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າໃຊ້ຈ ່າຍເປັນຫຼັກ (QCBS) 
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ທນຶກູຢ້ມື/ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ເລກທ ີແລະ ຊື່

ໂຄງການ 

ສນັຍາເລກທ ີແລະ ລາຍລະອຽດ 

ຊື່ ທີ່ ປກຶສາ/ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ 

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 ໂດຍການດໍາເນນີຂະບວນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ໃຫມ້ຄີວາມໂປງໃສ, ຍຸຕທໍິາ ແລະ 

ຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັພາລະວໄິສ.  

ຈດຸປະສງົຄາດໝາຍຂອງລາຍການນີແ້ມ່ນ: (1) ເພື່ ອສາ້ງໃຫຂ້ະບວນການຈດັຈາ້ງ ທີ່ ຢູ່ພາຍໄຕວ້ທິກີານຄດັເລອືກແບບ ໄປໄດຕ້າມ

ຂັນ້ຕອນທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່ ກໍານດົໄວຄູ່້ມກືານຈດັຈາ້ງທີ່ ປກຶສາ ຂອງ ເອດບີ;ີ ແລະ (2) ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ມາດຕະການຕ່າງໆໄດຮ້ບັການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແນ່ໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນໂອກາດໃນການສໍໂ້ກງ, ການສ່ໍລາດບງັຫຼວງ ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ ໃນ

ໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶ ແລະ ໂຄງການທີ່ ຖກືສະໜບັສະໜນູ/ຄຸມ້ຄອງໂດຍເອດບີ.ີ 

ສິ່ ງສໍາຄນັ, ເອກະສານສະບບັນີ ້ ຄວນຈະຖກືຕື່ ມຂໍມູ້ນ ສໍາລບັ ສນັຍາ QCBS ແຕ່ລະສະບບັ ໂດຍພະນກັງານຕົນ້ຕໍ ທີ່ ຮບັຜດິ

ຊອບວຽກຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ຂອງໂຄງການ ທີ່ ຂຶນ້ກບັອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົກອນຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ, ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ. 

ລ/ດ ຄໍາຖາມ 
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ 
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

A. ການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶສາ 

1 ພວກເຮາົໄດສ້າ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການຄດັເລອືກທີ່ ປກຶ

ສາ (CSC) ແລວ້ບໍ (ຫຼ ືຄະນະກາໍມະການທຽບເທົ່ າ) 

ພາຍໃນຫອ້ງການຂອງ EA ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຂະບວນ

ການຈດັຈາ້ງພະນກັງານທີ່ ປກຶສາ?  

ຈ ົ່ ງລະບຸ ວນັເດອືນປ ີຂອງການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະ

ການ CSC ແລະ ລາຍຊື່ ສະມາຊກິຂອງຄະນະ 

CSC  

B. ການຈດັລຽງລໍາດບັຜູສ້ະໜກັງານທງັໝດົ

2 ພວກເຮາົໄດຈ້ດັລຽງລໍາດບັຜູສ້ະໝກັທງັໝດົ ອງີຕາມ

ຈດົໝາຍ EOI ທີ່ ໄດຮ້ບັບໍ?  

ຈ ົ່ ງລະບຸຈາໍນວນຈດັໝາຍ EOI ທີ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຊື່

ຂອງບໍລສິດັທີ່ ສົ່ ງຈດົໝາຍ EOI ທງັໝດົ 
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ລ/ດ ຄໍາຖາມ 
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ 
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

 ພວກເຮາົ ໄດສ້ົ່ ງສໍາເນາົເອກະສານຈດັລຽງລໍາດບັທີ່

ປກຶສາ ໃຫເ້ອດບີບໍີ?

ຈົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີທີ່ ສົ່ ງເອກະສານໃຫ ້ເອດບີ.ີ 

C. ການຄດັຈອ້ນເອາົຜູສ້ະໝກັງານ 

3 ພວກເຮາົກາໍນດົ ມາດຖານໃນການຄດັຈອ້ນແລວບໍ່ ? ຈ ົ່ ງລະບຸມາດຖານໃນການຄດັຈອ້ນ. 

 ມຄູ່ີມ ືກ່ຽວກບັ ການປະເມນີ ທີ່ ກະກຽມໄວ ້ສໍາ

ລບັ ຄະນະ CSC ບໍ?

 ພວກເຮາົຈດັລຽງລໍາດບັຂອງທີ່ ປກຶສາ ຢ່າງສອດ

ຄ່ອງ ແລະ ຖກືຈດຸປະສງົ ອງີຕາມມາດຖານດາ້ນ

ຄຸນນະວຸດ ທກີາໍນດົໄວບໍ້?

ຈົ່ ງຕລີາຄາວ່າ ລໍາດບັທີ່ ປກຶສາທີ່ ຜ່ານການຄດັ

ຈອ້ນນັນ້ ມເີອກະສານສະໜບັສະໜນູຄບົຖວ້ຍ 

ແລະ ສອດຄ່ອງກບັມາດຖານ ການປະເມນີ ຫຼ ືບໍ.  

 ນອກຈາກມາດຖານ ກ່ຽວກບັ ການຄດັຈອ້ນ

ແລວ້, ມມີາດຖານອື່ ນໆອກີບໍ ທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນ

ການປະເມນີ ແລະ ມາດຖານເຫຼ ົ່ ານີ ້ໄດຮ້ບັການ

ບນັທກຶໄວ ້ແລະ ເປນັເອກະພາບກນັ ພາຍໃນຄະ

ນະ CSC ບໍ?

ຈົ່ ງຕລີາຄາ ດາ້ນຄາມຍຸຕທິໍາ ແລະ ຄວາມຖກືຕອ້ງ 

ຂອງຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະເມນີ ບນົພືນ້ຖານຜນົກະ

ທບົດາ້ນອື່ ນໆ ທີ່ ຄວນພຈິາລະນາ.  

4 ພວກເຮາົໄດດໍ້າເນນີການກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງ ຂອງ

ຈດົໝາຍ EOI ແລະ ຄຸນນະວຸດ ທີ່ ບໍລສິດັທງັໝດົ ທີ່

ເຂົາ້ຮ່ວມ ກາໍນດົໄວບໍ້?  

ຈ ົ່ ງລະບຸ ຈດຸທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ຂດັແຍງ້

ກນັ, ຖາ້ມ,ີ ແລະ ຈົ່ ງອະທບິາຍວ່າ ຂໍມູ້ນເຫຼ ົ່ ານີໄ້ດ ້

ຮບັການສງັລວມເຂົາ້ໃນການປະເມນີບດົສະເໜ ີ

ກ່ຽວກບັ ການສະໜກັງານ ແນວໃດແນ່.  

5 ມກີານດດັແກ ້ລໍາດບັການຄດັຈອ້ນ ພາຍຫຼງັ ທີ່ ໄດຮ້ບັ

ອະນຸມດັຈາກ ເອດບີ ີບໍ?  

ຈ ົ່ ງລະບຸ  ກ່ຽວກບັ ການດດັແກທ້ີ່ ເກດີຂຶນ້, ຖາ້ມ.ີ 

D. ຄໍາຮອ້ງຂໍບດົສະເໜ,ີ ແລະ ການປະເມນີບດົສະເໜດີາ້ນວຊິາການ ແລະ ການເງນິຂອງທີ່ ປກຶສາທີ່ ຜ່ານການຄດັຈອ້ນ 

6 ເອກະສານ RFP ທີ່ ສົ່ ງໃຫບໍ້ລສິດັທີ່ ປກຶສາທີ່ ຖກືຄດັ

ຈອ້ນຜ່ານການທບົທວນແລະອະນຸມດັຈາກເອດບີບໍີ? 

ຈ ົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີທີ່ ເອດບີ ີອະນຸມດັເອາົເອກະ

ສານ RFP.  

7 ພວກເຮາົໄດສ້ົ່ ງເອກະສານ RFP ເຖງິທີ່ ປກຶສາທງັ

ໝດົບໍ?  

ຈ ົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີທີ່ ເອກະສານ RFP ຖກືສົ່ ງໄປ

ເຖງິ ບໍລສິດັທປີກຶສາທີ່ ຖກືຄດັຈອ້ນ.  

8 ມຄໍີາຮອ້ງຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈງ້, ຂໍຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມແລະ/ 

ຫຼ ືຂໍດດັແກຂໍ້ຜ້ດິພາດໃນແບບຟອມເອກະສານ RFP 

ທີ່ ສົ່ ງມາໂດຍ ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາທີ່ ຖກືຄດັຈອ້ນບໍ?  

 ຄໍາຮອ້ງຈາກທີ່ ປກຶສາເຫຼ ົ່ ານີ ້ດໍາເນນີການຢ່າງເປນັ

ລາຍລກັອກັສອນບໍ?

 ຄໍາຕອບແບບສງັລວມ ຕ່ໍກບັຄໍາຮອ້ງຂໍຄວາມກະ

ຈ່າງແຈງ້, ຂໍຂໍມູ້ນເພີ່ ມຕື່ ມ ແລະ/ຫຼ ືການດດັແກຂໍ້ ້

ຜດິພາດ ທີ່ ສົ່ ງໂຍບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ຖກືດໍາເນນີ

ການສົ່ ງ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນບໍ?

 ພວກເຮາົມຫີຼກັຖານບໍວ່າ ຄໍາຕອບແບບສງັລວມ

ຫຼ ື ການດດັແກເ້ອກະສານ RFP ຖກືສົ່ ງອອກ

ແລະ ໄດຮ້ບັໂດຍບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາທງັໝດົ ທີ່ ຖກື

ຄດັຈອ້ນ?



ລາຍການ 4: ລາຍການກວດກາວທິກີານຈດັຈາ້ງແບບອງີໃສ່ຄຸນນະພາບແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍເປນັຫຼກັ (QCBS) 

 

3 

ລ/ດ ຄໍາຖາມ  
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ  
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

9 ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ໄດສ້ງົບດົສະເໜດີາ້ນວຊິາການ ແລະ 

ການເງນິ ໃສ່ໃນຊອງທີ່ ຖກືປດິ ທີ່ ແຍກອອກຈາກກນັ 

ພາຍໃນເວລາ ທີ່ ກາໍນດົໄວບໍ້?  

 

  

10 ພວກເຮາົໄດສ້ົ່ ງເອກະສານບດົສະເໜ ີ ກບັຄນືໃຫບໍ້ລິ

ສດັທີ່ ປກຶສາ ໂດຍບ່ໍເປດີຊອງບໍ ຫຼງັຈາກມືປ້ດິຮບັ

ເອກະສານ?  

 

  

11 ພວກເຮາົດໍາເນນີການກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງ ກ່ຽວ

ກບັຄຸນນະວຸດຂອງບໍລສິດັ ທີ່ ຖກືຄດັຈອ້ນບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ປະສບົການທີ່ ອາດຈະບ່ໍແມ່ນຄວາມຈງິ.  

 ພວກເຮາົໄດກ້ວດກາແລວ້ບໍວ່າ ທີ່ ປກຶສາທີ່ ຖກື

ຄດັຈອ້ນນັນ້ ມຂໍີຂ້ດັແຍງ້ຫຍງັບໍກບັ 

EA/PMU/PIU?  

  

 ພວກເຮາົໄດສ້ງັເກດເຫນັ ຊ່ຽວຊານຄນົດຽວກນັບໍ 

ທີ່ ສະເໜໂີດຍບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາຕ່າງໆ ແລະ ໄດ ້

ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂໍມູ້ນ ທີ່ ບໍລສິດັ

ຂຽນໄວ ້ແລວ້ບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸຈດຸທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ ທີ່ ຖກືາໍນດົໄວ.້  

 ພວກເຮາົໄດກ້ວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງ ກ່ຽວກບັ 

ຄຸນນະວຸດຂອງຊ່ຽວຊານແຕ່ລະຄນົ ທີ່ ຖກືນໍາສະ

ເໜ ີ ແລວ້ບໍ (ເຊັ່ ນ: ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງໃນການ

ສະໜກັງານ, ຜນົສໍາເລດັຂອງວຽກໃນໄລຍະຜ່ານ

ມາ) ຫຼ ື ບໍລສິດັທີ່ ຊະນະການປະມູນ ແລະ ຊ່ຽວ

ຊານ ຖກືນໍາສະເໜໂີດຍຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ຈາໍ

ນວນຫຼາຍ ໜຶ່ ງ ບໍລສິດັ?  

  

 ຊຫິວະປະຫວັດຂອງຊ່ຽວຊານ (CV) ທີ່ ສົ່ ງມາ

ກບັບດົສະເໜ ີ ມລີາຍເຊນັ ແລະ ລງົວນັທ ີ ຢ່າງ

ເໝາະສມົບໍ?  

  

 ອງີຕາມການກວດກາຂອງພວກເຮາົ ກ່ຽວກບັ ບດົ

ສະເໜດີາ້ນວຊິາການ, ພວກເຮາົພບົເຫນັ ຈດຸໃດ

ຈດຸໜຶ່ ງບໍ ທີ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ມກີານສມົຮູຮ່້ວມຄດິ 

ແລະ/ຫຼ ືຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັທີ່ ບ່ໍມຕີວົຕນົ?  

  

  

12 ຄູ່ມກືານໃຫຄ້ະແນນ ແລະ ມາດຖານການປະເມນີ ກາໍ

ນດົໄວໃ້ນເອກະສານຄໍາແນະນໍາເຖງິທີ່ ປກຶສາ ແລະ ນໍາ

ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປະເມນີບດົສະເໜ ີບໍ? 

  

 ພວກເຮາົ ໄດນໍ້າໃຊມ້າດຖານການປະເມນີ ຢ່າງຍຸ

ຕທິໍາ ແລະ ສອດຄ່ອງກນັບໍ ແລະ ໄດໃ້ຫຄ້ະນະ

ບດົສະເໜ ີຢ່າງຖກືຕອ້ງເໝາະສມົບໍ?  
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ລ/ດ ຄໍາຖາມ  
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ  
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

 ພວກເຮາົໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາທີ່ ບ່ໍຕອບສະ

ໜອງບໍ (ບໍລສິດັທີ່ ມຄີະແນນຕໍ່ າກວ່າ 750 ຄະ

ແນນ ໃນຄະແນນລວມທງັໝດົ 1,000 ຄະແນນ) 

ແລະ ໄດສ້ົ່ ງບດົສະເໜກີານເງນິ ກບັຄນືໃຫພ້ວກ

ເຂາົ ໂດຍບ່ໍເປດີຊອງບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີ ທີ່ ແຈງ້ໃຫບໍ້ລສິດັທີ່ ບ່ໍຕອບສະ

ໜອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ຮບັຮູ.້  

  ພວກເຮາົ ໄດແ້ນະນໍາບໍລສິດັທີ່ ຕອບສະໜອງດາ້ນ

ວຊິາການບໍ (ແມ່ນບໍລສິດັທີ່ ມຄີະແນນຕໍ່ າສຸດ 

750 ຄະແນນ) ກ່ຽວກບັ ສະຖານທີ່ , ວນັເດອືນ

ປ ີແລະ ເວລາ ຂອງການເປດີບດົສະເໜດີາ້ນການ

ເງນິ ແບບເປດີກວາ້ງ?  

o ພວກເຮາົໄດກ້ະກຽມ ບດົບນັທກຶ ການເປດີ

ບດົສະເໜກີານເງນິ ທີ່ ມຊີື່ ບໍລສິດັ, ຄະນະ

ແນນບດົສະເໜຄຸີນະພາບດາ້ນວຊິາການ, ມູນ

ຄ່າການປະມູນ ແລະ ລາຍເຊນັຂອງຄະນະ 

CSC?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີທີ່ ບໍລສິດັທີ່ ບ່ໍຕອບສະໜອງ ໄດ ້

ຮບັໜງັສແືຈງ້ການ, ແລະ ສະຖານທີ່ , ວນັທ,ີ ແລະ 

ເວລາ ທີ່ ຈະເປດີບດົສະເໜທີາງດາ້ນການເງນິ.  

 

13 ພວກເຮາົໄດກ້ວດກາ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົຂອງບດົ

ສະເໜດີາ້ນການເງນິ ທຽບໃສກອບວຽກ ແລະ ຄຸນນະ

ວຸດຂອງທີ່ ປກຶສາ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນບດົສະເໜດີາ້ນວຊິາ

ການ ບໍ?  

  

 ພວກເຮາົໄດກ້ວດກາບໍວ່າ ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນການຄາ້ 

ໃນບດົສະເໜ ີ ສອດຄ່ອງກບັ ຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການໃນເອກະສານ RFP ຫຼບໍື?  

  

 ພວກເຮາົ ໄດດ້ດັແກໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງບໍ ກ່ຽວກບັ ຂໍ ້

ຜດິພາດດາ້ນຕວົເລກ ແລະ ທງັຮບັປະກນັວ່າ ບດົ

ສະເໜ ີ ລວມເອາົຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງການບໍລກິານທງັ

ໝດົ ທີ່ ຖກືຄາດຄະເນລາຄາ ຢ່າງສມົເຫດສມົ

ຜນົ?  

  

 ພວກເຮາົໄດຮ້ບັປະກນັແລວ້ບໍວ່າ ເງນິແຮ ແລະ 

ເງນິຕາມໜາ້ວຽກ ຖກືກາໍນດົໄວຢ່້າງຊດັເຈນ ໃນ

ບດົສະເໜ,ີ ແລະ ຈາໍນວນເງນິດັ່ ງກ່າວນັນ້ ສອດ

ຄ່ອງກບັ ຂໍມູ້ນທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນໃບຂໍມູ້ນ?  

  

 ພວກເຮາົໄດ ້ ປ່ຽນລາຄາ ທີ່ ເປນັເງນິຕາອື່ ນໆ ທີ່ ບ່ໍ

ແມ່ນເງນິດອນລາສະຫະລດັ ມາເປນັເງນິດອນລາ

ສະຫະລດັແລວ້ບໍ ໂດຍນໍາໃຊແ້ຫ່ງຂໍມ້ນູອດັຕາ

ແລກປ່ຽນ ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານ RFP?  

  

 ພວກເຮາົໄດຮ້ບັປະກນັແລວ້ບໍວ່າ ບດົສະເໜ ີ ໄດ ້

ກາໍນດົ ແລະ ແຍກອງົປະກອບອາກອນອອກ 

ຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານ RFP?  
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ລ/ດ ຄໍາຖາມ  
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ  
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

14 ພວກເຮາົໄດ ້ ອງີໃສ່ຜນົການຈດັລຽງ ບດົສະເໜຕ່ີາງໆ 

ບນົພືນ້ຖານຄະແນນລວມ ທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການໃຫຄ້ະ

ແນນ ແລະ ຜນົບວກຄະແນນ ຂອງບດົສະເໜດີາ້ນວິ

ຊາການ ແລະ ດາ້ນການເງນິ ບໍ?  

  

ການໃຫຄ້ະແນນ ສໍາລບັ “ຄ່າໃຊຈ່້າຍ” ກາໍນດົໄວ ້ໃນ

ລະດບັ 20% ແມ່ນບໍ?  

 ຖາ້ບໍ່ ແມ່ນ, ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ ແລະ ພືນ້ຖານໃນການ

ກາໍນດົເປເີຊນັ ທີ່ ນໍາໃຊ.້  

15 ພວກເຮາົໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກ ເອດບີບໍີ ກ່ຽວກບັບດົ

ລາຍການຜນົການປະເມນີບດົສະເໜດີາ້ນວຊິາການ 

ແລະ ການໃຫຄ້ະແນນ ບດົສະເໜເີຫຼ ົ່ ານັນ້?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີທີ່ ໄດຮ້ບັອະນມຸດັຈາກເອດບີ.ີ  

E. ການເຈລະຈາ ແລະ ການມອບສນັຍາ  

16 ພວກເຮາົ ໄດດໍ້າເນນີການເຈລະຈາກບັບໍລສິດັ ທີ່ ໄດລໍ້າ

ດບັທໜີຶ່ ງບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ຊື່ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ໄດລໍ້າດບັໜຶ່ ງ ແລະ ວນັ

ເດອືນປ ີທີ່ ຈະດໍາເນນີການເຈລະຈາ.  

 ກ່ອນຈະດໍາເນນີການເຈລະຈາ, ພວກເຮາົໄດຮ້ບັ

ຢັງ້ຢນືແລວ້ບໍວ່າ ສະມາຊກິທງັໝດົ ທີ່ ກາໍນດົລາຍ

ຊື່ໄວບ້ດົສະເໜດີາ້ນວຊິາການ ມເີວລາເຂົາ້ຮ່ວມ?  

  

 ພວກເຮາົ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫບໍ້ລສິດັທີ່ ຖກືເຊນີມາ

ເຈລະຈາ ສົ່ ງເອກະສານຕໍ່ ໄປນີບໍ້:  

o ຈດົໝາຍແຕ່ງຕັງ້ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງບໍລສິດັ ເພື່ ອ

ມາເຈລະຈາ ແລະ ເຊນັສນັຍາ, ແລະ  

o ສໍາເນາົໃບປະກອບທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ຫຼ ື

ໃບສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັ?  

  

 ເອກະສານ TOR ແລະ ລາຄາຫວົໜ່ວຍ ທີ່

ຖກືນໍາສະເໜ ີ ໄດຮ້ບັການເຈລະຈາໃນກອງຊຸມ 

ຍງັແມ່ນບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ ແມ່ນບໍ?  

  

 ຊ່ຽວຊານທີ່ ຖກືນໍາສະເໜ ີ ຍງັແມ່ນຄນົເກົ່ າບໍ ຫຼງັ

ຈາກການເຈລະຈາ?  

  

o ໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານປ່ຽນຕວົຊ່ຽວຊານ, ພວກ

ເຮາົເພິ່ ງພໍໃຈ ຕໍ່ ຄວາມສມົເຫດສມົຜນົ ຂອງ

ເຫດຜນົຂອງບໍລສິດັທີ່ ມາເຈລະຈາບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ເຫດຜນົ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ.  

o ພວກເຮາົໄດຮ້ບັປະກນັແລວ້ບໍວ່າ ຊ່ຽວຊານ 

ທີ່ ສະເໜຂໍີປ່ຽນຕວົນັນ້ ຢ່າງໜອ້ຍ ມຄຸີນນະ

ວຸດລະດບັດຽວກນັ ເພື່ ອຂໍອະນຸດມດັຈາກຜູ ້

ກູຢ້ມື?  

 

  

 ພວກເຮາົໄດຊ້ີແ້ຈງ້ ກ່ຽວກບັພນັທະເລື່ ອງສ່ວຍສາ

ອາກອນ (ຖາ້ມ)ີ ແລະ ປະກອບເຂົາ້ເປນັເນືອ້ໃນ

ຂອງສນັຍາ ແລວ້ບໍ?  

 

 ເອກະສານ ກ່ຽວກບັພນັທະສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ ້

ລວມເຂົາ້ເປນັ ເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາ.  



ລາຍການ 4: ລາຍການກວດກາວທິກີານຈດັຈາ້ງແບບອງີໃສ່ຄຸນນະພາບແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍເປນັຫຼກັ (QCBS) 
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ລ/ດ ຄໍາຖາມ  
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ  
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

17 ພວກເຮາົໄດ ້ ເອາົສໍາເນາົແບບຟອມການປະເມນີການ

ປະຕບິດັວຽກບໍ?, ແລະ ແບບສອບຖາມພາຍຫຼງັສິນ້

ສຸດສນັຍາ  ໃຫບໍ້ລສິດັທີ່ ມາເຈລະຈາ ຕື່ ມຂໍມູ້ນໃສ່ບໍ? 

ແລະ ຂັນ້ຕອນ ກ່ຽວກບັບດົລາຍການການປະ

ເມນີການປະຕບິດັວຽກ ແລະ ແບບສອບຖາມພາຍຫຼງັ

ສິນ້ສຸດສນັຍາ ໄດຮ້ບັການອະທບິາຍບໍ?  

 ຂຶນ້ກບັຄວາມຍາວຂອງສນັຍາ, ການປະເມນີອາດຈະ

ດໍາເນນີການໃນໄລຍະ, ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັໄລຍະສິນ້

ສຸດສນັຍາ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາ. ໂດຍຜ່ານການນໍາ

ໃຊແ້ບບສອບຖາມຫຼງັສິນ້ສຸດສນັຍາ, ທີ່ ປກຶສາ ມໂີອ

ກາດສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ ກ່ຽວກບັບດົລາຍງານ

ການປະເມນີຜນົ ແລະ ກ່ຽວກບັ ຄວາມສາມາດຂອງ

ຜູກູ້ຢ້ມື.  

18 ການເຈລະຈາ ປະສບົຜນົສໍາເລດັບໍ ແລະ ຜນົການເຈ

ລະຈາ ເຮດັໃຫທ້ງັສອງຝ່າຍຄ ືEA ແລະ ບໍລສິດັທີ່ ປກຶ

ສາ ຕກົລງົເຊນັສນັຍາຮ່ວມກນັບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ວນັເດອືນປ ີຂອງມືເ້ຊນັສນັຍາ.  

 ສໍາລບັບໍລສິດັຮ່ວມທນຶ, ພວກເຮາົຮຽກຮອ້ງໃຫ ້

ສະມາຊກິທງັໝດົຂອງບໍລສິດັຮ່ວມທນຶ ລງົ

ລາຍເຊນັ ໃນສນັຍາບໍ?  

  

19 ໃນກລໍະນ ີ ການແຈລະຈາບ່ໍປະສບົຜນົສໍາເລດັ, ພວກ

ເຮາົໄດຮ້ບັຄວາມເຫນັດ ີ ຂອງເອດບີບໍີ ກ່ອນຈະຢຸດ

ການເຈລະຈາ ກບັບໍລສິດັ, ແລະ ກ່ອນຈະເລີ່ ມຕົນ້ເຈ

ລະຈາກບັບໍລສິດັ ລໍາດບັຮອງລງົມາ?  

  

20 ພວກເຮາົໄດ ້ ແຈງ້ໃຫບໍ້ລສິດັທີ່ ບ່ໍຊະນະການປະມູນ 

ຮບັຮູ ້ ກ່ຽວກບັ ບດົສະເໜ ີ ທີ່ ກາໍລງັຈະໄດຮ້ບັສນັຍາ 

ບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ວນັເດອືນປ ີຂອງມືທ້ີ່ ແຈງ້ການ ເຖງິບໍລສິດັ

ທີ່ ບ່ໍຊະນະການປະມູນ.  

 

F. ການເຜຍີແຜ່ ກ່ຽວກບັການມອບສນັຍາ  

21 ພວກເຮາົໄດສ້ົ່ ງເອກະສານຕໍ່ ໄປນີ ້ເຖງິ ເອດບີ ີບໍ ກ່ຽວ

ກບັ ເວບັໄຊຂ້ອງເອດບີ?ີ  

 ຊື່ ຂອງທີ່ ປກຶສາທງັໝດົ ທີ່ ສງົບດົສະເໜ ີ 

 ຄະແນນດາ້ນວຊິາການ ທີ່ ອອກໃຫທ້ີ່ ປກຶສາ ແຕ່

ລະບລສິດັ  

 ມູນຄ່າທີ່ ສະເໜ ີຂອງທີ່ ປກຶສາ ແຕ່ລະບໍລສິດັ  

 ການຈດັລຽງລໍາດບັບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ໂດຍລວມ  

 ຊື່ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ຊະນະການປະມູນ ແລະ ມູນຄ່າ

ລວມຂອງສນັຍາ  

 ຈ ົ່ ງລະບຸຂໍມູ້ນ ວນັເດອືນປ ີທີ່ ສົ່ ງເຖງິ ເອດບີ.ີ  

22 ໃນການເຜຍີແຜ່ການມອບສນັຍາ, ພວກເຮາົໄດລ້ະບຸ

ບໍວ່າ ບໍລສິດັທື່ ປກຶສາໃດທີ່ ສົ່ ງບດົສະເໜ ີ ຕອ້ງການ

ສອບຖາມເຫດຜນົວ່າ ເປນັຫຍງັບໍລສິດັຂອງຕນົຈິ່ ງບໍ່

ຖກືຄດັເລອືກ, ບໍລສິດັເຫຼ ົ່ ານັນ້ ສາມາດສະເໜຂໍີເຫດ

ຜນົ ຈາກຜູກູ້ຢ້ມືໄດ?້  

  

G. ການປະຕເິສດບດົສະເໜທີງັໝດົ ແລະ ການແຈງ້ເຊນີຄນືໃໝ່  

23 ພວກເຮາົ ມກີລໍະນທີີ່ ມກີານປະຕເິສດ ບດົສະເໜທີງັ

ໝດົບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸເຫດຜນົ ທີ່ ມກີານປະຕເິສດບດົສະເໜທີງັ

ໝດົ.  



ລາຍການ 4: ລາຍການກວດກາວທິກີານຈດັຈາ້ງແບບອງີໃສ່ຄຸນນະພາບແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍເປນັຫຼກັ (QCBS) 
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ລ/ດ ຄໍາຖາມ  
ແມ່ນ/ບ່ໍແມນ/ບ່ໍ

ມຂໍີມູ້ນ  
ໝາຍເຫດ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  

 ຖາ້ແມ່ນ, ພວກເຮາົໄດແ້ຈງ້ການເຖງິ ເອດບີ ີແລະ 

ໄດຮ້ບັອະນມຸດັ ຈາກເອດບີ ີ ກ່ອນທີ່ ຈະການປະຕິ

ເສດ ແລະ ດ າເນນີຂັນ້ຕອນໃໝ່ ບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸວດັເດອືນປ ີທີ່  ເອດບີ ີໄດຮ້ບັແຈງ້ການ ແລະ 

ໄດຮ້ບັ ອະນຸມດັ ຈາກ ເອດບີ.ີ  

 ກ່ອນທີ່ ຈະດໍາເນນີຂັນ້ຕອນໃໝ່ ຫຼງັຈາກມກີານ

ປະຕເິສດບດົສະເໜທີງັໝດົ, ຊຶ່ ງອາດຈະລວມເອາົ

ການດດັແກເ້ອກະສານ RDP, ພວກເຮາົໄດຮ້ບັ

ອະນຸມດັ ຈາກ ເອດບີ ີບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸວນັເດອືນປ ີທີ່ ເອດບີ ີອະນຸມດັ.  

H. ການຄຸມ້ຄອງສນັຍາ  

24 ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັປະມູນ ທີ່ ຊະນະການປະມູນ ໄດໃ້ສ່ມູນ

ຄ່າຕໍ່ າກວ່າ ລາຄາຄາດຄະເນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ມູນຄ່າສນັຍາ  ທຽບໃສ່ ມູນຄ່າທີ່ ຄາດຄະເນ

ໄວ.້  

ໃນກລໍະນທີີ່ ຕໍ່ າກວ່າຫຼາຍ, ໄດມ້ກີານສະເໜຂໍີດດັ

ແກ/້ປ່ຽນແປງສນັຍາບໍ?  

 ຈ ົ່ ງລະບຸ ຖາ້ວ່າ ການປ່ຽນ/ດດັແກສ້ນັຍາ ເພີ່ ມກອບ

ການບໍລກິານຂອງທີ່ ປກຶສາ, ພອ້ມທງັເຫດຜນົ.  

 


