
ມີສອງ ບ ລິສັດເອກະຊົນພາຍໃນ - ຜູ້ຊ ັ້ - ແລະ ຜູ້ຂາຍ ໄດ້ຕົກລົງເຊັນສັນຍາ ຊ ັ້-ຂາຍ ສິນຄ້າຕາມສັັ່ງ. ສ ບຕ ໍ່ຈາກ ສັນຍາດັັ່ງກ່າວ,  ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊ ັ້ ຕົກລົງ ຊ ັ້-ຂາຍ ສິນຄ້າທີີ່ເປັນ ເຟີນິເຈີຕາມສັັ່ງ. ໃນວັນທີີ່ຈັດສົັ່ງສິນຄ້າ, ຜູ້ຊ ັ້ ອ້າງວ່າ 
ສິນຄ້າດັັ່ງກ່າວ ບ ໍ່ມີຄຸນນະພາບພຽງພ   ແລະ ໄດ້ປະຕິເສດການຊ າລະເງິນ ໃຫ້ຜູ້ຂາຍ. ຜູ້ຂາຍ ຍັງຢືນຢັນວ່າ ສິນຄ້າ ມີຄຸນນະພາບດີພ  ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຜູ້ຊ ັ້ ຈ່າຍເງິນຕາມລາຄາທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ. ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ສິນຄ້າເເມ່ນ 
ສິນຄ້າຕາມສັັ່ງສະເພາະ, ຜູ້ຂາຍ ບ ໍ່ສາມາດ ຂາຍສິນຄ້າດັັ່ງກ່າວໃຫ້ ຝູ່າຍທີີ່ສາມ ໄດ້. ໃນເມ ີ່ອ ຜູ້ຊ ັ້ ປະຕິເສດທີີ່ຈະຊ າລະເງິນ, ຜູ້ຂາຍ ໄດ້ດ າເນີນການຮ້ອງຟ້ອງ ຕ ໍ່ ຜູ້ຊ ັ້. ສານຕັດສິນ ເຂົັ້າຂ້າງຈຸດປະສົງ ຂອງ  ຜູ້ຂາຍ ແລະ ສັັ່ງໃຫ້ ຜູ້ຊ ັ້ 
ຈ່າຍເງິນ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນ ສັນຍາ. 

1. ທັງ ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊ ັ້ ເເມ່ນ ບ ລິສັດເອກະຊົນພາຍໃນ ມີທີີ່ຕັັ້ງ ຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

2. ຜູ້ຂາຍ ດ າເນີນການຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ ຜູ້ຊ ັ້ ໃຫ້ຊ າລະເງິນ ຕາມທີີ່ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາ. ມູນຄ່າຂອງການຮ້ອງຟ້ອງ ເເມ່ນ 42,531,030 ກີບ.

3. ສານທີີ່ຕັດສີນຄະດີ ຕັັ້ງຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເເມ່ນ ສານຂັັ້ນຕົັ້ນ ທີີ່ມີອ ານາດຕດັສນິ ຄະດກີານຄາ້ທີີ່ມມີນູຄາ່ 42,531,030 ກີບ.

4. ຜູ້ຂາຍ ຢ້ານວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ປະຖີັ້ມຊັບສິນ, ຍົກຍ້າຍຊັບສິນ ໃຫ້ຢູູ່ນອກ ເຂດອ ານາດສານ ຫຼ  ລົັ້ມລະລາຍ. ສະນັັ້ນ, ຫາກ ຂະບວນການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ກ່ອນການຕັດສິນຂອງສານ, ກ່ອນການອອກຄ າຕັດສິນຂອງ
ສານ,  ຜູ້ຂາຍ ຈ ີ່ງໄດ້ ຂ ເກັບເອກະສານ ຢັັ້ງຢືນຊັບສິນ ທີີ່ເປັນ ສັງຫາລິມາຊັບ ຂອງ ຜູ້ຊ ັ້ (ຕົວຢູ່າງ: ອຸປະກອນເຄ ີ່ອງໃຊ້ ຫ້ອງການ).

5. ຜູ້ຊ ັ້ ປະຕິເສດການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຕ ໍ່ສູ້ດ້ວຍ ຄວາມສາມາດ. ຄ າໃຫ້ການຕ ໍ່ສານ ຂອງ ຜູ້ຊ ັ້ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ຂອງ ສິນຄ້າ ທີີ່ຈັດສົັ່ງໂດຍ ຜູ້ຂາຍ ຈ າເປັນຕ້ອງ ມີ ການພິສູດ ຈາກ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນຊັັ້ນສານ. 

a. ຫາກ ມີມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຜູ້ຂາຍ ເເລະ ຜູ້ຊ ັ້ ສາມາດຮຽກ ພະຍານ ທີີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເຂົັ້າໃຫ້ການ, ດັັ່ງນັັ້ນ, ເເຕ່ລະຝູ່າຍ ໄດ້ເອີັ້ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານມາເປັນພະຍານ ແລະ ໃຫ້ການກ່ຽວກັບ ຄຸນ
ນະພາບ ຂອງ ສິນຄ້າທີີ່ຈັດສົັ່ງໂດຍ ຜູ້ຂາຍ. 

b. ຫາກ ມີມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ ໃຫ້ ຜູ້ພິພາກສາ ເເຕ່ງຕັັ້ງ ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ເພ ີ່ອໃຫ້ການກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບ ຂອງ ສິນຄ້າທີີ່ຈັດສົັ່ງໂດຍ ຜູ້ຂາຍ, ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ຜູ້ພິພາກສາ ໄດ້ດ າເນີນການຕາມຂັັ້ນ
ຕອນ. ກ ລະນີນີັ້, ໄດ້ມີການສ້າງສົມມຸດຖານວ່າ ບ ໍ່ມີຄ າໃຫ້ການຄັດຄ້ານ ຂອງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

6. ຄ າຕັດສິນ ເປັນໄປຕາມ ປະສົງຂອງ ຜູ້ຂາຍ 100%. ຜູ້ຊ ັ້ ຖ ກສັັ່ງໃຫ້ ຈ່າຍເງິນຄ່າສິນຄ້າ ໃຫ້ ຜູ້ຂາຍ ຕາມທີີ່ສັນຍາກ ານົດໄວ້. ຜູ້ຊ ັ້ ບ ໍ່ຂ ອຸທອນ ຄ າຕັດສິນຂອງສານ. 

8. ຜູ້ຂາຍ ເລີີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສິນຂອງສານ, ເມ ີ່ອໄລຍະການຂ ອຸທອນໄດ້ໝົດລົງ. ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ບ ໍ່ມີເງ ິນ ໃນບັນຊີທະນາຄານ ເເຕ່ມີ ສັງຫາລິມາຊັບ ເພ ີ່ອ ຊົດໃຊ້ໜີັ້. ສະນັັ້ນ, ຊັບສິນຂອງ ຜູ້ຊ ັ້ (ຕົວຢູ່າງ: ອຸປະກອນເຄ ີ່ອງໃຊ້ 
ຫ້ອງການ ໄດ້ຖ ກນ າໄປ ເກັບຮັກສາ ແລະ ກະກຽມເພ ີ່ອຂາຍອອກສູ່ສາທາລະນະ. 

9. ໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງການປະກາດຂາຍ ສັງຫາລິມາຊັບ ຂອງ ຜູ້ຂາຍ ອອກສູ່ສາທາລະນະ. ຊັບສິນດັັ່ງກ່າວ ຖ ກຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າຂອງການ ຮ້ອງຟ້ອງ ໄດ້ຖ ກທົດເເທນ ໃຫ້ ຜູ້ຂາຍ ທັງຫມົດ.

ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດແດ່ ?



ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດແດ່ ?

ດັດສະນີ ຄຸນະພາບ ຂອງ ຂະບວນການຍຸຕິທ າ (3.5-18)

ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະບວນການ ສານ
(1-5)

1. ມີສານ ຫຼ  ພະເເນກພາຍໃນສານ ທີີ່ຖ ກກ ານົດໃຫ້ ຕັດສິນຄະດີ
ການຄ້າໂດຍສະເພາະບ ໍ່?

ບ ໍ່ມີ 0.0

2. ສານສ າລັບຄະດີທີີ່ມີມູນຄ່າຕ ໍ່າ 0.0

2.a. ມີ ສານສ າລັບຄະດີທີີ່ມີມູນຄ່າຕ ໍ່າ ຫຼ  ມີຂັັ້ນຕອນດ່ວນ ສ າລັບ 
ການຮ້ອງຟ້ອງທີີ່ມີມູນຄ່າຕ ໍ່າ ບ ໍ່?

ບ ໍ່ມີ

2.b. ຖ້າມີ, ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຢູູ່ສານບ ໍ່ ? ບ ໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ 

3. ມີ ເອກະສານຄັດຕິດ ມອບໃຫ້ກ່ອນ ການພິຈາລະນາຄະດີ ບ ໍ່? ມີ 1.0

4. ມີວິທີການສຸ່ມມອບໝາຍ ຄະດີໃໝ່ ໃຫ້ ຜູ້ພິພາກສາ ບ ໍ່ ? ບ ໍ່ 0.0

5. ຄ າໃຫ້ການ ຂອງ ເພດຍິງ ມີນ ໍ້າໜັກ ດ້ານຫຼັກຖານ ຕ ໍ່ໜ້າສານ 
ເທົັ່າກັບ ຄ າໃຫ້ການ ຂອງ ເພດຊາຍ ບ ໍ່ ? (-1)

ແມ່ນເເລ້ວ 0.0



ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?

ດັດສະນ ີຄຸນະພາບ ຂອງ ຂະບວນການຍຸຕິທ າ (3.5-18) ຕ ໍ່
ການບ ລິຫານຄະດີ(0-6) 1. ມາດຕະຖານດ້ານເວລາ 0.0

1.a. ກົດໝາຍໄດ້ ກ ານົດໄລຍະເວລາໂດຍລວມ ຂອງ ວາລະສ າຄັນຂອງສານ ສ າລັບຄະດີເເພ່ງບ ໍ່? ແມ່ນເເລ້ວ

1.b. ຫາກເປັນເຊັັ່ນນັັ້ນ, ໄດ້ມີການກ ານົດເວລາທີີ່ີເປນັມາດຕະຖານ ເພ ີ່ອສາມາດນ າໃຊ້ ຢູ່າງໜ້ອຍ ຢູູ່ ຕາມວາລະຂອງສານ ? ບ ໍ່

1.c. ມາດຕະຖານດ້ານເວລາ ຖ ກປະຕິບັດ ໃນການດ າເນນີຄະດີ ຫຼາຍກວ່າ 50%. ບ ໍ່

2. ການເລ ີ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ 0.0

2.a. ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດ ຈ ານວນຂອງການເລ ີ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ ທີີ່ສາມາດອະນຸມັດໄດ້ສູງສຸດຈກັຄັັ້ງ ? ບ ໍ່

2.b. ໄດ້ມີການຈ າກັດ ການເລ ີ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ ແບບບ ໍ່ບອກລ່ວງໜ້າ ແລະ ຕາມສະຖານະການພິເສດບ ໍ່ ? ບ ໍ່ມີການ
ປະຕິບັດ

2.c. ຫາກມີກົດຂອງ ການເລ ີ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ, ສິີ່ງເຫຼົັ່ານັັ້ນ ໄດ່ຖ ກປະຕິບັດ ຢູູ່ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງ ຄະດີ ບ ໍ່? ບ ໍ່

3. ສອງ ໃນ ສີີ່ ບົດລາຍງານລຸ່ມນີັ້ ສາມາດ ແຈ້ງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສານທີມີສິດອ ານາດເຊັັ່ນ: (i) ການປູ່ຽນແປງດ້ານເວລາ ; (ii) 
ການລາຍງານກ່ຽວກັບອັດຕາການຊ າລະສະສາງ; (iii) ການລາຍງານກ່ຽວກັບ ໄລຍະຂອງການລ ຖ້າພິຈາລະນາ; ແລະ (iv) ການ
ລາຍງານ ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງຄະດີໜ ີ່ງ ?

ບ ໍ່ 0.0



ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການນປະເມີນດ້ານໃດ ?

ດັດສະນີ ດ້ານຂະບວນການຍຸຕິທ າ (3.5-18) ຕ ໍ່

ການບ ລິຫານຄະດີ (0-6) 
ຕ ໍ່

4. ໄດ້ນ າໃຊ້ ເຕັກນິກ ບ ລິຫານຄະດີ ກ່ອນການດ າເນນີຄະດີ ຕ ໍ່ໜ້າ ສານທີີ່ມີສິດອ ານາດບ ໍ່ ? ບ ໍ່ 0.0

5. ມີເຄ ີ່ອງມ ເພ ີ່ອບ ລິຫານຄະດີອີເລັກໂຕຣນກິ ຢູູ່ພາຍໃນສານທີີ່ມິສິດອ ານາດ ເພ ີ່ອ ໃຫ້ຜູ້ພິພາກສານ າໃຊ້ ບ ໍ່ ? ບ ໍ່ 0.0

6. ມີເຄ ີ່ອງມ ເພ ີ່ອບ ລິຫານຄະດີ ແບບ ອີເລັກໂຕຣນິກ ຢູູ່ພາຍໃນສານທີີ່ມີສິດອ ານາດ ເພ ີ່ອ ໃຫ້ ທະນາຍຄວາມ ນ າໃຊ້ 
ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0



ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?

ດັດສະນຄີນຸະພາບຂອງ ການດ າເນນີຄະດີ (3.5-18) ຕ ໍ່
ລະບົບສານອດັຕະໂນມດັ
(0-4)

1. ສາມາດຍ ີ່ນ ເອກະສານຮ້ອງຟອ້ງ ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ຜ່ານລະບົບພາຍໃນທີສ້າງໂດຍ ສານທີີ່ມິສີດອ າ
ນາດບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

2. ເປັນໄປໄດ້ບ ໍ່ທີີ່ ຈະດ າເນນີຂັັ້ນຕອນປະກອບເອກະສານຮ້ອງຟ້ອງ ໃນຮູບແບບອີເລກັໂຕຣນກິ ຕ ໍ່ໜ້າ ສານ
ທີີ່ມິສີດອ ານາດ?

ບ ໍ່ 0.0

3. ຄ່າທ ານຽມສານ ສາມາດຊ າລະ ໃນຮູບແບບອີເລກັໂຕຣນິກ ພາຍໃນ ສານທີີ່ມິສີດອ ານາດ ບ ໍ່? ບ ໍ່ 0.0

4. ການເຜີຍແຜ່ຄ າຕັດສນິຂອງສານ 0.0

4.a ຄ າຕັດສິນຄະດີການຄ້າ ຢູູ່ ທຸກຊັັ້ນສານ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ ສາທາລະນະທົັ່ວໄປ ຮັບຮູ້ໂດຍຜ່ານ ສິີ່ງພີມຢູູ່
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ໜັງສ ພິມ, ອິນເຕີເນດັ ຫຼ  ເວັບໄຊຂອງ ສານບ ໍ່ ? 

ບ ໍ່

4.b. ຄ າຕັດສິນຄະດີການຄ້າ ຢູູ່ ຂັັ້ນສານອຸທອນ ແລະ ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ ສາທາລະນະ
ທົັ່ວໄປ ຮັບຮູ້ໂດຍຜ່ານ ສິີ່ງພີມຢູູ່ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ໜັງສ ພິມ, ອິນເຕີເນດັ ຫຼ  ເວັບໄຊຂອງ 
ສານບ ໍ່ 

ບ ໍ່



ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດເເດ່ ?

ດັດສະນຄີນຸນະພາບຂອງ ການດ າເນນີຄະດີ (3.5-18) ຕ ໍ່
ທາງເລ ອກໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້
ຂັດແຍ່ງ (2.5-3)

1. ອະນຸນາໂຕລາການ /ອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 1.5

1.a. ອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພາຍໃນປະເທດ ຖ ກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍລວມ, ໝວດ ຫຼ  
ບາງຕອນຂອງ ປະມວນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ ຢູ່າງຮອບດ້ານ ບ ໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.b. ມີ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າ ໃດ - ຍົກເວັັ້ນ ບັນດາຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ທິີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ າສັັ່ງຂອງພາກລັດ ຫຼ  
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ — ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດ ຍ ີ່ນ ຢູູ່ ອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ?

ບ ໍ່

1.c. ບັນດາມາດຕາ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ທີຍັງມີຜົນສັກສີດ ສາມາດມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສະເໝີ ຢູູ່ ຊັັ້ນສານ ບ ໍ່? ແມ່ນເເລ້ວ

2. ການໄກ່ເກ່ຍ /ການປະນປີະນອມ 1.0

2.a. ມີການນ າໃຊ້ ການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ການປະນີປະນອມ ບ ໍ່? ແມ່ນເເລ້ວ

2.b. ການໄກ່ເກ່ຍໂດຍມີກ າມະການຕັດສິນ ແລະ ການປະນປີະນອມ ທົັ່ວໄປ ຖ ກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍລວມ,
ໝວດ ຫຼ  ບາງຕອນ ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນດ າເນນີຄະດີແພ່ງ ຢູ່າງຮອບດ້ານ ບ ໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

2.c. ມີນະໂຍບາຍ ສ າລັບ ຄູ່ກ ລະນີ ເພ ີ່ອພະຍາຍາມ ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ  ປະນີປະນອມ ບ ໍ່ (ຕົວຢູ່າງ: ຫາກ ການໄກ່ເກ່ຍ 
ຫຼ  ການປະນປີະນອມ ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລດັ, ຈະມີການຄ ນເງນິ ຄ່າທ ານຽມສານ, ອາກອນລາຍໄດ,້ ສິນເຊ ີ່ອ ຫຼ  ອ ີ່ນໆ
ທີີ່ຄ້າຍຄ ກັນ?

ບ ໍ່



ຂອບໃຈ

Thank you!


