
ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າສາກົນຂອງອົງການຄ ຸ້
ມຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  1 ໃນ 12 

ທນຶກູຢ້ມື/ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ເລກທ ີແລະ 

ຊື່ ໂຄງການ  

ສນັຍາເລກທ ີແລະ ລາຍລະອຽດ 

ຊື່ ຜູສ້ະໜອງ/ຜູຮ້ບັເໝາົ

ມນູຄ່າສນັຍາ 

ກະກຽມໂດຍ 

ວນັທ ີ

ກວດແກໂ້ດຍ 

ວນັທ ີ

ຄໍາແນະນໍາ : 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ແລະ ໃນການເຊນັສນັຍາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສນັຍາ ພາຍໄຕໂ້ຄງການ ທີ່ ໄດ ້

ຮບັທນຶຈາກເອດບີ,ີ ລວ້ນແລວ້ນແຕ່ຂຶນ້ກບັຜູກູ້ຢ້ມື. ອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ໜ່ວຍງານຄຸມ້

ຄອງໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮກັສາຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ ຂອງຊຸມຊນົຜູຂ້າຍ 

ແລະ ເອດບີ ີກ່ຽວກບັ ລະບບົການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ໂດຍການດໍາເນນີຂະບວນການຈດັຊື ້ໃຫມ້ຄີວາມໂປງໃສ, ຍຸຕທໍິາ ແລະ ຮບັຜດິ

ຊອບຮ່ວມກນັ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັພາລະວໄິສ.  

ຈດຸປະສງົຄາດໝາຍຂອງລາຍການນີແ້ມ່ນ: (1) ເພື່ ອສາ້ງໃຫຂ້ະບວນການຈດັຊືສ້ນິຄາ້ ແລະ ວຽກກໍ່ ສາ້ງ ທີ່ ຢູ່ພາຍໄຕລ້ະບບົການ

ປະມູນສາກນົ (ICB) ໄປໄດຕ້າມຂັນ້ຕອນທີ່ ສໍາຄນັຂອງລະບຽບການຈດັຊືຂ້ອງ ເອດບີ,ີ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຄູ່ມກືານປະເມນີຜນົການ

ປະມູນຂອງ ເອດບີ;ີ (2) ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແນ່ໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນໂອກາດໃນການສໍ ້

ໂກງ, ການສ່ໍລາດບງັຫຼວງ ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ ໃນໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶ ແລະ ໂຄງການທີ່ ຖກືສະໜບັ

ສະໜນູ/ຄຸມ້ຄອງໂດຍເອດບີ.ີ  

ສິ່ ງສໍາຄນັ, ເອກະສານສະບບັນີ ້ ຄວນຈະຖກືຕື່ ມຂໍມູ້ນ ສໍາລບັ ສນັຍາ ICB ແຕ່ລະສະບບັ ໂດຍພະນກັງານຕົນ້ຕໍ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ວຽກຈດັຊື ້ ຂອງໂຄງການ ທີ່ ຂຶນ້ກບັອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, 

ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ.  

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ 

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

A. ການກະກຽມການປະມນູ ແລະ ການເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມປະມນູ 

1 ຂັນ້ຕອນການປະມູນຈດັຊືສ້າກນົ ໄດຮ້ບັການຈດັ

ຕັງ້ປະບດັຕາມສນັຍາກູຢ້ມື ແລະ ແຜນຈດັຊືທ້ີ່

ຖກືອະນຸມດັ ບໍ?  

 ຖາ້ບ່ໍ, ພວກເຮາົມເີຫດຜນົພຽງພໍ ແລະ ຜ່ານ

ການອະນມຸດັຈາກ ເອດບີ ີບໍ ສໍາລບັ ການຈດັ

ຊື ້ແບບ ICB ດັ່ ງກ່າວນີ?້

ຈ ົ່ ງລະບຸ ເຫດຜນົ ແລະ ຜູອ້ະນມຸດັ. 



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  2 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

  ຖາ້ການຈດັຊືແ້ບບ ICB ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັສນັ

ຍາກູຢ້ມື ແລະ ແຜນຈດັຊືທ້ີ່ ຖກືອະນມຸດັ, 

ແຜນຈດັຊືດ້ ັ່ ງກ່າວນັນ້ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ 

ຢ່າງເໝາະສມົບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ວນັເດອືນປ ີ ທີ່ ແຜນຈດັຊື ້ໄດຮ້ບັ

ການປບັປຸງ.  

2 ເອກະສານເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັປະມູນ (IFB) 

ຖກືອະນຸມດັຈາກເອດບີ ີບໍ?  

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ວນັເດອືນປ ີທີ່ ເອດບີ ີອະນຸມດັເອກະ

ສານ IFB.  

 

  ວນັປດິຮບັ ແລະ ສະຖານທີ່ ຮບັເອກະສານ 

ຖກືລະບຸໄວໃ້ນເອກະສານ IFB ບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸວນັປດິຮບັເອກະສານ ແລະ ສະຖານທີ່

ຮບັເອກະສານ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານ 

IFB.  

  ພວກເຮາົໄດເ້ປດີໂຄສະນາການປະມູນຈດັຊື ້

ແບບ ICB ຕາມສື່ ມວນຊນົທີ່ ເໝາະສມົບໍ? 

(ເຊັ່ ນ: ໜງັສພືມິ ທີ່ ສົ່ ງໄປທົ່ ວປະເທດ ແລະ 

ສາກນົ ທີ່ ຖກືຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິໄດໂ້ດຍ

ທົ່ ວໄປ ຜ່ານທາງເວນັໄຊທ້ີ່ ເປນັພາສາອງັ

ກດິ)?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ສື່ ມວນຊນົທີ່ ຖກືນໍາໃຊ ້ເພື່ ອໂຄສະນາ

ການຈດັຊືແ້ບບ ICB ດັ່ ງກ່າວນີ.້ ຖາ້ໂຄສະນາ

ຜ່ານທາງເວບັໄຊ,້ ຈ ົ່ ງລະບຸທີ່ ຢູ່ຂອງເວນັໄຊ.້  

  ພວກເຮາົໄດເ້ກບັຮກັສາເອະສານໂຄສະນາ 

ສະບບັສໍາເນາົ ບໍ?  

 

    

3 ເອກະສານປະມູນສະບບັມາດຕະຖານ ທີ່ ອອກ

ໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນນັນ້ ໄດຮ້ບັການກວດກາ 

ແລະ ອະນມຸດັຈາກເອດບີ ີບໍ? 

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ວນັເດອືນປ ີທີ່ ເອດບີ ີອະນຸມດັ.  

  ເອກະສານປະມູນສະບບັມາດຕະຖານ ທີ່

ອອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນນັນ້ໄດຮ້ບັ

ກວດກາ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ເປນັເອກະສານ

ສະບບັດຽວກນັ ທີ່ ຖກືອະນມຸດັໂດຍ ເອດບີ ີ

ບໍ?  

 

    

4 ມກີານດດັແກໃ້ດໜຶ່ ງບໍ ໃນເອກະສານປະມູນສະ

ບບັມາດຕະຖານ ພາຍຫຼງັທີ່ ອອກໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ແຂ່ງ

ຂນັປະມູນ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ລາຍການທີ່ ມກີານດດັແກ.້  

  ຖາ້ມກີານດດັແກ,້ ການດດັແກເ້ຫຼ ົ່ ານນັນ້ ໄດ ້

ຮບັການອະນຸມດັຈາກ ເອດບີ ີບໍ?  

 

    



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  3 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

5 ພວກເຮາົໄດບ້ນັທກຶ/ເກບັມຽ້ນ ຂໍມູ້ນຂອງຜູເ້ຂົາ້

ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ຈດັເອກະສານປະມູນບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ (1) ຄ່າຊື່ ເອກະສານປະມູນ, ແລະ (2) 

ຈາໍນວນບໍລສິດັທີ່ ຊືເ້ອກະສານປະມູນ.  

 

B. ຊອງປະມນູທີ່ ໄດຮ້ບັ  

6 ມກີອງປະຊຸມກ່ອນການປະມູນ ແລະ ການລງົ

ເບິ່ ງສະໝາມ ກະກຽມໄວສໍ້າລບັຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະ

ມູນບໍ?  

   ຖາ້ບໍ່ ມ,ີ ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ.  

7 ມຄໍີາຮອ້ງຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈງ້, ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ 

ແລະ/ຫຼ ືການດດັແກຂໍ້ຜ້ດິພາດ ໃນເອກະສານປະ

ມູນຈາກຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ບໍ?  

    

  ຄໍາຮອ້ງຂໍຈາກຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນໄດດໍ້າເນນີ

ການຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນບໍ?  

    

  ບດົສງັລວມຄໍາຕອບທງັໝດົທີ່ ເປນັການຕອບ

ຄໍາຮອ້ງຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈງ້, ຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ 

ແລະ/ຫຼ ື ການດດັແກຂໍ້ຜ້ດິພາດ ໃນເອກະ

ສານປະມູນຈາກຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ຖກືດໍາ

ເນນີການຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນບໍ?  

 

    

  ພວກເຮາົມຫີຼກັຖານບໍວ່າ ບດົສງັລວມຄໍາ

ຕອບທງັໝດົ ຫຼ ື ການດດັແກເ້ອກະສານປະ

ມູນ ຖກືສົ່ ງເຖງິ ແລະ ໄດຮ້ບັໂດຍ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງ

ຂນັປະມູນທງັໝດົ ທີ່ ຊືເ້ອກະສານປະມູນ?  

 

    

8 ຖາ້ວ່າ ມກີານຂະຫຍາຍວນັເວລາປດິຮບັຊອງປະ

ມູນ, ໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຈາກ ເອດບີ ີບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸວ່າ ວນັປດິຮບັຊອບປະມູນ ໄດຖ້ກືຂະ

ຫຍາຍເວລາ ຈກັຄັງ້ ແລະ ຍອ້ນເຫດຜນົຫຍງັ.  

  ພວກເຮາົໄດແ້ຈງ້ການຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັ

ສອນບໍ ກ່ຽວກບັວນັປດິຮບັຊອງປະມູນໃໝ່ 

ເຖງິຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນທີ່ ຊືຊ້ອງປະມູນ?  

 

   ຖາ້ບໍ່ , ຈ ົ່ ງລະບຸວ່າ ຂໍມູ້ນເຫຼ ົ່ ານີ ້ຖກືສື່ ສານໃຫ ້

ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ດວ້ຍຮູບການ

ໃດ.  

9 ພວກເຮາົມປີືມ້ບນັທກຶ ເພື່ ອຈດົບນັຊອງປະມູນທີ່

ໄດຮ້ບັ, ວນັ ແລະ ເວລາທີ່ ໄດຮ້ບັ, ແລະ ລາຍ

ເຊນັຂອງຜູທ້ີ່ ສົ່ ງບ,ໍ ຖາ້ມ?ີ 

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸວ່າ ມຊີອງປະມູນຈາໍນວນຈກັຊອງ ທີ່

ໄດຮ້ບັ ສໍາລບັການຈດັຊືແ້ບບ ICB ຄັງ້ນີ.້  

  ຖາ້ວ່າ ໄດຮ້ບັຊອງປະມູນໜອ້ຍກວ່າ ຈາໍ

ນວນ 3 ຊອງ ສໍາລບັການຈດັຊືແ້ບບ ICB, 

ໄດມ້ກີານປະມູນຄນືໃໝ່ບໍ?  

 

   ຖາ້ບໍ່ ມກີານປະມູນຄນືໃໝ່, ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ.  



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  4 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

10 ພວກເຮາົໄດສ້ົ່ ງຊອງປະມູນທີ່ ໄດຮ້ບັ ກບັຄນືໃຫຜູ້ ້

ເຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ໂດຍບ່ໍມກີານເປີດຊອງບໍ ຫຼງັ

ຈາກວນັປດິຮບັຊອງປະມູນ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸວ່າ ມຊີອງປະມູນທີ່ ສົ່ ງຊາ້ ຈກັຊອງ.  

C. ການເປດີຊອງປະມນູ  

11 ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ເປດີຊອງປະມູນ ແມ່ນວນັ

ດຽວກນັກບັວນັປດິຮບັ ຫຼ ື ຫຼງັຈາກນັນ້ບ່ໍດນົ 

ຕາມທີ່ ແຈງ້ການໄວໃ້ນໜງັສເືຊນີປະມູນ ບໍ?  

 

   ຖາ້ບໍ່ , ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ.  

ຈ ົ່ ງລະບຸວນັ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ເປດີຊອງ

ປະມູນ 

12 ພວກເຮາົໄດເ້ຮດັບດົບນັທກຶ ການເປດີຊອງປະ

ມູນ ບໍ?  

 

    

  ບດົບນັທກຶເປດີຊອງປະມູນ ປະກອບມຂໍີມູ້ນ

ຕໍ່ ໄປນີບໍ້ ເປນັມາດຕະຖານຕໍ່ າສຸດ: (1) ຊື່  

ແລະ ທີ່ ຢູ່ຂອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ; (2) ຈາໍ

ນວນເງນິຄໍາ້ປະກນັການປະມູນ; (3) ຈາໍ

ນວນມູນຄ່າປະມູນ; (4) ສ່ວນຫຼຸດທີ່ ສະເໜ,ີ 

ຖາ້ມ;ີ (5) ຊອງປະມູນທາງເລອືກ, ຖາ້ອະນຸ

ຍາດ, ແລະ (6) ລາຍເຊນັຜູຕ່້າງໜາ້ຂອງຜູ ້

ເຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸວ່າ ຂໍມູ້ນໃດ ທີ່ ບ່ໍໄດບ້ນັທກຶໄວ.້  

  ບດົບນັທກຶການເປດີຊອງປະມູນ ໄດຖ້ກືເຊນັ

ຮບັຮູໂ້ດຍຄະນະກາໍມະການເປດີຊອງ ໝດົ

ທຸກທ່ານບໍ (ຫຼ ື ບຸກຄນົຕ່າງໆ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ເປດີຊອງປະມູນ)?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຜູໃ້ດ ພາຍໃນທມີງານຄະນະກາໍມະ

ການເປດີຊອງ ທີ່ ບ່ໍໄດລ້ງົລາຍເຊນັບດົບນັທກຶ

ເປດີຊອງປະມູນ.  

  ມໃີບບນັທກຶລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມບໍ ເພື່ ອສະ

ໜບັສະໜນູ ບດົບນັທກຶການເປດີຊອງ, ທີ່

ຖກືເຊນັຮບັຮອງຈາກ ຜູຕ່້າງໜາ້ຂອງຜູເ້ຂົາ້

ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເປດີຊອງປະ

ມູນ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່

ເຂົາ້ຮ່ວມການເປດີຊອງ ແຕ່ວ່າ ບ່ໍໄດລ້ງົລາຍ

ເຊນັໃນໃບບນັທກຶລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ.  

  ມສໍີາເນາົຂອງບດົບນັທກຶການເປດີຊອງບໍ ທີ່

ສົ່ ງເຖງິ ເອດບີ ີແລະ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມມປະມູນທງັ

ໝດົ ທີ່ ຊອງປະມູນຂອງຕນົຖກືເປດີ?  

 

 

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ວນັເດອືນປ ີທີ່ ສໍາເນາົຂອງບດົບນັທກຶ

ການເປດີຊອງ ຖກືສົ່ ງເຖງິ ເອດບີ ີແລະ ຜູເ້ຂົາ້

ແຂ່ງຂນັປະມູນ.  



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  5 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

D. ການກາໍນດົຊອງປະມນູທີ່ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ  

13 ພວກເຮາົ ມບີດົບນັທກຶ ກ່ຽວກບັ ການສາ້ງຕັງ້ຄະ

ນະກາໍມະການປະເມນີຜນົການປະມູນ ICB ຄັງ້

ນີບໍ້?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີທີ່ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະ

ການປະເມນີຜນົການປະມູນ ແລະ ລະບຸຊື່ ສະ

ມາຊກິແຕ່ລະທ່ານທີ່ ເປນັຄະນະກາໍມະການ.  

 

 ພວກເຮາົໄດຮ້ບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື ຈາກທີ່ ປກຶສາ

ດາ້ນການຕດິຕາມວຽກກໍ່ ສາ້ງ ໃນການປະເມນີ

ຊອງປະມູນບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸລະດບັຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື ທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ

ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການຕດິຕາມວຽກກໍ່ ສາ້ງ ກ່ຽວກບັ

ການປະເມນີຊອງປະມູນ.  

 

14 ອງີຕາມການທບົທວນເບິ່ ງຕາຕະລາງ/ຕາຕະລາງ

ຄດິໄລ່ ຄວາມລະອຽດຂອງເອກະສານປະມຸນ 

ແລະ ການສົ່ ງຊອງປະມູນ:  

 ຂໍຜ້ດິພາດດາ້ນຕວົເລກບໍ, ຖາ້ມ,ີ ໄດຮ້ບັການ

ດດັແກໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງບໍ?  

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊອງປະມູນ ທີ່ ມຂໍີຜ້ດິພາດທາງດາ້ນ

ຕວົເລກ ທີ່ ບ່ໍຖກືດດັແກໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງ. ຈ ົ່ ງລະບຸ

ລາຄາຊອງປະມູນ ທີ່ ດດັແກໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງແລວ້.  

  ຈາໍນວນເງນິຄໍາ້ປະກນັຊອງປະມູນ ຕອບສະ

ໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງການປະມູນບໍ?  

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ໜງັສຄໍືາ້ປະ

ກນັການປະມູນ ບ່ໍຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ.  

 

  ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍຕອບສະໜອງຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນເງນິຄໍາ້ປະກນັ ຖກືຕດັສດິ

ອອກບໍ?  

   ຖາ້ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍຕອບສະໜອງ

ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ບ່ໍຖກືຕດັສນິເຂົາ້ແຂ່ງຂນັ, ຈ ົ່ ງລະ

ບຸເຫດຜນົ.  

  ພວກເຮາົໄດຂໍ້ຄວາມກະຈ່າງແຈງ້/ການຮບັ

ຮອງຈາກ ເອດບີ ີ ບໍ ທີ່ ບ່ໍໄດຕ້ດັສດູິເ້ຂົາ້ແຂ່ງ

ຂນັປະມູນ ທີ່ ມໜີງັສຄໍືາ້ປະກນັການປະມູນ 

ບ່ໍຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ?  

   ຈ ົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີແລະ ຄໍາຕອບຂອງເອດບີ.ີ   

  ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ຕອບສະໜອງຕາມ

ມາດຖານ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນ

ສະບບັມາດຕະຖານບໍ?  

   ຈ ົ່ ງລະບຸຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍຕອບສະ

ໜອງຕາມມາດຖານຜູເ້ຂົາ້ປະມູນ ແຕ່ວ່າ ຖກືພິ

ຈາລະນາວ່າຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ. ຈ ົ່ ງ

ລະບຸເຫດຜນົ.  

  ມໜີງັສຢືັງ້ຢນືການອະນມຸດັຢ່າງເປນັລາຍລກັ

ອກັສອນ ເພື່ ອເຊນັຕາງໜາ້ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະ

ມູນ ແຕ່ລະທ່ານບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍມໜີງັສກືານ

ອະນຸມດັຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ເພື່ ອເຊນັ

ຕາງໜາ້ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ແຕ່ວ່າ ຖກືພຈິາ

ລະນາວ່າ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ. ຈ ົ່ ງລະ

ບະເຫດຜນົ.  

  ແບບຟອມການປະມູນ ແລະ ໃບຄດິໄລ່ລາຄາ  

ສະບບັຕົນ້ ແລະ ສະບບັສໍາເນາົ ໄດຮ້ບັການ

ລງົລາຍເຊນັໂດຍບຸກຄນົ ທີ່ ຖກືອະນຸມດັ ໃຫ ້

ເຊນັຕາງໜາ້ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊອງປະມູນ ທີ່ ມແີບບຟອມການປະ

ມູນ ແລະ ໃບຄດິໄລ່ລາຄາ ທີ່ ບ່ໍຖກືເຊນັຮບັ

ຮອງ ແຕ່ວ່າ ຖກືພຈິາລະນາວ່າ ຕອບສະໜອງ

ຕາມເງ ື່ອນໄຂ. ຈ ົ່ ງລະບະເຫດຜນົ. 



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  6 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

  ເອກະສານປະມູນແຕ່ລະໜາ້ ຖກືເຊນັ ຫຼ ື ມີ

ຖກືລງົລາຍເຊນັນອ້ຍ ໂດຍຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ໄດ ້

ຮບັການອະນຸມດັບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊອງປະມູນທີ່ ມໜີາ້ເຈຍ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງ 

ທີ່ ບ່ໍມລີາຍເຊນັ ຫຼ ືບ່ໍມລີາຍເຊນັນອ້ຍ ໂດຍຜູ ້

ຕາງໜາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນມຸດັ.  

  ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານດດັແກ ້ ເຊັ່ ນ: ລບື, ຂຽນ

ທບັ ຫຼ ື ຂຽນຊອ້ນ ໃນເອກະສານປະມູນທີ່

ຖກືສົ່ ງມາ, ການດດັແກເ້ຫຼ ົ່ ານີ ້ ຖກືເຊນັ ຫຼ ື

ເຊນັນອ້ຍ ໂດຍຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ຖກືອະນມຸດັບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊອງປະມູນ ພອ້ມທງັການດດັແກ ້ທີ່ ບ່ໍ

ຖກືເຊນັ/ລງົລາຍເຊນັນອ້ຍ ໂດຍຜູຕ້າງໜາ້ທີ່

ຖກືອະນມຸດັ.  

 

15 ອງີຕາມການກວດກາຕາຕະລາງຄດິໄລ່ ຂອງຂາ້

ພະເຈົາ້ ກ່ຽວກບັ ການສົ່ ງເອກະສານປະມູນ ແລະ 

ຊອງປະມູນທີ່ ຕອບສະໜອງ:  

 

 ເອກະສານປະມູນທງັໝດົ ຖກືກວດກາວ່າ 

ຕອບສະໜອງທາງການເງນິ ແລະ ວຊິາການ 

ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ແລວ້ບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊອງປະມູນ ທີ່ ບ່ໍຖກືກວດກາວ່າ ຕອບ

ສະໜອງຫຼບໍື. ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ.  

  ມຜູີເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນໃດບໍ ທີ່ ບ່ໍສາມາດ

ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ກ່ຽວກບັ ການ

ນໍາສົ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ຫຼ ືວຽກທີ່ ຈາໍເປນັ ແຕ່ວ່າ ຖກື

ພຈິາລະນາວ່າ ຕອບສະໜອງ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປເມູນ ທີ່ ບ່ໍຕອບ

ສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ກ່ຽວກບັ ການນໍາສົ່ ງທີ່

ສໍາຄນັ ຫຼ ືວຽກທີ່ ຈາໍເປນັ ແຕ່ວ່າ ຖກືພຈິາລະ

ນາວ່າ ຕອບສະໜອງ. ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ.  

  ສໍາລບັສນິຄາ້, ມບໍີລສິດັຜູຜ້ະລດິ ຫຼ ື ຜູສ້ະ

ໜອງ ຫຼ ື ທງັສອງປະເພດບໍລສິດັ ທີ່ ບ່ໍສາ

ມາດຕອບສະໜອງຕາມ ມາດຖານດາ້ນປະ

ສບົການຕໍ່ າສຸດ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນເອກະ

ສານປະມູນ ແຕ່ວ່າຖກືພຈິາລະນາເປນັເປນັບໍ

ລສິດັທີ່ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ພອ້ມ

ທງັບໍລສິດັຜູຜ້ະລດິ/ຜູສ້ະໜອງ ທີ່ ບ່ໍຕອບສະ

ໜອງຕາມມາດຖານ ດາ້ນປະສບົການຕໍ່ າສຸດ 

ແຕ່ວ່າ ຖກືພຈິາລະນາວ່າ ຕອບສະໜອງຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂ. ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ. 

  ມຊີອງປະມູນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ

ເອາົບໍ (ເຊັ່ ນ: ຈະຮບັສນັຍາ ຖາ້ວ່າມກີານອະ

ນຸມດັຂອງລດັຖະບານ ສໍາລບັ ການສົ່ ງອອກ, 

ກ່ອນການຂາຍ ຫຼ ືການມອຸີປະກອນທີ່ ສໍາຄນັ 

ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດ, ຫຼ ື ຊອງປະມູນທີ່ ສົ່ ງນັນ້ 

ມາພອ້ມກບັເງ ື່ອນໄຂການແໜັ່ ງຕງີຂອງລາຄາ 

ໃນຂະນະທີ່  ການປະມູນກາໍນດົວ່າ ໃຫໃ້ສ່ລາ

ຄາຕາຍຕວົ)?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນທງັໝດົ ທີ່ ມເີງ ື່ອນ

ໄຂ ທີ່ ຖກືຮບັຮອງ. ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ ທີ່ ຮບັ

ຮອງເອາົຊອງປະມູນດັ່ ງກ່າວນັນ້.  



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  7 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

  ມຜູີເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍຍອມຮບັເອາົ ສູດ

ຄດິໄລ່ການດດັແກລ້າຄາ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ

ເອກະສານປະມູນສະບບັມາດຕະຖານບໍ ແຕ່

ວ່າ ຖກືພຈິາລະນາວ່າຕອບສະໜອງຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍຍອມ 

ຮບັເອາົ ສູດຄດິໄລ່ການດດັແກລ້າຄາ ຕາມທີ່ ກາໍ

ນດົໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນສະບບັມາດຕະ

ຖານບໍ ແຕ່ວ່າ ຖກືພຈິາລະນາວ່າຕອບສະໜອງ

ຕາມເງ ື່ອນໄຂ. ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ ທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອ

ແຈງ້ວ່າ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ຕອບສະໜອງ  

ຕາມເງ ື່ອນໄຂ.  

 

  ມເີອກະສານສະໜບັສະໜນູຕົນ້ຕໍ ທີ່ ຮຽກ

ຮອ້ງໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນ ທີ່ ຈາໍເປນັຕອ້ງ

ສົ່ ງ ເພື່ ອກາໍນດົວ່າ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນ

ໄຂການປະມູນ ບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸເອກະສານສະໜບັສະໜນູຕົນ້ຕໍ ທີ່

ຮຽກຮອ້ງໄວໃ້ນເອກະສານປະມູນ ທີ່ ຈາໍເປນັ

ຕອ້ງສົ່ ງໂດຍຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ.  

 o ມຜູີເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍສົ່ ງເອກະ

ສານຕົນ້ຕໍທງັໝດົ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໄວໃ້ນເອ

ກະສານປະມູນ ເພື່ ອກາໍນດົວ່າ ຕອບສະ

ໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂການປະມູນ ແຕ່ວ່າ 

ຖກືພຈິາລະນາວ່າ ຕອບສະໜອງຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂ ບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນເຫຼ ົ່ ານີ.້ ໄຂ. 

ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ ທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອແຈງ້ວ່າ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງ

ຂນັປະມູນ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ.  

  ມຜູີເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍປະມູນຕາມຂອບ

ເຂດວຽກງານ ທີ່ ຮຽກຮອ້ງໄວໃ້ນເອກະສານ

ປະມູນ ແຕ່ວ່າຖກືພຈິາລະນາວ່າຕອບສະ

ໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ລວມທງັຂອບ

ເຂດວຽກງານ ທີ່ ພວກກ່ຽວບໍ່ ສາມາດປະມູນ 

ແລະ ຖກືພຈິາລະນາວ່າຕອບສະໜອງຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂ. 

ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ ທີ່ ພຈິາລະນາວ່າ ຕອບສະ

ໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ.  

 

  ມຜູີເ້ຂົາ້ແຂ່ງປະມູນ ທີ່ ບ່ໍລະບຸລາຄາຂອງລາຍ

ການສນິຄາ້ຕົນ້ຕໍບໍ (ປະມານ 10% ຫຼ ື

ຫຼາຍກວ່າ ມູນຄ່າທງັໝດົຂອງການປະມູນ 

ຫຼ,ື ຖາ້ຖກືລບືອອກ, ເຮດັໃຫຊ້ອງປະມູນດັ່ ງ

ກ່າວນັນ້ ບ່ໍຄບົຖວ້ນ) ແຕ່ວ່າ ຖກືພຈິາລະນາ

ວ່າ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ? 

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ເຫຼ ົ່ ານີ,້ 

ລາຍການຕົນ້ຕໍ ທີ່ ຖກືລບຶ ແລະ ເຫດຜນົ ທີ່ ພິ

ຈາລະນາວ່າ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ.  

  ມຜູີເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍຕອບສະໜອງ

ເງ ື່ອນດາ້ນວຊິາການ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນເອ

ກະສານປະມູນສະບບັມາດຕະຖານ (ເຊັ່ ນ: 

ມກີານສະເໜປີະເພດສນິຄາ້ທີ່ ແຕກຕ່າງຢ່າງ

   ຈ ົ່ ງລະລາຍຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ເຫຼ ົ່ ານີ,້ 

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕົນ້ຕໍ ດາ້ນວຊິາການ ບ່ໍຖກື

ຕອບສະໜອງ, ແລະ ເຫດຜນົທີ່ ໃຊພ້ຈິາລະນາ

ວ່າ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ.  



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  8 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

ຂາດຕວົ ກບັລາຍການທີ່ ກາໍນດົໄວ;້ ຄວາມ

ອາດສາມາດາ້ນເຄື່ ອງກນົຈກັ ມລີະດບັຕໍ່ າ

ກວ່າ ມາດຕຕະຖານທີ່ ກາໍນດົໄວ;້ ເຄື່ ອງອຸປະ

ກອນ ບ່ໍສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກຂັນ້ພືນ້

ຖານ ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວ;້ ແລະ ອື່ ນໆ) ແຕ່ວ່າ 

ຖກືພຈິາລະນາວ່າ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ື່ອນ

ໄຂ?  

 

  ມຜູີເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ບ່ໍສົ່ ງບດົລາຍງານ 

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸລາຍຊື່  ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ເຫຼ ົ່ ານີ ້

ແລະ ເຫດຜນົ ທີ່ ໃຊພ້ຈິາລະນາວ່າ ຕອບສະ

ໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ.  

 

E. ການປະເມນີຊອງປະມນູແບບລະອຽດ  

16 ການປະເມນີຢ່າງລະອຽດ ໄດລ້ວມເອາົຊອງປະ

ມູນທີ່ ຕອບສະໜອງທງັໝດົບໍ ຊຶ່ ງເປນັໂອກາດທີ່

ດ ີ ທີ່ ຈະກາຍເປນັຊອງປະມູນທີ່ ຕອບສະໜອງ

ຕາມເງ ື່ອນໄຂຫຼາຍທີ່ ສຸດ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊອງປະມູນທີ່ ຕອບສະໜອງຫຼາຍທີ່ ສຸດ 

ທີ່ ບ່ໍຖກືລວມເຂົາ້ໄວໃ້ນ ການປະເມນີຢ່າງລະ

ອຽດ. ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ ທີ່ ບ່ໍລວມເອາົຊອງປະ

ມູນດັ່ ງກ່າວນັນ້.  

17 ອງີຕາມການກວດກາຕາຕະລາງຄດິໄລ່ ກ່ຽວກບັ

ການປະເມນີລາຍລະອຽດ ແລະ ການສົ່ ງເອກະ

ສານຂອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັ ສໍາລບັວຽກກໍ່ ສາ້ງ:  

 

 ການປະເມນີລະອຽດ ປະກອບດວ້ຍ ລາຍລະ

ອຽດຂາ້ງລຸ່ມນີບໍ້:  

o ມກີານວເິຄາະລາຄາຫວົໜ່ວຍ ແລະ ລາ

ຄາຄາດຄະເນຂອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ

ທງັໝດົ ທີ່ ຕອບສະໜອງ ບໍ?  

    

 

 

 

 

 

ຖາ້ບໍ່ ມກີານວເິຄາະລາຄາຫວົໜ່ວຍ ແລະ ລາຄາ

ຄາດຄະເນ, ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ. 

 o ມກີານວເິຄາະ ແຜນການ ແລະ ຕາຕະ

ລາງວຽກ (ຕາຕະລາງກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຕາຕະ

ລາງເຄື່ ອນຍາ້ຍກນົຈກັ, ວທິກີານ ແລະ 

ຮູບການກໍ່ ສາ້ງ, ຕາຕະລາງອະປະກອນ 

ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ແຜນການສໍາລບັ 

ການຈດັສນັສະໜາມໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝາົ ແລະ 

ກນຄຸມ້ຄອງສນັຍາ, ແລະ ອື່ ນໆ)?  

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ຊຶ່ ງແຜນ ແລະ 

ຕາຕະລາງວຽກຂອງພວກເຂາົ ບ່ໍໄດຖ້ກືວເິຄາະ. 

ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ.  

 o ມກີານວເິຄາະ ດາ້ນພະນກັງານ ແລະ ອຸ

ປະກອນທີ່ ນໍາສະເໜບໍີ?  

   ຈ ົ່ ງລະຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ຊຶ່ ງລາຍການອຸປະ

ກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ບ່ໍໄດຖ້ກືວເິຄາະ.  

ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ.  

 



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  9 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

 o ມລີາຍຊື່ ພະນກັງານ/ຜູສ້ະໜອງ ແລະ ອຸ

ປະກອນ ທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັບໍ ສໍາລບັຊອງປະ

ມູນທີ່ ໄດຮ້ບັ ກ່ຽວກບັການຈດັຊືແ້ບບ 

ICB ດັ່ ງກ່າວນີ?້ 

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ມລີາຍຊື່ ພະ

ນກັງານ/ຜູສ້ະໜອງ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ ຄາ້ຍຄື

ກນັບໍ (ອາດຈະມກີານສມົຮູຮ່້ວມຄດິ ພາຍໃນ

ກຸ່ມຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ).  

 

18 ອງີຕາມການວເິຄາະລາຄາຫວົໜ່ວຍ ແລະ ລາຄາ

ຄາດຄະເນ ໃນລາຍການທ ີ17 ຂາ້ງເທງິນັນ້:  

 

 ມລີາຄາຫວົໜ່ວຍ ຂອງກຸ່ມຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະ

ມູນ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ືລກັສະນະກາໍ

ນດົຂຶນ້ເອງ ບໍ?  

 

    

 

 

ຈ ົ່ ງລະຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ມລີາຄາຫວົ

ໜ່ວຍທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ຫຼ ື ມລີກັສະນະກາໍນດົຂຶນ້

ເອງ (ອາດຈະມກີານສມົຮູຮ່້ວມຄດິ ພາຍໃນ

ກຸ່ມຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ).  

 

  ມລີາຄາຫວົໜ່ວຍທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ໃນມູນຄ່າ

ການປະມູນບໍ ໃນເວລາສມົທຽບກບັ ລາຄາ

ຫວົໜ່ວຍທີ່ ຄາດຄະເນໄວ ້ ຂອງອງົການຄຸມ້

ຄອງໂຄງການ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ມລີາຄາຫວົ

ໜ່ວຍດຽວກນັກບັ ລາຄາຄາດຄະເນຂອງອງົ

ກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (ອາດຈະມກີານສມົຮູ ້

ຮ່ວມຄດິ ລະຫວ່າງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ກບັ 

ພະນກັງານຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ)  

 

19 ລາຄາປະມູນ ຕໍ່ າກວ່າ ລາຄາຄາດຄະເນໄວບໍ້?  

 

   ຈ ົ່ ງລະຊື່ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ມລີາຄາຕໍ່ າກວ່າ 

ລາຄາຄາດຄະເນ ແລະ ມູນຄ່າການປະເມນີຂອງ

ພວກເຂາົ.  

 

20 ສໍາລບັ ສນິຄາ້, ອງີຕາມສໍາເນາົຕາຕະລາງຄດິໄລ່ 

ກ່ຽວກບັ “ລກັສະນະສໍາຄນັດາ້ນມາດຕະຖານ

ເຕກັນກິ ຂອງການປະມູນ” ແລະ ການສົ່ ງໜງັສື

ປະມູນ; ກອບການສະໜອງ, ຂໍມູ້ນດາ້ນເຕກັນກິ 

ແລະ ຂໍມູ້ນດາ້ນວຊິາການ ທີ່ ສົ່ ງໂດຍຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງ

ຂນັປະມູນ ໄດຮ້ບັການກວດກາຢ່າງລະອຽດ 

ແລະ ໄດຮ້ບັການສມົທຽບກບັມາດຕະຖານດາ້ນ

ເຕກັນກິ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນເອກສະສານປະມູນສະ

ບບັມາດຕະຖານບໍ?  

 

   ຖາ້ບໍ່ ໄດເ້ຮດັ, ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ ແລະ ພືນ້ຖານ

ໃນການປະເມນີ.  

21 ອງີຕາມການກວດຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ກ່ຽວກບັເນືຶອ້

ໃນຂອງບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົການປະມູນ 

ທຽບໃສ່ມາດຖານເງ ື່ອນໄຂການປະເມນີ ທີ່ ກາໍນດົ

ໄວໃ້ນເອກະສານການປະມູນສະບບັມາດຕະ

ຖານ, ຂໍມູ້ນເຫຼ ົ່ ານັນ້ ສອດຄ່ອງກນັບໍ?  

   ຖາ້ບໍ່ ສອດຄ່ອງ, ຈ ົ່ ງລະບຸວ່າ ມາດຖານໃດ ໃນ

ເອກະສານປະມູນ ບ່ໍໄດຢູ່້ໃນບດົລາຍງານຜນົ

ການປະເມນີ ແລະ ເຊັ່ ນດຽວກນັ ຈ ົ່ ງລະບຸມາດ

ຖານໃດແນ່ ຢູ່ໃນບດົລາຍງານ.  



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  10 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

 

  ອງີຕາມເອກະສານທີ່ ສົ່ ງໂດຍຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັ

ປະມູນ ເພື່ ອສມົທຽບກບັມາດຖານເງ ື່ອນໄຂ 

ທີ່ ຈະຖກືປະເມນີ ແລະ ການປະເມນີຂອງຄະ

ນະກາໍມະການປະເມນີ ຕາມບດົລາຍງານຜນົ

ການປະເມນີ ເຫນັວ່າ:  

 

o ມາດຖານການປະເມນີດາ້ນປະສບົ

ການ ຂອງຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ແຕ່

ລະທ່ານ ໄດຮ້ບັການປະເມນີຢ່າງຖກື

ຕອ້ງເໝາະສມົບໍ? (ສະມດັທະພາບ

ດາ້ນການເງນິ, ຄະດຄີວາມທີ່ ຍງັຄາ້ງ

ຄາ, ແລະອື່ ນໆ), ມາດຖານເງ ື່ອນໄຂ 

ແຕ່ລະອນັ ໄດຮ້ບັການປະເມນີຢ່າງຖກື

ຕອ້ງເໝາະສມົບໍ?  

 

    

 

 

 

 

 

ຖາ້ບໍ່ ເໝາະສມົ, ຈ ົ່ ງລະບຸຈດຸອ່ອນໃນການປະ

ເມນີ.  

 o ມາດຖານເງ ື່ອນດາ້ນລາຍຮບັສະ

ເລັ່ ຍປະຈາໍປ,ີ ມູນຄ່າສຸດທ,ິ ແລະ ສະ

ມດັທະພາບດາ້ນການເງນິ ໄດຮ້ບັການ

ປະເມນີຢ່າງຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ ແລະ 

ຜ່ານການຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງ ທຽບ

ໃສ່ ບດົລາຍງນຜນົການກວດສອບບນັ

ຊ ີທີ່ ສົ່ ງມານໍາ ບໍ?  

   ຖາ້ບໍ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຈ ົ່ ງລະບຸຈດຸອ່ອນຂອງການປະ

ເມນີ.  

 o ຊບັພະຍາກອນການເງນິ ໄດຮ້ບັກນຢັງ້

ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງ ຕາມລະບຽບກດົ

ໝາຍບໍ (ເຊັ່ ນ: ເອກະສານສນິເຊື່ ອ, 

ແລະ ອື່ ນໆ)?  

 

    

 o ມາດຖານເງ ື່ອນໄຂກ່ຽວກບັຄະດີ

ຄວາມທີ່ ຍງັຄາ້ງຄາໄດຮ້ບັການປະເມນີ 

ແລະ ຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງ ທຽບໃສ່

ເນືອ້ໃນໃບດຸ່ນດ່ຽວທາງດາ້ນການ

ເງນິແລວ້ບໍ?  

   ຖາ້ບໍ່ ຜ່ານການຢັງ້ຢນື, ຈ ົ່ ງລະບຸຈດຸທີ່ ຄວນປບັ

ປຸງ.  

  ຖາ້ມາດຖານເງ ື່ອນໄຂດາ້ນຄຸນນະວຸດ ບ່ໍໄດ ້

ຮບັການປະເມນີຢ່າງເໝາະສມົ, ຜຸເ້ຂົາ້ແຂ່ງ

ຂນັປະມູນທີ່ ຖກືປະກາດວ່າເປນັຜູຊ້ະນະ

ການປະມູນ ຄວນຈະໄດຮ້ບັສນັຍາບໍ?  

 

   ຖາ້ບໍ່ , ຈ ົ່ ງລະບຸວ່າ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ຄນົໃດ 

ຄວນຈະໄດຮ້ບັສນັຍາ ແລະ ຍອ້ນເຫດຜນົໃດ.  

 



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  11 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

22 ມເີອກະສານຄບົຖວ້ນພຽງພໍ ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນ

ຂັນ້ຕອນການປະເມນີ ບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸວ່າ ເອກະສານໃດທີ່ ຍງັບ່ໍທນັມ.ີ  

  ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດນໍ້າໃຊເ້ອກະສານປະມູນຕົນ້ສະ

ບບັບໍ ເພືຶ່ ອທວນຄນືຂະບວນການປະເມນີ?  

 

    

  ມກີານດດັແກ/້ການປ່ຽນແປງ/ການດດັສມົ 

ໃນເອກະສານປະມູນບໍ ພາຍຫຼງັເອກະສານ

ປະມູນ ຖກືເປດີ?  

 

    

23 ໃນຂະບວນການປະເມນີ, EA ຫຼ ື ຄະນະກາໍມະ

ການປະມູນ ຕດິຕໍ່ ພວົພນັກບັຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະ

ມູນ ກ່ຽວກບັການຂໍຄວາມກະຈາ້ງແຈງ້ ບໍ?  

 

    

  ຖາ້ມກີານຕດິຕໍ່ ພວັພນັ, ບດົບນັທກຶເອກະ

ສານ ກ່ຽວກບັການຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈງ້ທງັ

ໝດົ ທີ່ ໄດຮ້ບັ ຖກືເກບັມຽ້ນບ?ໍ  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ລາຍລະອຽດຂອງຂໍມູ້ນ ທີ່ ບ່ໍໄດຖ້ກື

ເກບັມຽ້ນໄວ.້  

24 ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມການປະເມນີ ໄດຖ້ກືເຊນັ

ຮບັຮອງໂດຍ ສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການປະມູນ 

ໝດົທຸກຄນົບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊື່ ສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການ ທີ່ ບ່ໍໄດ ້

ລງົລາຍເຊນັ.  

  ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົການປະມູນ 

ຖກືເຊນັຮບັຮອງໂດຍ ສະມາຊກິຄະນະກາໍ

ມະການປະມູນບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸຊື່ ສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການ ທີ່ ບ່ໍໄດ ້

ເຊນັ.  

  ບດົລາຍງານຜນົການປະມູນ ປະກອບດວ້ຍຂໍ ້

ມູນລະອຽດຄບົຖວ້ນ ເພື່ ອອະທບິາຍ ສາ

ເຫດ ກ່ຽວກບັຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນທີ່ ບ່ໍຕອບ

ສະໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ (ອງີຕາມການກວດ

ກາຂອງຂາ້ພະເຈົາ້) ບໍ?  

 

    

25 ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານເປດີການປະມູນຄນືໃໝ່, ມີ

ເຫດຜນົໜກັແໜນ້ພຽງພໍບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ ທີ່ ມກີານເປດີການປະມູນຄນື

ໃໝ່  

  ໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຈາກເອດບີ ີ ກ່ອນຈະ

ເປດີການປະມູນຄນືໃໝ່ບໍ?  

 

   ຖາ້ບໍ່ ໄດຮ້ບັ, ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົວ່າ ເປນັຫຍງັ

ຈິ່ ງບໍ່ ຂໍອະນມຸດັຈາກ ເອດບີ.ີ  



ລາຍການ 3: ລາຍການກວດກາການປະມນູຈດັຊືສ້ນິຄາ້ສາກນົຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ (EA) 

ໜາ້  12 ໃນ 12 

 

ລ/ດ. ຄໍາຖາມ ແມ່ນ ບ່ໍ

ແມ່ນ 

ບ່ໍມຂໍີ ້

ມູນ  

ໝາຍເຫດ / ສໍາລບັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

F. ການອະນມຸດັສນັຍາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ  

26 ໄດມ້ກີານເຊນັສນັຍາ ຫຼງັຈາກທີ່  ເອດບີ ີອະນຸມດັ

ບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີທີ່ ເອດບີ ີອະນຸມດັໃຫມ້ີ

ການເຊນັສນັຍາ ແລະ ມືເ້ຊນັສນັຍາຕວົຈງິ.  

27 ໜງັສຄໍືາ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ຖກືສົ່ ງ

ໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ອນທີ່ ຈະມກີານເຊນັ

ສນັຍາບໍ?  

 

    

  ໜງັສຄໍືາ້ປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ໄດຮ້ບັ

ການຢັງ້ຢນືຄວາມຖກືຕອ້ງວ່າເປນັເອກະສານ

ສະບບັແທຈ້ງິບໍ?  

 

    

28 ຜູຊ້ະນະການປະມູນ ສະເໜລີາຄາຕໍ່ າກວ່າ ລາຄາ

ຄາດຄະເນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸມູນຄ່າສນັຍາ ທຽບກບັ ມູນຄ່າທີ່ ຄາດ

ຄະເນໄວແ້ລວ້ນັນ້.  

  ໃນກລໍະນທີີ່ ມນູຄ່າສນັຍາຕໍ່ າຫຼາຍ, ໄດມ້ກີານ

ດດັແກສ້ນັຍາ/ຂໍດດັແກສ້ນັຍາບໍ?  

 

   ຈ ົ່ ງລະບຸ ຖາ້ມກີານດດັແກສ້ນັຍາ/ການຂໍດດັແກ ້

ສນັຍາ ທີ່ ເປນັການເພີ່ ມປະລມິານ ແລະ ລາຄາ 

- ແລະ ພອ້ມທງັລະບຸເຫດຜນົ ທີ່ ມກີານດດັແກ ້

ສນັຍາ.  

 

 


