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I. ພາກສະເໜີ 
 

ຈຸດປະສົງ 

 

1.1   ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືສະບັບນີ້ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ດາໍເນີນໂຄງການເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶງ່ 

ໃນຮູບການທຶນກູ້ຢືມ,  ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລາ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ທຶນທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 

ເປັນຜ້ ູບໍລິຫານ1 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ (ທີ່ບ່ໍ 

ແມ່ນການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ)2 ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໂຄງການ. ສັນຍາກູ້ຢືມໄດ້ກໍານົດສາຍພົວພນັທາງດ້ານນຕິກິໍາລະ 

ຫວາ່ງ ຜູ້ກູ້ຢືມ3 ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ,ີ ສ່ວນຄູ່ມສືະບັບນ້ີແມ່ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສິນຄ້າ 

ແລະ/ຫຼື ການກ່ໍສາ້ງຂອງໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາກ ູ້ຢືມ. ສິດແລະພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະ 

ໜອງສິນຄາ້ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາົໂຄງການແມ່ນຖເືອົາຕາມເງ່ີອນໄຂກໍານົດໃນເອກະສານການປະມູນ ແລະ ສັນຍາ 

ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາົວຽກງານກ່ໍສາ້ງ ເປັນຂໍ້ຜູກພັນ,  ແຕ່ບໍ່ໃຫ້

ຖືເອົາຕາມຄູ່່ມສືະບັບນີ້ ຫຼື ສັນຍາກູ້ຢືມກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກພາກສ່ວນທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາກູ້ຢືມນີ້ແລ້ວ, ບ່ໍມີ

ພາກສວ່ນອື່ນໃດຈະມີສິດຫຼື ຮຽກຮ້ອງຫຍັງ ຕໍ່ກັບສັນຍາກູ້ຢືມນີ້ໄດ້. 

 

ຫຼັກການລວມ  

 

1.2 ຜູ້ກູ້ຢືມມີໜາ້ທີຮັ່ບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍກວມເອົາການເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊະ 

ນະການປະມູນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ. ສ່ວນທະນາຄານພັດທະນາອາຊີມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງຮັບປະກັນ 

ວ່າການນາໍໃຊ້ທຶນເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ພຈິາລະນາດ້ານການປະຢັດ (ເສດຖະກິດ) ແລະ ປະສິດ 

ທຜິົນ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຕາມລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການໃນ 

ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບແຕ່ລະກໍລະນີສະເພາະ ໂດຍທົວ່ໄປທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ 

ແນະນໍາ 5 ຫຼັກການພື້ນຖານດ່ັງນ້ີ:           

                                                 
1 ປຶມ້ຄູມ່ືແນະນໍາສະບັບນ້ີ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການທສີະໜອງ, ທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ລວມທັງ  ທນຶເຊ່ິງແມ່ນທະນາຄາພັດທະນາອາຊີ 

ເປນັຜູ້ບລໍິຫານ  
2 ເພື່ອຄັດເລືອກແລະວ່າຈ້າງທີປ່ກືສານັນ້, ໃຫ້ເບິ່ງປຶມ້ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ທີປ່ກຶສາ ໂດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ ແລະ ຜູ້ກູຢ້ມືຂອງຕົນ. ເມື່ອກ່າວເຖິງ (ສິນຄ້າ 

ຫຼືກໍສ່າ້ງ) ໃນຄູ່ມືແນະນໍາການຈດັຊ້ືສນິຄ້າ ແລະ ຈັດຈ້າງແມ່ນກວມເອົາທັງການບລໍກິານທີກ່່ຽວຂອ້ງເຊັ່ນ: ການຂ່ົນສົ່ງ, ການ ປະກັນໄພ, ການຕິດຕ້ັງອຸບ 

ປະກອນແລະເຄ່ືອງຈັກ, ການເດນີເຄືອ່ງຈັກ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາໃນເບືອ້ງຕົ້ນ. ຂ້ໍກໍານດົຕາ່ງໆໃນຄູ່ມືແນະນໍາສະບບັນີຍ້ງັນໍາ 

ໃຊ້ໄດ້ກບັການບລໍິການເຊັ່ນ: ການຂຸດເຈາະ, ການແຕ້ມແຜນທ່ີ ແລະ ການດໍາເນນີກດິຈະກໍາອືນ່ໆທີຄ່າ້ຍຄກືນັ.  
3 ຄໍາຊັບ “ຜູກູ້້ຢືມ” ທີ່ນາໍໃຊ້ໃນປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ີກໍຄ່ຜືູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອືລ້າຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ ແລະ ທຶນທີບ່ລໍິຫານໂດຍທະນາຄານພັດທະ 

ນາອາຊ,ີ ແລະ ຍັງໝາຍເຖງິອງົກອນປະຕບິດັໂຄງການ. ໃນບາງກລໍະນີ, ຜູ້ກູຢ້ມືມີໜ້າທີ່ເປນັສືກ່າງ   ແລະ ອົງກອນ ຫຼືສະຖາບນັ ເປນັຜ ູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບດັ 

ໂຄງການ. ສນັນ້ຜູກູ້ຢ້ມືທີກ່່າວເຖງິໃນຄູມ່ແືນະນາໍສະບບັນີ ້ຈ່ຶງກວມເອາົບນັດາອງົກອນພ້ອມທັງຜູກູ້ຢ້ມືຕາມການ ຕົກລົງຂອງການກູຢ້ືມ. 
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I. ພາກສະເໜີ 
 

ຈຸດປະສົງ 

 

1.1   ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືສະບັບນີ້ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ດາໍເນີນໂຄງການເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶງ່ 

ໃນຮູບການທຶນກູ້ຢືມ,  ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລາ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ທຶນທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 

ເປັນຜ້ ູບໍລິຫານ1 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ (ທີ່ບ່ໍ 

ແມ່ນການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ)2 ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໂຄງການ. ສັນຍາກູ້ຢືມໄດ້ກໍານົດສາຍພົວພນັທາງດ້ານນຕິກິໍາລະ 

ຫວາ່ງ ຜູ້ກູ້ຢືມ3 ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ,ີ ສ່ວນຄູ່ມສືະບັບນ້ີແມ່ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສິນຄ້າ 

ແລະ/ຫຼື ການກ່ໍສາ້ງຂອງໂຄງການຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາກ ູ້ຢືມ. ສິດແລະພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະ 

ໜອງສິນຄາ້ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາົໂຄງການແມ່ນຖເືອົາຕາມເງ່ີອນໄຂກໍານົດໃນເອກະສານການປະມູນ ແລະ ສັນຍາ 

ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາົວຽກງານກ່ໍສາ້ງ ເປັນຂໍ້ຜູກພັນ,  ແຕ່ບໍ່ໃຫ້

ຖືເອົາຕາມຄູ່່ມສືະບັບນີ້ ຫຼື ສັນຍາກູ້ຢືມກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກພາກສ່ວນທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາກູ້ຢືມນີ້ແລ້ວ, ບ່ໍມີ

ພາກສວ່ນອື່ນໃດຈະມີສິດຫຼື ຮຽກຮ້ອງຫຍັງ ຕໍ່ກັບສັນຍາກູ້ຢືມນີ້ໄດ້. 

 

ຫຼັກການລວມ  

 

1.2 ຜູ້ກູ້ຢືມມີໜາ້ທີຮັ່ບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍກວມເອົາການເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊະ 

ນະການປະມູນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ. ສ່ວນທະນາຄານພັດທະນາອາຊີມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງຮັບປະກັນ 

ວ່າການນາໍໃຊ້ທຶນເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ພຈິາລະນາດ້ານການປະຢັດ (ເສດຖະກິດ) ແລະ ປະສິດ 

ທຜິົນ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວຈິງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຕາມລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການໃນ 

ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບແຕ່ລະກໍລະນີສະເພາະ ໂດຍທົວ່ໄປທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ 

ແນະນໍາ 5 ຫຼັກການພື້ນຖານດ່ັງນ້ີ:           

                                                 
1 ປຶມ້ຄູມ່ືແນະນໍາສະບັບນ້ີ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການທສີະໜອງ, ທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ລວມທັງ  ທນຶເຊ່ິງແມ່ນທະນາຄາພັດທະນາອາຊີ 

ເປນັຜູ້ບລໍິຫານ  
2 ເພື່ອຄັດເລືອກແລະວ່າຈ້າງທີປ່ກືສານັນ້, ໃຫ້ເບິ່ງປຶມ້ຄູ່ມືການນໍາໃຊ້ທີປ່ກຶສາ ໂດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ ແລະ ຜູ້ກູຢ້ມືຂອງຕົນ. ເມື່ອກ່າວເຖິງ (ສິນຄ້າ 

ຫຼືກໍສ່າ້ງ) ໃນຄູ່ມືແນະນໍາການຈດັຊ້ືສນິຄ້າ ແລະ ຈັດຈ້າງແມ່ນກວມເອົາທັງການບລໍກິານທີກ່່ຽວຂອ້ງເຊັ່ນ: ການຂ່ົນສ່ົງ, ການ ປະກັນໄພ, ການຕິດຕ້ັງອຸບ 

ປະກອນແລະເຄ່ືອງຈັກ, ການເດນີເຄືອ່ງຈັກ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາໃນເບືອ້ງຕົ້ນ. ຂ້ໍກໍານດົຕາ່ງໆໃນຄູ່ມືແນະນໍາສະບບັນີຍ້ງັນໍາ 

ໃຊ້ໄດ້ກບັການບລໍິການເຊັ່ນ: ການຂຸດເຈາະ, ການແຕ້ມແຜນທ່ີ ແລະ ການດໍາເນນີກດິຈະກໍາອືນ່ໆທີຄ່າ້ຍຄກືນັ.  
3 ຄໍາຊັບ “ຜູກູ້້ຢືມ” ທີ່ນາໍໃຊ້ໃນປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ີກໍຄ່ຜືູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອືລ້າຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ ແລະ ທຶນທີບ່ລໍິຫານໂດຍທະນາຄານພັດທະ 

ນາອາຊ,ີ ແລະ ຍັງໝາຍເຖງິອງົກອນປະຕບິດັໂຄງການ. ໃນບາງກລໍະນີ, ຜູ້ກູຢ້ມືມີໜ້າທີ່ເປນັສືກ່າງ   ແລະ ອົງກອນ ຫຼືສະຖາບນັ ເປນັຜ ູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບດັ 

ໂຄງການ. ສນັນ້ຜູກູ້ຢ້ມືທີກ່່າວເຖງິໃນຄູມ່ແືນະນາໍສະບບັນີ ້ຈ່ຶງກວມເອາົບນັດາອງົກອນພ້ອມທັງຜູກູ້ຢ້ມືຕາມການ ຕົກລົງຂອງການກູຢ້ືມ. 

(a) ຍົກເວ້ັນສໍາລັບກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມທີໄ່ດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກຄະນະຜູ້ອໍານວຍການກຸ່ມ (Board of 

Directors) ຖ້າບ່ໍດັ່ງນັ້ນ, (i) ທືນກູ້ຢືມຫລທືືນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກແຫລ່ງກອງທືນພເິສດສາມາດນໍາໃຊ້ 

ເພື່ອ ຈັດຊື້ສີນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງແລະການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ສະໜອງຈາກ ແລະ ຜະລິດໃນປະເທດສະມາ 

ຊິກ ກໍາລັງພັດທະນາທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊັບພະຍາກອນດ່ັງກ່າວນ້ັນ ຫລື ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກໍາ 

ລັງພັດທະນາ; (ii) ທືນກູ້ຢືມຫລທືືນຊ່ວຍເຫລືອລ້າທ່ີມາຈາກແຫລ່ງທືນປົກກະຕິຂອງ ເອດີບີ ຫລື 

ທືນທີ່ຢູ່ພາຍໄຕ້ການບໍລິຫານຂອງເອດີບີ ສາມາດນໍາໃຊ້ເພືອ່ຈັດຊື້ສີນຄ້າ, ຈັດຈ້າງແຮງງານ ແລະ ການ 

ບໍລິການຕ່າງໆທີ່ສະໜອງຈາກແລະ ຜະລິດໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.  

(b) ຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການປະຢັດ (ເສດຖະກິດ) ແລະ ປະສິດທຜົິນໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 

ລວມທັງ ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ (ທີບ່ໍ່ແມ່ນທີປຶ່ກສາ) ທີກ່່ຽວຂ້ອງ.    

(c) ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຂອງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຕ່ໍບັນດາຜູ້ມີສິດສດິເຂົ້າຮ່ວມປະມນູຈາກປະເທດ 

ທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທີ່ກາໍລັງພັດທະນາ4 ຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນດຽວກັນ ແລະມີໂອ 

ກາດເທົາ່ທຽມກນັໃນການແຂ່ງຂັນປະມູນ ເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການໄດ້ຮັບ 

ທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ;ີ 

(d) ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ແລະ ການຜລິດຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍລິດປຸງ

ແຕ່ງພາຍ ໃນປະເທດ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເອງ; ແລະ 

(e) ຄວາມສໍາຄັນດາ້ນຂອງຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.   

 

1.3   ການແຂ່ງຂັນແບບເປີດກວ້າງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດຊື້ຂອງລັດທີມ່ີປະສິດທິຜົນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງ

ກໍານົດຮູບການທີ່ເໝາະສົມທີສຸ່ດໃນການຈັດຊືໃ້ຫ້ສະເພາະແຕ່ລະລາຍການ. ສ່ວນໃຫຍ່ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ

ສາກົນ ແມ່ນຮູບການເໝາະສົມທີສຸ່ດ ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີຖ່ືກຕ້ອງ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ສິດທພິິເສດ 

ສໍາລັບສິນຄ້າຜະລິດພາຍ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາົພາຍໃນປະເທດ ແລະເມື່ອເຫັນວ່າເໝາະສົມສາໍລັບຜ ູ້ຮັບເໝາົ 

ພາຍໃນປະເທດ5 ທີ່ໄດ້ກໍານົດເງື່ອນໄຂໄວ້ລ່ວງໜາ້ແລ້ວນ້ັນ. ດ່ັງນ້ັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງ 

ໃຫ້ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຈັດຊ້ືສິນຄ້າ ແລະ ການຮັບເໝາົກ່ໍສາ້ງຜ່ານການປະມູນເປີດກວ້າງສາກົນເພື່ອເປີດໂອກາດ 

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕອບສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາົ6 ອ່ືນໆທີມ່ີຄຸນລັກສະນເໝາະສົມໄດ້ເຂົາ້ຮ່ວມ. ພາກທີ 2 ຂອງຄູ່ມ ື

ແນະນໍາສະບັບນ້ີອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນການປະມນູເປີດກ້ວາງສາກົນ. 

 

1.4   ໃນເມື່ອເຫັນວາ່ການປະມູນເປີດກ້ວາງສາກົນ (ICB) ບ່ໍແມ່ນຮູບການປະມູນທີ່ເໝາະສົມທີສຸ່ດນັ້ນ, ກໍ່ສາ 

ມາດນາໍໃຊ້ຮູບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອ່ືນໄດ້. ພາກທີ 3 ຂອງຄ່ ູມືແນະນໍາສະບັບນ້ີອະທິບາຍຮູບແບບການຈັດຊື້ອ່ືນໆ

ເລົ່ານ້ັນພ້ອມທັງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຂອງການນາໍໃຊ້ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກວ່າ. ສ່ວນຮູບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ 

ທີ່ອາດຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ແມ່ນອີງຕາມເນື້ອໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ເຊ່ິງໄດ້ລະບໄຸວ້ໃນສັນຍາ

ກູ້ຢືມ. ວິທກີານ ສະ ເພາະທ່ີອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເພື່ອຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ໃດໜຶງ່ນ້ັນຈະຖືກ

ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາການໃຫທ້ຶນ. ສ່ວນສັນຍາສະເພາະທີຈ່ະໄດ້ຮັບທຶນຈາກການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຮູບການ 

                                                 
4 ໃຫ້ເບິງ່ວກັ 1.6, 1.7, ແລະ 1.8. 
5 ຈຸດປະສົງຂອງຄ ູ່ມືແນະນໍາສະບບັນີ,້ (ຜູ້ຮບັເໝາົ) ໝາຍເຖງິ ບລໍສິດັ ທ່ີສະໜອງບລໍກິານວຽກກໍສ່້າງເທົ່ານັນ້. 

6 ໃຫ້ເບິງ່ວກັ 1.6, 1.7, ແລະ 1.8. 

 

2



 

 

1.8  ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້: 
 

(a)  ບັນດາບໍລິສັດຢູ່ໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ຜະລດິໃນປະເທດໃດໜຶ່ງອາດຖືກຕັດສິດອອກຈາກການ 

ປະມູນເພື່ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີໄ່ດ້ລະບຸໄວໃ້ນ 

ພາກທີ 7 ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ຫ້າມນາໍສິນຄ້າເຂົ້າມາ ຫຼື ຊໍາລະເງິນໃຫແ້ກ່ 

ປະເທດໃດໜຶ່ງ, ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ອົງກອນໃດໜຶ່ງ. ຖ້າຫາກປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມຫາກຫາ້ມການຊໍາລະໃຫ້ແກ ່

ບໍລິສັດໃດໜຶງ່ ຫຼື ສໍາລັບສີນຄ້າໃດໜຶ່ງ ຕາມມະຕິທີກ່່າວມານ້ັນ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວອາດຈະຖກືຕັດຊື່ອອກ 

ຈາກການປະມູນໄດ້. 

(b) ບໍລິສັດທີ່ຖືກວ່າຈາ້ງເປັນທີ່ປຶກສາເພື່ອກະກຽມ ຫຼື ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອ

ຂ່າຍຈະຕ້ອງຖືກຕັດສິດຈາກການສະໜອງສິນຄາ້, ຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການບໍລິການທີເ່ນື່ອງຈາກມີ 

ການກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ເຊ່ິງເປັນຜູ້ກະກຽມ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກາ່ວ. 

ຂໍ້ກໍານົດນີ້ຈະບ່ໍຖືກນໍາໃຊ້ກັບບັນດາບໍລິສັດອ່ືນໆ (ເຊ່ັນ: ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝາົກໍ່ສາ້ງ ຫຼື ຜູ້ຕອບສະ 

ໜອງສິນຄາ້) ທີ່ພ້ອມກັນປະຕບັິດພັນທະຂອງຜູ້ຮັບເໝາົພາຍໃຕ້ສັນຍາສາໍເລັດຄົບຊຸດ ຫຼື ສັນ ຍາການ 

ອອກແບບ ຫຼື ສັນຍາການກໍ່ສ້າງ93.  

(c) ລັດວິສະຫະກິດຂອງປະເທດຜູກູ້້ຢືມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນໄດ້ ເມື່ອວິສະຫະກິດດ່ັງກ່າວຫາກສາ 

ມາດຢັ້ງຢືນວ່າ (i) ມີຄວາມເປັນເອກກະລາດ ທາງດ້ານກົດໝາຍແລະການເງິນ, (ii) ດໍາເນີນທຸລະ 

ກິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການຄາ້ (ກົດໝາຍວິສະຫະກິດ) ແລະ (iii) ເປັນອົງກອນເອກະລາດຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼ ື

ຜູ້ກູ້ຢືມຍ່ອຍ104 

(d) ບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນຖືກໃສ່ໂທດເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບເນ້ືອໃນວັກທີ 1.14 (d) ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ຫຼື ນະໂຍ 

ບາຍເພື່ອຕໍ່ຕາ້ນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຫຼັກການ ແລະ ຄາໍແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊື່ ຂອງທະນາ 

ຄານພັດທະນາອາຊີ   (ທັງສອງເອກກະສານນ້ີໄດ້ ມີການດັດແກ້ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ) ຖືວ່າຂາດຄຸນ

ລັກສະນະເໝາະສົມທີຈ່ະໄດ້ຮບັສັນຍາແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນ ຫຼື ດ້ານອ່ືນໆຈາກສັນຍາທີ່ທະ 

ນາຄານພັດທະ ນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ້ ຫຼື ສັນຍາທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີເປັນຜູ້ບໍລຫິານໃນຊ່ວງ 

ໄລຍະເວລາທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ກາໍນົດໄວ້.    

 

ການເຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າ ແລະ ສະໜອງທຶນແບບມີຜົນຍ້ອນຫຼງັ  

 

1.9 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສ່ົງເສີມໃຫ້ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດດໍາເນີນບາງຂ້ັນຕອນລິເລິ່ມການຈັດຊື້ກ່ອນທີ ່

ຈະເຊັນສັນຍາກ້ ູຢືມ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຂັ້ນຕອນການຈັດຊ້ືເຊິ່ງລວມທງັການໂຄສະນາການປະມູນຕ້ອງສອດ 

ຄ່ອງກັບປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍານ້ີ ເພື່ອວ່າສັນຍາທີເ່ຊັນນັ້ນມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນກັບການສະໜອງທຶນຈາກ ທະນາຄານ 

ພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຕ້ີອງກວດກາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ນໍາໃຊ.້ ຜູ້ກູ້ຢືມຮັບ ຜິດ

ຊອບການເຊັນສັນຍາລວ່ງໜາ້ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງເອງ ແລະ ຂ້ໍຕົກລົງໃນການດໍາເນີນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

ທີຕ່ິດພັນກັບຫຼັກການ, ການປະກອບເອກະສານ ຫຼື ສະເໜໃີຫ້ ສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນນ້ັນ, ບໍ່ຖືເປັນ

ເງື່ອນໄຂໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີຮັບປະກັນໃຫ້ການກູ້ຢືມແກ່ໂຄງການ. ຖ້າຫາກວາ່ສັນຍາໄດ້ເຊັນກນັ 

ແລ້ວ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະຊໍາລະທົດແທນຄືນໃຫແ້ກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕາມສັນຍາທີໄ່ດເ້ຊັນກ່ອນການເຊັນສັນ 

                                                 
9  ໃຫ້ເບິ່ງຫວກັທ.ີ 2.5.  
10 ນອກເໜືອຈາກການຮັບເໝົາໂດຍຜູ້ກູຢ້ືມ ຕາມທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃນຫວັກທ.ີ 3.8. 

ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຕອ້ງສອດຄ່ອງກັບສັນຍາກູ້ຢືມ ເຊິ່ງລະບຸໄວ້ໃນແຜນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງຕາມເນື້ອໃນຫວັກທີ 1.16 

ຂອງປ້ືມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້.   

 

ການນໍາໃຊ້ຄູ່ມືແນະນໍາການຈັດຊື-້ຈັດຈ້າງ 

 

1.5  ຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມແືນະນໍາສະບັບນ້ີແມ່ນນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆສັນຍາຂອງ 

ການຈັດຊ້ຶສິນຄ້າ ແລະ ການຮັບເໝາົກໍ່ສາ້ງຂອງທຶນກ ູ້ຢືມ ໂດຍທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ71 ໄດ້ສະໜອງໃຫທ້ງັ 

ໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. ສ່ວນການປະມນູຈັດຊ້ືສິນຄ້າແລະ ການຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງທີ່ ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານພັດ ທະ 

ນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ້ນ້ັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດນໍາໃຊ້ຫລັກການ ແລະວິທີການອື່ນໆໄດ້. ໃນກໍລະນີນີ້, ທະນາຄານ 

ພັດທະນາອາຊີຈະຕ້ອງມຄີວາມເພິ່ງພໃໍຈຕ່ໍກັບຫລັກການແລະຂັ້ນຕອນທີ່ຜູກູ້້ຢືມໄດ້ນໍາໃຊ້ ເພື່ອປະຕ ິ ບັດພັນທະ 

ຂອງຕົນໃຫ້ສາໍເລັດເພື່ອເຮດັໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກາ່ວດໍາເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທຜົິນທັງຮັບ ປະກັນການ 

ຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:   

 

(a) ໄດ້ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສົມດຸນກັບສ່ວນທີເ່ຫຼືອຂອງໂຄງການ; 

(b)  ສາມາດສ່ົງມອບສິນຄ້າ  ຫຼື ສໍາເລັດວຍກກໍ່ສ້າງທັນຕາມກໍານົດເວລາ; ແລະ  

(c)  ລາຄາສະເໜີກໍສົມເຫດສົມຜົນ, ບ່ໍສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລບົຕ່ໍເສດຖະກິດແລະການເງິນຂອງໂຄງການ. 

 

ຄຸນລກັສະນະເໝາະສົມ  

 

1.6 ເພື່ອສ່ົງເສີມໃຫມ້ີການແຂ່ງຂັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນຈາກບັນດາ 

ປະເທດສະມາຊິກສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນເພື່ອສະເໜີສິນຄ້າ, ການຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ ແລະ ການບໍລິການແກ່ໂຄງ 

ການ82 ທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ.້ ບໍ່ວ່າເງ່ືອນໄຂເຂົ້າຮ່ວມໃດໆກໍຕາມລວ້ນຖືກຈໍາກັດຢູໃ່ນ 

ລະດັບທີມ່ຄີວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານຄຸນວຸດທຂິອງບໍລິສັດທີຈ່ະສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໃຫສໍ້າເລັດ. 

  

1.7   ໂດຍກ່ຽວພັນກັບສັນຍາທີ່ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊສີະໜອງທຶນທງັໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງນ້ັນ, ທະນາ 

ຄານພັດທະນາອາຊຈີະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະຜູ້ຈັດຊື້ປະຕິເສດບໍລິສັດ ໃນການເຂົາ້ຮວ່ມຂະບວນການປະ 

ມູນຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເພື່ອປະຕິບັດສັນຍາ ໃຫ້ສາໍເລັດລົງ 

ໄດ້; ແລະ ບໍ່ຍອມໃຫ້ ຜູ້ກູ້ຢືມຕັດສິດບໍລິສັດຮ່ວມປະມູນໃດໜຶ່ງດວ້ຍເຫດຜົນດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ. ເມື່ອເປັນແນວນ້ັນ, 

ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນພະຍາຍາມຄັດເລອືກຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມການປະມູນຕາມຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວິຊາການ ແລະ ການເງິນ 

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫຼາຍທີ່ສດຸ ເພື່ອຮບັປະກັນວ່າຜູ້ຊະນະ ການປະມູນສາມາດ ປະຕິບັດສັນຍາ ໃຫ້ສໍາເລັດລົງໄດ.້ 

                                                 
7 ທີ່ນີີ້ກວມເອົາສນັຍາຕ່າງທີອ່ົງກອນຈັດຊືຈ້ັດຈ້າງຕວົແທນ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢມືຈ້າງມາ ດັ່ງໄດ້ ອະທິບາຍໃນວັກ 3.10.  
8 ໃຫ້ເບິ່ງ ວກັ 2.11. 
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1.8  ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້: 
 

(a)  ບັນດາບໍລິສັດຢູ່ໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ຜະລດິໃນປະເທດໃດໜຶ່ງອາດຖືກຕັດສິດອອກຈາກການ 

ປະມູນເພື່ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີໄ່ດ້ລະບຸໄວໃ້ນ 

ພາກທີ 7 ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ຫ້າມນາໍສິນຄ້າເຂົ້າມາ ຫຼື ຊໍາລະເງິນໃຫແ້ກ່ 

ປະເທດໃດໜຶ່ງ, ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ອົງກອນໃດໜຶ່ງ. ຖ້າຫາກປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມຫາກຫາ້ມການຊໍາລະໃຫ້ແກ ່

ບໍລິສັດໃດໜຶງ່ ຫຼື ສໍາລັບສີນຄ້າໃດໜຶ່ງ ຕາມມະຕິທີກ່່າວມານ້ັນ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວອາດຈະຖກືຕັດຊື່ອອກ 

ຈາກການປະມູນໄດ້. 

(b) ບໍລິສັດທີ່ຖືກວ່າຈາ້ງເປັນທີ່ປຶກສາເພື່ອກະກຽມ ຫຼື ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍລິສັດໃນເຄືອ

ຂ່າຍຈະຕ້ອງຖືກຕັດສິດຈາກການສະໜອງສິນຄາ້, ຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການບໍລິການທີເ່ນື່ອງຈາກມີ 

ການກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ເຊ່ິງເປັນຜູ້ກະກຽມ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກາ່ວ. 

ຂໍ້ກໍານົດນີ້ຈະບ່ໍຖືກນໍາໃຊ້ກັບບັນດາບໍລິສັດອ່ືນໆ (ເຊ່ັນ: ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຮັບເໝາົກໍ່ສາ້ງ ຫຼື ຜູ້ຕອບສະ 

ໜອງສິນຄາ້) ທີ່ພ້ອມກັນປະຕບັິດພັນທະຂອງຜູ້ຮັບເໝາົພາຍໃຕ້ສັນຍາສາໍເລັດຄົບຊຸດ ຫຼື ສັນ ຍາການ 

ອອກແບບ ຫຼື ສັນຍາການກໍ່ສ້າງ93.  

(c) ລັດວິສະຫະກິດຂອງປະເທດຜູກູ້້ຢືມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນໄດ້ ເມື່ອວິສະຫະກິດດ່ັງກ່າວຫາກສາ 

ມາດຢັ້ງຢືນວ່າ (i) ມີຄວາມເປັນເອກກະລາດ ທາງດ້ານກົດໝາຍແລະການເງິນ, (ii) ດໍາເນີນທຸລະ 

ກິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການຄາ້ (ກົດໝາຍວິສະຫະກິດ) ແລະ (iii) ເປັນອົງກອນເອກະລາດຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼ ື

ຜູ້ກູ້ຢືມຍ່ອຍ104 

(d) ບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນຖືກໃສ່ໂທດເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບເນ້ືອໃນວັກທີ 1.14 (d) ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ຫຼື ນະໂຍ 

ບາຍເພື່ອຕໍ່ຕາ້ນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຫຼັກການ ແລະ ຄາໍແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊື່ ຂອງທະນາ 

ຄານພັດທະນາອາຊີ   (ທັງສອງເອກກະສານນ້ີໄດ້ ມີການດັດແກ້ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ) ຖືວາ່ຂາດຄຸນ

ລັກສະນະເໝາະສົມທີຈ່ະໄດ້ຮບັສັນຍາແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນ ຫຼື ດ້ານອ່ືນໆຈາກສັນຍາທີ່ທະ 

ນາຄານພັດທະ ນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ້ ຫຼື ສັນຍາທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີເປັນຜູ້ບໍລຫິານໃນຊ່ວງ 

ໄລຍະເວລາທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ກາໍນົດໄວ້.    

 

ການເຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າ ແລະ ສະໜອງທຶນແບບມີຜົນຍ້ອນຫຼງັ  

 

1.9 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສ່ົງເສີມໃຫ້ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດດໍາເນີນບາງຂ້ັນຕອນລິເລິ່ມການຈັດຊື້ກ່ອນທີ ່

ຈະເຊັນສັນຍາກ້ ູຢືມ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຂັ້ນຕອນການຈັດຊ້ືເຊິ່ງລວມທງັການໂຄສະນາການປະມູນຕ້ອງສອດ 

ຄ່ອງກັບປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍານ້ີ ເພື່ອວ່າສັນຍາທີເ່ຊັນນັ້ນມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນກັບການສະໜອງທຶນຈາກ ທະນາຄານ 

ພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຕ້ີອງກວດກາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ນໍາໃຊ.້ ຜູ້ກູ້ຢືມຮັບ ຜິດ

ຊອບການເຊັນສັນຍາລວ່ງໜາ້ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງເອງ ແລະ ຂ້ໍຕົກລົງໃນການດໍາເນີນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

ທີຕ່ິດພັນກັບຫຼັກການ, ການປະກອບເອກະສານ ຫຼື ສະເໜໃີຫ້ ສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນນ້ັນ, ບໍ່ຖືເປັນ

ເງື່ອນໄຂໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີຮັບປະກັນໃຫ້ການກູ້ຢືມແກ່ໂຄງການ. ຖ້າຫາກວາ່ສັນຍາໄດ້ເຊັນກນັ 

ແລ້ວ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະຊໍາລະທົດແທນຄືນໃຫແ້ກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕາມສັນຍາທີໄ່ດເ້ຊັນກ່ອນການເຊັນສັນ 

                                                 
9  ໃຫ້ເບິ່ງຫວກັທ.ີ 2.5.  
10 ນອກເໜືອຈາກການຮັບເໝົາໂດຍຜູ້ກູຢ້ືມ ຕາມທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃນຫວັກທ.ີ 3.8. 
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ຍາກູ້ຢືມກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເຊ່ິງຖືວາ່ເປັນການສະໜອງທຶນແບບມີຜົນຢ້ອນຫຼັງ  ແລະ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ ້

ພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ ເຊ່ິງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມເທົາ່ນັ້ນ. 
 

ການຮ່ວມທຶນ 

 

1.10   ບໍ່ວ່າບໍລິສັດໃດກໍຕາມອາດຈະເຂ້ົາປະມູນແບບເອກກະລາດ (ແບບດ່ຽວ) ຫຼື ຮ່ວມທຶນກັບບໍລິສັດອື່ນກໍ່ໄດ ້

ໂດຍຈະຕ້ອງຢ້ັງຢືນການຮ່ວມທຶນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ກັບບໍລິສັດພາຍໃນແລະ/ຫຼືບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ, 

ແຕ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະບໍ່ຮັບເອົາເງ່ືອນໄຂຂອງການປະມູນທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ີການຮ່ວມທຶນແບບ ບັງຄັບ 

ຫຼື ຮູບການຮວມຕວົແບບບັງຄັບອ່ືນໆລະຫວາ່ງບໍລິສັດດ້ວຍກັນ.  

 

ການທົບທວນຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  

 

1.11 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊທີບົທວນແລະກວດກາຂ້ັນຕອນການຈັດຊ້ື, ເອກະສານຕ່າງໆ, ການປະເມນີ 

ຜົນການປະມູນ, ການສະເໜີໃຫ້ສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມນູ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆ   ເພື່ອຮັບປະກັນວາ່ຂະບວນ 

ການຈັດຊ້ືນັ້ນຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກການທີ່ຕົກລົງເຫັນດີນາໍກັນແລ້ວໄດ້. ຫຼັກການການທົບທວນແລະກວດກາ 

ເລົ່ານ້ີແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍທີ 1. ແຜນການຈັດຊ້ືທີ່ຖືກອະນຸມັດໂດຍທະນາຄານພັດທະນາ 

ອາຊີ115 ແລ້ວ ນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸຫຼັກການການທົບທວນນີອີ້ງຕາມປະເພດຂອງການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ວຽກ 

ງານຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບທນຶທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.  

 

ການຈັດຊື-້ຈດັຈ້າງບໍຖ່ືກລະບຽບ  
 

1.12 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ລາຍຈ່າຍສໍາລັບສັນຍາ ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ຖືກ 

ຈັດຊື້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂການຕົກລົງການໃຫທ້ຶນ ແລະ ຫຼັກການໃນປ້ຶມຄູ່ມືສະບັບນີ.້ ຖ້າຫາກວ່າການຈັດຊື້ 

ດັ່ງກ່າວຫາກບ່ໍຖືກດໍາເນີນໄປຕາມທີຫ່ຼັກການທີ່ກາໍນົດໄວ້ນັນ້, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະປະກາດວ່າ ເປັນ 

ການຈັດຊ້ືບໍ່ຖືກລະບຽບ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວກໍ່ຈະລະງັບງົບປະມານທ່ີຈັດສັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຊື້ດ່ັງກ່າວ. ໃນ 

ບາງກໍລະນ,ີ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີອາດຈະອະນຸມັດໃຫມ້ີການປະມູນຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີໄ່ດ້ຖະແຫງຼ ການຈັດ 

ຊື້ບ່ໍຖືກລະບຽບໄປແລ້ວ. ນອກຈາກນ້ີ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີອາດນໍາໃຊວ້ທິີແກ້ໄຂອື່ນໆເຊ່ິງໄດ້ລະບຸໄວ ້

ໃນສັນຍາຕົກລົງທາງດາ້ນການເງິນ. ເຖິງແມ່ນວາ່ສັນຍາດັ່ງກ່າວຈະຖືກເຊັນໄປແລ້ວໂດຍການຮັບຮອງຈາກທະ 

ນາຄານພັດທະນາອາຊີກ່ໍຕາມ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຍັງມີສິດປະກາດວາ່ເປັນການຈັດຊ້ືບໍ່ຖືກລະບຽບຖ້າ

ຫາກໄດຂ້ໍ້ສະຫຼຸບວາ່ ການໃຫ້ການຮັບຮອງທີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ນັນ້ພັດຢູ່ບົນພື້ນຖານທີ່ຂ້ໍມູນທີຜ່້ ູກູ້ຢືມສະໜອງໃຫ້ນ້ັນບໍ ່

ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບິດເບືອນຄວາມຈງິ ຫຼື ດັດແກ້ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ເນ້ືອໃນສັນຍາເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບ 

ການອະນຸມັດຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ 

 

                                                 
11 ໃຫ້ເບິ່ງຫວກັທ.ີ 1.16. 
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ການອ້າງອີງເຖງິ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  

 

1.13   ໃນກໍລະນີສັນຍາໄດ້ຮບັທຶນທງັໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶງ່ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຄວນມີການອ້າງ 

ອີງເຖິງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄວ້ໃນເອກະສານການປະມນູໂດຍໃຊເ້ນ້ືອຄວາມດັ່ງຕ່ໍໄປນີ້: 

 

“ . . . (ຊື່ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ) . . . ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມຈາກ (ແຫຼ່ງທຶນປົກກະຕິ ຫຼື ແຫຼ່ງທຶນພເິສດຂອງທະນາຄານພັດທະນາ 

ອາຊີ ເປັນຈໍານວນເງິນທຽບເທົາ່ກັບ……. ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂ້ົາໃນ (ຊື່ໂຄງການ) ແລະ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນໍາໃຊທ້ນຶກູ້ 

ຢືມດ່ັງກ່າວເພ່ືອຊໍາລະລາຍຈ່າຍຕາມສັນຍາ (ບັນດາສັນຍາ) ຕາມທີໄ່ດ້ ການປະມູນແລ້ວນັ້ນ.  ການຊໍາລະຈະ

ຕ້ອງສອດຄ່ອງເນື້ອໃນແລະເງືອ່ນໄຂຂອງສັນຍາ (ບັນດາສັນຍາ) ກູ້ຢືມກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ລວມທງັ 

ຫຼັກການ ຈັດຊື້ເຊ່ິງໄດລ້ະບຸໃນປ້ຶມຄູ່ມືສະບັບນີ.້   ຍົກເວັ້ນແຕ່ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊ ີ ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ນອກ 

ຈາກ (ຊື່ຜູ້ກູ້ຢືມ) ແລ້ວ, ບ່ໍມີພາກສ່ວນໃດຈະມີສິດ ຫຼື ສເໜີຖອນຮ່ວງເງິນໃດໜຶ່ງຂອງສັນຍາກູ້ຢືມໄດ້.     

  

ການສ້ໍໂກງ ແລະ ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ  

 

1.14   ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ຈາກ ທຶນທີທ່ະນາຄານເອດີບີສະໜອງໃຫ)້ ກ່ໍຄືບັນດາຜູ້ປະມູນ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງມີມາດ 

ຖານຈັນຍາບັນສູງສຸດໃນໄລຍະດໍາເນີນການ ຈັດຊື້  ແລະປະຕິບັດສັນຍາຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ສັນຍາທີທ່ະນາຄານ ພັດ 

ທະນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ.້ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ126 ດ່ັງກ່າວ, 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດກໍ້ານົດດ່ັງນີ:້  

 

(a) ອີງຕາມຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ກໍານົດສະບັບນ້ີນີ້, ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດຄວາມໝາຍຄໍາສັບດ່ັງລຸ່ມນ້ີ:  

(i) “ພຶດຕິກໍາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ” ໝາຍເຖິງການສະເໜ,ີເອາົໃຫ,້ ຮບັເອົາ ຫຼຮືຽກຮ້ອງເອົາສ່ິງທີມ່ຄູີນຄ່າ

ໃດໜຶ່ງໂດຍທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ ເຊ່ິງ ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫອີ້ກຝ່າຍໜຶ່ງກະທາໍຜິດ; 

(ii) “ພຶດຕກໍິາສ້ໍໂກງ” ໝາຍເຖິງການກະທາໍ ຫຼື ຄວາມບົກຜ່ອງ ລວມທັງການໃຫຂ້ໍ້ມູນທີບ່ໍ່ຖືກຕ້ອງ 

ໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ດວ້ຍຄວາມເລີ້ນເລີ້ ຫຼື ພະຍາຍາມບິດເບືອນ ເພື່ອຝ່າຍຕົນເອງໄດ້ຜົນ 

ປະໂຫຍດທາງດາ້ນການເງິນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອ່ືນໆ ຫຼື ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງທີ່ຈະປະຕິບັດພັນ ທະຂອງ

ຕົນ; 

(iii) “ພຶດຕກໍິາແບບບີບບັງຄັບ” ໝາຍເຖິງການສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືການຂ່ົມຂູ່ເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມ

ເສຍຫາຍ ຕ່ໍຝາ່ຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມເພື່ອ ສ່ົງຜົນກະທົບໃຫ ້ຝ່າຍຫນຶ່ງ ກະທາໍຜິດ; 

(iv) “ພຕິຶກໍາສົມຮ້ ູຮວ່ມຄິດ” ໝາຍເຖິງການ ແມນ່ການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ລະຫວ່າງ ສອງຫຼຫືຼາຍ

ຝ່າຍ (ຝ່າຍອື່ນໆ) ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ ລວມທັງການກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ ອີກຝ່າຍ

ນຶ່ງກະທາໍຜິດ.  

(b) ຈະປະຕິເສດການສະເໜີມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຖ້າຫາກພິຈາລະນາພົບເຫັນວາ່ຜູ້ຊະ 

ນະການປະມູນດັ່ງກ່າວຫາກມສ່ີວນພົວພັນໂກຍກົງ ຫລື ຜ່ານຕົວແທນມພີດຶຕິກໍາສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ສໍ້ 

ໂກງສົມຮູຮ້່ວມຄິດ ຫລື ບີບບັງຄັບໃນການແຂ່ງຂັນເພື່ອໃຫ້ຊະນະການປະມູນ; 

                                                 
12 ໃຫເ້ບິ່ງນະນະໂຍບາຍຕໍ່ຕາ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (www.adb.org/Documents/Policies/Anticorruption) ແລະ ຫຼກັການ ແລະ 

ຂໍ້ແນະ ນໍາກ່ຽວກັບຊື່ສດັ (www.adb.org/Documents/Guidelines/Integrity-Guidelines-Procedures). 
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(c) ຈະຍົກເລີກຮ່ວງເງິນກູ້ຢືມທີໄ່ດ້ຈັດສັນສະເພາະສໍາລັບສັນຍານັ້ນ ຖ້າຫາກພິຈາລະນາເຫັນວ່າຜູ້ຕາງໜາ້ 

ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທຶນ ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະໜອງໃຫ້ນັ້ນ 

ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບພຶດຕິກໍາສ້ໍລາດບັງຫວຼງ, ສ້ໍໂກງ, ສົມຮ້ ູຮວ່ມຄິດ ຫຼື ບີບບັງຄັບໃນເວລາດໍາເນີນ

ການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງ ຫຼ ື ໃນລະຫວາ່ງການປະຕິບັດສັນຍາໂດຍທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມບ່ໍມມີາດຕະການແກ້ໄຂທີເ່ໝາະ 

ສົມ ແລະ ທັນການເປັນທີເ່ພິ່ງພໃໍຈຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ;ີ 

(d) ຈະໃສ່ໂທດບໍລິສັດຫຼືບຸກຄນົໄດ້ທຸກເວລາໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຕ່ໍຕາ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງ 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຫຼັກການແລະຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊ່ື (ທີ່ໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນ 

ແຕ່ລະໄລຍະ) ເຊິ່ງລວມທັງການປະກາດວາ່ເປັນບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຂາດຄຸນລັກສນະເໝາະສົມຢ່າງ 

ບໍ່ມີກໍານົດ ຫຼໃືນຊ່ວງໄລຍະໃດໜ່ຶງເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ສະນອງທຶນໃຫ ້

ຫຼື ບໍລິຫານເອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດາ້ນການ ເງິນຫຼືອື່ນໆຈາກສັນຍາທີໄ່ດ້ຮັບທຶນຈາກຫຼືບ ໍ

ລິຫານໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຖ້າຫາກພົບເຫັນວາ່ບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໂດຍທາງກງົ ຫຼື 

ຜ່ານຕົວແທນທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ ໃນການ ສ້ໍລາດບັງຫຼວງ, ການສົມຮ້ ູຮ່ວມຄິດ, ຫຼື ການບີບບັງຄັບ ຫຼື 

ການປະຕິບັດຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງຫາ້ມ; 

 ແລະ 

 

(e) ມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກາໍນົດມາດຕາໃດໜຶງ່ລະບໃຸນເອກະສານການປະມູນ ຫຼື ໃນເອກະສານສັນຍາ 

ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄາ້ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ 

ອະນຸຍາດໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜາ້ຂອງຕົນກວດສອບບັນຊີ ແລະສໍານວນເອກກະ 

ສານແລະເອກກະສານອື່ນໆທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການຍື່ນສົ່ງຊອງປະມູນ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາເພື່ອໃຫ້ຜູ ້

ກວດສອບບັນຊີທີ່ໄດ້ຮບັການແຕ່ງຕັ້ງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີດໍາເນີນການກວດສອບໄດ້.  

 

1.15 (a)  ຕ່ໍກັບສັນຍາສະເພາະກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອາດນໍາໃຊ ້ແບບຟອມ 

ປະມູນສໍາລັບສັນຍາທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊສີະໜອງທນຶໃຫ້ແລະຮັບປະກັນ ໃຫ້ຜູ້ປະມູນຕ້ອງ 

ປະຕິບັດຫຼັກການແຂ່ງຂັນປະມູນ ແລະ ປະຕິບັດສັນຍາ, ກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການສ້ໍລາດ 

ບັງຫຼວງແລະການສໍ້ໂກງຂອງປະເທດຕົນ (ລວມທງັການໃຫສ້ິນບົນ)  ເຊິ່ງລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ 

ປະມູຸນ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະຮັບຮອງເອົາການນໍາໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວຕາມການສະໜຂີອງ

ປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ເຊິ່ງເປັນທີເ່ພິ່ງພໍໃຈຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເສຍກ່ອນ.   

(b) ໃນກໍລະນທີີ່ສັນຍາທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະໜອງທຶນທັງໝົດຫຼືສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງໃຫ,້ ເອກະ 

ສານສັນຍາຕ້ອງລະບຸໄວ້ວາ່ຈະບ່ໍມີການໃຫ້ ຫຼືຮບັເອົາຄ່າທາໍນຽມ, ເງິນບາໍເໜັດ, ຄ່າທົດແທນ, 

ຂອງຂວັນ, ຄ່ານາຍ ໜາ້ ຫຼື ການຈ່າຍເງິນອື່ນໆ ທີພ່ົວພັນ ກັບຂະບວນການຈດັຊ້ື ຫືຼການປະຕິບັດ 

ສນັຍາ.   

(c) ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີພິຈາລະນາການຄຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດວາ່ ເປັນສະຖານະການໃດໜຶງ່  

ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງມີຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຕໍ່ ການປະຕິບັດໜ້າທ່ີ, 

ຫຼື ຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພັນທະທາງດາ້ນສັນຍາ, ຫຼື ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ 

ຂອງຝ່າຍໜຶ່ງ ແລະ ການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກາ່ວອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ຫຼື ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ ້

ເກີດມີການປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຕ່ໍຕາ້ນການສໍ້ລາດບງັຫຼວງ. ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ 
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ຂອງນະໂຍບາຍຕາ້ນການສໍ້ລາດບັງຫວຼງທີ່ລະບຸວາ່ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກກິດຈະ 

ກໍາໂດຍ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ)້ ພ້ອມທັງຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ 

ແລະ ຜູ້ຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງພາຍໃຕ້ສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ,ີຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິ 

ບັດມາດຕະຖານຈັນຍາບັນສູງສຸດນ້ັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະ 

ສົມເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດດ່ັງກ່າວຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ອາດຈະປະຕິເສດການ

ໃຫ້ສັນຍາຖ້າຫາກພົບເຫັນວາ່ການຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດດ່ັງກາ່ວເກີດຂ້ຶນຈາກຂະບວນການຊື້ຈັດຈ້າງ

ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.   

 

ແຜນການຈັດຊືຈ້ັດຈ້າງ  

 

1.16   ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການກະກຽມໂຄງການ, ແລະ 

ສົ່ງໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອຮັບຮອງກ່ອນທີມ່ີການເຈລະຈາການກູ້ຢືມ. ແຜນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງ13 ທີຮ່ບັ 

ຮອງໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີນັ້ນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ: (a) ສະເພາະສັນຍາຈັດຊືສິ້ນຄ້າ, ສັນຍາກ່ໍສາ້ງ 

ແລະ/ຫຼືສັນຍາຈັດຈາ້ງບໍລິການຕ່າງໆທີຕ້່ອງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 18 ເດືອນທໍາອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ 

ການ; (b) ສະເໜີຮູບແບບການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງຂອງສັນຍາເຫຼົ່ານ້ັນເຊ່ິງໄດ້ອະນຸມັດພາຍໃຕສັ້ນຍາກ້ ູຢືມ ແລະ (c) 

ຫຼັກການທົບທວນ14  ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງປັບປຸງແຜນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງທຸກໆປີ ຫຼ ື

ຕາມຄວາມຈໍາເປັນຕະຫຼອດໄລຍະອາຍກຸານຂອງໂຄງການ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດຊື້-ຈັດ 

ຈ້າງໄປຕາມທ່ີທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ອະນຸມັດໄປນັ້ນ. 

                                                 
13 ຖ້າຫາກວາ່ໂຄງການມກີານຈດັຈ້າງບໍລິການທີປ່ກຶສານັນ້, ແຜນການຈດັຊື້ຈດັຈ້າງຈະຕ້ອງ ກາໍນດົວິທຄີດັເລືອກການບລໍິການທີ່ ປຶກທີ່ລະ 

ບຸໄວໃ້ນປຶມ້ຄູມ່ແືນະນໍາການນໍາໃຊ້ທີປ່ຶກສາໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢມືຂອງຕນົ.ທະນາຄານພດັທະນາອາຊຈີະ 

ເຜີຍແຜ່ແຜນການຈດັຊືຈ້ດັຈ້າງໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນໄດຮ້ັບຮູຫ້ຼັງຈາກທ່ີໄດ້ອະນຸມດັເງິນກູ້ເປັນທີຮ່ຽບຮອ້ຍແລວ້; ຂ້ໍມູນເພີມ່ເຕມີຈະ 

ຖືກເຜີຍແຜພ່າຍຫຼັງທີ່ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ.ີ 
14 ໃຫ້ເບ່ິງເອກກະສານຊ້ອທ້າຍ 1 
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II. ການປະມູນແບບເປີດກວ ້າງສາກົນ  
 

A. ຫຼັກການລວມ  

 

ພາກສະເໜີ  

 

2.1 ຈຸດປະສົງຂອງການປະມນູແບບເປີດກ້ວາງສາກົນ (ICB), ທີໄ່ດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນ້ີ ແມ່ນ

ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ຜູ້ແຂ່ງຂັນປະມູນທີມ່ີຄຸນລັກສະນະເໝາະສົມ15 ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະມູນທີຄ່ົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມ 

ກໍານົດເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ລວມທັງໃຫຜູ້້ແຂ່ງຂັນປະມູນມີໂອກາດທີເ່ທ່ົາທຽມກັນເພື່ອຍ່ືນປະ 

ມູນການຈັດຊ້ືສິນຄ້າ, ການຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງ.     

 

ປະເພດແລະຂະໜາດຂອງສັນຍາ  

 

2.2   ເອກະສານປະມູນຈະຕ້ອງລະບຸຢ່າງຊັດເຈນກຽ່ວກັບປະເພດສັນຍາທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີສ່ະເໜີ

ປະກອບເຂົ້າໃນສັນຍານ້ັນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ໂດຍລວມແລ້ວໄດ້ກໍານົດການຊໍາລະບົນພື້ນຖານແບບມອບ

ເໝາົ, ຄິດໄລ່ຕາມລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ແບບປະສົມປະສານກນັ.     

 

2.3 ຂະໜາດແລະຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະສັນຍາຈະຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມສໍາຄັນ, ລັກສະນະ ແລະ ທີ່ຕ້ັງຂອງໂຄງ 

ການ. ສໍາລັບໂຄງການທ່ີຕ້ອງການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງທີມ່ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ, 

ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນແຍກ ແລະ ມອບເປັນແຕ່ລະສັນຍາຍ່ອຍສໍາລັບການສະໜອງ ແລະ/ຫຼ ື ການຕິດຕ້ັງລາຍການ

ອຸປະກອນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ  ໂຮງຊ່າງ16ແລະ ສໍາລັບວຽກກ່ໍສາ້ງ   

 

2.4  ສໍາລັບໂຄງການທ່ີມີລາຍການອຸປະກອນ ຫຼື ວຽກກ່ໍສ້າງທີ່ຄາ້ຍຄືແຕ່ລາຍການອຸປະກອນ ຫຼື ວຽກຮັບກ່ໍສ້າງ 

ພັດແຍກກັນນ້ັນ, ກໍອາດຈະເຊີນຮ່ວມປະມູນໃນຫຼາຍຮູບແບບຂອງສັນຍາເພື່ອດງຶດູດຄວາມສົນໃຈຈາກທງັບໍລິສັດ 

ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫເ້ຂົາເຈົ້າມີສິດເລືອກຍື່ນຊອງປະມູນອາດຈະ 

ເປັນສັນຍາດຽ່ວ (ເປັນພູດ) ຫຼື ກຸ່ມສັນຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນເປັນສັນຍາລວມ (ກຸ່ມພູດ). ������ການກໍານົດມື້ປິດຮັບ ການ

ຍື່ນຊອງປະມູນທຸກປະເພດ ບ່ໍວ່າເປັນພູດ ຫຼື ກຸ່ມພູດ ຕ້ອງຖືເອົາມ້ືດຽວກັນ ລວມທັງມື້ເປີດຊອງປະມູນ ແລະ ຕໍ່ມາ

ກໍດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໃນເວລາດຽວກັນ ເພື່ອກໍານົດໄດ້ວ່າ ລາຄາສະເໜໃີນການປະມູນ ທັງພູດ ແລະ ກຸ່ມພູດ 

ເປັນລາຄາປະເມີນຕໍ່າສຸດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ17.           

                                                 
15  ໃຫ້ເບ່ິງ ວກັ 1.6, 1.7, ແລະ 1.8. 
16  ຕາມຈຸດປະສງົຂອງຄູ່ມືແນະນາໍສະບັບນີ້ (ໂຮງຊ່າງ) ໝາຍເຖິງສະຖານທີມ່ີອປຸປະກອນຕິດຕັ້ງເຊິ່ງຄ້າຍຄືສະຖານທີ່ຜະລິດ 

17 

ໃຫ້ເບິ່ງວກັ 2.49 ຫາ 2.54 ກ່ຽວກັບຫລກັການປະເມນີຜົນການປະມນູ 
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2.5  ໃນບາງກໍລະນີ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກ່ໍຮບັເອົາ ຫຼື ຕ້ອງການປະເພດສັນຍາແບບຄົບຊຸດ (Turnkey 

contract) ເຊ່ິງໃນ ນັ້ນລວມທງັອອກແບບ ແລະ ວິຊະວະກໍາ,  ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ 

ການກໍ່ສ້າງອາຄານຄົບຊຸດ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຄົບຊດຸພາຍໃຕ້ສັນຍາດຽວ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງກ່ໍຄື ຜູ້ກູ້ຢືມອາດ 

ຈະຮັບຜິດຊອບວຽກອອກແບບ ແລະ ວິສະວະກາໍ ແລ້ວ ເຊີນປະມູນເປັນສັນຍາດ່ຽວ ສໍາລັບການສະໜອງ ແລະ 

ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ວຽກຮັບເໝົາກ່ໍສາ້ງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ. ສັນຍາລວມທງັການອອກ 

ແບບແລະ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງ18ກ່ໍເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ເມື່ອເຫັນວາ່ເໝາະສົມ19   

 

ການປະມູນແບບສອງຂັນ້ຕອນ (Two Stage Bidding) 

 

2.6 (a)   ໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາແບບຄົບຊຸດ (Turnkey Contract) ຫຼື ເປັນສັນຍາສ່ິງອໍານວຍນວຍ ຄວາມ ສະ 

ດວກຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງພເິສດສະເພາະ ຫຼື ສັນຍາວຽກຂ້ໍມູນຂ່າວສານ  ເຕັກໂນ 

ໂລຊີ ການສື່ສານແບບຄົບຊຸດ, ໃນພາກປະຕິບັດອາດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກະກຽມມາດຕະຖານເຕັກນິກ 

ໃຫ້ຄົບ ຖວ້ນສົມບູນລວ່ງ ໜ້າ. ໃນກໍລະນີນ້ີ ການປະມູນແບບສອງຂ້ັນຕອນ ອາດຖືກນໍາ ມາໃຊ້ ເຊິງ່ 

ສະໜໃີຫ້ຍື່ນຊອງປະມູນສະເໜີພາກເຕັກນິກເຂ້ົາມາເສຍກອ່ນໂດຍບໍທ່ັນໃສ່ລາຄາບົນພື້ນຖານ ການ

ອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຕາມແນວຄວາມຄິດ ຫຼື ຕາມມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານທີຕ່້ອງການ ຕະຫຼອດ

ຮອດການໃຫຄ້ວາມກະຈາ່ງແຈ້ງດ້ານວິຊາການດ້ານການຄ້າ (ທຸລະກິດ) ແລະ ການດັດປັບ. ສ່ວນ

ຂັ້ນຕອນທສີອງແມ່ນ ປັບປຸງຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຊ້ີແຈງບົດສະເໜີດ້ານວິຊາການນີ້ແລ້ວກ່ໍຈະຕ້ອງໄດ ້

ປັບປຸງເອກະສານການປະມູນໃຫສ້ົມບູນ20 ກ່ອນຈະສະໜໃີຫຍ່ື້ນຊອງປະມູນດ້ານເຕັກນິກສະບັບປບັ 

ປຸງສຸດທາ້ຍ ແລະ ສະເໜີລາຄາໃນຂ້ັນທສີອງ. 

 

(b)      ສໍາລັບສອງຂ້ັນຕອນ, ຊອງປະມູນດ້ານວິຊາການ ແລະສະເໜີລາຄາ ຕ້ອງແຍກຊອງຕ່າງຫາກ ແຕ່ທງັ 

ສອງຊອງແມ່ນຍື່ນພ້ອມກັນ, ອາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດຊ້ີສິນຄ້າ, ວຽກຮັບເໝາົກ່ໍສາ້ງ ຫຼື ສັນຍາແບບຄົບ 

ຊຸດ. ຜູ້ກູ້ຢືມມທີາງເລືອກທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຫຼັກການສອງຊອງປະມູນໃນຂ້ັນຕອນດຽວ ຫຼື ການປະມູນສອງ 

ຂັ້ນຕອນ. ສໍາລັບການປະມູນຂັ້ນຕອນດຽວ, ຫຼັກການສອງຊອງປະມູນ, ຊອງປະມູນສະເໜີດ້ານວິ 

ຊາການຈະຖືກເປີດແລະພິຈາລະນາກ່ອນເພື່ອກວດກາວາ່ສອດຄ່ອງກັບເງ່ືອນໄຂການປະມູນຫຼືບໍ່. 

ຊອງປະມູນສະເໜລີາຄາຈະຖືກເປີດກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຜູ້ປະມູນຜາ່ນການປະມູນດ້ານເຕັກນິກ.  ມີພຽງຊອງປະ 

ມູນສະເໜີລາຄາຂອງຜູ້ຍື່ນປະມູນທີ່ຜາ່ນເງ່ືອນໄຂດາ້ນວິຊາການຈະຖືກເປີດເພື່ອປະເມີນ ແລະ ສົມ 

                                                 
18
ໃນການກໍສ່້າງ, ໂດຍປົກກະຕິຜູຮ້ັບເໝົາດ້ານການຄຸມ້ຄອງບໍ່ໄດປ້ະຕິບດັວຽກງານໂດຍກົງແຕ່ເຮັດສນັຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ 

ກັບຜູຮ້ັບເໝົາກໍ່ສາ້ງຜູອ້ື່ນໆແຕ່ຕນົເອງ ພັດມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຢາ່ງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານລາຄາ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ກໍານົດ 

ເວລາ. ໃນຕົວຈິງນັ້ນ, ຜູ້ຈດັການການກໍ່ສາ້ງພດັເປນັທີປ່ກຶສາ, ຫຼື ຕົວແທນຂອງຜູກູ້ຢ້ືມທີບ່ໍ່ຮບັຜດິຊອບຕໍຄ່ວາມສ່ຽງ. ຖ້າຫາກວາ່ 

ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮບັທນຶຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລວ້, ຜູ້ຈັດການການກໍສ່້າງດັ່ງກາ່ວຕ້ອງໄດຜ້່ານການຄັດເລອືກໃຕ້ຫຼກັການ 

ຕາມປຶມ້ ຄູມ່ືແນະນໍາການນາໍໃຊທ້ີປ່ກຶສາໂດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊີແລະຜູກູ້ຢ້ືມຂອງຕົນ)   
19 ເບິ່ງຫວັກທ ີ3.14 ແລະ 3.15 ສໍາລັບການເຮດັສັນຍາຕາມຜົນງານການປະຕບິັດງານ. 
20
ໃນການປບັປຸງເອກະສານປະມູນຢູຂ່ັນ້ຕອນທສີອງນັ້ນ, ສໍາລັບຂໍມູ້ນໃນຊອງປະມນູເຕກັນກິຂອງຜູປ້ະມູນສະເໜີມານັ້ນ, ຜູ້ກູຢ້ມືຈະ 

ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລບັ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼກັການຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ລິດຂະສດິຊບັສນິທາງ 
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ທຽບລາຄາ. ຊອງປະມູນສະເໜີລາຄາຂອງຜູ້ປະມູນທີ່ບ່ໍຜາ່ນດ້ານເຕັກນິກນ້ັນຈະຖືກສ່ົງຄືນເຈົ້າຂອງ 

ໂດຍຍັງພະນຶກຊອງ. ສໍາລັບການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ ແລະ ລັກການສອງຊອງປະມນູນັ້ນ, ຜູ້ 

ຍື່ນຊອງປະມູນສາມາດດັດແກບົ້ດສະເໜີດ້ານເຕັກນິກຂອງຕົນໄດ້ ເພື່ອ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ 

ແລະເປັນມາດຕະຖານເຕັກນິກອັນດຽວກັນ. ມີພຽງຊອງປະມູນສະເໜີລາຄາແລະລາຄາສະເໜເີພີມ້ 

ເຕີມຂອງຜູ້ປະມູນທີຜ່່ານເງື່ອນໄຂດ້ານເຕັກນິກສະບັບທາໍອິດ ຫຼື ສະບັບດັດແກ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດ 

ຕະຖານເຕັກນິກທີ່ຕົກລົງໄວ້ເທົາ່ນັ້ນທີ່ຈະຖືກເປີດຊອງເພື່ອປະເມີນຜົນ ແລະ ສົມທຽບລາຄາກັນ. 

ການນາໍໃຊ້ຂັ້ນຕອນເລ່ົານ້ີຈະຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງເຫນັດີລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະຜູ້ກູ້ຢືມ. 

 

ການແຈ້ງການປະມູນ ແລະ ການລງົຂ່າວໂຄສະນາ 

 

2.7   ການແຈ້ງການການປະມູນເພື່ອໃຫໂ້ອກາດຍື່ນປະມນູທັນຕາມກໍານົດເວລາເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການປະ 

ມູນທີມ່ີລັກສະນະແຂ່ງຂັນ. ສໍາລັບບັນດາໂຄງການທີມ່ີການປະມູນແບບເປີດກວ້າງສາກົນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງ 

ກະກຽມແລະສົງ່ຮ່າງບົດແຈ້ງການ ການປະມູນແລະສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອທົບທວນເສຍກ່ອນ. 

ຈາກນ້ັນທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະດໍາເນີນການແຈ້ງການປະມູນ ດັ່ງກ່າວຜ່ານເວັບໄຊຂອງຕົນ21. ສໍາລັບເນື້ອ

ໃນແຈ້ງການນັ້ນຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂ້ໍມູນກຽ່ວກັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫຼືຜູທ້ີ່ຈະຂໍການກ້ ູຢືມ), ມູນຄ່າ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ 

ການນາໍໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມ, ຂອບເຂດຂອງຈັດຊື້ຈັດຈ້າງພານໃຕ້ການປະມູນແບບເປີດກວ້າງສາກົນ ແລະ ຊື່, ເບີໂທລະ 

ສັບ, ທີຢູ່ທ່າງອີເມວ (ຫຼື ເລກໂທລະສານ) ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບການ ຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງ ຂອງຜ້ ູກ້ ູຢືມ, 

ແລະ ທີ່ຢູ່ທາງເວັບໄຊທີຈ່ະລົງຂ່າວແຈ້ງການປະມູນຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສະເພາະ.ຖ້າຫາກຮູກ້ໍານົດມື້ທີພ່້ອມຈະນໍາໃຊ້ 

ເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດກ່ອນການປະມູນ (Prequalification) ຫຼື ເອກະສານເຊີນປະມູນກຄໍວນລະບຸ

ໄວ້ລ່ວງໜາ້. ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີທີເ່ຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າ22ເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທກິ່ອນການປະມູນ ຫຼ ື

ເອກະສານເຊີນປະມູນທີກ່່ຽວຂ້ອງຈະບ່ໍສາມາດແຈ້ງການສູ່ສາທາລະນະກ່ອນມືທ້ີຈ່ະລົງຂ່າວໂຄສະນາ ແຈ້ງການ 

ປະມູນຕາມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນຮູບແບບທົວ່ໄປໄດ້. 

 

2.8   ໜັງສືເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມນູຫຼືການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຕ້ອງໄດ້ລົງຂ່າວໂຄສະ 

ນາແຈ້ງການປະມູນຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສະເພາະໃນເວັບໃຊ້ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີລວມທັງ (i) ຜ່ານໜງັສືພິມທີ່

ແຈກຢາຍໃນຂອບເຂດທົວ່ປະເທດໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ຕ້ອງໄດ້ລົງໂຄສະນາໃນໜັງສືພມິພາກພາສາອັງກິດ 

ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສະບັບ,ຖ້າມ)ີ, ຫຼື (ii)  ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນພາສາອັງກິດ ເຊ່ິງສາມາດເຂົ້າຫາ

ແລະນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍບ່ໍເສັຍຄ່າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສໍາເນົາໜັງສືເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມ 

ການປະມູນຈະຕ້ອງສົ່ງໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີອະນຸມດັເສຍກ່ອນ, ຈາກນັ້ນທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

ຈະກຽມລົງຂ່າວໂຄສະນາແຈ້ງການການປະມູນ ໂດຍຜ່ານເວບໄຊຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍຕົກລົງສັນຍາ 

ກູ້ຢືມ.   

 

                                                 
21  ຢູ່ເອດບີີເວບັໄຊ: www.adb.org 
22  ໃຫ້ເບິ່ງວັກ 1.9. 
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ການຄັດເລືອກຄນຸວຸດທິກ່ອນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ  

 

2.9   ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທກ່ິອນການປະມູນ ມີຄວາມຈາໍເປັນສໍາລັບວຽກງານການຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງທີ່ມີຂະໜາດ 

ໃຫຍ່ ຫຼື ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ຫຼື ກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນການກະກຽມເອກະສານປະມູນລະອຽດ  ເຊິ່ງບ່ໍເປັນການ

ຊຸກຍ້ ູໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນເຊັ່ນວ່າ: ການສະໜອງອຸປະກອນທີອ່ອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ໂຮງຊ່າງອຸດສາ

ຫະກໍາ, ການບໍລິການລົງເລິກສະເພາະດ້ານ, ບາງປະເພດການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຄົບຊຸດ 

ແລະ ສັນຍາແບບຄົບຊຸດ, ສັນຍາທັງອອກແບບ ແລະ ທັງກ່ໍສ້າງໄປພ້ອມໆກັນ ແລະ ຫຼື ປະເພດສັນຍາຄຸ້ມຄອງ.  

ທັງນ້ີເພື່ອຮັບປະກັນວາ່ເຊີນແຕ່ບໍລິສັດທີມ່ີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພຽງພໍເທົາ່ນັ້ນ ເຂົາ້ຮ່ວມການ 

ປະມູນ.    ການຄັດເລືອກຄນຸວຸດທິກ່ອນການປະມູນນີ້ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 

ຂອງຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີມ່ີຄຸນລັກສນະເໝາະສົມເພື່ອສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໃຫສ້ໍາເລັດແລະເປັນທີເ່ພິ່ງພໍ

ໃຈໂດຍພິຈາລະນາປັດໃຈຕ່າງໆດັງ່ນີ້: (a) ປະສົບການ ແລະ ຜົນງານການປະຕິບັດສັຍຍາທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື 

ກັນໃນໄລຍະທີ່ຜາ່ນມາ; (b) ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການກໍ່ສ້າງ ຫຼ ື ໂຮງຊາ່ງ ແລະ ເຄ່ືອງຈັກຮັບໃຊ້ແລະ (c) 

ສະຖານະດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ23  

 

2.10   ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນສໍາລັບສັນຍາດ່ຽວ (ສັນຍາສະເພາະ) ຫຼ ື

ສັນຍາລວມ (ກຸ່ມສັນຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ) ຕ້ອງຜ່ານການລງົຂ່າວໂຄສະນາ ແລະ ແຈ້ງການ ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍ  

ຕາມເນື້ອໃນວັກ 2.7 ແລະ 2.8 ຂ້າງເທິງນັ້ນ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງສ່ົງຂອບເຂດຂອງສັນຍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານຄຸນ 

ວຸດທທ່ີິຕ້ອງການຢ່າງຈະແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຕອບຮັບເຊີນເຂ້ົາຮວ່ມການຄັດເລືອກ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ບໍລິສັດ 

ມີເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 6 ສັບປະດາເພື່ອກຽມເອກກະສານສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຄຸນວຸດທກິ່ອນການປະມູນ. ບ່ໍມີ 

ການຈໍາກັດຈໍານວນຜູທ້ີ່ຈະເຂ້ົາຮ່ວມການເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ຫາກພົບວາ່ທຸກໆບໍລິສັດ ມີ 

ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຢາ່ງໜາ້ພໍໃຈ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການຄດັເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ

ການປະມູນນ້ັນຈະຖືກເຊີນໃຫຍ່ື້ນເອກະສານປະມູນ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ 

ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຕ້ອງກະກຽມເອກກະສານການປະມູນເພືອ່ພ້ອມທີ່ຈະສະໜອງໃຫເ້ຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຜ່ານການ

ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນດັ່ງກາ່ວ. ສໍາລັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນສໍາລັບສັນຍາລວມ 

ແລ້ວ (ສັນຍາກ່ ຸມຄ້າຍຄືກັນ) ການມອບສັນຍາໃຫ້ອາດຈະແມ່ນໃນໄລຍະເວລາທ່ີກາໍນດົ, ຈໍາກັດຈໍານວນ ຫຼ ື

ມູນຄ່າສັນຍາລວມໃຫ້ຜູ້ປະມນູໃດຫນຶ່ງບົນພື້ນຖານຄວາມສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນຂອງຜູ້ປະມູນເອງ. ລາຍ 

ຊື່ຂອງບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມນູ ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ທັນກັບສະພາບການເປັນແຕ່ 

ລະໄລຍະ. ການກວດກາຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດທີຜ່່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນສາມາດດໍາເນີນ 

ການໄດ້ໃນເວລາທີມ່ອບສັນຍາ, ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດປະຕິເສດ ການມອບສັນຍາໃຫຜູ້້ປະມູນໄດ້້ເມື່ອພິຈາລະນາເຫັນ 

ວ່າຜູ້ຊະນະການປະມູນດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມບັນທັດຖານຄວາມສາມາດດາ້ນວິຊາການ 

ແລະ ຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນເພື່ອປະຕິບັດສັນຍາໃຫສ້ໍາເລັດຜົນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.        
 
                                                 
23 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີໄດ້ສ້າງເອກະສານການຄດັເລອືກຄນຸວຸດທຕິົວແບບຕົ້ນມາດຕະຖານເພືອ່ໃຫ້ຜູ້ກູຢ້ືມໄດນ້ໍາໃຊສ້ໍາລບັປະເພດ 

ຕ່າງໆ ຂອງສນັຍາຢ່າງເໝາະສມົ.  
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B. ເອກະສານການປະມູນ   

 

ຫຼັກການລວມ  

 

2.11 (a) ບັນດາເອກະສານເຊີນປະມູນຈະຕ້ອງສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາຂໍ້ຈໍາກັດທີໃ່ຊ້ບັງຄັບການຈັດຊື້-

ຈັດຈ້າງຂອງປະເທດສະມາຊິກທີໃ່ຊ້ບັງຄບັອີງຕາມວັກ 1.2(ກ) ຂອງຄູ່ມືແນະນາໍເຫລົ່ານ້ີ, ຖ້າວ່າມີ.     

(b) ເອກະສານເຊີນການປະມູນຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂ້ໍມູນຕ່າງໆທີຈ່ໍາເປັນ ເພື່ອເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ຜູ ້

ແຂ່ງຂັນປະມູນສາມາດກະກຽມເອກະສານຍ່ືນການປະມູນຂອງຕົນ. ເຖິງແມ່ນວາ່ລາຍລະອຽດ ແລະ 

ລະດັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງເອກະສານດັງ່ກ່າວຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດ ຂອງສິນ 

ຄ້າທ່ີຈະຈັດຊື້ ແລະ ຂະໜາດຂອງສັນຍາກໍ່ຕາມແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເອກະສານດັງ່ກ່າວຈະ 

ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ: ໜງັສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ; ຄໍາແນະນໍາແກ່ຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມການປະມູນ; ແບບ 

ຟອມການປະມູນ; ເງ່ືອນໄຂຂອງສັນຍາລວມທັງເງ່ືອນໄຂທົວ່ໄປແລະເງື່ອນໄຂສະເພາະ; ກໍານົດ 

ມາດຕະຖານເຕັກນິກ; ລາຍການບໍລິມາດວຽກແລະແຜ່ນຜັງກ່ໍສ້າງ; ກໍານົດລາຄາ, ກໍານົດມອບສົ່ງ

ວຽກ; ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍທີ່ຈາໍເປັນ; ຮາ່ງໜັງສືຄໍາ້ປະກັນການປະມູນ ແລະ ຮ່າງໜັງສືຄ້ໍາ 

ປະກັນສັນຍາ.  

2.12 (a) ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນນໍາໃຊ້ຕົວແບບມາດຕະຖານເອກະສານປະມູນ (SBD) ທີເ່ໝາະສົມຂອງທະນາ 

ຄານພັດທະນາອາຊີໂດຍໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງໜ້ອຍສຸດເທົາ່ທ່ີຈໍາເປັນ ເພື່ອປັບໄປຕາມສະພາບການ 

ສະເພາະຂອງໂຄງການໃດໜຶງ່ ເຊ່ິງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຮັບຮອງເອົາໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າມີການ 

ປ່ຽນແປງໃດກ່ໍຕາມອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນສະເພາະແຕ່ ເນື້ອໃນທີນ່ອນໃນໝວດຂໍ້ມູນສໍາລັບການປະມູນ 

ຫຼື ສັນຍາ ຫຼື ເງ່ືອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ ແຕ່ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງຄາໍສັບມາດຕະຖານທີນໍ່າ

ໃຊ້ຢູໃ່ນຕົວແບບມາດຕະຖານເອກະສານປະມູນ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ໃນກໍ ລະນີທີຍັ່ງບໍ່

ທັນມີຕົວແບບມາດຕະຖານເອກະສານປະມູນເພື່ອນາໍໃຊ້ນັ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງນໍາໃຊ້ຕົວແບບມາດຕະ 

ຖານເງ່ືອນໄຂ ແລະ ເອກກະສານສັນຍາເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຂອງສາກົນ ເຊິ່ງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຮັບ 

ຮອງເອາົໄດ້. 

(b) ຜູ້ກູ້ຢືມອາດນໍາໃຊ້ລະບົບອີເລັກໂທຣນິກເພື່ອແຈກຢາຍເອກະສານເຊີນປະມູນ ດ້ວຍເງ່ືອນໄຂທີ ່

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເຫນັດີແລະເພິ່ງພໃໍຈຕ່ໍຄວາມເໝາະສົມຂອງລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ເສຍກ່ອນ. 

ຖ້າ ຫາກວ່າເອກະສານເຊີນເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນຫາກຖືກແຈກຢາຍຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທຣນິກແລ້ວ, 

ລະບົບ ອີເລັກໂທຣນິກດ່ັງກາ່ວຕ້ອງຮັບປະກັນວາ່ເອກະສານເຊີນການປະມູນນ້ັນ ບໍ່ສາມາດດັດແປງ 

ໄດ້ແລະ ຈະບ່ໍຈໍາກັດການເຂ້ົາເຖິງຂອງຜູ້ແຂ່ງຂັນປະມູນ. ເອກກະສານປະມູນຈະຕ້ອງເປັນໃນຮູບ 

ແບບພິມ ເຊິ່ງຜູ້ເຊ່ິງຜູ້ແຂ່ງຂັນປະມູນສາມາດຂໍໄດ້. ເອກກະສານສະບັບຕົ້ນທີຢູ່່ໃນຮູນບແບບລະບົບ 

ອີເລັກໂທຣນິກນັ້ນຈະຕ້ອງຖືກພມິອອກ, ສາມາດລົງລາຍເຊນັ, ຈໍ້າກາ ຫຼື ອື່ນໆເຊ່ິງທະນາຄານພັດ 

ທະນາອາຊີຮັບຮອງໄດ້. 
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ອາຍຸການຜົນໃຊໄ້ດ້ຂອງເອກກະສານຍື່ນປະມູນ ແລະ ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ  

 

2.13   ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະມູນຈະຕ້ອງຍື່ນຊອງປະມູນເຊ່ິງມີອາຍຜົຸນໃຊໄ້ດ້ໃນກໍານດົເວລາ ທີ່ລະບຸໄວໃ້ນເອກະ 

ສານເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມການປະມນູ ເຊິ່ງເວລາດ່ັງກ່າວຈະຕອ້ງມີໄລຍະເວລາພຽງພເໍພືອ່ອໍານວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດ 

ດໍາເນີນການສົມທຽບ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະມູນນ້ັນໄດ,້ ທົບທວນຂັ້ນຕອນທີຈໍ່າເປັນໃນການສະເໜີການຮັບ 

ຮອງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ ້ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊທີົບທວນກ່ອນ) ເພື່ອ 

ສາມາດມອບສນັຍາໃຫ້ຜູ້ຊະການປະມູນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີກ່ໍານົດນັ້ນໄດ້  

 

2.14 ຜູ້ກູ້ຢືມມີສິດຮຽກຮອ້ງໃຫ້ປະກອບໜງັສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ. ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ປະກອບມາ, ໜັງສືຄ້ໍາ 

ປະກັນການປະມູນຕ້ອງລະບຸຈໍານວນ ແລະ ຕາມຮບູແບບທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານການປະມູນ241 ແລະ 

ຈະຕ້ອງມີຜົນບັງຄັບ ໃຊ້ໄດ້ໄລຍະເວລາ 4 ສັບປະດາຕ່ໍຈາກອາຍຸການຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກະສານປະມູນໝົດອາ 

ຍຸເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມມີໄລຍະເວລາທີສົ່ມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອສາມາດຮີບເອົາໜງັສືຄໍ້າປະກັນດ່ັງກ່າວນັ້ນ

ໄດ້ຖ້າຈໍາເປັນ. ຫຼັງຈາກທີເ່ຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນແລ້ວ, ຈະຕ້ອງສ່ົງໜັງສືຄໍາ້ປະກັນການປະມູນ 

ຄືນໃຫ້ຜູ້ທີ່ບ່ໍຊະນະການປະມນູ. ຕ່ໍກັບໜັງສືຄ້ໍາປະກັນການປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະໃຫ້ຜູ້ປະມູນເຊັນຮັບຮອງວາ່: 

ຖ້າເຂົາເຈົາ້ຖອນ ຫຼື ດັດແກ້ເນື້ອໃນຊອງປະມູນໃນໄລຍະມຜົີນໃຊ້ໄດ້ຂອງການປະມູນ ຫຼ ື ບໍ່ເຊັນສັນຍາ ພາຍຫຼັງ

ທີ່ໄດຮ້ັບການຕົກລົງເພື່ອມອບສັນຍາ ຫຼື ບ່ໍຍື່ນໜັງສືຄໍາ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ, ຜູ້ປະມູນຈະຖືກຢຸດວຽກ 

ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖືວ່າເປັນຜູປ້ະມູນທ່ີຂາດຄຸນລັກສະນະເໝາະສົມທີ່ຈະຖືກເຊີນເຂ້ົາຮວ່ມປະມູນບ່ໍວ່າສັນຍາໃດໆ

ຂອງອົງກອນນັ້ນໆຕາມໄລຍະເວລາທີໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ ຢູ່ໃນເອກະສານເຊີນປະມູນ. 

 

ພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການປະມູນ 

 

2.15 ໃນມາດຕາຕ່າງໆໃນຂ້ໍຕົກລົງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ພາສາທີໃ່ຊ້ໃນການພົວພັນວຽກຂອງທະນາ 

ຄານແມ່ນພາສາອັງກິດ ແລະ ດ່ັງນ້ັນເອກກະສານປະມູນ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງເນ້ືອ

ໃນໂຄສະນາກ່ໍຈະຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ. ໃນກໍລະນີທີມ່ີການນາໍໃຊ້ເກີນກວ່າໜຶ່ງພາສາຂຶ້ນໄປຕ້ອງຖືເອົາພາສາ 

ອັງກິດເປັນຫຼັກ.  

 

ຄວາມຊັດເຈນຂອງເອກະສານປະມູນ  

 

2.16 ເນ້ືອໃນເອກະສານການປະມູນ ຕ້ອງຈະແຈ້ງ ເພື່ອອະນຸຍາດ  ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ ມີການ ແຂ່ງຂັນສາກນົ 

ການປະມູນ ໃນລະດັບສາກົນ ທັງຕ້ອງລະບຸ ໃຫຈ້ະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ໜາ້ວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ ຈະປະຕິບັດ, ສະຖານທີ່ດໍາ

ເນີນວຽກ, ສິນຄ້າທີ່ຈະສະໜອງ,ສະຖານທີ່ສ່ົງມອບ ຫຼື ຕິດຕັ້ງ, ກໍານົດເວລາສ່ົງມອບ ຫຼື ເວລາສາໍເລັດ ການກໍ່ສ້າງ, 

ເງື່ອນໄຂການໃຊງ້ານຕໍາ່ສຸດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂການຮັບປະກນັ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາຕະຫຼອດຮອດຂ້ໍກໍານົດ ແລະ 

ເງື່ອນໄຂອ່ືນໆທີຕ່ິດພັນ.  ນອກຈາກນີ້, ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານດົໃຫມ້ີການທົດລອງ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການ  

 
                                                 
24 
ໜັງສືຄ້ໍາປະກັນການປະມນູຈະຕອ້ງຢູ່ໃນຮບູແບບຂອງແຊກັເງນິທີ່ໄດ້ຮບັການຢັ້ງຢືນ,  ໜັງສືຄໍ້າປະກັນສນິເຊືອ່  ຫຼ ືໃບຄໍ້າປະກັນຈາກທະ 

ນາຄານຈາກທະນາຄານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ.້ 
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ເພື່ອວາ່ຈ້າງໃຫ້ຕັດສິນຄວາມຖືກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງອຸປະກອນທີ່ສົ່ງມອບ, ຫຼືວຽກກ່ໍສ້າງທີ່ໄດ້ປະ 

ຕິບັດຢູ່ໃນເອກກະສານປະມູນນໍາອີກ. ແຜນແຕ້ມຕ້ອງໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຈັດ

ບຸລິມະສິດຄວາມສາໍຄັນແລະຂ້ັນຕອນຂອງທັງສອງລາຍການນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວເ້ຊ່ນດຽວກັນ. 

 

2.17   ນອກຈາກປັດໃຈດ້ານລາຄາແລ້ວ, ເອກະສານການປະມູນຈະຕ້ອງລະບຸປັດໄຈອື່ນໆທີ່ຈະຕ້ອງນໍາມາພິ 

ຈາລະນາໃນການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ວິທກີານຄິດໄລ່ເປັນບໍລິມາດ ຫຼືປະເມີນຜົນຕ່ໍປັດໄຈດ່ັງ 

ກ່າວຄືແນວໃດ. ຖ້າການປະມູນຫາກໄດ້ອະນຸຍາດໃຫສ້ະເໜທີາງເລືອກໃນການອອກແບບ, ການນໍາໃຊ້ວັດສະດ,ຸ 

ການກາໍນົດເວລາສໍາເລັດວຽກ, ເງ່ືອນໄຂການຊໍາລະ ແລະ ອື່ນໆ ກໍຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍເງ່ືອນໄຂທີຮ່ັບຮອງເອົາ

ການສະເໜທີາງເລືອກດັ່ງກ່າວ ແລະ ວິທກີານການປະເມີນຜົນໃຫຈ້ະແຈ້ງອີກດ້ວຍ. 

    

2.18   ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນທັງໝົດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນອັນດຽວກັນໝົດ ແລະ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວາ່ເຂົາເຈ້ົາມ ີ

ໂອກາດເທົາ່ທຽມກັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນເພີມ່ເຕີມຢ່າງຖວ່ງທນັກັບເວລາ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂທີອ່ໍານວຍ 

ແລະ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນສາມາດເຂົາ້ໄປເບ່ິງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໄດ້. ສໍາລັບສັນຍາວຽກກ່ໍສາ້ງ ຫຼື ສັນຍາ 

ສະໜອງສິນຄ້າທ່ີມີຄວາມຊັບຊ້ອນໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສັນຍາທີ່ຕ້ອງການສ້ອມແປງອາຄານຫຼືປັບປຸງອຸປະກອນ 

ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນ້ັນ, ກໍຄ່ວນຈັດກອງປະຊຸມກ່ອນການຍ່ືນຊອງປະມູນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດໃຫຄ້ວາມ

ກະຈາ່ງແຈ້ງແກ່ຜູ້ປະມູນ (ອາດຈະພົບກັນໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ). ບັນທຶກການປະຊຸມຈະ 

ຕ້ອງສ່ົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຈະເຂົາ້ຮ່ວມການປະມູນທຸກຄົນ ແລະ ສໍາເນົາສົ່ງໃຫທ້ະນາຄານພດັທະນາອາຊ.ີເນື້ອໃນດັດ

ແກ້ໃນເອກະສານເຊີນປະມູນລວມທັງຂ້ໍມູນເພິ່ມເຕີມ, ການໃຫ້ຄວາມກະຈາ່ງແຈ້ງ, ການກວດແກ້ຄວາມຜິດ

ພາດຄືນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຜູ້ທີໄ່ດ້້ຮັບເອກະສານເຊີນປະມູນແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຜູ້ປະມູນທຸກບໍລສິັດໄລຍະຕົ້ນເພື່ອຊາບ 

ກ່ອນກໍານົດມື້ປິດຮັບຊອງປະມູນເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນສາມາດດໍາເນີນການຢ່າງເໝາະສົມ. 

ກໍານົດມື້ປິດຮັບຊອງປະມູນອາດຈະເລື່ອນໄດ້ຖ້າເຫັນວ່າຈໍາເປັນ.ສໍາເນົາເອກະສານເພິມ່ເຕີມດ່ັງກ່າວຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊເີພືອ່ພິຈາລະນາອອກ ໜັງສຮືັບຮອງເອາົໃນກໍລະນທີີລ່ະບຸວາ່ຕ້ອງໃຫມ້ີການທົບທວນ

ກ່ອນ.    

 

ມາດຕະຖານ  

 

2.19 ມາດຕະຖານແລະຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການປະມນູຈະຕ້ອງມີລັກສນະສົ່ງ 

ເສີມໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຫາຼຍທີ່ສຸດແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີສໍ່າຄັນ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງ 

ການຂອງການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື ວຽກງານການກ່ໍສ້າງຕາມແຜນຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງກໍານົດ 

ມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ສາກົນຮັບຮອງໄດ້ໃນວົງກ້ວາງເຊ່ັນ: ອຸປະກອນຫຼືວັດສະດຸຫຼືຝີມືຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 

ມາດຕະຖານຂອງອົງການມາດຕະຖານສາກົນປະກາດໃຊ້. ໃນກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີມາດຕະຖານສາກົນເພື່ອນໍາໃຊ້ 

ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມນັ້ນກໍອາດຈະລະບຸໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.ໃນທຸກໆກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານ 

ເຊີນປະມູນວ່າ: ອຸປະກອນ, ວັດສະດຸ ຫຼື ຝີມື ຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານອື່ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີ

ຄວາມທຽບເທ່ົາພື້ນຖານກໍສາມາດຮັບຮອງເອົາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. 
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ການນໍາໃຊ້ສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້  

 

2.20 ການກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານຄຸນລັກສນະກ່ຽວຂ້ອງດ້ານເຕກັນິກຫຼືເງື່ອນໄຂການໃຊ ້

ງານຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ການອາ້ງອີງເຖິງຍ່ີຫໍ້, ນ້ໍາເບີກາຕາລ໊ອກ ຫຼື ລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນຂອງສິນຄ້ານ້ັນຄວນ

ຫຼີກລ້ຽງ. ຖ້າເຫັນວ່າຈໍາເປັນທີຈ່ະຕ້ອງກ່າວເຖິງຍ່ີຫໍ້ ຫຼື ນ້ໍາເບີກາຕາລ໊ອກ ຂອງຜູ້ຜະລິດສະເພາະເພ່ືອໃຫຄ້ວາມ

ກະຈາ່ງແຈ້ງຂອງມາດຕະຖານທີຍ່ັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນສົມບູນຕ້ອງໃຊ້ຄາໍສັບ “ຫຼືທຽບເທົາ່” ຕ່ືມໃສ່ຕອນທາ້ຍ. ການ 

ວາງມາດຕະຖານຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫສ້ະເໜສີິນຄ້າທ່ີມຄຸີນລັກສະນະຄ້າຍຄື ເຊິ່ງຮັບຮອງເອົາໄດ້ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 

ກໍແມ່ນເງື່ອນໄຂການໃຊງ້ານຂອງສິນຄ້າກໍທຽບເທົາ່ກັບມາດຕະຖານທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ້.        

  
ການສະເໜີລາຄາປະມູນ 

 

2.21   ສໍາລັບການປະມູນ ຊ້ືສິນຄ້າທຸກປະເພດທີຜ່ະລິດຢ່ ູຕ່າງປະເທດແລະນໍາເຂົ້າໃນປະເທດຕ້ອງສະເໜີບົນພື້ນ

ຖານລາຄາ CIF ຫຼື CIP ກວມເອາົມູນຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າຂົນສົ່ງແລະປະກັນໄພ, ສໍາລັບທຸກໆສິນຄ້າທ່ີຈະນໍາ 

ເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນການປະມູນສໍາລັບສິນຄ້າທ່ີປະກອບ ຫຼື ຜະລິດໃນພາຍໃນລວມທັງສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂ້ົາ 

ມາກ່ອນ ຕ້ອງໃຫສ້ະເໜລີາຄາບົນພື້ນຖານ EXW25. ໃນກໍລະນີການ ຂົນສົ່ງທາງບົກເຊ່ິງ ຈະຕ້ອງມີການຕິດຕ້ັງ, 

ການດາໍເນີນການທດົລອງຫຼືການບໍລິການຄ້າຍຄຽງ ກັນເຊິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຍື່ນປະມູນດໍາເນີນການນ້ັນ, ເຊັ່ນໃນກ ໍ

ລະນີ “ສັນຍາການສະໜອງແລະການຕິດຕັ້ງ” ສໍາລັບການບໍລິການແບບນີ້, ຜູ້ຍື່ນປະມູນຕ້ອງສະເໜີລາຄາ 

ເຫຼົາ່ນ້ີເຂົາ້ໃນລາຄາປະມູນຕື່ມອີກ.  

 

2.22 ໃນກໍລະນທີີ່ເປັນສັນຍາຄົບຊຸດນ້ັນ, ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນ ຕ້ອງສະໜີ ຄ່າຕິດຕ້ັງກົນຈັກຢູ່ສະໜາມລວມທັງມູນ

ຄ່າສະໜອງສິນຄ້າ, ຄ່າຂົນສ່ົງທາງທະເລ ແລະ ການຂົນສ່ົງພາຍໃນປະເທດລວມທັງຄ່າປະກັນໄພ, ຄ່າຕິດຕ້ັງ, 

ຄ່າດໍາເນີນງານທົດລອງຕະຫອຼດຮອດຄ່າຕ່າງໆທີຕິ່ດພັນກັບການຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆທັງໝົດ 

ທີ່ນອນໃນຂອບເຂດຂອງສັນຍາເຊັ່ນ: ການອອກແບບ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ອ່ືນໆ. ຖ້າ

ຫາກບໍໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນຢູ່່ໃນເອກະສານເຊີນປະມູນ, ສັນຍາແບບຄົບຊຸດ (ຂໍກຸນແຈ) ມອບຂໍກຸນແຈຕ້ອງ

ໄດ້ລວມເອົາຄ່າອາກອນ, ຄ່າພາສີ ແລະ ຄ່າທໍານຽມອື່ນໆທງັໝົດເຂົາ້ນໍາ.   

  

2.23   ສໍາລັບວຽກຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງ, ຜູ້ປະມູນຕ້ອງໄດ້ສະເໜລີາຄາຫົວໜ່ວຍ ຫືຼ ລາຄາມອບເໝາົ ເພື່ອປະຕິບັດ

ວຽກງານຮັບເໝາົຂອງຕົນ ແລະ ລາຄາເຫຼົາ່ນ້ີຕ້ອງກວມເອົາຄ່າພາສີີ, ຄ່າອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມອື່ນໆທັງໝົດ 

ເຂົ້ານໍາ. ຜູ້ປະມູນຕ້ອງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫນ້ໍາເອົາສ່ິງນໍາເຂົ້າ (Iinputs) ທງັໝົດຈາກແຫ່ຼງທີມ່ີຄຸນລັກສະນະ 

                                                 
25 ���ອ້າງອີງເຖິງຄໍານຍິາມຂອງຄາໍສັບເງ່ືອນໄຂການຄ້າສາກົນທີນ່ໍາໃຊ້ປະຈຸບນັ (INCOTERMS 2008) ຈດັພິມໂດຍ ສະພາການຄາ້ 

ສາກົນ,   38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, ປະເທດຝຣັ່ງ.  CIF ແມ່ນກວມເອົາ ມູນຄ່າ, ປະກັນໄພ ແລະ ຄາ່ຂນົສົ່ງແລະ FOB 

ແມນ່ ບໍ່ໄດ້ເສຍຄາ່ຢູ່ເທິງພາຫະນະຂົນສົ່ງ, ສໍາລັບການຂນົສົ່ງທາງນໍ້າ. CIP ແມ່ນຄາ່ຂົນສ່ົງແລະປະກນັໄພທີຕ່້ອງຈາ່ຍ (ຊື່ຂອງປາຍ 

ທາງ) ແລະ  FCA ກ່ໍຄ ື ການລາໍລຽງ ຟຣ.ີ EXW ກ່ໍຄສືນິຄ້າທີມ່ີໄວ້ຂາຍໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ຂາຍ ຫືຼ ສະຖານທີ່ໂຮງງານຜະລດິ ຫຼ ື 

ສິນຄ້າທ່ີອອກຈາກສາງ. ລາຄາ EXW ເປັນລາຄາ ທີ່ກວມຄ່າາພາສີ, ອາການການຂາຍ ແລະ ອາກອນອືນ່ໆທີ່ຊາໍລະແລ້ວ ຫືຼ 

ໄດ້ຊໍາລະໃຫ້ສີນ້ສ່ວນປະກອບ ແລະ ວດັຖດຸິບທີ່ໃຊ້ ໃນການຜະລິດ ຫຼື ການປະກອບອຸປະກອນ, ຫຼື ນໍາເຂ້ົາມາກ່ອນ ເຊິ່ງໄດສ້ະເໜີ 

ຢ ູ່ໃນຊອງປະມູນ.  
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ເໝາະສົມ (ຍົກເວັ້ນແຮງງານທີຂ່າດຝີມ)ື ເພື່ອໃຫ້ເຂາົເຈົ້າສາມາດສະໜີລາຄາປະມູນໃຫມ້ີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍ 

ທີ່ສຸດ. 

 
ການດດັປບັລາຄາ  
 

2.24 ເອກະສານປະມູນຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຈະມີການອະນຸດຍາດໃຫ້ດັດປັບລາຄາຫຼືບ່ໍຖ້າເກີດມີການປຽ່ນ 

ແປງໃນໂຄງປະກອບລາຄາຕ້ົນຕໍໃນສັນຍາເຊັ່ນ: ຄ່າແຮງງານ, ອຸປະກອນແລະ ວັດສະດຸ ເຊິ່ງຜູ້ຮັບເໝາົບ່ໍສາມາດ 

ຄວບຄຸມລາຄາໄດ້. ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການດັດປັບລາຄາບໍມ່ີຄວາມຈໍາເປັນສາໍລັບສັນຍາກະທັດລັດທີ່ຈະຕ້ອງສົງ່ 

ມອບພາຍໃນກາໍນົດເວລາສັ້ນໆ. ແຕ່ສາມາດນາໍໃຊ້ກັບສັນຍາທີມ່ີໄລຍະສົ່ງມອບ ຫຼື ໄລຍະສໍາເລັດວຽກທີ່ຍາວ 

ນານຫາຼຍກວ່າ (18 ເດືອນ). ������ອຸປະກອນບາງປະເພດເຊິ່ງເປັນລາຄາຕາຍຕົວຂອງບໍລິສັດເອງ ແລະ ບ່ໍກ່ຽວ

ຂ້ອງກັບກໍານົດເວລາສົ່ງມອບ,  ໃນກໍລະນີນີ້ການດັດປັບລາຄາກບ່ໍໍຈໍາເປັນ. ບັນດາສັນຍາຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່

ມີຈໍານວນຫາຼຍ ເຊ່ິງເຮັດໃຫລ້າຄາມີການເໜັງຕີງງາ່ຍໃນໄລຍະສ້ັນນັ້ນຕ້ອງກໍານົດມາດຕາໃດໜຶ່ງລະບຸໃຫ້ມີປັບ 

ລາຄາຂ້ຶນແລະລົງເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝາົບ່ໍໃຫ້ຂາດທຶນໃນເວລາທີມ່ີການປ່ຽນແປງລາຄາຢ່າງກະທັນ 

ຫັນ. 

      

2.25 ມູນຄ່າການປັບລາຄາຈະຕ້ອງອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງອົງປະກອບໃຫຍ່ໆຂອງສັນຍາ. ຖ້າໃຫ້ 

ການດັດປັບລາຄານັ້ນ, ວິທກີານດັດປັບລາຄາ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ການດັດປັບລາຄາຕ້ອງໄດ້ກໍານົດຈະແຈ້ງຢ່ ູໃນເອກ

ກະສານເຊີນປະມູນ.  ການສົມທຽບລາຄາທີ່ສະເໜີປະມູນນັ້ນ ຕ້ອງອີງໃສ່ລາຄາພື້ນຖານເທ່ົານ້ັນ.  

 

ການຂົນສົງ່ແລະປະກັນໄພ  

 

2.26 ເອກະສານເຊີນປະມນູຈະຕ້ອງອະນຸຍາດ ໃຫ້ຜູ້ຕອບສະໜອງສິນຄາ້ແລະຜູ້ຮັບເໝາົ ໄດ້ນໍາໃຊ້ບໍລິສັດ 

ຂົນສົ່ງແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພທີມ່ີຄຸນລັກສະນະ ເໝາະສົມໃດກ່ໍໄດ້. ເອກະສານເຊີນ ປະມນູຕ້ອງກໍານົດ ປະເພດ

ແລະເງື່ອນໄຂປະກັນໄພທີ່ຜູ້ປະມູນຈະຕ້ອງເຮັດ. ສ່ວນການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍສໍາລັບປະກັນໄພການຂົນສົ່ງ 

ຕ້ອງກວມຢາ່ງໜ້ອຍ 110% (ຫນຶ່ງຮ້ອຍສິບ) ຂອງມູນຄ່າສັນຍາ ໃນສະກຸນເງິນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ສະກຸນ

ເງິນທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນເພື່ອສາມາດປ່ຽນແທນສິນຄ້າທ່ີເສັຍຫາຍ ຫຼື ເປ່ເພໄດຢ້່າງທັນການ. ສໍາລັບວຽກກໍ່ສ້າງ, 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແບບຟອມຄວາມສ່ຽງຈະຕ້ອງລະບຸຊັດເຈນ. ສໍາລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະຫນາດໃຫຍທ່ີປ່ະກອບມີ

ຜູ້ຮັບເໝົາຫາຼຍບໍລິສັດຢູ່ສະໜາມນ້ັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະເຮັດ “ການລວບລວມ” (Wrap-up) ຫຼື ດໍາເນີນການປະກັນ

ໄພທັງໝົດໃຫໂ້ຄງການ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຜູ້ກ້ ູຢືມ ຕ້ອງຈັດຫາຜ້ຼສະໜອງປະກັນໄພທີ່ມີລັກສະນແຂ່ງຂັນ.       

 

2.27   ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີ, ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຫາກຕ້ອງການສະຫງວນການຂນົສ່ົງແລະການປະກັນໄພສໍາລັບການ 

ນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດພາຍໃນ ຫຼື ແຫ່ຼງມອບໝາຍອື່ນໆນ້ັນ, ຜູ້ເຂົ້າປະມູນຈະຕ້ອງຍືນ່ສະເໜີລາຄາ FOB, 

FCA, CFR (ຊ່ືຂອງສະຖານທີ)່, ຫຼື CPT (ຊ່ືຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ)26  ນອກເໜືອຈາກລາຄາ CIF ຫຼື CIP (ຈຸດ 

ໝາຍປາຍທາງ) ຕາມທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວໃ້ນວັກທີ 2.21. ການຄັດເລືອກເອົາລາຄາຕໍ່າສຸດນັ້ນ ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ລາຄາ CIF 

                                                 
26 ຕາມຄໍາສັບເງ່ືອນໄຂການຄ້າສາກົນ (INCOTERMS 2000), ບໍ່ຄດິໄລ່ຄາ່ຂົົນສ່ົງຮອດສະຖານທີ ່ (ລະບຸຊືສ່ະຖານທີ)່ ແລະ ຈ່າຍຄາ່ 

ຂົນສົ່ງຮອດສະຖານທ່ີ  (ລະບຸຊືສ່ະຖານທີ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງ) ຕາມລໍາດັບ. 
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ຫຼື CIP (ຈຸດໝາຍປາຍທາງ) ແຕ່ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະເຊັນສັນຍາເງື່ອນໄຂ FOB, FCA, CFR, ຫຼື CPT ແລະ 

ດໍາເນີນການ ຂົນສ່ົງແລະ/ຫຼືການປະກັນໄພດ້ວຍຕົນເອງ. ເມືອ່ດໍາເນີນການແນວນ້ີ, ສັນຍາຈະຕ້ອງລະບຸແຕ່ລາຄາ 

FOB, FCA, CFR ຫືຼ CPT ເທົ່ານ້ັນ. ຖ້າຫາກວາ່ຜູ້ກູ້ຢືມບໍຕ່້ອງການທີ່ຈະ ນໍາໃຊ້ບໍລິສັດປະກັນໄພຕາມທ້ອງຕະ 

ຫຼາດ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເຫັນວ່າບໍລິສັດທີຄ່ໍຖືກໝອບໝາຍນັ້ນມີຄວາມພ້ອມຊໍາ 

ລະຄ່າເສັຍຫາຍເພື່ອປ່ຽນແທນສິນຄ້າທ່ີເສັຍຫາຍ ຫຼື ເປ່ເພໄດ້ຢ່າງທັນການຕາມສະກຸນເງິນທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນ 

ໃນບັນດາສະກຸນເງິນທີໃ່ຊ້ຊໍາລະໃນສັນຍາ. 

 

ຂໍ້ກໍານົດສະກຸນເງິນຕາ  

 

2.28   ເອກະສານເຊີນເຂ້ົາຮວ່ມປະມນູຈະຕ້ອງກໍານົດສະກຸນເງິນດ່ຽວ ຫຼື ຫຼາຍສະກຸນເງິນ ທີຜູ້່ປະມູນນໍາໃຊ້ເພື່ອ 

ສະເໜລີາຄາປະມູນຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຫຼັກການປ່ຽນຈາກຫຼາຍສະກຸນເງິນທີແ່ຕກຕ່າງກັນເປນັສະກຸນເງິນດຽວເພື່ອ 

ເປົ້າໝາຍ ໃນການສົມທຽບລາຄາປະມູນ ແລະ ສະກຸນເງິນຕ່າງໆທີຈ່ະນໍາໃຊ້ໃນການຊໍາລະຕາມທີລ່ະບຸໃນມູນຄ່າ

ຕາມສັນຍາ. ຂ້ໍກໍານົດຕໍ່ໄປນີ້ (ເນື້ອໃນວັກ 2.29 ຫາ 2.33) ເພື່ອເປ້ົາໝາຍດ່ັງນີ້ (a) ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ປະ 

ມູນມີໂອກາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນລົງ ໃນລະດັບຕໍ່າສຸດບ່ໍວ່າຈະໃຊ້ເງິນສະກຸນໃດເຂ້ົາໃນ

ການປະມູນ ແລະ ການຊໍາລະ ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການສະເໜີລາຄາປະມູນດີທີ່ສຸດໄດ້; (b) ສ້າງເງ່ືອນ

ໄຂແກ່ຜູ້ປະມູນຢູ່ປະເທດທີ່ມີສະກຸນເງິນທີ່ອ່ອນຄ່າ ມີສິດເລືອກໃນການໃຊ້ສະກຸນເງິນທີ່ແຂງຄ່າກ່ວາເປັນພື້ນຖານ

ໃຫແ້ກ່ການສະເໜີລາຄາປະມູນຂອງເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມໜັກແໜ້ນກ່ວາ; (c) ຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕທິໍາ ແລະ 

ຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນການປະມູນ. 

 

ສະກຸນເງິນຕາທ່ີໃຊ້ໃນການປະມູນ  

 

2.29 ເອກະສານເຊີນເຂົາ້ຮ່ວມປະມນູຈະຕ້ອງກໍານົດວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນອາດຈະເໜີລາຄາການປະມູນ ໃນສະ 

ກຸນເງິນໃດກໍໄດ້. ຖ້າຫາກວາ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຫາກຕ້ອງການທີ່ຈະສະເໜີລາຄາປະມູນເປັນຈໍານວນເງິນທີມ່ີສະ 

ກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍໆສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍເງ່ືອນໄຂທີບ່ໍ່ເກີນ 3 ສະກຸນເງິນ 

ຕາຕ່າງປະເທດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານ້ັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ປະມູນກໍານົດສັດສ່ວນຂອງລາຄາປະມູນ ເຊິ່ງ 

ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີເ່ກີດຂຶ້ນຢູ່ກັບທ້ອງຖິ່ນຕາມສະກຸນເງິນ27 ຂອງປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມປະກອບຢູ່ໃນລາຄາປະມູນໄດ້ອກີ 

ດ້ວຍ. 

       

2.30   ຢ່ ູໃນເອກະສານປະມນູວຽກງານຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນກໍານົດ 

ລາຄາ ປະມນູເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖ່ິນທງັໝົດ ຄຽງຄູກັ່ນກັບຄວາມຕ້ອງການການຊໍາລະ ເປັນສະກຸນ ເງິນຕາ

ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ ຮອດ 3 (ສາມ) ສະກຸນເງິນ ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄາດຄະເນ ທີເ່ກີດຂ້ຶນຢູ່ນອກປະເທດຂອງປະເທດ 

ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄິດໄລ່ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລາຄາປະມູນລວມ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ນໍາໃຊ້ ປະກອບເຂົ້າໃນການຄິດ

ໄລ່ນ້ີ. 
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ການປ່ຽນສະກຸນເງິນເພ່ືອສມົທຽບລາຄາປະມູນ  

 

2.31 ລາຄາປະມູນແມ່ນ ລວມຍອດຂອງການ ຊໍາລະທງັໝົດ ຕາມສະກຸນເງິນ ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມຜູ້ປະມູນ 

ໄດ້ສະເໜີມາ. ເພື່ອສົມທຽບລາຄາ, ລາຄາປະມູນຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນດຽວຕາມທີ່ຜູ້ກູ້ຢມື ເລືອກເອົາ 

(ອາດເປັນ ສະກຸນ ເງິນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຫຼື ອາດຈະປ່ຽນເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດທັງໝົດ) ແລະ ຈະຕອ້ງລະບຸໄວ້ໃນ 

ເອກະສານການປະມູນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງປ່ຽນຕອ້ງປ່ຽນສະກຸນເງິນເຫຼົາ່ນ້ັນຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ (ອັດຕາຂາຍ) 

ທີ່ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອາ້ງອີງຢ່າງເປນັທາງການ (ຈາກທະນາຄານກາງ) ຫຼືທະນາຄານການຄ້າ ຫຼື ອ້າງອງີຈາກໜັງສ ື

ພິມຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີການແລກປ່ຽນຄ້າຄ້າຍຄືກັນໂດຍ ຖືເອາົຕາມວັນທ ີທີ່ກໍານົດລ່ວງໜ້າ ເຊິ່ງແຫຼ່ງອ້າງອີງ ແລະ 

ວັນທີ ທີໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ຢູໃ່ນເອກະສານເຊີນປະມູນ (ບໍ່ເກີນກ່ວາ 4 (ສີ່) ສັບປະດາ) ກ່ອນມືປ້ິດຮັບຊອງປະມູນ ຫຼື ບໍ່

ຊ້າກວ່າມ້ື ມີຜົນໃຊ້ໄດ້ເດີມຂອງເອກະສານຍ່ືນປະມູນໝົດອາຍ.ຸ  

 

ສະກຸນເງິນໃນການຊໍາລະ  

 

2.32   ການຊໍາລະຕາມມູນຄ່າ ສັນຍາຈະຕ້ອງໃຊ້ສະກຸນເງນິດຽວ ຫຼື ຫາຼຍສະກຸນເງິນ ຕາມທີໄ່ດ້ໃຊ້ລະບຸໃນເອກ

ກະ ສານຍື່ນປະມູນຂອງຜູ້ຊະນະການປະມູນ 

 

2.33 ເມື່ອໄດ້ກໍານົດລາຄາປະມູນຕ້ອງເປັນສະກຸນເງິນພາຍໃນ ແຕ່ຖ້າຜູ້ຊະນະການປະມູນ ສະເໜີຂໍຊໍາລະ 

ເປັນສະ ກຸນເງິນຕາ່ງປະເທດ ຄິດເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ລາຄາປະມູນລວມ, ໃນການຊໍາລະຕ້ອງຖເືອົາຕາມອັດຕາ 

ແລກປ່ຽນ ນອນໃນເອກະສານຍ່ືນປະມູນ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງສັດສ່ວນ ທີເ່ປັນສະກຸນເງິນຕາ

ຕ່າງປະເທດຍັງຖືກຮັກສາໄວຄ້ືເກ່ົາປາດສະຈາກການໄດ້ປຽບ ຫຼື ເສັຍປຽບ (ຫຼຸບທຶນ ຫຼື ກໍາໄລ) ອັນເນື່ອງມາ

ຈາກຜົນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນນີ້. 

 

ເງ່ືອນໄຂແລະວິທີການຊໍາລະ  
 

2.34 ເງ່ືອນໄຂການຊໍາລະຕ້ອງໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບຫຼັກການການຄ້າສາກົນ ທີປ່ະຕິບັດທົວ່ໄປໃນການຊໍາລະ 

ສິນຄ້າແລະ ວຽກຮັບເມົາກໍ່ສ້າງ, ແລະ ຫຼັກການເບກີຈ່າຍຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີທີ່ກາໍນົດໄວໃ້ນ “ປຶ້ມຄູ ່

ມືການເບີກຈາ່ຍ ເງິນກູ”້ (ລະບຽບການດ່ັງກ່າວນ້ີມີການດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ).  

 

(a)  ສໍາລັບສັນຍາສະໜອງສິນຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະເຕັມຈໍານວນ ພາຍຫຼັງການສົ່ງມອບ ແລະ ກວດກາ 

ເຄື່ອງສໍາເລັດແລ້ວ ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາ ທີ່ກຽ່ວພນັກັບການຕິດຕັ້ງແລະ ແລະ ການດາໍເນີນ

ທົດລອງ  ເຊິ່ງອາດຈະຊໍາລະເປັນສັດສ່ວນ ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໄດ້ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງ

ຕົນທຸກຢ່າງທີ່ກໍາ ນົດໄວ້ໃນສນັຍາ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນໍາໃຊ້ໜງັສືຄ້ໍາປະກັນສິນເຊື່ອ (letter of credit) ເພື່ອ

ຮັບປະກັນ ຄວາມວ່ອງໄວໃນການຊໍາລະໃຫແ້ກ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ. ສ່ວນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງອ ຸ

ປະກອນ ແລະ ການປະກອບໂຮງຊ່າງຂະໜາດໃຫຍ່, ຕ້ອງກໍານົດໃຫມ້ີການຊໍາລະລ່ວງໜ້າໃນຈໍານວນ

20



 

ທີເ່ໝາະສົມ, ສະເພາະສັນຍາທີ່ມໄີລຍະຍາວກໍອາດຊໍາລະເປັນງວດຕາມຄວາມຄືບໜາ້ຂອງວຽກຕະ 

ຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການຜະລິດ ຫຼື ການປະກອບນັ້ນໆ.    

(b)  ສໍາລັບສັນຍາວຽກງຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງຕ້ອງໄດ້ກໍານົດຊໍາລະລ່ວງໜ້າເພ່ືອເປັນຄ່າເຄື່ອນຍ້າຍອຸປະກອນ 

ແລະ ວັດສະດຸຂອງຜູ້ຮັບເໝົາສູ່ສະໜາມກໍ່ສ້າງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ. ຊໍາລະຕາມ 

ຄວາມຄືບໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ແລະ ຫັກເງິນໄວເ້ພື່ອຄ້ໍາປະກັນການເປ່ເພຕາມຈໍານວນເໝາະສົມ, 

ຈໍານວນເງິນທີ່ຫັກໄວ້ນັ້ນກໍຕ້ອງ ສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝາົ ພາຍຫຼງັທີໄ່ດ ້ສໍາເລັດການປະຕິບັດ ພັນທະ ຂອງ

ຕົນຕາມສັນຍາ. 

      

2.35  ບ່ໍວ່າໃນກໍລະນໃີດໆ ການຊໍາລະລ່ວງໜາ້ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍ (Mobilization) ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ 

ທີ່ຄາ້ຍຄືກັນ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ວຽກງານຮັບເໝາົກ່ໍສາ້ງນ້ັນ ຕ້ອງສອດຄ້ອງກັບ 

ມູນຄ່າທີຄ່າດຄະເນຂອງລາຍຈ່າຍເລົາ່ນີ້ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການປະມູນ. ຈໍານວນເງນິ  ແລະ 

ກໍານົດເວລາການຊາໍລະເງິນລ່ວງໜາ້ອ່ືນໆເຊັ່ນ: ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງທີໄ່ດ້ສ່ົງຮອດສະໜາມກໍ່ສ້າງນ້ັນ. ເອກກະ 

ສານເຊີນປະມູນຍັງຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບປະເພດຂອງເງິນທີ່ຈະຊໍາລະລ່ວງໜ້າແຕ່ຕ້ອງການຄໍ້າປະ 

ກັນເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້ານາໍອີກ. 

 

2.36   ເອກະສານການປະມນູຈະຕ້ອງລະບຸ ວທິກີານແລະເງື່ອນໄຂຂອງການຊໍາລະ, ແລະໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫສ້ະ

ເໜທີາງເລືອກຂອງເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຮູບການຊໍາລະອ່ືນ ຫຼື ບ່ໍ. ແຕ່ຖ້າເມື່ອອະນຸຍາດໃຫມ້ີເງື່ອນໄຂດ່ັງກ່າວກໍຈະ

ກະທົບເຖິງການປະເມີນຜົນການປະມູນແນວໃດ.  

 
ເອກກະສານຍື່ນປະມູນສະເໜີທາງເລືອກ  

 

2.37   ເອກະສານປະມູນ ຈະຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຈະ ແຈ້ງວາ່ເວລາໃດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູປ້ະມູນ ຍ່ືນຊອງປະມູນສະ

ເໜທີາງ ເລືອກ,ຄວນຍື່ນດ້ວຍວທິໃີດ ແລະ ຄວນສະເໜີລາຄາປະມູນແບບໃດ  ແລະ ພື້ນຖານ ຂອງ

ການປະເມີນຜົນການ ປະມູນຂອງເອກກະສານຍື່ນປະມູນສະເໜທີາງເລືອກ. 

 
ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນສນັຍາ  
 

2.38   ເອກະສານສັນຍາຈະຕ້ອງກໍານົດຄວາມໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຂອບເຂດ ວຽກຮັບເໝາົທີ ່ ຈະຕ້ອງ ໄດ້ປະ 

ຕິດບັດ, ສິນຄ້າທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງ, ສິດທິແລະພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ.  

ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມ ຫາກໄດ້ວ່າຈ້າງວິຊາການເຊ່ັນວ່າ ວສິາວະກອນ, ສະຖາປານິກ ຫຼື ຜູ້ຈັດການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເຮັດໜາ້ທີ່

ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສັນຍາກໍຕ້ອງໄດ້ກໍານົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫຈ້ະແຈ້ງເຊັ່ນດຽວກັນ. ນອກຈາກ 

ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາແລ້ວ ຍັງປະກອບມີເງ່ືອນໄຂສະເພາະຂອງການຈັດຊ້ືສິນຄ້າ, ການຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງທີຈ່ະ

ດໍາເນີນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງ ລວມທງັສະຖານທີ່ຕ້ັງຂອງໂຄງການນໍາອີກດ້ວຍ. ສໍາລັບເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ຕ້ອງມີ

ການຈັດວາງໃຫສ້ົມດູນ ລະຫວ່າງ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍ. 
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ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ການປະຕບິັດສນັຍາ 

 

2.39   ເອກະສານການປະມນູສໍາລັບວຽກງານຮັບເໝາົກໍ່ສາ້ງ ຕ້ອງໃຫ້ມີການຄໍ້າປະກັນໃນຈໍານວນເງິນ ທີ່ພຽງພທໍີ ່

ຈະປົກປ້ອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນກໍລະນທີີ່ຜູຮ້ັບເໝາົກ່ໍສ້າງບ່ໍປະຕິບັດຕາມສັນຍາ. ຜູ້ກ້ ູຢືມຕ້ອງສະໜອງແບບຟອມ ຂອງ

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນນ້ີ ແລະ ຈໍານວນເງິນຕາມທີໄ່ດ້ລະບໄຸວ້ຢູ່ໃນເອກະສານເຊີນປະມູນ281. ຈໍານວນເງິນທີ່ຄໍາ້ ປະກັນ 

ນັ້ນອາດແຕກຕ່າງກັນໄປຂ້ຶນກັບປະເພດຂອງການຄໍ້າປະກັນ, ຈຸດພເິສດ ແລະ ລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ 

ວຽກກໍ່ສ້າງ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຄໍ້າປະກັນ ນີ້ຕ້ອງໄດ້ຕ່ໍກໍານົດໄລຍະ ເວລາໃຫ້ພຽງພໍ ນັບຈາກມື້ສາໍເລັດວຽກກໍ່ສາ້ງ 

ໂດຍກວມເອົາໄລຍະຄໍ້າປະກນັການເປ່ເພ ຫຼື ການບໍາລຸງຮັກສາຈົນກວ່າຜູ້ກູ້ຢືມຮັບຮອງເອົາໃນຂ້ັນສຸດທາ້ຍ. ນອກ 

ຈາກນ້ີ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ຫັກເງິນຈໍານວນໜ່ຶງໄວ້ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງປະຕິບັດຕາມການຄ້ໍາປະກັນ ຫຼ ື

ສໍາລັບຊ່ວງໄລຍະບໍໍາລຸງຮັກສາເປັນຈາໍນວນບໍ່ເກີນ 10% ຂອງການມູນຄ່າສັນຍາ. ເງິນທີ່ຫັກໄວ້ນັ້ນຈະຖືກເກັບ 

ຮັກສາໄວ້ຈົນກວາ່ຈະໝົດກໍານດົການຮັບປະກັນ ຫຼື ໄລຍະ ການບໍາລຸງຮັກສາ. ພາຍຫຼງັທີ່ສາໍເລັດການກ່ໍສາ້ງ, 

ແຕ່ກ່ອນທີ່ການຄ້ໍາປະກັນ ຫຼືໄລຍະການບາໍລຸງຮັກສາຈະໝົດອາຍຸລົງນ້ັນ, ເງິນທີຫ່ັກໄວນ້ັນສາມາດປ່ຽນແທນ 

ໄດ້ດ້ວຍໜງັສືຄ້ໍາປະກັນຈາກທະນາຄານ ຫຼື ຫຼັກຄ້ໍາປະກັນທີເ່ໝາະສມົອ່ືນໆ.  

 

2.40   ສໍາລັບສັນຍາສະໜອງສິນຄ້ານັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການໃຫມ້ີໜງັສືຄໍ້າປະກັນ ການປະຕິບັດສັນຍາ ແມ່ນຂຶ້ນ 

ກັບສະພາບຂອງຕະຫາຼດ ແລະ ການປະຕິບັດທົ່ວໄປດ້ານການຄ້າຕ່ໍກັບສະເພາະສິນຄ້າປະເພດນ້ັນ. ຜູ້ສະໜອງ 

ສິນຄ້າຫຼືຜູ້ຜະລິດສນິຄ້າອາດປະກອບການຄໍາ້ປະກັນຕາມຈໍານວນເງິນທີເ່ໝາະສົມ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອ 
ປ້ອງກັນໃນກໍລະນີທີ່ບ່ໍປະຕິບດັຕາມສັນຍາ. ການຄໍ້າປະກັນນ້ັນຕ້ອງມີມູນຄ່າເໝາະສົມ ເພື່ອຄຸມຄອງພັນທະການ 

ຄໍ້າປະກັນ.  ນອກຈາກນ້ີ, ອາດຕ້ອງຫັກເງິນຈາໍນວນໜຶ່ງໄວ້ຄຸມຄອງພັນທະຄໍາ້ປະກັນ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ 

ຫຼື ການດໍາເນີນທົດລອງໃດນ່ຶງ. ເງິນຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ຈໍານວນເງິນທີ່ຫັກໄວນັ້ນຄວນເປັນຈໍານວນທີສ່ົມເຫດສົມຜົນ.  

 

ມາດຕາກ່ຽວກັບ ການທດົແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍ້ອງຍ ໍ

 

2.41   ຢູ່ໃນເງ່ືອນໄຂຂອງສັນຍາ ຕ້ອງປະກອບມຂີໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຄ້ໍາປະກັນຄວາມເສັຍຫາຍ ຫຼື ຂໍກໍ້ານົດ

ຄ້າຍຄື ຕາມຈາໍນວນເງິນທີເ່ໝາະສົມ ເພື່ອກໍລະນີທີເ່ກີດຄວາມຫຼາ້ຊ້າໃນການສ່ົງມອບສິນຄ້າ, ກໍານົດເວລາສໍາ

ເລັດວຽກກໍ່ ສ້າງ, ຫຼື ຄວາມບົກຜ່ອງໃນການສະໜອງສິນຄ້າ, ການຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງ  ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ 

ເປັນເຫດໃຫ ້ ຜູ້ກູ້ຢືມເກີດມີລາຍຈ່າຍເພິ່ມ, ຫຼື ສູນເສັຍລາຍຮັບ, ຫຼື  ເສັຍຜົນປະໂຫຍດອ່ືນໆ. ມີຂໍ້

ກໍານົດສະເໜີມອບ ເງິນລາງວັນ (bonus) ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝາົ ທີສ່ໍາເລັດວຽກຮັບເໝົາ ຫຼື ການສົ່ງ

ມອບສິນຄ້າ ກ່ອນກໍານົດເວລາ ທີໄ່ດ້ລະບຸໄວໃ້ນສັນຍາໃນກໍລະນີທີ່ ວຽກທີສໍ່າເລັດ ຫຼື ການສ່ົງມອບ ກ່ອນເວລາ 

ເຊິ່ງໄດສ້້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ. 

                                                 
28 ຮູບແບບຂອງໜັງສືຄໍ້າປະກນັການປະຕບັດສັນຍາ ຕອ້ງໃຫສ້ອດຄອ່ງກັບຕວົແບບມາດຕະຖານເອກກະສານເຊີນປະມູນຕອ້ງ ຢູໃ່ນຮບູ 

ແບບໜັງສຄືໍ້າປະກນັ, ຫຼື ໃນຮບູແບບການມດັຈໍາເງິນສົດ ເຊິ່ງແມ່ນສະຖາບັນການເງນິທີ່ມຊີື່ອອກໃຫ້ ຫຼນື ຫຼື ສະຖາບນັການເງນິທີຜູ່ເ້ຂົາ້ 

ຮ່ວມປະມນູເປັນຜູ້ຄດັເລອືກ. ຖ້າວາ່ສະຖາບນັການເງນິທີຕ່ັ້ງຢ ູ່ນອກປະເທດຂອງຜູ້ກ້ ູຢືມເປນັຜູ້ອອກໜັງສຄືໍ້າປະກນັໃຫ,້  ມີສະຖານ 

ບັນດັ່ງກ່າວຕອ້ງມີສະຖາບັນການ ເງນິຕວົແທນ ທີຕ່ັ້ງຢູໃ່ນປະເທດຂອງຜູກູ້້ຢມືເພືອ່ເຮດັໃຫ້ໜັງສກືານຄໍາ້ປະກນັນັນ້ມີຜນົ ບັງໃຊ້ໄດ.້  
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ເຫດສຸດວິໄສ  

 

2.42   ໃນເງ່ືອນໄຂຂອງສັນຍາ ຕ້ອງກໍານົດວາ່ ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງທງັສອງຝາ່ຍ ໃນການປະຕບິັດ ພັນທະ 

ຂອງຕົນ ສັນຍາຈະບໍ່ພິຈາລະນາວາ່ເປັນ ການຜິດສັນຍາ ຖາ້ຄວາມບົກຜ່ອງດ່ັງກ່າວ ເປັນຜົນພວງຈາກເຫດການ 

ທີເ່ປັນເຫດສຸດ ວໃິສ ເຊິ່ງໄດ້ກາໍນົດຄວາມໝາຍໄວ້ໃນເງ່ືອນໄຂຂອງສັນຍາ. 

 

ກົດໝາຍນໍາໃຊ້ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂດັແຍ້ງ  

 

2.43   ເງ່ືອນໄຂຂອງສັນຍາຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ກກໍານົດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍນໍາໃຊ້ ແລະ ເວທກີານແກ້ໄຂ 

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ການໄກ່ເກັ່ຍການຄ້າສາກົນ ເປັນໃຈກາງຂອງການໄກ່ເກ່ັຍແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີມ່ີຜົນດີ ຖ້າທຽບໃສ່ຮູບ

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງອ່ືນໆ. ສະນ້ັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມນໍາໃຊ້ຮູບການ

ຕັດສິນປະເພດນ້ີ ປະກອບເຂ້ົາໃນສັນຍາການຈັດຊື້ສິນຄ້າ,ການຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງ. ສນ້ັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ເອງ ຈະບ່ໍຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຄັດແຍ່ງ ຫຼືຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຈະມາໄກ່ເກ່ຍຕັດສິນ. ໃນກໍລະນີເປັນສັນ 

ຍາຮັບເໝົາກໍ່ສາ້ງ, ສັນຍາສະໜອງສິນຄາ້ ແລະ ຕິດຕ້ັງ, ແລະ ສັນຍາສໍາເລັດຄົບຊຸດນັ້ນ  , ຂ້ໍກໍານົດການ 

ໄກ່ເກ່ຍຂ້ໍຂັດແຍ່ງ ນ້ັນຈະຕ້ອງ ໄດ້ປະກອບເອົາກົນໄກຕາ່ງໆເຊັ່ນ: ການສ້າງສະພາຕັດສິນຂ້ໍຂັດແຍ່ງ ຫຼື ການ

ແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ຕັດສິນເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ ການແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໄວຂ້ຶນ. 

 

C. ການເປີດຊອງປະມູນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການມອບຮັບສັນຍາ  

 

ໄລຍະເວລາສໍາລັບກະກຽມເອກກະສານຍ່ືນປະມູນ  

 

2.44   ໄລຍະເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກະກຽມ ແລະ ຍ່ືນເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໂດຍພິຈາລະນະເຖິງ 

ສະຖານະການສະເພາະຂອງໂຄງການ, ຂະໜາດແລະລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນຂອງ 

ສັນຍາ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ສໍາລັບການປະມູນເປີດກ້ວາງສາກົນ (ICB) ຈະອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊ້ ເວລາຢາ່ງ ໜ້ອຍ 6 

ສັບປະດານບັຈາກມື້ລົງປະກາດເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ຫຼື ມື້ທີປ່ະກອບເອກະສານເຊີນປະມູນສໍາເລັດ.   

ສໍາລັບວຽກກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນອຸປະກອນທີ່ມີຂັ້ນຕອນການຕິດຕ້ັງທີ່ມຄີວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນນ້ັນ, ອາດ

ຈະອະນຸຍາດໄລຍະເວລາດົນກວ່າເພ່ືອອໍານວຍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນ ສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກ່ອນທີ່ຈະຍ່ືນ 

ຊອງປະມູນ. ໃນກໍລະນີ້, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ອນການປະມູນ ແລະ ຈັດການລົງຢ້ຽມຢາມສະ 

ໜາມ. ຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍື່ນຊອງປະມູນຜ່ານໄປສະນີ ຫຼື ສ່ົງດ້ວຍຕົນເອງ. ຜູ້ກູ້ຢືມ 

ອາດຈະນາໍໃຊ້ລະບົບອເີລັກໂທຣນິກເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະມນູ ໄດ້ຍື່ນຊອງປະມູນຜ່ານທາງອີເລັກ 

ໂທຣນິກ ຖາ້ຫາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເຫັນດີ ແລະ ເພິ່ງພໍໃຈກັບລະບົບທີ່ນາໍໃຊລ້ວມທັງຄວາມປອດໄພ 

ຂອງລະບົບ, ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ, ແລະການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ 

ຊອງປະມູນທີ່ສົ່ງມານັ້ນ ພ້ອມກັນນ້ັນກໍ່ຍັງນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອກໍານົດວັນທີ ແລະ ເວລາ 

ຂອງການສົ່ງຊອງປະມູນ ແລະ ເອື້ອອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການດັດແກ້ ແລະ ການຖອນຕົວຈາກການປະມູນ.. 

ກໍານົດມື້ປິດຮັບແລະສະຖານທີ່ຍ່ືນຊອງປະມູນຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸຈະແຈ້ງໃນ ໜງັສືເຊີນຮວ່ມປະມູນ.    
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ຂັ້ນຕອນການເປດີຊອງປະມູນ  

 

2.45   ວັນເວລາເປີດຊອງປະມູນຈະຕ້ອງເປັນວັນເວລາດຽວກັນກັບ ເວລາຂອງມື ້ ປິດຮັບຊອງປະມູນ ຫຼື 

ຖັດຈາກນ້ັນ291 ລວມທັງສະຖານທີ່ເປີດຊອງປະມູນກ່ໍຕ້ອງແຈ້ງໃນໜັງສເືຊີນປະມູນ. ຜູ້ກ້ ູຢືມຈະຕ້ອງເປີດທກຸໆ 

ຊອງປະມູນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຕາມກໍານົດເວລາປິດຮັບຊອງປະມູນຢູ່ສະຖານທີ ່ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນເອກກະສານເຊີນະມູນ.  

ຊອງປະມູນຈະຕ້ອງຖືກເປີດຕ່ໍໜ້າສາທາລະນະ, ຜູ້ປະມູນຫຼຕືາງໜາ້ຂອງຜູ້ປະມູນຕ້ອງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫເ້ຂ້ົາຮ່ວມ 

(ອາດມາດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼືຜ່ານທາງເອເລັກໂທຮນິກ ເມື່ອນໍາໃຊ້ການປະມູນທາງເອເລັກໂທຮນິກ). ຊ່ືຜູ້ເຂ້ົາ 

ຮ່ວມປະມູນແລະລາຄາສະເໜປີະ ມູນຂອງຊອງປະມູນແຕ່ລະຊອງ, ແລະ ເອກະສານ ຍື່ນປະມູນທາງເລືອກ (ຖ້າ

ມີການສະເໜີ ແລະ ອະນຸຍາດ) ຕ້ອງໄດ້ອ່ານອອກສຽງ (ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນລົງຂ່າວ ເມື່ອນໍາໃຊ້ການປະມູນທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກ) ແລະ ບັນທຶກໄວ້ເມື່ອໄດ້ເປີດຊອງ. ສໍາເນົາການບັນທຶກນ້ີຕ້ອງໄດ້ສ່ົງໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

ແລະ ຜູ້ປະມູນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍືນ່ຊອງປະມູນ ຕາມກໍານົດເວລາທັນທ.ີ ສໍາລັບຊອງປະມູນທີ່ໄດຮັ້ບຊ້າ ກວ່າກາໍນົດ 

ເວລາເຊ່ິງໄດ້ລະບຸໄວ້ຕະຫຼອດຮອດຊອງປະມູນທີ່ບ່ໍໄດ້ເປີດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ອ່ານອອກສຽງໃນເວລາດໍາເນີນການເປີດ 

ຊອງປະມູນຈະບ່ໍໄດ້ນໍາມາພິຈາລະນາ. ເມື່ອມີການສົ່ງຊອງປະມູນຜ່ານທາງເອເລັກໂທຣນິກນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍ 

ທອດການເປີດຊອງປະມູນຜ່ານສ່ືດັ່ງກ່າວກ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເຫັນດີ ແລະຮັບ 

ຮອງເອົາ.  

 
ການໃຫຄ້ວາມກະຈາ່ງແຈງ້ ຫືຼ ສະເໜີທາງເລືອກຂອງເອກະສານຍື່ ນປະມນູ 
 

2.46   ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນທີີ່ບ່ໍໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນຫວັກທີ 2.6, 2.63 ແລະ 2.64 ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືນ້ີ, ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນຈະ 

ບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ້ໄຂດັດແປງເອກກະສານຍື່ນປະມູນຂອງຕົນພາຍຫຼັງມື້ປິດ ຮັບຊອງປະ 

ມູນ. ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດຂໍຄວາມກະຈາ່ງແຈ້ງທີຈ່ໍາເປັນຈາກຜູ້ປະມນູໄດ້ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ ແຕ່ບ່ໍສາມາດ

ຂໍຮ້ອງ ຫຼື ຫຼືອະນຸຍາດໃຫປ້ະມູນປ່ຽນແປງລາຍການ ຫຼື ລາຄາ ຂອງການປະມູນຫຼັງຈາກທີ່ໄດເ້ປີດຊອງ 

ເປັນທີຮ່ຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ການສະເໜໃີຫ້ຜ ູ້ ປະມູນໄດ້ຊີ້ແຈງນ້ັນ ຈະຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍ ລັກອັກສອນ, ເປັນເອກ

ກະສານ ຫຼື ໂດຍ ລະບົບອີເລັກ ໂທຣນິກທີ່ເປັນ ທີ່ເພິງ່ພໃໍຈຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 302 

 

ການຮັກສາຄວາມລັບ  

2.47   ພາຍຫຼງັທີ່ເປີດຊອງປະມູນຕໍ່ສາທາລະນະແລ້ວ, ບັນດາຂ້ໍມູນທີ່ກ່ຽວພັນກັບການພິຈາລະນາ, ການໃຫ ້

ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະການສະເໜມີອບສັນຍາໃຫແ້ກ່ຜູ້ຊະນະການປະມນູ 

ນັ້ນຈະບ່ໍສາມາດເປີດເຜີຍຕ່ໍຜູ້ປະມູນ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນໆທີບ່ໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການປະມນູຈົນກວ່າຈະ 

ໄດ້ປະກາດມອບຮັບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ. 

 

                                                 
29 ເພື່ອໃຫ້ມ ີ ເວລາພຽງພ ໍ ທີຈ່ະນໍາເອາົຊອງປະມູນ ໄປສ່ົງຕາມສະຖານທີ່ ເພືອ່ປະກາດ ຕໍສ່າທາລະນະຊນົ ວ່າຈະດໍາເນນີ ການເປດີ    

ຊອງປະມູນ  
30 ໃຫ້ເບິ່ງຫວກັທ.ີ 2.44. 
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ການກວດກາເອກກະສານຍືນ່ປະມູນ  

 

2.48 ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງກວດກາເອກກະສານຍື່ນປະມູນ ເພື່ອໃຫ້ແນໃ່ຈວ່າມີຂໍ້ມູນດັງ່ນີ້ (a) ຕອບສະໜອງໄດ້ຄນຸ 

ລັກສນະເໝາະສົມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຕາມເນ້ືອໃນຂອງວັກທີ 1.6, 1.7 ແລະ 1.8 ໃນປຶ້ມຄ ູ່ມືແນະນໍາສະບັບນ້ີຫຼືບໍ; (b) 

ໄດ້ມີລາຍເຊັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼບືໍ; (c) ໄດ້ຕິດຄັດໜັງສືຄ້ໍາປະກັນທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ມີໜງັສຢືັ້ງຢືນຕ່າງໆທີຕ່້ອງການ 

ເຊິ່ງໄດ້ມີລາຍ ເຊັນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວັກທີ 2.14 ຂອງປ້ຶມຄູ່ມືສະບັບນ້ີບໍ; (d) ເປັນເອກກະ ສານຍ່ືນປະມູນທີ ່

ທີ່ສອດຄ້ອງກັບເງ່ືອນໄຂຕາມເອກະສານປະມູນບໍ; ແລະ(e)ໂດຍທົ່ວໄປເອກະສານປະກອບຖືກຕ້ອງ ກັບຫຼັກການ

ລວມບ່ໍ. ຖ້າຫາກວ່າ ເອກກະສານປະມູນບໍ່ຕອບສະໜອງເງືອ່ນ ໄຂພື້ນຖານເຊ່ນ ເນື້ອໃນມີການດັດແກ້ຈາກເດີມ, 

ມີການປ່ຽນແປງຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ນອນໃນເອກະສານເຊີນປະມູນ ຈະບໍ່ນໍາມາພິຈາລະນາຕໍ່

ໄປອີກ.   ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກວດແກ້ ຫຼື ຖອນເນື້ອໃນ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຈໍາກັດຕ່າງໆພາຍຫຼັງໄດ້

ເປີດ31ຊອງປະມູນແລ້ວ. 

 

ການປະເມີນແລະການສົມທຽບລາຄາປະມູນ  

 

2.49   ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນການປະມູນ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດກໍານົດລາຄາສະເໜີປະມູນຈາກເອ 

ກະສານຍ່ືນປະມູນແຕ່ລະຊອງໄດ້ ໂດຍຜ່ານການສົມທຽບລາຄາ ບົນພື້ນຖານທີຖື່ວ່າເປັນລາຄາຜາ່ນການປະ 

ເມີນແລ້ວ. ອີງຕາມເນ້ືອໃນຂອງວັກທີ 2.58 ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນລາຄາສະເໜີປະມູນທີມ່ີີີລາຄາປະເມີນຕ່ໍາ 

ສຸດ324 ບ່ໍໝາຍວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງຖືວ່າລາຄາສະເໜີປະມູນຕໍາ່ສດຸ ຈະຖືກເລືອກເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ເພື່ອຈະ 

ມອບສັນ ຍາໃຫ.້ 

 

 2.50   ລາຄາປະມູນທີ່ໄດ້ອ່ານອອກສຽງ ໃນເວລາທີເ່ປດີຊອງປະມູນນ້ັນ ຕ້ອງໄດ້ດັດປັບ ກວດແກ້ຄວາມຜິດ

ພາດໃນການຄິດໄລ່ຄືນ. ເພື່ອຈຸດປະສົງຮັບໃຊ້ໃຫແ້ກ່ການປະເມີນຜົນປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ດັດປັບ ສິ່ງທີບ່ໍ່ເປັນທາດແທ ້

ຫຼື ເງື່ອນໄຂຈໍາກັດທີເ່ປັນຈໍານວນເທົາ່ນັ້ນ. ຂໍ້ກໍານົດການດັດປັບລາຄາ ທີນ່ໍາໃຊ້ໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ບໍ່

ໄດ້ນໍາມາພິຈາລະນາ ໃນເວລາດໍາເນີນການປະເມີນຜົນນີ້. 

  

2.51   ການປະເມີນຜົນແລະສົມທຽບລາຄາປະມູນ ຕ້ອງຖືເອົາຕາມລາຄາ CIF ຫຼື CIP (ຈຸດໝາຍປາຍທາງ) 

ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້ານາໍເຂົ້າ335ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ຖືເອົາຕາມລາຄາ (EXW) ເຊ່ິງເປັນລາຄາໂຮງງານ 

ລວມກັບຄ່າຂົນສ່ົງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປະກັນໄພຮອດປາຍທາງ, ສໍາລັບສິນຄ້າຜະລິດພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້

ຢືມ ລວມ ທງັຄ່າຕິດຕັ້ງ, ຄ່າຝຶກອົບຮົມ, ຄ່າດໍາເນີນງານທົດລອງ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອ່ືນໆຄ້າຍຄື346 

                                                 
31  ໃຫ້ເບິ່ງ ວັກ 2.50 ກ່ຽວກັບ ກວດແກ້ ແລະ ວັກ 2.6 ກ່ຽວກບັ ການອະທບິາຍການ ປະມນູແບບສອງຂັນ້ຕອນ ແລະ ສອງຊອງປະມນູ 

32  Ã¹É-À®…¤ ¸ñ¡ 2.52.- 

33 ຜູ້ກູຢ້ືມອາດຈະ ຂໍລາຄາບນົພື້ນຖານ CIF (ສົມທຽບລາຄາປະມນູບົນພ້ືນຖານດຽວກນັ) ເທົ່ານັນ້ ເມືອ່ສນິຄ້າຖືກຈດັສົ່ງທາງທະເລ 

ແລະສນິຄ້າບໍ່ຖກືບັນຈຸໃນຕ ູ້ຂົນສົ່ງ. ລາຄາ CIF ຈະບໍຖ່ກືໃຊກ້ບັການຂນົສົ່ງອືນ່ ນອກຈາກນໍາໃຊ້ກບັການຂນົສົ່ງທາງທະເລ. ໃນກລໍະ 

ນີສນິຄ້າປະເພດສໍາເລດັຮູບ,ມັນບໍ່ເໝາະສມົີ່ຈະນໍາໃຊ້ CIF  ເພາະວ່າສນິຄ້າເຫຼົ່ານີ ້ ຈະຖກືບນັຈຸໃນຕ ູ້ຂນົສົ່ງ. CIP ສາມາດນໍາໃຊ້ກບັ 

ທຸກປະເພດ ການຂນົສົ່ງລວມທັງການຂົນສົ່ງທາງທະເລແລະການຂນົສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ. 

34  ¯ñ©-Ã¥ ê†-®Ò-−¿-´¾-²ò¥¾ì½-−¾ -Ã−¡¾−-¯½-À´ó−-°ö−-¡¾−-¯½´ø− ó́ (1) £È¾-²¾¦ó, º¾¡º− Áì½ -ê¿−¼´-ºˆ−Å¦¿ìñ®-¦ò−£É¾-−¿-À¢í¾ ê†-Ä©É-

¦½-ÀÎó ª¾ -́ì¾£¾ CIP- (¥½-®Ò-ì¸´£È¾-²¾¦ó, º¾¡º−ºˆ−Å. (2) £È¾º¾¡º− Áì½ -ê¿−¼´-¡¾−¢¾¨ Áì½ ºˆ−Åê†-£É¾¨£õ ªò©²ñ−-¡ñ®-

¡¾−-¢¾¨-Áì½¥ñ©-¦‰¤¦ò−£É¾.- 
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2.52   ນອກຈາກປັດໃຈດ້ານລາຄາແລ້ວ, ເອກະສານເຊນີປະມູນຈະຕ້ອງລະບຸບັນດາປດັໄຈຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ເພື່ອນໍາມາພິຈາລະນາໃນການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ວິທີນໍາໃຊ້ເພື່ອເປົາ້ໝາຍໃນການຕັດສິນໃຫ້

ໄດ້້ລາຄາ ປະເມີນຕໍ່າສຸດ. ສໍາລັບສິນຄ້າແລະອຸປະກອນນ້ັນ, ບັນດາປັດໄຈອ່ືນໆທີ່ພົວພັນເຖິງແຜນຊໍາລະ, ກໍານົດ

ເວລາສ່ົງມອບ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາໍລັບດໍາເນີນງານ,  ປະສິທພິາບ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງອຸປະກອນ, ຄວາມພຽບ 

ພ້ອມຂອງ ການບໍລິການ ແລະ ເຄ່ືອງອາໄຫຼ່ ແລະ ການຝຶກອົມຮົມທີ່ຕິດພັນ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດດ້ານສ່ິງແວດ

ລ້ອມ ກໍອາດຈະນໍາມາພິຈາລະນາ. ບັນດາປັດໃຈທີນ່ອກເໜອືຈາກລາຄາທີນໍ່າ ໃຊ້ເຂົາ້ໃນການຕັດສິນເປັນລາຄາ

ປະເມີນຕໍ່າສຸດນັ້ນ ຕ້ອງຕີລາຄາເປັນມູນຄ່າເງິນ ຕາມຂ້ໍກໍານົດການປະ ເມີນຜົນຢູ່ໃນເອກະສານເຊີນປະເມີນ.   

ລາຄາປະມູນຈະຕ້ອງສມົທຽບອີງຕາມລາຄາພື້ນຖານ ໂດຍຈະບ່ໍພິຈາລະນາຂ້ໍກາໍນົດກ່ຽວກັບການປັບລາຄາ. 

ນອກຈາກນີ້, ມູນຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ ສິນຄ້ານໍາເຂົາ້ຈະຕ້ອງບໍ່ນໍາມາພິຈາລະນາໃນເວລາສົມທຽບລາຄາປະ 

ມູນສໍາລັບການ ສະ ໜອງ ສິນຄ້າ.   

 

2.53   ສໍາລັບສັນຍາຮັບເໝາົກ່ໍສາ້ງ, ຜູ້ຮັບເໝາົຮັບພາລະຄ່າພາສ,ີ ອາກອນ ແລະ ຄ່າທາໍນຽມອ່ືນໆທັງໝົດ, 

ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ປະມູນເອງຈະຕ້ອງນໍາເອົາປັດໄຈເລ່ົານ້ີ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລາກະກຽມເອກກະສານຍ່ືນປະມູນ. 

ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການສົມປຽບລາຄາປະມູນຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານທີ່ກ່າວມານ້ີ. ສໍາລັບສັນຍາຄົບຊຸດ ຄ່າອາ 

ກອນແລະພາສີຈະບ່ໍພິຈາລະນາໃນການປະເມີນລາຄາສາໍລັບອົງປະກອບວຽກສະໜອງສິນຄາ້35. ໃນຂ້ັນຕອນ 

ການປະມູນໃດກ່ໍຕາມ, ຈະບໍ່ຮັບຮອງເອົາຫັຼກການທີປ່ະຕິເສດ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຕໍ່ກັບລາຄາສະເໜີປະມູນທີ່ຕ່ໍາ

ກວ່າ ຫຼື ສູງກວ່າລາຄາຄາດຄະເນທີໄ່ດ້ກໍານົດລ່ວງໜ້າ. ຖ້າຫາກວາ່ເວລາເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ, ຖ້າວຽກທ່ີສາໍເລັດ 

ໄວກ່ອນກໍານົດ ຈະມຄຸີນຄ່າສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມເຊ່ິງອາດນາໍມາພິຈາລະນາເປັນບັນທັດຖານປະກອບເຂົ້າໃນເອກກະ 

ສານປະມູນ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດຄວາມຍິນຍອມໃຫ້ປັບໄໝຖ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນ 

ຍາ. 

 

2.54   ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນ ແລະ ສົມທຽບ ລາຄາ ປະມູນຢ່າງລະອຽດ ທັງໃຫ້ເຫດຜົນ

ອ້າງອີງສະເພາະ ກ່ອນການສະເໜມີອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ 

 

ການໃຫ້ສິພິເສດພາຍໃນປະເທດ 

 

2.55   ອີງຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນໃນສັນຍາກ້ ູຢືມ ແລະ ຢູ່ໃນເອກ 

ກະສານເຊີນປະມູນ, ຈຶ່ງໄດ້ວາງຂອບເຂດການໃຫ້ສິດທິພເິສດພາຍໃນຂາດຕົວ ເຊ່ິງອາດຈະປະກອບເຂ້ົາໃນ 

ການປະເມີນຜົນການປະມູນດ່ັງນ້ີ: 

   

(a)  ປະເພດສິນຄາ້ທ່ີຜະລິດພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ສົມທຽບກັບລາຄາສິນຄາ້ທ່ີນາໍເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະ 

ເທດ; ແລະ  

                                                 
35 ຍົກເວັ້ນໃນກລໍະນທີີ່ລະບຸໄປແນວອືນ່ຢູໃ່ນເອກກະສານເຊນີປະມນູສາໍລັບສັນຍາສໍາເລັດຄບົຊດຸ (ເບິ່ງຫວັກທ.ີ 2.22). 
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(b)  ປະເພດວຽກກໍ່ສ້າງຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກທີ່ມ ີ ເຊິ່ງມລີວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ແຫ່ງຊາດ 

ຕ່ໍຫົວຄົນ  GNP36 ຫາກຕໍາ່ກວ່າວົງເງິນທີກໍ່ານົດ ເມື່ອເວລາສົມທຽບລາຄາສະເໜປີະມູນ ຂອງ

ບໍລິສັດຮັບເໝາົທ່ີມີຄຸນລັກ ສະນະເໝາະສົມພາຍໃນປະເທດ ກັບບໍລິສັດຮັບເໝາົຕ່າງປະເທດ. 

 

2.56   ໃນກໍລະນີ ອະນຸຍາດໃຫນໍ້າໃຊ້ສິດທພິິເສດ ຕໍ່ສິນຄ້າຜະລດິພາຍໃນ ແລະ ຮັບເໝົາກ່ໍສ້າງພາຍໃນນ້ັນ, 

ການປະເມີນຜົນ ແລະ ສົມທຽບລາຄາປະມູນ  ແມ່ນອີງຕາມວິທກີານ ແລະ ຂ້ັນຕອນທີໄ່ດ້ຊ້ີແຈ້ງໄວ້້ ຢູ່ເອກະສານ

ຊ້ອນທາ້ຍ (2) ຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນ້ີ. 

 

ການຕ່ໍເວລາອາຍຸຂອງເອກະສານປະມູນ  

 

2.57   ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ 

ພາຍໃນ ໄລຍະເວລາອາຍຸຜນົໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກະສານຍື່ນປະມູນໃຫສ້ໍາເລັດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕໍ່ອາຍຸ ຖ້າບ່ໍຈໍາ

ເປັນ37. ໃນກໍລະນີສຸດວິໄສທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ອາຍຸຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກະສານຍື່ນປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງສະເໜີຫາຜູ້ປະມນູ 

ທຸກບໍລສິັດເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນມື້ໝົດອາຍ.ຸ ໄລຍະເວລາ ຂໍຕໍ່ອາຍຸຕໍາ່ສຸດທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນກວມເອາົໄລຍະ
ເວລາດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ, ການຂໍຮັບຮອງທີ່ຈາໍເປັນ ແລະ ການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນໃຫ້

ສໍາເລັດ.  ເມື່ອໃດທີມ່ີການສະເໜີຂໍຕໍ່ອາຍຸຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກກະສານຍ່ືນປະມູນນັ້ນ, ຜູ້ປະມູນທຸກບໍລິສັດ ບໍ່ໄດ້

ຖືກຂໍຮ້ອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນແປງລາຄາສະເໜີປະມູນ ຫຼື ເງ່ືອນໄຂໃດໆຂອງເອກະສານຍື່ນ ປະມູນທີ ່

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີມາ. ຜູ້ປະມູນມີ ສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການສະເໜີຂໍຕໍ່ອາຍ ຸ ເອກກະສານຍື່ນປະມູນຂອງຕົນໄດ້. 

ຖ້າເອກະສານເຊີນປະມູນ ຫາກໄດ້ລະບຸໃຫປ້ະກອບໜັງສືຄໍາ້ ປະກັນການປະມູນ, ຜູ້ປະມູນມີສິດປະຕິເສດການຕໍ່

ອາຍຸ ແຕ່ບ່ໍຖືກຮີບເອົາໜັງສຄືໍ້າປະກັນການປະມູນໄປ ແລະຖືກຖືວ່າໝົດຄຸນວຸດທິໄປ. ສໍາລັບຜູ້ປະມູນທີມ່ຄີວາມ

ສະໝັກໃຈຕ່ໍອາຍຸຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງເຂາົເຈ້ົາ ກໍຕ້ອງສະໜອງໜງັສືຄ້ໍາປະກັນການປະມູນ 

ທີໄ່ດ້ຕໍ່ອາຍໃຸນໄລຍະເວລາທີເ່ໝາະສົມ. 

      

ການກວດກາຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ປະມູນ ຕາມພາຍຫັຼງ 

 

2.58  ຖ້າຜູ້ປະມູນຫາກບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນມາກ່ອນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງກວດກາຄືນວ່າ 

ສໍາລັບຜູ້ປະມູນທີໄ່ດ້ສະເໜລີາຄາປະມູນເປັນລາຄາປະເມີນຕໍ່າສຸດນັ້ນມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 

ພຽງພໍເພື່ອປະຕິບັດສັນຍາຢ່າງມີປະສດິທຜິົນຕາມທີໄ່ດ້ສະເໜໃີນເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງຕົນ ຫຼື ບ່ໍ. ເອກະສານ

ເຊີນປະມູນໄດ້ກໍານົດບັນທັດຖານທີຕ່້ອງການໄວ້ແລ້ວ, ແຕ່ຖ້າຜູ້ປະມູນຫາກບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມ

ເງື່ອນໄຂດ່ັງກ່າວກໍສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ໃນເຫດການດຽວກັນນີ້, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງກວດກາລກັສະນະດຽວກັນຕໍ່ຜູ້

ປະມູນທີໄ່ດ້ສະເໜລີາຄາປະມູນ ທີຖ່ືວ່າເປັນລາຄາ ປະເມີນຕໍ່າສຸດລໍາດັບຖັດໄປ. 

 

                                                 
36 ອ້າງອີງເຖິງຕວົເລກລວມຍອດຜະລດິຕະພນັແຫ່ງຊາດທີ່ກໍານົດທກຸໆປີໂດຍທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີADB. 
37 ໃຫ້ເບ່ິງເອກກະສນຊອ້ນທາ້ຍ 1. 
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ການປະກາດມອບຮບັສນັຍາ ໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ  

 

2.59   ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງໄດ້ມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນທີ່ຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂມາດະຖານດາ້ນ 

ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີເ່ໝາະສົມພາຍໃນໄລຍະເວລາອາຍຸຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກກະສານທີຍ່ື່ນປະ 

ມູນພາຍຫຼັງທີໄ່ດ້ພິຈາລະນາຜ່ານເງື່ອນໄຂດ່ັງນີ້ (i) ຕອບສະໜອງໄດເ້ງ່ືອນໄຂຕົ້ນຕໍພື້ນຖານຂອງເອກະສານ 

ການປະມູນ ແລະ (ii) ສະເໜລີາຄາທ່ີຖືວ່າເປັນ ລາຄາປະເມີນຕໍາ່ສຸດ.38 ອີງຕາມເງ່ືອນ ໄຂຂອງສັນຍານ້ັນ, 

ຜູ້ປະມູນຈະບ່ໍຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫຮ້ັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກຮັບເໝາົທ່ີບໍໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານເຊີນປະມູນ ຫຼື ໄດ້ຮັບ 

ອະນຸຍາດໃຫ້ດັດແກ້ເອກກະສານຍ່ືນປະມູນເດີມເພື່ອຊະນະການປະມູນ. 

 

ການປະກາດຜູ້ຊະນະການປະມູນ  

 

2.60 ເມື່ອໄດຮ້ັບການເຫັນດີຈາກພັດທະນາອາຊີຕໍ່ການສະເໜມີອບສັນຍາໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ 

ຕ້ອງປະກາດລົງການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນລົງໃນໜັງສືພມິພາກພາສາອັງກິດ ຫຼື ໜັງສືພິມ 

ທີຮູ່້ຈັກກັນດີ ແລະ ລົງໃນເວັບໄຊພາຍໃນສອງອາທດິເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະມູນ ແລະຜູ້ອື່ນສາມາດເຂົາ້ໄປເບ່ິງການ 

ປະກາດຜົນການປະເມີນ, ລວມທງັແຈ້ງເລກທີການປະມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນອ່ືນໆໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (a) ຊື່ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 

ປະມູນທັງໝົດ; (b) ລາຄາການປະມູນທີ່ໄດ້ອ່ານໃນມືເ້ປີດຊອງ; (c) ຊື່ແລະລາຄາປະ ເມນີຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດທີ່

ໄດ້ຖືກປະເມີນ (d) ຊື່ຂອງບໍລິສັດສັດທີ່ຖືກປະຕິເສດ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ຖືກປະຕິເສດ  ແລະ (e) ຊື່ຂອງຜູ້ຊະ 

ນະການປະມູນ ແລະ ລາຄາທີ່ສະເໜີພ້ອມທງັໄລຍະເວລາ ແລະ ສະຫຼຸບສັງເຂບຂອບເຂດໜາ້ວຽກຂອງສັນຍາ. 

ສໍາລັບ ສັນຍາທີ່ຈະຕ້ອງຜາ່ນການທົບທວນພາຍຫຼັງນ້ັນ ຫລື ສັນຍາທີ່ຈະຕ້ອງຜ່ານການທົບທວນພາຍຫລັງ 

(ການສຸ່ມຕົວຢ່າງ), ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງ ໄດ້ປະກາດຜົນບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ່ມອບຮັບ ສັນຍາ.  

 

ການປະຕິເສດເອກກະສານຍ່ືນປະມູນທັງໝົດ 

 

2.61 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ເອກະສານເຊີນ ປະມູນໄດ້ກໍານົດວ່າຜູ້ກູ້ຢືມອາດສາມາດປະຕິເສດເອກກະສານຍື່ນ 

ປະມູນທັງໝົດໄດ້. ການປະຕິເສດເອກະສານຍື່ນປະມູນທງັໝົດດໍາເນີນການໄດ້  ກໍຕໍ່ເມື່ອພິຈາລະນາເຫັນວ່າ 

ຂາດການແຂ່ງຂັນທີມ່ປີະສິດທຜິົນ, ຫຼື ເງື່ອນໄຂເອກະສານຍື່ນປະມູນທງັໝົດ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ເງ່ືອນ 

ໄຂຕ້ົນຕໍ ຫຼື ລາຄາສະເໜປີະມູນ ທີຖ່ືວາ່ເປັນລາຄາປະເມີນຕໍ່າສຸດ ຂອງຜູ້ທີຊ່ະນະການປະມູນນ້ັນ ພັດຍັງສູງກ່ວາ

ມູນຄ່າຄາດຄະເນຫຼາ້ສຸດ. ການຂາດການແຂ່ງຂັນບ່ໍໄດ້ຈໍາກັດຢູ່ແຕ່ຈໍານວນຂອງຜູ້ປະມູນດ້ານດຽວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ຈະມີພຽງບໍລິສັດດຽວຍື່ນຊອງປະມູນ ແຕ່ຖ້າຜ່ານຂັ້ນຕອນການປະມູນກໍອາດຈະພິຈາລະນາ ວາ່ມີຜົນໃຊ້ໄດ້ 

ຖ້າຫາກໄດ້ລົງຂ່າວໂຄສນາເປັນທ່ີເພິ່ງພໃໍຈ, ແລະ ລາຄາກສົໍມເຫດສົມຜົນເມື່ອສົມທຽບກັບລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ. 

ຜູ້ກ້ ູຢືມອາດປະຕິເສດເອກກະສານຍາືນປະມູນທງັໝົດ ເມ່ືອໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ເຫັນດີຈາກທະນາ 

ຄານພັດທະນາອາຊ.ີ ຖ້າຫາກໄດ້ປະຕິເສດເອກະສານຍ່ືນປະມູນທັງໝົດ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນ ເຖິງສາຍ

ເຫດ ແລະ ເຫດຜົນໃນການຕັດສິນປະຕິເສດເອກະສານຍ່ືນປະມູນທງັໝົດ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂຂອງ 

ສັນຍາ, ແບບແລະມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຂອບເຂດສັນຍາ ຫຼື ໃນຮູບແບບລວມກັນຂອງສິງ່ເລ່ົາ ນ້ັນຄືນໃໝ່ ໃຫ ້

ເໝາະສົມກ່ອນທີ່ຈະມີການເຊີນປະມູນຄືນ.                   

 

                                                 
38 ອ້າງອີງເຖິງ “ຜູ້ປະມູນທີສ່ະເໜີລາຄາປະເມນີຕໍາ່ສຸດ” ແລະ “ເອກກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ຖກືປະເມີນວາ່ລາຄາຕ່ໍາສຸດ” ຕາມລໍາດັບ 
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2.62  ຖ້າຫາກວ່າມີການປະຕິເສດຍ່ືນປະມູນທັງໝົດເນ່ືອງຈາກຂາດການແຂ່ງຂັນແລ້ວ, ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະ 

ນາລົງໂຄສະນາໃຫ້ກວາ້ງກວ່າເກົ່າ. ຖ້າຫາກວາ່ມີການປະຕິເສດເອກກະສານ ຍື່ນປະມູນເນື່ອງ ຈາກວ່າ 

ເອກກະສານຍື່ນປະມູນສ່ວນໃຫຍ່ບ່ໍຕອບສະໜອງເງ່ືອນໄຂແລ້ວ, ເມື່ອນ້ັນອາດມີການເຊີນ ສະເພາະບໍລິສັດທ່ີ 

ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທໃິນເບື້ອງຕົ້ນເຂົ້າຮ່ວມການປະມນູຄືນໃໝ່ ຫຼື  ເຊີນຜູ້ທີໄ່ດ້ຍື່ນຊອງປະມູນຕັ້ງແຕ່ 

ເລີ່ມຕ້ົນມາເຂ້ົາມາຮ່ວມການປະມູນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກທະນາຄານພັດທະນາ 

ອາຊີເສຍກ່ອນ.  

 

2.63   ຖ້າຫາກເອອກະສານຍ່ືນປະມູນທງັໝົດຖືກປະຕິເສດ, ອາດມີການເຮັດການປະມູນຄືນໃໝ່ ແລະ 

ກ່ອນອ່ືນໜົດ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເຊີນຜູ້ທີເ່ຄີຍມາຍື່ນຊອງປະມູນໝົດທຸກຄນົມາເຂ້ົາຮ່ວມການປະມູນອີກເທື່ອໜຶ່ງ. 

ກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຫາກເອກະສານຍ່ືນປະມູນມີຈາໍນວນ ພຽງພໍໃນເບ້ືອງຕົ້ນແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະພິຈາລະນາ 

ເຊີນສະເພາະແຕ່ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຍືນ່ຊອງປະມູນມາກ່ອນກ່ໍພ.ໍ ຖ້າຫາກເອກກະສານຍ່ືນປະມນູທັງໝົດຖືກປະຕິເສດ 

ດ້ວຍເຫດຜົນຂອງລາຄາສູງເກນີກວ່າທ່ີຄາດຄະເນໄວ້ນ້ັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມແທນທ່ີຈະຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການເຊີນປະມູນຄືນ 

ໃໝ່ນັ້ນ, ອາດຈະຕ່ໍລອງລາຄາກັບຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມມປະມູນທີ່ສະເໜລີາຄາປະເມີນຕໍາ່ສຸດເພືອ່ໃຫ້ຫຼຸດລາຄາລົງໂດຍ 

ປຶກສາຫາລືກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.    ຖ້າຫາກວາ່ບ່ໍສາມາດຕົກລົງລາຄາໄດ້ ເປັນທີໜ່າ້ພໃໍຈ, ຈໍາເປັນຈະ

ຕ້ອງຈັດປະມູນໃໝ່ ຫຼື ຄວນດດັແກ້ຂອບເຂດຂອງສັນຍາ.   

 

2.64   ກ່ອນຈະດໍາເນີນການປະຕິເສດເອກະສານຍື່ນປະມູນທັງໝົດ, ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຄືນໃໝ່ ຫຼ ື
ການເຈ ລະຈາກັບຜູ້ປະມູນທີໄ່ດ້ສະເໜລີາຄາປະມູນທີຖ່ືວ່າເປັນລາຄາປະເມີນຕ່ໍາສຸດນ້ັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງຈາກທະ 

ນາຄານອາຊເີສັຍກ່ອນ.  

 

ການຕອບຄໍາຖາມຂອງຜູ້ປະມູນ 

 

2.65   ອີງຕາມການປະກາດຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຕາມເນ້ືອໃນ ຂອງວັກທີ 2.60 ນັ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງ ກໍານົດວາ່ 

ບໍ່ວ່າຜູ້ປະມູນໃດກໍ່ຕາມຫາກຕ້ອງການສອບຖາມເພື່ອຮ ູ້ເຫດຜົນທີ່ເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງຕົນ ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກ 

ເອົາກໍຄວນຈະສະເໜີຂໍຄາໍອະທິບາຍຈາກຜູ້ກູ້ຢືມໄດ.້ ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງອະທິບາຍເຫດຜົນທີເ່ອກະສານຍື່ນປະມູນດັ່ງ 

ກ່າວບ່ໍໄດ້ຖືກເລືອກເອົາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ຜ່ານກອງປະຊຸມໂດຍທັນທ.ີ ແຕ່ຖ້າຜູປ້ະມູນສະເໜີຈັດກອງ

ປະຊຸມຕອບຄໍາຖາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຕົກເປັນພາລະຂອງຜູ້ປະມູນ. 

 

D. ການປະມູນສາກົນ ແບບກະທັດລັດ 

 

ການດໍາເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນ ນໍາເຂົ້າ  

 

2.66   ທຶນກູ້ຢືມ���ລັບແຜນງານສາມາດ���ໃຊ້ ສໍາລັບຈັດຊ້ືສິນຄ້ານໍາເຂົາ້ຕາມລາຍການສິນຄ້າທ່ີຫ້າມນາໍເຂົ້າ 

ເພື່ອ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານເສດຖະກິດ, ຫຼື ຈັດຊ້ືສິນຄ້າທ່ີຈໍາເປັນ ສໍາລັບເພາະຂະແໜງການໃນລາຍການ

ສິນຄ້າທ່ີອະນຸຍາດນໍາເຂ້ົາ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຖ້ານໍາໃຊ້ ທຶນດ່ັງກ່າວສໍາລັບຈັດຊ້ືສິນຄ້າທ່ີຫ້າມນໍາເຂົາ້ ອາດເໝາະສົມ

ກວ່າ, ແຕ່ກ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ ສໍາລັບຈັດຊື້ລາຍການສິນຄ້າທີອ່ານຸຍາດນໍາເຂົາ້, ຍົກຕົວຢ່າງ ເຖິງວາ່ການແລກປ່ຽນ
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ເງິນຕ່າງປະເທດຂາດແຄນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຢາກໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ສາມາດຈັດຊື້ສິນຄ້ານໍາເຂ້ົາ ເພື່ອ 

ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການໄດ້. ສະນ້ັນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງປະກອບເອກກະສານສະເພາະ ສໍາ 

ລັບການຈັດຊ້ືສິນຄ້ານໍາເຂົາ້ ຕາມລາຍການສິນຄ້າທ່ີອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າພາຍໃຕ້ທນຶກູ້ຢືມເພືອ່ແຜນງານ.   
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2.67 ໂດຍປົກກະຕິ, ຫຼັກການການປະມູນເປີດກວ້າງສາກົນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແມ ່ນບໍ່ມີຄວາມ 

ຈໍາເປັນສາໍລັບສັນຍາກ ູ້ຢືມສໍາລັບແຜນງານ.    ສໍາລັບສິນຄ້າທ່ີຄ້າຂາຍ ທົວ່ໄປໃນຕະຫາຼດສາກົນ (ເຊັ່ນ: ນ້ໍາມັນ 

ເຊື້ອໄຟ ແລະ ປຸ໋ຍ) ນ້ັນ, ສາມາດນໍາໃຊ້ຫຼັກການທີເ່ໝາະສົມທົວ່ໄປໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສາມາດ 

ຮັບຮອງໄດ້. ການສະໜອງທຶນເພື່ອຈັດຊ້ຶສິນຄ້າສະເພາະອາດຖືກຈໍາກັດຕາມອັດຕາສ່ວນ (ປະມານ 60% 

ຂອງຈໍານວນເງິນກູ້ຢືມທັງໝົດ) ຫຼັກການຈັດຊື້ສະເພາະທີໄ່ດ້ສະເໜໃີນສັນຍາກູ້ຢືມຂອງແຕ່ລະແຜນງານນ້ັນ ແມ່ນ 

ອີງໃສ່ການປະເມີນ ຫຼັກ ການຈັດຊື້ຂອງບັນດາປະເທດຜູກູ້້ຢືມເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດໃນສັນຍາກ້ ູຢືມ.  ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ 

ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາໍເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາ ແລະ ບັນທຶກບັນຊີພາຍໃຕ້ເງິນກູເ້ພື່ອດາໍເນນີແຜນງານດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ 

ຖືກຕ້ອງແລະຊັດເຈນ. 

 

ການຈັດຊືສ້ິນຄ້າ ທົ່ວໄປ 

 

2.68   ລາຄາສິນຄາ້ທົວ່ໄປໃນຕະຫຼາດເຊ່ັນ: ເຂ້ົາເປືອກ, ອາຫານສັດ, ນໍ້າມັນຄົວກິນ, ນໍ້າມັນ ເຊື້ອໄຟ, ປ໋ ຸຍ ແລະ 

ໂລຫະອາດມກີານເໜັງຕີງຂຶ້ນລົງຂຶ້ນຕາມສະພາບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຕອບສະໜອງໃນຊວ່ງໄລຍະ 

ເວລາໃດໜຶງ່. ລາຄາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຫຼາຍປະເພດ ກໍໄດ້ຈາກຕະຫຼາດສິນຄ້າທີໄ່ດ້ກໍານົດຂ້ຶນ.   ການຈັດຊື້ແມ່ນ 

ເຊັນສັນຍາໃຫ້ສະໜອງສິນຄ້າເປັນຫຼາຍໆງວດຕາມປະລິມານຂອງແຕ່ລະງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສິນ 

ຄ້າຂອງແຕ່ລະງວດ ແລະ ສ່ັງຊ້ືເປັນຫຼາຍໆຄັ້ງ ໃນໄລຍະເວລາໃດຫນຶ່ງ ເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບຂອງສະພາບຕະຫາຼດ

ທີເ່ອື້ອອໍານວຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເກັບມ້ຽນໃນສາງໃຫໜ້້ອຍລງົ. ການເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນ

ອີງຕາມບັນຊລີາຍຊ່ືຂອງຜູ້ປະມູນທີຜ່່ານການຄັດເລືອກກ່ອນການປະມູນ ແລະ ອາດຖກືເຊີນໃຫ້ສະເໜີລາຄາ 

ທີ່ຕິດພັນກັບລາຄາທ້ອງ ຕະຫາຼດໃນເວລາ ຫຼື ກ່ອນ ການຂົນສົ່ງ. ອາຍຸຜົນໃຊໄ້ດ້ຂອງເອກກະສານຍ່ືນປະມູນອາດ 

ຈະຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ສັ້ນລົງເທົາ່ທ່ີຈະເປັນໄດ.້ ການໃຊ້ສະກຸນເງິນດຽວທີໃ່ຊ້ປົກກະຕໃິນການວາງລາຄາສິນຄ້າໃນ 

ທ້ອງຕະຫາຼດນັ້ນອາດຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປະມູນ ແລະ ຊໍາລະສັນຍາ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ, ສະກຸນເງິນຕາດ່ັງ 

ກ່າວອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກາໍນົດໄວ້ໃນເອກະສານການປະມູນ. ເອກະສານການປະມູນສາມາດສົ່ງທາງໂທລະສານ ຫຼ ື

ທາງເອເລັກໂທຣນິກອື່ນໆ ແລະ ໃນກໍລະນີນີ້ ກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໜັງສືຄໍາ້ປະກັນການປະມູນ ຫຼື ອາຍຸການຜົນໃຊ້

ໄດ້ຂອງໜັງສືືຄ້ໍາປະກັນການປະມູນຂອງຜູ້ປະມູນທີຜ່່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຄ້າງໄວ້ ກໍບໍ່ຈໍາ

ເປັນຕ້ອງຕ່ໍອາຍ.ຸ ມາດຕະຖານເງ່ືອນໄຂແລະແບບຟອມຂອງສັນຍາທີ່ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດທົວ່ໄປຕາມ 

ທ້ອງຕະຫລາດນ້ັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. 

 

ການສ່ັງຊືຄ້ືນໃໝ່  

 

2.69   ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມີການຈັດຊ້ືສິນຄ້າໂດຍຜ່ານການປະມູນເປີກວ້າງສາກົນແລວ້ ແລະ ຍັງ ຕ້ອງການ 

ລາຍ ການສິນຄາ້ແບບເກົ່າຕ່ືມອີກເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການຢາ່ງຮີບດ່ວນ ແລະ ເມື່ອຍັງມີເງິນເຫືຼອຢູທ່ີ່ຈະນໍາ 
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ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງ ນີ້ ໂຄງການສາມາດຈັດຊ້ືລາຍການສິນຄ້າດ່ັງກາ່ວ ເພ່ີມໄດ້ດວ້ຍການປະມູນໃນວົງແຄບ 

ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການປະມູນເປີດກວ້າງສາກົນນຈະບ່ໍໃຫ້ຂ້ໍໄດ້ປຽບຫຍງັຕ່ືມອີກເລີຍ39. ໃນຂັ້ນ 

ຕອນການຈັດຊື້ນີ້ອາດຈະເຊີນສະເພາະແຕ່ຜູທ້ີ່ເຄີຍຍື່ນປະມນູເດີມທີ່ຜາ່ນເງື່ອນໄຂໄດເ້ທ່າົນ້ັນ ຫຼື ຖ້າມີຜູ້ປະມູນ 

ຜ່ານເງືອ່ນໄຂຈໍານວນຫາຼຍເກນີໄປກໍໃ່ຫ້ເຊີນແຕ່ຜູ້ຍື່ນປະມູນຈໍານວນ 5 ບໍລິສັດ ທີ່ເຄີຍສະເໜີລາຄາຕ່ໍາສຸດ 

ເທົ່ານ້ັນ.  

                                                 
39 ໃຫ້ເບ່ິງຫວັກທ.ີ 3.6 (ກ) ເຊ່ັນດຽວກນັ. 
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III. ການຈັດຊ້ື ດ້ວຍຮູບການອ່ືນໆ  

 

ຫຼັກການທົ່ວໄປ  

 

3.1   ໃນພາກນີ້ ຈະອະທິບາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ຮູບການຈັດຊື້ ອ່ືນໆ ເມື່ອເຫັນວ່າການປະມູນເປີດກວ້າງສາກົນ 

(ICB)  ບໍ່ເປັນຮູບແບບການປະມູນທີປ່ະຢັດ (ເສດຖະກິດ) ແລະ ມີປະສິດທຜິົນທີສຸ່ດ ໂດຍເຫັນວ່າ ຮູບການອື່ນໆ     

ມີຄວາມ ເໝາະສົມກວ່າ.40   ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ສິດທພິເິສດສໍາລັບ

ສິນຄ້າຜະລດິພາຍໃນ, ບໍລິສັດຮັບເໝົາພາຍໃນ ບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ກັບຮູບການຈັດຊື້ ອື່ນໆໄດ້ ນອກຈາກການ

ປະມູນເປີດກ້ວາງສາກົນ (ICB). ເນ້ືອໃນ ຂອງວັກທີ 3.2 ຫາ 3.7 ອະທິບາຍ ຮູບການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງການໃຫ້

ສິດທພິິເສດພາຍໃນ ທີຫ່ຼຸດລະດັບສິດທພິິເສດພາຍໃນປະເທດ ລົງມາຕາມລໍາດັບແລະວັກທີເ່ຫຼືອ ຈະອະທິບາຍຮູບ

ການນໍາໃຊ້ສະເພາະ.  

  

ການປະມູນ ວົງແຄບສາກົນ 

 

3.2   ການປະມູນວົງແຄບສາກົນ (LIB) ແມ່ນການປະມູນເປີດກວ້າງສາກົນຂ້ັນພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍ ການເຊີນ

ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ມີການລົງຂ່າວໂຄສະນາແບບເປີດກ້ວາງ.    ຮູບການຈັດຊື້ ນີ້ ອາດເໝາະສົມໃນ

ກໍລະນີດ່ັງນ້ີ,  (ກ) ຈໍານວນຂອງ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ມີຈໍາກັດ,ຫຼື (ຂ) ມູນຄ່າຂອງສັນຍາບ່ໍສູງ ແລະ ບ່ໍສາມາດດຶງດູດ 

ຜູ້ສະໜອງສິນຄາ້ ຫຼື ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ ສ້າງຕ່າງປະເທດຕາມຮູບແບບການປະມູນເປີດກວ້າງສາກົນໄດ້ ຫຼື (ຄ) 

ມີເຫດຜົນສະເພາະອ່ືນໆທີ່ຊີ້ແຈງໃຫເ້ຫັນວ່າບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມຂະບວນການປະມນູເປີດກ້ວາງແບບສາກົນ. 

ພາຍໃຕຮູ້ບການປະມູນວົງແຄບສາກົນ (LIB), ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນພະຍາຍາມຈັດຫາບັນຊີລາຍຊ່ືຜູ້ສະໜອງ 

ທີ່ມເີງ່ືອນໄຂພຽງພໍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫໄ້ດ້ລາຄາທີມ່ລີັກສະນະແຂ່ງຂັນ ເຊ່ັນວ່າ: ບັນຊີລາຍຊ່ື ລວມເອົາຜູ້ສະໜອງ

ທຸກບໍລສິັດ ແຕ່ຈໍານວນຜູ້ສະໜອງ ພັດມີຈໍາກັດ. ການໃຫ້ສິ້ດທພິິເສດພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂ້ົາ 

ໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນການປະມູນ ພາຍໃຕ້ຮູບການປະມູນວົງແຄບສາກົນ (LIB) ນີ້ໄດ້.  

 

ຍົກເວັ້ນການລົງຂ່າວໂຄສະນາ ແລະ ການໃຫ້ສິດທພິິເສດພາຍໃນແລ້ວ, ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຫຼັກການອັນດຽວກັນກັບການ

ປະມູນເປີດກ້ວາງສາກົນ (ICB) ລວມທັງການປະກາດ ມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະ ການປະມູນ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ 
2.60. 

  

ການປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ  

 

3.3  ການປະມູນເປີດກ້ວາງພາຍໃນ (NCB) ແມ່ນຂະບວນການປະມນູ ທີມ່ີລັກສະນະແຂ່ງຂັນ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປ 

ຈະນໍາໃຊ້ກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບເປີດກ້ວາງ ຂອງປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ອາດຈະເປັນຮູບການເໝາະສົມທີສຸ່ດ 

                                                 
40 ບໍຄ່ວນແຍກສນັຍາ ອອກ ເປນັສວ່ນຍອ່ຍໆເພາະ ມັນຈະມີຄວາມ ດງຶດູດໜອ້ຍລົງ ສໍາລັບ ຫຼກັການປະມນູ ຕາມຮບູ ແບບການ 

ປະມູນເປດີກ້ວາງສາກົນ; ແລະຈາໍເປັນຈະຕ້ອງສະເໜີ ຂໍການ ຮອງຮັບຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກ່ອນໃນກໍລະນີທີຕ່້ອງການແຍກ 

ເປັນສັນຍາຍ່ອຍ. 
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ສໍາລັບການຈັດຊ້ືສິນຄ້າ, ການກ່ໍສ້າງ  ທີມ່ີຈຸດພິເສດ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງສັນຍາ ເຊິງ່ບ່ໍເປັນການດຶງດູດ ຄວາມສົນໃຈ

ໃນການແຂ່ງຂັນສາກົນ.     ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່່ການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ທີທ່ະນາຄານທະນາຄານພັດທະນາ 

ອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ້ນ້ັນຕ້ອງໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຫຼັກການເຫຼົາ່ນ້ີມາທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄືນ41 ເທົາ່ທ່ີຈາໍເປັນເພືອ່

ຮັບປະກັນດ້ານເສດຖະກິດ (ປະຢັດ), ປະສິດທຜິົນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆ ເຊິ່ງກໍານົດ 

ໄວ້ໃນໝວດ (1) ຂອງຄູ່ມສືະບັບນ້ີ.  ການປະມູນເປີດກ້ວາງພາຍໃນ ອາດຈະເປັນຮູບການຈັດຊື້ ທີເ່ໝາະສົມທີສຸ່ດ 

ແລະ ຄາດວາ່ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ບ່ໍໜາ້ສົນປະມູນ  ເພາະເຫດຜົນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ:້   (ກ) ຂະໜາດ ແລະ ມູນຄ່າ 

ຂອງສັນຍານ້ອຍ; (ຂ) ປະເພດວຽກຮັບເໝົາ ມີລັກສະນະ ກະແຈກກະຈາຍ ໄປຕາມພູມສນັຖານ ຫຼື ແກ່ຍາວເວລາ 

(ຄ) ວຽກກໍ່ສ້າງທີໃ່ຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຕົ້ນຕໍ ຫຼື (ງ) ການສະໜອງສິນຄາ້, ການກໍສ້່າງ  ມີຢູ່ກັບທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 

ລາຄາ ກໍຕໍ່າກ່ວາເມ່ືອສມົທຽບກັບລາຄາຕະຫາຼດສາກົນ. ຮູບການ ການປະມູນເປີດກ້ວາງພາຍໃນ ອາດຈະນໍາໃຊ້ 

ໃນກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ປຽບຈາກການປະມູນສາກົນ (ICB) ທີຮ່ຽກຮ້ອງໃຫປ້ະກອບມີເງື່ອນໄຂກ່ຽວຂ້ອງຄວາມສາມາດ

ດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ.  

 

3.4   ເນື້ອໃນໂຄສະນາລົງປະກາດສະເພາະໃນໜັງສືພິມພາຍໃນປະເທດ, ຫຼື ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, 

ຫຼືຜ່ານ ທາງເວັບໄຊ ທີ່ນໍາໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງເຊ່ິງສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ໂດຍບ່ໍເສັຍຄ່າ.  ເອກະສານເຊີນປະມູນ 

ອາດຈະພິມອອກເປັນພາສາປະຈໍາຊາດ ຂອງປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫຼືພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ 

ຢືມເພື່ອດໍາເນີນການທຸລະກາໍການຄາ້) ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ແມ່ນສະກຸນເງິນທີ່ນາໍໃຊ້ ໂດຍທົວ່ 

ໄປເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍຂອງເອກະສານຍ່ືນປະມູນ ແລະ ການຊໍາລະ.  ນອກຈາກນ້ີ, ເອກະສານປະມູນຍັງຕ້ອງໃຫ ້

ຄໍາ ແນະນໍາ ຢ່າງຈະ ແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວິທີການຍື່ນຊອງປະມູນ,  ວິທກີໍານົດລາຄາສະເໜີປະມນູ   ແລະ ກໍານົດເວລາ 

ແລະ ສະຖານທ່ີເພື່ອຍ່ືນຊອງປະມູນ. ຄວນໃຫ້ໄລຍະເວລາພຽງພໍແກ່ຜູ້ປະມູນເພື່ອກະກຽມເອກະສານຍ່ືນປະມູນ. 

ຂະບວນການປະມູນຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫມ້ີການແຂ່ງຂັນພຽງພໍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫໄ້ດ້ຮັບລາຄາທີສົ່ມເຫດສົມ

ຜົນ, ວິທກີານ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການ 

ປະມູນຕ້ອງລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກກະສານເຊີນປະມູນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະມູນທຸກບໍລິສັດຊາບ ແລະບ່ໍນາໍໃຊ້ວທິີການແບບ 

ປາດສະຈາກເຫດຜົນ. ຂະບວນການປະມູນຕ້ອງກວມເອົາການເປີດຊອງປະມູນຕໍ່ໜ້າສາທາລະນະ, ການປະກາດ

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ 

ຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະມູນສາມາດຄັດຄ້ານ. ຖ້າຫາກວາ່ບໍລສັິດຕ່າງປະເທດຕ້ອງການ ຢາກເຂົາ້ຮ່ວມການປະ 

ມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ, ກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ປະມູນໄດ້.  

 

ການສົມທຽບລາຄາ  

 

3.5   ການສົມທຽບລາຄາ (Shopping) ເຊິ່ງກໍແມ່ນ ຮູບການ ການຈັດຊື້ ບົນພື້ນຖານການສົມທຽບລາຄາສະເໜີ

ປະມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫາຼຍໆບໍລິສັດ ຫຼື ຫ້າງຮ້ານ (ກໍລະນີເປັນສິນຄ້າ), ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝາົ 

ຫຼາຍໆບໍລິສັດ (ກໍລະນີການກ່ໍສ້າງ), ສະເໜີມາເຊິງ່ຈະຕອ້ງມີຕໍ່າສຸດຈາກ 3 ແຫຼ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ່ມີການ 

ແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ແລະ ກໍເປັນຮູບການການຈັດຊ້ື ທີເ່ໝາະສົມສໍາລັບ ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ປະເພດສໍາເລັດຮູບ ຫຼ ື
ສິນຄ້າປະເພດ ທີ່ໄດ້ວາງມາດຕະຖານເຕັກນິກໃຫ້ ແຕ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າ, ຫຼື ປະເພດວຽກຮັບເໝາົ ແບບກະທັດ ລັດ ແຕ່
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 ການປບັປງຸດັ່ງກາ່ວແມນ່ຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັສນັຍາກູຢ້ືມ.  



ສໍາລັບການຈັດຊ້ືສິນຄ້າ, ການກ່ໍສ້າງ  ທີມ່ີຈຸດພິເສດ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງສັນຍາ ເຊິງ່ບ່ໍເປັນການດຶງດູດ ຄວາມສົນໃຈ

ໃນການແຂ່ງຂັນສາກົນ.     ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່່ການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ທີທ່ະນາຄານທະນາຄານພັດທະນາ 

ອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ້ນ້ັນຕ້ອງໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຫຼັກການເຫຼົາ່ນ້ີມາທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄືນ41 ເທົາ່ທ່ີຈາໍເປັນເພືອ່

ຮັບປະກັນດ້ານເສດຖະກິດ (ປະຢັດ), ປະສິດທຜິົນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆ ເຊິ່ງກໍານົດ 

ໄວ້ໃນໝວດ (1) ຂອງຄູ່ມສືະບັບນ້ີ.  ການປະມູນເປີດກ້ວາງພາຍໃນ ອາດຈະເປັນຮູບການຈັດຊື້ ທີເ່ໝາະສົມທີສຸ່ດ 

ແລະ ຄາດວາ່ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ບ່ໍໜາ້ສົນປະມູນ  ເພາະເຫດຜົນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ:້   (ກ) ຂະໜາດ ແລະ ມູນຄ່າ 

ຂອງສັນຍານ້ອຍ; (ຂ) ປະເພດວຽກຮັບເໝົາ ມີລັກສະນະ ກະແຈກກະຈາຍ ໄປຕາມພູມສນັຖານ ຫຼື ແກ່ຍາວເວລາ 

(ຄ) ວຽກກໍ່ສ້າງທີໃ່ຊ້ແຮງງານຄົນເປັນຕົ້ນຕໍ ຫຼື (ງ) ການສະໜອງສິນຄາ້, ການກໍສ້່າງ  ມີຢູ່ກັບທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 

ລາຄາ ກໍຕໍ່າກ່ວາເມ່ືອສມົທຽບກັບລາຄາຕະຫາຼດສາກົນ. ຮູບການ ການປະມູນເປີດກ້ວາງພາຍໃນ ອາດຈະນໍາໃຊ້ 

ໃນກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ປຽບຈາກການປະມູນສາກົນ (ICB) ທີຮ່ຽກຮ້ອງໃຫປ້ະກອບມີເງື່ອນໄຂກ່ຽວຂ້ອງຄວາມສາມາດ

ດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ.  

 

3.4   ເນື້ອໃນໂຄສະນາລົງປະກາດສະເພາະໃນໜັງສືພິມພາຍໃນປະເທດ, ຫຼື ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, 

ຫຼືຜ່ານ ທາງເວັບໄຊ ທີ່ນໍາໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງເຊ່ິງສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ໂດຍບ່ໍເສັຍຄ່າ.  ເອກະສານເຊີນປະມູນ 

ອາດຈະພິມອອກເປັນພາສາປະຈໍາຊາດ ຂອງປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫຼືພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ 

ຢືມເພື່ອດໍາເນີນການທຸລະກາໍການຄາ້) ແລະ ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ແມ່ນສະກຸນເງິນທີ່ນາໍໃຊ້ ໂດຍທົວ່ 

ໄປເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍຂອງເອກະສານຍ່ືນປະມູນ ແລະ ການຊໍາລະ.  ນອກຈາກນ້ີ, ເອກະສານປະມູນຍັງຕ້ອງໃຫ ້

ຄໍາ ແນະນໍາ ຢ່າງຈະ ແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວິທີການຍື່ນຊອງປະມູນ,  ວິທກີໍານົດລາຄາສະເໜີປະມນູ   ແລະ ກໍານົດເວລາ 

ແລະ ສະຖານທ່ີເພື່ອຍ່ືນຊອງປະມູນ. ຄວນໃຫ້ໄລຍະເວລາພຽງພໍແກ່ຜູ້ປະມູນເພື່ອກະກຽມເອກະສານຍ່ືນປະມູນ. 

ຂະບວນການປະມູນຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫມ້ີການແຂ່ງຂັນພຽງພໍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫໄ້ດ້ຮັບລາຄາທີສົ່ມເຫດສົມ

ຜົນ, ວິທກີານ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການ 

ປະມູນຕ້ອງລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກກະສານເຊີນປະມູນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະມູນທຸກບໍລິສັດຊາບ ແລະບ່ໍນາໍໃຊ້ວທິີການແບບ 

ປາດສະຈາກເຫດຜົນ. ຂະບວນການປະມູນຕ້ອງກວມເອົາການເປີດຊອງປະມູນຕໍ່ໜ້າສາທາລະນະ, ການປະກາດ

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ 

ຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະມູນສາມາດຄັດຄ້ານ. ຖ້າຫາກວາ່ບໍລສັິດຕ່າງປະເທດຕ້ອງການ ຢາກເຂົາ້ຮ່ວມການປະ 

ມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ, ກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ປະມູນໄດ້.  

 

ການສົມທຽບລາຄາ  

 

3.5   ການສົມທຽບລາຄາ (Shopping) ເຊິ່ງກໍແມ່ນ ຮູບການ ການຈັດຊື້ ບົນພື້ນຖານການສົມທຽບລາຄາສະເໜີ

ປະມູນ ທີ່ໄດ້ຈາກ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫາຼຍໆບໍລິສັດ ຫຼື ຫ້າງຮ້ານ (ກໍລະນີເປັນສິນຄ້າ), ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝາົ 

ຫຼາຍໆບໍລິສັດ (ກໍລະນີການກ່ໍສ້າງ), ສະເໜີມາເຊິງ່ຈະຕອ້ງມີຕໍ່າສຸດຈາກ 3 ແຫຼ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນວາ່ມີການ 

ແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ ແລະ ກໍເປັນຮູບການການຈັດຊ້ື ທີເ່ໝາະສົມສໍາລັບ ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ປະເພດສໍາເລັດຮູບ ຫຼ ື
ສິນຄ້າປະເພດ ທີ່ໄດ້ວາງມາດຕະຖານເຕັກນິກໃຫ້ ແຕ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າ, ຫຼື ປະເພດວຽກຮັບເໝາົ ແບບກະທັດ ລັດ ແຕ່
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 ການປບັປງຸດັ່ງກາ່ວແມນ່ຕອ້ງສອດຄອ່ງກບັສນັຍາກູຢ້ືມ.  

34



ການຮັບເໝົາໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ  

 

3.8   ການຮັບເໝາົໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ (Force Account) ກໍອາດຈະເປັນຮູບການຈັດຊ້ື ທີ່ປະຕິບັດກັນໃນ

ສະຖານະວຽກກໍ່ສ້າງພເິສດເທົາ່ນັ້ນ ເຊ່ິງແມ່ນອົງກອນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນງານ 

ໂດຍນໍາໃຊ້ບຸກຄະລາກອນແລະ ອຸປະກອນຂອງຕົນ42ເອງ. ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບ ດັ່ງກາ່ວຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໄຕ້ເງ່ືອນ 

ໄຂດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:  

 

(a) ບໍລິມາດວຽກຮັບເໝົາກ່ໍສາ້ງບ່ໍສາມາດກໍານົດໄວ້ລວ່ງໜາ້ໄດ້; 

(b) ວຽກກ່ໍສາ້ງເປັນວຽກຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍຕາມເຂດຫາ່ງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງບໍລິສັດຮັບ 

ເໝາົກ່ໍສ້າງ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ບໍ່ສົນໃຈປະມູນດ້ວຍລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ; 

(c) ວຽກຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ  ທີ່ ສາມາດໍາເນີນງານໄດ້ໂດຍບ່ໍກະທົບເຖິງວຽກທີກ່ໍາລັງດໍາເນີນຢູ່; 

(d) ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຢຸດສະງັກຂອງວຽກ ທີ່ບ່ໍສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ເປັນພາລະຂອງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະດີກ່ວາເປັນພາ 

ລະຂອງ ຜູ້ຮັບເໝາົ, ຫຼ ື

(e) ມີເຫດການສຸກເສີນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ. 

 

ການຈັດຊືຈ້າກອົງການຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ 

 

3.9   ໃນບາງກໍລະນີອາດຕອ້ງການຈັດຊື້ໂດຍກົງຈາກອົງການຊ່ຽວຊານສະເພາະ ເປັນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ໂດຍ 

ນໍາໃຊ້ຫຼັກການຈດັຊື້ຂອງເຂົາເອງ, ເຊ່ິງອາດເປັນຮູບການຈດັຊ້ືທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເຊ່ນ: (a) ປະເພດສິນຄ້າພ້ອມ 

ທີ່ຈະ ເອົາລົງຈາກຖ້ານເຊ່ິງມຈີໍານວນນ້ອຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສະເພາະໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ; 

ແລະ (b) ເປັນຜະລິດຕະພັນສະເພາະເຊິ່ງຈາໍນວນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າມີຈາໍກັດເຊັ່ນ: ຢາສັກກັນພະຍາດ ຫຼ ື

ຢາປ່ິນປົວອ່ືນໆ.  

 

ອງົການຈດັຊື ້ຈັດຈ້າງຕົວແທນ  

 

3.10   ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຫາກບ່ໍມໜີວ່ຍງານ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປະສົບການ ເພື່ອດໍາເນີນການຈັດຊື້, 

ຜູ້ກູ້ຢືມ ເອງອາດຕ້ອງການ (ຫຼື ຖືກຮຽກຮ້ອງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ)ີ ວ່າຈ້າງຕົວແທນ, ບໍລິສັດ 

ທີ່ລົງເລກິສະເພາະດາ້ນ ເພື່ອດໍາເນີນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງໃຫ.້  ອົງການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງຕົວແທນດ່ັງກາ່ວຈະຕ້ອງປະ 

ຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທຸກຢ່າງໃນນາມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕາມຫຼັກການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະ ໃນຄູ່ມື 

ແນະນໍາການຈັດຊ້ືຈັດ-ຈ້າງນີ,້ ລວມທັງການນາໍໃຊ້ຕົວແບບມາດຕະຖານເອກະສານການປະມູນຂອງທະນາຄານ 

ພັດທະນາອາຊີ, ຂັ້ນຕອນການທົບທວນ, ແລະ ການສ້າງ ເອກະສານຕາ່ງໆ. ໃນກໍລະນີທີ່ອົງການສປຊ ເຮັດໜາ້ທ່ີ 
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ເປັນການສະໜອງວດັຖຸພນັ. ອົງກອນນີ ້ ກໍເປນັທີຮູ່້ຈກັກັນວາ່ ມີຊື່ ເປັນ ອົງກອນທີ່ມ ີ“ແຮງງານໂດຍກົງ“,“ກໍາລັງໂດຍກົງ” ຫຼ ື“ວຽກ ໂດຍ 

ກົງ“. 

ມີມູນຄ່າຕ ່ ໍາ. ເມື່ອອອກໜງັສືເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມການສົມທຽບລາຄາ ຕ້ອງແຈ້ງລາຍການ ແລະ ຈໍານວນຂອງສິນຄ້າ ຫຼື 

ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງວຽກຮັບເໝົາ ຕະຫຼອດຮອດກໍານົດເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສົ່ງມອບ (ຫຼື ກໍານົດມື້ສໍາເລັດ

ວຽກ) ທີ່ຕ້ອງການ. ການຍ່ືນໃບສະເໜີລາຄາ ອາດຈະຍ່ືນເປັນຈົດໝາຍ, ຜ່ານໂທລະສານ ຫຼື ທາງເອເລັກ

ໂຕຣນິກ. ສ່ວນການປະເມີນຜົນການສົມທຽບລາຄາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດຽວກັນກັບການເປີດຊອງປະມູນ. 
ເງື່ອນໄຂຂອງການຮັບຮອງເອົາລາຄາທີ່ໄດ້ສະເໜມີາ ປະກອບເຂ້ົາໃນຮູບແບບ ໃບສັ່ງຊ້ື ຫຼື ສັນຍາທີສ່ັງລວມຫຍ້ໍ. 

 

ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ.  

 

3.6   ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ (Direct contracting) ຖືວ່າເປັນວທິີການເຮັດສັນຍາໂດຍບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ 

(ແຫຼ່ງດຽວ) ແລະ ອາດຈະເປັນວິທທີີ່ເໝາະສົມພາຍໄຕ້ເງື່ອນໄຂດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້:  

 

(a) ເປັນລາຍການເພີມ່ເຕີມທີຕ່້ອງການພາຍໃຕ້ສັນຍາເດີມທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຜ້ ູຊະນະການປະມູນໂດຍສອດຄ່ອ

ງກັບຫຼັກການການປະມູນເປີດກ້ວາງແບບສາກົນ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະຕ້ອງເພິ່ງພໃໍຈຕ່ໍກໍ 

ລະນີດ່ັງກ່າວ ຖ້າເຫັນວ່າບ່ໍມີຂ້ໍສະເໜໃີດທີ່ດີກວາ່ ແລະ ລາຄາທີ່ຕ້ອງຈາ່ຍບໍ່ເກີນລາຄາເດມີຂອງສັນຍາ. 

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ການສ່ັງຊື້ເພີ້ມເຕມີຄວນຈັດຕັ້ງປະຕິບດັພາຍໃນ 18 ເດືອນຂອງສັນຍາເດີມ ແລະ 

ຈໍານວນເພີມ່ເຕີມນັນ້ຈະຕ້ອງບ່ໍເກີນ 30% ຂອງຈໍານວນສັນຍາເດີມ. 

(b)  ການວາງມາດຕະຖານດຽວກນັສໍາລັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງອາໄລ່ໃຫ້ເໝາະສົມ (ຕົງກັນ) ກັບ ອຸປະກອນ

ເດີມທີມ່ີຢູ່ແລ້ວກໍອາດຈະເປັນເຫດຜົນໃນການຈັດຊື້ເພີມ່ ຈາກຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າເດີມ. ເພື່ອຢັ້ງ 

ຢືນເຖິງເຫດຜົນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດຊ້ືເພີມ່ດັ່ງກາ່ວນ້ັນ, ອຸປະກອນເດີມຕ້ອງມຄີວາມເໝາະສົມ 

ແລະ ໂດຍທົວ່ໄປ, ລາຍການໃໝທ່ີ່ຈະຈັດຊື້ຕ້ອງມີຈໍານວນໜ້ອຍກ່ວາຈໍານວນເດມີ, ລາຄາກໍຕ້ອງສົມ

ເຫດສົມຜົນໂດຍນໍາເອົາຄວາມໄດ້ປຽບຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຍີຫ່ໍ້ອື່ນ ຫຼື ຈາກແຫ່ຼງອື່ນມາພິຈາລະນາ ແລະ 

ພື້ນຖານຂອງການປະຕິເສດທີ ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຮີັບຮອງເອົາໄດ້. 
(c) ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງຈັດຊ້ືໄດ້ຈົດທະບຽນລິຂະສິດ ແລະ ສາມາດຫາໄດ້ຈາກແຫ່ຼງດຽວເທົາ່ນ້ັນ.  

(d) ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຂ້ັນຕອນການອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຈັດຊ້ື ລາຍການສິນ 

ຄ້າທີ່ສໍາຄັນຈາກຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າສະເພາະໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເງື່ອນໄຂຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງ 

ການປະຕິບັດງານ.  

(e) ສໍາລັບວຽກກ່ໍສ້າງ, ເມື່ອຈໍາເປັນຈະຕ້ອງສືບຕ່ໍໜ້າວຽກຂອງສັນຍາເດີມ ຫຼື ເປນັວຽກທີ່ພວມ 

ດໍາເນີນນັ້ນເຫັນວ່າຄວນສືບຕໍ່ເອົາບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາເດີມຈະເຫັນວາ່ມເີສດຖະກິດ ແລະຄຸ້ມຄ່າກວາ່ 

ພ້ອມທັງຈະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົຂອງວຽກ.  

(f) ຍົກເວ້ັນໃນກໍລະນີ ຕອບສະໜອງໃນພາວະສຸກເສີນ ເກີດຈາກໄພທໍາມະຊາດ.  

 

3.7   ຫຼັງຈາກທີ່ເຊັນສັນຍາແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງປະກາດລົງໜັງສືພິມພາກພາສາອັງກິດ ຫຼື ເວັບໄຊທ່ີເປັນພາສາ 

ອັງກິດທີ່ຄົນສາມາດເປີດເຂ້ົາເບ່ິງຊື່ຂອງຜູ້ຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງ, ລາຄາ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ບດົສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອບເຂດ 

ຂອງສັນຍານ້ັນໄດ້. ແຜນຈັດຊ້ືອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປະກາດທຸກໆສາມເດືອນ ແລະ ໃນຮູບແບບຕາຕະລາງສະຫຼຸບຫຍໍ ້

ທີ່ກວມເອົາໄລຍະເວລາທີຜ່ານມາ.  
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ການຮັບເໝົາໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ  

 

3.8   ການຮັບເໝາົໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ (Force Account) ກໍອາດຈະເປັນຮູບການຈັດຊ້ື ທີ່ປະຕິບັດກັນໃນ

ສະຖານະວຽກກໍ່ສ້າງພເິສດເທົາ່ນັ້ນ ເຊ່ິງແມ່ນອົງກອນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນງານ 

ໂດຍນໍາໃຊ້ບຸກຄະລາກອນແລະ ອຸປະກອນຂອງຕົນ42ເອງ. ການນໍາໃຊ້ຮູບແບບ ດັ່ງກາ່ວຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໄຕ້ເງ່ືອນ 

ໄຂດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:  

 

(a) ບໍລິມາດວຽກຮັບເໝົາກ່ໍສາ້ງບ່ໍສາມາດກໍານົດໄວ້ລວ່ງໜ້າໄດ້; 

(b) ວຽກກ່ໍສາ້ງເປັນວຽກຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍຕາມເຂດຫາ່ງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງບໍລິສັດຮັບ 

ເໝາົກ່ໍສ້າງ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ບໍ່ສົນໃຈປະມູນດ້ວຍລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ; 

(c) ວຽກຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ  ທີ່ ສາມາດໍາເນີນງານໄດ້ໂດຍບ່ໍກະທົບເຖິງວຽກທີກ່ໍາລັງດໍາເນີນຢູ່; 

(d) ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຢຸດສະງັກຂອງວຽກ ທີ່ບ່ໍສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ເປັນພາລະຂອງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະດີກ່ວາເປັນພາ 

ລະຂອງ ຜູ້ຮັບເໝາົ, ຫຼ ື

(e) ມີເຫດການສຸກເສີນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ. 

 

ການຈັດຊືຈ້າກອົງການຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ 

 

3.9   ໃນບາງກໍລະນີອາດຕອ້ງການຈັດຊື້ໂດຍກົງຈາກອົງການຊ່ຽວຊານສະເພາະ ເປັນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ໂດຍ 

ນໍາໃຊ້ຫຼັກການຈດັຊື້ຂອງເຂົາເອງ, ເຊ່ິງອາດເປັນຮູບການຈດັຊ້ືທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເຊ່ນ: (a) ປະເພດສິນຄ້າພ້ອມ 

ທີ່ຈະ ເອົາລົງຈາກຖ້ານເຊ່ິງມຈີໍານວນນ້ອຍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສະເພາະໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ; 

ແລະ (b) ເປັນຜະລິດຕະພັນສະເພາະເຊິ່ງຈາໍນວນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າມີຈາໍກັດເຊັ່ນ: ຢາສັກກັນພະຍາດ ຫຼ ື

ຢາປ່ິນປົວອ່ືນໆ.  

 

ອງົການຈດັຊື ້ຈັດຈ້າງຕົວແທນ  

 

3.10   ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຫາກບ່ໍມໜີວ່ຍງານ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປະສົບການ ເພື່ອດໍາເນີນການຈັດຊື້, 

ຜູ້ກູ້ຢືມ ເອງອາດຕ້ອງການ (ຫຼື ຖືກຮຽກຮ້ອງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ)ີ ວ່າຈ້າງຕົວແທນ, ບໍລິສັດ 

ທີ່ລົງເລກິສະເພາະດາ້ນ ເພື່ອດໍາເນີນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງໃຫ.້  ອົງການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງຕົວແທນດ່ັງກາ່ວຈະຕ້ອງປະ 

ຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທຸກຢ່າງໃນນາມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕາມຫຼັກການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະ ໃນຄູ່ມື 

ແນະນໍາການຈັດຊ້ືຈັດ-ຈ້າງນີ,້ ລວມທັງການນາໍໃຊ້ຕົວແບບມາດຕະຖານເອກະສານການປະມູນຂອງທະນາຄານ 

ພັດທະນາອາຊີ, ຂັ້ນຕອນການທົບທວນ, ແລະ ການສ້າງ ເອກະສານຕາ່ງໆ. ໃນກໍລະນີທີ່ອົງການສປຊ ເຮັດໜາ້ທີ ່

                                                 
42 ໜ່ວຍງານລັດວສິະຫະກິດກໍສ່້າງ ແລະ ບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນການໃນຮບູແບບທີເ່ປັນເອກກະລາດດ້ານການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການເງິນ ຈະຖືວ່າ 

ເປັນການສະໜອງວດັຖຸພນັ. ອົງກອນນີ ້ ກໍເປນັທີຮູ່້ຈກັກັນວາ່ ມີຊື່ ເປັນ ອົງກອນທີ່ມ ີ“ແຮງງານໂດຍກົງ“,“ກໍາລັງໂດຍກົງ” ຫຼ ື“ວຽກ ໂດຍ 

ກົງ“. 
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ເປັນອົງກອນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງຕົວແທນ43 ກໍໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂະບວນການແລະ ຫຼັກການດຽວກັນນ້ີ.    ຜູ້ຈັດການການ

ກໍ່ສ້າງກໍອາດຈະຖືກວ່າຈ້າງໃນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອຄຸມຄອງ ສັນຍາທີ່ປະກອບໜາ້ວຽກຍ່ອຍຫຼາກຫາຼຍເຊ່ັນ: 

ການກໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ, ການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ ແລະ ການ ກ່ໍສ້າງໃນພາວະສຸກເສີນ ຫຼື ໃນກໍລະນີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ສັນຍາຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີ ຫາຼຍໆສັນຍາ.   

  

ອງົການຕວົແທນກວດກາ 

 

3.11   ການກວດກາສິນຄາ້ກ່ອນການຂົ່ນສົ່ງ ແລະ ການ ຢ້ັງຢືນການນາໍເຂົ້າແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວຽກງານປົກປ້ອງ 

ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ໂດຍສະເພາະຕ່ໍກັບປະເທດທີ່ມີແຜນງານນໍາເຂ້ົາຂະໜາດໃຫຍ່. ໂດຍປົກກະຕິ, ການກວດກາສິນຄ້າ 

ແລະ ການຢ້ັງຢືນຈະກວມເອາົວຽກກາຄຸນນະພາບ, ປະລິມານ ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງລາຄາ. ຕ່ໍກັບສິນ 

ຄ້ານໍາເຂ້ົາທ່ີຜ່ານຂະບວນການຈັດຊື້ໃນຮູບການການປະມູນເປີດກ້ວາງສາກົນ ຈະບ່ໍສາມາດກວດກາລາຄາໄດ ້

ແຕ່ສາມາດກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ສິນຄ້ານໍາເຂ້ົາທ່ີບໍໄ່ດ້ຜ່ານຂະບວນການ

ຈັດຊື້ ໃນຮູບ ການປະມູນເປີດກ້ວາງສາກົນ (ICB)  ອາດຈະຕ້ອງໄດກ້ວດກາດາ້ນລາຄາຕືມ່ອີກ. ຕາມທາໍມະດາ, 

ອົງການຕົວແທນກວດກາຈະໄດ້ຮັບຄ່າບໍລິການ ເຊ່ິງເປັນຄ່າທໍານຽມຄິດໄລ່ຕາມມູນຄ່າຂອງສິນຄ້ານ້ັນໆເປັນພື້ນ 

ຖານ. ມູນຄ່າຂອງການຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າຈະບ່ໍຖືກນໍາມາພິຈາລະນາເຂົາ້ໃນການປະເມີນຜົນການປະມູນ 

ໃນການນໍາໃຊ້ຮູບການປະມູນເປີດກ້ວາງສາກົນ (ICB). 

           

ການຈັດຊືຈ້ດັຈ້າງສໍາລບັທຶນກູ້ຢືມຜ່ານສະຖາບນັການເງິນ 

 

3.12   ໃນກໍລະນີການກູ້ຢືມໄດ້ສະໜອງທຶນຜາ່ນສະຖາບັນການເງິນ (Financial Intermidiaries) ເຊັ່ນ: ສະຖາ 

ບັນສິນເຊື່ອກະສິກໍາ ຫຼື ບໍລິສັດການເງິນເພື່ອການພັດທະນາເພື່ອປ່ອຍເງິນກູ້ແກ່ສ່ວນບຸກຄົນ, ວິສະຫະກິດ 

ເອກະຊົນ, ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ  ຫຼື ລັດວິສະຫະກິດທີມ່ີເອກະລາດດ້ານການຄ້າ 

ໄດ້ຮັບທຶນສ່ວນໃດຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮັບໃຊ້ເພື່ອຈັດຊ້ືສິນຄ້າ.ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍເປັນຜູ້ດໍາເນີນການຈັດຊື້ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບຮູບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ

ພາກເອກະຊົນທີໄ່ດ້ສ້າງຂຶ້ນເປັນລະບົບທີ່ດີແລ້ວ ຫືຼ ຕາມການປະຕິບັດທົ່ວໄປດ້ານການຄ້າ ເຊ່ິງທະນາຄານ

ພັດທະນາອາຊີສາມາດຮັບຮອງໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຕໍ່ກັບສະຖານະການເຫຼົ່ານີ,້ ການປະມູນເປີດກ້ວາງ 

ສາກົນ (ICB) ອາດຈະເປັນຮູບການຈັດຊ້ືທີເ່ໝາະສົມທີສຸ່ດ ສໍາລັບສິນຄາ້ປະເພດດ່ຽວເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ຫຼື ໃນ

ກໍລະນີຈັດກຸ່ມຂອງສິນຄ້າທ່ີຕ້ອງການຈາໍນວນຫຼາຍ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນມາລວມກັນເພື່ອຈັດຊື້ຄັ້ງດຽວກັນ.           

 

ການຈັດຊືຈ້ດັຈ້າງພາຍໃຕ້ຮູບແບບຫຸ້ນສ່ວນລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ  

 

                                                 
43 ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ ແລະຜູ້ກູຢ້ືມຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ ຄ່ ູມືແນະນໍາການນາໍໃຊ້ທີ່ປຶກສາ ເພືອ່ຄດັເລອືກຕວົແທນອົງກອນການຈດັຊື້ ແລະ 

ກວດກາ.ມນູຄາ່ຫືຼຄ່າຈ້າງຂອງຕົວແທນອົງກອນຈດັຊືຈ້ັດຈ້າງ ຫືຼກວດກາທີມ່ີຄນຸລັກສນະເໝາະສົມ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນທຶນທີທ່ະນາຄານພດັ 

ທະນາອາຊີສະໜອງໃຫ້.ສນັນ້ຈຶ່ງຕອ້ງປະກອບເອກກະສານສັນຍາກູຢ້ມື ແລະແຜນຈັດຊືຈ້ັດຈ້າງດວ້ຍເງື່ອນໄຂທີ່ນາໍໃຊ້ຂໍ້ກາໍນົດ ແລະ 

ເງ່ືອນ ໄຂຂອງການຄດັເລືອກ ແລະວາ່ຈ້າງທ່ີທະນາຄານພັດທະນາອາຊຮີບັຮອງໄດ.້ 

3.13   ໃນກໍລະນີທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນກູ້ຢືມໂດຍບໍມ່ີການຄໍາ້ປະກັນຂອງລັດ 

ຖະບານນ້ັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫໃ້ຊ້ຫຼັກການປະມູນເປີດກວາ້ງສາກົນ, ແຕ່ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງ 

ເຮັດໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີໝັ້ນໃຈວາ່ການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງນ້ັນມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ດີທີສຸ່ດແມ່ນນໍາໃຊ້ຮູບແບບ 

ປະມູນທີ່ມກີານແຂ່ງຂັນ ແລະ ສິນຄ້າ ແລະ ວຽກຮັບເໝາົນັ້ນຄວນຊື້ມາຈາກປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ມີຄວາມ 

ເໝາະສົມສໍາລັບໂຄງການ. ໃນກໍລະນີທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີມີສ່ວນໃນການໃຫທ້ຶນແກ່ໂຄງການ ປະເພດກໍ ່

ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ດໍາເນີນງານ (BOO) ກໍ່ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ມອບໂອນ (BOT) ແລະ ກ່ໍສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ- 

ດໍາເນີນງານ- ມອບໂອນ(/BOOT)44 ຫຼື ໂຄງການມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງນ້ັນ, ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຂັນ້ຕອນການຈັດຊ້ືຈດັ 

ຈ້າງໃດໜື່ງຂາ້ງລ່ ຸມນ້ີ:  

 

(a)  ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເລືອກເອາົ ຜູ້ສໍາປະທານ ຫຼື ຜູປ້ະກອບການ ພາຍໃຕຮູ້ບແບບ ກ່ໍສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ- 

ດໍາເນີນງານ (BOO)/ກ່ໍສ້າງ-ດໍາເນີນງານ-ໂອນມອບ (BOT) / ກໍ່ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ດໍາເນີນງານ -

ໂອນມອບ (BOOT) ຫຼື ສັນຍາ ປະເພດທີຄ້່າຍຄື ໂດຍຜ່ານຮູບການທີ່ໂປ່ງມ ດທີີ່ສຸດແມ່ນນໍາໃຊ້ 

ຂະບວນການປະມູນທີມ່ີລັກສະນະແຂ່ງຂັນແບບເປີດກ້ວາງເຊ່ິງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຮັບ 

ຮອງໄດ້,  ເຊິ່ງອາດປະກອບມີ ຫຼາຍ ຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການ

ປະສົມປະສານຂອງບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນຕ່າງໆເຊັ່ນວາ່: ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານຂອງ

ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີສ່ະເໜີປະກອບໃຫ,້ ລາຄາຄິດໄລ່ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫຼືຜູ້ຊື້ ແລະ ໄລຍະເວລາ 

ຂອງການຫັກຄ່າຫຸຼຍຫ້ຽນຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ໂດຍຜ່ານວິທກີານນ້ີ, ຜູ້ສໍາປະທານ ຫຼື ຜູ້

ປະກອບການທີຖື່ກຄັດເລືອກ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວມານ້ັນມີອິດສະລະໃນການນາໍໃຊ້ຂະບວນການ ການຈັດ

ຊ້ື-ຈັດຈ້າງຂອງຕົນເອງເຂົາ້ໃນການຈັດຊ້ືສິນຄ້າ, ການຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງທີເ່ໝາະສົມຈາກປະເທດສະ 

ມາຊິກຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ 

 

ຫຼື  

 

(b)  ຖ້າຜູ້ສໍາປະທານ ຫຼື ຜູປ້ະກອບການທີ່ກາ່ວມານ້ັນຫາກຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຕາມວທິກີານ 

ທີ່ກາໍນົດໄວ້ຕາມເນື້ອໃນ ວັກ (ກ) ຂ້າງເທິງ, ການຈັດຊ້ືສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງທີ່ຕ້ອງການປະກອບເຂ້ົາ

ໃນສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊ່ິງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫນ້ັ້ນຕ້ອງຈັດຊື້ຈາກ 

ປະເທດທີ່ມີສິດຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການປະມູນທີມ່ີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ໂປ່ງໃສ ເຊິງ່ 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສາມາດຮັບຮອງໄດ.້     

 

  

                                                 
44 BOO = ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ດໍາເນີນການດວ້ຍຕນົເອງ; BOT = ສ້າງ, ດໍາເນີນການດ້ວຍຕົນເອງ, ສ່ົງມອບ; BOOT = ສ້າງ, 

ເປັນເຈົ້າຂອງ, ດໍາເນີນການດວ້ຍຕນົເອງ, ສ່ົງມອບ 
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3.13   ໃນກໍລະນີທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນກູ້ຢືມໂດຍບໍມ່ີການຄໍາ້ປະກັນຂອງລັດ 

ຖະບານນ້ັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີບ່ໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫໃ້ຊ້ຫຼັກການປະມູນເປີດກວາ້ງສາກົນ, ແຕ່ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງ 

ເຮັດໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີໝັ້ນໃຈວາ່ການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງນ້ັນມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ດີທີສຸ່ດແມ່ນນໍາໃຊ້ຮູບແບບ 

ປະມູນທີ່ມກີານແຂ່ງຂັນ ແລະ ສິນຄ້າ ແລະ ວຽກຮັບເໝາົນັ້ນຄວນຊື້ມາຈາກປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ມີຄວາມ 

ເໝາະສົມສໍາລັບໂຄງການ. ໃນກໍລະນີທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີມີສ່ວນໃນການໃຫທ້ຶນແກ່ໂຄງການ ປະເພດກໍ ່

ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ດໍາເນີນງານ (BOO) ກໍ່ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ມອບໂອນ (BOT) ແລະ ກ່ໍສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ- 

ດໍາເນີນງານ- ມອບໂອນ(/BOOT)44 ຫຼື ໂຄງການມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງນ້ັນ, ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຂັນ້ຕອນການຈັດຊ້ືຈດັ 

ຈ້າງໃດໜື່ງຂາ້ງລ່ ຸມນ້ີ:  

 

(a)  ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເລືອກເອາົ ຜູ້ສໍາປະທານ ຫຼື ຜູປ້ະກອບການ ພາຍໃຕຮູ້ບແບບ ກ່ໍສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ- 

ດໍາເນີນງານ (BOO)/ກ່ໍສ້າງ-ດໍາເນີນງານ-ໂອນມອບ (BOT) / ກໍ່ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ດໍາເນີນງານ -

ໂອນມອບ (BOOT) ຫຼື ສັນຍາ ປະເພດທີຄ້່າຍຄື ໂດຍຜ່ານຮູບການທີ່ໂປ່ງມ ດທີີ່ສຸດແມ່ນນໍາໃຊ້ 

ຂະບວນການປະມູນທີມ່ີລັກສະນະແຂ່ງຂັນແບບເປີດກ້ວາງເຊ່ິງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຮັບ 

ຮອງໄດ້,  ເຊິ່ງອາດປະກອບມີ ຫຼາຍ ຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການ

ປະສົມປະສານຂອງບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນຕ່າງໆເຊັ່ນວາ່: ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານຂອງ

ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີສ່ະເໜີປະກອບໃຫ,້ ລາຄາຄິດໄລ່ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫຼືຜູ້ຊື້ ແລະ ໄລຍະເວລາ 

ຂອງການຫັກຄ່າຫຸຼຍຫ້ຽນຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ໂດຍຜ່ານວິທກີານນ້ີ, ຜູ້ສໍາປະທານ ຫຼື ຜູ້

ປະກອບການທີຖື່ກຄັດເລືອກ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວມານ້ັນມີອິດສະລະໃນການນາໍໃຊ້ຂະບວນການ ການຈັດ

ຊ້ື-ຈັດຈ້າງຂອງຕົນເອງເຂົາ້ໃນການຈັດຊ້ືສິນຄ້າ, ການຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງທີເ່ໝາະສົມຈາກປະເທດສະ 

ມາຊິກຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ 

 

ຫຼື  

 

(b)  ຖ້າຜູ້ສໍາປະທານ ຫຼື ຜູປ້ະກອບການທີ່ກາ່ວມານ້ັນຫາກຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຕາມວທິກີານ 

ທີ່ກາໍນົດໄວ້ຕາມເນື້ອໃນ ວັກ (ກ) ຂ້າງເທິງ, ການຈັດຊ້ືສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງທີ່ຕ້ອງການປະກອບເຂ້ົາ

ໃນສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເຊ່ິງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫນ້ັ້ນຕ້ອງຈັດຊື້ຈາກ 

ປະເທດທີ່ມີສິດຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການປະມູນທີມ່ີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ໂປ່ງໃສ ເຊິງ່ 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສາມາດຮັບຮອງໄດ.້     

 

  

                                                 
44 BOO = ສ້າງ, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ດໍາເນີນການດວ້ຍຕນົເອງ; BOT = ສ້າງ, ດໍາເນີນການດ້ວຍຕົນເອງ, ສ່ົງມອບ; BOOT = ສ້າງ, 

ເປັນເຈົ້າຂອງ, ດໍາເນີນການດວ້ຍຕນົເອງ, ສ່ົງມອບ 
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ການຈັດຊືຈ້ດັຈ້າງຕາມຫຼັກການຜົນງານ  

 

3.14   ການຈັດຊື້ບົນພື້ນຖານຜົນງານ451 (Performance Based Procurement) ຫຼື ເອ້ີນວາ່ເປັນການ 

ຈັດຊື້ຕາມຜົນໄດ້ຮັບ (Output Based Procurement) ໝາຍເຖິງຂັ້ນຕອນ ການຈັດຊື້ທີ່ມີລັກສນະແຂ່ງຂັນ 

(ICB ຫຼື NCB) ເຊິ່ງມີຂ້ໍຜູກພັນໃນສັນຍາ ໂດຍຊໍາລະບົນພື້ນຖານຂອງຜົນໄດ້ຮັບ (Output) ແທນທີຈ່ະຖື

ເອົາປັດໃຈນໍາເຂົາ້ (Inputs) ເປັນສິ່ງວັດແທກຕາມຮູບແບບເດີມໆ. ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ເປັນຕົວກາໍນົດ 

ຜົນໄດ້ຮັບຕາມຄວາມຕ້ອງການແລະ ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຈະຖືກປະເມີນລວມທັງ ວທິີການປະເມີນນໍາອີກ. 

ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານ້ັນຕ້ອງແນໃສ່ສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບ, ປະລິມານ ແລະ 

ເຊື່ອໝັ້ນ. ການຊໍາລະກໃໍຫ້ສອດຄ່ອງກັບບໍລິມາດຄວາມຄືບໜາ້ຂອງວຽກ,ຕາມລະດັບຄຸນນະພາບທີກ່ໍານົດ. 

ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງຊໍາລະອາດຈະຫຼຸດລົງ (ຫຼື ເງິນຫັກໄວເ້ພືອ່ຄ້ໍາປະກັນການເປ່ເພ) ເມື່ອພົບວ່າລະດັບຄຸນນະພາ

ບຂອງຜົນໄດ້ຮັບຫາກຕ່ໍາ, ແລະ ໃນບາງກໍລະນີກໍອາດຈະຈ່າຍເພິ່ມເຕີມເປັນເງິນພິເສດ ເມື່ອລະດັບຄຸນນະພາ

ບຜົນຜະລິດຫາກໄດ້ສູງກວ່າທີຄ່າດໄວ.້  ຕາມທາໍມະດາ, ເອກະສານການປະມູນບໍ່ໄດ ້ ແນະນໍາປັດໄຈນໍາເຂ້ົາ ຫຼ ື 

ວທິກີານເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝາົ. ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງສາມາດສະເໜວີທິທີາງທີເ່ໝາະສົມທີສຸ່ດໄດ້ອີງໃສ່ພື້ນຖານ 

ປະສົມການທີສ່ະສົມ ແລະ ເປັນຫຼັກຖານທ່ີຢັ້ງຢືນໄດ້ ແລະ  ຕ້ອງພິສູດໃຫເ້ຫັນວ່າສາມາດສໍາເລັດຕາມຄຸນນະ 

ພາບທີ່ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ໃນ ເອກ ກະສານປະມູນ.  

 

3.15   ການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງຕາມຫຼັກການຜົນງານ (ຫຼືການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງຕາມຜົນໄດ້ຮັບ) ປະກອບດ້ວຍ   (ກ) ຂໍ ້

ກໍານົດຂອງການບໍລິການຈະຕອ້ງຊໍາລະບົນພື້ນຖານຂອງຜົນໄດ້ຮັບ   (ຂ) ການອອກແບບ, ການຕອບສະໜອງ 

ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ (ຫຼື ສ້ອມ ແປງ) ແລະ ການມອບສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ຜ່ານການດາໍເນີນ ທົດລອງໃຫ້

ຜູ້ກູ້ຢືມນໍາໃຊ້ ; ຫຼື (ຄ) ການອອກແບບ, ການຕອບສະໜອງ, ການກ່ໍສ້າງ (ຫຼື ສ້ອມແປງ) ສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມ

ສະດວກ ແລະ ການຈັດຫາການບໍລິການເພື່ອດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາທີ່ກາໍນົດເປັນປ ີ ພາຍຫຼັງ 

ໄດ້ສ່ົງມອບ462. ໃນກໍລະນີທີຕ້່ອງການອອກແບບ, ການສະໜອງ ແລະ/ຫຼືການກໍ່ສ້າງນັ້ນ, ຕາມທາໍມະດາ 

ກໍຕ້ອງຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ອາດນໍາໃຊ້ການປະມູນສອງຂັ້ນຕອນເຊິ່ງລະບຸໄວ ້

ໃນວັກທີ 2.6. 
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ການດໍາເນີນການຈດັຊືຈ້ດັຈ້າງຕາມຫຼກັການຜນົງານ ຂອງໂຄງການທະນາຄານພດັທະນາອາຊີສະໜອງທນຶໃຫ້ນັນ້  ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ຕົກ 

ລົງເຫັນດຈີາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ໂດຍອີງໃສຜ່ົນການວິ ເຄາະດ້ານເຕກັທີ່ ເພິງພໃໍຈຈາກຫຼາຍ ທາງເລອືກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 

ຕ້ອງໄດ້ ກໍານດົໃນສັນຍາການກູຢ້ມື ຫຼື ໃນເອກກະສານສະເໜີໂຄງການແລະ ປະກອບເຂົ້າໃນແຜນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ.  
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ຕົວຢ່າງ ປະເພດ ການຈດັຊືມ້:ີ (i) ກໍລະນກີານຈດັຈ້າງການບລໍິການ: ການວ່າຈ້າງການບລໍກິານ ການແພດ ກໍ່ຄກືານ ຊໍາລະ ຄ່າບໍ ລກິານ 

ສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ເຊັ່ນການຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການ; ຫຼື ການທົດລອງ ໃນຫອ້ງທົດລອງ ທີ່ໄດກ້ໍານດົ ແລະອື່ນຯ; (ii) ກໍລະນີການ ຈດັຊື້ ສິ່ງ 

ປຸກສ້າງເຊັນ່: ການອອກແບບ, ການຈດັຊ້ືຈັດຈ້າງ, ການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ປະກອບໂຮງງານພະລັງງານຄວາມ ຮອ້ນທ່ີ ຜູກູ້້ຢືມຈະດໍາເນນີ; (iii) 

ກໍລະນກີານຈດັຈ້າງຮັບເໝົາສິ່ງປກຸສາ້ງ ແລະ ການບລໍິການເຊນ່: ການອອກແບບ, ການຈດັຊືຈ້ັດຈ້າງ, ການກໍ່ສ້າງ (ຫຼກືານສອ້ມແປງ) 

ເສັ້ນທາງ ແລະ ການບໍາລຸງຮກັສາເສັນ້ທາງໃນ 5 ປີພາຍຫຼັງການກໍສ່້າງ. 

ການຈັດຊື ້ພາຍໃຕ້ການກູ້ຢມືຄໍ້າປະກັນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  
 

3.16 ຖ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຄ້ໍາປະກັນການຊາໍລະຄືນຂອງທຶນກູ້ຢືມຈາກຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢມືອື່ນນັ້ນ, ການຈັດຊ້ືສິນ 

ຄ້າ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຈາກທຶນກູ້ຢືມອື່ນເຊິ່ງກ່າວມານ້ັນ ຈະຕ້ອງເອາົໃຈໃສ່ເຖິງການປະຫຍັດ (ເສດຖະ 

ກິດ) ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເນ້ືອໃນ ວັກ ທີ 1.2 ແລະ 

1.5.   

 

ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນໃນການຈດັຊືຈ້ັດຈ້າງ  

 

3.17   ໃນກໍລະນໃີຫ້ຄວາມເອາົໃຈຕ່ໍຄວາມຍືນຍົງ ຂອງໂຄງການຫຼື ເພື່ອບັນລເຸປ້ົາໝາຍສະເພາະທາງດາ້ນ 

ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, ອົງປະກອບຂອງໂຄງການທີ່ຄັດເລອືກເພື່ອຈະດໍາເນີນການດັ່ງນີ້ (a) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸມ 

ຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ/ ຫຼືອົງການບ່ໍແມ່ນລັດຖະບານ (NGOs) ໄດ້ມີສ່ວນຮວ່ມໃນການ ຕອບສະໜອງການບໍລິການ; 

ຫຼ ື (b) ເພິ່ມທະວີການນາໍໃຊ້ຄວາມຮູເ້ຮັດຮູທ້າໍ (know-how) ແລະ ວັດສະດຸທ້ອງຖ່ິນ ຫຼື (c) ນໍາໃຊ້ແຮງງານ   

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອ່ືນໆທ່ີເໝາະສົມ, ຂ້ັນຕອນການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ສັນຍາຈະ 

ຕ້ອງຖືກດັດປັບໃຫ້ ເໝາະສມົເພື່ອພິຈາລະນາສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນປັດໃຈເລ່ົານ້ີ, ແຕ່ຈະຕ້ອງມີປະສດິທິຜົນ ແລະ 

ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.  ຂ້ັນຕອນ ແລະ ອົງປະກອບໂຄງການທີ່ສະເໜີຈະໃຫ້ຊຸມຊົນ 

ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະ ຈະຕ້ອງອະທບິາຍລະອຽດໃນແຜນຈັດຊ້ື-ຈັດ 

ຈ້າງ ຫຼື ເອກະສານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 

 

ການຈັດຊືຈ້ດັຈ້າງພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໄພພິບັດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆ.  

 

3.18   ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ ຕ້ອງ 

ມີຄວາມຍດືຢຸນໃຫ້ຫາຼຍ. ເງື່ອນໄຂການການປະມນູເປີດກ້ວາງສາກົນສາມາດສບັປ່ຽນແທນດ້ວຍການປະມູນ 

ເປີດກວ້າງພາຍໃນ ເຊ່ິງມີໄລຍະການປະມູນທີ່ສ້ັນກວາ່. ການປະມູນສາກົນແບບວົງແຄບ (LIB) ຈະກາຍເປັນ 

ມາດຖານການຈັດຊື້ສິນຄ້າທ່ີມໄີລຍະການປະມູນປະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດເທົາ່ນ້ັນ. ການເຮັດສັນຍາໂດຍ 

ກງົກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄາ້ທ່ີໄດ້ຮັບສັນຍາແລ້ວນ້ັນພາຍໃຕ້ເງິນກູ້ຢືມ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 

ກໍອ່າດສາມາດຕໍ່ສັນຍາ ຫຼ ື  ເຮັດສັນຍາໃໝ່ບົນພື້ນຖານອັດຕາທີ່ໄດ້ເຈລະຈາໃກ້ຄຽງກັບອັດຕາທີລ່ະບຸໄວ້ໃນ 

ສັນຍາເດີມ ໂດຍຈະໄດ້ມີການປັບລາຄາຕາມຄວາມຈໍາເປັນເພືອ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ ຫືຼ ການເໜັງຕງີ 

ຂອງສິນຄ້າ.  ໃນກໍລະນີຄາຍຄືກັນນີ້, ຜູ້ຮັບເໝາົ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄາ້ທ່ີຖືກຄັດເລືອກຈາກການປະມູນ 

ພາຍໃຕ້ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກຜ້ ູໃຫທຶ້ນອ່ືນໆກໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບພິຈາລະນາໃນການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ ເພື່ອ 

ເຮັດສັນຍາໃໝ່ກັບກິດຈະກໍາທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ  
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ການຈັດຊື ້ພາຍໃຕ້ການກູ້ຢືມຄໍ້າປະກັນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  
 

3.16 ຖ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຄ້ໍາປະກັນການຊາໍລະຄືນຂອງທຶນກູ້ຢືມຈາກຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢມືອື່ນນັ້ນ, ການຈັດຊ້ືສິນ 

ຄ້າ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຈາກທຶນກູ້ຢືມອື່ນເຊິ່ງກ່າວມານ້ັນ ຈະຕ້ອງເອາົໃຈໃສ່ເຖິງການປະຫຍັດ (ເສດຖະ 

ກິດ) ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເນ້ືອໃນ ວັກ ທີ 1.2 ແລະ 

1.5.   

 

ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນໃນການຈດັຊືຈ້ັດຈ້າງ  

 

3.17   ໃນກໍລະນໃີຫ້ຄວາມເອາົໃຈຕ່ໍຄວາມຍືນຍົງ ຂອງໂຄງການຫຼື ເພື່ອບັນລເຸປ້ົາໝາຍສະເພາະທາງດາ້ນ 

ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, ອົງປະກອບຂອງໂຄງການທີ່ຄັດເລອືກເພື່ອຈະດໍາເນີນການດັ່ງນີ້ (a) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸມ 

ຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ/ ຫຼືອົງການບ່ໍແມ່ນລັດຖະບານ (NGOs) ໄດ້ມີສ່ວນຮວ່ມໃນການ ຕອບສະໜອງການບໍລິການ; 

ຫຼື (b) ເພິ່ມທະວີການນາໍໃຊ້ຄວາມຮູເ້ຮັດຮູທ້າໍ (know-how) ແລະ ວັດສະດຸທ້ອງຖ່ິນ ຫຼື (c) ນໍາໃຊ້ແຮງງານ   

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອ່ືນໆທ່ີເໝາະສົມ, ຂ້ັນຕອນການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ສັນຍາຈະ 

ຕ້ອງຖືກດັດປັບໃຫ້ ເໝາະສມົເພື່ອພິຈາລະນາສະທ້ອນໃຫເ້ຫັນປັດໃຈເລ່ົານ້ີ, ແຕ່ຈະຕ້ອງມີປະສດິທິຜົນ ແລະ 

ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.  ຂ້ັນຕອນ ແລະ ອົງປະກອບໂຄງການທີ່ສະເໜີຈະໃຫ້ຊຸມຊົນ 

ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະ ຈະຕ້ອງອະທບິາຍລະອຽດໃນແຜນຈັດຊ້ື-ຈັດ 

ຈ້າງ ຫຼື ເອກະສານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 

 

ການຈັດຊືຈ້ດັຈ້າງພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໄພພິບັດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆ.  

 

3.18   ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ ຕ້ອງ 

ມີຄວາມຍືດຢຸນໃຫ້ຫາຼຍ. ເງື່ອນໄຂການການປະມນູເປີດກ້ວາງສາກົນສາມາດສບັປ່ຽນແທນດ້ວຍການປະມູນ 

ເປີດກວ້າງພາຍໃນ ເຊ່ິງມີໄລຍະການປະມູນທີ່ສ້ັນກວາ່. ການປະມູນສາກົນແບບວົງແຄບ (LIB) ຈະກາຍເປັນ 

ມາດຖານການຈັດຊື້ສິນຄ້າທ່ີມໄີລຍະການປະມູນປະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດເທົາ່ນ້ັນ. ການເຮັດສັນຍາໂດຍ 

ກົງກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄາ້ທ່ີໄດ້ຮັບສັນຍາແລ້ວນ້ັນພາຍໃຕ້ເງິນກູ້ຢືມ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 

ກໍ່ອາດສາມາດຕໍ່ສັນຍາ ຫຼ ື  ເຮັດສັນຍາໃໝ່ບົນພື້ນຖານອັດຕາທີ່ໄດ້ເຈລະຈາໃກ້ຄຽງກັບອັດຕາທີລ່ະບຸໄວ້ໃນ 

ສັນຍາເດີມ ໂດຍຈະໄດ້ມີການປັບລາຄາຕາມຄວາມຈໍາເປັນເພືອ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ ຫືຼ ການເໜັງຕງີ 

ຂອງສິນຄ້າ.  ໃນກໍລະນີຄາຍຄືກັນນີ້, ຜູ້ຮັບເໝາົ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄາ້ທ່ີຖືກຄັດເລືອກຈາກການປະມູນ 

ພາຍໃຕ້ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກຜ້ ູໃຫທຶ້ນອ່ືນໆກໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບພິຈາລະນາໃນການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ ເພື່ອ 

ເຮັດສັນຍາໃໝ່ກັບກິດຈະກໍາທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ.ີ  
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ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍທີ 1 

ການທົບທວນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນການຕັດສິນ ການຈັດຊ້ື  
 

ການສ້າງແຜນເວລາຂອງການຈັດຊື້  

 

1. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະຕ້ອງທົບທວນການກະກຽມການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມສະເໜີ ໃນແຜນການຈັດ 

ຊື້ຈັດຈ້າງວ່າມັນສອດຄອ່ງ ກັບສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ຫຼືບໍ່. ແຜນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງ ຈະຕ້ອງກວມ 

ເອົາໄລ ຍະການເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງໜ້ອຍ 18 ເດືອນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງ ປັບປຸງແຜນ ການຈັດ ຊື້ຈັດຈ້າງ 

ໃຫທ້ັນກບັສະພາບການໃນທຸກໆປີ ຫຼື ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ ເຊ່ິງປົກກະຕິແລ້ວຈະກວມເອາົ 18 ເດືອນລ່ວງ 

ໜາ້ຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ. ຖ້າຫາກມີການທບທວນໃດໆທີສ່ະເໜໃີນແຜນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງນ້ັນຈະ 

ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອຂໍອະນຸມັດເສຍກ່ອນ.  

 

ການທົບທວນກ່ອນຕັດສິນຄດັເລືອກ  

 

2.   ສໍາລັບບັນດາສັນຍາ47 ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນກ່ອນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະກອບມີດ່ັງນ້ີ:  

 

(a)   ໃນກໍລະນທີີ່ ນໍາໃຊ້ ຮູບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ກ່ອນເຊີນຜູ້ສະໝັກ ເຂົາ້ຮ່ວມ ການ

ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງປະກອບຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆທີຈ່ະນໍາໃຊ້ໃຫທ້ະນາ 

ຄານພັດທະນາອາຊີ ລວມທງັເນື້ອໃນໜັງສເືຊີນເຂົາ້ຮ່ວມການຄັດເລືອກວຸດທິກ່ອນການປະມູນ,  ເອກະ 

ສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການການປະມູນ (ເຊ່ັນ: ຂ້ໍແນະນໍາແກ່ຜູ້ສະໜອງ/ຜູ້ຮັບເໝາົ, ເງ່ືອນ 

ໄຂການຄັດເລືອກ, ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງ, ແລະ ຂອບເຂດເງ່ືອນໄຂຂອງສັນຍາ), ແລະ ວິທີການປະເມີນ 

ຜົນ ພ້ອມທັງເນ້ືອໃນຂ້ັນຕອນລົງຂ່າວໂຄສະນາທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພ່ືອປັບປຸງວທິີການ ແລະ 

ເອກກະສານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນຕາມທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະເໜີມາ. ບົດລາຍງານການປະ 

ເມີນຜົນຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ຮັບ, ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບໍລິສັດທີຜ່່່ານເງືອ່ນໄຂການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທ ິ

ກ່ອນການປະມູນທີນ່ໍາສະເໜ ີ ລວມທງັບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມນູຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ແລະ ເຫດຜົນທີຄ່ັດບໍລິສັດທີ່ຂາດເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນອອກ ເຊິ່ງທັງໝົດນ້ີຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງຂໍ

ສະເໜໃີຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ມີຄໍາເຫັນກ່ອນຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຊາບເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ 

ກູ້ຢືມ. ຜູ້ກູ້ຢືມເອງສາມາດເພິມ່ເຕີມ ຫຼື ຕັດອອກ ຫຼື ປັບປຸງ ບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ຕາມຂໍ້ສະເໜີຕາມເຫດ 

ຜົນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ສະເໜີມາ.

                                                 
47 ສໍາລັບສັນຍາທີ ່ ຈັດຊືຈ້ດັຈ້າງບນົພ້ືນຖານການເຮດັສນັຍາໂດຍກົງໃນຕາມເນືອ້ໃນຫວກັທ ີ 3.6 ແລະ 3.7 ນ້ັນ, ຜູ້ກູຢ້ືມ ຕ້ອງປະກອບ 

ສໍາເນົາມາດຕະຖານເຕກັນິກ ແລະ ຮ່າງສນັຍາເພ່ືອຂໍການຮັບຮອງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກ່ອນທີຈ່ະປະຕິບດັສນັຍາ. ສັນຍາ 

ຈະຖືກປະຕິບັດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮບັການ ເຫັນດຈີາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເທົາ່ນ້ັນ ແລະຕອ້ງນາໍໃຊ້ ຂ້ໍກໍານົດຕາມເນືອ້ ໃນຂ້ໍ (ຍ) 

ຂອງເອກກະສານຊ້ອນທາ້ຍສະບັບນີເ້ພ່ືອປະຕບິັດສນັຍາທີເ່ຊັນນັນ້.     
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(b)  ກ່ອນການເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມປະມນູ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງປະກອບຮ່າງເອກະສານເຊີນປະມູນແລະສົ່ງໃຫທ້ະນາ 

ຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອມີຄໍາເຫັນເຊ່ັນ: ໜັງສເືຊີນເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນ, ຄໍາແນະນໍາສະລັບຜູ້້ປະມູນ 

ລວມທັງພື້ນຖານຂອງການປະເມີນຜົນ ແລະ ການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ເງ່ືອນ

ໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງວຽກກໍ່ສ້າງ, ການສະໜອງສິນຄ້າ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງອຸປະ 

ກອນ ແລະ ອ່ືນໆອກີ. ເພື່ອໃນກໍລະນີອາດເກີດຂື້ນ ລວມທງັເນ້ືອໃນ ແລະ ວທິີການລົງຂ່າວໂຄສະນາ 

ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປະມູນນັ້ນ (ຖ້າຫາກການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້້) 

ແລະ ຕ້ອງປັບປຸງເອກະສານດ່ັງກ່າວຕາມຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ

ໄດ້ສະເໜີມາ. ເນ້ືອໃນທີໄ່ດ້ປັບປຸງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆກໍຕາມ, ຕ້ອງສະເໜີຂໍການອະນຸມັດຈາກ

ທະນາພັດທະນາອາຊີກ່ອນຈະອອກເອກກະສານປະມູນໃຫ້ຜູແ້ຂ່ງຂັນປະມູນ. 

(c) ກ່ອນການຕັດສິນໃຈຄ້ັງສຸດທາ້ຍເພື່ອມອບຮັບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜ້ ູຊະນະການປະມນູ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດປະ 

ເມີນຜົນຕາມເອກກະສານປະມູນທີໄ່ດ້ຮັບນ້ັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງສ່ົງບົດລາຍງານລະອຽດ (ກະກຽມໂດຍ 

ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຖ້າຫາກມີການສະເໜີຈາກທະນາຄານພັດທະ 

ນາອາຊີກ່ຽວກບັການປະເມີນຜົນ ແລະການສົມທຽບລາຄາຍ່ືນຄຽງຄູ່ກັບການສະເໜີມອບສັນຍາໃຫ ້

ແກ່ຜ້ ູຊະນະປະມູນ ແລະຂໍ້ມູນແລະຂ້ໍມູນອື່ນໆ ຕາມການສະເໜີທີ່ສົມ ເຫດສົມຜົນຂອງທະນາຄານພັດທ 

ະນາອາຊ.ີ ຖ້າພິຈາລະນາເຫັນວ່າການສະເໜມີອບສັນຍາໃຫ້ຜູຊ້ະນະການປະມູນຫາກບ່ໍສອດຄ່ອງ

ກັບສັນຍາກູ້ຢືມ  ແລະ/ ຫຼື ແຜນຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ, ທະນາຄານrພັດທະນາອາຊີຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູູ້້ຢືມຊາບ

ທັນທີ ແລະ ໃຫເ້ຫດຜົນຂອງການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ. ຖ້າບ່ໍດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຕ້ອງອອກ

ໜັງສຮືັບຮອງຕາມການສະເໜຂີອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອມອບສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ກູ້ຢືມ 

ຕ້ອງມອບສັນຍາໃຫແ້ກ່ຜູ້ຊະນະການປະມນູ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກທະນາພດັທະນາອາຊ ີ

ເທົ່ານ້ັນ.     

(d)  ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງການຕ່ໍອາຍຸຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກະສານຍື່ນປະມູນເພື່ອດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ, 

ການຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ສໍາເລັດຂ້ັນຕອນການປະເມີນຜົນ ແລະ ການ

ມອບສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງສະເໜຂີໍການຮັບຮອງຈາກທະນາພັດທະນາອາຊ ີເພື່ອ

ສະເໜຂີໍຕ່ໍອາຍຸຄ້ັງທຫີນຶ່ງ, ໃນກໍລະນີ ທີຕ່້ອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາອາຍຸເກີນກ່ວາ 4 (ສີ່) ສັບປະດາ ແລະ 

ການຂໍຕ່ໍອາຍຸ ຄ້ັງຕໍ່ໆມາທັງໝດົ ໂດຍບໍ່ຂ້ຶນກັບໄລຍະເວລາຂໍຕໍ່ອາຍຸທີຕ້່ອງ ການອີກ.   
(e) ພາຍຫຼງັດໍາເນີນການປະກາດມອບສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນແລ້ວ, ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມຫາກໄດ້ຮັບການ

ຄັດຄ້ານ ຫຼື ການຮ້ອງທຸກ ຈາກບັນດາຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນ,  ສໍາເນົາການຮ້ອງທກຸ, ແລະ ສໍາເນົາຄໍາຕອບ

ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕໍ່ແຕ່ລະປະເດັນທີໄ່ດ້ຍົກຂຶ້ນຢູ່ໃນການຮ້ອງທຸກ ຕ້ອງໄດ້ສ່ົງໄປໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາ 

ຊີເພື່ອຮັບຮູ.້ 

(f)   ຖ້າຜົນການວໃິຈຄໍາຄັດຄ້ານຫາກນາໍໄປສູ່ການປ່ຽນແປງການສະເໜມີອບສັນຍາໃຫແ້ກ່ຜູ້ຊະນະການປະ 

ມູນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເນື້ອໃນເຫດຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈເຫຼົາ່ນ້ັນ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນ

ການປະມູນສະບັບປັບປຸງໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອຂໍການຮັບຮອງຄືນໃໝ່. ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງອອກ

ປະກາດການມອບສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນຄືນໃໝ່ຕາມຮູບແບບເນ້ືອໃນວັກ 2.60 ຂອງຄູ່ມືສະບັບ

ນ້ີ.  

(g)  ນອກຈາກກໍລະນີທີໄ່ດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຂ້ໍກໍານົດແລະເງ່ືອນໄຂສັນຍາບ່ໍອະນຸ 

ຍາດໃຫ້ມຄີວາມແຕກຕ່າງດ້ານພື້ນຖານຈາກເອກະສານເຊີນປະມູນ ຫຼື ເອກະສານເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການ



(b)  ກ່ອນການເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມປະມນູ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງປະກອບຮ່າງເອກະສານເຊີນປະມູນແລະສົ່ງໃຫທ້ະນາ 

ຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອມີຄໍາເຫັນເຊ່ັນ: ໜັງສເືຊີນເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນ, ຄໍາແນະນໍາສະລັບຜູ້້ປະມູນ 

ລວມທັງພື້ນຖານຂອງການປະເມີນຜົນ ແລະ ການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ເງ່ືອນ

ໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງວຽກກໍ່ສ້າງ, ການສະໜອງສິນຄ້າ, ຫຼື ການຕິດຕັ້ງອຸປະ 

ກອນ ແລະ ອ່ືນໆອກີ. ເພື່ອໃນກໍລະນີອາດເກີດຂື້ນ ລວມທງັເນ້ືອໃນ ແລະ ວທິີການລົງຂ່າວໂຄສະນາ 

ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປະມູນນັ້ນ (ຖ້າຫາກການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້້) 

ແລະ ຕ້ອງປັບປຸງເອກະສານດ່ັງກ່າວຕາມຄວາມສົມເຫດສົມຜົນຂອງ ທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ

ໄດ້ສະເໜີມາ. ເນ້ືອໃນທີໄ່ດ້ປັບປຸງນັ້ນ, ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆກໍຕາມ, ຕ້ອງສະເໜີຂໍການອະນຸມັດຈາກ

ທະນາພັດທະນາອາຊີກ່ອນຈະອອກເອກກະສານປະມູນໃຫ້ຜູແ້ຂ່ງຂັນປະມູນ. 

(c) ກ່ອນການຕັດສິນໃຈຄ້ັງສຸດທາ້ຍເພື່ອມອບຮັບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜ້ ູຊະນະການປະມນູ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດປະ 

ເມີນຜົນຕາມເອກກະສານປະມູນທີໄ່ດ້ຮັບນ້ັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງສ່ົງບົດລາຍງານລະອຽດ (ກະກຽມໂດຍ 

ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຖ້າຫາກມີການສະເໜີຈາກທະນາຄານພັດທະ 

ນາອາຊີກ່ຽວກບັການປະເມີນຜົນ ແລະການສົມທຽບລາຄາຍ່ືນຄຽງຄູ່ກັບການສະເໜີມອບສັນຍາໃຫ ້

ແກ່ຜ້ ູຊະນະປະມູນ ແລະຂໍ້ມູນແລະຂ້ໍມູນອື່ນໆ ຕາມການສະເໜີທີ່ສົມ ເຫດສົມຜົນຂອງທະນາຄານພັດທ 

ະນາອາຊ.ີ ຖ້າພິຈາລະນາເຫັນວ່າການສະເໜມີອບສັນຍາໃຫ້ຜູຊ້ະນະການປະມູນຫາກບ່ໍສອດຄ່ອງ

ກັບສັນຍາກູ້ຢືມ  ແລະ/ ຫຼື ແຜນຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ, ທະນາຄານrພັດທະນາອາຊີຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູູ້້ຢືມຊາບ

ທັນທີ ແລະ ໃຫເ້ຫດຜົນຂອງການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ. ຖ້າບ່ໍດັ່ງນັ້ນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຕ້ອງອອກ

ໜັງສຮືັບຮອງຕາມການສະເໜຂີອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອມອບສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ກູ້ຢືມ 

ຕ້ອງມອບສັນຍາໃຫແ້ກ່ຜູ້ຊະນະການປະມນູ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກທະນາພດັທະນາອາຊ ີ

ເທົ່ານ້ັນ.     

(d)  ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງການຕ່ໍອາຍຸຜົນໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກະສານຍື່ນປະມູນເພື່ອດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ, 

ການຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ສໍາເລັດຂ້ັນຕອນການປະເມີນຜົນ ແລະ ການ

ມອບສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງສະເໜຂີໍການຮັບຮອງຈາກທະນາພັດທະນາອາຊ ີເພື່ອ

ສະເໜຂີໍຕ່ໍອາຍຸຄ້ັງທຫີນຶ່ງ, ໃນກໍລະນີ ທີຕ່້ອງການຕໍ່ໄລຍະເວລາອາຍຸເກີນກ່ວາ 4 (ສີ່) ສັບປະດາ ແລະ 

ການຂໍຕ່ໍອາຍຸ ຄ້ັງຕໍ່ໆມາທັງໝດົ ໂດຍບໍ່ຂ້ຶນກັບໄລຍະເວລາຂໍຕໍ່ອາຍຸທີຕ້່ອງ ການອີກ.   
(e) ພາຍຫຼງັດໍາເນີນການປະກາດມອບສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນແລ້ວ, ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມຫາກໄດ້ຮັບການ

ຄັດຄ້ານ ຫຼື ການຮ້ອງທຸກ ຈາກບັນດາຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນ,  ສໍາເນົາການຮ້ອງທກຸ, ແລະ ສໍາເນົາຄໍາຕອບ

ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕໍ່ແຕ່ລະປະເດັນທີໄ່ດ້ຍົກຂຶ້ນຢູ່ໃນການຮ້ອງທຸກ ຕ້ອງໄດ້ສ່ົງໄປໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາ 

ຊີເພື່ອຮັບຮູ.້ 

(f)   ຖ້າຜົນການວໃິຈຄໍາຄັດຄ້ານຫາກນາໍໄປສູ່ການປ່ຽນແປງການສະເໜມີອບສັນຍາໃຫແ້ກ່ຜູ້ຊະນະການປະ 

ມູນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເນື້ອໃນເຫດຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈເຫຼົາ່ນ້ັນ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນ

ການປະມູນສະບັບປັບປຸງໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອຂໍການຮັບຮອງຄືນໃໝ່. ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງອອກ

ປະກາດການມອບສັນຍາແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນຄືນໃໝ່ຕາມຮູບແບບເນ້ືອໃນວັກ 2.60 ຂອງຄູ່ມືສະບັບ

ນ້ີ.  

(g)  ນອກຈາກກໍລະນີທີໄ່ດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຂ້ໍກໍານົດແລະເງ່ືອນໄຂສັນຍາບ່ໍອະນຸ 

ຍາດໃຫ້ມຄີວາມແຕກຕ່າງດ້ານພື້ນຖານຈາກເອກະສານເຊີນປະມູນ ຫຼື ເອກະສານເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການ
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ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນສໍາລັບການກ່ໍສ້າງ (ຖ້າມີ), 

(h)  ຫຼັງຈາກທີມ່ີການມອບຮັບສັນຍາທຸກໆຄັ້ງ, ຈະຕ້ອງສົ່ງສໍາເນົາເອກກະສານສັນຍາສະບັບເດີມຈໍານວນ 3 

ສະບັບໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊທີັນທ.ີ ຖ້າຫາກວ່າສັນຍາສະບັບສົມບູນທີ່ສະເໜໃີຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕ ິ

ບັດຫາກມເີນື້ອໃນແຕກຕ່າງຢາ່ງຫຼວງຫາຼຍຈາກເອກກະສານສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໂດຍທະນາ 

ຄານພັດທະນາອາຊີກ່ອນໜາ້ນ້ັນ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າ ມີການສະເໜີດັດແກ້ເນື້ອໃນສັນຍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍ 

ຫຼັງທີ່ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບດັໄປແລ້ວ, ເນ້ືອໃນການປຽ່ນແປງເຫຼົາ່ນ້ັນຈະຕ້ອງສົ່ງຫາທະນາຄານພັດທະນາ 

ອາຊີເພື່ອຂໍອະນຸມັດເສຍກ່ອນ.   

(i) ບົດລາຍງານຜົນການປະມູນທງັໝົດຕ້ອງໄດ້ຄັດຕິດບົດສະຫຼຸບການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງຕາມແບບຟອມ ທີ່

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊສີະໜອງໃຫ.້ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະເປີດເຜີຍເນ້ືອໃນ ແລະ ມູນຄ່າ 

ຂອງສັນຍາພ້ອມກັບຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຊະນະການປະມູນສູສ່າທາລະນະພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບສໍາເນົາສັນຍາ 

ທີໄ່ດ້ເຊັນກັນແລ້ວຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ.  
 

3.  ການປັບປຸງສັນຍາ: ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກ່ອນ, 

ກ່ອນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍກາໍນົດເວລາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາອອກໄປຕື່ມອີກ, ກ່ອນທີ່ຈະຕົກ 

ລົງເຫັນດີກັບການດັດແກ້ ຫຼື ຍົກເວັ້ນເງ່ືອນໄຂໃດໆໃນສັນຍາ, ລວມທັງການອອກໜັງສືປ່ຽນແປງໃບສັ່ງ 

ວຽກໃດໆໃນສັນຍເດີມ (ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນທີີ່ມເີຫດການສຸກເສີນທີ່ສຸດ) ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າສັນຍາເພີ່ມຂື້ນ 

15% ຈາກລາຄາເດີມນັ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງສະເໜຂີໍຄໍາເຫນັດີຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເສຍກ່ອນ.  ຖ້າ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຫາກໄດ້ພິຈາລະນາເຫັນວ່າຂ້ໍສະເໜີດັ່ງກາ່ວ ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດໃນສັນຍາຖູ້ຢືມ 

ແລະ/ຫຼື ແຜນຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຕ້ອງແຈ້ງໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມຊາບເຖງິເຫດຜົນຂອງການພິຈາລະ 

ນາດ່ັງກ່າວໂດຍທັນທ.ີ ສໍາເນາົຂອງວຽກທີ່ດັດແກທ້ັງໝດົຕ້ອງສ່ົງໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອເກັບມຽ້ນ 

ສໍາເນົາ. 

 

4. ການແປເອກກະສານສັນຍາ: ສໍາລັບສັນຍາທີມ່ອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະປະມູນພາຍໃຕ້ຮູບການປະມູນເປີດ 

ກວ້າງສາກົນ (ICB) ຈະຕ້ອງເປັນພາສາອງັກິດ. ເອກກະສານຄັດ ຕິດເຊ່ິງເປັນພາສາອ່ືນໆ (ເຊັ່ນຄໍາອະທິບາຍ 

ດ້ານເຕກັນິກຂອງອຸປະກອນ) ນ້ັນຈໍາເປັນຈະມີສະບັບເປັນພາສາອັງກິດຄັດຕິດມາພ້ອມ  .  

 

ການທົບທວນຫຼັງການຕດັສນິການປະມູນ ແລະການທົບທວນຫລັງການປະມູນ (ຕົວຢ່າງ) 

5.   ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງ ເກັບມ້ຽນເອກະສານກຽ່ວຂ້ອງທງັໝົດ ຂອງແຕ່ລະສັນຍາທີ່ຈະພວົພັນກັນການທົບທວນພາຍ 

ຫຼັງ ຫລືການທບົທວນ ພາຍຫລັງ (ຕົວຢ່າງ) ໄວ້ໃນຊ່ວງທີ່ການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຮັກສາໄວ້ຢາ່ງໜ້ອຍ 2 ປີ 

ຂື້ນໄປນັບຈາກມື້ປິດໂຄງການ. ການເກບັມ້ຽນເອກະສານຄວນຈະປະກອບດ້ວຍ, ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະ, ສັນຍາ 

ສະບັບຕ້ົນທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ, ບົດລາຍງານປະເມີນຜົນການ ປະມູນລວມທັງ ການວິເຄາະຂໍ້ສະເໜທີີ່ກ່ຽວພັນ ຕ່າງໆ,  

ແລະ ການສະເໜີມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ທີປ່ຶກ ສາຕົວ 

ແທນຂອງຕົນໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາ. ເອກະສານຕົ້ນສະບັບທີ່ເປນັສະບັບອີເລັກໂທຣນິກຈະຕ້ອງເກັບ ໄວ້ໃນຮູບ 

ແບບການພິມ ໂດຍໃຫໜ້່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຮັບຮອງເພື່ອໃຫງ່້າຍສາໍລັບລົງລາຍເຊັນ, ຈໍ້າກາ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນໆ 

ເຊິ່ງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສາມາດຮັບຮອງໄດ້. ສໍາລັບການທົບທວນພາຍຫຼັງ ຜູ້ກູຢື້ມຈະຕ້ອງ ສົ່ງເອກະ 

ສານຕາມທ່ີຮຽກຮ້ອງນັ້ນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມອບສັນຍາ ຍົກເວັ້ນຖ້າຫາກໄດ້ ລະບ ຸ

ໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ. ສໍາລັບການທົບທວນພາຍຫຼັງ (ຕົວຢ່າງ), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະລະບຸຕົວຢ່າງ 

ຂອງສັນຍາທີ່ຕ້ອງການທົບທວນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອຈັດສ່ົງເອກະສານດັ່ງກ່າວນ້ັນມາໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາ

ອາຊີ. ຖ້າຫາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊພີົບເຫັນວ່າການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງ ຫລ ື ການບໍລິການ ບໍ່ສອດ 

ຄ່ອງກັບຂະບວນການແລະຮູບແບບການຈັດຊື້ທີ່ຕົກລົງໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ ອາດຈະ 

ປະກາດວ່າເປັນການຈັດຊ້ືບໍ່ຖືກລະ ບຽບຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫວັກທີ 1.12 ຂອງປ້ຶມຄູ່ມືສະບັບນີ້. ເມື່ອນ້ັນ, 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ຜົນການພິຈາລະນາທັນທ.ີ ຖ້າຫາກວາ່ການ 

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຖືກປະກາດວາ່ຜິດລະບຽບຫຼັງຈາກທີ່ມີການຊໍາລະຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເງິນ 

ຈໍານວນທີ່ຊາໍລະແລ້ວນ້ັນຄືນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ໃນກໍລະນີກຸ່ມຕົວຢ່າງສັນຍາທີ່ຖືກກໍາໜົດວ່າ 

ຈະທບົທວນພາຍຫລັງການປະມູນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ ມີສິດປ່ຽນແປງໃຫ້ເປັນການທົບທວນກ່ອນການ 

ປະມູນ ຫລື ການທົບທວນພາຍຫລັງການປະມູນກ່ໍໄດ້.  
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ສານຕາມທ່ີຮຽກຮ້ອງນັ້ນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມອບສັນຍາ ຍົກເວັ້ນຖ້າຫາກໄດ້ ລະບ ຸ

ໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ. ສໍາລັບການທົບທວນພາຍຫຼັງ (ຕົວຢ່າງ), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະລະບຸຕົວຢ່າງ 

ຂອງສັນຍາທີ່ຕ້ອງການທົບທວນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອຈັດສ່ົງເອກະສານດັ່ງກ່າວນ້ັນມາໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາ

ອາຊີ. ຖ້າຫາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊພີົບເຫັນວ່າການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງ ຫລ ື ການບໍລິການ ບໍ່ສອດ 

ຄ່ອງກັບຂະບວນການແລະຮູບແບບການຈັດຊື້ທີ່ຕົກລົງໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ ອາດຈະ 

ປະກາດວ່າເປັນການຈັດຊ້ືບໍ່ຖືກລະ ບຽບຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫວັກທີ 1.12 ຂອງປ້ຶມຄູ່ມືສະບັບນີ້. ເມື່ອນ້ັນ, 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ຜົນການພິຈາລະນາທັນທ.ີ ຖ້າຫາກວາ່ການ 

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຖືກປະກາດວາ່ຜິດລະບຽບຫຼັງຈາກທີ່ມີການຊໍາລະຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເງິນ 

ຈໍານວນທີ່ຊາໍລະແລ້ວນ້ັນຄືນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ໃນກໍລະນີກຸ່ມຕົວຢ່າງສັນຍາທີ່ຖືກກໍາໜົດວ່າ 

ຈະທົບທວນພາຍຫລັງການປະມູນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ ມີສິດປ່ຽນແປງໃຫ້ເປັນການທົບທວນກ່ອນການ 

ປະມູນ ຫລື ການທົບທວນພາຍຫລັງການປະມູນກ່ໍໄດ້.  
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ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍທີ 2 

ການໃຫ້ສິດພິເສດພາຍໃນປະເທດ 

 

ສິທິພິເສດສໍາລັບຜູຜ້ະລິດສນິຄ້າພາຍໃນປະເທດ 

 

1.  ດ້ວຍການຕົກລົງເຫັນດີຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດວາງຂອບເຂດການໃຫສ້ິດທພິິເສດ 

ໃນເວລາປະເມີນຜົນການປະມູນພາຍໃຕຮູ້ບການປະມູນເປີດກ້ວາງສາກົນ (ICB) ເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າປະ

ເພດສະເພາະໃດນຶ່ງທີຜ່ະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເມື່ອສົມທຽບກັບລາຄາສະເໜປີະມູນຂອງສິນຄ້າປະ

ເພດດຽວກັນນັ້ນໆທີຜ່ະລິດຢູ່ບ່ອນອື່ນ.  ໃນກໍລະນີນີ້, ເອກະສານເຊີນປະມູນຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການ 

ໃຫ້້ສິດທພີເີສດສໍາລັບສິນຄ້າຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີຈ່ໍາເປັນເພື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄຸນລັກສະນະເໝາະສົມ 

ຂອງເອກະສານຍື່ນປະມູນທີຈ່ະໄດ້ຮັບສິດທພິິເສດດ່ັງກ່າວນ້ີ. ສັນຊາດຂອງຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງ ບໍໄ່ດ້ຖືເປັນ

ເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບສິດດັ່ງກ່າວ. ວິທກີານ ແລະ ຂ້ັນຕອນທີຕ້່ອງນໍາໃຊ້ໃນການປະເມນີຜົນ ແລະ ສົມທຽບລາ 

ຄາບັນດາເອກະສານຍື່ນປະມູນ ໄດ້ກໍານົດດັ່ງລຸ່ມນີ:້ 

          

2.   ເພື່ອເປັນພື້ນຖານແກ່ການສົມທຽບ, ເອກກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະໜອງສິນຄ້າ ຄວນຈັດເປັນກຸ່ມ ເຊ່ິງນອນ 

ຢູ່ໃນ ນ່ຶງ ຂອງສາມກ ຸ່ມດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້:  

 

(a)  ກ່ ຸມ A: ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີສ່ະເໜຈີະສະໜອງສິນຄາ້ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຜູກູ້້ຢືມ ເຊິງ່ 

ຜູ້ປະມູນເອງສາມາດຢ້ັງຢືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊໄີດ້ຕາມເງ່ືອນໄຂດັ່ງນີ້: 

(i) ນໍາໃຊ້ແຮງງານ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ສິ້ນສ່ວນປະກອບຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມກວມເຖິງ 

30% (ສາມສິບ) ຫຼື ຫຼາຍກວາ່ຕາມລາຄາໂຮງງານ (EXW) ຂອງສິນຄ້າທ່ີໄດ້ສະເໜ.ີ(ii) 

ໂຮງງານຜະລິດ ຫຼື ປະກອບສິນຄ້າໄດ້ດາໍເນນີການຜະລິດ/ປະກອບສິນຄ້າດ່ັງກ່າວຢ່າງ ໜ້ອຍນັບ 

ຕ້ັງແຕ່ເວລາຍ່ືນຊອງປະມູນ. 

(b)  ກ່ ຸມ B: ເອກກະສານຍື່ນປະມູນອ່ືນໆທັງໝົດທີ່ສະເໜີສະໜອງສິນຄ້າທ່ີຜະລິດຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ 

ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. 

(c)  ກຸ່ມ C: ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີສິນຄ້າທ່ີຜະລິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ນໍາເຂົາ້ເປັນທີ ່ຮຽບຮ້ອຍ 

ແລ້ວ ຫຼື ຈະຖືກນໍາເຂົ້າໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. 

 

3.   ລາຄາສິນຄ້າທ່ີສະເໜ ີ ໃນເອກກະສານຍ່ືນປະມູນ ສໍາລັບກ ຸ່ມ A ແລະ B ຕ້ອງລວມ ມູນຄ່າພາສີ ແລະ 

ມູນຄ່າອາກອນ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທງັໝົດ ຫຼື ໄດ້ຄິດໄລ່ຄ່າ ເຫ່ົຼານ້ີ ອີງຕາມວັດສະດຸພື້ນຖານ ຫືຼ ສ້ີນສ່ວນປະກອນ 

ທີ່ໄດ້ຈັດຊື້ຕາມຕະຫາຼດພາຍໃນ ຫຼື ໄດ້ນໍາເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ບ່ໍລວມເອາົມູນຄ່າອາກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ 

ເຊິ່ງຈັດເກັບຈາກສິນຄາ້ສໍາເລດັຮູບ. ສ່ວນລາຄາສິນຄ້າທ່ີສະເໜໃີນເອກກະສານປະມູນເຊ່ິງຈັດໃນກ່ ຸມ C ຈະຕ້ອງ 

ເປັນລາຄາ CIF ຫຼື CIP (ລະບຸຈຸດໝາຍປາຍທາງ), ເຊິ່ງບໍ່ລວມມູນຄາ່ພາສີ ແລະ ມູນຄ່າອາກອນນໍາເຂ້ົາ 

ອື່ນໆທ່ີໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ ຫຼື ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ.  
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4. ໃນຂ້ັນຕອນທາໍອິດ, ໃຫເ້ອົາລາຄາສະເໜີປະມູນຈາກເອກະສານຍ່ືນປະມູນທງັໝົດທີ່ຜ່ານການກວດກາຄວາມ 

ຖືກຕ້ອງແລ້ວມາສົມທຽບກັນ ແລະ ກໍານົດໃຫ້ໄດ້ລາຄາປະເມີນຕ່ໍາສຸດໃນແຕ່ລະກຸ່ມ. ຈາກນ້ັນ ກໍນໍາເອົາລາຄາ 

ສະເໜີປະມູນທີຖ່ືວ່າເປັນລາຄາປະເມີນຕໍ່າສຸດໃນແຕ່ລະກຸ່ມນ້ັນມາສົມທຽບກັນ. ຖ້າຜົນຂອງການສົມທຽບຫາກ 

ຕົກເປັນລາຄາຂອງກຸ່ມ A ຫຼື ກຸ່ມ B ເປັນລາຄາສະເໜີປະມນູທີຖ່ືວ່າເປັນລາຄາປະເມີນຕໍ່າສຸດນັ້ນ ກໍຈະເລືອກເອົາ 

ເພື່ອມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນນ້ັນ. 

    

5.   ຖ້າຜົນຂອງການສົມທຽບລາຄາຕາມເນື້ອໃນວັກ 4 ຂ້າງເທິງ ຫາກເຫັນວາ່ລາຄາສະເໜີປະມູນເປັນລາຄາປະ

ເມີນຕໍ່າສຸດຈາກກຸ່ມ C, ລາຄາປະເມີນຕໍາ່ສຸດຈາກກຸ່ມ C ຕ້ອງຖືກນໍາມາສົມທຽບກັບ ລາຄາປະເມີນຕໍ່າສຸດ ຈາກ

ກຸ່ມ A ຕ້ອງບວກຕົວເລກ 15% ຂອງລາຄາສິນຄາ້ CIF (ລະບຸຈຸດໝາຍປາຍທາງ) ຫຼື CIP ໃສ່ລາຄາປະ 

ເມີນສິນຄ້າທ່ີສະເໜໃີນຈາກກ່ ຸມ C ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສົມທຽບໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ. ລາຄາປະເມີນເຊ່ິງຖືວາ່ເປັນລາ 

ຄາຕ່ໍາສຸດຈາກການສົມທຽບຂ້ັນສຸດທາ້ຍຈະຖືກຄັດເລືອກເອົາເພື່ອມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນນັ້ນ.    

 

6.   ໃນກໍລະນີທີເ່ປັນສັນຍາຮບັຜິດຊອບດ່ຽວ, ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ຫຼື ສັນຍາສໍາເລັດຄົບຊຸດ 

(Turnkey)48 ທີ່ປະກອບມີຫາຼຍໆລາຍການຈັດເປັນກ ຸ່ມໃນໜຶ່ງສັນຍາ ຫືຼ ໃນເອກກະສານຍ່ືນປະມູນດຽວທີ ່

ປະກອບ ມີຫາຼຍລາຍການນ້ັນ, ຂອບເຂດການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ຈະບ່ໍກວມ ເອົາໝົດທກຸອົງປະກອບຂອງສັນຍາ 

ແຕ່ຈະພິຈາລະ ນາສະເພາະແຕ່ອຸປກອນທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເທົາ່ນ້ັນ. ອຸປະກອນທີສ່ະເໜີນໍາ

ເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງສະເໜເີປັນລາຄາ (CIP) ຫຼ ື CIP ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 

ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງສະເໜເີປັນລາຄາໂຮງງານ (EXW) ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆທັງໝົດເຊັນ່ວ່າ: ການອອກແບບ, 

ການກໍ່ສ້າງ, ການຕິດຕ້ັງ ແລະ ການຕິດຕາມຕ້ອງສະເໜເີປັນລາຄາທີແ່ຍກເປັນແຕ່ລະລາຍການ. ເອກະສານ

ຍື່ນປະມູນບໍ່ຄວນຈັດແຍກເປັນກຸ່ມ A, B ຫຼື C. ສ່ວນການສົມທຽບລາຄາສະເໜີປະມູນນັ້ນ, ແມ່ນຖືເອົາລາຄາ 

CIP (ລະບຸຈຸດໝາຍປາຍທາງ) ຫຼື CIP ເປັນລາຄາຂອງອຸປະກອນທີ່ນາໍເຂົ້າ ຈາກນອກປະເທດ ຂອງປະ 

ເທດຜູ້ກູ້ຢືມເພ່ືອສະເໜີ ສໍາລັບສະໜອງໂດຍເພີ່ມຂຶ້ນ  15% ຂອງລາຄາສະເໜີດ່ັງກາ່ວຈາກເອກະສາ ຍື່ນປະ 

ມູນຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ. ບໍ່ວ່າການບໍລິການທີ່ຕິດພັນ ຫຼື ວຽກຮັບເໝາົໃດໆທ່ີນອນຢູໃ່ນອົງປະກອບຂອງສັນ 

ຍານ້ັນໆຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິທພິິເສດນີ້. 

 

ສິທິພິເສດສໍາລັບຜ ູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ 

 

7.   ສໍາລັບສັນຍາຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ຊະນະປະມູນບົນພື້ນຖານການປະມນູເປີດກວ້າງສາກົນ (ICB), 

ຜູ້ກ້ ູຢືມອາດໄດ້ຣົບຕົກລົງເຫັນດີຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອໃຫ້ສິດທພິິເສດພາຍໃນອັດຕາ 7.5% ໃຫ້ແກ່ 

ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ49 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆລຸ່ມນ້ີ: 
 

(a) ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ຂນໍໍາໃຊ້ສິດທພິິເສດດັ່ງກ່າວຕ້ອງສະໜອງຂ້ໍມູນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນ່ຶງຂອງຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນ

                                                 
48 ຂໍ້ກາໍນົດເລົາ່ນີຈ້ະນໍາໃຊ້ກໍຕ່ໍ່ເມ່ືອພາສີບໍ່ໄດ້ລວມໃນການສະເໜີລາຄາປະມູນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂ້ົາສະເໜີບົດພືນ້ຖານ CIF ຫຼື CIP  
49 ¦ò©êò-²ò-À¦©¦¿ìñ®°øÉ-»ñ®---ÀÏö¾²¾ -̈Ã−¯½Àê©Á È́−−¿-Ã§É-¦½-À²¾½-ກບັ-®ñ−-©¾-¯½-Àê© ê†-Ä©É-À¤̂º−-Ä¢£÷− ÷̧©êò-Àê‰¾-−˜−. 



4. ໃນຂ້ັນຕອນທາໍອິດ, ໃຫເ້ອົາລາຄາສະເໜີປະມູນຈາກເອກະສານຍ່ືນປະມູນທງັໝົດທີ່ຜ່ານການກວດກາຄວາມ 

ຖືກຕ້ອງແລ້ວມາສົມທຽບກັນ ແລະ ກໍານົດໃຫ້ໄດ້ລາຄາປະເມີນຕ່ໍາສຸດໃນແຕ່ລະກຸ່ມ. ຈາກນ້ັນ ກໍນໍາເອົາລາຄາ 

ສະເໜີປະມູນທີຖ່ືວ່າເປັນລາຄາປະເມີນຕໍ່າສຸດໃນແຕ່ລະກຸ່ມນ້ັນມາສົມທຽບກັນ. ຖ້າຜົນຂອງການສົມທຽບຫາກ 

ຕົກເປັນລາຄາຂອງກຸ່ມ A ຫຼື ກຸ່ມ B ເປັນລາຄາສະເໜີປະມນູທີຖ່ືວ່າເປັນລາຄາປະເມີນຕໍ່າສຸດນັ້ນ ກໍຈະເລືອກເອົາ 

ເພື່ອມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນນ້ັນ. 

    

5.   ຖ້າຜົນຂອງການສົມທຽບລາຄາຕາມເນື້ອໃນວັກ 4 ຂ້າງເທິງ ຫາກເຫັນວາ່ລາຄາສະເໜີປະມູນເປັນລາຄາປະ

ເມີນຕໍ່າສຸດຈາກກຸ່ມ C, ລາຄາປະເມີນຕໍາ່ສຸດຈາກກຸ່ມ C ຕ້ອງຖືກນໍາມາສົມທຽບກັບ ລາຄາປະເມີນຕໍ່າສຸດ ຈາກ

ກຸ່ມ A ຕ້ອງບວກຕົວເລກ 15% ຂອງລາຄາສິນຄາ້ CIF (ລະບຸຈຸດໝາຍປາຍທາງ) ຫຼື CIP ໃສ່ລາຄາປະ 

ເມີນສິນຄ້າທ່ີສະເໜໃີນຈາກກ່ ຸມ C ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສົມທຽບໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ. ລາຄາປະເມີນເຊ່ິງຖືວາ່ເປັນລາ 

ຄາຕ່ໍາສຸດຈາກການສົມທຽບຂ້ັນສຸດທາ້ຍຈະຖືກຄັດເລືອກເອົາເພື່ອມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນນັ້ນ.    

 

6.   ໃນກໍລະນີທີເ່ປັນສັນຍາຮບັຜິດຊອບດ່ຽວ, ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ຫຼື ສັນຍາສໍາເລັດຄົບຊຸດ 

(Turnkey)48 ທີ່ປະກອບມີຫາຼຍໆລາຍການຈັດເປັນກ ຸ່ມໃນໜຶ່ງສັນຍາ ຫືຼ ໃນເອກກະສານຍ່ືນປະມູນດຽວທີ ່

ປະກອບ ມີຫາຼຍລາຍການນ້ັນ, ຂອບເຂດການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ຈະບ່ໍກວມ ເອົາໝົດທກຸອົງປະກອບຂອງສັນຍາ 

ແຕ່ຈະພິຈາລະ ນາສະເພາະແຕ່ອຸປກອນທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເທົາ່ນ້ັນ. ອຸປະກອນທີສ່ະເໜີນໍາ

ເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງສະເໜເີປັນລາຄາ (CIP) ຫຼ ື CIP ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 

ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງສະເໜເີປັນລາຄາໂຮງງານ (EXW) ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆທັງໝົດເຊັນ່ວ່າ: ການອອກແບບ, 

ການກໍ່ສ້າງ, ການຕິດຕ້ັງ ແລະ ການຕິດຕາມຕ້ອງສະເໜເີປັນລາຄາທີແ່ຍກເປັນແຕ່ລະລາຍການ. ເອກະສານ

ຍື່ນປະມູນບໍ່ຄວນຈັດແຍກເປັນກຸ່ມ A, B ຫຼື C. ສ່ວນການສົມທຽບລາຄາສະເໜີປະມູນນັ້ນ, ແມ່ນຖືເອົາລາຄາ 

CIP (ລະບຸຈຸດໝາຍປາຍທາງ) ຫຼື CIP ເປັນລາຄາຂອງອຸປະກອນທີ່ນາໍເຂົ້າ ຈາກນອກປະເທດ ຂອງປະ 

ເທດຜູ້ກູ້ຢືມເພ່ືອສະເໜີ ສໍາລັບສະໜອງໂດຍເພີ່ມຂຶ້ນ  15% ຂອງລາຄາສະເໜີດ່ັງກາ່ວຈາກເອກະສາ ຍື່ນປະ 

ມູນຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ. ບໍ່ວ່າການບໍລິການທີ່ຕິດພັນ ຫຼື ວຽກຮັບເໝາົໃດໆທ່ີນອນຢູໃ່ນອົງປະກອບຂອງສັນ 

ຍານ້ັນໆຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິທພິິເສດນີ້. 

 

ສິທິພິເສດສໍາລັບຜ ູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ 

 

7.   ສໍາລັບສັນຍາຮັບເໝາົກ່ໍສ້າງທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຜູ້ຊະນະປະມູນບົນພື້ນຖານການປະມນູເປີດກວ້າງສາກົນ (ICB), 

ຜູ້ກ້ ູຢືມອາດໄດ້ຣົບຕົກລົງເຫັນດີຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອໃຫ້ສິດທພິິເສດພາຍໃນອັດຕາ 7.5% ໃຫ້ແກ່ 

ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ49 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆລຸ່ມນ້ີ: 
 

(a) ຜູ້ຮັບເໝົາທ່ີຂນໍໍາໃຊ້ສິດທພິິເສດດັ່ງກ່າວຕ້ອງສະໜອງຂ້ໍມູນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນ່ຶງຂອງຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນ

                                                 
48 ຂໍ້ກາໍນົດເລົາ່ນີຈ້ະນໍາໃຊ້ກໍຕ່ໍ່ເມ່ືອພາສີບໍ່ໄດ້ລວມໃນການສະເໜີລາຄາປະມູນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂ້ົາສະເໜີບົດພືນ້ຖານ CIF ຫຼື CIP  
49 ¦ò©êò-²ò-À¦©¦¿ìñ®°øÉ-»ñ®---ÀÏö¾²¾ -̈Ã−¯½Àê©Á È́−−¿-Ã§É-¦½-À²¾½-ກບັ-®ñ−-©¾-¯½-Àê© ê†-Ä©É-À¤̂º−-Ä¢£÷− ÷̧©êò-Àê‰¾-−˜−. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 

ຂໍ້ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ປະມູນ  

 

ຈຸດປະສົງ  

 

1.   ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍສະບັບນີ້ແມ່ນເພືອ່ແນະນທິດທາງ ໃຫຜູ້້ເຂົ້າຮວ່ມປະມູນທີມ່ີເງື່ອນໄຂ

ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງທີ່ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ.້ 

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຈັດຊື້ 
 

2.   ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງ ແລະ 

ຄ່າບໍລິການພາຍໃຕ້ໂຄງການນັ້ນ ຕົກເປັນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວ. ສ່ວນທະນາຄານພັດທະນາມີຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດບັດວ່າຕ້ອງຮັບປະກັນການຊໍາລະເງິນຈາກທຶນກູ້ຢືມທະນາຄານພັດທະນາອາຊນ້ັີນ 

ຕ້ອງເປັນໄປຕາມລາຍຈາ່ຍຕົວຈິງທີ່ເກີດຂ້ືນເທົາ່ນ້ັນ. ການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ ແມນ່ອີງຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ກູ ້

ຢືມເທົາ່ນ້ັນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ເພື່ອຂໍໍຖອນເງນິກູ້ອອກ ໂດຍຄັດຕິດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເພື່ອ

ຢັ້ງຢືນໃຫເ້ຫັນວ່າເງິນໄດ້ໃຊ້ໄປແລ້ວ ຫືຼ ກໍາລັງຈະໃຊ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະ ແຜນຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ. 

ການເບີກຈ່າຍອາດຈະດໍາເນີນໄປຕາມກໍລະນີດັ່ງນ້ີ (a) ເພື່ອແທນເງິນຄືນໃຫແ້ກ້ຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປກ່ອນດ້ວຍ

ທຶນຂອງຕົນເອງ; (b) ຊໍາລະໂດຍກົງໃຫແ້ກ່ຝ່າຍທສີາມ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຮັບ

ເໝາົກ່ໍສ້າງ); ຫຼື (c) ຊໍາລະໃຫທ້ະນາຄານການຄ້າໃດໜຶ່ງຕາມມູນຄ່າທ່ີລະບຸໃນໜັງສືຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ51ໂດຍ

ທະນາຄານດ່ັງກາ່ວມີພັນທະເປັນຜູ້ອອກໃຫ້ຕາມທີໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫວັກທີ 1.2 ຂອງປ້ຶມຄ່ ູມືນີ້, ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍຕ່ໍການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງເຊ່ັນ: ການເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນ, ການຮັບເອກກະສານຍ່ືນປະມູນ, 

ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, ແລະການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູຊ້ະນະປະມູນ.  ສັນຍາແມ່ນຂໍ້ຜູກພັນລະຫວ່າງຜູ້ກູ້

ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼ ືຜູ້ຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງ. ທະນາ ຄານພັດທະນາອາຊບ່ໍີໄດ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາ.  

 

ບົດບາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 

 

3.   ຕາມທີໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ຕາມເນ້ືອໃນໃນຫວັກທີ 1.11 ໃນປຶ້ມຄູ່ມແືນະນໍາສະບັບນ້ີ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຈີະ

ທົບທວນຂະບວນການຈດັຊ້ືຈັດຈ້າງ, ເອກະສານ, ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, ການສະເໜມີອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້

ຊະນະການປະມູນ, ແລະ ສັນຍາເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການຕາ່ງໆສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການທີໄ່ດ້

ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນເຊ່ິງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ. ໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາທີ່ສາໍຄັນຕ່າງໆ, ທະນາຄານພັດທະນາ 

ອາຊີຕ້ອງໄດ້ທົບທວນເອກະສານກ່ອນການອອກເອກກະສານັ້ນເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍທີ 1.1. 

ບໍ່ ວ່າຈະຢ່ ູໃນໄລຍະເວລາໃດຂອງຂັ້ນຕອນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງ (ລວມທັງພາຍຫຼງັການມອບຮັບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜ້ ູຊະ 

ນະປະມູນແລ້ວກ່ໍຕາມ), ຖ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຫາກສະຫຼຸບຄວາມໄດ້ວາ່ຂ້ັນຕອນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງດັ່ງ 

                                                 
51 ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນຂອງເບກີຈາ່ຍໃຫ້ເບ່ິງປືມ້ຄ່ ູມືແນະນາໍການເບກີຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມ (ໃນເວັບໄຊຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ:ີ 

www.adb.org). 

ວຸດທິ50, ຂ້ໍມູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີລາຍລະອຽດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອຕັດສິນວ່າ ຜູ້ຮັບເໝາົ 

ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ຮັບເໝາົດັ່ງກ່າວມີເງືອ່ນໄຂຄົບຖ້ວນ ຫຼືບໍ່ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທພິເິສດນ້ັນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ 
ມາດຕະຖານການຈັດກຸ່ມ ເຊິ່ງຜ້ ູກູ້ຢືມໄດ້ວາງໄວ້ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຮີັບຮອງໄດ.້ 

ເອກະສານເຊີນປະມູນຕ້ອງກໍານົດໃຫຈ້ະແຈ້ງກ່ຽວກັບລະດັບການໃຫ້ສິດທພິິເສດລວມທງັວິທກີານ

ປະເມີນຜົນ ແລະ ສົມທຽບລາຄາປະມູນທີສ່ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງສິດທພິເິສດດັ່ງກ່າວນ້ັນ.  

 (b)  ພາຍຫຼງັທີ່ໄດຮັ້ບຊອງປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ຈັດເອກະສານຍ່ືນປະມູນທ່ີຕອບສະ 

ໜອງໄດ້ເງ່ືອນໄຂເຂົາ້ກຸ່ມຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ: 

(i) ກຸ່ມ A. ເອກະສານຍື່ນປະມນູຂອງຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນທີ່ມີຄຸນລັກສນະເໝາະສົມເພື່ອໄດ ້

ຮັບສິດ ພິເສດ. 

(ii) ກຸ່ມ B. ເອກກະສານຍ່ືນປະມນູຂອງຜູ້ຮັບເໝົາອ່ືນໆ 

  

8.   ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຜົນແລະສົມທຽບລາຄາສະເໜີປະມູນ, ມູນຄ່າຄິດໄລ່ ເທົ່າ7.5% ຂອງມູນຄ່າ 

ສະເໜີປະມູນຕ້ອງບວກເພີມ້ເຕີມໃສ່ລາຄາສເໜີປະມູນທີ່ຜູເ້ຂົາຮ່ວມປະມູນທີ່ຢ ູ່ໃນປະເພດກ່ ຸມ B.  

                                                 
50 -Ã−¡¾−£ñ©-Àìõº¡£÷−- ÷̧©-êò¡Èº−-¡¾−-¯½ ǿ− Áì½/Íõ Ã−-¢½®¸−¡¾−-¯½ ǿ−. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 

ຂໍ້ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ປະມູນ  

 

ຈຸດປະສົງ  

 

1.   ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍສະບັບນີ້ແມ່ນເພືອ່ແນະນທິດທາງ ໃຫຜູ້້ເຂົ້າຮວ່ມປະມູນທີມ່ີເງື່ອນໄຂ

ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງທີ່ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສະໜອງທຶນໃຫ.້ 

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຈັດຊື້ 
 

2.   ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງ ແລະ 

ຄ່າບໍລິການພາຍໃຕ້ໂຄງການນັ້ນ ຕົກເປັນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວ. ສ່ວນທະນາຄານພັດທະນາມີຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດບັດວ່າຕ້ອງຮັບປະກັນການຊໍາລະເງິນຈາກທຶນກູ້ຢືມທະນາຄານພັດທະນາອາຊນ້ັີນ 

ຕ້ອງເປັນໄປຕາມລາຍຈາ່ຍຕົວຈິງທີ່ເກີດຂ້ືນເທົາ່ນ້ັນ. ການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ ແມນ່ອີງຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ກູ ້

ຢືມເທົາ່ນ້ັນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ເພື່ອຂໍໍຖອນເງນິກູ້ອອກ ໂດຍຄັດຕິດເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆເພື່ອ

ຢັ້ງຢືນໃຫເ້ຫັນວ່າເງິນໄດ້ໃຊ້ໄປແລ້ວ ຫືຼ ກໍາລັງຈະໃຊ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສັນຍາກູ້ຢືມ ແລະ ແຜນຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງ. 

ການເບີກຈ່າຍອາດຈະດໍາເນີນໄປຕາມກໍລະນີດັ່ງນ້ີ (a) ເພື່ອແທນເງິນຄືນໃຫແ້ກ້ຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປກ່ອນດ້ວຍ

ທຶນຂອງຕົນເອງ; (b) ຊໍາລະໂດຍກົງໃຫແ້ກ່ຝ່າຍທສີາມ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ຜູ້ຮັບ

ເໝາົກ່ໍສ້າງ); ຫຼື (c) ຊໍາລະໃຫທ້ະນາຄານການຄ້າໃດໜຶ່ງຕາມມູນຄ່າທ່ີລະບຸໃນໜັງສືຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ51ໂດຍ

ທະນາຄານດ່ັງກາ່ວມີພັນທະເປັນຜູ້ອອກໃຫ້ຕາມທີໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ໃນຫວັກທີ 1.2 ຂອງປ້ຶມຄ່ ູມືນີ້, ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍຕ່ໍການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງເຊ່ັນ: ການເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນ, ການຮັບເອກກະສານຍ່ືນປະມູນ, 

ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, ແລະການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູຊ້ະນະປະມູນ.  ສັນຍາແມ່ນຂໍ້ຜູກພັນລະຫວ່າງຜູ້ກູ້

ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼ ືຜູ້ຮັບເໝາົກໍ່ສ້າງ. ທະນາ ຄານພັດທະນາອາຊບ່ໍີໄດ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາ.  

 

ບົດບາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 

 

3.   ຕາມທີໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ຕາມເນ້ືອໃນໃນຫວັກທີ 1.11 ໃນປຶ້ມຄູ່ມແືນະນໍາສະບັບນ້ີ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຈີະ

ທົບທວນຂະບວນການຈດັຊ້ືຈັດຈ້າງ, ເອກະສານ, ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, ການສະເໜມີອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້

ຊະນະການປະມູນ, ແລະ ສັນຍາເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການຕາ່ງໆສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການທີໄ່ດ້

ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນເຊ່ິງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຢືມ. ໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາທີ່ສາໍຄັນຕ່າງໆ, ທະນາຄານພັດທະນາ 

ອາຊີຕ້ອງໄດ້ທົບທວນເອກະສານກ່ອນການອອກເອກກະສານັ້ນເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍໃນເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍທີ 1.1. 

ບໍ່ ວ່າຈະຢ່ ູໃນໄລຍະເວລາໃດຂອງຂັ້ນຕອນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງ (ລວມທັງພາຍຫຼງັການມອບຮັບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜ້ ູຊະ 

ນະປະມູນແລ້ວກ່ໍຕາມ), ຖ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຫາກສະຫຼຸບຄວາມໄດ້ວາ່ຂ້ັນຕອນການຈັດຊ້ືຈັດຈ້າງດັ່ງ 

                                                 
51 ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນຂອງເບກີຈາ່ຍໃຫ້ເບ່ິງປືມ້ຄ່ ູມືແນະນາໍການເບກີຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມ (ໃນເວັບໄຊຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ:ີ 

www.adb.org). 
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ກ່າວບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນແລ້ວ,  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສາມາດປະ 

ກາດວາ່ເປັນການຈັດຊື້ບ່ໍຖືກລະບຽບການ ເຊ່ິງໄດ້ອະທິບາຍໄວໃ້ນເນ້ືອໃນວັກ  1.12. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຜູ້ກູ້

ຢືມຫາກໄດມ້ອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ພາຍຫຼງັທີໄ່ດ້ການຮັບຮອງ (no objection) ຈາກທະນາຄານ

ພັດທະນາອາຊີ ແລ້ວ, ແຕ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຍັງຈະປະກາດວາ່ເປັນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບໍ່ຖກືລະບຽບ

ການເມື່ອການຮັບຮອງທີໄ່ດ້ອອກ (no objection)ໃຫນ້ັ້ນໄດ້ອີງໃສ່ຂໍມູ້ນບ່ໍຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື ບິດເບືອນຂໍ້ມນູ 

ເຊິງ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ປະກອບ ແລະ ສະໜອງໃຫ.້ ຍິ່ງໄປກວ່ານ້ັນ, ຖ້າທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫາກພິຈາລະນາ

ເຫັນວາ່ຜູ້ຕາງໜາ້ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນຫາກມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກບັການສ້ໍລາດບັງຫວຼງ ຫຼື ການສໍ ້

ໂກງ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີອາດຈະວາງມາດຕະການໃສ່ໂທດເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ຕາມເນື້ອໃນວັກ 1.14 ຂອງ 

ປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ.້  

4.   ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ຈັດພິມ ແລະເຜີຍແຜ່ຕົວແບບມາດຕະຖານເອກກະສານເຊີນປະມນູສໍາລັບ

ການຈັດຊ້ືຜ່ານຮູບການປະມູນຕ່າງໆ. ຕາມທີໄ່ດ້ກ່າວໄວ້ໃນຕາມເນື້ອໃນວັກທີ 2.12 ໃນປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້, 

ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຕວົແບບມາດຕະຖານເອກະສານເຫຼົາ່ນ້ີ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍທີສຸ່ດ ເພື່ອ 

ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂອງປະເທດ ແລະ ປະເດັນສະເພາະຂອງໂຄງການ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ເປັນຜູ້ປະກອບເອ 

ກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ເອກະສານເຊີນປະມູນສະບັບສຸດທາ້ຍ ແລະ ອອກແຈ້ງ 

ການປະມູນ. 

 

ຂໍ້ມູນສໍາລັບການປະມູນ  

 

5.   ຢູ່ໃນແຈ້ງການປະມູນຈັດຊື້ທົ່ວໄປ ແລະ ແຈ້ງການປະມູນຈັດຊື້ສະເພາະ ໄດ້ສະໜອງຂ້ໍມູນ ສໍາລັບກາລະ

ໂອກາດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຜ່ານຮູບການປະມູນເປີດກ້ວາງສາກົນ (ICB) ເຊິ່ງໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຕາມເນ້ືອໃນ 

ວັກ 2.7 ແລະ 2.8 ຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້. ການແນະນໍາທ່ົວໄປສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຕະຫຼອດຮອດຂໍ້

ມນູລ່ວງໜາ້ສໍາລັບໂຄງການທີຈ່ະມາເຖິງສາມາດຊອກຮ ູ້ ແລະ ເອົາໄດ້ຈາກວັບໄຊຂອງທະນາຄານພັດທະນາ

ອາຊີ.52 

 

ບົດບາດຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນ  

 

6.   ຫຼັງຈາກທີຜູ້່ເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນໄດຮ້ັບເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຫຼື ເອກະສານ

ເຊນີການປະມູນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຄວນສຶກສາເອກະສານຢ່າງລະອຽດ ວ່າຕົນເອງຈະສາມາດຕອບສະໜອງ

ເງືອ່ນໄຂທາງດ້ານວິຊາການ, ການຄ້າ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຂອງສັນຍາໄດ້ຫຼືບ່ໍ ແລະ ຖາ້ຫາກເຫັນວາ່ສາມາດ

ເຂົາ້ຮ່ວມໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ດໍາເນີນການກະກຽມເອກກະສານຍື່ນປະມູນ. ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະມູນຈະຕ້ອງໄດ້

ກວດກາເອກກະສານຄືນຢ່າງທີ່ຖ້ວນວ່າຍັງມີຈຸດໃດທີ່ຍັງບ່ໍຈະແຈ້ງ, ຂາດຫາຍ, ຫຼື ຂັດແຍ້ງພາຍໃນ, ຫຼື ມີ

ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຫຼື ເງ່ືອນໄຂໃດທີ່ບ່ໍຈະແຈ້ງ ຫຼື ມີລັກສະນະຈໍາແນກ ຫຼື ມີຂ້ໍຈໍາກັດເກີນໄປ; ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ

ມ ີ ກ່ໍຄວນສະເໜີຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີກ່ໍານົດໃນເອກະສານເຊີນ

ປະມູນເພື່ອຂໍຄວາມກະຈາ່ງແຈ້ງດັ່ງກ່າວ.  
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7. ຫຼັກການແລະວທິກີານຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະການປະມູນແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານເຊີນປະມູນ, ໂດຍທົ່ວ 

ໄປຫຼັກການ ແລະ ວທິີການດ່ັງກ່າວ ລະບຸຢ່ ູໃນໝວດຄໍາແນະສໍາລັບເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ. 

ຖ້າຫາກເຫັນວາ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ,ກ່ໍສາມາດຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ເຊ່ິງຄ້າຍຄືກັນກັບກໍລະນີທີ່ກ່າວໃນວັກ 

ຂ້າງເທິງນັ້ນ. 

 

8.  ດັ່ງທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າເອກະສານເຊີນປະມູນສະເພາະແມ່ນຜູ້ກູ້ຢືມເປັນຜ້ ູແຈ້ງການປະມູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ການຈັດຊ້ືແຕ່ລະຄັ້ງ ເຊິ່ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເນ້ືອໃນຫວກັທີ 1.1 ຂອງປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການ

ປະມູນຮູ້ສຶກວ່າມຂ້ໍີກໍານົດໃດໃນເອກະສານຫາກບ່ໍສອດຄ່ອງກັບປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 

ຄວນຍົກປະເດັນດ່ັງກ່າວໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມໄດ້ຮັບຊາບ. 

 

9.  ຜູ້ປະມູນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີຈ່ະຍົກບັນຫາທີບ່ໍ່ຊັດເຈນ, ຂັດແຍ້ງກັນເອງ, ຂາດຫາຍ ແລະອື່ນໆໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມ

ຊາບກ່ອນຍື່ນຊອງປະມູນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເອກກະສານຍື່ນປະມູນນ້ັນຕອບສະໜອງເງືອ່ນໄຂຄົບຖ້ວນສົມບູນ 

ທຸກຢ່າງ ລວມທັງເອກະສານສະໜັບສະໜູນທີຕ່້ອງການທັງໝົດ ເຊິ່ງລະບຸໃນເອກກະສານເຊີນປະມູນ.  ເອກກະ 

ສານທີ່ຍ່ືນ ປະມູນ ຫາກຂາດເງື່ອນໄຂທີສ່ໍາຄັນ (ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄ້າ) ທີ່ຕ້ອງການຈະຖືກປະຕິເສດ. ຖ້າ

ຫາກວາ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນຕ້ອງການສະເໜໃີຫມ້ີການປ່ຽນແປງໃນບາງຈຸດທີບ່ໍ່ເປັນຕ້ົນຕໍ ຫຼື ສະເໜທີາງເລືອກ

ອື່ນໆ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈະຕ້ອງສະເໜລີາຄາປະມູນໃຫສ້ອດຄ່ອງການປະມູນ ແລະ ຈາກນ້ັນກໍ່ຊ້ີແຈງການ

ດັດປັບລາຄາທີສ່ະເໜນີັ້ນ ເຊິ່ງແຍກເປັນສ່ວນຕ່າງຫາກຖ້າຫາກວ່າການປັບດ່ັງກ່າວຫາກເປັນທີຍ່ອມຮັບ. ການສະ

ເໜ ີ ທາງເລືອກສາມາດເຮັດໄດ້ກໍຕ່ໍເມື່ອເອກກະະສານປະມູນອະນຸຍາດໃຫເ້ຮັດແນວນ້ັນ. ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ ້

ຮັບເອກະສານຍ່ືນປະມູນ ແລະ ໄດ້ເປີດຊອງປະມູນສູ່ສາທາລະນະແລ້ວ, ຜູ້ປະມູນຈະບໍ່ຖືກຂໍຮ້ອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດໃຫປ້່ຽນແປງລາຄາ ຫຼື ທາດແທ້ຂອງເອກກະສານຍ່ືນປະມູນ.    

 

ການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ  

 

10. ຕາມທີໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ຕາມເນື້ອໃນຫວັກທີ 2.24 ຂອງປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນ້ີ, ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນການ

ປະມູນຈະຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບຈົນກວ່າຈະມີປະກາດມອບສັນຍາໃຫຜູ້້ຊະນະປະມູນ. ສິ່ງນີ້ຖືວ່າມຄີວາມ

ສໍາຄັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ທົບທວນເອກກະສານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ສາມາດຫຼີກລ່ຽງຄວາມ 

ເປັນຈິງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ຫຼື ຄາດເດາົຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ບໍຖື່ກຕ້ອງ. ຖ້າຫາກຢູ່ໃນຊວ່ງດໍາເນີນການນ້ີ, ຖ້າຜູເ້ຂ້ົາ

ຮ່ວມການປະມູນຕ້ອງການແຈ້ງຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມໃຫແ້ກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ທັງສອງ

ພາກສວ່ນຊາບກໍຄວນແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  
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7. ຫຼັກການແລະວທິກີານຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະການປະມູນແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານເຊີນປະມູນ, ໂດຍທົ່ວ 

ໄປຫຼັກການ ແລະ ວທິີການດ່ັງກ່າວ ລະບຸຢ່ ູໃນໝວດຄໍາແນະສໍາລັບເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ. 

ຖ້າຫາກເຫັນວາ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ,ກ່ໍສາມາດຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ເຊ່ິງຄ້າຍຄືກັນກັບກໍລະນີທີ່ກ່າວໃນວັກ 

ຂ້າງເທິງນັ້ນ. 

 

8.  ດັ່ງທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າເອກະສານເຊີນປະມູນສະເພາະແມ່ນຜູ້ກູ້ຢືມເປັນຜ້ ູແຈ້ງການປະມູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ການຈັດຊ້ືແຕ່ລະຄັ້ງ ເຊິ່ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນເນ້ືອໃນຫວກັທີ 1.1 ຂອງປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການ

ປະມູນຮູ້ສຶກວ່າມຂ້ໍີກໍານົດໃດໃນເອກະສານຫາກບ່ໍສອດຄ່ອງກັບປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 

ຄວນຍົກປະເດັນດ່ັງກ່າວໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມໄດ້ຮັບຊາບ. 

 

9.  ຜູ້ປະມູນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີຈ່ະຍົກບັນຫາທີບ່ໍ່ຊັດເຈນ, ຂັດແຍ້ງກັນເອງ, ຂາດຫາຍ ແລະອື່ນໆໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມ

ຊາບກ່ອນຍື່ນຊອງປະມູນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເອກກະສານຍື່ນປະມູນນ້ັນຕອບສະໜອງເງືອ່ນໄຂຄົບຖ້ວນສົມບູນ 

ທຸກຢ່າງ ລວມທັງເອກະສານສະໜັບສະໜູນທີຕ່້ອງການທັງໝົດ ເຊິ່ງລະບຸໃນເອກກະສານເຊີນປະມູນ.  ເອກກະ 

ສານທີ່ຍ່ືນ ປະມູນ ຫາກຂາດເງື່ອນໄຂທີສ່ໍາຄັນ (ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄ້າ) ທີ່ຕ້ອງການຈະຖືກປະຕິເສດ. ຖ້າ

ຫາກວາ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນຕ້ອງການສະເໜໃີຫມ້ີການປ່ຽນແປງໃນບາງຈຸດທີບ່ໍ່ເປັນຕ້ົນຕໍ ຫຼື ສະເໜທີາງເລືອກ

ອື່ນໆ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈະຕ້ອງສະເໜລີາຄາປະມູນໃຫສ້ອດຄ່ອງການປະມູນ ແລະ ຈາກນ້ັນກໍ່ຊ້ີແຈງການ

ດັດປັບລາຄາທີສ່ະເໜນີັ້ນ ເຊິ່ງແຍກເປັນສ່ວນຕ່າງຫາກຖ້າຫາກວ່າການປັບດ່ັງກ່າວຫາກເປັນທີຍ່ອມຮັບ. ການສະ

ເໜ ີ ທາງເລືອກສາມາດເຮັດໄດ້ກໍຕ່ໍເມື່ອເອກກະະສານປະມູນອະນຸຍາດໃຫເ້ຮັດແນວນ້ັນ. ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ ້

ຮັບເອກະສານຍ່ືນປະມູນ ແລະ ໄດ້ເປີດຊອງປະມູນສູ່ສາທາລະນະແລ້ວ, ຜູ້ປະມູນຈະບໍ່ຖືກຂໍຮ້ອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດໃຫປ້່ຽນແປງລາຄາ ຫຼື ທາດແທ້ຂອງເອກກະສານຍ່ືນປະມູນ.    

 

ການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ  

 

10. ຕາມທີໄ່ດ້ລະບຸໄວ້ຕາມເນື້ອໃນຫວັກທີ 2.24 ຂອງປ້ຶມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນ້ີ, ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນການ

ປະມູນຈະຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບຈົນກວ່າຈະມີປະກາດມອບສັນຍາໃຫຜູ້້ຊະນະປະມູນ. ສິ່ງນີ້ຖືວ່າມຄີວາມ

ສໍາຄັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫຜູ້້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ທົບທວນເອກກະສານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ສາມາດຫຼີກລ່ຽງຄວາມ 

ເປັນຈິງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ຫຼື ຄາດເດາົຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ບໍຖື່ກຕ້ອງ. ຖ້າຫາກຢູ່ໃນຊວ່ງດໍາເນີນການນ້ີ, ຖ້າຜູເ້ຂ້ົາ

ຮ່ວມການປະມູນຕ້ອງການແຈ້ງຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມໃຫແ້ກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ທັງສອງ

ພາກສວ່ນຊາບກໍຄວນແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  
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ການດໍາເນີນການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  

11.   ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໄດ້ຮັບສິດເພື່ອສ່ົງສໍາເນົາເອກກະສານ ເນ້ືອໃນແລກປ່ຽນຕ່າງໆກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ຄໍາ

ຖາມຕາ່ງໆກັບຜູ້ກູ້ຢືມໃຫທ້ະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ ຫຼື ຂຽນໜັງສຫືາທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ໂດຍກົງ ໃນ

ກໍລະນີທີຜູ່້ກູ້ຢືມບໍໃ່ຫ້ຄາໍຕອບທັນເວລາ ຫຼືເນື້ອໃນການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວເປັນການຮ້ອງຮຽນຕ່ໍຜູ້ກູ້ຢືມ. ເນ້ືອໃນ 

ແລກປ່ຽນທັງໝົດເລົ່ານັ້ນຄວນສົ່ງໄປຫາຫົວໜາ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ແລະ  ສໍາເນາົຫາຫົວໜາ້ກົມບໍລິການ 

ປະຕິບັດງານໂຄງການແລະຄຸ້ມຄອງການເງີນ.  

 

12.   ເອກະສານທີທ່ະນາຄານພັດທະນາອາຊໄີດ້ຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນກ່ອນມືປິ້ດຮັບຊອງປະມູນນັ້ນ

ຈະຖືກສ່ົງຕໍ່ໄປຫາຜູ້ກູ້ຢືມພ້ອມກັບຄໍາເຫັນແລະຄໍາແນະນໍາ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີເພື່ອປະຕິບັດ ຫຼື 

ໃຫ້ຕອບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະມນູດັ່ງກ່າວ. 

 

13.   ເນື້ອໃນແລກປ່ຽນ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະມູນຫຼັງຈາກທີເ່ປີດຊອງປະມູນແລ້ວນັ້ນ

ຈະດໍາເນີນການດັ່ງນີ້. ໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາທີ່ບໍ່ນອນຢ່ ູໃນການທົບທວນກ່ອນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊນ້ັີນ, 

ເນື້ອໃນແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອໃຫພ້ິຈາລະນາ ແລະ ດໍາເນີນການຢ່າງເໝາະສົມ, ຖ້າມີ 

ແລະ ເນື້ອໃນແລກປ່ຽນດ່ັງກ່າວຈະຖືກທົບທວນໂດຍພະນັກງານຂອງທະນາພັດທະນາອາຊີໃນເວລາມີການຈັດ 

ຕັ້ງຕິດຕາມຊີ້ນາໍໂຄງການ. ໃນກໍລະນີຂອງສັນຍາທີນ່ອນຢ່ ູໃນການທບົທວນກ່ອນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ຈະກວດກາເນື້ອໃນແລກປຽ່ນນັ້ນ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລກືັບຜູ້ ູກູ້ຢືມ. ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອ 

ດໍາເນີນວຽກນີ້ໃຫ້ສາໍເລັດ, ກໍ່ຕ້ອງເອົາຂໍມູ້ນເພິ່ມເຕີມຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ. ຖ້າຫາກວາ່ຕ້ອງການຂ້ໍມູນ ຫຼື ຄໍາຊີ້ແຈງເພີ່ມ

ເຕີມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນນັ້ນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະພົວພັນນ ໍາຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນ ຫຼື ປະກອບຄໍາ 

ເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຜົນການປະມູນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ການທົບທວນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊຈີະສໍາ 

ເລັດກໍເມື່ອເນ້ືອໃນແລກປ່ຽນໄດ້ຮັບການກວດກາແລະພິຈາລະນາຢ່າງຄົບຖ້ວນ.  

 

14.    (a)   ນອກຈາກການຮບັຮູ້ເນ້ືອໃນແລກປ່ຽນແລ້ວ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະບໍ່ເຂ້ົາ

ຮ່ວມການປຶກສາຫາລື  ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມປະມູນອ່ືນໃດໃນໄລຍະດໍາເນີນການປະເມີນ

ຜົນ ແລະ ຂ້ັນຕອນການທບົທວນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຈົນກວ່າຈະມີການປະກາດມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜ ູ້ 

ຊະນະປະມູນ.  

         (b) ເຖິງຈະລະບຸໄວ້ໃນຫວັກທີ 14(a) ກ່ໍຕາມ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີອາດຈະເຂ້ົາຣ່ວມການ 

ປຶກສາຫາລື ຖ້າຫາກຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດດ້ໍາເນີນການສືບສວນ, ກວດສອບ, ປະເມີນຜົນ ຫຼື ການປະ

ເມີນຂ້ັນຕອນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ.  

 

ການຕອບຂໍ້ຊກັຖາມໃຫ້ແກຜູ່້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 

 

15.   ຕາມທີລ່ະບຸໄວ້ໃນເນື້ອໃນວັກທີ 2.65, ຫຼັງຈາກທີມ່ີການປະກາດມອບສັນຍາ ໃຫຜູ້້ຊະນະການປະມູນແລ້ວ

ນັ້ນ, ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຫາກຕ້ອງການສອບຖາມເຫດຜົນທີ່ເອກກະສານຍື່ນປະມູນຂອງຕົນບ່ໍຖືກຄັດ

ເລືອກ, ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະມນູດັ່ງກ່າວຄວນສະເໜີຂໍຄໍາອະທິບາຍຈາກຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການ

 

ປະມູນບໍ່ພໃໍຈຕໍ່ການອະທິບາຍດ່ັງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງການພົບກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍ

ສົ່ງໜັງສືສະເໜຫີາຫວົໜາ້ກົມຄຸ້ມຄອງການເງີນແລະການບໍລິການການປະຕິບັດງານໂຄງການ   ເຊິ່ງຈະເປັນຜູ້ກະ 

ກຽມຈັດກອງປະຊຸມກັບພນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທີເ່ໝາະສົມ. ການຈັດກອງປະຊຸມນັ້ນແມ່ນເພື່ອປຶກສາ 

ຫາລື ກ່ຽວກັບເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງຜູ້ປະມູນເອງເທົ່ານ້ັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເອກກະສານ 

ຍື່ນຜູ້ປະມູນຂອງຄູ່ແຂ່ງອື່ນໆ. 
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ປະມູນບໍ່ພໃໍຈຕໍ່ການອະທິບາຍດ່ັງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງການພົບກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍ

ສົ່ງໜັງສືສະເໜຫີາຫວົໜາ້ກົມຄຸ້ມຄອງການເງີນແລະການບໍລິການການປະຕິບັດງານໂຄງການ   ເຊິ່ງຈະເປັນຜູ້ກະ 

ກຽມຈັດກອງປະຊຸມກັບພນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທີເ່ໝາະສົມ. ການຈັດກອງປະຊຸມນັ້ນແມ່ນເພື່ອປຶກສາ 

ຫາລື ກ່ຽວກັບເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງຜູ້ປະມູນເອງເທົ່ານ້ັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເອກກະສານ 

ຍື່ນຜູ້ປະມູນຂອງຄູ່ແຂ່ງອື່ນໆ. 
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ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  

 

ວໄິສທັດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊແີມ່ນຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະ 

ກິດຂອງທະນາຄານກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກກໍາລັງພັດທະນາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ພ້ອມ 

ທັງປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວາ່ຂົງເຂດນີ້ຈະມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ 

ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ມັນກ່ໍຍັງມີປະຊາກອນ ເຊິ່ງກວມເອົາສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນຜູທຸ້ກຍາກໃນໂລກ ຫຼື ຈໍານວນ 

1,8 ຕື້ນຄົນທີ່ຍັງມີລາຍຮັບຕ່ໍາກວາ່ 2 ໂດລາຕໍ່ມື,້ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 908 ລ້ານຄົນທີ່ຍັງມ ີ ລາຍຮັບຕໍ່າກວາ່ 1,25 

ໂດລາຕໍ່ມື.້ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຜ່ານການສ່ົງເສີມ 

ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງດ້ານການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດ 

ລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັນຂອງພາກພື້ນດ່ັງກ່າວ.  

 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຕັງ້ຢູ່ນະຄອນມະນີລາ ປະກອບມີປະເທດສະມາຊິກທງັໝົດ 67 ປະເທດ ໃນນັ້ນ, ມ ີ

48 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນດ່ັງກ່າວ. ເຄື່ອງມືຫຼັກຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ລວມມີການປືກສາຫາລືກ່ຽວ 

ກັບນະໂຍບາຍ, ການກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນໃນຂາຫຸ້ນ, ການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດາ້ນວິຊາການ. 
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