມຈຸດປະສົງ ທື່ ຈະນາໃຊ້ທນ
ຶ ສື່ ວນໃດ
ປະຕິບດ
້ .້
ັ ການອະນຸມດ
ັ ພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາ ຈາກການປະມູນຄັງນ
ສື່ ວນໜຶື່ງ ເພື່ ອໃຊ້ຈື່າຍຕາມທື່ ໄດ້ຮບ

2.2

ັ ໄດ້ກື່ ຕື່ ເມື່ ອໄດ້ຮບ
ັ ການສະເໜຈາກຜູື່ ກູຢ້ ມ ເທົື່າ ນັນ້
ການເບກຈື່ າຍໂດຍທະນາຄານ ຈະປະຕິບດ
ັ ການເຫັນດຈາກທະນາຄານ ແລະ ຈະຕ້ອງຢູື່ ພາຍໃຕ້ ເງື່ ອນໄຂ ຂອງການກູ ້
ແລະ ພາຍຫລັງໄດ້ຮບ
ຢມທຸກຢື່າງ (ຫລ ສັນຍາດ້ານການເງ ິນອື່ ນໆ). ສັນຍາກູຢ້ ມຈະບື່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມການຖອນເງ ິນ
ຈາກບັນຊເງ ິນກູ ້ ເພື່ ອຈຸດປະສົງໃນການເບກຈື່ າຍໃຫ້ບຸກຄົນ ຫລ ອົງການໃດໜຶື່ງ ຫລ ເພື່ ອໃຊ້ຈື່າຍ
້
້
ື່ ານັນ,
້ ຕາມຄວາມເຂົາໃຈ
້
ໃນການສັື່ງສິນຄ້າເຂົາມາ,
ຖ້າຫາກວື່ າການໃຊ້ຈື່າຍ ຫລ ສິນຄ້ານາເຂົາເຫລົ

້ ງ ຂອງສະຫະປະຊາ
ຂອງທະນາຄານ, ແມື່ ນໄດ້ຖກຫ້າມ ໂດຍການ ຕັດສິນຂອງສະພາຄວາມໝັນຄົ
ົ ບັດທ VII ຂອງ ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ. ບື່ ມພາກສື່ ວນອື່ ນໃດນອກຈາກຜູື່ ກູ ້
ຊາດ ພາຍໃຕ້ກດ
ຶ ກູຢ້ ມ
ຢມຈະມສິດຕື່ ສັນຍາກູຢ້ ມ (ຫລ ສັນຍາດ້ານການເງ ິນອື່ ນໆ) ຫລ ຮຽກຮ້ອງນາໃຊ້ທນ
ດັື່ງກື່ າວ.

ັ ໂຄງການທື່ ນາໃຊ້ທນ
ຶ ຂອງລັດຖະບານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ, ຕ້ອງນາໃຊ້ເງື່ ອນໄຂ ITB 2.1 ແລະ 2.2 ດັື່ງ
[ຖ້າເປນ
ລຸື່ ມນ]້
້ ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ທຶນງ ົບປະມານແຫື່ ງລັດຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS ແລະ ມຈຸດປະສົງ
2.1 ຜູື່ ຈັດຊໄດ້
ຶ ດັື່ງກື່ າວສື່ ວນໃດສື່ ວນໜຶື່ງ ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມການອະນຸມດ
ັ
ັ ຍາສະບັບນ ້
ນາໃຊ້ທນ
ພາຍໃຕ້ສນ
ໂດຍຜື່ານການປະມູນ.
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2.2 ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງວັກນ,້

”ງ ົບປະມານຂອງລັດ”

ໝາຍເຖິງທຸ ກແຫລື່ ງທຶນພາຍໃນ

ຈາກ

ລັດຖະບານ.

3. ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ຫລ ສ ້

3.1

ັ ຕາມນະໂຍບາຍວື່ າດ້ວຍການຕ້ານ ການທຸ
ລັດຖະບານ ຫລ ທະນາຄານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບດ
ື່
້
ຈະລິດ ຫລ ພຶດຕິກາສໂກງຕາມທໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດທ VI.

3.2

້ ງຂັນປະມູນ ຈະຕ້ອງອະນຸຍາດ ແລະ ໃຫ້
ັ ຕາມນະໂຍບາຍດັື່ງກື່ າວ, ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ເພື່ ອປະຕິບດ
ຶ ສາ, ຜູື່ ໃຫ້
ພະນັກງານຂອງຕົນ (ທື່ ໄດ້ແຈ ້ງໄວ້ ຫລ ບື່ ໄດ້ແຈ ້ງ), ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ , ຜູື່ ຊື່ ວຍທື່ ປກ

ໂກງ

ັ ຖະບານ
ບລິການ ຫລ ຜູື່ ສະໜອງວັດສະດຸ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົາ້ ຍິນຍອມໃຫ້ລດ
້
ື່
ື່
ຶ ນທຶກ ແລະ ເອກະສານອນໆທກື່ ຽວຂ້ອງກັບ
ແລະ/ຫລ ທະນາຄານ ໄດ້ກວດກາບັນຊ, ປມບັ
ື່
້
ັ ສັນຍາ (ໃນກລະນ ໄດ້ຮບ
ັ ສັນຍາ) ແລະ ໃຫ້
ຂັນຕອນການຍນຊອງປະມູນ ແລະ ການປະຕິບດ
້
ັ ຜູື່ ແຕື່ ງຕັງ.
ມການກວດກາໂດຍຜູື່ ກວດກາອິດສະລະ ຊຶື່ງລັດຖະບານ ແລະ/ຫລ ທະນາຄານ ເປນ
້ ງຂັນປະມູນ ທື່ ມ
4. ຜູື່ ເຂົາແຂື່

4.1

ຄວາມເຫມາະສົມ

ັ ການເປດກວ້ າງໃຫ້ບລິສດ
ັ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ທື່ ມເງື່ ອນໄຂ ຄົບ
ການແຈ ້ງເຊນປະມູນນ ້ ແມື່ ນເປນ
້ ງຂັນປະມູນຈາກປະເທດອື່ ນໆ ທື່ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ V
ຖ້ວນ, ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ວມປະມູນໄດ້ເຊັນດຽວກັນ.
ກື່ ສາມາດເຂົາຮື່

4.2

້ ງຂັນປະມູນ ອາດແມື່ ນນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນແບບສື່ ວນຕົວ, ລັດວິສາຫະກິດ ຕາມ ITB 4.5 ຫລ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ຮື່ ວມທຸ ລະກິດ “JV”
ການຮື່ ວມທຶນລະຫວື່ າງຫົວໜື່ ວຍທຸລະກິດເຫລົື່ານັນ້ ໃນຮູ ບແບບ ບລິສດ

້ ນ
້ ສື່ ວນທຸລະກິດໃໝື່ ໂດຍມ
ພາຍໃຕ້ການຕົກລົງທື່ ມຢູື່ແລ້ວ ຫລ ມິຈດ
ຸ ປະສົງ ເພື່ ອສ້າງຕັງຮຸ
ັ ້ ນ. ໃນກລະນມ ການຮື່ ວມ ທຸ ລະກິດ “JV” ສະມາຊິກທຸກຄົນ ຈະຕ້ອງ
ເອກະສານຢງຢ
ັ ສັນຍາຕາມເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາ. ຖ້າ
ຮັບຜິດຊອບ ຮື່ ວມກັນຕື່ ວຽກທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ກັບການປະຕິບດ
້ ຕາງໜ້າຂອງຕົນທື່ ມສິດ
ັ ໂຄງການ, ບລິສດ
ັ ຮື່ ວມທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງແຕື່ ງຕັງຜູື່
ຫາກ “JV” ໄດ້ຮບ
ັ “JV” ຫລ ໃນນາມສະມາຊິກຜູື່ ໃດ ຜູື່ ໜຶື່ງຂອງ
ຕັດສິນ ການດາເນນ ທຸ ລະກິດ ໃນນາມບລິສດ
້
ັ ສັນຍາ. ເວັນເສຍແຕື່
“JV” ຕະຫລອດໄລຍະການດາເນນການປະມູນ ແລະ ໃນໄລຍະປະຕິບດ
ຈະ
້ ວມທຸ ລະກິດ “JV”.
ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ BDS, ຈະບື່ ຈາກັດຈານວນສະມາຊິກ ທື່ ເຂົາຮື່
4.3

້ ງຂັນປະມູນ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່

້ ງຂັນ
ຈະຕ້ອງບື່ ມຜົນປະໂຫຍດຊາ້ ຊ້ອນ. ຖ້າຫາກກວດພົບວື່ າຜູື່ ເຂົາແຂື່
ື່
້ ງຂັນປະມູນນັນ້ ຈະຖວື່ າ ມຜົນ
ປະມູນໃດໜຶງ ມຜົນປະໂຫຍດຊາ້ ຊ້ອນ ຈະຖກຕັດສິດ. ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
ປະໂຫຍດຊາຊ້ອນ ໃນໄລຍະການດາເນນການປະມູນ ຖ້າຫາກຕົກຢູື່ໃນກລະນດັື່ງນ:້
(a)

ັ ສິດຜົນປະໂຫຍດຜູື່ ດຽວກັນ; ຫລ
ໄດ້ມການພົວພັນກັບຜູື່ ໄດ້ຮບ

(b)

້ ງຂັນ ປະມູນ
ັ ສິນຈ ້າງລາງວັນໂດຍກົງ ຫລ ໂດຍທາງອ້ອມຈາກຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຮັບ ແລະ ໄດ້ຮບ
ຄົນອື່ ນ; ຫລ

(c)

້ ງຂັນປະມູນຄົນອື່ ນ; ຫລ
ມຜູື່ ຕາງໜ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ຜູື່ ດຽວກັນກັບຜູື່ ເຂົາແຂື່

(d)

້ ງຂັນປະມູນຄົນອື່ ນ ຫລ ຜື່ານບຸ ກຄົນທສາມ ຊຶື່ງເຮັດ
ມການພົວພັນໂດຍກົງກັບຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນຄົນອື່ ນ ຫລ
ົ ຕື່ ການປະມູນຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ໃຫ້ຜູື່ກື່ ຽວຢູື່ໃນຖານະທື່ ມອິດທິພນ
້
ົ ຕື່ ຜູື່ ຈັດຊໃນການຕັ
ມອິດທິພນ
ດສິນຜົນຂອງການປະມູນ; ຫລ

(e)

້ ງຂັນປະມູນຜູື່ ໃດຜູື່ ໜຶື່ງ ຍື່ ນປະມູນຫລາຍກື່ ວາໜຶື່ງຊອງ. ໃນກລະນນ,້ ຊອງ
ຖ້າຜູື່ ເຂົາແຂື່
ປະມູນທັງໝົດທື່ ຜູື່ ກື່ ຽວມສື່ ວນຮື່ ວມນາຈະຖກຕັດສິດທັງໝົດ. ແຕື່ ກລະນນ ້ ບື່ ໄດ້
້ ວມປະມູນນາຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນຫລາຍກື່
ກວມເອົາຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ຊຶື່ງສາມາດເຂົາຮື່
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ວາໜຶື່ງຄົນໄດ້; ຫລ
(f)

້ ງຂັນປະມູນ ໄດ້ຮື່ວມເປນ
ັ ທື່ ປກ
ຶ ສາໃນການ
ຖ້າສະມາຊິກຄົນໃດຄົນໜຶື່ງຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກສາລັບການປະມູນ; ຫລ
ກະກຽມອອກແບບແຜນຜັງ ຫລ ຂກ

(g)

້ ງຂັນປະມູນໄດ້ຖກວື່ າຈ ້າງ (ຫລ ຖກສະເໜວື່ າ
ຖ້າສະມາຊິກຄົນໃດຄົນໜຶື່ງຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
ັ ວິສະວະກອນ) ໂດຍຜູື່ ຈັດຊືື້ ຫລ ຜູື່ ກູຢ້ ມ ສາລັບຈັດຕັງປະຕິ
ັ ສັນຍາ;
ຈ ້າງໃຫ້ເປນ
ບດ
ຫລ

(h)

້ ງຂັນປະມູນ ເປນ
ັ ຜູື່ ສະໜອງສິນຄ້າ, ວຽກ ຫລ ການບລິການອື່ ນໆ ຊຶື່ງບື່ ແມື່ ນ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຶ ສາ ແຕື່ ພົວພັນໂດຍກົງກື່ ຽວກັບວຽກງານບລິການ ທາງດ້ານ
ວຽກບລິການທາງດ້ານທື່ ປກ
້
ຶ ສາ ໃນການກະກຽມ ຫລ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂຄງການ ຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ທື່ ປກ
ບດ
້ າ
BDS ITB 2.1 ຊຶື່ງແມື່ ນສະມາຊິກຂອງຕົນ ມສື່ ວນກື່ ຽວຂ້ອງ ຫລ ພາຍໃຕ້ ການຊນ
້ ຄອງຮື່ ວມກັນກັບຕົນ; ຫລ
ໂດຍກົງ ຫລ ທາງອ້ອມ ຫລ ພາຍໃຕ້ ການຄຸ ມ

(i)

້ ງຂັນປະມູນ ມການພົວພັນທຸລະກິດຢື່າງໃກ ້ຊິດ ຫລ ຖານະຄອບຄົວ ກັບ ວິຊາ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
ັ ໂຄງການ ຫລ ຜູື່ ທື່ ມ
ການຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ຫລ ຜູື່ ກູຢ້ ມ (ຫລ ອົງການທື່ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຶ ກູຢ້ ມ), ຊຶື່ງ (i) ມສື່ ວນຮື່ ວມໂດຍກົງ ຫລ ໂດຍທາງອ້ອມ
ສື່ ວນຮື່ ວມໃນການນາໃຊ້ທນ
ກັບການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ຫລ ຮຽບຮຽງເງື່ ອນໄຂສັນຍາ, ແລະ/ຫລ ການປະ

້
ັ ຫລ ກວດກາສັນຍາ,
ເມນການປະມູນ; ຫລ (ii) ມສື່ ວນຮື່ ວມໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້
້ ອນຈາກການພົວພັນນ ້ ໄດ້ຖກແກ ້ໄຂ ໃນທານອງທື່
ເວັນເສຍແຕື່
ຜົນປະໂຫຍດຊາຊ້
ລັດຖະບານ, ທະນາຄານ ສາມາດຮັບເອົາໄດ້ຕະຫລອດຂະບວນການ ປະມູນ ແລະ
ັ ສັນຍາ.
ການປະຕິບດ
4.4

້ ງຂັນປະມູນ ໄດ້ຖກຕັດສິດຍ້ອນມຄວາມຜິດຕາມຂແນະນ
້
້ ງຂັນປະມູນ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
າສາລັບຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
້
້ ງກັນ ແລະ ການ
ITB 3.1 ຂ້າງເທິງນ, ແລະ ຕາມຂແນະນ
າຂອງທະນາຄານໂລກ ວື່ າດ້ວຍ ການປອ
ື່
ຶ (“ບົດແນະນາວື່ າດ້ວຍ ການ
ປາບປາມການທຸ ຈະລິດສາລັບໂຄງການ ທທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ທນ

ັ ຂອງ ລັດຖະບານ ແຫື່ ງ ສປປ ລາວ,
ຕ້ານການທຸຈະລິດ”), ຫລ ຕາມກົດໝາຍ ທື່ ນາໃຊ້ໃນປະຈຸບນ
ື່
້
ັ ຜູື່ ໃຫ້ທນ
ັ ໂຄງການທື່ ທະນາຄານເປນ
ຶ ຫລ
ຜູື່ ກື່ ຽວຈະບມສິດເຂົາຮື່ ວມ ແຂື່ ງຂັນປະມູນ ຫລ ໄດ້ຮບ

ໂຄງການ ທື່ ນາໃຊ້ງ ົບປະມານຂອງລັດ ໃນຊື່ ວງໄລຍະເວລາທື່ ທະນາຄານ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້
ັ ແລະ ບຸ ກຄົນດັື່ງກື່ າວ ສາມາດຫາໄດ້ຈາກ ເວັບໄຊທື່ ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ BDS.
ການົດໄວ້. ບັນຊບລິສດ
4.5

້ ງຂັນປະມູນ ຊຶື່ງແມື່ ນລັດວິສາຫະກິດ ຫລ ສະຖາບັນໃດໜຶື່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ມສິດເຂົາ້
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ຢື່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດ
້
້ ນ
ັ ້ ນວື່ າ (i) ໄດ້ສາ້ ງຕັງຂຶ
ຮື່ ວມການປະມູນ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົາສາມາດຢ
ງຢ
ົ ໝາຍ ວື່ າດ້ວຍ
ໝາຍ ແລະ ມອິດສະລະທາງດ້ານການເງ ິນ (ii) ດາເນນທຸລະກິດ ການຄ້າພາຍໃຕ້ກດ
ື່
ັ ຜູື່ ຈັດ
້ ຄອງໂດຍກົງຂອງຂະແໜງການທື່ ເປນ
ກົດໝາຍທຸລະກິດ, ແລະ (iii) ບຢູື່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ ມ
ື່
້
ື່
້
ັ ອະນຸຍາດເຂົາຮື່ ວມການ ປະມູນ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ສະຖາບັນເຫລົານັນຈະ
ຊືື້ ເພອໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ້ ນເອກະສານຕື່ າງໆໃຫ້ເປນ
ັ ທື່ ເພິື່ງພໃຈຂອງຜູື່ ຈັດຊືື້ ແລະ ທະນາຄານ ບັນດາເອກະສານ
ຕ້ອງຢງຢ
້ ນອື່ ນໆ ຊຶື່ງຜູື່ ຈັດຊືື້ ຫລ
ທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕັງ້ ລວມດ້ວຍກົດລະບຽບ ແລະ ຂມູ
ັ ທື່ ແຍກຕົນອອກຈາກ
ທະນາຄານຕ້ອງການ ເຊັື່ນ: (i) ສະຖານະພາບທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງບລິສດ

້ (iii) ເຄື່ ອນ
ັ ບື່ ໄດ້ຮບ
ັ ການຊື່ ວຍເຫລອ ຫລ ງ ົບປະມານໃດໆທັງສິນ;
ລັດຖະບານ; (ii) ແລະ ປະຈຸບນ
ັ ການຄ້າຕື່ າງໆ, ຊຶື່ງໝາຍເຖິງບື່ ໄດ້ຖກບັງຄັບໃຫ້ມອບກາໄລ
ໄຫວ ທຸລະກິດເໝອນກັບກັບບລິສດ
້ ນ ແລະ ອາດ
ັ ຖະບານ, ມສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການກູຢ້ ມທຶນ ແລະ ຊາລະໜສິ
ໃຫ້ລດ
້
ົ້
ັ ສັນຍາ ຈາກພາກສື່ ວນໃດ
ຖກປະກາດໃຫ້ລມລະລາຍໄດ້
; ແລະ (iv) ບື່ ໄດ້ເຂົາປະມູ
ນເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຮບ
້ າບລິສດ
ັ ອົງກອນ, ຊຶື່ງມສິດຊນ
ັ ຫລ ມອິດທິ ພົນຕື່ ການກວດກາບລິສດ
ັ
ໜຶື່ງຂອງລັດຖະບານ ທື່ ເປນ
ດັື່ງກື່ າວ.
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5. ຄວາມຖກຕ້ອງ ຂອງ ວັດ

ສະດຸ , ອຸ ປະກອນ ແລະ

4.6

້ ງຂັນປະມູນ ຈະຕ້ອງບື່ ຕົກຢູື່ ໃນຖານະຖກຫ້າມບື່ ໃຫ້ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ ຈາກຜູື່ ຈັດຊືື້,
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ື່ຊຶງເປນ
້
ັ ຜົນມາຈາກບັນຫາການປະກອບຫນັງສຄາປະກັ
ນການປະມູນ.

4.7

້ ງຂັນປະມູນ ຈະຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ພັນທະ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈື່ າຍພາສ, ອາກອນຕື່ າງໆ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ົ ໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບອື່ ນໆທື່ ກື່ ຽວ ຂ້ອງຂອງລັດ.
ແລະ ການປະກັນໄພ ພາຍໃຕ້ກດ

4.8

້ ງຂັນປະມູນ ຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານຢງຢ
ັ ້ ນຄວາມຖກຕ້ອງ ເໝາະສົມກື່ ຽວ ກັບສິດ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ວມປະມູນຂອງຕົນໃຫ້ຜູື່ຈັດຊືື້ ຕາມທື່ ຜູື່ ຈັດຊືື້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.
ໃນການເຂົາຮື່

5.1

ື່ ໄຂສັນຍາສະບັບນ ້ ຊຶື່ງແມື່ ນ
ວັດສະດຸ , ອຸ ປະກອນ ແລະ ການບລິການ ທື່ ຈະສະໜອງພາຍໃຕ້ເງອນ
ັ ຜູື່ ໃຫ້ທນ
ຶ ຈະຕ້ອງມາຈາກແຫລື່ ງຜະລິດ ຕາມຂກ້ ານົດທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ V,
ທະນາຄານເປນ
້ ວມການປະມູນ.
ປະເທດທື່ ມຄວາມເຫມາະສົມ ໃນການເຂົາຮື່

5.2

ິ , ກົນຈັກ, ພາຫາ
ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງວັກນ,້ ຄາສັບ “ສິນຄ້າ” ປະກອບດ້ວຍ ວັດສະດຸ , ວັດຖຸດບ

5.3

ຄາສັບ “ແຫລື່ ງຜະລິດ” ໝາຍເຖິງປະເທດທື່ ສິນຄ້າໄດ້ຖກຂຸ ດຄົນ້ , ປູກ, ເກັບກື່ ຽວ, ຜະລິດ, ແລະ
້ ນກາຍມາເປນ
້ ວນທື່ ຮັບຮູ ວ້ ື່ າເປນ
ັ ຊິນສື່
ັ ສິນຄ້າ, ຊຶື່ງແຕກຕື່ າງຈາກ
ປຸ ງແຕື່ ງ ຫລ ການປະກອບຂຶນຈົ
້
ອົງປະກອບພນຖານຂອງມັ
ນ.

ການບລິການ

ນະ ແລະ ໂຮງງານອຸ ດສາຫະກາ ແລະ “ການບລິການ ທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ” ຊຶື່ງລວມດ້ວຍການບລິການ
້ ນ້ .
ຶ ອົບຮົມ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາໃນເບອງຕົ
ເຊັື່ນ: ການປະກັນໄພ, ການຕິດຕັງ້ , ການຝກ

້
ຂ. ເນອໃນຂອງເອກະສານປະມູ
ນ
6. ໝວດເອກະ ສານປະມູນ

6.1

ເອກະສານປະມູນປະກອບດ້ວຍ ພາກ 1, 2 ແລະ 3, ຊຶື່ງກວມເອົາບັນດາໝວດຕື່ າງໆທື່ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້
ຂ້າງລຸື່ ມນ ້ ແລະ ຈະຕ້ອງອື່ ານຄຽງຄູື່ ກັນກັບເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຕື່ າງໆຕາມຂ ້ ແນະນາສາລັບຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ ຂ ້ 8 (ITB 8).

້
ຂັນຕອນການປະມູ
ນ

ພາກ 1


ໝວດ I



ໝວດ II



ໝວດ III

້
້ ງຂັນປະມູນ (ITB)
ຂແນະນ
າສາລັບຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
ຂມູນສາລັບການປະມູນ (BDS)

ບັນທັດຖານໃນການປະເມນ ແລະ ຄຸ ນນະວຸ ທ ິ ຂອງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ.



ໝວດ IV



ໝວດ V



ໝວດ VI

ແບບຟອມປະມູນ
້ ວມການປະມູນ
ປະເທດ ທື່ ມຄວາມເຫມາະສົມໃນການເຂົາຮື່
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກກື່ ຽວກັບການທຸ ຈະລິດ ແລະ
້
ພຶດຕິກາສໂກງ.

8

ລາຍການຄວາມຕ້ອງການ

ພາກ 2


ໝວດທ VII
ລາຍການຄວາມຕ້ອງການ
ື່
ເງອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ແບບຟອມສັນຍາ



ໝວດ VIII



ໝວດ IX

ເງື່ ອນໄຂທົື່ວໄປຂອງສັນຍາ (GCC)
ເງື່ ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ (SCC)



ໝວດ X

ແບບຟອມສັນຍາ

ພາກ 3

6.2

ັ ສື່ ວນປະກອບນື່ ງຂອງເອກະສານປະມູນ.
ຫນັງສແຈ ້ງເຊນປະມູນ ອອກໂດຍຜູື່ ຈັດຊືື້ ບື່ ຖວື່ າເປນ

6.3

ື່ ອ
້
ຜູື່ ຈັດຊືື້ ຈະບື່ ຮັບຜິດຊອບ ຖ້າເອກະສານປະມູນບື່ ຄົບຖ້ວນ, ຕື່ ການຕອບຂສອບຖາມເພ
ຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງ, ຕື່ ບົດບັນທຶກຂອງການປະຊຸມກື່ ອນປະມູນ (ຖ້າຫາກມ), ຫລ ເອກະສານຊ້ອນ
້
ທ້າຍຂອງເອກະສານປະມູນຕາມ ITB 8, ເວັນເສຍແຕື່
ເອກະສານປະມູນ ທື່ ໄດ້ມາຈາກຜູື່ ຈັດຊືື້
້ ດແຍື່ ງກັນ, ຕ້ອງຖເອົາເອກະສານທື່ ໄດ້ມາຈາກຜູື່ ຈັດຊືື້ເປນ
ັ ຫລັກ.
ໂດຍກົງ. ໃນກລະນ ທື່ ມຂຂັ

7. ການຂຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງ

6.4

້ ງຂັນປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ສກ
້
້ ານົດທາງ
ຶ ສາຂແນະນ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
າທັງໝົດ, ແບບຟອມ, ເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຂກ
ດ້ານເຕັກນິກຢູື່ ໃນເອກະສານປະມູນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບພ້ອມດ້ວຍເອກະສານປະມູນທຸກໆຂ ້
ມູນ ແລະ ເອກະສານຕື່ າງໆ ຕາມທື່ ການປະມູນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.

7.1

້ ງຂັນປະມູນໃດ ທື່ ຕ້ອງການຂຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງກື່ ຽວກັບເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ຕດ
ິ ຕື່
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ລາຍລັກອັກສອນຫາຜູື່ ຈັດຊືື້ ຕາມທື່ ຢູື່ດັື່ງທື່ ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ
ພົວພັນຜູື່ ຈັດຊືື້ ໂດຍຂຽນເປນ
້
BDS, ຫລ ຍົກບັນຫາຂຶນໃນເວລາກອງປະຊ
ຸ ມກື່ ອນການປະມູນຕາມ BDS 7.3. ຜູື່ ຈັດຊືື້

ກື່ ຽວກັບເອກະສານ
ປະມູນ, ການໄປເບິື່ງ

ສະຖານທື່ , ການປະຊຸມ

້
້
ັ ລາຍລັກອັກສອນຕື່ ຂສະເໜ
ັ ຂສະເໜ
ຈະຕອບເປນ
ຂຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງ ຖ້າວື່ າໄດ້ຮບ
ດັື່ງກື່ າວພາຍ
້
້ ງຂັນ
ໃນໄລຍະທື່ ການົດໄວ້ໃນ BDS. ຜູື່ ຈັດຊືື້ ຈະສົື່ງສາເນົາຂອງຄາຕອບນັນໄປໃຫ້
ຜູື່ເຂົາແຂື່

ກື່ ອນການປະມູນ

້
້
ັ ເອກະສານ ຕາມ ITB 6.3, ພ້ອມເນອໃນຂອງຂ
ປະມູນທຸກໆຄົນທື່ ໄດ້ຮບ
ສະເໜ
ຂຄວາມກະຈື່ າງ
ື່
ື່
ແຈ ້ງ ແຕື່ ຈະບລະບຸ ເຖິງແຫລື່ ງທມາຂອງການສະເໜ. ຖ້າຫາກໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS, ຜູື່ ຈັດຊືື້
ັ ພິມຄາຕອບໃນທັນທໂດຍຜື່ານເວັບໄຊ ດັື່ງທື່ ໄດ້ແຈ ້ງໄວ້ໃນ BDS. ຖ້າເຫັນວື່ າການຂ
ຈະໄດ້ຈດ
້
ັ ສາຍເຫດທື່ ຕ້ອງໄດ້ມການດັດແກເ້ ນອໃນສ
ຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງນັນ້
ຫາກເປນ
າຄັນຂອງເອກະສານ

ື່ ບົື່ງໄວ້ໃນ
້
ັ ຕາມຂັນຕອນທ
ປະມູນ, ຜູື່ ຈັດຊືື້ ຈະຕ້ອງດັດແກເ້ ອກະ ສານປະມູນ ໂດຍປະຕິບດ
ITB 8 ແລະ ITB 22.3.
8. ການດັດແກ ້ເອກະ ສານ

8.1

ປະມູນ

້ ມ, ການ
ສາມາດດັດແກ ້ເອກະສານປະມູນຂອງຕົນໄດ້ດວ້ ຍການອອກໜັງສເພມເຕ
້ ມດັື່ງກື່ າວນ ້ ຈະຢູື່ໃນໄລຍະໃດກື່ ຕາມ ຕ້ອງໄດ້ແຈ ້ງອອກກື່ ອນວັນເວລາທື່ ປດ
ິ
ອອກໜັງສເພມເຕ

ຜູື່ ຈັດຊືື້

ຮັບຊອງປະມູນ
8.2

ັ ສື່ ວນປະກອບອັນສົມ ບູນຂອງ
ເອກະສານດັດແກ ້ໃດໆຂອງການປະມູນທື່ ອອກໃຫ້ ຕ້ອງຖວື່ າເປນ
້ ງຂັນປະມູນ
ັ ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
ເອກະສານປະມູນ. ການດັດແກ ້ດັື່ງກື່ າວຕ້ອງໄດ້ແຈ ້ງເປນ

້
ທຸກໆຄົນທື່ ໄດ້ຊເອກະສານປະມູ
ນຈາກຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕາມ ITB 6.3 ຜູື່ ຈັດຊືື້ ຈະຕ້ອງພິມເຜຍແຜື່
ົ ໃນ ITB
ເອກະສານດັດແກ ້ດັື່ງກື່ າວໃຫ້ທື່ວງທັນກັບເວລາ ໂດຍເອົາລົງໃນເວັບໄຊ ຕາມທື່ ໄດ້ບື່ ງໄວ້
7.1.

8.3

້ ງຂັນປະມູນມເວລາພຽງພ ໃນການຄົນຄ້
້ ວາເອກະສານດັດແກເ້ ພື່ ມເຕມດັື່ງກື່ າວ
ເພື່ ອໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
້
ິ ຮັບຊອງປະມູນທື່ ການົດ
ກື່ ອນການຍື່ ນຊອງ ຜູື່ ຈັດຊອາດຈະພິ
ຈາລະນາ ຕື່ ໄລຍະເວລາໃນການປດ
ື່ ມອກໄດ້, ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 22.2.
ັ້
ເອົາໄວ້ນນອອກໄປຕ

9

ຄ. ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ
9. ລາຍຈື່ າຍໃນການ

9.1

ກະກຽມເອກະສານ
ປະມູນ

້
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕື່ ທຸ ກໆລາຍຈື່ າຍທື່ ນາໃຊ້ເຂົາໃນການປະກອບ
ເອກະສານປະມູນ ແລະ ການຍື່ ນຊອງປະມູນ ແລະ ຜູື່ ຈັດຊືື້ ຈະບື່ ຮັບຜິດຊອບ ຫລ ຮັບຮູ ຕ້ ື່
້ ເຖງແມື່ ນວື່ າລາຍຈື່ າຍດັື່ງກື່ າວ ຈະມສື່ ວນກື່ ຽວຂ້ອງກັບຂັນຕອນຂອງ
້
ລາຍຈື່ າຍດັື່ງກື່ າວທື່ ເກດຂນ
້ ງຂັນປະມູນ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່

ການປະມູນ ຫລ ຜົນຂອງການປະມູນ.
10. ພາສາທື່ ໃຊ້ສາລັບ ການ

10.1

ປະມູນ

ເອກະສານປະມູນ ແລະ ເອກະສານຕື່ າງໆທື່ ພົວພັນກັບການປະມູນ ຊຶື່ງໃຊ້ແລກປື່ຽນລະຫວື່ າງຜູື່ ເຂົາ້
້
ັ ພາສາລາວ. ເວັນເສຽແຕື່
ັ ຢື່າງອື່ ນໃນ
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ ແລະ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງຂຽນເປນ
ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ເປນ
ັ ພາສາອື່ ນໆ ທື່ ຜູື່ ເຂົາ້ ແຂື່ ງຂັນປະມູນ ຈະນາມາປະກອບໃສື່
BDS. ທຸກໆເອກະສານທື່ ເປນ
ັ ພາສາລາວຢື່າງຖກຕ້ອງ, ໃນກລະນມການຕຄວາມ
ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ແປພາກສາຄັນ ເປນ
ັ ບື່ ອນອງເຖິງຄວາມຖກຕ້ອງ.
ໝາຍ ຂອງເອກະສານປະມູນ, ແມື່ ນໃຫ້ຖເອົາພາສາລາວ ເປນ

11. ເອກະສານປະກອບເຂົາ້

10.2

້ ງຂັນປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ມພາລະຕື່ ຄື່ າແປເປນ
ັ ພາສາລາວ ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມທາງການ ແລະ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
ື່
້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄວາມສື່ ຽງຂອງເນອໃນຕຄວາມຖກຕ້ອງຂອງການແປດັື່ງກື່ າວ ນັນ.

11.1

້ ງຂັນປະມູນປະກອບ ມດັື່ງນ:້
ເອກະສານປະມູນທື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່

ໃນການປະມູນ

(a)

ແບບຟອມປະມູນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຕາມ ITB 12;

(b)

ລາຍການສິນຄ້າຄົບຖ້ວນ, ໂດຍໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບ ITB 12 ແລະ 14 ຕາມ BDS;

(c)

້
ໜັງສແຈ ້ງການຄາປະກັ
ນການປະມູນ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ ITB 19.1;

(d)

ການສະເໜທາງເລອກ, ຖ້າຫາກອະນຸຍາດຕາມ ITB 13;

(e)

ໜັງສມອບສິດໃນການເຊັນເອກະສານປະມູນ

້ ງຂັນປະມູນ,
ໃນນາມຜູື່ ເຂົາແຂື່

ໂດຍ

ສອດຄື່ ອງກັບ ITB 20.2;
(f)

ັ ຫລັກຖານອ້າງອງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ ITB 17 ທື່ ຢງຢ
ັ ້ ນເຖິງ ຄວາມ
ເອກະສານທື່ ເປນ
້ ງຂັນປະມູນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ສັນຍາ, ຖ້າ ຫາກວື່ າໄດ້ຖກ
ສາມາດຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ບດ
ັ
ຮັບຮອງເປນຜູື່ ຊະນະການປະມູນ;

(g)

ັ ຫລັກຖານອ້າງອງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ ITB 17 ທື່ ຢງຢ
ັ ້ ນເຖິງຄວາມ
ເອກະສານທື່ ເປນ
້ ງຂັນປະມູນ;
ສາມາດຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່

(h)

ັ ຫລັກຖານອ້າງອງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ ITB 16 ທື່ ຢງຢ
ັ ້ ນວື່ າວັດສະດຸ
ເອກະສານທື່ ເປນ
້ ງຂັນປະມູນ ຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງນັນ້
ຫລ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ໃຫ້ສະໜອງໄດ້;
ແມື່ ນມາຈາກແຫລື່ ງການຜະລິດທື່ ຖກອະນຸມດ

(i)

ັ ຫລັກຖານອ້າງອງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ ITB 16 ແລະ 30 ທື່ ຢງຢ
ັ ້ ນວື່ າ
ເອກະສານທື່ ເປນ
ວັດສະດຸ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງແມື່ ນຖກຕ້ອງສອດຄື່ ອງຕາມເອກະສານ
ປະມູນ;

(j)
11.2

ເອກະສານອື່ ນໆ ທື່ ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ BDS.

ຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ITB 11.1, ການປະມູນ ທື່ ສະເໜໂດຍ JV ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍສາ
້ ວມທັງໝົດ. ທາງເລອກອັນໜຶື່ງທື່ ເຮັດໄດ້ແມື່ ນ
ເນົາຂອງການຕົກລົງສ້າງຕັງ້ JV ລະຫວື່ າງຜູື່ ເຂົາຮື່
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ັ ້ ນເຈດຈານົງວື່ າຈະສ້າງ JV ໃນກລະນທື່ ໄດ້
ຕ້ອງມເອກະສານທື່ ເຊັນ ໂດຍສະມາຊິກທັງໝົດຢງຢ
້
ຮັບຊະນະການປະມູນ ແລະ ເອກະສານດັື່ງກື່ າວນຈະຕ້
ອງຢື່ ນພ້ອມກັນກັບເອກະສານປະມູນ
້
ແລະ ສາເນົາຂອງ JV ທື່ ຈະສ້າງຂຶນ.
11.3

ຖ້າຫາກມ, ລາຍຈື່ າຍ ທື່ ໄດ້ຈື່າຍ ຫລ ຈະຕ້ອງຈື່ າຍໃຫ້ແກື່ ພະນັກງານ ຫລ ທຸກໆພາກສື່ ວນທື່
້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງແຈ ້ງໃນເອກະສານປະມູນ ຂມູ
້ ນກື່ ຽວ
ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການປະມູນ, ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ກັບຄື່ ານາຍໜ້າ ຄື່ າຕອບແທນພິເສດ.

12. ແບບຟອມສະເໜລາຄາ

12.1.

ແລະ ລາຍການລາຄາ

ແບບຟອມສະເໜລາຄາ ແລະ ລາຍການລາຄາລະອຽດ ຈະຕ້ອງກະກຽມ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມທື່
້ ງຂັນປະມູນ ຕ້ອງໃສື່ ລາຄາຕາມແບບຟອມ
ກື່ ຽວຂ້ອງທື່ ໄດ້ປະກອບໄວ້ໃນໝວດ IV : ຜູື່ ເຂົາແຂື່

້
້
ໂດຍບື່ ໃຫ້ມການປື່ຽນແປງແກ ້ໄຂເນອໃນ.
ຜຸື່ ຈັດຊ ້ ຈະບື່ ຮັບເອົາການປື່ຽນແທນໃດໆທັງສິນ,
້ ນທື່
ນອກຈາກທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 20.2. ທຸກໆລາຍການຕ້ອງໄດ້ຂຽນລາຄາໃສື່ ພ້ອມດ້ວຍຂມູ

ລະອຽດ

ົ າງ.
ຕ້ອງການໂດຍບື່ ປະໄວ້ໃຫ້ເປື່ າວື່
13. ການສະເໜທາງເລອກ

13.1.

້
ເວັນເສຍແຕື່
ຈະໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS, ບື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມການສະເໜທາງເລອກ.

14. ລາຄາປະມູນ ແລະ ການ

14.1

້ ງຂັນປະມູນສະເໜໄວ້ໃນໜັງສປະມູນ ແລະ
ລາຄາປະມູນ ແລະ ການຫລຸ ດລາຄາ ຊຶື່ງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບເງື່ ອນໄຂຂ້າງລຸື່ ມນ.້
ລາຍການຕື່ າງໆ ຈະຕ້ອງປະຕິບດ

14.2

ັ ບັນຊ ພ້ອມດ້ວຍລາຄາ ໂດຍ
ທຸກໆພູ ດ (ສັນຍາ) ແລະ ລາຍການທັງໝົດ ຈະຕ້ອງສະແດງອອກເປນ
ແຍກອອກຢື່າງຈະແຈ ້ງໃນຕາຕະລາງລາຄາ.

14.3

ັ ລາຄາລວມຂອງການ
ລາຄາທື່ ບົື່ງໄວ້ຢື່າງຈະແຈ ້ງໃນໜັງສປະມູນຕາມ ITB 12.1, ຈະຕ້ອງເປນ
ປະມູນ ໂດຍບື່ ໃຫ້ມການສະເໜຫລຸ ດລາຄາ.

14.4

້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງສະເໜທຸກໆການຫລຸ ດລາຄາ ແລະ ລະບຸ ວທ
ິ ການໃນການຈັດຕັງ້
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 12.1 ຫລ ຜື່ານ “ການດັດແກ ້” ຫລ
ປະຕິບດ
“ປື່ຽນແທນ” ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 24.

14.5

້
້ ງ ຂັນປະມູນ
ັ ຢື່າງອື່ ນໆ ລາຄາທື່ ສະເໜໂດຍຜູື່ ເຂົາແຂື່
ເວັນເສຍແຕື່
ຈະລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS ໃຫ້ເປນ
ັ ລາຄາແບບຕາຍຕົວໂດຍບື່ ມການປື່ຽນແປງໃນຕະຫລອດໄລຍະຂອງການປະຕິບດ
ັ
ຈະຕ້ອງເປນ
ື່
້
ສັນຍາ. ຖ້າລາຄາຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່ ງຂັນປະມູນຫາກປະກອບດ້ວຍເງອນໄຂວື່ າດ້ວຍການດັດແກ ້ລາຄາ

ຫລຸ ດລາຄາ

້ ື່ ຕາມ, ຖ້າຫາກລະບຸ ໄວ້
ຈະຖວື່ າບື່ ຖກຕ້ອງ ແລະ ຈະຖກປະຕິເສດຕາມ ITB 29. ເຖິງປານນັນກ
້ ງຂັນປະມູນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການດັດແກ ້ໃນໄລຍະຂອງ
ໃນ BDS, ລາຄາທື່ ສະເໜໂດຍຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ສັນຍາ. ສື່ ວນລາຄາປະມູນທື່ ສະເໜແບບຂາດຕົວນັນ້ ຈະບື່ ຖກປະຕິເສດ ແຕື່ ວື່ າການ
ການປະຕິບດ
ດັດແກລ້ າຄາແມື່ ນບື່ ມ (ຖວື່ າເທົື່າກັບສູນ (0)).

14.6

ັ ແຕື່ ລະພູ ດ (ສັນຍາ) ຫລສະເຫນ
ຖ້າໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 1.1, ການສະເໜລາຄາອາດສະເຫນເປນ
້ ນ (ຫມວດ) ເວັນເສຍແຕື່
້
ັ ຢື່າງອື່ ນ,
ແບບປະສົມຫລາຍໆພູ ດເຂົາກັ
ຈະລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS ໃຫ້ເປນ
້ ອງຄົບລາຍການ 100% ທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນແຕື່ ລະພູ ດ ແລະ ເທົື່າກັບ 100%
ລາຄາທື່ ສະເໜມານັນຕ້
ື່
້ ງຂັນປະມູນທື່ ມຈຸດປະສົງ
ຂອງຈານວນທລະບຸ ໄວ້ໃນແຕື່ ລະລາຍການຂອງແຕື່ ລະພູ ດ. ຜູື່ ເຂົາແຂື່

ັ ໄຊຊະນະຫລາຍກວື່ າໜຶື່ງສັນຍາ ຈະຕ້ອງລະບຸ ຢື່ ູໃນແບບຟອມສະເ
ຢາກຫລຸ ດລາຄາ ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຮບ
້
ັ ທາງເລອກວື່ າ
ໜລາຄາຂອງຕົນ ວື່ າການຫລຸ ດລາຄານັນແມື່
ນໃຊ້ສະເພາະແຕື່ ລະ, ຫລ ສະເໜເປນ
ແມື່ ນການຫລຸ ດໃຫ້ສະເພາະບາງສັນຍາດື່ ຽວໃນຫມວດ,

ການຫລຸ ດລາຄາ

ຈະຕ້ອງສະເໜໃຫ້

ຖກຕ້ອງຕາມ ITB 14.4, ຖ້າຫາກວື່ າຊອງປະມູນໝົດທຸກໆພູ ດ (ສັນຍາ) ໄດ້ເປດພ້ອມດຽວກັນ.
14.7

ັ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການຕຄວາມໝາຍ
ຄາສັບ DDP, EXW, CIP ແລະ ຄາສັບອື່ ນໆທື່ ຄ້າຍຄຶກນ
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້ ານົດທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນເອກະສານ Incoterms, ສະບັບທື່ ນາໃຊ້ໃນປະຈຸບນ
ັ ຈັດພມ
ຕາມຂກ
ື່
ໂດຍສະພາການຄ້າສາກົນ ຕາມທໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS.
14.8

ຈະຕ້ອງໃສື່ ລາຄາຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນຕາຕະລາງລາຄາທື່ ປະກອບໃຫ້ໃນໝວດ IV, ແບບຟອມປະ
້ ຄວາມ
ມູນ. ການໃຈ ້ແຍກສື່ ວນປະກອບຂອງລາຄາແມື່ ນຕ້ອງການເພື່ ອຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຜູື່ ຈັດຊມ
້ ື່ ານັນ.
້ ື່ ແມື່ ນເປນ
້
ັ ການຈາກັດສິດຂອງຜູື່
ສະດວກໃນການສົມທຽບລາຄາປະມູນໃຫ້ງື່ າຍຂຶນເທົ
ອັນນບ
້
ື່
້
ື່
ື່
ື່
້
ຈັດຊເພອເຮັດສັນຍາບົນພນຖານເງອນໄຂໃດໜຶງທຜູື່ ເຂົາແຂື່ ງຂັນປະມູນສະເໜມາ.
ໃນການໃສື່

້ ງຂັນປະມູນມອິດສະລະໃນການນາໃຊ້ພາຫານະຂົນສົື່ງ ໂດຍຜູື່ ປະກອບການທື່ ຈົດ
ລາຄາ, ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
້ ງຂັນປະມູນມສິດ
ທະບຽນໃນປະເທດ ທື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາປະມູ
ນ, ໃນທານອງດຽວກັນ, ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
ເຮັດການປະກັນໄພນາປະເທດໃດໜຶື່ງທື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາປະມູ
ນ. ລາຄາປະມູນຈະຕ້ອງສະເໜດັື່ງນ:້

(a)

ສາລັບສິນຄ້າ,
ັ ລາຄາ DDP - ໂດຍຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸ ດທ້າຍ ຈະຕ້ອງການົດໄວ້ໃນ
ລາຄາຕ້ອງເປນ
BDS, ລວມດ້ວຍຄື່ າທານຽມທັງໝົດ ແລະ ລາຍຈື່ າຍອື່ ນໆທື່ ໄດ້ຈື່ າຍໄປແລ້ວ ຫລ ຈະ
ິ ທື່ ນາໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ການປະກອບວັດສະດຸ ລວມ
ຕ້ອງຈື່ າຍກື່ ຽວກັບວັດຖຸດບ
ດ້ວຍອາກອນການຂາຍ ແລະ ອາກອນອື່ ນໆ ຊຶື່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຊາລະກື່ ຽວກັບວັດສະດຸ ຖ້າ
້ ງຂັນປະມູນໄດ້ເປນ
ັ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ແລະ
ຫາກຜູື່ ເຂົາແຂື່

(b)

ສາລັບການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ນອກຈາກຄື່ າຂົນສົື່ງທາງບົກ ແລະ ການບລິການທື່
ັ ເພື່ ອລາລຽງວັດສະດຸ ໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍ ທາງສຸ ດທ້າຍ, ເມື່ ອ
ກື່ ຽວຂ້ອງອື່ ນໆທື່ ຈາເປນ
ໃດກື່ ຕາມ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນຕາຕະ ລາງຄວາມຕ້ອງການ:
(i)

15. ສະກຸນເງ ິນ ແລະ ການ

ລາຄາຂອງແຕື່ ລະລາຍການລວມດ້ວຍການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ (ລວມດ້ວຍ
ອາກອນຕື່ າງໆທື່ ນາໃຊ້).

15.1

ັ ເງ ິນກບ.
ສະກຸ ນເງ ິນໃຊ້ສາລັບການປະມູນ ແລະ ການຊາລະ ຈະຕ້ອງເປນ

16.1

ັ ້ ນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຕາມ ITB 5, ຜູື່ ເຂົາ້
ເພື່ ອຢງຢ
ັ ້ ນປະເທດ ຊຶື່ງເປນ
ັ ແຫລື່ ງຂອງວັດສະດຸ ຕາມແບບ
ແຂື່ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານຢງຢ

ຊາລະ
ັ ້ ນ ຄວາມ
16. ເອກະສານຢງຢ
ຖກຕ້ອງຂອງວັດສະດຸ
ແລະ ການບລິການທື່
ກື່ ຽວຂ້ອງ

ຟອມລາຍການລາຄາ ຊຶື່ງໄດ້ປະກອບໄວ້ໃນໝວດ IV - ແບບຟອມປະມູນ.
16.2

ັ ້ ນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຕາມເອກະສານປະມູນ, ຜູື່
ເພື່ ອຢງຢ
້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານຢງຢ
ັ ້ ນ ຊຶື່ງຖວື່ າເປນ
ັ ສື່ ວນໜຶື່ງຂອງການປະມູນ ເພື່ ອ
ເຂົາແຂື່
້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານດັື່ງທື່
ັ ້ ນວື່ າວັດສະດຸ ແມື່ ນຖກຕ້ອງສອດຄື່ ອງກັບຂກ
ຢງຢ
ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ VII, ລາຍການຄວາມຕ້ອງການ.

16.3

້ ນ ແລະ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍລາຍ
ັ ້ ນອາດສະເໜເປນ
ັ ສິື່ງພມ, ຮູ ບແຕ້ມ ຫລ ຂມູ
ເອກະສານຢງຢ
ັ ແຕື່ ລະລາຍການ ໂດຍອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະເຕັກນິກທື່ ຈາເປນ
ັ ຂອງວັດສະດຸ ແລະ
ລະອຽດເປນ
້
ັ ນເຖິງຄວາມຖກຕ້ອງຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການບລິການທື່ ສອດຄື່ ອງ
ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ຢງຢ

້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ບົດສະຫລຸ ບເຖິງຄວາມຄາດເຄື່ ອນ ແລະ ການຍົກເວັນຕ
້ ື່ ເງື່ ອນ
ກັບຂກ
ໄຂຂອງໝວດ VII : ລາຍການຄວາມຕ້ອງການ.
16.4

້ ງຂັນປະມູນຕ້ອງປະກອບບັນຊກື່ ຽວກັບຈຸດພິເສດ ພ້ອມດ້ວຍແຫລື່ ງ ແລະ ລາຄາປະຈຸ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ເພື່ ອຮັບປະກັນໃຫ້
ບັນຂອງເຄື່ ອງອາໄຫລ, ເຄື່ ອງມ ແລະ ອື່ ນໆຕື່ ມອກ..., ຊຶື່ງຖວື່ າມຄວາມຈາເປນ
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້ ນຈາກການນ
້
ັ ສະ
ວັດສະດຸ ສບຕື່ ໃຊ້ງານໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS ໂດຍເລມຕົ
າໃຊ້ວດ
້
ດຸ ໂດຍຜູື່ ຈັດຊ.
16.5

ມາດຕະຖານດ້ານສມ, ລະບົບ, ວັດຖຸ ແລະ ອຸ ປະກອນ ພ້ອມດ້ວຍການອ້າງອງເຖິງຍື່ ຫ ້ ຫລ ຕົວ
້ ລັກ
ເລກລະຫັດ (ຄາຕາລອກ) ຕາມທື່ ຜູື່ ຈັດຊືື້ການົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການ ນັນມ
້
ັ ການອະທິບາຍເທົື່ານັນ້
ຊະນະເປນ
ແລະ ບື່ ໃຫ້ຈາກັດແຕື່ ເທົື່ານັນ,
ຜູື່ ປະກອບອາດຈະສະເໜ
ື່
ື່
້
ມາດຕະຖານຄຸ ນນະພາບຍຫ, ແລະ/ຫລ ເລກລະຫັດ (ຄາຕາລອກ) ອນໆ ແຕື່ ຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ຜູື່

້
ຈັດຊືື້ມຄວາມພໃຈວື່ າການປື່ຽນແທນເລົື່ານັນຈະຮັ
ບປະກັນຄວາມເທົື່າທຽມ ຫລ ມຄຸ ນນະພາ
ບສູງກື່ ວາຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ VII: ລາຍການຄວາມຕ້ອງການ.
ັ ້ ນເຖິງຄຸ ນ
17. ເອກະສານຢງຢ
ນະວຸ ທ ິ ຂອງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ

17.1

້ ງຂັນປະມູນຕາມ ITB 4, ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ ຈະ
ັ ້ ນເຖິງຄວາມຖກຕ້ອງຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ເພື່ ອຢງຢ
ົ ຖ້ວນຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນໝວດ IV - ແບບຟອມປະມູນ.
ຕ້ອງປະກອບແບບຟອມໃຫ້ຄບ

17.2

້ ງຂັນປະມູນໃນການປະຕິບດ
ັ ້ ນເຖິງຄຸ ນນະວຸ ທຂ
ິ ອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ສັນຍາ ຖ້າຫາກການ
ເອກະສານຢງຢ
ື່
ື່
ັ
ປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວໄດ້ຖກຮັບຮອງເອົາ ຈະຕ້ອງປະກອບໃຫ້ເປນທເພິງພໃຈຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ດັື່ງນ:້
(a)

້ ງຂັນປະມູນບື່ ໄດ້ຜະລິດ ຫລ ສ້າງດ້ວຍຕົນເອງ ວັດ
ຖ້າຫາກການົດໄວ້ໃນ BDS, ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ື່ ຽວຈະສະໜອງ ຈະຕ້ອງຍື່ ນຫນັງສທື່ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຜະລິດ ໂດຍນາໃຊ້
ສະດຸ ທື່ ຜູ ກ
ັ ການຢງຢ
ັ ້ ນວື່ າຕົນເອງໄດ້ຮບ
ັ
ແບບຟອມຕາມໝວດ IV - ແບບຟອມປະມູນ ເພື່ ອເປນ
ື່
ື່
້
້
ອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຜະລິດ ຫລ ຜູື່ ຜະລິດວັດສະດຸ ເລົານັນທນາເຂົາສູື່ ສປປ ລາວ;

(b)

້ ງຂັນປະມູນບື່ ໄດ້ດາເນນທຸລະກິດຢູື່
ຖ້າຫາກການົດໄວ້ໃນ BDS, ໃນກລະນທື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ (ຖ້າຫາກຖກຂັດເລອກເປນ
ັ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ) ຕ້ອງ
ສປປ ລາວ, ຜູື່ ເຂົາແຂື່

ັ ຕົວແທນໃນປະເທດ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍເຄື່ ອງມທື່ ສາມາດທາການບາລຸ ງ
ມ ຫລ ຈະເປນ
ຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ ອງອາໄຫລື່ ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ/
້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ, ແລະ
ຫລ ຂກ
(c)

18. ໄລຍະເວລາທື່ ການ
ປະມູນມຜົນໃຊ້ໄດ້

18.1.

້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງສະໜອງໄດ້ຕາມທຸກໆເງື່ ອນໄຂດັື່ງທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ.
ິ ອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
III, ການປະເມນຄຸ ນນະວຸ ທຂ

້ ນສາລັບການປະມູນ
ເອກະສານປະມູນຕ້ອງມຜົນໃຊ້ໄດ້ຕາມໄລຍະເວລາທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນຂມູ
້
ັ ວັນປດ
ິ ຮັບຊອງປະມູນຕາມທື່ ຜູື່ ຈັດຊືື້ການົດ, ຕາມ ITB
BDS, ເລມຈາກວັ
ນທື່ ການົດເປນ
້ ວາການົດນັນ,
້ ຜູື່ ຈັດຊືື້ ສາມາດປະຕິເສດ
22.1. ເອກະສານປະມູນໃດທື່ ລະບຸ ໄລຍະເວລາສັນກື່
ັ ການປະມູນທື່ ບື່ ມຄວາມເໝາະສົມ.
ໄດ້ ໂດຍຖວື່ າເປນ

້ ດລົງ, ຜູື່ ຈັດຊືື້ ມສິດ
ັ້
18.2. ໃນກລະນພິເສດ, ກື່ ອນໄລຍະທື່ ການປະມູນມຜົນໃຊ້ໄດ້ນນຈະສິ
ນສຸ
້ ງຂັນປະມູນຂະຫຍາຍໄລຍະທື່ ການປະມູນມຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງການປະມູນ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ. ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ອອກໄປຕື່ ມ. ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຄາຕອບຈະຕ້ອງເຮັດເປນ
້ ງຂັນປະມູນທື່ ຕອບສະ
ປະມູນມສິດປະຕິເສດການຂຕື່ ໄລຍະທື່ ການປະມູນມຜົນໃຊ້ໄດ້. ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ແປງການ
ໜອງຕື່ ການຂຮ້ອງຂະຫຍາຍໄລຍະທື່ ການປະມູນມຜົນໃຊ້ໄດ້ຈະບື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ດດ
້
ປະມູນ, ເວັນເສຍແຕື່
ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ITB 18.3.

້ ດຂອງ
18.3. ຖ້າການປະກາດຜູື່ ຊະນະການປະມູນຫາກຊັກຊ້າເກນ ຫ້າສິບຫົກມ ້ (56) ຫລັງຈາກມສິ້ ນສຸ
ໄລຍະທື່ ການປະມູນມຜົນໃຊ້ໄດ້ເດມຂອງການປະມູນ, ມູນຄື່ າສັນຍາຈະຕ້ອງໄດ້ການົດຕາມນ:້
(a)

ັ ສັນຍາແບບມູນຄື່ າບື່ ມການປື່ຽນແປງ, ຈະຕ້ອງເປນ
ັ ສັນຍາຕາມລາ ຄາການ
ໃນກລະນເປນ
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ົ ຄູນຕາມສູດທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS.
ປະມູນ ໂດຍດັດແກ ້ ແລະ ໃຊ້ຕວ
(b)

ັ ສັນຍາແບບດັດແກ ້ລາຄາໄດ້, ການປື່ຽນແປງ ຫລ ປບ
ັ ມູນຄື່ າ ບື່ ຖກປະຕິ
ໃນກລະນເປນ
ບັດ.

(c)
້
19. ໜັງສຄາປະກັ
ນການ

19.1.

ປະມູນ

້
ບື່ ວື່ າໃນກລະນໃດກື່ ຕາມ, ການປະເມນການປະມູນ ຈະຕ້ອງອງໃສື່ ພນຖານຂອງມູ
ນຄື່ າ
ື່
້
ື່
ປະມູນ ໂດຍບໃຫ້ຖເອົາການດັດແກ ້ຕາມທໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຂາ້ ງເທິງນ.

້ ງຂັນປະມູນ ຈະຕ້ອງປະກອບໜັງສຄາປະກັ
້
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ນການປະມູນ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມຕົນ້ ສະບັບ
ັ ສື່ ວນໜຶື່ງຂອງການປະມູນ.
ຊຶື່ງຖວື່ າເປນ

້
19.2. ໜັງສຄາປະກັ
ນການປະມູນ ຈະຕ້ອງນາໃຊ້ແບບຟອມຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນໝວດ IV - ວື່ າດ້ວຍ
ແບບຟອມປະມູນ.
້
19.3. ຜູື່ ຈັດຊືື້ ຈະປະຕິເສດທຸກໆການປະມູນທື່ ບື່ ມໜັງສຄາປະກັ
ນການປະມູນທື່ ຖກຕ້ອງເໝາະສົມ
ື່
ັ ການປະມູນທບື່ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ.
ຕາມ ITB 19.1 ໂດຍຖວື່ າເປນ
້
19.4. ໜັງສຄາປະກັ
ນການປະມູນຈະຖກຮິບ:
(a)

້ ງຂັນປະມູນຖອນຊອງປະມູນຂອງຕົນຢູື່ໃນໄລຍະທື່ ການປະມູນຍັງມຜົນໃຊ້
ຖ້າຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນທື່ ໄດ້ຍື່ ນປະມູນ, ຫລ ໃນ
ໄດ້ ຊຶື່ງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ໄລຍະເວລາຂຕື່ ເວລາໄລຍະທື່ ການປະມູນມຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງການປະມູນ
ັ ຜູື່ ສະເໜ; ຫລ
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ ເປນ

(b)

19.5

ຊຶື່ງຜູື່ ເຂົາ້

ຖ້າຜູື່ ຊະນະການປະມູນ:
(i)

ບື່ ເຊັນສັນຍາຕາມ ITB 40; ຫລ

(ii)

້
ັ ສັນຍາຕາມ ITB 41.
ບື່ ໄດ້ປະກອບຫນັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ

້
ໜັງສຄາປະກັ
ນການປະມູນຂອງ JV ຈະຕ້ອງເຮັດໃນນາມຂອງ JV ຊຶື່ງສະເໜການປະມູນ. ຖ້າວື່ າ
້
້ ນໃຫ້
JV ບື່ ໄດ້ຖກສ້າງຕັງຂຶ
ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວື່ າດ້ວຍການຮື່ ວມທຸລະກິດ (JV) ໃນເວລາຍື່ ນ

້
ຊອງປະມູນ, ໜັງສຄາປະກັ
ນການປະມູນ ຈະຕ້ອງອອກຊື່ ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດຂອງ JV ໃນ
້ ວມປະມູນຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ
ອານາຄົດ ຊຶື່ງໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນຈົດໝາຍແຈ ້ງຈຸດປະສົງການຂເຂົາຮື່
ITB 4.1 ແລະ ITB 11.2
20. ການປະກອບ ແລະ ເຊັນ

20.1

ເອກະສານປະມູນ

້ ງຂັນປະມູນຕ້ອງກະກຽມເອກະສານສະບັບຕົນ້ 1 ຊຸດ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາເອກະສານ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ການປະມູນທື່ ສະເໜທາງ
ດັື່ງທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 11 ແລະ ຂຽນໃສື່ ຢື່າງຈະແຈ ້ງວື່ າ “ສະບັບຕົນ”
້ ຜູື່ ເຂົາ້
ເລອກ, ຖ້າຫາກອະນຸຍາດຕາມ ITB 13, ຈະຕ້ອງຂຽນໃສື່ ວື່ າ “ທາງເລອກ”. ພ້ອມກັນນັນ,

ົ ໃນ BDS, ແລະ ຂຽນໃສື່ ວື່ າ
ແຂື່ ງຂັນປະມູນຕ້ອງສົື່ງສະບັບສາເນົາຕາມຈານວນທື່ ໄດ້ບື່ ງໄວ້
ື່
“ສະບັບສາເນົາ”, ຖ້າຫາກວື່ າໃນກລະນທມຄວາມແຕກຕື່ າງກັນລະຫວື່ າງສະບັບຕົນ້ ແລະ ສະບັບ
້ ນ
ັ ຫລັກ.
ສາເນົາ, ໃຫ້ຖເອົາສະບັບຕົນເປ

20.2

້ ກທື່ ບື່
ິ ຫລ ຂຽນດ້ວຍນາມຶ
ເອກະສານປະມູນສະບັບຕົນ້ ແລະ ສາເນົາ ແຕື່ ລະສະບັບຕ້ອງໄດ້ພມ
້ ວມ
ັ ການມອບສິດໃຫ້ເຊັນ ໃນນາມຂອງຜູື່ ເຂົາຮື່
ສາມາດລບອອກໄດ້ງື່າຍ ແລະ ເຊັນໂດຍຜູື່ ທື່ ໄດ້ຮບ

ັ ລາຍລັກອັກສອນຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS ແລະ
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ. ການມອບສິດ ຕ້ອງເຮັດເປນ
ັ ຈະຕ້ອງພິມ
ຕ້ອງຕິດຂັດມາພ້ອມຊອງປະມູນ. ຊື່ ແລະ ຕາແໜື່ ງຂອງແຕື່ ລະຄົນທື່ ເຊັນໃບອະນຸມດ

ໃສື່ ກ ້ອງລາຍເຊັນ. ທຸກໆໜ້າເຈ ້ຍຂອງເອກະສານປະມູນທື່ ມການດັດແກ ້ ແລະ ມເອກະສານດັດແກ ້
ັ ການມອບສິດ.
ຕິດຂັດມາພ້ອມ ຈະຕ້ອງເຊັນ ຫລ ເຊັນຫຍ ້ ໂດຍຜູື່ ທື່ ໄດ້ຮບ
20.3

້ ງຂັນປະມູນເປນ
ັ JV, ການປະມູນຕ້ອງເຊັນໂດຍຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ
ໃນກລະນຜູື່ ເຂົາແຂື່
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້ ື່ ເພື່ ອເປນ
ັ ການຜູ ກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍກັບສະມາຊິກ
ຈາກ JV ຄົນໜຶື່ງ ໃນນາມຂອງ JV, ທັງນກ
້
ັ ນການມອບສິດເຊັນໂດຍຜູື່ ຕາງ ໜ້າຢື່າງຖກຕ້ອງຕາມທາງການ.
ທັງໝົດຂອງ JV ໂດຍມການຢງຢ
20.4

ທຸກໆໄລຍະຫື່ າງຂອງແຖວ, ການລຶບ ຫລ ການຂຽນຢອງທັບ ຈະມຜົນສັກສິດໄດ້ກື່ ຕື່ ເມື່ ອໄດ້ມ
້ ໂດຍຜູື່ ທື່ ໄດ້ຮບ
ັ ການມອບສິດ.
ການເຊັນ ແລະ ເຊັນຫຍໃສື່

ງ. ການຍື່ ນ ແລະ ເປດເອກະສານປະມູນ
21. ການຕິດ ແລະ ຂຽນເຄື່ ອງ
ໝາຍໃສື່ ເອກະສານ
ປະມູນ

21.1.

້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງເອົາເອກະສານປະມູນສະບັບຕົນ້ ແລະ ສາເນົາທັງໝົດ ລວມ ດ້ວຍ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ການສະເໜທາງເລອກ, ຖ້າຫາກອະນຸຍາດໃຫ້ຕາມ ITB 13, ຈະຕ້ອງບັນຈຸໃສື່ ຊອງແຕກຕື່ າງກັນ
້ “ທາງເລອກ” ແລະ “ສະບັບສາ
ໂດຍຕິດແຈບ ແລະ ຂຽນ/ພິມ ໃສື່ ດ້ານຫລັງຊອງວື່ າ “ສະບັບຕົນ”,
້
ເນົາ” ແລ້ວເອົາຊອງເຫລົື່ານັນໃສື່
ຮື່ ວມກັນໃນຊອງດຽວກັນຕື່ ມອກ.

21.2. ຊອງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກຈະຕ້ອງ:
້ ງຂັນປະມູນ;
(a)
ຂຽນຊື່ ແລະ ທື່ ຢູື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
(b)
(c)

ຂຽນທື່ ຢູື່ຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ (ບື່ ອນສົື່ງເອກະສານ) ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS;
ຂຽນຊື່ ໂຄງການ ແລະ ເລກທຂອງປະມູນຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 1.1; ແລະ

ຂຽນຄາວື່ າ “ຫ້າມບື່ ໃຫ້ເປດ” ກື່ ອນໂມງ ແລະ ວັນທໃນການເປດຊອງ.
ິ ແຈບ ແລະ ບື່ ໄດ້ຂຽນເຄື່ ອງໝາຍໃສື່ ຕາມທື່ ໄດ້ແນະນາຂ້າງເທິງນ,້ ຜູື່ ຈັດຊ ້
21.3. ຖ້າຊອງທັງໝົດບື່ ໄດ້ຕດ
ຈະບື່ ຮັບຜິດຊອບຕື່ ການສົື່ງມອບຜິດບື່ ອນ ແລະ ການເປດຊອງລື່ ວງໜ້າກື່ ອນວັນເວລາ.
(d)

22. ການການົດເວລາສຸ ດທ້າຍ
ໃນການຍື່ ນເອກະສານ
ປະມູນ

ັ ໂດຍຜູື່ ຈັດຊ ້ ຢູື່ສະຖານທື່ ແລະ ບື່ ໃຫ້ຊາ້ ເກນກື່ ວາເວລາ ແລະ ວັນທ
22.1. ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
ທື່ ການົດໄວ້ຢື່ ູໃນ BDS.
22.2. ເອກະສານປະມູນ ສາມາດສົື່ງໄດ້ດວ້ ຍຕົນເອງ, ທາງໄປສະນທື່ ລົງທະບຽນ ຫລ ສົື່ງທາງໄປສະນ
້ ງຂັນປະມູນ. ໂດຍອງຕາມການ ສະເໜຈາກຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນ
ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ອງໄດ້ເຮັດໃບຮັບໂດຍແຈ ້ງ ເວລາ ແລະ ວັນທ ທື່ ໄດ້ຮບ
ັ ເອກະສານປະມູນນັນ້
ປະມູນ, ຜູື່ ຈັດຊຕ້
້ ງຂັນປະມູນຮັບຮູ .້
ໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່

້
ື່ ເວລາສຸ ດທ້າຍ ໃນການຍື່ ນເອກະສານປະມູນອອກໄປຕື່ ມອກ ໄດ້ດວ້ ຍການດັດ
22.3. ຜູື່ ຈັດຊອາດຈະຕ
ແກ ້ເອກະສານປະມູນ ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ ITB 8, ຊຶື່ງໃນກລະນນ ້ ສິດ ແລະ ພັນທະທັງໝົດ

້ ງຂັນປະມູນຕາມທື່ ການົດໄວ້ກື່ອນໜ້າເວລາປດ
ິ ຮັບຊອງປະມູນນັນ້ ຈະ
ຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ສບຕື່ ນາໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຕື່ ເວລາທື່ ອະນຸຍາດໃຫ້.

23. ເອກະສານປະມູນທື່ ຍື່ ນ
ຊ້າ

ິ ຮັບການຍື່ ນຊອງ ຕາມທື່ ໄດ້
23.1. ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຈະບື່ ຮັບພິຈາລະນາຊອງປະມູນທື່ ຍື່ ນຊ້າຫລັງຈາກເວລາປດ
ິ ຮັບຊອງຈະຕ້ອງ
ັ ຫລັງຈາກເວລາປດ
ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 22. ເອກະສານປະມູນໃດທື່ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ໄດ້ຮບ
້
ແຈ ້ງວື່ າ “ຊ້າ” ແລະ ຕັດອອກຈາກການປະມູນ ແລ້ວສົື່ງເອກະສານຄນໃຫ້ເຈົາຂອງ
ໂດຍບື່ ມການ
ເປດຊອງແຕື່ ຢື່າງໃດ.

24. ການຖອນຕົວ, ປື່ຽນ
ແທນ ແລະ ດັດແປງ
ເອກະ ສານປະມູນ

້ ງແຂື່ ງປະມູນອາດຈະຖອນ, ປື່ຽນແທນ ຫລ
24.1. ພາຍຫລັງທື່ ໄດ້ຍື່ ນເອກະສານປະມູນແລ້ວ, ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ເຊັນໂດຍຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ໄດ້ຮບ
ັ
ດັດແປງເອກະສານປະມູນ ໂດຍສົື່ງແຈ ້ງການເປນ

້
້ ື່ ຮຽກຮ້ອງ
ອະນຸຍາດ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ ITB 20.2, (ເວັນເສຍແຕື່
ການແຈ ້ງການຖອດຖອນນັນບ
ໃຫ້ມສາເນົາ). ການປື່ຽນແທນ ແລະ ປື່ຽນແປງນັນ້ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍແຈ ້ງການ. ທຸກໆແຈ ້ງ
ການຈະຕ້ອງ:
(a)

້
ກະກຽມ ແລະ ຍື່ ນສະເໜ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ ITB 20 ແລະ ITB 21 (ເວັນເສຍການ
້
ແຈ ້ງການຖອດຖອນນັນ້ ບື່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມສາເນົາ), ແລະ ພ້ອມກັນນັນຊອງປະມູ
ນທື່
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ກື່ ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ໝາຍໃສື່ ຢື່າງຈະແຈ ້ງ ວື່ າ “ຖອດຖອນ”, “ປື່ຽນແທນ”, “ດັດແກ ້”,
ແລະ
(b)

ິ ຮັບຊອງປະມູນ ຕາມທື່ ໄດ້ປະກາດເອົາໄວ້ຕາມ ITB
ັ ກື່ ອນວັນປດ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
22.

24.2. ຊອງປະມູນທື່ ຕ້ອງການຖອດຖອນອອກຈາກການແຂື່ ງຂັນຕາມ ITB 24.1 ຈະຕ້ອງສົື່ງຄນໃຫ້ເຈົາ້
ຂອງໂດຍບື່ ມການເປດ.
24.3. ບື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຖອດຖອນ, ປື່ຽນແທນ ຫລ ປື່ຽນແປງດັດແກ ້ ຊອງປະມູນ ໃນໄລຍະເວລາລະ
້ ດຂອງໄລຍະທື່ ການປະມູນມຜົນໃຊ້ໄດ້ ຕາມທື່ ຜູື່
ິ ຮັບຊອງປະມູນ ແລະ ໄລຍະສິນສຸ
ຫວື່ າງວັນທື່ ປດ
້ ງຂັນປະມູນໄດ້ບື່ ງໄວ້
ົ ໃນແບບຟອມປະມູນ ຫລ ໄລຍະການຕື່ ໄລຍະທື່ ການປະມູນມຜົນໃຊ້
ເຂົາແຂື່
ົ ໄດ້.
ໄດ້ໃຊ້ຜນ
25. ການເປດຊອງປະມູນ

້
25.1. ເວັນເສຍແຕື່
ຈະບົື່ງໄວ້ໃນ ITB 23 ແລະ 24, ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຈະເປດຊອງປະມູນຕື່ ໜ້າສາທາລະນະ ແລະ
ັ , ວັນທ, ໂມງເວລາ ແລະ
ອື່ ານອອກຢື່າງຈະແຈ ້ງຕາມ ITB 25.3 ທຸກໆຊອງປະມູນທື່ ໄດ້ຮບ
້
ສະຖານທື່ ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS, ໂດຍຊື່ ອງໜ້າຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ໄດ້ຖກແຕື່ ງຕັງຂອງຜູື່
ເຂົາ້
້ ວມຟງັ .
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ ແລະ ຜູື່ ອື່ ນໆທື່ ສົນໃຈເຂົາຮື່

25.2. ກື່ ອນອື່ ນໝົດ, ຈະຕ້ອງເປດ ແລະ ອື່ ານອອກສຽງ ຊອງປະມູນ ທື່ ມເຄື່ ອງໝາຍວື່ າ “ຖອດຖອນ”
້
ແຕື່ ຊອງປະມູນ ທື່ ມການປະມູນຢູື່ໃນຊອງຈະຕ້ອງບື່ ໃຫ້ເປດ, ແຕື່ ສົື່ງໃຫ້ເຈົາຂອງຄ
ນ ໂດຍບື່ ມການ
ູື່
ເປດ. ຖ້າຊອງປະມູນ ທື່ ຖອດຖອນ ບື່ ມສະບັບສາເນົາທື່ ຖກຕ້ອງກື່ ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຜໄດ້
້ ງຂັນປະມູນ, ຊອງທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຖກເປດ. ຈະບື່ ອະນຸຍາດ
ຮັບມອບສິດເຊັນໃນນາມຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
ັ ທາງການ ແລະ
ໃຫ້ມການຖອດຖອນການປະມູນ ເວັນເສຍແຕື່
ຈະມແຈ ້ງການຂຖອດຖອນຢື່າງເປນ

ຕ້ອງອື່ ານອອກສຽງດັງເອກະສານດັື່ງກື່ າວ ໃນເວລາເປດຊອງ. ຕື່ ໄປແມື່ ນຈະຕ້ອງເປດຊອງທື່ ມເຄື່ ອງ
ໝາຍ “ປື່ຽນແທນ” ແລະ ອື່ ານອອກສຽງການປື່ຽນແທນ. ບື່ ໃຫ້ເປດຊອງປະມູນທື່ ໄດ້ຖກປື່ຽນ
້
ື່ ໃຫ້ເປດ. ຈະບື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມການປື່ຽນແທນການປະມູນ
ົ ນເຈົາຂອງໂດຍບ
ແທນນັນ້ ແຕື່ ໃຫ້ສື່ ງຄ
້
ເວັນເສຍແຕື່
ຈະມແຈ ້ງການຂປື່ຽນແທນດັື່ງກື່ າວປະກອບດ້ວຍໃບອະນຸຍາດຢື່າງຖກຕ້ອງ
ຊຶື່ງຈະ
ຕ້ອງອື່ ານອອກສຽງໃນເວລາເປດຊອງ. ຊອງທື່ ມເຄື່ ອງໝາຍ “ດັດແປງ” ຈະເປດ ແລະ ອື່ ານອອກ
ັ ສຽງພ້ອມດ້ວຍການປະມູນທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ. ຈະບື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມການດັດແກ ້ ຫລ ປື່ຽນແປງການ
ເປນ
້
ັ
ປະມູນ ເວັນເສຍແຕື່
ການຂປື່ຽນແປງດັື່ງກື່ າວປະກອບດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ປື່ຽນແປງຢື່າງເປນ
ທາງການ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອື່ານອອກສຽງໃນເວລາເປດຊອງ. ມແຕື່ ການປະມູນທື່ ໄດ້ເປດ ແລະ ອື່ ານ
້ ື່ ຈະນາມາພິຈາລະນາໃນຂັນຕ
້ ື່ ໄປ.
ອອກສຽງໃນເວລາເປດຊອງເທົື່ານັນທ

້ ງຂັນ
25.3. ເອກະສານປະມູນຊອງອື່ ນໆຕ້ອງໄດ້ເປດເທື່ ອລະຊອງ,
ອື່ ານອອກສຽງເຊັນຊື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ແຕື່ ລະພູ ດ (ສັນຍາ), ຖ້າຫາກ
ປະມູນ, ບອກວື່ າມການປື່ຽນແປງ ຫລ ບື່ ; ລາຄາປະມູນລວມ, ເປນ
້
ມ ການຫລຸ ດລາຄາ ແລະ ການສະເໜທາງເລອກ, ປະກາດວື່ າມ ຫລ ບື່ ມ ໜັງສຄາປະກັ
ນການ
້ ການົດເອົາໄວ້ ມແຕື່ ການສະເໜຫລຸ ດລາຄາ ແລະ
ປະມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ ນໆ ທື່ ຜູື່ ຈັດຊໄດ້
ການສະເໜທາງເລອກທື່ ໄດ້ອື່ານໃນເວລາການເປດຊອງປະມູນເທົື່ານັນ້ ທື່ ຈະນາເອົາມາພິຈາລະນາ

້
ໃນເວລາການປະເມນການປະມູນ. ເອກະສານປະມູນ ແລະ ລາຍການລາຄາ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນຫຍໃສື່
້ ື່ ມາຮື່ ວມການເປດຊອງຕາມວິທທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ
ແຕື່ ລະໜ້າເຈ ້ຍ
ໂດຍຜູື່ ຕາງໜ້າຂອງຜູື່ ຈັດຊທ
້ ງ ຫລ ມຄາເຫັນກື່ ຽວກັບຈຸດດ ຈຸດອື່ ອນ ຂອງຊອງປະມູນ ແລະ ຈະບື່
BDS. ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຈະບື່ ເວົາເຖິ
້
ປະຕິເສດຊອງປະມູນໃດໜຶື່ງ (ເວັນເສຍແຕື່
ຊອງທື່ ຍື່ ນຊ້າ, ຕາມ ITB 25.1).
້
25.4. ຜູື່ ຈັດຊຈະເຮັ
ດບົດບັນທຶກຂອງການເປດຊອງ

ຊຶື່ງຢື່າງຕື່ າສຸ ດ, ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຊື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ ແລະ ຕ້ອງແຈ ້ງວື່ າມການຖອດຖອນ, ປື່ຽນແທນ ຫລ ດັດແກ ້ ຫລ ບື່ , ບົື່ງບອກ
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ລາຄາປະມູນແຕື່ ລະຫື່ (ສັນຍາ) ຖ້າມ, ພ້ອມດ້ວຍການຫລຸ ດລາຄາ ແລະ ການສະເໜທາງເລອກ,
້
້ ງ
ມໜັງສຄາປະກັ
ນການປະມູນ ຫລ ບື່ (ຖ້າຫາກໄດ້ແຈ ້ງບອກວື່ າຕ້ອງມ) ຜູື່ ຕາງໜ້າຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ມເຊັນຊື່ ໃສື່ ບົດບັນທຶກ
ຂັນປະມູນ, ທື່ ມໜ້າຢູື່ ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກ. ຖ້າເຂົາເຈົາລ
້
ັ ໂມຄະ. ສາເນົາຂອງບົດບັນທຶກ
, ຈະບື່ ເຮັດໃຫ້ເນອໃນ
ແລະ ຜົນສັກສິດນາໃຊ້ຂອງບົດບັນທຶກເປນ
້
ຈະແຈກຢາຍໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່ ງຂັນປະມູນໝົດທຸກຄົນ.

ຈ. ການປະເມນຜົນ ແລະ ສົມທຽບການປະມູນ
ັ ຄວາມ
26. ການຮັກສາເປນ

26.1

ລັບ

້ ນທື່ ພົວພັນເຖິງການປະເມນການປະມູນ ແລະ ການສະເໜເພື່ ອຮັບຮອງເອົາເປນ
ັ ຜູື່ ຊະນະການ
ຂມູ
ື່
ື່
ື່
້
ື່
ປະມູນ ຈະບສາມາດເປດເຜຍໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່ ງຂັນປະມູນ ຫລ ບຸ ກຄົນອນໆທບມສື່ ວນກື່ ຽວຂ້ອງຢື່າງ
້
ັ ທາງການກັບຂັນຕອນການປະມູ
້ ຢື່າງເດັດຂາດ, ຈົນກື່ ວາຈະໄດ້ປະກາດຮັບຮອງ
ເປນ
ນດັື່ງກື່ າວນຮູ້ ໄດ້
້ ງຂັນປະມູນຊາບແລ້ວ ຕາມ ITB 40.
ເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່

26.2

້
້ ງຂັນປະມູນໃດໜຶື່ງ ທື່ ຈູງໃຈໃຫ້ຜູື່ຈັດຊປະເມ
ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ນການປະມູນ
້
ຫລ ຕັດສິນເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນນັນ ຈະນາໄປສູື່ ການປະຕິເສດການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ.

26.3

ໂດຍບື່ ກື່ ຽວກັບ ITB 26.2, ນັບແຕື່ ເວລາເປດຊອງປະມູນເຖິງການປະກາດຜູື່ ຊະນະການປະມູນ,
້ ງຂັນປະມູນໃດໜຶື່ງມຈຸດປະສົງຢາກຕິດຕື່ ພົວພັນກັບຜູື່ ຈັດຊກື່້ ຽວກັບເລື່ ອງໃດໜຶື່ງທື່
ຖ້າຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
ັ ລາຍລັກອັກ ສອນ.
ກື່ ຽວກັບຂັນຕອນການປະມູ
ນ, ຜູື່ ກື່ ຽວຈະຕ້ອງສະເໜເປນ

27. ການຂຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງ

27.1

ການປະມູນ

້ ວາ, ປະເມນ ແລະ ສົມທຽບການປະມູນ ແລະ ຄຸ ນນະວຸ ທຂ
ິ ອງ
ເພື່ ອຊື່ ວຍໃນການພິຈາລະນາຄົນຄ້
້
້
ຜູື່ ເຂົາແຂື່ ງຂັນປະມູນ, ຜູື່ ຈັດຊ, ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງຜູື່ ກື່ ຽວເອງ, ອາດຈະຮຽກຮ້ອງຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງແຂື່ ງປະມູນໃຫ້ຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງກື່ ຽວກັບການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ ທຸກໆຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງ
້
້ ງຂັນປະມູນ ຊຶື່ງບື່ ແມື່ ນການຕອບຕາມຄາຖາມເຈາະຈມຂອງຜູື່
ສະເໜໂດຍຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຈັດຊ ້ ຈະບື່ ໄດ້
ຮັບເອົາມາພິຈາລະນາ. ການສະເໜຂຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ການຕອບຈະຕ້ອງເຮັດ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ຈະບື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມການພະຍາຍາມຊອກວິທປື່ຽນແປງລາຄາ ຫລ ການສະເ
ເປນ
້ ນລາຄາ
້
້
ໜຫລຸ ດ ແລະ ເພມຂຶ
ແລະ ເນອໃນຂອງການປະມູ
ນດ້ວຍຄວາມຈົງໃຈ ນອກຈາກການ

ັ ້ ນການດັດແກ ້ຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານການຄິດໄລື່ ຊຶື່ງຜູື່ ຈັດຊ ້ ໄດ້ພບ
ົ ເຫັນໃນເວລາກວດກາປະ
ຢງຢ
ື່
້
ເມນການປະມູນຕາມ ITB 31 ເທົານັນ.
27.2

້ ງຂັນປະມູນບື່ ໄດ້ປະກອບຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງກື່ ຽວກັບການປະມູນຂອງຕົນຕາມວັນ
ຖ້າຜູື່ ເຂົາແຂື່
ົ ໃນຫນັງສສະເໜຂຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງຂອງຜູື່ ຈັດຊ,້ ການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວອາດ
ເວລາທື່ ໄດ້ບື່ ງໄວ້
ຖກປະຕິເສດ.

28. ການຄາດເຄື່ ອນ, ການ
ສະຫງວນເງື່ ອນໄຂ ແລະ

28.1

ິ າມດັື່ງລຸື່ ມນ:້
ໃນໄລຍະເວລາການປະເມນການປະມູນ, ໃຫ້ນາໃຊ້ນຍ
(a) “ການຄາດເຄື່ ອນ” ແມື່ ນການອອກນອກລາຍການປະມູນຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນເອ ກະສານ

ການຫລົງລມ

ປະມູນ;

(b) “ການສະຫງວນ” ແມື່ ນການຈາກັດຂອບເຂດຂອງເງື່ ອນໄຂ ຫລ ການສະຫງວນສິດໃນ
ການຮັບຮູ ລ້ າຍການປະມູນທັງໝົດ ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນເອກະສານປະ ມູນ; ແລະ

້ ນ
ແມື່ ນສື່ ງທື່ ຂາດຕົກບົກຜື່ອງໃນການສະເໜສື່ ວນໃດສື່ ວນໜຶື່ງຂອງຂມູ
ຫລ ເອກະສານຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ.

(c) “ການຫລົງລມ”

29. ການປະເມນຄວາມເໝາະ

29.1

້
ການປະເມນຂອງຜູື່ ຈັດຊກື່້ ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງເອກະສານປະມູນແມື່ ນຕ້ອງອງໃສື່ ເນອໃນ
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້
້
ພນຖານຂອງການປະມູ
ນນັນເອງ
ຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ITB11.

ສົມຂອງເອກະສານ
ປະມູນ

29.2

ເອກະສານປະມູນທື່ ຖວື່ າມຄວາມເໝາະສົມ
ແມື່ ນເອກະສານປະມູນທື່ ໄດ້ປະກອບຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຢື່າງຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານປະມູນ ໂດຍບື່ ມການຄາດເຄື່ ອນ, ການສະຫງວນເງື່ ອນໄຂ
ແລະ ການຫລົງລມ. ການຄາດເຄື່ ອນ, ການສະຫງວນເງື່ ອນໄຂ ແລະ ການຫລົງລມ ແມື່ ນໜຶື່ງໃນ
ບັນຫາດັື່ງນ:້
(a)

ຖ້າຮັບເອົາ, ຈະ

(i) ມຜົນກະທົບທຸກໆດ້ານຕື່ ໜ້າວຽກ, ຄຸ ນນະພາບ ຫລ ຜົນສາເລັດຂອງໜ້າວຽກທື່
ໄດ້ການົດໄວ້ໃນສັນຍາ, ຫລ
(ii) ຈະຈາກັດທຸກໆດ້ານ, ບື່ ສອດຄື່ ອງກັບເອກະສານປະມູນ, ຕື່ ສິດຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ຫລ
້ ງຂັນປະມູນ ພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາສະບັບນ,້ ຫລ
ຕື່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່

(b)

ິ າສາລັບ
ຖ້າຫາກມການດັດແກ ້ຈະມຜົນກະທົບຕື່ ສະພາບການແຂື່ ງຂັນທື່ ບື່ ມຄວາມຍຸ ຕທ
ື່
ື່
ື່
້ ງຂັນປະມູນຄົນອນໆທໄດ້ສະເໜເອກະສານປະມູນທຕອບສະໜອງຄົບຖ້ວນ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ສົມບູນ.

29.3

້
້ ວາລັກຊະນະເຕັກນິກຂອງການປະມູນທື່ ສະເໜມາຕາມ ITB 16
ິ າລະນາຄົນຄ້
ຜູື່ ຈັດຊຈະໄດ້
ພຈ
ແລະ ITB 17, ວື່ າດ້ວຍການສະເໜທາງດ້ານເຕັກນິກ, ໂດຍສະເພາະເພື່ ອແນື່ ໃສື່ ໃຫ້ສອດຄື່ ອງທຸກ
ຢື່າງກັບເງື່ ອນໄຂທັງໝົດຂອງໝວດ VII (ລາຍການຄວາມຕ້ອງການ) ໂດຍບື່ ມການຄາດເຄື່ ອນທາງ
ດ້ານວັດສະດຸ ຫລ ການສະຫງວນ ແລະ ການຫລົງລມ.

29.4

ຖ້າເຫັນວື່ າການປະມູນໃດໜຶື່ງບື່ ມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ບື່ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງເອກະສານປະມູນ, ການປະມູນດັື່ງກື່ າວຈະຖກປະຕິເສດ ໂດຍຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ບື່

້ ງຂັນປະມູນເອົາມາປບ
ັ ປຸ ງແກ ້ໄຂ, ການຄາດເຄື່ ອນ, ການສະຫງວນເງື່ ອນໄຂ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
້ ນໃໝື່ ເພື່ ອເຮັດໃຫ້ມນ
ັ ການປະມູນທື່ ເ
ັ ກາຍມາເປນ
ແລະ ຄວາມບົກພື່ອງ ແລະການຫລົງລມນັນຄ
ໝາະສົມ.
30. ຄວາມບື່ ຖກຕ້ອງ, ຄວາມ

30.1

ຜິດພາດ ແລະ ຫລົງລມ

້
ຜູື່ ຈັດຊອາດຖ
ວື່ າການປະມູນໃດໜຶື່ງເໝາະສົມ ເຖິງແມື່ ນວື່ າຈະມຄວາມຄາດເຄື່ ອນເລັກໆນ້ອຍໆທື່
ບື່ ແຕະຕ້ອງ ຫລ ປື່ຽນແປງລັກຊະນະ ຫລ ເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອື່ ນໆຕາມທື່
ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ ຫລ ຖ້າມຄວາມຜິດພາດ ກື່ ແມື່ ນສາມາດດັດແປງໄດ້ ໂດຍບື່
ແຕະຕ້ອງເຖິງການປະມູນ.

30.2

ໃນເງື່ ອນໄຂທື່ ວື່ າການປະມູນໃດໜຶື່ງມຄວາມເໝາະສົມທຸກຢື່າງ, ຜູື່ ຈັດຊ ້ ອາດສະເໜໃຫ້ຜູື່ເຂົາ້
້ ນ ແລະ ເອກະສານອັນຈາເປນ
ັ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທື່ ເໝາະສົມ, ເພື່ ອ
ແຂື່ ງຂັນປະມູນປະກອບຂມູ
ັ ສິື່ງທື່ ຂາດຕົກບົກພື່ອງ ຫລ ຄາດເຄື່ ອນທື່ ພົວພັນກັບເອກະສານປະມູນ. ສິື່ງທື່ ຂາດຕົກ
ດັດປບ
້ ອງບື່ ມຜົນກະທົບຕື່ ລາຄາຂອງການປະມູນ. ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນໃດທື່ ບື່ ຍອມ
ບົກພື່ອງດັື່ງກື່ າວນຕ້
້ ມດັື່ງກື່ າວອາດຈະມຜົນຕື່ ການປະຕິເສດການປະມູນຂອງຜູ ກ
້ ນເພມເຕ
້ ື່ ຽວ.
ຕອບສະໜອງຂມູ

30.3

້
ຖ້າເຫັນວື່ າການປະມູນມຄວາມເໝາະສົມຄົບຖ້ວນສົມບູ ນ, ຜູື່ ຈັດຊຈະດັ
ດແກ ້ທາງດ້ານບລິມາດ
ື່
ື່
ື່
້
ຂອງສິງທບື່ ສອດຄື່ ອງທພົວພັນເຖິງລາຄາປະມູນ. ໃນກລະນນ, ລາຄາປະມູນຈະຕ້ອງມການ
້ ວນທື່ ຫລົງລມ
້ ເພື່ ອສະແດງອອກເຖິງລາຄາຂອງຊິນສື່
ກວດແກ,້ ເພື່ ອໃຊ້ໃນການສົມທຽບເທົື່ານັນ,
ຫລ ບື່ ຖກຕ້ອງ.

31. ການກວດແກ ້ຄວາມ
ຜິດພາດໃນການຄິດໄລື່

31.1

ຖ້າເຫັນວື່ າການປະມູນມຄວາມເໝາະສົມຄົບຖ້ວນທຸກຢື່າງ,
້
ື່ ງລຸື່ ມນ:້
ໃນການຄິດໄລື່ ບົນພນຖານດັ
(a)

້
້ຄວາມຜິດພາດ
ຜູື່ ຈັດຊຈະກວດແກ

ຖ້າມການຄິດໄລື່ ບື່ ກົງກັນ ລະຫວື່ າງລາຄາຫົວໜື່ ວຍ ແລະ ຜົນລວມ ຂອງແຖວໃນ
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້
້
ລາຍການນັນ,
ຊຶື່ງມາຈາກການຄູນກັນລະຫວື່ າງລາຄາຫົວໜື່ ວຍ ແລະ ຈານວນນັນ,
ັ ຫລັກ ແລະ ລາຄາລວມໃນແຖວນັນ້
ຕ້ອງຖເອົາລາຄາຫົວໜື່ ວຍເປນ
ຈະຕ້ອງໄດ້
້
ກວດແກ.້ ໃນກລະນຜູື່ ຈັດຊ, ຫາກຮູ ໄ້ ດ້ຈະແຈ ້ງວື່ າ ແມື່ ນການໝາຍຈຸດ ຕາມຫົວໜື່ ວຍ
້ ຕ້ອງຖເອົາລາຄາລວມເປນ
ັ ຫລັກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້
ຜິດບື່ ອນຢູື່ໃນ ລາຄາຫົວໜື່ ວຍນັນ,
ກວດແກ ້ລາຄາຫົວໜື່ ວຍ;
(b)

ຖ້າມການຄິດໄລື່ ຜິດພາດຢູື່ໃນຜົນລວມ ຕາມການບວກ ຫລ ລົບຈານວນ ຂອງແຕື່ ລະ
ັ ຫລັກ ແລະ ຈານວນລວມທັງ
ຈານວນລວມຍື່ ອຍ, ຈະຖເອົາຈານວນລວມຍື່ ອຍເປນ
ໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ກວດແກ;້ ແລະ

(c)

ັ ຕົວໜັງສ ແລະ ຕົວເລກ, ແມື່ ນໃຫ້ຖ
ຖ້າມຄວາມແຕກຕື່ າງກັນລະຫວື່ າງການຂຽນເປນ
ື່
້
ັ ຕົວໜັງສເປນ
ັ ຫລັກ, ເວັນເສຍແຕື່ ຈານວນທື່ ສະແດງອອກເປນ
ັ ຕົວ
ເອົາຈານວນທເປນ
້
້
ື່
ໜັງສນັນພົວພັນກັບການຄິດໄລື່ ຜິດພາດ ຫລ ບ, ໃນກລະນນແມື່ ນໃຫ້ຖເອົາຕົວເລກ
ັ ຫລັກຕາມຂ ້ (a) ແລະ (b) ຂ້າງເທື່ ງນ.້
ເປນ

31.2

້ ງຂັນປະມູນ ຈະຕ້ອງຮັບເອົາການກວດແກຄ້ ວາມຜິດພາດໃນການຄິດໄລື່ ດັື່ງກື່ າວ. ການບື່
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຍອມຮັບເອົາການກວດແກ ້ຄວາມຜິດພາດໃນການຄິດໄລື່ ຕາມ ITB 31.1, ອາດຈະນາໄປສູື່ ການ
້
ປະຕິເສດຊອງປະມູນນັນ.

32.

ການປະເມນການ

32.1

້
້ ື່ ານັນ້ ແລະ
ິ ການ ແລະ ຫລັກການປະເມນຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຫົວຂນ້ ເທົ
ຜູື່ ຈັດຊຈະນ
າໃຊ້ວທ
ິ ການ ຫລ ຫລັກການອື່ ນໃດອກນອກຈາກນ.້
ຈະບື່ ນາໃຊ້ວທ

32.2

້
ສາລັບການປະເມນການປະມູນ, ຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້
ອງພິຈາລະນາດັື່ງນ:້

ປະມູນ

(a)

ການປະເມນຕາມລາຍການ ຫລ ພູ ດ (ສັນຍາ), ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS; ແລະ ມູນຄື່ າ
ປະມູນໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມວັກ 14;

(b)

ການກວດແກລ້ າຄາເນື່ ອງຈາກມການຄິດໄລື່ ຜິດພາດຕາມ ITB 31.1;

(c)

ການກວດແກ ້ລາຄາເນື່ ອງຈາກມການສະເໜຫລຸ ດລາຄາຕາມ ITB 14.4;

(d)

ການກວດແກ ້ລາຄາເນື່ ອງຈາກຄວາມບື່ ສອດຄື່ ອງຕາມ ITB 30.3;

(e)

ັ ໃຈເພື່ ມເຕມໃນການປະເມນຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ III: ມາດຕະຖານໃນການ
ປດ
ປະເມນ ແລະ ຄຸ ນນະວຸ ທ;ິ

32.3

ັ ສັນຍາ
ຜົນກະທົບທື່ ຄາດຄະເນໄດ້ຈາກເງື່ ອນໄຂການດັດແກລ້ າຄາ ທື່ ນາໃຊ້ໃນໄລຍະເວລາປະຕິບດ
ື່
, ຈະບໃຫ້ນາເອົາມາພິຈາລະນາໃນເວລາການປະເມນການປະມູນ.

32.4

້ ງປະມູນໃສື່ ລາຄາ
ັ ແຕື່ ລະພູ ດ
ຖ້າເອກະສານປະມູນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
ໂດຍແຍກອອກເປນ
ື່
້
(ສັນຍາ) ຕື່ າງກັນ, ຫລັກການໃນການປະເມນ ຜູື່ ມລາຄາຕາສຸ ດນັນ ສາລັບຫລາຍພູ ດ (ສັນຍາ)
້ ານ
້ າຫລັກການ
ຮື່ ວມກັນ ພ້ອມດ້ວຍການຫລຸ ດລາຄາຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນນັນເຂົ
ດັື່ງກື່ າວ ຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນໝວດ III: ບັນທັດຖານການປະເມນ ແລະ ຄຸ ນນະວຸ ທ.ິ

32.5

ໃນການປະເມນການປະມູນ ໂດຍຜູື່ ຈັດຊ,້ ຈະແຍກອອກ ແລະ ບື່ ພິຈາລະນາ ດັື່ງນ:້
ຄື່ າທົດແທນ

ັ ການດັດແກ ້ລາຄາໃນໄລຍະການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ,
ເພື່ ອເປນ

19

ຖ້າໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ

ເອກະສານການປະມູນ.
32.6

ັ ໃຈອື່ ນໆເພື່ ມຕື່ ມອກ
ິ າລະນາປດ
ການປະເມນການປະມູນຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຈ
ັ ໃຈເລົື່ານ ້ ອາດແມື່ ນຮູ ບລັກສະນະ,
ນອກຈາກລາຄາ ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 14. ບັນດາປດ
້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ. ຖ້າມຜົນ
ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ເງື່ ອນໄຂຂອງການຈັດຊສິ
້
ັ ໃຈທື່ ໄດ້ຄດ
ັ ມູນຄື່ າ ເພື່ ອສະດວກໃນ
ັ ເລອກນັນ,
ກະທົບຈາກປດ
ຈະຕ້ອງປະເມນ ອອກເປນ
້
ັ ຢື່າງອື່ ນໃນ BDS ຈາກເງື່ ອນໄຂອື່ ນໆ
ການສົມທຽບການປະມູນ, ເວັນເສຽແຕື່
ຈະລະບຸ ໄວ້ເປນ
ທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ III: ບັນທັດຖານການປະເມນ ແລະ ຄຸ ນນະວຸ ທ ິ - ເງື່ ອນໄຂ ແລະ ວິທການ
ັ ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 32.2 (e).
ທື່ ນາໃຊ້ຈະຕ້ອງປະຕິບດ

33. ການສົມທຽບລາຄາ

33.1

ປະມູນ

ິ ອງຜູື່ ເຂົາ້
34. ຄຸ ນນະວຸ ທຂ

້
ົ ທຽບການປະມູນທັງໝົດທື່ ເຫັນວື່ າຖກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມທຸກ
ຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້
ອງໄດ້ສມ
ັ ຜູື່ ສະເໜປະມູນຕື່ າສຸ ດ. ການສົມທຽບຕ້ອງອງ
ປະການຕາມ ITB 32.2 ເພື່ ອໃຫ້ຮູວ້ ື່ າຜູື່ ໃດເປນ
້
ໃສື່ ພນຖານລາຄາ
DDP (ຮອດປາຍທາງ), ພ້ອມດ້ວຍຄື່ າໃຊ້ຈື່າຍຕື່ າງໆທື່ ຕ້ອງການ ເພື່ ອການ
້ ຝກ
ຶ ອົບຮົມ, ທົດລອງ ແລະ ການບລິການອື່ ນໆ.
ຕິດຕັງ,

34.1

ແຂື່ ງຂັນປະມູນ

້ ງຂັນປະມູນທື່ ຖກເລອກຍ້ອນວື່ າ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈດ້ວຍຄວາມເພິື່ງພໃຈຂອງຕົນວື່ າຜູື່ ເຂົາແຂື່
ໄດ້ສະເໜລາຄາຕື່ າສຸ ດ ແລະ ເອກະສານຄົບຖ້ວນສົມບູ ນນັນ້ ໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມເງື່ ອນໄຂ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ III: ບັນທັດຖານການປະເມນ ແລະ ຄຸ ນນະວຸ ທ.ິ

34.2

້
້ ວາເອກະສານຢງຢ
ັ ້ ນເຖິງຄຸ ນນະວຸ ທ ິ ຂອງ
ການຕັດສິນນ ້ ຕ້ອງອງໃສື່ ພນຖານຂອງການສຶ
ກສາຄົນຄ້
້ ງຂັນປະມູນ ທື່ ສະເໜໂດຍຜູື່ ກື່ ຽວ ຕາມ ITB 17.1.
ຜູື່ ເຂົາແຂື່

34.3

ັ ້ ນໃນການຕັດສິນນ ້ ຖວື່ າເປນ
ັ ເງື່ ອນໄຂທື່ ຕ້ອງການ ກື່ ອນການປະກາດຕົກລົງຮັບເອົາຜູື່
ການຢງຢ
ັ ຄວາມຕັດສິນດັື່ງກື່ າວອອກມາທາງດ້ານລົບ ຈະມຜົນໃນ
ຊະນະການປະມູນ. ຖ້າວື່ າການຢນຢນ
້ ອງໄດ້ປະເມນຜູື່ ທື່ ສະເຫນລາຄາຕື່ າ
ໃນກລະນນຜູື່້ ຈັດຊຕ້
ັ ແບບດຽວກັນ ເພື່ ອຫນັນ້ ໃຈວື່ າຜູື່ ກື່ ຽວມຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັງ້
ຖັດມາ, ໂດຍປະຕິບດ
້ ສາເລັດໄດ້ຄກັນ.
ັ ວຽກນໃຫ້
ປະຕິບດ
້
ການປະຕິເສດຕື່ ເອກະສານປະມູນນັນ.

34.4

້ ດສິນໃຈກື່ ຽວກັບ
້ ງຂັນປະມູນໃນການຈູງໃຈໃຫ້ຜູື່ຈັດຊຕັ
ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມຈາກຜູື່ ເຂົາແຂື່
ິ ນຫລັງ ຫລ ການມອບໝາຍ
ການພິຈາລະນາ, ປະເມນ, ສົມທຽບ ແລະ ການປະເມນຄຸ ນນະວຸ ທຄ
ື່
ສັນຍາຈະມຜົນຕການປະຕິເສດເອກະສານປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ.

35. ສິດຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ໃນການ
ຮັບເອົາ ຫລ ປະຕິເສດຕື່

35.1

ເອກະສານປະມູນໃດໜຶື່ງ

ກື່ ອນການປະກາດຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ຜູື່ ຈັດຊ ້ ສະຫງວນສິດໃນການຮັບ ຮອງ ຫລ
້
ປະຕິເສດຕື່ ເອກະສານປະມູນໃດໜຶື່ງ ແລະ ທັງຫມົດ ແລະ ລົບລ້າງທຸກໆຂັນຕອນ
ຂອງ ການ

້ ງ ຂັນປະມູນ. ໃນກລະນລົບລ້າງ,
ປະມູນໄດ້ທຸກໆເວລາ, ໂດຍບື່ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຫຍັງຕື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
້ ງຂັນ
ົ ນໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
ເອກະສານປະມູນທັງໝົດພ້ອມດ້ວຍໜັງສຄາປະກັ
ນການປະມູນຕ້ອງໄດ້ສື່ ງຄ

ຫລ ທັງໝົດ

ປະມູນໃນທັນທທັນໃດໂລດ.

ສ. ການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ
36. ເງື່ ອນໄຂການຕົກລົງ

36.1

ຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການ

ັ ຜູື່ ທື່ ປະກອບ
ອງຕາມ ITB 35.1, ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຈະຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ຊຶື່ງເປນ
ເອກະສານປະມູນທື່ ໄດ້ສະເໜລາຄາຕື່ າສຸ ດຕາມການປະເມນ
ແລະ
ຄົບຖ້ວນສົມບູນຕາມ
້ າ ເປນ
້ ງຂັນປະມູນທື່ ມຄຸ ນນະວຸ ທເິ ໝາະ
ັ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ເອກະສານປະມູນ ພ້ອມທັງມຄວາມເຊື່ ອໝັນວື່
້ ສາເລັດ
້
ັ ສັນຍານໃຫ້
ສົມໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ປະມູນ

36.2

້ ງຂັນປະມູນມຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຈະບື່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
ທື່ ບື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນເອກະສານ
ປະມູນ ໃນການປື່ຽນແປງລາຄາຂອງຕົນ ຫລ ມູນຄື່ າຂອງການປະມູນໃດໆທັງສິນ້ ໂດຍບື່ ໃຫ້ຖວື່ າ
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ັ ເງື່ ອນໄຂຂອງການຮັບເອົາການປະມູນ.
ເປນ
້
37. ສິດຂອງຜູື່ ຈັດຊໃນການ
ປື່ຽນແປງບລິມາດເວລາ

37.1

້ ສິດເພມ
້ ຫລ ຫລຸ ດບ
ໃນເວລາດຽວກັບການແຈ ້ງການຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ຜູື່ ຈັດຊມ
ລິມາດສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການຈາກລາຍການເດມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ VII, ລາຍການຄວາມ

ຕ້ອງການ, ແຕື່ ໃນເງື່ ອນໄຂວື່ າການເພື່ ມດັື່ງກື່ າວຈະບື່ ໃຫ້ເກນກື່ ວາເປເຊັນທື່ ໄດ້ແຈ ້ງໄວ້ໃນ BDS
້ ກລົງ ຫລ ລາຍການ ແລະ ເງື່ ອນໄຂອື່ ນໆຂອງການ
ໂດຍບື່ ໃຫ້ມການປື່ຽນແປງລາຄາຫົວໜື່ ວຍຂຕົ

ຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການ
ປະມູນ

ປະມູນ ແລະ ເອກະສານປະມູນ.
38. ການແຈ ້ງການໃນການ

38.1

ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜູື່
ຊະນະການປະມູນ

້
ກື່ ອນການປະມູນຈະໝົດອາຍຸ ໃຊ້ໄດ້, ຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້
ອງອອກແຈ ້ງການໃຫ້ຜູື່ຊະນະການປະມູນຊາບ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍເຮັດເປນ
ັ ໜັງສຮັບຮອງ ຕາມແບບຟອມທື່ ໄດ້ປະກອບໃຫ້ ໂດຍແຈ ້ງວື່ າ
ເປນ
້ າ “ແຈ ້ງ
ັ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ແຈ ້ງການນັນ້ ເອນວື່
ການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວໄດ້ຖກຄັດເລອກເປນ

້
ການຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ” ຈະຕ້ອງບົື່ງບອກເຖິງມູນຄື່ າທື່ ຜູື່ ຈັດຊຈະຈື່
າຍໃຫ້ຜູື່ສະໜ
້
ື່
ອງ ໂດຍອງໃສື່ ການຈັດສົື່ງສິນຄ້າ (ເອນຕື່ ໄປວື່ າ ແລະ ໃນເງອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ແບບຟອມ

້ ອງໄດ້ແຈ ້ງໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
້ ຜູື່ ຈັດຊຕ້
້ ງຂັນປະມູນຄົນ
ສັນຍາວື່ າ “ມູນຄື່ າສັນຍາ”) ພ້ອມດຽວກັນນັນ,
ື່ອນໆ ຮູ ກ
້ ື່ ຽວກັບຜົນຂອງການປະມູນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຜຍແຜື່ອອກໃນແວບໄຊ ເຖງຜົນຂອງການ
້ ນດັື່ງລຸື່ ມນ:້
ປະມູນ ແລະ ໂດຍລະບຸ ພູດ (ສັນຍາ) ພ້ອມດ້ວຍຂມູ
(i)

້ ງຂັນປະມູນແຕື່ ລະຄົນທື່ ຍື່ ນຊອງປະມູນ;
ຊື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່

(ii)

ມູນຄື່ າປະມູນທື່ ອື່ ານອອກສຽງໃນເວລາເປດຊອງ;

(iii)

ຊື່ ແລະ ມູນຄື່ າຂອງແຕື່ ລະການປະມູນທື່ ໄດ້ປະເມນ;

້ ງຂັນປະມູນທື່ ຖກປະຕິເສດ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ; ແລະ
(iv) ຊື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
(v)

ຊື່ ຂອງຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ແລະ ມູນຄື່ າທື່ ໄດ້ຖກຮັບຮອງເອົາ ພ້ອມດ້ວຍໄລຍະ ແລະ
ສະຫລຸ ບຂອບເຂດຂອງສັນຍາ.

38.2

ັ ທາງການ, ແຈ ້ງການຮັບຮອງເອົາຜູື່
ັ ໄດ້ຢື່າງເປນ
ຈົນກວື່ າສັນຍາຈະກະກຽມສາເລັດ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ເອກະສານຜູ ກມັດທາງດ້ານສັນຍາ.
ຊະນະການປະມູນຈະເປນ

38.3

ພາຍຫລັງທື່ ໄດ້ແຈ ້ງການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນຕາມ ITB 38.1, ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຈະຕອບ
້ ງຂັນທື່ ບື່ ຊະນະການປະມູນ ທື່ ຕ້ອງ ການຢາກຮູ ສ້ າ
ັ ລາຍລັກອັກສອນຢື່າງໄວວາຕື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ເປນ
ຍເຫດທື່ ເຮັດໃຫ້ການປະມູນຂອງຕົນບື່ ໄດ້ຖກຄັດເລອກ.
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39. ການເຊັນສັນຍາ

39.1

້
ຫລັງຈາກສົື່ງແຈ ້ງການໄປແລ້ວ, ຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້
ອງສົື່ງສັນຍາໄປໃຫ້ຜູື່ຊະນະການປະມູນພ້ອມໂລດ.

39.2

ັ ສັນຍາ, ຜູື່ ຊະນະການປະມູນຈະຕ້ອງເຊັນ, ໃສື່ ວັນ
ພາຍໃນຊາວແປດວັນ (28) ຫລັງຈາກທື່ ໄດ້ຮບ
້
ື່
ທ ແລະ ສົງໃຫ້ຜູື່ຈັດຊຄນ.
ຶ ຂອງລັດຖະບານ, ພາຍໃນ 28 ມ ້ ຫລັງຈາກໄດ້ຮບ
ັ ສັນຍາ
ທາງເລອກໜຶື່ງສາລັບສັນຍາທື່ ໃຊ້ທນ
ແລ້ວ, ຜູື່ ຊະນະການປະມູນຈະຕ້ອງເຊັນ, ໃສື່ ວັນທ ແລະ ສົື່ງໃຫ້ຜູື່ຈັດຊຄ້ ນ ຫລ ເຊັນໃນພິທເຊັນ
້
ັ ຂແນະນ
ສັນຍາ ຖ້າຫາກໄດ້ຮບ
າຈາກຜູື່ ຈັດຊ.້

39.3

ັ ຢງັ ້
ໂດຍບື່ ກື່ ຽວກັບ ITB 39.2 ຂ້າງເທິງນ,້ ໃນກລະນທື່ ການເຊັນສັນຍາມການຂັດຂວາງຈາກຂຢ້ ບ
ິ ຄ້າ/ວັດສະດຸ , ການບລິການ
ຕື່ ການສົື່ງສິນຄ້າອອກໃຫ້ຜູື່ຈັດຊ,້ ສປປ ລາວ, ຫລ ຕື່ ການນາໃຊ້ສນ
້
້
້
ື່
ັ ຢງການນ
ັ
ໂດຍຂຢບ
າສິນຄ້າອອກດັງກື່ າວໄດ້ເກດຂຶນຈາກກົດລະບຽບການຄ້າຂອງປະເທດທື່ ສະໜ

້ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນຈະບື່ ມສື່ ວນຜູ ກມັດກັບການ
ອງວັດຖຸ/ສິນຄ້າ, ແລະ ການບລິການເລົື່ານັນ,
້ ງຂັນປະມູນສາມາດ
ປະມູນຂອງຕົນ, ແຕື່ ເຖິງຢື່າງໃດກື່ ຕາມ, ຈະຕ້ອງຢູື່ໃນເງື່ ອນໄຂທື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ້ ນຢື່າງເປນ
ັ ທື່ ເພິື່ງພໃຈຕື່ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ທະນາຄານ ເຫັນວື່ າການເຊັນສັນຍາແມື່ ນໄດ້ຖກ
ຢງຢ
້ ງຂັນປະມູນໃນດ້ານປະກອບແບບຟອມ
ຂັດຂວາງຍ້ອນການຂາດຄວາມບື່ ເອົາໃຈໃສື່ ຈາກຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ທາງການທື່ ຈາເປນ
ັ ເພື່ ອສົື່ງວັດສະດຸ /ອຸ ປະກອນ
ເອກະສານ, ລວມດ້ວຍການຂອະນຸຍາດຢື່າງເປນ
ອອກ, ຫລ ການບລິການພາຍໃຕ້ເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາ.
39.4

້
້ ອງໄດ້ເອົາໄປຂຶນທະບຽນ
ສັນຍາທື່ ເຊັນໄປນັນຕ້
ໂດຍຜູື່ ສະຫນອງຕາມດາລັດ No.52/PM. ລົງ
ວັນທ 13 ມນາ 1993.

້
40. ໜັງສຄາປະກັ
ນການ

40.1

ັ ສັນຍາ
ປະຕິບດ

ັ ໃບແຈ ້ງການຈາກຜູື່ ຈັດຊ,້ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນຈະ
ພາຍໃນຊາວແປດມ ້ (28) ຫລັງຈາກໄດ້ຮບ
້
ັ ສັນຍາໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາຕາມ
ຕ້ອງປະກອບໜັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
້
ັ ສັນຍາທື່ ການົດໄວ້ໃນໝວດ IX,
GCC, ໂດຍນາໃຊ້ແບບຟອມໜັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
ຟອມສັນຍາ.

40.2

້
ໃນກລະນທື່ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ບື່ ສາມາດຍື່ ນໜັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິ ບັດສັນຍາດັື່ງທື່ ໄດ້ລະບຸ
ັ ສາຍເຫດພຽງພ ເພື່ ອລົບລ້າງການທື່ ໄດ້ຖກເລອກ
ໄວ້ຂາ້ ງເທິງນ ້ ຫລ ບື່ ເຊັນສັນຍາ ຈະຖວື່ າເປນ
້
ັ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ແລະ ຮິບໜັງສຄາປະກັ
ເປນ
ນການປະມູນ. ຖ້າຫາກເກດກລະນແບບນ,້ ຜູື່
ັ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ຜູື່ ທື່ ໄດ້ສະເໜ
ຈັດຊ ້ ອາດປະກາດໃຫ້ຜູື່ທື່ ສະເໜລາຄາຕື່ າສຸ ດຖັດມານັນ້ ເປນ

ການປະມູນທື່ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ໂດຍຜູື່ ຈັດຊ ້ ໄດ້ປະເມນວື່ າມຄຸ ນນະວຸ ທເິ ໝາະສົມ ທື່ ຈະຈັດຕັງ້
້ ສາເລັດ.
ັ ສັນຍາສະບັບນໃຫ້
ປະຕິບດ

້ ງຂັນ
41. ສິດຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ປະມູນໃນການຕື່ ວື່ າ

41.1

້ ງຂັນປະມູນ ທຸກໆຄົນມສິດໃນການຕື່ ວື່ າ, ຖ້າຫາກເຫັນວື່ າຕົນເອງໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມ ເຊື່ ອມ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ການເອົາປຽບຕາມທື່ ລະ ບຸ ໄວ້ຢື່ ູ ໃນໃນ
ເສຍ ຫລ ເສຍຫາຍ ຈາກຜູື່ ຈັດຊ ້ ໃນການກະທາທື່ ເປນ
້
ັ ດາລັດ, ເລກທ 063/ກງ.
ລະບຽບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

41.2

້
ື່ ວື່ າ, ທາອິດຕ້ອງໄດ້ດາເນນການແກໄ້ ຂຕາມຂັນຕອນການບ
້
ຂັນຕອນໃນການຕ
ລິຫານ ຕາມ ທື່ ໄດ້
້
ັ ດາລັດເລກທ 063, ສະຖານທື່ ແລະ ທື່ ຢູື່ ສາລັບຂັນ້
ການົດໄວ້ຢື່ ູໃນລະບຽບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້ ຄອງບລິຫານທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ BDS.
ຕອນທາອິດ ໃນການຍື່ ນການຕື່ ວື່ າຫາອົງການຄຸ ມ

41.3

້ ງຂັນປະມູນສາ ມາດຕື່ ວື່ າຫາ
ັ ທື່ ພໃຈ, ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຖ້າວື່ າຜົນຂອງການແກໄ້ ຂທາງດ້ານບລິຫານ ບື່ ເປນ
້
້ ຄອງການຈັດຊຂອງລັ
ກະຊວງການເງ ິນ, ກົມງ ົບປະມານແຫື່ ງລັດ, ພະແນກຄູມ
ດ ແລະ ອາດ
ື່
້
້
ັ ດາ ລັດ
ສາມາດສະເໜດາເນນຄະດຂັນສານ ຕາມທລະບຸ ໄວ້ ຢູື່ໃນລະບຽບ ການຈັດຕັງປະຕິບດ
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ັ ສັນຍາທື່ ນາໃຊ້ງ ົບປະມານແຫື່ ງລັດ.
ເລກທ IRR 063, ຖ້າຫາກເປນ
41.4

້ ງຂັນ
ັ ສັນຍາທື່ ນາໃຊ້ທນ
ຶ ຂອງທະນາຄານ, ທຸກໆການຮຽກຮ້ອງໃດໆຈາກເຂົາແຂື່
ແຕື່ ໃນກລະນເປນ
້
້ ນໄດ້ຕາມ
ັ ຕາມຄູື່ ມການປະມູນຂອງທະນາຄານ
ປະມູນຕ້ອງປະຕິບດ
ຊຶື່ງສາມາດເຂົາຫາຂ
ມູ
www.worldbank.org ຫລ www.adb.org.
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້ ນສາລັບການປະມູນ (BDS)
ໝວດ II. ຂມູ
້ ນສະເພາະດັື່ງລຸື່ ມນ ້
ຂມູ

້ ມປື່ຽນແທນເງື່ ອນໄຂຂອງຂແນະນ
້
້ ງຂັນປະມູນ
ັ ການເພມເຕ
ສາລັບສິນຄ້າທື່ ຈັດຊ ້ ຈະຕ້ອງເປນ
າຕື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
(ITB). ຖ້າບື່ ອນໃດມການຂັດແຍື່ ງ, ເງື່ ອນໄຂທື່ ການົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸື່ ມນ ້ ຈະມອານາດເໜອເງື່ ອນໄຂໃນ ITB.

້ ໃນວັກທພົວພັນກັບວັກຕື່ າງໆຂອງ ITB]
້
ັ ຕົວເນງໄວ້
[ຂແນະນ
າເພື່ ອຂຽນ BDS ໄດ້ກຽມໄວ້ໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍພິມເປນ
ວັກທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງໃນ

້
ື່ ວໄປ
A. ເນອໃນທົ

ITB
ITB 1.1

ເລກທເອກະສານເຊນປະມູນ :[ເລກທຂອງການເຊນປະມູນ]

ITB 1.1

້ ນ: ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
ຜູື່ ຈັດຊແມື່

ITB 1.1

ຊື່ ຂອງສັນຍາແມື່ ນ: ອຸ ປະກອນຕິດຕາມຄຸ ນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ
ເລກທຂອງສັນຍາ: NREI/G01

້ ື່ ອນແມື່
້ ນ: NREI/G01_ ອຸ ປະກອນຕິດຕາມຄຸ ນນະ
້
ເລກທ ແລະ ພູ ດ (ສັນຍາ) ປະກອບເຂົາໃນການຈັ
ດຊເທ
ພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ
ITB 2.1

ັ ການຕົກລົງ: 829,000 US$
ທຶນກູຢ້ ມ ຫລ ທຶນທື່ ໄດ້ຮບ

ITB 2.1

້
ຊື່ ຂອງໂຄງການແມື່ ນ: ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໃນ

ົ ແລະ ການ
ການຕິດຕາມວິໄຈ ຄຸ ນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ ແລະ ການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທື່ ມປະສິດທິຜນ
ື່
ື່
້ ຄອງສິງເສດເຫອ ສາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜ
ຖື່ າຍທອດເຕັກໂນໂລຊທແໝາະສົມໃນການຄຸ ມ
າດນ້ອຍ

ITB 4.2

ຈານວນສະມາຊິກສູງສຸ ດຂອງ JV ແມື່ ນ: ຈານວນ 3 ຫົວໜື່ ວຍ

IITB 4.4

້ ງຂັນປະມູນ ແລະ ສື່ ວນບຸ ກຄົນ ຫາໄດ້ໃນເວບໄຊພາຍນອກຂອງ
ັ ທື່ ຫ້າມເຂົາແຂື່
ບັນຊບລິສດ
ທະນາຄານ: www.worldbank.org/debarr
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B. ເອກະສານປະມູນ
ITB 7.1

້ ນ:
້ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຈັດຊແມື່
ເພື່ ອຈຸດປະສົງໃຫ້ຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງຕື່ ການປະມູນເທົື່ານັນ,
ເຖິງ: ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງ

ແວດລ້ອມ

ບື່ ອນຢູື່: ຖະໜົນນາໄຮື່ ດຽວ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
້ າເບ
້ ຫ້ອງ: ຕຶກ ກຊສ ນາເບ
້ 100 ຊັນ້ 2
ຊັນ/ນ
ເມອງ : ເມອງຈັນທະບູລ
ZIP ກົດ: PO Box: 7864
ປະເທດ : ສ ປ ປ ລາວ
ໂທລະສັບ: (+856-30)983 2286
ເບແຟກ: (+856-30) 983 2286
ອແມວ: sack_4369@yahoo.com
ITB 7.1

Web page: www.laoepf.org.la

ITB 7.2

ການໄປຢຽ້ ມສະຖານທື່ ນາໂດຍຜູື່ ຈັດຊ ້ :

“ຈະບື່ ມ”
ັ ຜູື່ ນາພາ
ເປນ
ITB 7.3

ປະຊຸມກື່ ອນການປະມູນ

“ຈະບື່ ມ”

້
ຈັດຂຶນໃນວັ
ນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທ:
ວັນ: “ບື່ ໄດ້ນາໃຊ້”

ເວລາ: “ບື່ ໄດ້ນາໃຊ້”

ສະຖານທ: “ບື່ ໄດ້ນາໃຊ້”
C. ການກະກຽມການປະມູນ
ITB 11.1 (j)

້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງຍື່ ນເອກະສານເພື່ ມເຕມດັື່ງຕື່ ໄປນ ້ ພ້ອມດຽວກັບການປະມູນຂອງຕົນ:
ຜູື່ ເຂົາແຂື່

ສາເນົາໜັງສອະນຸຍາດດາເນນທຸລະກິດ
ັ ້ ນການມອບພັນທະອາກອນ
ສາເນົາໃບຢງຢ
ITB 13.1

ການປະມູນທາງເລອກ: “ຈະບື່ ໄດ້” ພິຈາລະນາ.

ITB 14.5

້ ງຂັນປະມູນ “ຈະບື່ ” ມການປບ
ັ ຕະຫລອດໄລຍະການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ
ລາຄາທື່ ສະເໜໂດຍຜູື່ ເຂົາແຂື່

ITB 14.6

ລາຄາທື່ ສະເໜສາລັບແຕື່ ລະພູ ດ (ສັນຍາ) ຈະຕ້ອງກົງກັນຢື່າງນ້ອຍ: 100 ເປເຊັນຂອງລາຍການທື່ ການົດໄວ້
ສາລັບແຕື່ ລະພູ ດ (ສັນຍາ). ບື່ ໄດ້ນາໃຊ້”
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ລາຄາທື່ ສະເໜສາລັບແຕື່ ລະລາຍການຂອງພູ ດໜຶື່ງ ຈະຕ້ອງກົງກັນກັບ 100 ເປເຊັນຂອງບລິມາດຕາມທື່ ໄດ້ການົດ
້
້
ໄວ້ສາລັບລາຍການນັນໃນພູ
ດນັນ.
ITB 14.7

Incoterms ສະບັບ: ສະບັບ 2010

ITB 14.8 (a)

ບື່ ອນສົື່ງປາຍທາງ: ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະ

ITB 16.4

ໄລຍະເວລາທື່ ຄາດຄະເນວື່ າສິນຄ້າຈະຖກນາໃຊ້ (ເພື່ ອຈຸດປະສົງນາໃຊ້ເຄື່ ອງອາໄລື່ ): ເດອນກລະກົດ 2017

ITB 17.2 (a)

ັ ້ ນຈາກຜູື່ ຜະລິດແມື່ ນ : “ຕ້ອງການ”
ໜັງສຢງຢ

ITB 17.2 (b)

ການບລິການຫລັງຈາກການຂາຍແມື່ ນ : “ຕ້ອງການ”

ITB 18.1

ໄລຍະໃຊ້ການໄດ້ຂອງການປະມູນຈະແມື່ ນ: 60 ວັນ

ITB 18.3 (a)

້ ນໃຊ້ເພື່ ອການດັດແກ ້ລາຄາ:
ສູດດັື່ງຕື່ ໄປນແມື່

ຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ

P=P0*(1+0.07*(V56)/365)
P: ລາຄາຫລັງຈາກດັດແກແ້ ລ້ວ
P0: ລາຄາປະມູນເດມ
້
ັ ວັນ).
V: ໄລຍະການເພມເວລາຫລັ
ງຈາກໄລຍະເດມຂອງຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງການປະມູນ (ເປນ
ITB 20.1

້
ນອກຈາກການປະມູນຕົນສະບັ
ບແລ້ວ, ຈານວນເອກະສານສາເນົາແມື່ ນ : 2 ສະບັບ

ITB 20.2

້ ງຂັນປະມູນ ແມື່ ນປະກອບດ້ວຍ: ໃບ
ັ ້ ນອະນຸຍາດເປນ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ ອເຊັນໃນນາມຜູື່ ເຂົາແຂື່
ການຢງຢ

ມອບສິດ

D. ການຍື່ ນ ແລະ ເປດການປະມູນ
ITB 22.1

້ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ແມື່ ນ:
ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຍື່ ນປະມູນເທົື່ານັນ,
ເຖິງ: ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ,
ບື່ ອນຢູື່: ຖະໜົນນາໄຮື່ ດຽວ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
້ າເບ
້ ຫ້ອງ: ຕຶກ ກຊສ ນາເບ
້ 100 ຊັນ້ 2
ຊັນ/ນ
ເມອງ : ຈັນທະບູລ
ZIP ກົດ: PO Box: 7864
ປະເທດ : ສປປ ລາວ
ວັນສຸ ດທ້າຍຂອງການຍື່ ນຊອງ ແມື່ ນ:
ວັນທ: 7 ເມສາ 2017
ເວລາ: 10:00 a.m

ITB 25.1

້ ື່ :
ການເປດຊອງຈະມຂຶນຢູ
ບື່ ອນຢູື່ຖະຫນົນ: ຖະໜົນນາໄຮື່ ດຽວ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
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້ າເບ
້ ຫ້ອງ: ຕຶກ ກຊສ ນາເບ
້ 100 ຊັນ້ 2
ຊັນ/ນ
ເມອງ : ຈັນທະບູລ
ປະເທດ : ສ ປ ປ ລາວ
ວັນທ:7 ເມສາ 2017
ເວລາ: 10:00 a.m
ITB 25.3

ຈະຕ້ອງເຊັນນ້ອຍໃສື່ ແຈໃບປະມູນ ແລະ ຕາຕະລາງລາຄາ ຈານວນ 5 ຜູື່ ຕາງໜ້າຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ທື່ ດາເນນການ

້ , ທຸກໆການດັດແປງຕື່ ລາຄາຫົວໜື່ ວຍ ຫລ ລາຄາລວມ
ເປດຊອງປະມູນ. ທຸກໆການປະມູນຈະຕ້ອງໃສື່ ນາເບ
ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊັນນ້ອຍໃສື່ ໂດຍຜູຕ້ າງໜ້າຂອງຜູຈ້ ດັ ຊ,້ ແລະ ອື່ ນໆ...

E. ການປະເມນ ແລະ ສົມທຽບການປະມູນ
ITB 32.2(a)

ການປະເມນ ຈະໄດ້ເຮັດສາລັບ

ການປະມູນຈະໄດ້ປະເມນເປນັ ພູ ດໆໄປ. ຖ້າຕາຕະລາງລາຄາອັນໃດສະແດງໃຫ້ເຫັນວື່ າລາຍການໃດໜຶື່ງບື່ ມລາຄາ
້
ື່ ໃນລາຄາຂອງລາຍການອື່ ນໆແລ້ວ. ລາຍການໃດໜຶື່ງທື່ ບື່ ມຢູື່ໃນ
, ຈະຖວື່ າລາຄາຂອງລາຍການນັນໆໄດ້ລວມຢູ
້ ໄດ້ປະກອບຢູ
ື່
ື່ ໃນການປະ ມູນ, ແລະ ຖ້າເຫັນວື່ າການ
ບັນຊຂອງຕາຕະລາງລາຄາ, ຈະໄດ້ຖວື່ າລາຍການນັນໆບ
້ ໂດຍຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ
ປະມູນແມື່ ນມຄວາມເໝາະສົມເປນັ ສື່ ວນໃຫຍື່ , ລາຄາຄິດສະເລື່ ຽຂອງລາຍ ການນັນໆ
ື່ອນໆຈະນາມາເພມເຂົ
້ າໃນມູ
ື່
້
້
້
ນຄື່ າປະມູນ ແລະ ມູນຄື່ າລວມຂອງການປະມູນນັນໆທ
ໄດ້ການົດຂຶນຕາມວິທນ ້ ຈະ
້
ໄດ້ນາໃຊ້ເຂົາໃນການສົ
ມທຽບລາຄາ.

ITB 32.6

້
ການດັດແກ ້ລາຄາຈະໄດ້ການົດຂຶນໂດຍນ
າໃຊ້ເງື່ ອນໄຂດັື່ງຕື່ ໄປນ,້ ຈາກເງື່ ອນໄຂອື່ ນໆທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ
III, ເງື່ ອນໄຂການຕລາຄາ ແລະ ຄຸ ນນະວຸ ທ:ິ
(a)

ການຄາດເຄື່ ອນໃນຕາຕະລາງການຈັດສົື່ງ: ບື່ ຕົກລົງ

(b)

ການຄາດເຄື່ ອນໃນຕາຕະລາງການຈື່ າຍ: ບື່ ຕົກລົງ

(c)

້
ັ ຕົນແມື່
ລາຄາຂອງສິນຄ້າສື່ ວນສາຄັນ, ເປນ
ນເຄື່ ອງອາໄລື່ ແລະ ການບລິການ: ບື່ ຕົກລົງ

(d)

ຄວາມອາດສາມາດຊອກເຄື່ ອງອາໄລື່ ແລະ ການບລິການຫລັງຈາກການຂາຍໃນປະເທດຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້
ສາລັບອຸ ປະກອນທື່ ສະໜໃນການປະມູນ: ບື່ ມ

(e)

ການຄາດຄະເນມູນຄື່ າເພື່ ອການນາໃຊ້ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາໃນຊື່ ວງໄລຍະໃຊ້ງານໄດ້ຂອງ

(f)

ຜົນການນາໃຊ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງອຸ ປະກອນທື່ ສະເໜ; ບື່ ມ

ອຸ ປະກອນ: ບື່ ມ

F. ການປະກາດຮັບເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ
ITB 38.1

້ ນຂອງບ
້
ເປເຊັນສູງສຸ ດຂອງການເພມຂຶ
ລິມາດ ແມື່ ນ: 20%
ເປເຊັນສູງສຸ ດຂອງການຫລຸ ດລົງຂອງບລິມາດ ແມື່ ນ: 20%
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ໝວດ III. ບັນທັດຖານການປະເມນ ແລະ ຄຸ ນນະວຸ ດທິ
້
ື່
ິ ອງຜູື່ ເຂົາ້
ໝວດນປະກອບດ້
ວຍເງອນໄຂທັ
ງໝົດທື່ ຜູື່ ຈັດຊສິ້ ນຄ້າຈະຕ້ອງນາໃຊ້ເພື່ ອການປະເມນການປະມູນ ແລະ ຄຸ ນນະວຸ ທຂ
ື່
ື່ ນເຂົາ້ ໃນວຽກນ.້
ິ ອື່ ນ ຫລ ເງອນໄຂອ
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ. ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ ITB 33 ແລະITB 35, ຈະບື່ ສາມາດນາໃຊ້ວທ
ື່
ື່ ເຫັນວື່ າເໝາະສົມສາລັບການຈັດຊ,້ ໃຊ້ຄາສັບ ແລະ ຕາຕະລາງຂ້າງລຸື່ ມນ ້ ຫລ ອື່ ນໆ ທື່ ເຫັນວື່ າຮັບ
[ຜູື່ ຈັດຊສິ້ ນຄ້າຈະເລອກເງອນໄຂທ
້
ໄດ້, ແລະ ລຶບຄາສັບທື່ ຂຽນເນງອອກ]
ສາລະບານ

1.

ການປະເມນ (ITB 32) ......................................................................................................... 29

2. ຄຸ ນນະວຸ ທ ິ (ITB 34) ........................................................................................................... 30
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1.

ການປະເມນ (ITB 32)

1.1.

ບັນທັດຖານໃນການປະເມນ (ITB 32.6)

້
ໃນການປະເມນການປະມູນ, ນອກຈາກມູນຄື່ າປະມູນທື່ ໄດ້ສະເໜ ຕາມຂ ້ ITB 14.8, ຜູື່ ຈັດຊອາດຈະ
ຕ້ອງຖສາຄັນ ໜຶື່ງ
ຫລ ຫລາຍເງື່ ອນໄຂຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 32.2 (e) ແລະ ໃນ BDS ຂອງ ITB 32.6, ໂດຍນາໃຊ້ເງື່ ອນໄຂ ແລະ
ວິທການດັື່ງຕື່ ໄປນ.້
(a)

ການຈັດສົື່ງ. (ຕາມ Incoterms ທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS)

ື່ ບື່ ງໄວ້
ົ ໃນບັນຊສິນຄ້າ ແມື່ ນຕ້ອງການໃຫ້ຈດັ ສົື່ງພາຍໃນຂອບເຂດເວລາ (ຫລັງຈາກວັນທື່ ການົດ ໃຫ້ສື່ ງໄວ
ົ
ສິນຄ້າທໄດ້
ື່
້
ື່
້
ທສຸ ດ ແລະ ກື່ ອນວັນສຸ ດທ້າຍ, ສອງວັນນຈະຕ້ອງຂຽນເຂົາ) ຕາມທໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ VII, ຕາຕະລາງຄວາມ

ື່ ສຸ ດ, ແລະ ການປະມູນທື່
ິ ເຊື່ ອຕື່ ການຈັດສົື່ງມາຮອດກື່ ອນວັນທການົດໃຫ້ສື່ ງມາຮອດໄວທ
ົ
ຕ້ອງການ. ຈະບື່ ໃຫ້ສນ
ສະເໜການຈັດສົື່ງ ຫລັງຈາກວັນສຸ ດທ້າຍຈະຖວື່ າບື່ ສອດຄື່ ອງ ແລະ ບື່ ຕອບສະ ໜອງຕາມ ຈຸດປະສົງຂອງການ
້
ັ ລາຄາ, ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ ໃນ BDS 32.6, ຈະເພມໃສື່
ປະມູນ. ໃນຊື່ ວງໄລຍະເວລາທື່ ຮັບໄດ້ນ,້ ການປບ
ລາຄາ
ປະມູນຂອງການປະມູນທື່ ສະເໜຈັດສົື່ງຊ້າກວື່ າ “ວັນຈັດສົື່ງໄວທື່ ສຸ ດ” ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນໝວດ VII, ຕາຕະລາງ
້
ຄວາມຕ້ອງການສາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຕລາຄາເທົື່ານັນ.
(b)

ການຄາດເຄື່ ອນໃນລາຍການຊາລະ.
(i)

(c)

ລາຄາຂອງການປື່ຽນແທນເຄື່ ອງອາໄຫລື່ ສາຄັນ, ເຄື່ ອງອາໄຫລື່ ແລະ ການບລິການ.
(i)

(d)

້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງບອກວື່ າລາຄາປະມູນຂອງຕົນສາລັບລາຍການຊາລະ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC.
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
້ ງຂັນປະ ມູນສະເໜ ທາງ
ການປະມູນຈະຕ້ອງປະເມນໂດຍອງໃສື່ ລາຄາພນຖານ.
ແຕື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
ື່
ເລອກຂອງລາຍການເບກຈື່ າຍ ແລະ ແຈ ້ງບອກການຫລຸ ດລາຄາ ຊຶງຜູື່ ກື່ ຽວສະເໜ ສາລັບທາງເລອກ ຂອງ
້
້ ງຂັນປະມູນ ໂດຍ ຂັດເລອກບົນພນຖານ
ການເບກຈື່ າຍ ແລະ ການສະເໜຫລຸ ດລາຄາຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ລາຄາ
ື່
ເດມ ສາລັບລາຍການເບກຈື່ າຍທບົື່ງໄວ້ໃນ SCC.

້ , ເຄື່ ອງອາໄຫລື່ ທື່ ໄດ້ຄດ
ັ ເລອກເອົາໄວ້, ຊຶື່ງຕ້ອງ
ບັນຊເຄື່ ອງ ອາໄຫລື່ ແລະ ບລິມາດ ຂອງເຄື່ ອງປະກອບຕົນຕ
ການໃນໄລຍະຕົນ້ ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS16.4, ແມື່ ນໄດ້ ນອນຢູື່ ໃນບັນຊສິນຄ້າ. ການດັດແກ ້ລາຄາ
ເທົື່າກັນກັບມູນຄື່ າທັງໝົດຂອງລາຍການເລົື່ານ,້ ຕາມລາຄາຫົວໜື່ ວຍ ສະເໜໃນການປະມູນແຕື່ ລະອັນ, ຈະ
້ າໃນມູ
້
້
ຕ້ອງເພມເຂົ
ນຄື່ າປະມູນ, ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງການປະເມນເທົື່ານັນ.

ການຊອກຫາໄດ້ໃນປະເທດຂອງຜູື່ ກູຢ້ ມຈານວນ
ອຸ ປະກອນທື່ ສະເໜໃນການປະມູນ.

ເຄື່ ອງອາໄລື່

ແລະ

ການບລິການຫລັງຈາກການຂາຍສາລັບ

້ ື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ກື່ຽວກັບການໃຫ້ບລິການຕື່ າສຸ ດ ແລະ ເຄື່ ອງອາໄຫລື່ , ຕາມທື່ ໄດ້
ັ ເທົື່າກັບລາຄາຂອງຜູື່ ຈັດຊທ
ການປບ
້
ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS 32.6, ຖ້າໃສື່ ລາຄາແບບແຍກກັນ, ຈະຕ້ອງເພມໃສື່
ມູນຄື່ າປະມູນ, ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງການປະ
ເມນເທົື່ານັນ້ .
(e)

ການຄາດຄະເນລາຍຈື່ າຍໃນການນາໃຊ້ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ.
ລາຍຈື່ າຍສາລັບການນາໃຊ້ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ. ການດັດແກລ້ າຄາ ໂດຍຖເອົາຄື່ າໃຊ້ຈື່າຍສາລັບການນາໃຊ້ ແລະ
້
້ ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS
ບາລຸ ງຮັກສາຈະຕ້ອງນັບເຂົາໃນມູ
ນຄື່ າປະມູນ ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງການປະເມນເທົື່ານັນ,
32.6. ການດັດແກ ້ ຈະຕ້ອງປະເມນໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບວິທການທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS 32.6.

(f)

ຜົນການນາໃຊ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງອຸ ປະກອນ.
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(i)

້
ຜົນການນາໃຊ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງອຸ ປະກອນ. ການດັດແກ ້ ທື່ ລວມເອົາຄື່ າໃຊ້ຈື່າຍເພມ
້ າໃນມູ
້
ົ ໝົດອາຍຸ ການນາໃຊ້ຂອງໂຮງງານ ຈະຕ້ອງເພມເຂົ
ເຕມໃນການນາໃຊ້ຈນ
ນຄື່ າສັນຍາ, ເພື່ ອຈຸດປະສົງ

ົ ໃນ BDS 32.6. ການດັດແກ ້ຈະຕ້ອງປະເມນ ໂດຍອງໃສື່ ການ
ຂອງການປະເມນເທົື່ານັນ້ ຕາມທື່ ໄດ້ບື່ ງໄວ້
້ າໃນການປະມູ
້
້
ຫລຸ ດມູນຄື່ າຄາປະກັນສັນຍາ ຫລ ປະສິດທິພາບທື່ ສະເໜເຂົ
ນຕື່ າກວື່ າບັນທັດຖານ 100, ໂດຍ
ິ ການທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS 32.6.
ນາໃຊ້ວທ

1.2.

ຫລາຍໆສັນຍາ (ITB 32.4)

້
້ ງຂັນປະມູນ ຜູື່ ທື່ ສະເໜລາຄາລວມຕື່ າສຸ ດຂອງການປະມູນ (ໜຶື່ງສັນຍາຕື່ ໜຶື່ງປະມູນ) ແລະ
ຜູື່ ຈັດຊຈະມອບຫລາຍໆສັ
ນຍາໃຫ້ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ິ າມພາຍຫລັງ (ໝວດ III, ITB 32.1)
ຕອບສະໜອງໄດ້ເງື່ ອນໄຂຂອງການປະເມນຄຸ ນນະວຸ ທຕ
ຜູື່ ຈັດຊ:້
(a)

ຕລາຄາສະເພາະພູ ດສັນຍາທື່ ປະກອບດ້ວຍເປເຊັນຂອງລາຍການຕື່ ພູ ດ ແລະ ບລິມາດຕື່ ລາຍການ ຕາມລະບຸ ໄວ້ໃນ
ITB 14.8

(b)

ພິຈາລະນາ:
(i)

ການປະມູນທື່ ປະເມນວື່ າຕື່ າສຸ ດຕື່ ພູ ດ

(ii)

້ ງຂັນປະມູນສະເໜໃນການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ.
ການຫລຸ ດລາຄາຕື່ ພູ ດ ແລະ ວິທນາໃຊ້ຕາມທື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່

1.3. ການປະມູນທາງເລອກ (ITB 13.1)

ຖ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມການປະມູນທາງເລອກຕາມ ITB 13.1, ທາງເລອກຈະຖກຕລາຄາຕາມນ:້
້
້ ຈາລະນາການປະມູນທາງ
້ ງຂັນປະມູນ ອາດສະເໜການປະມູນທາງເລອກອັນດຽວ ສາລັບການປະມູນພນຖານ,
“ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຜູື່ ຈັດຊຈະພິ
້
້ ງຂັນປະມູນ ຊຶື່ງການປະມູນພນຖານໄດ້ຖ
້
ເລອກ ສະເໜໂດຍຜູື່ ເຂົາແຂື່
ກປະເມນວື່ າເປນັ ການປະມູນຕື່ າສຸ ດເທົື່ານັນ.”

2.

ຄຸ ນນະວຸ ທ ິ (ITB 34)

2.1

ິ າມພາຍຫລັງ (ITB 34.1)
ການປະເມນຄຸ ນນະວຸ ທຕ

້
ິ ື່ ນຫລັງໃຫ້
ຫລັງຈາກໄດ້ການົດວື່ າການປະມູນທື່ ປະເມນວື່ າຕື່ າສຸ ດຕາມ ITB 34.1, ຜູື່ ຈັດຊຈະດ
າເນນການປະເມນຄຸ ນນະວຸ ທຄ
້ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທື່ ບື່ ໄດ້ນອນຢູື່ ໃນປະໂຫຍກຂ້າງ
ສອດຄື່ ອງກັບ ITB 34, ໂດຍອງໃສື່ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເທົື່ານັນ.
້ ງຂັນປະມູນ.
ລຸື່ ມນ ້ ບື່ ຄວນນາໃຊ້ເພື່ ອປະເມນຄຸ ນນະວຸ ທ ິ ຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
(a)

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງ ິນ

້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານຢງຢ
ັ ້ ນທື່ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານການເງ ິນ:
ຜູື່ ເຂົາແຂື່

້
ັ ້ ນຈານວນທຶນທື່ ມ (ທຶນໝູນວຽນ) ແລະ/ຫ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສິນເຊື່ ອເພື່ ອສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ັ ສັນຍາ
- ເອກະສານຢງຢ
ບດ
ື່
ໃຫ້ສາເລັດ ມູນຄື່ າຕ້ອງ ທຽບເທົາ ຫ ສູງກວື່ າມູນຄື່ າສິນຄ້າທສະເໜ
(b)

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານປະສົບການ ແລະ ເຕັກນິກ
້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານທື່ ຢງຢ
ັ້ ນ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຕ້ອງການທາງດ້ານປະສົບການ:
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ເພື່ ອສະແດງວື່ າໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກ

ຮ້ອງ

ສາເນົາຢື່າງນ້ອຍ 1 ສັນຍາ ໃນການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບລິການທື່ ກື່ ຽວພັນ ທື່ ມລັກສະນະຄ້າຍຄກັນ ໃນໄລຍະ 3
ປຜື່ ານມາ
(c)

້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານຢງຢ
ັ້ ນ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ກັນກັບອຸ ປະກອນທື່ ຕ້ອງການດັື່ງຕື່ ໄປນ:້

ັ້
ເພື່ ອສະແດງວື່ າສິນຄ້າທື່ ຕົນສະເໜໃຫ້ນນແມື່
ນສອດຄື່ ອງ

້
ຄັດຕິດຕົນສະບັ
ບ ຂອງສິື່ງພິມໂຄສະນາຂອງສິນຄ້າ/ກາຕາລອກແຕື່ ລະລາຍການ
(d)

້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງບື່ ມບົດບັນທຶກວື່ າຕົນໄດ້ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານບື່ ດ1 ພາຍໃນໄລຍະສອງປທື່ ຜື່ານມາ ກື່ ອນຜູື່
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ກື່ ຽວຈະສະເໜການປະມູນ.

1

້ ນ
ັ ຜູື່ ຕັດສິນ ໂດຍອງໃສື່ການລົບລ້າງສັນຍາ ຍ ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູື່ ຈັດສົື່ງໃນການປະຕິບດ
ັ ບື່ ສາເລັດ, ແມື່ ນຜູື່ ຈັດຊເປ
ັ ສັນຍາ, ລວມດ້ວຍທຸກໆສັນຍາ
ການປະຕິບດ
້
້
້ ດແຍື່ ງທື່ ເກດຂຶນພາຍໃຕ້ສັ
້ໄຂຂຂັ
ທື່ (a) ການຂຍົກເລກບື່ ແມື່ ນເກດມາຈາກພຶດຕິກາຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ໂດຍອ້າງອງໃສື່ຂັນຕອນແກ
ນຍາທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ແລະ (b) ການຂ

້
ັ ບື່ ສາເລັດຈະບື່ ກວມເອົາກລະນທື່ ການຕັດສິນຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ທື່ ໄດ້ຖກລົບລ້າງຈາກ
ຍົກເລກແມື່ ນເກດຂຶນ້ ແຕື່ສຸ ດທ ້າຍໄດ້ຖກແກ ້ໄຂກັບຜູື່ ຈັດຊແລ້ວ.
ການປະຕິບດ
້
ື່
້
້ ດແຍື່ ງບັນສຸ
້ ດທ ້າຍ ຖ້າຫາກມ, ເຊັື່ນ: ຂຂັ
້ ດແຍື່ ງຊຶື່ງໄດ້
ັ ບສາເລັດຕ້ອງອງໃສື່ຂມູນທັງໝົດກື່ ຽວກັບການແກ ້ໄຂຂຂັ
ຂະບວນການແກ ້ໄຂຂຂັດແຍື່ ງ, ການປະຕິບດ
້ ື່ ງຂັນປະມູນໄດ້ນາໃຊ້ການອຸ ທອນຕື່າງໆໄປແລ້ວ.
ແກ ້ໄຂຕາມວິທທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູື່ ເຂົາແຂ
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ແບບຟອມປະມູນ
້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງກະກຽມແບບຟອມປະມູນຕາມນ ້ ໂດຍໃຊ້ຫວ
້ ລິສດ
ົ ເຈັຍບ
ັ ສະແດງອອກຢື່າງຈະແຈ ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ື່
ື່
ເຖິງຊ ແລະ ທຢູື່.
ໝາຍເຫດ: ຕົວໜັງສຂຽນເນງ້ ແມື່ ນຕ້ອງນາໃຊ້ເພື່ ອກະກຽມຟອມນ ້ ແລະ ຕ້ອງຕັດອອກຈາກເອກະສານສົມບູນສຸ ດທ້າຍ.

ວັນທ: [ວັນທ (ວັນ, ເດອນ ແລະ ປ) ຂອງການຍື່ ນປະມູນ]
ປະມູນ NCB ເລກທ: [ເລກທການປະມູນ]
ການເຊນປະມູນເລກທ: [ຂມູ້ ນ]

ທາງເລອກເລກທ: [ເລກທທາງເລອກ ຖ້າຫາກການປະມູນທາງເລອກ]
ເຖິງ: [ຊື່ ຜູື່ ຈັດຊ]້
້ ວາ ແລະ ບື່ ມຫຍັງຂັດຂ້ອງຕື່ ເອກະສານປະມູນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຊຶື່ງໄດ້ພມ
ຶ ສາຄົນຄ້
ິ ແຈກຢາຍຕາມ
(a) ພວກເຮົາໄດ້ສກ
້
້ ງຂັນປະມູນ (ITB 8);
ຂແນະນ
າສາລັບຜູື່ ເຂົາແຂື່
(b) ພວກເຮົາໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການວື່ າດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມ ແລະ

້ ອນຕາມ
ການມຜົນປະໂຫຍດຊາຊ້

ITB 4;
(c) ພວກເຮົາບື່ ໄດ້ຖກຍົກເລກຊົື່ວຄາວໂດຍຜູື່ ຈັດຊ ້ ຫລ ແຈ ້ງບອກວື່ າບື່ ມຄວາມເໝາະສົມ
້
ຫນັງສຄາປະກັ
ນການປະມູນຢູື່ປະເທດຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕາມ ITB 4.6

ໂດຍອງໃສື່ ບັນຫາການປະກອບ

(d) ພວກເຮົາສະເໜການສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມເອກະສານປະມູນ ແລະ ຕາມລາຍການຈັດສົື່ງຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ
ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການບັນດາສິນຄ້າດັື່ງລຸື່ ມນ:້ [ການອະທິບາຍໂດຍຫຍກື່້ ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ];
(e) ມູນຄື່ າການປະມູນຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ, ໂດຍບື່ ລວມເອົາການຫລຸ ດລາຄາຕາມລາຍການ (f) ຂ້າງລຸື່ ມນ:້
ັ ການປະມູນພູ ດດຽວ, ມູນຄື່ າປະມູນທັງໝົດແມື່ ນ [ມູນຄື່ າປະມູນລວມເປນ
ັ ຕົວໜັງສ ແລະ ເປນ
ັ ຕົວເລກ];
ໃນກລະນເປນ
ັ ການປະມູນຫລາຍພູ ດ, ມູນຄື່ າປະມູນທັງໝົດແຕື່ ລະພູ ດແມື່ ນ [ມູນຄື່ າປະມູນລວມເປນ
ັ ຕົວໜັງສ ແລະ ເປນັ ຕົວ
ໃນກລະນເປນ

ເລກ];

ັ ຕົວໜັງສ ແລະ ເປນ
ັ ຕົວເລກ];
ໃນກລະນມຫລາຍພູ ດ, ມູນຄື່ າລວມຂອງໝົດທຸກພູ ດແມື່ ນ [ມູນຄື່ າລວມຂອງໝົດທຸກໆຫື່ ເປນ
(f)

ັ ການຫລຸ ດລາຄາແມື່ ນ:
ການຫລຸ ດລາຄາ ແລະ ວິທປະຕິບດ
(i) ການສະເໜຫລຸ ດແມື່ ນ: [ບອກລາຍລະອຽດກື່ ຽວກັບການສະເໜຫລຸ ດແຕື່ ລະຢື່າງ]
ັ ການຫລຸ ດລາຄາໄດ້ສະເໜດັື່ງລຸື່ ມ
(ii) ວິທການທື່ ຖກຕ້ອງໃນການຄິດໄລື່ ເພື່ ອການົດມູນຄື່ າປະມູນສຸ ດທິຫລັງຈາກໄດ້ປະຕິບດ
ັ ການຫລຸ ດລາຄາ];
ນ:້ [ບອກລາຍລະອຽດວິທການທື່ ນາໃຊ້ ເພື່ ອປະຕິບດ

33

້
້ ງຂັນປະມູນ
(g) ການປະມູນຂອງພວກເຮົາຈະຜົນນາໃຊ້ໄດ້ສາລັບໄລຍະທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB 18 ຂອງຂແນະນ
າສາລັບຜູື່ ເຂົາແຂື່
້
ຂອງເອກະສານປະມູນ, ແລະ ຈະສບຕື່ ຜູ ກມັດເຮົາ ແລະ ສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດ້ທຸກໆເວລາກື່ ອນສິນສຸ ດໄລຍະການປະມູນມ
ຜົນໃຊ້ໄດ້;
(h) ຖ້າຫາກການປະມູນຂອງພວກເຮົາຖກຮັບຮອງເອົາ,

້ ນຍາວື່ າຈະປະກອບໜັງສຄາປະກັ
້
ັ
ພວກເຮົາໃຫ້ຄາໝັນສັ
ນການປະຕິບດ

ສັນຍາໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມເອກະສານປະມູນ;
(i)

້
້ ວມ, ໃນນາມຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ ຫລ ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ , ຫລາຍກວື່ າໜຶື່ງຊອງໃນການປະມູນຄັງນ
້ ຕາມ
ພວກເຮົາບື່ ໄດ້ເຂົາຮື່
ITB 4.3(e), ນອກຈາກການປະມູນແບບສະເໜທາງເລອກທື່ ສອດຄື່ ອງກັບ ITB 13;

(j)

ພວກເຮົາ, ຊຶື່ງລວມດ້ວຍຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ຫລ ຜູື່ ສະໜອງສິນຄ້າສື່ ວນໃດໜຶື່ງຂອງສັນຍາ, ບື່ ໄດ້ຖກແຈ ້ງວື່ າບື່ ມຄວາມເໝາະ
ັ ທາງການອື່ ນໆ ເພື່ ອປະຕິບດ
ົ ໝາຍຂອງ ສປປລາວ ຫລ ກົດລະບຽບເປນ
ັ ການຕົກລົງຂອງ
ສົມ ໂດຍທະນາຄານ, ພາຍໃຕ້ກດ
້ ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ;
ສະພາຄວາມໝັນຄົ

(k) ພວກເຮົາບື່ ແມື່ ນລັດວິສາຫະກິດ/ພວກເຮົາ ແມື່ ນລັດວິສາຫະກິດ ແຕື່ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ITB 4.4;2
(l)

ພວກເຮົາໄດ້ຈື່າຍ, ຫລ ຈະຈື່ າຍຄື່ ານາຍໜ້າ, ຄື່ າທົດແທນພິເສດ ຫລ ລາຍຈື່ າຍອື່ ນໆທື່ ພົວພັນກັບການປະມູນ ຫລ ໃນການ

ັ ສັນຍາ: [ລະບຸ ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງຜູື່ ທື່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ບື່ ອນຢູື່ຄົບຖ້ວນ, ເຫດຜົນທື່ ເຮັດໃຫ້ຄື່ ານາຍໜ້າ ຫລ ຄື່ າທົດ
ປະຕິບດ

ັ ຄື່ ານາຍໜ້າ ຫລ ຄື່ າທົດແທນແຕື່ ລະລາຍ]
ແທນແຕື່ ລະຢື່າງໄດ້ຈື່ າຍພ້ອມດ້ວຍຈານວນເງ ິນ ແລະ ສະກຸນເງ ິນທື່ ໄດ້ຈື່ າຍເປນ
ັ
ຊື່ ຜູື່ ທື່ ໄດ້ຮບ

ບື່ ອນຢູື່

ສາເຫດ

ຈານວນ

(ຖ້າບື່ ໄດ້ຈື່າຍໃຫ້ໃຜ ຫລ ຈະຕ້ອງບື່ ຈື່ າຍໃຫ້ຂຽນ “ບື່ ມ”)
້
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນແຈ ້ງການ
(m) ພວກເຮົາເຂົາໃຈວື່
າ ຖ້າການປະມູນນ,້ ພ້ອມດ້ວຍການຕົກລົງຂອງທື່ ານຢື່າງເປນ
ັ ສັນຍາຜູ ກພັນລະຫວື່ າງພວກເຮົາທັງສອງ ຈົນກວື່ າສັນຍາຢື່າງເປນ
ັ ທາງການຈະ
ຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ຈະໃຊ້ເປນ
ັ ; ແລະ
ໄດ້ຮຽບຮຽງ ແລະ ປະຕິບດ
້
(n) ພວກເຮົາເຂົາໃຈວື່
າທື່ ານບື່ ມຂຜູ້ ກມັດທື່ ຈະຕ້ອງຮັບເອົາການປະມູນທື່ ໄດ້ປະເມນແລ້ວວື່ າຕື່ າສຸ ດ ຫລ ທຸກເອກະສານ ປະມູນທື່
ັ .
ທື່ ານໄດ້ຮບ
ັ ້ ນໃນທື່ ນວື່້ າພວກເຮົາຈະວາງມາດຕະຖານ ເພື່ ອຮັບປະກັນວື່ າບື່ ມຄົນໃດເຄື່ ອນໄຫວສາລັບພວກເຮົາ ຫລ ໃນ
(o) ພວກເຮົາຢງຢ
້
ນາມພວກເຮົາໃນການດາເນນການໃດໜຶື່ງໃນດ້ານທຸຈະລິດ ແລະ ການສໂກງ.
້ ງຂັນປະມູນ*
ຊື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່

[ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງບຸ ກຄົນທື່ ເຊັນໃບປະມູນ]

້ ງຂັນເຂົາປະມູ
້
ັ ອະນຸຍາດເຊັນການປະມູນໃນນາມຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຊື່ ຂອງບຸ ກຄົນທື່ ໄດ້ຮບ
ນ**

ການປະມູນ]
2

ຜູື່ ເຂາົ້ ແຂງ່ ຂ ັນປະມູນໃຫົ້ໃຊຕ
ົ້ າມຄວາມເໝາະສມ
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[ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງບຸ ກຄົນທື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊັນ

ຕາແໜື່ ງຂອງບຸ ກຄົນທື່ ເຊັນການປະມູນ [ຕາແໜື່ ງຄົບຖ້ວນຂອງບຸ ກຄົນທື່ ເຊັນການປະມູນ]
ລາຍເຊັນຂອງບຸ ກຄົນທື່ ໃສື່ ຊື່ ຂ້າງເທິງນ ້

[ລາຍເຊັນທື່ ມຊື່ ແລະ ຕາແໜື່ ງທື່ ສະເໜຂ້າງເທິງນ]້

ວັນທເຊັນ _[ວັນ] ວັນທຂອງ [ເດອນ], [ປ]
້ ງຂັນປະມູນ
ັ ການປະມູນຂອງ JV, ຕ້ອງລະບຸ ຊື່ ຂອງ JV ໃນນາມເປນ
ັ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
*: ໃນກລະນທື່ ເປນ
້ ງຂັນປະມູນ ຕ້ອງຕິດຄັດໄວ້ກບ
ັ ລາຍການປະມູນ.
**: ບຸ ກຄົນທື່ ເຊັນເອກະສານປະມູນຈະຕ້ອງມໃບມອບສິດອອກໃຫ້ໂດຍຜູື່ ເຂົາແຂື່
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້ ນຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ
ແບບຟອມກື່ ຽວກັບຂມູ
້
້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງປະກອບຟອມນໃຫ້ສອດຄື່
້
[ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ອງກັບຂແນະນ
າທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຂາ້ ງລຸື່ ມນ.້
ແລະ ປື່ຽນແທນ]

ບື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມການດັດແກ ້

ວັນທ: [ (ວັນ, ເດອນ ແລະ ປ) ຂອງການປະມູນ]

ປະມູນ NCB ເລກທ.: [ເລກທ ແລະ ຮູ ບການປະມູນ]

ັ ການປະມູນທາງເລອກ]
ທາງເລອກເລກທ.: [ເລກທທາງເລອກ ຖ້າຫາກເປນ
ໜ້າ ________ ໃນຈານວນ_ ______ ໜ້າ
້ ງຂັນປະມູນ [ຊື່ ທາງການຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ]
1. ຊື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
2. ໃນກລະນມການຮື່ ວມທຸລະກິດ JV, ໃຫ້ບອກຊື່ ສະມາຊິກແຕື່ ລະຄົນ : [ຊື່ ທາງການຂອງສະມາຊິກແຕື່ ລະຄົນຂອງ JV]
້ ງຂັນປະມູນຈົດທະບຽນໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ມຈຸດປະສົງຈະຈົດທະບຽນ: [ບອກຊື່ ປະເທດທື່ ຈົດທະບຽນໃນປະຈຸບນ
ັ
3. ປະເທດຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່

ແລະ ມຈຸດປະສົງຢາກໄປຈົດທະບຽນ]

້ ງຂັນປະມູນຈົດທະບຽນ: [ປຈົດທະບຽນຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ]
4. ປທື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນໃນປະເທດທື່ ໄດ້ຈດ
ັ ທາງການໃນປະເທດທື່ ຈົດທະບຽນ]
ົ ທະບຽນ: [ທື່ ຢູື່ເປນ
5. ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ນກື່ ຽວກັບຜູື່ ຕາງໜ້າເປນ
້ ງຂັນປະມູນ
ັ ທາງການຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
6. ຂມູ
ຊື່ : [ຊື່ ຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທາງການ]
ບື່ ອນຢູື່: [ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທາງການ]
ໂທລະສັບ/ແຟກ: [ເບໂທລະສັບ/ແຟກ ຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທາງການ]
ອແມວ: [ອແມວຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທາງການ]
7.

້
້
ິ ຄັດ [ກວດກາກື່ ອງສາເນົາເອກະສານຕົນສະບັ
ິ ດ
ິ ຂັດ]
ສາເນົາເອກະສານຕົນສະບັ
ບທື່ ໄດ້ຕດ
ບທື່ ຕ



້
ເອກະສານວື່ າດ້ວຍການສ້າງຕັງ້ (ຫລ ເອກະສານເທົື່າທຽມ ວື່ າດ້ວຍການສ້າງຕັງການຮວມກຸື່
ມ) ແລະ/ຫລ ເອກະສານຈົດທະບຽນຂອງ
ື່
ື່
ອົງການທບົື່ງຊໄວ້ຂາ້ ງເທິງ.



ໃນກລະນ JV, ຈົດໝາຍສະແດງຈຸດປະສົງສ້າງຕັງ້ JV ຫລ ການຕົກລົງສ້າງຕັງ້ JV, ໂດຍສອດຄື່ ອງຕາມ ITB 4.2.



້
້
ັ ລັດວິສາຫະກິດ ຫລ ອົງການຈັດຕັງຂອງລັ
ໃນກລະນເປນ
ດ, ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ ITB 4.4 ເອກະສານສ້າງຕັງປະກອບດ້
ວຍເອກະສານ
ື່ທສະແດງເຖິງ:

8.



ການມອິດສະລະທາງດ້ານການເງ ິນ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ



ັ ບື່ ອນອງໃນການເຄື່ ອນໄຫວ
ກົດໝາຍການຄ້າທື່ ໃຊ້ເປນ



້ ບຜູື່ ຈັດຊ ້
້ ງຂັນປະມູນບື່ ໄດ້ຢື່ ູພາຍໃຕ້ການຈັດຕັງທ
້ ື່ ຂຶນກັ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່

້ ບັນຊຜູື່ ອານວຍການໃນສະພາບລິຫານ ແລະ ຜູື່ ທື່ ໄດ້ຮບ
ິ ຄັດໂຄງຮື່ າງການຈັດຕັງ,
ັ ຜົນປະໂຫຍດ
ໄດ້ຕດ
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້ ນຂອງສະມາຊິກຂອງ JV
ແບບຟອມກື່ ຽວກັບຂມູ
້
້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງປະກອບຟອມນໃຫ້ສອດຄື່
້
[ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ອງກັບຂແນະນ
າທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຂາ້ ງລຸື່ ມນ.້ ສະມາຊິກແຕື່ ລະຄົນຂອງ JV
ຕ້ອງໄດ້ປະກອບຂມູ້ ນຕາຕະລາງດັື່ງຕື່ ໄປນ ້ ຈະຕ້ອງ].
ວັນທ: [ຂຽນວັນທ (ວັນ, ເດອນ ແລະ ປ) ຂອງການປະມູນ]
ປະມູນ NCB ເລກທ: [ຂຽນເລກທ ແລະ ຮູ ບການປະມູນ]

ັ ການປະມູນທາງເລອກ]
ທາງເລອກເລກທ: [ຂຽນເລກທທາງເລອກ ຖ້າຫາກເປນ
ໜ້າ ________ ໃນຈານວນ ______ ໜ້າ
1.

້ ງຂັນປະມູນ [ຊື່ ທາງການຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ]
ຊື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່

2. ຊື່ ຂອງສະມາຊິກ JV : [ຊື່ ທາງການຂອງສະມາຊິກ JV]
3. ປະເທດທື່ ສະມາຊິກ JV ຈົດທະບຽນ: ຂຽນປະເທດທື່ ສະມາຊິກ JV ຈົດທະບຽນ]
4. ປທື່ ສະມາຊິກ JV ຈົດທະບຽນ: [ປຈົດທະບຽນຂອງສະມາຊິກ JV]

ັ ທາງການໃນປະເທດທື່ ສະມາຊິກ JV ຈົດທະບຽນ]
5. ບື່ ອນຢູື່ທາງການໃນປະເທດຈົດທະບຽນຂອງສະມາຊິກ JV: [ທື່ ຢູື່ເປນ
້ ນກື່ ຽວກັບຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊິກ JV
6. ຂມູ
ຊື່ : [ຊື່ ຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊິກ JV]
ບື່ ອນຢູື່: [ບື່ ອນຢູື່ຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊິກ JV]
ໂທລະສັບ/ແຟກ: [ເບໂທລະສັບ/ແຟກ ຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າ ທື່ ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊິກ JV]
ອແມວ: [ອແມວຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ອະນຸຍາດຂອງສະມາຊິກ JV]
້
້
ິ ຂັດ [ກວດກາກື່ ອງສາເນົາເອກະສານຕົນສະບັ
ິ ດ
ິ ຂັດ]
7. ສາເນົາເອກະສານຕົນສະບັ
ບທື່ ໄດ້ຕດ
ບທື່ ຕ
້
 ເອກະສານວື່ າດ້ວຍການສ້າງຕັງ້ (ຫລ ເອກະສານເທົື່າທຽມ ວື່ າດ້ວຍການສ້າງຕັງການຮວມກຸື່
ມ) ແລະ/ຫລ ເອກະສານຈົດ
ື່
ື່
ື່
ທະບຽນຂອງອົງການທບົງຊໄວ້ຂາ້ ງເທິງ.
້
ັ ລັດວິສາຫະກິດ ຫລ ອົງການຈັດຕັງຂອງລັ
 ໃນກລະນເປນ
ດ, ເອກະສານກື່ ຽວກັບການສ້າງຕັງ້ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ
ັ ເອກະລາດທາງດ້ານການເງ ິນ, ການບລິຫານຕາມ ກົດໝາຍດ້ານການຄ້າ, ແລະ ການບື່ ຂຶນ້ ກັບອົງການໃດໜຶື່ງ,
ຄວາມເປນ
ອງຕາມ ITB 4.4
້ ບັນຊຜູື່ ອານວຍການໃນສະພາບລິຫານ ແລະ ຜູື່ ທື່ ໄດ້ຮບ
ິ ຄັດໂຄງຮື່ າງການຈັດຕັງ,
ັ ຜົນປະໂຫຍດ.
8. ໄດ້ຕດ
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ແບບຟອມລາຍການລາຄາ
້ ສອດຄື່ ອງກັບຂແນະນ
້ ງຂັນປະມູນຕ້ອງໄດ້ປະກອບແບບຟອມລາຄາອັນນໃຫ້
້
[ຜູື່ ເຂົາແຂື່
າທື່ ໄດ້ການົດ. ບັນຊລາຍການຕາມຖັນ 1
້
ຂອງລາຍການລາຄາ ຈະຕ້ອງກົງກັນກັບບັນຊສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງການົດໂດຍຜູື່ ຈັດຊໃນລາຍການຄວາມ
ຕ້ອງການ.]
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ຕາຕະລາງລາຄາ
ວັນທ:_________________________
ປະມູນ NCB ເລກທ____________________
ທາງເລອກ ເລກທ: ________________
ໜ້າທ ______ ໃນຈານວນ ______ໜ້າ
1

2

3

4

5

ເລກ

ລາຍການສິນຄ້າ

ປະເທດຜະລິດ

ວັນຈັດສົື່ງຕາມ
ທື່ ການົດໄວ້ໃນ

ບລິມາດ ແລະ ຫົວ

ລາດັບ

ໜື່ ວຍ

Incoterms

6

7

ລາຄາຫົວໜື່ ວຍ

ລາຄາ ຕາມ DDP ຕາມລາຍການ

DDP [ບື່ ອນຈັດສົື່ງ

(ຖັນ 5x6)

ປາຍທາງ]

ຕາມ ITB 14.8(a)

[ຂຽນ

ເລກລາ
ດັບລາຍ

ຊື່ ຂອງສິນຄ້າ]

ການ]

[ຊື່ ປະເທດທື່
ຜະລິດຂອງ
ສິນຄ້າ]

[ວັນທຈັດສົື່ງ]

[ຈານວນລາຍການທື່
ຕ້ອງສະໜອງ ແລະ
ຊື່ ຂອງຫົວໜື່ ວຍ]

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

ັ ລາຍການ]
[ລາຄາຫົວໜື່ ວຍ ຕາມDDP] [ລວມລາຄາ ຕາມ DDP ເປນ

ລາຄາລວມ
ົ ້ ງຂັນປະມູນ [ຊື່ ຄົບຊຸດຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ົ ້ ງຂັນປະມູນ] ລາຍເຊັນຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ົ ້ ງຂັນປະມູນ [ລາຍເຊັນຂອງຜູື່ ເຊັນເອກະສານປະມູນ] ວັນທ
ຊື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່

[ວັນທ]
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ຕາຕະລາງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ ທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ“ບື່ ນາໃຊ້”
ວັນທ:_______________________
ປະມູນ NCB ເລກທ______________
ທາງເລອກ ເລກທ: _______________
ໜ້າທ ______ ໃນຈານວນ ______ໜ້າ
1
ເລກລາດັບ

2

3

4

5

6

ອະທິບາຍການບລິການ

ປະເທດຜະລິດ

ວັນທຈັດສົື່ງ ແລະ
ສະຖານທື່ ປາຍທາງ

ບລິມາດ ແລະ ຫົວໜື່ ວຍ

ລາຄາຫົວໜື່ ວຍ

(ນອກຈາກການຂົນສົື່ງພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ການ
ບລິການອື່ ນໆທື່ ຕ້ອງການພາຍ
ໃນປະເທດຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ເພື່ ອ

ຈັດສົື່ງສິນຄ້າໄປເຖິງປາຍທາງ)

[ເລກ ລາດັບ

[ຊື່ ຂອງການບລິການ]

ການບລິການ ]

7
ມູນຄື່າລວມ

ແຕື່ລະລາຍການ
(ຖັນ. 5*6 ຫລ
ຄາດຄະເນ)

[ຊື່ ປະເທດຜະລິດ

ຂອງການບລິການ]

[ວັນທຈັດສົື່ງໄປເຖິງ

ປາຍທາງຂອງແຕື່ ລະ
ການ ບລິການ]

[ຈານວນລາຍການທື່ ຈະຈັດ
ສົື່ງ ແລະ ຊື່ ຂອງຫົວໜື່ ວຍ]

[ລາຄາຫົວໜື່ ວຍ ແຕື່
ລະລາຍການ]

ມູນຄື່າປະມູນລວມ

ົ ້ ງຂັນປະມູນ [ຊື່ ຄົບຊຸດຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ົ ້ ງຂັນປະມູນ] ລາຍເຊັນຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ົ ້ ງຂັນປະມູນ [ລາຍເຊັນຂອງຜູື່ ເຊັນ
ຊື່ ຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່

ເອກະສານປະມູນ] ວັນທ [ວັນທ]
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[ມູນຄື່ າລວມຂອງ
ແຕື່ ລະລາຍການ]

້
ແບບຟອມແຈ ້ງການຄາປະກັ
ນການປະມູນ
ວັນທ: [ວັນທ (ເຊັື່ນ ວັນ, ເດອນ ແລະ ປ)]
້
ປະມູນເລກທ: [ເລກທປະມູນ ແລະ ຂັນຕອນການປະມູ
ນ]
້
ັ
ທາງເລອກ ເລກທ: [ຂມູນກື່ ຽວກັບທາງເລອກ ເລກທ... ຖ້າຫາກເປນການປະມູນທາງເລອກ]
ເຖິງ: [ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງຜູື່ ຈັດຊ]້
ພວກເຮົາ, ຜູື່ ທື່ ເຊັນຢູື່ລຸື່ ມນ,້ ປະກາດວື່ າ:
ື່
້
້
ພວກເຮົາເຂົາໃຈວື່
າ, ອງຕາມເງອນໄຂຂອງທື່
ານ, ການປະມູນຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບການແຈ ້ງການຄາປະກັ
ນປະມູນ.
້ ວມປະມູນທຸກໆສັນຍາກັບອົງການຕື່ າງໆທື່ ເຊນປະມູນໃນໄລຍະ 2
ພວກເຮົາຮັບຮອງວື່ າຈະຍົກເລກຢື່າງອັດຕະໂນມັດ ການເຂົາຮື່
້
ື່
(ສອງ) ປ ເລມຈາກ
[ວັນທ], ຖ້າຫາກພວກເຮົາມຄວາມຜິດພາດຕື່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາພາຍໃຕ້ເງອນໄຂການປະມູ
ນ,
ຍ້ອນວື່ າ:
(a)

ພວກເຮົາໄດ້ຖອນການປະມູນໃນໄລຍະທື່ ການປະມູນຍັງມຜົນໃຊ້ໄດ້ ດັື່ງລະບຸ ໄວ້ໃນຟອມປະມູນ ຫລ ຕື່ ເວລາອອກໄປຕາມ

(b)

ັ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ໂດຍຜູື່ ຈັດຊຢູ້ ື່ ໃນໄລຍະທື່ ການປະມູນຍັງມຜົນໃຊ້ໄດ, (i) ພ
ັ ແຈ ້ງການວື່ າເປນ
ຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຮບ
້
ັ ສັນຍາ ຫລ (ii) ບື່ ໄດ້ປະກອບ ຫລ ປະຕິເສດຕື່ ການປະກອບຫນັງສຄາປະກັ
ວກເຮົາບື່ ຮັບ ຫລ ປະຕິເສດຕື່ ການປະຕິບດ
ນ
ື່
ັ ສັນຍາ, ຕາມທລະບຸ ໄວ້ໃນ ITB.
ການປະຕິບດ

ITB18; ຫລ

້ ອງໝົດອາຍຸ ໃຊ້ໄດ້,
້
້
ັ ຜູື່ ຊະນະການປະມູນ
ພວກເຮົາເຂົາໃຈວື່
າແຈ ້ງການຄາປະກັ
ນການປະມູນສະບັບນຈະຕ້
ຖ້າພວກເຮົາບື່ ໄດ້ເປນ
ື່
ັ ແຈ ້ງການຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ຫລ (ii) 28 (ຊາວແປດ) ວັນ, ຫລັງຈາກວັນຫມົດອາຍຸ ໄລຍະ
ພາຍຫລັງທ (i) ໄດ້ຮບ
ການປະມູນມຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງພວກເຮົາ.
້ ງຂັນປະມູນ*
ຊື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່

[ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງບຸ ກຄົນທື່ ເຊັນເອກະສານປະມູນ]

້ ງຂັນປະມູນ**
ັ ອະນຸຍາດເຊັນການປະມູນໃນນາມຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຊື່ ຂອງບຸ ກຄົນທື່ ໄດ້ຮບ

ປະມູນ]

[ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງບຸ ກຄົນທື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊັນການ

ຕາແໜື່ ງຂອງບຸ ກຄົນທື່ ເຊັນເອກະສານປະມູນ [ຕາແໜື່ ງຄົບຖ້ວນຂອງບຸ ກຄົນທື່ ເຊັນເອກະສານປະມູນ]
ລາຍເຊັນຂອງບຸ ກຄົນທື່ ໃສື່ ຊື່ ຂ້າງເທິງນ ້

[ລາຍເຊັນທື່ ມຊື່ ແລະ ຕາແໜື່ ງທື່ ສະເໜຂ້າງເທິງນ]້

ວັນທເຊັນ _[ວັນທເຊັນ] ວັນຂອງ [ເດອນ], [ປ]
້ ງຂັນປະມູນ
ັ ການປະມູນຂອງ JV, ຕ້ອງບົື່ງບອກຊື່ ຂອງ JV ໃນນາມເປນ
ັ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
*: ໃນກລະນທື່ ເປນ
້ ງຂັນປະມູນ ເພື່ ອຕິດຄັດໄວ້ກບ
ັ ລາຍການປະມູນ.
**: ບຸ ກຄົນທື່ ເຊັນເອກະສານປະມູນຈະຕ້ອງມໃບມອບສິດອອກໃຫ້ໂດຍຜູື່ ເຂົາແຂື່

້
[ໝາຍເຫດ, ໃນກລະນ JV, ການແຈ ້ງການຄາປະກັ
ນການປະມູນຈະຕ້ອງເຮັດໃນນາມຂອງສະມາຊິກໝົດທຸກຄົນຂອງ JV ທື່ ຍື່ ນ
ຊອງປະມູນ]
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ັ ້ ນຈາກຜູ ້ຜະລິດ
ໜັງສຢງຢ
້
້ ງຂັນປະມູນຕ້ອງໃຫ້ຜູື່ຜະລິດຕຽມຟອມນໃຫ້ສອດຄື່
້
້
ັ ້ ນຕ້ອງມຫົວເຈັຽຂອງຜູື່
[ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ອງກັບຂແນະນ
າ. ໜັງສຢງຢ
ຜະລິດ ແລະ ຈະ
້ ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງເອົາໃບອະນຸຍາດນ ້
ັ ການຜູ ກມັດຜູື່ ຜະລິດ. ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ຕ້ອງເຊັນໂດຍຜູື່ ທື່ ມສິດອານາດເຊັນເອກະສານ ຊຶື່ງເປນ
ປະກອບໃສື່ ກັບການປະມູນຂອງຕົນ, ຖ້າຫາກໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ BDS.]

ວັນທ: [ວັນທ (ເຊັື່ນວັນ, ເດອນ ແລະ ປ)]

ປະມູນເລກທ: [ເລກທປະມູນ ແລະ ການປະມູນ]
້
ັ ການປະມູນທາງເລອກ]
ທາງເລອກ ເລກທ: [ໃຂມູນກື່ ຽວກັບທາງເລອກ ເລກທ... ຖ້າຫາກເປນ
ເຖິງ: [ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງຜູື່ ຈັດຊ]້
ໂດຍເຫັນວື່ າ
ັ ຜູື່ ຜະລິດທາງການຂອງ [ປະເພດສິນຄ້າທື່ ຜະລິດ], ມໂຮງງານຢູື່ [ຂຽນບື່ ອນຢູື່ຄົບ
ພວກເຮົາ [ຂຽນຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງຜູື່ ຜະລິດ], ຊຶື່ງເປນ
ຖ້ວນຂອງໂຮງງານ], ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ [ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງຜູື່ ເຂົາ້ ແຂື່ ງຂັນປະມູນ] ສະເໜການປະມູນທື່ ກື່ ຽວກັບການສະໜອງສິນຄ້າດັື່ງ
້ ື່
ລຸື່ ມນ,້ ຊຶື່ງຜະລິດໂດຍພວກເຮົາ [ຊື່ ແລະ ການອະທິບາຍແບບກະທັດລັດກື່ ຽວກັບສິນຄ້າ], ແລະ ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາໃນຂັນຕ
ໄປ
້ ພວກເຮົາຈຶື່ງຂຄາປະກັ
້
ດັື່ງນັນ,
ນ ແລະ ຮັບປະກັນຮອບດ້ານ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບວັກ 28 ຂອງເງື່ ອນໄຂທົື່ວໄປຂອງສັນຍາ ກື່ ຽວກັບ
້
ັ ຂ້າງເທິງນສະເໜ
ສິນຄ້າທື່ ບລິສດ
ໃຫ້ທື່ານ.

ັ ອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຜະລິດ]
ເຊັນ: [ລາຍເຊັນຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຜະລິດ]
ຊື່ : [ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ໄດ້ຮບ
ໜ້າທື່ ຕາແໜື່ ງ: [ຕື່ າແໜື່ ງ]

ວັນທ ____________ ເດອນ __________________, _______ [ວັນທເຊັນເອກະສານ]
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ໝວດ V. ປະເທດທື່ ມຄຸ ນສົມບັດເໝາະສົມ
ຶ ຂອງທະນາຄານໂລກ]
[ສາລັບສັນຍາທື່ ໃຊ້ທນ
້ ື່ ໃຊ້ທຶນຂອງ
ຶ ສາ ໃນການຈັດຊທ
ຄວາມເໝາະສົມໃນການສະໜອງສິນຄ້າ, ວຽກງານກື່ ສ້າງ ແລະ ການບລິການທື່ ບື່ ແມື່ ນດ້ານທື່ ປກ
ທະນາຄານ.

້ ນກື່ ຽວກັບຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນ, ໃນເວລາປະຈຸບນ
ັ ບລິສດ
ັ , ສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ໂດຍອງໃສື່ ITB 4.7 ແລະ 5.1, ສາລັບຂມູ
້
ຈາກປະເທດຂ້າງລຸື່ ມນຈະຕັ
ດອອກຈາກການປະມູນ :
ຕາມ ITB 4.7(a) ແລະ 5.1:

ົ ລົງໃຫ້ປະຕິບດ
ັ
ບັນຊປະເທດຕາມທື່ ທະນາຄານໄດ້ຕກ

ຕາມ ITB 4.7(b) ແລະ 5.1:

ົ ລົງໃຫ້ປະຕິບດ
ັ
ບັນຊປະເທດຕາມທື່ ທະນາຄານໄດ້ຕກ
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ໝວດ VI ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກື່ ຽວກັບການທຸຈະລິດ
້
ແລະ ສໂກງ

ຶ ຂອງທະນາຄານໂລກ)
(ສາລັບໂຄງການທື່ ໃຊ້ທນ
້ ື່ ໃຫ້ປື່ຽນແປງ)
(ໝວດນບ
້ ນຄ້າ, ວຽກກື່ ສ້າງ - ສ້ອມແປງ, ແລະ ການບລິການທື່ ບື່ ແມື່ ນວຽກໃຫ້ການປກ
້
ຶ ສາຂອງທະນາຄານໂລກ
ຂແນະນ
າສາລັບການຈັດຊສິ
ການົດອອກໃນເດອນ ມັງກອນ 2011:
້
“ການສໂກງ
ແລະ ທຸຈະລິດ”:
1.16

ັ ນະໂຍບາຍທະນາຄານທື່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ກູຢ້ ມເງ ິນ
ເປນ

້ ງຂັນ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກເງ ິນກູ),
້
(ລວມດ້ວຍຜູື່ ທື່ ໄດ້ຮບ
ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ປະມູນ, ຜູື່ ຕອບສະໜອງວັດຖຸ, ຜູື່ ຮັບເໝົາ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົາ້ (ຊຶື່ງໄດ້ແຈ ້ງຊື່ ຫລ ບື່ ), ຜູື່ ຮັບເໝົາຕື່ , ຜູື່ ຊື່ ວຍທື່
ຶ ສາ, ຜູື່ ສະໜອງການບລິການ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກຜູື່ ກື່ ຽວ ຈະຕ້ອງຮັກສາຈັນຍາບັນດ້ວຍມາດຕະຖານສູງສຸ ດໃນ
ປກ
້
ັ ສັນຍາ3 ທື່ ໃຊ້ທນ
ຶ ຂອງທະນາຄານ. ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍນ,້ ທະນາຄານ:
ວຽກຈັດຊ ້ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
(a)

ໄດ້ການົດ, ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງເງື່ ອນໄຂນ,້ ຄາສັບ ພ້ອມດ້ວຍຄາອະທິບາຍດັື່ງລຸື່ ມນ:້
(i)

“ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ” ແມື່ ນການສະເໜໃຫ້, ເອົາໃຫ້, ຮັບເອົາ ຫລ ຂໂດຍກົງ ຫລ ໂດຍທາງອ້ອມ, ທຸກ ຢື່າງ
ທື່ ມຄຸ ນຄື່ າເພື່ ອຈູງໃຈຢື່າງບື່ ເໝາະສົມ ການກະທາຂອງອກຝື່າຍໜຶື່ງ4;

(ii)

້
“ພຶດຕິກາສໂກງ”
ແມື່ ນທຸກໆການກະທາ, ລວມດ້ວຍການສະເໜທື່ ບື່ ຖກຕ້ອງ, ຊຶື່ງຮູ ດ້ ວື່ າຈະຊຸກຍູ,້ ຫລ
ົ ປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງ ິນ ຫລ ດ້ານ
ພະຍາຍາມຊຸກຍູ,້ ໃຫ້ອກຝື່າຍໜຶື່ງເຮັດຄວາມຜິດ ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຜນ
ອື່ ນໆ ຫລ ເພື່ ອຫລກລ້ຽງສັນຍາຜູ ກມັດໃດໜຶື່ງ5;

3
4

(iii)

ັ ແນ
“ພຶດຕິກາສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ” ແມື່ ນການຕົກລົງລະຫວື່ າງສອງຝື່າຍ ຫລ ຫລາຍກື່ ວານັນ້ ໃນການປະຕິບດ
6
້
ື່
ື່
ົ
ໃສື່ ເປາໝາຍທ
ບື່ ຖກຕ້ອງ, ຮວມດ້ວຍການຈູງໃຈການກະທາຂອງອກຝື່າຍໜຶງ ;

(iv)

“ພຶດຕິກາບບບັງຄັບ” ແມື່ ນການນາບຂູື່ ຫລ ເຮັດໃຫ້ເສຽຫາຍ, ຫລ ຄຸ ກຄາມນາບຂູື່ ໂດຍກົງ ຫລ ໂດຍທາງ
ັ ການຈູງໃຈຢື່າງບື່ ຖກຕ້ອງຕື່ ການກະທາຂອງເຂົາ7;
ອ້ອມ ອກຝື່າຍໜຶື່ງ ຫລ ຕື່ ຊັບສິນຂອງຝື່າຍນັນ້ ເພື່ ອເປນ

(v)

“ພຶດຕິກາຂັດຂວາງ” ແມື່ ນ

ັ ການຈູງໃຈໃຫ ້ການປະມູນ ຫລ ການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ ເພື່ ອໃຫ ້ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດທື່ ບື່ ຖກຕ້ອງ ແມື່ ນບື່ ເໝາະສົມ.
ໃນສະພາບແບບນ,້ ທຸກໆການກະທາທື່ ເປນ
້ ້ານ,້ “ພາກສື່ ວນອື່ ນ” ແມື່ ນໝາຍເຖິງອົງການລັດທື່ ມສື່ວນພົວພັນກັບຂະ ບວນການປະມູນ ຫລ ການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ. ໃນສະພາບ
ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍໜ
້
້ ື່ ນໆທື່ ມ ສື່ວນພົວພັນກັບຂະບວນການປະມູນ
ແບບນ, “ອົງການລັດ” ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະນັກ ງານຂອງອົງການຈັດຕັງອ
ຫລ ການຕລາຄາການປະມູນ.
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້ ້ານ,້ “ພາກສື່ວນ” ໝາຍເຖິງອົງການຈັດຕັງລັ
້ ດ; ຄາສັບ “ຜົນປະໂຫຍດ” ແລະ “ການຜູ ກ ມັດ” ແມື່ ນກື່ ຽວພັນກັບຂະບວນການປະມູນ
ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍໜ
້ ນຍາ; ແລະ “ການກະທາ ຫລ ຫລົງລມ” ແມື່ ນມຈຸດປະສົງ ເພື່ ອຈູງໃຈຂະບວນການປະມູນ ຫລ ການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ.
ຫລ ການຈັດຕັງສັ
້ ້ານ,້ “ພາກສື່ວນ” ໝາຍເຖິງພວກທື່ ເຂົາ້ ຮື່ວມໃນຂະບວນການປະມູນ (ລວມດ້ວຍອົງການ ລັດ) ທື່ ມຄວາມພະຍາຍາມ ຈະແມື່ ນ
ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍໜ
້ ື່ ນ ທື່ ບື່ ເຂົາຮ
້ ື່ ວມ ໃນ ການປະມູນ ຫລ ຂະບວນການຄັດເລອກ, ເພື່ ອປອມແປງການແຂື່ງຂັນ ຫລ ການ
ດ້ວຍຕົນເອງ, ຫລ ຜື່ານບຸ ກຄົນ ຫລ ອົງການຈັດຕັງອ
້ ບລາຄາສະເໜການປະມູນ ຫລ ເງື່ ອນໄຂອື່ ນໆ.
ສ້າງລາຄາປະມູນແບບບື່ ແມື່ ນຄວາມຈິງ, ຊຶື່ງເຮັດໃຫ ້ຢູື່ໃນລະດັບຕື່ າ ຫລ ບື່ ຂນກັ
້ ້ານ,້ “ພາກສື່ວນ” ໝາຍເຖິງຜູື່ ທື່ ມສື່ວນຮື່ວມໃນຂະບວນການແຂື່ງຂັນປະມູນ ຫລ ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ.
ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍໜ
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(aa)

ການທາລາຍຢື່າງຈົງໃຈ, ການປອມແປງ, ການສັບປື່ຽນ, ຫລ ການລົບລ້າງຫລັກຖານໃຊ້ພ ິ ສູ ດ
ົ້
ໃນການກວດສອບຫາຄວາມຜິດ ຫລ ປອມແປງຄາໃຫ້ການຕື່ ຜູື່ ກວດກາດ້ວຍເປາໝາຍຂັ
ດຂວາງ
້
ການກວດສອບຂອງທະນາຄານ ຕື່ ການກື່ າວຫາກື່ ຽວກັບພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສໂກງ,
ບບບັງຄັບ
ື່
ື່
້ ື່ ວມຄິດ; ແລະ/ຫລ ຄຸ ກຄາມ, ກກວນ ຫລ ນາບຂູື່ ຝື່າຍໃດ ຝື່າຍໜຶງ ເພື່ ອບື່ ໃຫ້ເຂົາ
ແລະ ສົມຮູ ຮ
້ ື່ ຽວກັບວຽກທື່ ກື່ ຽວກັບການກວດສອບ ຫລ ນາໄປສູື່ ການກວດສອບ, ຫລ
ເປດເຜຍສິື່ງທື່ ເຂົາຮູ ກ

(bb)
(b)

ັ ວຽກກວດກາ ແລະ ສິດໃນການກວດ
ທຸກໆການກະທາເພື່ ອຂັດຂວາງບື່ ໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບດ
ື່
້
ສອບບັນຊ ທໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນວັກ 1.16(e) ຂ້າງລຸື່ ມນ.

້ ງຂັນປະມູນທື່ ສະເໜໃຫ້ເປນ
ັ ຜູື່ ຊະນະການ
ຖ້າມຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູື່ ເຂົາແຂື່
ື່
ື່
ື່
ຶ ສາ, ຜູື່ ສະໜອງວັດຖຸ ໄດ້ມ
ປະມູນ, ຫລ ພະນັກງານຂອງເຂົາຜູື່ ໃດ ຜູື່ ໜຶງ, ຫລ ຜູື່ ຮັບເໝົາຕຂອງເຂົາ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທປກ
້
ສື່ ວນຮື່ ວມແບບໂດຍກົງ ຫລ ທາງອ້ອມໃນພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສໂກງ, ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ, ບບບັງຄັບ, ຂັດຂວາງ ໃນ
ຈະປະຕິເສດການສະເໜມອບສັນຍາ

ການແຂື່ ງຂັນປະມູນດັື່ງກື່ າວ;
(c)

້ ນ
ັ ໂມຄະ ແລະ ລົບລ້າງ ສື່ ວນເງ ິນກູຢ້ ມສາລັບສັນຍານັນ້ ຖ້າຍາມໃດມຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູ ້
ຈະປະກາດການຈັດຊເປ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶື່ງຂອງທຶນກູຢ້ ມ ໄດ້ມສື່ ວນຮື່ ວມໃນພຶດຕິ
ຕາງໜ້າຂອງຜູື່ ກູຢ້ ມ ຫລ ຜູື່ ໄດ້ຮບ
້
ກາທຸຈະລິດ, ສໂກງ,
ບບບັງຄັບ, ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ ແລະ ຂັດຂວາງ ໃນໄລຍະດາເນນການຈັດຊ ້ ຫລ ການຈັດຕັງ້
້ ື່ າງ
ັ ໃຫ້ຜູື່ກູຢ້ ມຕ້ອງດາເນນການໃດໜຶື່ງ ເພື່ ອແກ ້ໄຂພຶດຕິກາທື່ ເກດຂຶນຢ
ັ ສັນຍາທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ໂດຍບື່ ຈາເປນ
ປະຕິບດ
ັ ທື່ ເພິື່ງພໃຈຂອງທະນາຄານ, ຊຶື່ງລວມດ້ວຍການບື່ ໄດ້ແຈ ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮູ ຢ້ ື່ າງທັນການໃນ
ທັນການ ແລະ ເປນ
້ ຽວກັບພຶດຕິການັນໆ;
້
ເວລາທື່ ຕົນຮູ ເ້ ລອງກື່

(d)

ັ ຫລ ບຸ ກຄົນ, ທຸກໆເທື່ ອ, ໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບຫລັກການລົງໂທດຂອງທະນາຄານ ທື່ ນາໃຊ້8,
ຈະລົງໂທດບລິສດ
້ ື່ ມຄວາມເໝາະສົມເຂົາຮື່
້ ວມການປະມູນຕະຫລອດ
ັ ຫລ ບຸ ກຄົນນັນໆບ
ລວມດ້ວຍການແຈ ້ງການບອກວື່ າບລິສດ
ັ ໂຄງການທື່ ໃຊ້ທນ
ຶ ຂອງທະນາຄານ; ແລະ (ii) ຈະຕ້ອງການົດຂຶນ້ 9;
ໄປ ຫລ ໃນຊື່ ວງເວລາທື່ ບົື່ງໄວ້ (i) ບື່ ໃຫ້ຮບ

(e)

້
ຶ ກູຢ້ ມຈາກທະນາຄານ, ທື່
ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາເງື່ ອນໄຂໜຶື່ງເຂົາໃນເອກະສານປະມູ
ນ ແລະ ໃນສັນຍາ ທື່ ໃຊ້ທນ
້ ງຂັນປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮັບເໝົາ, ຜູື່ ຮັບເໝົາຕື່ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຂອງເຂົາ, ຜູື່
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ື່
ຶ ສາ, ຜູື່ ໃຫ້ການບລິການ ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານກວດບັນຊ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆທື່
ຊື່ ວຍທປກ
ັ ສັນຍາ, ແລະ ໃຫ້ມການກວດສອບບັນຊ ໂດຍນັກກວດ
ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຍື່ ນຊື່ ອງປະມູນ ແລະ ການປະຕິບດ
້
ສອບບັນຊແຕື່ ງຕັງໂດຍທະນາຄານ.
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ັ ຫລ ສື່ວນບຸ ກຄົນ ໄດ້ຖກແຈ ້ງວື່າບື່ ມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ ອໄດ້ຮັບສັນຍາ ຊຶື່ງໄດ້ໃຊ້ທຶນຂອງທະນາຄານ ຖ້າວື່າ: (i) ທະນາຄານໄດ້ຕດ
ັ ສິນໂທດຕາມ
ບລິສດ
້
ັ ຜົນມາຈາກການສັື່ງໂຈະຊົື່ວຄາວ ກື່ ຽວກັບວຽກ
ຫລັກການຂອງອົງການການເງ ິນສາກົນ ຫລ ຂອງທະນາຄານເອງ ຍ ້ອນ ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະ ສໂກງ
(ii) ເປນ
ທື່ ພົວພັນກັບການລົງໂທດ ທື່ ຍັງມຜົນສັກສິດຢູື່ . ເບິື່ງຄາ ອະທິບາຍເພື່ ມເຕມ 14 ແລະ 8 ຊ້ອນທ ້າຍ 1 ຂອງບົດແນະນາ.
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້ ທື່ ປກ
ຶ ສາ, ຜູື່ ຜະລິດ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຫລ ການບລິການ (ນາໃຊ້ຫລາຍຊື່ ຊຶື່ງຂຶນ້ ກັບເອກະສານປະມູນສະເພາະ) ແມື່ ນຜູື່ ທື່ : (i)
ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ວງຕື່ ທື່ ຖກແຕື່ງຕັງ,
ື່
້ ື່ ງຂັນປະມູນທື່ ໄດ້ ຍື່ ນເພື່ ອ ການເລອກຄຸ ນນະວຸ ທລ
ິ ື່ ວງໜ ້າ ຫລ ມຊື່ ຢູື່ໃນການປະມູນ ຍ ້ອນວື່າຜູື່ ກື່ ຽວມປະສົບການ
ມຊປະກອບຢູື່ ໃນເອກະສານຂອງຜູື່ ເຂົາແຂ
້ ື່ ງຂັນປະມູນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການທື່ ບົື່ງໄວ້ສາລັບການປະມູນໃດໜຶື່ງ ໂດຍສະເພາະ; ຫລ (ii)
ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດ ທື່ ເຮັດໃຫ ້ຜູື່ ເຂົາແຂ
້
ແຕື່ງຕັງໂດຍ
ຜູື່ ກູ ້ຢມ.
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ຄາແນະນາສາລັບກຽມລາຍການຄວາມຕ້ອງການ
ັ ສື່ ວນໜຶື່ງຂອງເອກະສານປະມູນ ໂດຍຜູື່ ຈັດຊ,້ ແລະ ກວມເອົາ, ຢື່າງນ້ອຍສຸ ດ, ການອະທິບາຍ
ລາຍການຄວາມຕ້ອງການຈະຕ້ອງເປນ
ສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ຈະຕ້ອງສະໜອງ ແລະ ລາຍການຈັດສົື່ງ.
້ ນພຽງພ
້ ງຂັນປະມູນສາມາດກະກຽມການ
ຈຸດປະສົງຂອງລາຍການຄວາມຕ້ອງການແມື່ ນເພື່ ອປະກອບດ້ວຍຂມູ
ເພື່ ອໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
ົ ແລະ ຖກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະ, ຕາຕະລາງລາຄາຕາມແບບຟອມທື່ ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນໝວດ IV. ນອກຈາກນັນ້
ປະມູນຢື່າງມປະສິດທິຜນ
້
ັ ພນຖານໃນກ
, ລາຍການຄວາມຕ້ອງການພ້ອມດ້ວຍລາຍການລາຄາ, ຈະຕ້ອງໃຊ້ເປນ
ລະນທື່ ບລິມາດມການປື່ຽນແປງໃນເວລາມອບ
ສັນຍາ ອງຕາມ ITB 40.
ວັນທ ຫລ ໄລຍະການຈັດສົື່ງ ຈະຕ້ອງໄດ້ການົດຢື່າງລະມັດລະວັງ, ໂດຍພິຈາລະນາ (a) ບັນຫາເງື່ ອນໄຂຂອງການຈັດສົື່ງຕາມທື່ ໄດ້
້
້ ງຂັນປະມູນ ອງໃສື່ ລະບຽບຂອງ Incoterms (ເຊັື່ນ, EXW, ຫລ DDP ທື່ ວື່ າ “ການຈັດສົື່ງ” ຈະ
ລະບຸ ໄວ້ໃນຂແນະນ
າຕື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
້ ດສົື່ງຕາມ
ັ ແລ້ວ ຖ້າສິນຄ້າໄດ້ຈດ
ັ ສົື່ງເຖິງຈຸດໝາຍາຍທາງ), ແລະ (b) ວັນທທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃຫ້ຜູື່ສະໜອງຕ້ອງເລມຈັ
ຖວື່ າໄດ້ປະຕິບດ
ັ ້ ນໜັງສສິນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ (ເຊັື່ນ., ແຈ ້ງການຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ການເຊັນສັນຍາ, ການເປດ ຫລ ຢງຢ
ເຊື່ ອ).
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1. ບັນຊສິນຄ້າ ແລະລາຍການຈັດສົື່ງ
້
້ ຽແຕື່ ຊື່ ອງຕາມທາງຕັງ້ “ວັນທຈັດສົື່ງສະເໜໂດຍຜູື່ ສະໜອງ” ຊຶື່ງຜູື່ ສະໜອງຕ້ອງຕື່ ມ
[ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕ້ອງຕື່ ມຂຄວາມໃສື່
ຕາຕະລາງນ,້ ເວັນເສັ
ເອົາເອງ]

ເລກລາດັບ

ລາຍການສິນຄ້າ

ຫົວ

ບລິມາດ

ຫນື່ ວຍ

ຈຸດປາຍທາງສຸ ດ
ທ ້າຍຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ

ໄວ້ໃນ BDS (ທື່ ຕັງ້
ຂອງໂຄງການ)

ວັນທຈັດສົື່ງ (ຕາມ Incoterms)
ວັນທຈັດສົື່ງໄວ

ວັນທຈັດສົື່ງ

ສຸ ດ

ຊ້າສຸ ດ

ວັນທຈັດສົື່ງ ທື່ ຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ງຂັນປະມູນສະເໜ

້ ງຂັນປະມູນ
[ໃຫ ້ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ລະບຸ ໃສື່ ]

[ເລກລາ

ດັບ]

1
2

3

4
5
6

[ຊື່ ສິນຄ້າ]

High Volume
Air Sampler
(TSP)
High Volume
Air Sampler
(PM-10 and
PM-2.5)
Ambient SOx
and NOx, Gas
Emission
Analyser
Sound Level
Meter
Meteorologica
l System

Vibration
and Over
pressure
meter

[ຫົວຫນື່ ວ

ລາຍ ການທື່
ຕ້ອງການ]

Set
Set

[ຈາ ນວນ

ລາຍ ການທື່
ຕ້ອງການ]

1
1

[ສະຖານທື່ ຈັດສົື່ງ]

ສະຖາບັນຊັບພະ
ຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ສິື່ງ

[ຈານວນວັນ

[ຈານວນວັນ

ຕາມທາງການ]

ໃຊ້ໄດ້ຕາມ
ທາງການ]

ຫລັງຈາກວັນ
ທື່ ສັນຍາໃຊ້ໄດ້

60 ວັນ

ຫລັງຈາກ
ວັນທື່ ສັນຍາ

90 ວັນ

60 ວັນ

90 ວັນ

ແວດລ້ອມ
Set

1

60 ວັນ

90 ວັນ

Set

1

60 ວັນ

90 ວັນ

System

1

60 ວັນ

90 ວັນ

Set

1

60 ວັນ

90 ວັນ
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[ຈານວນວັນ ຫລັງຈາກ

ວັນທື່ ສັນຍາໃຊ້ໄດ້ຕາມ
ທາງການ]

2.

ັ ໃຫ້ສາເລັດລາຍການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ
ບັນຊລາຍການບລິການ ແລະ ປະຕິບດ

້ ອງແມື່ ນຜູື່ ສະໜອງເປນ
້
ັ ຜູື່ ຕື່ ມຂຄວາມໃສື່
[ຕາຕະລາງນຈະຕ້
. ວັນທທື່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການຈັດສົື່ງສາເລັດ ຈະຕ້ອງໃຫ້ມລັກສະນະຕົວຈິງ ແລະ
ສອດຄື່ ອງກັບວັນທຈັດສົື່ງສິນຄ້າທື່ ຕ້ອງການ (ຕາມ Incoterms)]

ເລກລະດັບ
[ລະບຸ ເລກທ

ການບລິການ
]

ອະທິບາຍການບລິການ
[ລາຍລະອຽດການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ]

ບລິມາດ1

ຫົວໜື່ວຍ

[ຈານວນລາຍການທື່

ັ ແຕື່
[ຫົວໜື່ ວຍເປນ

ຕ້ອງສະໜອງ]

1. ຖ້າຫາກນາໃຊ້
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ລະລາຍການ]

ບື່ອນທື່ ການ

ວັນສາເລັດສຸ ດທ ້າຍ

ບລິການຈະຕ້ອງ

ຂອງການບລິການ

[ຊື່ ແລະ ສະຖານ

[ວັນທສາເລັດວຽກ

ັ
ປະຕິບດ

ທື່ ]

ທື່ ຕ້ອງການ]

3.
ເລກລາດັບ

້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ (technical specifications)
ຂກ
ຊື່ ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ

ຂກ້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານ

- Year of Production Model: 2016 minimum required
1

High Volume Air Sampler (TSP)

2

High Volume Air Sampler (PM-10
and PM-2.5)

- 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
- 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 waterresistant at least level IP54.
Training staffs on operation and maintenance

Year of Production Model: 2016 minimum required
5

Meteorological System
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
Year of Production Model: 2016 minimum required
6

Vibration and Over pressure meter
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, multicolor 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. ແຜື່ນແຕ້ມ
ເອກະສານປະມູນສະບັບນ ້ “ບື່ ມ” ແຜື່ນແຕ້ມ.
ບັນຊແຜນຜັງ
ແຜື່ນແຕ້ມເລກທ

ຊື່ ຂອງແຜື່ນແຕ້ມ

ຈຸດປະສົງ
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5. ການກວດກາ ແລະ ທົດລອງ
ັ :
ການກວດກາ ແລະ ທົດລອງດັື່ງລຸື່ ມນ ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
1.
2.
3.

້
ອຸ ປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງທື່ ຈັດຊຈະຖ
ກກວດກາຄວາມຖກຕ້ອງຕາມລາຍລະອຽດຂອງເຄື່ ອງທື່ ຈັດຊ ້ ຫລ ຕາມມາດຕະ
ຖານເຕັກນິກຂອງເຄື່ ອງ.

້ ຝກ
ຶ ອົບຮົມ ແລະ ທົດລອງການນາໃຊ້ເຄື່ ອງໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ສະຖາບັນ ເພື່ ອກວດເຊັກ ແລະ ຮັບປະກັນ ການ
ຕິດຕັງ,
ົ ບູ ນແລ້ວ ຈຶື່ງເຮັດບົດບັນທຶກມອບຮັບເຄື່ ອງ
ເຮັດວຽກຂອງອຸ ປະກອນ ແລະ ພາຍຫລັງການທົດລອງການນາໃຊ້ສມ

້ ະໜອງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄື່ າໃຊ້ຈື່າຍໃນການປື່ຽນ
ອຸ ປະກອນຈະຕ້ອງຮັບປະກັນ ການເຮັດວຽກ ໃນຊວື່ ງໄລຍະ 1 ປ. ຜູ ສ
ື່
ື່
ຖື່າຍ ອາໄລື່ ໃໝື່ ແລະ ບລິການອນໆທກື່ ຽວຂ້ອງ ໃນກລະນເກດການເປື່ເພ ໃນຊື່ ວງໄລຍະການຮັບປະກັນ 1 ປ
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ໝວດ VIII. ເງື່ ອນໄຂທົື່ວໄປຂອງສັນຍາ (GCC)
ລາຍການສາລະບານ
1.

ຄານິຍາມ .......................................................................................................................... 59

2. ເອກະສານສັນຍາ ................................................................................................................. 60
້ .................................................................................................. 60
3. ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະ ສໂກງ
4. ການແປຄວາມໝາຍ ............................................................................................................... 60
5. ພາສາ ............................................................................................................................... 61
ັ ຫລ ສະມາຄົມ ........................................................................... 61
6. ການຮື່ ວມທຸລະກິດ, ສະຫະບລິສດ
7. ຄວາມເໝາະສົມ ................................................................................................................... 61
8. ແຈ ້ງການ ........................................................................................................................... 61
9. ກົດໝາຍນາໃຊ້ .................................................................................................................... 61
້ ດແຍື່ ງ ............................................................................................................ 62
10 ການແກ ້ໄຂຂຂັ
11. ການກວດກາ ແລະ ການກວດກາບັນຊ ໂດຍທະນາຄານ ..................................................................... 62
12. ຂອບເຂດຂອງການສະໜອງ .................................................................................................... 62
13. ການຈັດສົື່ງ ແລະ ເອກະສານ .................................................................................................... 62
14. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູື່ ສະໜອງ ............................................................................................. 63
15 ມູນຄື່ າສັນຍາ ...................................................................................................................... 63
16. ເງື່ ອນໄຂການຊາລະ .............................................................................................................. 63
17. ພາສ ແລະ ອາກອນ .............................................................................................................. 63
້
ັ ສັນຍາ ............................................................................................. 63
18. ການຄາປະກັ
ນການປະ ຕິບດ
19. ລິຄະສິດ ........................................................................................................................... 64
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້ ນທື່ ເປນ
ັ ຄວາມລັບ ........................................................................................................... 64
20. ຂມູ
21. ການຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ............................................................................................................... 65
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22. ຂກ
້ ຫື່ ແລະ ເອກະສານ .................................................................................................... 65
23. ການຫຸ ມ
24. ການປະກັນໄພ .................................................................................................................... 65
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29. ການຊົດເຊຍສິດທິບດ
30 ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ................................................................................................... 69
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58

ໝວດ VIII. ເງື່ ອນໄຂທົື່ວໄປຂອງສັນຍາ (GCC)
1.

ຄານິຍາມ

1.1

້ ຄວາມໝາຍດັື່ງທື່ ຂຽນໄວ້:
ຄາສັບ ແລະ ການຂະຫຍາຍຄາສັບຕື່ ໄປນມ

(a)

“ທະນາຄານ” ໝາຍເຖິງທະນາຄານໂລກ (IBRD) ຫລ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ
(ADB), ຕາມຄວາມເໝາະສົມ,.

(b)

“ສັນຍາ” ໝາຍເຖິງສັນຍາຕົກລົງລະຫວື່ າງຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ, ພ້ອມດ້ວຍ
ເອກະສານສັນຍາອື່ ນໆທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ລວມດ້ວຍເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.

(c)

“ເອກະສານສັນຍາ” ໝາຍເຖິງເອກະສານທື່ ຢູື່ ໃນບັນຊຂອງສັນຍາຕົກລົງ, ລວມດ້ວຍ
້ ມຕື່ າງໆ.
ເອກະສານເພມເຕ

(d)

“ມູນຄື່ າສັນຍາ” ໝາຍເຖິງມູນຄື່ າທື່ ຈະຊາລະໃຫ້ຜູື່ສະໜອງຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ,
້ ນ້ ແລະ ດັດແກ ້ ຫລ ຫລຸ ດລົງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບຂກ
້ ານົດຂອງ
ຊຶື່ງອາດຈະເພມຂຶ
ສັນຍາ.

(e)

ິ .
“ວັນ” ໝາຍເຖິງວັນປະຕິທນ

(f)

ັ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜູື່ ສະໜອງຕາມ
“ການສາເລັດ” ໝາຍເຖິງການປະຕິບດ
ເງື່ ອນໄຂທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ.

(g)

“GCC” ໝາຍເຖິງເງື່ ອນໄຂທົື່ວໄປຂອງສັນຍາ.

(h)

ິ , ເຄື່ ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອນ,
“ສິນຄ້າ” ໝາຍເຖິງທຸກສິນຄ້າໃຊ້ສອຍ, ວັດຖຸດບ
້
ແລະ/ຫລ ວັດສະດຸ ອື່ ນໆ ຊຶື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງ ຕ້ອງຈັດຫາໃຫ້ຜູື່ຈັດຊພາຍໃຕ້
ສັນຍາ.

(i)

“ປະເທດຂອງຜູື່ ຈັດຊ”້ ແມື່ ນ ສປປ ລາວ.

(j)

້ ນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ
“ຜູື່ ຈັດຊ”້ ໝາຍເຖິງຜູື່ ທື່ ຈັດຊສິ
ໄວ້ໃນ SCC.

(k)

“ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ” ໝາຍເຖິງການບລິການທື່ ພົວພັນກັບການສະ ໜອງສິນຄ້າ
້
້ ການຝກ
ັ ຕົນການປະກັ
ຶ ອົບຮົມ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາໃນ
, ເປນ
ນໄພ, ການຕິດຕັງ,
ັ ຍາ.
ຕອນຕົນ້ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ ນໆຂອງຜູື່ ສະໜອງພາຍໃຕ້ສນ

(l)

“SCC” ໝາຍເຖິງເງື່ ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ.

(m)

“ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ” ໝາຍເຖິງບຸ ກຄົນ, ເອກະຊົນ ຫລ ອົງການຂອງລັດ, ຫລ ການ
້ າງເທິງນ ້ ທື່ ຜູື່ ສະໜອງໄດ້ເໝົາຕື່ ໃຫ້ສະໜອງສື່ ວນໃດ
ລວມຕົວກັນຂອງການຈັດຕັງຂ້
ັ ສື່ ວນໃດໜຶື່ງຂອງການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ.
ໜຶື່ງຂອງສິນຄ້າ ຫລ ປະຕິບດ

(n)

“ຜູື່ ສະໜອງ” ໝາຍເຖິງບຸ ກຄົນ, ເອກະຊົນ ຫລ ອົງການຂອງລັດ, ຫລ ການລວມຕົວ
້ າງເທິງນ ້ ຊຶື່ງການປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວໃນການປະຕິ ບັດສັນຍາໄດ້
ກັນຂອງການຈັດຕັງຂ້
້
ັ ແນວນໃນສັ
ົ ື່ ເປນ
ຖກຮັບຮອງເອົາໂດຍຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ໄດ້ບື່ ງຊ
ນຍາ.

(o)

“ສະຖານທື່ ໂຄງການ,” ຖ້າຫາກນາໃຊ້, ໝາຍເຖິງສະຖານທື່ ໆລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC.

(p)

ຶ ຂອງ ADB] “ປະເທດທື່ ມຄວາມເໝາະສົມ” ໝາຍເຖິງປະ
[ໃນກລະນການໃຊ້ທນ
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ເທດ ແລະ ອານາເຂດທື່ ລະບຸ ໃນບັນຊຂອງໝວດ V1.
2. ເອກະສານສັນຍາ

2.1

ຖ້າອງໃສື່ ລະດັບຂອງການລຽນລະດັບຄວາມສາຄັນໃນສັນຍາ, ທຸກໆເອກະສານທື່ ປະກອບ
ັ ສັນຍາ (ແລະ ທຸກໆສື່ ວນ) ມຄວາມສາພັນກັນ, ສະໜັບສະໜຸນຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊື່ ວຍ
ເປນ
ກັນອະທິບາຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອື່ານສັນຍາໄປພ້ອມໆກັນກັບເອກະສານເຫລົື່ານ.້

3. ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະ ສ ້

3.1

ັ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກື່ ຽວກັບພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະ
ທະນາຄານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບດ
ື່
້
ສໂກງຕາມທ
ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ GCC.

3.2

້
ຜູື່ ຈັດຊຮຽກຮ້
ອງໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ ເປດເຜຍທຸກໆການໃຊ້ຈື່າຍນາຍໜ້າ ຫລ ຄື່ າທານຽມ ຊຶື່ງໄດ້
ຈື່ າຍໄປແລ້ວ ຫລ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈື່າຍໃຫ້ພະນັກງານ ຫລ ພາກສື່ ວນອື່ ນທື່ ພົວພັນກັບຂະບວນ

ໂກງ

້ ນທື່ ຖກເປດເຜຍຈະຕ້ອງຢື່າງນ້ອຍປະກອບດ້ວຍ
ັ ສັນຍາ. ຂມູ
ການປະມູນ ຫລ ການປະຕິບດ
້
ຊື່ ແລະ ບື່ ອນຢູື່ຂອງພະນັກງານ ຫລ ພາກສື່ ວນນັນໆ,
ຈານວນເງ ິນ ແລະ ສະກຸ ນເງ ິນ, ແລະ
ຈຸດປະສົງຂອງການຈື່ າຍຄື່ ານາຍໜ້າ, ຄື່ າຕອບແທນພິເສດ ແລະ ທານຽມອື່ ນໆ.
4. ການແປຄວາມໝາຍ

4.1

ົ ແລະ ກັບກັນ.
ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມຮຽກຮ້ອງ, ຄາເອກະພົດ ໝາຍເຖິງພາຫູພດ

4.2

Incoterms

(a)

ຖ້າຫາກບື່ ສອດຄື່ ອງກັບເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບທາງດ້ານການ
ຄ້າໃດໜຶື່ງ ແລະ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສື່ ວນຕື່ າງໆພາຍໃຕ້ເງື່ ອນໄຂ
ນ ້ ຈະຕ້ອງລະບຸ ໄວ້ໂດຍ Incoterms.

(b)

ຄາສັບ EXW, DDP ແລະ ຄາສັບອື່ ນໆທື່ ຄ້າຍກັນນ,້ ຖ້ານາໃຊ້, ຈະຕ້ອງຢູື່ພາຍໃຕ້
ັ ຕາມທື່ ໄດ້ບື່ ງໄວ້
ົ ໃນ SCC
ກົດລະບຽບຂອງ Incoterms ສະບັບທື່ ນາໃຊ້ປະຈຸບນ
ແລະ ພິມຈາໜື່ າຍໂດຍສະພາການຄ້າສາກົນຢູື່ປາລ, ຝຣັື່ງເສດ.

4.3

ການຕົກລົງລວມ
ສັນຍາປະກອບດ້ວຍການຕົກລົງລວມລະຫວື່ າງຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ໃຊ້ແທນທຸກໆ
ັ ແບບລາຍລັກອັກສອນ ຫລ ປາກເປື່ າ)
ົ ຂອງ
ການສື່ ສານ, ການເຈລະຈາ ແລະ ຕົກລົງ (ຈະເປນ
້ ນສັນຍາ.
ທຸກໆຝື່າຍກື່ ອນໜ້າມເຊັ

4.4

ການແກ ້ໄຂ
ທຸກໆການແກ ້ໄຂ ຫລ ການປື່ຽນແປງສັນຍາໃດໆກື່ ຕາມ, ຖ້າໃຫ້ມຜົນສັກສິດໃຊ້ໄດ້ຕອ້ ງໄດ້
ັ ລາຍລັກອັກສອນ, ລົງວັນທ ແລະ ມການອ້າງອງເຖິງສັນຍາ ແລະ ເຊັນໂດຍຜູື່ ຕາງ
ເຮັດເປນ
ັ ອະນຸຍາດຂອງແຕື່ ລະຝື່າຍ.
ໜ້າທື່ ໄດ້ຮບ

4.5

ການຫ້າມບື່ ໃຫ້ມການສະລະສິດ

(a)

ອງໃສື່ GCC ຂ ້ 4.5(b) ຂ້າງລຸື່ ມນ,້ ຈະບື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມການລະເລຍ, ລື່ າຊ້າ ຫລ
ຜື່ອນຜັນ ໂດຍຝື່າຍໃດຝື່າຍໜຶື່ງ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ເງື່ ອນໄຂໃດໜຶື່ງຂອງສັນຍາ ຫລ
ັ ຄວາມເສັຍຫາຍ, ແຕະຕ້ອງ
ໃຫ້ເວລາກັບອກຝື່າຍໜຶື່ງ ເພື່ ອເຮັດໃຫ້ຝື່າຍໜຶື່ງໄດ້ຮບ
້ ື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຝື່າຍ
ຫລ ຈາກັດສິດຂອງອກຝື່າຍໜຶື່ງຕາມສັນຍາ. ສັນຍາສະບັບນຈະບ
ໃດຝື່າຍໜຶື່ງສາມາດສະລະສິດຕື່ ກັບອກຝື່າຍໜຶື່ງໃນການກະທາຜິດຕື່ ການຈັດຕັງ້
ັ ສັນຍາສະບັບນ.້
ປະຕິບດ
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(b)

ັ ຍາ
ທຸກໆການສະລະສິດອານາດຂອງຝື່າຍໜຶື່ງພາຍໃຕ້ສນ
ອັກສອນ,

ລົງວັນທ

ແລະ

ັ ລາຍລັກ
ຈະຕ້ອງເຮັດເປນ
ື່
ັ ອະນຸຍາດຂອງຝື່າຍທື່
ເຊັນໂດຍຜູື່ ຕາງໜ້າທໄດ້ຮບ

ິ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການສະລະສິດ.
ອະນຸຍາດໃຫ້ສະລະສິດ, ແລະ ຕ້ອງລະບຸ ສດ
4.6

ຜົນສັກສິດ
ຖ້າການການົດເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາໄດ້ຖກຫ້າມ ຫລ ບື່ ມຜົນສັກສິດ ຫລ ບື່ ມຜົນບັງຄັບໃຊ້,
້ າມ, ການບື່ ມຜົນສັກສິດ ຫລ ບື່ ມຜົນບັງຄັບໃຊ້ນນ
ັ ້ ຕ້ອງບື່ ມຜົນກະທົບຕື່ ທຸກໆຂ ້
ບັນຫາຂຫ້
ການົດ ແລະ ເງື່ ອນໄຂ.

5. ພາສາ

5.1

ສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານພົວພັນຕື່ າງໆທື່ ກື່ ຽວກັບສັນຍາທື່ ແລກປື່ຽນລະຫວື່ າງຜູື່ ສະໜອງ
ັ ພາສາລາວ. ເອກະສານສະໜັບສະໜູນອື່ ນໆ ແລະ ສິື່ງພິມ
ແລະ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຈະຕ້ອງຂຽນເປນ
້
ັ ສື່ ວນໜຶື່ງຂອງສັນຍາອາດເປນ
ັ ພາສາອື່ ນກື່ ໄດ້ ແຕື່ ຕ້ອງມການແປຂັນຕອນສ
ທື່ ເປນ
າ
ື່
ັ
ຄັນໆເປນພາສາລາວ,
ເພອຈຸດປະສົງໃນການແປຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ,
ຈະຖເອົາ
້ ນ
ັ ພາສາລາວນັນເປ
ັ ຫລັກ.
ເອກະສານແປເປນ
ຕື່ າງໆ

6. ການຮື່ ວມທຸລະກິດ,

5.2

ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕື່ ການໃຊ້ຈື່າຍກື່ ຽວກັບການແປພາສາ ແລະ ຕື່ ຄວາມສື່ ຽງວື່ າ
ັ ຜູື່ ປະກອບ.
ດ້ວຍຄວາມຖກຕ້ອງຂອງການແປເອກະສານທັງໝົດທື່ ຜູື່ ສະໜອງ ເປນ

6.1

ັ ການຮື່ ວມທຸລະກິດ, ສະຫະບລິສດ
ັ ຫລ ສະມາຄົມ, ທຸກໆຝື່າຍ
ຖ້າຫາກຜູື່ ສະໜອງ ແມື່ ນເປນ
້
ື່
ື່
້
ັ ສັນຍາໃຫ້ສາເລັດຕາມ
ຈະຕ້ອງຮື່ ວມກັນຮັບຜິດຊອບຕາມລາດັບຕຜູື່ ຈັດຊເພອຈັດຕັງປະຕິບດ

ັ ຫລ
ສະຫະບລິສດ

້ ື່ າຍໜຶື່ງເປນ
ັ ຫົວໜ້າ ພ້ອມດ້ວຍການມອບສິດຜູ ກມັດ
ເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍານ ້ ແລະ ຕ້ອງແຕື່ ງຕັງຝ
ັ ຫລ ສະມາຄົມ. ໂຄງປະກອບ ຫລ ການສ້າງຕັງ້
ໃນນາມການຮື່ ວມທຸລະກິດ, ສະຫະບລິສດ

ສະມາຄົມ

ັ ຫລ ສະມາຄົມຈະບື່ ໃຫ້ມການປື່ຽນແປງ ໂດຍບື່ ໄດ້ຮບ
ັ ການເຫັນ
ຮື່ ວມທຸລະກິດ, ສະຫະບລິສດ
້
ດຂອງຜູື່ ຈັດຊ.
7. ຄວາມເໝາະສົມ

7.1

ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ຈະຕ້ອງມສັນຊາດຂອງປະເທດທື່ ມຄວາມເໝາະສົມ. ຜູື່ ສະ
ັ ຄົນປະເທດ
ໜອງ ຫລ ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ໃຫ້ຖວື່ າມສັນຊາດຂອງປະເທດໃດໜຶື່ງຖ້າຫາກເປນ
້ ໄດ້ສາ້ ງຕັງ້ ຫລ ຈົດທະບຽນ ແລະ ດາເນນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ກດ
້
ົ ໝາຍຂອງປະເທດນັນໆ.
ນັນ,

7.2

ັ ຍາ ແລະ ໃຊ້ທນ
ຶ
ທຸກໆສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງຈະໄດ້ສະໜອງພາຍໃຕ້ສນ
້ າເນດມາຈາກປະເທດທື່ ມ
ໂດຍທະນາຄານ ຫລ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງມຕົນກ
້ າເນດໝາຍເຖິງປະເທດທື່ ສິນຄ້າໄດ້ປູກ,
ຄວາມເໝາະສົມ. ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງວັກນ,້ ຕົນກ
້ ວນທື່ ຮັບຮູ ວ້ ື່ າເປນ
້ ຜະລິດ, ປະກອບ ຫລ ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປນ
ັ ຊິນສື່
ັ
ເຕບໃຫຍື່ , ຂຸ ດຄົນ,
້
້ ວນເດມ.
ສິນຄ້າ ຊຶື່ງມຄວາມແຕກຕື່ າງໃນດ້ານລັກສະນະພນຖານຈາກຊິ
ນສື່

8. ແຈ ້ງການ

8.1

ັ ລາຍ
ທຸກໆແຈ ້ງການຈາກຝື່າຍໃດ ຝື່າຍໜຶື່ງ ໄປໃຫ້ອກຝື່າຍໜຶື່ງຕາມສັນຍາ ຈະຕ້ອງເຮັດເປນ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ”
ລັກອັກສອນ ໂດຍສົື່ງຫາບື່ ອນຢູື່ ທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC. ຄາເວົາ້ “ເປນ
ັ ໜັງສ ພ້ອມດ້ວຍການຢງຢ
ັ ້ ນການຮັບ.
ໝາຍເຖິງການຕິດຕື່ ພົວພັນໃນຮູ ບການຂຽນເປນ

8.2

ແຈ ້ງການໜຶື່ງຈະມຜົນສັກສິດໃນວັນທື່ ສົື່ງໃຫ້ແລ້ວ

ຫລ

ຕາມວັນທທື່ ໄດ້ການົດຢູື່ ໃນແຈ ້ງ

ການ.
9. ກົດໝາຍນາໃຊ້

9.1
9.2

້ ຄອງ ແລະ ຕຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ.
ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖກນາໃຊ້ເພື່ ອຄຸ ມ
້
ັ ສັນຍາ, ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ຖກຕ້ອງກັບການຫ້າມສິນຄ້າ
ຜື່ານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື່
ື່
້
ແລະ ການບລິການ ບໃຫ້ນາເຂົາມາ ສປປ ລາວ ໃນເມອ:
ັ ທາງການ, ສປປ ລາວ ຫ້າມບື່ ໃຫ້ມການພົວພັນທາງ
(a) ຕາມກົດໝາຍ ຫລ ກົດລະບຽບເປນ
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້
ດ້ານການຄ້າກັບປະເທດນັນໆ;
ຫລ
້ ງຂອງ
ັ ທາງການ ເພື່ ອປະຕິບດ
ັ ການຕັດສິນຂອງສະພາຄວາມໝັນຄົ
(b) ຕາມບົດບັນທຶກທື່ ເປນ
ົ VII ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ປະເທດທື່ ກູຢ້ ມຫ້າມ
ສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃຕ້ບດ
ບື່ ໃຫ້ນາເອົາສິນຄ້າຈາກປະເທດໃດໜຶື່ງ ຫລ ຈື່ າຍເງ ິນໃຫ້ປະເທດໃດໜຶື່ງ ຫລ ບຸ ກຄົນ
ື່ ງຂອງປະເທດນັນໆ.
້
້
ຫລ ອົງການຈັດຕັງໃດໜຶ

້ ດແຍື່ ງ
10 ການແກ ້ໄຂຂຂັ

10.1

້ ດແຍື່ ງ ແລະ ການບື່
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງເຮັດທຸກວິທທາງເພື່ ອແກ ້ໄຂທຸກໆຂຂັ
ັ ສັນຍາ ຫລ ທຸ ກໆວຽກທື່ ພົວພັນເຖິງ
ຕົກລົງກັນລະຫວື່ າງສອງຝື່າຍກື່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ທາງການ.
ິ ດ້ວຍການເຈລາຈະໂດຍກົງຢື່າງບື່ ເປນ
ສັນຍາແບບສັນຕິວທ

10.2

້ ດແຍື່ ງ ຫລ ໂຕ້ແຍ້ງກັນດ້ວຍການ
ຖ້າຫາກ, ຫລັງຈາກ 28 ມ,້ ສອງຝື່າຍບື່ ສາມາດແກ ້ໄຂຂຂັ
ຶ ສາຫາລຮື່ ວມກັນ, ບື່ ວື່ າຜູື່ ຈັດຊ ້ ຫລ ຜູື່ ສະໜອງ ສາມາດແຈ ້ງໃຫ້ອກຝື່າຍໜຶື່ງຊາບເຖິງ
ປກ
້
ຈຸດປະສົງຂອງຕົນທື່ ຢາກໃຫ້ມການໄກື່ ເກື່ ຽຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນບົດນ.້
ຈະບື່ ເລມການໄກື່

້ ນກວື່ າວື່ າຈະອອກແຈ ້ງການ. ທຸກໆຂຂັ
້ ດແຍື່ ງ ຫລ ໂຕ້ແຍ້ງທື່ ມແຈ ້ງການຂ
ເກື່ ຽໃດໆທັງສິນຈົ
້
້ ອນ ຫລ ຫລັງການຈັດສົື່ງສິນຄ້າພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາ. ຂັນ້
ໃຫ້ເລມການໄກື່
ເກື່ ຽ ອາດຈະເລມກື່
ຕອນການໄກື່ ເກື່ ຽຈະຕ້ອງດາເນນໃຫ້ສອດ ຄື່ ອງກັບກົດລະບຽບທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC.

10.3

11. ການກວດກາ ແລະ ການ

11.1

ກວດກາບັນຊ ໂດຍ
ທະນາຄານ

ໂດຍບື່ ກື່ ຽວກັບການອ້າງອງເຖິງການໄກື່ ເກື່ ຽ,
(a)

ັ ຂຜູ້ ກມັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນພາຍໃຕ້
ທຸກໆຝື່າຍຈະຕ້ອງສບຕື່ ປະຕິບດ
້
ັ ຢື່າງອື່ ນ; ແລະ
ສັນຍາ ເວັນເສຽແຕື່
ຈະຕົກລົງກັນເປນ

(b)

້
້ ື່ ຽວຄວນໄດ້ຮບ
ັ .
ຜູື່ ຈັດຊຈະຈື່
າຍເງ ິນໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ ຕາມທື່ ຜູ ກ

ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງເກັບ, ແລະ ອອກແຮງແນະນາໃຫ້ຜູື່ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ຂອງຕົນເກັບຮັກສາບັນຊ
ັ ລະບົບ ແລະ ບົດບັນທຶກກື່ ຽວກັບສິນຄ້າຕາມແບບຟອມ ແລະ
ໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ເປນ
ື່
ດ້ວຍລາຍລະອຽດທສາມາດໃຫ້ຄວາມກະຈື່ າງແຈ ້ງກື່ ຽວກັບໄດ້ງື່າຍ ການປື່ຽນແປງຕື່ າງໆໃນດ້ານ
ເວລາ ແລະ ລາຄາ.

11.2

້ ອງອະນຸຍາດ ແລະ ໃຫ້ຜູື່ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ຂອງຕົນອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ/ ຫລ
ຜູື່ ຈັດຊຕ້
້
ບຸ ກຄົນທື່ ແຕື່ ງຕັງໂດຍທະນາຄານ
ຫລ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ມາກວດກາຫ້ອງການຂອງຜູື່
ັ ສັນຍາ ແລະ
ສະໜອງ ແລະ ບັນຊທັງໝົດຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ ແລະ ບົດບັນທຶກກື່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ຊ ແລະ ບົດບັນທຶກດັື່ງກື່ າວຖກກວດສອບໂດຍນັກກວດສອບ
ການຍື່ ນປະມູນ ແລະ ໃຫ້ບນ

້
ບັນຊທື່ ຖກແຕື່ ງຕັງໂດຍທະນາຄານ
ຫລ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຖ້າຫາກທະນາຄານ ຫລ
ຶ ສາຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ້ອງຂ. ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ແລະ ທື່ ປກ
້
ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສື່ ຕື່ ວັກ 3 [ການສໂກງ
ແລະ ທຸ ຈະລິດ], ຊຶື່ງໄດ້ການົດວື່ າທຸກໆການປະພຶດທື່ ມ

ັ ການກວດກາຂອງທະນາຄານ ຫລ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
ຈຸດປະສົງກດຂວາງການປະຕິບດ
ັ ພຶດຕິກາທື່ ເຮັດ
ແລະ ສິດໃນການກວດສອບບັນຊຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນວັກ 11.1 ແມື່ ນຖວື່ າເປນ
ົ ເລກສັນຍາໄດ້ (ຫລ ອາດນາໄປສູື່ ການການົດບື່ ໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມຕາມຫລັກ ການວື່ າ
ໃຫ້ຍກ
ດ້ວຍການລົງໂທດຂອງທະນາຄານທື່ ນາໃຊ້).
12. ຂອບເຂດຂອງການສະໜ

12.1

ໃນລາຍການຄວາມຕ້ອງການ.

ອງ
13. ການຈັດສົື່ງ ແລະ

ສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ທື່ ຈະຕ້ອງສະໜອງ ຈະຕ້ອງສອດຄື່ ອງຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້

13.1

ອງຕາມ GCC ວັກ 33.1, ການຈັດສົື່ງສິນຄ້າ ແລະ ການສາເລັດການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ຈະ
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ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບລາຍການຈັດສົື່ງ ແລະ ການສາເລັດທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລາຍການຄວາມ
ຕ້ອງການ. ລາຍລະອຽດກື່ ຽວກັບການຈັດສົື່ງ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆທື່ ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງ

ເອກະສານ

ປະກອບແມື່ ນໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC.
14. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູື່

14.1

ສະໜອງ

ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງສະໜອງທຸກໆສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ
ຂອບເຂດຂອງການສະໜອງຕາມ GCC ວັກ 12, ແລະ ລາຍການຈັດສົື່ງ ແລະ ສາເລັດຕາມ
GCC ວັກ 13.

15 ມູນຄື່ າສັນຍາ

15.1

ັ ສົື່ງໃຫ້ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ
ມູນຄື່ າທື່ ຕ້ອງຈື່ າຍໃຫ້ຜູື່ສະໜອງສາລັບສິນຄ້າທື່ ໄດ້ຈດ
ັ ພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາ
ທື່ ໄດ້ປະຕິບດ
ຈະບື່ ປື່ຽນແປງຈາກມູນຄື່ າທື່ ຜູື່ ສະໜອງໄດ້ສະເໜໄວ້ໃນ
ແບບຟອມປະມູນຂອງຜູື່ ກື່ ຽວ,

້
ເວັນເສຽແຕື່
ຈະມການດັດແກລ້ າຄາຕາມທື່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້

ໃນ SCC.
16. ເງື່ ອນໄຂການຊາລະ

16.1

ມູນຄື່ າສັນຍາ, ພ້ອມດ້ວຍການເບກຈື່ າຍລື່ ວງໜ້າ, ຖ້ານາໃຊ້, ຈະຕ້ອງຈື່ າຍຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ
SCC.

16.2

ັ ເອກະສານ, ປະກອບດ້ວຍ
້ ະໜອງ ຫາ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຈະຕ້ອງເຮັດເປນ
ການສະເໜຂຊາລະຂອງຜູ ສ
ັ , ກື່ ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ
ການແຈ ້ງລາຄາລະອຽດ, ຖ້າຫາກຈາເປນ
ັ , ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆຕາມ GCC ວັກ 13 ແລະ ພາຍຫລັງໄດ້ສາເລັດທຸກໆ
ຊຶື່ງໄດ້ປະຕິບດ
ຂຜູ້ ກມັດອື່ ນໆຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ.

16.3

ັ ໃຫ້ທື່ວງທັນກັບເວລາ ໂດຍຜູື່ ຈັດຊ,້ ແຕື່ ບື່ ໃຫ້ເກນຫົກສິບ (60)
ການຊາລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບດ
ວັນ ຫລັງຈາກຜູື່ ສະໜອງໄດ້ຍື່ ນຫນັງສແຈ ້ງລາຄາ ຫລ ຫນັງສຂຊາລະ, ແລະ ຫລັງຈາກຜູື່ ຈັດ
້ ຕກ
ົ ລົງຮັບຮອງເອົາ.
ຊໄດ້

16.4

ັ ເງ ິນກບ.
ັ ຍາສະບັບນ ້ ແມື່ ນເປນ
ສະກຸ ນເງ ິນໃຊ້ສາລັບການຊາລະໃຫ້ຜູື່ສະໜອງພາຍໃຕ້ສນ

16.5

ໃນກລະນຜູື່ ຈັດຊບ້ ື່ ສາມາດຊາລະໃຫ້ຜູື່ສະໜອງຕາມວັນທື່ ຄວນຈື່ າຍ ຫລ ພາຍໃນໄລຍະ
້
້ ດໄລື່ ໃສື່
ເວລາທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ
SCC,
ຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້
ອງຈື່ າຍໃຫ້ຜູື່ສະໜອງດອກເບັຽຄິ
ຈານວນເງ ິນທື່ ເບກຈື່ າຍຊ້າໃນອັດຕາທື່ ບົື່ງໄວ້ໃນ SCC, ສາລັບໄລຍະຈື່ າຍຊັກຊ້າຈົນກວື່ າຈະ
ັ ການຈື່ າຍຄົບຖ້ວນ, ບື່ ວື່ າຈະກື່ ອນ ຫລ ຫລັງຈາກການຕັດສິນ ຫລ ການໄກື່ ເກື່ ຽ.
ໄດ້ຮບ

17. ພາສ ແລະ ອາກອນ

17.1

ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງໝົດກື່ ຽວກັບພາສ, ອາກອນ, ສະແຕມ, ລາຍຈື່ າຍກື່ ຽວ
ກັບການອະນຸຍາດນາເຄື່ ອງເຂົາ້ ແລະ ລາຍຈື່ າຍອື່ ນໆ... ທື່ ເກດຂຶນ້ ແລະ ຕ້ອງຈື່ າຍຈົນກວື່ າ
້
ັ ສົື່ງສິນຄ້າໃຫ້ຜູື່ຈັດຊຕາມສັ
ໄດ້ຈດ
ນຍາ.

17.2

ຖ້າມນະໂຍບາຍກື່ ຽວກັບການຍົກເວັນ້ ຫລ ຫລຸ ດຜື່ອນການເສັຽພາສອາກອນໃນ ສປປ ລາວ
້
ັ ນະໂຍບາຍດັື່ງກື່ າວໃຫ້
ໃຫ້ແກື່ ຜູື່ ສະໜອງ, ຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້
ອງພະຍາຍາມຊື່ ວຍໃຫ້ຜູື່ສະໜອງໄດ້ຮບ
ໄດ້ຫລາຍເທົື່າທື່ ຈະເຮັດໄດ້.

້
18. ການຄາປະກັ
ນການປະ ຕິ

18.1

ຖ້າມຄວາມຕ້ອງການຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ
SCC,
ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງປະກອບຫນັງສ
້
ັ ສັນຍາໃນໄລຍະຊາວແປດ (28) ວັນ ຫລັງຈາກໄດ້ຮບ
ັ ຫນັງສແຈ ້ງ
ຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
ື່
ການຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ໃນຈານວນເງ ິນທໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC.

18.2

້
ັ ການຊົດເຊຍກື່ ຽວກັບ
ັ ສັນຍາ ຈະຕ້ອງຈື່ າຍໃຫ້ຜູື່ຈັດຊ ້ ເພື່ ອເປນ
ເງ ິນຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
ັ ຂຜູ້ ກມັດຂອງຕົນ
ຜົນເສຽຫາຍທື່ ເກດຈາກຄວາມບື່ ສາມາດຂອງຜູື່ ສະໜອງໃນການປະຕິບດ

ບັດສັນຍາ
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ຕາມສັນຍາ.
18.3

້
ັ ສັນຍາ, ຖ້າຕ້ອງການ. ຈະຕ້ອງເຮັດ
ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC, ການຄາປະກັ
ນການປະຈິບດ
ື່
້
ັ
ັ
ື່
ື່
ເປນເງ ິນກບ, ຫລ ເປນສະກຸ ນເງ ິນທສາມາດປຽນໄດ້ຢາງເສລ ຊຶື່ງຜູື່ ຈັດຊສາມາດຮັ
ບເອົາໄດ້,
ື່
້
ື່
ົ ໂດຍຜູື່ ຈັດຊໃນ SCC, ຫລ ແບບຟອມອື່ ນທື່ ຜູື່
ແລະ ຈະຕ້ອງນາໃຊ້ແບບຟອມທໄດ້ບງໄວ້
້ ບເອົາໄດ້.
ຈັດຊຮັ

19. ລິຄະສິດ

18.4

້ ື່ ງຫນັງສຄາປະກັ
້
ັ ສັນຍາໃຫ້ຜູື່ ສະໜອງບື່ ເກນຊາວແປດ (28) ວັນ
ຜູື່ ຈັດຊຈະສົ
ນການປະຕິບດ
ັ ຂຜູ້ ກມັດຂອງຕົນຕາມສັນຍາ, ລວມທັງຂ ້
ຫລັງຈາກວັນທື່ ຜູື່ ສະໜອງໄດ້ສາເລັດການປະຕິບດ
້
້
ັ ຢື່າງອື່ ນໃນ SCC.
ຜູ ກມັດກື່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນອື່ ນໆ, ເວັນເສຽຈະລະບຸ
ໄວ້ເປນ

19.1

້ ນ ຊຶື່ງຜູື່ ສະ
ລິຂະສິດກື່ ຽວກັບແຜື່ນແຕ້ມ, ເອກະສານ ແລະ ວັດຖຸອື່ ນໆ ທື່ ປະກອບດ້ວຍຂມູ
ໜອງມອບໃຫ້ຜູື່ຈັດຊ ້ ຈະຕ້ອງຢູື່ໃນການຄອບຄອງຂອງຜູື່ ຈັດຊ,້ ຫລ ຖ້າຫາກໄດ້ມອບໃຫ້ຜູື່
້
ັ າວຈະຕ້ອງຢູື່
ຈັດຊໂດຍກົ
ງ ຫລ ຜື່ານຜູື່ ສະໜອງໂດຍຝື່າຍທື່ ສາມ, ລິຂະສິດໃນວັດສະດຸ ດື່ ງກື່
ື່
ໃນການຄອບຄອງຂອງຝື່າຍທສາມ.

້ ນທື່ ເປນ
ັ ຄວາມລັບ
20. ຂມູ

20.1

ັ ລາຍ
ັ ຄວາມເຫັນດເປນ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຖ້າບື່ ໄດ້ຮບ
້ ນ ຫລ
້ ື່ ຽວກັບເອກະ ສານ, ຂມູ
ລັກອັກສອນຈາກຝື່າຍໜຶື່ງ, ຫ້າມເຜຍແຜື່ໃຫ້ຝື່າຍທສາມຮູ ກ

ຂື່ າວສານອື່ ນໆ ທື່ ອກຝື່າຍໜຶື່ງໄດ້ມອບໃຫ້ໂດຍກົງ ຫລ ໂດຍທາງອ້ອມ ຊຶື່ງພົວພັນກັບສັນຍາ,
້
ັ ສັນຍາ ຫລ ຫລັງຈາກໄດ້ສາເລັດ ຫລ
ບື່ ວື່ າຂື່ າວສານນັນໄດ້
ມອບໃຫ້ກື່ອນ, ໃນໄລຍະປະຕິບດ
້ ນ,
ຍົກເລກສັນຍາ. ໂດຍບື່ ກື່ ຽວກັບຂ້າງເທິງນ,້ ຜູື່ ສະໜອງອາດປະກອບເອກະສານ, ຂມູ
ື່
້
ື່
ັ ຈາກຜູື່ ຈັດຊໃຫ້ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ຂອງຕົນ ເພອໃຫ້ຜູື່ກື່ ຽວປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ຂື່ າວສານທຕົນໄດ້ຮບ
ັ ການຮັກສາຄວາມລັບແບບດຽວກັນກັບທື່ ໄດ້ລະບຸ
ສັນຍາຈາກຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ໃຫ້ປະຕິບດ
ໄວ້ໃຫ້ຜູື່ ສະໜອງຕາມ GCC ວັກ 20.
20.2

້ ື່ ນາໃຊ້ເອກະສານ, ຂມູ
້ ນ ແລະ ຂື່ າວສານອື່ ນໆ ທື່ ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກຜູື່ ສະໜອງ ເພື່ ອ
ຜູື່ ຈັດຊຈະບ
ຈຸດປະສົງໃດໜຶື່ງທື່ ບື່ ກື່ ຽວກັບສັນຍາ. ໃນທານອງດຽວກັນ, ຜູື່ ສະໜອງຈະບື່ ນາໃຊ້ເອກະສານ

້ ື່ ອຈຸດປະສົງໃດໜຶື່ງ ນອກເໜອຈາກການ
້ ນ ແລະ ຂື່ າວສານທື່ ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກຜູື່ ຈັດຊເພ
, ຂມູ
ັ ສັນຍາ.
ປະຕິບດ
20.3

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕື່ ລະຝື່າຍຕາມ GCC ວັກຍື່ ອຍ 20.1 ແລະ 20.2 ຂ້າງເທິງນ,້
້ ື່ ຖເປນ
້ ນເລົື່ານຈະບ
ັ ຄວາມລັບໄດ້ອກໃນກລະນ:
ບັນດາຂມູ

(a)
(b)
(c)
(d)
20.4

ຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງຕ້ອງການນາໃຊ້ຮື່ວມກັນກັບທະນາຄານ ຫລ ອົງການອື່ ນໆ
້ ວມໃນການລົງທຶນໃສື່ ສັນຍານ;້
ທື່ ເຂົາຮື່

ໃນເວລານ ້ ຫລ ພາຍຫລັງທື່ ໄດ້ລງົ ທະບຽນຕາມລະບຽບການຂອງລັດແລ້ວ, ຊຶື່ງບື່
ແມື່ ນການກະທາຜິດຂອງຝື່າຍໃດ ຝື່າຍໜຶື່ງ;
ສາມາດພິສູດໄດ້ວື່າແຕື່ ລະຝື່າຍມຄວາມຍຶດໝັນ້ ຈົນເຖິງເວລາທື່ ເປດເຜຍໄດ້ ແລະ ບື່
້
ໄດ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບມາກື່ ອນນໃນທາງກົ
ງ ແລະ ທາງອ້ອມຈາກຝື່າຍອື່ ນ; ຫລ
ຕາມການອະນຸຍາດຂອງກົດໝາຍທື່ ໃຫ້ຝື່າຍໜຶື່ງສາມາດເປດເຜຍໃຫ້ຝື່າຍທື່ ສາມໄດ້
ັ ຕ້ອງປດ
ິ ລັບ.
ໂດຍທື່ ບື່ ຈາເປນ

້ ານົດຂອງ GCC ວັກ 20 ແມື່ ນບື່ ສາມາດປື່ຽນແປງໄດ້. ທຸກໆຂມູ
້ ນແມື່ ນໃຫ້ຖວື່ າ
ຂກ
ັ ຄວາມລັບຂອງແຕື່ ລະຝື່າຍ ຈົນກວື່ າວື່ າໄດ້ມສັນຍາ ເພື່ ອຮັບປະກັນຕື່ ການສະໜອງ ຫລ
ເປນ
ທຸກໆສື່ ວນຂອງວຽກ.

20.5

້ ານົດ GCC ວັກ 20 ຍັງຕ້ອງມຜົນສັກສິດຈົນກວື່ າ
ຈະແມື່ ນຍ້ອນເຫດຜົນໃດກື່ ຕາມ, ຂກ
ວຽກຈະສາເລັດ ຫລ ໄດ້ມການຍົກເລກສັນຍາ.
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21. ການຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່

21.1

ັ
ໃນກລະນບື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນເອກະສານປະມູນເທື່ ອ, ຜູື່ ສະໜອງຕ້ອງແຈ ້ງໃຫ້ຜູື່ຈັດຊຢ້ ື່ າງເປນ
ື່
ລາຍລັກອັກສອນ ເພອຮັບຮອງເອົາເຖິງຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ທັງໝົດຂອງຕົນ. ຫນັງສແຈ ້ງການ

້ ື່ ແມື່ ນເປນ
້ ນທະ,
ັ ການຍົກເວັນພັ
ດັື່ງກື່ າວທື່ ຍື່ ນພ້ອມກັບການປະມູນເດມ ຫລ ຫລັງຈາກນັນບ
ັ ຍາ.
ສິດ, ຫລ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສນ

້ ານົດ ແລະ
22. ຂກ

21.2

ິ າມເງື່ ອນໄຂທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ GCC ວັກ 3 ແລະ 7.
ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ຕ້ອງມຄຸ ນນະວຸ ທຕ

22.1

້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ແຜື່ນແຕ້ມ
ຂກ

ມາດຕະຖານ

(a)

ສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງທື່ ສະໜອງຕາມສັນຍາສະບັບນ ້ ຈະຕ້ອງໃຫ້
້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້
ຖກຕ້ອງສອດຄື່ ອງກັບຂກ
ໃນໝວດ VII, ລາຍການຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເມື່ ອໃດບື່ ໄດ້ມການບົື່ງມາດຕະຖານ
ເອົາໄວ້, ມາດຕະຖານຈະຕ້ອງເທົື່າກັບ ຫລ ສູງກວື່ າມາດ ຕະຖານທາງການ ຊຶື່ງການ
້ າເນດຂອງສິນຄ້າ.
ນາໃຊ້ແມື່ ນເໝາະສົມກັບປະເທດຕົນກ

(b)

້ ນ, ແຜື່ນ
ຜູື່ ສະໜອງຈະມສິດບື່ ຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບ, ຂມູ
້ ານົດ ຫລ ເອກະສານອື່ ນໆ, ຫລ ການດັດແກ ້ທື່ ໄດ້ມອບໃຫ້ ຫລ ອອກ
ແຕ້ມ, ຂກ
ແບບໂດຍ ຫລ ໃນນາມຜູື່ ຈັດຊ ້ ໂດຍການແຈ ້ງການກື່ ຽວກັບການບື່ ຍອມຮັບໃຫ້ຜູື່
ຈັດຊ.້

(c)

ເມື່ ອໃດໃນສັນຍາມການອ້າງອງເຖິງມາດຕະຖານ ແລະ ກົດລະບຽບ ຊຶື່ງຕ້ອງ
້ ດແກ ້ຈະຕ້ອງແມື່ ນເອກະສານທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ
ັ ຕາມ, ສິື່ງພິມ ຫລ ເຫລັມດັ
ປະຕິບດ

ັ ສັນຍາ, ທຸກໆການປື່ຽນແປງໃນກົດ
ລາຍການຄວາມຕ້ອງການ. ໃນໄລຍະປະຕິບດ
້ ນດເທົື່ານັນ້ ແລະ ຈະຕ້ອງ
ຫລ ມາດຕະຖານໃດໜຶື່ງ ຈະນາໃຊ້ໄດ້ຫລັງຈາກຜູື່ ຈັດຊເຫັ
ັ ຕາມ GCC ວັກ 33.
ປະຕິບດ
23. ການຫຸ ້ມຫື່ ແລະ

23.1

ເອກະສານ

ັ ເພື່ ອປອ
້ ງກັນການເປື່ເພ ຫລ ເສັຍຄຸ ນ
້ ຫື່ ສິນຄ້າຕາມຄວາມຈາເປນ
ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງໄດ້ຫຸມ
ນະພາບໃນເວລາການຂົນສົື່ງໄປຮອດຈຸດໝາຍສຸ ດທ້າຍ ຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ຢື່ ູໃນສັນຍາ. ໃນ

້ າກັດ,
້ ຫື່ ຕ້ອງຮັບປະກັນເຖິງຄວາມທົນທານ, ໂດຍບື່ ໄດ້ມຂຈ
ເວລາການຂົນສົື່ງຜື່ານ, ການຫຸ ມ
້ ຫື່ ຕ້ອງທົນທານ ຕື່ ອຸ ນນະພູ ມຂ້າງນອກ, ທົນ
ມບື່ ອນຈັບ ແລະ ບື່ ອນເກາະ ແລະ ການຫຸ ມ
້ ກ
ທານຕື່ ເກອ ແລະ ການເກດໝ້ຽງ ແລະ ຢູື່ ໃນສາງເປດ. ຂະໜາດຂອງແກ ້ດ ແລະ ນາໜັ
ຶ ສາ ແລະ ຕົກລົງກັນຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບໄລຍະທາງເຖິງຈຸດໝາຍສົື່ງ
ຕ້ອງໄດ້ມການປກ
ົ ຍ້າຍສະດວກໃນສະຖານທື່ ບື່ ມຄວາມສະດວກ
ມອບສຸ ດທ້າຍຂອງສິນຄ້າ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ຂນ
ໃນການຂົນຍ້າຍເຄື່ ອງໜັກໃນທຸກໆຈຸດທື່ ມການຂົນສົື່ງຜື່ານ.
23.2

້ ຫື່ , ການໝາຍ ແລະ ເອກະສານຕື່ າງໆທື່ ຢູື່ທາງຂ້າງໃນ ແລະ ຂ້າງນອກຂອງແກັດ
ການຫຸ ມ
ຕ້ອງໃຫ້ຖກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານສະເພາະທື່ ຕ້ອງການ
ຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ຢື່ ູໃນສັນຍາ,

້ ມ, ຖ້າຫາກວື່ າມຄວາມຈາເປນ
ັ ແທ້ນນ
ັ ້ ຕ້ອງໄດ້
ລວມທັງຄວາມຕ້ອງ ການທື່ ການົດເພມເຕ
ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູ ໃນເງື່ ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ ລວມທັງທຸກໆການແນະ ນາທື່ ອອກໂດຍຜູື່ ຈັດຊ.້
24. ການປະກັນໄພ

24.1

້ ຍແຕື່ ຈະບົື່ງໄວ້ເປນ
ັ ຢື່າງອື່ ນໃນ SCC, ສິນຄ້າທື່ ສະໜອງພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາ ຈະຕ້ອງເຮັດ
ເວັນເສັ
ື່
ປະກັນໄພທັງໝົດ - ໃນສະກຸ ນເງ ິນທສາມາດແລກປື່ຽນໄດ້ໂດຍເສລນາປະເທດທື່ ເໝາະສົມ -

້ ງກັນການສູນເສັຽ, ການບົກພື່ອງທື່ ເກດຈາກການຜະລິດ ຫລ ດ້ານກາມະສິດ, ການ
ເພື່ ອປອ
ຂົນສົື່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ສົື່ງມອບໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບ Incoterms ທື່ ນາໃຊ້ ຫລ ໃນ
ທານອງທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC.
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25. ການຂົນສົື່ງ ແລະ ການ
ບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ

25.1

້ ຽຈະການົດໄວ້ເປນ
ັ ຢື່າງອື່ ນໃນ SCC, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງ້ ການຂົນສົື່ງ
ເວັນເສັ
ັ ໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບ Incoterms ທື່ ການົດໄວ້.
ສິນຄ້າ ຈະຕ້ອງປະຕິບດ

25.2 ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ສະໜອງປະກອບການບລິການໃດໜຶື່ງ ຫລ ທັງໝົດດັື່ງຕື່ ໄປນ,້ ຊຶື່ງລວມ
ດ້ວຍການບລິການເພື່ ມເຕມ, ຖ້າມ, ທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC:
(a)

້ າການປະກອບຢູື່ສະຖານທື່ ແລະ/ຫລ ການເລມນ
້ າໃຊ້ສນ
ັ ຫລ ຊນ
ິ ຄ້າທື່
ການປະຕິບດ
ໄດ້ສະໜອງ;

(b)

ການປະກອບເຄື່ ອງມທື່ ຕ້ອງການເພື່ ອປະກອບ ແລະ/ຫລ ບາລຸ ງຮັກສາສິນຄ້າທື່ ໄດ້ສະ
ໜອງ;

(c)

້ ວນທື່
ປະກອບຄູື່ ມລະອຽດກື່ ຽວກັບການນາໃຊ້ ແລະ ບາລຸ ງຮັກສາ ສາລັບແຕື່ ລະຊິນສື່
ັ ຂອງສິນຄ້າທື່ ໄດ້ສະໜອງ;
ເຫັນວື່ າຈາເປນ

(d)

້ າ ຫລ ບາລຸ ງຮັກສາ ແລະ/ຫລ ສ້ອມແປງສິນຄ້າທື່ ໄດ້ສະໜອງໃນ
ັ ຫລ ຊນ
ປະຕິບດ
້
ຊື່ ວງເວລາໃດໜຶື່ງທື່ ແຕື່ ລະຝື່າຍຕົກລົງກັນ, ໂດຍມເງື່ ອນໄຂວື່ າ ການບລິການອັນນຈະ
ັ ການຍົກເລກ ຫລ ລຸ ດຜື່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທື່ ຮັບປະກັນໃດໆພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາ
ບື່ ເປນ
້
ສະບັບນ.

(e)

ຶ ອົບຮົມພະນັກງານຂອງຜູື່ ຈັດຊ,້ ຢູື່ໂຮງງານຂອງຜູື່ ສະໜອງ ແລະ/ຫລ ຢູື່ສະຖານທື່
ຝກ
້ າໃຊ້, ບາລຸ ງຮັກສາ, ແລະ/ຫລ ສ້ອມແປງສິນຄ້າທື່ ໄດ້ສະໜ
, ໃນການປະກອບ, ເລມນ
ອງ.

25.3

້
ຄື່ າໃຊ້ຈື່າຍຂອງຜູື່ ສະໜອງໃນການບລິການ,
ຖ້າຫາກຍັງບື່ ໄດ້ເອົາເຂົາໃນມູ
ນຄື່ າສັນຍາຂອງ
ື່
ື່
ສິນຄ້າເທອ, ຈະຕ້ອງຕົກລົງກັນກື່ ອນ ໂດຍແຕື່ ລະຝື່າຍ ແລະ ຈະຕ້ອງບໃຫ້ເກນອັດຕາ ຊຶື່ງຜູື່ ສະ
ັ ຕື່ ຝື່າຍອື່ ນໆສາລັບການບລິການແບບດຽວກັນນ.້
ໜອງປະຕິບດ

26. ການກວດກາ ແລະ ທົດ

26.1

ັ ລາຍຈື່ າຍຂອງຜູື່
ຜູື່ ສະໜອງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບດ້ວຍລາຍຈື່ າຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ບື່ ໃຫ້ຖເປນ
້
ຈັດຊສ້ າລັບລາຍຈື່ າຍທື່ ນາໃຊ້ເຂົາໃນການທົ
ດລອງ ແລະ/ຫລ ການທົດສອບສິນຄ້າ ແລະ
ື່
ື່
ການບລິການທກື່ ຽວຂ້ອງຕາມທໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC.

26.2

ການກວດກາ ແລະ ທົດສອບ ອາດສາມາດດາເນນຢູື່ໃນສະຖານທື່ ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ຫລ ຂອງ
ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ , ຫລ ຢູື່ ຈຸດສົື່ງມອບ, ແລະ/ຫລ ຢູື່ ສະຖານທື່ ສົື່ງມອບປາຍ ທາງ, ຫລ
້
ື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC. ໂດຍອງໃສື່ GCC
ສະຖານທື່ ອື່ ນໆຂອງປະເທດຂອງຜູື່ ຈັດຊຕາມທ

ສອບ

ວັກຍື່ ອຍ 26.3, ຖ້າຫາກດາເນນການກວດກາຢູື່ສະຖານທື່ ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ຫລ ຜູື່ ຮັບເໝົາ
້ ື່ ຽວ, ທຸກໆການອານວຍຄວາມທື່ ເໝາະສົມ ແລະ ການຊື່ ວຍເຫລອ ຊຶື່ງລວມ
ຊື່ ວງຕື່ ຂອງຜູ ກ
້ ນການຜະລິດ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃຫ້ແກື່ ຜູື່
ດ້ວຍການກວດກາແຜື່ນແຕ້ມ ແລະ ແຫລື່ ງຂມູ
ັ ລາຍຈື່ າຍຂອງຜູື່ ຈັດຊ.້
ກວດກາໂດຍບື່ ໃຫ້ຖວື່ າເປນ
26.3

້ ວມໃນການທົດສອບ ແລະ/ຫລ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຫລ ຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ໄດ້ຖກແຕື່ ງຕັງ້ ຈະມສິດເຂົາຮື່
ື່
້ ອງ
ກວດກາຕາມທໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ GCC ວັກຍື່ ອຍ 26.2, ແຕື່ ໃນເງື່ ອນໄຂວື່ າຜູື່ ຈັດຊຕ້
້ ອງທື່ ເກດຂຶນຈາກການເຂົ
້
້ ວມ
ຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງຕື່ ທຸກໆລາຍຈື່ າຍ ແລະ ການສິນເປ
າຮື່
ື່ຊຶງລວມດ້ວຍ, ໂດຍບື່ ຈາກັດເທົື່ານັນ,
້ ການໃຊ້ຈື່າຍກື່ ຽວກັບຄື່ າເດນທາງ ຄື່ າຢູື່ກິນ ແລະ ຄື່ າ
ພັກເຊົາ.

26.4

ເມື່ ອໃດທື່ ຜູື່ ສະໜອງຫາກຕຽມພ້ອມໃນການທົດສອບ ແລະ ກວດກາດັື່ງກື່ າວ, ຜູື່ ກື່ ຽວຕ້ອງ
ັ ຈາກ
ໄດ້ແຈ ້ງລື່ ວງໜ້າຫາຜູື່ ຈັດຊກື່້ ຽວກັບສະຖານທື່ ແລະ ເວລາ. ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ
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ັ ເພື່ ອໃຫ້ຜູື່ຈັດຊ ້ ຫລ ຜູື່
ຝື່າຍທື່ ສາມທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ຫລ ຜູື່ ຜະລິດທຸກໆການອະນຸຍາດທື່ ຈາເປນ
້
້ ວມການທົດສອບ ແລະ/ຫລ ການກວດກາ.
ຖກແຕື່ ງຕັງຂອງຜູື່
ກື່ ຽວສາມາດເຂົາຮື່
26.5

້
ຜູື່ ຈັດຊອາດຮຽກຮ້
ອງໃຫ້ຜູື່ສະໜອງດາເນນການກວດສອບ ແລະ/ຫລ ການກວດກາໃດໜຶື່ງ
ັ ເພື່ ອຢງຢ
ັ ້ ນວື່ າລັກສະນະ ແລະ ຄຸ ນນະພາ
ທື່ ບື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ ແຕື່ ຖວື່ າມຄວາມຈາເປນ
້ ານົດເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະ ຖານຕາມສັນຍາ, ໃນເງື່ ອນ
ບຂອງສິນຄ້າແມື່ ນສອດຄື່ ອງກັບຂກ

້ ອງຕື່ າງໆຢື່າງສົມເຫດສົມຜົນ ຊຶື່ງເກດຂຶນຈາກການດ
້
ໄຂທື່ ວື່ າ ລາຍຈື່ າຍ ແລະ ຄື່ າສິນເປ
າເນນ
້
້
້
ການທົດສອບ ແລະ/ຫລ ການກວດກາຕ້ອງໄດ້ເພມເຂົາໃນມູນຄື່ າສັນຍາ. ນອກຈາກນັນ, ຖ້າ
ັ ການກດຂວາງຕື່ ຄວາມຄບໜ້າຂອງ
ການກວດສອບ ແລະ/ຫລ ການກວດ ກາດັື່ງກື່ າວ ຈະເປນ
ັ ພັນທະຂອງຜູື່ ສະໜອງຕາມສັນຍາ, ຈະຕ້ອງມການ
ການຜະລິດ ແລະ/ຫລ ການປະຕິບດ
ື່
ັ ນະໂຍບາຍກື່ ຽວກັບວັນທສົງມອບສິນຄ້າ ແລະ ວັນສາເລັດ ແລະ ຂຜູ້ ກມັດອື່ ນໆທື່
ປະຕິບດ
ັ ຜົນກະທົບ.
ໄດ້ຮບ
26.6

ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງປະກອບໃຫ້ຜູື່ຈັດຊ ້ ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ ແລະ/ຫລ ການ
ກວດກາ.

26.7

້
ຜູື່ ຈັດຊອາດສາມາດປະຕິ
ເສດສິນຄ້າໃດໜຶື່ງ ຫລ ພາກສື່ ວນໃດໜຶື່ງຂອງສິນຄ້າ ທື່ ບື່ ຜື່ານການ
້ ານົດ. ຜູ ສ
້ ະໜອງຈະດັດແກ ້ ຫລ
ທົດສອບ ແລະ/ຫລ ການກວດກາ ຫລ ບື່ ຖກຕ້ອງຕາມຂກ

ັ ເພື່ ອໃຫ້
ປື່ຽນແທນສິນຄ້າ ຫລ ສື່ ວນໃດໜຶື່ງທື່ ຖກປະຕິເສດ ຫລ ປື່ຽນແປງດັດແກ ້ທື່ ຈາເປນ
້
້ ານົດ
ຖກຕ້ອງຕາມຂກ
ໂດຍຜູື່ ຈັດຊບ້ ື່ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ຈື່າຍໃດໆທັງສິນ,
ພາຍຫລັງໄດ້ອອກໃບແຈ ້ງການຕາມ GCC ວັກຍື່ ອຍ 26.4.
26.8

ຜູື່ ສະໜອງຕົກລົງວື່ າ, ບື່ ວື່ າ ຈະໄດ້ເຮັດການທົດສອບ ແລະ/ຫລ ການກວດກາສິນຄ້າ ແລະ
້ ວນຂອງມັນ, ບື່ ວື່ າຜູື່ ຈັດຊ ້ ຫລ ຜູື່ ຕາງໜ້າຂອງຜູື່ ກື່ ຽວໄດ້ເຂົາຮື່
້ ວມການທົດສອບ, ຫລ
ສິນສື່
້
ໄດ້ປະກອບບົດລາຍງານຕາມ GCC ວັກຍື່ ອຍ 26.6, ຜູື່ ກື່ ຽວຈະບື່ ມສິດຫລຸ ດພົນຈາກການ
້
ັ ຍາ.
ຄາປະກັ
ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສນ

ັ ໃໝໃນການ
27. ການປບ

27.1

ກະທາຜິດ

້
ຍົກເວັນແຕື່
ໃນກລະນທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ GCC ວັກ 32, ຖ້າຫາກວື່ າຜູື່ ສະໜອງບື່ ໄດ້ສື່ ງົ
ມອບບາງລາຍການ ຫລ ສິນຄ້າທັງໝົດ ຫລ ບື່ ສາເລັດການບລິການທື່ ພົວພັນພາຍໃນການົດ

ເວລາທື່ ການົດໄວ້ຢື່ ູ ໃນສັນຍາ, ໂດຍບື່ ຕ້ອງມການພິຈາລະນາ ຫລ ມການແກ ້ໄຂອັນໃດ ຕາມ
ັ ໃໝ ໃນການກະທາຜິດຢູື່ ໃນມູນຄື່ າ
ສັນຍາສະບັບນ,້ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ອາດສາມາດຕັດເອົາມູນຄື່ າປບ

ັ ເປເຊັນ ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC
ສັນຍາ ໂດຍການຫລຸ ດມູນຄື່ າສັນຍາລົງໃນຈາ ນວນເປນ
ຂອງມູນຄື່ າ ໃນການສົື່ງມອບສິນຄ້າຊ້າ ແລະ/ຫລ ການບລິການທື່ ພົວພັນສາລັບແຕື່ ລະອາທິດ

ຫລ ແຕື່ ສື່ ວນທື່ ຊ້າ ຈົນຮອດວັນທື່ ສົື່ງມອບຕົວຈິງ ຫລ ສາເລັດຕົວຈິງ. ມູນຄື່ າສູງສຸ ດໃນການ
ັ ເປເຊັນທື່ ລະບຸ ຢື່ ູໃນ SCC. ຖ້າຫາກວື່ າມູນຄື່ ານັນ້
ຫລຸ ດມູນຄື່ າສັນຍາລົງໄດ້ຕາມອັດ ຕາເປນ
ຫາກສູງກວື່ າທື່ ການົດໄວ້, ຜູື່ ຈັດຊ ້ ອາດສາມາດຍົກເລກສັນຍາຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ GCC
ວັກ 35.
28. ການຮັບປະກັນ

28.1

ຜູື່ ສະໜອງຕ້ອງຮັບປະກັນວື່ າ ສິນຄ້າທຸກໆລາຍການ ຕ້ອງແມື່ ນເຄື່ ອງໃໝື່ , ຍັງບື່ ທັນໄດ້ນາໃຊ້
ັ ປຸ ງ
ົ ຫລ ລຸ ນ
້ ປະຈຸບນ
ັ ແລະ ການປະກອບ ແມື່ ນໄດ້ຜື່ານການປບ
ເທື່ ອ ແລະ ແມື່ ນລຸ ນ້ ທື່ ນິຍມ
ັ , ນອກຈາກວື່ າໄດ້ລະບຸ ໄວ້ ສະເພາະຢູື່ໃນສັນຍາ.
ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸ ໃນປະຈຸບນ

28.2

ັ ປະກັນ ໃນໄລຍະຍາວຕື່
ໂດຍອງຕາມ GCC ວັກຍື່ ອຍ 22.1(b), ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
້ ກຜື່ອງທື່ ເກດຂຶນ້ ຈາກທຸກໆສະພາບຂອງການເຮັດວຽກ ຫລ ເກດຂຶນ້
ສິນຄ້າ ຕ້ອງບື່ ໃຫ້ມຂບົ

້
ົ
ຈາກການລະເລຍຂອງຜູື່ ສະໜອງ ຫລ ເກດຂຶນຈາກການອອກແບບ,
ວັດສະດຸ , ປະສິດທິຜນ
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ົ ກະຕິ ໃນສະພາບເງື່ ອນໄຂທົື່ວໄປຢູື່ໃນ ສປປ ລາວ.
ຂອງສິນຄ້າ ທື່ ນາໃຊ້ປກ
28.3

້
້
ັ ຢື່າງອື່ ນໃນ SCC, ການຄາປະກັ
ເວັນເສຽແຕື່
ຈະລະບຸ ໄວ້ເປນ
ນຕ້ອງກວມເອົາ ສິບສອງ (12)
ື່
ື່
ັ ເອົາແລ້ວຢູື່ຈຸດ
ເດອນ ຫລັງຈາກສິນຄ້າ ຫລ ສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶງ ຈັດສົງໃຫ້ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ເອົາແລ້ວຢູື່ ປາຍທາງ ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC, ຫລ ສິບ
ສົື່ງມອບປາຍທາງ ແລະ ໄດ້ຮບ
້ ດ
ົ ງເຮອຈາກທື່ າເຮອ ຫລ ສະຖານທື່ ບື່ ອນເອົາເຄື່ ອງຂຶນລົ
ແປດ (18) ເດອນ ຫລັງຈາກໄດ້ສື່ ງລົ
້
ໃນປະເທດຕົນທາງ.

28.4

້ ກຜື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຫລັກ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງສົື່ງແຈ ້ງການຫາຜູື່ ສະໜອງໂດຍລະບຸ ເຖິງຈຸດທື່ ມຂບົ
ັ ້ ນໄດ້ກື່ຽວກັບລາຍລະອຽດທື່ ພົບເຫັນດັື່ງກື່ າວ. ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງໃຫ້ເວລາທື່ ເ
ຖານທື່ ສາມາດຢງຢ
ໝາະສົມ ແກື່ ຜູື່ ສະໜອງ ເພື່ ອດາເນນການກວດກາຕື່ ສິື່ງທື່ ບົກຜື່ອງດັື່ງກື່ າວ.

28.5

້ ວ, ພາຍໃນການົດເວລາທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ SCC,
ັ ແຈ ້ງການດັື່ງກື່ າວນແລ້
ພາຍຫລັງທື່ ໄດ້ຮບ
້ ກຜື່ອງ ຫລ ສິນ້
ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງໄດ້ມາສ້ອມແປງໃຫ້ດື່ວນ ຫລ ປື່ຽນແທນສິນຄ້າທື່ ມຂບົ
ິ ໄລື່ ມູນຄື່ ານາຜູື່ ຈັດຊ.້
ສື່ ວນດັື່ງກື່ າວ ໂດຍບື່ ໄດ້ຄດ

28.6

້ ກຜື່ອງດັື່ງກື່ າວພາຍໃນ
ຖ້າຫາກວື່ າໄດ້ມແຈ ້ງການໄປແລ້ວ, ຜູື່ ສະໜອງ ບື່ ຍອມມາແກ ້ໄຂຂບົ
້
ັ , ຜູື່ ຈັດຊອາດສາມາດດ
ການົດເວລາທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC, ຖ້າຫາກວື່ າມຄວາມຈາເປນ
າເນນ
ື່
ື່
້ ນ
ື່
ການເອງໄດ້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ທເໝາະສົມເພອດາເນນການແກ ້ໄຂ. ທັງໝົດເຫລົານແມື່

ຄວາມສື່ ຽງ ແລະ ລາຍຈື່ າຍ ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບສິດຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ພາຍໃຕ້
ສັນຍາສະບັບນ.້
ັ
29. ການຊົດເຊຍສິດທິບດ

29.1

ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງຮັບປະກັນຕື່ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ GCC ວັກຍື່ ອຍ 29.2, ໃນ
ົ ປອ
້ ງຕື່ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ລູກຈ ້າງ ແລະ ພະນັກງານ ຕື່ ກັບ
ການທົດແທນຄື່ າເສັຍຫາຍ ແລະ ປກ
້
້ ງ ແລະ ການກະທາ ຫລ ຂັນຕອນທາງດ້
ທຸກໆການຮ້ອງຟອ
ານບລິຫານ, ການສະເໜ, ການ
ຮຽກຮ້ອງ, ການສູນເສັຍ ແລະ ການລະເມດ, ມູນຄື່ າ ແລະ ການຊາລະທຸກໆຮູ ບແບບ, ລວມ
ັ ຕົວແທນ ແລະ ລາຍຈື່ າຍ, ຊຶື່ງວື່ າຜູື່ ຈັດຊ ້ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈື່າຍ
ທັງຄື່ າ ໃນການອະນຸຍາດເປນ
ເນື່ ອງຈາກຜົນຂອງການລື່ ວງລະເມດ ຫລ ການກື່ າວຫາວື່ າລະເມດ ຕື່ ລິຂະສິດ, ຮູ ບແບບ,

ັ ຫລ ການຈົດທະບຽນສິດທິດາ້ ນຊັບສິນທາງ
ການອອກແບບ, ເຄື່ ອງໝາຍການຄ້າ, ສິດທິບດ
ື່
້
້
ັ ຍາ ຫລ ທເກດຂຶນເລມແຕື່ ວັນທເຊັນສັນຍາສະບັບນ ້ ດ້ວຍເຫດຜົນດັື່ງນ:້
ປນ

(a)

້ ນຄ້າ ໂດຍຜູື່ ສະໜອງ ຫລ ນາໃຊ້ສນ
ິ ຄ້າພາຍໃນປະເທດ; ແລະ
ການຕິດຕັງສິ

(b)

ການຂາຍໃນທຸກໆປະເທດ ຂອງຜະລິດຕະພັນທື່ ຜະລິດ ໂດຍຜູື່ ຜະລິດສິນຄ້າ.

ິ ຄ້າ ຫລ ທຸກໆສິນ້
ການທົດແທນການເສັຍຫາຍດັື່ງກື່ າວບື່ ໄດ້ກວມເອົາທຸກໆການນາໃຊ້ສນ
ສື່ ວນ, ຊຶື່ງວື່ າການນາໃຊ້ທື່ ການົດໂດຍ ຫລ ມເຫດຜົນພຽງພທື່ ບົື່ງບອກໃຫ້ເຫັນຈາກສັນຍາ.
້ ວນດັື່ງກື່ າວ
ິ ຄ້າ ຫລ ທຸ ກໆສິນສື່
ບື່ ມຜົນໃດໆທື່ ບົື່ງບອກເຖິງການລະເມດຕື່ ກັບການນາໃຊ້ສນ
ຫລ ທຸກໆຜະລິດຕະພັນທື່ ຜະລິດດ້ວຍການຮື່ ວມສາພັນກັນ ຫລ ປະກອບກັບທຸກໆ
ັ ຜູື່ ສະໜອງເອງ ຕາມທື່ ລະບຸ
ອຸ ປະກອນອື່ ນໆ. ໂຮງງານ, ຫລ ວັດຖຸ ທື່ ບື່ ແມື່ ນຜູື່ ສະໜອງ ເປນ
ໄວ້ຢື່ ູໃນສັນຍາສະບັບນ.້
29.2

ຖ້າຫາກວື່ າ ທຸກໆການດາເນນຄະດທື່ ເກດຂຶນ້ ຫລ ທຸກໆການຮຽກຮ້ອງຕື່ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ໂດຍເກດ
້
ື່ ການົດໄວ້ຢື່ ູໃນ GCC ວັກຍື່ ອຍ 29.1, ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງໄດ້ແຈ ້ງລາຍ
ຂຶນຕາມມາດຕະຖານທ
ລະອຽດຫາຜູື່ ສະໜອງ ໂດຍການແຈ ້ງການ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບດ້ວຍລາຍຈື່ າຍ
ຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃນນາມຜູື່ ຈັດຊ ້ ໃນການດາເນນຄະດດັື່ງກື່ າວນ ້ ຫລ ການຮຽກຮ້ອງ ຫລ
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ການເຈລະຈາ ເພື່ ອແກ ້ໄຂທຸກໆຄະດ ຫລ ການຮຽກຮ້ອງ.
29.3

ຖ້າຫາກວື່ າ ຜູື່ ສະໜອງ ປະຕິເສດຕື່ ແຈ ້ງການຜູື່ ຈັດຊ ້ ພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ມ ້ ພາຍຫລັງ
້ ວ ຕື່ ການດາເນນຄະດ ຫລ ການຮຽກຮ້ອງ, ຫລັງຈາກນແລ້
້ ວ,
ັ ແຈ ້ງການດັື່ງກື່ າວນແລ້
ທື່ ໄດ້ຮບ
້
ັ ເຈົາຂອງ.
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ມສິດທື່ ຈະດາເນນການໄດ້ໃນນາມຜູື່ ເປນ

29.4

ັ ການສະເໜຈາກຜູື່ ສະໜອງ, ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງໄດ້ສຸມທຸກໆຄວາມສາມາດ ເພື່ ອໃຫ້
ເມື່ ອໄດ້ຮບ
ຄວາມຮື່ ວມມກັບຜູື່ ສະໜອງ ໃນການດາເນນຄະດ ຫລ ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງ
້
ຈື່ າຍທົດແທນຄນໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ ສະເພາະແຕື່ ລາຍຈື່ າຍທື່ ມເຫດມຜົນເທົື່ານັນ້ ທື່ ເກດຂຶນໃນ
ັ .
ເວລາປະຕິບດ

29.5

ົ ປອ
້ ງໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ ແລະ ລູກຈ ້າງ, ພະນັກງານ
ົ ເຊຍ ແລະ ຈື່ າຍຄື່ າປກ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງໄດ້ຊດ
ແລະ ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ຈາກການດາເນນຄະດທາງອາຍາ, ການກະທາ ແລະ ການດາເນນຄະດ
ດ້ານບລິຫານ, ການຮຽກຮ້ອງຄື່ າເສັຍຫາຍ, ການຕ້ອງການ, ການສູນເສັຍ, ການເສັຍຫາຍ,
ມູນຄື່ າ ແລະ ການໃຊ້ຈື່າຍໃນທຸກໆຮູ ບແບບ, ລວມທັງຄື່ າ ແລະ ຈ ້າງທະນາຍຄວາມ, ຊຶື່ງວື່ າຜູື່
ສະໜອງ ອາດຕ້ອງໄດ້ຈື່າຍ ຈາກຜົນຂອງທຸກໆການລະເມດ ຫລ ການກື່ າວຫາວື່ າລະເມດ
້
ັ , ຮູ ບແບບນາໃຊ້, ແບບທື່ ຖກຈົດທະບຽນ, ຍື່ ຫການຄ້
ິ ະສິດ ຫລ
ທາງສິດທິບດ
າ, ການໃຫ້ລຄ
້
ັ ຍາ ອື່ ນໆ ຫລ ສິື່ງທື່ ເກດຂຶນໃນວັ
ຊັບສິນທາງປນ
ນທື່ ໄດ້ມສັນຍາສະບັບນ ້ ຫລ ສິື່ງທື່ ພົວພັນ
້ ນ, ຮູ ບແຕ້ມ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຫລ ເອກະສານອື່ ນໆ ຫລ
ກັບທຸກໆການອອກແບບ, ຂມູ
ວັດຖຸອື່ ນໆທື່ ຕອບສະໜອງ ຫລ ການອອກແບບ ຫລ ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູື່ຈັດຊ.້

30 ຂອບເຂດຄວາມ

30.1

້
ຍົກເວັນແຕື່
ໃນກລະນ, ຖ້າຫາກວື່ າມຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນການປື່ອຍປະລະເລຍ ຫລ ມ
ເຈດຕະນາໃນການກະທາຜິດ:

ຮັບຜິດຊອບ

(a)

ັ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃດໆຕື່ ກັບຜູື່ ຈັດຊ ້ ພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາສະບັບນ,້ ໃນ
ຜູື່ ສະໜອງ ບື່ ຈາເປນ
້ ກຢື່າງໜຶື່ງແມື່ ນ ສາລັບທຸກໆການພົວພັນທາງອ້ອມ ຫລ ເກດ
ການລະເມດ ຫລ ເວົາອ
ຄວາມເສັຍຫາຍຕາມພາຍຫລັງ ຫລ ການເສັຍຫາຍ, ການບື່ ໄດ້ນາໃຊ້, ເສັຍຊື່ ສຽງຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ຫລ ສູ ນເສັຍກາໄລ ຫລ ດອກເບັຍ້ ຈະບື່ ແມື່ ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຜູື່ ສະໜອງ ທື່ ຕ້ອງໄດ້ຈື່າຍທົດແທນຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ຜູື່ ຈັດຊ ້ ; ແລະ

(b)

ັ ຍາສະບັບນ,້ ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຂອງຜູື່ ສະໜອງ ຕື່ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ທື່ ຢູື່ພາຍໃຕ້ສນ
້ ກຢື່າງໜຶື່ງວື່ າ ມູນຄື່ າຮັບຜິດຊອບ ແມື່ ນບື່ ໃຫ້ເກນມູນຄື່ າ
ການລະເມດ ຫລ ເວົາອ
ສັນຍາ, ທື່ ບື່ ລວມເອົາມູນຄື່ າຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້ອມແປງ ຫລ ການປື່ຽນ
້ ກຜື່ອງຂອງອຸ ປະກອນ ຫລ ຕື່ ທຸກໆຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູື່ ສະໜອງ ທື່
ແທນຂບົ
້ ື່ ກື່ ຽວພັນກັບການປກ
ົ ປອ
້ ງການປອມ
ົ ແທນຄື່ າເສັຍຫາຍໃຫ້ແກື່ ຜູື່ ຈັດຊທ
ຕ້ອງໄດ້ທດ
ແປງ.

31. ການປື່ຽນແປງດ້ານກົດໝ
າຍ ແລະ ລະບຽບການ

31.1

ນອກຈາກທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ສະເພາະຢູື່ໃນສັນຍາສະບັບນ,້ ຖ້າຫາກວື່ າມກົດໝາຍ, ລະ ບຽບ
ການ, ຄາສັື່ງ, ການອອກຄາສັື່ງ ຫລ ກົດໝາຍທ້ອງຖິື່ນ ທື່ ມຜົນນາໃຊ້ທາງການໄດ້ອອກໃຊ້,
ັ ຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາທຸກໆການ
ປະກາດໃຊ້, ຍົກເລກ ຫລ ປື່ຽນແປງຢູື່ໃນ ສປປ ລາວ (ຈາເປນ
ື່
້
ື່
ປື່ຽນແປງ ທຕ້ອງໄດ້ຊແຈງ ຫລ ຮັບຮອງເອົາໂດຍຜູື່ ທມສິດຕັດສິນ) ຢູື່ໃນໄລຍະຊາວແປດ

(28) ວັນ ກື່ ອນວັນທທື່ ຍື່ ນຊອງປະມູນ, ຊຶື່ງວື່ າມຜົນກະທົບຕາມພາຍຫລັງ ຕື່ ວັນທື່ ສົື່ງມອບ
ັ ໃຫ້
ແລະ/ຫລ ມູນຄື່ າສັນຍາ, ສະນັນ້ ວັນທື່ ສົື່ງມອບ ແລະ/ຫລ ມູນຄື່ າສັນຍາ ຕ້ອງໄດ້ປບ
້ ນ້ ຫລ ຫລຸ ດລົງ ເພື່ ອການົດຂອບເຂດໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ
ສອດຄື່ ອງກັບກົດໝາຍ ໂດຍການເພມຂຶ
, ທື່ ມຜົນກະທົບ ຕື່ ການສາເລັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມສັນຍາສະບັບນ.້ ແຕື່ ເຖິງຢື່າງໃດກື່

້ ນ້ ຫລ ຫລຸ ດລົງນັນ້ ແມື່ ນບື່ ໃຫ້ແຍກຈື່ າຍ ຫລ ເປນ
ັ ໜຕື່້ າງຫາກ,
ຕາມກື່ ຽວກັບມູນຄື່ າເພມຂຶ
ຖ້າຫາກວື່ າໃນເວລາດຽວກັນນັນ້ ໄດ້ມການເຫັນດຮັບຮອງ ໂດຍການການົດກນຄິດໄລື່ ເພື່ ອ
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ດັດແກ ້ລາຄາໄວ້ແລ້ວ, ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ GCC ວັກ 15.
32. ເຫດສຸ ດວິໃສ

32.1

້
ັ ໃໝຕື່ ຄວາມຜິດ, ຫລ ຍົກ
ັ ສັນຍາ, ປບ
ຜູື່ ສະໜອງ ຈະບື່ ຖກຍຶດເງ ິນຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
້
ື່
ັ ສັນຍາສະບັບນໄດ້ ແລະ ມການຊັກຊ້າໃນການຈັດຕັງ້
ເລກສັນຍາ ຍ້ອນວື່ າບສາມາດປະຕິບດ

ັ ສັນຍາ ຫລ ຍ້ອນການເຮັດບື່ ຫລ້ອນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບອື່ ນໆ ຕາມສັນຍາສະບັບນ ້
ປະຕິບດ
ັ ຜົນມາຈາກເກດເຫດສຸ ດວິໃສ.
ທື່ ເປນ
32.2

ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງວັກນ,້ ຄາວື່ າ “ເຫດສຸ ດວິໃສ” ມຄວາມໝາຍວື່ າ ເຫດການທື່ ເກດຂຶນ້
ັ ສິື່ງທື່ ຫລກລື່ ຽງ
ນອກຈາກການຄວບຄຸ ມຂອງຜູື່ ສະໜອງ ທື່ ບື່ ສາມາດຮູ ເ້ ຫັນໄດ້ລື່ວງໜ້າ, ເປນ
້
ັ ສື່ ວນໜຶື່ງຂອງຜູື່ ສະ
ບື່ ໄດ້ ແລະ ຕົນເຫດ
ບື່ ແມື່ ນຍ້ອນການລະເຫລງ ຫລ ບື່ ເອົາໃຈໃສື່ ທື່ ເປນ
ໜອງ, ຊຶື່ງອາດລວມເອົາເຫດການເຫລົື່ານ,້ ແຕື່ ບື່ ໄດ້ຈາກັດແຕື່ ພຽງເທົື່ານ ້ ເຊັື່ນ: ອານາດການ
້ ວມ, ໂລກລະບາດ,
ົ ຄອງຂອງຜູື່ ຈັດຊ,້ ສົງຄາມ ຫລ ການປະຕິວດ
ັ , ໄຟໄໝ້, ນາຖ້
ປກ
ັ ເຂດປອ
້ ງກັນສະເພາະ ແລະ ການຂວ້າມບາດດ້ານການຂົນສົື່ງ.
ແຜື່ນດິນໄຫວ, ການົດເປນ

32.3

້
້ ນ
ັ ລາຍ
ຖ້າຫາກວື່ າມເຫດສຸ ດວິໃສເກດຂຶນ,
ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງແຈ ້ງລາຍລະອຽດຫາຜູື່ ຈັດຊເປ
້ ນອກ ຈາກນັນ,
້ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງໄດ້
ລັກອັກສອນກື່ ຽວກັບເງື່ ອນໄຂ ແລະ ສາຍເຫດດັື່ງກື່ າວນັນ.
້ າໂດຍກົງເປນ
ັ ລາຍລັກອັກສອນຕື່ ຜູື່ ສະໜອງ, ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕ້ອງດາເນນການປະຕິບດ
ັ
ຊນ

້ ານົດພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາສະບັບນ ້ ຕື່ ໄປເຖິງແມື່ ນວື່ າມເຫດຜົນໃນທາງປະຕິບດ
ັ ກື່ ຕາມ;
ຕາມຂກ
ັ ສັນຍາໃຫ້ສາເລັດ ໂດຍບື່ ໃຫ້
ແລະ ຕ້ອງຊອກຫາວິທທາງເລອກທື່ ເໝາະສົມໃນການປະຕິບດ
ັ ເງື່ ອນໄຂ.
ຖເອົາການເກດເຫດສຸ ດວິໃສມາເປນ
33. ການປື່ຽນແປງການສັື່ງຊ ້

33.1

ແລະ ການ ດັດແກ ້ສັນຍາ

ຜູື່ ຈັດຊ ້ ອາດສາມາດປື່ຽນແປງ ລະຫວື່ າງຂອບເຂດລວມຂອງສັນຍາໄດ້ໃນທຸກໆເວລາໃນການ
້
ັ ື່ ໄປ
ສັື່ງຊຫາຜູື່
ສະໜອງ ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ GCC ວັກ 8, ຢູື່ໃນໜຶື່ງ ຫລ ຫລາຍກວື່ າໄດ້ດື່ ງຕ
ນ:້

(a)

ຮູ ບແຕ້ມ, ການອອກແບບ, ຫລ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງສິນຄ້າ ທື່ ຈະຕ້ອງຜະລິດ
ັ ຍາສະບັບນ ້ ຕ້ອງໄດ້ຜະລິດສະເພາະຕາມການການົດຂອງຜູື່ ຈັດຊ,້ ແຕື່
ພາຍໃຕ້ສນ
້ ຕື່ ຂອບເຂດຂອງການສະໜອງສິນຄ້າ;
ວື່ າການປື່ຽນແປງນ ້ ບື່ ມຜົນກະທົບຕົນຕ

33.2

(b)

້ ຫື່ ;
ວິທການໃນການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ຫລ ການຫຸ ມ

(c)

ສະຖານທື່ ສົື່ງມອບ; ແລະ

(d)

ັ .
ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ທື່ ຜູື່ ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ

້ ຫລ ຫລຸ ດໃນມູນຄື່ າ ຫລ ເວລາທື່ ຕ້ອງການ, ຜູື່ ສະ
ຖ້າຫາກວື່ າມການປື່ຽນແປງເຖິງການເພມ
້ ານົດພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນ.້ ການດັດແກ ້ທື່ ສົມ
ັ ໃຫ້ສາເລັດຕື່ ທຸກໆຂກ
ໜອງ ຕ້ອງປະຕິບດ
ເຫດສົມຜົນຕ້ອງແມື່ ນການດັດແກ ້ມູນຄື່ າສັນຍາ ຫລ ໃນຕາຕະລາງການສົື່ງມອບ/ການສາເລັດ

ັ ແກ ້ສັນຍາໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັນ. ໃນ
ຫລ ທັງໝົດ ແລະ ຖ້າຫາກວື່ າມການດັດແກ ້ ຕ້ອງໄດ້ດດ
້
້
ກລະນຜູື່ ສະໜອງ ຫາກມຂຮຽກຮ້ອງໃດໆເພມເຕມຕາມວັກນ,້ ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜ

້
ັ ໜັງສປື່ຽນແປງການສັື່ງຊ ້
ພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ວັນ ເລມຈາກວັ
ນທື່ ຜູື່ ສະໜອງ ໄດ້ຮບ
ຂອງຜູື່ ຈັດຊ.້
33.3

ິ ໄລື່ ເອົາຕື່ ມນາຜູື່ ຈັດຊ ້ ສາລັບການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງ
ມູນຄື່ າທື່ ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງໄດ້ຄດ
້ ອງໄດ້ຕກ
້ ແຕື່ ວື່ າພັດບື່ ໄດ້ຄດ
້ ື່ ໃນສັນຍາ, ສິື່ງເຫລົື່ານຕ້
ັ ສິື່ງທື່ ຈາເປນ
ັ ແທ້ໆນັນ,
ິ ໄລື່ ເຂົາຢູ
ົ ລົງ
ເປນ
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້ ື່ ມນ ້ ຕ້ອງບື່ ໃຫ້ສູງ
ກັນລື່ ວງໜ້າກື່ ອນ ໂດຍທຸກໆຝື່າຍ ແລະ ມູນຄື່ າບລິການທື່ ຈະຄິດໄລື່ ເຂົາຕ
ັ .
ກວື່ າມູນຄື່ າທື່ ສະໜອງສິນຄ້າເຄຍຄິດໄລື່ ນາຜູື່ ອື່ ນໆໃນການບລິການທື່ ຄ້າຍຄຶກນ

34. ການຂະຫຍາຍເວລາ

33.4

ັ
ອງຕາມຂ້າງເທິງນ,້ ບື່ ໃຫ້ມການປື່ຽນແປງ ຫລ ດັດແກ ້ເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາ ນອກ ຈາກເປນ
ການປື່ຽນແປງເຊັນຮັບຮູ ໂ້ ດຍທຸກໆຝື່າຍ.

34.1

້
ັ ສັນຍາ, ຜູື່ ສະໜອງ ຫລ ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ຂອງເຂົາເຈົາ້
ຖ້າຫາກວື່ າໃນເວລາຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ອຸ ະສັກຕື່ ເວລາໃນການສົື່ງມອບສິນຄ້າ
ິ ໄລື່ ເງື່ ອນໄຂທື່ ເປນ
ຕ້ອງໄດ້ຄດ
ຫລ
ສາເລັດການ
ບລິການທື່ ພົວພັນຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ GCC ວັກ 13, ຜູື່ ສະໜອງຕ້ອງແຈ ້ງລາຍລະອຽດຫາ
ັ ລາຍລັກອັກສອນເຖິງການຊັກຊ້າ, ຍ້ອນເວລາ ແລະ ສາຍເຫດດັື່ງກື່ າວ. ໃນພາກ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ເປນ
້ ຮບ
້ ວ, ຜູື່ ຈັດຊຕ້
້ ອງໄດ້ປະເມນສະພາບ
ັ ແລ້ວ, ພາຍຫລັງທື່ ຜູື່ ຈັດຊໄດ້
ັ ແຈ ້ງການນແລ້
ປະຕິບດ
ການ ແລະ ອາດບື່ ເຫັນດໃຫ້ມການຕື່ ເວລາຕາມທື່ ສະເໜມາ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕ້ອງ

້ ນດຕື່ ເວລາຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ . ໃນກລະນ ຜູື່ ຈັດຊເຫັ
ັ ຮູ ນ້ າກັນທຸກໆພາກສື່ ວນ ດ້ວຍການ
ປະຕິບດ
ດັດແກ ້ສັນຍາ.
34.2

້
້ ລື່ວງໜ້າ, ທື່ ລະບຸ ຢື່ ູ ໃນ GCC ວັກ
ຍົກເວັນແຕື່
ກລະນທື່ ເກດມເຫດການທື່ ບື່ ສາມາດຮູໄດ້
້ ອນຜູື່ ສະໜອງໃນການປະຕິບດ
ັ ການສົື່ງມອບສິນຄ້າ ແລະ ສາ
32, ການຊັກຊ້າທື່ ເກດຂຶນຍ້
ເລັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ ອການົດໃນ
້ ຍແຕື່ ວື່ າການ
ການທົດແທນຄວາມຜິດດັື່ງກື່ າວ ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູໃນ GCC ວັກ 26, ເວັນເສັ
ຕື່ ເວລາໄດ້ມການຕົກລົງເຫັນດຕາມພາຍຫລັງ, ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ GCC ວັກຍື່ ອຍ 34.1.

35. ການຍົກເລກສັນຍາ

35.1

ການຍົກເລກຍ້ອນຜິດຕື່ ສັນຍາ

(a)

ໂດຍບື່ ມອະຄະຕິໃດໆຕື່ ທຸກໆການແກ ້ໄຂບັນຫາຕື່ າງໆ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຈະອອກແຈ ້ງການກື່ ຽວກັບການກະທາຜິດ

ໃນການກະທາຜິດຕື່ ສັນຍາ,
ຕື່ ສັນຍາແລ້ວສົື່ງໃຫ້ຝື່າຍທື່

ກື່ ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນຊາວແປດ (28) ວັນ ເພື່ ອຍົກເລກສັນຍາທັງໝົດ ຫລ ສື່ ວນໃດ
້ ຕື່ ສັນຍາ ດັື່ງນ:້
ສື່ ວນໜຶື່ງໄດ້, ຖ້າຫາກວື່ າຝື່າຍໜຶື່ງຫາກມຄວາມຜິດຕົນຕ

(i)

ຜູື່ ສະໜອງ ບື່ ສົື່ງມອບສິນຄ້າບາງອັນ ຫລ ທັງໝົດ ພາຍໃນເວລາທື່ ການົດໄວ້
ັ ການ
ຢູື່ໃນສັນຍາ ຫລ ພາຍໃນການົດເວລາທື່ ໄດ້ເລື່ ອນອອກໄປທື່ ໄດ້ຮບ
ອະນຸຍາດຈາກຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕາມ GCC ວັກ 34;

(ii) ຖ້າຫາກວື່ າຜູື່ ສະໜອງ ບື່ ປະຕິບດັ ຕື່ ທຸກໆຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ພາຍ
ັ ຍາສະບັບນ.້
ໃຕ້ສນ

້ ຕດ
້ ງຂັນປະມູນນັນມ
້ ການພົວພັນກັບ
ັ ສິນວື່ າ: ຜູື່ ເຂົາແຂື່
(iii) ຖ້າຫາກວື່ າຜູື່ ຈັດຊໄດ້
້
ການທຸຈະລິດ, ສໂກງ
ແລະ ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ ຫລ ວາງແຜນການຮື່ ວມກັນ ທື່
ົ ເອງຊະນະ
ການົດໄວ້ຢື່ ູ ໃນ GCC ວັກ 3, ໃນການແຂື່ ງຂັນປະມູນ ເພື່ ອໃຫ້ຕນ
ການປະມູນ.

(b)

ໃນກລະນ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຍົກເລກສັນຍາທັງໝົດ ຫລ ສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶື່ງ, ຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້
້ ໄດ້, ຕ້ອງແມື່ ນ
ໃນ GCC ວັກຍື່ ອຍ 35.1(a), ຜູື່ ຈັດຊ ້ ອາດສາມາດຈັດຊໃໝື່
້ ມູນຄວາມຈິງແທ້ ໃນສິນຄ້າ
້ ານົດດັື່ງ ກື່ າວ ແລະ ສິື່ງຕົນຕ
້ ດັື່ງກື່ າວນມ
ພາຍຫລັງທື່ ຂກ
ົ
ັ ໃຫ້ສາ
ຫລ ການບລິການທື່ ຄ້າຍຄກັນດັື່ງກື່ າວນ,້ ບື່ ໄດ້ສື່ ງມອບ
ຫລ ບື່ ໄດ້ປະຕິບດ

້
້ ນສ
້ າລັບ
້ ດ
ັ ຊໃນທຸ
ເລັດ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ບື່ ສາມາດຮຽກຮ້ອງຕື່ ຜູ ຈ
ກໆມູນຄື່ າທື່ ເພມຂຶ
້ ແຕື່ ເຖິງແນວໃດກື່ ຕາມ, ຜູື່ ສະໜ
ສິນຄ້າທື່ ຄ້າຍຄກັນ ຫລ ການບລິການທື່ ພົວພັນນັນ.

ັ ສັນຍາໃຫ້ສາເລັດຕາມການເລື່ ອນເວລາ ໂດຍທື່ ບື່ ໄດ້ມການ
ອງ ຕ້ອງໄດ້ສບຕື່ ປະຕິບດ
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ຍົກເລກສັນຍາ.
35.2

້
ການຍົກເລກສັນຍາຍ້ອນການລົມລະລາຍ.

(a)

ັ ລາຍ
ັ ຍາໄດ້ທຸກໆເວລາ ໂດຍການແຈ ້ງເປນ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ອາດຈະຢຸ ດຕິສນ
ື່
້
ລັກອັກສອນຫາຜູື່ ສະໜອງ,
ຖ້າຫາກວື່ າ
ຜູື່ ສະໜອງຕົກຢູື່ໃນສະພາບທຈະລົມ
ລະລາຍ. ໃນກລະນການຍົກເລກສັນຍາແບບນ ້ ຈະບື່ ມການຈື່ າຍທົດແທນຕື່ ຜູື່ ສະໜ

ອງ, ໃນການສະເໜຍົກເລກສັນຍາດັື່ງກື່ າວນ ້ ຈະບື່ ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ຫລ ມຜົນ
ກະທົບຕື່ ສິດທິໃນການກະທາ ຫລ ການແກ ້ໄຂຕື່ ສິື່ງທື່ ເກດຂຶນ້ ຫລ ອາດຈະເກດຂຶນ້
ຕື່ ກັບອກຝື່າຍອື່ ນ.
35.3

ການຍົກເລກສັນຍາຕາມຄວາມເໝາະສົມ

(a)

ັ ລາຍ
ັ ຍາໄດ້ທຸກໆເວລາ ໂດຍການແຈ ້ງເປນ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ອາດຈະຢຸ ດຕິສນ
ື່
ລັກອັກສອນຫາອກຝື່າຍໜຶງໄດ້ທຸກເວລາຕາມຄວາມສະດວກ. ແຈ ້ງການໃນການຍົກ
ເລກສັນຍາ ຕ້ອງລະບຸ ເຖິງການຍົກເລກສັນຍາຕາມຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ,
້
ັ ຍານ ້ ແມື່ ນໄດ້
ການຕື່ ການຄາປະກັ
ນການປະຕິ ບັດສັນຍາຂອງຜູື່ ສະໜອງພາຍໃຕ້ສນ
ຖກຍົກເລກ ແລະ ການົດວັນທື່ ມຜົນສັກສິດໃນການຍົກເລກສັນຍາ.

(b)

້
ສິນຄ້າທື່ ໄດ້ຜະລິດສາເລັດ ແລະ ພ້ອມທື່ ຈະຈັດສົື່ງແລ້ວນັນ,
ພາຍໃນໄລຍະຊາວ
ື່
້
ັ ແຈ ້ງການໃນການຍົກເລກສັນຍານັນ,
ແປດ (28) ວັນ, ພາຍຫລັງທຜູື່ ສະໜອງ ໄດ້ຮບ

້ ານົດ ແລະ ມູນຄື່ າສັນຍາ. ສື່ ວນສິນຄ້າທື່ ຍັງ
ັ ຮອງເອົາຕາມຂກ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ຕ້ອງໄດ້ຮບ
້
ັ ດັື່ງນ:້
ເຫລອ, ຜູື່ ຈັດຊອາດສາມາດເລ
ອກປະຕິບດ

(i)

້ ານົດ
ົ
ຕ້ອງໄດ້ການົດສື່ ວນທື່ ໄດ້ຜະລິດສາເລັດ ແລະ ໄດ້ສື່ ງມອບຕາມຂ
ກ
ແລະ ມູນຄື່ າສັນຍາ; ແລະ/ຫລ

(ii)

ຕ້ອງລົບລ້າງສື່ ວນທື່ ຍັງຄ້າງສົື່ງ ແລະ ຈື່ າຍເງ ິນໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ ຕາມມູນຄື່ າ
ສັດສື່ ວນທື່ ໄດ້ສາເລັດການສົື່ງມອບ ແລະ ສາເລັດການບລິການທື່ ພົວພັນ
້ ວນຜູື່ ຈັດຊໄດ້
້ ສື່ ງຊ
້ ວ.
ັ ແລ້
ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສິນສື່

36. ການໂອນ

36.1

ບື່ ວື່ າຜູື່ ຈັດຊ ້ ຫລ ຜູື່ ສະໜອງ ບື່ ສາມາດໂອນທັງໝົດ ຫລ ພາກສື່ ວນໃດໜຶື່ງຂອງຄວາມ
້ ຽແຕື່ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ຝື່າຍທື່ ສາມ ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນ,້ ເວັນເສັ
ັ ລາຍລັກອັກສອນຈາກອກຝື່າຍໜຶື່ງ.
ຕົກລົງແບບເປນ

37. ການຈາກັດການສົື່ງອອກ

37.1

ັ ຍາໃນການປະກອບເອກະສານສົື່ງອອກ
ໂດຍບື່ ກື່ ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໜຶື່ງພາຍໃຕ້ສນ
້
ິ ຄ້າ/ຜົນ
, ການຈາກັດການນາອອກຕື່ ຜູື່ ຈັດຊໄປຍັ
ງປະເທດຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ຫລ ການນາໃຊ້ສນ

ຜະລິດ, ລະບົບ ຫລ ການບລິການທື່ ຕ້ອງສະໜອງ ຊຶື່ງເກດມາຈາກກົດລະບຽບການຄ້າຂອງ
ັ ການກດຂວາງບື່ ໃຫ້ຜູື່
ປະເທດທື່ ຈັດສົື່ງສິນຄ້າ/ຜົນຜະລິດ, ລະບົບ ຫລ ການບລິການທື່ ເປນ
ົ ປື່ອຍຜູື່ ສະໜອງຈາກຄວາມ
ັ ພັນທະຂອງຕົນຕາມສັນຍາ, ຈະຕ້ອງ ປດ
ສະໜອງປະຕິບດ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສົື່ງສິນຄ້າ ຫລ ການບລິ ການ, ແຕື່ ຕ້ອງຢູື່ໃນເງື່ ອນໄຂທື່ ຜູື່ ສະໜອງ
ັ ທື່ ເພິື່ງພໃຈໃຫ້ແກື່ ຜູື່ ຈັດຊວື່້ າຕົນເອງໄດ້ປະກອບທຸ ກໆເອກະສານໃນ
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເປນ
ການົດເວລາທື່ ບົື່ງໄວ້ ພ້ອມດ້ວຍການຂອະນຸຍາດນາອອກສິນຄ້າ/ຜົນຜະລິດ, ລະບົບ ຫລ
້
້ ເພື່ ອຄວາມ
ການບລິການພາຍໃຕ້ເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາ. ການຍົກເລກສັນຍາບົນພນຖານນ
້
ສະດວກຂອງຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້
ອງສອດຄື່ ອງກັບວັກຍື່ ອຍ 35.3.
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້
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກື່ ຽວກັບການທຸຈະລິດ ແລະ ສໂກງ
ຶ ຂອງທະນາຄານໂລກ)
(ສາລັບໂຄງການທື່ ໃຊ້ທນ
້ ື່ ໃຫ້ປື່ຽນແປງ)
(ໝວດນບ
້ ນຄ້າ, ວຽກກື່ ສ້າງ - ສ້ອມແປງ, ແລະ ການບລິການທື່ ບື່ ແມື່ ນວຽກໃຫ້ການປກ
້
ຶ ສາຂອງທະນາຄານໂລກ
ຂແນະນ
າສາລັບການຈັດຊສິ
ການົດອອກໃນເດອນ ມັງກອນ 2011:
້
“ການສໂກງ
ແລະ ທຸຈະລິດ”:
1.16

ັ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານທື່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ ກູຢ້ ມເງ ິນ
ເປນ

້ ື່ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກເງ ິນກູ),
້
(ລວມດ້ວຍຜູ ທ
ຜູື່ ເຂົາ້
ແຂື່ ງຂັນປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ, ຜູື່ ຮັບເໝົາ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົາ້ (ຊຶື່ງໄດ້ແຈ ້ງຊື່ ຫລ ບື່ ), ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ , ຜູື່
ຶ ສາ, ຜູື່ ສະໜອງການບລິການ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກຜູື່ ກື່ ຽວ ຈະຕ້ອງຮັກສາຈັນຍາບັນດ້ວຍມາດຕະຖານ
ຊື່ ວຍທື່ ປກ
້
ັ ສັນຍາ10 ທື່ ໃຊ້ທນ
ຶ ຂອງທະນາຄານ. ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍນ,້
ສູງສຸ ດໃນວຽກຈັດຊ ້ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ທະນາຄານ:
(a)

ໄດ້ການົດ, ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງເງື່ ອນໄຂນ,້ ຄາສັບ ພ້ອມດ້ວຍຄາອະທິບາຍດັື່ງລຸື່ ມນ:້
(i) “ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ” ແມື່ ນການສະເໜໃຫ້, ເອົາໃຫ້, ຮັບເອົາ ຫລ ຂໂດຍກົງ ຫລ ໂດຍທາງອ້ອມ, ທຸກ ຢື່າງ
ທື່ ມຄຸ ນຄື່ າເພື່ ອຈູງໃຈຢື່າງບື່ ເໝາະສົມ ການກະທາຂອງອກຝື່າຍໜຶື່ງ11;
(ii)

້
້ ວື່ າຈະຊຸກຍູ,້
“ພຶດຕິກາສໂກງ”
ແມື່ ນທຸກໆການກະທາ, ລວມດ້ວຍການສະເໜທື່ ບື່ ຖກຕ້ອງ, ຊຶື່ງຮູ ດ
ື່
ື່
ົ ປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງ ິນ ຫລ
ຫລ ພະຍາຍາມຊຸກຍູ,້ ໃຫ້ອກຝື່າຍໜຶງເຮັດຄວາມຜິດ ເພອໃຫ້ໄດ້ຜນ
12
ື່
ື່
ື່
ດ້ານອນໆ ຫລ ເພອຫລກລ້ຽງສັນຍາຜູ ກມັດໃດໜຶງ ;

(iii)

ັ
“ພຶດຕິກາສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ” ແມື່ ນການຕົກລົງລະຫວື່ າງສອງຝື່າຍ ຫລ ຫລາຍກວື່ ານັນ້ ໃນການປະຕິບດ
13
້
ື່
ື່
ື່
ົ
ແນໃສື່ ເປາໝາຍທ
ບຖກຕ້ອງ, ລວມດ້ວຍການຈູງໃຈການກະທາຂອງອກຝື່າຍໜຶງ ;

(iv)

“ພຶດຕິກາບບບັງຄັບ” ແມື່ ນການນາບຂູື່ ຫລ ເຮັດໃຫ້ເສຽຫາຍ, ຫລ ຄຸ ກຄາມນາບຂູື່ ໂດຍກົງ ຫລ ໂດຍ
ັ ການຈູງໃຈຢື່າງບື່ ຖກຕ້ອງຕື່ ການກະທາ
ທາງອ້ອມ ອກຝື່າຍໜຶື່ງ ຫລ ຕື່ ຊັບສິນຂອງຝື່າຍນັນ້ ເພື່ ອເປນ
ຂອງເຂົາ14;

(v)

10

“ພຶດຕິກາຂັດຂວາງ” ແມື່ ນ

ັ ການຈູງໃຈໃຫ ້ການປະມູນ ຫລ ການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ ເພື່ ອໃຫ ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດທື່ ບື່ ຖກຕ້ອງ ແມື່ ນບື່ ເໝາະ
ໃນສະພາບແບບນ,້ ທຸກໆການກະທາທື່ ເປນ
ສົມ.

11

້ ້ານ,້ “ພາກສື່ ວນອື່ ນ” ແມື່ ນໝາຍເຖິງ ເຈົາໜ
້ ້າທື່ ທື່ ມສື່ວນພົວພັນກັບ ຂະບວນການປະມູນ ຫລ ການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ. ໃນທື່ ນ,້
ເພື່ ອຈຸດປະສົ ງຂອງຫຍໜ
ື່
ື່
ື່
້
້
“ເຈົາໜ ້າທ” ປະກອບດ້ວຍພະນັກງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະນັກ ງານຂອງອົງການ ຈັດຕັງອນໆທມ ສື່ວນພົວພັນກັບຂະບວນ ການປະມູນ ຫລ
ການປະເມນການປະມູນ.

12

້ ້ານ,້ “ພາກສື່ວນ” ໝາຍເຖິງ ເຈົາໜ
້ ້າທື່ ; ຄາສັບ “ຜົນປະໂຫຍດ” ແລະ “ການຜູ ກມັດ” ແມື່ ນກື່ ຽວພັນ ກັບຂະບວນການປະມູນ
ເພື່ ອຈຸດປະສົງ ຂອງຫຍໜ
້
້
ັ ສັນຍາ; ແລະ “ການກະທາ ຫລ ຫລົງລມ” ແມື່ ນ ມຈຸດປະສົງ ເພື່ ອຈູງໃຈ ຂະບວນການປະມູນ ຫລ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ສັນຍາ.
ຫລ ການຈັດຕັງປະຕິບດ
ບດ
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້ ້ານ,້ “ພາກສື່ວນ” ໝາຍເຖິງຜູື່ ທື່ ເຂົາຮ
້ ື່ ວມ ໃນຂະບວນການປະມູນ (ລວມດ້ວຍອົງການລັດ) ທື່ ມຄວາມພະຍາຍາມ ຈະແມື່ ນ
ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງ ຫຍໜ
ື່
ື່
້ ນ ທບື່ ເຂົາຮ
້ ື່ ວມໃນຂະບວນການປະມູນ ຫລ ເລອກໃຊ້ວທ
ິ ເຮັດການປະມູນ, ເພື່ ອຮຽນແບບການ
ດ້ວຍຕົນເອງ, ຫລ ຜື່ານບຸ ກຄົນ ຫລ ອົງການຈັດຕັງອ
ແຂື່ງຂັນ ຫລ ການສະເໜມູນຄື່າການປະມູນແບບບື່ ແມື່ ນຄວາມຈິງ, ຊຶື່ງເຮັດໃຫ ້ການແຂື່ງຂັນຢູື່ ໃນລະດັບຕື່ າ ຫລ ເຮັດໃຫ ້ການປະມູນຂອງແຕື່ລະຄົນ ບື່ ມ
ລັກສະນະສື່ວນຕົວ ຫລ ເງື່ ອນໄຂອື່ ນໆ.
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້ ້ານ,້ “ພາກສື່ວນ” ໝາຍເຖິງຜູື່ ທື່ ມສື່ວນຮື່ວມໃນຂະບວນການແຂື່ງຂັນປະມູນ ຫລ ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ.
ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍໜ

73

(aa)

ິ ູດ
ການທາລາຍຢື່າງຈົງໃຈ, ການປອມແປງ, ການສັບປື່ຽນ, ຫລ ການລົບລ້າງຫລັກຖານໃຊ້ພສ
້
້ ວດກາດ້ວຍເປາົ ໝາຍ
ໃນການກວດສອບຫາຄວາມຜິດ ຫລ ປອມແປງຄາໃຫ້ການຕື່ ຜູ ກ

້
ຂັດຂວາງການກວດສອບຂອງທະນາຄານ ຕື່ ການກື່ າວຫາກື່ ຽວກັບພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສໂກງ,
ບບບັງຄັບ ແລະ ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ; ແລະ/ຫລ ຄຸ ກຄາມ, ກື່ ກວນ ຫລ ນາບຂູື່ ຝື່າຍໃດ ຝື່າຍໜຶື່ງ
້ ື່ ຽວກັບວຽກທື່ ກື່ ຽວກັບການກວດສອບ ຫລ ນາໄປສູື່ ການ
ເພື່ ອບື່ ໃຫ້ເຂົາເປດເຜຍສິື່ງທື່ ເຂົາຮູ ກ
ກວດສອບ, ຫລ
(bb)
(b)

ັ ວຽກກວດກາ ແລະ ສິດໃນການ
ທຸກໆການກະທາເພື່ ອຂັດຂວາງບື່ ໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ປະຕິບດ
ື່
ກວດສອບບັນຊ ທໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນວັກ 1.16(e) ຂ້າງລຸື່ ມນ.້

້ ງຂັນປະມູນທື່ ສະເໜໃຫ້ເປນ
ັ ຜູື່ ຊະນະການ
ຈະປະຕິເສດການສະເໜມອບສັນຍາ ຖ້າມຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູື່ ເຂົາແຂື່
ື່
ື່
ື່
ຶ ສາ, ຜູື່ ສະໜອງ ໄດ້
ປະມູນ, ຫລ ພະນັກງານຂອງເຂົາຜູື່ ໃດ ຜູື່ ໜຶງ, ຫລ ຜູື່ ຮັບເໝົາຕຊື່ ວງຂອງເຂົາ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທປກ
້
ມສື່ ວນຮື່ ວມແບບໂດຍກົງ ຫລ ທາງອ້ອມໃນພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສໂກງ, ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ, ບບບັງຄັບ, ຂັດຂວາງ
ໃນການແຂື່ ງຂັນປະມູນດັື່ງກື່ າວ;

(c)

້ ນ
ັ ໂມຄະ ແລະ ລົບລ້າງ ສື່ ວນເງ ິນກູຢ້ ມສາລັບສັນຍານັນ້ ຖ້າຍາມໃດມຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າ
ຈະປະກາດການຈັດຊເປ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶື່ງຂອງທຶນກູຢ້ ມ ໄດ້ມສື່ ວນຮື່ ວມໃນ
ຜູື່ ຕາງໜ້າຂອງຜູື່ ກູຢ້ ມ ຫລ ຜູື່ ໄດ້ຮບ
້
ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສໂກງ,
ບບບັງຄັບ, ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ ແລະ ຂັດຂວາງ ໃນໄລຍະດາເນນການຈັດຊ ້ ຫລ
້
ັ ໃຫ້ຜູື່ ກູຢ້ ມຕ້ອງດາເນນການໃດໜຶື່ງ ເພື່ ອແກ ້ໄຂພຶດຕິກາ
ັ ສັນຍາທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ, ໂດຍບື່ ຈາເປນ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

້ ື່ າງທັນການ ແລະ ເປນ
ັ ທື່ ເພິື່ງພໃຈຂອງທະນາຄານ, ຊຶື່ງລວມດ້ວຍການບື່ ໄດ້ແຈ ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮູ ້
ທື່ ເກດຂຶນຢ
້
້
ຢື່າງທັນການໃນເວລາທື່ ຕົນຮູ ເ້ ລອງກື່
ຽວກັບພຶດຕິການັນໆ;

(d)

ັ ຫລ ບຸ ກຄົນ, ທຸກໆເທື່ ອ, ໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບຫລັກການລົງໂທດຂອງທະນາຄານ ທື່ ນາໃຊ້15,
ຈະລົງໂທດບລິສດ
້ ື່ ມຄວາມເໝາະສົມເຂົາຮື່
້ ວມການປະມູນ
ັ
ລວມດ້ວຍການແຈ ້ງການບອກວື່ າບລິສດ
ຫລ
ບຸ ກຄົນນັນໆບ
ັ ໂຄງການທື່ ໃຊ້ທນ
ຶ ຂອງທະນາຄານ; ແລະ (ii) ຈະຕ້ອງ
ຕະຫລອດໄປ ຫລ ໃນຊື່ ວງເວລາທື່ ບົື່ງໄວ້ (i) ບື່ ໃຫ້ຮບ
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້
ການົດຂຶນ ;

(e)

້
ຶ ກູຢ້ ມຈາກທະນາ ຄານ, ທື່
ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາເງື່ ອນໄຂໜຶື່ງເຂົາໃນເອກະສານປະມູ
ນ ແລະ ໃນສັນຍາ ທື່ ໃຊ້ທນ
້ ງຂັນປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮັບເໝົາ, ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕື່ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຂອງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ ເຂົາແຂື່

ຶ ສາ, ຜູື່ ໃຫ້ການບລິການ ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານກວດບັນຊ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານ
ເຂົາ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທື່ ປກ
ື່ອນໆທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຍື່ ນຊື່ ອງປະມູນ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ, ແລະ ໃຫ້ມການກວດສອບບັນຊ ໂດຍ
້
ນັກກວດສອບບັນຊແຕື່ ງຕັງໂດຍທະນາຄານ.
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ັ ຫລ ສື່ວນບຸ ກຄົນ ໄດ້ຖກແຈ ້ງວື່າບື່ ມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ ອໄດ້ຮບ
ັ ສັນຍາ ຊຶື່ງໄດ້ໃຊ້ທຶນຂອງທະນາຄານ ຖ້າວື່າ: (i) ທະນາຄານໄດ້ຕັດສິນໂທດຕາມ
ບລິສດ
້
ັ ຜົນມາຈາກການສັື່ງໂຈະຊົື່ວຄາວ ກື່ ຽວກັບ
ລັກການຂອງອົງການການເງ ິນສາກົນ ຫລ ຂອງທະນາຄານເອງ ຍ ້ອນ ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະ ສໂກງ
(ii) ເປນ
ື່
ື່
ື່
ື່
ວຽກທພົວພັນກັບການລົງໂທດ ທຍັງມຜົນສັກສິດຢູື່ . ເບິງຄາອະທິບາຍເພມເຕມ 14 ແລະ 8 ຊ້ອນທ ້າຍ 1 ຂອງບົດແນະນາ.
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້ ກັບເອກະສານປະມູນສະເພາະ) ແມື່ ນຜູື່
້ ທື່ ປກ
ຶ ສາ, ຜູື່ ຜະລິດ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ ຫລ ການບລິການ (ນາໃຊ້ຫລາຍຊື່ ຊຶື່ງຂຶນ
ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ວງຕື່ ທື່ ຖກແຕື່ງຕັງ,
້ ື່ ງຂັນປະມູນທື່ ໄດ້ ຍື່ ນເພື່ ອການເລອກ ຄຸ ນນະວຸ ທລ
ິ ື່ ວງໜ ້າ ຫລ ມຊື່ ຢູື່ ໃນການປະມູນ ຍ ້ອນວື່າຜູື່ ກື່ ຽວມ
ທື່ : (i) ມຊື່ ປະກອບຢູື່ໃນເອກະສານຂອງຜູື່ ເຂົາແຂ
້ ື່ ງຂັນປະມູນສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການ ທື່ ບົື່ງໄວ້ສາລັບການປະມູນໃດ ໜ່ ງ
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດທື່ ເຮັດ ໃຫ ້ຜູື່ ເຂົາແຂ
້
ໂດຍສະເພາະ; ຫລ (ii) ແຕື່ງຕັງໂດຍຜູື່
ກູ ້ຢມ.
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(ສາລັບສັນຍາທື່ ໃຊ້ທຶນ ADB)
້ ມເປນ
້
ັ ໄລຍະ.
ຂແນະນ
າສາລັບການຈັດຊ,້ ການົດໃຊ້ໃນເດອນ ມນາ 2013, ແລະ ດັດແກ ້ເພມເຕ
້
“ການສໂກງ
ແລະ ທຸຈະລິດ”
1.14

ັ ຜົນປະ
ນະໂຍບາຍຂອງ ADB ກື່ ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການທຸຈະລິດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ກູຢ້ ມ (ລວມດ້ວຍຜູື່ ທື່ ໄດ້ຮບ
ື່
້ ງຂັນປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ, ແລະ ຜູື່ ຮັບເໝົາ
ຶ ດັື່ງກື່ າວຂອງ ADB), ພ້ອມດ້ວຍຜູື່ ເຂົາແຂື່
ໂຫຍດຈາກກິດຈະການທໃຊ້ທນ
ັ ຍາທື່ ໃຊ້ທນ
ຶ ຂອງ ADB ຈະຕ້ອງຮັກສາຈັນຍາບັນດ້ວຍມາດຕະຖານສູງສຸ ດໃນວຽກຈັດຊ ້ ແລະ ຈັດຕັງ້
ພາຍໃຕ້ສນ
້
ັ ສັນຍາ. ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍນ,້ ແລະ ໃນເງື່ ອນໄຂຂອງຂແນະນ
ປະຕິບດ
າສະບັບນ,້ ADB:
(a)

ໄດ້ການົດ, ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງເງື່ ອນໄຂນ,້ ຄາສັບ ພ້ອມດ້ວຍຄາອະທິບາຍດັື່ງລຸື່ ມນ:້
(i)

“ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ” ແມື່ ນການສະເໜໃຫ້, ເອົາໃຫ້, ຮັບເອົາ ຫລ ຂໂດຍກົງ ຫລ ໂດຍທາງອ້ອມ, ທຸ
ັ ການກະທາຂອງອກຝື່າຍໜຶື່ງ;
ກຢື່າງທື່ ມຄຸ ນຄື່ າເພື່ ອຈູງໃຈບື່ ເໝາະສົມ ໃຫ້ເປນ

(ii)

້
“ພຶດຕິກາສໂກງ”
ແມື່ ນທຸກໆການກະທາ, ລວມດ້ວຍການສະເໜທື່ ບື່ ຖກຕ້ອງ, ຊຶື່ງຮູ ດ້ ວື່ າຈະຊຸກຍູ ,້
ົ ປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງ ິນ ຫລ
ຫລ ພະຍາຍາມຊຸກຍູ,້ ໃຫ້ອກຝື່າຍໜຶື່ງເຮັດຄວາມຜິດ ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຜນ
ື່
ື່
ື່
ດ້ານອນໆ ຫລ ເພອຫລກລ້ຽງສັນຍາຜູ ກມັດໃດໜຶງ;

(iii)

“ພຶດຕິກາບບບັງຄັບ” ແມື່ ນກນນາບຂູື່ ຫລ ເຮັດໃຫ້ເສຽຫາຍ, ຫລ ຄຸ ກຄາມນາບຂູື່ ໂດຍກົງ ຫລ ໂດຍ
ັ ການຈູງໃຈຢື່າງບື່ ຖກຕ້ອງຕື່ ການກະທາ
ທາງອ້ອມ ອກຝື່າຍໜຶື່ງ ຫລ ຕື່ ຊັບສິນຂອງຝື່າຍນັນ້ ເພື່ ອເປນ
ຂອງເຂົາ;

(iv)

ັ
“ພຶດຕິກາສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ” ແມື່ ນການຕົກລົງລະຫວື່ າງສອງຝື່າຍ ຫລ ຫລາຍກວື່ ານ ້ ໃນການປະຕິບດ
້
ື່
ື່
ື່
ົ
ື່
ແນໃສື່ ເປາໝາຍທບຖກຕ້ອງ, ຮວມດ້ວຍການຈູງໃຈການກະທາຂອງອກຝາຍໜຶງ;

(v)

“ການທາລາຍຄວາມຊື່ ສັດ” ໝາຍເຖິງທຸກໆການກະທາຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຫລັກການຊື່ ສັດຂອງ
້
ັ ການລື່ ວງລະເມດນະໂຍບາຍຂອງ ADB ກື່ ຽວກັບການຕ້ານການສລາດບັ
ADB ຊຶື່ງເປນ
ງຫລວງ,
້
້
ພຶດຕິກາສໂກງ,
ບບບັງຄັບ ແລະ ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ, ການຂົື່ມຂູື່ ແລະ ສະກັດກັນ.

(vi)

້ ໝາຍເຖິງ (a) ການທາລາຍຢື່າງຈົື່ງໃຈ, ປອມແປງ, ດັດແກ ້ ຫລ ບິດເບື່ ອນ
“ພຶດຕິກາສະກັດກັນ”
ັ ຈິງຕື່ ການກວດກາຂອງ ADB; (b) ປອມແປງບົດສະຫລຸ ບຕື່ ຜູ ກ
້ ວດກາ ເພື່ ອຈຸດປະສົງ
ຄວາມເປນ
້
້ ນ, ເອກະສານ
ັ ຕາມຄາຂຮ້ອງໃຫ້ປະກອບຂມູ
ສະກັດກັນການກວດກາຈາກ
ADB; (c) ບື່ ປະຕິບດ
ື່
ຫລ ບົດສະຫລຸ ບທພົວພັນກັບການກວດກາພາຍໃນ; (d) ຂົື່ມຂູື່ , ນາບຂູື່ ຫລ ເຮັດໃຫ້ລາບາກໃຈ ຕື່
້ ື່ ໃຫ້ເຜຍແບຂມູ
້ ນກື່ ຽວກັບບັນຫາທື່ ມການກວດກາ, ຫລ (e)
ພາກສື່ ວນໃດໜຶື່ງ ເພື່ ອສະກັດກັນບ
້ ດຂອງ ADB ຕາມສັນຍາໃນການກວດກາ ຫລ ເຂົາຫາຂ
້
້ ນ.
ສະກັດກັນສິ
ມູ

(b)

້ ງຂັນປະມູນທື່ ສະເໜໃຫ້ເປນ
ັ ຜູື່ ຊະນະການ
ຈະປະຕິເສດການສະເໜມອບສັນຍາ ຖ້າມຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູື່ ເຂົາແຂື່
ື່
ື່
ື່
ຶ ສາ, ຜູື່ ສະໜອງ ໄດ້
ປະມູນ, ຫລ ພະນັກງານຂອງເຂົາຜູື່ ໃດຜູື່ ໜຶງ, ຫລ ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕຂອງເຂົາ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທປກ
້
ມສື່ ວນຮື່ ວມແບບໂດຍກົງ ຫລ ທາງອ້ອມໃນພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສໂກງ, ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ, ບບບັງຄັບ, ຂັດຂວາງ
ໃນການແຂື່ ງຂັນປະມູນດັື່ງກື່ າວ;

(c)

ັ ຍາ ຖ້າຍາມໃດມຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າຜູື່ ຕາງໜ້າຂອງຜູື່ ກູຢ້ ມ ຫລ ຜູື່ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ຈະລົບລ້າງສື່ ວນເງ ິນກູຢ້ ມທື່ ນາໃຊ້ສນ
ື່
ປະໂຫຍດ ຈາກສື່ ວນໃດ ສື່ ວນໜຶງຂອງທຶນກູຢ້ ມ ຂອງທະນາຄານ ADB ໄດ້ມສື່ ວນຮື່ ວມໃນພຶດຕິກາທຸຈະລິດ
້
້
ັ
, ສໂກງ,
ບບບັງຄັບ, ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ ແລະ ຂັດຂວາງ ໃນໄລຍະດາເນນການຈັດຊ ້ ຫລ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື່
ື່
ື່
ື່
້
ື່
ັ
ື່
ສັນຍາທກື່ ຽວຂ້ອງ, ໂດຍບຈາເປນໃຫ້ຜູື່ກູຢ້ ມຕ້ອງດາເນນການໃດໜຶງ ເພອແກ ້ໄຂພຶດຕິກາທເກດຂຶນຢາງທັນ
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ັ ທື່ ເພິື່ງພໃຈຂອງທະນາຄານ ADB, ຊຶື່ງລວມດ້ວຍການບື່ ໄດ້ແຈ ້ງໃຫ້ທະນາຄານຮູ ຢ້ ື່ າງທັນການ
ການ ແລະ ເປນ
້ ຽວກັບພຶດຕິການັນໆ;
້
ໃນເວລາທື່ ຕົນຮູ ເ້ ລອງກື່
(d)

ັ ຫລ ບຸ ກຄົນ, ທຸກໆເທື່ ອ, ໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບຫລັກການລົງໂທດຂອງທະນາຄານ ADB ວື່ າ
ຈະລົງໂທດບລິສດ
້ ດດ
້
ັ ແຕື່ ໄລຍະໆ), ຮວມດ້ວຍການ
ັ ແກ ້ເປນ
ດ້ວຍຫລັກການຕ້ານການທຸຈະລິດ ແລະ ຂແນະນ
າ (ທັງສອງນໄດ້
້ ວມກິດຈະການທື່ ໃຊ້ທນ
ຶ ຂອງ
ແຈ ້ງບື່ ໃຫ້ມຄວາມເໝາະສົມຕະຫລອດໄປ ຫລ ໃນຊື່ ວງເວລາທື່ ບົື່ງໄວ້ ເພື່ ອເຂົາຮື່
ື່
ັ ຜູື່ ຄຸ ມ
້ ຄອງກິດຈະການ ຫລ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກສັນຍາທ ADB ໃຫ້ທນ
ຶ ຫລ ຄຸ ມ
້
ADB ຫລ ADB ເປນ
້
້
ັ ຫລ ບຸ ກຄົນນັນໆ, ໄດ້ມສື່ ວນຮື່ ວມໃນພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສໂກງ
ຄອງສັນຍາ ຖ້າຫາກມຄວາມແນື່ ໃຈວື່ າບລິສດ
, ສົມຮູ ຮ້ ື່ ວມຄິດ, ຫລ ບັງຄັບຂັດຂວາງ ຫລ ພຶດຕິກາອື່ ນໆທື່ ຫ້າມ.
ແລະ

(e)

້
ຶ ກູຢ້ ມຈາກທະນາຄານ
ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາເງື່ ອນໄຂໜຶື່ງເຂົາໃນເອກະສານປະມູ
ນ ແລະ ໃນສັນຍາທື່ ໃຊ້ທນ
ື່
້
ື່
ADB, ທຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ເຂົາປະມູນ, ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຜູື່ ຮັບເໝົາ, ຜູື່ ຮັບເໝົາຊື່ ວງຕ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ
ຶ ສາ, ຜູື່ ໃຫ້ການບລິການອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານກວດບັນຊ, ບົດບັນທຶກ ແລະ
ຂອງເຂົາ, ຜູື່ ຊື່ ວຍທື່ ປກ
ັ ສັນຍາ, ແລະ ໃຫ້ມການກວດສອບ
ເອກະສານອື່ ນໆທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບການຍື່ ນຊື່ ອງປະມູນ ແລະ ການປະຕິບດ
້
ບັນຊ ໂດຍນັກກວດສອບບັນຊແຕື່ ງຕັງໂດຍທະນາຄານ
ADB.
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ໝວດ IX. ເງື່ ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ
້ າໃສື່
້ ເງື່ ອນໄຂທົື່ວໄປຂອງສັນຍາ (GCC). ບື່ ອນໃດທື່ ເຫັນວື່ າມການ
ັ ການເພມເຂົ
ເງື່ ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາດັື່ງຕື່ ໄປນ ້ (SCC) ເປນ
້
ຂັດແຍື່ ງ, ເງື່ ອນໄຂທື່ ການົດໄວ້ຂາ້ ງລຸື່ ມນຈະມ
ຜົນໃຊ້ແທນເງື່ ອນໄຂໃນ GCC.

້ ອງເລອກຂຽນຄາສັບທື່ ເໝາະສົມເຂົາໃນຕົ
້
ັ ຕົວ
[ຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້
ວຢື່າງຂ້າງລຸື່ ມນ ້ ຫລ ຄາສັບອື່ ນໆທື່ ຮັບເອົາໄດ້, ແລະ ລຶບຄາສັບທື່ ຂຽນເປນ
້
ໜັງສເນງອອກ]
GCC 1.1(j)

ຜູື່ ຈັດຊ:້ ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ

GCC 1.1 (o)

ສະຖານທື່ ຂອງໂຄງການ/ຈຸດສົື່ງສຸ ດທ້າຍແມື່ ນ: ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ,

້ 100 ຊັນ້ 2,
ຖະໜົນນາໄຮື່ ດຽວ, ເມອງຈັນທະບູລ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ, ຕຶກ ກຊສ ນາເບ
ໂທລະສັບ/ໂທລະສານ: (+856-30)983 2286

GCC 4.2 (a)

ຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບທາງດ້ານການຄ້າ ແມື່ ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ Incoterms. ຖ້າເຫັນວື່ າ ຄວາມໝາຍໃດ
້
ື່
ໜຶື່ງຂອງຄາສັບທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສື່ ວນທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງໃນທື່ ນຫາກບ

ັ ກລະນພິເສດ;
ແມື່ ນຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ Incoterms, ຈະຕ້ອງຖເອົາຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ ໂດຍ: [ຖວື່ າເປນ
ໃຫ້ອງໃສື່ ຄາສັບທາງດ້ານການຄ້າອື່ ນໆທື່ ສາກົນຮັບຮອງເອົາ]
GCC 4.2 (b)

ັ ]
Incoterms ທື່ ອ້າງອງແມື່ ນພິມຈາໜື່ າຍອອກ [ຂຽນວັນທຈັດພິມ ແລະ ນາໃຊ້ໃນປະຈຸບນ

GCC5.1 & 5.2

ຶ ຂອງ ADB, ພາສາຂອງສັນຍາແມື່ ນອັງກິດ.
ຖ້າສັນຍາໄດ້ໃຊ້ທນ

GCC 8.1

້
ທື່ ຢູື່ຂອງຜູື່ ຈັດຊຈະແມື່
ນ:
ເຖິງ: ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
ບື່ ອນຢູື່-ຖະຫນົນ: ຖະໜົນນາໄຮື່ ດຽວ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
້ າເບ
້ ຫ້ອງ: ຕຶກ ກຊສ ນາເບ
້ 100 ຊັນ້ 2
ຊັນ/ນ
ເມອງ : ຈັນທະບູລ
ZIP ກົດ: PO Box: 7864
ປະເທດ : ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: (+856-30)983 2286
ເບແຟກ: (+856-30) 983 2286
ອແມວ: sack_4369@yahoo.com
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GCC 10.2

ລະບຽບກື່ ຽວກັບຂະບວນການໄກື່ ເກື່ ຽຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ GCC ວັກ 10.2 ແມື່ ນດັື່ງລຸື່ ມນ:້

(a)

ຄວາມຂັດແຍື່ ງຈະຕ້ອງອ້າງອງໃສື່ ການຕັດສິນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫລ ການໄກື່ ເກື່ ຽຕາມກົດໝາຍ

ຂອງ ສປປ ລາວ.{ກົດໝາຍວື່ າດ້ວຍການຕັດສິນຂຂັ້ ດແຍື່ ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເລກທ. 02/ສພ

(19 ພຶດສະພາ 2005)}
GCC 13.1

ລາຍລະອຽດດ້ານຂົນສົື່ງທາງເຮອ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆແມື່ ນ [ລະບຸ ເອກະສານທື່ ຕ້ອງການ, ເຊັື່ນໃບແຈ ້ງ

້ ື່ ອງບນ, ໃບແຈ ້ງການຂຶນລົ
້ ດໄຟ, ໃບນາສົື່ງການຂົນສົື່ງ, ໃບຢງຢ
ັ ້ ນກື່ ຽວກັບ
ການລົງເຮອ, ໃບແຈ ້ງການຂຶນເຄ
ັ ້ ນຈາກໂຮງງານ ຫລ ຈາກຜູື່ ສະໜອງ, ໃບຢງຢ
ັ ້ ນການຂົນສົື່ງໂດຍອົງກອນກວດກາທື່
ການປະກັນໄພ, ໃບຢງຢ
້ ອຈາກໂຮງງານຂອງຜູື່ ສະໜອງວັດຖຸ].
ຖກແຕື່ ງຕັງ,້ ລາຍລະອຽດເອກະສານສົື່ງຂຶນເຮ
້
້ ຮບ
ັ ກື່ ອນສິນຄ້າຈະມາຮອດ ແລະ ບື່ ໄດ້ຮບ
ັ , ຜູື່ ສະໜອງຈະຕ້ອງ
ເອກະສານຂ້າງເທິງນຈະຕ້
ອງໃຫ້ຜູື່ຈັດຊໄດ້
ື່
້
ື່
ຮັບຜິດຊອບຕທຸກໆການໃຊ້ຈື່າຍທເກດຂຶນ.

GCC 15.1

ລາຄາຄິດໄລື່ ສາລັບສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ [ຂຽນ “ຈະ” ຫລ “ບື່ ”, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ]
ຖກດັດແກ.້
້
ຖ້າລາຄາສາມາດດັດແກ ້, ວິທການດັື່ງຕື່ ໄປນຈະນ
າໃຊ້ເພື່ ອຄິດໄລື່ ການດັດແກ ້ລາຄາ

ຊ້ອນທ້າຍຂອງ SCC ສະບັບນສ້ າລັບສູດຕົວຢື່າງການດັດແກ ້ລາຄາ]
GCC 16.1

[ເບິື່ງເອກະສານ

ື່
ຕົວຢື່າງເງອນໄຂ
ການຊາລະ
ັ ເງ ິນກບຕາມນ:້
ການຊາລະສາລັບສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການຈະຕ້ອງເປນ
(i)

ການຈື່ າຍເງ ິນລື່ ວງໜ້າ: ສິບ (10) ເປເຊັນ ຂອງມູນຄື່ າສັນຍາ ຈະຈື່ າຍໃຫ້ພາຍໃນສາມສິບ (30) ວັນ
້
ຫລັງຈາກເຊັນສັນຍາ ໂດຍແລກປື່ຽນກັບຫນັງສຄາປະກັ
ນການຈື່ າຍເງ ິນລື່ ວງໜ້າຂອງທະນາຄານໃນ
ື່
ື່
ມູນຄື່ າເທົາກັນ ແລະ ຕາມແບບຟອມ ທໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ ຫລ ຕາມແບບຟອມອື່ ນທື່ ຜູື່
້ ບໄດ້.
ຈັດຊຮັ

GCC 16.5

(ii)

ການຈື່ າຍເວລາສິນຄ້າມາເຖິງ: ແປດສິບ (80) ເປເຊັນ ຂອງມູນຄື່ າສັນຍາ ຈະໄດ້ຈື່ າຍເມື່ ອໄດ້ຮັບ
ສິນຄ້າ ແລະ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບເອກະສານທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ GCC ຂ ້ 13.

(iii)

ັ ຮອງ: ສື່ ວນຍັງເຫລອສິບ (10) ເປເຊັນ ຂອງມູນຄື່ າສັນຍາ ຈະໄດ້ຈື່າຍໃຫ້
ການຈື່ າຍພາຍຫລັງໄດ້ຮບ
ື່
້
້
ັ ້ ນການຮັບຮອງເອົາສິນຄ້າສາລັບການຈັດສົື່ງນັນໆ.
ຜູື່ ສະໜອງໃນວັນທຜູື່ ຈັດຊອອກໃບຢ
ງຢ

້
້
ໄລຍະຊາລະຊັກຊ້າ ຊຶື່ງກາຍເວລານັນ້ ຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້
ອງຈື່ າຍດອກເບັຍແມື່
ນ [ຂຽນຈານວນ] ວັນ.
້ ື່ ຈະນາໃຊ້ແມື່ ນ [ຂຽນຕົວເລກເປນ
ັ ]%
ອັດຕາດອກເບັຍທ

GCC 18.1

້
ັ ສັນຍາສັນຍາ [ຈະຕ້ອງປະກອບໃຫ້]
ຫນັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ

້
ັ ສັນຍາແມື່ ນ: [ລະບຸ ຈານວນ]
ມູນຄື່ າຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
້
ັ ເປເຊັນຂອງມູນຄື່ າ
ັ ສັນຍາ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວແມື່ ນການົດເປນ
[ມູນຄື່ າຂອງຫນັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
ື່
້
ສັນຍາ. ເປເຊັນປື່ຽນໄປຕາມທຜູື່ ຈັດຊຄາດຄະເນເປເຊັນຂອງຄວາມສື່ ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການບື່
ົ ກະຕິແມື່ ນການົດເອົາ 10%]
ັ ສັນຍາ ໂດຍຜູື່ ສະໜອງ. ໃນສະພາບປກ
ປະຕິບດ
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GCC 18.3

້
້
ັ ໃນຮູ ບ : ຫນັງສຄາປະກັ
ັ ສັນຍາສັນຍາ ຈະຕ້ອງເປນ
ຫນັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
ນຕາມແບບຟອມທື່ ການົດ

GCC 18.4

້
ັ ສັນຍາຈະສົື່ງຄນໃຫ້: [ ບົື່ງວັນທ ຖ້າຫາກວື່ າແຕກຕື່ າງຈາກວັນທ ຊຶື່ງໄດ້ການົດ
ຫນັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ

GCC 23.2

້ ຫື່ , ການຂຽນເຄື່ ອງໝາຍ ແລະ ຕຽມເອກະສານ ສາລັບຕິດໃສື່ ພາຍໃນ ແລະ ນອກຫື່ ຈະຕ້ອງ:
ການຫຸ ມ

ໄວ້

ໄວ້ໃນຫົວຂ ້ GCC 18.4]

້ ຫື່ ທື່ ຕ້ອງການ, ການເຮັດເຄື່ ອງໝາຍໃສື່ ຫື່ ແລະ ທຸກໆເອກະສານທື່
[ຂຽນລາຍລະອຽດຂອງປະເພດການຫຸ ມ
ຕ້ອງການ]

GCC 24.1

້
ການຄາປະກັ
ນຈະຕ້ອງກວມເອົາຂອບເຂດຕາມຫລັກການດັື່ງທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ Incoterms.
້
ຖ້າຫາກບື່ ສອດຄື່ ອງ Incoterms, ການຄາປະກັ
ນຈະຕ້ອງເຮັດຕາມນ:້

ື່
້
້
[ລະບຸ ເງອນໄຂການເຮັ
ດຄາປະກັ
ນ ສະເພາະຕາມຕົກລົງກັນວື່ າດ້ວຍຂອບເຂດການຄາປະກັ
ນ, ສະກຸ ນເງ ິນ,
ຈານວນ]
GCC 25.1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສາລັບການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ຈະຕ້ອງການົດໄວ້ໃນ Incoterms.
ຖ້າບື່ ສອດຄື່ ອງກັບ

ັ ດັື່ງນ:້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກື່ ຽວກັບການຂົນສົື່ງຈະຕ້ອງເປນ

[ລະບຸ ໃສື່
“ຕາມສັນຍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ ຈັດສົື່ງໄປເຖິງຈຸດສົື່ງປາຍທາງໃດໜຶື່ງ ພາຍໃນປະເທດຂອງຜູື່ ຈັດຊ,້ ຊຶື່ງ
້ າສະຖານທື່ ໂຄງການ. ການຂົນສົື່ງເຖິງສະຖານທື່ ປາຍທາງດັື່ງກື່ າວ, ພ້ອມດ້ວຍການປະກັນໄພ ແລະ
ເອນວື່
້
ັ ຜູື່ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ , ແລະ ຄື່ າໃຊ້
ການເກັບມ ້ຽນ, ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ, ຈະຕ້ອງແມື່ ນຜູື່ ສະໜອງເປນ
ບດ
Incoterms,

ື່
ຈື່ າຍທື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ”; ຫລ ການຕົກລົງອື່ ນໆຕາມເງອນໄຂການຄ້
າ (ໃຫ້ລະບຸ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕື່ ລະຝື່າຍລະຫວື່ າງຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງ)]
GCC 25.2

ການບລິການທື່ ບື່ ໄດ້ການົດໄວ້ແມື່ ນ:

[ເລອກການບລິການ ຊຶື່ງນອນຢູື່ໃນຂ ້ GCC 25.2 ແລະ/ຫລ ອື່ ນໆ ຊຶື່ງຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໂດຍສະເພາະໃຫ້
ັ ເລອກເອົາ ຈະຕ້ອງ
ສອດຄື່ ອງສະພາບ. ລາຄາທື່ ໄດ້ການົດໃນລາຄາປະມູນ ຫລ ຕົກລົງກັບຜູື່ ສະໜອງທື່ ໄດ້ຂດ
້
ປະກອບເຂົາໃນມູ
ນຄື່ າສັນຍາ.]
GCC 26.1

້
ັ ການກວດກາ
ການກວດກາ ແລະ ທົດລອງ ຈະຕ້ອງ: [ລະບຸ ບອກປະເພດ, ຄວາມຖື່ , ຂັນຕອນ
ເພື່ ອປະຕິບດ

GCC 26.2

ການກວດກາ ແລະ ທົດລອງ ຈະຕ້ອງດາເນນຢູື່ : [ລະບຸ ຊື່ ສະຖານທື່ ກວດກາ ແລະ ທົດລອງ]

GCC 27.1

ຄື່ າຊົດເຊຍການເສຽຫາຍແມື່ ນ: [ຈານວນ] % ຕື່ ອາທິດ

GCC 27.1

ມູນຄື່ າສູງສຸ ດຂອງຄື່ າຊົດເຊຍການເສຽຫາຍແມື່ ນ: [ລະບຸ ຈານວນ] %

GCC 28.3

້
ໄລຍະໃຊ້ໄດ້ຂອງການຄາປະກັ
ນແມື່ ນ: [ລະບຸ ຈານວນ] ວັນ

ແລະ ທົດລອງ]

້
ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງການຄາປະກັ
ນ, ສະຖານທື່ ຂອງບື່ ອນສົື່ງປາຍທາງແມື່ ນ:

[ບອກຊື່ ສະຖານທື່ ]
ື່
ຕົວຢື່າງເງອນໄຂ
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້
GCC 28.3 - ໃນການດັດແປງສື່ ວນໜຶື່ງຂອງເງື່ ອນໄຂ, ໄລຍະການຄາປະກັ
ນແມື່ ນ _____ ຊົື່ວໂມງຂອງ
້ ື່ ງລົງເຮອ.
ການນາໃຊ້ ຫລ _____ ເດອນ ນັບຈາກວັນຮັບສິນຄ້າ ຫລ (_____) ເດອນ ນັບຈາກມສົ
້ ອງຕາມທື່
້ ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມການຮັບປະກັນການໃຊ້ງານ ແລະ/ຫລ ການສິນເປ
ນອກຈາກນັນ,
ົ້
ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ. ໃນກລະນ, ດ້ວຍສາເຫດທື່ ເກດຈາກຜູື່ ສະໜອງ, ການຮັບປະກັນບື່ ໄດ້ຕາມເປາໝາຍ
ັ ສື່ ວນ, ຜູື່ ສະໜອງ ຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຮັດແນວໃດໜຶື່ງຕາມນ:້
ທັງໝົດ ຫລ ເປນ
(a)

້ ນຄ້າ ຫລ ສື່ ວນໜຶື່ງຂອງສິນຄ້າ ທື່ ເຫັນວື່ າຈາເປນ
ັ
ທາການປື່ຽນ, ດັດແກ ້, ແລະ/ຫລ ເພມສິ
ື່
້
ັ ການທົດລອງຕາມທື່
ເພອໃຫ້ໄດ້ຕາມສັນຍາ ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງຈັດຕັງປະຕິບດ
ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC 4,
ຫລ

(b)

ຈື່ າຍຄື່ າຊົດເຊຍຜົນເສຽຫາຍຕື່ ຜູື່ ຈັດຊ ້

ັ ຕາມການຮັບປະກັນຂອງ
ຍ້ອນບື່ ສາມາດປະຕິບດ

ສັນຍາ. ອັດຕາການຈື່ າຍຄື່ າຊົດເຊຍແມື່ ນ (______).

ັ ທື່ ນາໃຊ້ໃນການຕລາຄາພາຍໃຕ້
[ອັດຕາຊົດເຊຍແມື່ ນຕ້ອງໄດ້ສູງກວື່ າອັດຕາການປບ
32.2 (d)]

GCC 28.5

ໄລຍະສ້ອມແປງ ຫລ ປື່ຽນແທນແມື່ ນ: [ຂຽນຈານວນວັນໃສື່ ] .
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້ ສູດດັດແກ ້ລາຄາ
ເອກະສານເພມ:
້ ື່ ອຄິດໄລື່ ການດັດແກ ້ລາຄາ:
ິ ການຕື່ ໄປນເພ
ຖ້າໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບ GCC 15.1, ຈະຕ້ອງດັດແກລ້ າຄາ, ຈະຕ້ອງນາໃຊ້ວທ
ັ ສັນຍາ ເພື່ ອສະທ້ອນ
15.1
ລາຄາທື່ ຈື່ າຍໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ, ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ, ຈະຕ້ອງດັດແກ ້ໃນໄລຍະການປະຕິບດ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປື່ຽນແປງສື່ ວນປະກອບຂອງລາຄາຄື່ າແຮງງານ ແລະ ວັດສະດຸ ຕາມສູດດັື່ງນ:້
P1 = P0 [a + bL1 + cM1] P0
L0

M0

a+b+c=1

ໃນນ:້

ຈານວນເງ ິນທື່ ດັດແກ ້ໃຫ້ຜູື່ສະໜອງ.
້
ມູນຄື່ າສັນຍາ (ລາຄາພນຖານ).

P1

=

P0

=

a

=

ສື່ ວນປະກອບບື່ ມການປື່ຽນແປງທື່ ໝາຍເຖິງຜົນກາໄລ ແລະ ຄື່ າບລິຫານໃຊ້ຈື່າຍຕື່ າງໆທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ
ມູນຄື່ າສັນຍາ ແລະ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວຈະຕົກຢູື່ໃນລະຫວື່ າງຫ້າ (5) ຫາ ສິບຫ້າ (15) ເປເຊັນ.

b

=

ຄາດຄະເນເປເຊັນຄື່ າແຮງງານໃນມູນຄື່ າສັນຍາ.

c

=

L0, L1

=

M0, M1

=

ຄາດຄະເນເປເຊັນຄື່ າວັດສະດຸ ໃນມູນຄື່ າສັນຍາ.
*ດັດສະນແຮງງານນາໃຊ້ສາລັບອຸ ດສາຫະກາທື່ ເໝາະສົມໃນປະເທດຜະລິດ ໃນໄລຍະປະມູນ ແລະ ໃນ
ັ ລາຄາຕາມລາດັບ.
ວັນທື່ ມການປບ
ິ ໃນໄລຍະການປະມູນ ແລະ ໃນວັນທື່ ມການດັດແກ ້ລາຄາຕາມລາດັບໃນປະ
*ດັດສະນສາລັບວັດຖຸດບ
ເທດຜະລິດ.

ຜູື່ ສະຫນອງຈະບອກແຫລື່ ງຂອງດັດສະນ ແລະ ດັດສະນຂອງວັນປະມູນ.
້ ລະບຸ ໄວ້ແມື່ ນ:
ຄື່ າສາປະສິດ a, b ແລະ c ທື່ ຜູື່ ຈັດຊໄດ້
a = [ລະບຸ ຄື່າສາປະສິດ]
b= [ລະບຸ ຄື່າສາປະສິດ]
c= [ລະບຸ ຄື່າສາປະສິດ]

ໄລຍະວັນປະມູນ = ສາມສິບ (30) ວັນກື່ ອນວັນສຸ ດທ້າຍຂອງການຍື່ ນຊອງປະມູນ.
້ ອ.
ວັນດັດແກ ້ລາຄາ = [ລະບຸ ຈານວນອາທິດ] ອາທິດກື່ ອນວັນຈັດສົື່ງຂຶນເຮ
້
້
ື່ າຍໃດ ຝື່າຍໜຶື່ງ ຕາມເງື່ ອນໄຂຕື່ ໄປນ:້
ສູດດັດແກ ້ລາຄາຂ້າງເທິງນຈະຕ້
ອງຍົກຂຶນໂດຍຝ
(a)

ັ ຫລັກການ, ຈະບື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມການດັດແກ ້
ຈະບື່ ມການດັດແກ ້ລາຄາຫລັງຈາກວັນທື່ ສົື່ງສິນຄ້າເດມ. ໂດຍເປນ
ັ ຜູື່ ຮັບຜິດຊອບທັງຫມົດ. ເຖິງຢື່າງໃດກື່ ຕາມ, ຜູື່ ຈັດຊ ້
ລາຄາໃນໄລຍະຊັກຊ້າສົື່ງເຄື່ ອງ ຊຶື່ງແມື່ ນຜູື່ ສະໜອງຕ້ອງເປນ
ຈະມສິດສະເໜໃຫ້ຫລຸ ດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ຈະມການດັດແກ ້ລາຄາ.

(b)

ັ ມູນຄື່ າສັນຍາ P0 ຫາກແຕກຕື່ າງຈາກສະກຸ ນເງ ິນຂອງແຫລື່ ງດັດສະນແຮງງານ ແລະ ວັດສະ
ຖ້າສະກຸ ນເງ ິນທື່ ໃຊ້ເປນ
ັ ມູນຄື່ າສັນຍາທື່ ບື່ ຖກຕ້ອງ. ສາປະສິດດັດແປງຈະຕ້ອງກົງ
ດຸ , ຈະຕ້ອງນາໃຊ້ສາປະສິດດັດແປງເພື່ ອຫລກລ້ຽງການປບ
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ກັນກັບອັດຕາສື່ ວນຂອງອັດຕາແລກປື່ຽນລະຫວື່ າງສອງສະກຸ ນເງ ິນໃນໄລຍະເວລາປະມູນ ແລະ ວັນທື່ ມການດັດແກ ້
ົ ຂາ້ ງເທິງນ.້
ລາຄາຕາມທື່ ໄດ້ບື່ ງໄວ້
(c)

ັ ເງ ິນຈື່ າຍລື່ ວງໜ້າ.
ຈະບື່ ມການດັດແກ ້ລາຄາສາລັບສື່ ວນຂອງມູນຄື່ າສັນຍາທື່ ໄດ້ຈື່າຍໃຫ້ຜູື່ ສະໜອງໃນນາມເປນ
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ໝວດ X ແບບຟອມສັນຍາ
້
້
ັ ສື່ ວນປະກອບຂອງສັນຍາ. ແບບຟອມວື່ າດ້ວຍ
ໝວດນປະກອບດ້
ວຍແບບຟອມ ຊຶື່ງ, ແມື່ ນໄດ້ຕື່ ມຂຄວາມໃສື່
ໝົດແລ້ວ, ຈະເປນ
້
້
ັ ສັນຍາ ແລະ ການຄາປະກັນການຈື່ າຍລື່ ວງໜ້າ, ຖ້າຫາກຕ້ອງການ, ຈະຕ້ອງເຮັດໂດຍຜູື່ ຊະນະການ
ການຄາປະກັນການປະຕິບດ
ປະມູນ ຫລັງຈາກໄດ້ເຊັນສັນຍາ.

ຕາຕະລາງແບບຟອມ
ໜັງສແຈ ້ງການຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ ..................................................................................................... 84
ສັນຍາຕົກລົງ .............................................................................................................................................. 85
້
ັ ສັນຍາ .................................................................................................................... 87
ໜັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
້
ຫນັງສຄາປະກັ
ນການຈື່ າຍເງ ິນລື່ ວງໜ້າ ................................................................................................................ 89

83

ໜັງສແຈ ້ງການຮັບຮອງຜູື່ ຊະນະການປະມູນ
້
[ ໃຊ້ຫົວເຈັຽຂອງ
ຜູື່ ຈັດຊ]້
. . . . . . . [ວັນທ]. . . . . . .
ເຖິງ:

. . . . . . . . . . [ ຊື່ ແລະ ບື່ ອນຢູື່ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ] . . . . . . . . . .

ເລື່ ອງ: . . . . . . . . . . [ແຈ ້ງຜູື່ ຊະນະການປະມູນສາລັບສັນຍາເລກທ]. . . . . . . . . . .

້ ນເພື່ ອແຈ ້ງໃຫ້ທື່ານຊາບວື່ າເອກະສານປະມູນຂອງທື່ ານລົງວັນທ . . . . [ຂຽນວັນທ] . . . . ເພື່ ອ
ແຈ ້ງການສະບັບນແມື່
ັ ມູນຄື່ າ
ັ . . . . . . . . . .[ຂຽນຊື່ ຂອງສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍເລກທຕາມທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນ SCC] . . . . . . . . . . ຕົກເປນ
ປະຕິບດ
ັ ຮອງເອົາເທົື່າກັບ . . . . . . . . .[ຂຽນຈານວນເງ ິນເປນັ ຕົວເລກ ແລະ ຕົວໜັງສ ພ້ອມດ້ວຍຕະກຸນເງ ິນ], ຕາມທື່
ສັນຍາທື່ ໄດ້ຮບ
້ ງຂັນປະມູນ ແມື່ ນໄດ້ຮບ
ັ ແກ ້ໃຫ້ສອດຄື່ ອງກັບຂກ້ ານົດຕື່ ຜູື່ ເຂົາແຂື່
ັ ຮອງເອົາໂດຍອົງການຂອງພວກເຮົາ.
ໄດ້ດດ
ື່
້
ັ ສັນຍາພາຍໃນ 28 ວັນ ຕາມເງອນໄຂຂອງສັ
ທື່ ານຕ້ອງໄດ້ປະກອບຫນັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
ນຍາ, ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມ
້
ຄາປະກັ
ນທື່ ໄດ້ປະກອບໄວ້ໃນໝວດ X ຟອມສັນຍາ ຂອງເອກະສານປະມູນ.

ລາຍເຊັນຂອງຜູື່ ທື່ ອະນຸຍາດເຊັນ: ............................................................................................................................
ຊື່ ແລະ ຕາແໜື່ ງຂອງຜູື່ ເຊັນ: .................................................................................................................................
ຊື່ ຂອງອົງການ: .................................................................................................................................................
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ : ສັນຍາຕົກລົງ
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ສັນຍາ
້ ເຮັດຂຶນໃນ
້ ................ວັນ[ ] ເດອນ [ ]........ປ [
ສັນຍາສະບັບນໄດ້

]

ລະຫວື່ າງ
(1)

້ ານກົດໝາຍ, ເຊັື່ນ, ອົງການໜຶື່ງຂອງກະຊວງ .... ຂອງ
[ຊື່ ຄົບຖ້ວນຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ ], [ ອະທິບາຍການຈັດຕັງດ້
້ ນວື່
້ າ
້ ື່ ບົື່ງບື່ ອນຢູື່ຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ } ] (ດັື່ງຕື່ ໄປນເອ
ລັດຖະບານຂອງ {ປະເທດຂອງຜູື່ ຈັດຊ ້ }, ທື່ ມສານັກງານຕັງຢູ
້ ຝື່າຍໜຶື່ງ, ແລະ
“ຜູື່ ຈັດຊ”),

(2)

້
້ ນພາຍໃຕ້
ັ ທື່ ສ້າງຕັງຂຶ
ົ ໝາຍຂອງ [ ປະເທດຂອງຜູື່ ສະໜອງ] ແລະ ມສານັກງານຕັງ້
[ ຊື່ ຜູື່ ສະໜອງ], ບລິສດ
ກດ
້ ນວື່
້ າ “ຜູື່ ສະໜອງ”), ອກຝື່າຍໜຶື່ງ :
ຢູື່ [ ບື່ ອນຢູື່ຂອງຜູື່ ສະໜອງ ] (ດັື່ງຕື່ ໄປນເອ

ໂດຍອງຕາມຜູື່ ຈັດຊ ້ ໄດ້ເຊນປະມູນເພື່ ອສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການຈານວນໜຶື່ງ, [ອະທິບາຍໂດຍຫຍກື່້ ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ
ັ ເອົາການປະມູນຂອງຜູື່ ສະໜອງ ເພື່ ອສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການເຫລົື່ານັນ້ ,ໃນມູນຄື່ າລວມ ທັງ
ການບລິການ] ແລະ ໄດ້ຮບ

້ ນວື່
້ າ: ມູນຄື່ າສັນຍາ).
ັ (ສະກຸ ນເງ ິນ) (ລາຄາເປນ
ັ ຕົວເລກ ແລະຕົວຫນັງສ) (ຕື່ ໄປນເອ
ຫມົດເປນ
ຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຜູື່ ສະໜອງຕົກລົງດັື່ງຕື່ ໄປນ:້
1.

ຄາສັບຕື່ າງໆຢູື່ໃນສັນຍາສະບັບນ ້

ຈະຕ້ອງມຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນກັບບັນດາຄາສັບທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນເອກະ

ສານ

ສັນຍາ.
2.

3.

້
້ ອານາດເໜອກວື່ າເອກະສານສັນຍາ ອື່ ນໆ.
ັ ສື່ ວນປະກອບຂອງສັນຍາ. ສັນຍາສະບັບນມ
ເອກະສານຕື່ ໄປນຈະຕ້
ອງຖວື່ າເປນ
(a)

ຈົດໝາຍແຈ ້ງການຮັບຮອງເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ

(b)

ຟອມຍື່ ນປະມູນ

(c)

້ ານວນ ________(ຖ້າຫາກມ)
ເອກະສານເພມຈ

(d)

ເງື່ ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ (SCC)

(e)

ເງື່ ອນໄຂທົື່ວໄປຂອງສັນຍາ

(f)

້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກທົື່ວໄປ (ພ້ອມດ້ວຍລາຍການຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂກ້ ານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ)
ຂກ

(g)

ລາຍການສິນຄ້າ (ລວມດ້ວຍລາຍການລາຄາ)

(h)

ັ ສື່ ວນໜຶື່ງຂອງສັນຍາ,
ເອກະສານອື່ ນໆທື່ ລະບຸ ຢື່ ູໃນ GCC ຊຶື່ງຖວື່ າເປນ

້ ນດພິຈາລະນາຈື່ າຍເງ ິນໃຫ້ຜູື່ສະໜອງຕາມທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນສັນຍາສະບັບນ,້ ຜູື່ ສະໜອງຕ້ອງຕົກລົງ ເຫັນ
ຜູື່ ຈັດຊເຫັ

້
ດກັບຜູື່ ຈັດຊໃນການຈັ
ດຫາສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ ແລະ ແກ ້ໄຂສິື່ງທື່ ບົກຜື່ອງທື່ ມໃຫ້ຖກ ຕ້ອງທຸກຢື່າງຕາມຂ ້
ການົດທັງໝົດຂອງສັນຍາ.
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4.

ພ້ອມກັນນັນ້ ,

ັ ້ ນການສະໜອງສິນຄ້າ
ຜູື່ ຈັດຊຕົ້ ກລົງຊາລະເງ ິນໃຫ້ຜູື່ສະໜອງຕາມການພິຈາລະນາການຢງຢ

ແລະ

ການບລິການ ແລະ ແກ ້ໄຂສິື່ງທື່ ບົກຜື່ອງຕາມມູນຄື່ າຂອງສັນຍາ ຫລ ຈານວນເງ ິນອື່ ນໆທື່ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຊາ ລະພາຍ
້ ານົດຂອງສັນຍາຕາມເວລາ ແລະ ວິທການທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຢື່ ູ ໃນສັນຍາ.
ໃຕ້ຂກ

້ ສອດຄື່ ອງກັບກົດໝາຍຂອງ . . . . .
ັ ຫລັກຖານໃຫ້ແກື່ ສອງຝື່າຍ, ຈຶື່ງໄດ້ຕກ
ົ ລົງປະຕິບດ
ັ ສັນຍາສະບັບນໃຫ້
ສະນັນ້ , ເພື່ ອໃຊ້ເປນ
[ຊື່ ປະເທດທື່ ກູຢ້ ມເງ ິນ]. . . . .ຕາມວັນທ, ເດອນ ແລະ ປ ທື່ ການົດໄວ້ຂາ້ ງເທິງນ.້

ສາລັບ ແລະ ໃນນາມຜູື່ ຈັດຊ ້
ເຊັນ:

[ລາຍເຊັນ]

ັ [ ຕາແໜື່ ງ ]
ໃນນາມເປນ

ັ ທາງການ]
ໂດຍຊ້ອງໜ້າຂອງ [ພະຍານເປນ

ສາລັບ ແລະ ໃນນາມຜູື່ ສະໜອງ
ເຊັນ:

ັ ອະນຸຍາດຂອງຜູື່ ສະໜອງ]
[ລາຍເຊັນຂອງຜູື່ ຕາງໜ້າທື່ ໄດ້ຮບ

ັ [ ຕາແໜື່ ງ ]
ໃນນາມເປນ

ັ ທາງການ]
ໂດຍຊ້ອງໜ້າຂອງ [ ພະຍານເປນ
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້
ັ ສັນຍາ
ໜັງສຄາປະກັ
ນການປະຕິບດ
້ ສອດຄື່ ອງກັບຂແນະນ
້
[ທະນາຄານ, ຕາມການຮ້ອງຂຈາກຜູື່ ຊະນະການປະມູນ, ຈະປະກອບຟອມນໃຫ້
າທື່ ບົື່ງໄວ້]
້
້
[ຫົວເຈັຍຂອງຜູື່
ຄາປະກັ
ນ]
ຊື່ ຂອງຜູື່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
ວັນທ:

[ຊື່ ແລະ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງ ຜູື່ ຈັດຊ]້

້
_ [ຂຽນວັນທອອກໜັງສຄາປະກັ
ນ]

້
ໜັງສຄາປະກັ
ນ ເລກທ:

້
[ຂຽນເລກທອ້າງອງຂອງໜັງສຄາປະກັ
ນ]

້
້
້ ຽແຕື່ ຈະບົື່ງໄວ້ໃນຫົວເຈັຽ]
້
ຜູື່ ຄາປະກັ
ນ: [ຂຽນຊື່ ແລະ ບື່ ອນທື່ ອອກຫນັງສຄາປະກັ
ນ, ເວັນເສັ

ັ ກລະນການຮື່ ວມທຸລະກິດ ໃຫ້ຂຽນຊື່ JV ໃສື່ ] (ເອນ້ ຕື່ ໄປວື່ າ "ຜູື່ ຮ້ອງ
ັ ແຈ ້ງການວື່ າ _ [ຂຽນຊື່ ຜູື່ ຈັດຊ ້ ແລະ ຖ້າເປນ
ພວກເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ, ເພື່ ອສະໜອງ _ [ຂຽນຊື່ ຂອງ
ຂ") ໄດ້ເຊັນສັນຍາເລກທ. [ເລກທຂອງສັນຍາ] ໃນວັນທ [ຂຽນວັນທໃສື່ ] ກັບຜູື່ ໄດ້ຮບ
້ ື່ ໄປວື່ າ "ສັນຍາ").
ສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍການ ອະທິບາຍໂດຍຫຍກື່້ ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ] (ເອນຕ

້ ພວກເຮົາເຂົາໃຈວື່
້
້
ັ ສັນຍາ.
ນອກຈາກນັນ,
າ, ອງຕາມເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ຜູື່ ສະໜອງ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບໜັງສຄາປະກັ
ນການປະ ຕິບດ
້
ັ ຜູື່ ຄາປະກັ
ູື່ ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍບື່ ມການ
ໂດຍອງໃສື່ ການສະເໜຈາກຜູື່ ຮ້ອງຂ, ພວກເຮົາໃນນາມເປນ
ນ, ຍິນດຈື່ າຍໃຫ້ຜໄດ້
ັ ຕົວເລກ] [ຂຽນຈານວນເງ ິນເປນ
ັ ຕົວໜັງສ]1, ຈານວນເງ ິນດັື່ງກື່ າວຈະໄດ້
ປື່ຽນແປງຈານວນເງ ິນທັງໝົດບື່ ເກນ [ຂຽນຈານວນເງ ິນເປນ
ູື່ ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫລັງໄດ້ຮບ
ັ ຄາ
ຈື່ າຍໃນປະເພດ ແລະ ອັດຕາສື່ ວນຂອງສະກຸ ນເງ ິນທື່ ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ, ແລະ ຈະຈື່ າຍໃຫ້ຜໄດ້

ັ ເອກະສານຕື່ າງຫາກ ຫລ ເອກະສານທື່ ຢງຢ
ັ ້ ນວື່ າຜູື່ ຮ້ອງຂໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຜິດ ຕື່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມ
ຮ້ອງຈາກທື່ ານເປນ
ັ ຕ້ອງໄດ້ພສ
ິ ູດ ຫລ ສະແດງຫລັກຖານ ຫລ ເຫດຜົນໃດໆສາລັບຄາ ຮຽກຮ້ອງຂອງທື່ ານໃນຈານວນເງ ິນທື່ ໄດ້
ສັນຍາ ໂດຍບື່ ຈາເປນ
ັ້
ການົດໄວ້ນນ.
້ ຜົນໃຊ້ໄດ້ບື່ ເກນ.............ວັນ...........….…2, ແລະ ທຸກໆການ ຂເບກຈື່ າຍເງ ິນ ທື່ ພົວພັນເຖິງການ
້
ໜັງສຄາປະກັ
ນສະບັບນມ
້ ອງໄດ້ສື່ ງຫາຫ້
້
ົ
ົ ຂາ້ ງເທິງໃນວັນ ຫລ ກື່ ອນວັນ ດັື່ງກື່ າວນ.້
ຄາປະກັ
ນສະບັບນຕ້
ອງການທະນາຄານ ຕາມທື່ ໄດ້ບື່ ງໄວ້
້ ນອອກໃຫ້ພາຍໃຕ້ກດ
້
ົ ລະບຽບ “Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010
ໜັງສຄາປະກັ
ນສະບັບນແມື່
້
ັ ອອກ.
Revision, ICC Publication No. 758”, ຍົກເວັນເອກະສານ
ປະກອບພາຍໃຕ້ມາດຕາ 15(a) ທື່ ໄດ້ຕດ

_____________________

[ເຊັນ(s)]

1

້
ັ ເປເຊັນຂອງມູນຄື່າສັນຍາທື່ ຍອມຮັບດັື່ງທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນຈົດໝາຍແຈ ້ງການຮັບຮອງ
ຜູື່ ຄາປະກັ
ນຕ້ອງໃສື່ຈານວນເງ ິນໂດຍຄິດໄລື່ເປນ

ເອົາຜູື່ ຊະນະການປະມູນ,

ັ ຜົນປະໂຫຍດຮັບເອົາໄດ້.
ແລະ ຕ້ອງໄດ້ການົດໄວ້ຕາມສະກຸນເງ ິນຂອງສັນຍາ ຫລ ສະກຸນເງ ິນ ທື່ ສາມາດແລກປື່ຽນໄດ້ໂດຍເສລ ຊຶື່ງຜູື່ ໄດ້ຮບ
2

ື່
້
ໃສື່ຈານວນ 28 ວັນ, ຫລັງຈາກວັນທື່ ຄາດຄະເນວື່າ ໃນການສົື່ງມອບສິນຄ້າ ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ GCC ເງອນໄຂ
53.1. ຜູື່ ຈັດຊຕ້ອງຄ
ານຶງວື່ າໃນກລະນມ
້
້ມການຕື່ ເວລາ ໃນຄາ້ ປະກັນຈາກຜູື່ ຄາ້ ປະກັນ. ການຮຽກຮ້ອງດັື່ງກື່ າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນເປນັ
ການຕື່ ເວລາໃນການສົື່ງມອບສິນຄ້າ, ຜູື່ ຈັດຊຈະຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ
ື່
້
້ ຄວາມດັ
້ ໃນຟອມ:
້
້
້
ື່ ງຕື່ ໄປນໃສື່
ລາຍລັກອັກສອນ ກື່ ອນວັນທການົດໄວ້ໃນຫນັງຄາປະກັນຈະໝົດອາຍຸ , ໃນການກະກຽມການຄາປະກັ
ນ ຜູື່ ຈັດຊອາດຈະເພ
ມຂ
້
ື່ ອດຽວ ໃນການົດບື່ ເກນ [ຫົກເດອນ] [ປໜຶື່ງ], ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເປນ
້
້
ັ
“ຜູື່ ຄາປະກັ
ນຍິນດຕົກລົງຕື່ ການຄາປະກັ
ນ ສະບັບນໄດ້ເທ
້
້
ລາຍລັກ ອັກສອນຂອງຜູື່ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ແຕື່ ຄວາມຮຽກຮ້ອງດັື່ ງກື່ າວຈະ ຕ້ອງສະເໜໃຫ ້ຜູື່ ຄາປະກັ
ນກື່ ອນວັນການຄາປະກັ
ນຈະຫມົດອາຍຸ .

87

້
ໝາຍເຫດ: ທຸກໆປະໂຫຍກທື່ ຂຽນເນງ້ ແມື່ ນເພື່ ອໃຊ້ເຂົາໃນການກະກຽມຟອມ
ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຕັດອອກຈາກ ເອກະສານສຸ ດ
ທ້າຍ.

88

້
ຫນັງສຄາປະກັ
ນການຈື່ າຍເງ ິນລື່ ວງໜ້າ
້
້
[ຫົວເຈັຍຂອງຜູື່
ຄາປະກັ
ນ]
ຊື່ ຂອງຜູື່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
ວັນທ:

[ຊື່ ແລະ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງຜູື່ ຈັດຊ]້

້
_ [ວັນທອອກໜັງສຄາປະກັ
ນ]

້
ໜັງສຄາປະກັ
ນການຈື່ າຍເງ ິນລື່ ວງໜ້າ ເລກທ:

້
[ເລກທອ້າງອງຂອງໜັງສຄາປະກັ
ນ]

້
້
້ ຽແຕື່ ຈະບົື່ງໄວ້ໃນຫົວເຈັຽ]
້
ຜູື່ ຄາປະກັ
ນ: [ຂຽນຊື່ ແລະ ບື່ ອນທື່ ອອກຫນັງສຄາປະກັ
ນ, ເວັນເສັ
້ ື່ ໄປວື່ າ "ຜູື່ ຮ້ອງ
ັ ກລະນການຮື່ ວມທຸລະກິດ ໃຫ້ຂຽນຊື່ JV ໃສື່ ] (ດັື່ງເອນຕ
ັ ແຈ ້ງການວື່ າ _ [ຊື່ ຜູື່ ສະໜອງ ແລະ ຖ້າເປນ
ພວກເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ, ເພື່ ອປະຕິບດ
ັ _ [ຂຽນຊື່ ຂອງ
ຂ") ໄດ້ເຊັນສັນຍາເລກທ. [ເລກທຂອງສັນຍາ] ໃນວັນທ [ຂຽນວັນທໃສື່ ] ກັບຜູື່ ໄດ້ຮບ
້ ື່ ໄປວື່ າ "ສັນຍາ").
ສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍການອະທິບາຍໂດຍຫຍກື່້ ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ] (ເອນຕ

້ ພວກເຮົາເຂົາໃຈວື່
້
ັ ຈານວນ [ຂຽນຈາ ນວນເປນ
ັ ຕົວ
ນອກຈາກນັນ,
າ, ໂດຍອງໃສື່ ເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ການຈື່ າຍເງ ິນລື່ ວງໜ້າເປນ
້
ັ ຕົວໜັງສ] ຈະຕ້ອງແລກປື່ຽນກັບຫນັງສຄາປະກັ
ເລກ] () [ຂຽນຈານວນເປນ
ນການຈື່ າຍເງ ິນລື່ ວງໜ້າ.
້
ັ ຜູື່ ຄາປະກັ
ູື່ ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍບື່ ມການ
ໂດຍອງໃສື່ ການສະເໜຈາກຜູື່ ຮ້ອງຂ, ພວກເຮົາໃນນາມເປນ
ນ, ຍິນດຈື່ າຍໃຫ້ຜໄດ້
ັ ຕົວເລກ] [ຂຽນຈານວນເງ ິນເປນ
ັ ຕົວໜັງສ]1, ແລະ ຈະຈື່ າຍໃຫ້ຜໄດ້
ູື່ ຮບ
ັ
ປື່ຽນແປງຈານວນເງ ິນທັງໝົດບື່ ເກນ [ຂຽນຈານວນເງ ິນເປນ
້
ື່
ັ ເອກະສານຕື່ າງຫາກ ຫລ ເອກະສານທຢງຢ
ັ ນວື່ າ ຜູື່ ສະໜອງໄດ້ກະທາຜິດ ຕື່
ັ ຄາຮ້ອງຈາກທື່ ານເປນ
ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫລັງໄດ້ຮບ
ັ ຕ້ອງໄດ້ພສ
ິ ູ ດ ຫລ ສະແດງຫລັກຖານ ຫລ ເຫດຜົນ ໃດໆສາລັບຄາຮຽກຮ້ອງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມສັນຍາ ໂດຍບື່ ຈາເປນ
ື່
້
ື່
ັ
ຂອງທື່ ານໃນຈານວນເງ ິນທໄດ້ການົດໄວ້ນນໂດຍບົ
ງວື່ າຜູື່ ຮ້ອງຂ:

ື່ ນໆ ແຕື່ ບື່ ແມື່ ນໃຊ້ເພື່ ອຈຸດປະສົງກະກຽມຈັດຫາສິນຄ້າ;
ົ້
(a) ໄດ້ນາໃຊ້ເງ ິນລື່ ວງໜ້າ ເພື່ ອໃຊ້ຈື່າຍສາລັບເປາໝາຍອ
ຫລ
(b)

ບື່ ໄດ້ຈື່າຍເງ ິນລື່ ວງໜ້າຄນຕາມເງື່ ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ໂດຍບົື່ງບອກຈານວນທື່ ຜູື່ ກື່ ຽວບື່ ໄດ້ຈື່າຍຄນ.

້
ັ ການສະເໜຕື່ ຜູື່ ຄາປະກັ
ັ ້ ນຈາກທະນາຄານຂອງຜູື່ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ອາດເປນ
ນໃນຮູ ບໃບຢງຢ
ື່
້
້
້
ົ ເຂົາໃນບັນຊລາຍຮັບຂອງຜູື່ ຮ້ອງຂເລກທ [ເລກທ] ຢູື່
ປະໂຫຍດໂດຍລະບຸ ວື່າການເບກຈື່ າຍລື່ ວງໜ້າທເວົາມາຂ້າງເທິງນແມື່ ນໄດ້ຈດ
້
ຄາຮ້ອງກື່ ຽວກັບການຄາປະກັ
ນອັນນ ້

[ຊື່ ແລະ ບື່ ອນຢູື່ ຂອງທະນາຄານຂອງຜູື່ ຮ້ອງຂ]..

້
້
້ ຈະຫລຸ
ັ ລາດັບ ຕາມຈານວນທື່ ເງ ິນເບກຈື່ າຍລື່ ວງໜ້າຖກທົດແທນຄນ ດັື່ງທື່ ໄດ້
ຈານວນເງ ິນສູງສຸ ດຂອງການຄາປະກັ
ນຄັງນ
ດລົງເປນ
້
້
ັ ້ ນເບກຈື່ າຍລະຫວື່ າງກາງ ຊຶື່ງຕ້ອງສະເໜໃຫ້ພວກເຮົາຮູ .້ ຫນັງສຄາປະກັ
ລະບຸ ໄວ້ໃນສາເນົາໃບສະຫລຸ ບການຢງຢ
ນ ສະບັບນຈະໝົ
ດ
້ ບ (90) ເປເຊັນຂອງ
ັ ້ ນການເບກຈື່ າຍ ລະຫວື່ າງກາງທື່ ບົື່ງບອກ ວື່ າເກົາສິ
ັ ສາເນົາ ໃບຢງຢ
ອາຍຸ , ຢື່າງລ້າສຸ ດ, ຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຮບ
້
ັ ນວື່ າໃຫ້ຈື່າຍໃຫ້, ຫລ ໃນວັນທ [ບົື່ງວັນທ] ມ ້ [ບົື່ງເດອນ], 2 [ປ], ເຊິື່ງອັນໃດຮອດກື່ ອນ.
ມູນຄື່ າສັນຍາທື່ ຮັບຮອງເອົາ, ໄດ້ຖກຢງຢ
້
້ ຫລ ກື່ ອນວັນທນ.້
້ ທຸກໆຄາຮ້ອງຂເບກ ຈື່ າຍພາຍໃຕ້ການຄາປະກັ
້
ສະນັນ,
ນ ອັນນ ້ ຈະຕ້ອງຍື່ ນມາໃຫ້ພວກເຮົາ ຢູື່ຫ້ອງການນໃນມ

1

້
ຜູື່ ຄາປະກັ
ນຕ້ອງບອກຈານວນເງ ິນທື່ ເທົື່າກັນກັບຈານວນເງ ິນເບກຈື່ າຍລື່ ວງໜ້າຕາມສະກຸນເງ ິນເບກຈື່ າຍລື່ ວງໜ້າ ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນສັນຍາ, ຫລ ສະກຸນເງ ິນ
ທື່ ແລກປື່ຽນໄດ້ຢື່າງເສລ ຊຶື່ງຜູື່ ຈັດຊຮັ້ ບເອົາໄດ້.
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້ ນອອກໃຫ້ພາຍໃຕ້ກດ
້
ົ ລະບຽບ “Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010
ໜັງສຄາປະກັ
ນສະບັບນແມື່
້
ັ ອອກ.
Revision, ICC Publication No. 758”, ຍົກເວັນເອກະສານ
ປະກອບພາຍໃຕ້ມາດຕາ 15(a) ທື່ ໄດ້ຕດ

_____________________

[ເຊັນ(s)]

້
ໝາຍເຫດ: ທຸກໆປະໂຫຍກທື່ ຂຽນເນງ້ ແມື່ ນເພື່ ອໃຊ້ເຂົາໃນການກະກຽມຟອມ
ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຕັດອອກຈາກ ເອກະສານສຸ ດ
ທ້າຍ.
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ຕົວຢື່າງແບບຟອມ
(ສາລັບ ເອດບິ, ທະນາຄານໂລກ, ແລະຜູ ໃ້ ຫທຶນອື່ ນໆ)
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
[ຊື່ ຂອງໂຄງການ]

ເງ ິນກູຢ້ ມ ເລກທ/ ເງ ິນຊື່ ວຍເຫລອລ້າ ເລກທ:___________________________
ຊື່ ຂອງສັນຍາ: __________________
້ ___________________
ເລກທອ້າງອງ. (ຕາມແຜນການຈັດຊ):

ັ /ໄດ້ນາໃຊ້/ມຈຸດປະສົງຈະນາໃຊ້] ທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ [ຫລ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ [ໄດ້ຮບ
ື່
ື່
້
ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ] ເພອໃຊ້ຈື່າຍສາລັບ [ຊຂອງໂຄງການ], ແລະ ມຈຸດປະສົງນາໃຊ້ສື່ວນໜຶື່ງຂອງທຶນເຂົາໃນລາຍຈື່
າຍຂອງ
1.

ສັນຍາ17 [ຊື່ ຂອງສັນຍາ]18.

້ ື່ ນຊື່ ອງປະມູນສາລັບ [ອະທິບາຍໂດຍການ
ັ ທື່ ມຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມຄວາມເໝາະສົມເຂົາຍ
[ຊື່ ຜູື່ ຈັດຊ]້ ຂເຊນບັນດາບລິສດ
້
້ າສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການທື່ ຕ້ອງການ, ລວມດ້ວຍບລິມາດ, ສະຖານທື່ , ໄລຍະການຈັດສົື່ງ, ຂອບການເພມຄະແນນ
ັ ຫຍໜ້
ຂຽນເປນ
ັ , ຖ້າໃຊ້]19.
ທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ບລິສດ
2.

3.

້
ການປະມູນຈະດາເນນຕາມຂັນຕອນການປະມູ
ນພາຍໃນຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ຄູື່ ມແນະນາ: ຂອງທະນາຄານໂລກ ວື່ າ

ຶ ສາ, ພາຍໃຕ້ການກູຢ້ ມຂອງ IBRD, ທຶນ
ດ້ວຍ: ການຈັດຊສິ້ ນຄ້າ, ການກື່ ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ແລະ ການບລິການ ທື່ ບື່ ແມື່ ນດ້ານທື່ ປກ
້ ມ ຊຶື່ງເປນ
ື່
ື່
ັ ການຕົກລົງຢື່າງ
IDA & ທຶນຊື່ ວຍເຫລອລ້າຂອງຜູື່ ກູຢ້ ມເງ ິນຈາກທະນາຄານ [ຊທຖກຕ້ອງ ແລະ ວັນທການພມ ນາໃຊ້ປມຄູື່
້
້
ັ ທາງການ, ຫລ “ປມຄູື່ ມ ວື່ າດ້ວຍການຈັດຊຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ” ຖ້າໃຊ້ທນ
ຶ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ] (“ຄູື່ ມ
ເປນ

້ ແລະ ເປດໃຫ້ຜູື່ເຂົາແຂື່
້ ງຂັນປະມູນທຸກໆຄົນທື່ ມຄວາມເໝາະສົມຕາມບົດແນະນາວື່ າດ້ວຍການຈັດຊ.້ ພ້ອມກັນນັນ,
້ ໃຫ້
ການຈັດຊ”),
້ າ 1.6 ແລະ 1.7 ທື່ ການົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກວື່ າດ້ວຍການມຜົນປະໂຫຍດຊາຊ້
້ ອນ.
ເບິື່ງຫຍໜ້
້ ນຈາກ [ຊື່ ຂອງອົງການທື່ ຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ທື່ ມຄວາມເໝາະສົມອາດໄດ້ຮບ
ັ ຂມູ
ັ ອົງການ, ຊື່ ແລະ ອແມວຂອງຜູື່ ທື່
ບລິສດ
ບດ
ຮັບຜິດຊອບ] ແລະ ກວດກາເອກະສານປະມູນໃນເວລາໂມງການ [ວັນໂມງລັດຖະການ, ຖ້ານາໃຊ້, ເຊັື່ນ 0900 ຫາ 1700 ໂມງ] ຢູື່
ບື່ ອນຢູື່ຂ້າງລຸື່ ມນ ້ [ບົື່ງບື່ ອນຢູື່ໃສື່ ທ້າຍຂອງໜັງສເຊນນ]້ 20.
4.

້
ັ ພາສາ [ພາສາ] ໂດຍຍື່ ນໜັງສຫາທື່ ຢູື່ຂ້າງລຸື່ ມນ ້ ແລະ ໂດຍ
ັ ທື່ ມຄວາມເໝາະສົມ ອາດຊເອກະສານປະມູ
ບລິສດ
ນຄົບຊຸດເປນ
ຈື່ າຍເງ ິນທື່ ຈະບື່ ສົື່ງຄນຈານວນ21 [ລະບຸ ຈານວນເງ ິນສະກຸ ນເງ ິນຂອງປະເທດຜູື່ ກູຢ້ ມ ຫລ ສະກຸ ນເງ ິນທື່ ແລກປື່ຽນໄດ້]. ວິທຊາລະຕ້ອງ
5.

ັ [ລະບຸ ວທ
ິ ຊາລະ]22. ເອກະສານປະມູນ ຈະສົື່ງໃຫ້ດວ້ ຍ [ລະບຸ ວທ
ິ ການສົື່ງ]23.
ຈື່ າຍເປນ
17

18

19

20
21
22

້ ກໃໝື່ 3 ແລະ ໃຫ ້ປື່ຽນ ນາເບ
້
ັ ປະເພດປະມູນແບບຫລາຍສັນຍາ. ເພມວັ
ປື່ຽນແທນ “ສັນຍາ” ຖ້າວື່າການປະມູນຫາກເປນ
3-8 ຕາມນ:້ “ຜູື່ ເຂົາ້ ແຂື່ງຂັນປະມູນ
້ ື່ ງຂັນ ປະມູນເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກຜູື່ ກື່ ຽວມ
ສາມາດຍື່ ນຊອງປະມູນສາລັບໜຶື່ງ ຫລ ຫລາຍສັນຍາ, ຕາມທື່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນ ເອກະສານປະມູນ. ອະນຸຍາດໃຫຜູື່້ ເຂົາແຂ

້
ຈຸດປະສົງຢາກ ສະເໜລຸ ດລາຄາໃນກ ລະນຜູື່ ກື່ ຽວ ໄດ້ຮັບຫລາຍກວື່າ ໜຶື່ງສັນຍາ ແຕື່ວື່າການ ສະເໜຂຫລຸ ດລາຄາ ນັນຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸ
ໄວ້ໃນໃບຍື່ ນປະມູນ.”
້
ື່
້
ັ
ັ ຕາມ
ໃຫ ້ຂຽນເຂົາ ຖ້າຫາກນາໃຊ້: “ສັນຍາສະບັບນ ຈະເປນການລົງ ທຶນຮື່ວມລະຫວື່າງ [ຊຂອງອົງການລົງທຶນຮື່ ວມ]. ຂະບວນ ການປະມູນຈະຕ້ອງ ປະຕິບດ
ຫລັກການ ແລະ ວິທການຂອງທະນາຄານໂລກ.”
້ າລັບແຕື່ລະປະເພດສິນຄ້າ, ຈານວນ, ໄລຍະເວລາໃນການສົື່ງມອບ, ການນາໃຊ້ຫລັກການໃຫ ້ສິດທິພເິ ສດຕື່ ບລິສດ
ັ ພາຍ
ຈະຕ້ອງປະກອບຄາອະທິບາຍໂດຍຫຍສ
ື່
ື່
້ ນ ຫລ ບື່ . ເອກະສານປະມູນ
້ ນອນໆ ທເຫັນວື່າຈາເປນ
້ ື່ ງຂັນປະມູນຕັດສິນວື່າ ຕົນເອງຈະເຂົາຮ
້ ື່ ວມການປະມູນຕາມການເຊອເຊ
ັ ເພື່ ອໃຫຜູື່້ ເຂົາແຂ
ໃນ ແລະ ຂມູ
້ ື່ ງຂັນປະມູນ ມປະສົບປະການສະເພາະ ຫລ ຄວາມສາມາດອື່ ນໆ; ຄວາມຮຽກຮ້ອງຄຸ ນນະວຸ ທດ
້
ິ ື່ ງກື່
ັ າວ ຈະຕ້ອງລະບຸ ເຂົາໃນວັ
ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ ້ ຜູື່ ເຂົາແຂ
ກນ ້ .
ື່
້
ື່
ື່
ື່
ຫ ້ອງການເພອສອບຖາມຂມູນ ແລະ ບື່ອນອອກເອກະສານປະມູນ ຫລ ບື່ອນສົງຊື່ອງປະມູນ ແມື່ ນ ຫລ ບແມື່ ນ ບື່ອນດຽວກັນກໄດ້.
ັ ຄື່ າພິມເອກະສານ ແລະ ຄື່າສົື່ງທາງໄປສະນ. ຈານວນລະຫວື່າງ US$50 ແລະ US$100 ຫລ ທຽບເທົື່າ ເຫັນວື່າເໝາະສົມ.
ຄື່າທານຽມຕ້ອງບອກວື່າເປນ
ຕົວຢື່າງເງ ິນສົດ, ເງ ິນໂອນ, ໄປສູື່ ເລກບັນຊໃດໜຶື່ງໂດຍສະເພາະ ແລະ ອື່ ນໆ.
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ຊອງປະມູນຈະຕ້ອງສົື່ງຫາບື່ ອນຢູື່ ຂ້າງລຸື່ ມນ ້ [ບອກບື່ ອນຢູື່ ຢູື່ ທ້າຍໜັງສເຊນ]24 ໃນວັນ ຫລ ກື່ ອນ [ບອກເວລາ ແລະ ວັນ].
ການສົື່ງດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕນິກຈະບື່ ອະນຸຍາດ. ການປະມູນທື່ ສົື່ງຊ້າ ຈະຖກປະຕິເສດ. ການເປດຊອງປະມູນຈະເປດຕື່ ໜ້າ
້ ງຂັນປະມູນທື່ ຖກແຕື່ ງຕັງ້ ແລະ ບຸ ກຄົນອື່ ນທື່ ສົນໃຈຢາກເຂົາຮື່
້ ວມຢູື່ສະຖານທື່ ໆ
ສາທາລະນະໂດຍຊື່ ອງໜ້າຜູື່ ຕາງໜ້າຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ການົດໄວ້ຂາ້ ງລຸື່ ມນ ້ [ບອກບື່ ອນຢູື່ ຢູື່ ທ້າຍໜັງສເຊນ] ໃນ [ເວລາ ແລະ ວັນທ].
6.

7.

້
ທຸກໆເອກະສານຈະຕ້ອງປະກອບແຈ ້ງການຄາປະກັ
ນການປະມູນ

8.

້ ນ: [ບື່ ອນຢູື່ລະອຽດ]
້ ງຢູື່ຂ້າງລຸື່ ມນແມື່
ບື່ ອນຢູື່ທື່ ເວົາເຖິ

[ຊື່ ຫ້ອງການ,ເບຫ້ອງ]

ເຖິງ: [ຊື່ ພະນັກງານ ແລະ ຕື່ າແໜື່ ງ]
[ໃສື່ ທື່ ຢູື່ ຕູໄ້ ປສະນ ແລະ/ຫລ ໃສື່ ທື່ ຢູື່ຖະໜົນ]
[ລະຫັດຕູ ໄ້ ປສະນ, ເມອງ, ປະເທດ]

ໂທຣ: [ປະກອບຊື່ ປະເທດ ແລະ ລະຫັດເມອງ]

ແຟກ: [ປະກອບຊື່ ປະເທດ ແລະ ລະຫັດເມອງ]

້ ຍາດ]
ອແມວ: [ບື່ ອນຢູື່ ອແມວ ຖ້າການສົື່ງການປະມູນແບບນອະນຸ

23

24

ັ ຫລ ເພື່ ອຄວາມປອດໄພ, ອາດຕ້ອງໄດ້
ລະບົບການຈັດສົື່ງເອກະສານ ແມື່ ນອາດຈະສົື່ງໃຫ ້ໂດຍກົງຕາມລະບົບສົື່ງເອກະສານຢູື່ ທ ້ອງຖິື່ນ. ຖ້າຫາກມຄວາມຈາເປນ
ື່
ື່
ໃຊ້ການບລິການຈັດສົງເອກະສານສະເພາະສາລັບການຈັດສົງມາຈາກຕື່າງປະເທດ. ຕາມການຕົກລົງ ຂອງທະນາຄານໂລກ, ເອກະສານອາດຈະຈັດສົື່ງໂດຍໃຊ້
ລະບົບອແມວ.
້ ນ ແລະ ອອກເອກະສານ ປະມູນ.
ໃຫ ້ປື່ຽນແທນບື່ອນຢູື່ ສາລັບຍື່ ນຊື່ອງ ຖ້າຫາກເຫັນວື່າມັນແຕກຕື່າງຈາກຫ ້ອງການບື່ອນສອບຖາມຂມູ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ິ າບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ສັຕພ
--------------------------ື່
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ
ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ

ເລກທ:

/ກຊສ.ສຊສ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທ:
ຫນັງສແຈ ້ງເຊນປະມູນ
1.

ັ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮບ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ປະຈາປ 2017
ັ ງ ົບປະມານ ຈາກທະນາຄານໂລກ ຜື່ານກົນໄກ ການໃຫ້ທນ
ຶ ຂອງກອງທຶນປກ
ອະນຸມດ
ເພື່ ອດາເນນການຈັດຊ ້ ອຸ ປະກອນຕິດຕາມ ຄຸ ນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ ດ້ວຍການດາເນນການປະມູນເປດກວ້າງ.
ລ/ດ

ລາຍການສິນຄ້າ

ຫົວໜື່ ວຍ

ຈານວນ

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

ລະບົບ

1

6

Vibration and Over pressure meter

ຊຸດ
1
ື່
ື່
ັ ທສົນໃຈ ແລະ ມຄຸ ນນະວຸ ດທິເຫມາະສົມ ເຂົາ້
2. ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ຂເຊນບັນດາບລິສດ
ຍື່ ນຊອງປະມູນ ສາລັບສະຫນອງ ອຸ ປະກອນຕິດຕາມ ອາກາດ ແລະ ສຽງ. ໄລຍະການຈັດສົື່ງແມື່ ນ 90 ວັນ.
້ ນຄ້າ, ກາ້
3. ການປະມູນ ຈະດາເນນຕາມຂັນຕອນການປະມູ
ນເປດກວ້າງ ທື່ ໄດ້ການົດໄວ້ຢື່ ູໃນດາລັດວື່ າດ້ວຍການປະມູນຈັດຊສິ
ນກື່ ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການບລິການດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທ 03/ນຍ, ລົງວັນທ 9 ມັງກອນ 2004 ແລະ ລະບຽບ

້
ັ ດາລັດ, ສະບັບເລກທ 063/ກງ, ລົງວັນທ 12 ມນາ 2004 ແລະ ສະບັບດັດແກ ້ ເລກທ 0861/ກງ, ລົງ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ວັນທ 05 ພຶດສະພາ 2009.
ັ ທື່ ມຄຸ ນນະວຸ ດທິເຫມາະສົມ,
4. ການປະມູນນ ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກໆບລິສດ

ມໃບອະນຸຍາດດາເນນທຸລະກິດຖກ ຕ້ອງຕາມ
ື່
ກົດຫມາຍທກື່ ຽວພັນກັບການສະຫນອງສິນຄ້າ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ການບລິການທື່ ຕ້ອງການ.
ັ ທື່ ມຄຸ ນນະວຸ ດທິເຫມາະສົມ ສົນໃຈສາມາດຕິດຕື່ ພົວພັນໄດ້ທື່ ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ,
5. ບລິສດ
້ 100 ຊັນ້ 2, ໂທລະສັບ/ໂທລະ
ຖະໜົນນາໄຮື່ ດຽວ, ເມອງຈັນທະບູລ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ, ຕຶກ ກຊສ ນາເບ
ສານ: (+856-30)983 2286, ອ-ແມລ: sack_4369@yahoo.com ແລະ ກວດກາເບື່ ງເອກະສານປະມູນໄດ້ທື່ ສະຖາ
ບັນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຕາມວັນເວລາລັດຖະການ.

້
້
ັ ໃດ ທື່ ຕ້ອງການຊເອກະສານປະມູ
6. ບລິສດ
ນຄົບຊຸດ ຕ້ອງຍື່ ນຫນັງສສະເຫນຫາ ຕາມທື່ ຢູື່ຂ້າງເທິງ, ເລມແຕື່
ວັນທ 27 ກຸ ມພາ
້
ັ ຕົນໄປ,
ັ
2017 ເປນ
ໃນລາຄາ 1,500,000 ລ້ານ ກບ, ຈານວນເງ ິນດັື່ງກື່ າວນ ້ ຈະບື່ ມການສົື່ງຄນ. ວິທການຊາລະຕ້ອງຈື່ າຍເປນ
(ເງ ິນສົດ ຫລ ເຊັກເງ ິນສົດ).
້
7. ຊອງປະມູນຕ້ອງສົື່ງທື່ ຢູື່ລູື່ ມນ,ໃນເວລາ
ຫລ ກື່ ອນເວລາ 10:00 ໂມງເຊົາ,້ ວັນທ 7 ເມສາ 2017. ຊອງປະມູນໃດທື່ ສົື່ງຊ້າກວື່ າ
ເວລາທື່ ການົດໄວ້ຈະບື່ ຮັບເອົາ ແລະ ຈະສົື່ງຄນ ໂດຍບື່ ມການເປດຊອງ. ຊອງປະມູນທຸກໆ ຊອງຈະໄດ້ເປດໃນເວລາ 10:00 ໂມງ
້ ງຂັນປະມູນທື່ ສົນໃຈເຂົາຮື່
້ ວມ
ເຊົາ,້ ວັນທ 7 ເມສາ 2017 ໂດຍຊ້ອງຫນ້າຄະນະກາມະການປະມູນ ແລະ ຕົວແທນຂອງຜູື່ ເຂົາແຂື່
ນາ.
ຫົວໜ້າສະຖາບັນ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
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