ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດແດ່ ?
ມີສອງ ບລິສັດເອກະຊົນພາຍໃນ - ຜູ້ຊັ້ - ແລະ ຜູ້ຂາຍ ໄດ້ຕົກລົງເຊັນສັນຍາ ຊັ້-ຂາຍ ສິນຄ້າຕາມສັັ່ງ. ສບຕໍ່ຈາກ ສັນຍາດັັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊັ້ ຕົກລົງ ຊັ້-ຂາຍ ສິນຄ້າທີີ່ເປັນ ເຟີນິເຈີຕາມສັັ່ງ. ໃນວັນທີີ່ຈັດສົັ່ງສິນຄ້າ, ຜູ້ຊັ້ ອ້າງວ່າ
ສິນຄ້າດັັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບພຽງພ ແລະ ໄດ້ປະຕິເສດການຊາລະເງິນ ໃຫ້ຜູ້ຂາຍ. ຜູ້ຂາຍ ຍັງຢືນຢັນວ່າ ສິນຄ້າ ມີຄຸນນະພາບດີພ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຜູ້ຊັ້ ຈ່າຍເງິນຕາມລາຄາທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ. ເນີ່ອງຈາກວ່າ ສິນຄ້າເເມ່ນ
ສິນຄ້າຕາມສັັ່ງສະເພາະ, ຜູ້ຂາຍ ບໍ່ສາມາດ ຂາຍສິນຄ້າດັັ່ງກ່າວໃຫ້ ຝູ່າຍທີີ່ສາມ ໄດ້. ໃນເມີ່ອ ຜູ້ຊັ້ ປະຕິເສດທີີ່ຈະຊາລະເງິນ, ຜູ້ຂາຍ ໄດ້ດາເນີນການຮ້ອງຟ້ອງ ຕໍ່ ຜູ້ຊັ້. ສານຕັດສິນ ເຂົັ້າຂ້າງຈຸດປະສົງ ຂອງ ຜູ້ຂາຍ ແລະ ສັັ່ງໃຫ້ ຜູ້ຊັ້
ຈ່າຍເງິນ ຕາມທີີ່ການົດໄວ້ໃນ ສັນຍາ.
1. ທັງ ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊັ້ ເເມ່ນ ບລິສັດເອກະຊົນພາຍໃນ ມີທີີ່ຕັັ້ງ ຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

2. ຜູ້ຂາຍ ດາເນີນການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ ຜູ້ຊັ້ ໃຫ້ຊາລະເງິນ ຕາມທີີ່ການົດໄວ້ໃນສັນຍາ. ມູນຄ່າຂອງການຮ້ອງຟ້ອງ ເເມ່ນ 42,531,030 ກີບ.
3. ສານທີີ່ຕັດສີນຄະດີ ຕັັ້ງຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເເມ່ນ ສານຂັນ
ັ້ ຕົນ
ັ້ ທີີ່ມີອານາດຕັດສິນ ຄະດີການຄ້າທີມ
ີ່ ມ
ີ ນ
ູ ຄ່າ 42,531,030 ກີບ.
4. ຜູ້ຂາຍ ຢ້ານວ່າ ຜູ້ຊັ້ ປະຖີັ້ມຊັບສິນ, ຍົກຍ້າຍຊັບສິນ ໃຫ້ຢູູ່ນອກ ເຂດອານາດສານ ຫຼ ລົັ້ມລະລາຍ. ສະນັັ້ນ, ຫາກ ຂະບວນການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ກ່ອນການຕັດສິນຂອງສານ, ກ່ອນການອອກຄາຕັດສິນຂອງ
ສານ, ຜູ້ຂາຍ ຈີ່ງໄດ້ ຂເກັບເອກະສານ ຢັງັ້ ຢືນຊັບສິນ ທີີ່ເປັນ ສັງຫາລິມາຊັບ ຂອງ ຜູ້ຊັ້ (ຕົວຢູ່າງ: ອຸປະກອນເຄີ່ອງໃຊ້ ຫ້ອງການ).
5. ຜູ້ຊັ້ ປະຕິເສດການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຕໍ່ສູ້ດ້ວຍ ຄວາມສາມາດ. ຄາໃຫ້ການຕໍ່ສານ ຂອງ ຜູ້ຊັ້ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ຂອງ ສິນຄ້າ ທີີ່ຈັດສົັ່ງໂດຍ ຜູ້ຂາຍ ຈາເປັນຕ້ອງ ມີ ການພິສູດ ຈາກ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນຊັັ້ນສານ.
a. ຫາກ ມີມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຜູ້ຂາຍ ເເລະ ຜູ້ຊັ້ ສາມາດຮຽກ ພະຍານ ທີີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເຂົັ້າໃຫ້ການ, ດັັ່ງນັັ້ນ, ເເຕ່ລະຝູ່າຍ ໄດ້ເອີັ້ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານມາເປັນພະຍານ ແລະ ໃຫ້ການກ່ຽວກັບ ຄຸນ
ນະພາບ ຂອງ ສິນຄ້າທີີ່ຈັດສົັ່ງໂດຍ ຜູ້ຂາຍ.
b. ຫາກ ມີມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ ໃຫ້ ຜູ້ພິພາກສາ ເເຕ່ງຕັັ້ງ ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ເພີ່ອໃຫ້ການກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບ ຂອງ ສິນຄ້າທີີ່ຈັດສົັ່ງໂດຍ ຜູ້ຂາຍ, ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ຜູ້ພິພາກສາ ໄດ້ດາເນີນການຕາມຂັັ້ນ
ຕອນ. ກລະນີນີັ້, ໄດ້ມີການສ້າງສົມມຸດຖານວ່າ ບໍ່ມີຄາໃຫ້ການຄັດຄ້ານ ຂອງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
6. ຄາຕັດສິນ ເປັນໄປຕາມ ປະສົງຂອງ ຜູ້ຂາຍ 100%. ຜູ້ຊັ້ ຖກສັັ່ງໃຫ້ ຈ່າຍເງິນຄ່າສິນຄ້າ ໃຫ້ ຜູ້ຂາຍ ຕາມທີີ່ສັນຍາການົດໄວ້. ຜູ້ຊັ້ ບໍ່ຂອຸທອນ ຄາຕັດສິນຂອງສານ.

8. ຜູ້ຂາຍ ເລີີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ, ເມີ່ອໄລຍະການຂອຸທອນໄດ້ໝົດລົງ. ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊັ້ ບໍ່ມີເງິນ ໃນບັນຊີທະນາຄານ ເເຕ່ມີ ສັງຫາລິມາຊັບ ເພີ່ອ ຊົດໃຊ້ໜີັ້. ສະນັັ້ນ, ຊັບສິນຂອງ ຜູ້ຊັ້ (ຕົວຢູ່າງ: ອຸປະກອນເຄີ່ອງໃຊ້
ຫ້ອງການ ໄດ້ຖກນາໄປ ເກັບຮັກສາ ແລະ ກະກຽມເພີ່ອຂາຍອອກສູ່ສາທາລະນະ.
9. ໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງການປະກາດຂາຍ ສັງຫາລິມາຊັບ ຂອງ ຜູ້ຂາຍ ອອກສູ່ສາທາລະນະ. ຊັບສິນດັັ່ງກ່າວ ຖກຂາຍ ແລະ ມູນຄ່າຂອງການ ຮ້ອງຟ້ອງ ໄດ້ຖກທົດເເທນ ໃຫ້ ຜູ້ຂາຍ ທັງຫມົດ.

ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດແດ່ ?
ດັດສະນີ ຄຸນະພາບ ຂອງ ຂະບວນການຍຸຕທ
ິ າ (3.5-18)
ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະບວນການ ສານ
(1-5)

1. ມີສານ ຫຼ ພະເເນກພາຍໃນສານ ທີີ່ຖກການົດໃຫ້ ຕັດສິນຄະດີ
ການຄ້າໂດຍສະເພາະບໍ່?

ບໍ່ມີ

2. ສານສາລັບຄະດີທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າ

0.0

0.0

2.a. ມີ ສານສາລັບຄະດີທີີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າ ຫຼ ມີຂັັ້ນຕອນດ່ວນ ສາລັບ
ການຮ້ອງຟ້ອງທີີ່ມີມູນຄ່າຕາໍ່ ບໍ່?

ບໍ່ມີ

2.b. ຖ້າມີ, ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຢູູ່ສານບໍ່ ?

ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ

3. ມີ ເອກະສານຄັດຕິດ ມອບໃຫ້ກ່ອນ ການພິຈາລະນາຄະດີ ບໍ່?

ມີ

1.0

4. ມີວິທີການສຸ່ມມອບໝາຍ ຄະດີໃໝ່ ໃຫ້ ຜູ້ພິພາກສາ ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

5. ຄາໃຫ້ການ ຂອງ ເພດຍິງ ມີນໍ້າໜັກ ດ້ານຫຼັກຖານ ຕໍ່ໜ້າສານ
ເທົັ່າກັບ ຄາໃຫ້ການ ຂອງ ເພດຊາຍ ບໍ່ ? (-1)

ແມ່ນເເລ້ວ

0.0

ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີ ຄຸນະພາບ ຂອງ ຂະບວນການຍຸຕທ
ິ າ (3.5-18) ຕໍ່
ການບລິຫານຄະດີ(0-6)

1. ມາດຕະຖານດ້ານເວລາ

0.0

1.a. ກົດໝາຍໄດ້ ການົດໄລຍະເວລາໂດຍລວມ ຂອງ ວາລະສາຄັນຂອງສານ ສາລັບຄະດີເເພ່ງບໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.b. ຫາກເປັນເຊັັ່ນນັນ
ັ້ , ໄດ້ມີການການົດເວລາທີີ່ີເປັນມາດຕະຖານ ເພີ່ອສາມາດນາໃຊ້ ຢູ່າງໜ້ອຍ ຢູູ່ ຕາມວາລະຂອງສານ ?

ບໍ່

1.c. ມາດຕະຖານດ້ານເວລາ ຖກປະຕິບັດ ໃນການດາເນີນຄະດີ ຫຼາຍກວ່າ 50%.

ບໍ່

2. ການເລີ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ

0.0

2.a. ກົດໝາຍໄດ້ການົດ ຈານວນຂອງການເລີ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ ທີີ່ສາມາດອະນຸມັດໄດ້ສູງສຸດຈັກຄັັ້ງ ?

ບໍ່

2.b. ໄດ້ມີການຈາກັດ ການເລີ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ ແບບບໍ່ບອກລ່ວງໜ້າ ແລະ ຕາມສະຖານະການພິເສດບໍ່ ?

ບໍ່ມີການ
ປະຕິບັດ

2.c. ຫາກມີກົດຂອງ ການເລີ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ, ສິີ່ງເຫຼົັ່ານັັ້ນ ໄດ່ຖກປະຕິບັດ ຢູູ່ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງ ຄະດີ ບໍ່?

ບໍ່

3. ສອງ ໃນ ສີີ່ ບົດລາຍງານລຸ່ມນີັ້ ສາມາດ ແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສານທີມີສິດອານາດເຊັັ່ນ: (i) ການປູ່ຽນແປງດ້ານເວລາ ; (ii)
ການລາຍງານກ່ຽວກັບອັດຕາການຊາລະສະສາງ; (iii) ການລາຍງານກ່ຽວກັບ ໄລຍະຂອງການລຖ້າພິຈາລະນາ; ແລະ (iv) ການ
ລາຍງານ ຄວາມຄບໜ້າຂອງຄະດີໜີ່ງ ?

ບໍ່

0.0

ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການນປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີ ດ້ານຂະບວນການຍຸຕທ
ິ າ (3.5-18) ຕໍ່

ການບລິຫານຄະດີ (0-6)
ຕໍ່

4. ໄດ້ນາໃຊ້ ເຕັກນິກ ບລິຫານຄະດີ ກ່ອນການດາເນີນຄະດີ ຕໍ່ໜ້າ ສານທີີ່ມີສິດອານາດບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

5. ມີເຄີ່ອງມເພີ່ອບລິຫານຄະດີອີເລັກໂຕຣນິກ ຢູູ່ພາຍໃນສານທີີ່ມິສິດອານາດ ເພີ່ອ ໃຫ້ຜູ້ພິພາກສານາໃຊ້ ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

6. ມີເຄີ່ອງມເພີ່ອບລິຫານຄະດີ ແບບ ອີເລັກໂຕຣນິກ ຢູູ່ພາຍໃນສານທີີ່ມີສິດອານາດ ເພີ່ອ ໃຫ້ ທະນາຍຄວາມ ນາໃຊ້
ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີຄນ
ຸ ະພາບຂອງ ການດາເນີນຄະດີ (3.5-18) ຕໍ່
ລະບົບສານອັດຕະໂນມັດ
(0-4)

1. ສາມາດຍີ່ນ ເອກະສານຮ້ອງຟ້ອງ ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ຜ່ານລະບົບພາຍໃນທີສ້າງໂດຍ ສານທີີ່ມິສີດອາ
ນາດບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

2. ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີີ່ ຈະດາເນີນຂັັ້ນຕອນປະກອບເອກະສານຮ້ອງຟ້ອງ ໃນຮູບແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ຕໍ່ໜ້າ ສານ
ທີີ່ມິສີດອານາດ?

ບໍ່

0.0

3. ຄ່າທານຽມສານ ສາມາດຊາລະ ໃນຮູບແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ພາຍໃນ ສານທີີ່ມິສີດອານາດ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

4. ການເຜີຍແຜ່ຄາຕັດສິນຂອງສານ

0.0

4.a ຄາຕັດສິນຄະດີການຄ້າ ຢູູ່ ທຸກຊັັ້ນສານ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ ສາທາລະນະທົັ່ວໄປ ຮັບຮູ້ໂດຍຜ່ານ ສິີ່ງພີມຢູູ່
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ໜັງສພິມ, ອິນເຕີເນັດ ຫຼ ເວັບໄຊຂອງ ສານບໍ່ ?

ບໍ່

4.b. ຄາຕັດສິນຄະດີການຄ້າ ຢູູ່ ຂັັ້ນສານອຸທອນ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ ສາທາລະນະ
ທົັ່ວໄປ ຮັບຮູ້ໂດຍຜ່ານ ສິີ່ງພີມຢູູ່ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ໜັງສພິມ, ອິນເຕີເນັດ ຫຼ ເວັບໄຊຂອງ
ສານບໍ່

ບໍ່

ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດເເດ່ ?
ດັດສະນີຄນ
ຸ ນະພາບຂອງ ການດາເນີນຄະດີ (3.5-18) ຕໍ່
ທາງເລອກໃນການແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ່ງ (2.5-3)

1. ອະນຸນາໂຕລາການ /ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

1.5

1.a. ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພາຍໃນປະເທດ ຖກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍລວມ, ໝວດ ຫຼ
ບາງຕອນຂອງ ປະມວນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການດາເນີນຄະດີແພ່ງ ຢູ່າງຮອບດ້ານ ບໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.b. ມີ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານການຄ້າ ໃດ - ຍົກເວັັ້ນ ບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທິີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄາສັັ່ງຂອງພາກລັດ ຫຼ
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ — ທີີ່ບໍ່ສາມາດ ຍີ່ນ ຢູູ່ ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ?

ບໍ່

1.c. ບັນດາມາດຕາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ທີຍັງມີຜົນສັກສີດ ສາມາດມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສະເໝີ ຢູູ່ ຊັັ້ນສານ ບໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

2. ການໄກ່ເກ່ຍ /ການປະນີປະນອມ

1.0

2.a. ມີການນາໃຊ້ ການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ ການປະນີປະນອມ ບໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

2.b. ການໄກ່ເກ່ຍໂດຍມີກາມະການຕັດສິນ ແລະ ການປະນີປະນອມ ທົັ່ວໄປ ຖກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍລວມ,
ໝວດ ຫຼ ບາງຕອນ ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດາເນີນດາເນີນຄະດີແພ່ງ ຢູ່າງຮອບດ້ານ ບໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

2.c. ມີນະໂຍບາຍ ສາລັບ ຄູ່ກລະນີ ເພີ່ອພະຍາຍາມ ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼ ປະນີປະນອມ ບໍ່ (ຕົວຢູ່າງ: ຫາກ ການໄກ່ເກ່ຍ
ຫຼ ການປະນີປະນອມ ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດ, ຈະມີການຄນເງິນ ຄ່າທານຽມສານ, ອາກອນລາຍໄດ້, ສິນເຊີ່ອ ຫຼ ອີ່ນໆ
ທີີ່ຄ້າຍຄກັນ?

ບໍ່

ຂອບໃຈ

Thank you!

