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ខ និងលក្ខខណ្ឌ ននសេវាក្ម្ម 

(េូម្អានសោយយក្ចិត្តទកុ្ោក្)់ 

តាមរយៈការស្នើ  ្ុំ ឬការទទួលយកទុំនិញ ឬស្វាកមមពី Expeditors អតិថិជនយល់ព្ពម
តាមខ និងលកខខណ្ឌ ននស្វាកមម (“ខ និងលកខខណ្ឌ ”) ដូចតសៅ៖ 

១.  និយម្នយ័ នងិវិធានននបសងកើត្នយ័ចាប ់

“Expeditors” ុ្ំសៅសលើព្កមុហ  ន Expeditors International of Washington, Inc. ព្ពមទុំង 
ប ព្ត្មព័នធ និងព្កុមហ  ន្មព័នធរប្់ខលួន រមួមានព្កុមហ  ន អុចិស្េែឌធីរ័ សខម្បឌូា អលិធឌី ី

(Expeditors Cambodia Ltd)។  

“អតិថិជន” ុ្ំសៅសលើប គ្គលណាមួយ ដដល Expeditors ផ្តល់ស្វាកមមសៅឲ្យ ្ព្មាប់ផ្ល
ព្បសោជន៍រប្់ប គ្គលស ោះ ឬតាម ុ្ំសណ្ើ រប្់ប គ្គលស ោះ សោយផ្ទា ល់កតី ឬសោយព្បសោលកតី រមួ
មាន ភ្នន ក់ងារ អនកជាប់កិចច្ នា និង/ឬអនកតុំណាងសផ្េងសទៀតរប្់ប គ្គលស ោះ រមួមាន បណាត អនក
ដឹកជញ្ជូ នតាម វា អនក ុំចូល អនក ុំសចញ អនកទទួលឯកសារការមកដល់ននទុំនិញ អនកដឹកទុំនិញ 
ភ្នគី្ដដលមានការធា  អនកោមឃ្ល ុំង អនកទិញ និង/ឬអនកលក់ បណាត ភ្នន ក់ងាររប្់អនកដឹកជញ្ជូ ន 
ព្កមុហ  នធា រ៉ា ប់រង និងភ្នន ក់ងារវាយតនមលធា រ៉ាប់រង ភ្នន ក់ងារដឹកជញ្ជូ នទុំនិញរយ អនកទទួល
បសញ្ញើ អនកកាន់ ឬទទួលបនា កខាងសរៀបចុំឯកសារដឹកជញ្ជូ ន ឯកសារ្ត ក ទុំនិញ ឬឯកសារពាណិ្ជជ
កមមសផ្េងៗសទៀត និងភ្នគី្ដដលមានលកខណ្ៈព្បហាក់ព្បដហលគ្នន សផ្េងសទៀត។ អតិថិជនព្តវូផ្តល់
ចាប់ថតចមលងននខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះដល់ប គ្គលទុំងអ្់សនោះ។ 

“អងគភ្នពរោា ភិបាល” ុ្ំសៅសលើព្បសទ្ជាតិ រដា សខតត ស្្កុ ព្កងុ សាជីវកមមសាធារណ្ៈ 
ឬត លាការ សាលាជព្មោះកតី  យកោា ន អន ដផ្នក ទីភ្នន ក់ងារណាមួយ ឬសាា ប័នសាធារណ្ៈណាមួយ
រប្់អងគភ្នពខាងសលើសនោះ ។ 

“ចាប់” ុ្ំសៅសលើ ចាប់ លកខនតិកៈ ព្កម វធិាន និយតកមម បទបបញ្ញតតិ នីតិរដា សគ្នលការណ៍្្
ននចាប់ បទបញ្ជជ  ព្កិតយ សាលព្កម ការដណ្ ុំ ឬឯកសារដដលមានតនមលស្មើទុំងឡាយណាមាន 
សពលបចច បបនន និងអ គ្ត ដដលព្តវូបានអន ម័ត ផ្តល់្ច្ចច ប័ន យល់ព្ពម ព្បកា្ឲ្យសព្បើព្បា្់ ឬ
សចញសោយអងគភ្នពរោា ភិបាលពាក់ព័នធ និងរល់អន ្ញ្ជញ អនតរជាតិទុំងអ្់ ដដលបានផ្តល់     
្ច្ចច ប័នសោយ្ហរដាអាសមរកិ និង/ឬដដនដី ឬដដលព្តូវអន វតតតាមជាកុំហិតសផ្េងពីសនោះសៅសព្កាម
ចាប់រប្់្ហរដាអាសមរកិ និង/ឬរប្់ដដនដី។ 

ពាកយដូចជា “ការទទួលខ ្ព្តវូ” “កាតពវកិចច” និង “ទុំនួលខ ្ព្តវូ” គឺ្រប់បញ្ចូ លរល់ករណី្
កិចចព្តូវបង់ព្បាក់ ព្បគ្ល់តនមល ផ្តល់ស្វាកមម បុំសពញ្កមមភ្នព ឬផ្ទា កពីការបុំសពញ្កមមភ្នពណា
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មួយ។ 

“ប គ្គល” រប់បញ្ចូ ល ប គ្គលឯកជន បរធនបាលកិចច ព្កមុហ  នអចលនព្ទពយ ព្កុមហ  ន្ហ
កមម្ិទធិ ្មាគ្ម អាជីវកមម ឬអងគការមិនរកព្បាក់ចុំសណ្ញ អងគភ្នពរោា ភិបាល ឬនីតិប គ្គលសផ្េងៗ
សទៀត។ 

“ឯកសារ្ត កទុំនិញ” ុ្ំសៅសលើបងាា ន់នដឃ្ល ុំង កិចចព្ពមសព្ពៀង្ត កទុំនិញ ឬឯកសារសផ្េង
សទៀតបញ្ជជ ក់អុំពីការទទួលទុំនិញ្ព្មាប់ការ្ត កទ ក ការដចកច្ចយ ឬការច្ចត់ដចងសផ្េងសទៀត។ 

ពាកយថា “តតិយភ្នគី្” រប់បញ្ចូ លប គ្គលនីមួយៗដូចបានសរៀបរប់ខាងសព្កាមសនោះ មិនថា
ប គ្គលស ោះព្តវូបានសព្ជើ្សរ ើ្  ឬទទួលបាន ុ្ំណ្ងពីអនកណាស ើយ៖ អនកដឹកជញ្ជូ ន អនកសបើកឡាន
ដឹកទុំនិញ អនកដឹកទុំនិញតាមរសទោះ អនកដឹកទុំនិញតាមកបា៉ាល់ អនកដឹកជញ្ជូ នបនត អនតរការដឹីកជញ្ជូ ន
តាមមហា្ម ព្ទ អនកដឹកជញ្ជូ នបនតតាមមហា្ម ព្ទ អនកដឹកជញ្ជូ នសផ្េងពីដឹកជញ្ជូ នសោយសព្បើ វា 
អនកសជើងសារគ្យ ភ្នន ក់ងារ អនកោមឃ្ល ុំង និងរល់ប គ្គលសផ្េងសទៀតដដលទទួលខ ្ព្តវូកន ងការដឹក
ជញ្ជូ ន ការដឹកទុំនិញ ការដឹកជញ្ជូ នកន ងកុំពង់ដផ្ ការដឹកជញ្ជូ នសចញពីកុំពង់ដផ្កន ងរយៈចុំងាយជិត 
ការសលើកោក់ ការព្បគ្ល់ឲ្យ ការ្ត កទ ក ការដចកច្ចយ  ការបសញ្ចញទុំនិញពីគ្យ ការបញ្ចូ លទុំនិញ 
ឬ ស្វាកមមឬ្កមមភ្នពសផ្េងសទៀត។ 

“ដដនដី” ុ្ំសៅសលើព្ពោះរជាណាចព្កកមព ជា។ 

“ឯកសារដឹកជញ្ជូ ន” ុ្ំសៅសលើលិខិតដឹកជញ្ជូ នទុំនិញ និសវទប័ណ្ណ បងាា ន់នដទុំនិញរប្់អនក
ដឹកបញ្ជូ នទុំនិញបនត កិចច្ នាននការដឹកជញ្ជូ នទុំនិញ ឬឯកសារសផ្េងសទៀតសចញសោយ Expeditors 
បញ្ជជ ក់អុំពីការទទួលទុំនិញ្ព្មាប់ការដឹកជញ្ជូ ន។ 

ពាកយដូចជា “រប់បញ្ចូ ល” និង “រមួមាន” គឺ្មិនបានកុំណ្ត់ចុំនួនស ើយ។ រល់ការសព្បើនូវពាកយ
ឯកសាររប់បញ្ចូ លទុំងឯកសារមានទព្មង់ជាព្កោ្ ឬមានទព្មង់ជាសអ ិចព្តនិូក។ ការោក់
ចុំណ្ងសជើងព្តូវបានសព្បើ្ព្មាប់ភ្នពងាយស្្ួលយល់ដតប៉ា សណាណ ោះ និងមិនដមនជាដផ្នកណាមួយននខ 
និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះស ើយ។ ខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះនឹងព្តូវបានបកស្សាយសោយមិនទក់ទង
សៅនឹងការ្នមតជាម ន ឬវធិានដដលតព្មូវថា ខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះនឹងព្តូវបកស្សាយព្បឆុំង
សៅនឹងប គ្គលដដលបានពព្ងាងដផ្នកមួយ ឬដផ្នកទុំងមូលននខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះស ើយ។ 
ព្ប្ិនសបើខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះមានភ្នពផ្ា យគ្នន សៅនឹងខននឯកសារដឹកជញ្ជូ ន ឬឯកសារ្ត ក
ទុំនិញដដលសចញសោយ Expeditors ការបកស្សាយព្តូវសគ្នរពតាមខលឹមសារកន ងឯកសារដឹកជញ្ជូ ន ឬ
ឯកសារ្ត កទុំនិញស ោះ។ ព្ប្ិនសបើដផ្នកណាមួយននខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះព្តូវបានបកស្សាយ
ថាមិនមាន  ្ពលភ្នព ឬមិនអាចោក់ឲ្យអន វតតបានសៅកន ងដដនយ តាត ធិការសោយសារសាលព្កម
សាា ពរបិទការតវា៉ា សាលព្កមស ោះនឹងមិនប៉ាោះពាល់ដល់  ្ពលភ្នព ឬដល់ការោក់ឲ្យអន វតតចុំសពាោះ
ដផ្នកសផ្េងសទៀតណាមួយននខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះសៅកន ងដដនយ តាត ធិការស ោះ ឬរប្់ដផ្នកណា
មួយរប្់ខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះសៅកន ងដដនយ តាត ធិការដនទសទៀតស ើយ។ 
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២. ត្នួាទីរបេ់ Expeditors 

Expeditors គឺ្ជាភ្នន ក់ងារផ្ទា ល់រប្់អតិថិជនសៅកន ងព្គ្ប់ករណី្ទុំងអ្់ សវៀរដលងដតកន ង
ករណី្ដដល Expeditors សធវើជាព្កមុហ  នដឹកជញ្ជូ នទុំនិញ។ 

៣. ការស្រើេសរើេផ្លវូ ឬភ្នា ក្ង់ារដឹក្រញ្ជូ នទំនិញ 

 សវៀរដលងដត Expeditors ព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពីសនោះ អតិថិជនទទួលសាគ ល់ និងព្ពមសព្ពៀងថា 
Expeditors មានស្រភី្នពសពញសលញកន ងការសព្ជើ្សរ ើ្ យកមសធាបាយ ផ្លូវ និងនីតិវធីិដដលព្តូវអន 
វតតកន ងការច្ចត់ដចង ដឹកជញ្ជូ ន ផ្ា កទុំនិញ សផ្ារទុំនិញ ្ត កទ កទុំនិញ បសញ្ចញទុំនិញ បញ្ចូ លទុំនិញ 
ព្បគ្ល់ទុំនិញ ដចកច្ចយទុំនិញ ឬច្ចត់ដចងទុំនិញសផ្េងពីសនោះ និងការសព្ជើ្សរ ើ្ រកតតិយភ្នគី្សដើមបី
បុំសពញស្វាកមមទុំងសនោះ។ តតិយភ្នគី្ទុំងអ្់ព្តូវបានច្ចត់ទ កថាជាភ្នន ក់ងាររប្់អតិថិជន។ ការ
ដណ្ ុំសោយ Expeditors ដល់អតិថិជនដដលថាប គ្គលជាក់លាក់ណាមួយព្តវូបានសព្ជើ្សរ ើ្ ស ើង
សដើមបីផ្តល់ស្វាកមមស ោះ គឺ្មិនព្តូវបានយកសៅបកស្សាយតាមន័យថា ប គ្គលស ោះពិតជានឹងផ្តល់
ស្វាកមមដបបស ោះស ើយ។ 

៤. ការក្ំណ្ត្ត់្នម្លសោយម្ិនចងកាត្ព្វកិចច 

ការកុំណ្ត់តនមលសោយ Expeditors គឺ្ព្គ្នន់ដត្ព្មាប់សគ្នលបុំណ្ងផ្តល់ព័ត៌មានដតប៉ា សណាណ ោះ 
និងអាចសធវើការដកដព្បបានសោយមិនច្ចុំបាច់ជូនដុំណឹ្ង។ ការកុំណ្ត់តនមលសនោះ មិនចងជាកាតពវកិចច
ដល់ Expeditors ស ើយ សវៀរដលងដត Expeditors យល់ព្ពមច្ចត់ដចង ឬដឹកជញ្ជូ នទុំនិញតាមអព្តា 
និងលកខខណ្ឌ បង់ព្បាក់ជាក់លាក់ណាមួយ។  

៥.  ក្រណី្យកិចចរបេអ់តិថិរន 

(ក) អតិថិជនព្តវូដតបុំសពញករណី្យកិចចដូចតសៅ៖ (១) ផ្តល់ និងបងាា ញនូវរល់ឯកសារ និង
ព័ត៌មានទុំងអ្់ដដលច្ចុំបាច់សដើមបីច្ចត់ដចង ដឹកជញ្ជូ ន ផ្ា ក សផ្ារ ្ត ក បសញ្ចញ បញ្ចូ ល ព្បគ្ល់ ដចក
ច្ចយ និងការច្ចត់ដចងទុំនិញសផ្េងពីសនោះ (រមួមាន វកិា័យប័ព្តពាណិ្ជជកមមតាមទព្មង់និងសលខព្តឹម
ព្តូវ ឯកសារសផ្េងសទៀតដដលច្ចុំបាច់ ឬដដលមានព្បសោជន៍សៅកន ងការសរៀបចុំបញ្ចូ លដបបបទគ្យ 
និងព័ត៌មានដនទសទៀត សដើមបីអាចឲ្យ Expeditors បុំសពញស្វាកមមបាន រមួមានតនមលដដលអាចជាប់
ពនធគ្យ ទមងន់ ទុំហុំព្បដវង ចុំនួនដ ុំ ការសវចខចប់ ការសរៀបចុំោក់ជាឡាុំងឬោក់ជាក ងដទន័រ សាា នភ្នព
រប្់ទុំនិញ ចុំណាត់ថាន ក់ ព្បសទ្សដើមកុំសណ្ើ ត ធាត ពិតរប្់ទុំនិញ និងមា៉ាក ឬនិមមិត្ញ្ជញ ណា
មួយដដលពាក់ព័នធសៅនឹងទុំនិញ ្ិទធិរប្់អតិថិជនកន ងការ ុំសចញ  ុំចូល និង/ឬដចកច្ចយទុំនិញ 
និងឯកសារដដលបញ្ជជ ក់ថាទុំនិញព ុំព្តូវបានហាមឃ្ត់្ព្មាប់ការ ុំចូល សោយអន សលាមតាម
ចាប់ សៅតាមភ្នសា និងដូចដដលព្តូវបានតព្មវូសោយចាប់រប្់ព្បសទ្សដើមកុំសណ្ើ ត ឬព្បសទ្
 ុំចូល) (២) ជូនដុំណឹ្ងដល់ Expeditors ភ្នល មអុំពីកុំហ ្ឆ្គង ការមិនស្្បគ្នន  របាយការណ៍្មិនព្តឹម
ព្តូវ ឬការខវោះខាត  សៅកន ងឯកសារណាមួយ ឬព័ត៌មានសផ្េងសទៀត (៣) ព្តតួពិនិតយសមើលរល់ឯក
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សារ ព្បតិសវទន៍ ការសរៀបចុំឯកសារធា ទុំងអ្់ និងឯកសារសផ្េងសទៀតដដលព្តូវបានសរៀបចុំឲ្យ ឬ
តមាល់ទ កជាមួយនឹងអងគភ្នពរោា ភិបាលណាមួយ ឬជាមួយនឹងប គ្គលសផ្េងសទៀតណាមួយ និង (៤) 
រកាទ កនូវរល់របាយការណ៍្កុំណ្ត់ព្តាដដលព្តូវបានតុំរវូតាមចាប់ជាធរមាន។ សវៀរដលងដតព្តូវ 
បានព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពីសនោះ Expeditors នឹងព្តឹមដតរកាទ កកុំណ្ត់ព្តាដបបសនោះសៅតាមចាប់ជា
ធរមានដដលតុំរវូឲ្យ Expeditors ព្តូវដតរកាទ កប៉ា សណាណ ោះ ប៉ា ដនត Expeditors នឹងមិនសធវើជា “អនករកាទ ក
កុំណ្ត់ព្តា” ឬ “អនករកាទ កកុំណ្ត់ព្តារប្់តតិយភ្នគី្” ្ព្មាប់អតិថិជនស ើយ។ Expeditors គ្នម ន
ទុំនួលខ ្ព្តូវស ើយចុំសពាោះការច្ចត់វធិានការ ឬការផ្ទកពិន័យ ឬការោក់ទណ្ឌ កមមដនទសទៀតដដល
សធវើស ើងសោយអងគភ្នពរោា ភិបាលណាមួយ សោយសារដតអតិថិជនខកខានមិនបានអន វតតតាម
ចាប់ជាធរមាន។ 

(ខ) Expeditors ព ុំមានទុំនួលខ ្ព្តវូសលើពនធគ្យដដលព្តូវបានតសមលើង ការោក់ទណ្ឌ កមម ការ
ផ្ទកពិន័យ ឬការចុំណាយស ើយ សលើកដលងកន ងករណី្ដដល Expeditors មានការសធវ្ព្បដហ្ ឬ
ព្បព្ពឹតតកុំហ ្សផ្េងសទៀត ដដលកន ងករណី្ស ោះ ការទទួលខ ្ព្តូវរប្់ Expeditors ព្តូវអន សលាម
តាមបញ្ញតតិននកថាខណ្ឌ  ៧ និង ៨ ខាងសព្កាមសនោះ។ 

(គ្) អតិថិជនអោះអាង ធា  និងព្ពមសព្ពៀងចុំសពាោះភ្នពព្តឹមព្តវូ ភ្នពព្គ្ប់ព្គ្នន់ និងភ្នពសពញ
សលញននរល់ឯកសារ និងព័ត៌មានទុំងអ្់ដដលផ្តល់សៅឲ្យ Expeditors សោយអតិថិជន ឬ្ព្មាប់
អតិថិជន។ Expeditors មិនមានភ្នរកិចចកន ងការសាក្ួរអុំពីភ្នពព្តឹមព្តូវ ភ្នពព្គ្ប់ព្គ្នន់ ឬភ្នព
សពញសលញននឯកសារ ឬព័ត៌មានណាមួយស ើយ សហើយកន ងករណី្ណាក៏សោយ Expeditors មិន
ទទួលខ ្ព្តូវចុំសពាោះព័ត៌មានដដលអតិថិជនខកខានមិនបានផ្តល់ជាលាយលកខណ៍្អកេរស ោះសទ។ 
Expeditors អាចពឹងដផ្ាកសលើរល់ឯកសារ និងព័ត៌មានទុំងអ្់ដដលផ្តល់ឲ្យ Expeditors។ 
ព្ប្ិនសបើអតិថិជនខកខានមិនបានបុំសពញកាពវកិចចណាមួយ Expeditors អាចសព្បើព្បា្់ការវនិិចឆ័យ
រប្់ខលួនពាក់ព័នធនឹងទុំនិញ។ 

 (ឃ) អតិថិជនអោះអាង ធា  និងព្ពមសព្ពៀងថា ខលួនសគ្នរពតាម និងសៅដតសគ្នរពតាមចាប់
ពាក់ព័នធទុំងអ្់ រមួមានចាប់ព្បឆុំងអុំសពើព ករលួយទុំងឡាយ ដូចជាចាប់្តីពីការព្បព្ពឹតតអុំសពើ
ព ករលួយសៅបរសទ្រប្់្ហរដាអាសមរកិ (“FCPA”) និងចាប់្តីពីការ  ្ី ុ្ំណូ្ករប្់ចព្កភព
អង់សគ្ល្ (“UKBA”) បទបបញ្ញតតិ្តីពីការព្គ្ប់ព្គ្ងការ ុំសចញរប្់្ហរដាអាសមរកិ (“EAR”) ដដល
ព្គ្ប់ព្គ្ងសោយការោិល័យឧ្ាហកមម និង្នតិ  ្ខ (“BIS”) ននព្ក្ួងពាណិ្ជជកមម្ ហរដាអាសម
រកិ បទបបញ្ញតតិ្តីពីការជួញដូរអាវ ធអនតរជាតិ (“ITAR”) ដដលព្គ្ប់ព្គ្ងសោយ យកោា នព្គ្ប់ព្គ្ង
ពាណិ្ជជកមមអាវ ធការពារជាតិ (“DDTC”) ននព្ក្ួងការបរសទ្្ហរដាអាសមរកិ បទបបញ្ញតតិ្តីពីការ
ព្បឆុំងពហិការប្់្ហរដាអាសមរកិ និងកមមវធីិទណ្ឌ កមមស្ដាកិចច  រប្់្ហរដាអាសមរកិដដល
ព្គ្ប់ព្គ្ងសោយការោិល័យព្គ្ប់ព្គ្ងព្ទពយ្មបតតិបរសទ្ (“OFAC”) ននព្ក្ួងរត គ្នរ្ហរដា
អាសមរកិ សហើយអតិថិជនអោះអាង ធា  និងព្ពមសព្ពៀងថាព័ត៌មានដដលអតិថិជនផ្តល់ឲ្យ Expeditors 
ពាក់ព័នធនឹងអន សលាមភ្នពរប្់អតិថិជនតាមចាប់ពាក់ព័នធទុំងអ្់សនោះ មានភ្នពព្តឹមព្តូវ និង
សពញសលញ។ អតិថិជនក៏ព្តូវសគ្នរពផ្ងដដរ នូវចាប់ពាក់ព័នធទុំងអ្់ រមួមានចាប់ទក់ទងនឹងការ
ោក់្ញ្ជញ ្មាគ ល់ ការសវចខចប់ ការដឹក ការរកាទ ក ការបសញ្ចញ ឬការព្បគ្ល់ទុំនិញ រប្់ព្បសទ្ 
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ឬដដនយ តាត ធិការសផ្េងសទៀត ដដលទុំនិញព្តូវបានដឹកសៅកាន់ សចញពី ឆ្លងកាត់ សហាោះសហើរកាត់ ឬដឹក
សៅកន ងព្បសទ្  ឬដដនយ តាត ធិការស ោះ។ អតិថិជនអោះអាង ធា  និងព្ពមសព្ពៀងថា យ តាត ធិការ ុំ
សចញ និងការច្ចត់ចុំណាត់ថាន ក់ទុំនិញទុំងអ្់គឺ្ព្តឹមព្តូវ សហើយអតិថិជនព្តូវជូនដុំណឹ្ងជា
លាយលកខណ៍្អកេរភ្នល មៗដល់ Expeditors អុំពីការដកដព្បណាមួយចុំសពាោះព័ត៌មានទុំងស ោះ។ អតិថិ
ជនអោះអាង ធា  និងព្ពមសព្ពៀងបដនាមថា រល់ទុំនិញទុំងអ្់ព្តូវបានោក់្ញ្ជញ ្មាគ ល់ ្រស្រ
អា្យោា ន និងសវចខចប់ោ៉ាងព្តឹមព្តវូសដើមបពី្ទុំព្ទនឹងការដឹកជញ្ជូ នតាម្ម ព្ទ តាមអាកា្ និង
តាមផ្លូវសគ្នក។ Expeditors មិនទទួលខ ្ព្តូវចុំសពាោះអតិថិជន្ព្មាប់ការខាតបង់ ការខូចខាត 
ចុំណាយ ឬការពនារសពលសោយសារការខកខានរប្់អតិថិជនកន ងការសគ្នរពតាមខ និងលកខខណ្ឌ
ទុំងសនោះស ើយ។ អតិថិជនព្តូវធា សចញ្ង និងការពារ Expeditors ព្បឆុំងនឹងការទមទរ

ុ្ំណ្ង ការខាតបង់ ឬការខូចខាតណាមួយ ដដលសកើតស ើងពីទសងវើរប្់អតិថិជន ឬអនកព្គ្ប់ព្គ្ង 
អភិបាល និសោជិត ភ្នន ក់ងារ មាច ្់ណាមាន ក់រប្់អតិថិជន ឬប គ្គលសផ្េងសទៀតដដលសធវើការឲ្យ 
ឬជាមួយអតិថិជន សព្កាមខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះ ដដលបសងាើតបានជាការរ ុំសលាភបុំពានសលើ
កាតពវកិចច ការអោះអាង ការធា  និងការព្ពមសព្ពៀងរប្់អតិថិជនដដលមានដចងសៅកន ងខ និង
លកខខណ្ឌ ទុំងសនោះ។ 

 (ង) សលើកដលងដតមានការព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពីសនោះ អតិថិជនព្តវូបង់ពនធទុំងអ្់ និងបនា ក
គ្យសផ្េងសទៀតសោយ្ភ្នផ្ទត់ទត់្វ័យព្បវតតិ។ 

 (ច) សលើកដលងដតមានការព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពីសនោះ Expeditors មិនមានកាតពវកិចចកន ងការសធវើ
្កមមភ្នពម ន ឬសព្កាយការបសញ្ចញទុំនិញសៅគ្យស ើយ រមួមានការស្នើ  ្ុំស្ចកតី្សព្មចចង
កាតពវកិចច ការជូនដុំណឹ្ងអុំពីការជព្មោះបញ្ជ ី ការោក់បណ្តឹ ងទមទរ និង/ឬបណ្តឹ ងតវា៉ា។ល។ 

 (ឆ្) ព្ប្ិនសបើ Expeditors សរៀបចុំ និង/ឬសចញឯកសារដឹកជញ្ជូ ន ឬឯកសារ្ត កទុំនិញ 
Expeditors មិនមានកាតពវកិចចកន ងការបញ្ជជ ក់សលើឯកសារទុំងស ោះ ទក់ទងនឹងចុំនួនឯកតា កញ្ច ប់ 
និង/ឬឡាុំង។ល។ ឬសាា នភ្នពននទុំនិញស ើយ។ 

៦. ការធានារ៉ាបរ់ង 

សលើកដលងដត Expeditors ព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពីសនោះ Expeditors មិនមានកាតពវកិចចកន ងការទិញ
ធា រ៉ា ប់រងស ើយ។ ព្ប្ិនសបើ Expeditors យល់ព្ពមទិញធា រ៉ា ប់រង Expeditors មាន្ិទធិសព្ជើ្
សរ ើ្ ព្កុមហ  នធា រ៉ា ប់រង និងភ្នន ក់ងារវាយតនមលធា រ៉ា ប់រង។ អនកព្តូវបានធា រ៉ា ប់រងព្តូវមានឧបា
ស្្័យព្បឆុំងនឹងព្កុមហ  នធា រ៉ា ប់រងដតប៉ា សណាណ ោះ និងមិនព្បឆុំងនឹង Expeditors ស ើយ។ អតិថិជន
ទទួលខ ្ព្តូវចុំសពាោះប ពវលាភធា រ៉ា ប់រងទុំងអ្់ និងបនា ករប្់ Expeditors កន ងការសរៀបចុំការ
ធា រ៉ា ប់រង។ 
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៧. ស្ដនក្ំណ្ត្ន់នទំនលួខេុ្ត្ូវចំស ោះការខាត្បង ់ការខចូខាត្ ចំណាយ ឬការព្នារ
សព្ល  

 (ក) Expeditors មិនមានកាតពវកិចចសផ្េងសព្ៅពីកាតពវកិចចដដលមានដចងសៅកន ង ខ និង
លកខខណ្ឌ ទុំងសនោះ ឬឯកសារដឹកជញ្ជូ ន ឬឯកសារ្ត កទុំនិញណាមួយ ដដលសចញសោយ 
Expeditors ស ើយ។ សលើកដលងដតមានដចងោ៉ាងជាក់លាក់សៅកន ង ខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះ ឬព្តូវ
បានតព្មូវជាកុំហិតសោយចាប់ពាក់ព័នធ Expeditors មិនសធវើការធា ជាក់លាក់ ឬសោយត ណ្ាី ភ្នព 
ពាក់ព័នធនឹងស្វារប្់ខលួនស ើយ។ 

 (ខ) កន ងកព្មិតដដលអន ញ្ជញ តសោយចាប់ពាក់ព័នធ ព្ប្ិនសបើគ្នម នការសធវ្ព្បដហ្ ឬ 
កុំហ ្សផ្េងសទៀតរប្់ Expeditors ខណ្ៈសពលដដលទុំនិញ្ាិតសៅសព្កាមការព្គ្ប់ព្គ្ងជារបូវន័ត
រប្់ Expeditors សទស ោះ Expeditors មិនមានទុំនួលខ ្ព្តូវអវីទុំងអ្់ចុំសពាោះការខាតបង់ ការខូច
ខាត ចុំណាយ ឬការពនារសពលណាមួយស ើយ។ 

 (គ្) សោងតាមដដនកុំណ្ត់បដនាមននទុំនួលខ ្ព្តវូ សៅកន ងអន កថាខណ្ឌ  (ឃ) និង (ង) 
ទុំនួលខ ្ព្តូវរប្់ Expeditors ចុំសពាោះការខាតបង់ ការខូចខាត ចុំណាយ ឬការពនារសពលណា
មួយដដលបណាត លមកពីការសធវ្ព្បដហ្ ឬកុំហ ្សផ្េងសទៀតរប្់ Expeditors ព្តូវបានកុំណ្ត់
ព្តឹមកព្មិតដូចតសៅ៖ (១) ព្ប្ិនសបើការទមទរ ុ្ំណ្ងស ោះសកើតសចញពីស្វាកនព្មសជើងសារគ្យ
រប្់ Expeditors ចុំនួនទឹកព្បាក់គឺ្កព្មិតព្តឹមតិចជាងហា្ិបដ លាល រ (អាសមរកិ) (៥០$) កន ងការបញ្ចូ ល
ទុំនិញមួយសលើក ឬទឹកព្បាក់កនព្មសជើងសារដដលទូទត់ឲ្យ Expeditors ្ព្មាប់ការបញ្ចូ លទុំនិញ (២) 
ព្ប្ិនសបើការទមទរ ុ្ំណ្ងស ោះទក់ទងនឹងស្វាដឹកជញ្ជូ នដដលព្គ្បដណ្ត ប់សោយឯកសារដឹក
ជញ្ជូ ន ឬស្វារកាទ ក ដចកច្ចយ ឬច្ចត់ដចងដដលព្គ្បដណ្ត ប់សោយឯកសារ្ត កទុំនិញដដលសចញ
សោយ Expeditors ស ោះទឹកព្បាក់កុំណ្ត់សលើទុំនួលខ ្ព្តូវរប្់ Expeditors គឺ្ដូចមានដចងសៅកន ង
ឯកសារដឹកជញ្ជូ ន ឬឯកសារ្ត កទុំនិញ ឬ (៣) ព្ប្ិនសបើព្បការ (១) និង (២) មិនព្តូវបានអន វតតសទ
ស ោះ ចុំនួនទឹកព្បាក់គឺ្កព្មិតព្តឹមតិចជាងហា្ិបដ លាល រ (អាសមរកិ) (៥០$) កន ងការដឹកជញ្ជូ នមួយ
សលើក ឬតនមលកន ងវកិាយបព្តពាណិ្ជជកមមននការដឹកជញ្ជូ នស ោះ។ សទោះជាោ៉ាងណាក៏សោយ ទឹកព្បាក់
ពាក់ព័នធននការខាតបង់ ការខូចខាត ចុំណាយ ឬការពនារសពលមួយដផ្នកណាមួយនឹងព្តូវដក
្ព្មួលតាម្មាមាព្ត។  

 (ឃ) អតិថិជនទទួលសាគ ល់ថា Expeditors និងតតិយភ្នគី្ទុំងឡាយដដលទទួលភ្នរកិចចសលើ
ទុំនិញ មានដដនកុំណ្ត់សលើទុំនួលខ ្ព្តូវរប្់ពួកសគ្ចុំសពាោះការខាតបង់ ការខូចខាត ចុំណាយ ឬ
ការពនារសពល។ អតិថិជនអាចទទួលបានការបសងាើនទុំនួលខ ្ព្តវូរប្់ Expeditors សលើ្ដដន
កុំណ្ត់ដដលមានដចងសៅកន ងអន កថាខណ្ឌ  (គ្) ព្ប្ិនសបើ Expeditors យល់ព្ពមចុំសពាោះ ុ្ំសណ្ើ សនោះ 
ម នសពល Expeditors ផ្តល់ស្វាណាមួយ សហើយកិចចព្ពមសព្ពៀងដចងអុំពីដដនកុំណ្ត់ននទុំនួលខ ្
ព្តូវរប្់ Expeditors និង ុ្ំណ្ងបដនាមដដលទទួលបាន ឬបានទូទត់្ព្មាប់ទុំនួលខ ្ព្តវូ 
បដនាម។ សបើមិនដូសច្ចន ោះសទ ការវាយតនមលណាមួយដដលអតិថិជនសធវើស ើងសលើទុំនិញ នឹងព្តូវបាន
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ពិច្ចរណា្ព្មាប់សគ្នលបុំណ្ង ុំសចញ ឬសគ្នលបុំណ្ងគ្យប៉ា សណាណ ោះ។ 

 (ង) ជាដដនកុំណ្ត់បដនាមសលើទុំនួលខ ្ព្តវូរប្់ Expeditors អតិថិជនព្ពមសព្ពៀងថា កន ង
កព្មិតអតិបរមាដដលអន ញ្ជញ តសោយចាប់ពាក់ព័នធ ទុំនួលខ ្ព្តវូ្រ បអតិបរមារប្់ Expeditors 
ចុំសពាោះអតិថិជន្ព្មាប់បនា ក ការទមទរ ុ្ំណ្ង ការខូចខាត ទុំនួលខ ្ព្តវូ សាលព្កម សសាហ  យ 
ចុំណាយ ការទូទត់ ឬការខាតបង់ព្គ្ប់ព្បសភទ កន ងអុំ  ងឆន ុំព្បតិទិនណាមួយដដលមិនព្តវូបាន
កុំណ្ត់សោយបញ្ញតតិសផ្េងសទៀតននកថាខណ្ឌ  ៧ សនោះ សទោះជាទុំនួលខ ្ព្តវូទុំងសនោះសកើតសចញពី ឬ
ទក់ទងនឹងស្វាដដលផ្ដល់សោយ Expeditors ឬអត់ក៏សោយ មិនព្តវូសលើ្ ចុំនួនតិចជាងននទឹកព្បាក់
ដូចតសៅ៖ (i) មួយម ឺនដ លាល រ (អាសមរកិ) (១០.០០០$) (ii) ការខូចខាតជាក់ដ្តងសោយផ្ទា ល់ ឬ (iii) នថល
ស្វា្រ បដដលបង់សោយអតិថិជនសៅឲ្យ Expeditors កន ងអុំ  ងរយៈសពលដូចគ្នន ។ 

 (ច) ជាដដនកុំណ្ត់បដនាមសលើទុំនួលខ ្ព្តវូរប្់ Expeditors អតិថិជនព្ពមសព្ពៀងថា កន ង
កព្មិតអតិបរមាដដលអន ញ្ជញ តសោយចាប់ពាក់ព័នធ Expeditors សទោះកន ងករណី្ណាក៏សោយ នឹងមិន
ទទួលខ ្ព្តវូចុំសពាោះការខូចខាតសោយផ្ទា ល់ សោយនចដនយ ជាផ្លវបិាក ជាសទ្ទណ្ឌ  តាមផ្លូវ
ចាប់ ឬជា ុ្ំណ្ងពិស្្ណាមួយស ើយ រមួមានការបាត់បង់ព្បាក់ចុំសណ្ញ ចុំណូ្ល ឬឱកា្ 
សទោះបីជា Expeditors ព្តវូបានទទួលដុំណឹ្ងអុំពីលទធភ្នពននការខូចខាតទុំងសនោះក៏សោយ ឬទទួល
ខ ្ព្តវូចុំសពាោះ្កមមភ្នព ឬការខកខានមិនបានសធវើ្កមមភ្នពរប្់ប គ្គលសផ្េងសទៀតណាមួយស ើយ 
សទោះជាសកើតស ើងតាមរសបៀបណាក៏សោយ រមួមានការបុំពានកិចច្ នា អុំសពើអនីតាន កូល ការសធវ្
ព្បដហ្ ្កមមភ្នព ឬការខកខានមិនបានសធវើ្កមមភ្នពសោយសចត  ឬការខកខានមិនបានសធវើ
្កមមភ្នព។ 

 (ឆ្) ដដនកុំណ្ត់ និងការមិនរប់បញ្ចូ លសៅកន ងកថាខណ្ឌ  ៧ សនោះ ព្តវូបានអន វតត សទោះបីជាវា ប
ណាត លឲ្យមានឧបាស្្័យណាមួយមិនអាចអន វតតបានតាមសគ្នលបុំណ្ងសគ្នលក៏សោយ និងសោយមិន
គិ្តពីការខកខានកន ងការអន វតត ឬការពនារសពលកន ងការអន វតតរប្់ Expeditors។ 

 (ជ) កន ងកព្មិតអតិបរមាដដលអន ញ្ជញ តសោយចាប់ពាក់ព័នធ តាមរយៈ ខ និងលកខខណ្ឌ ទុំង
សនោះ អតិថិជនលោះបង់្ិទធិ និងឧបាស្្័យទុំងអ្់ សព្កាមចាប់ពាក់ព័នធ (ដូចជា វសិសាធនកមម 
Carmack)។ 

 (ឈ) ទុំនិញដដលបានព្បគ្ល់ឱយសៅសព្កាមការទទួលខ ្ព្តវូរប្់តតិយភ្នគី្ ព្តូវសោង
តាមលកខខណ្ឌ ទុំងឡាយ ទក់ទងនឹងដដនកុំណ្ត់ននទុំនួលខ ្ព្តូវចុំសពាោះការខាតបង់ ការខូចខាត 
ចុំណាយ ឬការពនារសពល និងសោងតាមវធិាន បទបបញ្ញតតិ លកខខណ្ឌ តព្មូវ និងលកខខណ្ឌ
ទុំងឡាយ ដដលមានសៅកន ងឯកសារដឹកជញ្ជូ ន ឯកសារ្ត កទុំនិញ បងាា ន់នដ តារងពនធ ឬឯកសារ
សផ្េងសទៀតដដលសចញសោយប គ្គលទុំងស ោះ។ Expeditors មិនមានទុំនួលខ ្ព្តូវបដនាមចុំសពាោះការ
ខាតបង់ ការខូចខាត ការចុំណាយ ឬការពនារសពលណាមួយដដលបណាត លមកពី្កមមភ្នព ឬការ
ខកខានមិនបានសធវើ្កមមភ្នពរប្់តតិយភ្នគី្ស ើយ។ 
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៨. ស្ដនក្ំណ្ត្ន់នវិធានការ  

 (ក) ទក់ទងនឹង្កមមភ្នព ឬការខកខានមិនបានសធវើ្កមមភ្នពណាមួយសោយ Expeditors 
អតិថិជនព្តូវដតោក់ជូន Expeditors សៅឯទីសាន ក់ការរប្់ Expeditors នូវ (១) លិខិតជូនដុំណឹ្ង
បឋមអុំពីការទមទរ ុ្ំណ្ង កន ងរយៈសពលដប់បួន (១៤) នថងព្បតិទិន ប ា ប់ពីរងសព្គ្នោះនូវការខាត
បង់ ឬឧបទាវសហត ដដលបណាត លឲ្យមានការទមទរ ុ្ំណ្ង និង (២) ភ័្ត តាងជាលាយលកខណ៍្
អកេរផ្លូវការននការទមទរ ុ្ំណ្ង កន ងរយៈសពលមួយរយដប៉ាត្ិប (១៨០) នថងព្បតិទិន ច្ចប់ពីកាល
បរសិចឆទននការខាតបង់ ឬឧបទាវសហត ដដលបណាត លឲ្យមានការទមទរ ុ្ំណ្ង។ ការខកខានមិន
បានបុំសពញតាមលកខខណ្ឌ តព្មូវទុំងសនោះ គឺ្ជាវធិានការពារព្បឆុំងនឹងបណ្តឹ ង ឬវធិានការណាមួយ
ពី ុ្ំណាក់អតិថិជន កន ងកព្មិតដដលចាប់ពាក់ព័នធមិនមានដចងជាកុំហិតសផ្េងពីសនោះ។ 

 (ខ) កន ងកព្មិតអតិបរមាដដលអន ញ្ជញ តសោយចាប់ពាក់ព័នធ ជាលកខខណ្ឌ តព្មូវបដនាម បណ្តឹ ង
ណាមួយកន ងការទមទរ ុ្ំណ្ងព្បឆុំងនឹង Expeditors ព្តូវដតច្ចប់សផ្តើមកន ងរយៈសពលមួយ (១) ឆន ុំ 
ច្ចប់ពីកាលបរសិចឆទននការព្បគ្ល់ ឬការបសញ្ចញទុំនិញ កាលបរសិចឆទដដលទុំនិញគួ្រព្តូវបានព្បគ្ល់ 
ឬបសញ្ចញ ឬកាលបរសិចឆទដដលការខាតបង់ ការខូចខាត ការចុំណាយ ឬការពនារសពលសផ្េងសទៀត
ណាមួយបានសកើតស ើងដុំបូង។ 

៩. លក្ខខណ្ឌ ទទូាត្ ់និងលទធភ្នព្ក្ាងុការទទលួសេវាម្នុទទូាត្់្ ាក្ជ់ាស្ក្ឌតី្ (Credit) 

លកខខណ្ឌ ទូទត់្តង់ោររប្់ Expeditors តព្មូវឲ្យមានការទទួលសាច់ព្បាក់ ម នសពល    
អន វតតស្វា។ Expeditors អាចសព្បើឆ្ ា ន ្ិទធិទុំងស្្ុងរប្់ខលួន កន ងការពនារលទធភ្នពកន ងការ
ទទួលស្វាម នការទូទត់ព្បាក់កន ងរបូភ្នពជាសព្កឌីតដល់អតិថិជន។ ទឹកព្បាក់ និងលកខខណ្ឌ ននសព្ក
ឌីត គឺ្ដផ្ាកសលើការពិនិតយស ើងវញិជាសទៀងទត់រប្់ Expeditors។ Expeditors អាចសព្បើឆ្ ា ន ្ិទធិ 
ផ្ទត ច់ម ខរប្់ខលួន កន ងការបសងាើន បនាយ ផ្ទា ក ឬល បសច្ចលសព្កឌីត សៅព្គ្ប់សពលសវលា សទោះ
សោយសារមូលសហត អវីក៏សោយ និងសោយមិនច្ចុំបាច់ជូនដុំណឹ្ងជាម នស ើយ។ សលើកដលងដតកន ង
កព្មិតដដល Expeditors ព្ពមសព្ពៀងសផ្េងពីសនោះ Expeditors មិនមានកាតពវកិចចកន ងការសធវើ ឬបងាការ
ចុំណាយ ការធា  ឬប សរព្បទនណាមួយស ើយ សទោះជា្ព្មាប់សគ្នលបុំណ្ងអវីក៏សោយ។ 

១០. ការធានាសចញេង  

អតិថិជនព្តូវធា សចញ្ង Expeditors និងការពារ Expeditors ពី និងព្បឆុំងនឹងរល់
បនា ក ការទមទរ ុ្ំណ្ង ការខូចខាត ទុំនួលខ ្ព្តវូ សាលព្កម សសាហ  យ ចុំណាយ ការទូទត់ ឬ
ការខាតបង់ព្គ្ប់ព្បសភទ (រមួមានចុំសពាោះនថលទិញ ការដឹកជញ្ជូ ន ការរកាទ ក ចុំណាយសលើការខាត
សពលសវលានន វា ការឃ្ត់ទ ក អាករ ពនធ ការផ្ទក ការពិន័យ ការខូចខាតសោយនចដនយ សោយ
ព្បសោល ជាផ្លវបិាក ឬជាសទ្ទណ្ឌ  និងចុំណាយសលើបណ្តឹ ង និងចុំណាយ្មសហត ផ្លរប្់ 
Expeditors រមួមាននថលសមធាវ)ី ដដលសកើតសចញពី ឬទក់ទងនឹងចុំណ្ ចមួយ ឬសព្ចើនដូចតសៅ៖ (ក) 
ការបុំពានណាមួយសលើការអោះអាង ការធា  ការព្ពមសព្ពៀង កិចចព្ពមសព្ពៀង ការ្នា ការយល់ព្ពម 
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ឬការលោះបង់្ិទធិសោយអតិថិជន (ខ) ការខកខានណាមួយរប្់អតិថិជនកន ងការទូទត់ព្បាក់ ឬអន 
វតតកាតពវកិចចរប្់ខលួន សៅសពលដល់កាលកុំណ្ត់ ចុំសពាោះ Expeditors ឬចុំសពាោះប គ្គលសផ្េងសទៀត
ណាមួយ (រមួមានអងគភ្នពរោា ភិបាល អនកដឹកជញ្ជូ ន អនកលក់ អនកកាន់កាប់ ឬអនកទទួល្ិទធិននឯក
សារដឹកជញ្ជូ ន ឯកសារ្ត កទុំនិញណាមួយ ឬឯកសារពាណិ្ជជកមមសផ្េងសទៀត) (គ្) ការបុំពានរប្់ 
អតិថិជនសលើចាប់ណាមួយ ឬការខកខានមិនបានលាតព្តោង ដកតព្មូវ ឬបុំសពញទិននន័យ ឬឯក
សារអុំពីការបញ្ចូ ល ការ ុំសចញ ្ នតិ  ្ខ ឬទិននន័យ ឬឯកសារសផ្េងសទៀត (ឃ) ការទមទរ ុ្ំណ្ង
សផ្េងសទៀតណាមួយពី ុ្ំណាក់ប គ្គលសផ្េងសទៀតដបបសនោះណាមួយ កន ងករណី្នីមួយៗ សទោះបីជាមិន
ដមនសោយសារការសធវ្ព្បដហ្ ឬកុំហ ្សផ្េងសទៀតណាមួយរប្់អតិថិជនក៏សោយ។ ព្ប្ិនសបើ
វធិានការ ការទមទរ ុ្ំណ្ង បណ្តឹ ង ឬនីតិវធីិណាមួយ ព្តូវបានសធវើស ើងព្បឆុំងនឹង Expeditors 
ស ោះ Expeditors ព្តូវជូនដុំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកេរដល់អតិថិជន តាមនព្ប្ណី្យ៍សៅកាន់
អា្យោា នសៅសលើ ុ្ំណ្ ុំ ឯកសារដដលរកាទ កជាមួយ Expeditors។ ដផ្ាកសលើការចុំណាយរប្់
អតិថិជន Expeditors អាចជួលសមធាវ ី និងអនកជុំ ញសផ្េងសទៀត តាមជសព្មើ្ផ្ទា ល់រប្់ខលួន ពាក់
ព័នធនឹងបញ្ជា ធា សចញ្ងសនោះ។ កាតពវកិចចធា សចញ្ងរប្់អតិថិជនសៅកន ងកថាខណ្ឌ សនោះ
មិនព្តូវបានអន វតតស ើយ កន ងកព្មិតដដលត លាការមានយ តាត ធិការ្មតាកិចចណាមួយសចញសាល
ព្កមសាា ពរបិទផ្លូវតវា៉ា សោយរកសឃើញជាក់លាក់ថា បនា ក ការទមទរ ុ្ំណ្ង ការខូចខាត ទុំនួល
ខ ្ព្តវូ សាលព្កម សសាហ  យ ចុំណាយ ការទូទត់ព្បាក់ ឬការខាតបង់ ព្តវូបានបងាស ើងសោយ
ផ្ទា ល់ និងព្បហាក់ព្បដហលសោយផ្ទា ល់ សោយសារការសធវ្ព្បដហ្ធងន់ធងរ ឬការព្បព្ពឹតតមិនព្តឹម
ព្តូវសោយសចត រប្់ Expeditors។ 

១១. ការលក្ទ់នំិញងាយខចូ  

ទុំនិញងាយខូច ឬ្តវរ្់ដដលអតិថិជនមិនបានផ្តល់ការដណ្ ុំ្ព្មាប់ការច្ចត់ដចង អាច
ព្តូវបានលក់ ឬសបាោះបង់សច្ចល សោយមិនច្ចុំបាច់ជូនដុំណឹ្ងដល់អតិថិជន មាច ្់ ឬអនកទទួលទុំនិញ
ស ើយ សហើយការទូទត់ ឬការសដញនថលចុំណូ្ល  ្ទធបានពីការលក់ណាមួយ សព្កាយពីការដក
ចុំណាយរចួ ព្តូវស្មើនឹងការព្បគ្ល់ទុំនិញ។ ព្ប្ិនសបើសោយសារមូលសហត ណាមួយ ទុំនិញដឹក
ជញ្ជូ នព្តូវបានបដិស្ធ ឬមិនមានអនកមកទទួលយកសៅកដនលងណាមួយ ឬព្តូវបានដឹកព្ត ប់មក
វញិ អតិថិជនសៅដតព្តវូទូទត់ឲ្យ Expeditors ្ព្មាប់បនា ក និងចុំណាយទុំងអ្់ពាក់ព័នធនឹង
ទុំនិញ។ គ្នម នអវីមួយោក់កាតពវកិចចសលើ Expeditors ឲ្យបញ្ជូ នបនត បញ្ចូ ល ឬជព្មោះទុំនិញ ឬសរៀបចុំការ
ច្ចត់ដចងការសបាោះបង់សច្ចលទុំនិញទុំងស ោះស ើយ។ 

១២ .ឯក្េិទធិ្ រត្យក្សទសូៅសលើ្ទព្យេម្បតិត 

តាមវសិាលភ្នពដដលព្តវូបានអន ញ្ជញ តសោយចាប់ពាក់ព័នធ (សោយគ្នម នកព្មិតនូវ្ិទធិ ឬ  
ឧបាស្្័យសផ្េងណាមួយដដល Expeditors ទទួលបានសព្កាមចាប់ពាក់ព័នធ) Expeditors មាន្ិទធិ
ព្បតយកេទូសៅសលើរល់ព្ទពយ្មបតតិទុំងអ្់ (និងរល់ឯកសារដដលពាក់ព័នធសៅនឹងព្ទពយ្មបតតិ
ទុំងស ោះ) កន ងសពលបចច បបនន ឬប ា ប់ពីសពលសនោះតសៅ ដដល្ាិតសៅកន ងការកាន់កាប់ ការរកាទ ក 
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ឬការព្គ្ប់ព្គ្ង់រប្់ Expeditors ឬកុំព ងព្តូវបានោក់ជាព្ទពយធា សលើរល់បុំណ្ ល និងកាតពវកិចច 
កន ងសពលបចច បបនន និងអ គ្ត រប្់អតិថិជនចុំសពាោះ Expeditors។ ឯក្ិទធិព្បតយកេសនោះ គឺ្ជាការ
បដនាមសៅនឹង្ិទធិ និងឧបាស្្័យដដល Expeditors អាចមានសព្កាមកិចចព្ពមសព្ពៀងសផ្េងៗសទៀត ឬ 
ចាប់ពាក់ព័នធ សហើយសៅដតមានអាន ភ្នពប ា ប់ពីការបញ្ជូ ន ឬការបសញ្ចញព្ទពយ្មបតតិណាមួយ។ 
Expeditors មាន្ិទធិបដិស្ធមិនព្បគ្ល់ ឬបសញ្ចញព្ទពយ្មបតតិណាមួយ កន ងករណី្ដដលអតិថិជន 
ព្បព្ពឹតតសលមើ្នឹងបុំណ្ ល ឬកាតពវកិចចណាមួយចុំសពាោះ Expeditors សទោះបីជាមិនជាប់ពាក់ព័នធនឹង
ព្ទពយ្មបតតិសនោះក៏សោយ។ ព្ប្ិនសបើបុំណ្ ល ឬកាតពវកិចចសនោះ មិនព្តវូបានជព្មោះឲ្យបានោច់សស្្ច 
Expeditors អាចអន វតតរល់្ិទធិ និងឧបាស្្័យរប្់ភ្នគី្ដដលមានកិចចធា  សព្កាមចាប់ពាណិ្ជជ
កមមជាឯក្សមាធានរប្់្ហរដាអាសមរកិ (Uniform Commercial Code of the United States) និង 
ចាប់ណាមួយស្្សដៀងគ្នន សនោះដដលសៅជាធរមាន សព្ៅពី្ិទធិ និងឧបាស្្័យ  សផ្េងៗសទៀត សព្កាម
កិចចព្ពមសព្ពៀង   និង/ឬចាប់សៅជាធរមាន។ រល់ស្ចកតីជូនដុំណឹ្ងដដលព្តូវបានតព្មូវឲ្យ
ព្បគ្ល់ជូនអុំពីការលក់ ឬការច្ចត់ដចង ដដលបានសធវើស ើងោ៉ាងតិចដប់ (១០) នថងព្បតិទិន ម នសពល
សធវើ ុ្ំសណ្ើ ឲ្យមានចុំណាត់ការណាមួយ ច្ចត់ទ កជាការជូនដុំណឹ្ងព្តឹមព្តវូ និងមានសហត ផ្ល។ រល់
ចុំនួនទឹកព្បាក់សលើ្ពីការលក់ ឬការច្ចត់ដចងសផ្េងសទៀត ព្តូវបញ្ជូ នសៅអតិថិជន ប ា ប់ពីកាត់កង
ចុំនួនទឹកព្បាក់ទុំងអ្់ដដលជុំពាក់ Expeditors សហើយអតិថិជនព្តូវទទួលខ ្ព្តូវចុំសពាោះឱនភ្នព
ណាមួយ។  

១៣. េំណ្ងទទូាត្រ់បេ ់Expeditors  

ុ្ំណ្ងទូទត់រប្់ Expeditors ្ព្មាប់ស្វាកមមរប្់ខលួន និងប សរព្បទន ព្តូវរប់បញ្ចូ ល
ជាមួយ និងបដនាមសៅនឹងអព្តា និងបនា កសផ្េងៗរប្់តតិយភ្នគី្ទុំងអ្់ កន ងការច្ចត់ដចង ដឹក
ជញ្ជូ ន ផ្ា ក សផ្ារ ្ត ក បសញ្ចញ បញ្ចូ ល ព្បគ្ល់ ដចកច្ចយ ឬ ការច្ចត់ដចងទុំនិញសផ្េងពីសនោះ សហើយ
មិនព្តូវគិ្តបញ្ចូ លនូវកនព្មភ្នន ក់ងារ កនព្មសជើងសារ ភ្នគ្លាភ ឬចុំណូ្លសផ្េងសទៀត ដដល 
Expeditors បានទទួលពីព្កុមហ  នធា រ៉ាប់រង ឬពីប គ្គលសផ្េងសទៀតស ើយ។ អតិថិជនព្តវូបង់រល់
សសាហ  យ នថលចុំណាយ និងកនព្មសផ្េងៗ (រមួមានកនព្មសមធាវ ី្ មស្្ប) ដដលបានសចញចុំណាយ
សោយ Expeditors ពាក់ព័នធនឹង (ក) ការអន វតតការទូទត់ ឬការ្ងបុំណ្ ល ឬការបុំសពញកាតពវកិចច
រប្់អតិថិជន (រមួមានបណ្តឹ ង ឬការចូលរមួកន ង ឬពាក់ព័នធនឹងនីតិវធីិកេ័យធន ឬនីតិវធីិបណ្ដឹ ង
ករណី្បុំណ្ លសកើនសលើ្ពីសដើមទ ន កន ងករណី្រង់ច្ចុំស្ចកតី្សព្មច) ឬ (ខ) វវិាទណាមួយរវាង 
Expeditors និងអតិថិជន ឬ ប គ្គលសផ្េងណាមួយ។ រល់ទឹកព្បាក់ដដលជាប់ជុំពាក់ Expeditors ព្តវូ
ដតសធវើការទូទត់ជារបិូយប័ណ្ណស្្បចាប់ដដលបានកុំណ្ត់កន ងវកិាយបព្តរប្់ Expeditors ដដលជា
របិូយប័ណ្ណអាចដកបានភ្នល មៗ សោយគ្នម នការកាត់បនាយ បណ្តឹ ងតប ការកាត់កង ការទមទរផ្ទត់ 
និងមិនជាប់ពាក់ព័នធ ព្ពមទុំង គ្នម នការកាត់កង ឬកាត់ទ ក្ព្មាប់ពនធ អាករ ការរបឹអូ្ ការឃ្ត់
ទ ក ឬបញ្ជា សផ្េងសទៀតស ើយ។ សបើ្ិនជាទឹកព្បាក់ណាមួយមិនព្តូវបានទូទត់ សពលដល់កុំណ្ត់
ព្តូវទូទត់ សពលស ោះនឹងព្តូវគិ្តការព្បាក់សលើចុំនួនទឹកព្បាក់ស ោះ រហូតព្តូវបានសធវើការទូទត់ តាម
អព្តា មួយសកបៀ្ព្បាុំភ្នគ្រយ (១,៥%) កន ងមួយដខ (១៩,៧២% កន ងមួយឆន ុំ)។  
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១៤. ក្ម្មេិទធបិញ្ញា  

កមម្ិទធិបញ្ជញ រប្់ Expeditors ដដលបានផ្តល់ បានបងាា ញ ឬ បានសព្បើព្បា្់ ពាក់ព័នធនឹង
ស្វាកមមណាមួយ រមួមានព្បព័នធទិននន័យ ្ូហវដវរ សគ្ហទុំព័រ កមមវធីិ ដុំសណ្ើ រការនីតិវធីិ និងដបបបទ 
របាយការណ៍្ ស្ៀវសៅដណ្ ុំ បទបងាា ញ ព្បកា្នីយបព្តតកតកមម ពាណិ្ជជ្ញ្ជញ  ្ិទធិអនកនិពនធ 
កិចចការ្មាង ត់ខាងធ រកិចច ស្វា្ញ្ជញ  ជុំ ញឯកសទ្ និង្ិទធិសផ្េងៗសទៀតស្្សដៀងគ្នន សនោះ ឬ 
ព្ទពយអរបីូដដលព្តូវបានទទួលសាគ ល់សព្កាមចាប់សៅជាធរមានពាក់ព័នធ (រល់្ិទធិទុំងអ្់ដដល
បានសពាលខាងសលើសនោះ រមួមាន កូដសដើម និងព័ត៌មានស្្សដៀងគ្នន សនោះ ដដលកន ងន័យសនោះ ុ្ំសៅថាជា 
“កមម្ិទធិបញ្ជញ ”) ព្តូវបានបសងាើតស ើង និងរកាទ ក សោយចុំណាយព្បាក់ជាសព្ចើន មានតនមលខព្់
្ព្មាប់ Expeditors ព្តវូរកាជាការ្មាង ត់ និងជាកមម្ិទធិ និងសៅដតជាព្ទពយ្មបតតិផ្ទត ច់ម ខដត
មួយគ្ត់រប្់ Expeditors ព្គ្ប់សពលសវលាទុំងអ្់។ សបើគ្នម នការព្ពមសព្ពៀងលាយលកខណ៍្អកេរជា
ម នពី Expeditors អតិថិជនមិនព្តូវ សទោះជាសោយផ្ទា ល់ ឬសោយព្បសោលកតី ប៉ា នប៉ាង ឬលាតព្តោង 
សព្បើព្បា្់ បសងាើតស ើងវញិ ថតចមលង បកស្សាយអកេរកូដ ដកដព្ប ផ្ទល ្់បតូរ សោោះបុំដបក ចងព្កង ឬសធវើ
វ ិ្ វកមមបញ្រ្ញ្ជច ្ (reverse engineer) សលើកមម្ិទធិបញ្ជញ ណាមួយស ើយ។ អតិថិជនទទួលសាគ ល់ និង
ព្ពមសព្ពៀងថា ការរ ុំសលាភបុំពានសលើអវីដដលសពាលខាងសលើសនោះ បងាឲ្យមានការខូចខាតព្បសោជន៍
ដដលមិនអាចជួ្ជ លបានដល់ Expeditors។  

១៥. ឯក្រនភ្នព្ននទិនានយ័ 

អតិថិជនអោះអាង ធា  និងព្ពមសព្ពៀងថា ខលួនសគ្នរពតាមរល់ចាប់្តីពីការការពារទិននន័យ
និងឯកជនភ្នពដដលសៅជាធរមានពាក់ព័នធនឹងព័ត៌មាន (“ទិននន័យអតិថិជន”) អុំពីទុំ ក់ទុំនង ឬ 
សភញៀវរប្់អតិថិជន ឬអុំពីប គ្គលសផ្េងសទៀតដដលអតិថិជនផ្តល់ជូន Expeditors សដើមបីអាចឲ្យ 
Expeditors បុំសពញស្វាបាន។ ចុំសពាោះទិននន័យអតិថិជន អតិថិជនបុំសពញកិចចជា  “អនកព្តួតពិនិតយ
ទិននន័យ” ឬ ពាកយស្្សដៀងគ្នន សនោះសព្កាមចាប់ពាក់ព័នធ។ អតិថិជនអោះអាង ធា  និងព្ពមសព្ពៀង
បដនាមសទៀតថា ខលួនបានទទួលការព្ពមសព្ពៀង្មស្្ប្ព្មាប់ការលាតព្តោងទិននន័យទុំងអ្់ 
និងការសផ្ារទិននន័យរប្់អតិថិជនសៅកាន់ Expeditors និងតតិយភ្នគី្សផ្េងសទៀត (រមួមានអងគភ្នព   
រោា ភិបាល)។ កន ងការផ្តល់ស្វាកមមដល់អតិថិជន Expeditors អាចព្តូវបានតព្មូវឲ្យដចករ ុំដលក
ទិននន័យអតិថិជនជាមួយនឹងអងគភ្នពរោា ភិបាល និងោក់ឲ្យដុំសណ្ើ រការនូវទិននន័យអតិថិជន ដូសចនោះ
សហើយបុំសពញកិចចជា “អនកដុំសណ្ើ រការទិននន័យ” ឬ ពាកយស្្សដៀងគ្នន សនោះ សព្កាមចាប់ពាក់ព័នធនឹង
ទិននន័យសនោះ សហើយនឹងដុំសណ្ើ រការទិននន័យអតិថិជន សោយអន សលាមតាមការដណ្ ុំស្្បចាប់ពី
អតិថិជន។ Expeditors អាចសព្បើព្បា្់ទិននន័យអតិថិជន ជាដផ្នកមួយននការសបើកគ្ណ្នីអតិថិជន 
ដុំសណ្ើ រការរដាបាលទូសៅ (ឧទហរណ៍្ សដើមបីឲ្យមានអន សលាមភ្នព ការព្តួតពិនិតយដផ្នកហិរញ្ញវតា  ការ
សចញវកិាយបព្ត ឬ ការទរបុំណ្ ល) និងកន ងការបុំសពញស្វា  ។ ព័ត៌មានសនោះអាចព្តូវបានសផ្ារ
សៅកាន់ ឬអាចចូលសៅសមើលបានពីការោិល័យរប្់ Expeditors សៅជ ុំវញិពិភពសលាក។  
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១៦. ្រធានេកិត 

Expeditors មិនទទួលខ ្ព្តូវចុំសពាោះការបាត់បង់ ការខូចខាត ការចុំណាយ ការពនារសពល 
ឬការមិនអន វតតកាតពវកិចច ដដលបងាស ើង ទុំងស្្ងុ ឬមួយដផ្នក សោយកតាត ទុំងឡាយណាដដល
ហួ្ពីការព្គ្ប់ព្គ្ងរប្់ Expeditors រមួមាន (i) កុំលាុំងធមមជាតិ រមួមានសព្គ្នោះទឹកជុំនន់ សព្គ្នោះ
រញ្ជួ យដផ្នដី ខយល់ពយ ោះ ពយ ោះ្ងឃរ ការោច់ចរនតអគ្គិ្នី ឬសព្គ្នោះមហនតរយធមមជាតិសផ្េងសទៀត (ii) 
្ញ្រ្ងាគ ម ការបលន់តាមយនតសហាោះ អុំសពើបលន់ សច្ចរកមម ឬ្កមមភ្នពសភវរកមម (iii) ឧបទាវសហត  ឬការខូច
ខាតននមសធាបាយដឹកជញ្ជូ ន (iv) ការោក់ទណ្ឌ កមមស្ដាកិចច   (v) ចលាចល្ងគម ឬក បកមម   (vi)  
វកិារៈ ឬវកិារៈដដលមានស្សាប់សលើទុំនិញ (vii) អុំសពើសផ្េងៗ ការព្បព្ពឹតតសលមើ្នឹងកិចច្នា ឬការខក
ខានមិនបានសធវើ្កមមភ្នពសោយអតិថិជន ឬប គ្គលសផ្េងណាមួយ ដដលអាចមានផ្លព្បសោជន៍
កន ងទុំនិញស ោះ (viii) អុំសពើទុំងឡាយសធវើសោយអងគភ្នពរោា ភិបាលណាមួយ រមួមានការបដិស្ធ ឬ
ការល បសច្ចលការ ុំចូល ការ ុំសចញណាមួយ ឬអាជាញ បណ្ណច្ចុំបាច់សផ្េងសទៀត ឬ (ix) កូដកមម   ក
សៅ ការបនាយ្កមមភ្នព ឬវវិាទការងារសផ្េងសទៀត។  

១៧. ចាបស់្ដល្ត្ូវអនវុត្ត  ការយល់្ ព្ម្សលើយុត្តត ធិការ និងទីក្ស្នលង 

ខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងឡាយ ព្តូវបកស្សាយសោយអន សលាមតាមចាប់រប្់កមព ជា សោយព ុំ
ទន់គិ្តដល់ទុំ ្់ននសគ្នលការណ៍្ចាប់។ វវិាទណាមួយដដលសកើតសចញពី ឬពាក់ព័នធនឹងខ និង
លកខខណ្ឌ ទុំងសនោះ រមួមានបញ្ជា ណាមួយទក់ទងនឹងអតាិភ្នព  ្ពលភ្នព ឬការរ ុំលាយខ និង
លកខខណ្ឌ ទុំងសនោះ ព្តូវបញ្ជូ នសៅកាន់ និងសោោះស្សាយជាសាា ពរសោយមជឈតតការដដលព្គ្ប់ព្គ្ង
សោយ មជឈមណ្ឌ លមជឈតតការអនតរជាតិននព្បសទ្្ិងាប រ ី (“SAIC”) ស្្បតាមវធិានមជឈតតកមមរប្់
មជឈមណ្ឌ លមជឈតតការអនតរជាតិននព្បសទ្្ិងាប រ ី(“SAIC Rules”) ដដលសៅជាធរមាន សពលស ោះ 
ដដលវធិានទុំងសនោះ ព្តូវបានច្ចត់ទ កថាបានោក់បញ្ចូ លជាឯកសារសោងកន ងព្បការសនោះ។ ចាប់
ព្គ្ប់ព្គ្ងមជឈតតការ គឺ្ចាប់រប្់ព្បសទ្្ិងាប រ។ី ភ្នសាដដលព្តវូសព្បើព្បា្់កន ងដុំសណ្ើ រការ             
មជឈតតកមម គឺ្ភ្នសាអង់សគ្ល្ ។ អតិថិជនព្ពមសព្ពៀងសោយព ុំអាចបដិស្ធបាន សៅនឹងយ តាត ធិការ
មិនផ្ទត ច់ម ខ និងទីកដនលង្ព្មាប់រល់ដុំសណ្ើ រការមជឈតតកមម ្ព្មាប់វវិាទរវាងអតិថិជន និង 
Expeditors កន ង SAIC ។ អតិថិជនព្ពមសព្ពៀងសោយព ុំអាចព្បដកកបានសៅនឹងការច្ចប់សផ្តើម និងការ
សផ្ាររល់ដុំសណ្ើ រការនីតិវធីិ សៅកាន់ SAIC ។ អតិថិជនក៏ព្ពមសព្ពៀងផ្ងដដរ សោយព ុំអាចបដិស្ធ
បាន សៅនឹងការផ្តួចសផ្តើម និងការសផ្ារទីតាុំងកន ងបណ្តឹ ងណាមួយ សៅកាន់ទីតាុំងសផ្េងសទៀតដដល 
Expeditors ជាភ្នគី្កន ងបណ្តឹ ង សហើយដដលបាន្សព្មចសោយខលួនឯង ឬសោយប គ្គលសផ្េងសទៀត។ 
អតិថិជនលោះបង់រល់្ិទធិតវា៉ាកន ងបណ្តឹ ងទុំងអ្់ដដលបានផ្តួចសផ្តើមស ើងកន ង ឬព្តូវបានសផ្ារសៅ
កាន់   ទីតាុំងដដលបានព្ពមសព្ពៀងគ្នន ខាងសលើ ដដលដផ្ាកសលើសគ្នលការណ៍្ដដលបានដចងថា រល់
បណ្ដឹ ងនីតិវធីិគួ្រព្តូវបានសោោះស្សាយកន ងដដនយ តាត ធិការណាដដលមាន្មតាភ្នពព្បស ើ្រជាង។ 

១៨. ្រការសផ្សងៗ 

សទោះបីជាគូ្ភ្នគី្មានលុំ ុំននការព្បតិបតតិជាមួយគ្នន តសរៀងមក មានដុំសណ្ើ រការព្បព្ពឹតត 
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ដុំសណ្ើ រ ការអន វតតកាតពវកិចច ឬទមាល ប់ពាណិ្ជជកមមក៏សោយ (ក) សៅសពលមានការសោងសលើកិចចព្ពម
សព្ពៀង ការទទួលយក ការអន ម័ត ឬការយល់ព្ពម ពី Expeditors សទោះបីជាព ុំព្តូវបានបញ្ជជ ក់
ចា្់លា្់ក៏សោយ កិចចព្ពមសព្ពៀង ការទទួលយក ការអន ម័ត ឬការយល់ព្ពមដបបសនោះ មាន
អាន ភ្នពសៅបាន ល ោះព្តាដតព្តូវបានសធវើស ើងជាលាយលកខណ៍្អកេរ និងច ោះហតាសលខាសោយ
ប គ្គលិកដដលបានទទួល្ិទធិព្តឹមព្តូវពី Expeditors (ខ) ការខកខានកតី ការពនារសពលកតី សោយ
Expeditors កន ងការអន វតត្ ិទធិ ឧបាស្្័យ អុំណាច ឬឯក្ិទធិណាមួយ ព ុំព្តវូច្ចត់ទ កថា ជាការ
លោះបង់្ិទធិស ើយ (គ្) ការអន វតតដតមួយសលើក ឬមួយដផ្នក នូវ្ិទធិ ឧបាស្្័យ អុំណាច ឬឯក្ិទធិ
ណាមួយសោយ Expeditors មិនព្តវូផ្ទត់សចញនូវការអន វតតសផ្េងសទៀត ឬការអន វតតបនតសទៀត នូវ្ិទធិ 
ឧបាស្្័យ អុំណាច ឬឯក្ិទធិណាមួយស ោះស ើយ (ឃ) ការដកដព្ប ការដក្ព្មួល ការល បសច្ចល 
ការលោះបង់្ិទធិ ឬការសោោះបនា កឲ្យរចួពីខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះ ទុំងស្្ុង ឬមួយដផ្នក រល់ឯក
សារដឹកជញ្ជូ ន ឬឯកសារ្ត កទុំនិញ មានព្ប្ិទធភ្នពសៅបាន ល ោះព្តាដតមានការអន ម័តយល់ព្ពម
លាយលកខណ៍្អកេរជាម នពី Expeditors។ Expeditors អាចផ្ទល ្់បតូរខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះបាន
កន ងសពលណាមួយបាន។ ខ និងលកខខណ្ឌ ដដលកុំព ងអន វតត អាចរកបានតាមរយៈសគ្ហទុំព័រ 
www.expeditors.com ចូលជាធរមានកន ងរយៈសពលដប់ព្បាុំ (១៥) នថងព្បតិទិន ប ា ប់ពីការសបាោះ  
ផ្ាយ សហើយអាចខ ្គ្នន ពីលកខខណ្ឌ ដដលសបាោះព មភជាឯកសារពីម ន។ កន ងករណី្មានភ្នពមិនស្្ប
គ្នន រវាងខ និងលកខខណ្ឌ ទុំងសនោះ និងខ និងលកខខណ្ឌ ដដលបានសធវើបចច បបននភ្នពថមីសៅសលើសគ្ហទុំព័រ
រប្់ Expeditors ចូលជាធរមានសៅនថងដដល Expeditors ច្ចប់សផ្តើមស្វាកមម សពលស ោះខ និង
លកខខណ្ឌ ដដលបានសធវើបចច បបននភ្នពថមី នឹងព្តូវបានយកជាសគ្នល។ 

្ព្មាប់សជើងសារគ្យ សៅសពលបញ្ជូ នទុំនិញសៅកាន់្ហរដាអាសមរកិ ស្ចកតីជូនដុំណឹ្ង
ដដលព្តូវបានតព្មូវ គឺ្ព្តវូសធើវស ើងឲ្យស្្បតាម ១៩ CFR ដផ្នក 111.29(b)(1) ដដលបានដចងថា 
ព្ប្ិនសបើសលាកអនកជាអនក ុំចូលកន ងកុំណ្ត់ព្តា ស ោះការទូទត់ឲ្យសជើងសារគ្យ នឹងមិនអាចសធវើឲ្យ
សលាកអនក រចួផ្ តពីកាតពវកិចចទទួលខ ្ព្តវូសលើនថលគ្យស ើយ កន ងករណី្ដដលកនព្មគ្យស ោះមិន
ព្តូវបានបង់សោយអនករត់សជើងសារគ្យ។ ដូសចនោះ ព្ប្ិនសបើសលាកអនកទូទត់ព្បាក់សោយមូលបបទន
បព្ត ស ោះកនព្មសជើងសារគ្យអាចព្តវូបានទូទត់សោយមូលបបទនបព្តសោយដ ក សៅឲ្យភ្នន ក់ងារ
ស្វាគ្យរប្់្ហរដាអាសមរកិ (U.S. Customs Service) ដដលអនករត់សជើងសារគ្យព្តវូព្បគ្ល់សៅ
ឲ្យដផ្នកគ្យ។ 

 

 

 

 

 


