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ໝວດI - ຂ້ແນະນາສາລັບຜູເຂົາ້ ແຂງຂັນປະມູນ
ກ.
1. ຂອບເຂດຂອງການ
ປະມູນ

2. ແຫລງທຶນ

ບັນຍັດທົວ
່ ໄປ

1.1

ໂດຍອີງໃສການແຈງເຊີນປະມູນຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວຢູໃນຂ້ມູນສາລັບການປະມູນ (BDS) ຜູຈັດຊື້
ໄດອອກເອກະສານປະມູນສະບັບນີ້ເພື່ອດາເນີນການຈັດຊື້ສາລັບສິນຄາແລະອຸປະກອນດັ່ງທີ່ແຈງ
ໄວໃນໝວດ VII: ລາຍການ. ຊື່ຂອງການຕອງການ, ຊື່ຂອງການປະມູນ, ເລກທີສນ
ັ ຍາແລະ
ຈານວນພູດຂອງການປະມູນເປີດກວາງພາຍໃນ (NCB) ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວຢູໃນ BDS.

1.2

ຄາສັບທີ່ນາໃຊໃນເອກະສານປະມູນສະບັບນີ້ມີຄວາມໝາຍດັ່ງຕ່ໄປນີ້:
(a)

ຄາສັບ …ເປັນລາຍລັກອັກສອນ… ໝາຍເຖິງການພົວພັນດວຍການຂຽນ (ເຊັ່ນ: ອີເມນ,
ໂທລະສານ...) ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງການໄດຮັບ;

(b)

ເວັ້ນເສຍແຕເນື້ອໃນຂອງເອກະສານຈະມີຄວາມໝາຍເປັນຢາງອື່ນ, ຄາສັບພາສາອັງກິດ
ທີ່ຂຽນເປັນ …ພະຫຸພົດ…ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບເປັນ …ເອກະພົດ…ແລະຖາຂຽນເປັນ
…ເອກະພົດ…ກ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບ …ພະຫຸພົດ…; ແລະ

(c)

…ວັນ… ໝາຍເຖິງວັນຕາມປະຕິທິນ.

2.1

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ, ເອີ້ນຫຍ້ຕ່ໄປວາ …ຜູກູຢືມ…) ໄດຮັບ
ທຶນ ແລະ ນາໃຊທຶນດັ່ງກາວ (ເອີ້ນຫຍ້ຕ່ໄປວາ …ທຶນ…) ຈາກທະນາຄານໂລກ ຫລື ທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີ (ເອີ້ນຫຍ້ຕ່ໄປວາ …ທະນາຄານ…) ໃນຈານວນທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ BDS ເພື່ອ
ປະຕິບັດໂຄງການຕາມຊື່ທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນ BDS. ຜູກູຢືມເງິນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນາໃຊທຶນສວນໃດ
ສວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຊຈາຍຕາມທີ່ໄດຮັບການອະນຸມັດພາຍໃຕສັນຍາຈາກການປະມູນຄັ້ງນີ້.

2.2

ການເບີກຈາຍໂດຍທະນາຄານ
ຈະປະຕິບັດໄດກ່ຕ່ເມື່ອໄດຮັບການສະເໜີຈາກຜູກູຢືມເທົ່ານັ້ນ
ແລະ ພາຍຫລັງໄດຮັບການເຫັນດີຈາກທະນາຄານ ແລະ ຈະຕອງຢູພາຍໃຕເງື່ອນໄຂຂອງການກູຢືມ
ທຸກຢາງ (ຫລືສັນຍາດານການເງິນອື່ນໆ). ສັນຍາກູຢືມຈະບ່ອະນຸຍາດໃຫມີການຖອນເງິນຈາກ
ບັນຊີເງິນກູ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການເບີກຈາຍໃຫບຸກຄົນ ຫລື ອົງການໃດໜຶ່ງຫລື ເພື່ອໃຊຈາຍໃນ
ການສັ່ງສິນຄາເຂົ້າມາ, ຖາຫາກວາການໃຊຈາຍ ຫລື ສິນຄານາເຂົ້າເຫລົາ່ ນັ້ນ, ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຂອງທະນາຄານ, ແມນໄດຖືກຫາມ ໂດຍການຕັດສິນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງສະຫະປະຊາ
ຊາດ ພາຍໃຕກົດບັດທີ VII ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ. ບ່ມີພາກສວນອື່ນໃດນອກຈາກຜູກູ
ຢືມຈະມີສິດຕ່ສັນຍາກູຢືມ (ຫລື ສັນຍາດານການເງິນອື່ນໆ) ຫລື ຮຽກຮອງນํາໃຊທຶນກູຢືມ
ດັ່ງກາວ.
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3. ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ຫລື ສ້
ໂກງ

4. ຜູເຂົາ້ ແຂງຂັນປະມູນທີມ
່ ີ
ຄວາມເຫມາະສົມ

3.1

ລັດຖະບານ ຫລື ທະນາຄານ ຮຽກຮອງໃຫປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍວາດວຍການຕານການທຸ
ຈະລິດ ຫລື ພຶດຕິກາສ້ໂກງຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດທີ VI.

3.2

ເພືອ
່ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍດັ່ງກາວ, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງອະນຸຍາດ ແລະ ໃຫ
ພະນັກງານຂອງຕົນ (ທີ່ໄດແຈງໄວ ຫລື ບ່ໄດແຈງ), ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່, ຜູຊວຍທີ່ປຶກສາ, ຜູໃຫ
ບລິການ ຫລື ຜູສະໜອງວັດສະດຸ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍິນຍອມໃຫລັດຖະບານ
ແລະ/ຫລື ທະນາຄານໄດກວດກາບັນຊີ, ປຶ້ມບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງກັບຂັ້ນ
ຕອນການຍື່ນຊອງປະມູນ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາ (ໃນກລະນີໄດຮັບສັນຍາ) ແລະ ໃຫມີ
ການກວດກາໂດຍຜູກວດກາອິດສະລະ ຊຶງ່ ລັດຖະບານ ແລະ/ຫລື ທະນາຄານ ເປັນຜູແຕງຕັ້ງ.

4.1

ການແຈງເຊີນປະມູນນີ້ ແມນເປັນການເປີດກວາງໃຫບລິສັດພາຍໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບ
ຖວນ, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈາກປະເທດອື່ນໆ ທີ່ໄດຮັບອະນຸມັດຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດ V
ກ່ສາມາດເຂົ້າຮວມປະມູນໄດເຊັນດຽວກັນ.

4.2

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນອາດແມນນິຕິບຸກຄົນແບບສວນຕົວ, ລັດວິສາຫະກິດ ຕາມ ITB 4.5 ຫລື
ການຮວມທຶນລະຫວາງຫົວໜວຍທຸລະກິດເຫລົ່ານັ້ນ ໃນຮູບແບບ ບລິສັດຮວມທຸລະກິດ …JV…
ພາຍໃຕການຕົກລົງທີ່ມີຢູແລວ ຫລື ມິຈຸດປະສົງເພື່ອສາງຕັ້ງຮຸນສວນທຸລະກິດໃໝ ໂດຍມີ
ເອກະສານຢັ້ງຢືນ. ໃນກລະນີມີການຮວມທຸລະກິດ …JV… ສະມາຊິກທຸກຄົນຈະຕອງຮັບຜິດຊອບ
ຮວມກັນຕ່ວຽກທີ່ກຽວຂອງກັບການປະຕິບັດສັນຍາຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ. ຖາຫາກ …JV… ໄດ
ຮັບໂຄງການ, ບລິສັດຮວມທຸລະກິດ ຈະຕອງແຕງຕັ້ງຜູຕາງໜາຂອງຕົນທີ່ມີສິດຕັດສິນການດາເນີນ
ທຸລະກິດ ໃນນາມບລິສັດ …JV… ຫລື ໃນນາມສະມາຊິກຜູໃດຜູໜຶ່ງຂອງ …JV… ຕະຫລອດໄລຍະ
ການດາເນີນການປະມູນ ແລະ ໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາ. ເວັ້ນເສຍແຕຈະລະບຸໄວຢູໃນ BDS,
ຈະບ່ຈາກັດຈານວນສະມາຊິກທີ່ເຂົ້າຮວມທຸລະກິດ …JV….

4.3

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຈະຕອງບ່ມີຜົນປະໂຫຍດຊ້າຊອນ. ຖາຫາກກວດພົບວາຜູເຂົ້າແຂງຂັນ
ປະມູນໃດໜຶ່ງ ມີຜົນປະໂຫຍດຊ້າຊອນ ຈະຖືກຕັດສິດ. ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນນັ້ນ ຈະຖືວາມີຜົນ
ປະໂຫຍດຊ້າຊອນໃນໄລຍະການດາເນີນການປະມູນ ຖາຫາກຕົກຢູໃນກລະນີດັ່ງນີ້:
(a)

ໄດມີການພົວພັນກັບຜູໄດຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດຜູດຽວກັນ; ຫລື

(b)

ຮັບ ແລະ ໄດຮັບສິນຈາງລາງວັນໂດຍກົງ ຫລື ໂດຍທາງອອມຈາກຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ
ຄົນອື່ນ; ຫລື

(c)

ມີຜຕາງໜາທາງດານກົ
ູ
ດໝາຍ ຜູດຽວກັນກັບຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຄົນອື່ນ; ຫລື

(d)

ມີການພົວພັນໂດຍກົງກັບຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຄົນອື່ນ ຫລື ຜານບຸກຄົນທີສາມ ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫຜູກຽວຢູໃນຖານະທີ່ມອ
ີ ິດທິພົນຕ່ການປະມູນຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຄົນອື່ນ ຫລື
ມີອິດທິພົນຕ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ໃນການຕັດສິນຜົນຂອງການປະມູນ; ຫລື

(e)

ຖາຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຜູໃດຜູໜຶ່ງ ຍື່ນປະມູນຫລາຍກວາໜຶ່ງຊອງ. ໃນກລະນີນ,ີ້ ຊອງ
ປະມູນທັງໝົດທີ່ຜກຽວມີ
ູ
ສວນຮວມນາຈະຖືກຕັດສິດທັງໝົດ. ແຕກລະນີນບ
ີ້ ່ໄດກວມ
ເອົາຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່
ຊຶ່ງສາມາດເຂົ້າຮວມປະມູນນາຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຫລາຍກວາ
ໜຶ່ງຄົນໄດ; ຫລື

(f)

ຖາສະມາຊິກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ໄດຮວມເປັນທີ່ປຶກສາໃນການ
ກະກຽມອອກແບບແຜນຜັງ ຫລື ຂ້ການົດທາງດານເຕັກນິກສາລັບການປະມູນ; ຫລື

(g)

ຖາສະມາຊິກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໄດຖືກວາຈາງ (ຫລື ຖືກສະເໜີ
ວາຈາງໃຫເປັນວິສະວະກອນ) ໂດຍຜູຈັດຊື້ ຫລື ຜູກູຢືມ ສາລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ;
ຫລື
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(h)

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ເປັນຜູສະໜອງສິນຄາ, ວຽກ ຫລື ການບລິການອື່ນໆ ຊຶ່ງບ່ແມນ
ວຽກບລິການທາງດານທີປ
່ ຶກສາ ແຕພົວພັນໂດຍກົງກຽວກັບວຽກງານບລິການທາງດານ
ທີ່ປຶກສາ ໃນການກະກຽມ ຫລື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນ
BDS ITB 2.1 ຊຶ່ງແມນສະມາຊິກຂອງຕົນມີສວນກຽວຂອງ ຫລື ພາຍໃຕການຊີ້ນາ
ໂດຍກົງ ຫລື ທາງອອມ ຫລື ພາຍໃຕການຄຸມຄອງຮວມກັນກັບຕົນ; ຫລື

(i)

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ມີການພົວພັນທຸລະກິດຢາງໃກຊິດ ຫລື ຖານະຄອບຄົວກັບວິຊາ
ການຂອງຜູຈັດຊື້ ຫລື ຜູກູຢືມ (ຫລື ອົງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫລື ຜູທີ່ມີ
ສວນຮວມໃນການນາໃຊທຶນກູຢືມ), ຊຶ່ງ (i) ມີສວນຮວມໂດຍກົງ ຫລື ໂດຍທາງອອມ
ກັບການກະກຽມເອກະສານປະມູນ ຫລື ຮຽບຮຽງເງື່ອນໄຂສັນຍາ, ແລະ/ຫລື ການປະ
ເມີນການປະມູນ; ຫລື (ii) ມີສວນຮວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫລື ກວດກາສັນຍາ,
ເວັ້ນເສຍແຕຜົນປະໂຫຍດຊ້າ ຊອນຈາກການພົວພັນນີ້
ໄດຖືກແກໄຂໃນທານອງທີ່
ລັດຖະບານ, ທະນາຄານສາມາດຮັບເອົາໄດຕະຫລອດຂະບວນການປະມູນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດສັນຍາ.

4.4

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ໄດຖືກຕັດສິດຍອນມີຄວາມຜິດຕາມຂ້ແນະນາສາລັບຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ
ITB 3.1 ຂາງເທິງນີ້, ແລະ ຕາມຂ້ແນະນາຂອງທະນາຄານໂລກ ວາດວຍການປອງກັນ ແລະ ການ
ປາບປາມການທຸຈະລິດສາລັບໂຄງການ ທີ່ທະນາຄານໂລກໃຫທຶນ(…ບົດແນະນາວາດວຍການຕານ
ການທຸຈະລິດ…), ຫລື ຕາມກົດໝາຍທີ່ນາໃຊໃນປະຈຸບັນຂອງ ລັດຖະບານ ແຫງ ສປປ ລາວ, ຜູ
ກຽວຈະບ່ມີສິດເຂົ້າຮວມແຂງຂັນປະມູນ ຫລື ໄດຮັບໂຄງການທີ່ທະນາຄານເປັນຜູໃຫທຶນ ຫລື
ໂຄງການທີ່ນາໃຊງບປະມານຂອງລັດໃນຊວງໄລຍະເວລາທີ່ທະນາຄານ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດ
ການົດໄວ. ບັນຊີບລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກາວສາມາດຫາໄດຈາກ ເວັບໄຊທີ່ລະບຸໄວຢູໃນ BDS.

4.5

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຊຶ່ງແມນລັດວິສາຫະກິດ ຫລື ສະຖາບັນໃດໜຶ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີສິດເຂົ້າ
ຮວມການປະມູນ ຖາຫາກພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຢັ້ງຢືນວາ (i) ໄດສາງຕັ້ງຂຶ້ນ ຢາງຖືກຕອງຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ມີອິດສະລະທາງດານການເງິນ (ii) ດາເນີນທຸລະກິດການຄາພາຍໃຕກົດໝາຍ ວາດວຍ
ກົດໝາຍທຸລະກິດ, ແລະ (iii) ບ່ຢູພາຍໃຕການຄຸມ ຄອງໂດຍກົງຂອງຂະແໜງການທີ່ເປັນຜູຈັດຊື້
ເພື່ອໃຫໄດຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າຮວມການ ປະມູນ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ສະຖາບັນເຫລົ່ານັ້ນຈະຕອງ
ຢັ້ງຢືນເອກະສານຕາງໆໃຫເປັນທີ່ເພິ່ງພໃຈຂອງຜູຈັດຊື້ ແລະ ທະນາຄານ ບັນດາເອກະສານທີ່
ກຽວຂອງກັບການສາງຕັ້ງ ລວມດວຍກົດລະບຽບ ແລະ ຂ້ມູນອື່ນໆ ຊຶ່ງຜູຈັດຊື້ ຫລື ທະນາຄານ
ຕອງການ ເຊັ່ນ: (i) ສະຖານະພາບທາງດານກົດໝາຍຂອງບລິສັດທີ່ແຍກຕົນອອກຈາກລັດຖະບານ;
(ii) ແລະປະຈຸບັນ ບ່ໄດຮັບການຊວຍເຫລືອ ຫລື ງບປະມານໃດໆທັງສິ້ນ; (iii) ເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະ
ກິດເໝືອນກັບກັບບລິສັດການຄາຕາງໆ,
ຊຶ່ງໝາຍເຖິງບ່ໄດຖືກບັງຄັບໃຫມອບກາໄລໃຫ
ລັດຖະບານ, ມີສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກູຢືມທຶນ ແລະ ຊາລະໜີ້ສິນ ແລະ ອາດຖືກ
ປະກາດໃຫລົ້ມລະລາຍໄດ; ແລະ (iv) ບ່ໄດເຂົ້າປະມູນເພື່ອໃຫໄດຮັບສັນຍາ ຈາກພາກສວນໃດ
ໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເປັນອົງກອນ, ຊຶ່ງມີສິດຊີ້ນາບລິສັດ ຫລື ມີອິດທິພົນຕ່ການກວດກາບລິສັດ
ດັ່ງກາວ.

4.6

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຈະຕອງບ່ຕກ
ົ ຢູໃນຖານະຖືກຫາມບ່ໃຫເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈາກຜູຈັດຊື້, ຊຶ່ງ
ເປັນຜົນມາຈາກບັນຫາການປະກອບຫນັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນ.

4.7

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຈະຕອງປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈາຍພາສີ, ອາກອນ
ຕາງໆ ແລະ ການປະກັນໄພ ພາຍໃຕກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງຂອງລັດ.

4.8

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຈະຕອງປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕອງ ເໝາະສົມກຽວກັບສິດໃນ
ການເຂົ້າຮວມປະມູນຂອງຕົນໃຫຜູຈັດຊື້ ຕາມທີ່ຜູຈັດຊື້ຮຽກຮອງຕອງການ.

5.1

ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ການບລິການ ທີ່ຈະສະໜອງພາຍໃຕເງື່ອນໄຂສັນຍາສະບັບນີ້ ຊຶ່ງແມນ
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ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ
ແລະ ການບລິການ

ທະນາຄານເປັນຜູໃຫທຶນ ຈະຕອງມາຈາກແຫລງຜະລິດ ຕາມຂ້ການົດທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດ V,
ປະເທດທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມໃນການເຂົ້າຮວມການປະມູນ.
5.2

ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງວັກນີ້,ຄາສັບ …ສິນຄາ… ປະກອບດວຍ ວັດສະດຸ, ວັດຖຸດິບ, ກົນຈັກ, ພາຫາ
ນະ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກາ ແລະ …ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ… ຊຶ່ງລວມດວຍການບລິການ
ເຊັ່ນ: ການປະກັນໄພ, ການຕິດຕັ້ງ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບາລຸງຮັກສາໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

5.3

ຄາສັບ …ແຫລງຜະລິດ… ໝາຍເຖິງປະເທດທີ່ສິນຄາໄດຖືກຂຸດຄົ້ນ, ປູກ, ເກັບກຽວ, ຜະລິດ, ແລະ
ປຸງແຕງ ຫລື ການປະກອບຂຶ້ນຈົນກາຍມາເປັນ ຊິ້ນສວນທີ່ຮັບຮູວາເປັນສິນຄາ, ຊຶ່ງແຕກຕາງຈາກ
ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງມັນ.

ຂ. ເນືອ
້ ໃນຂອງເອກະສານປະມູນ
6. ໝວດເອກະ ສານປະມູນ

6.1

ເອກະສານປະມູນປະກອບດວຍ ພາກ 1, 2 ແລະ 3, ຊຶ່ງກວມເອົາບັນດາໝວດຕາງໆທີ່ໄດລະບຸໄວ
ຂາງລຸມນີ້ ແລະ ຈະຕອງອານຄຽງຄູກັນກັບເອກະສານຊອນທາຍຕາງໆຕາມຂ້ແນະນາສາລັບຜູເຂົ້າ
ແຂງຂັນປະມູນ ຂ້ 8(ITB 8).
ພາກ 1

ຂັ້ນຕອນການປະມູນ




ໝວດ I
ໝວດ II
ໝວດIII





ໝວດ IV
ໝວດ V
ໝວດ VI

ພາກ2

ພາກ 3




ຂ້ແນະນາສາລັບຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ (ITB)
ຂ້ມູນສາລັບການປະມູນ (BDS)
ບັນທັດຖານໃນການປະເມີນ ແລະ ຄຸນນະວຸທິ ຂອງຜູເຂົ້າ
ແຂງຂັນປະມູນ.
ແບບຟອມປະມູນ
ປະເທດທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມໃນການເຂົ້າຮວມການປະມູນ
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກກຽວກັບການທຸຈະລິດ ແລະ
ພຶດຕິກາສ້ໂກງ.

ລາຍການຄວາມຕອງການ
ໝວດທີ VII
ລາຍການຄວາມຕອງການ
ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ແບບຟອມສັນຍາ
ໝວດ VIII
ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ (GCC)
ໝວດ IX
ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ (SCC)
ໝວດ X
ແບບຟອມສັນຍາ

6.2

ຫນັງສືແຈງເຊີນປະມູນອອກໂດຍຜູຈັດຊື້ບ່ຖືວາເປັນສວນປະກອບນື່ງຂອງເອກະສານປະມູນ.

6.3

ຜູຈັດຊື້ຈະບ່ຮັບຜິດຊອບ ຖາເອກະສານປະມູນບ່ຄົບຖວນ, ຕ່ການຕອບຂ້ສອບຖາມເພື່ອຄວາມ
ກະຈາງແຈງ, ຕ່ບົດບັນທຶກຂອງການປະຊຸມກອນປະມູນ (ຖາຫາກມີ), ຫລືເອກະສານຊອນທາຍ
ຂອງເອກະສານປະມູນຕາມ ITB 8, ເວັ້ນເສຍແຕເອກະສານປະມູນທີ່ໄດມາຈາກຜູຈັດຊື້ໂດຍກົງ.
ໃນກລະນີທີ່ມີຂຂ
້ ັດແຍງກັນ, ຕອງຖືເອົາເອກະສານທີ່ໄດມາຈາກຜູຈັດຊື້ເປັນຫລັກ.

6.4

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕອງໄດສຶກສາຂ້ແນະນາທັງໝົດ, ແບບຟອມ, ເງື່ອນໄຂ ແລະຂ້ການົດທາງ
ດານເຕັກນິກຢູໃນເອກະສານປະມູນແລະຕອງໄດປະກອບພອມດວຍເອກະສານປະມູນທຸກໆຂ້ມູນ
ແລະ ເອກະສານຕາງໆຕາມທີ່ການປະມູນຮຽກຮອງຕອງການ.
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7. ການຂຄວາມກະຈາງແຈງ
ກຽວກັບເອກະສານ
ປະມູນ, ການໄປເບິງ່
ສະຖານທີ່, ການປະຊຸມ
ກອນການປະມູນ

7.1

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໃດ ທີຕ
່ ອງການຂຄວາມກະຈາງແຈງກຽວກັບເອກະສານປະມູນຕອງໄດຕິດຕ່
ພົວພັນຜູຈັດຊື້ໂດຍຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາຜູຈັດຊື້ຕາມທີ່ຢູດັ່ງທີ່ລະບຸໄວຢູໃນ BDS, ຫລື
ຍົກບັນຫາຂຶ້ນໃນເວລາກອງປະຊຸມກອນການປະມູນຕາມBDS7.3. ຜູຈັດຊື້ຈະຕອບເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຕ່ຂສ
້ ະເໜີຂຄວາມກະຈາງແຈງຖາວາໄດຮັບຂ້ສະເໜີດັ່ງກາວພາຍໃນໄລຍະທີ່ການົດໄວ
ໃນ BDS. ຜູຈັດຊື້ຈະສົ່ງສາເນົາຂອງຄາຕອບນັ້ນໄປໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທຸກໆຄົນທີ່ໄດຮັບ
ເອກະສານຕາມ ITB 6.3, ພອມເນື້ອໃນຂອງຂ້ສະເໜີຂຄວາມກະຈາງແຈງ ແຕຈະບ່ລະບຸເຖິງແຫ
ລງທີ່ມາຂອງການສະເໜີ. ຖາຫາກໄດລະບຸໄວໃນ BDS, ຜູຈັດຊື້ຈະໄດຈັດພິມຄາຕອບໃນທັນທີ
ໂດຍຜານເວັບໄຊດັ່ງທີ່ໄດແຈງໄວໃນ BDS. ຖາເຫັນວາການຂຄວາມກະຈາງແຈງນັ້ນຫາກເປັນ
ສາຍເຫດທີ່ຕອງໄດມີການດັດແກເນື້ອໃນສາຄັນຂອງເອກະສານປະມູນ,
ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງດັດແກ
ເອກະສານປະມູນໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ບົ່ງໄວໃນ ITB 8 ແລະ ITB 22.3.

8. ການດັດແກເອກະສານ
ປະມູນ

8.1

ຜູຈັດຊື້ ສາມາດດັດແກເອກະສານປະມູນຂອງຕົນໄດດວຍການອອກໜັງສືເພີ້ມເຕີມ, ການອອກ
ໜັງສືເພີ້ມເຕີມດັ່ງກາວນີຈ
້ ະຢູໃນໄລຍະໃດກ່ຕາມ ຕອງໄດແຈງອອກກອນວັນເວລາທີ່ປິດຮັບຊອງ
ປະມູນ

8.2

ເອກະສານດັດແກໃດໆຂອງການປະມູນທີ່ອອກໃຫຕອງຖືວາເປັນສວນປະກອບອັນສົມບູນຂອງ
ເອກະສານປະມູນ.ການດັດແກດັ່ງກາວຕອງໄດແຈງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ
ທຸກໆຄົນທີ່ໄດຊື້ເອກະສານປະມູນຈາກຜູຈັດຊື້ ຕາມ ITB 6.3 ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງພິມເຜີຍແຜ
ເອກະສານດັດແກດັ່ງກາວໃຫທວງທັນກັບເວລາ ໂດຍເອົາລົງໃນເວັບໄຊຕາມທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນ ITB
7.1.

8.3

ເພື່ອໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນມີເວລາພຽງພໃນການຄົ້ນຄວາເອກະສານດັດແກເພີ່ມເຕີມດັ່ງກາວ
ກອນການຍື່ນຊອງຜູຈັດຊື້ອາດຈະພິຈາລະນາ ຕ່ໄລຍະເວລາໃນການປິດຮັບຊອງປະມູນທີ່ການົດ
ເອົາໄວນັ້ນອອກໄປຕື່ມອີກໄດ, ຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນ ITB 22.2.

ຄ. ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ
9. ລາຍຈາຍໃນການ
ກະກຽມເອກະສານ
ປະມູນ

9.1

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕອງຮັບຜິດຊອບຕ່ທຸກໆລາຍຈາຍທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນການປະກອບເອກະສານ
ປະມູນແລະການຍື່ນຊອງປະມູນແລະຜູຈັດຊື້ຈະບ່ຮັບຜິດຊອບຫລືຮັບຮູຕ່ລາຍຈາຍດັ່ງກາວທີ່ເກີດ
ຂື້ນເຖີງແມນວາລາຍຈາຍດັ່ງກາວ ຈະມີສວນກຽວຂອງກັບຂັ້ນຕອນຂອງການປະມູນຫລືຜົນຂອງ
ການປະມູນ.

10. ພາສາທີ່ໃຊສາລັບການ
ປະມູນ

10.1

ເອກະສານປະມູນແລະເອກະສານຕາງໆທີ່ພົວພັນກັບການປະມູນຊຶ່ງໃຊແລກປຽນລະຫວາງຜູເຂົ້າ
ແຂງຂັນປະມູນແລະຜູຈັດຊື້ຕອງຂຽນເປັນພາສາລາວ.ເວັ້ນເສຽແຕໄດລະບຸໄວເປັນຢາງອື່ນໃນ
BDS. ທຸກໆເອກະສານທີ່ເປັນພາສາອື່ນໆທີຜ
່ ູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະນາມາປະກອບໃສເອກະສານ
ປະມູນຕອງໄດແປພາກສາຄັນເປັນພາສາລາວຢາງຖືກຕອງ, ໃນກລະນີມີການຕີຄວາມໝາຍຂອງ
ເອກະສານປະມູນ, ແມນໃຫຖືເອົາພາສາລາວເປັນບອນອີງເຖິງຄວາມຖືກຕອງ.

10.2

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕອງໄດມີພາລະຕ່ຄາແປເປັນພາສາລາວໃຫຖືກຕອງຕາມທາງການແລະຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຄວາມສຽງຂອງເນື້ອໃນຕ່ຄວາມຖືກຕອງຂອງການແປດັ່ງກາວນັ້ນ.

11.1

ເອກະສານປະມູນທີ່ຜເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນປະມູນປະກອບ ມີດັ່ງນີ້:

11. ເອກະສານປະກອບເຂົາ້
ໃນການປະມູນ

(a)

ແບບຟອມປະມູນ ແລະ ເອກະສານຊອນທາຍຕາມ ITB 12;

(b)

ລາຍການສິນຄາຄົບຖວນ, ໂດຍໃຫສອດຄອງກັບ ITB 12 ແລະ 14 ຕາມ BDS;
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(c)

ໜັງສືແຈງການຄ້າປະກັນການປະມູນ ໂດຍສອດຄອງກັບ ITB 19.1;

(d)

ການສະເໜີທາງເລືອກ, ຖາຫາກອະນຸຍາດຕາມ ITB 13;

(e)

ໜັງສືມອບສິດໃນການເຊັນເອກະສານປະມູນ
ສອດຄອງກັບ ITB 20.2;

(f)

ເອກະສານທີ່ເປັນຫລັກຖານອາງອີງ ໂດຍສອດຄອງກັບ ITB 17 ທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງ ຄວາມ
ສາມາດຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ, ຖາ ຫາກວາໄດຖືກ
ຮັບຮອງເປັນຜູຊະນະການປະມູນ;

(g)

ເອກະສານທີ່ເປັນຫລັກຖານອາງອີງ ໂດຍສອດຄອງກັບ ITB 17 ທີ່ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມ
ສາມາດຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ;

(h)

ເອກະສານທີ່ເປັນຫລັກຖານອາງອີງ ໂດຍສອດຄອງກັບ ITB 16 ທີ່ຢັ້ງຢືນວາວັດສະດຸ
ຫລື ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ ຊຶ່ງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຈະຕອງຕອບສະໜອງນັ້ນ
ແມນມາຈາກແຫລງການຜະລິດທີ່ຖືກອະນຸມັດໃຫສະໜອງໄດ;

(i)

ເອກະສານທີ່ເປັນຫລັກຖານອາງອີງ ໂດຍສອດຄອງກັບ ITB 16 ແລະ 30 ທີ່ຢັ້ງຢືນວາ
ວັດສະດຸ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງແມນຖືກຕອງສອດຄອງຕາມເອກະສານ
ປະມູນ;

(j)

ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ລະບຸໄວຢູໃນBDS.

ໃນນາມຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ,

ໂດຍ

11.2 ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ITB 11.1, ການປະມູນທີ່ສະເໜີໂດຍ JV ຈະຕອງປະກອບດວຍສາ
ເນົາຂອງການຕົກລົງສາງຕັ້ງ JV ລະຫວາງຜູເຂົ້າຮວມທັງໝົດ. ທາງເລືອກອັນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໄດແມນ
ຕອງມີເອກະສານທີ່ເຊັນ ໂດຍສະມາຊິກທັງໝົດຢັ້ງຢືນເຈດຈານົງວາຈະສາງ JV ໃນກລະນີທີ່ໄດ
ຮັບຊະນະການປະມູນ ແລະ ເອກະສານດັ່ງກາວນີ້ຈະຕອງຢື່ນພອມກັນກັບເອກະສານປະມູນ
ແລະ ສາເນົາຂອງ JV ທີ່ຈະສາງຂຶ້ນ.
11.3 ຖາຫາກມີ, ລາຍຈາຍທີ່ໄດຈາຍ ຫລື ຈະຕອງຈາຍໃຫແກພະນັກງານ ຫລື ທຸກໆພາກສວນທີ່
ກຽວຂອງກັບການປະມູນ, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງແຈງໃນເອກະສານປະມູນ ຂ້ມູນກຽວ
ກັບຄານາຍໜາ ຄາຕອບແທນພິເສດ.
12. ແບບຟອມສະເໜີລາຄາ
ແລະ ລາຍການລາຄາ
ລະອຽດ

12.1. ແບບຟອມສະເໜີລາຄາ ແລະ ລາຍການລາຄາລະອຽດ ຈະຕອງກະກຽມ ໂດຍໃຊແບບຟອມທີ່
ກຽວຂອງທີ່ໄດປະກອບໄວໃນໝວດ IV : ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຕອງໃສລາຄາຕາມແບບຟອມ
ໂດຍບ່ໃຫມີການປຽນແປງແກໄຂເນື້ອໃນ. ຜຸຈັດຊື້ ຈະບ່ຮັບເອົາການປຽນແທນໃດໆທັງສິ້ນ,
ນອກຈາກທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ ITB 20.2. ທຸກໆລາຍການຕອງໄດຂຽນລາຄາໃສ ພອມດວຍຂ້ມູນທີ່
ຕອງການໂດຍບ່ປະໄວໃຫເປົ່າວາງ.

13. ການສະເໜີທາງເລືອກ

13.1. ເວັ້ນເສຍແຕຈະໄດລະບຸໄວໃນ BDS, ບ່ອະນຸຍາດໃຫມີການສະເໜີທາງເລືອກ.

14. ລາຄາປະມູນແລະການ
ຫລຸດລາຄາ

14.1

ລາຄາປະມູນແລະການຫລຸດລາຄາຊຶ່ງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນສະເໜີໄວໃນໜັງສືປະມູນແລະລາຍການ
ຕາງໆຈະຕອງປະຕິບັດໃຫສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຂາງລຸມນີ້.

14.2

ທຸກໆພູດ (ສັນຍາ) ແລະລາຍການທັງໝົດຈະຕອງສະແດງອອກເປັນບັນຊີພອມດວຍລາຄາ ໂດຍ
ແຍກອອກຢາງຈະແຈງໃນຕາຕະລາງລາຄາ.

14.3

ລາຄາທີ່ບົ່ງໄວຢາງຈະແຈງໃນໜັງສືປະມູນຕາມ ITB 12.1, ຈະຕອງເປັນລາຄາລວມຂອງການ
ປະມູນໂດຍບ່ໃຫມີການສະເໜີຫລຸດລາຄາ.
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14.4

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງສະເໜີທຸກໆການຫລຸດລາຄາ ແລະ ລະບຸວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໄວໃນເອກະສານປະມູນຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນ ITB 12.1 ຫລືຜານ …ການດັດແກ… ຫລື
…ປຽນແທນ… ຕາມທີໄ່ ດລະບຸໄວໃນ ITB 24.

14.5

ເວັ້ນເສຍແຕຈະລະບຸໄວໃນ BDS ໃຫເປັນຢາງອື່ນໆລາຄາທີ່ສະເໜີໂດຍຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະ
ຕອງເປັນລາຄາແບບຕາຍຕົວໂດຍບ່ມີການປຽນແປງໃນຕະຫລອດໄລຍະຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ.
ຖາລາຄາຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຫາກປະກອບດວຍເງື່ອນໄຂວາດວຍການດັດແກລາຄາຈະຖືວາ
ບ່ຖືກຕອງ ແລະຈະຖືກປະຕິເສດຕາມ ITB 29. ເຖິງປານນັ້ນກ່ຕາມ, ຖາຫາກລະບຸໄວໃນ BDS,
ລາຄາທີ່ສະເໜີໂດຍຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງໄດຮັບການດັດແກໃນໄລຍະຂອງການປະຕິບັດ
ສັນຍາ. ສວນລາຄາປະມູນທີ່ສະເໜີແບບຂາດຕົວນັ້ນຈະບ່ຖືກປະຕິເສດ ແຕວາການດັດແກລາຄາ
ແມນບ່ມີ (ຖືວາເທົ່າກັບສູນ (0)).

14.6

ຖາໄດລະບຸໄວໃນ ITB 1.1, ການສະເໜີລາຄາອາດສະເຫນີເປັນແຕລະພູດ (ສັນຍາ) ຫລືສະເຫນີ
ແບບປະສົມຫລາຍໆພູດເຂົ້າກັນ (ຫມວດ) ເວັ້ນເສຍແຕຈະລະບຸໄວໃນ BDS ໃຫເປັນຢາງອື່ນ,
ລາຄາທີ່ສະເໜີມານັ້ນຕອງຄົບລາຍການ 100% ທີ່ໄດລະບຸໄວໃນແຕລະພູດ ແລະ ເທົ່າກັບ
100% ຂອງຈານວນທີ່ລະບຸໄວໃນແຕລະລາຍການຂອງແຕລະພູດ. ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທີ່ມີ
ຈຸດປະສົງຢາກຫລຸດລາຄາ
ເພື່ອໃຫໄດຮັບໄຊຊະນະຫລາຍກວາໜຶ່ງສັນຍາຈະຕອງລະບຸຢູໃນ
ແບບຟອມສະເໜີລາຄາຂອງຕົນວາການຫລຸດລາຄານັ້ນແມນໃຊສະເພາະແຕລະ, ຫລືສະເໜີເປັນ
ທາງເລືອກວາແມນການຫລຸດໃຫສະເພາະບາງສັນຍາດຽວໃນຫມວດ, ການຫລຸດລາຄາ ຈະຕອງສະ
ເໜີໃຫຖືກຕອງຕາມ ITB 14.4, ຖາຫາກວາຊອງປະມູນໝົດທຸກໆພູດ (ສັນຍາ) ໄດເປີດພອມ
ດຽວກັນ.

14.7

ຄາສັບ DDP, EXW, CIP ແລະຄາສັບອື່ນໆທີ່ຄາຍຄຶກັນຈະຕອງໄດຮັບການຕີຄວາມໝາຍຕາມ
ຂ້ການົດທີ່ໄດລະບຸໄວຢູໃນເອກະສານ Incoterms, ສະບັບທີ່ນາໃຊໃນປະຈຸບັນຈັດພີມໂດຍ
ສະພາການຄາສາກົນຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ BDS.

14.8

ຈະຕອງໃສລາຄາຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງລາຄາທີ່ປະກອບໃຫໃນໝວດ IV, ແບບຟອມ
ປະມູນ.
ການໃຈແຍກສວນປະກອບຂອງລາຄາແມນຕອງການເພື່ອຈຸດປະສົງເຮັດໃຫຜູຈັດຊື້ມີ
ຄວາມສະດວກໃນການສົມທຽບລາຄາປະມູນໃຫງາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ອັນນີ້ບ່ແມນເປັນການຈາກັດສິດ
ຂອງຜູຈັດຊື້ເພື່ອເຮັດສັນຍາບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງທີ່ຜເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນປະມູນສະເໜີມາ. ໃນການ
ໃສລາຄາ, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນມີອິດສະລະໃນການນາໃຊພາຫານະຂົນສົ່ງ ໂດຍຜູປະກອບການທີ່
ຈົດທະບຽນໃນປະເທດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫເຂົ້າປະມູນ, ໃນທານອງດຽວກັນ, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນມີ
ສິດເຮັດການປະກັນໄພນາປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫເຂົ້າປະມູນ. ລາຄາປະມູນຈະຕອງສະເໜີ
ດັ່ງນີ:້

(a)

ສາລັບສິນຄາ,
ລາຄາຕອງເປັນລາຄາ DDP - ໂດຍຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທາຍຈະຕອງການົດໄວໃນ
BDS, ລວມດວຍຄາທານຽມທັງໝົດ ແລະ ລາຍຈາຍອື່ນໆທີ່ໄດຈາຍໄປແລວ ຫລື
ຈະຕອງຈາຍກຽວກັບວັດຖຸດິບທີນ
່ າໃຊໃນການຜະລິດ ແລະ ການປະກອບວັດສະດຸ
ລວມດວຍອາກອນການຂາຍ ແລະ ອາກອນອື່ນໆ ຊຶ່ງຈະຕອງໄດຊາລະກຽວກັບວັດ
ສະດຸ ຖາຫາກຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໄດເປັນຜູຊະນະການປະມູນ, ແລະ

(b)

ສາລັບການບລິການທີ່ກຽວຂອງ, ນອກຈາກຄາຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການບລິການທີ່
ກຽວຂອງອື່ນໆທີ່ຈາເປັນ ເພື່ອລາລຽງວັດສະດຸໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທາຍ,
ເມື່ອໃດກ່ຕາມ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງໄດລະບຸໄວໃນຕາຕະລາງຄວາມຕອງການ:
(i)

ລາຄາຂອງແຕລະລາຍການລວມດວຍການບລິການທີ່ກຽວຂອງ
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(ລວມ

ດວຍອາກອນຕາງໆທີ່ນາໃຊ).
15. ສະກຸນເງິນ ແລະ ການ
ຊາລະ

15.1

ສະກຸນເງິນໃຊສາລັບການປະມູນ ແລະ ການຊາລະ ຈະຕອງເປັນເງິນ ໂດລາສະຫະລັດ.

16. ເອກະສານຢັງ້ ຢືນ ຄວາມ
ຖືກຕອງຂອງວັດສະດຸ
ແລະ ການບລິການທີ່
ກຽວຂອງ

16.1

ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງຕາມ ITB 5, ຜູເຂົ້າ
ແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນປະເທດ ຊຶ່ງເປັນແຫລງຂອງວັດສະດຸຕາມແບບ
ຟອມລາຍການລາຄາ ຊຶ່ງໄດປະກອບໄວໃນໝວດ IV - ແບບຟອມປະມູນ.

16.2

ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕອງຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງຕາມເອກະສານປະມູນ, ຜູ
ເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຊຶ່ງຖືວາເປັນສວນໜຶ່ງຂອງການປະມູນ ເພື່ອ
ຢັ້ງຢືນວາວັດສະດຸແມນຖືກຕອງສອດຄອງກັບຂ້ການົດທາງດານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານດັ່ງທີ່
ລະບຸໄວໃນໝວດ VII, ລາຍການຄວາມຕອງການ.

16.3

ເອກະສານຢັ້ງຢືນອາດສະເໜີເປັນສິ່ງພີມ, ຮູບແຕມ ຫລື ຂ້ມູນ ແລະ ຕອງປະກອບດວຍລາຍ
ລະອຽດເປັນແຕລະລາຍການ ໂດຍອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະເຕັກນິກທີ່ຈາເປັນຂອງວັດສະດຸ ແລະ
ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ, ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຖືກຕອງຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການບລິການທີ່
ສອດຄອງກັບຂ້ການົດທາງດານເຕັກນິກ ແລະ ບົດສະຫລຸບເຖິງຄວາມຄາດເຄື່ອນ ແລະ ການຍົກ
ເວັ້ນຕ່ເງື່ອນໄຂຂອງໝວດ VII : ລາຍການຄວາມຕອງການ.

16.4

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕອງປະກອບບັນຊີກຽວກັບຈຸດພິເສດ ພອມດວຍແຫລງ ແລະ ລາຄາປະຈຸ
ບັນຂອງເຄື່ອງອາໄຫລ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອື່ນໆຕື່ມອີກ..., ຊຶ່ງຖືວາມີຄວາມຈາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ
ວັດສະດຸສືບຕ່ໃຊງານໄດໃນໄລຍະເວລາທີ່ລະບຸໄວໃນ BDS ໂດຍເລີ້ມຕົ້ນຈາກການນາໃຊວັດສະ
ດຸ ໂດຍຜູຈັດຊື.້

16.5

ມາດຕະຖານດານສືມື, ລະບົບ, ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນ ພອມດວຍການອາງອີງເຖິງຍີຫ
່ ້ ຫລື ຕົວ
ເລກລະຫັດ (ຄາຕາລອກ) ຕາມທີ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ການົດໄວໃນຕາຕະລາງຄວາມຕອງການ ນັ້ນມີລັກຊະນະ
ເປັນການອະທິບາຍເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບ່ໃຫຈາກັດແຕເທົ່ານັ້ນ, ຜູປະກອບອາດຈະສະເໜີມາດຕະຖານ
ຄຸນນະພາບຍີຫ
່ ,້ ແລະ/ຫລື ເລກລະຫັດ (ຄາຕາລອກ) ອື່ນໆ ແຕຕອງໄດສະແດງໃຫຜູຈັດຊື້ມີ
ຄວາມພໃຈວາການປຽນແທນເລົ່ານັ້ນຈະຮັບປະກັນຄວາມເທົ່າທຽມ ຫລື ມີຄຸນນະພາບສູງກວາ
ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດ VII: ລາຍການຄວາມຕອງການ.

17.1

ເພື່ອຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຖືກຕອງຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕາມ ITB 4, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະ
ຕອງປະກອບແບບຟອມໃຫຄົບຖວນຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນໝວດ IV - ແບບຟອມປະມູນ.

17.2

ເອກະສານຢັ້ງຢືນເຖິງຄຸນນະວຸທິຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໃນການປະຕິບັດສັນຍາຖາຫາກການ
ປະມູນຂອງຜູກຽວໄດຖືກຮັບຮອງເອົາຈະຕອງປະກອບໃຫເປັນທີເ່ ພິ່ງພໃຈຂອງຜູຈັດຊື້ດັ່ງນີ:້

17. ເອກະສານຢັງ້ ຢືນເຖິງຄຸນ
ນະວຸທິຂອງຜູເຂົາ້
ແຂງຂັນປະມູນ

(a)

ຖາຫາກການົດໄວໃນ BDS, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນບ່ໄດຜະລິດຫລືສາງດວຍຕົນເອງວັດ
ສະດຸທີ່ຜູກຽວຈະສະໜອງຈະຕອງຍື່ນຫນັງສືທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູຜະລິດ ໂດຍນາໃຊ
ແບບຟອມຕາມໝວດ IV - ແບບຟອມປະມູນ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວາຕົນເອງໄດຮັບ
ອະນຸຍາດຈາກຜູຜະລິດຫລືຜູຜະລິດວັດສະດຸເລົ່ານັ້ນທີ່ນາເຂົ້າສູສປປລາວ;

(b)

ຖາຫາກການົດໄວໃນ BDS, ໃນກລະນີທຜ
ີ່ ເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນປະມູນບ່ໄດດາເນີນທຸລະກິດ
ຢູສປປລາວ, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ (ຖາຫາກຖືກຂັດເລືອກເປັນຜູຊະນະການປະມູນ)
ຕອງມີຫລືຈະເປັນຕົວແທນໃນປະເທດຊຶ່ງປະກອບດວຍເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດທາການບາລຸງ
ຮັກສາ, ສອມແປງພອມດວຍເຄື່ອງອາໄຫລຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ/
ຫລືຂ້ການົດທາງດານເຕັກນິກ, ແລະ

(c)

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງສະໜອງໄດຕາມທຸກໆເງື່ອນໄຂດັ່ງທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດ

13

III, ການປະເມີນຄຸນນະວຸທິຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ.
18. ໄລຍະເວລາທີກ
່ ານ
ປະມູນມີຜນ
ົ ໃຊໄດ

18.1. ເອກະສານປະມູນຕອງມີຜົນໃຊໄດຕາມໄລຍະເວລາທີ່ໄດລະບຸໄວຢູໃນຂ້ມູນສາລັບການປະມູນ
BDS, ເລີ້ມຈາກວັນທີ່ການົດເປັນວັນປິດຮັບຊອງປະມູນຕາມທີ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ການົດ,ຕາມ ITB 22.1.
ເອກະສານປະມູນໃດທີ່ລະບຸໄລຍະເວລາສັ້ນກວາການົດນັ້ນ, ຜູຈັດຊື້ ສາມາດປະຕິເສດໄດ ໂດຍຖື
ວາເປັນການປະມູນທີ່ບ່ມຄ
ີ ວາມເໝາະສົມ.
18.2. ໃນກລະນີພເິ ສດ, ກອນໄລຍະທີ່ການປະມູນມີຜົນໃຊໄດນັ້ນຈະສິ້ນສຸດລົງ,ຜູຈັດຊື້ ມີສິດຮຽກຮອງ
ໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຂະຫຍາຍໄລຍະທີ່ການປະມູນມີຜົນໃຊໄດຂອງການປະມູນອອກໄປຕື່ມ.
ການຮຽກຮອງ ແລະ ຄາຕອບຈະຕອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນມີສິດປະຕິ
ເສດການຂຕ່ໄລຍະທີ່ການປະມູນມີຜົນໃຊໄດ. ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທີ່ຕອບສະໜອງຕ່ການຂຮອງ
ຂະຫຍາຍໄລຍະທີ່ການປະມູນມີຜົນໃຊໄດຈະບ່ອະນຸຍາດໃຫດັດແປງການປະມູນ, ເວັ້ນເສຍແຕ
ໄດການົດໄວໃນ ITB 18.3.
18.3. ຖາການປະກາດຜູຊະນະການປະມູນຫາກຊັກຊາເກີນຫາສິບຫົກມື້ (56) ຫລັງຈາກມື້ສິ້ນສຸດຂອງ
ໄລຍະທີ່ການປະມູນມີຜົນໃຊໄດເດີມຂອງການປະມູນ, ມູນຄາສັນຍາຈະຕອງໄດການົດຕາມນີ:້
(a) ໃນກລະນີເປັນສັນຍາແບບມູນຄາບ່ມີການປຽນແປງ, ຈະຕອງເປັນສັນຍາຕາມລາຄາການ
ປະມູນ ໂດຍດັດແກ ແລະ ໃຊຕົວຄູນຕາມສູດທີ່ລະບຸໄວໃນ BDS.
(b) ໃນກລະນີເປັນສັນຍາແບບດັດແກລາຄາໄດ, ການປຽນແປງ ຫລື ປັບມູນຄາ ບ່ຖືກປະຕິ
ບັດ.
(c) ບ່ວາໃນກລະນີໃດກ່ຕາມ, ການປະເມີນການປະມູນ ຈະຕອງອີງໃສພື້ນຖານຂອງມູນຄາ
ປະມູນ ໂດຍບ່ໃຫຖືເອົາການດັດແກຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວຂາງເທິງນີ້.

19. ໜັງສືຄາ້ ປະກັນການ
ປະມູນ

19.1. ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງປະກອບໜັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນໂດຍໃຊແບບຟອມຕົ້ນສະບັບຊຶ່ງ
ຖືວາເປັນສວນໜຶ່ງຂອງການປະມູນ.
19.2. ໜັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນຈະຕອງນາໃຊແບບຟອມຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນໝວດ IV - ວາດວຍ
ແບບຟອມປະມູນ.
19.3. ຜູຈັດຊື້ຈະປະຕິເສດທຸກໆການປະມູນທີ່ບມ
່ ີໜັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນທີຖ
່ ືກຕອງເໝາະສົມຕາມ
ITB 19.1 ໂດຍຖືວາເປັນການປະມູນທີບ
່ ່ຄົບຖວນສົມບູນ.
19.4. ໜັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນຈະຖືກຮິບ:

19.5

(a)

ຖາຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຖອນຊອງປະມູນຂອງຕົນຢູໃນໄລຍະທີ່ການປະມູນຍັງມີຜົນໃຊ
ໄດຊຶ່ງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໄດລະບຸໄວໃນເອກະສານປະມູນທີ່ໄດຍື່ນປະມູນ, ຫລືໃນ
ໄລຍະເວລາຂຕ່ເວລາໄລຍະທີ່ການປະມູນມີຜົນໃຊໄດຂອງການປະມູນຊຶ່ງຜູເຂົ້າແຂງຂັນ
ປະມູນ ເປັນຜູສະເໜີ; ຫລື

(b)

ຖາຜູຊະນະການປະມູນ:
(i)

ບ່ເຊັນສັນຍາຕາມ ITB 40; ຫລື

(ii)

ບ່ໄດປະກອບຫນັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາຕາມ ITB 41.

ໜັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນຂອງ JV ຈະຕອງເຮັດໃນນາມຂອງ JV ຊຶ່ງສະເໜີການປະມູນ. ຖາວາ
JV ບ່ໄດຖືກສາງຕັ້ງຂຶ້ນໃຫຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍວາດວຍການຮວມທຸລະກິດ (JV) ໃນເວລາ
ຍື່ນຊອງປະມູນ, ໜັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນ ຈະຕອງອອກຊືຂ
່ ອງສະມາຊິກທັງໝົດຂອງ JV ໃນ
ອານາຄົດ ຊຶ່ງໄດລະບຸໄວໃນຈົດໝາຍແຈງຈຸດປະສົງການຂເຂົ້າຮວມປະມູນຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ
ITB 4.1 ແລະ ITB 11.2
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20. ການປະກອບ ແລະ ເຊັນ
ເອກະສານປະມູນ

20.1

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕອງກະກຽມເອກະສານສະບັບຕົ້ນ 1 ຊຸດຊຶ່ງປະກອບດວຍບັນດາເອກະສານ
ດັ່ງທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ ITB 11 ແລະຂຽນໃສຢາງຈະແຈງວາ …ສະບັບຕົ້ນ… ການປະມູນທີ່ສະເໜີ
ທາງເລືອກ, ຖາຫາກອະນຸຍາດຕາມ ITB 13, ຈະຕອງຂຽນໃສວາ …ທາງເລືອກ…. ພອມກັນນັ້ນ,
ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕອງສົ່ງສະບັບສາເນົາຕາມຈານວນທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນ BDS, ແລະຂຽນໃສວາ
…ສະບັບສາເນົາ…, ຖາຫາກວາໃນກລະນີທີ່ມີຄວາມແຕກຕາງກັນລະຫວາງສະບັບຕົ້ນແລະສະບັບສາ
ເນົາ, ໃຫຖືເອົາສະບັບຕົ້ນເປັນຫລັກ.

20.2

ເອກະສານປະມູນສະບັບຕົ້ນແລະສາເນົາ
ແຕລະສະບັບຕອງໄດພິມຫລືຂຽນດວຍນ້າມຶກທີ່ບ່
ສາມາດລືບອອກໄດງາຍ ແລະ ເຊັນໂດຍຜູທີ່ໄດຮັບການມອບສິດໃຫເຊັນ ໃນນາມຂອງຜູເຂົ້າຮວມ
ແຂງຂັນປະມູນ. ການມອບສິດ ຕອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ BDS ແລະ
ຕອງຕິດຂັດມາພອມຊອງປະມູນ. ຊື່ ແລະຕາແໜງຂອງແຕລະຄົນທີ່ເຊັນໃບອະນຸມັດຈະຕອງພິມ
ໃສກອງລາຍເຊັນ. ທຸກໆໜາເຈຍຂອງເອກະສານປະມູນທີ່ມີການດັດແກແລະມີເອກະສານດັດແກ
ຕິດຂັດມາພອມ ຈະຕອງເຊັນຫລືເຊັນຫຍ້ໂດຍຜູທີ່ໄດຮັບການມອບສິດ.

20.3

ໃນກລະນີຜເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນປະມູນເປັນ JV, ການປະມູນຕອງເຊັນໂດຍຜູຕາງໜາທີໄ່ ດຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກ JV ຄົນໜຶ່ງ ໃນນາມຂອງ JV, ທັງນີ້ກ່ເພື່ອເປັນການຜູກມັດທາງດານກົດໝາຍກັບສະມາຊິກ
ທັງໝົດຂອງ JV ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນການມອບສິດເຊັນໂດຍຜູຕາງໜາຢາງຖືກຕອງຕາມທາງການ.

20.4

ທຸກໆໄລຍະຫາງຂອງແຖວ, ການລຶບຫລືການຂຽນຢອງທັບຈະມີຜົນສັກສິດໄດກ່ຕເ່ ມື່ອໄດມີການ
ເຊັນແລະ ເຊັນຫຍ້ໃສໂດຍຜູທີໄ່ ດຮັບການມອບສິດ.

ງ. ການຍືນ
່ ແລະ ເປີດເອກະສານປະມູນ
21. ການຕິດ ແລະ ຂຽນ
ເຄືອ
່ ງໝາຍໃສເອກະສານ
ປະມູນ

21.1. ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງເອົາເອກະສານປະມູນສະບັບຕົ້ນ ແລະ ສາເນົາທັງໝົດ ລວມດວຍ
ການສະເໜີທາງເລືອກ, ຖາຫາກອະນຸຍາດໃຫຕາມ ITB 13, ຈະຕອງບັນຈຸໃສຊອງແຕກຕາງກັນ
ໂດຍຕິດແຈບ ແລະ ຂຽນ/ພິມ ໃສດານຫລັງຊອງວາ …ສະບັບຕົ້ນ…, …ທາງເລືອກ… ແລະ …ສະບັບ
ສາເນົາ… ແລວເອົາຊອງເຫລົ່ານັ້ນໃສຮວມກັນໃນຊອງດຽວກັນຕື່ມອີກ.
21.2. ຊອງດານໃນ ແລະ ດານນອກຈະຕອງ:
(a) ຂຽນຊື່ ແລະ ທີ່ຢຂອງຜູ
ູ
ເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ;
(b) ຂຽນທີ່ຢຂອງຜູ
ູ
ຈັດຊື້ (ບອນສົ່ງເອກະສານ) ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ BDS;
(c) ຂຽນຊືໂ່ ຄງການ ແລະ ເລກທີຂອງປະມູນຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ ITB 1.1; ແລະ
(d) ຂຽນຄາວາ …ຫາມບ່ໃຫເປີດ… ກອນໂມງ ແລະ ວັນທີໃນການເປີດຊອງ.
21.3. ຖາຊອງທັງໝົດບ່ໄດຕິດແຈບ ແລະ ບ່ໄດຂຽນເຄື່ອງໝາຍໃສຕາມທີ່ໄດແນະນາຂາງເທິງນີ,້ ຜູຈັດຊື້
ຈະບ່ຮັບຜິດຊອບຕ່ການສົ່ງມອບຜິດບອນ ແລະ ການເປີດຊອງລວງໜາກອນວັນເວລາ.

22. ການການົດເວລາສຸດທາຍ
ໃນການຍື່ນເອກະສານ
ປະມູນ

22.1. ເອກະສານປະມູນຕອງໄດຮັບໂດຍຜູຈັດຊື້ຢູສະຖານທີ່ແລະບ່ໃຫຊາເກີນກວາເວລາແລະວັນທີທີ່
ການົດໄວຢູໃນ BDS.
22.2. ເອກະສານປະມູນ ສາມາດສົ່ງໄດດວຍຕົນເອງ, ທາງໄປສະນີທີ່ລົງທະບຽນ ຫລື ສົ່ງທາງໄປສະນີ
ພາຍໃຕຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ. ໂດຍອີງຕາມການສະເໜີຈາກຜູເຂົ້າແຂງຂັນ
ປະມູນ, ຜູຈັດຊື້ຕອງໄດເຮັດໃບຮັບໂດຍແຈງ ເວລາ ແລະ ວັນທີທີ່ໄດຮັບເອກະສານປະມູນນັ້ນ
ໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຮັບຮູ.
22.3. ຜູຈັດຊື້ອາດຈະຕ່ເວລາສຸດທາຍ ໃນການຍື່ນເອກະສານປະມູນອອກໄປຕື່ມອີກ ໄດດວຍການດັດ
ແກເອກະສານປະມູນ ຕາມທີ່ລະບຸໄວຢູໃນ ITB 8, ຊຶ່ງໃນກລະນີນີ້ ສິດ ແລະ ພັນທະທັງໝົດ
ຂອງຜູຈັດຊື້ ແລະ ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕາມທີ່ການົດໄວກອນໜາເວລາປິດຮັບຊອງປະມູນນັ້ນ ຈະ
ສືບຕ່ນາໃຊໄດໃນໄລຍະຕ່ເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ.
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23. ເອກະສານປະມູນທີຍ
່ ນ
ື່
ຊາ

23.1. ຜູຈັດຊື້ ຈະບ່ຮັບພິຈາລະນາຊອງປະມູນທີຍ
່ ື່ນຊາຫລັງຈາກເວລາປິດຮັບການຍື່ນຊອງ ຕາມທີ່ໄດ
ລະບຸໄວໃນ ITB 22. ເອກະສານປະມູນໃດທີ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ໄດຮັບຫລັງຈາກເວລາປິດຮັບຊອງຈະຕອງ
ແຈງວາ …ຊາ… ແລະຕັດອອກຈາກການປະມູນແລວສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫເຈົ້າຂອງ ໂດຍບ່ມີການ
ເປີດຊອງແຕຢາງໃດ.

24. ການຖອນຕົວ, ປຽນ
ແທນແລະດັດແປງ
ເອກະສານປະມູນ

24.1. ພາຍຫລັງທີ່ໄດຍື່ນເອກະສານປະມູນແລວ, ຜູເຂົ້າແຂງແຂງປະມູນອາດຈະຖອນ, ປຽນແທນຫລື
ດັດແປງເອກະສານປະມູນໂດຍສົ່ງແຈງການເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊັນໂດຍຜູຕາງໜາທີ່ໄດຮັບ
ອະນຸຍາດໂດຍສອດຄອງກັບ ITB 20.2, (ເວັ້ນເສຍແຕການແຈງການຖອດຖອນນັ້ນບ່ຮຽກຮອງ
ໃຫມີສາເນົາ). ການປຽນແທນແລະປຽນແປງນັ້ນຈະຕອງປະກອບດວຍແຈງການ. ທຸກໆແຈງການ
ຈະຕອງ:
(a)

ກະກຽມ ແລະຍື່ນສະເໜີໂດຍສອດຄອງກັບ ITB 20 ແລະ ITB 21 (ເວັ້ນເສຍການແຈງ
ການຖອດຖອນນັ້ນບ່ຮຽກຮອງໃຫມີສາເນົາ), ແລະພອມກັນນັ້ນຊອງປະມູນທີກ
່ ຽວຂອງ
ຕອງໄດໝາຍໃສຢາງຈະແຈງວາ…ຖອດຖອນ…, …ປຽນແທນ…, …ດັດແກ…, ແລະ

(b)

ຜູຈັດຊື້ຕອງໄດຮັບກອນວັນປິດຮັບຊອງປະມູນ ຕາມທີ່ໄດປະກາດເອົາໄວຕາມ ITB
22.

24.2. ຊອງປະມູນທີ່ຕອງການຖອດຖອນອອກຈາກການແຂງຂັນຕາມ ITB 24.1 ຈະຕອງສົ່ງຄືນໃຫເຈົ້າ
ຂອງໂດຍບ່ມີການເປີດ.
24.3. ບ່ອະນຸຍາດໃຫຖອດຖອນ, ປຽນແທນຫລືປຽນແປງດັດແກຊອງປະມູນໃນໄລຍະເວລາລະຫວາງ
ວັນທີປ
່ ິດຮັບຊອງປະມູນແລະ ໄລຍະສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະທີ່ການປະມູນມີຜົນໃຊໄດ ຕາມທີຜ
່ ເຂົ
ູ ້າ
ແຂງຂັນປະມູນໄດບົ່ງໄວໃນແບບຟອມປະມູນຫລືໄລຍະການຕ່ໄລຍະທີ່ການປະມູນມີຜົນໃຊໄດ
ໃຊຜົນໄດ.
25. ການເປີດຊອງປະມູນ

25.1. ເວັ້ນເສຍແຕຈະບົ່ງໄວໃນ ITB 23 ແລະ 24, ຜູຈັດຊື້ ຈະເປີດຊອງປະມູນຕ່ໜາສາທາລະນະ
ແລະ ອານອອກຢາງຈະແຈງຕາມ ITB 25.3 ທຸກໆຊອງປະມູນທີ່ໄດຮັບ, ວັນທີ, ໂມງເວລາ ແລະ
ສະຖານທີ່ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ BDS, ໂດຍຊອງໜາຜູຕາງໜາທີ່ໄດຖືກແຕງຕັ້ງຂອງຜູເຂົ້າ
ແຂງຂັນປະມູນ ແລະ ຜູອື່ນໆທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮວມຟັງ.
25.2. ກອນອື່ນໝົດ, ຈະຕອງເປີດ ແລະ ອານອອກສຽງຊອງປະມູນ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍວາ …ຖອດຖອນ…
ແຕຊອງປະມູນ ທີ່ມີການປະມູນຢູໃນຊອງຈະຕອງບ່ໃຫເປີດ, ແຕສົ່ງໃຫເຈົ້າຂອງຄືນ ໂດຍບ່ມີການ
ເປີດ. ຖາຊອງປະມູນ ທີ່ຖອດຖອນ ບ່ມີສະບັບສາເນົາທີ່ຖືກຕອງກຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫຜູໄດ
ຮັບມອບສິດເຊັນໃນນາມຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ, ຊອງທີ່ກຽວຂອງຈະໄດຖືກເປີດ. ຈະບ່ອະນຸຍາດ
ໃຫມີການຖອດຖອນການປະມູນ ເວັ້ນເສຍແຕຈະມີແຈງການຂຖອດຖອນຢາງເປັນທາງການ ແລະ
ຕອງອານອອກສຽງດັງເອກະສານດັ່ງກາວ ໃນເວລາເປີດຊອງ. ຕ່ໄປແມນຈະຕອງເປີດຊອງທີ່ມີ
ເຄື່ອງໝາຍ …ປຽນແທນ… ແລະ ອານອອກສຽງການປຽນແທນ. ບ່ໃຫເປີດຊອງປະມູນທີ່ໄດຖືກ
ປຽນແທນນັ້ນ ແຕໃຫສົ່ງຄືນເຈົ້າຂອງໂດຍບ່ໃຫເປີດ. ຈະບ່ອະນຸຍາດໃຫມີການປຽນແທນການ
ປະມູນ ເວັ້ນເສຍແຕຈະມີແຈງການຂປຽນແທນດັ່ງກາວປະກອບດວຍໃບອະນຸຍາດຢາງຖືກຕອງ
ຊຶງ່ ຈະຕອງອານອອກສຽງໃນເວລາເປີດຊອງ. ຊອງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ …ດັດແປງ… ຈະເປີດ ແລະ ອານ
ອອກເປັນສຽງພອມດວຍການປະມູນທີ່ກຽວຂອງ. ຈະບ່ອະນຸຍາດໃຫມີການດັດແກ ຫລື ປຽນ
ແປງການປະມູນ ເວັ້ນເສຍແຕການຂປຽນແປງດັ່ງກາວປະກອບດວຍການອະນຸຍາດໃຫປຽນແປງ
ຢາງເປັນທາງການ ແລະ ຕອງໄດອານອອກສຽງໃນເວລາເປີດຊອງ. ມີແຕການປະມູນທີ່ໄດເປີດ
ແລະ ອານອອກສຽງໃນເວລາເປີດຊອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະນາມາພິຈາລະນາໃນຂັ້ນຕ່ໄປ.
25.3. ເອກະສານປະມູນຊອງອື່ນໆຕອງໄດເປີດເທື່ອລະຊອງ,
ອານອອກສຽງເຊັນຊື່ຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນ
ປະມູນ, ບອກວາມີການປຽນແປງ ຫລື ບ່; ລາຄາປະມູນລວມ, ເປັນແຕລະພູດ(ສັນຍາ), ຖາຫາກ
ມີການຫລຸດລາຄາ ແລະ ການສະເໜີທາງເລືອກ, ປະກາດວາມີ ຫລື ບ່ມີ ໜັງສືຄ້າປະກັນການ
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ປະມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນໆ ທີ່ຜຈັ
ູ ດຊືໄ້ ດການົດເອົາໄວ ມີແຕການສະເໜີຫລຸດລາຄາ ແລະ
ການສະເໜີທາງເລືອກທີ່ໄດອານໃນເວລາການເປີດຊອງປະມູນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະນາເອົາມາພິຈາລະນາ
ໃນເວລາການປະເມີນການປະມູນ. ເອກະສານປະມູນ ແລະ ລາຍການລາຄາ ຈະຕອງໄດເຊັນຫຍ້
ໃສແຕລະໜາເຈຍ ໂດຍຜູຕາງໜາຂອງຜູຈັດຊືທ
້ ີ່ມາຮວມການເປີດຊອງຕາມວິທີທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ
BDS. ຜູຈັດຊື້ ຈະບ່ເວົ້າເຖິງ ຫລື ມີຄາເຫັນກຽວກັບຈຸດດີ ຈຸດອອນ ຂອງຊອງປະມູນ ແລະ ຈະ
ບ່ປະຕິເສດຊອງປະມູນໃດໜຶ່ງ (ເວັ້ນເສຍແຕຊອງທີ່ຍື່ນຊາ, ຕາມ ITB 25.1).
25.4. ຜູຈັດຊື້ຈະເຮັດບົດບັນທຶກຂອງການເປີດຊອງ ຊຶ່ງຢາງຕ່າສຸດ, ຕອງປະກອບດວຍຊືຂ
່ ອງຜູເຂົ້າ
ແຂງຂັນປະມູນ ແລະ ຕອງແຈງວາມີການຖອດຖອນ, ປຽນແທນ ຫລື ດັດແກ ຫລື ບ່, ບົ່ງບອກ
ລາຄາປະມູນແຕລະຫ່ (ສັນຍາ) ຖາມີ, ພອມດວຍການຫລຸດລາຄາ ແລະ ການສະເໜີທາງເລືອກ,
ມີໜັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນ ຫລື ບ່ (ຖາຫາກໄດແຈງບອກວາຕອງມີ) ຜູຕາງໜາຂອງຜູເຂົ້າແຂງ
ຂັນປະມູນ,
ທີ່ມີໜາຢູກອງປະຊຸມຈະຕອງໄດເຊັນບົດບັນທຶກ. ຖາເຂົາເຈົ້າລືມເຊັນຊື່ໃສບົດ
ບັນທຶກ, ຈະບ່ເຮັດໃຫເນື້ອໃນ ແລະ ຜົນສັກສິດນາໃຊຂອງບົດບັນທຶກເປັນໂມຄະ. ສາເນົາຂອງບົດ
ບັນທຶກຈະແຈກຢາຍໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໝົດທຸກຄົນ.

ຈ. ການປະເມີນຜົນ ແລະ ສົມທຽບການປະມູນ
26. ການຮັກສາເປັນຄວາມ
ລັບ

27. ການຂຄວາມກະຈາງແຈງ
ການປະມູນ

26.1

ຂ້ມູນທີ່ພົວພັນເຖິງການປະເມີນການປະມູນ ແລະ ການສະເໜີເພື່ອຮັບຮອງເອົາເປັນຜູຊະນະການ
ປະມູນ ຈະບ່ສາມາດເປີດເຜີຍໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຫລື ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ບ່ມີສວນກຽວຂອງຢາງ
ເປັນທາງການກັບຂັ້ນຕອນການປະມູນດັ່ງກາວນີ້ຮູໄດຢາງເດັດຂາດ,
ຈົນກວາຈະໄດປະກາດ
ຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຊາບແລວ ຕາມ ITB 40.

26.2

ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໃດໜຶ່ງ ທີ່ຈູງໃຈໃຫຜູຈັດຊື້ປະເມີນການປະມູນ
ຫລື ຕັດສິນເອົາຜູຊະນະການປະມູນນັ້ນ ຈະນາໄປສູການປະຕິເສດການປະມູນຂອງຜູກຽວ.

26.3

ໂດຍບ່ກຽວກັບ ITB 26.2, ນັບແຕເວລາເປີດຊອງປະມູນເຖິງການປະກາດຜູຊະນະການປະມູນ,
ຖາຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໃດໜຶ່ງມີຈຸດປະສົງຢາກຕິດຕ່ພົວພັນກັບຜູຈັດຊືກ
້ ຽວກັບເລື່ອງໃດໜຶ່ງທີ່
ກຽວກັບຂັ້ນຕອນການປະມູນ, ຜູກຽວຈະຕອງສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

27.1

ເພື່ອຊວຍໃນການພິຈາລະນາຄົ້ນຄວາ, ປະເມີນ ແລະ ສົມທຽບການປະມູນ ແລະ ຄຸນນະວຸທິຂອງ
ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ, ຜູຈັດຊື,້ ດວຍຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງຜູກຽວເອງ, ອາດຈະຮຽກຮອງຜູເຂົ້າ
ແຂງແຂງປະມູນໃຫຄວາມກະຈາງແຈງກຽວກັບການປະມູນຂອງຜູກຽວ ທຸກໆຄວາມກະຈາງແຈງ
ສະເໜີໂດຍຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຊຶ່ງບ່ແມນການຕອບຕາມຄາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງຜູຈັດຊື້ ຈະບ່ໄດ
ຮັບເອົາມາພິຈາລະນາ. ການສະເໜີຂຄວາມກະຈາງແຈງຂອງຜູຈັດຊື້ ແລະ ການຕອບຈະຕອງເຮັດ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈະບ່ອະນຸຍາດໃຫມີການພະຍາຍາມຊອກວິທີປຽນແປງລາຄາ ຫລື ການສະເ
ໜີຫລຸດ ແລະ ເພີ້ມຂຶ້ນລາຄາ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການປະມູນດວຍຄວາມຈົງໃຈ ນອກຈາກການ
ຢັ້ງຢືນການດັດແກຄວາມຜິດພາດທາງດານການຄິດໄລ ຊຶ່ງຜູຈັດຊື້ ໄດພົບເຫັນໃນເວລາກວດກາປະ
ເມີນການປະມູນຕາມ ITB 31 ເທົ່ານັ້ນ.

27.2

ຖາຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນບ່ໄດປະກອບຄວາມກະຈາງແຈງກຽວກັບການປະມູນຂອງຕົນຕາມວັນ
ເວລາທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນຫນັງສືສະເໜີຂຄວາມກະຈາງແຈງຂອງຜູຈັດຊື້, ການປະມູນຂອງຜູກຽວອາດ
ຖືກປະຕິເສດ.
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28. ການຄາດເຄືອ
່ ນ, ການ
ສະຫງວນເງືອ
່ ນໄຂ ແລະ
ການຫລົງລືມ

28.1

ໃນໄລຍະເວລາການປະເມີນການປະມູນ, ໃຫນາໃຊນິຍາມດັ່ງລຸມນີ:້

29. ການປະເມີນຄວາມເໝ
າະສົມຂອງເອກະສານ
ປະມູນ

29.1

ການປະເມີນຂອງຜູຈັດຊືກ
້ ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງເອກະສານປະມູນແມນຕອງອີງໃສເນື້ອໃນ
ພື້ນຖານຂອງການປະມູນນັ້ນເອງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ITB11.

29.2

ເອກະສານປະມູນທີ່ຖືວາມີຄວາມເໝາະສົມ
ແມນເອກະສານປະມູນທີ່ໄດປະກອບຕາມຄວາມ
ຕອງການຢາງຄົບຖວນຂອງເອກະສານປະມູນ ໂດຍບ່ມີການຄາດເຄື່ອນ, ການສະຫງວນເງື່ອນໄຂ
ແລະ ການຫລົງລືມ. ການຄາດເຄື່ອນ, ການສະຫງວນເງື່ອນໄຂ ແລະ ການຫລົງລືມ ແມນໜຶ່ງໃນ
ບັນຫາດັ່ງນີ້:

(a) …ການຄາດເຄື່ອນ… ແມນການອອກນອກລາຍການປະມູນຕາມທີໄ່ ດລະບຸໄວໃນເອກະສານ
ປະມູນ;
(b) …ການສະຫງວນ… ແມນການຈາກັດຂອບເຂດຂອງເງື່ອນໄຂ ຫລື ການສະຫງວນສິດໃນ
ການຮັບຮູລາຍການປະມູນທັງໝົດ ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນເອກະສານປະມູນ; ແລະ
(c) …ການຫລົງລືມ… ແມນສີ່ງທີ່ຂາດຕົກບົກຜອງໃນການສະເໜີສວນໃດສວນໜຶ່ງຂອງຂ້ມນ
ູ
ຫລື ເອກະສານຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນເອກະສານປະມູນ.

(a)

(b)

30. ຄວາມບ່ຖືກຕອງ,
ຄວາມຜິດພາດ ແລະ
ຫລົງລືມ

ຖາຮັບເອົາ, ຈະ
(i) ມີຜົນກະທົບທຸກໆດານຕ່ໜາວຽກ, ຄຸນນະພາບ ຫລື ຜົນສາເລັດຂອງໜາວຽກທີ່
ໄດການົດໄວໃນສັນຍາ, ຫລື
(ii) ຈະຈາກັດທຸກໆດານ, ບ່ສອດຄອງກັບເອກະສານປະມູນ, ຕ່ສິດຂອງຜູຈັດຊື້ ຫລື
ຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ພາຍໃຕສັນຍາສະບັບນີ,້ ຫລື
ຖາຫາກມີການດັດແກຈະມີຜົນກະທົບຕ່ສະພາບການແຂງຂັນທີ່ບມ
່ ີຄວາມຍຸຕທ
ິ າສາລັບ
ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຄົນອື່ນໆທີ່ໄດສະເໜີເອກະສານປະມູນທີ່ຕອບສະໜອງຄົບຖວນ
ສົມບູນ.

29.3

ຜູຈັດຊື້ຈະໄດພິຈາລະນາຄົ້ນຄວາລັກຊະນະເຕັກນິກຂອງການປະມູນທີສ
່ ະເໜີມາຕາມ ITB 16
ແລະ ITB 17, ວາດວຍການສະເໜີທາງດານເຕັກນິກ, ໂດຍສະເພາະເພື່ອແນໃສໃຫສອດຄອງທຸກ
ຢາງກັບເງື່ອນໄຂທັງໝົດຂອງໝວດ VII(ລາຍການຄວາມຕອງການ) ໂດຍບ່ມກ
ີ ານຄາດເຄື່ອນທາງ
ດານວັດສະດຸ ຫລື ການສະຫງວນ ແລະ ການຫລົງລືມ.

29.4

ຖາເຫັນວາການປະມູນໃດໜຶ່ງບ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ບ່ຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມຮຽກຮອງ
ຕອງການຂອງເອກະສານປະມູນ, ການປະມູນດັ່ງກາວຈະຖືກປະຕິເສດ ໂດຍຜູຈັດຊື້ ແລະ ບ່
ອະນຸຍາດໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນເອົາມາປັບປຸງແກໄຂ, ການຄາດເຄື່ອນ, ການສະຫງວນເງື່ອນໄຂ
ແລະ ຄວາມບົກພອງ ແລະການຫລົງລືມນັ້ນຄືນໃໝ ເພື່ອເຮັດໃຫມັນກາຍມາເປັນການປະມູນທີ່ເ
ໝາະສົມ.

30.1

ຜູຈັດຊື້ອາດຖືວາການປະມູນໃດໜຶ່ງເໝາະສົມ ເຖິງແມນວາຈະມີຄວາມຄາດເຄື່ອນເລັກໆນອຍໆທີ່
ບ່ແຕະຕອງ ຫລື ປຽນແປງລັກຊະນະ ຫລື ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການອື່ນໆຕາມທີ່
ໄດລະບຸໄວໃນເອກະສານປະມູນ ຫລື ຖາມີຄວາມຜິດພາດ ກ່ແມນສາມາດດັດແປງໄດ ໂດຍບ່
ແຕະຕອງເຖິງການປະມູນ.

30.2

ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ວາການປະມູນໃດໜຶ່ງມີຄວາມເໝາະສົມທຸກຢາງ, ຜູຈັດຊື້ ອາດສະເໜີໃຫຜູເຂົ້າ
ແຂງຂັນປະມູນປະກອບຂ້ມູນ ແລະ ເອກະສານອັນຈາເປັນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອ
ດັດປັບສິ່ງທີ່ຂາດຕົກບົກພອງ ຫລື ຄາດເຄື່ອນທີ່ພົວພັນກັບເອກະສານປະມູນ. ສິ່ງທີ່ຂາດຕົກ
ບົກພອງດັ່ງກາວນີ້ຕອງບ່ມີຜົນກະທົບຕ່ລາຄາຂອງການປະມູນ. ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໃດທີ່ບຍ
່ ອມ
ຕອບສະໜອງຂ້ມູນເພີ້ມເຕີມດັ່ງກາວອາດຈະມີຜົນຕ່ການປະຕິເສດການປະມູນຂອງຜູກຽວ.

30.3

ຖາເຫັນວາການປະມູນມີຄວາມເໝາະສົມຄົບຖວນສົມບູນ, ຜູຈັດຊືຈ
້ ະດັດແກທາງດານບລິມາດ
ຂອງສິ່ງທີບ
່ ່ສອດຄອງທີ່ພວ
ົ ພັນເຖິງລາຄາປະມູນ. ໃນກລະນີນ,ີ້
ລາຄາປະມູນຈະຕອງມີການ
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ກວດແກ, ເພື່ອໃຊໃນການສົມທຽບເທົ່ານັ້ນ, ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງລາຄາຂອງຊິ້ນສວນທີ່ຫລົງລືມ
ຫລື ບ່ຖືກຕອງ.
31. ການກວດແກຄວາມ
ຜິດພາດໃນການຄິດໄລ

32.

ການປະເມີນການ
ປະມູນ

31.1

ຖາເຫັນວາການປະມູນມີຄວາມເໝາະສົມຄົບຖວນທຸກຢາງ,
ໃນການຄິດໄລບົນພື້ນຖານດັ່ງລຸມນີ:້

ຜູຈັດຊື້ຈະກວດແກຄວາມຜິດພາດ

(a)

ຖາມີການຄິດໄລບ່ກົງກັນ ລະຫວາງລາຄາຫົວໜວຍ ແລະ ຜົນລວມ ຂອງແຖວໃນ
ລາຍການນັ້ນ, ຊຶ່ງມາຈາກການຄູນກັນລະຫວາງລາຄາຫົວໜວຍ ແລະ ຈານວນນັ້ນ,ຕອງ
ຖືເອົາລາຄາຫົວໜວຍເປັນຫລັກ ແລະ ລາຄາລວມໃນແຖວນັ້ນ ຈະຕອງໄດກວດແກ.
ໃນກລະນີຜຈັ
ູ ດຊື້, ຫາກຮູໄດຈະແຈງວາ ແມນການໝາຍຈຸດຕາມຫົວໜວຍຜິດບອນຢູ
ໃນລາຄາຫົວໜວຍນັ້ນ, ຕອງຖືເອົາລາຄາລວມເປັນຫລັກ ແລະ ຕອງໄດກວດແກລາຄາ
ຫົວໜວຍ;

(b)

ຖາມີການຄິດໄລຜິດພາດຢູໃນຜົນລວມ ຕາມການບວກ ຫລື ລົບຈານວນຂອງແຕລະ
ຈານວນລວມຍອຍ,ຈະຖືເອົາຈານວນລວມຍອຍເປັນຫລັກ ແລະ ຈານວນລວມທັງໝົດ
ຈະຕອງໄດກວດແກ; ແລະ

(c)

ຖາມີຄວາມແຕກຕາງກັນລະຫວາງການຂຽນເປັນຕົວໜັງສື ແລະ ຕົວເລກ, ແມນໃຫຖື
ເອົາຈານວນທີ່ເປັນຕົວໜັງສືເປັນຫລັກ, ເວັ້ນເສຍແຕຈານວນທີ່ສະແດງອອກເປັນຕົວ
ໜັງສືນັ້ນພົວພັນກັບການຄິດໄລຜິດພາດ ຫລື ບ່, ໃນກລະນີນີ້ແມນໃຫຖືເອົາຕົວເລກ
ເປັນຫລັກຕາມຂ້ (a) ແລະ (b) ຂາງເທີງ່ ນີ້.

31.2

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຈະຕອງຮັບເອົາການກວດແກຄວາມຜິດພາດໃນການຄິດໄລດັ່ງກາວ. ການບ່
ຍອມຮັບເອົາການກວດແກຄວາມຜິດພາດໃນການຄິດໄລ ຕາມ ITB 31.1, ອາດຈະນາໄປສູການ
ປະຕິເສດຊອງປະມູນນັ້ນ.

32.1

ຜູຈັດຊື້ຈະນາໃຊວິທີການ ແລະ ຫລັກການປະເມີນຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນຫົວຂ້ນເີ້ ທົ່ານັ້ນ ແລະ
ຈະບ່ນາໃຊວິທີການ ຫລື ຫລັກການອື່ນໃດອີກນອກຈາກນີ.້

32.2

ສາລັບການປະເມີນການປະມູນ, ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງພິຈາລະນາດັ່ງນີ:້
(a)

ການປະເມີນຕາມລາຍການ ຫລື ພູດ (ສັນຍາ), ຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນ BDS; ແລະ ມູນ
ຄາປະມູນໃຫຖືກຕອງຕາມວັກ 14;

(b)

ການກວດແກລາຄາເນື່ອງຈາກມີການຄິດໄລຜິດພາດຕາມ ITB 31.1;

(c)

ການກວດແກລາຄາເນື່ອງຈາກມີການສະເໜີຫລຸດລາຄາຕາມ ITB 14.4;

(d)

ການກວດແກລາຄາເນື່ອງຈາກຄວາມບ່ສອດຄອງຕາມ ITB 30.3;

(e)

ປັດໃຈເພີ່ມເຕີມໃນການປະເມີນຕາມທີໄ່ ດລະບຸໄວໃນໝວດ III: ມາດຕະຖານໃນການ
ປະເມີນ ແລະ ຄຸນນະວຸທິ;

32.3

ຜົນກະທົບທີ່ຄາດຄະເນໄດຈາກເງື່ອນໄຂການດັດແກລາຄາທີ່ນາໃຊໃນໄລຍະເວລາປະຕິບັດສັນຍາ,
ຈະບ່ໃຫນາເອົາມາພິຈາລະນາໃນເວລາການປະເມີນການປະມູນ.

32.4

ຖາເອກະສານປະມູນອະນຸຍາດໃຫຜູເຂົ້າແຂງປະມູນໃສລາຄາ
ໂດຍແຍກອອກເປັນແຕລະພູດ
(ສັນຍາ) ຕາງກັນ, ຫລັກການໃນການປະເມີນ ຜູມີລາຄາຕ່າສຸດນັ້ນ ສາລັບຫລາຍພູດ (ສັນຍາ)
ຮວມກັນ ພອມດວຍການຫລຸດລາຄາຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນເອກະສານປະມູນນັ້ນເຂົ້ານາຫລັກການ
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ດັ່ງກາວຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນໝວດ III: ບັນທັດຖານການປະເມີນ ແລະ ຄຸນນະວຸທິ.
32.5

ໃນການປະເມີນການປະມູນ ໂດຍຜູຈັດຊື,້ ຈະແຍກອອກ ແລະ ບ່ພຈ
ິ າລະນາ ດັ່ງນີ້:
ຄາທົດແທນ ເພື່ອເປັນການດັດແກລາຄາໃນໄລຍະການປະຕິບັດສັນຍາ,
ເອກະສານການປະມູນ.

ຖາໄດລະບຸໄວໃນ

32.6

ການປະເມີນການປະມູນຂອງຜູຈັດຊື້ ອາດຈະຮຽກຮອງໃຫພິຈາລະນາປັດໃຈອື່ນໆເພີ່ມຕື່ມອີກ
ນອກຈາກລາຄາ ຕາມທີໄ່ ດລະບຸໄວໃນ ITB 14. ບັນດາປັດໃຈເລົ່ານີ້ ອາດແມນຮູບລັກສະນະ,
ຄຸນນະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຈັດຊື້ສິນຄາ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ. ຖາມີຜົນ
ກະທົບຈາກປັດໃຈທີ່ໄດຄັດເລືອກນັ້ນ, ຈະຕອງປະເມີນ ອອກເປັນມູນຄາ ເພື່ອສະດວກໃນ
ການສົມທຽບການປະມູນ, ເວັ້ນເສຽແຕຈະລະບຸໄວເປັນຢາງອື່ນໃນ BDS ຈາກເງື່ອນໄຂອື່ນໆ
ທີ່ລະບຸໄວໃນໝວດ III: ບັນທັດຖານການປະເມີນ ແລະ ຄຸນນະວຸທິ- ເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການ
ທີ່ນາໃຊຈະຕອງປະຕິບັດຕາມທີລ
່ ະບຸໄວໃນITB 32.2 (e).

33. ການສົມທຽບລາຄາ
ປະມູນ

33.1

ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງໄດສົມທຽບການປະມູນທັງໝົດທີ່ເຫັນວາຖືກຕອງຄົບຖວນ ແລະ ເໝາະສົມທຸກ
ປະການຕາມ ITB 32.2 ເພື່ອໃຫຮູວາຜູໃດເປັນຜູສະເໜີປະມູນຕ່າສຸດ. ການສົມທຽບຕອງອີງ
ໃສພື້ນຖານລາຄາ DDP (ຮອດປາຍທາງ), ພອມດວຍຄາໃຊຈາຍຕາງໆທີ່ຕອງການ ເພື່ອການ
ຕິດຕັ້ງ, ຝຶກອົບຮົມ, ທົດລອງ ແລະ ການບລິການອື່ນໆ.

34. ຄຸນນະວຸທິຂອງຜູເຂົາ້
ແຂງຂັນປະມູນ

34.1

ຜູຈັດຊື້ ຕອງຕັດສິນໃຈດວຍຄວາມເພິ່ງພໃຈຂອງຕົນວາຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທີຖ
່ ືກເລືອກຍອນວາ
ໄດສະເໜີລາຄາຕ່າສຸດ ແລະ ເອກະສານຄົບຖວນສົມບູນນັ້ນ ໄດຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ
ຄວາມຕອງການທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດ III: ບັນທັດຖານການປະເມີນ ແລະ ຄຸນນະວຸທິ.

34.2

ການຕັດສິນນີ້ ຕອງອີງໃສພື້ນຖານຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວາເອກະສານຢັ້ງຢືນເຖິງຄຸນນະວຸທິ ຂອງ
ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ທີ່ສະເໜີໂດຍຜູກຽວ ຕາມ ITB 17.1.

34.3

ການຢັ້ງຢືນໃນການຕັດສິນນີ້ ຖືວາເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຕອງການ ກອນການປະກາດຕົກລົງຮັບເອົາຜູ
ຊະນະການປະມູນ. ຖາວາການຢືນຢັນຄວາມຕັດສິນດັ່ງກາວອອກມາທາງດານລົບ ຈະມີຜົນໃນ
ການປະຕິເສດຕ່ເອກະສານປະມູນນັ້ນ. ໃນກລະນີນຜ
ີ້ ູຈັດຊືຕ
້ ອງໄດປະເມີນຜູທີ່ສະເຫນີລາຄາຕ່າ
ຖັດມາ, ໂດຍປະຕິບັດແບບດຽວກັນ ເພື່ອຫນັ້ນໃຈວາຜູກຽວມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກນີໃ້ ຫສາເລັດໄດຄືກັນ.

34.4

ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມຈາກຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໃນການຈູງໃຈໃຫຜູຈັດຊືຕ
້ ັດສິນໃຈກຽວກັບ
ການພິຈາລະນາ, ປະເມີນ, ສົມທຽບ ແລະ ການປະເມີນຄຸນນະວຸທິຄືນຫລັງ ຫລື ການມອບໝາຍ
ສັນຍາຈະມີຜົນຕ່ການປະຕິເສດເອກະສານປະມູນຂອງຜູກຽວ.

35.1

ກອນການປະກາດຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ, ຜູຈັດຊື້ສະຫງວນສິດໃນການຮັບຮອງ ຫລື
ປະຕິເສດຕ່ເອກະສານປະມູນໃດໜຶ່ງ ແລະ ທັງຫມົດ ແລະ ລົບລາງ ທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງການ
ປະມູນໄດທຸກໆເວລາ, ໂດຍບ່ຕອງຮັບຜິດຊອບຫຍັງຕ່ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ. ໃນກລະນີລົບລາງ,
ເອກະສານປະມູນທັງໝົດພອມດວຍໜັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນຕອງໄດສົ່ງຄືນໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນ
ປະມູນໃນທັນທີທັນໃດໂລດ.

35. ສິດຂອງຜູຈັດຊືໃ້ ນການ
ຮັບເອົາ ຫລື ປະຕິເສດຕ່
ເອກະສານປະມູນໃດໜຶ່ງ

ຫລື ທັງໝົດ

ສ. ການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ
36. ເງືອ
່ ນໄຂການຕົກລົງ
ຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການ
ປະມູນ

36.1

ອີງຕາມ ITB 35.1, ຜູຈັດຊື້ ຈະຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ ຊຶ່ງເປັນຜູທີ່ປະກອບ
ເອກະສານປະມູນທີ່ໄດສະເໜີລາຄາຕ່າສຸດຕາມການປະເມີນ
ແລະ
ຄົບຖວນສົມບູນຕາມ
ເອກະສານປະມູນ ພອມທັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວາ ເປັນຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທີ່ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະວຸທິເໝາະ
ສົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍານີ້ໃຫສາເລັດ

36.2

ຈະບ່ຮຽກຮອງໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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ທີ່ບ່ໄດການົດໄວໃນເອກະສານ

ປະມູນ ໃນການປຽນແປງລາຄາຂອງຕົນ ຫລື ມູນຄາຂອງການປະມູນໃດໆທັງສິ້ນ ໂດຍບ່ໃຫຖືວາ
ເປັນເງື່ອນໄຂຂອງການຮັບເອົາການປະມູນ.
37. ສິດຂອງຜູຈັດຊືໃ້ ນການ
ປຽນແປງບລິມາດເວລາ
ຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການ
ປະມູນ

37.1

ໃນເວລາດຽວກັບການແຈງການຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ, ຜູຈັດຊືມ
້ ີສິດເພີ້ມ ຫລື ຫລຸດບ
ລິມາດສິນຄາ ແລະ ການບລິການຈາກລາຍການເດີມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດ VII, ລາຍການຄວາມ
ຕອງການ, ແຕໃນເງື່ອນໄຂວາການເພີ່ມດັ່ງກາວຈະບ່ໃຫເກີນກວາເປີເຊັນທີ່ໄດແຈງໄວໃນ BDS
ໂດຍບ່ໃຫມີການປຽນແປງລາຄາຫົວໜວຍຂ້ຕົກລົງ ຫລື ລາຍການ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆຂອງການ
ປະມູນ ແລະ ເອກະສານປະມູນ.

38. ການແຈງການໃນການ
ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜູ
ຊະນະການປະມູນ

38.1

ກອນການປະມູນຈະໝົດອາຍຸໃຊໄດ, ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງອອກແຈງການໃຫຜູຊະນະການປະມູນຊາບ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍເຮັດເປັນໜັງສືຮັບຮອງ ຕາມແບບຟອມທີ່ໄດປະກອບໃຫ ໂດຍ
ແຈງວາການປະມູນຂອງຜູກຽວໄດຖືກຄັດເລືອກເປັນຜູຊະນະການປະມູນ ແຈງການນັ້ນ ເອີ້ນວາ
…ແຈງການຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ… ຈະຕອງບົ່ງບອກເຖິງມູນຄາທີ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ຈະຈາຍໃຫຜູ
ສະໜອງ ໂດຍອີງໃສການຈັດສົ່ງສິນຄາ (ເອີ້ນຕ່ໄປວາ ແລະ ໃນເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ແບບ
ຟອມສັນຍາວາ …ມູນຄາສັນຍາ…) ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ຜູຈັດຊືຕ
້ ອງໄດແຈງໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ
ຄົນອື່ນໆ ຮູກຽວກັບຜົນຂອງການປະມູນ ແລະ ຕອງໄດເຜີຍແຜອອກໃນແວບໄຊເຖີງຜົນຂອງການ
ປະມູນ ແລະ ໂດຍລະບຸພູດ (ສັນຍາ) ພອມດວຍຂ້ມູນດັ່ງລຸມນີ:້
(i)

ຊື່ຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນແຕລະຄົນທີ່ຍື່ນຊອງປະມູນ;

(ii)

ມູນຄາປະມູນທີ່ອານອອກສຽງໃນເວລາເປີດຊອງ;

(iii) ຊື່ ແລະມູນຄາຂອງແຕລະການປະມູນທີ່ໄດປະເມີນ;
(iv) ຊື່ຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທີ່ຖືກປະຕິເສດ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ; ແລະ
(v)

ຊື່ຂອງຜູຊະນະການປະມູນແລະມູນຄາທີ່ໄດຖືກຮັບຮອງເອົາພອມດວຍໄລຍະ
ສະຫລຸບຂອບເຂດຂອງສັນຍາ.

ແລະ

38.2

ຈົນກວາສັນຍາຈະກະກຽມສາເລັດ ແລະປະຕິບັດໄດຢາງເປັນທາງການ, ແຈງການຮັບຮອງເອົາຜູ
ຊະນະການປະມູນຈະເປັນເອກະສານຜູກມັດທາງດານສັນຍາ.

38.3

ພາຍຫລັງທີ່ໄດແຈງການຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນຕາມ ITB 38.1, ຜູຈັດຊື້ຈະຕອບ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຢາງໄວວາຕ່ຜເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນທີບ
່ ່ຊະນະການປະມູນ ທີ່ຕອງການຢາກຮູສາຍເຫດ
ທີ່ເຮັດໃຫການປະມູນຂອງຕົນບ່ໄດຖືກຄັດເລືອກ.
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39. ການເຊັນສັນຍາ

39.1

ຫລັງຈາກສົ່ງແຈງການໄປແລວ, ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງສົ່ງສັນຍາໄປໃຫຜູຊະນະການປະມູນພອມໂລດ.

39.2

ພາຍໃນຊາວແປດວັນ (28) ຫລັງຈາກທີ່ໄດຮັບສັນຍາ, ຜູຊະນະການປະມູນຈະຕອງເຊັນ, ໃສວັນ
ທີ ແລະ ສົ່ງໃຫຜູຈັດຊື້ຄືນ.
ທາງເລືອກໜຶ່ງສາລັບສັນຍາທີ່ໃຊທຶນຂອງລັດຖະບານ, ພາຍໃນ 28ມື້ ຫລັງຈາກໄດຮັບສັນຍາ
ແລວ, ຜູຊະນະການປະມູນຈະຕອງເຊັນ, ໃສວັນທີ ແລະ ສົ່ງໃຫຜູຈັດຊືຄ
້ ືນ ຫລື ເຊັນໃນພິທີເຊັນ
ສັນຍາ ຖາຫາກໄດຮັບຂ້ແນະນາຈາກຜູຈັດຊື.້

40. ໜັງສືຄາ້ ປະກັນການ
ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ

41. ສິດຂອງຜູເຂົາ້ ແຂງຂັນ
ປະມູນໃນການຕ່ວາ

39.3

ໂດຍບ່ກຽວກັບ ITB 39.2ຂາງເທິງນີ,້ ໃນກລະນີທກ
ີ່ ານເຊັນສັນຍາມີການຂັດຂວາງຈາກຂ້ຢບ
ັ ຢັ້ງ
ຕ່ການສົ່ງສິນຄາອອກໃຫຜູຈັດຊື,້ ສປປ ລາວ, ຫລື ຕ່ການນາໃຊສິນຄາ/ວັດສະດຸ, ການບລິການ
ໂດຍຂ້ຢັບຢັ້ງການນາສິນຄາອອກດັ່ງກາວໄດເກີດຂຶ້ນຈາກກົດລະບຽບການຄາຂອງປະເທດທີ່ສະໜ
ອງວັດຖຸ/ສິນຄາ, ແລະ ການບລິການເລົ່ານັ້ນ, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະບ່ມີສວນຜູກມັດກັບການ
ປະມູນຂອງຕົນ, ແຕເຖິງຢາງໃດກ່ຕາມ, ຈະຕອງຢູໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຜເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນປະມູນສາມາດ
ຢັ້ງຢືນຢາງເປັນທີ່ເພິ່ງພໃຈຕ່ຜູຈັດຊື້ ແລະ ທະນາຄານ ເຫັນວາການເຊັນສັນຍາແມນໄດຖືກ
ຂັດຂວາງຍອນການຂາດຄວາມບ່ເອົາໃຈໃສຈາກຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໃນດານປະກອບແບບຟອມ
ເອກະສານ, ລວມດວຍການຂອະນຸຍາດຢາງເປັນທາງການທີ່ຈາເປັນ ເພື່ອສົ່ງວັດສະດຸ/ອຸປະກອນ
ອອກ, ຫລື ການບລິການພາຍໃຕເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ.

39.4

ສັນຍາທີ່ເຊັນໄປນັ້ນຕອງໄດເອົາໄປຂຶ້ນທະບຽນ ໂດຍຜູສະຫນອງຕາມດາລັດ No.52/PM. ລົງ
ວັນທີ 13 ມີນາ 1993.

40.1

ພາຍໃນຊາວແປດມື້ (28) ຫລັງຈາກໄດຮັບໃບແຈງການຈາກຜູຈັດຊື້, ຜູຊະນະການປະມູນຈະ
ຕອງປະກອບໜັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາໃຫຖືກຕອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາຕາມ
GCC, ໂດຍນາໃຊແບບຟອມໜັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາທີກ
່ ານົດໄວໃນໝວດ IX,
ຟອມສັນຍາ.

40.2

ໃນກລະນີທີ່ຜຊະນະການປະມູ
ູ
ນ ບ່ສາມາດຍື່ນໜັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິ ບັດສັນຍາດັ່ງທີ່ໄດລະບຸ
ໄວຂາງເທິງນີ້ ຫລື ບ່ເຊັນສັນຍາ ຈະຖືວາເປັນສາຍເຫດພຽງພເພື່ອລົບລາງການທີ່ໄດຖືກເລືອກ
ເປັນຜູຊະນະການປະມູນ ແລະ ຮິບໜັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນ. ຖາຫາກເກີດກລະນີແບບນີ້, ຜູ
ຈັດຊື້ ອາດປະກາດໃຫຜູທີ່ສະເໜີລາຄາຕ່າສຸດຖັດມານັ້ນ ເປັນຜູຊະນະການປະມູນ ຜູທີ່ໄດສະເໜີ
ການປະມູນທີ່ຄົບຖວນສົມບູນ ໂດຍຜູຈັດຊື້ ໄດປະເມີນວາມີຄຸນນະວຸທິເໝາະສົມ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີ້ໃຫສາເລັດ.

41.1

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ທຸກໆຄົນມີສິດໃນການຕ່ວາ, ຖາຫາກເຫັນວາຕົນເອງໄດຮັບຄວາມເຊື່ອມ
ເສຍ ຫລື ເສຍຫາຍ ຈາກຜູຈັດຊື້ ໃນການກະທາທີ່ເປັນການເອົາປຽບຕາມທີ່ລະບຸໄວຢູໃນໃນ
ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດາລັດ, ເລກທີ 063/ກງ.

41.2

ຂັ້ນຕອນໃນການຕ່ວາ, ທາອິດຕອງໄດດາເນີນການແກໄຂຕາມຂັ້ນຕອນການບລິຫານຕາມ ທີ່ໄດ
ການົດໄວຢູໃນລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດາລັດເລກທີ 063, ສະຖານທີ່ ແລະ ທີ່ຢູ ສາລັບຂັ້ນ
ຕອນທາອິດໃນການຍື່ນການຕ່ວາຫາອົງການຄຸມຄອງບລິຫານທີ່ໄດການົດໄວໃນ BDS.

41.3

ຖາວາຜົນຂອງການແກໄຂທາງດານບລິຫານບ່ເປັນທີ່ພໃຈ, ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນສາມາດຕ່ວາຫາ
ກະຊວງການເງິນ, ກົມງບປະມານແຫງລັດ, ພະແນກຄູມຄອງການຈັດຊື້ຂອງລັດແລະ ອາດສາມາດ
ສະເໜີດາເນີນຄະດີຂັ້ນສານ ຕາມທີ່ລະບຸໄວຢູໃນລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດາ ລັດ ເລກທີ
IRR 063, ຖາຫາກເປັນສັນຍາທີ່ນາໃຊງບປະມານແຫງລັດ.

41.4

ແຕໃນກລະນີເປັນສັນຍາທີ່ນາໃຊທຶນຂອງທະນາຄານ, ທຸກໆການຮຽກຮອງໃດໆຈາກເຂົ້າແຂງຂັນ
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ປະມູນຕອງປະຕິບັດຕາມຄູມືການປະມູນຂອງທະນາຄານ
www.worldbank.orgຫລື www.adb.org.
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ຊຶ່ງສາມາດເຂົ້າຫາຂ້ມູນໄດຕາມ

ໝວດ II. ຂ້ມນ
ູ ສາລັບການປະມູນ (BDS)
ຂ້ມູນສະເພາະດັ່ງລຸມນີ້ ສາລັບສິນຄາທີ່ຈັດຊື້ ຈະຕອງເປັນການເພີ້ມເຕີມປຽນແທນເງື່ອນໄຂຂອງຂ້ແນະນາຕ່ຜເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນປະມູນ
(ITB). ຖາບອນໃດມີການຂັດແຍງ, ເງື່ອນໄຂທີ່ການົດໄວໃນຕາຕະລາງຂາງລຸມນີ້ ຈະມີອານາດເໜືອເງື່ອນໄຂໃນ ITB.

ວັກທີ່ກຽວຂອງໃນ
ITB

A. ເນືອ
້ ໃນທົ່ວໄປ

ITB 1.1

ເລກທີເອກະສານເຊີນປະມູນ : 06447/ຍທຂ.ກຂທ

ITB 1.1

ຜູຈັດຊືແ
້ ມນ: ກົມຂົວທາງ, ກະຊວງໂຍທາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ITB 1.1

ຊືຂ
່ ອງສັນຍາແມນ: ການຈັດຊືລ
້ ົດຈັກ ຮັບໃຊໂຄງການ
ເລກທີຂອງສັນຍາ: G-12
ເລກທີ ແລະ ພູດ (ສັນຍາ) ປະກອບເຂົ້າໃນການຈັດຊືເ້ ທື່ອນີແ
້ ມນ: G-12-1 ແລະ G-12-2

ITB 2.1

ທຶນກູຢືມ ຈາກທະນາຄານໂລກ: ທຽບເທົາົ່ 25 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ

ITB 2.1

ຊືຂ
່ ອງໂຄງການແມນ: ໂຄງການ ຂະແໜງຂົວທາງ ໄລຍະ 2

ITB 4.2

ຈານວນສະມາຊິກສູງສຸດຂອງ JV ແມນ: 0 (ເປັນບລິສັດດຽວ)

IITB 4.4

ບັນຊີບລິສັດທີ່ຫາມເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ແລະ ສວນບຸກຄົນຫາໄດໃນເວບໄຊພາຍນອກຂອງ
ທະນາຄານ: www.worldbank.org/debarr
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B. ເອກະສານປະມູນ
ITB 7.1

ເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫຄວາມກະຈາງແຈງຕ່ການປະມູນເທົ່ານັ້ນ, ບອນຢູຂອງຜູຈັດຊື້ແມນ:

ກົມຂົວທາງ
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຖະໜົນລານຊາງ, ບານໂພນໄຊ. ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021-415378
ໂທລະສານ: 021-414553
Email: k_litta@yahoo.com; thongdeun@yahoo.com;
lamphounk@yahoo.com
ITB 7.1

Web page:

ITB 7.2

ການໄປຢຽມສະຖານທີນ
່ າໂດຍຜູຈັດຊື:້ ຈະບ່ມີ

ITB 7.3

ປະຊຸມກອນການປະມູນ: ຈະບ່ມີ

http://www.mpwt.gov.la/lo/projects-lo/lrsp2-project/proc-lrsp2-sub-lo.

C. ການກະກຽມການປະມູນ
ITB 11.1 (j)

ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງຍື່ນເອກະສານເພີ່ມເຕີມດັ່ງຕ່ໄປນີ້ ພອມດຽວກັບການປະມູນຂອງຕົນ:
(1) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ທຸລະກິດຂະແໜງການກຽວຂອງ)
(2) ໃບທະບຽນອາກອນ (ສະບັບລາສຸດ)

ITB 13.1

ການປະມູນທາງເລືອກ: ຈະບ່ໄດ” ພິຈາລະນາ.

ITB 14.5

ລາຄາທີສ
່ ະເໜີໂດຍຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຈະບ່ ມີການປັບຕະຫລອດໄລຍະການປະຕິບັດສັນຍາ

ITB 14.6

ລາຄາທີສ
່ ະເໜີສາລັບແຕລະພູດ (ສັນຍາ) ຈະຕອງກົງກັນຢາງນອຍ:
100 ເປີເຊັນຂອງລາຍການທີ່ການົດໄວສາລັບແຕລະພູດ (ສັນຍາ).
ລາຄາທີ່ສະເໜີສາລັບແຕລະລາຍການຂອງພູດໜຶ່ງ ຈະຕອງກົງກັນກັບ:
100 ເປີເຊັນຂອງບລິມາດຕາມທີ່ໄດການົດໄວສາລັບລາຍການນັ້ນໃນພູດນັ້ນ.

ITB 14.7
ITB 14.8 (a)

Incoterms ສະບັບ: 2010
ບອນສົ່ງປາຍທາງ: ສົງ່ ຮອດສະຖານທີ່, ຮັບຜິດຊອບໃນການຈຍພາສີ, ອາກອນ
DDP (Delivered Duty Paid)
ບອນຢູ: ກົມຂົວທາງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ່
ຖະໜົນ ລານຊາງ, ບານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ITB 16.4

ໄລຍະເວລາທີ່ຄາດຄະເນວາສິນຄາຈະຖືກນາໃຊ (ເພື່ອຈຸດປະສົງນາໃຊເຄື່ອງອາໄລ): (ບ່ໄດນາໃຊ)

ITB 17.2 (a)

ໜັງສືຢັ້ງຢືນຈາກຜູຜະລິດແມນ : “ຕອງການ”

ITB 17.2 (b)

ການບລິການຫລັງຈາກການຂາຍແມນ : “ຕອງການ”
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ITB 18.1

ໄລຍະໃຊການໄດຂອງການປະມູນຈະແມນ: ເກົາ້ ສິບ (90) ມື້ ຫລັງຈາກມືປ
້ ິດການຍື່ນຊອງປະມູນ

ITB 18.3 (a)

ສູດດັ່ງຕ່ໄປນີແ
້ ມນໃຊເພື່ອການດັດແກລາຄາ:
P=P0*(1+0.07*(V56)/365)
P: ລາຄາຫລັງຈາກດັດແກແລວ
P0: ລາຄາປະມູນເດີມ
V: ໄລຍະການເພີ້ມເວລາຫລັງຈາກໄລຍະເດີມຂອງຜົນໃຊໄດຂອງການປະມູນ (ເປັນວັນ).

ITB 20.1

ນອກຈາກການປະມູນຕົ້ນສະບັບແລວ, ຈານວນເອກະສານສາເນົາແມນ : ສອງ (2) ຊຸດ

ITB 20.2

ການຢັ້ງຢືນອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອເຊັນໃນນາມຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ແມນປະກອບດວຍ:
ໃບມອບສິດ ຈາກເຈົາ້ ຂອງວິສາຫະກິດ (ໃນກລະນີ ທີຜ
່ ູເຊັນເອກະສານປະມູນ ຫາກບ່ແມນເຈົ!້ ຂອງວິສາຫະ
ກິດ ຕາມໃບືະບຽນວິສາຫະກິດ)
D. ການຍື່ນ ແລະ ເປີດການປະມູນ

ITB 22.1

ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຍື່ນປະມູນເທົ່ານັ້ນ, ບອນຢູຂອງຜູຈັດຊື້ ແມນ:

ກົມການເງິນ
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຖະໜົນລານຊາງ, ບານໂພນໄຊ. ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021-412263, 412667, 453250
ວັນສຸດທາຍຂອງການຍືນ
່ ຊອງ ແມນ:
ວັນທີ:

10 ພຶດສະພາ (5) 2018

ເວລາ: 14:00 ໂມງ
ITB 25.1

ການເປີດຊອງຈະມີຂຶ້ນຢູ:

ຫອງປະຊຸມຂອງກົມຂົວທາງ
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຖະໜົນລານຊາງ, ບານໂພນໄຊ. ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວັນທີ:

10 ພຶດສະພາ (5) 2018

ເວລາ: 14:00 ໂມງ
ITB 25.3

ຈະຕອງເຊັນນອຍໃສແຈໃບປະມູນ ແລະ ຕາຕະລາງລາຄາ ຈານວນ ຢາງໜອຍ 3 ທານ ເຊິງ່ ເປັນຜູຕາງໜາ
ຂອງຜູຈັດຊື້ ທີ່ດາເນີນການເປີດຊອງປະມູນ.
E. ການປະເມີນ ແລະ ສົມທຽບການປະມູນ

ITB 32.2(a)

ການປະເມີນ ຈະໄດເຮັດສາລັບ ເປັນ ແຕລະພູດສັນຍາ
ການປະມູນຈະໄດປະເມີນເປັນພູດໆໄປ.

ຖາຕາຕະລາງລາຄາອັນໃດສະແດງໃຫເຫັນວາລາຍການໃດໜຶງ່ ບ່ມີ
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ລາຄາ, ຈະຖືວາລາຄາຂອງລາຍການນັ້ນໆໄດລວມຢູໃນລາຄາຂອງລາຍການອື່ນໆແລວ. ລາຍການໃດໜຶ່ງທີ່ບມ
່ ີ
ຢູໃນບັນຊີຂອງຕາຕະລາງລາຄາ, ຈະໄດຖືວາລາຍການນັ້ນໆບ່ໄດປະກອບຢູໃນການປະມູນ, ແລະ ຖາເຫັນ
ວາການປະມູນແມນມີຄວາມເໝາະສົມເປັນສວນໃຫຍ, ລາຄາຄິດສະເລຽຂອງລາຍ ການນັ້ນໆ ໂດຍຜູເຂົາ້
ແຂງຂັນປະມູນອື່ນໆຈະນາມາເພີມ
້ ເຂົາ້ ໃນມູນຄາປະມູນ ແລະ ມູນຄາລວມຂອງການປະມູນນັ້ນໆທີ່ໄດການົດ
ຂຶ້ນຕາມວິທນ
ີ ີ້ ຈະໄດນາໃຊເຂົາ້ ໃນການສົມທຽບລາຄາ.
ITB 32.6

ການດັດແກລາຄາຈະໄດການົດຂຶ້ນໂດຍນາໃຊເງື່ອນໄຂດັ່ງຕ່ໄປນີ້, ຈາກເງື່ອນໄຂອື່ນໆທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດ
III, ເງື່ອນໄຂການຕີລາຄາ ແລະ ຄຸນນະວຸທິ: (ບ່ໄດນາໃຊ)
F. ການປະກາດຮັບເອົາຜູຊະນະການປະມູນ

ITB 38.1

ເປີເຊັນສູງສຸດຂອງການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງບລິມາດ ແມນ: 10 %
ເປີເຊັນສູງສຸດຂອງການຫລຸດລົງຂອງບລິມາດ ແມນ: 10 %
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ໝວດ III. ບັນທັດຖານການປະເມີນແລະຄຸນນະວຸດທິ
ໝວດນີ້ປະກອບດວຍເງື່ອນໄຂທັງໝົດທີຜ
່ ູຈັດຊື້ສິນຄາຈະຕອງນາໃຊເພື່ອການປະເມີນການປະມູນແລະຄຸນນະວຸທິຂອງຜູເຂົ້າ
ແຂງຂັນປະມູນ. ໂດຍສອດຄອງກັບITB 33ແລະITB 35, ຈະບ່ສາມາດນາໃຊວິທີອື່ນຫລືເງື່ອນໄຂອື່ນເຂົ້າໃນວຽກນີ້.

ສາລະບານ

1. ການປະເມີນ (ITB 32) ................................................................................................. 29
2. ຄຸນນະວຸທິ (ITB 34) ................................................................................................... 29
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1.

ການປະເມີນ (ITB 32)

1.1.

ບັນທັດຖານໃນການປະເມີນ (ITB 32.6)
ໃນການປະເມີນການປະມູນ, ນອກຈາກມູນຄາປະມູນທີ່ໄດສະເໜີ ຕາມຂ້ ITB 14.8, ຜູຈັດຊື້ອາດຈະຕອງຖືສາຄັນໜຶ່ງ
ຫລື ຫລາຍເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນITB32.2(e) ແລະ ໃນ BDS ຂອງITB32.6,ໂດຍນາໃຊເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີ
ການດັ່ງຕ່ໄປນີ້.
(a)

ການຈັດສົ່ງ. (ຕາມ Incoterms ທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ BDS)

ສິນຄາທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນບັນຊີສິນຄາ ແມນຕອງການໃຫຈັດສົ່ງພາຍໃນຂອບເຂດເວລາ (ຫລັງຈາກວັນທີ່ການົດໃຫສົ່ງໄວ
ທີ່ສຸດ ແລະ ກອນວັນສຸດທາຍ, ສອງວັນນີ້ຈະຕອງຂຽນເຂົ້າ) ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດ VII, ຕາຕະລາງຄວາມ
ຕອງການ. ຈະບ່ໃຫສິນເຊື່ອຕ່ການຈັດສົ່ງມາຮອດກອນວັນທີການົດໃຫສົ່ງມາຮອດໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ການປະມູນທີ່
ສະເໜີການຈັດສົ່ງ ຫລັງຈາກວັນສຸດທາຍຈະຖືວາບ່ສອດຄອງ ແລະ ບ່ຕອບສະໜອງຕາມ ຈຸດປະສົງຂອງການ
ປະມູນ. ໃນຊວງໄລຍະເວລາທີ່ຮັບໄດນີ້, ການປັບລາຄາ, ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ BDS 32.6, ຈະເພີ້ມໃສລາຄາ
ປະມູນຂອງການປະມູນທີ່ສະເໜີຈັດສົ່ງຊາກວາ …ວັນຈັດສົ່ງໄວທີ່ສຸດ… ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນໝວດ VII, ຕາຕະລາງ
ຄວາມຕອງການສາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຕີລາຄາເທົ່ານັ້ນ.
(b)
(c)

ລາຄາຂອງການປຽນແທນເຄື່ອງອາໄຫລສາຄັນ, ເຄື່ອງອາໄຫລ ແລະ ການບລິການ. [ໃ(ບ່ໄດນາໃຊ)

(d)

ການຊອກຫາໄດໃນປະເທດຂອງຜູກູຢືມຈານວນ
ອຸປະກອນທີ່ສະເໜີໃນການປະມູນ (ບ່ໄດນາໃຊ)

(e)

1.2.

ການຄາດເຄື່ອນໃນລາຍການຊາລະ (ບ່ໄດນາໃຊ)

ເຄື່ອງອາໄລ

ແລະ

ການບລິການຫລັງຈາກການຂາຍສາລັບ

ການຄາດຄະເນລາຍຈາຍໃນການນາໃຊ ແລະ ບາລຸງຮັກສາ (ບ່ໄດນາໃຊ)

(f)

ຜົນການນາໃຊ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງອຸປະກອນ (ບ່ໄດນາໃຊ)

(g)

ເງື່ອນໄຂເພີ້ມເຕີມສະເພາະ (ບ່ໄດນາໃຊ)

ຫລາຍໆສັນຍາ (ITB 32.4)

ຜູຈັດຊືຈ
້ ະມອບຫລາຍໆສັນຍາໃຫຜູເຂົາ້ ແຂງຂັນປະມູນ ຜູທີ່ສະເໜີລາຄາລວມຕ່າສຸດຂອງການປະມູນ (ໜຶ່ງສັນຍາຕ່ໜຶ່ງປະມູນ)
ແລະ ຕອບສະໜອງໄດເງື່ອນໄຂຂອງການປະເມີນຄຸນນະວຸທິຕາມພາຍຫລັງ (ໝວດ III, ITB 32.1)
ຜູຈັດຊື:້
(a)

ຕີລາຄາສະເພາະພູດສັນຍາທີ່ປະກອບດວຍເປີເຊັນຂອງລາຍການຕ່ພູດແລະ
ITB 14.8

(b)

ພິຈາລະນາ:

ບລິມາດຕ່ລາຍການ

ຕາມລະບຸໄວໃນ

(i)

ການປະມູນທີ່ປະເມີນວາຕ່າສຸດຕ່ພູດ

(ii)

ການຫລຸດລາຄາຕ່ພູດ ແລະ ວິທີນາໃຊຕາມທີ່ຜເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນປະມູນສະເໜີໃນການປະມູນຂອງຜູກຽວ.

1.3. ການປະມູນທາງເລືອກ (ITB 13.1) (ບ່ໄດນາໃຊ)

2. ຄຸນນະວຸທິ (ITB 34) (ບ່ໄດນາໃຊ)
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ແບບຟອມປະມູນ
ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງກະກຽມແບບຟອມປະມູນຕາມນີ້ ໂດຍໃຊຫົວເຈັ້ຍບລິສັດສະແດງອອກຢາງຈະແຈງ ແລະ ຄົບຖວນ
ເຖິງຊື່ ແລະ ທີຢ
່ .ູ
ໝາຍເຫດ: ຕົວໜັງສືຂຽນເນີງ້ ແມນຕອງນາໃຊເພືອ
່ ກະກຽມຟອມນີ້ ແລະ ຕອງຕັດອອກຈາກເອກະສານສົມບູນສຸດທາຍ.

ວັນທີ: [ວັນທີ (ວັນ, ເດືອນ ແລະ ປີ) ຂອງການຍືນ
່ ປະມູນ]
ປະມູນ NCB ເລກທີ: [ເລກທີການປະມູນ]
ການເຊີນປະມູນເລກທີ: [ຂ້ມນ
ູ ]
ທາງເລືອກເລກທີ:[ເລກທີທາງເລືອກ ຖາຫາກການປະມູນທາງເລືອກ]
ເຖິງ:[ຊືຜ
່ ຈັ
ູ ດຊື]້
(a) ພວກເຮົາໄດສຶກສາຄົ້ນຄວາ ແລະ ບ່ມີຫຍັງຂັດຂອງຕ່ເອກະສານປະມູນ ແລະ ເອກະສານຊອນທາຍ ຊຶ່ງໄດພິມແຈກຢາຍຕາມ
ຂ້ແນະນາສາລັບຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ (ITB 8);
(b) ພວກເຮົາໄດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອງຕອງການວາດວຍຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ການມີຜນ
ົ ປະໂຫຍດຊ້າຊອນຕາມ
ITB 4;
(c) ພວກເຮົາບ່ໄດຖືກຍົກເລີກຊົ່ວຄາວໂດຍຜູຈັດຊື້ຫລື
ແຈງບອກວາບ່ມຄ
ີ ວາມເໝາະສົມ
ຫນັງສືຄ້າປະກັນການປະມູນຢູປະເທດຂອງຜູຈັດຊື້ຕາມ ITB 4.6

ໂດຍອີງໃສບັນຫາການປະກອບ

(d) ພວກເຮົາສະເໜີການສະໜອງສິນຄາໃຫຖືກຕອງຕາມເອກະສານປະມູນ ແລະ ຕາມລາຍການຈັດສົ່ງຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ
ຕາຕະລາງຄວາມຕອງການບັນດາສິນຄາດັ່ງລຸມນີ:້ [ການອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ກຽວກັບສິນຄາ ແລະ ການບລິການທີກ
່ ຽວຂອງ];
(e) ມູນຄາການປະມູນຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ, ໂດຍບ່ລວມເອົາການຫລຸດລາຄາຕາມລາຍການ (f) ຂາງລຸມນີ:້
ໃນກລະນີເປັນການປະມູນພູດດຽວ, ມູນຄາປະມູນທັງໝົດແມນ [ມູນຄາປະມູນລວມເປັນຕົວໜັງສື ແລະ ເປັນຕົວເລກ];
ໃນກລະນີເປັນການປະມູນຫລາຍພູດ, ມູນຄາປະມູນທັງໝົດແຕລະພູດແມນ[ມູນຄາປະມູນລວມເປັນຕົວໜັງສື ແລະ ເປັນຕົວ
ເລກ];
ໃນກລະນີມີຫລາຍພູດ, ມູນຄາລວມຂອງໝົດທຸກພູດແມນ[ມູນຄາລວມຂອງໝົດທຸກໆຫ່ເປັນຕົວໜັງສື ແລະ ເປັນຕົວເລກ];
(f)

ການຫລຸດລາຄາ ແລະ ວິທີປະຕິບັດການຫລຸດລາຄາແມນ:
(i) ການສະເໜີຫລຸດແມນ: [ບອກລາຍລະອຽດກຽວກັບການສະເໜີຫລຸດແຕລະຢາງ]
(ii) ວິທີການທີ່ຖືກຕອງໃນການຄິດໄລ ເພື່ອການົດມູນຄາປະມູນສຸດທິຫລັງຈາກໄດປະຕິບັດການຫລຸດລາຄາໄດສະເໜີດັ່ງລຸມ
ນີ:້ [ບອກລາຍລະອຽດວິທກ
ີ ານທີນ
່ າໃຊ ເພືອ
່ ປະຕິບັດການຫລຸດລາຄາ];

(g) ການປະມູນຂອງພວກເຮົາຈະຜົນນາໃຊໄດສາລັບໄລຍະທີໄ່ ດລະບຸໄວໃນ ITB 18 ຂອງຂ້ແນະນາສາລັບຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ
ຂອງເອກະສານປະມູນ, ແລະ ຈະສືບຕ່ຜູກມັດເຮົາ ແລະ ສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດທຸກໆເວລາກອນສິ້ນສຸດໄລຍະການປະມູນມີ
ຜົນໃຊໄດ;

31

(h) ຖາຫາກການປະມູນຂອງພວກເຮົາຖືກຮັບຮອງເອົາ,
ສັນຍາໃຫຖືກຕອງຕາມເອກະສານປະມູນ;

ພວກເຮົາໃຫຄາໝັ້ນສັນຍາວາຈະປະກອບໜັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດ

(i)

ພວກເຮົາບ່ໄດເຂົ້າຮວມ, ໃນນາມຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ ຫລື ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່, ຫລາຍກວາໜຶ່ງຊອງໃນການປະມູນຄັ້ງນີ້ຕາມ
ITB 4.3(e), ນອກຈາກການປະມູນແບບສະເໜີທາງເລືອກທີ່ສອດຄອງກັບ ITB 13;

(j)

ພວກເຮົາ, ຊຶ່ງລວມດວຍຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ ຫລື ຜູສະໜອງສິນຄາສວນໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາ, ບ່ໄດຖືກແຈງວາບ່ມີຄວາມເໝາະ
ສົມ ໂດຍທະນາຄານ, ພາຍໃຕກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ ຫລື ກົດລະບຽບເປັນທາງການອື່ນໆ ເພື່ອປະຕິບັດການຕົກລົງຂອງ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ;

(k) ພວກເຮົາບ່ແມນລັດວິສາຫະກິດ/ພວກເຮົາແມນລັດວິສາຫະກິດ
1
ITB 4.4;
(l)

ແຕຕອບສະໜອງໄດຕາມຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງ

ພວກເຮົາໄດຈາຍ, ຫລື ຈະຈາຍຄານາຍໜາ, ຄາທົດແທນພິເສດ ຫລື ລາຍຈາຍອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບການປະມູນ ຫລື ໃນການ
ປະຕິບັດສັນຍາ: [ລະບຸຊຄ
ື່ ບ
ົ ຖວນຂອງຜູທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ບອນຢູຄົບຖວນ, ເຫດຜົນທີເ່ ຮັດໃຫຄານາຍໜາ ຫລື ຄາ

ທົດແທນແຕລະຢາງໄດຈາຍພອມດວຍຈານວນເງິນ ແລະ ສະກຸນເງິນທີໄ່ ດຈາຍເປັນຄານາຍໜາ ຫລື ຄາທົດແທນແຕລະລາຍ]
ຊືຜ
່ ທີ
ູ ່ໄດຮັບ

ບອນຢູ

ສາເຫດ

ຈານວນ

(ຖາບ່ໄດຈາຍໃຫໃຜ ຫລື ຈະຕອງບ່ຈາຍໃຫຂຽນ …ບ່ມີ…)
(m) ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວາ ຖາການປະມູນນີ,້ ພອມດວຍການຕົກລົງຂອງທານຢາງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ທີ່ໄດລະບຸໄວໃນແຈງການ
ຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ, ຈະໃຊເປັນສັນຍາຜູກພັນລະຫວາງພວກເຮົາທັງສອງ ຈົນກວາສັນຍາຢາງເປັນທາງການຈະ
ໄດຮຽບຮຽງ ແລະ ປະຕິບັດ; ແລະ
(n) ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວາທານບ່ມີຂຜ
້ ູກມັດທີ່ຈະຕອງຮັບເອົາການປະມູນທີ່ໄດປະເມີນແລວວາຕ່າສຸດ ຫລື ທຸກເອກະສານປະມູນທີ່
ທານໄດຮັບ.
(o) ພວກເຮົາຢັ້ງຢືນໃນທີ່ນີ້ວາພວກເຮົາຈະວາງມາດຕະຖານ ເພື່ອຮັບປະກັນວາບ່ມີຄົນໃດເຄື່ອນໄຫວສາລັບພວກເຮົາ ຫລື ໃນ
ນາມພວກເຮົາໃນການດາເນີນການໃດໜຶ່ງໃນດານທຸຈະລິດ ແລະ ການສ້ໂກງ.

ຊືຜ
່ ູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ*

[ຊືຄ
່ ົບຖວນຂອງບຸກຄົນທີເ່ ຊັນໃບປະມູນ]

ຊືຂ
່ ອງບຸກຄົນທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດເຊັນການປະມູນໃນນາມຜູເຂົ້າແຂງຂັນເຂົ້າປະມູນ**

ການປະມູນ]

[ຊືຄ
່ ົບຖວນຂອງບຸກຄົນທີ່ອະນຸຍາດໃຫເຊັນ

ຕາແໜງຂອງບຸກຄົນທີ່ເຊັນການປະມູນ [ຕາແໜງຄົບຖວນຂອງບຸກຄົນທີເ່ ຊັນການປະມູນ]
ລາຍເຊັນຂອງບຸກຄົນທີ່ໃສຊືຂ
່ າງເທິງນີ້

[ລາຍເຊັນທີ່ມຊ
ີ ື່ ແລະ ຕາແໜງທີສ
່ ະເໜີຂາງເທິງນີ]້

ຜູເຂົ້າແຂງ່ ຂ ັນປະມູນໃຫໃ້ ຊຕ້ າມຄວາມເໝາະສ ົມ

1
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ວັນທີເຊັນ_[ວັນ]ວັນທີຂອງ[ເດືອນ], [ປີ]
*: ໃນກລະນີທີ່ເປັນການປະມູນຂອງ JV, ຕອງລະບຸຊຂ
ື່ ອງ JV ໃນນາມເປັນຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ
**: ບຸກຄົນທີ່ເຊັນເອກະສານປະມູນຈະຕອງມີໃບມອບສິດອອກໃຫໂດຍຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕອງຕິດຄັດໄວກັບລາຍການປະມູນ.
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ແບບຟອມກຽວກັບຂ້ມນ
ູ ຂອງຜູເຂົາ້ ແຂງຂັນປະມູນ
[ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງປະກອບຟອມນີ້ໃຫສອດຄອງກັບຂ້ແນະນາທີ່ໄດລະບຸໄວຂາງລຸມນີ້.
ແລະປຽນແທນ]

ບ່ອະນຸຍາດໃຫມີການດັດແກ

ວັນທີ: [ (ວັນ, ເດືອນແລະ ປີ) ຂອງການປະມູນ]
ປະມູນNCB ເລກທີ.: [ເລກທີແລະຮູບການປະມູນ]

ທາງເລືອກເລກທີ.: [ເລກທີທາງເລືອກຖາຫາກເປັນການປະມູນທາງເລືອກ]
ໜາ ________ ໃນຈານວນ_ ______ ໜາ
1. ຊື່ຜເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນປະມູນ[ຊືທ
່ າງການຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ]
2. ໃນກລະນີມີການຮວມທຸລະກິດ JV, ໃຫບອກຊືສ
່ ະມາຊິກແຕລະຄົນ : [ຊື່ທາງການຂອງສະມາຊິກແຕລະຄົນຂອງ JV]

3. ປະເທດຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈົດທະບຽນໃນປະຈຸບັນແລະມີຈຸດປະສົງຈະຈົດທະບຽນ: [ບອກຊືປ
່ ະເທດທີຈ
່ ດ
ົ ທະບຽນໃນປະຈຸບັນ

ແລະມີຈດ
ຸ ປະສົງຢາກໄປຈົດທະບຽນ]

4. ປີທີ່ຜເຂົ
ູ ້າແຂງຂັນປະມູນຈົດທະບຽນ: [ປີຈົດທະບຽນຂອງຜູເຂົາ້ ແຂງຂັນປະມູນ]
5. ບອນຢູຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນໃນປະເທດທີ່ໄດຈົດທະບຽນ: [ທີ່ຢເປັ
ູ ນທາງການໃນປະເທດທີຈ
່ ົດທະບຽນ]
6. ຂ້ມູນກຽວກັບຜູຕາງໜາເປັນທາງການຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ
ຊື:່ [ຊືຂ
່ ອງຜູຕາງໜາທາງການ]
ບອນຢູ: [ບອນຢູຂອງຜູຕາງໜາທາງການ]
ໂທລະສັບ/ແຟກ: [ເບີໂທລະສັບ/ແຟກຂອງຜູຕາງໜາທາງການ]
ອີແມວ: [ອີແມວຂອງຜູຕາງໜາທາງການ]
7.

ສາເນົາເອກະສານຕົ້ນສະບັບທີ່ໄດຕິດຄັດ[ກວດກາກອງສາເນົາເອກະສານຕົ້ນສະບັບທີ່ິຕິດຂັດ]



ເອກະສານວາດວຍການສາງຕັ້ງ (ຫລືເອກະສານເທົ່າທຽມ ວາດວຍການສາງຕັ້ງການຮວມກຸມ) ແລະ/ຫລືເອກະສານຈົດທະບຽນຂອງ
ອົງການທີ່ບົ່ງຊືໄ່ ວຂາງເທິງ.



ໃນກລະນີ JV, ຈົດໝາຍສະແດງຈຸດປະສົງສາງຕັ້ງ JV ຫລືການຕົກລົງສາງຕັ້ງ JV, ໂດຍສອດຄອງຕາມ ITB 4.2.



ໃນກລະນີເປັນລັດວິສາຫະກິດຫລືອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ໂດຍສອດຄອງກັບ ITB 4.4 ເອກະສານສາງຕັ້ງປະກອບດວຍເອກະສານທີ່
ສະແດງເຖິງ:

8.



ການມີອິດສະລະທາງດານການເງິນແລະຕາມກົດໝາຍ



ກົດໝາຍການຄາທີ່ໃຊເປັນບອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວ



ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນບ່ໄດຢູພາຍໃຕການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບຜູຈັດຊື້

ໄດຕິດຄັດໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງ, ບັນຊີຜອານວຍການໃນສະພາບລິ
ູ
ຫານແລະຜູທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ
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ແບບຟອມກຽວກັບຂ້ມນ
ູ ຂອງສະມາຊິກຂອງ JV (ບ່ໄດນາໃຊ)
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ແບບຟອມລາຍການລາຄາ
[ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕອງໄດປະກອບແບບຟອມລາຄາອັນນີໃ້ ຫສອດຄອງກັບຂ້ແນະນາທີ່ໄດການົດ. ບັນຊີລາຍການຕາມຖັນ 1
ຂອງລາຍການລາຄາຈະຕອງກົງກັນກັບບັນຊີສິນຄາ ແລະການບລິການທີ່ກຽວຂອງການົດໂດຍຜູຈັດຊືໃ້ ນລາຍການຄວາມຕອງການ.]
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ຕາຕະລາງລາຄາ
ວັນທີ:_________________________
ປະມູນ NCB ເລກທີ____________________
ທາງເລືອກເລກທີ: ________________
ໜາທີ ______ ໃນຈານວນ ______ໜາ
1

2

3

4

5

6

7

ເລກ
ລາດັບ

ລາຍການສິນຄາ

ປະເທດຜະລິດ

ວັນຈັດສົ່ງຕາມ
ທີກ
່ ານົດໄວໃນ
Incoterms

ບລິມາດ ແລະ ຫົວ
ໜວຍ

ລາຄາຫົວໜວຍ
DDP [ບອນຈັດສົ່ງ

ລາຄາຕາມ DDP ຕາມລາຍການ
(ຖັນ 5x6)

ປາຍທາງ]

ຕາມ ITB 14.8(a)

[ຂຽນ
ເລກລາ
ດັບລາຍ
ການ]

ຊືຂ
່ ອງສິນຄາ]

[ຊື່ປະເທດທີ່
ຜະລິດຂອງ
ສິນຄາ]

[ວັນທີຈັດສົ່ງ]

[ຈານວນລາຍການທີ່
ຕອງສະໜອງ ແລະ
ຊື່ຂອງຫົວໜວຍ]

[ລາຄາຫົວໜວຍ ຕາມ
DDP]

[ລວມລາຄາ ຕາມ DDP ເປັນລາຍການ]

ລາຄາລວມ
ຊືຂ
່ ອງຜູເຂົາ້ົ ແຂງຂັນປະມູນ[ຊື່ຄົບຊຸດຂອງຜູເຂົ້ົາແຂງຂັນປະມູນ] ລາຍເຊັນຂອງຜູເຂົ້ົາແຂງຂັນປະມູນ[ລາຍເຊັນຂອງຜູເຊັນເອກະສານປະມູນ]ວັນທີ[

37

ຕາຕະລາງລາຄາສິນຄາ ແລະ ການບລິການ ທີ່ກຽວຂອງ
ວັນທີ:_______________________
ປະມູນ NCB ເລກທີ______________
ທາງເລືອກ ເລກທີ: _______________
ໜາທີ ______ ໃນຈານວນ ______ໜາ
1

2

3

4

5

6

7

ເລກລາດັບ

ອະທິບາຍການບລິການ
(ນອກຈາກການຂົນສົ່ງພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ການ
ບລິການອື່ນໆທີ່ຕອງການພາຍ
ໃນປະເທດຂອງຜູຈັດຊື້ ເພື່ອ
ຈັດສົ່ງສິນຄາໄປເຖິງປາຍທາງ)

ປະເທດຜະລິດ

ວັນທີຈັດສົ່ງ ແລະ
ສະຖານທີປ
່ າຍທາງ

ບລິມາດ ແລະ ຫົວໜວຍ

ລາຄາຫົວໜວຍ

ມູນຄາລວມ
ແຕລະລາຍການ
(ຖັນ. 5*6 ຫລື
ຄາດຄະເນ)

[ຊືຂ
່ ອງການບລິການ]

[ຊື່ປະເທດຜະລິດ
ຂອງການບລິການ]

[ວັນທີຈັດສົ່ງໄປເຖິງ
ປາຍທາງຂອງແຕລະ
ການບລິການ]

[ຈານວນລາຍການທີຈ
່ ະຈັດ
ສົ່ງ ແລະ ຊືຂ
່ ອງຫົວໜວຍ]

[ເລກລາດັບ

ການບລິການ]

[ລາຄາຫົວໜວຍ ແຕ
ລະລາຍການ]

ມູນຄາປະມູນລວມ

ຊືຂ
່ ອງຜູເຂົ້ົາແຂງຂັນປະມູນ [ຊືຄ
່ ົບຊຸດຂອງຜູເຂົ້ົາແຂງຂັນປະມູນ] ລາຍເຊັນຂອງຜູເຂົ້ົາແຂງຂັນປະມູນ [ລາຍເຊັນຂອງຜູເຊັນ
ເອກະສານປະມູນ] ວັນທີ [ວັນທີ]
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[ມູນຄາລວມຂອງ
ແຕລະລາຍການ]

ແບບຟອມໜັງສືຄາ້ ປະກັນການປະມູນ
Bid Security
Bank Guarantee

2

Bank’s name, and address of issuing branch or office

Beneficiary: Department of Roads, Ministry of Public Works and Transport
Date:..............................................................................................................................................
Bid Security No.: ............................................................................................................................
We have been informed that . . . . . name of the bidder. . . . . (hereinafter called “the
Bidder”) has submitted to you its bid dated . . . . . . . . . (hereinafter called “the Bid”) for
the execution of NCB ………, IFB………. (“the IFB”).
Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be supported
by a bid guarantee.
At the request of the Bidder, we . . . . . name of bank. . . . . hereby irrevocably
undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of . . . . . . . . .
.amount in figures . . . . . . . . . (. . . . . . .amount in words . . . . . . . )upon receipt by us
of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder
is in breach of its obligation(s) under the bid conditions, because the Bidder
(a) has withdrawn its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder in the
Letter of Bid; or
(b) does not accept the correction of errors in accordance with the Instructions to
Bidders (hereinafter “the ITB”); or
(c) having been notified of the acceptance of its Bid by the Employer during the period
of bid validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Agreement, or (ii) fails or
refuses to furnish the performance security, in accordance with the ITB, or (iii) fails
or refuses to furnish the domestic preference security, if required.
This guarantee will expire (a) if the Bidder is the successful Bidder, upon our receipt of
copies of the Contract Agreement signed by the Bidder and the Performance Security
issued to you upon the instruction of the Bidder; and (b) if the Bidder is not the
successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the
Bidder of the name of the successful Bidder, or (ii) 28 daysafter the expiration of the
Bidder’s bid.
Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at
the office on or before that date.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication
No. 758.
. . . . . . . . . . . .Bank’s seal and authorized signature(s) . . . . . . . . . .
-- Note --

In case of a joint venture, the bid security must be in the name of all partners to the
joint venture that submits the bid.

2

All italicized text is for use in preparing this form and shall be deleted from the final document.
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ໜັງສືຢງັ້ ຢືນຈາກຜູຜະລິດ
[ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຕອງໃຫຜູຜະລິດຕຽມຟອມນີ້ໃຫສອດຄອງກັບຂ້ແນະນາ. ໜັງສືຢັ້ງຢືນຕອງມີຫົວເຈັ້ຽຂອງຜູຜະລິດ ແລະຈະ
ຕອງເຊັນໂດຍຜູທີ່ມສ
ີ ິດອານາດເຊັນເອກະສານຊຶ່ງເປັນການຜູກມັດຜູຜະລິດ.
ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນຈະຕອງເອົາໃບອະນຸຍາດນີ້
ປະກອບໃສກັບການປະມູນຂອງຕົນ, ຖາຫາກໄດລະບຸໄວໃນBDS.]
ວັນທີ: [ວັນທີ (ເຊັ່ນວັນ, ເດືອນແລະປີ)]
ປະມູນເລກທີ: [ເລກທີປະມູນແລະການປະມູນ]
ທາງເລືອກ ເລກທີ: [ໃຂ້ມູນກຽວກັບທາງເລືອກ ເລກທີ... ຖາຫາກເປັນການປະມູນທາງເລືອກ]
ເຖິງ: [ຊືຄ
່ ົບຖວນຂອງຜູຈັດຊື]້
ໂດຍເຫັນວາ
ພວກເຮົາ[ຂຽນຊືຄ
່ ົບຖວນຂອງຜູຜະລິດ],ຊຶ່ງເປັນຜູຜະລິດທາງການຂອງ[ປະເພດສິນຄາທີ່ຜະລິດ],ມີໂຮງງານຢູ
[ຂຽນບອນຢູຄົບ
ຖວນຂອງໂຮງງານ], ໄດອະນຸຍາດໃຫ[ຊືຄ
່ ົບຖວນຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ]ສະເໜີການປະມູນທີ່ກຽວກັບການສະໜອງສິນຄາດັ່ງ
ລຸມນີ,້ ຊຶ່ງຜະລິດໂດຍພວກເຮົາ[ຊື່ ແລະການອະທິບາຍແບບກະທັດລັດກຽວກັບສິນຄາ],ແລະ ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາໃນຂັ້ນຕ່
ໄປ
ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຂຄ້າປະກັນແລະຮັບປະກັນຮອບດານໂດຍສອດຄອງກັບວັກ 28 ຂອງເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາກຽວກັບ
ສິນຄາທີ່ບລິສັດຂາງເທິງນີ້ສະເໜີໃຫທານ.
ເຊັນ: [ລາຍເຊັນຂອງຜູຕາງໜາທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູຜະລິດ]
ຊື:່ [ຊືຄ
່ ົບຖວນຂອງຜູຕາງໜາທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູຜະລິດ]
ໜາທີ່ຕາແໜງ: [ຕ່າແໜງ]
ວັນທີ ____________ ເດືອນ __________________, _______ [ວັນທີເຊັນເອກະສານ]
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ໝວດ V. ປະເທດທີມ
່ ຄ
ີ ຸນສົມບັດເໝາະສົມ
ຄວາມເໝາະສົມໃນການສະໜອງສິນຄາ, ວຽກງານກ່ສາງ ແລະການບລິການທີບ
່ ່ແມນດານທີ່ປຶກສາ ໃນການຈັດຊື້ທໃີ່ ຊທຶນຂອງ
ທະນາຄານ.

ໂດຍອີງໃສ ITB 4.7 ແລະ 5.1, ສາລັບຂ້ມູນກຽວກັບຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ, ໃນເວລາປະຈຸບັນ ບລິສັດ, ສິນຄາ ແລະການບລິການ
ຈາກປະເທດຂາງລຸມນີ້ຈະຕັດອອກຈາກການປະມູນ:
ຕາມ ITB 4.7(a) ແລະ 5.1: ບ່ຈາກັດ
ຕາມ ITB 4.7(b) ແລະ 5.1:

ບ່ຈາກັດ
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ໝວດ VI ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກຽວກັບການທຸຈະລິດ
ແລະສ້ໂກງ

ຂ້ແນະນາສາລັບການຈັດຊືສ
້ ິນຄາ, ວຽກກ່ສາງ - ສອມແປງ, ແລະ ການບລິການທີບ
່ ່ແມນວຽກໃຫການປຶກສາຂອງທະນາຄານໂລກ
ການົດອອກໃນເດືອນ ມັງກອນ 2011:
…ການສ້ໂກງ ແລະທຸຈະລິດ…:
1.16 ເປັນນະໂຍບາຍທະນາຄານທີ່ຮຽກຮອງໃຫຜູກູຢືມເງິນ (ລວມດວຍຜູທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນກູ), ຜູເຂົ້າແຂງຂັນ
ປະມູນ, ຜູຕອບສະໜອງວັດຖຸ, ຜູຮັບເໝົາ ແລະພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຊຶ່ງໄດແຈງຊື່ຫລືບ່), ຜູຮັບເໝົາຕ່, ຜູຊວຍທີ່
ປຶກສາ,
ຜູສະໜອງການບລິການແລະພະນັກງານຂອງພວກຜູກຽວຈະຕອງຮັກສາຈັນຍາບັນດວຍມາດຕະຖານສູງສຸດໃນ
ວຽກຈັດຊື້ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ3ທີໃ່ ຊທຶນຂອງທະນາຄານ. ເພື່ອໃຫໄດຕາມນະໂຍບາຍນີ,້ ທະນາຄານ:
(a)

ໄດການົດ, ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງເງື່ອນໄຂນີ,້ ຄາສັບພອມດວຍຄາອະທິບາຍດັ່ງລຸມນີ້:
(i) …ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ… ແມນການສະເໜີໃຫ, ເອົາໃຫ, ຮັບເອົາຫລືຂໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອອມ, ທຸກຢາງທີ່ມີ
4
ຄຸນຄາເພື່ອຈູງໃຈຢາງບ່ເໝາະສົມການກະທາຂອງອີກຝາຍໜຶ່ງ ;
(ii)

…ພຶດຕິກາສ້ໂກງ… ແມນທຸກໆການກະທາ, ລວມດວຍການສະເໜີທີ່ບຖ
່ ືກຕອງ, ຊຶ່ງຮູດີວາຈະຊຸກຍູ, ຫລື
ພະຍາຍາມຊຸກຍູ, ໃຫອີກຝາຍໜຶ່ງເຮັດຄວາມຜິດ ເພື່ອໃຫໄດຜົນປະໂຫຍດທາງດານການເງິນຫລືດານ
5
ອື່ນໆຫລືເພື່ອຫລີກລຽງສັນຍາຜູກມັດໃດໜຶ່ງ ;

(iii)

…ພຶດຕິກາສົມຮູຮວມຄິດ… ແມນການຕົກລົງລະຫວາງສອງຝາຍຫລືຫລາຍກວານັ້ນໃນການປະຕິບັດແນໃສ
ເປົ້າໝາຍທີ່ບຖ
່ ືກຕອງ, ຮວມດວຍການຈູງໃຈການກະທາຂອງອີກຝາຍໜຶ່ງ6;

(iv)

…ພຶດຕິກາບີບບັງຄັບ… ແມນການນາບຂູຫລືເຮັດໃຫເສຽຫາຍ, ຫລືຄຸກຄາມນາບຂູໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງ
ອອມອີກຝາຍໜຶ່ງຫລືຕ່ຊັບສິນຂອງຝາຍນັ້ນເພື່ອເປັນການຈູງໃຈຢາງບ່ຖືກຕອງຕ່ການກະທາຂອງເຂົາ7;

(v)

…ພຶດຕິກາຂັດຂວາງ… ແມນ
(aa)
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ການທາລາຍຢາງຈົງໃຈ, ການປອມແປງ, ການສັບປຽນ, ຫລືການລົບລາງຫລັກຖານໃຊພິສດ
ູ ໃນ
ການກວດສອບຫາຄວາມຜິດຫລືປອມແປງຄາໃຫການຕ່ຜກວດກາດວຍເປົ
ູ
້າໝາຍຂັດຂວາງການ
ກວດສອບຂອງທະນາຄານຕ່ການກາວຫາກຽວກັບພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສ້ໂກງ,ບີບບັງຄັບ ແລະສົມ
ຮູຮວມຄິດ; ແລະ/ຫລືຄຸກຄາມ, ກ່ກວນຫລືນາບຂູຝາຍໃດຝາຍໜຶ່ງ ເພື່ອບ່ໃຫເຂົາເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່
ເຂົາຮູກຽວກັບວຽກທີກ
່ ຽວກັບການກວດສອບຫລືນາໄປສູການກວດສອບ, ຫລື

ໃນສະພາບແບບນີ້, ທຸກໆການກະທາທີ່ເປັນການຈູງໃຈໃຫການປະມູນ ຫລື ການປະຕິບັດສັນຍາ ເພື່ອໃຫໄດຮັບຜົນ ປະໂຫຍດທີ່ບ່ຖືກຕອງ ແມນບ່ເໝາະ
ສົມ.

4

ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍ້ໜານີ້, …ພາກສວນອື່ນ… ແມນໝາຍເຖິງອົງການລັດທີ່ ມີສວນພົວພັນກັບຂະ ບວນການປະມູນ ຫລື ການປະຕິບັດສັນຍາ. ໃນສະພາບ
ແບບນີ້, …ອົງການລັດ… ປະກອບດວຍພະນັກງານຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະນັກ ງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ມີ ສວນພົວພັນກັບຂະບວນການປະມູນ
ຫລື ການຕີລາຄາການປະມູນ.
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ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍ້ໜານີ້, …ພາກສວນ… ໝາຍເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ; ຄາສັບ …ຜົນປະໂຫຍດ… ແລະ …ການຜູກ ມັດ… ແມນກຽວພັນກັບຂະບວນການ
ປະມູນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງສັນຍາ; ແລະ …ການກະທາ ຫລື ຫລົງລືມ… ແມນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຈູງໃຈຂະບວນການປະມູນ ຫລື ການປະຕິບັດສັນຍາ.

6

ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍ້ໜານີ້, …ພາກສວນ… ໝາຍເຖິງພວກທີ່ເຂົ້າ ຮວມໃນຂະບວນການປະມູນ (ລວມດວຍອົງການ ລັດ) ທີມ
່ ີຄວາມພະຍາຍາມ ຈະແມນ
ດວຍຕົນເອງ, ຫລື ຜານບຸກຄົນ ຫລື ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ບ່ເຂົ້າຮວມ ໃນ ການປະມູນ ຫລື ຂະບວນການຄັດເລືອກ, ເພື່ອປອມແປງການແຂງຂັນ ຫລື ການ
ສາງລາຄາປະມູນແບບບ່ແມນຄວາມຈິງ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫຢູໃນລະດັບຕ່າ ຫລື ບ່ຂື້ນກັບລາຄາສະເໜີການປະມູນ ຫລື ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ.

7

ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍ້ໜານີ້, …ພາກສວນ… ໝາຍເຖິງຜູທີ່ມີສວນຮວມໃນຂະບວນການແຂງຂັນປະມູນ ຫລື ປະຕິບັດສັນຍາ.
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(bb)

ທຸກໆການກະທາເພືອ
່ ຂັດຂວາງບ່ໃຫທະນາຄານໄດປະຕິບດ
ັ ວຽກກວດກາ ແລະສິດໃນການກວດ
ສອບບັນຊີທໄີ່ ດລະບຸໄວໃນວັກ 1.16(e) ຂາງລຸມນີ້.

(b)

ຈະປະຕິເສດການສະເໜີມອບສັນຍາຖາມີຄວາມແນໃຈວາຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທີ່ສະເໜີໃຫເປັນຜູຊະນະການ
ປະມູນ, ຫລືພະນັກງານຂອງເຂົາຜູໃດຜູໜຶ່ງ, ຫລືຜຮັ
ູ ບເໝົາຕ່ຂອງເຂົາ, ຜູຊວຍທີ່ປຶກສາ, ຜູສະໜອງວັດຖຸ ໄດມີ
ສວນຮວມແບບໂດຍກົງຫລືທາງອອມໃນພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສ້ໂກງ, ສົມຮູຮວມຄິດ, ບີບບັງຄັບ, ຂັດຂວາງ ໃນ
ການແຂງຂັນປະມູນດັ່ງກາວ;

(c)

ຈະປະກາດການຈັດຊືເ້ ປັນໂມຄະ ແລະລົບລາງ ສວນເງິນກູຢືມສາລັບສັນຍານັ້ນຖາຍາມໃດມີຄວາມແນໃຈວາຜູຕາງ
ໜາຂອງຜູກູຢືມຫລືຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສວນໃດສວນໜຶ່ງຂອງທຶນກູຢືມ
ໄດມີສວນຮວມໃນພຶດຕິກາທຸ
ຈະລິດ, ສ້ໂກງ, ບີບບັງຄັບ, ສົມຮູຮວມຄິດ ແລະຂັດຂວາງ ໃນໄລຍະດາເນີນການຈັດຊື້ຫລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ສັນຍາທີ່ກຽວຂອງ, ໂດຍບ່ຈາເປັນໃຫຜູກູຢືມຕອງດາເນີນການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອແກໄຂພຶດຕິກາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢາງທັນການ
ແລະ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໃຈຂອງທະນາຄານ, ຊຶ່ງລວມດວຍການບ່ໄດແຈງໃຫທະນາຄານຮູຢາງທັນການໃນເວລາທີ່ຕົນຮູ
ເລື້ອງກຽວກັບພຶດຕິການັ້ນໆ;

(d)

ຈະລົງໂທດບລິສັດຫລືບຸກຄົນ, ທຸກໆເທື່ອ, ໃຫສອດຄອງກັບຫລັກການລົງໂທດຂອງທະນາຄານທີ່ນາໃຊ8, ລວມ
ດວຍການແຈງການບອກວາບລິສັດຫລືບຸກຄົນນັ້ນໆບ່ມີຄວາມເໝາະສົມເຂົ້າຮວມການປະມູນຕະຫລອດໄປຫລື
9
ໃນຊວງເວລາທີ່ບົ່ງໄວ (i) ບ່ໃຫຮັບໂຄງການທີ່ໃຊທຶນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (ii) ຈະຕອງການົດຂຶ້ນ ;

(e)

ຈະຮຽກຮອງໃຫເອົາເງື່ອນໄຂໜຶ່ງເຂົ້າໃນເອກະສານປະມູນແລະ ໃນສັນຍາທີ່ໃຊທຶນກູຢືມຈາກທະນາຄານ, ທີ່
ຮຽກຮອງໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ, ຜູສະໜອງ ແລະຜູຮັບເໝົາ, ຜູຮັບເໝົາຕ່ພອມດວຍພະນັກງານຂອງເຂົາ, ຜູ
ຊວຍທີ່ປຶກສາ, ຜູໃຫການບລິການ ອະນຸຍາດໃຫທະນາຄານກວດບັນຊີ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່
ກຽວຂອງກັບການຍື່ນຊອງປະມູນແລະການປະຕິບັດສັນຍາ, ແລະ ໃຫມີການກວດສອບບັນຊີໂດຍນັກກວດສອບ
ບັນຊີແຕງຕັ້ງໂດຍທະນາຄານ.

8

ບລິສັດ ຫລື ສວນບຸກຄົນ ໄດຖືກແຈງວາບ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອໄດຮັບສັນຍາ ຊຶ່ງໄດໃຊທຶນຂອງທະນາຄານ ຖາວາ: (i) ທະນາຄານໄດຕັດສິນໂທດຕາມ
ຫລັກການຂອງອົງການການເງິນສາກົນ ຫລື ຂອງທະນາຄານເອງ ຍອນ ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະ ສ້ໂກງ (ii) ເປັນຜົນມາຈາກການສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ກຽວກັບ
ວຽກທີ່ພົວພັນກັບການລົງໂທດ ທີ່ຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ. ເບິ່ງຄາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ 14 ແລະ 8 ຊອນທາຍ 1 ຂອງບົດແນະນາ.

9

ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ທີ່ຖືກແຕງຕັ້ງ, ທີ່ປຶກສາ, ຜູຜະລິດ ແລະ ຜູສະໜອງ ຫລື ການບລິການ (ນາໃຊຫລາຍຊື່ ຊຶ່ງຂຶ້ນ ກັບເອກະສານປະມູນສະເພາະ) ແມນຜູທີ:່
(i) ມີຊື່ປະກອບຢູໃນເອກະສານຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທີ່ໄດ ຍື່ນເພື່ອ ການເລືອກຄຸນນະວຸທິລວງໜາ ຫລື ມີຊື່ຢູໃນການປະມູນ ຍອນວາຜູກຽວມີປະສົບ
ການ ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດ ທີ່ເຮັດໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນສາມາດຕອບສະໜອງໄດຄວາມຕອງການທີ່ບົ່ງໄວສາລັບການປະມູນໃດໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະ;
ຫລື (ii) ແຕງຕັ້ງໂດຍ ຜູກູຢືມ.
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ຄາແນະນາສາລັບກຽມລາຍການຄວາມຕອງການ
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1. ບັນຊີສິນຄາ ແລະລາຍການຈັດສົ່ງ
[ຜູສະໜອງຈະຕອງຕື່ມຂ້ຄວາມໃສຕາຕະລາງນີ້, ເວັ້ນເສັຽແຕຊອງຕາມທາງຕັ້ງ …ວັນທີຈັດສົ່ງສະເໜີໂດຍຜູສະໜອງ… ຊຶ່ງຜູສະໜອງຕອງຕື່ມ
ເອົາເອງ]
ເລກລາດັບ

ລາຍການ
ສິນຄາ

ຫົວ

ບລິມາດ

ຫນວຍ

ຈຸດປາຍທາງສຸດທາຍຕາມທີໄ່ ດ
ລະບຸໄວໃນ BDS (ທີຕ
່ ງັ້ ຂອງ
ໂຄງການ)

ວັນທີຈດ
ັ ສົງ່ (ຕາມ Incoterms)
ວັນທີຈດ
ັ ສົງ່
ໄວສຸດ

ວັນທີຈດ
ັ ສົງ່
ຊາສຸດ

ວັນທີຈດ
ັ ສົ່ງ ທີຜ
່ ເຂົ
ູ າ້
ແຂງຂັນ ປະມູນສະເໜີ
[ໃຫຜູເຂົາ້ ແຂງຂັນ
ປະມູນລະບຸໃສ]

ພູດທີ 1
(G-12-1)

ລົດຈັກ (ນາ
ໃຊເຂດທາງ
ພູພຽງ-ພູສູງ)
ຫຼື Dirt
Bikes

ຄັນ

24

ກົມຂົວທາງ,
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົງ່ , ຖະໜົນ ລານຊາງ,
ບານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດ
ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

45 ວັນ ຫຼັງ
ເຊັນສັນຍາ

60 ວັນ ຫຼງັ
ເຊັນສັນຍາ

[ຈານວນວັນ ຫລັງ
ຈາກວັນທີ່ສັນຍາໃຊ
ໄດຕາມທາງການ]

ພູດທີ 2
(G-12-2)

ລົດຈັກ
(ນາໃຊທາງ
ໃນເມືອງ)
ຫຼື City
Bikes

ຄັນ

37

ກົມຂົວທາງ,
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົງ່ , ຖະໜົນ ລານຊາງ,
ບານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດ
ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

45 ວັນ ຫຼັງ
ເຊັນສັນຍາ

60 ວັນ ຫຼງັ
ເຊັນສັນຍາ

[ຈານວນວັນ ຫລັງ
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ຈາກວັນທີ່ສັນຍາໃຊ
ໄດຕາມທາງການ]

2.

ບັນຊີລາຍການບລິການແລະປະຕິບັດໃຫສາເລັດລາຍການທີກ
່ ຽວຂອງ

[ຕາຕະລາງນີ້ຈະຕອງແມນຜູສະໜອງເປັນຜູຕື່ມຂ້ຄວາມໃສ. ວັນທີທີ່ຮຽກຮອງໃຫການຈັດສົ່ງສາເລັດ ຈະຕອງໃຫມີລັກສະນະຕົວຈິງ ແລະ
ສອດຄອງກັບວັນທີຈັດສົ່ງສິນຄາທີຕ
່ ອງການ (ຕາມ Incoterms)]

ເລກລະດັບ

[ລະບຸເລກທີ
ການບລິການ

ອະທິບາຍການບລິການ

[ລາຍລະອຽດການບລິການທີ່ກຽວຂອງ]

1

ບລິມາດ

ຫົວໜວຍ

[ຈານວນລາຍການທີ່
ຕອງສະໜອງ]

[ຫົວໜວຍເປັນແຕ
ລະລາຍການ]

]

1. ຖາຫາກນາໃຊ
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ບອນທີກ
່ ານ
ບລິການຈະຕອງ
ປະຕິບດ
ັ

ວັນສາເລັດສຸດ
ທາຍຂອງການ
ບລິການ

[ຊື່ ແລະ ສະຖານ
ທີ່]

[ວັນທີສາເລັດວຽກ
ທີ່ຕອງການ]

3.
Lot No.

1.

Motorcycle
Type

ຂ້ການົດທາງດານເຕັກນິກ (technical specifications)“

Quantity

Minimum Technical Specifications Required

Technical Specifications
Proposed by Supplier

ຂ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານເຕັກນິກຂອງລົດ

ພູດທີ 1

(G12-1)

ລົດຈັກ (ນາໃຊ
ເຂດທາງພູພຽງພູສູງ) ຫຼື Dirt
Bikes

24 Units
Allocated
numbers to
Project target
provinces:
(1) Phongsaly:
9 units
(2) Houaphanh
2 units
(3) Xayyabouly:
13 units

-

Model:
Motorcycle category:
Displacement:
Engine Type:
Power maximum:
Torque Maximum:
Max Compression Ratio:
Lubrication:
Oil Capacity:
Fuel ignition:
Starting:
Clutch system:
Transmission:
Final Drive:
Front Suspension:
Front Wheel Travel:
Rear Suspension:
Front Brakes:
Dry weight:
Seat Height:
Wheelbase:
Fuel capacity:
Tool kit:
High standard helmet:

-
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2003 to 2016
Dirt Bike/Enduro/Off road
125 to 150 equivalent
Two-stroke or equivalent
13.90 HP (10.1 kW)) @ 7000 RPM or Greater
13.90 HP (10.1 kW)) @ 7000 RPM or Greater
6.8:1 or Greater
Autolube
Approx. 1.2 liters
CDI or Fuel Injection
Kick or Electric starter
Wet Multiplate
6 speed
Chain system
41 mm Telescopic forks or equivalent
170 mm / 6.6 in or equivalent
Mono/single shock or equivalentt
Hydraulic/single disc 220-260 mm
Approx; 85- 95 kg (or 190- 210 pounds
Approx. 737- 940 mm (or 29 - 37 inches)
Approx. 1,219- 1,473 mm (or 48 - 58 inches)
Approx. 8-10 liters
1 set
2 units

___________________
___________________

2. ເງືອ
່ ນໄຂການບລິການຫຼງັ ການຂາຍ
ໄລຍະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ບລິການ

(ໃຫລະບຸລະອຽດ)

ສພຖານທີ່ບລິການຫຼັງການຂາຍ

(ໃຫລະບຸ ທີຢ
່ ລະອຽດ
ູ
ຂອງສູນບລິການ (ສາຂາ/ຕົວແທນ) ແລະ ສອມແປງ:
 ແຂວງຜົງ້ ສາລີ
 ແຂວງຫົວພັນ
 ແຂວງໄຊຍະບູລີ
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

3.

ເງືອ
່ ນໄຂການບລິການຂຶນ
້ ປາຍ ແລະ ຂໃບທະບຽນລົດ

ການຂຶ້ນປາຍ ແລະ ຂໃບທະບຽນລົດ

ຜູສະໜອງ ຮັບຜິດຊອບຄາໃຊຈາຍການຈົດທະບຽນສັນຍາ, ການຂຶນ
້ ທະບຽນຊັບສິນຂອງລັດ, ການ
ຂຶນ
້ ປາຍ ແລະ ຂໃບທະບຽນລົດ ຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄາໃຊຈາຍອືນໆ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນທັງໝົດ
ກອນສົງ່ ມອບໃຫກົມຂົວທາງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ່
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Lot No.

Motorcycle
Type

Quantity

Minimum Technical Specifications Required

Technical
Specifications Proposed
by Supplier

1. ຂ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານເຕັກນິກຂອງລົດ
ພູດທີ 2

(G12-2)

ລົດຈັກ
(ນາໃຊທາງໃນ
ເມືອງ) ຫຼື
City Bikes

37 Units
Allocated
numbers to
Project target
provinces:
(1) Oudomxay:
9 units
(2) Houaphanh:
10 units
(3) Xiengkhouang
9 units
(4) Bolikhamxay:
9 units

-

Model:
Motorcycle category:
Displacement:
Engine Type:
Oil Capacity:
Fuel ignition:
Starting:
Transmission:
Suspension:
Front Brakes:
Rear Brakes:
Dry weight:
Seat Height:
Wheelbase:
Fuel capacity:
Battery:
Tool kit:
High standard helmet:

-

2015 to 2017
City Bike
Approx. 100-125 cc
Single Cylinder Air-cool overhead camshaft, Four-stoke
Approx. 0.8 liters
Carburator
Kick or Electric starter
Rotary 4 speed
Front and Rear
Disc brake with dual piston
Expanding brake (drum brake)
Approx. 85-100 kg (or 178-210 pounds)
Approx. 765 mm (or 30 inches)
Approx. 1,200-1,250 mm (or 47-50 inches)
Approx. 3.5-4.5 liters
12V Dried battery
1 set
2 units
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___________________
___________________

2. ເງື່ອນໄຂການບລິການຫຼງັ ການຂາຍ
ໄລຍະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ບລິການ

(ໃຫລະບຸລະອຽດ)

ສພຖານທີ່ບລິການຫຼັງການຂາຍ

(ໃຫລະບຸ ທີຢ
່ ລະອຽດ
ູ
ຂອງສູນບລິການ (ສາຂາ/ຕົວແທນ) ແລະ ສອມແປງ:
 ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ
 ແຂວງຫົວພັນ
 ແຂວງຊຽຂວາງ
 ແຂວງບລິຄາໄຊ
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

3. ເງື່ອນໄຂການບລິການຂຶນ
້ ປາຍ ແລະ ຂໃບທະບຽນລົດ
ການຂຶ້ນປາຍ ແລະ ຂໃບທະບຽນລົດ

ຜູສະໜອງ ຮັບຜິດຊອບຄາໃຊຈາຍການຈົດທະບຽນສັນຍາ, ການຂຶນ
້ ທະບຽນຊັບສິນຂອງລັດ, ການ
ຂຶນ
້ ປາຍ ແລະ ຂໃບທະບຽນລົດ ຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄາໃຊຈາຍອືນໆ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນທັງໝົດ
ກອນສົງ່ ມອບໃຫກົມຂົວທາງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ່
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4. ແຜນແຕມ (ບ່ໄດນາໃຊ)
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5. ການກວດກາ ແລະ ທົດລອງ
ເວລາສົງ່ ມອບເບືອ
້ ງຕົນ
້ ກອນດາເນີນການຂຶນ
້
ທະບຽນຊັບສິນຂອງລັດ, ການຂຶນ
້ ປາຍ ແລະ ຂໃບທະບຽນລົດ

ການກວດກາ ແລະ ທົດລອງດັ່ງລຸມນີ້ ຈະຕອງໄດປະຕິບັດ:
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ໝວດ VIII. ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ (GCC)
ລາຍການສາລະບານ
1. ຄານິຍາມ ................................................................................................................. 56
2. ເອກະສານສັນຍາ ......................................................................................................... 57
3. ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະສ້ໂກງ ............................................................................................ 57
4. ການແປຄວາມໝາຍ ....................................................................................................... 57
5. ພາສາ ..................................................................................................................... 58
6. ການຮວມທຸລະກິດ, ສະຫະບລິສັດຫລືສະມາຄົມ ...................................................................... 58
7. ຄວາມເໝາະສົມ.......................................................................................................... 58
8. ແຈງການ ................................................................................................................. 58
9. ກົດໝາຍນາໃຊ ........................................................................................................... 58
10 ການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງ .................................................................................................... 59
11. ການກວດກາ ແລະການກວດກາບັນຊີໂດຍທະນາຄານ.................................................................. 59
12. ຂອບເຂດຂອງການສະໜອງ ............................................................................................. 59
13. ການຈັດສົ່ງ ແລະ ເອກະສານ ............................................................................................ 59
14. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູສະໜອງ ...................................................................................... 59
15 ມູນຄາສັນຍາ ............................................................................................................. 60
16. ເງື່ອນໄຂການຊາລະ ...................................................................................................... 60
17. ພາສີແລະອາກອນ ........................................................................................................ 60
18. ການຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ...................................................................................... 60
19. ລິຄະສິດ .................................................................................................................. 61
20. ຂ້ມູນທີເ່ ປັນຄວາມລັບ ................................................................................................... 61
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21. ການຮັບເໝົາຊວງຕ່ ...................................................................................................... 61
22. ຂ້ການົດ ແລະມາດຕະຖານ .............................................................................................. 61
23. ການຫຸມຫ່ແລະ ເອກະສານ.............................................................................................. 62
24. ການປະກັນໄພ ........................................................................................................... 62
25. ການຂົນສົ່ງ ແລະການບລິການທີກ
່ ຽວຂອງ .............................................................................. 62
26. ການກວດກາ ແລະທົດສອບ ............................................................................................. 63
27. ການປັບໃໝໃນການກະທາຜິດ .......................................................................................... 64
28. ການຮັບປະກັນ ........................................................................................................... 64
29. ການຊົດເຊີຍສິດທິບັດ.................................................................................................... 65
30 ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ............................................................................................ 65
31. ການປຽນແປງດານກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ ........................................................................ 66
32. ເຫດສຸດວິໃສ ............................................................................................................. 66
33. ການປຽນແປງການສັ່ງຊື້ແລະການດັດແກສັນຍາ......................................................................... 66
34. ການຂະຫຍາຍເວລາ...................................................................................................... 67
35. ການຍົກເລີກສັນຍາ ...................................................................................................... 67
36. ການໂອນ ................................................................................................................. 68
37. ການຈາກັດການສົ່ງອອກ ................................................................................................. 68
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ໝວດ VIII. ເງືອ
່ ນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ (GCC)
1. ຄານິຍາມ

1.1

ຄາສັບ ແລະ ການຂະຫຍາຍຄາສັບຕ່ໄປນີ້ມີຄວາມໝາຍດັ່ງທີ່ຂຽນໄວ:
(a)

…ທະນາຄານ… ໝາຍເຖິງທະນາຄານໂລກ (IBRD) ຫລື ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
(ADB), ຕາມຄວາມເໝາະສົມ,.

(b)

…ສັນຍາ… ໝາຍເຖິງສັນຍາຕົກລົງລະຫວາງຜູຈັດຊື້ ແລະ ຜູສະໜອງ, ພອມດວຍ
ເອກະສານສັນຍາອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງ ລວມດວຍເອກະສານຊອນທາຍ.

(c)

…ເອກະສານສັນຍາ… ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ຢູໃນບັນຊີຂອງສັນຍາຕົກລົງ, ລວມດວຍ
ເອກະສານເພີ້ມເຕີມຕາງໆ.

(d)

…ມູນຄາສັນຍາ… ໝາຍເຖິງມູນຄາທີ່ຈະຊາລະໃຫຜູສະໜອງຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນສັນຍາ,
ຊຶ່ງອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ດັດແກ ຫລື ຫລຸດລົງ ໂດຍສອດຄອງກັບຂ້ການົດຂອງ
ສັນຍາ.

(e)

…ວັນ… ໝາຍເຖິງວັນປະຕິທິນ.

(f)

…ການສາເລັດ… ໝາຍເຖິງການປະຕິບັດການບລິການທີ່ກຽວຂອງ
ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດລະບຸໄວໃນສັນຍາ.

(g)

…GCC… ໝາຍເຖິງເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ.

(h)

…ສິນຄາ… ໝາຍເຖິງທຸກສິນຄາໃຊສອຍ, ວັດຖຸດິບ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະອຸປະກອນ,
ແລະ/ຫລືວັດສະດຸອື່ນໆຊຶ່ງຮຽກຮອງໃຫສະໜອງຕອງຈັດຫາໃຫຜູຈັດຊື້ພາຍໃຕ
ສັນຍາ.

(i)

…ປະເທດຂອງຜູຈັດຊື້… ແມນສປປລາວ.

(j)

…ຜູຈັດຊື້… ໝາຍເຖິງຜູທີ່ຈັດຊື້ສິນຄາ ແລະການບລິການທີ່ກຽວຂອງຕາມທີ່ໄດລະບຸ
ໄວໃນSCC.

(k)

…ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ… ໝາຍເຖິງການບລິການທີ່ພົວພັນກັບການສະໜອງສິນຄາ
, ເປັນຕົ້ນການປະກັນໄພ, ການຕິດຕັ້ງ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະການບາລຸງຮັກສາໃນ
ຕອນຕົ້ນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນໆຂອງຜູສະໜອງພາຍໃຕສັນຍາ.

(l)

…SCC… ໝາຍເຖິງເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ.

(m)

…ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່… ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ, ເອກະຊົນຫລືອົງການຂອງລັດ, ຫລືການລວມ
ຕົວກັນຂອງການຈັດຕັ້ງຂາງເທິງນີ້ທີ່ຜສະໜອງໄດເໝົ
ູ
າຕ່ໃຫສະໜອງສວນໃດໜຶ່ງ
ຂອງສິນຄາຫລືປະຕິບັດສວນໃດໜຶ່ງຂອງການບລິການທີກ
່ ຽວຂອງ.

(n)

…ຜູສະໜອງ… ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ, ເອກະຊົນຫລືອົງການຂອງລັດ, ຫລືການລວມຕົວກັນ
ຂອງການຈັດຕັ້ງຂາງເທິງນີ້ຊຶ່ງການປະມູນຂອງຜູກຽວໃນການປະຕິບັດສັນຍາໄດຖືກ
ຮັບຮອງເອົາໂດຍຜູຈັດຊື້ແລະ ໄດບົ່ງຊື່ເປັນແນວນີໃ້ ນສັນຍາ.

(o)

…ສະຖານທີ່ໂຄງການ,… ຖາຫາກນາໃຊ, ໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ໆລະບຸໄວໃນSCC.

(p)

[ໃນກລະນີການໃຊທຶນຂອງ ADB] …ປະເທດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ… ໝາຍເຖິງປະ
ເທດ ແລະອານາເຂດທີ່ລະບຸໃນບັນຊີຂອງໝວດ V1.
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ໂດຍຜູສະໜອງ

2. ເອກະສານສັນຍາ

2.1

ຖາອີງໃສລະດັບຂອງການລຽນລະດັບຄວາມສາຄັນໃນສັນຍາ, ທຸກໆເອກະສານທີ່ປະກອບ
ເປັນສັນຍາ (ແລະ ທຸກໆສວນ) ມີຄວາມສາພັນກັນ, ສະໜັບສະໜຸນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊວຍ
ກັນອະທິບາຍ ແລະ ຕອງໄດອານສັນຍາໄປພອມໆກັນກັບເອກະສານເຫລົ່ານີ.້

3. ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະ
ສ້ໂກງ

3.1

ທະນາຄານຮຽກຮອງໃຫປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກຽວກັບພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະ
ສ້ໂກງຕາມທີໄ່ ດລະບຸໄວໃນ GCC.

3.2

ຜູຈັດຊືຮ
້ ຽກຮອງໃຫຜູສະໜອງເປີດເຜີຍທຸກໆການໃຊຈາຍນາຍໜາ ຫລື ຄາທານຽມ ຊຶ່ງໄດ
ຈາຍໄປແລວ ຫລື ຈະຕອງໄດຈາຍໃຫພະນັກງານ ຫລື ພາກສວນອື່ນທີ່ພົວພັນກັບຂະບວນ
ການປະມູນ ຫລື ການປະຕິບັດສັນຍາ. ຂ້ມູນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຈະຕອງຢາງນອຍປະກອບດວຍ
ຊື່ ແລະ ບອນຢູຂອງພະນັກງານ ຫລື ພາກສວນນັ້ນໆ, ຈານວນເງິນ ແລະ ສະກຸນເງິນ, ແລະ
ຈຸດປະສົງຂອງການຈາຍຄານາຍໜາ, ຄາຕອບແທນພິເສດ ແລະ ທານຽມອື່ນໆ.

4.1

ຖາສະພາບແວດລອມຮຽກຮອງ, ຄາເອກະພົດ ໝາຍເຖິງພາຫູພົດ ແລະ ກັບກັນ.

4.2

Incoterms

4. ການແປຄວາມໝາຍ

4.3

(a)

ຖາຫາກບ່ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບທາງດານການ
ຄາໃດໜຶ່ງ ແລະ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສວນຕາງໆພາຍໃຕເງື່ອນໄຂ
ນີ້ ຈະຕອງລະບຸໄວໂດຍ Incoterms.

(b)

ຄາສັບ EXW, DDPແລະ ຄາສັບອື່ນໆທີ່ຄາຍກັນນີ້, ຖານາໃຊ, ຈະຕອງຢູພາຍໃຕ
ກົດລະບຽບຂອງ Incoterms ສະບັບທີ່ນາໃຊປະຈຸບັນຕາມທີ່ໄດບົ່ງໄວໃນSCC
ແລະ ພິມຈາໜາຍໂດຍສະພາການຄາສາກົນຢູປາລີ, ຝຣັ່ງເສດ.

ການຕົກລົງລວມ
ສັນຍາປະກອບດວຍການຕົກລົງລວມລະຫວາງຜູຈັດຊື້ ແລະ ຜູສະໜອງ ແລະ ໃຊແທນ
ທຸກໆການສືສ
່ ານ, ການເຈລະຈາ ແລະ ຕົກລົງ (ຈະເປັນແບບລາຍລັກອັກສອນ ຫລື ປາກ
ເປົ່າ) ຂອງທຸກໆຝາຍກອນໜາມື້ເຊັນສັນຍາ.

4.4

ການແກໄຂ
ທຸກໆການແກໄຂ ຫລື ການປຽນແປງສັນຍາໃດໆກ່ຕາມ, ຖາໃຫມີຜົນສັກສິດໃຊໄດຕອງໄດ
ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ລົງວັນທີ ແລະ ມີການອາງອີງເຖິງສັນຍາ ແລະ ເຊັນໂດຍຜູຕາງ
ໜາທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດຂອງແຕລະຝາຍ.

4.5

ການຫາມບ່ໃຫມີການສະລະສິດ

(a)

ອີງໃສ GCC ຂ້ 4.5(b) ຂາງລຸມນີ,້ ຈະບ່ອະນຸຍາດໃຫມີການລະເລີຍ, ລາຊາ ຫລື
ຜອນຜັນ ໂດຍຝາຍໃດຝາຍໜຶ່ງ ໃນການບັງຄັບໃຊເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາ ຫລື
ໃຫເວລາກັບອີກຝາຍໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫຝາຍໜຶ່ງໄດຮັບຄວາມເສັຍຫາຍ, ແຕະຕອງ
ຫລື ຈາກັດສິດຂອງອີກຝາຍໜຶ່ງຕາມສັນຍາ. ສັນຍາສະບັບນີ້ຈະບ່ອະນຸຍາດໃຫຝາຍ
ໃດຝາຍໜຶ່ງສາມາດສະລະສິດຕ່ກັບອີກຝາຍໜຶ່ງໃນການກະທາຜິດຕ່ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີ.້

(b)

ທຸກໆການສະລະສິດອານາດຂອງຝາຍໜຶ່ງພາຍໃຕສັນຍາ ຈະຕອງເຮັດເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ, ລົງວັນທີ ແລະ ເຊັນໂດຍຜູຕາງໜາທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດຂອງຝາຍທີ່
ອະນຸຍາດໃຫສະລະສິດ, ແລະ ຕອງລະບຸສິດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການສະລະສິດ.
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4.6

ຜົນສັກສິດ
ຖາການການົດເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາໄດຖືກຫາມ ຫລື ບ່ມີຜົນສັກສິດ ຫລື ບ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ,
ບັນຫາຂ້ຫາມ, ການບ່ມຜ
ີ ົນສັກສິດ ຫລື ບ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊນັ້ນ ຕອງບ່ມີຜົນກະທົບຕ່ທຸກໆຂ້
ການົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ.

5. ພາສາ

5.1

ສັນຍາ ພອມດວຍເອກະສານພົວພັນຕາງໆທີ່ກຽວກັບສັນຍາທີ່ແລກປຽນລະຫວາງຜູສະໜອງ
ແລະ ຜູຈັດຊື້ ຈະຕອງຂຽນເປັນພາສາລາວ. ເອກະສານສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ ແລະ ສິ່ງພິມ
ຕາງໆ ທີ່ເປັນສວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາອາດເປັນພາສາອື່ນກ່ໄດ ແຕຕອງມີການແປຂັ້ນຕອນສາ
ຄັນໆເປັນພາສາລາວ,
ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການແປຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ,
ຈະຖືເອົາ
ເອກະສານແປເປັນພາສາລາວນັ້ນເປັນຫລັກ.

5.2

ຜູສະໜອງຈະຕອງຮັບຜິດຊອບຕ່ການໃຊຈາຍກຽວກັບການແປພາສາ ແລະ ຕ່ຄວາມສຽງວາ
ດວຍຄວາມຖືກຕອງຂອງການແປເອກະສານທັງໝົດທີ່ຜສະໜອງເປັ
ູ
ນຜູປະກອບ.

6. ການຮວມທຸລະກິດ,
ສະຫະບລິສດ
ັ ຫລື
ສະມາຄົມ

6.1

ຖາຫາກຜູສະໜອງແມນເປັນການຮວມທຸລະກິດ, ສະຫະບລິສັດ ຫລື ສະມາຄົມ, ທຸກໆຝາຍຈະ
ຕອງຮວມກັນຮັບຜິດຊອບຕາມລາດັບຕ່ຜຈັ
ູ ດຊືເ້ ພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໃຫສາເລັດຕາມເງື່ອນ
ໄຂຂອງສັນຍານີ້ ແລະ ຕອງແຕງຕັ້ງຝາຍໜຶ່ງເປັນຫົວໜາ ພອມດວຍການມອບສິດຜູກມັດໃນ
ນາມການຮວມທຸລະກິດ, ສະຫະບລິສັດ ຫລື ສະມາຄົມ. ໂຄງປະກອບ ຫລື ການສາງຕັ້ງຮວມ
ທຸລະກິດ, ສະຫະບລິສັດ ຫລື ສະມາຄົມຈະບ່ໃຫມີການປຽນແປງ ໂດຍບ່ໄດຮັບການເຫັນດີ
ຂອງຜູຈັດຊື້.

7. ຄວາມເໝາະສົມ

7.1

ຜູສະໜອງ ແລະ ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ ຈະຕອງມີສັນຊາດຂອງປະເທດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ. ຜູສະ
ໜອງ ຫລື ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ໃຫຖືວາມີສັນຊາດຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງຖາຫາກເປັນຄົນປະເທດ
ນັ້ນ, ໄດສາງຕັ້ງ ຫລື ຈົດທະບຽນ ແລະດາເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕກົດໝາຍຂອງປະເທດນັ້ນໆ.

7.2

ທຸກໆສິນຄາ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ ຊຶ່ງຈະໄດສະໜອງພາຍໃຕສັນຍາ ແລະ ໃຊທຶນ
ໂດຍທະນາຄານ ຫລື ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະຕອງມີຕົ້ນກາເນີດມາຈາກປະເທດທີ່ມີ
ຄວາມເໝາະສົມ. ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງວັກນີ,້ ຕົ້ນກາເນີດໝາຍເຖິງປະເທດທີ່ສິນຄາໄດປູກ,
ເຕີບໃຫຍ, ຂຸດຄົ້ນ, ຜະລິດ, ປະກອບ ຫລື ພັດທະນາໃຫກາຍເປັນຊິ້ນສວນທີ່ຮັບຮູວາເປັນ
ສິນຄາ ຊຶ່ງມີຄວາມແຕກຕາງໃນດານລັກສະນະພື້ນຖານຈາກຊິ້ນສວນເດີມ.

8.1

ທຸກໆແຈງການຈາກຝາຍໃດ ຝາຍໜຶ່ງ ໄປໃຫອີກຝາຍໜຶ່ງຕາມສັນຍາ ຈະຕອງເຮັດເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ໂດຍສົ່ງຫາບອນຢູທີ່ໄດລະບຸໄວໃນSCC.ຄາເວົ້າ …ເປັນລາຍລັກອັກສອນ… ໝ
າຍເຖິງການຕິດຕ່ພົວພັນໃນຮູບການຂຽນເປັນໜັງສື ພອມດວຍການຢັ້ງຢືນການຮັບ.

8.2

ແຈງການໜຶ່ງຈະມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ່ສົ່ງໃຫແລວ
ການ.

9.1

ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຖືກນາໃຊເພື່ອຄຸມຄອງ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາ.

8. ແຈງການ

9. ກົດໝາຍນາໃຊ

9.2

ຫລື

ຕາມວັນທີທີ່ໄດການົດຢູໃນແຈງ

ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ, ຜູສະໜອງຈະຕອງປະຕິບັດໃຫຖືກຕອງກັບການຫາມສິນຄາ
ແລະ ການບລິການ ບ່ໃຫນາເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໃນເມື່ອ:
(a) ຕາມກົດໝາຍ ຫລື ກົດລະບຽບເປັນທາງການ, ສປປ ລາວ ຫາມບ່ໃຫມີການພົວພັນທາງ
ດານການຄາກັບປະເທດນັ້ນໆ; ຫລື
(b) ຕາມບົດບັນທຶກທີ່ເປັນທາງການ ເພື່ອປະຕິບັດການຕັດສິນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃຕບົດ VII ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ປະເທດທີ່ກຢື
ູ ມຫາມ
ບ່ໃຫນາເອົາສິນຄາຈາກປະເທດໃດໜຶ່ງ ຫລື ຈາຍເງິນໃຫປະເທດໃດໜຶ່ງ ຫລື ບຸກຄົນ
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ຫລື ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງຂອງປະເທດນັ້ນໆ.
10 ການແກໄຂຂ້ຂັດແຍງ

11. ການກວດກາ ແລະ ການ
ກວດກາບັນຊີ ໂດຍ
ທະນາຄານ

10.1

ຜູຈັດຊື້ ແລະ ຜູສະໜອງຈະຕອງເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອແກໄຂທຸກໆຂ້ຂັດແຍງ ແລະ ການບ່
ຕົກລົງກັນລະຫວາງສອງຝາຍກຽວກັບການປະຕິບັດສັນຍາ ຫລື ທຸກໆວຽກທີ່ພົວພັນເຖິງ
ສັນຍາແບບສັນຕິວິທີດວຍການເຈລາຈະໂດຍກົງຢາງບ່ເປັນທາງການ.

10.2

ຖາຫາກ, ຫລັງຈາກ 28 ມື້, ສອງຝາຍບ່ສາມາດແກໄຂຂ້ຂັດແຍງ ຫລື ໂຕແຍງກັນດວຍການ
ປຶກສາຫາລືຮວມກັນ, ບ່ວາຜູຈັດຊື້ ຫລື ຜູສະໜອງ ສາມາດແຈງໃຫອີກຝາຍໜຶ່ງຊາບເຖິງ
ຈຸດປະສົງຂອງຕົນທີ່ຢາກໃຫມີການໄກເກຽຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນບົດນີ.້
ຈະບ່ເລີ້ມການໄກ
ເກຽໃດໆທັງສິ້ນຈົນກວາວາຈະອອກແຈງການ. ທຸກໆຂ້ຂັດແຍງ ຫລື ໂຕແຍງທີ່ມີແຈງການຂ
ໃຫເລີ້ມການໄກເກຽ ອາດຈະເລີ້ມກອນ ຫລື ຫລັງການຈັດສົ່ງສິນຄາພາຍໃຕສັນຍາ. ຂັ້ນ
ຕອນການໄກເກຽຈະຕອງດາເນີນໃຫສອດຄອງກັບກົດລະບຽບທີ່ລະບຸໄວໃນ SCC.

10.3

ໂດຍບ່ກຽວກັບການອາງອີງເຖິງການໄກເກຽ,
(a)

ທຸກໆຝາຍຈະຕອງສືບຕ່ປະຕິບັດຂ້ຜູກມັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນພາຍໃຕ
ສັນຍາ ເວັ້ນເສຽແຕຈະຕົກລົງກັນເປັນຢາງອື່ນ; ແລະ

(b)

ຜູຈັດຊື້ຈະຈາຍເງິນໃຫຜູສະໜອງ ຕາມທີ່ຜູກຽວຄວນໄດຮັບ.

11.1

ຜູສະໜອງຈະຕອງເກັບ, ແລະ ອອກແຮງແນະນາໃຫຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ຂອງຕົນເກັບຮັກສາບັນຊີ
ໃຫຖືກຕອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ເປັນລະບົບ ແລະ ບົດບັນທຶກກຽວກັບສິນຄາຕາມແບບຟອມ ແລະ
ດວຍລາຍລະອຽດທີ່ສາມາດໃຫຄວາມກະຈາງແຈງກຽວກັບໄດງາຍ ການປຽນແປງຕາງໆໃນດານ
ເວລາ ແລະ ລາຄາ.

11.2

ຜູຈັດຊື້ຕອງອະນຸຍາດ ແລະ ໃຫຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ຂອງຕົນອະນຸຍາດໃຫທະນາຄານ ແລະ/ຫລື
ບຸກຄົນທີ່ແຕງຕັ້ງໂດຍທະນາຄານ ຫລື ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດມາກວດກາຫອງການຂອງຜູ
ສະໜອງ ແລະ ບັນຊີທັງໝົດຂອງຜູກຽວ ແລະ ບົດບັນທຶກກຽວກັບການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ
ການຍື່ນປະມູນ ແລະ ໃຫບັນຊີ ແລະ ບົດບັນທຶກດັ່ງກາວຖືກກວດສອບໂດຍນັກກວດສອບ
ບັນຊີທີ່ຖືກແຕງຕັ້ງໂດຍທະນາຄານ ຫລື ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຖາຫາກທະນາຄານ ຫລື
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮອງຂ. ຜູສະໜອງ ແລະ ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ ແລະ ທີປ
່ ຶກສາຂອງຜູກຽວ
ຕອງໄດເອົາໃຈໃສຕ່ວັກ 3 [ການສ້ໂກງ ແລະ ທຸຈະລິດ], ຊຶ່ງໄດການົດວາທຸກໆການປະພຶດທີ່ມີ
ຈຸດປະສົງກີດຂວາງການປະຕິບັດການກວດກາຂອງທະນາຄານ ຫລື ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
ແລະ ສິດໃນການກວດສອບບັນຊີຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນວັກ 11.1 ແມນຖືວາເປັນພຶດຕິກາທີ່
ເຮັດໃຫຍົກເລີກສັນຍາໄດ (ຫລື ອາດນາໄປສູການການົດບ່ໃຫມີຄວາມເໝາະສົມຕາມຫລັກ
ການວາດວຍການລົງໂທດຂອງທະນາຄານທີ່ນາໃຊ).

12. ຂອບເຂດຂອງການສະໜ
ອງ

12.1

ສິນຄາ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ ທີ່ຈະຕອງສະໜອງ ຈະຕອງສອດຄອງຕາມທີ່ລະບຸໄວ
ໃນລາຍການຄວາມຕອງການ.

13. ການຈັດສົງ່ ແລະ
ເອກະສານ

13.1

ອີງຕາມ GCC ວັກ 33.1, ການຈັດສົ່ງສິນຄາ ແລະ ການສາເລັດການບລິການທີ່ກຽວຂອງ ຈະ
ຕອງໃຫສອດຄອງກັບລາຍການຈັດສົ່ງ ແລະ ການສາເລັດທີ່ໄດການົດໄວໃນລາຍການຄວາມ
ຕອງການ. ລາຍລະອຽດກຽວກັບການຈັດສົງ່ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ຜສະໜອງຈະຕອງ
ູ
ປະກອບແມນໄດລະບຸໄວໃນSCC.

14. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຜູສະໜອງ

14.1

ຜູສະໜອງຈະຕອງສະໜອງທຸກໆສິນຄາ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ ຊຶ່ງໄດລະບຸໄວໃນ
ຂອບເຂດຂອງການສະໜອງຕາມ GCC ວັກ 12, ແລະ ລາຍການຈັດສົ່ງ ແລະ ສາເລັດຕາມ
GCC ວັກ 13.
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15 ມູນຄາສັນຍາ

15.1

ມູນຄາທີ່ຕອງຈາຍໃຫຜູສະໜອງສາລັບສິນຄາທີ່ໄດຈັດສົ່ງໃຫ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ
ທີ່ໄດປະຕິບັດພາຍໃຕສັນຍາ
ຈະບ່ປຽນແປງຈາກມູນຄາທີ່ຜສະໜອງໄດສະເໜີ
ູ
ໄວໃນ
ແບບຟອມປະມູນຂອງຜູກຽວ, ເວັ້ນເສຽແຕຈະມີການດັດແກລາຄາຕາມທີໄ່ ດອະນຸຍາດໃຫ
ໃນSCC.

16. ເງືອ
່ ນໄຂການຊາລະ

16.1

ມູນຄາສັນຍາ, ພອມດວຍການເບີກຈາຍລວງໜາ, ຖານາໃຊ, ຈະຕອງຈາຍຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນ
SCC.

16.2

ການສະເໜີຂຊາລະຂອງຜູສະໜອງ ຫາ ຜູຈັດຊື້ ຈະຕອງເຮັດເປັນເອກະສານ, ປະກອບດວຍ
ການແຈງລາຄາລະອຽດ, ຖາຫາກຈາເປັນ, ກຽວກັບສິນຄາ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ
ຊຶ່ງໄດປະຕິບັດ, ແລະ ເອກະສານອື່ນໆຕາມ GCC ວັກ 13 ແລະ ພາຍຫລັງໄດສາເລັດ
ທຸກໆຂ້ຜູກມັດອື່ນໆຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນສັນຍາ.

16.3

ການຊາລະ ຈະຕອງປະຕິບດ
ັ ໃຫທວງທັນກັບເວລາ ໂດຍຜູຈັດຊື,້ ແຕບ່ໃຫເກີນຫົກສິບ
(60) ວັນ ຫລັງຈາກຜູສະໜອງໄດຍື່ນຫນັງສືແຈງລາຄາ ຫລື ຫນັງສືຂຊາລະ, ແລະ ຫລັງ
ຈາກຜູຈັດຊືໄ້ ດຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ.

16.4

ສະກຸນເງິນໃຊສາລັບການຊາລະໃຫຜູສະໜອງພາຍໃຕສັນຍາສະບັບນີ້ ແມນເປັນເງິນ ໂດລາ
ສະຫະລັດ

16.5

ໃນກລະນີຜຈັ
ູ ດຊື້ບ່ສາມາດຊາລະໃຫຜູສະໜອງຕາມວັນທີ່ຄວນຈາຍ ຫລື ພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາທີ່ໄດລະບຸໄວໃນSCC,ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງຈາຍໃຫຜູສະໜອງດອກເບັ້ຽຄິດໄລໃສຈານວນ
ເງິນທີ່ເບີກຈາຍຊາໃນອັດຕາທີ່ບົ່ງໄວໃນSCC,ສາລັບໄລຍະຈາຍຊັກຊາຈົນກວາຈະໄດຮັບ
ການຈາຍຄົບຖວນ, ບ່ວາຈະກອນ ຫລື ຫລັງຈາກການຕັດສິນ ຫລື ການໄກເກຽ.

17.1

ຜູສະໜອງຈະຕອງຮັບຜິດຊອບທັງໝົດກຽວກັບພາສີ, ອາກອນ, ສະແຕມ, ລາຍຈາຍກຽວ
ກັບການອະນຸຍາດນາເຄື່ອງເຂົ້າ ແລະ ລາຍຈາຍອື່ນໆ... ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຕອງຈາຍຈົນກວາ
ໄດຈັດສົ່ງສິນຄາໃຫຜູຈັດຊື້ຕາມສັນຍາ.

17.2

ຖາມີນະໂຍບາຍກຽວກັບການຍົກເວັ້ນ ຫລື ຫລຸດຜອນການເສັຽພາສີອາກອນໃນ ສປປ ລາວ
ໃຫແກຜູສະໜອງ, ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງພະຍາຍາມຊວຍໃຫຜູສະໜອງໄດຮັບນະໂຍບາຍດັ່ງກາວໃຫ
ໄດຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ.

18.1

ຖາມີຄວາມຕອງການຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນ
SCC,
ຜູສະໜອງຈະຕອງປະກອບຫນັງສື
ຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາໃນໄລຍະຊາວແປດ (28) ວັນ ຫລັງຈາກໄດຮັບຫນັງສືແຈງ
ການຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ ໃນຈານວນເງິນທີ່ໄດລະບຸໄວໃນSCC.

18.2

ເງິນຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຈະຕອງຈາຍໃຫຜູຈັດຊື້ ເພື່ອເປັນການຊົດເຊີຍກຽວກັບ
ຜົນເສຽຫາຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມບ່ສາມາດຂອງຜູສະໜອງໃນການປະຕິບັດຂ້ຜູກມັດຂອງຕົນ
ຕາມສັນຍາ.

18.3

ຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນ SCC, ການຄ້າປະກັນການປະຈິບັດສັນຍາ, ຖາຕອງການ. ຈະຕອງເຮັດ
ເປັນເງິນ ໂດລາສະຫະລັດ, ຫລື ເປັນສະກຸນເງິນທີ່ສາມາດປຽນໄດຢາງເສລີ ຊຶ່ງຜູຈັດຊື້
ສາມາດຮັບເອົາໄດ, ແລະ ຈະຕອງນາໃຊແບບຟອມທີ່ໄດບົ່ງໄວໂດຍຜູຈັດຊື້ໃນSCC,ຫລື
ແບບຟອມອື່ນທີ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ຮັບເອົາໄດ.

18.4

ຜູຈັດຊື້ຈະສົ່ງຫນັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາໃຫຜູສະໜອງບ່ເກີນຊາວແປດ (28) ວັນ
ຫລັງຈາກວັນທີ່ຜສະໜອງໄດສາເລັ
ູ
ດການປະຕິບັດຂ້ຜູກມັດຂອງຕົນຕາມສັນຍາ, ລວມທັງຂ້
ຜູກມັດກຽວກັບການຄ້າປະກັນອື່ນໆ, ເວັ້ນເສຽຈະລະບຸໄວເປັນຢາງອື່ນໃນSCC.

17. ພາສີ ແລະ ອາກອນ

18.ການຄ້າປະກັນການ
ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ
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19. ລິຄະສິດ

19.1

ລິຂະສິດກຽວກັບແຜນແຕມ, ເອກະສານ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆ ທີ່ປະກອບດວຍຂ້ມູນ ຊຶ່ງຜູສະ
ໜອງມອບໃຫຜູຈັດຊື້ ຈະຕອງຢູໃນການຄອບຄອງຂອງຜູຈັດຊື້, ຫລື ຖາຫາກໄດມອບໃຫຜູ
ຈັດຊື້ໂດຍກົງ ຫລື ຜານຜູສະໜອງໂດຍຝາຍທີ່ສາມ, ລິຂະສິດໃນວັດສະດຸດັ່ງກາວຈະຕອງຢູ
ໃນການຄອບຄອງຂອງຝາຍທີ່ສາມ.

20. ຂ້ມູນທີເ່ ປັນຄວາມລັບ

20.1

ຜູຈັດຊື້ ແລະ ຜູສະໜອງ ຈະຕອງຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຖາບ່ໄດຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຈາກຝາຍໜຶ່ງ, ຫາມເຜີຍແຜໃຫຝາຍທີສາມຮູກຽວກັບເອກະສານ, ຂ້ມູນ ຫລື
ຂາວສານອື່ນໆ ທີ່ອີກຝາຍໜຶ່ງໄດມອບໃຫໂດຍກົງ ຫລື ໂດຍທາງອອມ ຊຶ່ງພົວພັນກັບສັນຍາ
, ບ່ວາຂາວສານນັ້ນໄດມອບໃຫກອນ, ໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາ ຫລື ຫລັງຈາກໄດສາເລັດ
ຫລື ຍົກເລີກສັນຍາ. ໂດຍບ່ກຽວກັບຂາງເທິງນີ້,ຜູສະໜອງອາດປະກອບເອກະສານ, ຂ້ມູນ,
ຂາວສານທີ່ຕົນໄດຮັບຈາກຜູຈັດຊື້ໃຫຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫຜູກຽວປະຕິບັດຕາມ
ສັນຍາຈາກຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ໃຫປະຕິບັດການຮັກສາຄວາມລັບແບບດຽວກັນກັບທີ່ໄດລະບຸ
ໄວໃຫຜູສະໜອງຕາມ GCC ວັກ 20.

20.2

ຜູຈັດຊື້ຈະບ່ນາໃຊເອກະສານ, ຂ້ມູນ ແລະ ຂາວສານອື່ນໆ ທີ່ໄດຮັບຈາກຜູສະໜອງ ເພື່ອ
ຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງທີ່ບກ
່ ຽວກັບສັນຍາ. ໃນທານອງດຽວກັນ, ຜູສະໜອງຈະບ່ນາໃຊເອກະສານ
, ຂ້ມູນ ແລະ ຂາວສານທີ່ໄດຮັບຈາກຜູຈັດຊືເ້ ພື່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງນອກເໜືອຈາກການ
ປະຕິບັດສັນຍາ.

20.3

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕລະຝາຍຕາມ GCC ວັກຍອຍ 20.1 ແລະ 20.2 ຂາງເທິງນີ້,
ບັນດາຂ້ມູນເລົ່ານີ້ຈະບ່ຖືເປັນຄວາມລັບໄດອີກໃນກລະນີ:

(a)

ຜູຈັດຊື້ ແລະ ຜູສະໜອງຕອງການນາໃຊຮວມກັນກັບທະນາຄານ ຫລື ອົງການອື່ນໆ
ທີ່ເຂົ້າຮວມໃນການລົງທຶນໃສສັນຍານີ;້

(b)

ໃນເວລານີ້ ຫລື ພາຍຫລັງທີ່ໄດລົງທະບຽນຕາມລະບຽບການຂອງລັດແລວ, ຊຶ່ງບ່
ແມນການກະທາຜິດຂອງຝາຍໃດ ຝາຍໜຶ່ງ;

(c)

ສາມາດພິສູດໄດວາແຕລະຝາຍມີຄວາມຍຶດໝັ້ນ ຈົນເຖິງເວລາທີເ່ ປີດເຜີຍໄດ ແລະ ບ່
ໄດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບມາກອນນີໃ້ ນທາງກົງ ແລະ ທາງອອມຈາກຝາຍອື່ນ; ຫລື

ຕາມການອະນຸຍາດຂອງກົດໝາຍທີ່ໃຫຝາຍໜຶ່ງສາມາດເປີດເຜີຍໃຫຝາຍທີ່ສາມໄດ
ໂດຍທີ່ບຈ
່ າເປັນຕອງປິດລັບ.
ຂ້ການົດຂອງ GCC ວັກ 20 ແມນບ່ສາມາດປຽນແປງໄດ. ທຸກໆຂ້ມູນແມນໃຫຖືວາ
ເປັນຄວາມລັບຂອງແຕລະຝາຍ ຈົນກວາວາໄດມີສັນຍາ ເພື່ອຮັບປະກັນຕ່ການສະໜອງ ຫລື
ທຸກໆສວນຂອງວຽກ.

(d)
20.4

21. ການຮັບເໝົາຊວງຕ່

22. ຂ້ການົດ ແລະ
ມາດຕະຖານ

20.5

ຈະແມນຍອນເຫດຜົນໃດກ່ຕາມ, ຂ້ການົດ GCC ວັກ 20 ຍັງຕອງມີຜົນສັກສິດຈົນກວາ
ວຽກຈະສາເລັດ ຫລື ໄດມີການຍົກເລີກສັນຍາ.

21.1

ໃນກລະນີບໄ່ ດລະບຸໄວຢູໃນເອກະສານປະມູນເທື່ອ, ຜູສະໜອງຕອງແຈງໃຫຜູຈັດຊື້ຢາງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາເຖິງຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ທັງໝົດຂອງຕົນ. ຫນັງສືແຈງການ
ດັ່ງກາວທີ່ຍື່ນພອມກັບການປະມູນເດີມ ຫລື ຫລັງຈາກນັ້ນບ່ແມນເປັນການຍົກເວັ້ນພັນທະ,
ສິດ, ຫລື ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆຂອງຕົນພາຍໃຕສັນຍາ.

21.2

ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ຕອງມີຄຸນນະວຸທິຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ GCC ວັກ 3 ແລະ 7.

22.1

ຂ້ການົດທາງດານເຕັກນິກ ແລະ ແຜນແຕມ

(a)

ສິນຄາ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງທີ່ສະໜອງຕາມສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະຕອງໃຫ
ຖືກຕອງສອດຄອງກັບຂ້ການົດທາງດານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ໄດລະບຸໄວ
ໃນໝວດ VII, ລາຍການຄວາມຕອງການ ແລະ ເມື່ອໃດບ່ໄດມີການບົ່ງມາດຕະຖານ
ເອົາໄວ, ມາດຕະຖານຈະຕອງເທົ່າກັບ ຫລື ສູງກວາມາດຕະຖານທາງການ ຊຶ່ງການ
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ນາໃຊແມນເໝາະສົມກັບປະເທດຕົ້ນກາເນີດຂອງສິນຄາ.

23. ການຫຸມຫ່ ແລະ
ເອກະສານ

(b)

ຜູສະໜອງຈະມີສິດບ່ຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບ, ຂ້ມູນ, ແຜນ
ແຕມ, ຂ້ການົດ ຫລື ເອກະສານອື່ນໆ, ຫລື ການດັດແກທີ່ໄດມອບໃຫ ຫລື ອອກ
ແບບໂດຍ ຫລື ໃນນາມຜູຈັດຊື້ ໂດຍການແຈງການກຽວກັບການບ່ຍອມຮັບໃຫຜູ
ຈັດຊື້.

(c)

ເມື່ອໃດໃນສັນຍາມີການອາງອີງເຖິງມາດຕະຖານ ແລະ ກົດລະບຽບ ຊຶ່ງຕອງ
ປະຕິບັດຕາມ, ສິ່ງພິມ ຫລື ເຫລັ້ມດັດແກຈະຕອງແມນເອກະສານທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ
ລາຍການຄວາມຕອງການ. ໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາ, ທຸກໆການປຽນແປງໃນກົດ
ຫລື ມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງ ຈະນາໃຊໄດຫລັງຈາກຜູຈັດຊືເ້ ຫັນດີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະ
ຕອງປະຕິບັດຕາມ GCC ວັກ 33.

23.1

ຜູສະໜອງ ຕອງໄດຫຸມຫ່ສິນຄາຕາມຄວາມຈາເປັນ ເພື່ອປອງກັນການເປເພ ຫລື ເສັຍຄຸນ
ນະພາບໃນເວລາການຂົນສົ່ງໄປຮອດຈຸດໝາຍສຸດທາຍ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວຢູໃນສັນຍາ. ໃນ
ເວລາການຂົນສົ່ງຜານ, ການຫຸມຫ່ ຕອງຮັບປະກັນເຖິງຄວາມທົນທານ, ໂດຍບ່ໄດມີຂ້ຈາກັດ
, ມີບອນຈັບ ແລະ ບອນເກາະ ແລະ ການຫຸມຫ່ ຕອງທົນທານ ຕ່ອຸນນະພູມຂາງນອກ, ທົນ
ທານຕ່ເກືອ ແລະ ການເກີດໝຽງ ແລະ ຢູໃນສາງເປີດ. ຂະໜາດຂອງແກດ ແລະ ນ້າໜັກ
ຕອງໄດມີການປຶກສາ ແລະ ຕົກລົງກັນຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບໄລຍະທາງເຖິງຈຸດໝາຍສົ່ງ
ມອບສຸດທາຍຂອງສິນຄາ ແລະ ຕອງໃຫຂົນຍາຍສະດວກໃນສະຖານທີ່ບມ
່ ີຄວາມສະດວກ
ໃນການຂົນຍາຍເຄື່ອງໜັກໃນທຸກໆຈຸດທີ່ມີການຂົນສົ່ງຜານ.

23.2

ການຫຸມຫ່, ການໝາຍ ແລະ ເອກະສານຕາງໆທີ່ຢທາງຂາງໃນ
ູ
ແລະ ຂາງນອກຂອງແກັດ
ຕອງໃຫຖືກຕອງກັບມາດຕະຖານສະເພາະທີ່ຕອງການ
ຕາມທີ່ໄດການົດໄວຢູໃນສັນຍາ,
ລວມທັງຄວາມຕອງ ການທີ່ການົດເພີ້ມເຕີມ, ຖາຫາກວາມີຄວາມຈາເປັນແທນັ້ນ ຕອງໄດ
ລະບຸໄວຢູໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ ລວມທັງທຸກໆການແນະ ນາທີ່ອອກໂດຍຜູຈັດຊື.້

24. ການປະກັນໄພ

24.1

ເວັ້ນເສັຍແຕຈະບົ່ງໄວເປັນຢາງອື່ນໃນSCC,ສິນຄາທີ່ສະໜອງພາຍໃຕສັນຍາ ຈະຕອງເຮັດ
ປະກັນໄພທັງໝົດ - ໃນສະກຸນເງິນທີ່ສາມາດແລກປຽນໄດໂດຍເສລີນາປະເທດທີ່ເໝາະສົມ
- ເພືອ
່ ປອງກັນການສູນເສັຽ, ການບົກພອງທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດ ຫລື ດານກາມະສິດ, ການ
ຂົນສົ່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ສົ່ງມອບໃຫສອດຄອງກັບ Incoterms ທີ່ນາໃຊ ຫລື ໃນ
ທານອງທີ່ລະບຸໄວໃນSCC.

25. ການຂົນສົງ່ ແລະ ການ
ບລິການທີ່ກຽວຂອງ

25.1

ເວັ້ນເສັຽຈະການົດໄວເປັນຢາງອື່ນໃນSCC,ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງການຂົນສົ່ງ
ສິນຄາ ຈະຕອງປະຕິບັດໃຫສອດຄອງກັບ Incoterms ທີ່ການົດໄວ.

25.2 ອາດຮຽກຮອງໃຫຜູສະໜອງປະກອບການບລິການໃດໜຶ່ງ ຫລື ທັງໝົດດັ່ງຕ່ໄປນີ້, ຊຶ່ງລວມ
ດວຍການບລິການເພີ່ມເຕີມ, ຖາມີ, ທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ SCC:
(a)

ການປະຕິບັດ ຫລື ຊີ້ນາການປະກອບຢູສະຖານທີ່ ແລະ/ຫລື ການເລີ້ມນາໃຊສິນຄາທີ່
ໄດສະໜອງ;

(b)

ການປະກອບເຄື່ອງມືທີ່ຕອງການເພື່ອປະກອບ ແລະ/ຫລື ບາລຸງຮັກສາສິນຄາທີໄ່ ດສະ
ໜອງ;

(c)

ປະກອບຄູມືລະອຽດກຽວກັບການນາໃຊ ແລະ ບາລຸງຮັກສາ ສํາລັບແຕລະຊິ້ນສວນ
ທີ່ເຫັນວາຈາເປັນຂອງສິນຄາທີ່ໄດສະໜອງ;

(d)

ປະຕິບັດ ຫລື ຊີ້ນາ ຫລື ບາລຸງຮັກສາ ແລະ/ຫລື ສອມແປງສິນຄາທີ່ໄດສະໜອງໃນ
ຊວງເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ແຕລະຝາຍຕົກລົງກັນ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວາການບລິການອັນນີ້ຈະບ່
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ເປັນການຍົກເລີກ ຫລື ລຸດຜອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຮັບປະກັນໃດໆພາຍໃຕສັນຍາ
ສະບັບນີ.້
(e)

26. ການກວດກາ ແລະ ທົດ
ສອບ

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງຜູຈັດຊື,້ ຢູໂຮງງານຂອງຜູສະໜອງ ແລະ/ຫລື ຢູສະຖານທີ່
, ໃນການປະກອບ, ເລີ້ມນາໃຊ, ບາລຸງຮັກສາ, ແລະ/ຫລື ສອມແປງສິນຄາທີ່ໄດສະ
ໜອງ.

25.3

ຄາໃຊຈາຍຂອງຜູສະໜອງໃນການບລິການ,
ຖາຫາກຍັງບ່ໄດເອົາເຂົ້າໃນມູນຄາສັນຍາຂອງ
ສິນຄາເທື່ອ, ຈະຕອງຕົກລົງກັນກອນ ໂດຍແຕລະຝາຍ ແລະ ຈະຕອງບ່ໃຫເກີນອັດຕາ ຊຶ່ງຜູສະ
ໜອງປະຕິບັດຕ່ຝາຍອື່ນໆສາລັບການບລິການແບບດຽວກັນນີ້.

26.1

ຜູສະໜອງຕອງຮັບຜິດຊອບດວຍລາຍຈາຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ບ່ໃຫຖືເປັນລາຍຈາຍຂອງຜູ
ຈັດຊື້ສາລັບລາຍຈາຍທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນການທົດລອງ ແລະ/ຫລື ການທົດສອບສິນຄາ ແລະ
ການບລິການທີ່ກຽວຂອງຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນSCC.

26.2

ການກວດກາ ແລະ ທົດສອບ ອາດສາມາດດາເນີນຢູໃນສະຖານທີຂ
່ ອງຜູສະໜອງ ຫລື ຂອງ
ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່, ຫລື ຢູຈຸດສົ່ງມອບ, ແລະ/ຫລື ຢູສະຖານທີ່ສົ່ງມອບປາຍທາງ, ຫລື
ສະຖານທີ່ອື່ນໆຂອງປະເທດຂອງຜູຈັດຊື້ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນSCC.ໂດຍອີງໃສ
GCC
ວັກຍອຍ 26.3, ຖາຫາກດາເນີນການກວດກາຢູສະຖານທີຂ
່ ອງຜູສະໜອງ ຫລື ຜູຮັບເໝົາ
ຊວງຕ່ຂອງຜູກຽວ, ທຸກໆການອານວຍຄວາມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຊວຍເຫລືອ ຊຶ່ງລວມ
ດວຍການກວດກາແຜນແຕມ ແລະ ແຫລງຂ້ມູນການຜະລິດ ຈະຕອງໄດປະກອບໃຫແກຜູ
ກວດກາໂດຍບ່ໃຫຖືວາເປັນລາຍຈາຍຂອງຜູຈັດຊື.້

26.3

ຜູຈັດຊື້ ຫລື ຜູຕາງໜາທີ່ໄດຖືກແຕງຕັ້ງ ຈະມີສິດເຂົ້າຮວມໃນການທົດສອບ ແລະ/ຫລື
ກວດກາຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ GCC ວັກຍອຍ 26.2, ແຕໃນເງື່ອນໄຂວາຜູຈັດຊື້ຕອງ
ຮັບຜິດຊອບດວຍຕົນເອງຕ່ທຸກໆລາຍຈາຍ ແລະ ການສິ້ນເປືອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຂົ້າຮວມ
ຊຶ່ງລວມດວຍ, ໂດຍບ່ຈາກັດເທົ່ານັ້ນ, ການໃຊຈາຍກຽວກັບຄາເດີນທາງ ຄາຢູກິນ ແລະ ຄາ
ພັກເຊົາ.

26.4

ເມື່ອໃດທີ່ຜສະໜອງຫາກຕຽມພອມໃນການທົ
ູ
ດສອບ ແລະ ກວດກາດັ່ງກາວ, ຜູກຽວຕອງ
ໄດແຈງລວງໜາຫາຜູຈັດຊື້ກຽວກັບສະຖານທີ່ ແລະ ເວລາ. ຜູສະໜອງຈະຕອງໄດຮັບຈາກ
ຝາຍທີ່ສາມທີ່ກຽວຂອງ, ຫລື ຜູຜະລິດທຸກໆການອະນຸຍາດທີ່ຈາເປັນ ເພື່ອໃຫຜູຈັດຊື້ ຫລື ຜູ
ຖືກແຕງຕັ້ງຂອງຜູກຽວສາມາດເຂົ້າຮວມການທົດສອບ ແລະ/ຫລື ການກວດກາ.

26.5

ຜູຈັດຊື້ອາດຮຽກຮອງໃຫຜູສະໜອງດາເນີນການກວດສອບ ແລະ/ຫລື ການກວດກາໃດໜຶ່ງ
ທີ່ບໄ່ ດລະບຸໄວໃນສັນຍາ ແຕຖືວາມີຄວາມຈາເປັນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວາລັກສະນະ ແລະ ຄຸນນະພາ
ບຂອງສິນຄາແມນສອດຄອງກັບຂ້ການົດເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານຕາມສັນຍາ, ໃນເງື່ອນ
ໄຂທີ່ວາລາຍຈາຍ ແລະ ຄາສິ້ນເປືອງຕາງໆຢາງສົມເຫດສົມຜົນ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກການດາເນີນ
ການທົດສອບ ແລະ/ຫລື ການກວດກາຕອງໄດເພີ້ມເຂົ້າໃນມູນຄາສັນຍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖາ
ການກວດສອບ ແລະ/ຫລື ການກວດກາດັ່ງກາວ ຈະເປັນການກີດຂວາງຕ່ຄວາມຄືບໜາຂອງ
ການຜະລິດ ແລະ/ຫລື ການປະຕິບັດພັນທະຂອງຜູສະໜອງຕາມສັນຍາ, ຈະຕອງມີການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍກຽວກັບວັນທີສົ່ງມອບສິນຄາ ແລະ ວັນສາເລັດ ແລະ ຂ້ຜູກມັດອື່ນໆທີ່
ໄດຮັບຜົນກະທົບ.

26.6

ຜູສະໜອງຈະຕອງປະກອບໃຫຜູຈັດຊື້ ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ ແລະ/ຫລື ການ
ກວດກາ.

26.7

ຜູຈັດຊື້ອາດສາມາດປະຕິເສດສິນຄາໃດໜຶ່ງ ຫລື ພາກສວນໃດໜຶ່ງຂອງສິນຄາ ທີ່ບ່ຜານການ
ທົດສອບ ແລະ/ຫລື ການກວດກາ ຫລື ບ່ຖືກຕອງຕາມຂ້ການົດ. ຜູສະໜອງຈະດັດແກ ຫລື
ປຽນແທນສິນຄາ ຫລື ສວນໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກປະຕິເສດ ຫລື ປຽນແປງດັດແກທີຈ
່ າເປັນ ເພື່ອໃຫ
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ຖືກຕອງຕາມຂ້ການົດ
ໂດຍຜູຈັດຊື້ບ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊຈາຍໃດໆທັງສິ້ນ,
ພາຍຫລັງໄດອອກໃບແຈງການຕາມ GCC ວັກຍອຍ 26.4.
26.8

ຜູສະໜອງຕົກລົງວາ, ບ່ວາ ຈະໄດເຮັດການທົດສອບ ແລະ/ຫລື ການກວດກາສິນຄາ ແລະ
ສິ້ນສວນຂອງມັນ, ບ່ວາຜູຈັດຊື້ ຫລື ຜູຕາງໜາຂອງຜູກຽວໄດເຂົ້າຮວມການທົດສອບ, ຫລື
ໄດປະກອບບົດລາຍງານຕາມ GCC ວັກຍອຍ 26.6, ຜູກຽວຈະບ່ມີສິດຫລຸດພົ້ນຈາກການ
ຄ້າປະກັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆຂອງຕົນພາຍໃຕສັນຍາ.

27. ການປັບໃໝໃນການ
ກະທາຜິດ

27.1

ຍົກເວັ້ນແຕໃນກລະນີທີ່ໄດລະບຸໄວຢູໃນ GCC ວັກ 32, ຖາຫາກວາຜູສະໜອງບ່ໄດສົ່ງ
ມອບບາງລາຍການ ຫລື ສິນຄາທັງໝົດ ຫລື ບ່ສາເລັດການບລິການທີ່ພົວພັນພາຍໃນການົດ
ເວລາທີ່ການົດໄວຢູໃນສັນຍາ, ໂດຍບ່ຕອງມີການພິຈາລະນາ ຫລື ມີການແກໄຂອັນໃດ ຕາມ
ສັນຍາສະບັບນີ,້ ຜູຈັດຊື້ ອາດສາມາດຕັດເອົາມູນຄາປັບໃໝ ໃນການກະທາຜິດຢູໃນມູນຄາ
ສັນຍາ ໂດຍການຫລຸດມູນຄາສັນຍາລົງໃນຈານວນເປັນເປີເຊັນ ຕາມທີ່ລະບຸໄວໃນ SCC
ຂອງມູນຄາ ໃນການສົງ່ ມອບສິນຄາຊາ ແລະ/ຫລື ການບລິການທີ່ພວ
ົ ພັນສາລັບແຕລະອາທິດ
ຫລື ແຕສວນທີ່ຊາ ຈົນຮອດວັນທີ່ສງົ່ ມອບຕົວຈິງ ຫລື ສາເລັດຕົວຈິງ. ມູນຄາສູງສຸດໃນການ
ຫລຸດມູນຄາສັນຍາລົງໄດຕາມອັດຕາເປັນເປີເຊັນທີລ
່ ະບຸຢໃນ
ູ
SCC.ຖາຫາກວາມູນຄານັ້ນ
ຫາກສູງກວາທີ່ການົດໄວ, ຜູຈັດຊື້ ອາດສາມາດຍົກເລີກສັນຍາຕາມທີ່ລະບຸໄວຢູໃນ GCC
ວັກ 35.

28. ການຮັບປະກັນ

28.1

ຜູສະໜອງຕອງຮັບປະກັນວາ ສິນຄາທຸກໆລາຍການ ຕອງແມນເຄື່ອງໃໝ, ຍັງບ່ທັນໄດນາໃຊ
ເທື່ອ ແລະ ແມນລຸນທີ່ນິຍົມ ຫລື ລຸນປະຈຸບັນ ແລະ ການປະກອບ ແມນໄດຜານການປັບປຸງ
ການອອກແບບ ແລະ ວັດສະດຸໃນປະຈຸບັນ, ນອກຈາກວາໄດລະບຸໄວ ສະເພາະຢູໃນສັນຍາ.

28.2

ໂດຍອີງຕາມ GCC ວັກຍອຍ 22.1(b), ຜູສະໜອງຕອງໄດຮັບປະກັນ ໃນໄລຍະຍາວຕ່
ສິນຄາ ຕອງບ່ໃຫມີຂບ
້ ົກຜອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກທຸກໆສະພາບຂອງການເຮັດວຽກ ຫລື ເກີດຂຶ້ນ
ຈາກການລະເລີຍຂອງຜູສະໜອງ ຫລື ເກີດຂຶ້ນຈາກການອອກແບບ, ວັດສະດຸ, ປະສິດທິຜົນ
ຂອງສິນຄາ ທີ່ນາໃຊປົກກະຕິ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຢູໃນ ສປປ ລາວ.

28.3

ເວັ້ນເສຽແຕຈະລະບຸໄວເປັນຢາງອື່ນໃນSCC,ການຄ້າປະກັນຕອງກວມເອົາ ສິບສອງ (12)
ເດືອນ ຫລັງຈາກສິນຄາ ຫລື ສວນໃດ ສວນໜຶ່ງ ຈັດສົ່ງໃຫແລວ ແລະ ໄດຮັບເອົາແລວຢູຈຸດ
ສົ່ງມອບປາຍທາງ ແລະ ໄດຮັບເອົາແລວຢູປາຍທາງ ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນSCC,ຫລື ສິບ
ແປດ (18) ເດືອນ ຫລັງຈາກໄດສົ່ງລົງເຮືອຈາກທາເຮືອ ຫລື ສະຖານທີບ
່ ອນເອົາເຄື່ອງຂຶ້ນ
ລົດໃນປະເທດຕົ້ນທາງ.

28.4

ຜູຈັດຊື້ ຕອງສົ່ງແຈງການຫາຜູສະໜອງໂດຍລະບຸເຖິງຈຸດທີ່ມີຂບ
້ ົກຜອງ ພອມດວຍຫລັກ
ຖານທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດກຽວກັບລາຍລະອຽດທີ່ພົບເຫັນດັ່ງກາວ. ຜູຈັດຊື້ ຕອງໃຫເວລາທີ່ເ
ໝາະສົມ ແກຜູສະໜອງ ເພື່ອດາເນີນການກວດກາຕ່ສິ່ງທີ່ບົກຜອງດັ່ງກາວ.

28.5

ພາຍຫລັງທີໄ່ ດຮັບແຈງການດັ່ງກາວນີແ
້ ລວ, ພາຍໃນການົດເວລາທີ່ໄດລະບຸໄວຢູໃນSCC,ຜູ
ສະໜອງຕອງໄດມາສອມແປງໃຫດວນ ຫລື ປຽນແທນສິນຄາທີ່ມຂ
ີ ້ບົກຜອງ ຫລື ສິ້ນສວນ
ດັ່ງກາວ ໂດຍບ່ໄດຄິດໄລມູນຄານາຜູຈັດຊື້.

28.6

ຖາຫາກວາໄດມີແຈງການໄປແລວ, ຜູສະໜອງບ່ຍອມມາແກໄຂຂ້ບົກຜອງດັ່ງກາວພາຍໃນ
ການົດເວລາທີ່ລະບຸໄວໃນSCC,ຖາຫາກວາມີຄວາມຈາເປັນ,
ຜູຈັດຊື້ອາດສາມາດດາເນີນ
ການເອງໄດ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອດາເນີນການແກໄຂ. ທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ແມນ
ຄວາມສຽງ ແລະ ລາຍຈາຍ ຂອງຜູສະໜອງ ໂດຍສອດຄອງກັບສິດຂອງຜູຈັດຊື້ ພາຍໃຕ
ສັນຍາສະບັບນີ.້
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29. ການຊົດເຊີຍສິດທິບດ
ັ

29.1

ຜູສະໜອງຕອງຮັບປະກັນຕ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວຢູໃນ GCC ວັກຍອຍ 29.2, ໃນ
ການທົດແທນຄາເສັຍຫາຍ ແລະ ປົກປອງຕ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ ແລະ ລູກຈາງ ແລະ ພະນັກງານ ຕ່ກັບ
ທຸກໆການຮອງຟອງ ແລະ ການກະທາ ຫລື ຂັ້ນຕອນທາງດານບລິຫານ, ການສະເໜີ, ການ
ຮຽກຮອງ, ການສູນເສັຍ ແລະ ການລະເມີດ, ມູນຄາ ແລະ ການຊາລະທຸກໆຮູບແບບ, ລວມ
ທັງຄາ ໃນການອະນຸຍາດເປັນຕົວແທນ ແລະ ລາຍຈາຍ, ຊຶ່ງວາຜູຈັດຊື້ ອາດຈະຕອງໄດຈາຍ
ເນື່ອງຈາກຜົນຂອງການລວງລະເມີດ ຫລື ການກາວຫາວາລະເມີດ ຕ່ລຂ
ິ ະສິດ, ຮູບແບບ,
ການອອກແບບ, ເຄື່ອງໝາຍການຄາ, ສິດທິບັດ ຫລື ການຈົດທະບຽນສິດທິດານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ຫລື ທີ່ເກີດຂຶ້ນເລີ້ມແຕວັນທີເຊັນສັນຍາສະບັບນີ້ ດວຍເຫດຜົນດັ່ງນີ້:

(a)

ການຕິດຕັ້ງສິນຄາ ໂດຍຜູສະໜອງ ຫລື ນํາໃຊສິນຄາພາຍໃນປະເທດ; ແລະ

(b)

ການຂາຍໃນທຸກໆປະເທດ ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດ ໂດຍຜູຜະລິດສິນຄາ.

ການທົດແທນການເສັຍຫາຍດັ່ງກາວບ່ໄດກວມເອົາທຸກໆການນາໃຊສິນຄາ ຫລື ທຸກໆສິ້ນ
ສວນ, ຊຶ່ງວາການນາໃຊທີ່ການົດໂດຍ ຫລື ມີເຫດຜົນພຽງພທີ່ບົ່ງບອກໃຫເຫັນຈາກສັນຍາ.
ບ່ມີຜົນໃດໆທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການລະເມີດຕ່ກັບການນາໃຊສິນຄາ ຫລື ທຸກໆສິ້ນສວນດັ່ງກາວ
ຫລື ທຸກໆຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດດວຍການຮວມສາພັນກັນ ຫລື ປະກອບກັບທຸກໆ
ອຸປະກອນອື່ນໆ. ໂຮງງານ, ຫລື ວັດຖຸ ທີ່ບແ
່ ມນຜູສະໜອງ ເປັນຜູສະໜອງເອງ ຕາມທີ່ລະບຸ
ໄວຢູໃນສັນຍາສະບັບນີ.້

30 ຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ

29.2

ຖາຫາກວາ ທຸກໆການດາເນີນຄະດີທເີ່ ກີດຂຶນ
້ ຫລື ທຸກໆການຮຽກຮອງຕ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ ໂດຍເກີດ
ຂຶ້ນຕາມມາດຕະຖານທີ່ການົດໄວຢູໃນ GCC ວັກຍອຍ 29.1, ຜູຈັດຊື້ ຕອງໄດແຈງລາຍ
ລະອຽດຫາຜູສະໜອງ ໂດຍການແຈງການ ແລະ ຜູສະໜອງ ຕອງຮັບຜິດຊອບດວຍລາຍ
ຈາຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃນນາມຜູຈັດຊື້ ໃນການດາເນີນຄະດີດັ່ງກາວນີ້ ຫລື ການຮຽກຮອງ
ຫລື ການເຈລະຈາ ເພື່ອແກໄຂທຸກໆຄະດີ ຫລື ການຮຽກຮອງ.

29.3

ຖາຫາກວາ ຜູສະໜອງ ປະຕິເສດຕ່ແຈງການຜູຈັດຊື້ ພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ມື້ ພາຍຫລັງ
ທີ່ໄດຮັບແຈງການດັ່ງກາວນີແ
້ ລວ ຕ່ການດາເນີນຄະດີ ຫລື ການຮຽກຮອງ, ຫລັງຈາກນີແ
້ ລວ,
ຜູຈັດຊື້ ມີສິດທີ່ຈະດາເນີນການໄດໃນນາມຜູເປັນເຈົ້າຂອງ.

29.4

ເມື່ອໄດຮັບການສະເໜີຈາກຜູສະໜອງ, ຜູຈັດຊື້ ຕອງໄດສຸມທຸກໆຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ
ຄວາມຮວມມືກັບຜູສະໜອງ ໃນການດາເນີນຄະດີ ຫລື ການຮຽກຮອງ ແລະ ຜູຈັດຊື້ ຕອງ
ຈາຍທົດແທນຄືນໃຫຜູສະໜອງ ສະເພາະແຕລາຍຈາຍທີ່ມເີ ຫດມີຜົນເທົ່ານັ້ນ ທີເ່ ກີດຂຶ້ນໃນ
ເວລາປະຕິບັດ.

29.5

ຜູຈັດຊື້ ຕອງໄດຊົດເຊີຍ ແລະ ຈາຍຄາປົກປອງໃຫຜູສະໜອງແລະ ລູກຈາງ, ພະນັກງານ
ແລະ ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ ຈາກການດາເນີນຄະດີທາງອາຍາ, ການກະທາ ແລະ ການດາເນີນຄະດີ
ດານບລິຫານ, ການຮຽກຮອງຄາເສັຍຫາຍ, ການຕອງການ, ການສູນເສັຍ, ການເສັຍຫາຍ,
ມູນຄາ ແລະ ການໃຊຈາຍໃນທຸກໆຮູບແບບ, ລວມທັງຄາ ແລະ ຈາງທະນາຍຄວາມ, ຊຶ່ງວາຜູ
ສະໜອງ ອາດຕອງໄດຈາຍ ຈາກຜົນຂອງທຸກໆການລະເມີດ ຫລື ການກາວຫາວາລະເມີດ
ທາງສິດທິບັດ, ຮູບແບບນາໃຊ, ແບບທີ່ຖືກຈົດທະບຽນ, ຍີ່ຫ້ການຄາ, ການໃຫລິຄະສິດ ຫລື
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ອື່ນໆ ຫລື ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ່ໄດມີສັນຍາສະບັບນີ້ ຫລື ສິ່ງທີ່ພົວພັນ
ກັບທຸກໆການອອກແບບ, ຂ້ມູນ, ຮູບແຕມ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຫລື ເອກະສານອື່ນໆ
ຫລື ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ຕອບສະໜອງ ຫລື ການອອກແບບ ຫລື ຕາງໜາໃຫຜູຈັດຊື.້

30.1

ຍົກເວັ້ນແຕໃນກລະນີ, ຖາຫາກວາມີຄວາມຜິດທາງອາຍາໃນການປອຍປະລະເລີຍ ຫລື ມີ
ເຈດຕະນາໃນການກະທາຜິດ:
(a)

ຜູສະໜອງ ບ່ຈາເປັນຕອງຮັບຜິດຊອບໃດໆຕ່ກັບຜູຈັດຊື້ ພາຍໃຕສັນຍາສະບັບນີ,້ ໃນ
ການລະເມີດ ຫລື ເວົ້າອີກຢາງໜຶ່ງແມນ ສາລັບທຸກໆການພົວພັນທາງອອມ ຫລື ເກີດ
ຄວາມເສັຍຫາຍຕາມພາຍຫລັງ ຫລື ການເສັຍຫາຍ, ການບ່ໄດນາໃຊ, ເສັຍຊືສ
່ ຽງຂອງ
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ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ສູນເສັຍກາໄລ ຫລື ດອກເບັ້ຍ ຈະບ່ແມນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຜູສະໜອງ ທີ່ຕອງໄດຈາຍທົດແທນຄວາມເສັຍຫາຍໃຫຜູຈັດຊື້ ; ແລະ
(b)

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຂອງຜູສະໜອງ ຕ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ ທີ່ຢພາຍໃຕສັ
ູ
ນຍາສະບັບນີ,້
ໃນການລະເມີດ ຫລື ເວົ້າອີກຢາງໜຶ່ງວາ ມູນຄາຮັບຜິດຊອບ ແມນບ່ໃຫເກີນມູນຄາ
ສັນຍາ, ທີ່ບລ
່ ວມເອົາມູນຄາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສອມແປງ ຫລື ການປຽນ
ແທນຂ້ບົກຜອງຂອງອຸປະກອນ ຫລື ຕ່ທຸກໆຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູສະໜອງ ທີ່
ຕອງໄດທົດແທນຄາເສັຍຫາຍໃຫແກຜູຈັດຊື້ທີ່ກຽວພັນກັບການປົກປອງການປອມ
ແປງ.

31. ການປຽນແປງດານກົດໝ
າຍ ແລະ ລະບຽບການ

31.1

ນອກຈາກທີ່ໄດການົດໄວສະເພາະຢູໃນສັນຍາສະບັບນີ,້ ຖາຫາກວາມີກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ, ຄາສັ່ງ, ການອອກຄາສັ່ງ ຫລື ກົດໝາຍທອງຖິ່ນ ທີ່ມີຜົນນາໃຊທາງການໄດອອກໃຊ,
ປະກາດໃຊ, ຍົກເລີກ ຫລື ປຽນແປງຢູໃນ ສປປ ລາວ (ຈາເປັນຕອງໄດລວມເອົາທຸກໆການ
ປຽນແປງ ທີ່ຕອງໄດຊີແ
້ ຈງ ຫລື ຮັບຮອງເອົາໂດຍຜູທີ່ມີສິດຕັດສິນ) ຢູໃນໄລຍະຊາວແປດ
(28) ວັນ ກອນວັນທີທີ່ຍື່ນຊອງປະມູນ, ຊຶ່ງວາມີຜົນກະທົບຕາມພາຍຫລັງ ຕ່ວັນທີສ
່ ົ່ງມອບ
ແລະ/ຫລື ມູນຄາສັນຍາ, ສະນັ້ນ ວັນທີ່ສົ່ງມອບ ແລະ/ຫລື ມູນຄາສັນຍາ ຕອງໄດປັບໃຫ
ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ໂດຍການເພີ້ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງ ເພື່ອການົດຂອບເຂດໃຫຜູສະໜອງ
, ທີ່ມີຜົນກະທົບ ຕ່ການສາເລັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມສັນຍາສະບັບນີ້. ແຕເຖິງຢາງໃດກ່
ຕາມກຽວກັບມູນຄາເພີ້ມຂຶ້ນ ຫລື ຫລຸດລົງນັ້ນ ແມນບ່ໃຫແຍກຈາຍ ຫລື ເປັນໜີຕ
້ າງຫາກ,
ຖາຫາກວາໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ໄດມີການເຫັນດີຮັບຮອງ ໂດຍການການົດກນຄິດໄລ ເພື່ອ
ດັດແກລາຄາໄວແລວ, ຕາມທີ່ລະບຸໄວຢູໃນ GCC ວັກ 15.

32. ເຫດສຸດວິໃສ

32.1

ຜູສະໜອງ ຈະບ່ຖືກຍຶດເງິນຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ, ປັບໃໝຕ່ຄວາມຜິດ, ຫລື ຍົກ
ເລີກສັນຍາ ຍອນວາບ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີໄ້ ດ ແລະ ມີການຊັກຊາໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດສັນຍາ ຫລື ຍອນການເຮັດບ່ຫລອນຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນໆ ຕາມສັນຍາສະບັບນີ້
ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກເກີດເຫດສຸດວິໃສ.

32.2

ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງວັກນີ,້ ຄາວາ …ເຫດສຸດວິໃສ… ມີຄວາມໝາຍວາ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ນອກຈາກການຄວບຄຸມຂອງຜູສະໜອງ ທີ່ບ່ສາມາດຮູເຫັນໄດລວງໜາ, ເປັນສິ່ງທີ່ຫລີກລຽງ
ບ່ໄດ ແລະ ຕົ້ນເຫດ ບ່ແມນຍອນການລະເຫລີງ ຫລື ບ່ເອົາໃຈໃສທີ່ເປັນສວນໜຶ່ງຂອງຜູສະ
ໜອງ, ຊຶ່ງອາດລວມເອົາເຫດການເຫລົ່ານີ,້ ແຕບ່ໄດຈາກັດແຕພຽງເທົ່ານີ້ ເຊັ່ນ: ອານາດການ
ປົກຄອງຂອງຜູຈັດຊື,້ ສົງຄາມ ຫລື ການປະຕິວັດ, ໄຟໄໝ, ນ້າຖວມ, ໂລກລະບາດ,
ແຜນດິນໄຫວ, ການົດເປັນເຂດປອງກັນສະເພາະ ແລະ ການຂວາມບາດດານການຂົນສົ່ງ.

32.3

ຖາຫາກວາມີເຫດສຸດວິໃສເກີດຂຶ້ນ, ຜູສະໜອງ ຕອງແຈງລາຍລະອຽດຫາຜູຈັດຊືເ້ ປັນລາຍ
ລັກອັກສອນກຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສາຍເຫດດັ່ງກາວນັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູຈັດຊື້ ຕອງໄດ
ຊີ້ນາໂດຍກົງເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ຜສະໜອງ,
ູ
ຜູສະໜອງຈະຕອງດາເນີນການປະຕິບັດ
ຕາມຂ້ການົດພາຍໃຕສັນຍາສະບັບນີ້ ຕ່ໄປເຖິງແມນວາມີເຫດຜົນໃນທາງປະຕິບັດກ່ຕາມ;
ແລະ ຕອງຊອກຫາວິທີທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມໃນການປະຕິບັດສັນຍາໃຫສາເລັດ ໂດຍບ່ໃຫ
ຖືເອົາການເກີດເຫດສຸດວິໃສມາເປັນເງື່ອນໄຂ.

33.1

ຜູຈັດຊື້ ອາດສາມາດປຽນແປງ ລະຫວາງຂອບເຂດລວມຂອງສັນຍາໄດໃນທຸກໆເວລາໃນ
ການສັ່ງຊືຫ
້ າຜູສະໜອງ ໂດຍສອດຄອງກັບ GCC ວັກ 8, ຢູໃນໜຶ່ງ ຫລື ຫລາຍກວາໄດດັ່ງ
ຕ່ໄປນີ:້

33. ການປຽນແປງການສັງ່ ຊື້
ແລະ ການ ດັດແກສັນຍາ

(a)

ຮູບແຕມ, ການອອກແບບ, ຫລື ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງສິນຄາ ທີ່ຈະຕອງຜະລິດ
ພາຍໃຕສັນຍາສະບັບນີ້ ຕອງໄດຜະລິດສະເພາະຕາມການການົດຂອງຜູຈັດຊື,້ ແຕ
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ວາການປຽນແປງນີ້ ບ່ມີຜົນກະທົບຕົ້ນຕຕ່ຂອບເຂດຂອງການສະໜອງສິນຄາ;

34. ການຂະຫຍາຍເວລາ

35. ການຍົກເລີກສັນຍາ

(b)

ວິທີການໃນການຂົນສົ່ງສິນຄາ ຫລື ການຫຸມຫ່;

(c)

ສະຖານທີ່ສົ່ງມອບ; ແລະ

(d)

ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ ທີ່ຜສະໜອງຕອງໄດປະຕິ
ູ
ບັດ.

33.2

ຖາຫາກວາມີການປຽນແປງເຖິງການເພີ້ມ ຫລື ຫລຸດໃນມູນຄາ ຫລື ເວລາທີ່ຕອງການ, ຜູສະ
ໜອງຕອງປະຕິບັດໃຫສາເລັດຕ່ທຸກໆຂ້ການົດພາຍໃຕສັນຍາສະບັບນີ.້
ການດັດແກທີ່ສົມ
ເຫດສົມຜົນຕອງແມນການດັດແກມູນຄາສັນຍາ ຫລື ໃນຕາຕະລາງການສົ່ງມອບ/ການສາ
ເລັດ ຫລື ທັງໝົດ ແລະ ຖາຫາກວາມີການດັດແກ ຕອງໄດດັດແກສັນຍາໃຫສອດຄອງກັນ.
ໃນກລະນີຜສະໜອງ
ູ
ຫາກມີຂຮ
້ ຽກຮອງໃດໆເພີ້ມເຕີມຕາມວັກນີ້, ຜູສະໜອງ ຕອງໄດສະເ
ໜີພາຍໃນ ຊາວແປດ (28) ວັນ ເລີ້ມຈາກວັນທີ່ຜສະໜອງໄດຮັ
ູ
ບໜັງສືປຽນແປງການສັ່ງຊື້
ຂອງຜູຈັດຊື.້

33.3

ມູນຄາທີຜ
່ ສະໜອງ
ູ
ຕອງໄດຄິດໄລເອົາຕື່ມນາຜູຈັດຊື້ ສາລັບການບລິການທີ່ກຽວຂອງ ຊຶ່ງ
ເປັນສິ່ງທີ່ຈາເປັນແທໆນັ້ນ, ແຕວາພັດບ່ໄດຄິດໄລເຂົ້າຢູໃນສັນຍາ, ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຕອງໄດຕົກລົງ
ກັນລວງໜາກອນ ໂດຍທຸກໆຝາຍ ແລະ ມູນຄາບລິການທີ່ຈະຄິດໄລເຂົ້າຕື່ມນີ້ ຕອງບ່ໃຫສູງ
ກວາມູນຄາທີ່ສະໜອງສິນຄາເຄີຍຄິດໄລນາຜູອື່ນໆໃນການບລິການທີ່ຄາຍຄຶກັນ.

33.4

ອີງຕາມຂາງເທິງນີ,້ ບ່ໃຫມີການປຽນແປງ ຫລື ດັດແກເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ນອກຈາກເປັນ
ການປຽນແປງເຊັນຮັບຮູໂດຍທຸກໆຝາຍ.

34.1

ຖາຫາກວາໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ, ຜູສະໜອງ ຫລື ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຕອງໄດຄິດໄລເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນອຸະສັກຕ່ເວລາໃນການສົ່ງມອບສິນຄາ
ຫລື
ສາເລັດການ
ບລິການທີ່ພົວພັນຕາມທີ່ລະບຸໄວຢູໃນ GCC ວັກ 13, ຜູສະໜອງຕອງແຈງລາຍລະອຽດຫາ
ຜູຈັດຊື້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງການຊັກຊາ, ຍອນເວລາ ແລະ ສາຍເຫດດັ່ງກາວ. ໃນພາກ
ປະຕິບັດແລວ, ພາຍຫລັງທີ່ຜຈັ
ູ ດຊືໄ້ ດຮັບແຈງການນີແ
້ ລວ, ຜູຈັດຊື້ຕອງໄດປະເມີນສະພາບ
ການ ແລະ ອາດບ່ເຫັນດີໃຫມີການຕ່ເວລາຕາມທີ່ສະເໜີມາ ແລະ ຜູສະໜອງຈະຕອງ
ປະຕິບັດ. ໃນກລະນີ ຜູຈັດຊືເ້ ຫັນດີຕເ່ ວລາຕອງໄດຮັບຮູນາກັນທຸກໆພາກສວນ ດວຍການ
ດັດແກສັນຍາ.

34.2

ຍົກເວັ້ນແຕກລະນີທີ່ເກີດມີເຫດການທີ່ບສ
່ າມາດຮູໄດລວງໜາ, ທີ່ລະບຸຢໃນ
ູ
GCC ວັກ
32, ການຊັກຊາທີ່ເກີດຂຶ້ນຍອນຜູສະໜອງໃນການປະຕິບັດການສົ່ງມອບສິນຄາ ແລະ ສາ
ເລັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ຜູສະໜອງ ຕອງສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອການົດໃນ
ການທົດແທນຄວາມຜິດດັ່ງກາວ ຕາມທີ່ລະບຸໄວຢູໃນ GCC ວັກ 26, ເວັ້ນເສັຍແຕວາການ
ຕ່ເວລາໄດມີການຕົກລົງເຫັນດີຕາມພາຍຫລັງ, ໂດຍສອດຄອງກັບ GCC ວັກຍອຍ 34.1.

35.1

ການຍົກເລີກຍອນຜິດຕ່ສັນຍາ

(a)

ໂດຍບ່ມີອະຄະຕິໃດໆຕ່ທຸກໆການແກໄຂບັນຫາຕາງໆ ໃນການກະທາຜິດຕ່ສັນຍາ,
ຜູຈັດຊື້
ຈະອອກແຈງການກຽວກັບການກະທາຜິດຕ່ສັນຍາແລວສົ່ງໃຫຝາຍທີ່
ກຽວຂອງ ພາຍໃນຊາວແປດ (28) ວັນ ເພື່ອຍົກເລີກສັນຍາທັງໝົດ ຫລື ສວນໃດ
ສວນໜຶ່ງໄດ, ຖາຫາກວາຝາຍໜຶ່ງຫາກມີຄວາມຜິດຕົ້ນຕຕ່ສັນຍາ ດັ່ງນີ້:

(i)

ຜູສະໜອງ ບ່ສົ່ງມອບສິນຄາບາງອັນ ຫລື ທັງໝົດ ພາຍໃນເວລາທີ່ການົດໄວ
ຢູໃນສັນຍາ ຫລື ພາຍໃນການົດເວລາທີ່ໄດເລື່ອນອອກໄປທີໄ່ ດຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກຜູຈັດຊື້ ຕາມ GCC ວັກ 34;

(ii) ຖາຫາກວາຜູສະໜອງບ່ປະຕິບັດຕ່ທຸກໆຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ພາຍໃຕ
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ສັນຍາສະບັບນີ.້

(iii) ຖາຫາກວາຜູຈັດຊືໄ້ ດຕັດສິນວາ: ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນນັ້ນມີການພົວພັນກັບ
ການທຸຈະລິດ, ສ້ໂກງ ແລະ ສົມຮູຮວມຄິດ ຫລື ວາງແຜນການຮວມກັນ ທີ່
ການົດໄວຢູໃນ GCC ວັກ 3, ໃນການແຂງຂັນປະມູນ ເພື່ອໃຫຕົນເອງຊະນະ
ການປະມູນ.

(b)

35.2

ການຍົກເລີກສັນຍາຍອນການລົ້ມລະລາຍ.

(a)

35.3

ໃນກລະນີ ຜູຈັດຊື້ ຍົກເລີກສັນຍາທັງໝົດ ຫລື ສວນໃດ ສວນໜຶ່ງ, ຕາມທີ່ລະບຸໄວ
ໃນ GCC ວັກຍອຍ 35.1(a), ຜູຈັດຊື້ ອາດສາມາດຈັດຊືໃ້ ໝໄດ, ຕອງແມນ
ພາຍຫລັງທີຂ
່ ້ການົດດັ່ງ ກາວ ແລະ ສິ່ງຕົ້ນຕດັ່ງກາວນີ້ມີມູນຄວາມຈິງແທ ໃນສິນຄາ
ຫລື ການບລິການທີ່ຄາຍຄືກັນດັ່ງກາວນີ,້ ບ່ໄດສົ່ງມອບ ຫລື ບ່ໄດປະຕິບັດໃຫສາ
ເລັດ ແລະ ຜູສະໜອງບ່ສາມາດຮຽກຮອງຕ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ໃນທຸກໆມູນຄາທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນສາລັບ
ສິນຄາທີ່ຄາຍຄືກັນ ຫລື ການບລິການທີ່ພົວພັນນັນ
້ . ແຕເຖິງແນວໃດກ່ຕາມ, ຜູສະ
ໜອງຕອງໄດສືບຕ່ປະຕິບັດສັນຍາໃຫສາເລັດຕາມການເລື່ອນເວລາ ໂດຍທີ່ບ່ໄດມີ
ການຍົກເລີກສັນຍາ.

ຜູຈັດຊື້ ແລະ ຜູສະໜອງ ອາດຈະຢຸດຕິສັນຍາໄດທຸກໆເວລາ ໂດຍການແຈງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຫາຜູສະໜອງ,
ຖາຫາກວາ
ຜູສະໜອງຕົກຢູໃນສະພາບທີຈ
່ ະລົ້ມ
ລະລາຍ. ໃນກລະນີການຍົກເລີກສັນຍາແບບນີ້ ຈະບ່ມີການຈາຍທົດແທນຕ່ຜສະໜ
ູ
ອງ, ໃນການສະເໜີຍົກເລີກສັນຍາດັ່ງກາວນີ້ ຈະບ່ສາງຄວາມເສັຍຫາຍ ຫລື ມີຜນ
ົ
ກະທົບຕ່ສິດທິໃນການກະທາ ຫລື ການແກໄຂຕ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫລື ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ຕ່ກັບອີກຝາຍອື່ນ.

ການຍົກເລີກສັນຍາຕາມຄວາມເໝາະສົມ

(a)

ຜູຈັດຊື້ ແລະ ຜູສະໜອງ ອາດຈະຢຸດຕິສັນຍາໄດທຸກໆເວລາ ໂດຍການແຈງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຫາອີກຝາຍໜຶງ່ ໄດທຸກເວລາຕາມຄວາມສະດວກ. ແຈງການໃນການຍົກ
ເລີກສັນຍາ ຕອງລະບຸເຖິງການຍົກເລີກສັນຍາຕາມຄວາມສະດວກໃຫຜູສະໜອງ,
ການຕ່ການຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາຂອງຜູສະໜອງພາຍໃຕສັນຍານີ້ ແມນໄດ
ຖືກຍົກເລີກ ແລະ ການົດວັນທີ່ມີຜົນສັກສິດໃນການຍົກເລີກສັນຍາ.

(b)

ສິນຄາທີ່ໄດຜະລິດສາເລັດ ແລະ ພອມທີ່ຈະຈັດສົ່ງແລວນັ້ນ, ພາຍໃນໄລຍະຊາວ
ແປດ (28) ວັນ, ພາຍຫລັງທີ່ຜສະໜອງ
ູ
ໄດຮັບແຈງການໃນການຍົກເລີກສັນຍານັ້ນ
, ຜູຈັດຊື້ ຕອງໄດຮັບຮອງເອົາຕາມຂ້ການົດ ແລະ ມູນຄາສັນຍາ. ສວນສິນຄາທີ່ຍັງ
ເຫລືອ, ຜູຈັດຊື້ອາດສາມາດເລືອກປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

(i)

ຕອງໄດການົດສວນທີ່ໄດຜະລິດສາເລັດ ແລະ ໄດສົ່ງມອບຕາມຂ້ການົດ
ແລະ ມູນຄາສັນຍາ; ແລະ/ຫລື

(ii)

ຕອງລົບລາງສວນທີ່ຍັງຄາງສົ່ງ ແລະ ຈາຍເງິນໃຫຜູສະໜອງ ຕາມມູນຄາ
ສັດສວນທີ່ໄດສາເລັດການສົ່ງມອບ ແລະ ສາເລັດການບລິການທີ່ພົວພັນ
ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ສິ້ນສວນຜູຈັດຊືໄ້ ດສັ່ງຊືແ
້ ລວ.

36. ການໂອນ

36.1

ບ່ວາຜູຈັດຊື້ ຫລື ຜູສະໜອງ ບ່ສາມາດໂອນທັງໝົດ ຫລື ພາກສວນໃດໜຶ່ງຂອງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫຝາຍທີສ
່ າມ ພາຍໃຕສັນຍາສະບັບນີ,້ ເວັ້ນເສັຽແຕຈະໄດຮັບການ
ຕົກລົງແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກອີກຝາຍໜຶ່ງ.

37. ການຈາກັດການສົງ່ ອອກ

37.1

ໂດຍບ່ກຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໜຶ່ງພາຍໃຕສັນຍາໃນການປະກອບເອກະສານສົ່ງອອກ
, ການຈາກັດການນາອອກຕ່ຜຈັ
ູ ດຊືໄ້ ປຍັງປະເທດຂອງຜູຈັດຊື້ ຫລື ການນາໃຊສິນຄາ/ຜົນ
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ຜະລິດ, ລະບົບ ຫລື ການບລິການທີ່ຕອງສະໜອງ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກກົດລະບຽບການຄາຂອງ
ປະເທດທີ່ຈັດສົ່ງສິນຄາ/ຜົນຜະລິດ, ລະບົບ ຫລື ການບລິການທີເ່ ປັນການກີດຂວາງບ່ໃຫຜູ
ສະໜອງປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕາມສັນຍາ,
ຈະຕອງປົດປອຍຜູສະໜອງຈາກຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສົ່ງສິນຄາ ຫລື ການບລິການ, ແຕຕອງຢູໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຜສະໜອງ
ູ
ສາມາດສະແດງໃຫເປັນທີ່ເພິ່ງພໃຈໃຫແກຜູຈັດຊື້ວາຕົນເອງໄດປະກອບທຸກໆເອກະສານໃນ
ການົດເວລາທີ່ບົ່ງໄວ ພອມດວຍການຂອະນຸຍາດນາອອກສິນຄາ/ຜົນຜະລິດ, ລະບົບ ຫລື
ການບລິການພາຍໃຕເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ. ການຍົກເລີກສັນຍາບົນພື້ນຖານນີ້ ເພື່ອຄວາມ
ສະດວກຂອງຜູຈັດຊື້ຈະຕອງສອດຄອງກັບວັກຍອຍ 35.3.
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ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກຽວກັບການທຸຈະລິດແລະສ້ໂກງ
ຂ້ແນະນາສາລັບການຈັດຊືສ
້ ິນຄາ, ວຽກກ່ສາງ - ສອມແປງ, ແລະ ການບລິການທີ່ບ່ແມນວຽກໃຫການປຶກສາຂອງທະນາຄານ
ໂລກ ການົດອອກໃນເດືອນ ມັງກອນ 2011:
…ການສ້ໂກງ ແລະ ທຸຈະລິດ…:
1.16 ເປັນນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານທີ່ຮຽກຮອງໃຫຜູກູຢືມເງິນ (ລວມດວຍຜູທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນກູ), ຜູເຂົ້າ
ແຂງຂັນປະມູນ, ຜູສະໜອງ, ຜູຮັບເໝົາ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຊຶ່ງໄດແຈງຊື່ ຫລື ບ່), ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່, ຜູ
ຊວຍທີ່ປຶກສາ, ຜູສະໜອງການບລິການ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກຜູກຽວ ຈະຕອງຮັກສາຈັນຍາບັນດວຍມາດຕະຖານ
ສູງສຸດໃນວຽກຈັດຊື້ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດສັນຍາ10 ທີ່ໃຊທຶນຂອງທະນາຄານ. ເພື່ອໃຫໄດຕາມນະໂຍບາຍນີ,້
ທະນາຄານ:
(a)

ໄດການົດ, ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງເງື່ອນໄຂນີ,້ ຄາສັບ ພອມດວຍຄາອະທິບາຍດັ່ງລຸມນີ:້
(i) …ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ… ແມນການສະເໜີໃຫ, ເອົາໃຫ, ຮັບເອົາ ຫລື ຂໂດຍກົງ ຫລື ໂດຍທາງອອມ, ທຸກ ຢາງ
11
ທີ່ມຄ
ີ ຸນຄາເພື່ອຈູງໃຈຢາງບ່ເໝາະສົມ ການກະທາຂອງອີກຝາຍໜຶ່ງ ;
(ii)

…ພຶດຕິກາສ້ໂກງ… ແມນທຸກໆການກະທາ, ລວມດວຍການສະເໜີທີ່ບຖ
່ ືກຕອງ, ຊຶ່ງຮູດີວາຈະຊຸກຍູ,
ຫລື ພະຍາຍາມຊຸກຍູ, ໃຫອີກຝາຍໜຶງ່ ເຮັດຄວາມຜິດ ເພື່ອໃຫໄດຜົນປະໂຫຍດທາງດານການເງິນ ຫລື
ດານອື່ນໆ ຫລື ເພື່ອຫລີກລຽງສັນຍາຜູກມັດໃດໜຶ່ງ12;

(iii)

…ພຶດຕິກາສົມຮູຮວມຄິດ… ແມນການຕົກລົງລະຫວາງສອງຝາຍ ຫລື ຫລາຍກວານັ້ນ ໃນການປະຕິບັດ
ແນໃສເປົ້າໝາຍທີ່ບຖ
່ ືກຕອງ, ລວມດວຍການຈູງໃຈການກະທາຂອງອີກຝາຍໜຶ່ງ13;

(iv)

…ພຶດຕິກາບີບບັງຄັບ… ແມນການນາບຂູຫລື ເຮັດໃຫເສຽຫາຍ, ຫລື ຄຸກຄາມນາບຂູໂດຍກົງ ຫລື ໂດຍ
ທາງອອມ ອີກຝາຍໜຶ່ງ ຫລື ຕ່ຊັບສິນຂອງຝາຍນັ້ນ ເພື່ອເປັນການຈູງໃຈຢາງບ່ຖືກຕອງຕ່ການກະທາ
14
ຂອງເຂົາ ;

(v)

…ພຶດຕິກາຂັດຂວາງ… ແມນ
(aa)

10

ການທາລາຍຢາງຈົງໃຈ, ການປອມແປງ, ການສັບປຽນ, ຫລື ການລົບລາງຫລັກຖານໃຊພິສດ
ູ
ໃນການກວດສອບຫາຄວາມຜິດ
ຫລື
ປອມແປງຄາໃຫການຕ່ຜູກວດກາດວຍເປົ້າໝາຍ
ຂັດຂວາງການກວດສອບຂອງທະນາຄານ ຕ່ການກາວຫາກຽວກັບພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສ້ໂກງ,
ບີບບັງຄັບ ແລະ ສົມຮູຮວມຄິດ; ແລະ/ຫລື ຄຸກຄາມ, ກ່ກວນ ຫລື ນາບຂູ ຝາຍໃດ ຝາຍໜຶ່ງ
ເພື່ອບ່ໃຫເຂົາເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ເຂົາຮູກຽວກັບວຽກທີ່ກຽວກັບການກວດສອບ ຫລື ນາໄປສູການ
ກວດສອບ, ຫລື

ໃນສະພາບແບບນີ້, ທຸກໆການກະທາທີ່ເປັນການຈູງໃຈໃຫການປະມູນ ຫລື ການປະຕິບັດສັນຍາ ເພື່ອໃຫໄດຮັບ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບ່ຖືກຕອງ ແມນບ່ເໝາະ
ສົມ.

11

ເພື່ອຈຸດປະສົ ງຂອງຫຍ້ໜານີ,້ …ພາກສວນອື່ນ… ແມນໝາຍເຖິງ ເຈົ້າໜາທີ່ ທີມ
່ ີສວນພົວພັນກັບ ຂະບວນການປະມູນ ຫລື ການປະຕິບັດສັນຍາ. ໃນທີ່ນ,ີ້
…ເຈົ້າໜາທີ…່ ປະກອບດວຍພະນັກງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະນັກ ງານຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ມີ ສວນພົວພັນກັບຂະບວນ ການປະມູນ ຫລື
ການປະເມີນການປະມູນ.

12

ເພື່ອຈຸດປະສົງ ຂອງຫຍ້ໜານີ້, …ພາກສວນ… ໝາຍເຖິງ ເຈົ້າໜາທີ;່ ຄາສັບ …ຜົນປະໂຫຍດ… ແລະ …ການຜູກມັດ… ແມນກຽວພັນ ກັບຂະບວນການປະມູນ
ຫລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ; ແລະ …ການກະທາ ຫລື ຫລົງລືມ… ແມນ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຈູງໃຈ ຂະບວນການປະມູນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ.

13

ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງ ຫຍ້ໜານີ້, …ພາກສວນ… ໝາຍເຖິງຜູທີ່ເຂົ້າຮວມ ໃນຂະບວນການປະມູນ (ລວມດວຍອົງການລັດ) ທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມ ຈະແມນ
ດວຍຕົນເອງ, ຫລື ຜານບຸກຄົນ ຫລື ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ບ່ເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການປະມູນ ຫລື ເລືອກໃຊວິທີເຮັດການປະມູນ, ເພືອ
່ ຮຽນແບບການ
ແຂງຂັນ ຫລື ການສະເໜີມູນຄາການປະມູນແບບບ່ແມນຄວາມຈິງ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫການແຂງຂັນຢູໃນລະດັບຕ່າ ຫລື ເຮັດໃຫການປະມູນຂອງແຕລະຄົນ ບ່ມີ
ລັກສະນະສວນຕົວ ຫລື ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ.

14

ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຫຍ້ໜານີ້, …ພາກສວນ… ໝາຍເຖິງຜູທີ່ມີສວນຮວມໃນຂະບວນການແຂງຂັນປະມູນ ຫລື ປະຕິບັດສັນຍາ.
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(bb)

ທຸກໆການກະທາເພືອ
່ ຂັດຂວາງບ່ໃຫທະນາຄານໄດປະຕິບດ
ັ ວຽກກວດກາ ແລະ ສິດໃນການ
ກວດສອບບັນຊີ ທີໄ່ ດລະບຸໄວໃນວັກ 1.16(e) ຂາງລຸມນີ.້

(b)

ຈະປະຕິເສດການສະເໜີມອບສັນຍາ ຖາມີຄວາມແນໃຈວາຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທີ່ສະເໜີໃຫເປັນຜູຊະນະການ
ປະມູນ, ຫລື ພະນັກງານຂອງເຂົາຜູໃດ ຜູໜຶ່ງ, ຫລື ຜູຮັບເໝົາຕ່ຊວງຂອງເຂົາ, ຜູຊວຍທີ່ປຶກສາ, ຜູສະໜອງ ໄດ
ມີສວນຮວມແບບໂດຍກົງ ຫລື ທາງອອມໃນພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສ້ໂກງ, ສົມຮູຮວມຄິດ, ບີບບັງຄັບ, ຂັດຂວາງ
ໃນການແຂງຂັນປະມູນດັ່ງກາວ;

(c)

ຈະປະກາດການຈັດຊືເ້ ປັນໂມຄະ ແລະ ລົບລາງ ສວນເງິນກູຢືມສາລັບສັນຍານັ້ນ ຖາຍາມໃດມີຄວາມແນໃຈວາ
ຜູຕາງໜາຂອງຜູກູຢືມ ຫລື ຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສວນໃດ ສວນໜຶ່ງຂອງທຶນກູຢືມ ໄດມີສວນຮວມໃນ
ພຶດຕິກາທຸຈະລິດ, ສ້ໂກງ, ບີບບັງຄັບ, ສົມຮູຮວມຄິດ ແລະ ຂັດຂວາງ ໃນໄລຍະດາເນີນການຈັດຊື້ ຫລື
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາທີ່ກຽວຂອງ, ໂດຍບ່ຈາເປັນໃຫຜູກູຢືມຕອງດາເນີນການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອແກໄຂພຶດຕິກາ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢາງທັນການ ແລະ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໃຈຂອງທະນາຄານ, ຊຶງ່ ລວມດວຍການບ່ໄດແຈງໃຫທະນາຄານຮູ
ຢາງທັນການໃນເວລາທີ່ຕົນຮູເລື້ອງກຽວກັບພຶດຕິການັ້ນໆ;

(d)

ຈະລົງໂທດບລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນ, ທຸກໆເທື່ອ, ໃຫສອດຄອງກັບຫລັກການລົງໂທດຂອງທະນາຄານ ທີ່ນາໃຊ15,
ລວມດວຍການແຈງການບອກວາບລິສັດ
ຫລື
ບຸກຄົນນັ້ນໆບ່ມີຄວາມເໝາະສົມເຂົ້າຮວມການປະມູນ
ຕະຫລອດໄປ ຫລື ໃນຊວງເວລາທີ່ບົ່ງໄວ (i) ບ່ໃຫຮັບໂຄງການທີ່ໃຊທຶນຂອງທະນາຄານ; ແລະ (ii) ຈະຕອງ
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ການົດຂຶ້ນ ;

(e)

ຈະຮຽກຮອງໃຫເອົາເງື່ອນໄຂໜຶ່ງເຂົາ້ ໃນເອກະສານປະມູນ ແລະ ໃນສັນຍາ ທີ່ໃຊທຶນກູຢືມຈາກທະນາ ຄານ,
ທີ່ຮຽກຮອງໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນ, ຜູສະໜອງ ແລະ ຜູຮັບເໝົາ, ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ ພອມດວຍພະນັກງານ
ຂອງເຂົາ, ຜູຊວຍທີປ
່ ຶກສາ, ຜູໃຫການບລິການ ອະນຸຍາດໃຫທະນາຄານກວດບັນຊີ, ບົດບັນທຶກ ແລະ
ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກຽວຂອງກັບການຍື່ນຊອງປະມູນ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາ, ແລະ ໃຫມີການກວດສອບ
ບັນຊີ ໂດຍນັກກວດສອບບັນຊີແຕງຕັ້ງໂດຍທະນາຄານ.

15

ບລິສັດ ຫລື ສວນບຸກຄົນ ໄດຖືກແຈງວາບ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອໄດຮັບສັນຍາ ຊຶ່ງໄດໃຊທຶນຂອງທະນາຄານ ຖາວາ: (i) ທະນາຄານໄດຕັດສິນໂທດ
ຕາມລັກການຂອງອົງການການເງິນສາກົນ ຫລື ຂອງທະນາຄານເອງ ຍອນພຶດຕິກາທຸຈະລິດ ແລະສ້ໂກງ (ii) ເປັນຜົນມາຈາກການສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ກຽວ
ກັບວຽກທີ່ພົວພັນກັບການລົງໂທດ ທີ່ຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ. ເບິ່ງຄາອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ 14 ແລະ 8 ຊອນທາຍ 1 ຂອງບົດແນະນາ.

16

ຜູຮັບເໝົາຊວງຕ່ທີ່ຖືກແຕງຕັ້ງ, ທີ່ປຶກສາ, ຜູຜະລິດ ແລະ ຜູສະໜອງ ຫລື ການບລິການ (ນາໃຊຫລາຍຊື່ ຊຶ່ງຂຶ້ນ ກັບເອກະສານປະມູນສະເພາະ) ແມນຜູ
ທີ:່ (i) ມີຊື່ປະກອບຢູໃນເອກະສານຂອງຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນທີ່ໄດ ຍື່ນເພື່ອການເລືອກຄຸນນະວຸທິລວງໜາ ຫລື ມີຊື່ຢູໃນການປະມູນ ຍອນວາຜູກຽວມີ
ປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ເຮັດ ໃຫຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດຄວາມຕອງການ ທີ່ບົ່ງໄວສາລັບການປະມູນໃດ ໜຶ່ ງ
ໂດຍສະເພາະ; ຫລື (ii) ແຕງຕັ້ງໂດຍຜູກູຢືມ.
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ໝວດIX. ເງືອ
່ ນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ
ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາດັ່ງຕ່ໄປນີ້ (SCC) ເປັນການເພີ້ມເຂົ້າໃສເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ (GCC). ບອນໃດທີ່ເຫັນວາມີການ
ຂັດແຍງ, ເງື່ອນໄຂທີ່ການົດໄວຂາງລຸມນີ້ຈະມີຜົນໃຊແທນເງື່ອນໄຂໃນ GCC.

[ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງເລືອກຂຽນຄາສັບທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນຕົວຢາງຂາງລຸມນີ້ຫລືຄາສັບອື່ນໆທີ່ຮັບເອົາໄດ, ແລະລຶບຄາສັບທີ່ຂຽນເປັນຕົວໜັງ
ສືເນີ້ງອອກ]
GCC 1.1(j)

ຜູຈັດຊື:້ [ຂຽນຊື່ເປັນທາງການຂອງຜູຈັດຊື້ໃສ]

GCC 1.1 (o)

ສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການ/ຈຸດສົ່ງສຸດທາຍແມນ:
ບອນຢູ:

GCC 4.2 (a)

ກົມຂົວທາງ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຖະໜົນ ລານຊາງ, ບານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວວຽງຈັນ

ຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບທາງດານການຄາ ແມນໄດອະທິບາຍໄວໃນ Incoterms. ຖາເຫັນວາຄວາມໝາຍໃດ
ໜຶ່ງຂອງຄາສັບທາງດານການຄາ ແລະ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສວນທີ່ກຽວຂອງໃນທີ່ນີ້ຫາກ
ບ່ແມນຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ Incoterms, ຈະຕອງຖືເອົາຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວ ໂດຍ: [ຖືວາເປັນກລະນີພິ

ເສດ; ໃຫອີງໃສຄາສັບທາງດານການຄາອື່ນໆທີ່ສາກົນຮັບຮອງເອົາ]
GCC 4.2 (b)

Incoterms ທີ່ອາງອີງແມນພິມຈາໜາຍອອກ ປີ 2010

GCC 8.1

ທີ່ຢຂອງຜູ
ູ
ຈັດຊື້ຈະແມນ:

ກົມຂົວທາງ
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຖະໜົນລານຊາງ, ບານໂພນໄຊ. ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021-415378
ໂທລະສານ: 021-414553
Email: k_litta@yahoo.com; thongdeun@yahoo.com;
lamphounk@yahoo.com
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GCC 10.2

ລະບຽບກຽວກັບຂະບວນການໄກເກຽຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ GCC ວັກ 10.2 ແມນດັ່ງລຸມນີ:້

(a)

ຄວາມຂັດແຍງຈະຕອງອາງອີງໃສການຕັດສິນທາງດານກົດໝາຍ ຫລື ການໄກເກຽຕາມກົດໝາຍ
ຂອງ ສປປ ລາວ. {ກົດໝາຍວາດວຍການຕັດສິນຂ້ຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ ເລກທີ. 02/ສພ
ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2005

GCC 13.1

(ບ່ໄດນາໃຊ)

GCC 15.1

ລາຄາຄິດໄລສາລັບສິນຄາ ແລະ ການບລິການທີ່ກຽວຂອງ[ຂຽນ …ຈະ… ຫລື …ບ່…,ຕາມຄວາມເໝາະສົມ] ຖືກ
ດັດແກ.
ຖາລາຄາສາມາດດັດແກ, ວິທີການດັ່ງຕ່ໄປນີຈ
້ ະນາໃຊເພື່ອຄິດໄລການດັດແກລາຄາ

ທາຍຂອງ SCC ສະບັບນີ້ສາລັບສູດຕົວຢາງການດັດແກລາຄາ]
GCC 16.1

[ເບິ່ງເອກະສານຊອນ

ຕົວຢາງເງື່ອນໄຂການຊາລະ
ການຊາລະສາລັບສິນຄາ ແລະ ການບລິການຈະຕອງເປັນເງິນ ໂດລາສະຫະລັດ ຕາມນີ:້

GCC 16.5

(i)

ການຈາຍເງິນລວງໜາ: ສິບ (10) ສວນຮອຍ ຂອງມູນຄາສັນຍາ ຈະຈາຍໃຫພາຍໃນສາມສິບ
(30) ວັນ ຫລັງຈາກເຊັນສັນຍາ ໂດຍແລກປຽນກັບຫນັງສືຄ້າປະກັນການຈາຍເງິນລວງໜາຂອງ
ທະນາຄານໃນມູນຄາເທົ່າກັນ ແລະ ຕາມແບບຟອມທີ່ໄດໃຫໄວໃນເອກະສານປະມູນ ຫລື ຕາມ
ແບບຟອມອື່ນທີ່ຜຈັ
ູ ດຊື້ຮັບໄດ.

(ii)

ການຈາຍເວລາສົງ່ ມອບສິນຄາເບືອ
້ ງຕົນ
້ (ກອນດາເນີນການຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນຂອງລັດ, ການຂຶ້ນ
ປາຍ ແລະ ຂໃບທະບຽນລົດ): ເຈັດສິບ (70) ສວນຮອຍ ຂອງມູນຄາສັນຍາ ຫຼັງຜານການກວດກາ
ແລະ ທົດລອງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ.

(ii)

ການຈາຍຫຼັງສົ່ງມອບ: ຊາວ (20) ສວນຮອຍ ຂອງມູນຄາສັນຍາ ຈະໄດຈາຍເມື່ອໄດສົງ່ ມອບສິນຄາ
ທີ່ໄດຂຶ້ນປາຍ ແລະ ໄດໃບະບຽນລົດສາເລັດສົມບູນ.

ໄລຍະຊາລະຊັກຊາ ຊຶ່ງກາຍເວລານັ້ນ ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງຈາຍດອກເບັ້ຍແມນ
ອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ຈະນາໃຊແມນ 0.05 % ຕ່ວນ
ັ

GCC 18.1

ຫນັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາສັນຍາ ຈະຕອງປະກອບໃຫ

ມູນຄາຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາແມນ: ສິບ (10) ສວນຮອຍ ຂອງມູນຄາສັນຍາ
GCC 18.3

ຫນັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາສັນຍາ ຈະຕອງເປັນໃນຮູບ : ຫນັງສືຄາ້ ປະກັນການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ ຕາມ
ແບບຟອມທີກ
່ ານົດໄວ

GCC 18.4

ຫນັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາຈະສົ່ງຄືນໃຫຜູສະໜອງບ່ເກີນ ຊາວແປດ (28) ວັນ ຫລັງຈາກວັນທີ່ຜູ
ສະໜອງໄດສາເລັດການປະຕິບັດຂ້ຜູກມັດຂອງຕົນຕາມສັນຍາ.

GCC 23.2

(ບ່ໄດນາໃຊ)

GCC 24.1

ການຄ້າປະກັນຈະຕອງກວມເອົາຂອບເຂດຕາມຫລັກການດັ່ງທີ່ໄດລະບຸໄວໃນ Incoterms.

GCC 25.1

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສາລັບການຂົນສົ່ງສິນຄາ ຈະຕອງການົດໄວໃນ Incoterms.

GCC 25.2

ການບລິການທີ່ບ່ໄດການົດໄວແມນ: (ບ່ໄດນາໃຊ)
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GCC 26.1

ການກວດກາ ແລະ ທົດລອງ ຈະຕອງ: ກວດກາ ແລະ ທົດລອງ (ຄັງ້ ດຽວ) ລະບົບການທາງານຂອງລົດທຸກ
ຄັນ ທີຈ
່ ະສົງ່ ມອບ

GCC 26.2

ການກວດກາ ແລະ ທົດລອງ ຈະຕອງດາເນີນຢູ: ສາງ ຫຼື ໂຮງງານ ຂອງຜູສະໜອງ

GCC 27.1

ຄາຊົດເຊີຍການເສຽຫາຍແມນ: 0.10 % ຕ່ອາທິດ

GCC 27.1

ມູນຄາສູງສຸດຂອງຄາຊົດເຊີຍການເສຽຫາຍແມນ: 10 %

GCC 28.3

ໄລຍະໃຊໄດຂອງການຄ້າປະກັນແມນ: 365 ວັນ

GCC 28.5

ໄລຍະສອມແປງ ຫລື ປຽນແທນແມນ: 15 ວັນ ຫຼງັ ມອບຮັບສົມບູນ.
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ເອກະສານເພີມ
້ : ສູດດັດແກລາຄາ (ບ່ໄດນາໃຊ)
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ໝວດ X ແບບຟອມສັນຍາ
ໝວດນີ້ປະກອບດວຍແບບຟອມຊຶ່ງ, ແມນໄດຕື່ມຂ້ຄວາມໃສໝົດແລວ, ຈະເປັນສວນປະກອບຂອງສັນຍາ. ແບບຟອມວາດວຍ
ການຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະການຄ້າປະກັນການຈາຍລວງໜາ, ຖາຫາກຕອງການ, ຈະຕອງເຮັດໂດຍຜູຊະນະການ
ປະມູນຫລັງຈາກໄດເຊັນສັນຍາ.

ຕາຕະລາງແບບຟອມ
ໜັງສືແຈງການຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ.............................................................................................. 77
ສັນຍາຕົກລົງ ................................................................................................................................... 78
ໜັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ........................................................................................................... 80
ຫນັງສືຄ້າປະກັນການຈາຍເງິນລວງໜາ ....................................................................................................... 81
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ໜັງສືແຈງການຮັບຮອງຜູຊະນະການປະມູນ
[ ໃຊຫົວເຈັຽ້ ຂອງຜູຈັດຊື]້
. . . . . . . [ວັນທີ]. . . . . . .
ເຖິງ:

. . . . . . . . . . [ຊື່ ແລະບອນຢູຂອງຜູສະໜອງ ] . . . . . . . . . .

ເລືອ
່ ງ: . . . . . . . . . . [ແຈງຜູຊະນະການປະມູນສາລັບສັນຍາເລກທີ]. . . . . . . . . . .

ແຈງການສະບັບນີ້ແມນເພື່ອແຈງໃຫທານຊາບວາເອກະສານປະມູນຂອງທານລົງວັນທີ . . . . [ຂຽນວັນທີ] . . . . ເພື່ອ
ປະຕິບັດ . . . . . . . . . .[ຂຽນຊືຂ
່ ອງສັນຍາພອມດວຍເລກທີຕາມທີລ
່ ະບຸໄວໃນ SCC]. . . . . . . . . . ຕົກເປັນມູນຄາ
ສັນຍາທີ່ໄດຮັບຮອງເອົາເທົ່າກັບ . . . . . . . . .[ຂຽນຈານວນເງິນເປັນຕົວເລກ ແລະຕົວໜັງສືພອມດວຍຕະກຸນເງິນ], ຕາມ
ທີ່ໄດດັດແກໃຫສອດຄອງກັບຂ້ການົດຕ່ຜູເຂົ້າແຂງຂັນປະມູນແມນໄດຮັບຮອງເອົາໂດຍອົງການຂອງພວກເຮົາ.
ທານຕອງໄດປະກອບຫນັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາພາຍໃນ 28 ວັນຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ໂດຍໃຊແບບຟອມ
ຄ້າປະກັນທີ່ໄດປະກອບໄວໃນໝວດ X ຟອມສັນຍາຂອງເອກະສານປະມູນ.

ລາຍເຊັນຂອງຜູທີອ
່ ະນຸຍາດເຊັນ: ..................................................................................................................
ຊື່ ແລະຕາແໜງຂອງຜູເຊັນ: ........................................................................................................................
ຊືຂ
່ ອງອົງການ: ......................................................................................................................................
ເອກະສານຊອນທາຍ : ສັນຍາຕົກລົງ
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ສັນຍາ
ສັນຍາສະບັບນີໄ້ ດເຮັດຂຶ້ນໃນ................ວັນ[] ເດືອນ []........ປີ[]
ລະຫວາງ
(1)

[ຊືຄ
່ ົບຖວນຂອງຜູຈັດຊື້ ], [ ອະທິບາຍການຈັດຕັ້ງດານກົດໝາຍ, ເຊັ່ນ, ອົງການໜຶ່ງຂອງກະຊວງ .... ຂອງ

ລັດຖະບານຂອງ {ປະເທດຂອງຜູຈັດຊື້ }, ທີ່ມສ
ີ ານັກງານຕັ້ງຢູບົ່ງບອນຢູຂອງຜູຈັດຊື້ } ] (ດັ່ງຕ່ໄປນີເ້ ອີ້ນວາ
…ຜູຈັດຊື…້ ), ຝາຍໜຶ່ງ, ແລະ

(2)

[ ຊືຜ
່ ສະໜອງ]
, ບລິສັດທີ່ສາງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕກົດໝາຍຂອງ[ ປະເທດຂອງຜູສະໜອງ]ແລະ ມີສານັກງານຕັ້ງຢູ
ູ

[ ບອນຢູຂອງຜູສະໜອງ ] (ດັ່ງຕ່ໄປນີເ້ ອີ້ນວາ …ຜູສະໜອງ…), ອີກຝາຍໜຶ່ງ :

ໂດຍອີງຕາມຜູຈັດຊື້ ໄດເຊີນປະມູນເພື່ອສະໜອງສິນຄາ ແລະ ການບລິການຈານວນໜຶ່ງ, [ອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ກຽວກັບສິນຄາ ແລະ

ການບລິການ]ແລະ ໄດຮັບເອົາການປະມູນຂອງຜູສະໜອງ ເພື່ອສະໜອງສິນຄາ ແລະ ການບລິການເຫລົ່ານັ້ນ,ໃນມູນຄາລວມທັງ

ຫມົດເປັນ (ສະກຸນເງິນ) (ລາຄາເປັນຕົວເລກແລະຕົວຫນັງສື) (ຕ່ໄປນີເ້ ອີ້ນວາ: ມູນຄາສັນຍາ).
ຜູຈັດຊື້ ແລະ ຜູສະໜອງຕົກລົງດັ່ງຕ່ໄປນີ:້
1.

ຄາສັບຕາງໆຢູໃນສັນຍາສະບັບນີ້
ສັນຍາ.

2.

ເອກະສານຕ່ໄປນີ້ຈະຕອງຖືວາເປັນສວນປະກອບຂອງສັນຍາ. ສັນຍາສະບັບນີ້ມີອານາດເໜືອກວາເອກະສານສັນຍາອື່ນໆ.

3.

ຈະຕອງມີຄວາມໝາຍອັນດຽວກັນກັບບັນດາຄາສັບທີ່ໄດການົດໄວໃນເອກະສານ

(a)

ຈົດໝາຍແຈງການຮັບຮອງເອົາຜູຊະນະການປະມູນ

(b)

ຟອມຍື່ນປະມູນ

(c)

ເອກະສານເພີມ
້ ຈານວນ ________(ຖາຫາກມີ)

(d)

ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ (SCC)

(e)

ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ

(f)

ຂ້ການົດທາງດານເຕັກນິກທົ່ວໄປ (ພອມດວຍລາຍການຄວາມຕອງການແລະຂ້ການົດທາງດານເຕັກນິກ)

(g)

ລາຍການສິນຄາ (ລວມດວຍລາຍການລາຄາ)

(h)

ເອກະສານອື່ນໆທີ່ລະບຸຢໃນ
ູ GCC ຊຶ່ງຖືວາເປັນສວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາ,

ຜູຈັດຊືເ້ ຫັນດີພິຈາລະນາຈາຍເງິນໃຫຜູສະໜອງຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນສັນຍາສະບັບນີ້, ຜູສະໜອງຕອງຕົກລົງເຫັນ
ດີກັບຜູຈັດຊືໃ້ ນການຈັດຫາສິນຄາ ແລະການບລິການແລະແກໄຂສິ່ງທີ່ບົກຜອງທີ່ມີໃຫຖືກຕອງທຸກຢາງຕາມຂ້ການົດ
ທັງໝົດຂອງສັນຍາ.

4.

ພອມກັນນັ້ນ, ຜູຈັດຊືຕ
້ ົກລົງຊາລະເງິນໃຫຜູສະໜອງຕາມການພິຈາລະນາການຢັ້ງຢືນການສະໜອງສິນຄາ ແລະການ
ບລິການແລະແກໄຂສິ່ງທີ່ບົກຜອງຕາມມູນຄາຂອງສັນຍາຫລືຈານວນເງິນອື່ນໆທີ່ອາດຈະຕອງໄດຊາລະພາຍໃຕຂ້
ການົດຂອງສັນຍາຕາມເວລາແລະວິທີການທີ່ໄດລະບຸໄວຢູໃນສັນຍາ.
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ສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຊເປັນຫລັກຖານໃຫແກສອງຝາຍ, ຈຶ່ງໄດຕົກລົງປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີ້ໃຫສອດຄອງກັບກົດໝາຍຂອງ . . . .
.[ຊື່ປະເທດທີ່ກູຢືມເງິນ]. . . . .ຕາມວັນທີ, ເດືອນແລະປີທີ່ການົດໄວຂາງເທິງນີ້.

ສາລັບ ແລະ ໃນນາມຜູຈັດຊື້
ເຊັນ:
[ລາຍເຊັນ]
ໃນນາມເປັນ[ ຕາແໜງ ]
ໂດຍຊອງໜາຂອງ[ພະຍານເປັນທາງການ]

ສາລັບ ແລະ ໃນນາມຜູສະໜອງ
ເຊັນ:

[ລາຍເຊັນຂອງຜູຕາງໜາທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດຂອງຜູສະໜອງ]

ໃນນາມເປັນ[ ຕາແໜງ ]

ໂດຍຊອງໜາຂອງ[ ພະຍານເປັນທາງການ]
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ໜັງສືຄາ້ ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
[ທະນາຄານ, ຕາມການຮອງຂຈາກຜູຊະນະການປະມູນ, ຈະປະກອບຟອມນີໃ້ ຫສອດຄອງກັບຂ້ແນະນາທີ່ບົ່ງໄວ]
[ຫົວເຈັ້ຍຂອງຜູຄ້າປະກັນ]
ຊື່ຂອງຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ: [ຊື່ ແລະ ບອນຢູຂອງ ຜູຈັດຊື]້
ວັນທີ:

_ [ຂຽນວັນທີອອກໜັງສືຄ້າປະກັນ]

ໜັງສືຄາ້ ປະກັນ ເລກທີ:

[ຂຽນເລກທີອາງອີງຂອງໜັງສືຄ້າປະກັນ]

ຜູຄ້າປະກັນ: [ຂຽນຊື່ ແລະ ບອນທີ່ອອກຫນັງສືຄ້າປະກັນ, ເວັ້ນເສັຽແຕຈະບົ່ງໄວໃນຫົວເຈັ້ຽ]
ພວກເຮົາໄດຮັບແຈງການວາ _ [ຂຽນຊື່ຜຈັ
ູ ດຊື້ ແລະ ຖາເປັນກລະນີການຮວມທຸລະກິດ ໃຫຂຽນຊື່ JV ໃສ] (ເອີ້ນຕ່ໄປວາ "ຜູຮອງ
ຂ") ໄດເຊັນສັນຍາເລກທີ. [ເລກທີຂອງສັນຍາ] ໃນວັນທີ [ຂຽນວັນທີໃສ]ກັບຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ເພື່ອສະໜອງ _ [ຂຽນຊື່ຂອງ
ສັນຍາ ພອມດວຍການ ອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ກຽວກັບສິນຄາ ແລະ ການບລິການ] (ເອີ້ນຕ່ໄປວາ "ສັນຍາ").
ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວາ, ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ຜູສະໜອງຕອງໄດປະກອບໜັງສືຄ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ.
ໂດຍອີງໃສການສະເໜີຈາກຜູຮອງຂ, ພວກເຮົາໃນນາມເປັນຜູຄ້າປະກັນ, ຍິນດີຈາຍໃຫຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍບ່ມີການ
1
ປຽນແປງຈານວນເງິນທັງໝົດບ່ເກີນ [ຂຽນຈານວນເງິນເປັນຕົວເລກ][ຂຽນຈານວນເງິນເປັນຕົວໜັງສື] , ຈານວນເງິນດັ່ງກາວຈະໄດ
ຈາຍໃນປະເພດ ແລະ ອັດຕາສວນຂອງສະກຸນເງິນທີລ
່ ະບຸໄວໃນສັນຍາ, ແລະ ຈະຈາຍໃຫຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດພາຍຫລັງໄດຮັບຄາ
ຮອງຈາກທານເປັນເອກະສານຕາງຫາກ ຫລື ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນວາຜູຮອງຂໄດປະຕິບັດຜິດ ຕ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມ
ສັນຍາ ໂດຍບ່ຈາເປັນຕອງໄດພິສູດ ຫລື ສະແດງຫລັກຖານ ຫລື ເຫດຜົນໃດໆສາລັບຄາຮຽກຮອງຂອງທານໃນຈານວນເງິນທີ່ໄດ
ການົດໄວນັ້ນ.
ໜັງສືຄ້າປະກັນສະບັບນີ້ມີຜົນໃຊໄດບ່ເກີນ.............ວັນ...........….…2,
ແລະ ທຸກໆການຂເບີກຈາຍເງິນທີ່ພົວພັນເຖິງການ
ຄ້າປະກັນສະບັບນີ້ຕອງໄດສົ່ງຫາຫອງການທະນາຄານ ຕາມທີ່ໄດບົ່ງໄວຂາງເທິງໃນວັນ ຫລື ກອນວັນດັ່ງກາວນີ້.
ໜັງສືຄ້າປະກັນສະບັບນີ້ແມນອອກໃຫພາຍໃຕກົດລະບຽບ …Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)
2010 Revision, ICC Publication No. 758…, ຍົກເວັ້ນເອກະສານ ປະກອບພາຍໃຕມາດຕາ 15(a) ທີ່ໄດຕັດອອກ.

_____________________

[ເຊັນ(s)]

ໝາຍເຫດ: ທຸກໆປະໂຫຍກທີ່ຂຽນເນີງ້ ແມນເພື່ອໃຊເຂົ້າໃນການກະກຽມຟອມ ແລະ ຕອງໄດຕັດອອກຈາກ ເອກະສານສຸດ
ທາຍ.
1

ຜູຄ້າປະກັນຕອງໃສຈານວນເງິນໂດຍຄິດໄລເປັນເປີເຊັນຂອງມູນຄາສັນຍາທີ່ຍອມຮັບດັ່ງທີ່ໄດລະບຸໄວໃນຈົດໝາຍແຈງການຮັບຮອງ ເອົາຜູຊະນະການປະມູນ,
ແລະ ຕອງໄດການົດໄວຕາມສະກຸນເງິນຂອງສັນຍາ ຫລື ສະກຸນເງິນ ທີ່ສາມາດແລກປຽນໄດໂດຍເສລີ ຊຶ່ງຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຮັບເອົາໄດ.

2

ໃສຈານວນ 28 ວັນ, ຫລັງຈາກວັນທີ່ຄາດຄະເນວາໃນການສົ່ງມອບສິນຄາ ຕາມທີໄ່ ດລະບຸໄວໃນ GCC ເງື່ອນໄຂ 53.1. ຜູຈັດຊື້ຕອງຄານຶງວາໃນກລະນີມີ

ການຕ່ເວລາໃນການສົ່ງມອບສິນຄາ, ຜູຈັດຊື້ຈະຕອງຮຽກຮອງໃຫມີການຕ່ເວລາ ໃນຄํ້າປະກັນຈາກຜູຄํ້າປະກັນ. ການຮຽກຮອງດັ່ງກາວຈະຕອງໄດຂຽນ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນກອນວັນທີກ
່ ານົດໄວໃນຫນັງຄ້າປະກັນຈະໝົດອາຍຸ, ໃນການກະກຽມການຄ້າປະກັນ ຜູຈັດຊື້ອາດຈະເພີ້ມຂ້ຄວາມດັ່ງຕ່ ໄປນີ້ໃສ
ໃນຟອມ: …ຜູຄ້າປະກັນຍິນດີຕົກລົງຕ່ການຄ້າປະກັນສະບັບນີ້ໄດເທື່ອດຽວ ໃນການົດບ່ເກີນ [ຫົກເດືອນ] [ປີໜຶ່ງ],ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ ຮຽກຮອງ
ຕອງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ແຕຄວາມຮຽກຮອງດັ່ ງກາວຈະ ຕອງສະເໜີໃຫຜູຄ້າປະກັນກອນວັນການຄ້າປະກັນຈະຫມົດ
ອາຍຸ.
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ຫນັງສືຄ້າປະກັນການຈາຍເງິນລວງໜາ
[ຫົວເຈັ້ຍຂອງຜູຄ້າປະກັນ]
ຊື່ຂອງຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ: [ຊື່ ແລະ ບອນຢູຂອງຜູຈັດຊື້]
ວັນທີ:

_ [ວັນທີອອກໜັງສືຄ້າປະກັນ]

ໜັງສືຄາ້ ປະກັນການຈາຍເງິນລວງໜາ ເລກທີ:

[ເລກທີອາງອີງຂອງໜັງສືຄ້າປະກັນ]

ຜູຄ້າປະກັນ: [ຂຽນຊື່ ແລະ ບອນທີ່ອອກຫນັງສືຄ້າປະກັນ, ເວັ້ນເສັຽແຕຈະບົ່ງໄວໃນຫົວເຈັ້ຽ]
ພວກເຮົາໄດຮັບແຈງການວາ _ [ຊືຜ
່ ສະໜອງ
ູ
ແລະ ຖາເປັນກລະນີການຮວມທຸລະກິດ ໃຫຂຽນຊື່ JV ໃສ] (ດັ່ງເອີ້ນຕ່ໄປວາ "ຜູ
ຮອງຂ") ໄດເຊັນສັນຍາເລກທີ. [ເລກທີຂອງສັນຍາ] ໃນວັນທີ [ຂຽນວັນທີໃສ]ກັບຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ເພື່ອປະຕິບັດ _ [ຂຽນຊື່
ຂອງສັນຍາ ພອມດວຍການອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ກຽວກັບສິນຄາ ແລະ ການບລິການ] (ເອີ້ນຕ່ໄປວາ "ສັນຍາ").
ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວາ, ໂດຍອີງໃສເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ການຈາຍເງິນລວງໜາເປັນຈານວນ [ຂຽນຈານວນເປັນຕົວ

ເລກ] () [ຂຽນຈານວນເປັນຕົວໜັງສື] ຈະຕອງແລກປຽນກັບຫນັງສືຄ້າປະກັນການຈາຍເງິນລວງໜາ.

ໂດຍອີງໃສການສະເໜີຈາກຜູຮອງຂ, ພວກເຮົາໃນນາມເປັນຜູຄ້າປະກັນ, ຍິນດີຈາຍໃຫຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍບ່ມີການ
ປຽນແປງຈານວນເງິນທັງໝົດບ່ເກີນ [ຂຽນຈານວນເງິນເປັນຕົວເລກ] [ຂຽນຈານວນເງິນເປັນຕົວໜັງສື]1, ແລະ ຈະຈາຍໃຫຜູໄດຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດພາຍຫລັງໄດຮັບຄາຮອງຈາກທານເປັນເອກະສານຕາງຫາກ ຫລື ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນວາຜູສະໜອງໄດກະທາຜິດ ຕ່
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມສັນຍາ ໂດຍບ່ຈາເປັນຕອງໄດພິສູດ ຫລື ສະແດງຫລັກຖານ ຫລື ເຫດຜົນ ໃດໆສາລັບຄາຮຽກຮອງ
ຂອງທານໃນຈານວນເງິນທີ່ໄດການົດໄວນັ້ນໂດຍບົ່ງວາຜູຮອງຂ:
(a) ໄດນາໃຊເງິນລວງໜາ ເພື່ອໃຊຈາຍສາລັບເປົ້າໝາຍອື່ນໆ ແຕບ່ແມນໃຊເພື່ອຈຸດປະສົງກະກຽມຈັດຫາສິນຄາ;
ຫລື
(b)

ບ່ໄດຈາຍເງິນລວງໜາຄືນຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ໂດຍບົ່ງບອກຈານວນທີ່ຜກຽວບ່
ູ
ໄດຈາຍຄືນ.

ຄາຮອງກຽວກັບການຄ້າປະກັນອັນນີ້ອາດເປັນການສະເໜີຕຜ
່ ຄ້
ູ າປະກັນໃນຮູບໃບຢັ້ງຢືນຈາກທະນາຄານຂອງຜູໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໂດຍລະບຸວາການເບີກຈາຍລວງໜາທີ່ເວົ້າມາຂາງເທິງນີ້ແມນໄດຈົດເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຮັບຂອງຜູຮອງຂເລກທີ[ເລກທີ]ຢູ[ຊື່ແລະບອນຢູ
ຂອງທະນາຄານຂອງຜູຮອງຂ]..
ຈານວນເງິນສູງສຸດຂອງການຄ້າປະກັນຄັ້ງນີ້ຈະຫລຸດລົງເປັນລາດັບຕາມຈານວນທີ່ເງິນເບີກຈາຍລວງໜາຖືກທົດແທນຄືນດັ່ງທີ່ໄດ
ລະບຸໄວໃນສາເນົາໃບສະຫລຸບການຢັ້ງຢືນເບີກຈາຍລະຫວາງກາງຊຶ່ງຕອງສະເໜີໃຫພວກເຮົາຮູ. ຫນັງສືຄ້າປະກັນສະບັບນີ້ຈະໝົດ
ອາຍຸ, ຢາງລາສຸດ, ຫລັງຈາກພວກເຮົາໄດຮັບສາເນົາໃບຢັ້ງຢືນການເບີກຈາຍລະຫວາງກາງທີ່ບົ່ງບອກວາເກົ້າສິບ (90) ເປີເຊັນຂອງ
ມູນຄາສັນຍາທີ່ຮັບຮອງເອົາ, ໄດຖືກຢັ້ງຢືນວາໃຫຈາຍໃຫ, ຫລືໃນວັນທີ[ບົ່ງວັນທີ]ມື້[ບົ່ງເດືອນ], 2 [ປີ], ເຊິ່ງອັນໃດຮອດກອນ.
ສະນັ້ນ, ທຸກໆຄາຮອງຂເບີກຈາຍພາຍໃຕການຄ້າປະກັນອັນນີ້ຈະຕອງຍື່ນມາໃຫພວກເຮົາຢູຫອງການນີ້ໃນມື້ຫລືກອນວັນທີນີ້.
ໜັງສືຄ້າປະກັນສະບັບນີ້ແມນອອກໃຫພາຍໃຕກົດລະບຽບ …Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)
2010 Revision, ICC Publication No. 758…, ຍົກເວັ້ນເອກະສານປະກອບພາຍໃຕມາດຕາ 15(a) ທີ່ໄດຕັດອອກ.

1

ຜູຄ້າປະກັນຕອງບອກຈານວນເງິນທີ່ເທົ່າກັນກັບຈານວນເງິນເບີກຈາຍລວງໜາຕາມສະກຸນເງິນເບີກຈາຍລວງໜາ ຕາມທີ່ໄດລະບຸໄວໃນສັນຍາ, ຫລື ສະກຸນເງິນ
ທີ່ແລກປຽນໄດຢາງເສລີ ຊຶ່ງຜູຈັດຊື້ຮັບເອົາໄດ.
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_____________________

[ເຊັນ(s)]

ໝາຍເຫດ:
ທາຍ.

ທຸກໆປະໂຫຍກທີຂ
່ ຽນເນີງ້ ແມນເພືອ
່ ໃຊເຂົາ້ ໃນການກະກຽມຟອມແລະຕອງໄດຕັດອອກຈາກເອກະສານສຸດ
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