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ປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ປີ 2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ 
ລະໄລຍະ). ນະໂຍບາຍການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນດາກິດຈະກຳ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ອົງກອນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ 
ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB, ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ADB ໄດ້ອອກ 
ແບບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະບັບປີ 2017 ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມ 
ຢືດຫຸ່ຍນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂຄງການ ຕະຫຼອດຮອດການປັບປຸງນໍາມາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ 
ໂດຍການສຸມໃສ່ຮູບແບບໃຫ່ມ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ 
(Value for Money) ແລະ ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ. 

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບຕ່າງໆທີ່ ADB ຈັັດພິມໃນປີ 2018 ເພື່ອປະກອບເຂົ້າ 
ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປີ 2017. ຄູ່ມືແນະນໍາ  ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ໄດ້ສົນທະນາປະເດັນຕ່າງໆ 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ພາກຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ລະບົບຂອບໃໝ່ 
(ເບິ່ງບັນຊີລາຍການຂ້າງລຸ່ມ). ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຕິດພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນເປັນປະຈໍາ ແລະ 
ຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກັນ. ເອກະສານອ້າງອີງທັງໝົດທີ່ກ່າວເຖິງ “ຄູ່ມືແນະນໍາ” ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ມືແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້. 
ຄູ່ມືແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກໄດ້ຕະຫລອດເວລາ. 
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ການປະຕິຮູບລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ (Value 
for Money) ໂດຍການປັບປຸງຄວາມຢືດຫຸ່ຍນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໂດຍຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ (ເບິ່ງການສະແດງພາບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ). ຄວາມ 
ຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ກວມລວມ ເຊິ່ງມີ 
ສາມເສົາຄໍ້າສະໜັບສະໜູນຄື: ປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຢືດຫຸ່ຍນ. ຫັຼກການພື້ນຖານສອງປະການ 
ຄື:  ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແມ່ນປິ່ນອ້ອມທຸກອົງປະກອບຂອງໂຄງສ້າງນີ້.

ເວລາ
ເວລາແມ່ນສິ່ງສຳຄັນພື້ນຖານສຳລັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນເມື່ອໂຄງການສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ຫືຼ 
ເມື່ອການດຳເນີນການສຳເລັດໄດ້ໂດຍໄວແມ່ນການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຕົວຢ່າງໂຄງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງສຳເລັດໄດ້ໄວແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
ຄວາມໜັ້ນຄົງ ຫືຼ ຄຸນຄ່າອື່ນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການຊົມໃຊ້ເສັ້ນທາງນັ້ນເອງ. ມັນແມ່ນຜົນຂອງການລົງທຶນທີ່ໄດ້
ກັບມາໃຫ້ແກ່ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການເລັ່ງລັດໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນການຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ 
ຊະນະການປະມູນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂຄງການປະຕິບັດຊັກຊ້າກໍ່ຈະສູນເສຍຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນ.

ເມື່ອພິຈາລະນາຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນໃນແງ່ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ທຸກໆສິ່ງ
ເຊັ່ນ: (i) ການເຮັດໃຫ້ຮອບວຽນການຈັດຊື້ສັ້ນລົງ ຫືຼ (ii) ການເລັ່ງລັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການພັດທະນາ.

ຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ
 ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຫັຍດ ຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຊິ່ງມັນຈຳ 

ເປັນຕ້ອງເຮັດການປະເມີນກ່ຽວກັບ ມູນຄ່າທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຄ່ຽງຄູ ກັບ ການ 

ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມູນຄ່າລວມທີ່ເໝາະສົມຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບ ຄວາມຢືດຫຸ່ຍນ

• ຫຸຼດມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກຳ
• ເພີ່ມທັກສະ
• ເພີ່ມລະດັບການນຳໃຊ້  

ເທັກໂນໂລຊີ ສູງຂຶ້ນ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການ 

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານ 
ລະບົບບອີເລັກໂທຮນິກ

• ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຢ່າງ 

ວ່ອງໄວ
• ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກທີ່  

ກຳລັງ ພັດທະນາໃນຂະບວນ 
ການ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ປັບປຸງການວາງແຜນ ຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ   
ນິຕິກໍາ

• ສັນຍາ ທີ່ປະກອບບັນທັດຖານ  
ການປະຕິບັດງານຈະແຈ້ງ

• ຈຳກັດການຮ້ອງທຸກ
• ປັບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງ ADB

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ
• ການກະຈາຍອຳນາດລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ
• ການຮັບຮອງການກະກຽມການ 

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທາງເລືອກ
• ການຕັດສິນໃຈຕາມພື້ນຖານການ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ການມອບໝາຍວຽກ
• ການປະມູນທີ່ໃຫ້ນໍ້າໜັກແກ່ບັນ 

ທັດຖານຂອງເອກະສານ 
ສະໜີໂຄງການ

ຄວາມຍຸຕິທຳ
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ຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ແມ່ນ ແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ແລະ ອະທິ 
ບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ເອດີບີ ປີ 2017 ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ).

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາ ເມື່ອນຳໃຊ້ນະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງເອດີບີ ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ.

ເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະສານແມ່ແບບ (ບໍ່ຕາຍຕົວ) ແລະ ຈະມີການປັບປຸງຄືນຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ.

ຕິດຕາມສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບຫ້ຼາສຸດ ຢູ່ໃນເວັບໄຊສູນທຸລະກິດຂອງເອດີບີ ທີ່
https://www.adb.org/business/main.

ຜູ້ອ່ານ 
ໃນທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນຫັວງໃຫ້ຜູ້ອ່ານນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ຕົນເອງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ານ.

ຜູ້ອ່ານແມ່ນມີຄວາມຊຳນານງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳທີ່ນຳໃຊ້ເງິນທັງໝົດຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນ
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກເອດີບີ ຫືຼ ແມ່ນທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ.

ຄຳຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ, ການຊີ້ແຈງ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນການເຝີກອົບຮົມ, 
ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊຂອງ ADB. 

ຕິດຕາມສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບຫ້ຼາສຸດ ຢູ່ໃນເວັບໄຊສູນທຸລະກິດຂອງ ADB ທີ່ https://www.adb.org/
business/main.

ກົດໝາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບ 
ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
(ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການ ພາຍໃນອະທິປະໄຕ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ) ສໍາລັບໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ 
ທຶນຂອງ ADB ໂດຍການລົງທຶນທີ່ນຳໃຊ້ ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກ ADB (ແຕ່ບໍ່ລວມເງິນກູ້ຂອງ 
ADB ສໍາລັບໂຄງການຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB (ບໍ່ລວມ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ.

ໃນກໍລະນີມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານສະບັບ 
ຫ້ຼາສຸດ ຖືເປັນເອກະສານສັກສິດກວ່າ. ສັນຍາສະໜອງທຶນຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນທາງນິຕິກໍາ 
ລະຫ່ວາງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ 
ການບໍລິການ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ອອກ ແລະ ຕາມສັນຍາ 
ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້.



viii

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

CIF — ມູນຄ່າ, ການປະກັນໄພ ແລະ ການຂົນສົ່ງ 

CIP —  ມູນຄ່າ, ການປະກັນໄພ, ການຂົນສົ່ງຮອດສະຖານທີ່ 
(ຊື່ສະຖານທີ່ຢູ່ປາຍທາງ)

EXW — ລາຄາຢູ່ສະຖານທີ່ຜະລິດ, ລາຄາໂຮງງານ, ລາຄາຢູ່ສາງ  
                                ລາຄາສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ວາງຂາຍຢູ່ຖ້ານ)

GNI — ລວມຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ 

OCB — ການປະມູນເປີດກວ້າງ

SMEs — ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນນຳໃຊ້ທຶນ



ix

ບົດສະຫຸຼບໂດຍສັງເຂບ

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນລວບລວມວິທີການປະຕິບັດການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດຂອງ ADB ຕໍ່ກັບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການນຳໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ  ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ 
ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017.

ກ່ອນຫ້ນານີ້, ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພຽງແຕ່ກໍລະນີການປະມູນສາກົນເທົ່ານັ້ນ.   
ຈາກການແນະນຳກ່ຽວກັບການປະມູນການເປີດກວ້າງສາກົນ, ນະໂຍບານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໄດ້ຍົກເລີກການ 
ແບ່ງແຍກລະຫ່ວາງ ການປະມູນ “ສາກົນ” ແລະ “ພາຍໃນ”. ສະນັ້ນ, ໃນປະຈຸບັນນີ້ ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນ 
ປະເທດອາດຈະນຳໃຊ້ເມື່ອໃດທີ່ມີການໂຄສະນາພາຍໃນປະເທດ.

ແຜນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດຕາມຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ເຄີຍນຳໃຊ້ຜ່ານມາພາຍໃຕ້ບົດ 
ແນະນຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB (ປີ 2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຢືດຫຸ່ຍນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຂອບເຂດການໃຫ້ສິດທິພິເສດຈະບໍ່ມີການກຳນົດຂາດຕົວອີກຕໍ່ໄປ ແລະ  
ອາດຈະດັດປັບຕາມເພດານທີ່ໄດ້ກໍານົດ.

ສຳລັບການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຈະແນະນຳວິທີການໃຫ່ມໃນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍ
ໃນປະເທດ. ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ທີ່ລວມເອົາ “ການນໍາໃຊ້ຊ່ຽວຊານ 
ພາຍໃນປະເທດ ສຳລັບຕໍາແໜ່ງຕົ້ນຕໍ” ປະກອບເຂົ້າໃນບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ. ໃນໄລຍະ 
ຜ່ານມາ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້  ພຽງແຕ່ການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການໃນບາງຕໍາແໜ່ງທີ່ເປັນ “ພາຍໃນປະເທດ“ ເທົ່າ 
ນັ້ນ. 



I. ພາກສະເໜີ

1.1 ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວິທີການໃຫ້
ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ທີ່ອາດຈະນຳໃຊ້ໃນໂຄງການທີ່ມີການນຳໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນ 
ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບ 
ຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB: ສໍາລັບການສະ ໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການ 
ບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ), ADB ອາດຈະຮັບເອົາການປະຕິບັດ
ຂໍ້ກຳນົດເພື່ອການສົ່ງເສີມ ຫືຼ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຜ່ານແຜນການໃຫ້ສິດທິ     
ພິເສດພາຍໃນປະເທດ ຖ້າຫາກ ADB ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈທີ່ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວໄດ້ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການຈັດຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍ.1

1.2 ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB: ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, 
ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ຈະຊຸກ 
ຍູ້ການພັດທະນາຂະແໜງການ ການເຮັດສັນຍາ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການຜະລິດ ພາຍໃນປະເທດຂອງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມເອງ. ADB ສົ່ງເສີມການພັດທະນານີ້ໃນສອງທິດທາງຄື:

(i) ໂດຍຜ່ານການດໍາເນີນການ: ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງ ADB 
ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງທີ່ຈະສຸມໃສ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການ 
ສະເພາະ, ອຸດສະຫະກຳ ຫືຼ ການດໍາເນີນງານຂອງພາກເອກະຊົນ, ນິຕິບຸກຄົນສະເພາະໂດຍ 
ຜ່ານການລົງທຶນເປັນຫຸ້ນສ່ວນ, ການຄ້ຳປະກັນ ແລະ/ຫືຼ ການກູ້ຢືມ, ADB ອາດຈະຈັດຫາທຶນ  
ເພື່ອເຮັດການຄ້າເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ທັງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດພາຍ 
ໃນປະເທດ.

(ii) ໂດຍຜ່ານແຜນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ: ADB ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມ
ທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ເພື່ອນຳໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ບໍລິສັດ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນ 
ວຸດທິເໝາະສົມພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ.  

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ໄດ້ກະກຽມເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສໍາລັບທິດທາງທີສອງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້. ແຜນວາດ 1 
ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງ ADB.

1.3 ໃນຂະນະທີ່ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປີ 2017 ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຢືດຫຸ່ຍນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ 
ໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈໍາເປັນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຂໍ້ຖົກຖຽງ ແລະ ການໂຕ້ຕອບຄືນ ເມື່ອນໍາໃຊ້ສິດທິ
ພິເສດດັ່ງກ່າວໃນຕົວຈິງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ໃນການສົ່ງເສີມ ການເຂົ້າຮ່ວມ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທົ່ວໄປ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ຈະອະທິບາຍເຫດຜົນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການນຳໃຊ້ສິດ 
ທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ.

1 ເມື່ອຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ອະນຸຍາດຂອບເຂດການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງປະເທດ 
ກຳລັງພັດທະນາຂອງ ADB, ADB ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງ ADB. ສ່ວນວິທີ    
ການນໍາໃຊ້ແຜນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ (ແລະ ຂອບເຂດລາຄາທີ່ນໍາໃຊ້) ຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນແຜນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ. ເບິ່ງລະບຽບການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3, ວັກ 80-82).
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ຮອບວຽນການ

ຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ຄວາມ
ຍຸຕ
ິທໍາ

ຄວາມຄຸ�ມຄ�າ

ຄຸນ
ນະພ

າບ

ປະ
ສດິ

ທິພ
າບ

ປະຢ�ດ

ຄວາມໂ��ງໃ�
ຮູບແ�ບໂ�ງການ

ການວາງແ�ນຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ
ແ�ນຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງການປະເ�ີນ

ຄວາມສ�ຽງ ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງ
ໂ�ງການປ�ມຄູ�ມືບໍລິຫານໂ�ງການ

ການຊ�ວຍເ�ືອດ�ານວິຊາການ-ການ
ເ�ັດທຸລະກຳການຈ�ດໝວດຄວາມສ�ຽງ

ຂອງການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ເ�ກະສານການປະມູນ
ການມອບສ�ນຍາ

ແ�ນຄຸ�ມຄອງສ�ນຍາ

ຜ�ນຕອບກ�ບ �ື ການປະເ�ີນ

ການຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດ ແ�ະ 
ຄຸ�ມຄອງສ�ນຍາ

ເ�ກະສານລາຍງານຜ�ນສຳເ�ັດ
ໂ�ງການການສ�ນສຸດສ�ນຍາ (ການ
ປິດສ�ນຍາ)ບ�ດຮຽນທ�ຖອດຖອນໄ��

ຍຸດທະສາດເ��ອການຮ�ວມມື
ກ�ບປະເ�ດ

ປະເ�ດ ແ�ະ ຂະແ�ງການ/ອ�ງກອນ
ການປະເ�ີນຄວາມສ�ຽງຂອງ

ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ການປະເ�ີນການປະມູນ
ເ�ກະສານລາຍງານຜ�ນ

ການປະເ�ີນ

ການປະມູນ

ແຜນວາດ 1: ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ນອນໃນຮອບວຽນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

1.4 ADB ນຳໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ຕົນສະໜອງທຶນດ້ວຍຄວາມລະ
ມັດລະວັງ ແລະ ໃນເມື່ອແຜນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ຫາກມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຊັດເຈນ 
ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນທີ່ນີ້ (ເບິ່ງກ່ອງຂໍ້ມູນ). ນີ້ແມ່ນຄວາມຂັດແຍ່ງໃນຕົວມັນເອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກແຜນການໃຫ້ສິດ
ທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ກັບຫັຼກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ທີ່ຕິດພັນກັບການປະຫັຍດ ແລະ ຄວາມ 
ຍຸຕິທໍາ ປະກອບເຂົ້າກັບການຂາດຫັຼກຖານ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນເຫຼົ່ານີ້.

1.5 ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະນຳໃຊ້ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ສິນຄ້າ,
(ii) ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ແລະ
(iii) ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ.

 ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ
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ກ່ອງຂໍ້ມູນ

ສິ່ງທີ່ຄວນເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດຂອງໂຄງການ
ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງການນຳໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດຖືເປັນສໍາຄັນໂດຍຜ່ານການປະເມີນດ້ານ 
ຕະຫລາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ ຫືຼ ສິນຄ້າຜະລິດພາຍໃນປະເທດ 
ນັ້ນ ບໍ່ສົງຜົນກະທົບຕໍ່ການແຂ່ງຂັນ. ມັນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ 
ຫືຼ ສິນຄ້າຜະລິດພາຍໃນປະເທດງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຮງງານ.

ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ເປັນວົງກວ້າງຄວນນໍາມາພິຈາລະນາ ເພື່ອໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະ 
ເທດເຊັ່ນດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ: ການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະສົ່ງເສີມການພັດ 
ທະນາພາກເອກະຊົນໃນປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ໂດຍຜ່ານການໃຫ້ສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງໃຫ້ 
ໂອກາດຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອຊະນະສັນຍາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ແຜນການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ພາຍໃນປະເທດ 
ທີ່ໄດ້ອອກແບບບໍ່ດີ ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄຸນນະພາບພາບຂອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫືຼ ການ ບໍລິການ 
ຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ມີຄຸນວິດເໝາະສົມນັ້ນຕໍ່າກວ່າ. ອີກທາງເລືອກອື່ນ, ເມື່ອນໍາໃຊ້ການໃຫ້ 
ສິດທິພິເສດດ້ານລາຄາ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການອັນດຽວກັນ ຫືຼ ຄ້າຍຄືກັນ.

ມັນສາມາດເກີດມີຂໍ້ພິພາດຂຶ້ນໄດ້ ເມື່ອແຜນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ຫາກໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວກໍ 
ສົ່ງຜົນໃຫ້ການແຂ່ງຂັນຫັຼດຜ່ອນລົງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນໃນການແຂ່ງຂັນຂອງອຸດສາຫະກຳພາຍໃນ ເພື່ອຈະໄດ້ 
ມາປະສິດທິພາບຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ມີລະດັບດີທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຜູ້ຊົມໃຊ້ຮັບພາລະຂອງມູນຄ່າທີ່ 
ສູງຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



ແຜນວາດ 2: ຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

II. ສັງລວມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການໃຫ້ສິດທິພິເສດ
ພາຍໃນປະເທດ

2.1 ແຜນວາດ 2 ໄດ້ສັງລວມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ໃນໂຄງງການນໍາໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ 
ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ ສໍາລັບ ການສະໜອງ ສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ແລະ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ.

 
 

 

 

 

ການໃ��ສິດທິພິເ�ດພາຍໃ�ປະເ�ດໃ�ໄ�ຍະການປະເ�ີນຜ�ນຂອງຜູ�ເ��າຮ�ວມປະມູນທ�ມີຄຸນວຸດທິເ�າະສ�ມ �ື ສິນຄ�າ

ບໍລິສ�ດ   ບຸກຄ�ນ

• ຂ�ກຳນ�ດຂອງແ�ນການ ຈ�ດຊ�-  
ຈ�ດຈ�າງທ�ຈະໄ��ຮ�ບອະນຸຍາດ

• ການນໍາໃ��ເ�ກະສານປະມູນ
ສະເ�າະ

• ຜູ�ກູ�ຢືມ ທ�ມີຄຸນວຸດທິເ�າະສ�ມ 
(ໃ�ກໍລະນີວຽກກ�ສ�າງ/ສ�ອມ 
ແ�ງ)

• ການໂ�ສະນາ �ື ໜ�ງສືແ��ງ
ເ�ີນ ໄ��ກໍານ�ດວ�າ ຈະນໍາໃ��ສິດ  
ທິພິເ�ດພາຍໃ�ປະເ�ດ

• ແ�ນຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ �ື ບ�ດກໍາ 
ນ�ດລາຍການໜ�າວຽກອະນຸຍາດ
ໃ��ປະກອບບາງຕໍາແ��ງທ�ເ�ັນ
ຊ�ຽວຊານພາຍໃ�ປະເ�ດ �ື 
“ການນຳໃ��ຊ�ຽວຊານພາຍໃ�
ປະເ�ດ ໃ�ຕໍາແ��ງຕ�ນຕໍ” ປະ
ກອບເ��າໃ�ບ�ນທ�ດຖານການ
ປະເ�ີນຜ�ນ

 

• ແ�ນຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ �ື
 ບ�ດກໍານ�ດລາຍການໜ�າວຽກ 

ອະນຸຍາດວ�າຈ�າງຊ�ຽວຊານ
 ພາຍໃ�ປະເ�ດ

ສິນຄ�າ ແ�ະ 
     ການກ�ສ�າງ/ສ�ອມແ�ງ

    ປະເ�ດ
ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ການໃ��ຄໍາປຶກສາ

               ຖ�າ ADB ອະນຸຍາດໃ��ນໍາໃ��ສິດທິພິເ�ດພາຍໃ�ປະເ�ດ



III. ວິທີການປະຕິບັດການໃຫ້ສິດທີພິເສດພາຍໃນ  
 ປະເທດຂອງ ADB

3.1 ສຳລັບການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບທຶນທີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ  ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ 
ຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ ທີ່ນໍາໃຊ້ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 ນັ້ນ, ການໃຫ້ສິດທິ 
ພິເສດພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການຈັດພູດສັນຍາທີ່ ເຫມາະສົມ, 
ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ບັນທັດຖານຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ເພື່ອດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນພາຍ ໃນປະເທດ 
ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະນໍາໃຊ້ຖ້າຫາກບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫືຼ ເພີ່ມ   
ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ໂຄງການເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ວິທີທາງປະຕິບັດການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນການ 
ໃຫ້ສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະດໍາເນີນການປະເມີນຜົນເຊິ່ງຈະໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຕໍ່ແຕ່ລະປະເພດຂອງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

A. ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ
3.2 ຂອບເຂດການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ອາດຈະອະນຸຍາດ ສຳລັບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ 
ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ ຖ້າຫາກໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີການ
ນໍາໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະບໍ່ເລືອກນໍາໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດໃນການເຮັດ 
ທຸລະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອຕະຫລາດພາຍໃນມີການແຂ່ງ 
ຂັນ ຫືຼ ເມື່ອການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນພາຍໃນ ບໍ່ຫ້ນາຈະເປັນໄປໄດ້.

3.3 ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ADB, ຂອບເຂດການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະ ດໍາເນີນການ 
ປະເມີນຜົນ. ແຜນທີ່ຈະໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດແກ່ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດທີ່ຈະມີການຈັດຊື້ ແລະ 
ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງໂດຍເງິນກູ້ຢືມ ຫືຼ ຊ່ວຍເຫືຼອ 
ລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ການນໍາໃຊ້ແຜນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນວຸດທິ 
ບາງຢ່າງສຳລັບສິນຄ້າທີ່ຈະມີ ການຈັດຊື້ໃນຮູບແບບສັນຍາສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນຮູບ 
ແບບສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງ. ສໍາລັບວຽກການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຖືວ່າມີຄວາມເໝາະສົມກໍຕໍ່ເມື່ອລວມຍອດລາຍຮັບ 
ແຫ່ງຊາດ (GNI) ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ແມ່ນນອນໃນເກນລະດັບຕໍ່ໄປນີ້.2

3.4 ສຳລັບ ADB, ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ສຳລັບສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ  
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຝ່າຍດຽວ, ການສະໜອງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ຫືຼ ສັນຍາຂໍກຸນແຈ ຈະນຳໃຊ້ໃນຖ້າຕົກໃນກໍລະນີ 
ລຸ່ມນີ້ເທົ່ານັ້ນ:

(i) ຂໍ້ກຳນົດທີ່ສະແດງອອກ ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ຕາມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນເປີດກວ້າງ;

(ii) ເອກະສານປະມູນທີ່ນຳໃຊ້ຈະກຳນົດລາຍລະອຽດສະເພາະເຖິງວິທີການໃຫ້ສິດທິພິເສດທີ່ຈະນຳ 
ມາໃຊ້;       

2 ADB ໄດ້ກຳນົດເປັນແຕ່ລະປີ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ. ເພື່ອສົ່ງເສີມລະບົບເອກະພາບ, ADB ອາດຈະ 
ອີງຕາມວົງເງິນ GNI ທີ່ທະນາຄານໂລກກໍານົດແຕ່ລະປີ ເພື່ອໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ.



6 ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ

(iii) ຜູ້ກູ້ຢືມສືບຕໍ່ຮັກສາສິດການໃຫ້ສິດທິພິເສດໃນເວລາໂຄສະນາ (ຕົວຢ່າງ: GNI ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 
ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ນໍາໃຊ້ ໃນກໍລະນີສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ); ແລະ

(iv) ຕໍ່ກັບການໂຄສະນາ ຫືຼ ການແຈ້ງເຊີນທີ່ນໍາໃຊ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ    
ການປະມູນ ຫືຼ ການປະມູນ, ຕ້ອງລະບຸແຜນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດທີ່ຈະນຳໃຊ້ 
ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

3.5 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ຈະອະທິບາຍຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນເອກະສານປະມູນມາດຕະຖານ 
ຂອງ ADB ທີ່ນຳໃຊ້ ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດສຳລັບສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຝ່າຍດຽວ, ການສະໜອງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ຫືຼ ສັນຍາຂໍກຸນແຈ.

B. ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
1. ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ

3.6 ສຳລັບຮູບແບບການຄັດເລືອກທີ່ນໍາໃຊ້ການປະມູນເປີດກວ້າງ (ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ 
ລາຄາ, ການຈັດຈ້າງຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ, ການຈັດຈ້າງຕາມຄຸນວຸດທິ, ແລະ ການຈັດຈ້າງຕາມມູນຄ່າ      
ຕໍ່າສຸດ),3 ຖ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫາກມີຂີດຄວາມສາມາດພຽງພໍ ໂດຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງໂຄງການ, ADB ອາດຈະເຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ລະບຸຢູ່ໃນບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ 
ບາງຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການເປັນຄົນພາຍໃນ “ສັນຊາດພາຍໃນປະເທດ”. ວິທີທາງປະຕິບັດນີ້ ແມ່ນຕ້ອງການ 
ໃຫ້ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາສະເໜີພຽງແຕ່ຊ່ຽວຊານພາຍໃນສຳລັບຕຳແໜ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຊ່ຽວຊານທີ່ບໍ່ແມ່ນຊ່ຽວຊານພາຍໃນ
ຈະບໍ່ໄດ້ ຮັບການປະເມີນ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນເປັນສູນ.

3.7 ວິທີທາງປະຕິບັດອື່ນໆທີ່ ADB ອາດຈະເຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ປະກອບ “ການນໍາໃຊ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ 
ສຳລັບຕຳແໜ່ງຕົ້ນຕໍ” ເປັນບັນທັດຖານການປະເມີນ, ເຊິ່ງຄວນມີສັດສ່ວນສູງຮອດ 10% ຂອງນໍ້າໜັກຄະແນນ 
ລວມ. ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ ຂອງບໍລິສັດນອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນ ທີ່ປະກອບປັດໃຈນໍາເຂົ້າຂອງຊ່ຽວຊານຕົ້ນ
ຕໍພາຍໃນຫຼາຍທີ່ສຸດ (ຕົວຢ່າງ: ຈຳນວນເດືອນຄົນ) ທີ່ສະໜອງໄດ້ຄຸນວຸດທິທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນຈະໃຫ້ຄະແນນສູງສຸດ 
ທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ກັບບັນທັກຖານນີ້. ສ່ວນການໃຫ້ຄະແນນຂອງເອກະສານສະເໜີໂຄງການອື່ນ ຈະກໍານົດ 
ຕາມສັດສ່ວນຈາກຄະແນນູງສຸດ ໂດຍຂຶ້ນກັບລະດັບການນຳໃຊ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ເຂົ້າໃນເອກະສານສະເໜີໂຄງ 
ການແຕ່ລະອັນ.

2. ຊ່ຽວຊານບຸກຄົນ

3.8 ການຄັດເລືອກຊ່ຽວຊານບຸກຄົນ, ໃນບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ ອາດຈະລະບຸຄວາມຕ້ອງການທີ່ປຶກ
ສາພາຍໃນ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານນັ້ນ, ຖ້າມີການໃຫ້ເຫດຜົນພຽງພໍເພື່ອນໍາໃຊ້ວິທີທາງປະຕິບັດນີ້. ສ່ວນການການ 
ພິຈາລະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອາດລວມມີການກຳນົດສະເພາະປະເທດ ແລະ ປະສົບການທີ່ຕ້ອງການ, ນອກນັ້ນອາດຈະ
ແມ່ນງົບປະມານທີ່ຈໍາກັດ ຫືຼ ຄວາມຈຳເປັນເພື່ອ ຄວາມຢືນຍົງຂອງປະເທດສະມາຊິກທີ່ນອນໃນປະເທດກໍາລັງ 
ພັດທະນາຂອງ ADB ໂດຍໃຫ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນເປັນຜູ້ປະຕິບັດວຽກຈະສະດວກກວ່າ.

3 ເບິ່ງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4, ວັກ 5-10).



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ການນຳໃຊ້ ການໃຫ້ ສິດທິພິເສດ 
ພາຍໃນປະເທດ - ເຫດຜົນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

A. ເຫດຜົນ
A1.1 ຂໍ້ຖົກຖຽງຕົ້ນຕໍເພື່ອສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດນັ້ນແມ່ນປະ ເດັນ 
ທີ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າຈະມີຂໍ້ເສຍປຽບໃນການແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດຕ່າງປະ 
ເທດ, ເຊິ່ງອາດຈະແມ່ນຄວາມບໍ່ສົມດູນຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະຫ່ວາງບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ອາດຈະເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ, ການເງິນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລາງໄດ້ດີກວ່າເພື່ອເພີ່ມສະມັດ 
ຕະພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນການຜະລິດຕໍ່າກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນ 
ປະໂຫຍດຈາກຂະໜາດຂອງເສດຖະກີດ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດພາຍໃນ ຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ ອາດຈະ 
ຕ້ອງການໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ເພື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ທາງດ້ານລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມາດຕະການ 
ການປ້ອງກັນອື່ນໆ.

A1.2 ການມອບສັນຍາໃຫ້ບໍລິສັດພາຍໃນ ຖືວ່າເປັນການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
ແກ່ຊຸມຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ໂດຍຜ່ານຮູບການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາເພີ່ມຂຶ້ນ, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກ 
ພາສີ-ອາກອນ, ເມື່ອທຽບກັບການມອບສັນຍາໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີການຈ້າງພະນັກງານ ແລະ ຈ່າຍພາສີ-
ອາກອນອອກນອກປະເທດ. ເມື່ອມີການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ, ເປັນການສົມມຸດຖານວ່າ ໄດ້ສ້າງຜົນ 
ປະໂຫຍດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜ່ານການມອບສັນຍາໃຫ້ບໍລິສັດພາຍໃນ ເປັນການດີກວ່າທີ່ຈະອາດຈະມີຄວາມເປັນ 
ໄປໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການສູງຂຶ້ນຖ້າຫາກສົມທຽບກັບສະຖານະການທີ່ມອບສັນຍາ 
ໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ.

B. ສິ່ງທ້າທາຍ
A1.3 ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍທີ່ຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດລວມມີ:

(i) ຂາດຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະ. ມີໜ້ອຍອົງກອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ການໃຫ້ສິດ
ທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ, ດຳເນີນການປະເມີນ ຫືຼ ປະເມີນຜົນກທົບ. ຖ້າຫາກຂາດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ 
ກໍມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ ຊ່ວຍການຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍໂດຍອີງໃສ່ຫັຼກຖານທີ່ມີ. ຖ້າມີການ 
ປະເມີນຜົນ ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນອີງໃສ່ແຜນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ 
ເຊັ່ນ: ກຸ່ມຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ, ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs),1 ຫືຼ ທຸລະກິດ 
ທີ່ເພດຍິງເປັນຜູ້ນໍາ ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ທ່າອ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ ໃຫ້ສິດທິພິເສດ 
ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນດ້ານມູນຄ່າ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕ່ຳ ຕໍ່ການສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງ.

(ii) ການອອກແລວຈາກສິ່ງຈູງໃຈ. ບາງຄັ້ງຄາວ, ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ຂາດ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອນໍາໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ, ຫືຼ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການບໍ່
ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງການຈ່າຍເພີ່ມເພື່ອສາມາດໄດ້ມາຈາກການຈັດຊື້ໃນລາຄາທີ່ຕ່ຳກວ່າ. 
ລະດັບການໃຫ້ສິດທິພິເສດດ້ານລາຄາທີ່ທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍສ່ວນໃຫ່ຍໄດ້ກຳນົດ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາອາດເປັນອຸປະສັກ, ຕົວຢ່າງ: 15% (ຄົງທີ່) ສໍາລັບສິນຄ້າ ແລະ ອາດເປັນ 
ຕົວເລກໃຫ້ງົບປະມານຂອງອົງກອນ.

1 ການທົບທວນລະອຽດຂອງວິທີທາງປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານຕໍ່ການໃຫ້ສິດທິພິເສດຂອງ SME ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທົ່ວໄປ, 
ເບິ່ງ ADB. ປີ 2012. ການພັດທະນາ SME: ການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍລວມ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດຖະບານ. 
ມະນິລາ.
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(iii) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທັງສອງອາດຈະບໍ່ມີຂໍ້
ມູນຂ່າວສານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຄິດໄລ່ ວິທີການໃຫ້ສິດທິພິເສດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ/ຫືຼ ໃນທາງເລືອກອື່ນ 
ແມ່ນການກຳນົດຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນພາຍໃນອາດຈະບໍ່ຢາກເປີດເຜີຍລາຍ 
ລະອຽດຄ່າບໍລິຫານ ຫືຼ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນສະໜອງໄດ້ຕາມ 
ບັນທັດຖານ, ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມການຕິດຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ 
ແລະ ຜົນກະທົບ. ປະເດັນເຫຼົ່ານີ້  ອາດຈະເພີ່ມຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນໃນໂລກຂອງຕ່ອງໂສ້ການ
ສະໜອງແບບຄົບວົງຈອນເພື່ອກໍານົດໄດ້ເຖິງຄວາມຫຸ້ຍງຍາກຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດທ້ອງຖິ່ນ
ເຊິ່ງອາດເປັນສິ່ງທີ່ຂາດແຮງຈູງໃຈໃຫ້ບໍລິສັດເພື່ອຮອງຮັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງແບບຄົບວົງ 
ຈອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການໃຫ້ສິດທິພິເສດເຫຼົ່ານັ້ນ.

(iv) ບັນຫາອື່ນໆ. ຄຳຖາມທີ່ຫຸ້ຍງຍາກອື່ນໆ ເມື່ອພິຈາລະນາການນຳໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນ
ປະເທດ ລວມມີ: (i) ວິທີການກໍານົດລະດັບການໃຫ້ສິດທິພິເສດດ້ານລາຄາເໝາະສົມທີ່ສຸດ, ລະ
ດັບການໃຫ້ສິດທິພິເສດທ້ອງຖິ່ນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ; (ii) ບໍລິສັດໃດ  
ຄວນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ແລະ (iii) ປະເທດໃດມີ 
ຄຸນວຸດທິ ເໝາະສົມ ທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ  ແລະ ອີງໃສ່ພືນຖານ ການວັດແທກ 
ອັນໃດ (ລວມຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ ຫືຼ ປັດໃຈອື່ນໆ).  

A1.4 ຜົນໄດ້ຮັບຈາກປະສົບການຂອງທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມຈຳນວນໜ້ອຍ
ໜຶ່ງມີທ່າອ່ຽງສະເໜີຂໍນໍາໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ຖ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ມັນອາດຈະມີຜົນກະທົບພຽງ 
ເລັກນ້ອຍຕໍ່ການຕັດສິນໃຈມອບສັນຍາ.2

2 M. Alexander and C. Fletcher. ປີ 2012. ການນຳໃຊ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍທະນາຄານຕໍ່ 
ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ. ເອກະສານປຶກສາຫາລືຂອງທະນາຄານໂລກ. ວໍຊິງຕັນ, ດີຊີ
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A2.1 ຂໍ້ກໍານົດການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ປະກອບເຂົ້າເອກະສານປະມູນມາດຕະຖານຂອງ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ເພື່ອການເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆຕາມລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ 
ຂອງ ADB: ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປິ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້. ໃນກໍລະນີຫາກມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫ່ວາງຂໍ້ກຳນົດໃນຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ໃນເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃດໜຶ່ງຂອງ ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງ 
ການເປັນຜູ້ອອກນັ້ນໃຫ້ຖືເອົາຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນັ້ນນັ້ນສັກສິດກວ່າ.

A. ສິດທິພິເສດສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ
A2.2 ໂດຍໄດ້ຮັບການຕົກລົງກັບ ADB, ຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫືຼ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ອາດຈະໃຫ້ຂອບເຂດຂອງ
ສິດທິພິເສດໃນການປະເມີນຜົນການປະມູນ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) (ບໍ່ວ່າຈະລົງ 
ໂຄສະນາສາກົນ ຫືຼ ພາຍໃນປະເທດ) ໄດ່ຍື່ນປະມູນໂດຍສະໜອງສິນຄ້າປະເພດໃດໜຶ່ງທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ເມື່ອສົມທຽບກັບການຍື່ນປະມູນ ໂດຍສະໜອງສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກແຫ່ຼງອື່ນ.

A2.3 ໃນກໍລະນີນີ້, ເອກະສານປະມູນຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ສິດທິພິເສດຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ຜະ 
ລິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອກໍານົດໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດດັ່ງກ່າວ. 
ສັນຊາດຂອງຜູ້ຜະລິດ ຫືຼ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຈະບໍ່ເປັນເງື່ອນໄຂເເພື່ອກໍານົດຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ. ວິທີການ ແລະ 
ຂັ້ນຕອນ ເພື່ອກໍານົດລຸ່ມນີ້ຈະເປັນວິທີດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ ແລະ ການສົມທຽບເອກະສານຍື່ນປະມູນ.

B. ສຳລັບສັນຍາສະໜອງສິນຄ້າ
A2.4 ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະໜອງເງື່ອນໄຂໄດ້ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍຕ້ອງຈັດເຂົ້າໜຶ່ງໃນສາມກຸ່ມເພື່ອສົມ 
ທຽບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ກຸ່ມ A. ເອກະສານຍື່ນປະມູນ ທີ່ສະໜອງສິນຄ້າທັງໝົດທີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, 
ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໄດ້ສະໜອງເປັນທີ່ພໍໃຈ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB:   
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(a) ແຮງານ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆໄດ້ຈາກພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໂດຍທົ່ວ 
ໄປຈະປະກອບເປັນ 30% ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຂອງລາຄາສິນຄ້ານ EXW1 ຂອງ 
ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ສະເໜີ;2 ແລະ 

(b) ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກການຜະລິດຂອງສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຜະລິດ ຫືຼ ປະ 
ກອບສິ້ນສ່ວນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ/ຫືຼ ປະກອບສິ້ນສ່ວນເປັນສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຢ່າງ 
ໜ້ອຍແມ່ນໃນໄລຍະຍື່ນເອກະສານປະມູນ.

(ii) ກຸ່ມ B. ເອກະສານຍື່ນປະມູນອື່ນໆທັງໝົດ ທີ່ສະໜອງສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້
ຢືມ.

(iii) ກຸ່ມ C. ເອກະສານຍື່ນປະມູນ ທີ່ສະໜອງສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຜະລິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເຂົ້າແລ້ວ 
ຫືຼ ຈະຖືກນໍາເຂົ້າໂດຍກົງ 

A2.5 ລາຄາສະເໜີປະມູນສິນຄ້າໃນເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງກຸ່ມ A ແລະ B ຄວນລວມພາສີ-ອາກອນ 
ທັງໝົດ ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ຫືຼ ຈະຕ້ອງຈ່າຍ ຕາມວັດສະດຸພື້ນຖານ ຫືຼ ສິ່ງປະກອບທີ່ຊື້ຈາກຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ ຫືຼ 
ນຳເຂົ້າ, ແຕ່ບໍ່ລວມອາກອນການຂາຍ ຫືຼ ອາກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງຜະລິດທະພັນສຳເລັດຮູບ. ສ່ວນລາຄາສະເໜີ 
ປະມູນສິນຄ້າໃນເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງກຸ່ມ C  ຄວນເປັນລາຄາ CIF (ມູນຄ່າ, ການປະກັນໄພ ແລະ ການ 
ຂົນສົ່ງຮອດສະຖານທີ່), (ຊື່ທ່າເຮືອຢູ່ປາຍທາງ ຫືຼ ດ່ານຊາຍແດນຂອງປະເທດຜູ້ຈັດຊື້)  ຫືຼ CIP (ມູນຄ່າ, ການ 
ປະກັນໄພ ແລະ ການຂົນສົ່ງ) (ຊື່ສະຖານທີ່ຢູ່ປາຍທາງ, ເຊິ່ງລວມພາສີ-ອາກອນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ຫືຼ ຈະຕ້ອງ 
ຈ່າຍ.3

A2.6 ຂັ້ນຕອນທຳອິດ, ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນເອກະສານຍື່ນປະມູນທັງໝົດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ເພື່ອສົມທຽບ 
ແລະ ກໍານົດໄດ້ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າ່ສຸດໃນແຕ່ລະກຸ່ມ. ເອກະສານສະເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດຫັຼງ 
ປະເມີນສົມທຽບກັນ ແລະ ຈາກຜົນຂອງການສົມທຽບນີ້, ເອກະສານຍື່ນປະມູນໃດໃນກຸ່ມ A ຫືຼ ກຸ່ມ B ຫາກຕ່ຳ ສຸດ, 
ຈະຖືກຄັດເລືອກເພື່ອມອບສັນຍາ.

A2.7 ຖ້າຜົນການສົມທຽບ ຕາມກ່າວມາຈາກວັກຂ້າງເທິງນັ້ນ, ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດ          
ຫັຼງປະເມີນຫາກໄດ້ຈາກກຸ່ມ C, ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດຫັຼງປະເມີນ ຈາກກຸ່ມ C ຈະສືບຕໍ່ 
ສົມທຽບກັບ ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດຫັຼງປະເມີນ ຈາກກຸ່ມ A, ພາຍຫັຼງໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຄາສິນ 
ຄ້າຫັຼງປະເມີນ ທີ່ສະເໜີໃນເອກະສານຍື່ນປະມູນຈາກກຸ່ມ C, ເຊິ່ງເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຂອງການສົມທຽບເທົ່ານັ້ນ, 
ໂດຍທົ່ວໄປມູນຄ່າທີ່ທຽບເທົ່າແມ່ນບໍ່ເກີນ 15% ຂອງລາຄາປະມູນໃນ CIF ຫືຼ CIP.4 ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະ 
ເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດຫັຼງປະເມີນ ເຊິ່ງໄດ້ຈາກການສົມທຽບຄັ້ງສຸດທ້າຍຈະຖືກຄັດເລືອກເອົາ.

1 EXW ໝາຍເຖິງ ສິນຄ້າຢູ່ສະຖານທີ່ຜະລິດ, ຢູ່ໂຮງງານ, ຢູ່ສາງ  ຫືຼ ສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ວາງຂາຍຢູ່ຖ້ານ). ສໍາລັບຄໍານິຍາມ 
ໃຫ້ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການຄ້າສາກົນ ໃນການຂາຍສິນຄ້າ (ສະບັບປີ 2010) ຂອງສະພາການຄ້າສາກົນ, ປາຣີ. https://iccwbo.
org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/

2 ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ກັບສິນຄ້າທີ່ສະໜອງ ທີ່ມີໜຶ່ງລາຍການມີມູນຄ່າເພີ່ມຂອງການຜະລິດ 
ພາຍໃນປະເທດຫຼາຍກວ່າ 30% ແຕ່ຜົນລວມມູນຄ່າເພີ່ມພາຍໃນປະເທດທັງໝົດ ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ສ່ວນຮ້ອຍ (ເປີເຊັນ) ຕໍ່າສຸດ 
ທີ່ຕ້ອງການ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 30%) ຂອງລາຄາທັງໝົດ. ມູນຄ່າເພີ່ມພາຍໃນປະເທດ ໂດຍທົ່ວໄປປະກອບມີຄ່າແຮງງານ 
ພາຍໃນ, ສິ່ງປະກອບວັດສະດຸ, ຄ່າບໍລິຫານພາຍໃນ ແລະ ກໍາໄລ ເລິ່ມຈາກຂັ້ນຕອນການຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບຈົນໄດ້ຜະລິດຕະພັນ
ສຸດທ້າຍ. ຖ້າການຄິດໄລ່ມູນຄ່າເພີ່ມພາຍໃນປະເທດ ຫາກມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ວິທີການ “ສິ່ງປະກອບ 
ການນຳເຂົ້າໂດຍກົງ” ອາດຈະນໍາໃຊ້ປ່ຽນແທນໄດ້. ຕາມວິທີການນີ້, ສິ່ງປະກອບການນໍາເຂົ້າໂດຍກົງ ທີ່ນໍາໃຊ້ກັບ CIF (ກໍລະນີ 
ມູນຄ່າ, ການປະກັນໄພ ແລະ ການຂົນສົ່ງຮອດສະຖານທີ່) ຫືຼ CIP (ກໍລະນີ ມູນຄ່າ, ການປະກັນໄພ  ແລະ ການຂົນສົ່ງ) ຕາມ 
ເງື່ອນໄຂການຄ້າສາກົນ ໃນການຂາຍສິນຄ້າ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 50% ຂອງລາຄາທີ່ສະເໜີ EXW  (ສິນຄ້າຢູ່ສະຖານທີ່ຜະລິດ, 
ຢູ່ໂຮງງານ, ຢູ່ສາງ  ຫືຼ ສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ວາງຂາຍຢູ່ຖ້ານ) ຈະຖືວ່າໄດ້ຄຸນວຸດທິທີ່ເໝາະສົມ.

3 CIF ໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າ, ຄ່າປະກັນໄພ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງຮອດສະຖານທີ່ ແລະ CIP ໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າ, ຄ່າປະກັນໄພ ແລະ 
ຄ່າຂົນສົ່ງ. ສໍາລັບຄໍານິຍາມ ໃຫ້ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການຄ້າສາກົນໃນການຂາຍສິນຄ້າ (ສະບັບປີ 2010) ( ຂໍ້ຄວາມໝາຍເຫດ 
ລຸ່ມສຸດ 1).

4 ການນໍາໃຊ້ສ່ວນຮ້ອຍ (ເປີເຊັນ) ທີ່ກຊານົດໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະມູນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈຳຕ້ອງໃຫ້ 
ເຫດຜົນ ໃນການເລືອກຂອບເຂດຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດ.
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C. ສຳລັບສັນຍາແບບຄວາມຮັບຜິດຊອບຝ່າຍດຽວ, ການສະໜອງ 
ແລະ ການຕິດຕັ້ງ້ ຫືຼ ສັນຍາຂໍກຸນແຈ

A2.8 ໃນກໍລະນີສັນຍາແບບຄວາມຮັບຜິດຊອບຝ່າຍດຽວ, ການສະໜອງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ຫືຼ ສັນຍາ 
ຂໍກຸນແຈ ເຊິ່ງຈຳນວນລາຍການອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ແຍກ ນໍາມາໂຮມກັນເປັນພູດສັນຍາໜຶ່ງ ຫືຼ ພູດປະມູນໜຶ່ງທີ່ 
ຕິດພັນກັບຫຼາຍໆລາຍການ, ຂອບເຂດການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ຈະບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ທຸກລາຍການໃນໝົດພູດ, ແຕ່ນໍາໃຊ້ກັບ 
ລາຍການອຸປະກອນທີ່ຜະລິດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງພູດດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ.5 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ກຳນົດລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ 
ນຳໃຊ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ, ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້, ຖ້າມູນຄ່າພາສີ-ອາກອນ ບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນລາຄາສະເໜີປະມູນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າ 
ນຳເຂົ້າ ສະເໜີເປັນລາຄາ CIF ຫືຼ CIP.

(i) ອຸປະກອນທີ່ະເໜີໄດ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໃສ່ລາຄາ CIF ຫືຼ CIP,ແລະ ອຸປະກອນທີ່ສະເໜີ 
ໄດ້ຈາກທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງໃສ່ລາຄາ EXW (ບໍ່ມີອາກອນການຂາຍ ຫືຼ ອາກອນທີ່ຄ້າຍຄື).

(ii) (ອົງປະກອບອື່ນໆທັງໝົດ, ເຊັ່ນ: ການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ  
ການກວດກາຈະຕ້ອງໃສ່ລາຄາແຍກຕ່າງຫາກ.    

A2.9 ຂັ້ນຕອນແມ່ນປະກອບດ້ວຍ:

(i) ການປະມູນບໍ່ຄວນຈັດເປັນກຸ່ມ A, B, ຫືຼ C. 
(ii) ໃນການສົມທຽບເອກະສານຍື່ນປະມູນ, ມີພຽງແຕ່ລາຄາສະເໜີປະມູນ CIF ຫືຼ CIP ຂອງ ເອກະ

ສານຍື່ນປະມູນແຕ່ລະອັນທີ່ຢູ່ນອກປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເທົ່ານັ້ນນໍາມາເພີ່ມສ່ວນຮ້ອຍ (ເປີເຊັນ) 
ການໃຫ້ສິດທິພິເສດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ (ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ເກີນ 15%).6

(iii) ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ສໍາລັບການບໍລິການ ຫືຼ ການກໍ່ສ້າງທີ່ຕິດພັນ ລວມໃນພູດການ 
ປະມູນນັ້ນໆ.

D. ການໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ
A2.10 ສຳລັບສັນຍາກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ມອບ ໂດຍຜ່ານການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB), ການໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຜູ້ຮັບ 
ເໝົາພາຍໃນປະເທດ7 ແມ່ນນໍາໃຊ້ຢູ່ປະເທດທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ.8 ຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ, 
ຕາມການຕົກລົງກັບ ADB, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂອບເຂດການໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ 9 ໂດຍ 
ທົ່ວໄປບໍ່ເກີນ 7,5% ຕາມຂໍ້ກຳນົດລຸ່ມນີ້:

5 ຂອບເຂດຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ອາດຈະນຳໃຊ້ກັບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃນຮູບແບບຂໍກຸນແຈຮັບຜິດຊອບ 
ຝ່າຍດຽວ (ລວມທັງສັນຍາອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ), ແລະ ໃນສັນຍາໃຫ່ນທີ່ມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ (ສໍາລັບສິນຄ້າ ແລະ ລາຍການທີ່ 
ແຍກບໍ່ໄດ້ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການສະໜອງໂຮມກັນເປັນພດສັນຍາດຽວ) ເມື່ອມູນຄ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການ 
ສະໜອງ ໃຫ້ການກໍ່ສ້າງເປັນປະຈໍາກ່ອນການປະມູນ ທີ່ເທົ່າກັບ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ 60% ຂອງວຽກກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ.

6 ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ (ເປີເຊັນ) ທີ່ນໍາໃຊ້ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ເອກະສານປະມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຕ້ອງ
ໃຫ້ເຫດຜົນໃນການເລືອກເອົາຂອບເຂດຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວ.

7 ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ທີ່ຈະໄດ້ສິດທິພິເສດ ໃນສັນຍາກໍ່ສ້າງ/ສອມແປງ ເຊິ່ງອາດລວມການ 
ກໍ່ສ້າງ, ການບຸກເບີກ ແລະ ປັບລະດັບຫ້ນາດິນ, ການພັດທະນາທີ່ດິນ, ລະບົບລະບາຍນໍ້າຢູ່ສະຫນາມ, ການເຈາະນໍ້າບາດານ, 
ການບຸກເບີກສະໜາມຂອງໂຄງການຕົວເມືອງ, ການຕິດຕັ້ງລະບົບສະໜອງນໍ້າ, ການສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ການສ້າງພາບຖ່າຍ 
ທາງອາກາດ, ການເຮັດແຜນທີ່ ຫືຼ ການຜົ່ນປ້ອງການສັດຕູພືດ.

8 ຕໍ່ກັບປະເທດ ທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມທີ່ໄດ້ລະດັບ GNI ສະເລັ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຫົວຄົນເຊິ່ງໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກ ADB ໃນແຕ່ 
ລະໄລຍະ, ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມໝາຍເຫດລຸ່ມສຸດ 2.

9 ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ (ເປີເຊັນ) ທີ່ນໍາໃຊ້ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ເອກະສານປະມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງ 
ໃຫ້ເຫດຜົນໃນການເລືອກເອົາຂອບເຂດຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວ.
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(i) ຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ສະໝັກໃຊ້ການໃຫ້ສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານ, ເຊິ່ງເປັນ   
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ, ໃນຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະ 
ມູນ ແລະ/ຫືຼ ໄລຍະການປະມູນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວລວມມີລາຍລະອຽດຄວາມເປັນເຈົ້າ 
ຂອງຕາມທີ່ຕ້ອງການເພື່ອກຳນົດ ການຈັດປະເພດທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ໄດ້ມີການ 
ຮັບຮອງຈາກ ADB, ຜູ້ຮັບເໝົາສະເພາະ ຫືຼ ກຸ່ມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມທີ່ 
ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ. ເອກະສານປະມູນແມ່ນຈະຕ້ອງລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້
ມູນຂ່າວສານທີ່ຕ້ອງການຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ວິທີການປະເມີນຜົນ ແລະ ການສົມທຽບ 
ຂອງເອກະສານຍື່ນປະມູນ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ການໃຫ້ສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວ.10 

(ii) ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບເອກະສານຍື່ນປະມູນ ແລະ ການທົບທວນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ 
ສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂເປັນສ່ວນໃຫ່ຍຈະໄດ້ຈັດປະເພດເປັນກຸ່ມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(a) ກຸ່ມ A. ເອກະສານຍື່ນປະມູນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນ ເຊິ່ງໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ 

ທີ່ຈະໄດ້ສິດທິພເສດ.
(b) ກຸ່ມ B. ເອກະສານຍື່ນປະມູນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາອື່ນໆ. 

A2.11 ສຳລັບການປະເມີນ ແລະ ການສົມທຽບເອກະສານຍື່ນປະມູນ, ມູນຄ່າເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ 
(ເປີເຊັນ) ຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ (ຕົວຢ່າງ: ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ເກີນ 7,5%)11 ຂອງມູນຄ່າປະມູນທີ່ຈະ
ເພີ່ມໃສ່ໃນລາຄາສະເໜີປະມູນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາໃນກຸ່ມ B.

10 ເພື່ອໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງວ່າເປັນຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນປະເທດຢ່າງແທ້ຈິງ.  ເອກະສານເຊີນປະມູນ 
ມາດຕະຖານລວມມີບັນທັດຖານກຳນົດຄຸນວຸດທິເໝາະສົມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນສະເພາະໄວ້ໃນເອກະສານເຊີນປະມູນທີ່ໄດ້ອອກ.  
ADB ຈະບໍ່ທັກທ້ວງ ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມມີເຈດຈຳນົງໃຫ້ສິດທິພິເສດ ແກ່ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ຫືຼ ບໍ່ລິສັດ ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີຄຸນວຸດທິເໝາະ 
ສົມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ.

11 ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ (ເປີເຊັນ) ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ເອກະສານປະມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ມີຄວາມຈຳເປັນ 
ຕ້ອງໃຫ້ເຫດຜົນໃນການຄັດເລືອກເອົາຂອບເຂດຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວ.





ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ໄດ້ນໍາເອົາວິທີທາງປະຕິບັດຂອງ ADB ໃນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ປຶກສາທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ 
ທຶນທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫຼື ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ADB ຫຼື ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ 
ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017. ແຜນການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນສະບັບໃໝ່ນີ້ ຈະມີຄວາມຢືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, 
ວາງຂອບເຂດຂອງການໃຫ້ສິດທິພິເສດ ທີ່ສາມາດດັດປັບຕາມເພດານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຈະແນະນຳວິທີ 
ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດແບບໃຫມ່ ສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມລວມເອົາ “ການນໍາ
ໃຊ້ຊ່ຽວຊານພາຍໃນສຳລັບຕໍາແໜ່ງຕົ້ນຕໍ” ເພື່ອ ເປັນບັນທັດຖານໃນການປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ. ກ່ອນຫນ້ານີ້ຄວາມເປັນ 
ໄປໄດ້ມີພຽງຢ່າງດຽວຄື ຕ້ອງການບາງຕຳແໜ່ງທີ່ເປັນ “ທີ່ປຶກສາພາຍໃນ”

ASIAN DEVELOPMENT BANK
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ADB ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ ປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ADB ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ 
ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາ 
ຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາກພື້ນນີ້ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກ 
ສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນ. ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕ 
ທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກ 
ພື້ນ.

ADB ມີສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 48 ປະເທດມາຈາກ 
ພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາປະກອບມີການປຶກສາ 
ຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, ການຄໍ້າປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິ 
ຊາການ.


