ខ និងលក្ខខណ្ឌននសេវាក្ម្ម
(េូម្អានសោយយក្ចិត្ទ
ុ ោក្់)
ត ក្
តាមរយៈការស្នើ្ុំ ឬការទទួ លយកទុំនិញ ឬស្វាកមមពី Expeditors អតិ ថិជនយល់ព្ពម
តាមខ និងលកខខណ្ឌននស្វាកមម (“ខ និងលកខខណ្ឌ”) ដូចតសៅ៖
១.

និយម្ន័យ និងវិធានននបសងកើត្ន័យចាប់
“Expeditors” ្ុំសៅសលើព្កុមហន Expeditors International of Washington, Inc. ព្ពមទុំង

បព្ត្មព័នធ និ ងព្កុមហន្មព័នធរប្់ខួន
ល
រួមមានព្កុមហន អុច
ិ ស្េែឌធ
ី រ័ សខម្បូឌា អិលធីឌី
(Expeditors Cambodia Ltd)។

“អតិថិជន” ្ុំសៅសលើបគ្គលណាមួ យ ដដល Expeditors ផ្តល់ស្វាកមមសៅឲ្យ ្ព្មាប់ ផ្ល
ព្បសោជន៍ រប្់បគ្គលស

ោះ ឬតាម្ុំសណ្ើរប្់បគ្គលស

ោះ សោយផ្ទាល់កី ត ឬសោយព្បសោលកតី រួម

មាន ភ្ននក់ ងារ អនកជាប់ កិច្
ច នា និ ង/ឬអនកតុំណាងសផ្េងសទៀតរប្់បគ្គលស
ដឹ កជញ្ូជ នតាម

វា អនក

ភ្នគ្ី ដដលមានការធា
ព្កុមហនធា

ុំចូល អនក

ោះ រួមមាន បណា
ត អនក

ុំសចញ អនកទទួលឯកសារការមកដល់ននទុំ និញ អនកដឹកទុំ និញ

អនកោមឃ្លុំង អនកទិ ញ និ ង/ឬអនកលក់ បណា
ត ភ្ននក់ ងាររប្់អក
ន ដឹ កជញ្ូជ ន

រ៉ា ប់ រង និងភ្ននក់ ងារវាយតនមលធា

រ៉ា ប់រង ភ្ននក់ ងារដឹ កជញ្ូជ នទុំនិញរយ អនកទទួ ល

បសញ្ញើ អនកកាន់ ឬទទួ លបនាកខាងសរៀបចុំឯកសារដឹកជញ្ូជ ន ឯកសារ្តក ទុំនិញ ឬឯកសារពាណ្ិជជ
កមមសផ្េងៗសទៀត

និងភ្នគ្ី ដដលមានលកខណ្ៈព្បហាក់ ព្បដហលគ្ននសផ្េងសទៀត។

អតិ ថិជនព្តូវផ្តល់

ចាប់ថតចមលងននខ និងលកខខណ្ឌទុំងសនោះដល់បគ្គលទុំងអ្់សនោះ។
“អងគភ្នពរោាភិបាល” ្ុំសៅសលើព្បសទ្ជាតិ រដា សខតត ស្្ុក ព្កុង សាជី វកមមសាធារណ្ៈ
ឬតលាការ សាលាជព្មោះកតី

យកោាន អនដផ្នក ទី ភ្ននក់ ងារណាមួ យ ឬសាាប័ នសាធារណ្ៈណាមួ យ

រប្់អងគភ្នពខាងសលើសនោះ ។
“ចាប់” ្ុំសៅសលើ ចាប់ លកខនិក
ត ៈ ព្កម វ ិធាន និ យតកមម បទបបញ្ញ តិ ត នី តិរដា សគ្នលការណ្៍្
ននចាប់ បទបញ្ជ
ជ ព្កិតយ សាលព្កម ការដណ្
សពលបចចបបនន និ ងអ

ុំ ឬឯកសារដដលមានតនមលស្មើទុំងឡាយណាមាន

គ្ត ដដលព្តូវបានអនម័ត ផ្តល់្ច្ចចប័ ន យល់ព្ពម ព្បកា្ឲ្យសព្បើ ព្បា្់ ឬ

សចញសោយអងគភ្នពរោាភិបាលពាក់ ព័នធ

និងរល់អន្ញ្ជញអនតរជាតិ ទុំងអ្់

ដដលបានផ្តល់

្ច្ចចប័ នសោយ្ហរដាអាសមរ ិក និង/ឬដដនដី ឬដដលព្តូវអនវតតតាមជាកុំ ហិតសផ្េងពីសនោះសៅសព្កាម
ចាប់ រប្់្ហរដាអាសមរ ិក និង/ឬរប្់ដដនដី ។
ពាកយដូចជា “ការទទួលខ្ព្តូវ” “កាតពវកិច”ច និង “ទុំនួលខ្ព្តូវ” គ្ឺ រប់ បញ្ូច លរល់ករណ្ី

កិ ចព្ច តូវបង់ ព្បាក់ ព្បគ្ល់តនមល ផ្តល់ស្វាកមម បុំ សពញ្កមមភ្នព ឬផ្ទាកពី ការបុំសពញ្កមមភ្នពណា
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មួ យ។
“បគ្គល” រប់បញ្ូច ល បគ្គលឯកជន បរធនបាលកិ ចច ព្កុមហនអចលនព្ទពយ ព្កុមហន្ហ

កមម្ិទិ ធ ្មាគ្ម អាជី វកមម ឬអងគការមិនរកព្បាក់ ចុំសណ្ញ អងគភ្នពរោាភិ បាល ឬនីតិបគ្គលសផ្េងៗ
សទៀត។

“ឯកសារ្តកទុំនិញ” ្ុំសៅសលើបងាាន់នដឃ្លង
ុំ
កិចព្ច ពមសព្ពៀង្តកទុំ និញ ឬឯកសារសផ្េង
សទៀតបញ្ជ
ជ ក់អុំពីការទទួ លទុំ និញ្ព្មាប់ ការ្តកទក ការដចកច្ចយ ឬការច្ចត់ដចងសផ្េងសទៀត។
ពាកយថា
បគ្គលស

“តតិយភ្នគ្ី”

រប់បញ្ូច លបគ្គលនីមួយៗដូចបានសរៀបរប់ ខាងសព្កាមសនោះ មិ នថា

ោះព្តូវបានសព្ជើ ្សរ ើ្ ឬទទួ លបាន្ុំណ្ងពី អក
ន ណាស

ើយ៖ អនកដឹកជញ្ូជ ន អនកសបើកឡាន

ដឹ កទុំ និញ អនកដឹកទុំនិញតាមរសទោះ អនកដឹ កទុំ និញតាមកបា៉ា ល់ អនកដឹ កជញ្ូជ នបនត អនតរការ ីដឹ កជញ្ូជ ន
តាមមហា្មព្ទ អនកដឹ កជញ្ូជ នបនតតាមមហា្មព្ទ អនកដឹកជញ្ូជ នសផ្េងពី ដឹកជញ្ូជ នសោយសព្បើ

វា

អនកសជើងសារគ្យ ភ្ននក់ ងារ អនកោមឃ្លង
ុំ និ ងរល់បគ្គលសផ្េងសទៀតដដលទទួលខ្ព្តូវកនងការដឹ ក
ជញ្ូជ ន ការដឹកទុំនិញ ការដឹកជញ្ូជ នកនងកុំ ពង់ ដផ្ ការដឹ កជញ្ូជ នសចញពីកុំពង់ដផ្កនងរយៈចុំ ងាយជិត
ការសលើកោក់ ការព្បគ្ល់ឲ្យ ការ្តកទក ការដចកច្ចយ ការបសញ្ចញទុំនិញពីគ្យ ការបញ្ូច លទុំ និញ
ឬ ស្វាកមមឬ្កមមភ្នពសផ្េងសទៀត។

“ដដនដី ” ្ុំសៅសលើព្ពោះរជាណាចព្កកមពជា។
“ឯកសារដឹកជញ្ូជ ន” ្ុំសៅសលើលិខិតដឹកជញ្ូជ នទុំនិញ និ សវទប័ ណ្ណ បងាាន់ នដទុំនិញរប្់អក
ន

ដឹ កបញ្ូជ នទុំនិញបនត កិច្
ច នាននការដឹកជញ្ូជ នទុំនិញ ឬឯកសារសផ្េងសទៀតសចញសោយ Expeditors
បញ្ជ
ជ ក់អុំពីការទទួ លទុំ និញ្ព្មាប់ ការដឹ កជញ្ូជ ន។

ពាកយដូចជា “រប់បញ្ូច ល” និ ង “រួមមាន” គ្ឺមិនបានកុំណ្ត់ ចុំនួនស

ឯកសាររប់បញ្ូច លទុំងឯកសារមានទព្មង់ ជាព្កោ្

ើយ។ រល់ការសព្បើនូវពាកយ

ឬមានទព្មង់ ជាសអ

ិចព្តូនិក។ ការោក់

ចុំ ណ្ងសជើងព្តូវបានសព្បើ ្ព្មាប់ ភ្នពងាយស្្ួលយល់ដតប៉ាសណាណោះ និ ងមិនដមនជាដផ្នកណាមួ យននខ
និ ងលកខខណ្ឌទុំងសនោះស

ើយ។ ខ និងលកខខណ្ឌទុំងសនោះនឹងព្តូវបានបកស្សាយសោយមិ នទក់ ទង

សៅនឹ ងការ្នមតជាមន ឬវ ិធានដដលតព្មូវថា ខ និ ងលកខខណ្ឌទុំងសនោះនឹ ងព្តូវបកស្សាយព្បឆុំង
សៅនឹ ងបគ្គលដដលបានពព្ងាងដផ្នកមួ យ

ឬដផ្នកទុំងមូ លននខ

និងលកខខណ្ឌទុំងសនោះស

ើយ។

ព្ប្ិនសបើខ និ ងលកខខណ្ឌទុំងសនោះមានភ្នពផ្ាយគ្ននសៅនឹ ងខននឯកសារដឹកជញ្ូជ ន ឬឯកសារ្តក
ទុំ និញដដលសចញសោយ Expeditors ការបកស្សាយព្តូវសគ្នរពតាមខលឹមសារកនងឯកសារដឹកជញ្ូជ ន ឬ
ឯកសារ្តកទុំនិញស

ថាមិ នមាន្ពលភ្នព
សាាពរបិ ទការតវា៉ា

ោះ។

ព្ប្ិនសបើដផ្នកណាមួ យននខ និងលកខខណ្ឌទុំងសនោះព្តូវបានបកស្សាយ

ឬមិនអាចោក់ឲ្យអនវតតបានសៅកនងដដនយតាតធិ ការសោយសារសាលព្កម

សាលព្កមស

ដផ្នកសផ្េងសទៀតណាមួ យននខ

ោះនឹងមិ នប៉ា ោះពាល់ដល់្ពលភ្នព ឬដល់ការោក់ ឲ្យអនវតតចុំសពាោះ
និ ងលកខខណ្ឌទុំងសនោះសៅកនងដដនយតាតធិ ការស

មួ យរប្់ខ និ ងលកខខណ្ឌទុំងសនោះសៅកនងដដនយតាតធិ ការដនទសទៀតស
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ើយ។

ោះ ឬរប្់ដផ្នកណា

២.

ត្ួនាទីរបេ់ Expeditors
Expeditors

គ្ឺ ជាភ្ននក់ ងារផ្ទាល់រប្់អតិថិជនសៅកនងព្គ្ប់ករណ្ីទុំងអ្់ សវៀរដលងដតកនង

ករណ្ីដដល Expeditors សធវើជាព្កុមហនដឹកជញ្ូជ នទុំនិញ។
៣.

ការស្រើេសរើេផ្លវ
ូ ឬភ្នាក្់ងារដឹក្រញ្ជូ នទំនិញ
សវៀរដលងដត Expeditors ព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពី សនោះ អតិ ថិជនទទួ លសាគល់ និ ងព្ពមសព្ពៀងថា

Expeditors មានស្រ ីភ្នពសពញសលញកនងការសព្ជើ ្សរ ើ្យកមសធាបាយ ផ្លូវ និ ងនី តិវ ិធី ដដលព្តូវអន

វតតកនងការច្ចត់ ដចង ដឹកជញ្ូជ ន ផ្ាកទុំនិញ សផ្ារទុំ និញ ្តកទកទុំនិញ បសញ្ចញទុំនិញ បញ្ូច លទុំ និញ
ព្បគ្ល់ទុំនិញ ដចកច្ចយទុំនិញ ឬច្ចត់ដចងទុំ និញសផ្េងពីសនោះ និងការសព្ជើ ្សរ ើ្រកតតិ យភ្នគ្ី សដើ មបី
បុំ សពញស្វាកមមទុំងសនោះ។ តតិ យភ្នគ្ី ទុំងអ្់ព្តូវបានច្ចត់ទកថាជាភ្ននក់ ងាររប្់អតិថិជន។ ការ
ដណ្

ុំសោយ Expeditors ដល់អតិ ថិជនដដលថាបគ្គលជាក់ លាក់ណាមួ យព្តូវបានសព្ជើ ្សរ ើ្ស

សដើមបីផ្តល់ស្វាកមមស

ោះ គ្ឺ មិនព្តូវបានយកសៅបកស្សាយតាមន័ យថា បគ្គលស

ស្វាកមមដបបស

ើយ។

៤.

ោះស

ើង

ោះពិ តជានឹងផ្តល់

ការក្ំណ្ត្់ត្នម្លសោយម្ិនចងកាត្ព្វកិចច
ការកុំ ណ្ត់ តនមលសោយ Expeditors គ្ឺ ព្គ្នន់ ដត្ព្មាប់ សគ្នលបុំណ្ងផ្តល់ព័ត៌មានដតប៉ា សណាណោះ

និ ងអាចសធវើការដកដព្បបានសោយមិ នច្ចុំបាច់ ជូនដុំណ្ឹង។ ការកុំ ណ្ត់ តនមលសនោះ មិ នចងជាកាតពវកិចច
ដល់ Expeditors ស

ើយ សវៀរដលងដត Expeditors យល់ព្ពមច្ចត់ ដចង ឬដឹ កជញ្ូជ នទុំ និញតាមអព្តា

និ ងលកខខណ្ឌបង់ ព្បាក់ ជាក់ លាក់ណាមួ យ។
៥.

ក្រណ្ីយកិចចរបេ់អតិថិរន
(ក) អតិថិជនព្តូវដតបុំ សពញករណ្ីយកិ ចចដូចតសៅ៖ (១) ផ្តល់ និងបងាាញនូ វរល់ឯកសារ និង

ព័ ត៌មានទុំងអ្់ដដលច្ចុំបាច់ សដើមបីច្ចត់ ដចង ដឹកជញ្ូជ ន ផ្ាក សផ្ារ ្តក បសញ្ចញ បញ្ូច ល ព្បគ្ល់ ដចក
ច្ចយ និងការច្ចត់ ដចងទុំនិញសផ្េងពី សនោះ (រួមមាន វ ិកា័យប័ ព្តពាណ្ិជជកមមតាមទព្មង់ និងសលខព្តឹ ម

ព្តូវ ឯកសារសផ្េងសទៀតដដលច្ចុំបាច់ ឬដដលមានព្បសោជន៍សៅកនងការសរៀបចុំ បញ្ូច លដបបបទគ្យ
និ ងព័ ត៌មានដនទសទៀត សដើមបីអាចឲ្យ Expeditors បុំ សពញស្វាកមមបាន រួមមានតនមលដដលអាចជាប់

ពនធគ្យ ទមងន់ ទុំ ហុំព្បដវង ចុំនួនដុំ ការសវចខចប់ ការសរៀបចុំ ោក់ ជាឡាុំងឬោក់ ជាកងដទន័ រ សាានភ្នព
រប្់ទុំនិញ ចុំ ណាត់ ថានក់ ព្បសទ្សដើមកុំសណ្ើត ធាតពិតរប្់ទុំនិញ និ ងមា៉ា ក ឬនិ មិត
ម ្ញ្ជញណា
មួ យដដលពាក់ព័នធសៅនឹងទុំ និញ ្ិទិរធ ប្់អតិថិជនកនងការ

ុំសចញ

និ ងឯកសារដដលបញ្ជ
ជ ក់ថាទុំ និញពុំ ព្តូវបានហាមឃ្ត់្ព្មាប់ ការ

ុំចូល និង/ឬដចកច្ចយទុំ និញ
ុំចូល សោយអនសលាមតាម

ចាប់ សៅតាមភ្នសា និងដូ ចដដលព្តូវបានតព្មូវសោយចាប់ រប្់ព្បសទ្សដើមកុំ សណ្ើត ឬព្បសទ្
ុំចូល) (២) ជូ នដុំ ណ្ឹងដល់ Expeditors ភ្នលមអុំពីកុំហ្ឆ្គង ការមិនស្្បគ្នន របាយការណ្៍មិនព្តឹម
ព្តូវ ឬការខវោះខាត

សៅកនងឯកសារណាមួ យ ឬព័ត៌មានសផ្េងសទៀត (៣) ព្តួតពិនិតយសមើ លរល់ឯក
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សារ ព្បតិ សវទន៍ ការសរៀបចុំឯកសារធា

ទុំងអ្់ និងឯកសារសផ្េងសទៀតដដលព្តូវបានសរៀបចុំ ឲ្យ ឬ

តមាល់ទកជាមួ យនឹងអងគភ្នពរោាភិ បាលណាមួ យ ឬជាមួ យនឹ ងបគ្គលសផ្េងសទៀតណាមួ យ និង (៤)
រកាទកនូវរល់របាយការណ្៍កុំ ណ្ត់ ព្តាដដលព្តូវបានតុំរវូ តាមចាប់ ជាធរមាន។
បានព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពី សនោះ

Expeditors

សវៀរដលងដតព្តូវ

នឹ ងព្តឹមដតរកាទកកុំ ណ្ត់ ព្តាដបបសនោះសៅតាមចាប់ ជា

ធរមានដដលតុំ រវូ ឲ្យ Expeditors ព្តូវដតរកាទកប៉ាសណាណោះ ប៉ា ដនត Expeditors នឹ ងមិនសធវើជា “អនករកាទក
កុំ ណ្ត់ព្តា” ឬ “អនករកាទកកុំ ណ្ត់ ព្តារប្់តតិ យភ្នគ្ី ” ្ព្មាប់ អតិថិជនស
ទុំ នួលខ្ព្តូវស
សធវើស

ើយ។ Expeditors គ្នមន

ើយចុំ សពាោះការច្ចត់ វ ិធានការ ឬការផ្ទកពិន័យ ឬការោក់ទណ្ឌកមមដនទសទៀតដដល

ើងសោយអងគភ្នពរោាភិ បាលណាមួ យ

សោយសារដតអតិ ថិជនខកខានមិនបានអនវតតតាម

ចាប់ ជាធរមាន។
(ខ) Expeditors ពុំ មានទុំនួលខ្ព្តូវសលើពនធគ្យដដលព្តូវបានតសមលើង ការោក់ទណ្ឌកមម ការ
ផ្ទកពិន័យ ឬការចុំ ណាយស

ើយ សលើកដលងកនងករណ្ីដដល Expeditors មានការសធវ្ព្បដហ្ ឬ

ព្បព្ពឹ តក
ត ុំ ហ្សផ្េងសទៀត ដដលកនងករណ្ីស

ោះ ការទទួ លខ្ព្តូវរប្់ Expeditors ព្តូវអនសលាម

តាមបញ្ញតិ នត នកថាខណ្ឌ ៧ និ ង ៨ ខាងសព្កាមសនោះ។
(គ្) អតិ ថិជនអោះអាង ធា

និ ងព្ពមសព្ពៀងចុំសពាោះភ្នពព្តឹមព្តូវ ភ្នពព្គ្ប់ ព្គ្នន់ និងភ្នពសពញ

សលញននរល់ឯកសារ និងព័ ត៌មានទុំងអ្់ដដលផ្តល់សៅឲ្យ Expeditors សោយអតិថិជន ឬ្ព្មាប់
អតិថិជន។ Expeditors មិ នមានភ្នរកិ ចក
ច នងការសាក្ួរអុំ ពីភ្នពព្តឹ មព្តូវ ភ្នពព្គ្ប់ ព្គ្នន់ ឬភ្នព
សពញសលញននឯកសារ ឬព័ ត៌មានណាមួ យស

ើយ សហើយកនងករណ្ីណាក៏សោយ Expeditors មិន

ទទួ លខ្ព្តូវចុំ សពាោះព័ ត៌មានដដលអតិ ថិជនខកខានមិ នបានផ្តល់ជាលាយលកខណ្៍អកេរស
Expeditors

អាចពឹងដផ្ាកសលើរល់ឯកសារ

និ ងព័ ត៌មានទុំងអ្់ដដលផ្តល់ឲ្យ

ោះសទ។

Expeditors។

ព្ប្ិនសបើអតិ ថិជនខកខានមិ នបានបុំ សពញកាពវកិចណា
ច
មួ យ Expeditors អាចសព្បើព្បា្់ការវ ិនិ ច័ យ
ឆ
រប្់ខួនពាក់
ល
ព័នធនឹងទុំ និញ។
(ឃ) អតិ ថិជនអោះអាង ធា

និងព្ពមសព្ពៀងថា ខលួនសគ្នរពតាម និងសៅដតសគ្នរពតាមចាប់
ពាក់ ព័នធទុំងអ្់ រួមមានចាប់ព្បឆុំងអុំ សពើ ពករលួយទុំងឡាយ ដូចជាចាប់ ្ីព
ត ី ការព្បព្ពឹតតអុំសពើ
ពករលួយសៅបរសទ្រប្់្ហរដាអាសមរ ិក (“FCPA”) និ ងចាប់ ្ីព
ត ី ការ្ី្ុំណ្ូករប្់ចព្កភព
អង់សគ្ល្ (“UKBA”) បទបបញ្ញ តិ្
ត ីព
ត ី ការព្គ្ប់ ព្គ្ងការ

ុំសចញរប្់្ហរដាអាសមរ ិក (“EAR”) ដដល

ព្គ្ប់ ព្គ្ងសោយការ ិោល័យឧ្ាហកមម និង្នតិ្ខ (“BIS”) ននព្ក្ួងពាណ្ិជជកមម្ហរដាអាសម
រ ិក បទបបញ្ញតិ្
ត ីព
ត ី ការជួញដូ រអាវធអនតរជាតិ (“ITAR”) ដដលព្គ្ប់ ព្គ្ងសោយ

យកោានព្គ្ប់ ព្គ្ង

ពាណ្ិជជកមមអាវធការពារជាតិ (“DDTC”) ននព្ក្ួងការបរសទ្្ហរដាអាសមរ ិក បទបបញ្ញ តិ ្
ត ីព
ត ីការ
ព្បឆុំងពហិការប្់្ហរដាអាសមរ ិក និ ងកមមវ ិធីទណ្ឌកមមស្ដាកិចច

រប្់្ហរដាអាសមរ ិកដដល

ព្គ្ប់ ព្គ្ងសោយការ ិោល័យព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទពយ្មបតតិបរសទ្ (“OFAC”) ននព្ក្ួងរត
អាសមរ ិក សហើយអតិ ថិជនអោះអាង ធា

គ្នរ្ហរដា

និ ងព្ពមសព្ពៀងថាព័ ត៌មានដដលអតិថិជនផ្តល់ឲ្យ Expeditors

ពាក់ ព័នធនឹងអនសលាមភ្នពរប្់អតិថិជនតាមចាប់ពាក់ ព័នទ
ធ ុំងអ្់សនោះ

មានភ្នពព្តឹមព្តូវ

និ ង

សពញសលញ។ អតិថិជនក៏ ព្តូវសគ្នរពផ្ងដដរ នូ វចាប់ពាក់ ព័នទ
ធ ុំងអ្់ រួមមានចាប់ ទក់ទងនឹងការ
ោក់ ្ញ្ជញ្មាគល់ ការសវចខចប់ ការដឹ ក ការរកាទក ការបសញ្ចញ ឬការព្បគ្ល់ទុំនិញ រប្់ព្បសទ្
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ឬដដនយតាតធិ ការសផ្េងសទៀត ដដលទុំ និញព្តូវបានដឹ កសៅកាន់ សចញពី ឆ្លងកាត់ សហាោះសហើរកាត់ ឬដឹក
សៅកនងព្បសទ្ ឬដដនយតាតធិ ការស
សចញ

ោះ។ អតិ ថិជនអោះអាង ធា

និ ងការច្ចត់ចុំណាត់ ថានក់ ទុំនិញទុំងអ្់គ្ឺព្តឹ មព្តូវ

និងព្ពមសព្ពៀងថា យតាតធិ ការ

សហើយអតិថិជនព្តូវជូ នដុំ ណ្ឹងជា

លាយលកខណ្៍អកេរភ្នលមៗដល់ Expeditors អុំពីការដកដព្បណាមួ យចុំ សពាោះព័ ត៌មានទុំងស
ជនអោះអាង ធា

ុំ

ោះ។ អតិ ថិ

និងព្ពមសព្ពៀងបដនាមថា រល់ទុំនិញទុំងអ្់ព្តូវបានោក់្ញ្ជញ្មាគល់ ្រស្រ

អា្យោាន និងសវចខចប់ោ៉ាងព្តឹ មព្តូវសដើ មបីព្ទុំព្ទនឹ ងការដឹកជញ្ូជ នតាម្មព្ទ តាមអាកា្ និ ង

តាមផ្លូវសគ្នក។ Expeditors មិ នទទួ លខ្ព្តូវចុំ សពាោះអតិថិជន្ព្មាប់ការខាតបង់ ការខូ ចខាត
ចុំ ណាយ ឬការពនារសពលសោយសារការខកខានរប្់អតិ ថិជនកនងការសគ្នរពតាមខ និ ងលកខខណ្ឌ
ទុំងសនោះស

ើយ។ អតិ ថិជនព្តូវធា

សចញ្ង និងការពារ Expeditors ព្បឆុំងនឹងការទមទរ

្ុំណ្ង ការខាតបង់ ឬការខូ ចខាតណាមួ យ ដដលសកើ តស

ើងពីទសងវើរប្់អតិ ថិជន ឬអនកព្គ្ប់ ព្គ្ង

អភិ បាល និ សោជិ ត ភ្ននក់ ងារ មាច្់ណាមានក់រប្់អតិថិជន ឬបគ្គលសផ្េងសទៀតដដលសធវើការឲ្យ
ឬជាមួ យអតិថិជន
កាតពវកិចច

សព្កាមខ

ការអោះអាង

និ ងលកខខណ្ឌទុំងសនោះ

ការធា

ដដលបសងាើតបានជាការរ ុំសលាភបុំ ពានសលើ

និ ងការព្ពមសព្ពៀងរប្់អតិ ថិជនដដលមានដចងសៅកនងខ និង

លកខខណ្ឌទុំងសនោះ។
(ង) សលើកដលងដតមានការព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពីសនោះ អតិ ថិជនព្តូវបង់ពនធទុំងអ្់ និ ងបនាក
គ្យសផ្េងសទៀតសោយ្ភ្នផ្ទត់ ទត់្័យ
វ ព្បវតតិ។
(ច) សលើកដលងដតមានការព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពី សនោះ Expeditors មិ នមានកាតពវកិចក
ច នងការសធវើ
្កមមភ្នពមន

ឬសព្កាយការបសញ្ចញទុំ និញសៅគ្យស

ើយ

រួមមានការស្នើ្ុំស្ចកតី្សព្មចចង

កាតពវកិចច ការជូ នដុំ ណ្ឹងអុំ ពីការជព្មោះបញ្ជី ការោក់បណ្ឹ ត ងទមទរ និង/ឬបណ្ឹ ត ងតវា៉ា ។ល។
(ឆ្) ព្ប្ិនសបើ Expeditors សរៀបចុំ និ ង/ឬសចញឯកសារដឹ កជញ្ូជ ន ឬឯកសារ្តកទុំ និញ

Expeditors មិ នមានកាតពវកិចក
ច នងការបញ្ជ
ជ ក់សលើឯកសារទុំងស
និ ង/ឬឡាុំង។ល។ ឬសាានភ្នពននទុំនិញស

ោះ ទក់ទងនឹងចុំ នួនឯកតា កញ្ចប់

ើយ។

៦. ការធានារ៉ា ប់រង
សលើកដលងដត Expeditors ព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពី សនោះ Expeditors មិ នមានកាតពវកិចក
ច នងការទិញ
ធា

រ៉ា ប់ រងស

ើយ។ ព្ប្ិនសបើ Expeditors យល់ព្ពមទិ ញធា

សរ ើ្ព្កុមហនធា

រ៉ា ប់ រង និ ងភ្ននក់ ងារវាយតនមលធា

ស្្័យព្បឆុំងនឹងព្កុមហនធា

រ៉ា ប់ រង។ អនកព្តូវបានធា

រ៉ា ប់ រងព្តូវមានឧបា

រ៉ា ប់ រងដតប៉ា សណាណោះ និងមិ នព្បឆុំងនឹ ង Expeditors ស

ទទួ លខ្ព្តូវចុំ សពាោះបពវលាភធា
ធា

រ៉ា ប់ រង Expeditors មាន្ិទិ ធសព្ជើ ្
ើយ។ អតិ ថិជន

រ៉ា ប់ រងទុំងអ្់ និ ងបនាករប្់ Expeditors កនងការសរៀបចុំការ

រ៉ា ប់ រង។
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៧. ស្ដនក្ំណ្ត្់ននទំនល
ួ ខុេ្ត្ូវចំស

ោះការខាត្បង់ ការខូចខាត្ ចំណាយ ឬការព្នារ

សព្ល
(ក) Expeditors មិ នមានកាតពវកិចសច ផ្េងសព្ៅពីកាតពវកិចដច ដលមានដចងសៅកនង ខ និង
លកខខណ្ឌទុំងសនោះ
Expeditors ស

ឬឯកសារដឹ កជញ្ូជ ន

ឬឯកសារ្តកទុំ និញណាមួ យ

ើយ។ សលើកដលងដតមានដចងោ៉ា ងជាក់ លាក់សៅកនង ខ និ ងលកខខណ្ឌទុំងសនោះ ឬព្តូវ

បានតព្មូវជាកុំ ហិតសោយចាប់ពាក់ ព័នធ Expeditors មិ នសធវើការធា
ពាក់ ព័នធនឹងស្វារប្់ខួនស
ល
(ខ)

ដដលសចញសោយ

ជាក់ លាក់ ឬសោយតណ្ី ា ភ្នព

ើយ។

កនងកព្មិតដដលអនញ្ជញតសោយចាប់ពាក់ ព័នធ

ព្ប្ិនសបើគ្នមនការសធវ្ព្បដហ្

ឬ

កុំ ហ្សផ្េងសទៀតរប្់ Expeditors ខណ្ៈសពលដដលទុំ និញ្ាិតសៅសព្កាមការព្គ្ប់ ព្គ្ងជារូបវ ័នត
រប្់ Expeditors សទស

ោះ Expeditors មិនមានទុំ នួលខ្ព្តូវអវីទុំងអ្់ចុំសពាោះការខាតបង់ ការខូច

ខាត ចុំណាយ ឬការពនារសពលណាមួ យស

ើយ។

(គ្) សោងតាមដដនកុំណ្ត់បដនាមននទុំនួលខ្ព្តូវ សៅកនងអនកថាខណ្ឌ (ឃ) និង (ង)
ទុំ នួលខ្ព្តូវរប្់ Expeditors ចុំ សពាោះការខាតបង់ ការខូ ចខាត ចុំ ណាយ ឬការពនារសពលណា
មួ យដដលបណា
ត លមកពីការសធវ្ព្បដហ្ ឬកុំ ហ្សផ្េងសទៀតរប្់ Expeditors ព្តូវបានកុំ ណ្ត់
ព្តឹមកព្មិតដូចតសៅ៖ (១) ព្ប្ិនសបើការទមទរ្ុំណ្ងស

ោះសកើតសចញពីស្វាកនព្មសជើងសារគ្យ

រប្់ Expeditors ចុំ នួនទឹកព្បាក់គ្ឺកព្មិ តព្តឹមតិ ចជាងហា្ិបដលាលរ (អាសមរ ិក) (៥០$) កនងការបញ្ូច ល
ទុំ និញមួ យសលើក ឬទឹកព្បាក់កនព្មសជើងសារដដលទូ ទត់ឲ្យ Expeditors ្ព្មាប់ការបញ្ូច លទុំនិញ (២)
ព្ប្ិនសបើ ការទមទរ្ុំណ្ងស

ោះទក់ ទងនឹងស្វាដឹកជញ្ូជ នដដលព្គ្បដណ្តប់ សោយឯកសារដឹ ក

ជញ្ូជ ន ឬស្វារកាទក ដចកច្ចយ ឬច្ចត់ ដចងដដលព្គ្បដណ្តប់ សោយឯកសារ្តកទុំនិញដដលសចញ
សោយ Expeditors ស ោះទឹកព្បាក់កុំណ្ត់សលើទុំនួលខ្ព្តូវរប្់ Expeditors គ្ឺដូចមានដចងសៅកនង
ឯកសារដឹ កជញ្ូជ ន ឬឯកសារ្តកទុំ និញ ឬ (៣) ព្ប្ិនសបើព្បការ (១) និង (២) មិ នព្តូវបានអនវតតសទ
ស

ោះ ចុំនួនទឹកព្បាក់គ្ឺកព្មិ តព្តឹមតិចជាងហា្ិបដលាលរ (អាសមរ ិក) (៥០$) កនងការដឹកជញ្ូជ នមួ យ

សលើក ឬតនមលកនងវ ិកាយបព្តពាណ្ិជជកមមននការដឹ កជញ្ូជ នស
ពាក់ ព័ននធ នការខាតបង់

ការខូ ចខាត

ចុំ ណាយ

ោះ។ សទោះជាោ៉ា ងណាក៏ សោយ ទឹ កព្បាក់

ឬការពនារសពលមួ យដផ្នកណាមួ យនឹងព្តូវដក

្ព្មួលតាម្មាមាព្ត។
(ឃ) អតិថិជនទទួ លសាគល់ថា Expeditors និ ងតតិយភ្នគ្ី ទុំងឡាយដដលទទួ លភ្នរកិ ចសច លើ
ទុំ និញ មានដដនកុំ ណ្ត់ សលើទុំនួលខ្ព្តូវរប្់ពួកសគ្ចុំ សពាោះការខាតបង់ ការខូ ចខាត ចុំណាយ ឬ
ការពនារសពល។ អតិ ថិជនអាចទទួ លបានការបសងាើនទុំ នួលខ្ព្តូវរប្់ Expeditors សលើ្ដដន
កុំ ណ្ត់ដដលមានដចងសៅកនងអនកថាខណ្ឌ (គ្) ព្ប្ិនសបើ Expeditors យល់ព្ពមចុំ សពាោះ្ុំសណ្ើសនោះ
មនសពល Expeditors ផ្តល់ស្វាណាមួ យ សហើយកិ ចព្ច ពមសព្ពៀងដចងអុំពីដដនកុំ ណ្ត់ននទុំ នួលខ្
ព្តូវរប្់

Expeditors

និ ង្ុំណ្ងបដនាមដដលទទួ លបាន

បដនាម។

សបើ មិនដូសច្ចនោះសទ

ឬបានទូ ទត់្ព្មាប់ទុំនួលខ្ព្តូវ

ការវាយតនមលណាមួ យដដលអតិ ថិជនសធវើស
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ើងសលើទុំនិញ

នឹ ងព្តូវបាន

ពិ ច្ចរណា្ព្មាប់ សគ្នលបុំណ្ង

ុំសចញ ឬសគ្នលបុំណ្ងគ្យប៉ា សណាណោះ។

(ង) ជាដដនកុំណ្ត់បដនាមសលើទុំនួលខ្ព្តូវរប្់ Expeditors អតិថិជនព្ពមសព្ពៀងថា កនង
កព្មិតអតិបរមាដដលអនញ្ជញតសោយចាប់ពាក់ព័នធ ទុំនួលខ្ព្តូវ្របអតិបរមារប្់ Expeditors
ចុំសពាោះអតិថិជន្ព្មាប់បនាក ការទមទរ្ុំណ្ង ការខូចខាត ទុំនួលខ្ព្តូវ សាលព្កម សសាហយ
ចុំណាយ

ការទូទត់

ឬការខាតបង់ព្គ្ប់ព្បសភទ

កនងអុំ

ងឆនុំព្បតិទិនណាមួយដដលមិនព្តូវបាន

កុំណ្ត់សោយបញ្ញតិសត ផ្េងសទៀតននកថាខណ្ឌ ៧ សនោះ សទោះជាទុំនួលខ្ព្តូវទុំងសនោះសកើតសចញពី ឬ
ទក់ទងនឹងស្វាដដលផ្ដលស់ ោយ Expeditors ឬអត់ក៏សោយ មិនព្តូវសលើ្ចុំនួនតិចជាងននទឹកព្បាក់
ដូចតសៅ៖ (i) មួយមឺនដលាលរ (អាសមរ ិក) (១០.០០០$) (ii) ការខូ ចខាតជាក់ ដ្តងសោយផ្ទាល់ ឬ (iii) នថល
ស្វា្របដដលបង់ សោយអតិ ថិជនសៅឲ្យ Expeditors កនងអុំ

ងរយៈសពលដូចគ្នន។

(ច) ជាដដនកុំណ្ត់បដនាមសលើទុំនួលខ្ព្តូវរប្់ Expeditors អតិថិជនព្ពមសព្ពៀងថា កនង
កព្មិតអតិបរមាដដលអនញ្ជញតសោយចាប់ពាក់ព័នធ Expeditors សទោះកនងករណ្ីណាក៏សោយ នឹងមិន
ទទួលខ្ព្តូវចុំសពាោះការខូចខាតសោយផ្ទាល់ សោយនចដនយ ជាផ្លវ ិបាក ជាសទ្ទណ្ឌ តាមផ្លូវ
ចាប់ ឬជា្ុំណ្ងពិស្្ណាមួយស

ើយ រួមមានការបាត់បង់ព្បាក់ចុំសណ្ញ ចុំណ្ូល ឬឱកា្

សទោះបីជា Expeditors ព្តូវបានទទួលដុំណ្ឹងអុំពីលទធភ្នពននការខូចខាតទុំងសនោះក៏សោយ ឬទទួល
ខ្ព្តូវចុំសពាោះ្កមមភ្នព ឬការខកខានមិនបានសធវើ្កមមភ្នពរប្់បគ្គលសផ្េងសទៀតណាមួយស
សទោះជាសកើតស
ព្បដហ្

យ
ើ

ង
ើ តាមរសបៀបណាក៏សោយ រួមមានការបុំពានកិច្
ច នា អុំសពើអនីតានកូល ការសធវ្

្កមមភ្នព

ឬការខកខានមិនបានសធវើ្កមមភ្នពសោយសចត

ឬការខកខានមិនបានសធវើ

្កមមភ្នព។
(ឆ្) ដដនកុំណ្ត់ និងការមិនរប់បញ្ូច លសៅកនងកថាខណ្ឌ ៧ សនោះ ព្តូវបានអនវតត សទោះបីជាវា ប

ណា
ត លឲ្យមានឧបាស្្័យណាមួយមិនអាចអនវតតបានតាមសគ្នលបុំណ្ងសគ្នលក៏សោយ និងសោយមិន
គ្ិតពីការខកខានកនងការអនវតត ឬការពនារសពលកនងការអនវតតរប្់ Expeditors។
(ជ) កនងកព្មិ តអតិបរមាដដលអនញ្ជញតសោយចាប់ពាក់ ព័នធ តាមរយៈ ខ និ ងលកខខណ្ឌទុំង
សនោះ អតិ ថិជនលោះបង់្ិទិ ធ និងឧបាស្្័យទុំងអ្់ សព្កាមចាប់ពាក់ ព័នធ (ដូចជា វ ិសសាធនកមម
Carmack)។

(ឈ) ទុំ និញដដលបានព្បគ្ល់ឱយសៅសព្កាមការទទួលខ្ព្តូវរប្់តតិ យភ្នគ្ី ព្តូវសោង
តាមលកខខណ្ឌទុំងឡាយ ទក់ ទងនឹងដដនកុំ ណ្ត់ននទុំ នួលខ្ព្តូវចុំ សពាោះការខាតបង់ ការខូ ចខាត
ចុំ ណាយ

ឬការពនារសពល

និ ងសោងតាមវ ិធាន

បទបបញ្ញ តិ ត

លកខខណ្ឌតព្មូវ

និ ងលកខខណ្ឌ

ទុំងឡាយ ដដលមានសៅកនងឯកសារដឹ កជញ្ូជ ន ឯកសារ្តកទុំ និញ បងាាន់ នដ តារងពនធ ឬឯកសារ
សផ្េងសទៀតដដលសចញសោយបគ្គលទុំងស

ោះ។ Expeditors មិ នមានទុំ នួលខ្ព្តូវបដនាមចុំ សពាោះការ

ខាតបង់ ការខូ ចខាត ការចុំ ណាយ ឬការពនារសពលណាមួ យដដលបណា
ត លមកពី្កមមភ្នព ឬការ
ខកខានមិ នបានសធវើ្កមមភ្នពរប្់តតិ យភ្នគ្ី ស

ើយ។
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៨. ស្ដនក្ំណ្ត្់ននវិធានការ
(ក) ទក់ ទងនឹង្កមមភ្នព ឬការខកខានមិ នបានសធវើ្កមមភ្នពណាមួ យសោយ Expeditors
អតិថិជនព្តូវដតោក់ ជូន Expeditors សៅឯទី សានក់ ការរប្់ Expeditors នូ វ (១) លិខិតជូនដុំ ណ្ឹង
បឋមអុំ ពីការទមទរ្ុំណ្ង កនងរយៈសពលដប់ បួន (១៤) នថងព្បតិទិន ប ា ប់ ពីរងសព្គ្នោះនូវការខាត
បង់ ឬឧបទាវសហតដដលបណា
ត លឲ្យមានការទមទរ្ុំណ្ង និ ង (២) ភ័ ្តាងជាលាយលកខ
ត
ណ្៍
អកេរផ្លូវការននការទមទរ្ុំណ្ង កនងរយៈសពលមួ យរយដប៉ាត្ិប (១៨០) នថងព្បតិទិន ច្ចប់ ពីកាល
បរ ិសចឆទននការខាតបង់ ឬឧបទាវសហតដដលបណា
ត លឲ្យមានការទមទរ្ុំណ្ង។ ការខកខានមិ ន
បានបុំ សពញតាមលកខខណ្ឌតព្មូវទុំងសនោះ គ្ឺជាវ ិធានការពារព្បឆុំងនឹ ងបណ្ឹ ត ង ឬវ ិធានការណាមួ យ
ពី ្ុំណាក់អតិថិជន កនងកព្មិតដដលចាប់ ពាក់ ព័នម
ធ ិនមានដចងជាកុំ ហិតសផ្េងពី សនោះ។
(ខ) កនងកព្មិ តអតិ បរមាដដលអនញ្ជញតសោយចាប់ ពាក់ ព័នធ ជាលកខខណ្ឌតព្មូវបដនាម បណ្ឹ ត ង
ណាមួ យកនងការទមទរ្ុំណ្ងព្បឆុំងនឹ ង Expeditors ព្តូវដតច្ចប់ សផ្តើមកនងរយៈសពលមួ យ (១) ឆនុំ
ច្ចប់ ពីកាលបរ ិសចឆទននការព្បគ្ល់ ឬការបសញ្ចញទុំ និញ កាលបរ ិសចឆទដដលទុំ និញគ្ួ រព្តូវបានព្បគ្ល់
ឬបសញ្ចញ ឬកាលបរ ិសចឆទដដលការខាតបង់ ការខូ ចខាត ការចុំ ណាយ ឬការពនារសពលសផ្េងសទៀត
ណាមួ យបានសកើ តស

ើងដុំបូង។

៩. លក្ខខណ្ឌទូទាត្់ និងលទធភ្នព្ក្ាងការទទួ
លសេវាម្ុនទូទាត្់្ាក្់ជាស្ក្ឌីត្ (Credit)
ុ
លកខខណ្ឌទូ ទត់ ្ង
ត ់ ោររប្់ Expeditors តព្មូវឲ្យមានការទទួ លសាច់ ព្បាក់ មនសពល
អនវតតស្វា។ Expeditors អាចសព្បើឆ្ ា ន្ិទិ ទ
ធ ុំងស្្ុងរប្់ខួន
ល កនងការពនារលទធភ្នពកនងការ
ទទួ លស្វាមនការទូ ទត់ ព្បាក់ កងរូ
ន បភ្នពជាសព្កឌីតដល់អតិ ថិជន។ ទឹកព្បាក់ និ ងលកខខណ្ឌននសព្ក
ើងវ ិញជាសទៀងទត់រប្់ Expeditors។ Expeditors អាចសព្បើឆ្ ា ន្ិទិ ធ

ឌី ត គ្ឺដផ្ាកសលើការពិ និតយស
ផ្ទតច់ មខរប្់ខួន
ល

កនងការបសងាើន បនាយ ផ្ទាក ឬលបសច្ចលសព្កឌីត

សោយសារមូ លសហតអវីក៏សោយ

និ ងសោយមិ នច្ចុំបាច់ជូនដុំណ្ឹងជាមនស

សៅព្គ្ប់ សពលសវលា សទោះ
ើយ។ សលើកដលងដតកនង

កព្មិ តដដល Expeditors ព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពី សនោះ Expeditors មិ នមានកាតពវកិចក
ច នងការសធវើ ឬបងាការ
ចុំ ណាយ ការធា

ឬបសរព្បទនណាមួ យស

ើយ សទោះជា្ព្មាប់ សគ្នលបុំណ្ងអវីក៏សោយ។

១០. ការធានាសចញេង
អតិថិជនព្តូវធា

សចញ្ង Expeditors និ ងការពារ Expeditors ពី និងព្បឆុំងនឹងរល់

បនាក ការទមទរ្ុំណ្ង ការខូ ចខាត ទុំនួលខ្ព្តូវ សាលព្កម សសាហយ ចុំណាយ ការទូ ទត់ ឬ
ការខាតបង់ ព្គ្ប់ ព្បសភទ (រួមមានចុំ សពាោះនថលទិញ ការដឹ កជញ្ូជ ន ការរកាទក ចុំ ណាយសលើការខាត
សពលសវលានន

វា ការឃ្ត់ ទក អាករ ពនធ ការផ្ទក ការពិ ន័យ ការខូចខាតសោយនចដនយ សោយ

ព្បសោល ជាផ្លវ ិបាក ឬជាសទ្ទណ្ឌ និ ងចុំ ណាយសលើបណ្ឹ ត ង និងចុំ ណាយ្មសហតផ្លរប្់
Expeditors រួមមាននថលសមធាវ ី) ដដលសកើតសចញពី ឬទក់ ទងនឹងចុំ ណ្ចមួ យ ឬសព្ចើនដូចតសៅ៖ (ក)
ការបុំ ពានណាមួ យសលើការអោះអាង ការធា

ការព្ពមសព្ពៀង កិចចព្ពមសព្ពៀង ការ្នា ការយល់ព្ពម
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ឬការលោះបង់ ្ិទិសធ ោយអតិ ថិជន (ខ) ការខកខានណាមួ យរប្់អតិថិជនកនងការទូ ទត់ព្បាក់ ឬអន
វតតកាតពវកិចរច ប្់ខួន
ល សៅសពលដល់កាលកុំ ណ្ត់ ចុំ សពាោះ Expeditors ឬចុំ សពាោះបគ្គលសផ្េងសទៀត

ណាមួ យ (រួមមានអងគភ្នពរោាភិ បាល អនកដឹ កជញ្ូជ ន អនកលក់ អនកកាន់ កាប់ ឬអនកទទួ ល្ិទិនធ នឯក
សារដឹ កជញ្ូជ ន ឯកសារ្តកទុំនិញណាមួ យ ឬឯកសារពាណ្ិជជកមមសផ្េងសទៀត) (គ្) ការបុំ ពានរប្់

អតិថិជនសលើចាប់ណាមួយ ឬការខកខានមិ នបានលាតព្តោង ដកតព្មូវ ឬបុំ សពញទិននន័យ ឬឯក
សារអុំ ពីការបញ្ូច ល ការ

ុំសចញ ្នតិ្ខ ឬទិ នន
ន ័ យ ឬឯកសារសផ្េងសទៀត (ឃ) ការទមទរ្ុំណ្ង

សផ្េងសទៀតណាមួ យពី ្ុំណាក់បគ្គលសផ្េងសទៀតដបបសនោះណាមួ យ កនងករណ្ីនី មួយៗ សទោះបី ជាមិន
ដមនសោយសារការសធវ្ព្បដហ្ ឬកុំ ហ្សផ្េងសទៀតណាមួ យរប្់អតិថិជនក៏ សោយ។ ព្ប្ិនសបើ
វ ិធានការ ការទមទរ្ុំណ្ង បណ្ឹ ត ង ឬនីតិវ ិធីណាមួ យ ព្តូវបានសធវើស
ស

ោះ Expeditors

ព្តូវជូនដុំ ណ្ឹងជាលាយលកខណ្៍អកេរដល់អតិថិជន តាមនព្ប្ណ្ីយ៍សៅកាន់

អា្យោានសៅសលើ្ុំណ្ុំ ឯកសារដដលរកាទកជាមួយ
អតិថិជន Expeditors អាចជួ លសមធាវ ី និ ងអនកជុំ
ព័ នន
ធ ឹ ងបញ្ជ
ា ធា

ើងព្បឆុំងនឹង Expeditors

សចញ្ងសនោះ។ កាតពវកិចចធា

មិ នព្តូវបានអនវតតស

ើយ

Expeditors។

ដផ្ាកសលើការចុំ ណាយរប្់

ញសផ្េងសទៀត តាមជសព្មើ្ផ្ទាល់រប្់ខួន
ល ពាក់

សចញ្ងរប្់អតិ ថិជនសៅកនងកថាខណ្ឌសនោះ

កនងកព្មិតដដលតលាការមានយតាតធិ ការ្មតាកិចណា
ច
មួ យសចញសាល

ព្កមសាាពរបិ ទផ្លូវតវា៉ា សោយរកសឃើញជាក់លាក់ ថា បនាក ការទមទរ្ុំណ្ង ការខូ ចខាត ទុំ នួល
ខ្ព្តូវ សាលព្កម សសាហយ ចុំ ណាយ ការទូ ទត់ ព្បាក់ ឬការខាតបង់ ព្តូវបានបងាស

ើងសោយ

ផ្ទាល់ និងព្បហាក់ព្បដហលសោយផ្ទាល់ សោយសារការសធវ្ព្បដហ្ធងន់ធងរ ឬការព្បព្ពឹ តម
ត ិនព្តឹម
ព្តូវសោយសចត

រប្់ Expeditors។

១១. ការលក្់ទន
ំ ិញងាយខូច
ទុំ និញងាយខូ ច ឬ្តវរ្់ដដលអតិថិជនមិ នបានផ្តល់ការដណ្

ុំ្ព្មាប់ ការច្ចត់ ដចង អាច

ព្តូវបានលក់ ឬសបាោះបង់ សច្ចល សោយមិនច្ចុំបាច់ជូនដុំ ណ្ឹងដល់អតិ ថិជន មាច្់ ឬអនកទទួ លទុំ និញ
ស

ើយ

សហើយការទូ ទត់

ឬការសដញនថលចុំណ្ូល្ទធបានពី ការលក់ណាមួ យ សព្កាយពី ការដក

ចុំ ណាយរួច ព្តូវស្មើនឹងការព្បគ្ល់ទុំនិញ។ ព្ប្ិនសបើសោយសារមូ លសហតណាមួ យ ទុំ និញដឹ ក
ជញ្ូជ នព្តូវបានបដិ ស្ធ ឬមិ នមានអនកមកទទួ លយកសៅកដនលងណាមួ យ ឬព្តូវបានដឹកព្ត ប់មក
វ ិញ អតិថិជនសៅដតព្តូវទូ ទត់ឲ្យ Expeditors ្ព្មាប់ បនាក និងចុំណាយទុំងអ្់ពាក់ ព័នធនឹង
ទុំ និញ។ គ្នមនអវីមួយោក់ កាតពវកិចសច លើ Expeditors ឲ្យបញ្ូជ នបនត បញ្ូច ល ឬជព្មោះទុំនិញ ឬសរៀបចុំការ
ច្ចត់ ដចងការសបាោះបង់ សច្ចលទុំ និញទុំងស

ោះស

ើយ។

១២ .ឯក្េិទ្ិ ធ រត្យក្សទូសៅសលើ្ទព្យេម្បតិត
តាមវ ិសាលភ្នពដដលព្តូវបានអនញ្ជញតសោយចាប់ពាក់ ព័នធ (សោយគ្នមនកព្មិតនូវ្ិទិ ធ ឬ
ឧបាស្្័យសផ្េងណាមួ យដដល Expeditors ទទួ លបានសព្កាមចាប់ ពាក់ព័ន)ធ Expeditors មាន្ិទិ ធ
ព្បតយកេទូសៅសលើរល់ព្ទពយ្មបតតិទុំងអ្់
ទុំងស

(និ ងរល់ឯកសារដដលពាក់ ព័នសធ ៅនឹ ងព្ទពយ្មបតតិ

ោះ) កនងសពលបចចបបនន ឬប ា ប់ពីសពលសនោះតសៅ ដដល្ាិតសៅកនងការកាន់ កាប់ ការរកាទក
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ឬការព្គ្ប់ព្គ្ង់ រប្់ Expeditors ឬកុំ ពងព្តូវបានោក់ ជាព្ទពយធា
កនងសពលបចចបបនន និងអ

សលើរល់បុំណ្ល និ ងកាតពវកិចច

គ្ត រប្់អតិ ថិជនចុំសពាោះ Expeditors។ ឯក្ិទិព្ធ បតយកេសនោះ គ្ឺ ជាការ

បដនាមសៅនឹង្ិទិ ធ និងឧបាស្្័យដដល Expeditors អាចមានសព្កាមកិ ចព្ច ពមសព្ពៀងសផ្េងៗសទៀត ឬ
ចាប់ ពាក់ព័នធ សហើយសៅដតមានអានភ្នពប ា ប់ពីការបញ្ូជ ន ឬការបសញ្ចញព្ទពយ្មបតតិណាមួ យ។

Expeditors មាន្ិទិប
ធ ដិស្ធមិនព្បគ្ល់ ឬបសញ្ចញព្ទពយ្មបតតិណាមួ យ កនងករណ្ីដដលអតិថិជន
ព្បព្ពឹ តសត លមើ្នឹ ងបុំ ណ្ល ឬកាតពវកិចចណាមួ យចុំ សពាោះ Expeditors សទោះបី ជាមិ នជាប់ ពាក់ព័នន
ធ ឹង
ព្ទពយ្មបតតិសនោះក៏ សោយ។ ព្ប្ិនសបើបុំណ្ល ឬកាតពវកិចចសនោះ មិ នព្តូវបានជព្មោះឲ្យបានោច់ សស្្ច
Expeditors អាចអនវតតរល់្ិទិ ធ និ ងឧបាស្្័យរប្់ភ្នគ្ី ដដលមានកិចចធា

សព្កាមចាប់ពាណ្ិជជ

កមមជាឯក្សមាធានរប្់្ហរដាអាសមរ ិក (Uniform Commercial Code of the United States) និង
ចាប់ ណាមួ យស្្សដៀងគ្ននសនោះដដលសៅជាធរមាន សព្ៅពី ្ិទិ ធ និងឧបាស្្័យ សផ្េងៗសទៀត សព្កាម
កិ ចព្ច ពមសព្ពៀង

និង/ឬចាប់សៅជាធរមាន។

ព្បគ្ល់ជូនអុំ ពីការលក់ ឬការច្ចត់ ដចង ដដលបានសធវើស

រល់ស្ចកតីជូនដុំ ណ្ឹងដដលព្តូវបានតព្មូវឲ្យ
ើងោ៉ា ងតិចដប់ (១០) នថងព្បតិទិន មនសពល

សធវើ្ុំសណ្ើឲ្យមានចុំណាត់ការណាមួ យ ច្ចត់ ទកជាការជូ នដុំ ណ្ឹងព្តឹ មព្តូវ និងមានសហតផ្ល។ រល់
ចុំ នួនទឹកព្បាក់ សលើ្ពី ការលក់ ឬការច្ចត់ដចងសផ្េងសទៀត ព្តូវបញ្ូជ នសៅអតិថិជន ប ា ប់ ពីកាត់កង
ចុំ នួនទឹកព្បាក់ ទុំងអ្់ដដលជុំ ពាក់ Expeditors សហើយអតិថិជនព្តូវទទួ លខ្ព្តូវចុំ សពាោះឱនភ្នព
ណាមួ យ។
១៣. េំណ្ងទូទាត្់របេ់ Expeditors
្ុំណ្ងទូ ទត់ រប្់ Expeditors ្ព្មាប់ ស្វាកមមរប្់ខួន
ល និ ងបសរព្បទន ព្តូវរប់បញ្ូច ល

ជាមួ យ និ ងបដនាមសៅនឹងអព្តា និ ងបនាកសផ្េងៗរប្់តតិ យភ្នគ្ី ទុំងអ្់ កនងការច្ចត់ដចង ដឹក

ជញ្ូជ ន ផ្ាក សផ្ារ ្តក បសញ្ចញ បញ្ូច ល ព្បគ្ល់ ដចកច្ចយ ឬ ការច្ចត់ ដចងទុំនិញសផ្េងពី សនោះ សហើយ
មិ នព្តូវគ្ិតបញ្ូច លនូ វកនព្មភ្ននក់ ងារ កនព្មសជើងសារ ភ្នគ្លាភ ឬចុំ ណ្ូលសផ្េងសទៀត ដដល
Expeditors បានទទួ លពី ព្កុមហនធា

រ៉ា ប់ រង ឬពី បគ្គលសផ្េងសទៀតស

ើយ។ អតិ ថិជនព្តូវបង់រល់

សសាហយ នថលចុំណាយ និ ងកនព្មសផ្េងៗ (រួមមានកនព្មសមធាវ ី្មស្្ប) ដដលបានសចញចុំណាយ
សោយ Expeditors ពាក់ ព័នធនឹង (ក) ការអនវតតការទូទត់ ឬការ្ងបុំ ណ្ល ឬការបុំ សពញកាតពវកិចច
រប្់អតិថិជន (រួមមានបណ្ឹ ត ង ឬការចូ លរួមកនង ឬពាក់ព័នន
ធ ឹងនីតិវ ិធីកេ័យធន ឬនីតិវ ិធីបណ្ឹ ដ ង
ករណ្ីបុំ ណ្លសកើ នសលើ្ពី សដើ មទន កនងករណ្ីរង់ច្ចុំស្ចកតី្សព្មច) ឬ (ខ) វ ិវាទណាមួ យរវាង
Expeditors និ ងអតិថិជន ឬ បគ្គលសផ្េងណាមួ យ។ រល់ទឹកព្បាក់ ដដលជាប់ជុំពាក់ Expeditors ព្តូវ
ដតសធវើការទូ ទត់ជារូបិយប័ណ្ណស្្បចាប់ ដដលបានកុំណ្ត់ កងវ
ន ិកាយបព្តរប្់ Expeditors ដដលជា
រូបិយប័ណ្ណអាចដកបានភ្នលមៗ សោយគ្នមនការកាត់បនាយ បណ្ឹ ត ងតប ការកាត់កង ការទមទរផ្ទត់
និ ងមិ នជាប់ ពាក់ ព័នធ ព្ពមទុំង គ្នមនការកាត់ កង ឬកាត់ ទក្ព្មាប់ ពនធ អាករ ការរ ឹបអូ ្ ការឃ្ត់
ទក ឬបញ្ជ
ា សផ្េងសទៀតស
ព្តូវទូ ទត់ សពលស

ើយ។ សបើ ្ិនជាទឹ កព្បាក់ ណាមួ យមិនព្តូវបានទូទត់ សពលដល់កុំណ្ត់

ោះនឹងព្តូវគ្ិ តការព្បាក់សលើចុំនួនទឹកព្បាក់ស

ោះ រហូតព្តូវបានសធវើការទូ ទត់ តាម

អព្តា មួ យសកបៀ្ព្បាុំភ្នគ្រយ (១,៥%) កនងមួ យដខ (១៩,៧២% កនងមួ យឆនុំ)។
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១៤. ក្ម្មេិទប
ិ ធ ញ្ញ
ា
កមម្ិទិ ប
ធ ញ្ជញរប្់ Expeditors ដដលបានផ្តល់ បានបងាាញ ឬ បានសព្បើ ព្បា្់ ពាក់ ព័នន
ធ ឹង
ស្វាកមមណាមួ យ រួមមានព្បព័ នទ
ធ ិ នន
ន ័ យ ្ូហដវ វរ សគ្ហទុំព័រ កមមវ ិធី ដុំ សណ្ើរការនី តិវ ិធី និងដបបបទ
របាយការណ្៍ ស្ៀវសៅដណ្

ុំ បទបងាាញ ព្បកា្នី យបព្តតកតកមម ពាណ្ិជជ្ញ្ជញ ្ិទិ អ
ធ ក
ន និពនធ

កិ ចចការ្មាងត់ ខាងធរកិចច ស្វា្ញ្ជញ ជុំ

ញឯកសទ្ និង្ិទិ សធ ផ្េងៗសទៀតស្្សដៀងគ្ននសនោះ ឬ

ព្ទពយអរូបីដដលព្តូវបានទទួ លសាគល់សព្កាមចាប់ សៅជាធរមានពាក់ព័នធ

(រល់្ិទិ ទ
ធ ុំងអ្់ដដល

បានសពាលខាងសលើសនោះ រួមមាន កូ ដសដើម និ ងព័ត៌មានស្្សដៀងគ្ននសនោះ ដដលកនងន័ យសនោះ្ុំសៅថាជា
“កមម្ិទិ ប
ធ ញ្ជញ”) ព្តូវបានបសងាើតស

ើង និ ងរកាទក សោយចុំ ណាយព្បាក់ ជាសព្ចើន មានតនមលខព្់

្ព្មាប់ Expeditors ព្តូវរកាជាការ្មាងត់ និងជាកមម្ិទិ ធ និ ងសៅដតជាព្ទពយ្មបតតិផ្ទតច់មខដត
មួ យគ្ត់ រប្់ Expeditors ព្គ្ប់ សពលសវលាទុំងអ្់។ សបើគ្នមនការព្ពមសព្ពៀងលាយលកខណ្៍អកេរជា
មនពី Expeditors អតិថិជនមិនព្តូវ សទោះជាសោយផ្ទាល់ ឬសោយព្បសោលកតី ប៉ានប៉ាង ឬលាតព្តោង
សព្បើព្បា្់ បសងាើតស

ើងវ ិញ ថតចមលង បកស្សាយអកេរកូដ ដកដព្ប ផ្ទល្់បូរត សោោះបុំ ដបក ចងព្កង ឬសធវើ

វ ិ្វកមមបញ្រ្ញ្ជ
ច ្ (reverse engineer) សលើកមម្ិទិប
ធ ញ្ជញណាមួ យស

ើយ។ អតិថិជនទទួ លសាគល់ និង

ព្ពមសព្ពៀងថា ការរ ុំសលាភបុំ ពានសលើអី ដវ ដលសពាលខាងសលើសនោះ បងាឲ្យមានការខូ ចខាតព្បសោជន៍
ដដលមិនអាចជួ ្ជលបានដល់ Expeditors។
១៥. ឯក្រនភ្នព្ននទិនន
័
ា យ
អតិថិជនអោះអាង ធា

និងព្ពមសព្ពៀងថា ខលួនសគ្នរពតាមរល់ចាប់្ីព
ត ី ការការពារទិ នន
ន ័យ
និ ងឯកជនភ្នពដដលសៅជាធរមានពាក់ព័នន
ធ ឹ ងព័ត៌មាន (“ទិ នន
ន ័ យអតិ ថិជន”) អុំពីទុំ ក់ ទុំនង ឬ
សភញៀវរប្់អតិ ថិជន

ឬអុំពីបគ្គលសផ្េងសទៀតដដលអតិ ថិជនផ្តល់ជូន

Expeditors

សដើមបីអាចឲ្យ

Expeditors បុំ សពញស្វាបាន។ ចុំ សពាោះទិនន
ន ័ យអតិថិជន អតិ ថិជនបុំសពញកិ ចជា
ច

“អនកព្តួតពិ និតយ

ទិ នន
ន ័ យ” ឬ ពាកយស្្សដៀងគ្ននសនោះសព្កាមចាប់ ពាក់ព័នធ។ អតិ ថិជនអោះអាង ធា

និ ងព្ពមសព្ពៀង

បដនាមសទៀតថា

ខលួនបានទទួ លការព្ពមសព្ពៀង្មស្្ប្ព្មាប់ ការលាតព្តោងទិននន័យទុំងអ្់
និ ងការសផ្ារទិនន
ន ័ យរប្់អតិ ថិជនសៅកាន់ Expeditors និ ងតតិ យភ្នគ្ី សផ្េងសទៀត (រួមមានអងគភ្នព
រោាភិ បាល)។

កនងការផ្តល់ស្វាកមមដល់អតិ ថិជន

Expeditors

អាចព្តូវបានតព្មូវឲ្យដចករ ុំដលក

ទិ នន
ន ័ យអតិថិជនជាមួ យនឹងអងគភ្នពរោាភិ បាល និ ងោក់ ឲ្យដុំ សណ្ើរការនូ វទិ នន
ន ័យអតិថិជន ដូ សចនោះ
សហើយបុំ សពញកិចចជា “អនកដុំ សណ្ើរការទិនន
ន ័ យ” ឬ ពាកយស្្សដៀងគ្ននសនោះ សព្កាមចាប់ ពាក់ព័នន
ធ ឹង
ទិ នន
ន ័ យសនោះ សហើយនឹ ងដុំ សណ្ើរការទិនន
ន ័ យអតិ ថិជន សោយអនសលាមតាមការដណ្

ុំស្្បចាប់ពី

អតិថិជន។ Expeditors អាចសព្បើ ព្បា្់ទិនន
ន ័ យអតិថិជន ជាដផ្នកមួ យននការសបើ កគ្ណ្នី អតិថិជន
ដុំ សណ្ើរការរដាបាលទូ សៅ (ឧទហរណ្៍ សដើ មបីឲ្យមានអនសលាមភ្នព ការព្តួតពិនិតយដផ្នកហិរញ្ញវតា ការ
សចញវ ិកាយបព្ត ឬ ការទរបុំ ណ្ល) និ ងកនងការបុំ សពញស្វា

។ ព័ត៌មានសនោះអាចព្តូវបានសផ្ារ

សៅកាន់ ឬអាចចូ លសៅសមើលបានពី ការ ិោល័យរប្់ Expeditors សៅជុំ វ ិញពិភពសលាក។
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១៦. ្រធានេកិត
Expeditors មិ នទទួ លខ្ព្តូវចុំ សពាោះការបាត់ បង់ ការខូ ចខាត ការចុំ ណាយ ការពនារសពល
ឬការមិ នអនវតតកាតពវកិចច ដដលបងាស

ើង ទុំងស្្ុង ឬមួ យដផ្នក សោយកតាតទុំងឡាយណាដដល

ហួ្ពី ការព្គ្ប់ព្គ្ងរប្់ Expeditors រួមមាន (i) កុំ លាុំងធមមជាតិ រួមមានសព្គ្នោះទឹ កជុំ នន់ សព្គ្នោះ
រញ្ួជ យដផ្នដី ខយល់ពយោះ ពយោះ្ងឃរ ការោច់ ចរនតអគ្គិ្នី ឬសព្គ្នោះមហនតរយធមមជាតិ សផ្េងសទៀត (ii)
្ញ្រ្ងាគម ការបលន់តាមយនតសហាោះ អុំ សពើ បន
ល ់ សច្ចរកមម ឬ្កមមភ្នពសភវរកមម (iii) ឧបទាវសហត ឬការខូ ច
ខាតននមសធាបាយដឹកជញ្ូជ ន (iv) ការោក់ទណ្ឌកមមស្ដាកិចច

(v) ចលាចល្ងគម ឬកបកមម

(vi)

វ ិការៈ ឬវ ិការៈដដលមានស្សាប់ សលើទុំនិញ (vii) អុំ សពើសផ្េងៗ ការព្បព្ពឹតតសលមើ្នឹងកិចច្នា ឬការខក
ខានមិនបានសធវើ្កមមភ្នពសោយអតិថិជន ឬបគ្គលសផ្េងណាមួ យ ដដលអាចមានផ្លព្បសោជន៍
កនងទុំ និញស

ោះ (viii) អុំ សពើទុំងឡាយសធវើសោយអងគភ្នពរោាភិ បាលណាមួ យ រួមមានការបដិ ស្ធ ឬ

ការលបសច្ចលការ

ុំចូល ការ

ុំសចញណាមួ យ ឬអាជាញបណ្ណ ច្ចុំបាច់សផ្េងសទៀត ឬ (ix) កូ ដកមម

ក

សៅ ការបនាយ្កមមភ្នព ឬវ ិវាទការងារសផ្េងសទៀត។
១៧.

ចាប់ស្ដល្ត្ូវអនុវត្ត ការយល់្ព្ម្សលើយុត្តតធិការ និងទីក្ស្នលង
ខ និងលកខខណ្ឌទុំងឡាយ ព្តូវបកស្សាយសោយអនសលាមតាមចាប់ រប្់កមពជា សោយពុំ

ទន់ គ្ិតដល់ទុំ

្់ននសគ្នលការណ្៍ចាប់។ វ ិវាទណាមួ យដដលសកើ តសចញពី ឬពាក់ព័នន
ធ ឹ ងខ និ ង

លកខខណ្ឌទុំងសនោះ

រួមមានបញ្ជ
ា ណាមួ យទក់ ទងនឹងអតាិភ្នព

លកខខណ្ឌទុំងសនោះ

ព្តូវបញ្ូជ នសៅកាន់

្ពលភ្នព

ឬការរ ុំលាយខ និង

និ ងសោោះស្សាយជាសាាពរសោយមជឈតតការដដលព្គ្ប់ ព្គ្ង

សោយ មជឈមណ្ឌលមជឈតតការអនតរជាតិននព្បសទ្្ិងាបរ ី (“SAIC”) ស្្បតាមវ ិធានមជឈតតកមមរប្់
មជឈមណ្ឌលមជឈតតការអនតរជាតិ ននព្បសទ្្ិងប
ា រ ី (“SAIC Rules”) ដដលសៅជាធរមាន
ដដលវ ិធានទុំងសនោះ
ព្គ្ប់ ព្គ្ងមជឈតតការ

សពលស

ព្តូវបានច្ចត់ទកថាបានោក់បញ្ូច លជាឯកសារសោងកនងព្បការសនោះ។
គ្ឺចាប់ រប្់ព្បសទ្្ិងប
ា រ ី។

ោះ

ចាប់

ភ្នសាដដលព្តូវសព្បើ ព្បា្់កនងដុំ សណ្ើរការ

មជឈតតកមម គ្ឺភ្នសាអង់សគ្ល្។ អតិ ថិជនព្ពមសព្ពៀងសោយពុំ អាចបដិ ស្ធបាន សៅនឹ ងយតាតធិ ការ
មិ នផ្ទតច់ មខ

និ ងទី កដនលង្ព្មាប់ រល់ដុំសណ្ើរការមជឈតតកមម

្ព្មាប់ វ ិវាទរវាងអតិ ថិជន

និ ង

Expeditors កនង SAIC ។ អតិថិជនព្ពមសព្ពៀងសោយពុំ អាចព្បដកកបានសៅនឹងការច្ចប់ សផ្តើម និ ងការ
សផ្ាររល់ដុំសណ្ើរការនីតិវ ិធី សៅកាន់ SAIC ។ អតិថិជនក៏ ព្ពមសព្ពៀងផ្ងដដរ សោយពុំ អាចបដិស្ធ
បាន សៅនឹងការផ្តួចសផ្តើម និ ងការសផ្ារទី តាុំងកនងបណ្ឹ ត ងណាមួ យ សៅកាន់ ទីតាុំងសផ្េងសទៀតដដល

Expeditors ជាភ្នគ្ី កនងបណ្ឹ ត ង សហើយដដលបាន្សព្មចសោយខលួនឯង ឬសោយបគ្គលសផ្េងសទៀត។
អតិថិជនលោះបង់រល់្ិទិត
ធ វា៉ា កនងបណ្ឹ ត ងទុំងអ្់ដដលបានផ្តួចសផ្តើមស
កាន់

ើងកនង

ឬព្តូវបានសផ្ារសៅ

ទី តាុំងដដលបានព្ពមសព្ពៀងគ្ននខាងសលើ ដដលដផ្ាកសលើសគ្នលការណ្៍ដដលបានដចងថា រល់

បណ្ឹ ដ ងនីតិវ ិធីគ្ួរព្តូវបានសោោះស្សាយកនងដដនយតាតធិការណាដដលមាន្មតាភ្នពព្បស្ើរជាង។
១៨.

្រការសផ្សងៗ
សទោះបី ជាគ្ូ ភ្នគ្ី មានលុំ

ុំននការព្បតិបតតិជាមួ យគ្ននតសរៀងមក
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មានដុំសណ្ើរការព្បព្ពឹតត

ដុំ សណ្ើរ ការអនវតតកាតពវកិចច ឬទមាលប់ ពាណ្ិជជកមមក៏សោយ (ក) សៅសពលមានការសោងសលើកិចចព្ពម
សព្ពៀង ការទទួ លយក ការអនម័ត ឬការយល់ព្ពម ពី Expeditors សទោះបី ជាពុំ ព្តូវបានបញ្ជ
ជ ក់
ចា្់លា្់ក៏សោយ កិ ចព្ច ពមសព្ពៀង ការទទួ លយក ការអនម័ ត ឬការយល់ព្ពមដបបសនោះ មាន
អានភ្នពសៅបាន

លោះព្តាដតព្តូវបានសធវើស

ើងជាលាយលកខណ្៍អកេរ

និងចោះហតាសលខាសោយ

បគ្គលិកដដលបានទទួ ល្ិទិ ធព្តឹមព្តូវពី Expeditors (ខ) ការខកខានកតី ការពនារសពលកតី សោយ
Expeditors កនងការអនវតត្ិទិ ធ ឧបាស្្័យ អុំ ណាច ឬឯក្ិទិណា
ធ
មួ យ ពុំ ព្តូវច្ចត់ ទកថា ជាការ
លោះបង់ ្ិទិ សធ

ើយ (គ្) ការអនវតតដតមួ យសលើក ឬមួយដផ្នក នូ វ្ិទិ ធ ឧបាស្្័យ អុំ ណាច ឬឯក្ិទិ ធ

ណាមួ យសោយ Expeditors មិ នព្តូវផ្ទត់ សចញនូ វការអនវតតសផ្េងសទៀត ឬការអនវតតបនតសទៀត នូ វ្ិទិ ធ
ឧបាស្្័យ អុំ ណាច ឬឯក្ិទិ ណា
ធ
មួ យស

ោះស

ើយ (ឃ) ការដកដព្ប ការដក្ព្មួល ការលបសច្ចល

ការលោះបង់ ្ិទិ ធ ឬការសោោះបនាកឲ្យរួចពីខ និងលកខខណ្ឌទុំងសនោះ ទុំងស្្ុង ឬមួ យដផ្នក រល់ឯក
សារដឹ កជញ្ូជ ន ឬឯកសារ្តកទុំនិញ មានព្ប្ិទធភ្នពសៅបាន លោះព្តាដតមានការអនម័តយល់ព្ពម

លាយលកខណ្៍អកេរជាមនពី Expeditors។ Expeditors អាចផ្ទល្់បូរខ
ត និងលកខខណ្ឌទុំងសនោះបាន
កនងសពលណាមួ យបាន។

ខ

និ ងលកខខណ្ឌដដលកុំ ពងអនវតត

អាចរកបានតាមរយៈសគ្ហទុំ ព័រ

www.expeditors.com ចូ លជាធរមានកនងរយៈសពលដប់ព្បាុំ (១៥) នថងព្បតិ ទិន ប ា ប់ពីការសបាោះ
ផ្ាយ សហើយអាចខ្គ្ននពីលកខខណ្ឌដដលសបាោះពមភជាឯកសារពីមន។ កនងករណ្ីមានភ្នពមិនស្្ប
គ្ននរវាងខ និងលកខខណ្ឌទុំងសនោះ និ ងខ និងលកខខណ្ឌដដលបានសធវើបចចបបននភ្នពថមីសៅសលើសគ្ហទុំព័រ
រប្់ Expeditors ចូ លជាធរមានសៅនថងដដល Expeditors ច្ចប់ សផ្តើមស្វាកមម សពលស

ោះខ និ ង

លកខខណ្ឌដដលបានសធវើបចចបបននភ្នពថមី នឹងព្តូវបានយកជាសគ្នល។
្ព្មាប់ សជើ ងសារគ្យ សៅសពលបញ្ូជ នទុំ និញសៅកាន់ ្ហរដាអាសមរ ិក ស្ចកតីជូនដុំ ណ្ឹង
ដដលព្តូវបានតព្មូវ គ្ឺ ព្តូវសធើ វស ើងឲ្យស្្បតាម ១៩ CFR ដផ្នក 111.29(b)(1) ដដលបានដចងថា
ព្ប្ិនសបើសលាកអនកជាអនក

ុំចូលកនងកុំណ្ត់ ព្តា ស

ោះការទូ ទត់ឲ្យសជើងសារគ្យ នឹ ងមិនអាចសធវើឲ្យ

សលាកអនក រួចផ្តពី កាតពវកិចចទទួ លខ្ព្តូវសលើនថលគ្យស

ើយ កនងករណ្ីដដលកនព្មគ្យស

ោះមិ ន

ព្តូវបានបង់ សោយអនករត់សជើ ងសារគ្យ។ ដូ សចនោះ ព្ប្ិនសបើសលាកអនកទូ ទត់ ព្បាក់ សោយមូ លបបទន
បព្ត ស

ោះកនព្មសជើងសារគ្យអាចព្តូវបានទូ ទត់សោយមូ លបបទនបព្តសោយដ

ក សៅឲ្យភ្ននក់ ងារ

ស្វាគ្យរប្់្ហរដាអាសមរ ិក (U.S. Customs Service) ដដលអនករត់ សជើងសារគ្យព្តូវព្បគ្ល់សៅ
ឲ្យដផ្នកគ្យ។
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