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ໃນເດືອນ ເມສາ 2017, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  (ADB) ໄດ້ອະນຸມັດຂອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບໃຫ່ມ, 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການ ກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການ 
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ແລະ ລະບຽບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB  ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ເອກະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນປ່ຽນ 
ແທນເອກະສານສະບັບເດີມກ່ຽວກັບການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ (ປີ 2013, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ 
ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ປີ 2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ ລະໄລຍະ). ນະໂຍບາຍການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນດາ ກິດຈະກໍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 
ແລະ ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮບູແບບເງນິກູ້ ຫືຼ ເງນິຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ, 
ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ADB ໄດ້ອອກແບບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະບັບປີ 2017 
ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຕະຫຼອດ 
ຮອດການປັບປຸງນໍາມາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໂດຍການສຸມໃສ່ຮບູແບບໃຫ່ມ ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານ 
ຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ/ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ.

ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບຕ່າງໆທີ່ ADB ຈັດພີມໃນປີ 2018 ເພື່ອປະກອບ 
ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປີ 2017. ຄູ່ມືແນະນໍາ  ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ໄດ້ສົນທະນາປະເດັນ 
ຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຫ້ຼາ), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ພາກຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ລະບົບຂອບໃໝ່ 
(ເບິ່ງບັນຊີລາຍການຂ້າງລຸ່ມ). ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕິດພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນປະຈໍາ ແລະ 
ຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກັນ. ເອກະສານອ້າງເອງທັງໝົດທີ່ກ່າວເຖິງ “ຄູ່ມືແນະນໍາ” ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ມືແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້. ຄູ່ມື 
ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກໄດ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ບັນຊີລາຍການ ຄູ່ມືແນະນຳຕ່າງໆຂອງ ADB ປີ 2017  ບັນຊີລາຍການ ຄູ່ມືແນະນຳຕ່າງໆຂອງ ADB ປີ 2017  
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ

1. ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ  (ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ)
2. ຂອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
3. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
4. ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
5. ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ
6. ການປະມູນເປີດກວ້າງ
7. ການປັບລາຄາ
8. ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕ່ຳຜິດປົກກະຕິ
9. ການໃຫ້ສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ
10. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ
11. ການຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ
12. ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ
13. ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ

14. ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ
15. ຄູນນະພາບ
16. ການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ
17. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
18. ໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ
19. ລັດວິສາຫະກິດ
20. ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ
21. ຂອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ
22. ຮູບແບບຫຸ້ນສ່ວນລະຫ່ວາງລັດ-ເອກະຊົນ
23. ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
24. ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ,ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ
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ການປະຕິຮູບລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ 
(ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ) ໂດຍການປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໂດຍຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ (ເບິ່ງການສະແດງພາບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ). 
ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນແມ່ນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງ ຂອງຂະບວນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ 
ກວມລວມ ເຊິ່ງມີສາມເສົາຄໍ້າສະໜັບສະໜູນຄື: ປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ. ຫັຼກການ 
ພື້ນຖານສອງປະການຄື: ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແມ່ນປິ່ນອ້ອມທຸກອົງປະກອບຂອງໂຄງສ້າງນີ້.

ຄວາມໂປ່ງໃສຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ (ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ)ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ (ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ)
ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຢັດ ຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງມັນ
ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການປະເມີນກ່ຽວກັບມູນຄ່າທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 

ຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມູນຄ່າລວມທີ່ເໝາະສົມ
ຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບຄຸນນະພາບ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຄວາມຢືດຢຸ່ນ

• ຫຼຸດມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກຳ
• ເພີ່ມທັກສະ
• ເພີ່ມລະດັບການນຳໃຊ້  

ເທັກໂນໂລຊີສູງຂຶ້ນ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ ້

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານ 
ລະບົບບເອເລັກໂທຮນິກ

• ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ 

ຢ່າງວ່ອງໄວ
• ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກ 

ທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນ 
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ປັບປຸງການວາງແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ 
ນິຕິກໍາ

• ສັນຍາ ທີ່ປະກອບບັນທັດ 
ຖານການປະຕິບັດງານ 
ຈະແຈ້ງ

• ຈຳກັດການຮ້ອງທຸກ
• ປົບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງ ADB

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ
• ການກະຈາຍອຳນາດລົງສູ ່

ທ້ອງຖິ່ນ
• ການຮັບຮອງການກະກຽມ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ທາງເລືອກ

• ການຕັດສິນໃຈຕາມ 
ຫຼັກການ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ການມອບໝາຍວຽກ
• ການປະມູນ ທີ່ໃຫ້ນໍ້າໜັກ 

ແກ່ບັນທັດຖານຂອງ 
ເອກະສານສະເໜ ີ
ໂຄງການ

ຄວາມຍຸຕິທໍາຄວາມຍຸຕິທໍາ

ເວລາເວລາ
ເວລາແມ່ນສິ່ງສຳຄັນພື້ນຖານສຳລັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. ເມື່ອໂຄງການສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ 
ຫືຼ ເມື່ອການດຳເນີນການສຳເລັດໄດ້ໂດຍໄວ, ແມ່ນການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 
ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ສຳເລັດໄດ້ໄວແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
ຄວາມໜັ້ນຄົງ ຫືຼ ຄຸນຄ່າອື່ນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການຊົມໃຊ້ເສັ້ນທາງນັ້ນເອງ. ມັນແມ່ນຜົນຂອງການລົງທຶນທີ່ໄດ້
ກັບມາໃຫ້ແກ່ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການເລັ່ງລັດໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນການຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ 
ຊະນະການປະມູນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂຄງການປະຕິບັດຊັກຊ້າກໍ່ຈະສູນເສຍຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນ. 

ເມື່ອພິຈາລະນາຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນໃນເນື້ອຫາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ທຸກໆສິ່ງ 
ເຊັ່ນ: (i) ການເຮັດໃຫ້ຮອບວຽນການຈັດຊື້ສັ້ນລົງ ຫືຼ (ii) ການເລັ່ງລັດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການພັດທະນາ. 
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ຈຸດປະສົງຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ແລະ 
ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ປີ 2017 ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ  
(ລວມທັງ ຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ). 

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາ ເມື່ອນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ. 

ເອກະສານແມ່ແບບເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະສານແມ່ແບບ (ທີ່ບໍ່ຕາຍຕົວ) ແລະ ຈະມີການປັບປຸງຄືນຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ.

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

ຜູ້ອ່ານຜູ້ອ່ານ 
ໃນທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນຫັວງໃຫ້ຜູ້ອ່ານນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕົນເອງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ານ:

ຜູ້ອ່ານແມ່ນມີຄວາມຊຳນານງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳທີ່ນຳໃຊ້ເງິນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ 
ຊ່ວຍເຫືຼອ ລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ແມ່ນທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ.

 

ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆຄໍາຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້້ອຍໆ, ການຊີ້ແຈງ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນການເຝີກອົບຮົມ, 
ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງ ADB. 

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

ກົດໝາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງບຸລິມະສິດກົດໝາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017,  ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
(ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການພາກລັດ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ)ສໍາລັບໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ ADB 
ໂດຍການລົງທຶນທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກ ADB (ແຕ່ບໍ່ລວມເງິນກູ້ຂອງ ADB ສໍາລັບ 
ໂຄງການຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB (ບໍ່ລວມການຊ່ວຍເຫືຼອ
ດ້ານວິຊາການຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. 

ໃນກໍລະນີມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານສະບັບ
ຫ້ຼາສຸດຖືເປັນເອກະສານສັກສິດກວ່າ. ສັນຍາສະໜອງທຶນ ຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນທາງນິຕິກໍາ 
ລະຫ່ວາງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ 
ການບໍລິການໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ອອກ ແລະ ຕາມ 
ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້.



x

ຕົວອັກສອນຫຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ໍ້

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

CPS — ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ

CSPRA —  ການປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ ຫືຼ ບໍລິສັດ

EPC — ນັກວິສະວະກອນ-ການຈັດຊື້-ການກໍ່ສ້າງ 

IT — ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

OCB — ການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ

PPRA — ໂຄງການການປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງ

PRS — ລະບົບການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

RFI — ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ 

RRP — ບົດລາຍງານ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານປະທານ 

SPP — ແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ



xi

ບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ

ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບນີ້ ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມເຖິງຜູ້ໄດ້
ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ສາມາດນຳໄປພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ກັບ
ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຢືມທັງໝົດ ຫືຼ ທຶນກູ້ຢືມບາງສ່ວນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຫືຼ 
ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຄຸ້ມຄອງຈາກ ADB, ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໄດ້ດຳເນີນການຕາມວິທີທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ມີການພັດທະນາ 
ຂຶ້ນ ແລະ ນຳໄປສູ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການນຳໃຊ້ຫັຼກການຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ບັນລຸ 
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການ. ຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບນີ້ ໄດ້ສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງລະບຽບການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຂອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປີ 2017 ຂອງ ADB ທີ່ເນັ້ນໃສ່ລະບຽບ 
ການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເປັນພື້ນຖານ. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ເໜາະສົມ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ 3 ຂັ້ນຕອນຫັຼກດັ່ງນີ້:

• • ການວິເຄາະ:ການວິເຄາະ: ຂັ້ນຕອນນີ້ ປະກອບດ້ວຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງການ
ດຳເນີນງານ, ຕະຫຼາດການສະໜອງ ແລະ ບັນດາປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍ.

• • ທາງເລືອກ:ທາງເລືອກ: ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການເກັບກຳແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ 
ຄັດຈ້ອນເອົາທາງເລືອກຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບົນພື້ນຖານຄວາມເໝາະສົມ, 
ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້.

• • ການວາງແຜນ:ການວາງແຜນ: ຂັ້ນຕອນນີ້ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເອົາວິທີການ ແລະ ຮູບແບບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທີ່ເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍ.

ຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດນໍາໃຊ້ວິທີການຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ 
ເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງຄັດເລືອກເຄື່ອງມື 
ແລະ ເຕັກນິກທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃນການຕັດສິນບັນຫາຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້
ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງແບບຕາຍຕົວທີ່ໂຄງການຕ່າງໆຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ແຕ່ວ່າມັນ 
ເປັນເອກະສານທີ່ແນະນຳວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດນຳໃຊ້ເອກະສານສະບັບນີ້ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການ 
ຄັດເລືອກວິທີທາງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເໝາະສົມຕາມຈຸດປະສົງ.

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຈະຊ່ວຍຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກ ດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນບັນດາອົງກອນທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນທົ່ວໂລກ. ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິທີການນຳໃຊ້ເປັນລະບົບ ເຂົ້າໃນອົງປະກອບສະພາບແວດລ້ອມຂອງ
ການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ໂຄງການ. ຕົວຢ່າງ: ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຄວາມສາມາດ ແລະ ສະມັດຕະພາບ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, 
ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ປັດໃຈຕ່າງໆຂອງປະເທດ ແລະ ຕະຫຼາດການສະໜອງສິນຄ້າ. ນອກນັ້ນ, ຄູ່ມືແນະນຳ 
ສະບັບນີ້ ຍັງຍົກຕົວຢ່າງທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນການການວິເຄາະພ້ອມໆກັນກັບການນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງເອງ ເພື່ອສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
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ການນຳໃຊ້ຂະບວນການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີປະສິດທິພາບອາດຈະ:

ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການມີຄວາມຢືດຢຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຈະເຮັດໃຫ້ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີຄວາມເໝາະສົມ 
ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕອບສະໜອງຕາມສັນຍາທີ່ຈັດຊື້, ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ສາມາດເຊັນສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມແຜນ ແລະ 
ຂະບວນການຈັດສົ່ງສຳລັບກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ສັນຍາກໍ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

• ການມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດການສະໜອງ, ຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, 
ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ຈະສາມາດຊ່ວຍກຳນົດໂຄງສ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເອກະສານຢືນປະມູນບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ 
ມີການປະມູນຄືນໃໝ່.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ

• ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການຢ່າງລະອຽດ ໃນໄລຍະການວາງແຜນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຕະຫຼາດການສະໜອງ 
ໄດ້ຮັບການກຳນົດຂຶ້ນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນໃຫ້ເຫືຼອໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

• ການວາງແຜນທີ່ດີຈະເປັນການຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າບັນດາສັນຍາ ຈະຖືກໃຫ້ຜູ້ຊະນະບົນພື້ນຖານ 
ເກນການປະເມີນ ໂດຍຈາກຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມາດຖານເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ, ລວມໄປເຖິງ 
ການວິເຄາະມູນຄ່າ ການຈ່າຍທີ່ເໝາະສົມແທ່ນທີ່ຈະເປັນຈຳນວນຊັບສິນທັງໝົດ.

ບັນລຸຫຼັກການຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນບັນລຸຫຼັກການຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ

• ການຈັດການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີການວາງແຜນທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມຈະນຳໄປສູ່ 
ການບັນລຸຫັຼກການຄວາມຄຸ້ມຄ່າສຳລັບການຈ່າຍເງິນ.

• ມີການພິຈາລະນາທີ່ຖີ່ຖ້ວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນລະຫ່ວາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

ປັບປຸງຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງປັບປຸງຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ

• ການຈັດການກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການ
ປັບປັບປ່ຽນຕາມສະຖານນະການ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການຕອບສະໜອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ສະພາບການຂອງສັນຍາທີ່ຈະວາງອອກ.

• ການສຶກສາທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທາງເລືອກຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຊັ່ນ: 
ມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງການ, ຂັ້ນຕອນການປະມູນ, ການທົບທວນຄືນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ 
ແລະ ການຈັດການກັບສັນຍາຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນການວ່າບັນດາເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໃຊ້ 
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
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ປັບປຸງຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສປັບປຸງຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ

• ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກປະເມີນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ລວບລວມເຂົ້າໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການຈັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

• ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ດີຈະສາມາດດຶງດູດການແຂ່ງຂັນຈາກຕະຫຼາດທັງ 
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

• ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທາງດ້ານແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຊ່ວຍໃຫ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມຈາກຜູ້
ປະມູນ ພ້ອມທັງຍັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໂຄງການ ແລະ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ດີຂຶ້ນ.



I. I. ພາກສະເໜີພາກສະເໜີ

1.1 ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ນຳໃຊ້ກ່ຽວກັບຂະ
ບວນການ ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (SPP) ສຳລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ທຶນກູ້ຢືມບາງພາກສ່ວນຈາກ ADB ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຄຸ້ມຄອງຈາກ ADB  
ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເອກະສານນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ: ທີ່ເປັນ 
ສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງພັດທະນາໂຄງລ່າງ, ການສະໜອງການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີ່ປຶກສາ 
(2017, ດັ່ງທີ່ໄດ້ປັບປູງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ລະບຽບການຂອງການຈັດຊື້ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB: 
ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງພັດທະນາໂຄງລ່າງ, ການສະໜອງການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ (2017, ດັ່ງທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ຂະບວນການ SPP ແມ່ນມີຄວາມ 
ສອດຄ່ອງສາມາດຢືດຢຸ່ນໄດ້ ໃນການປັບປັບປ່ຽນຕາມສະຖານນະການຂອງນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງຂອງ ADB ໄດ້ເນັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ກໍ່ຄືການນຳໃຊ້ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເອງຕາມ  
ຫຼັກການເປັນຫຼັກໃຫ້ມາແທນທີ່ວິທີການທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເປັນຫຼັກ. ຂະບວນການ SPP ເລີ່ມຂຶ້ນ 
ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແລະ 
ຍັງຄົງຕົວເປັນກິດຈະກຳຫັຼກໃນການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕື່ມເອກ (ແຜນວາດ 1).

1.2 ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການໃດໜຶ່ງ ແລະ ສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດ
ປັບປຸງໄດ້ດ້ວຍການສຸມໃສ່ SPP. SPP ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫືຼ ຜູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) 
ສາມາດຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍ ຈະເປັນ
ຕົວຊ່ວຍໃນການດຳເນີນການໃຫ້ໄວຂຶ້ນຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ພ້ອມທັງຍັງເປັນຕົວຮັບປະກັນວ່າ 
ລະບຽບການຫັຼກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບຂອງຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານວົງຈອນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ລະບຽບ
ການພື້ນຖານການປະຕິບັດທີ່ເໝາະສົມວຽກງານກ່ຽວກັບຂອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປີ 2017 ຂອງ ADB 
ຈະເປັນປັດໃຈຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດມີຄວາມສາມາດຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນການປັບປັບປ່ຽນຕາມສະຖາ 
ນະການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຂະບວນການ 
SPP ແມ່ນຂະບວນການທີ່ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຊິ່ງຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງ 
ລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB.

1.3 ການຄວບຄຸມໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປະເມີນປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການແມ່ນຂະບວນການ
ໜຶ່ງຂອງ SPP ທີ່ເສີມຂະຫຍາຍການຈັດສັນ ແລະ ການອອກແບບແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາທາງດ້ານເວລາ ແລະ ຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການ
ບໍລິຫານໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ກັບບັນດາໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ແລະ ຝ່າຍ ADB, ພ້ອມກັນນີ້ 
ກໍຍັງເປັນການຮັກສາສົມດຸນຂະບວນການ ຄວບຄຸມການດູແລຄວາມຖືກຕ້ອງຊື່ສັດສຸດຈະລິດໃຫ້ຄົງຢູ່. 
ວິທີການທາງຍຸດທະສາດໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກາຍເປັນ
ຕົວຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດານັກປະມູນມີແຮງຈູງໃຈທີ່ສູງຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍປັບສົມດຸນຕະຫຼາດໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາກູ້ຢືມ.
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1.4 ເມື່ອຈະຕ້ອງສ້າງແຜນພັດທະນາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ອົງການຈະຕ້ອງ 
ພິຈາລະນາເປັນອັນດັບແລກກໍ່ຄື: ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ 
ອົງກອນ/ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (CSPRA) ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການຍຸດ
ທະສາດການຮ່ວມມືກັບປະເທດ (CPS) ຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກປະເທດກຳລັງພັດທະນາຂອງ ADB.  
ອົງປະກອບພາຍໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການວິເຄາະຂະບວນການ SPP. ຄູ່ມືແນະນຳ
ກ່ຽວກັບຂອບຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ອະທິບາຍເຖິງຂະບວນການ CSPRA ແມ່ນປັດໃຈ 
ສຳຄັນສຳລັບຂະບວນການ SPP ແລະ ຄວນຈະຖືກອ່ານຄວບຄູ່ກັບຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ 
ສະບັບນີ້.

ແຜນວາດ 1: ແຜນຍຸດທະສາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນວົງຈອນ ແຜນວາດ 1: ແຜນຍຸດທະສາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນວົງຈອນ 
ການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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ດັ່ງກ່າວຈາກເວັບໄຊ໌ຂອງ ADB, ທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບການທົບທວນແຜນການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ADB (ADB’s Procurement Review System – PRS) ແລະ ຖືກລວມຢູ່ໃນ PRS ເພື່ອ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຄວບຄຸມສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນ 
ການປະມູນໄປຈົນຮອດຂັ້ນຕອນການມອບສັນຍາຈ້າງ. ນອກຈາກນີ້ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດັ່ງກ່າວ
ຍັງສາມາດກາຍເປັນສື່ໂຄສະນາໃນກໍລິນີທີ່ແຜນການນັ້ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ເທິງເວັບໄຊ໌ພາຍນອກ 
ຂອງ ADB ແລະ ໃນຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມເອງ ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊ໌ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສິ່ງພີມຕ່າງໆ.

1.6 ເປັນປົກກະຕິຂອງຂະບວນການ SPP, ເມື່ອ ADB ຕົກລົງເຫັນດີເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍແລ້ວ  
ຈະມີການແນະນຳໃຫ້ນຳໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບທາງເລືອກອື່ນ - ອາດຈະເປັນໜ່ວຍງານທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງ ຫຼື ໜ່ວຍງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ໜ່ວຍງານ/ອົງການທີ່ມີການພົວພັນທັງສອງຝ່າຍ ຫຼື 
ຫຼາຍຝ່າຍກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງບັນດາຂໍ້ມູນ ຫືຼ ການວິເຄາະຕ່າງໆທີ່ຖືກບັນທຶກຕະຫລອດໄລຍະ
ຂະບວນການ SPP ຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໃນຄັ້ງນີ້. 

1.7 ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການທີ່ຊັດເຈນ ທີ່ຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ຂະບວນການດຳເນີນງານຂອງ SPP ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເປັນຕົວພັດທະນາແຜນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ພ້ອມທັງຍັງວາງໂຄງຮ່າງແມ່ແບບໄວ້ຕື່ມເອກ. SPP ມີ 3 ປັດໃຈຫັຼກຄື: ການວິເຄາະ, 
ທາງເລືອກ, ແລະ ການວາງແຜນ - ເຊິ່ງຈະຖືກອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມໃນ ແຜນວາດ 2, ແຜນວາດ 3 ແລະ 
ຂໍ້ຄວາມທີ່ 1 ກໍຍັງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂະບວນການ SPP ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ. ເນື້ອໃນລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້
ຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຂັ້ນຕອນຫຼັກຂອງຂະບວນການ SPP. ສ່ວນໂຄງຮ່າງແມ່ແບບສຳລັບ 
ເອກະສານ SPP ແມ່ນມີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.

1.5 ສຳລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ທຶນກູ້ຢືມບາງພາກສ່ວນຈາກ 
ADB ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຄຸ້ມຄອງຈາກ ADB, ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈະຖືກກ່າວເຖິງເປັນພິເສດ 
ໃນເງື່ອນໄຂຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນຂະບວນການ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ADB ໂດຍສະເພາະກໍລະນີທີ່ສັນຍາຈ້າງ 
ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນແຜນການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ADB. ແຜນການການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ສົມບູນແມ່ນຕ້ອງນຳໃຊ້ຮູບແບບຈາກ ADB ທີ່ກໍານົດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໂດດເອົາຂໍ້ມູນ 



ແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ4

ກ່ອງຂໍ້ມູນ 1ກ່ອງຂໍ້ມູນ 1
ຍຸດທະສາດການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມູນຄ່າຍຸດທະສາດການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມູນຄ່າ
ຄວາມຊັບຊ້ອນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມູນຄ່າຂອງໂຄງການ ແລະ ບັນດາສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈະເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນ
ລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການວິເຄາະເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະມີຄວາມ 
ສົມດຸນ ແລະ ແທດເໝາະ. ບັນດາໂຄງການ ຫືຼ ສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນທາງດ້ານວິຊາການ, 
ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຕະຫຼາດສູງ, ແລະ/ຫືຼ ມີມູນຄ່າສູງ ໂຄງການສູງ ຫືຼ ສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ອາດຈະຕ້ອງມີ
ການວາງແຜນການຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ລະອຽດ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ໂຄງການ ຫືຼ ສັນຍາການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເຮັດຢ່າງເປັນປະຈຳ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ່, ແລະ/ຫືຼ ມີມູນຄ່ານ້ອຍ ອາດຕ້ອງດຳເນີນການດ້ວຍວິທີການ
ແບບງ່າຍດາຍ ເພື່ອຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ແຜນວາດ 2: ແຜນການຍຸດທະສາດໃນການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງ (SPP)ແຜນວາດ 2: ແຜນການຍຸດທະສາດໃນການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງ (SPP)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ການວິເຄາະການວິເຄາະ
ພວກເຮົາຢູ່ຈຸດໃດ ພວກເຮົາຢູ່ຈຸດໃດ 

ໃນຕອນນີ້?ໃນຕອນນີ້?

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 
ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ 
ແລະ ການວິເຄາະ ແລະ ການວິເຄາະ 

ເຄື່ອງມືຍຸດທະສາດເຄື່ອງມືຍຸດທະສາດ

ການວາງແຜນການວາງແຜນ
ພວກເຮົາຈະໄປຮອດ ພວກເຮົາຈະໄປຮອດ 

ຈຸດນັ້ນແນວໃດ?ຈຸດນັ້ນແນວໃດ?

ເອກະສານແຜນການ ເອກະສານແຜນການ 
ຍຸດທະສາດ ຍຸດທະສາດ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ທາງເລືອກທາງເລືອກ
ພວກເຮົາຢາກໄປຢູ່ ພວກເຮົາຢາກໄປຢູ່ 

ຈຸດໃດ?ຈຸດໃດ?

ການສ້າງ ແລະ ການສ້າງ ແລະ 
ຍຸດທະສາດການ ຍຸດທະສາດການ 

ປະເມີນຜົນທາງເລືອກປະເມີນຜົນທາງເລືອກ
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ແ�ນການ
ຍຸດທະສາດການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

• ເ��າໝາຍການພ�ດທະນາຂອງໂ�ງການ
• ການຈ�ດໝວດໝູ� ແ�ະ ລາຍລະອຽດຂອງໂ�ງການ
• ຕ�ວຊ�ບອກເ�ິງບ�ນດາສ�ນຍາຕ�າງໆ

• ຄວາມສາມາດຂອງຜູ�ກູ�ຢືມ ແ�ະ ການປະເ�ີນຄວາມສາມາດ
• ຄວາມຕ�ອງການໃ�ການສະໜ�ບສະໜູນ
• ປ�ດໃ�ຈາກພາຍນອກ
• ຍຸດທະສາດການສ�ສານກ�ບພາກສ�ວນຜູ�ທ�ມີສ�ວນຮ�ວມ

• ທິດສະດີການວິເ�າະ 5 ທ�ານແ�ງຊ�ກຍູ�ຂອງ ທ�ານ Porter
• ການຈ�ດວາງຕຳແ��ງການສະໜອງສິນຄ�າ
• ສິດທິພິເ�ດຂອງຜູ�ສະໜອງສິນຄ�າ

• ການປະເ�ີນຄວາມສ�ຽງການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງປະເ�ດ 
ແ�ະ ຂະແ�ງການ/ໜ�ວຍງານ

• ການປະເ�ີນຄວາມສ�ຽງການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງໂ�ງການ
• ການລ�ງທະບຽນຄວາມສ�ຽງ

• ການຄ�ດແ�ກໃ��ເ�ັນເ�ິງທາງເ�ືອກຍຸດທະສາດ
• ການປະເ�ີນຜ�ນທາງເ�ືອກຍຸດທະສາດ
• ການເ�ືອກຍຸດທະສາດທີຈະວິເ�າະ

ທາງເ�ືອກ

• ຮູບແ�ບການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ
• ຂ�ນຕອນການປະມູນ
• ຍຸດທະສາດການເ�ັນສ�ນຍາ
• ຮູບແ�ບການວາງແ�ນຍຸດທະສາດການຈ�ດຊ� - ຈ�ດຈ�າງ
• ຮູບແ�ບການສ�າງແ�ນການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ການວາງແ�ນ

ການວິເ�າະ

1. ແ�ວຄວາມຄິດຂອງໂ�ງການ

2. ສະພາບແ�ດລ�ອມການປະຕິບ�ດງານ

3. ການວິເ�າະຕະ�າດ

4. ການຄຸ�ມຄອງຄວາມສ�ຽງ

5. ການວິເ�າະບ�ນດາທາງເ�ືອກຕ�າງໆ

6. ຍຸດທະສາດການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ແຜນວາດທີ່ 3: ຂັ້ນຕອນຂະບວນການຂອງແຜນການຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຜນວາດທີ່ 3: ຂັ້ນຕອນຂະບວນການຂອງແຜນການຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 



II. ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການII. ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ

2.1 ບາດກ້າວແນວຄວາມຄິດໂຄງການ ຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານຂອງ SPP ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກ CPS ແລະ ການກຽມຄວາມ
ພ້ອມທາງດ້ານເອກະສານໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ເອກະສານ SPP (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1) ມີ:

(i) ຊື່ທີ່ຖືກກຳນົດເປັນທາງການຂອງໂຄງການ,
(ii) ບົດສະຫຸຼບຫຍໍ້ຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການ,
(iii) ອະທິບາຍເນື້ອໃນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ,
(iv) ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ຂອງຕົວຊີ້ບອກກ່ຽວກັບສັນຍາແຕ່ລະພູດ, ແລະ
(v) ບົດສະຫຸຼບການຕົກລົງທາງດ້ານການເງິນ.

2.2 ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດນຳມາຈາກເອກະສານຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ 
ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການເງິນ ລະຫ່ວາງ ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ.

2.3 ເອງຕາມຕົວຊີ້ບອກຂອງບັນດາພູດສັນຍາທີ່ມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ CSPRA ສ່ວນບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ຈະຖືກຈັດ 
ເປັນໝວດໝູ່ໂດຍ ADB ໃນລັກສະນະຂອງ “ໝວດ A” (ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີອັດຕາສູງ) 
ຫືຼ “ໝວດ B” (ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີອັດຕາຕໍ່າ) ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດວາງຮູບແບບ 
ຂອງໂຄງການ ເພື່ອເປັນແນວທາງການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ 
ເ່ປັນພິເສດໃນການຈັດວາງການຈັດຊື້ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ. ການຈັດໝວດໝູ່ໂຄງການຄວນຖືກຢືນຢັນເພີ່ມ 
ຕື່ມໃນຂະບວນການໂຄງການ SPP ຕາມທີ່ໄດ້ບັນຍາຍໄວ້ໃນພາກທີ II ແລະ IV.



III. ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານIII. ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານ

3.1 ຂັ້ນຕອນສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານຂອງ SPP ແມ່ນຂະບວນການປະເມີນ 
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກຸ້ຢືມໃນການດຳເນີນງານ ແລະ/ຫຼື ໜ່ວຍງານ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການສະໜັບສະໜູນ, ປັດໃຈຈາກພາຍນອກ, ຜູ້ມີສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງຫັຼກ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບໃນເອກະສານ SPP (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1).

A.  ຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມA.  ຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ

3.2 ເປົ້າໝາຍການປະເມີນ ແມ່ນປະເມີນຄວາມສາມາດ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ/ຫືຼ ໜ່ວຍງານການປະຕິບັດ ເພື່ອເປັນການລະບຸໃຫ້ເຫັນເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆ, ທັງຂໍ້ຈຳກັດ 
ແລະ ບໍ່ຈຳກັດ, ເຊິ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການພັດທະນາ 
ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ ADB ສາມາດກຳນົດເປົ້າໝາຍ, 
ການແຊກແຊງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມ ຫືຼ ການເສີມຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນ, ເຊິ່ງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມອາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ການວິເຄາະຈຸດດີ-ຈຸດອ່ອນ-ໂອກາດ-ຄວາມທ້າທາຍຈະສາມາດຊ່ວຍ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດສະຫຸຼບຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໄດ້ (ແຜນວາດ 4). ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງສາມາດ  
ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການໃນພາກທີ VII.

ແຜນວາດ 4: ຕົວຢ່າງການວິເຄາະໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວທາງແຜນວາດ 4: ຕົວຢ່າງການວິເຄາະໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
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• ໜ່ວຍງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ມີ 
ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜູ້ເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາກໍມີຄວາມຄຸ້ນ 
ເຄີຍກັບການນຳໃຊ້ຮູບແບບ ແລະ ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງທີ່ 
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. 

• ໜ່ວຍງານຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເປັນຫັຼກ. 

• ໜ່ວຍງານຜູ້ກູ້ຢືມມີອິດທິພົນ ແລະ ສາມາດພຽງພໍໃນການ 
ແປຮູບຕະຫຼາດ.

• ການມີເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງແບບໃໝ່ພາຍໃນປະເທດ 
ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມວ່ອງໄວໃນການບູລະນະ 
ຖະໜົນ.

• ມີການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອທຳການ 
ພັດທະນາຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ.

• ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການບູລະນະຖະໜົນບໍ່ແມ່ນບູລິ
ມະສິດການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.

• ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຄວາມປອດໄພແມ່ນມີອັດຕາສູງ.
• ລະດັບການສໍ້ໂກງ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແມ່ນຍັງມີ 

ອັດຕາທີ່ສູງ.  
• ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນໜ້ອຍຫຼາຍ.
• ຄວາມຮັບຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ດີຍັງ

ຢູ່ໃນລະດັບອ່ອນນ້ອຍ.

• ຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວບໍ່ເຄີຍມີການສະໜອງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນ 
ຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ.

• ຕະຫຼາດເຊື່ອໝັ້ນວ່າຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະແຫວງ
ຫາແຕ່ການປະຕິບັດໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຕ່ຳທີ່ສຸ່ດເທົ່ານັ້ນ, 
ບໍ່ແມ່ນວົງຈອນການປະຕິບັດໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າໜ້ອຍ 
ທີ່ສຸດ.

• ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ
ຍັງຈຳກັດ.

• ຜູ້ປະມູນບາງຈຳນວນຍັງເປັນຫ່ວງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານ 
ຄວາມປອດໄພ.



ແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ8

B.  ຄວາມຕ້ອງການໃນການສະໜັບສະໜູນB.  ຄວາມຕ້ອງການໃນການສະໜັບສະໜູນ

3.3 ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງໄດ້ວເຄາະເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນ ເພື່ອຄວາມ
ສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ປັດໃຈທີ່ຄວນນຳມາວິເຄາະມີຄືດັ່ງນີ້:

(i) ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອຂະບວນການດຳເນີນງານຂອງ 
SPP ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບທຸກເປົ້າໝາຍ, ການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາຈ້າງ;

(ii) ປະສົບການໃນການປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມໃກ້ຄຽງ;
(iii) ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນການບໍລິຫານສັນຍາ;
(iv) ລະດັບການການໃຊ້ບໍລິການຈາກທີ່ປຶກສາພາຍນອກ; ແລະ
(v) ການມີລະບົບບໍລິການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການປະມູນ.

3.4 ການວິເຄາະນີ້ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດຄົ້ນທາງເລືອກຍຸດທະສາດໃນຂັ້ນຕອນການ
ວິເຄາະທາງເລືອກຂອງຂະບວນການ. ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງຈະຖືກຈັດເຂົ້າໃນເອກະສານ SPP ສະບັບ 
ສຸດທ້າຍ. ພ້ອມທັງມີການຕິດຂັດບົດສະຫຸຼບຂອງການຄົ້ນພົບທາງອອກທີ່ມີຢູ່ເຂົ້າໃນ SPP ເມື່ອການ
ວິເຄາະດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດລົງ. 

C.  ການວິເຄາະອິດທິພົນຈາກພາຍນອກC.  ການວິເຄາະອິດທິພົນຈາກພາຍນອກ

3.5 ຈຸດປະສົງຂອງການວິເຄາະອິດທິພົນຈາກພາຍນອກ ກໍ່ເພື່ອເປັນການວິເຄາະເຖິງປັດໃຈທີ່
ສາມາດເປັນແຮງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃດໜຶ່ງສຳລັບໂຄງການ. CSPRA ພາຍໃນປະເທດ ແລະ 
ຂະແໜງການ ຫືຼ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມກໍ່ຄວນມີການວິໃຈເບິ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ. ເພື່ອໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບກົດລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017, ການວິເຄາະຢູ່ໃນ (ແຜນວາດ 5) ຄວນມີປັດໃຈຕ່າງໆ 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ປັດໃຈດ້ານການຄຸ້ມຄອງດູແລ, ປະກອບດ້ວຍສະພາບການລະອຽດອ່ອນ ຫືຼ ອາດໄດ້ 
ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຂອບການປະຕິບັດງານ ແລະ ຂະບວນການທາງ 
ດ້ານນິຕິກຳ;

(ii)  ປັດໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດລວມມີ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສະຖານະ 
ການເງິນເຟີ້, ການໃຫ້ບູລິມະສິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ.

(iii) ປັດໃຈທາງດ້ານຄວາມຍືນຍົງລວມມີ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທາງທຳມະຊາດ, ຄວາມ 
ຕ້ອງການທາງດ້ານຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກທຳມະຊາດ; ແລະ

(iv) ປັດໃຈທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ລວມມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເອເລັກໂຕນິກ, ການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນ, ຄວາມປອດໄພ, 
ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຈຳກັດອິນເຕີເນັດ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄອບຄຸມ 
ຂອງສັນຍານໂທສະສັບ.
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ແຜນວາດ 5: ການພິຈາລະນາການວິເຄາະການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກແຜນວາດ 5: ການພິຈາລະນາການວິເຄາະການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ

IT = ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

D.  ການວິເຄາະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມD.  ການວິເຄາະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.6 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການມີຄວາມສຳເລັດດ້ວຍດີ, ຈຳເປັນ 
ຕ້ອງມີການວາງ ແຜນກຳນົດຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດວຽກກັບໂຄງ
ການໂດຍກົງ. ບັນຫາອາດ ຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າບໍ່ໄດ້ມີການວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມແຕ່ເລິ່ມຕົ້ນ 
ກົງກັນຂ້າມພັດມາປະຕິບັດຕາມພາຍຫຼັງ. ໂດຍທົ່ວໄປ ບັນຫານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເຊັນ 
ສັນຍາແລ້ວ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີບັນຫາໃນຂອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມມາ.

3.7 ເອກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນກໍຄືຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມພາຍນອກຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ໂດຍປົກກະຕິຈະມີໜ່ວຍ 
ງານຂອງລັດຖະບານ, ຜູ້ສະໝັກ ຫືຼ ຜູ້ປະມູນ, ສະມາຄົມການຄ້າ, ອົງກອນການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ແລະ 
ຊຸມຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຂົ້າຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, 

ບັນດາກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວອາດຊອກຫາວິທີທາງໃນການສົ່ງອິດທິພົນຕໍ່ຍຸດທະສາດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານສາຍ 
ພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນ.

ເ�ດຖະກິດ

ການປ�ກຄອງ

ເ�ັກໂ�ໂ�ຊີ 

ຄວາມຍືນຍ�ງ

• ປະເ�ດຂອງລ�ດຖະບານ ແ�ະ ຄວາມໝ�ນຄ�ງ
• ການມີຄວາມລະອຽດອ�ອນ ແ�ະ ຂ�ຂ�ດແ��ງ
• ລະບຽບການ ແ�ະ ການປ�ກຄອງດ�ວຍກ�ດໝາຍ

• ອ�ດຕາການພ�ດທະນາຂອງເ�ດຖະກິດ    
• ອ�ດຕາເ�ິນເ��
• ອ�ດຕາການແ�ກປ�ຽນ

• ເ�ັກໂ�ໂ�ຊີທ�ເ�ີດຂ�ນໃ��
• ການມີພ�ອມຂອງຂ�ມູນ
• ລະດ�ບການປ�ບໂ�ຕ�ການປ�ຽນແ�ງ

• ຜ�ນກະທ�ບຈາກການປ�ຽນແ�ງດິນຟ�າອາກາດ    
• ມາດຕະຖານສະພາບແ�ດລ�ອມທ�ອງຖ�ນ
• ຄວາມສາມາດໃ�ການ ຣີໄ�ໂ� (recycle)

• ລະດ�ບຂ�ນການບໍລິຫານ
• ການຄຸ�ມຄອງການສ�ລາດບ�ງ�ວງ
• ການມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຂອງລ�ດຕ�ເ�ດຖະກິດ

• ລາຄາວ�ດຖ�ດິບ
• ລະດ�ບການ��າງງານ
• ການສະໜອງແ�ງງານ

• ການເ��າເ�ິງເ�ັກໂ�ໂ�ຊີ��າສຸດ
• ຄວາມສາມາດຂອງລະບ�ບ IT ແ�ະ ການສ�ສານ
• ການເ��າເ�ິງ ແ�ະ ການນຳໃ��ລະບ�ບການ

ຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງແ�ບເ�ເ�ັກໂ�ນິກ

• ການກຳຈ�ດສ�ງເ�ດເ�ືອ
• ຜ�ນກະທ�ບຈາກສະພາບແ�ດລ�ອມ ແ�ະ ການແ��ໄ�
• ປ�ດໃ�ຊ�ກຍູ�ຄວາມຮ�ບຜິດຊອບຂອງບໍລິສ�ດຕ�ສ�ງຄ�ມ
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ແຜນວາດ 6: ຂະບວນການວິເຄາະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການແຜນວາດ 6: ຂະບວນການວິເຄາະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ການຈໍາແນກການຈໍາແນກ

ນຳໃຊ້ການບັນທຶກ 
ລາຍລະອຽດ 

ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, 
ໂດຍເອງຕາມອຳນາດ 
ແລະ  ຄວາມສົນໃຈ 

ຂອງພວກກ່ຽວ. 

ການມີສ່ວນຮ່ວມການມີສ່ວນຮ່ວມ

ສ້າງຍຸດທະສາດການ 
ສື່ສານທີ່ເຈາະຈົງ 
ການພົວພັນຂອງ 

ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ໂດຍຜ່ານການຈຳແນກ  

ແລະ ການວິເຄາະ.

ຄວາມສົນໃຈຄວາມສົນໃຈ

ເສີມສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມຈາກໂຄງການ, 
ເຊິ່ງເປັນການສ້າງພື້ນຖານ 

ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ທີ່ມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມ.

3.8 ການວິເຄາະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ແຕ່ລະບຸກຄົນຈາກໂຄງການ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໄປທາງການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜູ້ກ່ຽວຕະຫຼອດ 
ເຖິງວົງຈອນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການວິເຄາະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຄວນເອງໃສ່ (i) ການລະບຸ 
ແລະ ການວາງແຜນລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມຫັຼກ, (ii) ສ້າງຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ກ່ຽວຕໍ່ໂຄງການ 
ແລະ (iii) ວາງຍຸດທະສາດການສື່ສານເພື່ອໃຫ້ ພວກກ່ຽວມີສ່ວນຮ່ວມ (ແຜນວາດ 6). 

3.9 ການກຳນົດແຜນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ລະບຸຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໂຄງການທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ພ້ອມທັງກຳນົດໄລຍະຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ. ແຜນກຳນົດຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ນັ້ນຕ້ອງແຍກເປັນຂອງແຕ່ລະຕົນຕາມຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຕາມອຳນາດ 
ແລະ ການແຊກແຊງທີ່ນອກເໜືອໂຄງການ (ແຜນວາດ 7). ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທົ່ວໄປລວມມີ

(i) ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ;
(ii) ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ;
(iii) ບຸກຄົນ ຫືຼ ກຸ່ມຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ;
(iv) ຄູ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ການລົງທຶນ;
(v) ສື່ມວນຊົນ;
(vi) ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ;
(vii) ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຂອງ ADB;
(viii) ຄູ່ຮ່ວມມືອື່ນໆໃນການພັດທະນາ; ແລະ
(ix) ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະໜອງສິນຄ້າ, ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ການ 

ບໍລິການໃຫ້ແກ່ໂຄງການ.



ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນງານ 11

ແຜນວາດ 7: ແຜນວາດສະແດງການກຳນົດແຜນຜູ້ຮ່ວມງານແຜນວາດ 7: ແຜນວາດສະແດງການກຳນົດແຜນຜູ້ຮ່ວມງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ສູງ

ການຮ�ກສາຂ�ມູນ

ຄວາມສ�ນໃ�ໃ�ໂ�ງການ

ອຳ
ນາ

ດ 
ແ�

ະ 
ອິດ

ທິພ
�ນຕ

�ໂ�
ງກ

ານ
ສູງ

ບ�ດບາດໜ�ອຍ 

ການຮ�ກສາ
ຄວາມພໍໃ�

ຜູ�ທ�ມີ
ສ�ວນຮ�ວມ��ກ

ຕ�າ

3.10 ເມື່ອສ້າງແຜນລະອຽດເສັດສົມບູນ ແລະ ລະບຸຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ ຄືການສ້າງ 
ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວຕໍ່ກັບໂຄງການນັ້ນແມ່ນຫັຍງ. ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຢືນຢັນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໂດຍກົງຕໍ່ກັບບັນດາ 
ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້.



ແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ12

ຊື່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ຊື່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ 
ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການ

[ຊື່ ] 

ຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງການຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງການ [ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ປະມູນ, 
ຜູ້ຈັດການໂຄງການ, ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ ອື່ນໆ]

ລະດັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ລະດັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ອິດທິພົນອິດທິພົນ

[ລະດັບການສະໜັບສະໜູນ: ຕົວຢ່າງ ຜູ້ມີຄວາມຊຳນານທາງດ້ານ 
ໂຄງການ, ຄູ່ແຂ່ງ, ຜູ້ເປັນກາງ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ]
[ລະດັບອິດທິພົນ: ຕົວຢ່າງ ຜູ້ຕັດສິນໃຈ, ຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນ, ຜູ້ສັງເກດ 
ການ, ຜູ້ຕິດຕາມ]

ເປົ້າໝາຍ, ສິ່ງຂັບເຄື່ອນ, ເປົ້າໝາຍ, ສິ່ງຂັບເຄື່ອນ, 
ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະ ສິ່ງຍົກລະດັບຄວາມຕ້ອງການ, ແລະ ສິ່ງຍົກລະດັບ

[ບັນຫາໃຫ່ຍ ແລະ ບັນຫານ້ອຍໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ 
ການແກ້ໄຂແມ່ນຫັຍງ?
ການປະຕິບັດຮູບແບບໃດທີ່ຄວນເຮັດ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາຂອງຜູ້ທີ່ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ?]

ປະຕິບັດການປະຕິບັດການ [ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ກັບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ? 
ພວກເຂົາມີແຮງຈູງໃຈຫັຍງແນ່?
ພວກເຂົາຕ້ອງການຫັຍງຈາກໂຄງການ ແລະ ພວກເຂົາຈະຖືກ 
ຊັກຈູງໄດ້ແນວໃດ?]

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຕັດສິນໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຕັດສິນໃຈ, 
ການປຶກສາ, ຫືຼ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນການປຶກສາ, ຫືຼ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນ

[ຈຳແນກປະເພດຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເປັນ: “ຄວາມຮັບຜິດຊອບ”, 
“ການຕັດສິນໃຈ”, “ການປຶກສາ”, ຫືຼ “ການແຈ້ງ ຂໍ້ມູນ.”]

ສື່ສານຫັຍງ, ຕອນໃດ, ແລະ ແນວໃດ?ສື່ສານຫັຍງ, ຕອນໃດ, ແລະ ແນວໃດ? [ຮູບແບບການສື່ສານ, ຕົວຢ່າງ: ເອເມວລ໌, ການສື່ສານ ເຊິ່ງໜ້າ, 
ການປະຊຸມທາງໄກຜ່ານວີດີໂອ, ແລະ ອື່ນໆ
ໂດຍໃຜ? ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ?]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ 1: ຕົວຢ່າງແຜນການສື່ສານກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະຕິບັດໂຄງການຕາຕະລາງ 1: ຕົວຢ່າງແຜນການສື່ສານກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມປະຕິບັດໂຄງການ

3.11 ການວິເຄາະຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຄຳນຶງວ່າວິທີການພົວພັນຮູບແບບໃດທີ່ຄວນຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທຸກປະເພດ, ເພ່ືອເປັນການຊ່ວຍຕັດສິນໃຈຫາແນວທາງ ແລະ ຄວາມສຳເລັດ 
ຂອງ SPP. ຕາຕະລາງ 1 ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນວ່າຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຄວນຈະຖືກຈັດວາງແນວໃດໃຫ້
ເຂົ້າກັບແຜນການສື່ສານ. ພ້ອມທັງມີການຕິດຂັດບົດສະຫຼຸບຂອງການຄົ້ນພົບທາງອອກທີ່ມີຢູ່ເຂົ້າໃນ 
SPP ເມື່ອການວິເຄາະດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດ. 



IV. ການວິເຄາະຕະຫຼາດIV. ການວິເຄາະຕະຫຼາດ

4.1 ຈຸດປະສົງຂອງຂັ້ນຕອນການວິເຄາະຕະຫຼາດຂອງຂະບວນການ SPP ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍ 
ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບຂະແໜງການຕະຫຼາດ, ໂຄງສ້າງ ແລະ 
ການວິທີການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງຈະຖືກສະແດງອອກຢູ່ໃນເອກະສານ SPP (ເອກະສານ 
ຊ້ອນທ້າຍ 1). ເອງຕາມຄວາມ ເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວ, ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈະຖືກປັບປ່ຽນເພື່ອຮັບປະກັ
ນວ່າຜູ້ປະມູນຈະມີຄວາມສົນໃຈໃນສັນຍາ ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈໃນການຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂທີ່ມີສາລ
ະໃນເອກະສານສະເໜີ. ໂດຍທົ່ວໄປການວິເຄາະຕະ ຫຼາດຕ້ອງການຫລາຍກວ່າການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ມີແຕ່ພຽງ 
ພາຍໃນຫ້ອງການ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຕ້ອງ ດຳເນີນການພົວພັນກັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າກ່ອນ ເພື່ອຊອກຫາ 
ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳເປັນ.

4.2 ການວິເຄາະຕະຫຼາດຈະສະຫຸຼບ (ແຜນວາດ 8):

(i) ຕະຫຼາດເປົ້າ່ໝາຍ ແລະ ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ;
(ii) ຄວາມສາມາດຂອງຕະຫຼາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ 

ຈຸດປະສົງການພັດທະນາຂອງໂຄງການ;
(iii) ຕະຫຼາດເບິ່ງຜູ້ກູ້ຢືມເປັນແນວໃດ ໃນແງ່ຂອງການສ້າງຄວາມດຶງດູດໃນຖານະເປັນ 

ວ່າຈ້າງຕາມສັນຍາ, ຕົວຢ່າງ: ຄວາມພ້ອມໃນການຊຳລະ, ການຄຸ້ມຄອງຄຳຮ້ອງທຸກ, 
ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ, ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ອື່ນໆ;

(iv) ລັກສະນຊະ ແລະ ລະດັບການແຂ່ງຂັນພາຍໃນຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ;
(v) ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ແລະ ສ່ວນແບ່ງທາງດ້ານ 

ການຕະຫຼາດ; ແລະ
(vi) ກົນໄກວິທີການກຳນົດລາຄາ.

4.3 ຂໍ້ມູນຕ່າງໆສາມາດເກັບກຳໄດ້ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການວິເຄາະຍຸດທະສາດດັ່ງນີ້:

(i) ການວິເຄາະ 5 ທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ Porter,
(ii) ຈຸດຢືນການສະໜອງສິນຄ້າ, ແລະ
(iii) ສິດທິພິເສດຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ.

4.4 ຜົນການຕອບຮັບຈາກເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຄວນຈະເປັນການເສີມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກແຫ່ຼງ
ອື່ນໆເຊັ່ນ:

(i) ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ;
(ii) ດັດຊະນີລາຄາວັດຖຸດິບ ;
(iii) ວາລະສານການຄ້າ ແລະ ສະມາຄົມ;
(iv) ຫ້ອງການລັດຖະບານ;
(v) ການຄົ້ນຫາຈາກອິນເຕີເນັດ;
(vi) ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ; ແລະ
(vii) ການສົນທະນາກັບທີມງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈາກທະນາຄານພັດທະນາອື່ນ. 
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A.  A.  5 ທ່າແຮງຊຸກຍູ້ ຂອງທ່ານ Porter ກ່ຽວກັບການວິເຄາະ (Porter’s 5 ທ່າແຮງຊຸກຍູ້ ຂອງທ່ານ Porter ກ່ຽວກັບການວິເຄາະ (Porter’s 
Five Forces of Analysis)Five Forces of Analysis)

4.5 ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຢູ້ຂອງທ່ານ Porter ແມ່ນເຄື່ອງມືສຳລັບການວິເຄາະການແຂ່ງຂັນທ່າແຮງ 
ແລະ ຄວາມດຶງດູດຂອງການໄດ້ຮັບກຳໄລຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳໃດໜຶ່ງ. “ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຢູ້” 
ດັ່ງກ່າວແມ່ນປັດໃຈທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິສັດທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຮັບໃຊ້ລູກຄ້າ 
ແລະ ສ້າງຜົນກຳໄລ. ແຮງພັກດັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳນົດສາມແຮງພັກດັນຕາມການແຂ່ງຂັນທາງສາຍຂວາງ, 
ຄວາມສ່ຽງຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຍົກຍ້າຍ, ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດໃໝ່, ແລະ 
ການແຂ່ງຂັນຈາກຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ສອງແຮງພັກດັນຕາມການແຂ່ງຂັນທາງສາຍຕັ້ງອຳນາດໃນການຕໍ່ຮອງ 
ຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ອຳນາດໃນການຕໍ່ຮອງຂອງຜູ້ຊື້. ແຜນວາດ 9 ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ 
ໂຄງຮ່າງວຽກ.

ແຜນວາດ 9: ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ Porter ແຜນວາດ 9: ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ Porter 

ອຳນາດ
ໃ�ການຕ�ລອງ
ຂອງຜູ�ສະໜອງ

ສິນຄ�າ

ອຳນາດ
ໃ�ການຕ�ລອງ

ຂອງຜູ�ຊ�

ຄວາມສ�ຽງ
ຄ�າຕອບແ�ນ 

ຄວາມສ�ຽງ
ຂອງຜູ�ເ��າຮ�ວມ 

ຕະ�າດໃ��

ຄວາມໄ��ປຽບ
ເ�ຍປຽບໃ�ການ

ແ��ງຂ�ນ

1. 1. ການໄດ້ປຽບ-ເສຍປຽບໃນການແຂ່ງຂັນການໄດ້ປຽບ-ເສຍປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ

4.6 ບັນດາຜູ້ປະມູນທີ່ມີຄວາມຫັວງເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຈະມີຄວາມກັງວົນກັບການໄດ້ປຽບ 
ເສຍປຽບໃນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຕົວເຂົາເອງ ແລະ ກັບຄູ່ແຂ່ງອື່ນ. ຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ 
(ຂໍ້ຄວາມ 2) ມີດັ່ງນີ້:

(i) ຈະມີຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໃໝ່ສະເໝີ;
(ii) ພາຍໃນຕະຫຼາດມີຜູ້ປະມູນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີສິດສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັນ;
(iii) ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດຄອບຄຸມຜູ້ປະມູນໄດ້;

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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(iv) ຄວາມທ້າທາຍໃນການປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ;
(v) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນທີ່ສູງສາມາດນຳໄປສູ່ການຕັດລາຄາສິນຄ້າລົງຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນ ເພື່ອໃຫ້ 

ໄດ້ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ; ແລະ/ຫືຼ
(vi) ມີກຳແພງກັ້ນການຕະຫຼາດທີ່ສູງ, ຕົວຢ່າງ: ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຊັບສິນຄົງທີ່ ທີ່ມີລາຄາແພງ.

2. 2. ອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ຈັດຊື້ອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ຈັດຊື້

4.7 ອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ໃນຖານະທີ່ເປັນ “ຄົນຊື້” ໂຄງການ) ມີຄວາມສາມາດ 
ເປັນໄປໄດ້ສູງ ເມື່ອຕອບສະໜອງກັບສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້ (ກ່ອງຂໍ້ມູນ 3):

ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 2ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 2
ຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ Porter - ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ Porter - ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ
• ມີໜ້ອຍບໍລິສັດທີ່ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ “ຄວາມຮູ້ປະສົບການ” ແລະ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການ 

ອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ-ພ້ອມທັງບໍລິຫານສັນຍາ.
• ໂຄງການມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຫືຼ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ, ເຊິ່ງປະສົບການພາຍໃນປະເທດ ຫືຼ ຂົງເຂດ ແລະ ລັກ

ສະນະທາງດ້ານການເມືອງອາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການປະມູນຂອງບັນດາຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ.
• ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າບາງຈຳນວນອາດໄດ້ຮັບບູລິມະສິດຈາກບາງປະເທດເນື່ອງຈາກເຫດຜົນດ້ານສາຍພົວພັນ

ທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມໃກ້ຄຽງຂອງວັດທະນາທຳ. 
• ການເຕີບໂຕຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຂອງອຸດສາຫະກຳເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ສົນໃຈ.
• ລະດັບການແບ່ງແຍກແມ່ນມີຄວາມແຕ່ງຕ່າງໃນລະດັບຕໍ່າ.
• ລາຄາປະມູນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ.
• ລາຄາພະລັງງານຄົງທີ່ຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ອາດສາມາດຢັບຢັ້ງການແຂ່ງຂັນໄດ້ຖ້າຫາກວ່າມີການຈຳກັດຜົນຕອບແທນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 3ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 3
ຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ  Poerter - ກຳລັງການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ຊື້ຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ  Poerter - ກຳລັງການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ຊື້
• ຜູ້ຈັດຊື້ຫັຼກແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ມີແຮງຈູງໃຈໃນການຈັດຊື້ໂດຍເອງໃສ່ປັດໃຈຕ່າງໆ 

ເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການເມືອງ, ການຈັດອັນດັບຜູ້ທີມີທາແຮງ, 
ແລະ ອື່ນໆ. 

• ຄວາມສາມາດຂອງການເບີກຈ່າຍ ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຫືຼ ມີຈຸດອ່ອນ ຂາດຄວາມເຊື່ອຖື.
• ໄລຍະເວລາຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕອບສະໜອງ 

ການປະມູນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

(i) ຜູ້ກູ້ຢືມມີປະລິມານການຊື້ຢູ່ໃນລະດັບສູງ;
(ii) ຜູ້ກູ້ຢືມມີທາງເລືອກອື່ນ ເນື່ອງຈາກມີແຫ່ຼງການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ 

ແລະ ການບໍລິການ ເຊິ່ງມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
(iii) ການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາມີຄວາມສ່ຽງ

ຕໍ່າ ແລະ ມີມູນຄ່າສູງແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈສົ່ງຜົນ
ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໃນຕະຫຼາດ

(iv) ຜູ້ກູ້ຢືມມີຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແປງຕໍ່າ; ແລະ/ຫືຼ
(v) ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕະຫຼາດເປັນຢ່າງດີ.
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ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 4ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 4
ຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ Porter - ກຳລັງການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ສະໜອງຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ Porter - ກຳລັງການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ສະໜອງ
• ຜູ້ສະໜອງເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງຈະມີອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງທີ່ສູງ.
• ຜູ້ຮັບເໝົາວຽກກໍ່ສ້າງມີອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງທີ່ຕໍ່າ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີການແຂ່ງຂັນທີ່ສູງ ແລະ ມີຫຼາຍແຫ່ຼງທີ່ 

ມີຄວາມອາດສາມາດ.
• ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານວິສາວະກອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານການອອກແບບ ຂ້ອນຂ້າງມີທາງເລືອກທີ່ຈຳກັດ. 
• ອາດມີຂໍ້ຈຳກັດ ຄວາມຫຸ້ຍງຍາກທາງດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການຂົນສົ່ງ. 

ຕົວຢ່າງ: ກ້ອນຫີນ, ສີມັງ, ແລະ ອື່ນໆ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

3. 3. ອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ

4.8 ອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງບັນດາຜູ້ປະມູນທີ່ມີຄວາມພ້ອມ (ໃນຖານະທີ່ເປັນ “ຜູ້ສະໜອງ 
ສິນຄ້າ” ຂອງໂຄງການ) ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ເມື່ອຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

(i) ບັນດາຜູ້ປະມູນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການສະໜອງສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
(ii) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນທ່າຍ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມຢູ່ພາຍໃນຕະຫຼາດ ຫຼື ຂະແໜງການ 

ແມ່ນສູງ;
(iii) ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ຖືກມອງວ່າເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມດຶງດູດສຳລັບ 

ຜູ້ປະມູນ; ແລະ/ຫືຼ
(iv) ຕະຫຼາດການສະໜອງສິນຄ້າຖືກຄວບຄຸມ ໂດຍກຸ່ມຜູ້ປະມູນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ມີ 

ລັກສະນະກ້ວາງຂວາງ ຈົນເຖິງລະດັບສາກົນ.

4. 4. ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດໃໝ່ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດໃໝ່

4.9 ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດໃໝ່ໃນຕະຫຼາດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈສິ່ງປິດກັ້ນການເຂົ້າ
ສູ່ຕະຫຼາດ, ຍົກຕົວຢ່າງ (ກ່ອງທີ 5):

(i) ຂະໜາດຂອງເສດຖະກິດ, ເຊິ່ງບາງອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ;
(ii)  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດທັງໝົດ, ເຊິ່ງຈະມີການປັບປ່ຽນຕາມເຕັກໂນໂລຊີ 

ແລະ ຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດ;
(iii) ການເຂົ້າເຖິງຊ່ອງທາງການຈຳໜ່າຍສິນຄ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ “ເຂົ້າເຖິງ” 

ລະບົບ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍໂຄງຮ່າງພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່;
(iv) ປະສົບປະການໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງໃໝ່

ບໍ່ສາມາດເຈາະເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດທີ່ມີຄູ່ແຂ່ງພື້ນຖານດີ ພ້ອມທັງຍັງຮູ້ຈັກຕະຫຼາດ ແລະ 
ມີການພັດທະນາສາຍສຳພັນທີ່ດີກັບຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຫັຼກ;

(v) ການຄາດການຜົນຕອບຮັບກັບຄືນ, ແມ່ນການທີ່ບັນດາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການ 
ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃນປະຈຸບັນຈະມີການໂຕ້ຕອບຄືນ 
ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການປິດກັ້ນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ຫືຼ ການເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດມີ 
ຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ/ຫືຼ

(vi) ການແຊກແຊງທາງນິຕິກຳ ຫືຼ ຈາກພາກລັດ, ກໍ່ສາມາດເປັນການກີດກັ້ນ ຫືຼ ປ້ອງກັນ 
ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ.
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5. 5. ຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

4.10 ຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຕາມແຕ່
ລະຂະແໜງການ ເຊິ່ງມີການພົວພັນກັບວົງຈອນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ. ອຸດສາຫະກຳ ແລະ 
ຂະແໜງການທີ່ມີລະດັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ລະດັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສູງຈະມີຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ຽນ
ຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການສູງ. ການນຳໃຊ້ຕົວປ່ຽນແທນທີ່ມີຢູ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພາກ 
ສ່ວນລຸ່ມນີ້:

(i) ຕົ້ນທຶນການປ່ຽນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ,
(ii) ການມີສິນຄ້າທາງເລືອກອື່ນພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ,
(iii) ການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ ພາຍໃນປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ແລະ/ຫືຼ
(iv) ວົງຈອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳອຸດສາຫະກຳ.

ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 6ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 6
ຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ ຂອງທ່ານ Porter - ຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ຽນແທນຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ ຂອງທ່ານ Porter - ຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ຽນແທນ
• ມີໂອກາດທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງແທນທີ່ແຮງງານຄົນ.
• ມີອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງທີ່ພຽງພໍ.
• ມີເຕັກໂນໂລຊີ ຫືຼ ວິທີການກໍ່ສ້າງທີ່ປ່ຽນຖ່າຍແລ້ວ.
• ມີສິ່ງທີ່ປ່ຽນແທນໄດ້ເມື່ອເວົ້າເຖິງທາງເລືອກການສ້າງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ໂຄງການເຊັ່ນ: ພະລັງງານແສງແດດ, 

ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກພື້ນດິນ, ພະລັງງານນ້ຳ, ພະລັງງານຄື້ນທະເລ, ອື່ນໆ.
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນຖ່າຍຈາກເຕັກໂນໂລຊີ, ວິທີການ ຫືຼ ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນມີໜ້ອຍກວ່າ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທາງເລືອກອື່ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 5ກ່ອງຂໍ້ມູນທີ 5
ຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ Porter - ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ເຂົ້າມາໃໝ່ຕົວຢ່າງ ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງທ່ານ Porter - ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ເຂົ້າມາໃໝ່
• ຈຳນວນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຫັຼກທີ່ຄອບຄອງໃນຕະຫຼາດມີຈຳນວນຈຳກັດ ແລະ ມີການປະທັບຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າທີ່ມີ 

ພື້ນຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
• ມີສິ່ງປິດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີທັກສະຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ 

ແລະ ການມີປະສົບການກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງ.
• ເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການທຶນ ເພື່ອທີ່ຈະສະເໜີລາຄາປະມູນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ.
• ບໍ່ມີຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ.
• ກຳມະສິດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີບາງຈຳນວນແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ.
• ການສະໜອງແບບຕ່ອງໂສ້ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສ້າງກຳແພງ 

ການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ.
• ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆທີ່ເກີດຂຶ້ນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂັບເຄື່ອນການຊື້ຂາຍຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີຢູ່ທີ່ມີຢູ່, 

ຕົວຢ່າງ: ການນຳໃຊ້ພະລັງານໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງລົມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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B.  ຈັດວາງຕຳແໜ່ງການສະໜອງສິນຄ້າB.  ຈັດວາງຕຳແໜ່ງການສະໜອງສິນຄ້າ

4.11 ເຄື່ອງມືການຈັດວາງການສະໜອງສິນຄ້າ ນຳໃຊ້ເພື່ອຈຳແນກວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບ 
ການສະເໜີສັນຍາເປັນຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍພູດ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນໂຄງການໃດໜຶ່ງ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວຍັງຈັດວາງ 
ສັນຍາໃຫ້ເປັນ 4 ກຸ່ມຫລັກໂດຍເອງຕາມລະດັບລາຍຈ່າຍ ແລະ ລະດັບຄວາມສ່ຽງ: ຍຸດທະສາດ 
ຄວາມປອດໄພ, ຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ, ຍຸດທະວິທີການໄດ້ມາ,  ແລະ ຍຸດທະວິທີການໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ 
(ແຜນວາດ 10). ນອກຈາກນີ້ ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດນຳໃຊ້ລະດັບການ 
ກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຮູບແບບການຈັດການ ສາຍພົວພັນພາຍໃນໂຄງການໄດ້ຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງ. ໃນເວລາດຽວກັນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ຈະຖືກຈັດແບ່ງໃຫ້ເປັນໄປ 
ຕາມແຕ່ລະປະເພດໃນຂັ້ນຕອນການວາງກອບຄວາມຄິດສຳລັບໂຄງການ, ເຊິ່ງໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວກໍ່
ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງກວດສອບ, ໂດຍເອງຕາມການວິເຄາະຕະຫຼາດ ແລະ ສະພາບແວດລອມ 
ຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ. 

4.12 ການແຍກສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງແລະການບໍລິການ ໂດຍເອງຕາມລັກສະນະສະພາບການ 
ຂອງການໃຫ້ສະໜອງຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງພື້ນຖານການພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການ
ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ໂຄງການທີ່ມີສັນຍາເປັນຫຼາຍຊຸດ ຫຼື ເປັນຫຼາຍພູດ 
ໃນສອງກ່ອງ “ຍຸດທະສາດ” ຂອງແຜນວາດທີ 10 ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີ “ຄວາມສ່ຽງສູງ”, ໃນເວລາ 
ດຽວກັນໂຄງການປະເພດອື່ນໃນສອງກ່ອງ “ກົນລະຍຸດ” ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນໂຄງການທີ່ມີ 
“ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ”. 

4.13 ການວິເຄາະດັ່ງກ່າວຈະເປັນການຊ່ວຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນພາກສ່ວນທີ່ຄວນຖືກພິຈາລະນາຢູ່ໃນຂັ້ນ
ຕອນການ ລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຈະສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ກັບ
ການສະໜັບສະໜູນ ການປະຕິບັດວຽກງານໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈາກພະນັກງານການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ເພື່ອກຽມ ວາມພ້ອມໃຫ່ແກ່ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ເອກະສານ 
ການປະມູນ.
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(l) ຄວາມສ່ຽງຂອງການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງກຸ່ມຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫືຼ ຕະຫຼາດ;

4.14 ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບໜ້າວຽກດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ນຳໃຊ້ຫັຼກການເພເຣໂຕ (Pareto principle), ຈັດວາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ 
ສູງສຸດ 80%, ຕາມມູນຄ່າ, ໄວ້ໃນສອງສ່ວນທາງຟາກຂວາມື ແລະ ເອກ 20% ໄວ້ທີ່ 
ສອງສ່ວນທາງຟາກຊ້າຍມື. ບັນດາເອກະສານສັນຍາທີ່ເປັນຊຸດ ຫຼື ຫຼາຍພູດຂອງ 
ໂຄງການຄວນຖືກຈັດວາງໃຫ້ເປັນ ລະບຽບ.

(ii) ປະເມີນຄວາມສ່ຽງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມອາດໄດ້ພົບໃນແຕ່ລະສັນຍາ 
ແລະ ພູດ, ເພື່ອທີ່ຈະຈັດວາງຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວໃຫ້ສົມດຸນໃນລະຫ່ວາງກາງທັງສອງ
ພາກສ່ວນ, ທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ່ມ. ຕົວຢ່າງຄວາມສ່ຽງໂດຍທົ່ວໄປມີຄື:
(a) ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
(b) ການພິຈາລະນາເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ;
(c) ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ;
(d) ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
(e) ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຂະບວນການ;
(f) ເງື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພ;
(g) ການມີທາງເລືອກອື່ນ;
(h) ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຂໍ້ກຳນົດ;
(i) ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນການສະໜອງແບບຕ່ອງໂສ້;
(j) ຂຶ້ນກັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ;
(k) ການສະໜອງແບບຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີຫຼາຍເກີນໄປ;

ແຜນວາດ 10: ເຄື່ອງມືກຳນົດຕຳແໜ່ງການສະໜອງແຜນວາດ 10: ເຄື່ອງມືກຳນົດຕຳແໜ່ງການສະໜອງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ໂ�ງການປະເ�ດ A

ໂ�ງການປະເ�ດ B

ສູງ

ຍຸດທະວິທີການ
ໄ��ຜ�ນປະໂ�ດ

ຄວ
າມ

ສ�ຽ
ງ

ສູງ

ຍຸດທະວິທີ
ການໄ��ມາ

ຍຸດທະສາດ
ຄວາມປອດໄ�

ຍຸດທະສາດ
ທ�ສຳຄ�ນ

ຕ�າ
ການໃ��ຈ�າຍ
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(m) ບັນຫາຂອງການຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມ;
(n) ບັນຫາທາງດ້ານຈັນຍາບັນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;
(o) ຄວາມຍືນຍົງ;
(p) ປະລິມານຕະຫຼາດ;
(q) ຈຳນວນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ;
(r) ອັດຕາການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ;
(s) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນຖ່າຍ 
(t) ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊື່ສຽງ; ແລະ/ຫືຼ
(u) ສິນຄ້າ, ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ການບໍລິການມີມາດຕະຖານ ຫຼື ຖືກ 

ຜະລິດຕາມຄຳສັ່ງ.

1. 1. ຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ

4.15 ສັນຍາທີ່ປະກອບມີຫຼາຍພູດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການ. ມູນຄ່າ
ຂອງສິນຄ້າແຕ່ລະລາຍການແມ່ນສູງ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກາຍເປັນຕົວຊີ້ວັດຫັລກໃນສ່ວນ
ຫຼາຍຂອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ. ແຜນວາດ 11 ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງ. ຫັຼກການການຈັດວາງການສະໜອງ
ສິນຄ້າຫັຼກ (ແຜນວາດ 12) ສຳລັບສັນຍາໃນປະເພດນີ້ລວມມີ:

(i) ໄດ້ຮັບຮູ້ທາງດ້ານການຕະຫຼາດແບບເຊີງເລິກ;
(ii) ສ້າງຮູບແບບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ລະອຽດ;
(iii) ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການຕະຫຼາດແຕ່ຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງ

ຫຼາຍໆພູດສັນຍາ;
(iv) ນຳໃຊ້ວິທີການ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງຄົບຖ້ວນ;
(v) ເຈາະຈົງໄປທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມທັງໝົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ຫືຼ ວົງຈອນ 

ໂຄງການ; 
(vi) ນຳໃຊ້ມາດຖານເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກແບບໃຫ້ນ້ຳໜັກ ແລະ
(vii) ນຳໃຊ້ວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ສະໜອງ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນອັນດີງາມຄື:

ສິ່ງທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ມີຄື:

(i) ຫຸຼດຜ່ອນມູນຄ່າລວມຂອງໂຄງການ;
(ii) ນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳຂັ້ນສູງ;
(iii) ນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍ ພ້ອມທັງຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູ້ບໍລິຫານ;
(iv) ປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຜູ້ສະໜອງຕ້ອງສູງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ; 
(v) ມາດຕະການໃນການປະຕິບັດວຽກງານທັງສອງດ້ານຕົວຢ່າງ: ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສາມາດ 

ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ.
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2. 2. ຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄພຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄພ

4.16 ລັກສະນະພື້ນຖານຂອງສັນຍາມີຫຼາຍພູດທີ່ມີມູນຄ່າຕ່ຳນັ້ນ ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງການຢຸດສະຫັງກ ຫືຼ ລ້າຊ້າໄດ້. ຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະປະເພດສິນຄ້າໄດ້ຈຳກັດ
ໂດຍປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແຫ່ຼງສະໜອງສິນຄ້າຄວາມຈຳກັດ, ໄລຍະເວລາດຳເນີນໂຄງການທີ່ຍາວນານ, 
ຫຼື ລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ຫຼື ເປັນເອກະລັກ ທາງດ້ານວິຊາການ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມປັດໃຈທີ່ກ່າວມານັ້ນ 
ກໍ່ມີໂອກາດຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເນື່ອງຈາກມີມູນຄ່າຕໍ່າຢູ່ແລ້ວ. ມູນຄ່າຂອງລາຍການສິນຄ້າບໍ່ມີຄວາມ 
ສຳຄັນເມື່ອທຽບກັບຕົ້ນທຶນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການຢຸດສະງັກ. ແຜນວາດ 11 ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງໄວ້. 
ຫຼັກການການຈັດວາງການຕຳແໜ່ງການສະໜອງສິນຄ້າທີ່ສຳຄັນ (ແຜນວາດ 12) ສຳລັບສັນຍາ 
ປະກອບມີ:

(i) ການດຳເນີນການປະຕິບັດການວິເຄາະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີປະສິດ
ທິພາບ,

(ii) ເອົາໃຈໃສ່ສັງເກດເບິ່ງສິນຄ້າຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີສ້າງເກັບຮັກສາທີ່ປອດໄພ,
(iii) ເນັ້ນຕົ້ນທຶນໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຫຼາຍລາຄາລາຊື້,
(iv) ໃຊ້ວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນອັນດີງາມ,
(v) ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການສະໜອງ, ແລະ
(vi) ນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກແບບໃຫ້ນ້ຳໜັກ.

ສິ່ງທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ມີຄື:

(i) ມີມາດຕະການການຈັດຈັ້ງປະຕິບັດມີປະສິດທິພາບໃຫ້ໜັກແໜ້ນ,
(ii) ແຜນການສຸກເສີນ,
(iii) ມີຕ່ອງໂສ້ຂອງການສະໜອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ
(iv) ມີການກວດສອບຊອກຫາວິທີທາງ ຫຼື ທາງເລືອກອື່ນໆເປັນປະຈຳ ເພື່ອລຸດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງ.

3. 3. ກົນລະຍຸດການໄດ້ມາກົນລະຍຸດການໄດ້ມາ

4.17 ສິນຄ້າມີຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕ່ກຕ່າງກັນ, ບາງປະເພດກໍ່ມີມູນຄ່າຕ່ຳ, ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ເຊິ່ງ 
ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ທີ່ເປັນປະຈຳ. ຕາມປົກະຕິສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍຈະມີພາວະການເໜັງຕີງໃນໄລຍະສັ້ນໆຈາກແຫ່ຼງສະໜອງ 
ສິນຄ້າຂ້ອນຂ້າງມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ມີມາດຕະຖານການອອກແບບ ຫືຼ ຂໍ້ກຳນົດມາດຖານເຕັກນິກ. 
ໃນກໍລະນີມີລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ ແລະ ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບສິນຄ້າດັ່ງກ່າວທີ່ບໍ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ສິ່ງອື່ນໃດເລີຍ ນອກຈາກຄວາມພະຍາຍາມເລັກໜ້ອຍໃນການດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງຈັດການກັບການ
ການສະໜອງ. ແຜນວາດ 11 ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງໄວ້ດັ່ງນີ້. ຫັຼກການການຈັດວາງການສະໜອງສິນຄ້າຫັຼກ 
(ແຜນວາດ 12) ສຳລັບສັນຍາປະເພດນີ້ລວມມີ:

(i) ແກ້ໄຂຂະບວນການສັ່ງສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍ,
(ii) ຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ມາໃຫ້ໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ,
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(iii) ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເຫັນຜູ້ກູ້ຢືມເປັນລູກຄ້າ 
“ສຳຄັນ”, ແລະ

(iv) ຕ້ອງມີການບໍລິການສາຍພົວພັນເປັນກໍລະນີພິເສດ.

ກຸນແຈການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄື:

(i) ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີ, 
(ii) ນຳໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບເອເລັກໂຕນິກໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້,
(iii) ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຕາມລາຍການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ, ແລະ
(iv) ການນຳໃຊ້ຂອບການຕົກລົງ ຫືຼ ສັນຍາແມ່

4. 4. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດຜົນໄດ້ຮັບຈາກການນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດ

4.18 ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງສິນຄ້າ ໂດຍລວມແມ່ນມີຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້ງານຈາກແຫ່ຼງຂອງ
ທາງເລືອກອື່ນ ແລະ ກາລະໂອກາດໃນການຫຸຼດຜ່ອນທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມຂອງໂຄງການ. 
ໂດຍທົ່ວໄປລາຍການ ທີ່ເປັນສິນຄ້າ, ວຽກງານ, ແລະ ການບໍລິການຈະຖືວ່າແມ່ນ “ສິນຄ້າ” ຕາມປົກະຕິ. 
ການຄຸ້ມຄອງການຈັດວາງການສະໜອງສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດ ໂດຍລວມແມ່ນຂຶ້ນກັບລັກຊະນະການ 
ແຂ່ງຂັນຂອງຕະຫຼາດ. ແຜນວາດ 11 ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງໄວ້. ຫັຼກການການຈັດວາງການສະໜອງສິນຄ້າ
ຫັຼກ (ແຜນວາດ 12) ສຳລັບສັນຍາປະເພດນີ້ລວມມີ:

(i) ສຸມໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,
(ii) ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຂອງຕະຫຼາດ,
(iii) ການເພີ່ມຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຕະຫຼາດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ,
(iv) ນຳໃຊ້ການປະມູນຂາຍທອດຕະຫຼາດ ແບບເອເລັກໂຕນິກໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ແລະ 
(v) ນຳໃຊ້ວິທີການເຈລະຈາແບບມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ

ກຸນແຈການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄື:

(i) ການວິເຄາະຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າລະອຽດ,
(ii) ການວາງຮູບແບບຈຳລອງຕົ້ນທຶນ, ແລະ
(iii) ການປະຢັດຕົ້ນທຶນໂຄງການ.
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C.  ການໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າC.  ການໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ

4.19 ການໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແມ່ນເຄື່ອງມືຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດ
ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ປະມູນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມນັ້ນ ທົບທວນຕົນເອງຄືນວ່າເໝາະສົມແບບໃດ ແລະ 
ພວກເຂົາຈະມີປະຕິກິລິຍາແບບໃດໃນຂັ້ນຕອນການເຮັດສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ
ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະມູນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມມີຄວາມສົນໃຈໂຄງການ ຫືຼ ສັນຍາແນວໃດ ແລະ, ເພາະສະນັ້ນ 
ຈະມີໂອກາດຫຼາຍປານໃດ ທີ່ພວກເຂົ້າຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົາຈະປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການ.

ແຜນວາດ 11: ຕົວຢ່າງສັນຍາຈັດຊື້ຢູ່ໃນແຕ່ລະດັບການສະໜອງແຜນວາດ 11: ຕົວຢ່າງສັນຍາຈັດຊື້ຢູ່ໃນແຕ່ລະດັບການສະໜອງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ສູງ
ການໃ��ຈ�າຍ

ຄວ
າມ
ສ�ຽ
ງ

ສູງ

ຕ�າ

ຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄພຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄພ
• • ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວ 

ຊານສະເພາະດ້ານລະດັບສູງຊານສະເພາະດ້ານລະດັບສູງ
• • ການສະໜອງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ການສະໜອງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ 

ອຸປະກອນສະເພາະດ້ານລະດັບສູງອຸປະກອນສະເພາະດ້ານລະດັບສູງ
• • ອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມວຽກງານ ອອກແບບ ແລະ ຄວບຄຸມວຽກງານ 

ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ

ຍຸດທະວິທີການໄດ້ມາຍຸດທະວິທີການໄດ້ມາ
• • ການສະໜັບສະໜູນ ການສະໜັບສະໜູນ 

ທາງດ້ານບໍລິຫານທາງດ້ານບໍລິຫານ
• • ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການ
• • ຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຫ້ການປຶກສາຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຫ້ການປຶກສາ

ຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ
• • ອອກແບບ-ການປະຕິບັດ-ສ້າງອອກແບບ-ການປະຕິບັດ-ສ້າງ
• • ລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນ
• • ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ
• • ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 

ດ້ານພະລັງງານນ້ຳດ້ານພະລັງງານນ້ຳ
• • ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 

ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບພື້ນຖານໃນການຮັກສາສຸຂະພາບພື້ນຖານ

ຍຸດທະວິທີການ ຍຸດທະວິທີການ 
ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ

• • ວຽກງານປະຈຳກ່ຽວກັບ ວຽກງານປະຈຳກ່ຽວກັບ 
ພົນລະເຮືອນພົນລະເຮືອນ

• • ການຟື້ນຟູຖະໜົນຫົນທາງ ການຟື້ນຟູຖະໜົນຫົນທາງ 
ແບບພື້ນຖານແບບພື້ນຖານ  
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ແຜນວາດ 12: ສະຫຸຼບຫັຼກການ ການວາງຕຳແໜ່ງການສະໜອງທີ່ສຳຄັນສຳລັບ ແຜນວາດ 12: ສະຫຸຼບຫັຼກການ ການວາງຕຳແໜ່ງການສະໜອງທີ່ສຳຄັນສຳລັບ 
ແຕ່ລະພາກສ່ວນແຕ່ລະພາກສ່ວນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ສູງ
ການໃ��ຈ�າຍ

ຄວ
າມ

ສ�ຽ
ງ

ສູງ

ຕ�າ

ຍຸດທະວິທີການ
ໄ��ຜ�ນປະໂ�ດ

ຍຸດທະວິທີການໄ��ມາ

ຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄ� ຍຸດທະສາດທ�ສຳຄ�ນ

• ແ��ໄ�ຂະບວນການສ�ງສິຄ�າ
ໃ��ມີຄວາມ ເ��າໃ�ງ�າຍ

• ການວ�ດແ�ກຄວາມສາມາດໃ�ການ
ຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດວຽກງານແ�ບພ�ນຖານ

• ສ�າງເ��ອນໄ�ການຈ�ດການ
ສາຍພ�ວພ�ນກ�ບຜູ�ສະໜອງແ�ບພິເ�ດ 

• ສຸມໃ��ໃ��ຈ�າຍທ�ງໝ�ດໃ�ການ
ໄ��ມາແ�ນທ�ຈະເ�ັນລາຄາ 

• ການບໍລິຫານຄວາມສ�ຽງ
ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ

• ການວາງແ�ນຮອງຮ�ບເ�ດການສຸກເ�ີນ
• ການວ�ດແ�ກຄວາມສາມາດໃ�ການ 

ຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດຢ�າງໃ��ຊິດ

• ວິທີການຈ�ດການກ�ບການພ�ວພ�ນ
ດ�ວຍການຮ�ວມມື

• ��ດຜ�ອນຄ�າໃ��ຈ�າຍໂ�ຍລວມ
ຂອງໂ�ງການ

• ນຳໃ��ລະດ�ບນະວ�ດຕະກຳສູງ
• ລະດ�ບຄວາມສາມາດທ�ຄ�ງທ�ຂອງ

ຜູ�ຮ�ບເ�ົາແ��ນມີສູງ
• ການວ�ດແ�ກຄວາມສາມາດໃ�ການ

ຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດວຽກງານແ�ບສອງທາງ 
• ວິທີການຈ�ດການກ�ບການພ�ວພ�ນ

ດ�ວຍການຮ�ວມມື

• ຮູບແ�ບການເ�ລະຈາແ�ບຊະນະເ�ີດ

• ຄວາມສາມາດໃ�ການຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດ
ວຽກງານແ��ນວ�ດຈາກການ��ດຜ�ອນ
ຄ�າ ໃ��ຈ�າຍ

• ການຄຸ�ມຄອງສາຍພ�ວພ�ນມີຕ�າ

Strategic Critical

4.20 ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າ 
ສາມາດສ້າງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຕໍ່ກັບຕະຫຼາດ ແລະ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປະມູນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີ 
ຄວາມໜ້າສົນໃຈຕໍ່ຕະຫຼາດໄດ້ ຫືຼ ບໍ່?

(ii) ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດສ້າງແຮງຈູງໃຈແນວໃດຕໍ່ກັບຕະຫຼາດ ເພື່ອຫາທາງອອກທີ່ເໝາະສົມ
ກັບທຸກເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມແປກໃໝ່ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍການ 
ພັດທະນາຂອງໂຄງການ?

(iii) ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ ເວລາໃດໃນການສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດ ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການປະມູນ?
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4.21 ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວກຳນົດເອົາສອງເງື່ອນໄຂໃນການຈັດວາງຮູບແບບຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຄື: 
ມູນຄ່າສັນຍາ ແລະ ການສ້າງຄວາມໜ້າສົນໃຈຂອງສັນຍາ. ມູນຄ່າແມ່ນຖືກພິຈາລະນາຕາມສັດສ່ວນ
ຂອງລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ສະໜອງ ສິນຄ້າ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດຊອກຫາໄດ້ຈາກບົດລາຍງານປະຈຳປີ 
ຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫືຼ ບົດລາຍ ງານການວິເຄາະຂອງຕະຫຼາດ. ໂດຍທົວໄປ, ສ່ວນແບ່ງທີ່ມີມູນຄ່າ 
ສູງເທົ່າໃດ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າກໍຈະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການປະມູນຫຼາຍ
ເທົ່ານັ້ນ. ເງື່ອນໄຂຢ່າງທີສອງແມ່ນຄວາມໜ້າສົນໃຈ, ທີ່ສາມາດຊີ້ວັດປັດໃຈທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບ
ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ຄວາມຍິນຍອມຕໍ່ກັບການປະມູນ ແລະ ການປະຕິບັດເປົ້ໝາຍ. ການກຳນົດເງື່ອນໄຂ
ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກກວ່າ, ແຕ່ກໍສາມາດນຳໃຊ້ຂະ ບວນການພົວພັນກັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ
ກ່ອນ ເພື່ອເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນການກວດສອບ. ຕາຕະລາງ 2 ໄດ້ອະທິບາຍບັນດາລັກສະນະທົ່ວໄປ
ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ສັນຍາໃດໜຶ່ງມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ຫືຼ ບໍ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຕໍ່ກັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ. 

4.22 ເຄື່ອງນີ້ຍັງໄດ້ຈັດວາງລຳດັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມອອກເປັນ 4 ກຸ່ມໂດຍ 
ເອງຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້: ປັດໃຈຫັຼກ, ການພັດທະນາ, ຜົນເກັບກ່ຽວ, ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆ (ແຜນວາດ 13). 
ຂໍ້ສະຫຸຼບຂອງຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການວິເຄາະນັ້ນ ຈະຊ່ວຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາຄວາມສ່ຽງ, ພ້ອມທັງ 
ຍັງຮູ້ວ່າຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າບຸກຄົນໃດທີ່ຄວນ ຫືຼ ບໍ່ຄວນຈະກາຍເປັນເປົ້າໝາຍໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຂະບວນການປະມູນ.

ແຜນວາດ 13: ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນບຸລິມາສິດຂອງຜູ້ສະໜອງແຜນວາດ 13: ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນບຸລິມາສິດຂອງຜູ້ສະໜອງ

ສູງ
ເ�ີເ�ັນຂອງຈຳນວນລາຍຮ�ບ

ຄວ
າມ
ໜ
�າສ
�ນໃ
�

ສູງ

ຕ�າ

ການເ�ັບກ�ຽວຄວາມ�ຸ�ງຍາກ

ການພ�ດທະນາ ປ�ດໃ���ກ
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ມູມມອງຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຕໍ່ກັບໂຄງການມູມມອງຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຕໍ່ກັບໂຄງການ
• • ຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ:ຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ: ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຊອກຫາວິທີທາງທີ່ຈະຫີຼກລ້ຽງ 

ຫືຼ ຖອນຕົວ
• • ການພັດທະນາ:ການພັດທະນາ: ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຈະຮັກສາສາຍພົວພັນໄວ້ໄດ້ດີ, ແລະ ມອບສະຫັວດດີການຕ່າງໆ
• • ການເກັບກ່ຽວ:ການເກັບກ່ຽວ: ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະສັ້ນ
• • ປັດໃຈຫັຼກ:ປັດໃຈຫັຼກ: ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຊອກຫາເງື່ອນໄຂທີ່ຈະ “ຜູກມັດ” ຜູ້ຊື້

ຕາຕະລາງ 2. ຕົວຢ່າງອ້າງເອງຜູ້ສະໜອງໂຄງການ ຫຼື ຕາຕະລາງ 2. ຕົວຢ່າງອ້າງເອງຜູ້ສະໜອງໂຄງການ ຫຼື 
ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການອອກສັນຍາ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການອອກສັນຍາ 

ລັກສະນະທີ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈລັກສະນະທີ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ

• ໂຄງການທີ່ມີຜົນກຳໄລ
• ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາທີ່ດີ
• ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຢ່າງໂປ່ງໃສ
• ເຊື່ອຖືໃນຂະບວນການຊຳລະສະສາງ
• ຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດ

• ຫຼຸດຜ່ອນລະບົບການຕັດສິນໃຈທີ່ຂຶ້ນກັບ 
ລັດຖະກອນຂັ້ນສູງ

• ລັດຖະບານທີ່ໝັ້ນຄົງ
• ໂອກາດສຳລັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ
• ແຜນການສຳລັບໃນອານາຄົດທີ່ດີ

• ມີການໃຫ້ບໍລິການທີ່ສະດວກໃນເວລາ 
ທີ່ມີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ

• ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
• ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ດີ
• ຂະບວນການຈັດເກັບພາສີທີ່ມີປະສິດທິພາບ

• ການຊຳລະເງິນທີ່ຊັກຊ້າ ຫືຼ ບໍ່ເປັນລະບົບ
• ຄວາມເປັນກັງວົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ
• ການສະໜອງແບບຕ່ອງໂສ້ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື
• ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ
• ຂາດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແຜນທີ່ດີຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ
• ຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈັດການໄດ້
• ແຮງງານທ້ອງຖິ່ນມີຈຳກັດ 

• ບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານຄວາມສາມາດ 
ຂອງຕະຫຼາດ

• ການຂົນສົ່ງ ແລະ ລະບົບພາສີທີ່ມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ

• ຂະບວນການທີ່ມີລະບົບຕັດສິນໃຈ 
ທີ່ຂຶ້ນກັບ ລັດຖະກອນຂັ້ນສູງ

• ເຫັນຜົນກຳໄລທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ
• ຂາດຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການຈັດການການພົວພັນ
• ຂະບວນການປະເມີນຜົນທີ່ຊັກຊ້າ

• ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນໃນກຳນົດເວລາ  
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



V. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງV. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

5.1 ຈຸດປະສົງຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນຂະບວນການ SPP ກໍເພື່ອກຳນົດຄວາມສ່ຽງ 
ໃຫ້ແມ່ນຢຳ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບໂຄງ ແລະ ສັນຍາ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເຊິ່ງເວລານັ້ນຈະໄດ້ສະແດງອອກໃນເອກະສານ SPP (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). 
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ຈະເລີ່ມຈາກ CPS ຂອງ ADB ແລະ ການວາງແຜນການປະຕິບັດງານທຸລະກິດ 
ກັບຜູ້ກູ້ຢືມ, ໂດຍຜ່ານ CSPRA. ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂະບວນການ CSPRA ໂດຍລະອຽດ. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ CSPRA ໄດ້ກາຍມາເປັນໂຄງການການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
(PPRA) ແລະ ໂຄງການການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນໃນ SPP.

A.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການA.  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

5.2 PPRA ແມ່ນຂະບວນການກຳນົດ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນໂອກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມ 
ສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໂຄງການ. PPRA ຄວນເນັ້ນໄປທີ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບ 
ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ 
ວ່າໂຄງການຈະບໍ່ມີການຊັກຊ້າ ຫືຼ ເກີດມີຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຈາກຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນ.

5.3 ADB ໄດ້ດຳເນີນ PPRA ໃນເວລາປະຕິບັດໂຄງການ. ເມື່ອປະຕິບັດ PPRA ສຳເລັດແລ້ວ, 
ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງບັນດາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ CSPRA ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ (ຖ້າມີ), ຂັ້ນຕອນລະຫ່ວາງ 
ການສ້າງຮູບແບບແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ ແລະ ເລີ່ມຈາກການປະເມີນປະລິມານ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. 

5.4 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງຂະບວນການ PPRA, ຕ້ອງມີການປະເມີນຜົນ ເຊິ່ງໂຄງສ້າງ 
ການປະເມີນນັ້ນ ຄວນປະກອບມີຂົງເຂດຫັຼກດັ່ງນີ້:

(i) ຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຂອງຕະຫຼາດ;
(ii) ປະສົບການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ລວມໄປເຖິງຄວາມສາມາດ ແລະ ປະລິມານ;
(iii) ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການ;
(iv) ປັດໃຈທາງດ້ານເສດຖະສາດມະຫາພາກ;
(v) ສະພາບຂອງທຸລະກິດ ແລະ ສະພາບການປະຕິບັດວຽກງານ;
(vi) ນະວັດຕະກຳການປ່ຽນແປງດ້ານວິຊາການ;
(vii) ແນວໂນ້ມການວາງລາຄາ;
(viii) ການບໍລິຫານສາຍພົວພັນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ;
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(ix) ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫ່ວາງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະບຽບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ;

(x) ບັນຫາດ້ານຄວາມຍືນຍົງ; ແລະ
(xi) ບັນຫາດ້ານການສະໜອງແບບຕ່ອງໂສ້.

5.5 ເມື່ອນັບຈຳນວນຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ລະບຸແລ້ວ, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຫຼາຍວິທີການ 
ເພື່ອຈັດລຳດັບຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງ. ບັນຫາດັ່ງລຸ່ມນີ້ ຄວນ 
ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາກ່ອນໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ:

(i) ປະສົບການ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຜ່ານມາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ,
(ii) ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອື່ນໃນເວລາວິເຄາະຕະຫຼາດ,
(iii) ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈປັດໃຈການຕັດສິນໃຈຫັຼກທີ່ເປັນແຮງຊຸກຍູ້ຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຕະຫຼາດ 

ການສະໜອງ,
(iv) ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີ

ທ່າແຮງໃນການປະມູນເອົາສັນຍາພາຍໃຕ້ໂຄງການ,
(v) ວິເຄາະລົງເລິກ ກ່ຽວກັບສົມມຸດຕິຖານທີ່ໄດ້ຄາດການໄວ້ໃນໄລຍະການອອກແບບ 

ໂຄງການ, ແລະ
(vi) ການວິເຄາະຫາສາເຫດພື້ນຖານຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

5.6 ເມື່ອຄວາມສ່ຽງຫັຼກທັງໝົດໄດ້ຮັບການກຳນົດອອກມາແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດລຳດັບ ແລະ 
ຄວາມສຳຄັນ, ໂດຍການນຳໃຊ້ຕາຕະລາງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ຂອງ 
ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບຂອບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ແຕ່ລະຄວາມສ່ຽງຄວນ 
ໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄະແນນ ໂດຍເອງໃສ່ສອງເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ລະດັບ  
1 ຫາ 5, ເພື່ອເປັນການຈຳແນກຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ, ບົນເງື່ອນໄຂວ່າຄວາມສ່ຽງ 
ດັ່ງກ່າວອາດສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ ກັບຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ.

5.7 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະບໍ່ສາມາດເຫັນບັນຫາທັງໝົດ ໂດຍຜ່ານ 
PPRA ແລະ ການກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຖືກຄັດເລືອກໄວ້ໃນ SPP. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມາດຕະ 
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມຄວນຈະຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນຄວາມສ່ຽງ 
ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ລວມໄປເຖິງການມອບໝາຍແຕ່ລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະ
ມາດຕະການການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ວິທີການດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການແຈ້ງ ຫຼື ລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ 
ຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ອາດຈະກາຍເປັນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາ ແລະ/ຫືຼ ແຜນການ
ບໍລິຫານສັນຍາໃຫ້ແຕ່ລະສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສີ່ 
ປະເພດຫັຼກດັ່ງນີ້:

(i) (i) ຫຼີກລ້ຽງ.ຫຼີກລ້ຽງ. ການເລືອກທີ່ຈະບໍ່ຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງອາດຖືກ 
ຫີຼກລ້ຽງ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າຄວາມສ່ຽງນັ້ນມີຫລາຍເກີນໄປ.

(ii) (ii) ຫຸຼດຜ່ອນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.ຫຸຼດຜ່ອນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. ຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານການກວດສອບທີ່ 
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ການປ່ຽນແປງຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນໃໝ່, ອື່ນໆ.
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(iii) (iii) ກະຈາຍ ຫືຼ ຍົກຍ້າຍ.ກະຈາຍ ຫືຼ ຍົກຍ້າຍ. ການຍົກຍ້າຍ ຫືຼ ການແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງດ້ວຍການກະທຳຕ່າງໆ 
ເຊັ່ນ: ການມອບໃຫ້ບໍລິສັດພາຍນອກເຂົ້າມາຮັບເໝົາ, ການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກ 
ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າພາຍນອກ, ການເປັນຫຸ້ນສ່ວນລະຫ່ວາງພາກລັດ-ເອກະຊົນ, ການ 
ຮ່ວມໂຕກັນລະຫ່ວາງບໍລິສັດ, ການລົງທຶນໃນພາກສ່ວນອື່ນເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່
ມີຢູ່, ປະກັນໄພ, ອື່ນໆ.

(iv) (iv) ຍອມຮັບ.ຍອມຮັບ. ຍອມຮັບວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຢູ່ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຍັງສາມາດຮັບມືໄດ້.

5.8 ໃນກໍລະນີໂຄງການມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ, ມີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບມາດຕະຖານ, ຍົກຕົວຢ່າງ, 
PPRA ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ກັບໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະໃກ້ຄຽງກັນ ພ້ອມທັງມີໜ່ວຍງານດຳເນີນການດຽວກັນ 
ແລະ ເມື່ອໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພຶງພໍໃຈໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ການລົງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍນອກ, ກໍສາມາດຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຂະບວນການ PPRA ໃນຮູບແບບຫຍໍ້ ໂດຍເອງຕາມຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມ
ສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການກຳນົດ ປະເພດໂຄງການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (2015) ຂອງ ADB.1 

B.  ການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງB.  ການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງ

5.9 ຫັຼງຈາກການພັດທະນາ PPRA, ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງການລົງທະບຽນຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຈະ
ມີການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນຄວາມສ່ຽງໃນໄລຍະຂະບວນການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມາດ 
ຕະການ ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈະຍັງຄົງຄວາມມີປະສິດທິຜົນຢູ່. ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງເປັນການຊ່ວຍ 
ກຳນົດ (i) ວົງເງິນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປະກາດການປະມູນເປີດກ້ວາງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ລະດັບສາກົນ 
ສຳລັບໂຄງການບົນພື້ນຖານການກຳນົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕະຫຼາດໃນການສະໜອງ; 
ແລະ (ii) ADB ຄວນພິຈາລະນາຄືນການຕັດສິນໃຈໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ບົນພື້ນຖານ 
ການທົບທວນ ກ່ອນໜ້າ ຫືຼ ພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ), ເຊິ່ງເອງຕາມປະສົບການ, ຄວາມສາມາດ 
ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີນຳໃຊ້ໃນ 
ໂຄງການຂອງ ADB, ບົດລາຍງານ ແລະ ການແນະນຳຂອງປະທານ (RRP), ຄູ່ມືການບໍລິຫານ 
ໂຄງການ, ແຜນການການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

1 ADB. 2015. ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການກຳນົດປະເພດ 
ໂຄງການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ມານິລາ. https://www.adb.org/documents/procurement-risks.
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ຕາຕະລາງ 3. ຕົວຢ່າງແບບງ່າຍດາຍຂອງການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການຕາຕະລາງ 3. ຕົວຢ່າງແບບງ່າຍດາຍຂອງການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ

ລາຍລະອຽດ ລາຍລະອຽດ 
ຂອງຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມສ່ຽງ

ຄວາມເປັນ ຄວາມເປັນ 
ໄປໄດ້ໄປໄດ້

(L) (1–5)

ຜົນກະທົບຜົນກະທົບ
(I) (1–5)

ຄະແນນ ຄະແນນ 
ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ

(L x I)

ວິທີການ ວິທີການ 
ນຳສະເໜີ ນຳສະເໜີ 

ການຫຸຼດຜ່ອນ ການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ

ຄວາມສ່ຽງ ຄວາມສ່ຽງ 
ເຈົ້າຂອງ ເຈົ້າຂອງ 
ໂຄງການໂຄງການ

ຄວາມແຕກຕ່າງ 
ໃນຂອບເຂດ ຫືຼ 
ລາຄາ ພາຍຫັຼງ 
ເຊັນສັນຍາ

2 4 8 ປັບປຸງຄວາມ 
ຕ້ອງການດ້ານ 
ມາດຕະຖານ 
ເຕັກນິກ ແລະ  
ການຄິດໄລ່ 
ລາຄາປະເມີນ

ຜູ້ກູ້ຢືມ

ລາຄາການປະມູນ 
ທີ່ຕໍ່າຜິດປົກກະຕິ

2 3 6 ນຳໃຊ້ຂະບວນ 
ການຂອງ ADB 
ໃນການຈັດການ 
ກັບການປະມູນທີ່ 
ຕໍ່າຜິດປົກກະຕິ

ADB ແລະ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ

ຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍ 
ສຳລັບຂໍ້ກຳນົດ 
ທາງດ້ານເຕັກນິກ 
ທີ່ຕ້ອງການ

2 4 8 ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຜູ້ສະໜອງ 
ສິນຄ້າໃນໄລຍະ 
ເລີ່ມຕົ້ນ

ADB ແລະ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ

ໃຊ້ເວລາໃນການ 
ປະເມີນຜົນດົນ 
ເກີນໄປ

3 4 12 ADB ຊ່ວຍສະໜັບ 
ສະໜູນຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອ 
ເພີ່ມຄວາມໄວໃຫ້ 
ແກ່ຂະບວນການ 
ປະເມີນຜົນ

ADB ແລະ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ

ຂາດຄວາມຮູ້ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ສັນຍາທີ່ດີ

2 3 6 ປັບປຸງຂີດຄວາມ 
ສາມາດຂອງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

ຜູ້ກູ້ຢືມ

ບັນຫາທາງດ້ານ 
ຄວາມປອດໄພ ຫືຼ 
ຄວາມບໍ່ສະຫົງບ 
ທາງການເມືອງ

2 4 8 ໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນທາງດ້ານ 
ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກ 
ທີ່ປອດໄພ

ຜູ້ກູ້ຢືມ

ADB: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (Asian Developement Bank), I = ຜົນກະທົບ (impact), L = ຄວາມເປັນ 
ໄປໄດ້ (likelihood).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



VI. ການວິເຄາະທາງເລືອກVI. ການວິເຄາະທາງເລືອກ

6.1 ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນຂະບວນການ SPP ເປັນການສ້າງທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງ ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ເຊິ່ງຖືກລະບຸໄວ້ໃນ 
ເອກະສານ SPP (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຈຸດປະສົງການ 
ພັດທະນາຂອງໂຄງການ, ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ຈາກຂັ້ນຕອນກ່ອນໜ້ານີ້. ບັນດາທາງເລືອກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕອນ
ນີ້ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, 
ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນ ວ່າແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈະມີຄວາມແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈະມອບ
ໂອກາດຢ່າງສູງສຸດໃຫ້ແກ່ໂຄງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫັຼກການຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ
ແບບຍືນຍົງ.

6.2 ການວິເຄາະດັ່ງກ່າວຄວນສະຫຸຼບບັນດາທາງເລືອກໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ແກ່ 
ໂຄງການ. ພ້ອມທັງຄວນເປັນໄປຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປໃນຂັ້ນ
ຕອນໜ້ານີ້. ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫລາຍວ່າຈະມີຫຼາກຫຼາຍທາງເລືອກການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ, ສະນັ່ນ້ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ບັນດາທາງເລືອກດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການຄັດ 
ເລືອກ ແລະ ປະເມີນຜົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ SPP ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວິທີ
ທາງທີ່ເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບທີ່ສຸດ, ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍຫັຼກການຄວາມ
ຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນພາຍໃນໂຄງການ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ແຜນວາດ 14 
ໄດ້ອະທິບາຍ ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.

A.  ທາງເລືອກທີ່ສຳຄັນໃນການພິຈາລະນາA.  ທາງເລືອກທີ່ສຳຄັນໃນການພິຈາລະນາ

6.3 ບັນດາຫົວຂໍ້ຍ່ອຍລຸ່ມນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍບາງທາງເລືອກທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອ
ປະເມີນໃນຊ່ວງໄລຍະມີການວິເຄາະທາງເລືອກ. ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມານີ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຍຸດທະ
ສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

1. 1. ການກໍານົດພູດສັນຍາ ແລະ ການກຳນົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍານົດພູດສັນຍາ ແລະ ການກຳນົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

6.4 ການກຳນົດຈຳນວນພູດ ແລະ ປະເພດຂອງສັນຍາໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບ 
ໂຄງການໃດໜຶ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ປະສົບການຂອງພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເປັນຫັຼກ, 
ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ຫືຼ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ 
ຂອງການພັດທະນາຂອງໂຄງການ. ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການແນະນຳ ແລະ 
ຫັຼກການ “ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ” ທີ່ຄວນຈະພິຈາລະນາໃນຂະບວນການ.
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6.5 ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການກຳນົດລຳດັບຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ, ມີການຄົ້ນຄ້ວາເຖິງຫຼາຍ
ປັດໃຈເຊັ່ນ: ການໃຫ້ບຸລິມາສິດ ແລະ ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການ, ກຳນົດໝາຍດ້ານເຕັກນິກ 
ຂອງແຕ່ລະສັນຍາ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ, ຫືຼ ຮີດຄອງ ແລະ ປະເພນີຂອງທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 

(i) (i) ວັນ, ເວລາເຮັດສໍາເລັດ.ວັນ, ເວລາເຮັດສໍາເລັດ. ຄວນມີການກຳນົດເວລາສຳລັບແຕ່ລະກິດຈະກຳການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ (ຕົວຢ່າງ: ວຽກງານຄວນສຳເລັດໃນເວລາໃດ, ຫືຼ ເວລາໃດຄວນໄດ້ຮັບສິນຄ້າ, 
ການບໍລິການ ແລະ ພ້ອມທັງມີຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານ), ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ຄວນຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ 
ຂອບເວລາຂອງໂຄງການ.

(ii) (ii) ໄລຍະເວລາດຳເນີນການໄລຍະເວລາດຳເນີນການ ຄວນມີການກຳນົດເວລາຄາດຄະເນໄວ້ສຳລັບແຕ່ລະສັນຍາ, 
ເຊິ່ງອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫລາຍປັດໃຈເຊັ່ນ: ສະພາບໂດຍລວມຂອງທ້ອງຖິ່ນ 
(ອາກາດ, ສະພາບອາກາດ, ລະດູ, ຄວາມປອດໄພ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການ, ອື່ນໆ), 
ສະພາບຂອງຕະຫຼາດ (ການມີສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ; ປະລິມານຜູ້ຮັບເໝົາ, 
ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິຫານ, ອື່ນໆ), ແລະ ປະລິມານ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.

(iii) (iii) ໄລຍະເວລາດຳເນີນງານໄລຍະເວລາດຳເນີນງານ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດຂັ້ນຕອນຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳການປະມູນ 
(ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການໂຄສະນາຈົນເຖິງ ການເຊັນສັນຍາ), ປັດໃຈຫັຼກທີ່ຄວນນຳມາພິຈາ
ລະນາມີດັ່ງນີ້:
(a) ຖານະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ;
(b) ຄວາມພ້ອມຂອງການອອກແບບ ແລະ/ຫືຼ ກຳນົດທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງການ

ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລແຕ່ລະສັນຍາໂດຍລະອຽດ;
(c) ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ການຄັດເລືອກ ແລະ ຂະບວນການປະມູນທີ່ຈະຕ້ອງ 

ປະຕິບັດ;
(d) ມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; ແລະ
(e) ວິທີການກວດສອບຄືນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ກວດສອບກ່ອນ ຫືຼ ຫັຼງ).
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ຂອບເວລາທັງສາມຢ່າງນີ້ ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອກຳນົດ ເວລາກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຄວນປະກາດ 
ຫືຼ ໂຄສະນາໃນເວລາໃດ, ຄວນມີການກຳນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງ ສຳລັບປັດໃຈທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງທີ່ອາດຈະ 
ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຍືດເຍື້ອຍາວນານ.

2. 2. ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະມູນວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະມູນ

6.6 ພະນັກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການຄວນຈະກຳນົດວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 
ຂັ້ນຕອນການ ປະມູນໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະກັບສັນຍາແຕ່ລະຮູບແບບຂອງສັນຍາ, ລະບຽບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 2017 ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ, 
ການແຈ້ງເຊີນການປະມູນ, ການເຊັນສັນຍາໂດຍກົງ, ອື່ນໆ. ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນ 
ການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບເປີດກວ້າງໂດຍລະອຽດ, 
ເຊິ່ງເປັນວິທີທາງທີ່ ADB ມັກນຳໃຊ້ໃນຫລາຍກໍລະນີ, ເອກະສານແນະນຳກຽວກັບ (i) ການຄຸ້ມຄອງ 
ການສະໜອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມຈາກ ADB, (ii) ການສະໜອງການບໍລິການໜ່ວຍ 
ງານທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB, ແລະ (iii) ຂອບການຕົກລົງສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ທີ່ໄດ້
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢ່າງລະອຽດໃນການສະໜອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ຫືຼ ບໍ່ແມ່ນ 
ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ. 

ແຜນວາດ 14: ການກຳເນີດທາງເລືອກຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອການວິເຄາະແຜນວາດ 14: ການກຳເນີດທາງເລືອກຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອການວິເຄາະ

PPRA = ໂຄງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (project procurement risks assessment), 
SWOT = ຈຸດດີ-ຈຸດອ່ອນ-ໂອກາດ-ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ (ໄພຄຸກຄາມ), VFM = ຄວາມຄຸມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ພາບລວມຂອງໂ�ງການ ການຄຸ�ມຄອງຄວາມສ�ຽງການວິເ�າະຕະ�າດ

ຄວາມຕ�ອງການຂອງໂ�ງການ

1 2 3

ທາງເ�ືອກຍຸດທະສາດ
ການສະໜອງການບໍລິການ ຫຼື ຊັບສິນ, ຂອບເຂດ ແລະ ຊຸດຂອງສັນຍາ ແລະ ມີຫຼາຍພູດ ແລະ  ຫຼັກເກນ ການສະໜອງການບໍລິການ ຫຼື ຊັບສິນ, ຂອບເຂດ ແລະ ຊຸດຂອງສັນຍາ ແລະ ມີຫຼາຍພູດ ແລະ  ຫຼັກເກນ 
ການປະເມີນການປະມູນ, ການສ້າງການສະໜອງແບບຕ່ອງໂສ້, ການວາງລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ຮູບແບບຂອງ ການປະເມີນການປະມູນ, ການສ້າງການສະໜອງແບບຕ່ອງໂສ້, ການວາງລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ຮູບແບບຂອງ 
ສັນຍາ, ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຮູບແບບການວາງລາຄາ, ປະເພດມາດຕະຖານ ເຕັກນິກ ທີ່ຕ້ອງການ, ຄ່າຂອງ ສັນຍາ, ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຮູບແບບການວາງລາຄາ, ປະເພດມາດຕະຖານ ເຕັກນິກ ທີ່ຕ້ອງການ, ຄ່າຂອງ 
ເງິນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນ, ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກ, ການຕະຫຼາດຂອງ ເງິນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນ, ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກ, ການຕະຫຼາດຂອງ 
ການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ, ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ, ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• • ຫຼັກທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງ Porterຫຼັກທ່າແຮງຊຸກຍູ້ຂອງ Porter
• • ການຈັດວາງການສະໜອງ ການຈັດວາງການສະໜອງ 

ສິນຄ້າສິນຄ້າ
• • ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ 

ຜູ້ສະໜອງ ສິນຄ້າຜູ້ສະໜອງ ສິນຄ້າ
• • ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ

• • ການວິເຄາະຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ,  ການວິເຄາະຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ,  
ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ

• • ການວິເຄາະເສດຖະສາດ  ການວິເຄາະເສດຖະສາດ  
ມະຫາພາກມະຫາພາກ

• • ການວິເຄາະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມການວິເຄາະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ

• • ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• • ການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງ
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6.7 ຮູບແບບການຄັດເລືອກຈະມີຜົນຕໍ່ການຄັດເລືອກຂອງຂັ້ນຕອນການປະມູນ. ການແຂ່ງຂັນ 
ການປະມູນ ແບບເປີດກວ້າງສຳລັບສິນຄ້າ, ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ຫືຼ ການບໍລິການວຽກງານ ໂດຍທົ່ວໄປ 
ຈະນຳໃຊ້ແບບຂັ້ນຕອນດຽວ ແລະ ສອງຂັ້ນຕອນ, ນຳໃຊ້ຊອງດຽວ ແລະ ສອງຊອງໃນການຍື່ນຊອງ 
ປະມູນຄື: ຍື່ນຊອງປະມູນດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຫັຼງຜ່ານການຄັດເລືອກຍື່ນຊອງດ້ານການເງິນ. 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນກດັ່ງກ່າວ ໂດຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ. ການ
ແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບເປີດກວ້າງຕ້ອງໄດ້ໂຄສະນາລະດັບຊາດ ຫືຼ ລະດັບສາກົນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ລະບຽບການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິຂອງບໍລິສັດກ່ອນການຍື່ນຊອງປະມູນລາຄາ 
ແມ່ນເໝາະສົມກັບສັນຍາທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນ  ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວໃນ ຄູ່ມືແນະນຳ
ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິຂອງບໍລິສັດ ກ່ອນການປະມູນກ່ອນການຍື່ນຊອງການປະກວດລາຄາປະມູນ. 
ສຳລັບການປະມູນເປີດກ້ວາງສຳລັບການຄັດບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ໃນການຄັດເລືອກ 
ແບບຈັດເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຫຼື ເອີ້ນກັນວ່າ (shortlisting) ແລະ ຂັ້ນຕອນດຽວ ແຕ່ຍື່ນສອງຊອງ 
ພ້ອມກັນຄື: ບົດສະເໜີມາດຕະຖານເຕັກນິກແຍກກັນກັບຊອງສະເໜີດ້ານການເງິນ ແຕ່ຍື່ນໃນເວລາ 
ດຽວກັນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມໃນ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ເປັນການໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ 
ຄຸ້ມຄອງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ ໄລຍະລໍຖ້າເຊັນ 
ສັນຍາ (standstill period) ໃນຂັ້ນຕອນການປະມູນ, ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ 
ກໍໄດ້ອະທິບາຍລາຍ ລະອຽດເພີ່ມຕື່ມເຊັ່ນດຽວກັນ. 

3. 3. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກຂໍ້ກຳນົດດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ

6.8 ໜຶ່ງໃນໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາຄວາມຄຸ້ມຄ່າສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນໂຄງການ
ທີ່ໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ADB ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຄັດເລືອກປະເພດນັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ
ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ກຳນົດໄວ້, ຕາມດ້ວຍການວິເຄາະຍຸທະສາດສະພາບແວດລ້ອມຂອງການ
ປະຕິບັດວຽກງານ, ເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ. ສອງປະເພດຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ 
ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຈະພິ ຈາລະນາມີຄື: (i) ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂໍ້ກຳນົດດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກສະເພາະ 
ແລະ (ii) ປະສິດທິພາບຂອງຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ. ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການ 
ນໍາໃຊ້ທຶນ ລາຍລະອຽດມີສອງປະເພດຂໍ້ກຳນົດມາກຖານເຕັດນິກ ແລະ ເວລາການນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດ 
ດັ່ງກ່າວ. ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ADB ແລະ  
ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງລວມທັງຄຳ
ແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການບໍລິການດັ່ງກ່າວຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ເຊິ່ງປົກກະຕິເຮົາຈະຮຽກ 
ກັນວ່າ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໜ້າວຽກຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໜ້າວຽກກ່ຽວກັບບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ການສະໜອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ.

4. 4. ການທົບທວນຂໍ້ກຳນົດທີ່ຕ້ອງການການທົບທວນຂໍ້ກຳນົດທີ່ຕ້ອງການ

6.9 ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ດຳເນີນການປະເມີນເປັນແຕ່ລະສັນຍາ ແລະ ມີການຕົກລົງເຫັນດີ 
ໃຫ້ມີການກວດກາທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບົນພື້ນຖານການໃຈ້ແຍກຄວາມສ່ຽງການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການອອກເປັນແຕ່ລະປະເພດ (ເຊັ່ນ “A” ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຫືຼ “B” ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ), 
ກ່ຽວກັບຖານະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງສັນຍາ.  
ທາງເລືອກການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີ (i) ການທົບທວນກ່ອນອະນຸມັດ, ເຊິ່ງ ADB ກວດຄືນ 
ເອກະສານການອະນຸມັດທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນເອກະສານການຕົກລົງກ່ອນໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື 
(ii) ການທົບທວນພາຍຫັຼງ (ການເກັບກຳຕົວຢ່າງເອກະສານ), ເຊິ່ງ ADB ຈະທົບທວນເອກະສານ 
ປະມູນ, ຂໍ້ຕົກລົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ບົນພື້ນຖານເອກະສານທີ່ 
ເກັບຮັກສາໄວ້, ພາຍຫັຼງການເຊັນສັນຍາ. ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຈະອະທິບາຍ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທາງເລືອກດັ່ງກ່າວນີ້.
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5. 5. ໂຄງຮ່າງສັນຍາ, ວິທີການກຳນົດລາຄາ ແລະ ເອກະສານການປະມູນໂຄງຮ່າງສັນຍາ, ວິທີການກຳນົດລາຄາ ແລະ ເອກະສານການປະມູນ

6.10 ຄວນນຳໃຊ້ເອກະສານມາດຕະຖານການປະມູນ ແລະ ໂຄງຮ່າງສັນຍາຂອງ ADB, ໂຄງຮ່າງ
ສັນຍາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເປັນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປສຳລັບສັນຍາຂອງ FIDIC ສະບັບປັບປຸງຂອງ 
ທະນາຄານພັດທະນາພະຫຸພາຄີ (Multilateral Development Bank Harmonized Edition of 
FIDIC General Conditions of Contract) ສຳລັບວຽກງານໃຫ່ຍ, ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປສຳລັບສັນຍາ 
ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດຂອງສະມາຄົມການພັດທະນາວິສະວະກຳຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (General 
Conditions of Contract for Process Plant Construction of the Engineering Advancement 
Association of Japan), ແລະ ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ ADB ສໍາລັບການບໍລິການສະໜອງທີ່ສາ. 
ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາທົບທວນທາງເລືອກເມື່ອເຫັນວ່າ ຮູບແບບໂຄງຮ່າງອື່ນມີຄວາມເໝາະ 
ສົມກວ່າຮູບແບບໂຄງຮ່າງເອກະສານການປະມູນແບບມາດຕະຖານຂອງ ADB, ການນຳໃຊ້ໂຄງຮ່າງ
ສັນຍາຮູບແບບອື່ນທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນຄວນຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ADB ກ່ອນມີ 
ການນຳໃຊ້, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຊຸດເອກະສານ FIDIC (the FIDIC suite), ສັນຍາວິສະວະກຳໃໝ່ (New 
Engineering Contracts - NEC), ຫືຼ ໂຄງຮ່າງສັນຍາທີ່ມາຈາກສະຖາບັນການເງິນອື່ນ. ໃນກໍລະນີ 
ດັ່ງກ່າວ, ເງື່ອນໄຂພິເສດສຳລັບສັນຍາຄວນຈະມີຂໍກຳນົດສະເພາະກ່ຽວກັບສິດໃນການຮັບເລືອກ, ການສໍ້ 
ໂກງ, ການປ້ອງກັນ, ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມເຄົາລົບ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, 
ແລະ ການໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

6.11 ວິທີການກຳນົດມູນຄ່າຂອງສັນຍາຄວນປະເມີນຕາມປະເພດຂອງຂໍ້ກຳນົດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ 
(ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ປະສິດທິພາບ) ແລະ ລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ, ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ຫືຼ 
ການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການ, ADB ໄດ້ກະກຽມແບບມາດຕະຖານສໍາລັບສັນຍາແບບມອບເໝົາ ແລະ 
ສັນຍາຕາມລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ (ຫືຼ ຫຸ້ນເອກຊື່ໜຶ່ງຄື ສັນຍາຕາມເວລາ ຫືຼ ຕາມມາດຕະການ ແລະ 
ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ). ໂຄງຮ່າງຮູບແບບອື່ນລວມມີສັນຍາຕາມປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກ, ຕາມຂອບ 
ຂອງວຽກ, ເປີເຊັນ, ແລະ ຕົ້ນທຶນເພີ່ມ. 

6. 6. ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຊີ້ວັດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

6.12 ມີຫຼາຍໜ້າວຽກຈະຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງໃນການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າຄຸນນະພາບໂດຍ
ຜ່ານຕົວຊີ້ວັດຂອງຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ 
ໃນການລິເລີ່ມການພັດທະນາສ້າງຕົວຊີ້ວັດ ວ່າສິ່ງນັ້ນສາມາດເປັນຕົວຊີ້ວັດໄດ້  ແລະ ມັນຈະສາມາດ 
ວັດແທກ ແນວໃດ. ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄວນຈະມີຄວາມເຈາະຈົງ, ເຊິ່ງ 
ສາມາດວັດແທກໄດ້, ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້, ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີຂອບເຂດເວລາຈຳກັດ 
(SMART). ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ 
ສັນຍາໄດ້ອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

7. 7. ມາດຕະຖານການປະເມີນຜົນ ແລະ ຄຸນວຸດທິມາດຕະຖານການປະເມີນຜົນ ແລະ ຄຸນວຸດທິ

6.13 ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຈຳນວນ ແລະ ປະເພດຂອງມາດຕະຖານການປະເມີນ ແລະ ຄຸນສົມບັດ 
ທີ່ຖືກບັນຈຸໄວ້ໃນເອກະສານການປະມູນ. ມາດຕະຖານຄຸນສົມບັດເປັນສິ່ງຮັບປະກັນວ່າມີແຕ່ຜູ້ປະມູນ
ທີ່ມີ ຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານວິຊາ 
ການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໂດຍສຳເລັດຜົນຈະໄດ້ຮັບການເຊັນສັນຍາ. ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານມາດ 
ຕະຖານຄວນຈະຖືກຈຳກັດສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອເປັນການສ້າງຜູ້ປະມູນທີ່ມ ີ
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ຄວາມສາມາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ສ່ວນມາດຕະຖານການປະເມີນຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງໂຄງການ ແລະ ລັກສະນະທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າທີ່ຈະກາຍເປັນປັດໃຈ 
ຫັຼກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງສັນຍາໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຂອງ ADB ລວມໄປເຖິງເອກະສານການປະມູນຕາມມາດຖະຖານ 
ແລະ ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບ (i) ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ, (ii) ຄຸນນະພາບ, 
ແລະ (iii) ຄວາມຄຸ້ມຄ່າສຳລັບການຈ່າຍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຮູບແບບ ແລະ ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານ 
ການປະເມີນ ແລະ ຄຸນວຸດທິ.

6.14 ບັນຫາອື່ນທີ່ຄວນຈະພິຈາລະນາໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຕື່ມເອກລວມມີ (i) ປະເມີນຜູ້ຮັບເໝົາຊ່ວງຕໍ່
ທີ່ສະເໜີໂດຍຜູ້ປະມູນ (ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການເຊັນສັນຍາ), (ii) ຖ້າຫາກວ່າມີການໃຫ້ສິທິພິເສດ
ສຳລັບບໍລິສັດພາຍໃນ ການປະຕິບັດຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ (ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການໃຫ້ສິດທິພິ 
ເສດແກ່ບລິສັດພາຍໃນ), (iii) ການປະເມີນ ແລະ ການຕອບສະໜອງກັບການປະມູນທີ່ມີລາຄາຕໍ່າຜິດປົກ
ກະຕິ (ລະບຽບການມາດຕະຖານຂອງ ADB ສໍາລັບຂັ້ນຕອນນີ້ໄດ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານແນະນຳ 
ກ່ຽວກັບການປະມູນທີ່ຕໍ່າຜິດປົກກະຕິ ). 

8. 8. ວິທີການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສັນຍາວິທີການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

6.15 ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຄວນຈະມີການພິຈາລະນາເຖິງທາງເລືອກ ແລະ ວິທີການສຳລັບການບໍລິຫານ 
ສັນຍາແຕ່ລະປະເພດ, ເຊິ່ງເອງຕາມຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ຖືກປະເມີນໃນພາກສ່ວນຍ່ອຍກ່ອນໜ້ານີ້. ນອກ 
ຈາກນີ້ ຜົນການປະເມີນຂອງເຄື່ອງມືການຈັດວາງການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໃນພາກສ່ວນທີ IV ກໍ່ຄວນຈະຖືກນຳມາພິຈາລະນາ, ເພື່ອຊອກຫາວ່າ ສັນຍານັ້ນ 
ຕົກຢູ່ໃນພາກສ່ວນໃດຂອງ ແລະ ມີຄວາມແທດເໝາະກັບວິທີການບໍລິຫານສາຍພົວພັນແບບໃດ.  
ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານສັນຍາ ໄດ້ອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີການບໍລິຫານສັນຍາ 
ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສັນຍາສຳລັບສັນຍາດັ່ງກ່າວ.

B.  ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສິນຄ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ B.  ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສິນຄ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ຕິດພັນແລະ ການບໍລິການທີ່ຕິດພັນ

6.16 ຄວນຈະມີການນຳໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສານເຕັກໂນໂລຊີໃນຫຼາກຫຼາຍວິທີ, ໂດຍເອງຕາມລັກສະນະ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງສັນຍາ. 
ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງສາມາດພິຈາລະນາວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນສອງໝວດຄື: (i) ການດຳເນີນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເຊິ່ງລວມມີໂປແກມ, ອຸປະກອນ, ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ທົ່ວໄປ
ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ (ii) ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບນະວັດຕະກຳ, ເຊິ່ງມີຄວາມຊັບຊ້ອນກວ່າ 
ທາງດ້ານຮູບແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ, ເຊິ່ງອາດຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມ
ກັບໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ແລະ ມີອົງປະກອບຂອງການເປັນນະວັດຕະກຳ 
ເຊິ່ງຈະຕ້ອງປົກປ້ອງໂດຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດຈະຕ້ອງມີຢ່າງຈຳກັດ. ເອກະສານ 
ຊ້ອນທ້າຍ 4 ຈະອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ.
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C.  ການກັ່ນກອງ ແລະ ການຄັດເລືອກທາງເລືອກຍຸດທະສາດC.  ການກັ່ນກອງ ແລະ ການຄັດເລືອກທາງເລືອກຍຸດທະສາດ

6.17 ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນວ່າຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງ 
ວິທີການທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະສັນຍາທີ່ນຳໃຊ້ຫັຼກການຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ, 
ທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນຈາກການວິເຄາະຄວນຈະໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 
ໂດຍເອງຕາມ ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) (i) ຄວາມຍືນຍົງ.ຄວາມຍືນຍົງ. ທາງເລືອກດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ໂດຍລວມຂອງໂຄງການໄດ້ຫືຼບໍ່?

(ii) (ii) ຄວາມເປັນໄປໄດ້.ຄວາມເປັນໄປໄດ້. ທາງເລືອກດັ່າງກ່າວຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຫຼື ບໍ່? 
ຈະສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຂອບເຂດເວລາທີ່ເປັນທີ່ຍອມ
ຮັບໄດ້ຫຼືບໍ່? ຕະຫຼາດມີຄວາມ ສາມາດພຽງພໍຫຼືບໍ່? ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການມ ີ
ພຽງພໍ ຫືຼ ຍັງ?

(iii) (iii) ຄວາມສາມາດໃນການເປັນທີ່ຍອມຮັບ.ຄວາມສາມາດໃນການເປັນທີ່ຍອມຮັບ. ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຖືກລະບຸໄວ້ຈະໃຫ້ການ 
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊື້ທາງເລືອກນັ້ນ ຫືຼ ບໍ່?

6.18 ແຕ່ລະທາງເລືອກທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຄວນຈະຖືກຈັດລຳດັບຕາມເງື່ອນໄຂດດັ່ງກ່າວ. ແຜນວາດ 
15 ແລະ ຕາຕະລາງ 4 ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂະບວນການດັ່ງກ່າວຕື່ມ. 

ແຜນວາດ  15: ການກັ່ນກອງ ແລະ ການຄັດເລືອກທາງເລືອກຍຸດທະສາດແຜນວາດ  15: ການກັ່ນກອງ ແລະ ການຄັດເລືອກທາງເລືອກຍຸດທະສາດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ສ�າງທາງເ�ືອກ ການຄ�ດຈ�ອນ ປະເ�ີນຜ�ນ
ການຄ�ດຈ�ອນ

ຍຸດທະສາດ
ທ�ຕ�ອງການ

1 2 3 4

• ພັດທະນາທາງເລືອກທາງຍຸດທະສາດ
ທີ່ມີທ່າແຮງ (ເຊັ່ນ: ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ, 
ປະເພດສັນຍາ, ໂຄງຮ່າງການຈັດວາງ 
ລາຄາ, ອື່ນໆ)

• ຄັດຈ້ອນທາງເລືອກ ແລະ ກຳນົດອົງ 
ປະກອບຂອງຍຸດທະສາດ

• ຊອກຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂດຍເອງຕາມ 
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ, ຄວາມຕ້ອງ 
ການຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ຄວາມ 
ຕ້ອງການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບສົມທຽບ
• ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ຄວາມເປັນ 

ໄປໄດ້, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ 
ເປັນທີ່ຍອມຮັບ

• ປະເມີນຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ 
ຂອງໂຄງການ

• ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄັດຈ້ອນ, ໂດຍ 
ສະເພາະ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແຕ່ສອງ 
ຫາສີ່ຢ່າງສຳລັບແຕ່ລະທາງເລືອກ 
(ເຊັ່ນ: ສຳລັບຂໍ້ກຳນົດສະເພາະ: 
ຄວາມ ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ)

• ເລືອກຍຸດທະສາດທີ່ຕ້ອງການສຳລັບ 
ແຕ່ລະທາງເລືອກ

• ກຽມພ້ອມເອກະສານຍຸດທະສາດ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
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ຕາຕະລາງ 4: ຕົວຢ່າງທີ່ງ່າຍດາຍຂອງທ່າງເລືອກໃນຍຸດທະສາດການໃຫ້ຄະແນນຕາຕະລາງ 4: ຕົວຢ່າງທີ່ງ່າຍດາຍຂອງທ່າງເລືອກໃນຍຸດທະສາດການໃຫ້ຄະແນນ

ຄວາມເປັນໄປໄດຄວາມເປັນໄປໄດ້
(1–10)

ຄວາມເໝາະສົມຄວາມເໝາະສົມ
(1–10)

ການເປັນທີ່ຍອມຮັບການເປັນທີ່ຍອມຮັບ
(1–10)

ຄະແນນລວມຄະແນນລວມ 
(3–30)

ທາງເລືອກ 1ທາງເລືອກ 1
ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບ  
ເປີດກວ້າງພ້ອມທັງມີຂໍ້ກຳນົດ 
ສະເພາະ ແລະ ເງື່ອນໄຂກ່ອນ 
ຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກກ່ອນ 
ການປະມູນທີ່ລະອຽດ

7 8 9 24

ທາງເລືອກ 2ທາງເລືອກ 2
ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບໃນ 
ວົງແຄບ ພ້ອມທັງມີຂໍ້ກຳນົດ 
ສະເພາະແບບລະອຽດ

7 4 5 16

ທາງເລືອກ 3ທາງເລືອກ 3
ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບ 
ເປີດກວ້າງສຳລັບສັນຍາປະເພດ 
ການອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ-ດຳເນີນ 
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາເຊິ່ງເອງຕາມ 
ການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ

7 4 4 15

ທາງເລືອກ 4ທາງເລືອກ 4
ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບ 
ເປີດກວ້າງສຳລັບສັນຍາປະເພດ 
ການອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ-ດຳເນີນ 
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

7 5 5 17

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



VII. ຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງVII. ຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

7.1 ຫັຼງການຄັດຈ້ອນເລືອກທາງເລືອກຍຸດທະສາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ຂອງໂຄງການ, ຈະມີການກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ສັງລວມໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໃນເອກະສານ SPP (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). ເມື່ອເອກະສານ SPP ດັ່ງກ່າວສຳເລັດແລ້ວຈະຖືກ 
ນຳສະເໜີຕໍ່ ADB ເພື່ອຂໍການຕົກລົງເຫັນດີກ່ອນທີ່ RRP ຈະຖືກຮັບຮອງເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໂດຍ ADB. 



VIII. ການສ້າງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງVIII. ການສ້າງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

8.1 ເປັນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຂະບວນການຂອງ SPP ເຊິ່ງແມ່ນການສັງລວມເອົາການວິເຄາະ
ຕ່າງໆ, ທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ຍຸດທະສາດເຂົ້າໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ. 
ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄວນກຽມພ້ອມສຳລັບທຸກໆໂຄງການການລົງທຶນ, ລວມໄປເຖິງພາກສ່ວນພາຍໃຕ້ 
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງທຶນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ, ການສະເໜີຂໍທຶນເພີ່ມ, ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ 
ຈາກສະຖາບັນ ການເງິນ, ຍົກເວັ້ນ້ການກູ້ຢືມຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ການກູ້ຢືມຕາມຜົນງານ. ຜູ້ກູ້ຢືມເປັນ 
ຜູ້ກະກຽມແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຜົນອອກມາຈະຕ້ອງຖືກບັນທຶກເຂົ້າແຜນ ແລະ ຖືກຮັບຮອງເອົາ 
ໃນ PRS ຂອງ ADB, ແຜນການຈັດຊື້ດັ່ງກ່າວຄວນປະກອບດ້ວຍຫ້າພາກສ່ວນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ 
ພື້ນຖານກ່ຽວກັບໂຄງການ, ລວມມີ ຊື່ໂຄງການ; ເລກທີ; ປະເທດ; ຊື່ຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ/ຫຼື ດຳເນີນການ; ຈຳນວນທຶນຂອງໂຄງການ; ລວມໄປເຖິງການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ 
ຈາກ ADB ແລະ ຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆ; ກຳນົດມື້ທີ່ໂຄງການສຳເລັດ; ອື່ນໆ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 
ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄວ້ຢ່າງລະອຽດ. ນອກນີ້ຍັງມີຫ້າພາກສ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງມີຄື:

(i) (i) ພາກສ່ວນ A: ວິທີການຈັດຊື້.ພາກສ່ວນ A: ວິທີການຈັດຊື້. ໄດ້ລະບຸເຖິງວິທີການຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ສຳລັບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ.

(ii) (ii) ພາກສ່ວນ B: ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຮູບແບບເປັນຊຸດທີ່ຍັງຖືກໃຊ້ງານຢູ່.ພາກສ່ວນ B: ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຮູບແບບເປັນຊຸດທີ່ຍັງຖືກໃຊ້ງານຢູ່. ຈັດລຳດັບ 
ລາຍການສັນຍາທີ່ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນການ
ໃຫ້ການປຶກສາ ແລະ ການໃຫ້ການປຶກສາ ສຳລັບກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກຳລັງ 
ດຳເນີນການ ຫືຼ ຖືກຄາດການໄວ້ວ່າຈະຖືກລິເລີ່ມໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 
ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(iii) (iii) ພາກສ່ວນ C: ພູດສັນຍາ.ພາກສ່ວນ C: ພູດສັນຍາ. ຈັດວາງລາຍການສັນຍາທີ່ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ວຽກງານ, ການ
ບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການປຶກສາສຳລັບກິດຈະກຳ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຖືກຄາດການວ່າຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ນອກເໜືອຈາກ 
ກຳນົດເວລາຂອງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ນອກເໜືອໄລຍະເວລາ 
ໂຄງການ (ເຊັ່ນ: ບັນດາສັນຍາ ທີ່ຖືກຄາດການວ່າຈະເກີດຂຶ້ນນອກເໜືອຈາກກຳນົດ 
ເວລາແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນປະຈຸບັນ).

(iv) (iv) ພາກສ່ວນ D: ການມອບສັນຍາ.ພາກສ່ວນ D: ການມອບສັນຍາ. ຈັດວາງລາຍການສັນຍາກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ວຽກງານ 
ການກໍ່ສ້າງ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ 
ທີ່ໄດ້ມອບໄປ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວໃນໂຄງການ (ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ທົບທວນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ເມື່ອໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປະຕິ
ບັດໂດຍສຳເລັດຜົນ).

(v) (v) ພາກສ່ວນ E: ສັນຍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນໂດຍທະນາຄານພາກສ່ວນ E: ສັນຍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນໂດຍທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊພັດທະນາອາຊີ ຈັດວາງລາຍການສັນຍາທີ່ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ການບໍລິການ
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ທີ່ບໍ່ແມ່ນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ຕໍ່ກັບກຳນົດເວລາຂອງ 
ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ ການເງິນໂດຍແຫ່ຼງທຶນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ເຊັ່ນ: ໂດຍກອງທຶນຂອງລັດຖະບານ ຫືຼ ຜູ້ຮ່ວມທຶນອື່ນ.

8.2 ໃນການກະກຽມການສ້າງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນ PRS, ບັນດາລາຍການຕົວເລືອກ 
ຄວນຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເລືອກເອົາວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເໝາະສົມ, ການຈັດການໃນການທົບທວນ 
ກ່ອນໜ້າ ຫືຼ ພາຍຫັຼງ (ກຸ່ມຕົວຢ່າງ) ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະມູນ, ລວມໄປເຖິງການຈຳແນກປະເພດ 
ໂຄງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ ພິຈາລະນາວ່າການເຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າ, 
ການຕົກລົງສະ    ໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນກ່ອນທີ່ໂຄງການ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທົດແທນຄືນ, 
ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບເອເລັກໂຕນິກຄວນຈະຖືກນຳໃຊ້ກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ບໍ່.

A.  ພູດຂອງສັນຍາ ແລະ ການກຳນົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ A.  ພູດຂອງສັນຍາ ແລະ ການກຳນົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

8.3 ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຄວນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ການ
ຈັດການກ່ຽວກັບພູດຂອງສັນຍາທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ການກຳນົດເວລາ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະ 
ເປັນໄປໄດ້, ໂດຍເອງຕາມຮູບແບບຫ້າພາກສ່ວນຂອງແຜນການຈັດຊື້ທີ່ໄດ້ກ່າວມາ. ພາກສ່ວນ 6.A.1 
ຂອງເອກະສານແນະນຳສະບັບນີ້ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການປະເມີນ ແລະ ການກຽມພ້ອມວິທີການຈັດ 
ການດັ່ງກ່າວ.

B.  ການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ B.  ການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

8.4 ການຈັດການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB, ການທົບທວນກ່ອນໜ້າ ຫືຼ ພາຍຫັຼງ 
(ກຸ່ມຕົວຢ່າງ) ຄວນຈະລະບຸໄວ້ໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບແຕ່ລະສັນຍາ. ສັນຍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ສູງໃນ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນໃນຮູບແບບການທົບທວນກ່ອນໜ້າ 
ຂອງ ADB, ສ່ວນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະມີການທົບທວນໃນຮູບແບບພາຍຫັຼງ (ກຸ່ມຕົວຢ່າງ) ນັ້ນຄວນຈະ
ເອງຕາມການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງໜ່ວຍງານດຳເນີນການໃນການຮັບຜິດຊອບວຽກງານການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຄວນຈະຖືກປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດໃນຂັ້ນຕອນ PPRA. 

C.  ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການປັບປຸງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງC.  ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການປັບປຸງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

8.5 ແຜນການ ແລະ ການປ່ຽນແປງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄັ້ງທຳອິດ, ປະຈຳປີ ຫືຼ ຕາມຄວາມ 
ຈຳເປັນ, ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ ADB. ນອກຈາກນນີ້, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ 
ໂຄງການ ADB ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ກະກຽມ ແລະ ນຳສົ່ງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕນິກໃຫ້ແກ່ ADB, ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການຂອງ ADB 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ທຳການປັບປຸງໃນ PRS. ຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງພີມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານແຈກຢ່າຍຢູ່ທ້ອງຖີ່ນ ແຕ່ກໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນກັນ. 
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8.6 ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄັ້ງທຳອິດແມ່ນລວມຢູ່ໃນຄູ່ມືການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຖືກ 
ຮັບຮອງໂດຍ ADB. ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ທຳການຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນເວລາ 
ເຈລະຈາກ່ຽວກັບທຶນກູ້ຢືມ ຫຼື ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ນອກຈາກນີ້ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນກໍ່ຍັງສາມາດເພີ່ມ 
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໃຫ້ເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍເສີມໃນຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງໂຄງການ.

8.7 ເມື່ອ ADB ໄດ້ຮັບຮອງການເຊັນສັນຍາລ່ວງໜ້າ, ກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນັ້ນຄວນຈະ 
ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງໃນຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ 
ທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ. 

8.8 ໃນໄລຍະທຳອິກຂອງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນຖືກກຳນົດໄວ້ທີ່ 18 ເດືອນ. ເຊິ່ງນີ້ 
ໝາຍຄວາມວ່າ ສັນຍາທີ່ຈະທຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນໄລຍະເວລາ 18 ເດືອນທຳອິດຄວນຈະຖືກຈັດວາງ
ໄວ້ໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄວນຈະ 
ໄດ້ຮັບການ ປັບປຸງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມທຸກໆ 12 ເດືອນ ຫືຼ, ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ, ກໍໃຫ້ເຮັດເປັນປະຈຳ. ຄວາມ
ຫ້ຼາຊ້າໃນປະສິດທິຜົນຂອງການກູ້ຢືມ, ການເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານທີ່ຫ້ຼາຊ້າ, ແລະ ຄວາມຫ້ຼາຊ້າໃນເວລາ 
ດຳເນີນການວຽກງານ ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບປຸງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ 
ກຳນົດໄວ້. ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກັບແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈະຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ
ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນຂໍ້ແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂອງ ADB ຈະມີການ
ທົບທວນການປ່ຽນແປງແຕ່ລະຢ່າງກ່ອນທີ່ຈະມີການເຜີຍແຜ່ອອກໄປ. 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ໂຄງຮ່າງແຜນການຍຸດທະສາດ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ໂຄງຮ່າງແຜນການຍຸດທະສາດ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ພາກສ່ວນ 1: ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການພາກສ່ວນ 1: ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການຊື່ໂຄງການ [ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແຕ່ລະສ່ວນ.]

ປະເທດປະເທດ

ອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ

ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການ

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກພູດສັນຍາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກພູດສັນຍາ

ບົດສະຫຼຸບຂອງຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການເງິນບົດສະຫຼຸບຂອງຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການເງິນ

ພາກສ່ວນ 2: ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນງານພາກສ່ວນ 2: ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນງານ

A. ການປະເມີນປະລິມານ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມການປະເມີນປະລິມານ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ

ຈຸດດີຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນຈຸດອ່ອນ

[ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແຕ່ລະສ່ວນ.]

ໂອກາດໂອກາດ ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ
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B. ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ B. ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 

ປະລິມານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະລິມານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ [ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແຕ່ລະສ່ວນ.]

ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ມີ ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ມີ 
ຄວາມໃກ້ຄຽງກັນຄວາມໃກ້ຄຽງກັນ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ສັນຍາສັນຍາ

ລະດັບການເອື່ອຍເອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາພາຍນອກລະດັບການເອື່ອຍເອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາພາຍນອກ

ການມີ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບການ ການມີ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບການ 
ບໍລິຫານຄຳຮ້ອງທຸກບໍລິຫານຄຳຮ້ອງທຸກ

C. ບົດສະຫຼຸບຫຼັກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງC. ບົດສະຫຼຸບຫຼັກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

[ພາກສ່ວນນີ້ຄວນຈະມີບົດສະຫຸຼບຂອງການວິເຄາະປະລິມານ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເງື່ອນໄຂ 
ການໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນ, ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນຫາຫັລກທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ເຊິ່ງຈະຖືກນຳໄປເປັນປັດໃຈໃນຍຸດທະ 
ສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.] 

D. ການວິເຄາະອິດທິພົນຈາກພາຍນອກD. ການວິເຄາະອິດທິພົນຈາກພາຍນອກ

ການປົກຄອງບໍລິຫານການປົກຄອງບໍລິຫານ [ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແຕ່ລະສ່ວນ.]

ເສດຖະກິດເສດຖະກິດ

ຄວາມຍືນຍົງຄວາມຍືນຍົງ

ເຕັກໂນໂລຊີເຕັກໂນໂລຊີ
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E. ບົດສະຫຼຸບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ສຳຄັນE. ບົດສະຫຼຸບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ສຳຄັນ

[ພາກນີ້ຄວນຈະມີບົດສະຫຸຼບຂອງການວິເຄາະອິດທິພົນຈາກພາຍນອກ, ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນປັດໃຈການປ່ຽນແປງທີ່ 
ເປັນທ່າແຮງ ເຊິ່ງຈະຖືກນຳໄປເປັນປັດໃຈໃນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.]

F. ການວິເຄາະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແຜນການສື່ສານF. ການວິເຄາະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແຜນການສື່ສານ

G.  ແຜນການສື່ສານກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມG.  ແຜນການສື່ສານກັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ

ຊື່ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ ຊື່ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ 
ມີສ່ວນຮ່ວມມີສ່ວນຮ່ວມ

[ຊື່ ] [ສ້າງຕາຕະລາງໜຶ່ງສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫັຼກ.]

ຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງການຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງການ [ເຊັ່ນ: ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ປະມູນ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ, 
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ອື່ນໆ.]

ລະດັບການສະໜັບສະໜູນ ລະດັບການສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ອິດທິພົນແລະ ອິດທິພົນ

[ລະດັບການສະໜັບສະໜູນ: ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການສຳເລັດ, ຄູ່ແຂ່ງ, ຜູ້ເປັນ 
ກາງ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນລະດັບການມີອິດທິພົນ: ເຊັ່ນ: ຜູ້ຕັດສິນໃຈ, ຜູ້ມີອິດທິພົນ, 
ຜູ້ຕິດຕາມ]

ສູງ

ການແ��ງຂ�ມູນ
ຂ�າວສານ

ຄວາມສ�ນໃ�ໃ�ໂ�ງການ

ອຳ
ນາ

ດ 
ແ�

ະ 
ອິດ

ທິພ
�ນຕ

�ກ�ບ
ໂ�

ງກ
ານ

ສູງ

ບ�ດບາດໜ�ອຍ

ການຮ�ກສາຄວາມພໍໃ�
[ຕ�ມຂ�ມູນໃ��ແ��ລະສ�ວນ.]

ຜູ�ທ�ມີສ�ວນຮ�ວມ��ກ

ຕ�າ
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ວັດຖຸປະສົງ, ປັດໃຈຊຸກຍູ້, ວັດຖຸປະສົງ, ປັດໃຈຊຸກຍູ້, 
ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະ 
ເຄື່ອງມືປັກດັນຕ່າງໆ)ເຄື່ອງມືປັກດັນຕ່າງໆ)

[ຄວນດຳເນີນການຫັຍງເພື່ອເປັນການຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມອາດຈະມີ?
ບັນຫາໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການການແກ້ໄຂ?]

ການປະຕິບັດການປະຕິບັດ [ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ກັບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ?
ພວກເຂົາມີແຮງຈູງໃຈຫັຍງແນ່?
ພວກເຂົາຕ້ອງການຫັຍງຈາກໂຄງການ ແລະ ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ 
ແນວໃດ?]

ການຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບຜິດຊອບ, 
ການຮັບຜິດ, ການປຶກສາ, ການຮັບຜິດ, ການປຶກສາ, 
ຫຼືການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ຫຼືການແຈ້ງຂໍ້ມູນ 

[ຈຳແນກຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເປັນ: “ການຮັບຜິດຊອບ”, “ການຮັບຜິດ”, “ການປຶກສາ”, 
ຫືຼ “ການແຈ້ງຂໍ້ມູນ.” ]

ສື່ສານຫຍັງ, ເວລາໃດ, ສື່ສານຫຍັງ, ເວລາໃດ, 
ແລະ ເຮັດແນວໃດ?ແລະ ເຮັດແນວໃດ?

[ຮູບແບບການສື່ສານ, ເຊັ່ນ: ເອເມວລ໌, ເຊິ່ງໜ້າ, ການປະຊຸມຜ່ານວີດີໂອ, ອື່ນໆ.
ໂດຍໃຜ?
ເປັນປະຈຳຈັກເທື່ອ? ]

H.  ບົດສະຫຼຸບຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ສຳຄັນH.  ບົດສະຫຼຸບຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ສຳຄັນ

[ພາກສ່ວນນີ້ຄວນຈະມີບົດສະຫຸຼບຂອງການວິເຄາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແຜນການສື່ສານສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫັຼກ 
ເຊິ່ງການສື່ສານດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໄປເປັນປັດໃຈໃນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.]

ພາກສ່ວນ 3: ການວິເຄາະຕະຫຼາດພາກສ່ວນ 3: ການວິເຄາະຕະຫຼາດ

A.  ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຢູ້ຂອງ PorterA.  ຫ້າທ່າແຮງຊຸກຢູ້ຂອງ Porter

ການແຂ່ງຂັນຊິງດີຊີງເດັ່ນການແຂ່ງຂັນຊິງດີຊີງເດັ່ນ [ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແຕ່ລະສ່ວນ.]

ອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ຊື້ອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ຊື້

ອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ

ຄວາມສ່ຽງສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃໝ່ຄວາມສ່ຽງສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃໝ່

ຄວາມສ່ຽງສຳລັບຜູ້ປ່ຽນແທນຄວາມສ່ຽງສຳລັບຜູ້ປ່ຽນແທນ
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B.  ບົດສະຫຼຸບຫຼັກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງB.  ບົດສະຫຼຸບຫຼັກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

[ພາກນີ້ຄວນຈະມີບົດສະຫຸຼບຂອງການວິເຄາະຕະຫຼາດຫ້າແຮງພັກດັນຂອງ Porter ສຳລັບບັນຫາຫັຼກທີ່ຄວນຈະ 
ຖືກນຳໄປເປັນປັດໃຈໃນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.]

ສູງ
ການຈ�າຍ

ຄວ
າມ
ສ�ຽ
ງ

ສູງ

ຕ�າ

ຍຸດທະສາດທ�
ຄວາມສຳຄ�ນ

ຍຸດທະສາດຄວາມປອດໄ�

[ຕ�ມຂ�ມູນໃ��ແ��ລະສ�ວນ.]

ຍຸດທະວິທີການໄ��ມາ ຍຸດທະວິທີການ
ໄ��ຜ�ນປະໂ�ດ

C. ການຈັດວາງການສະໜອງC. ການຈັດວາງການສະໜອງ

D. ບົດສະຫຸຼບຫັຼກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງD. ບົດສະຫຸຼບຫັຼກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

[ພາກສ່ວນນີ້ຄວນຈະມີບົດສະຫຸຼບຂອງການວິເຄາະການຈັດວາງການສະໜອງສິນຄ້າ ສຳລັບບັນຫາຫັຼກທີ່ຄວນຈະ 
ຖືກນຳໄປເປັນປັດໃຈໃນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.]
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ສູງ
ເ�ີເ�ັນຂອງຈຳນວນລາຍຮ�ບ

ຄວ
າມ
ໜ
�າສ
�ນໃ
�

ສູງ

ຕ�າ

ການເ�ັບກ�ຽວຄວາມ�ຸ�ງຍາກ

ການພ�ດທະນາ

[ຕ�ມຂ�ມູນໃ��ແ��ລະສ�ວນ.]

ປ�ດໃ�

E. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າE. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ

F. ບົດສະຫຼຸບຫຼັກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງF. ບົດສະຫຼຸບຫຼັກຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

[ພາກສ່ວນນີ້ຄວນຈະມີບົດສະຫຸຼບຂອງການວິເຄາະການຕ້ອງການຂອງຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າສຳລັບບັນຫາຫັຼກທີ່ຄວນ
ຈະ ຖືກນຳໄປເປັນປັດໃຈໃນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.]
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ພາກສ່ວນ 4: ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງພາກສ່ວນ 4: ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ການລົງທະບຽນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຄຳອະທິບາຍ ຄຳອະທິບາຍ 
ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ

ຄວາມເປັນ ຄວາມເປັນ 
ໄປໄດ້ໄປໄດ້

(L) (1–5)
ຜົນກະທົບຜົນກະທົບ
(I) (1–5)

ຄະແນນ ຄະແນນ 
ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ

(L x I)

ວິທີການ ວິທີການ 
ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼຸດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງ ຄວາມສ່ຽງ 
ທີ່ຖືກນຳສະເໜີ ທີ່ຖືກນຳສະເໜີ 

ເຈົ້າຂອງ ເຈົ້າຂອງ 
ຄວາມສ່ຽງຄວາມສ່ຽງ

[ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແຕ່ລະສ່ວນ, ຕາມການແນະນຳຂອງ ເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ]

I = ຜົນກະທົບ, L = ຄວາມເປັນໄປໄດ້.

ພາກສ່ວນ 5: ການວິເຄາະທາງເລືອກພາກສ່ວນ 5: ການວິເຄາະທາງເລືອກ

ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບ 
ທາງເລືອກຍຸດທະສາດທາງເລືອກຍຸດທະສາດ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້
(1–10)

ຄວາມເໝາະສົມຄວາມເໝາະສົມ
(1–10)

ການເປັນ ການເປັນ 
ທີ່ຍອມຮັບທີ່ຍອມຮັບ
(1–10)

ໂດຍລວມໂດຍລວມ
(3–30)

[ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແຕ່ລະສ່ວນ.]

ພາກສ່ວນ 6: ສັງລວມຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາກສ່ວນ 6: ສັງລວມຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

[ພາກນີ້ໄດ້ສັງລວມຜົນຂອງການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (SPP) ເຂົ້າຢູ່ໃນຍຸດທະສາດ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍການຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂດຍຜ່ານພາກສ່ວນ 
ຍ່ອຍລຸ່ມນີ້]
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A. ການບັນຈຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການກຳນົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດA. ການບັນຈຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການກຳນົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

A1.1 [ສັງລວມຈຳນວນສັນຍາ ແລະ ໝວດໝູ່ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໂຄສະນາ ກຳນົດເວລາໂດຍປະມານ 
ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນໂດຍເອງຕາມການວິເຄາະຂະບວນການ SPP.]

B. ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງB. ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

A1.2 [ສັງລວມວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການຈັດການກັບການໂຄສະນາທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນໂຄງ
ການ (ເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບເປີດກວ້າງທີ່ມີການໂຄສະນາລະດັບສາກົນ, ການແຂ່ງຂັນ 
ການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ ທີ່ມີການໂຄສະນາລະດັບປະເທດ, ການແຂ່ງຂັນການປະມູນແບບຈຳກັດ, 
ການສົ່ງຄຳເຊີນເພື່ອການປະມູນ, ການເຊັນສັນຍາໂດຍກົງ, ອື່ນໆ.), ລວມໄປເຖິງໄລຍະເວລາການ 
ກະກຽມເພື່ອການປະມູນ ແລະ ການເປີດໂອກາດຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການຕົກລົງສຳລັບໂຄງການ, 
ເຊິ່ງອາດຈະກາຍ ຫືຼຫຸລດຈາກວິທີການສະເພາະທີ່ຈະນຳໃຊ້. ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການໂດຍເອງຕາມ 
ການວິເຄາະຂະບວນການ SPP, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ວິທີການແຂ່ງຂັນໃນວົງແຄບ ແລະ ວິທີການ
ແບບບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ.] 

C. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນC. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ

A1.3 [ອະທິບາຍການຈັດການການຄັກເລືອກສຳລັບສັນຍາຫັຼກທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້, ລວມໄປເຖິງ 
ການຄຳນຶ່ງວ່າ ການຄັດເລືອກດັ່ງກ່າວຈະຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ຫືຼ ບໍ່, 
ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການໂດຍ ເອງຕາມການວິເຄາະຂະບວນການ SPP.] 

D.  ຂັ້ນຕອນການປະມູນD.  ຂັ້ນຕອນການປະມູນ

A1.4 [ອະທິບາຍຂະບວນການປະມູນສຳລັບສັນຍາທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊິ່ງໄດ້ວາງແຜນໄວ້ (ເຊັ່ນ: 
ໜຶ່ງ-ຂັ້ນຕອນ-ໜຶ່ງ-ເອກະສານໜຶ່ງ-ຂັ້ນຕອນ-ສອງ-ເອກະສານ, ສອງ-ຂັ້ນຕອນ, ສອງຂັ້ນຕອນ-
ສອງເອກະສານ, ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ) ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການໂດຍເອງຕາມການວິເຄາະຂະບວນ 
ການ SPP.] 

E.  ຂໍ້ກຳນົດມາດຖານເຕັກນິກE.  ຂໍ້ກຳນົດມາດຖານເຕັກນິກ

A1.5 [ອະທິບາຍເຖິງປະເພດຂໍ້ກຳນົດມາດຖານເຕັດນິກສະເພາະທີ່ຈະພັດທະນາຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດ 
ສັນຍາເຊັ່ນ: ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມ 
ຫັຼກການ ໂດຍເອງຕາມການວິເຄາະຂະບວນການ SPP.]
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F.  ການທົບທວນຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆF.  ການທົບທວນຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ

A1.6 [ສະຫຸຼບການຈັດການການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງສຳລັບໂຄງການ 
(ເຊັ່ນ: ການທົບທວນກ່ອນໜ້າ ແລະ/ຫືຼ ພາຍຫັລງ {ກຸ່ມຕົວຢ່າງ}), ລວມໄປເຖິງການເປີດໂອກາດ 
ຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການຕົກລົງສຳລັບໂຄງການ, ເຊິ່ງອາດຈະກາຍ ຫືຼຫຸລດຈາກການຈັດການ 
ການທົບທວນສະເພາະທີ່ຈະນຳໃຊ້. ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການໂດຍເອງຕາມການວິເຄາະຂະບວນກ
ານ SPP, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການທົບທວນພາຍຫັລງ (ກຸ່ມຕົວຢ່າງ) ໄດ້ຮັບການນຳສະເໜີ.]

G. ໄລຍະເວລາການຢຸດສັນຍາG. ໄລຍະເວລາການຢຸດສັນຍາ

A1.7 [ອະທິບາຍຖ້າວ່າການນຳໃຊ້ໄລຍະເວລາການຢຸດສັນຍາຂອງປະເທດໄດ້ຮັບການນຳສະເໜີ
ສຳລັບສັນຍາ ແລະ, ຖ້າເປັນແນວນັ້ນ, ລະບຸໄລຍະເວລາຂອງການຢຸດພັກ. ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການ
ໂດຍເອງຕາມການວິເຄາະຂະບວນການ SPP.]

H. ມາດຕະຖານເອກະສານການປະມູນ ແລະ ຮູບແບບສັນຍາH. ມາດຕະຖານເອກະສານການປະມູນ ແລະ ຮູບແບບສັນຍາ

A1.8 [ອະທິບາຍມາດຕະຖານເອກະສານການປະມູນ (SBDs) ແລະ ຮູບແບບສັນຍາທີ່ຈະຖືກ 
ໃຊ້ສຳລັບໂຄງການ (ເຊັ່ນ: ສຳລັບມາດຕະຖານເອກະສານການປະມູນ, ທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານ 
ພັດທະນາອາຊີ {ADB} ສຳລັບສິນຄ້າ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ວຽກນ້ອຍ, ໂຮງງານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ເຕັກໂນໂລຊີ, ຫືຼ ອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ-ດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, ຫືຼ ມາດຕະຖານການຂໍສະໜີເອົາຜູ້ 
ໃຫ້ການບໍລິການ, ມາດຕະຖານເອກະສານ ການປະມູນອື່ນທີ່ມາຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ອົງການສາກົນອື່ນໆ 
ແລະ ສຳລັບຮູບແບບສັນຍາ, ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາສຳລັບວຽກງານໃຫ່ຍຂອງ FIDIC ທະນາຄານ 
ພັດທະນາພະຫຸພາຄີສະບັບປັບປຸງ (the FIDIC Multilateral Development Bank Harmonized 
Editon of General Conditions of Contract for large works), ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາ 
ສຳລັບການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດຂອງສະມາຄົມການພັດທະນາວິສະວະກຳຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (the 
Engineering Advancement Association of Japan General Conditions of Contract for 
Process Plant Construction), ເງື່ອນໄຂສັນຍາທົ່ວໄປສຳລັບການບໍລິການທີ່ເປັນການໃຫ້ຄຳ 
ປຶກສາຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຮູບແບບຈາກ New Engineering Contracts, ອື່ນໆ. 
ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການ ໂດຍເອງຕາມການວິເຄາະຂະບວນການ SPP,ໂດຍສະເພາະຖ້າມາດຕະຖານ 
ເອກະສານປະມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງ ADB.] 

I.  ວິທີການກຳນົດລາຄາ ແລະ ຕົ້ນທຶນI.  ວິທີການກຳນົດລາຄາ ແລະ ຕົ້ນທຶນ

A1.9 [ອະທິບາຍວິທີການກຳນົດລາຄາ ແລະ ຕົ້ນທຶນສຳລັບສັນຍາ, ໂດຍລະບຸວ່າການຊຳລະ 
ແມ່ນດ້ວຍຮູບແບບ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ລາຄາທີ່ຕັ້ງໄວ້, ລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ, ຫືຼ ການແບ່ງຫຸ້ນສ່ວນ, 
ຕົ້ນທຶນເພີ່ມ, ຄ່າທຳນຽມເປົ້າ ໝາຍ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການໂດຍເອງຕາມການວິເຄາະ 
ຂະບວນການ SPP, ໂດຍສະເພາະຖ້າການຈັດການໃນຮູບແບບອື່ນທີ່ນອກເໜືອຈາກການຊຳລະເງິນ
ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຫືຼ ຕາມລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍຖືກນຳສະເໜີ.] 
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J. ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດJ. ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

A1.10 [ສັງລວມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການ ທີ່ຕ້ອງການການແປປ່ຽນໃຫ້ເປັນຕົວຊີ້ວັດ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່າວມາ ຈະຖືກນຳໄປປັບໃຊ້ກັບສັນຍາແຕ່ລະ 
ປະເພດໃນແບບໃດໜຶ່ງ; ເຊັ່ນ: ບາງຕົວຊີ້ວັດອາດຈະສາມາດນຳໃຊ້ກັບບາງສັນຍາສະເພາະເທົ່ານັ້ນ. 
ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການໂດຍເອງຕາມການວິເຄາະຂະບວນການ SPP.]

K. ວິທີການປະເມີນK. ວິທີການປະເມີນ

A1.11 [ອະທິບາຍວິທີການປະເມີນສຳລັບໂຄງການເຊັ່ນ: ວ່າຈະນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂການລົງຄະແນນ
ສຽງ, ລາຄາການ ປະເມີນທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ, ຫືຼ ວິທີການອື່ນ. ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການໂດຍເອງຕາມການ 
ວິເຄາະຂະບວນການSPP.] 

L.  ວິທີການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສັນຍາL.  ວິທີການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

A1.12 [ອະທິບາຍວິທີການບໍລິຫານຄຸ່ມຄອງສັນຍາ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນສັນຍາເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມື, 
ການທຸລະກຳ, ແບບງ່າຍດາຍແບບຂັດແຍ່ງກັນ, ອື່ນໆ. ໃຫ້ເຫດຜົນຕາມຫັຼກການໂດຍເອງຕາມການ 
ວິເຄາະຂະບວນການ SPP.]



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ການກຳນົດປະເພດ  ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ການກຳນົດປະເພດ  
ແລະ ຂະໜາດຂອງສັນຍາແລະ ຂະໜາດຂອງສັນຍາ

A2.1 ໂດຍທົ່ວໄປໂຄງການໜຶ່ງແມ່ນມີການພົວພັນກັບໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍປະເພດສັນຍາຄື:

(i) (i) ສັນຍາການສະໜອງສິນຄ້າ.ສັນຍາການສະໜອງສິນຄ້າ. ສັນຍາດັ່ງກ່າວມີການກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະ ໜອງ ແລະ 
ການຂົນສົ່ງອຸປະກອນ ຫືຼ ວັດຖຸດິບຕ່າງໆໄປ ສູ່ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ (ຫືຼ ທີ່ຕັ້ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ 
ການ ປະມູນດຽວກັນ), ແລະ ອາດຈະມີການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງ, 
ການທົດລອງ, ແລະ ການຈ້າງງານ, ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ 
ຂອບເຂດໂດຍລວມ.

(ii) (ii) ສັນຍາວຽກງານກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ.ສັນຍາວຽກງານກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ. ສັນຍາດັ່ງກ່າວມີການກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງສິ່ງປູກ
ສ້າງທາງດ້ານວິສະວະກຳເຊັ່ນ: ຖະໜົນ, ຂົວ, ຕຶກອາຄານ, ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງຊົນລະ 
ປະທານຈຳພວກຄອງນ້ຳ ຫືຼ ເຂື່ອນ.

(iii) (iii) ສັນຍາສຳລັບໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ.ສັນຍາສຳລັບໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ. ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບ, ຕອບສະໜອງ, 
ແລະ ຕິດຕັ້ງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງໝົດ, ເຊິ່ງອາດລວມມີຫຼາກຫຼາຍອຸປະກອນ, 
ເຄື່ອງຈັກ, ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງຍັງມີວຽກງານກໍ່ສ້າງບາງປະເພດ ແລະ ສ່ວນ 
ຫຼາຍແມ່ນການ ເຊັນສັນຍາ ຮັບຜິດຊອບພາຍໃນສັນຍາດຽວ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານບຳບັດນ້ຳ 
ຫືຼ ລະບາຍນໍ້າເສຍ, ສ່ວນປະກອບຂອງການຜະລິດ ຫືຼ ການສົ່ງໄຟຟ້າ.

(iv) (iv) ສັນຍາການບໍລິການທີ່ປຶກສາສັນຍາການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການທີ່ມີລັກສະນະໃຊ້ແນວ
ຄວາມຄິດ ຫືຼ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳ.

(v) (v) ສັນຍາທີ່ບໍແມ່ນການບໍລິການທີ່ທີ່ປຶກສາ.ສັນຍາທີ່ບໍແມ່ນການບໍລິການທີ່ທີ່ປຶກສາ. ສັນຍາດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ (i) ການບໍລິການ
ທີ່ມີກິດຈະກຳການອອກແຮງງານເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ 
ວຽກງານຈະຖືກລະບຸ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ເປັນປະຈຳ ບົນພື້ນຖານຂອງການເຊັນສັນຍາ; 
ຫືຼ (ii) ການບໍລິການທີ່ເປັນປະຈຳ, ເຖິງ ຈະມີການນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການ 
ໃຊ້ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ແຕ່ກໍເອງຕາມການຮັບຮູ້ມາດຕະຖານ
ການບໍລິການທີ່ ຈະຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມຢູ່ສະເໝີ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນ 
ກ່ຽວກັບການປັບປຸງວິທີການ ຫືຼ ເຕັກນິກ.

A2.2 ເປົ້າໝາຍໃນການກຳນົດຊຸດສັນຍາກໍເພື່ອເປັນການຈຳແນກຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ 
ໃຫ້ກາຍອອກເປັນສັນຍາໃນຈຳນວນທີ່ສາມາດບໍລິຫານ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ກັບການຮຽກຮ້ອງ
ການຕອບຮັບໃນການແຂ່ງຂັນການປະມູນຈາກຜູ້ປະມູນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຈະເປັນການຕອບສະ
ໜອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບທຸກໆຈຸດປະສົງທີ່ສຸດ ພ້ອມທັງ
ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມຄຸ້ມຄ່າສຳລັບການນໍາໃຊ້ທຶນ. ຂໍ້ພິຈາລະນາໃນການກຳນົດຊຸດສັນຍາລວມມີ:

(i) ຂະໜາດ, ລັກສະນະ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ;
(ii) ຂະໜາດຂອງສັນຍາຈະຕ້ອງມີຄວາມແທດເໝາະກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອເປັນ

ການດຶງດູດຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການພາຍໃນຕະຫຼາດ 
ແລະ ເປັນການຫຸຼດຜ່ອນຈຳນວນການປະມູນຫຼາຍພູດ, ແຕ່ຍັງຄົງປະສິດທິພາບຂອງ
ການແຂ່ງຂັນໄວ້;
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(iii) ຈະມີການມອບສັນຍາແບບແຍກສ່ວນ, ສຳລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການທັງວຽກງານທີ່ 
ກ່ຽວກັບພົນລະເຮືອນ ແລະ ການສະໜອງ, ການຕິດຕັ້ງອຸປະ ກອນ ແລະ ປະເພດຂອງ
ສັນຍາກໍຂຶ້ນກັບຂອບເຂດຂອງສັນຍາເຊັ່ນ: ສັນຍາວຽກງານບາງປະເພດອາດມີການ
ສະໜອງອຸປະກອນບາງສ່ວນທີ່ມີຈຳກັດ: ແລະ ສັນຍາການສະໜອງອາດມີວຽກງານ
ຕິດຕັ້ງທີ່ມີລັກສະນະຂອງວຽກງານພົນລະເຮືອນລວມຢູ່.

(iv) ສິນຄ້າທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ຫືຼ ໃກ້ຄຽງຄວນຈະຖືກລວບລວມໃຫ້ຢູ່ໃນສັນຍາດຽວ
ກັນ ຫຼື ໃນຊຸດການປະມູນດຽວທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ, ເຖິງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກ 
ຂົນສົ່ງໄປສູ່ສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ/ຫືຼ ໃນເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ແຕ່ບໍ່ຫ່າງກັນ 
ຈົນເກີນໄປ);

(v) ຄວນຈະສະໜັບສະໜູນການປະມູນໂດຍຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ການປະມູນຄັ້ງ
ດຽວທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ, ທີ່ໃນພາກສ່ວນໜຶ່ງ ຈະມີສິນຄ້າທີ່ຖືກຜະລີດຈາກຜູ້ຜະລິດຄົນ
ດຽວກັນ;

(vi) ວຽກງານທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການໃນທີ່ຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຖິງຈະມີທຳມະຊາດທີ່ຄ້າຍ 
ຄືກັນ) ອາດຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ຢູ່ໃນສັນຍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;

(vii) ສຳລັບວຽກງານ, ທີ່ມີພາກສ່ວນສັນຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫືຼ ຕຶກອາຄານ ຫືຼ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກອື່ນຄວນຈະຖືກກຳນົດ ແລະ ປະເມີນກັບ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາພາຍ
ໃນປະເທດ ແລະ ລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕ່າງປະເທດ;

(viii) ການຜະລິດສິນຄ້າ ຫືຼ ອຸປະກອນໃດໜຶ່ງ ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງອື່ນ ແລະ ຕຶກອາຄານ
ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດເກັບສິນຄ້າສຳລັບການຜະລິດ ຫືຼ ການດຳເນີນງານດ້ານ
ອຸດສາຫະກຳສຳລັບການຜະລິດໃດໜຶ່ງ, ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດພາຍໃຕ້ສັນຍາໂຮງງານ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດຽວກັນໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ແມ່ນສັນຍາໃຫ່ຍ ແລະ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ 
ເຊັ່ນ: ໂຮງງານ ພະລັງງານ, ໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເສຍ, ລະບົບການສື່ສານໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມ ແລະ ໂຄງການອື່ນທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ; ແລະ 

(ix) ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ບໍລິຫານສັນຍາ.

A2.3 ເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ລະການປະມູນ ແລະ ສັນຍາຄວນຈະມີຂະໜາດທີ່ໃຫ່ຍພໍ ທີ່ຈະດຶງດູງຜູ້ປະມູນ 
ສາກົນ, ໂດຍທົ່ວໄປຜ່ານການໂຄສະນາແບບສາກົນ ແລະ ເອກະສານການປະມູນເປັນພາສາອັງກິດ. 
ການໂຄສະນາພາຍໃນປະເທດ1 ອາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໃນກໍລະນີ 
ທີ່ການປະເມີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຕະຫຼາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

(i) (a) ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າຕ່າງປະເທດແມ່ນບໍ່ມີ
ຄວາມສົນໃຈໃນການປະມູນ ຫືຼ (b) ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການໂຄສະນາລະດັບ
ສາກົນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ເມື່ອທຽບກັບພາລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ 
ການເງິນ, ບົນພື້ນຖານທີ່ວ່າຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ 
ADB; ແລະ

1   ADBີ. 2015. ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການກຳນົດປະເພດ ໂຄງການການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ. ມານິລາ. https://www.adb.org/documents/procurement-risks. ໃນເອກະສານແນະນຳສະບັບນີ້, “ການ 
ໂຄສະນາພາຍໃນປະເທດ” ໝາຍເຖິງການໂຄສະນາພຽງແຕ່ໃນສື່ມວນຊົນພາຍໃນຊາດ ຫືຼ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ຫືຼ 
ເວັບໄຊທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການນຳໃຊ້ພາສາທ້ອງຖິ່ນໃນ 
ເອກະສານການປະມູນຈະຖືກອະນຸຍາດ ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂວ່າ (i) ການປະມູນຕ້ອງຖືກສະເໜີເປັນພາສາລາວ; (ii) ລາຄາ ແລະ  
ເງິນຕາຊຳລະແມ່ນຖືກຈຳກັດໃຫ້ເປັນເງິນຕາທ້ອງຖິ່ນ; ແລະ/ຫືຼ (iii) ການປະມູນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຄວາມປອດໄພ (ຖ້າໄດ້ຖືກໃຊ້) ຄວນຈະຖືກຈຳກັດສຳລັບທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນ ຫືຼ ໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ຮັບຮອງຈາກ ADB ສຳລັບການໂຄສະນາແບບສາກົນ, ບົນພື້ນຖານທີ່ວ່າ ເອກະສານໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໂດຍກົດ
ໝາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທ້ອງຖິ່ນ, ຂໍ້ກຳນົດ, ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກ ADB.
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(ii) ມີຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ແລະ/ຫຼື ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າພາຍໃນທີ່ພຽງພໍ ແລະ 
ມີຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຈຳນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ, 
ການບໍລິການ, ຫືຼ ສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການໃນລາຄາທີ່  ເໝາະສົມ ແລະ ພາຍໃນຂອບເຂດ 
ເວລາທີ່ວາງໄວ້.

A2.4 ສຳລັບກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສິນຄ້າ, ຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ແລະ ມູນຄ່າສິນຄ້າ
ທີ່ຈັດເຂົ້າເປັນກຸ່ມເປັນພູດຂອງແຕ່ລະສັນຍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການ 
ສະໜອງສິນຄ້າ.

A. ການມີຫຼາຍສັນຍາA. ການມີຫຼາຍສັນຍາ

A2.5 ສຳລັບສັນຍາວຽກງານກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນຕ້ອງໄດ້ແຍກ 
ສັນຍາຍາຕ່າງຫາກ, ການປະມູນ ໜັງສືເຊີນຄວນດຳເນີນການ ພາຍໃຕ້ຕົວເລືອກສັນຍາທາງເລືອກ 
(ຫຼາຍພູດ) ເຊັ່ນ: ຜູ້ປະມູນສາມາດສະເໜີລາຄາປະມູນສຳລັບສັນຍາປະເພດໃດໜຶ່ງ ຫືຼ ສັນຍາທັງໝົດ 
ໃນຊຸດເອກະສານທີ່ມີຫຼາຍສັນຍາກໍໄດ້, ຍ້ອນແນວນັ້ນຜູ້ຮັບເໝົາ ຫືຼ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ 
ໃຫ່ຍຈຶ່ງສາມາດປະມູນເອົາສັນຍາດ່ຽວ ຫືຼ ປະມູນເອົາກຸ່ມສິນຄ້າ ຫືຼ ວຽກງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້. ນອກນີ້ 
ຜູ້ປະມູນຍັງສາມາດສະເໜີລາຄາແບບປະສົມປະສານຫຼາກຫຼາຍລາຄາ ຫືຼ ມີການຫຸລດລາຄາ ເພື່ອໃຫ້ 
ໄດ້ຮັບສັນຍາແຕ່ສອງ ຫືຼ ຫຼາຍສັນຍາຂຶ້ນໄປ. ການສະເໜີລາຄາປະມູນ ແລະ ການປະສົມການສະເໜີ
ລາຄາປະມູນຈະຖືກປະເມີນໄປພ້ອມກັນ ເພື່ອກຳນົດມູນຄ່າຕົວປະສົມລາຄາທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຈຳນວນ 
ສູງສຸດຫ້າສັນຍາຈະແນະນຳໃຫ້ລວມເຂົ້າເປັນສັນຍາໜຶ່ງດຽວ ເພື່ອເປັນການຫີຼກລ່ຽງຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນ
ການປະເມີນຫາຕົວປະສົມລາຄາປະມູນທີ່ເປັນໄປໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນ ການປະເມີນຜູ້ປະມູນ ແລະ ການ 
ມອບສັນຍາໃຫ້ຜູ້ປະມູນ ອາດຈະໃສ່ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ລາຍຮັບປະຈຳປີ ແລະ ຊັບສິນທີ່ 
ສາມາດແປຮູບເປັນເງິນ, ສຳລັບສັນຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.2 ວິທີການປະເມີນ ແລະ ການມອບສັນຍາ 
ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານການປະມູນຢ່າງລະອຽດ.

B. ສັນຍາທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນB. ສັນຍາທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ

A2.6 ໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ກູ້ຢືມຈະເປັນຜູ້ອອກແບບ ແລະ ອອກຂໍ້ກຳນົດມາດຖານເຕັກນິກ, ຜູ້ທີ່ຊະນະ 
ການປະມູນຈະສົ່ງສິນຄ້າ ຫືຼ ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ ສະດວກໃນການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ, ແລະ ຕົວແທນ 
ຫືຼ ວິສະວະກອນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຈະເປັນຜູ້ຄອບຄຸມຊີ້ນຳການປະຕິບັດວຽກງານຕາມສັນຍາ. ການປະມູນ 
ຈະເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອການອອກແບບວິສະວະກຳມີຄວາມພ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ
ຈະສາມາດຍື່ນສະເໜີລາຄາສິນຄ້າ ແລະ/ຫືຼ ການກໍ່ສ້າງສ້ອແປງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ 
ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ການອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດມາດຖານເຕັກນິກທີ່ກຳນົດໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ. 

2 ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບປະສົບການບໍ່ຄວນຈະຖືກນຳມາພິຈາລະນາລວມໃນເງື່ອນໄຂຂອງຫຼາຍສັນຍາ. ໂດຍການຕອບສະໜອງ 
ເງື່ອນໄຂ “ປະສົບການໃນສັນຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ” ຫືຼ “ປະສົບການໃນກິດຈະກຳຫັຼກ” ໃນບັນດາປະສົບການສູງສຸດຂອງສັນຍາ,  
ຜູ້ປະມູນໃດໜຶ່ງໃນຕະຫລອດເວລາແມ່ນມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ, ໂດຍກ່າວເຖິງຂະໜາດ
ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໂດຍຜົນສະເລ່ຍການໝູນວຽນຂອງທຶນປະຈຳປີ) ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ 
ເຂົ້າຫາຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານທຶນ, ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ.
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A2.7 ເມື່ອຈະມີການດຳເນີນສັນຍາທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະ 
ຄຳນຶງເຖິງ ຄວາມສຳເລັດສົມບູນຂອງການອອກແບບວິສະວະກຳ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດມາດຖານເຕັດນິກ 
ກ່ອນມີການເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາສັນຍາ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ເກີດປະສົບຜົນ, ໃນກໍລະນີວຽກງານການ 
ອອກແບບນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງສັນຍາທີ່ຈະມີການປະມູນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ສັນຍາໃນວຽກການອອກແບບ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ສັນຍາການຕິດຕັ້ງຕ່າງໆ ຄວນຈະມີ 
ການພິຈາລະນາໃຫ້ລະອຽດ. 

A2.8 ເອກພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນການຈໍາແນກປະເພດຂອງສັນຍາໃນສະພາບການໂດຍລວມຂອງ 
ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜູບສະໜູນ ແລະ ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ADB, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັນຍາ 
ສຳລັບສ້າງໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້າ, ເອກບັນຫາໜຶ່ງແມ່ນການໃຈ້ແຍກປະເພດຂອງສັນຍາບໍ່ວ່າ 
ຈະເປັນສັນຍາແບບຄົບຊຸດ (turnkey contract), ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານວິສະວະກຳ, ການອອກແບບ, 
ການສະໜອງອຸປະກອນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການເລີ່ມການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານໂດຍສົມບູນ 
ຈະມີການສະໜອງໂດຍຜ່ານສັນຍາອັນດຽວ, ລວມໄປເຖິງການຈັດວາງຕຳແໜ່ງ ແລະ ການຝຶກ 
ອົບຮົມພະນັກງານ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກຕ່າງໆຢ່າງຄົບຖ້ວນຈາກຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ກຽມພ້ອມການດຳເນີນການ (ຫືຼ ແບບຄົບຊຸດ).  
ໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ຮັບເໝົາສັນຍາຈະຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານວິສະວະກຳທັງໝົດ, ການຈັດຫາ ແລະ 
ວຽກການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ, ໃນກໍລະນີສັນຍາແບບຄົບຊຸດກໍ່ຍັງເເອ້ນວ່າສັນຍາວິສະວະກອນ-ການຈັດຊື້ 
ຈັດຈ້າງ-ການກໍ່ສ້າງ (engineer-procure-construct contract – EPC contract). ສັນຍາ EPC 
ເປັນສັນຍາທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ພາລະໃນການບໍລິຫານໜ້ອຍສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ, ຕາມທຳມະດາຈະມີ 
ການປະກອບສ່ວນໜ້ອຍດຽວ ຫືຼ ຈະບໍ່ມີເລີຍ.

A2.9 ມີຂໍ້ປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນ ສັນຍາທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຜູ້ດຽວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ 
ການອອກແບບໄດ້ ແລະ ອາດປະສົບກັບຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການກຳນົດເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການດຳເນີນ
ສັນຍາ. ນອກຈາກນີ້, ຖ້າ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຫຼາຍເທົ່າໃດ, ແຮ່ງຫຸຼດພາລະບົດບາດ 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການບໍລິຫານສັນຍາໜ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຮັບເໝົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍເທົ່າໃດ 
ໝາຍເຖິງການມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາມີລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງສິ່ງຕາມມາກາວໄປຫາສັນຍາ
ທີ່ມີມູນຄ່າສສູງຂຶ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບ ຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ.

A2.10 ຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄະນະທີມງານ 
ໂຄງການ ອາດຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງສັນຍາກວ່າສິ່ງອື່ນໃດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານໃນເອກະສານການ
ປະມູນຂອງ ADB, ເຊັ່ນຮູບແບບສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທົ່ວສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສັນຍາອອກ 
ແບບ-ກໍ່ສ້າງ, ອອກແບບ-ກໍ່ສ້າງ-ການດຳເນີນງານ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ, 
ສັນຍາແບບຄົບຊຸດ ຫືຼ ສັນຍາຈັດຈ້າງວິສະວະກອນການກໍ່ສ້າງ (EPC). ທັງໝົດກໍນີທີ່ກ່າວມານັ້ນ, 
ຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການປະມູນ ແລະ ເງື່ອນໄຂພິເສດສະເພາະຂອງສັນຍາຂອງ ADB. 
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ຂັ້ນຕອນການປະມູນຂັ້ນຕອນການປະມູນ

A.  ສັງລວມຂັນຕອນການປະມູນA.  ສັງລວມຂັນຕອນການປະມູນ

A3.1 ຂັ້ນຕອນການປະມູນທີ່ເໝາະສົມ ສ່ວນໃຫ່ຍຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງ 
ສັນຍາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢູ່ໃນກົດລະບຽບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສຳລັບຜູ້ກູ້ຍືມຈາກ ADB ເຊັ່ນ: 
ຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ແມ່ນ 
ທີ່ປຶກສາ [2017, ເຊິ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງໃນແຕ່ໄລຍະ], ເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 3). ໂດຍທົ່ວໄປ ADB 
ນຳໃຊ້ສີ່ຂັ້ນຕອນການປະມູນດັ່ງນີ້:

(i) ການປະມູນຂັ້ນຕອນດ່ຽວ–ໜຶ່ງຊອງປະມູນ,
(ii) ການປະມູນຂັ້ນຕອນດ່ຽວ–ສອງຊອງປະມູນ,
(iii) ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ, ແລະ
(iv) ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ–ສອງຊອງປະມູນ.

A3.2 ວິທີການປະມູນແບບຂັ້ນຕອນດ່ຽວ–ໜຶ່ງຊອງປະມູນ ແມ່ນໄດ້ຖືກແນະນຳ ເນື່ອງຈາກວ່າການ
ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນ (ຂັ້ນຕອນນີ້ມີບາດກ້າວທີ່ໜ້ອຍກວ່າໃນການຂໍອະນຸມັດ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ
ມີການປະເມີນເອກະສານປະມູນ ເຊິ່ງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ແຂ່ງຂັ້ນເພື່ອເອົາຊະນະກັນ, ເນື່ອງຈາກມີລາຄາ 
ປະມູນສູງ) ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ (ຊ່ອງລາຄາປະມູນຖືກເປີດໃນທັນທີເລີຍ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂັ້ນຕອນ 
ປະມູນອື່ນໆອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ຕາຕະລາງ A3 ອະທິບາຍແຕ່ລະຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້.

ຕາຕະລາງ A3: ສະຫຼຸບຂັ້ນຕອນຂອງການປະມູນຕາຕະລາງ A3: ສະຫຼຸບຂັ້ນຕອນຂອງການປະມູນ

1. ຂັ້ນຕອນດ່ຽວ–ໜຶ່ງຊອງປະມູນ1. ຂັ້ນຕອນດ່ຽວ–ໜຶ່ງຊອງປະມູນ
ນຳໃຊ້ສຳລັບສິນຄ້າ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການ ນຳໃຊ້ສຳລັບສິນຄ້າ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

ຜູ້ປະມູນ ຍື່ນເອກະສານປະມູນໃນຊອງປະມູນອັນດຽວ ທີ່ບັນຈຸທັງຂໍ້ສະເໝີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງີນ 
ມາໃນຊອງດຽວກັນ

(i) ຜູ້ກູ້ຍືມເປີດປະມູນຕໍ່ສາທາລະນະຊົນຕາມວັນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ສະເພາະຢູ່ໃນເອກະສານການປະມູນ.a

(ii) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ຕ້ອງອ່ານອອກສຽງ ແລະ ບັນທຶກໄວ້. ບົດບັນທຶກຕ້ອງປະກອບລາຄາລວມ 
ຂອງແຕ່ລະຜູ້ປະມູນ (ແລະ ລາຄາສຳລັບ ທາງເລືອກ, ຖ້າມີ ມີການຮ້ອງຂໍ ຫືຼ ອະນຸຍາດ).

(iii) ຜູ້ກູ້ຍືມປະເມີນຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນໄປພ້ອມໆກັນ, ຜູ້ກູ້ຍືມສາມາດປະເມີນຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານ 
ເຕັກນິກໄດ້ ພຽງແຕ່ຂອງຜູ້ປະມູນເຊິ່ງມີໂອກາດຊະນະທີ່ຕິດອັນດັບໜຶ່ງ, ຕໍ່ມາຈຶ່ງເປີດຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານ 
ການເງິນ. ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດັດແກ້ຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານເຕັກນິກໃດໆ.

(iv) ເອກະສານປະມູນຖືກປະເມີນ ແລະ ຈັດອັນດັບ ໂດຍເອງຕາມເອກະສານ ການປະມູນ  ແລະ ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ 
ປະມູນໃດທີ່ໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງແມ່ນເປັນຜູ້ຊະນະທີ່ຈະໄດ້ສັນຍາ.

ສືບຕໍ່ຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ 
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2. ຂັ້ນຕອນດ່ຽວ–ສອງຊອງປະມູນ2. ຂັ້ນຕອນດ່ຽວ–ສອງຊອງປະມູນ

ໂດຍປົກກະຕິໄດ້ນຳໃຊ້ສຳລັບບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແຕ່ວ່າຍັງນຳໃຊ້ ໂດຍປົກກະຕິໄດ້ນຳໃຊ້ສຳລັບບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແຕ່ວ່າຍັງນຳໃຊ້ 
ເພື່ອຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ ແລະ ສຳລັບສັນຍາທີ່ບໍ່ແມ່ນ ເພື່ອຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ ແລະ ສຳລັບສັນຍາທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ຖ້າຫາກເໝາະສົມການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ຖ້າຫາກເໝາະສົມ

ຜູ້ເຂົາຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນຍື່ນຊອງປະມູນສອງຊຸດທີ່ມີການຕິດຊອງຢ່າງດີເຂົ້າມາພ້ອມໆກັນ—ຊອງໜຶ່ງແມ່ນຂໍ້ 
ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເອກຊອງໜຶ່ງ ແມ່ນຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານການເງິນ, ຄັດຕິດເຂົ້າມາພ້ອມກັນທີ່ເປັນຊອງໃຜມັນ
ແຍກກັນ. 

(i) ຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກແມ່ນຖືກເປີດກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນຍັງຄົງຖືກປິດຊອງຢູ່ ແລະ 
ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຍືມ.

(ii) ຈຸດປະສົງຂອງຂັ້ນຕອນນີ້ ແມ່ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຍືມປະເມີນຂໍ້ສະເໜີ ດ້ານເຕັກນິກໂດຍບໍ່ມີການອ້າງເອງ
ໃສ່ລາຄາ. ຖ້າການປະເມີນຂໍ້ສະເໜີໃດ ທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງທາງດ້ານເຕັດນິກ (ລວມທັງການ ທີ່ບໍ່ຜ່ານຄະແນນ
ລະດັບຕໍ່າທາງດ້ານເຕັກນິກ) ຈະຖືກຕັດອອກ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເປີດຊອງຂໍ້ສິເໜີທາງດ້ານການເງິນ ແລ້ວຈະຖືກ 
ສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດັດແກ້ຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານເຕັກນິກ.

(iii) ຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານການເງີນທີ່ຖືກຕາມເຕັກນິກ ແລະ ສະໜອງໄດ້ທາງທຸລະກິດ ຕອບສະໜອງໃຫ້ໂດຍບັນດາ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນຈະໄດ້ເປີດຕາມວັນ ແລະ ເວລາ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ເຂົາຮ່ວມປະມູນ. ຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ອ່ານ ແລະ ບັນທຶກລວມທັງຜົນຄະແນນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງບັນດາຜູ້ເຂົ້າ 
ແຂ່ງຂັນປະມູນ (ຖ້າຫາກເໝາະສົມ) ແລະ ລາຄາປະມູນລວມ (ແລະ ລາຄາທາງເລືອກໃນການປະມູນ 
ຖ້າຫາກພວກມັນຖືກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຫືຼ ອະນຸຍາດ). ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາໂດຍຜູ້ກູ້ຍືມ 
ADB ທີ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

(iv) ຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານການເງິນຖືກປະເມີນ, ມີການພິຈາລະນາຄະແນນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ແຂ່ງຂັນປະມູນ (ຖ້າຫາກນຳໃຊ້). ເອກະສານປະມູນຖືກປະ ເມີນ ແລະ ຈັດອັນດັບໂດຍເອງຕາມເອກະສານ 
ການປະມູນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ ອັນດັບໜຶ່ງຈະໄດ້ຮັບສັນຍາ (ຫືຼ ເຊີນມາເຈລະຈາເຊັນສັນຍາ 
ໃນກໍລະນີທີ່ແມ່ນວຽກ ບໍລິການທີ່ປຶກສາ).

3. ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ3. ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ

ນຳໃຊ້ສຳລັບວຽກກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ທີ່ມີຄວາມ ນຳໃຊ້ສຳລັບວຽກກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ທີ່ມີຄວາມ 
ຊັບຊ້ອນ (ລວມທັງໂຮງງານພະ ລັງງານໄຟຟ້າແບບຄົບຊຸດ ແລະ ຊັບຊ້ອນ (ລວມທັງໂຮງງານພະ ລັງງານໄຟຟ້າແບບຄົບຊຸດ ແລະ 
ສັນຍາແບບຄົບຊຸດ) ແລະ ຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງການບໍລິການສັນຍາແບບຄົບຊຸດ) ແລະ ຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງການບໍລິການ
ບໍ່ແມ່ນປຶກສາ (ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ບໍ່ແມ່ນປຶກສາ (ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ 
ການສື່ສານ)ການສື່ສານ)

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນຍື່ນຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດ ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ມາ, ຂັ້ນຕອນທີ່ສອງ 
ຍື່ນຊອງປະມູນຢູ່ໃນຊອງປະມູນ ດຽວທີ່ບັນຈຸຂໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນ ແລະ ທົບທວນຄືນຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ.

(i) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນຍື່ນຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກກ່ອນໂດຍບໍ່ມີລາຄາ ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນແຕ່ດ້ານເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງ
ການທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນເອກະສານການປະມູນຂັ້ນທຳອິດ. 

(ii) ຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແມ່ນຖືກປະເມີນໂດຍຜູ້ກູ້ຍືມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບບັນ ດາຜູ້ເຂົາຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນທີ່
ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ແລະ ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່າສຸດ.b ທຸກສິ່ງທີ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, 
ມີສິ່ງ ທີ່ເປັນອັດຕະວິໄສພາຍນອກ ແລະ ຄຸນລັກສະນະດ້ານເຕັກນິກທີ່ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນຊາບ ເຊິ່ງຜູ້ປະເມີນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງໃນການປະເມີນ.c ຈຸດປະສົງຂອງຂັ້ນ 
ຕອນນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ຍອມຮັບໄດ້ 
ແລະ ຖືກຕາມມາດຖານເຕັກນິກວິຊາການທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງການ. ຂັ້ນຕອນທຳອິດການປະມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕາມເກນ 
ມາດຖານດ້ານຄຸນວຸດທິ ແມ່ນຈະຖືກຕັດອອກຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດເລີຍ.

ສືບຕໍ່ຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ 

ຕາຕະລາງ A3 ສືບຕໍ່
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(iii) ຂັ້ນຕອນທີສອງ ແມ່ນເບິ່ງເອກະສານການປະມູນ (ຄືຄວາມເໝາະສົມຂອງເອກະສານ ທີ່ລວມການທົບທວນ 
ຄືນສະເປັກທາງດ້ານເຕັກນິກ) ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດເຫັນວ່າມຖືກຕ້ອງ 
ຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນທີ່ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່, ຄັດຕິດ 
ບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳທີ່ອະທິບາຍການປັບປຸງ (i) ການປັບປຸງຄືນຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມສະເປັກທີ່ຕ້ອງການ 
ແລະ/ຫືຼ (ii) ການດັດແກ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສະເປັກດ້ານເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງການ, ຖ້າຫາກມີ. 

(iv) ຂັ້ນຕອນສອງດ້ານການຍື່ນຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນຖືກເປີດພ້ອມກັນຕາມວັນ ແລະ ເວລາ 
ທີ່ໄດ້ປະກາດໂດຍຜູ້ກູ້ຍືມ. ຢູ່ໃນການກຳນົດວັນເວລາ, ຜູ້ກູ້ຍືມຄວນຈະໃຫ້ເວລາພຽງພໍກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ແຂ່ງຂັນປະມູນທີ່ຈະປະກອບເອກະສານຕາມການແນະນຳໃນຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີດ້ານ 
ການເງິນ.

(v) ເອກະສານປະມູນຖືກປະເມີນ ແລະ ຈັດອັນດັບໂດຍເອງຕາມເອກະສານການປະມູນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ 
ປະມູນທີ່ໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງຈະຖືກອອກ ສັນຍາໃຫ້.

4. ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ–4. ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ–
ສອງຊອງປະມູນສອງຊອງປະມູນ

ໄດ້ນຳໃຊ້ກັບສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການໄດ້ນຳໃຊ້ກັບສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການ
ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

ຢູ່ໃນຂັ້ນທຳອິດ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ຍື່ນຊອງປະມູນທີ່ປິດແໜ້ນເຂົ້າມາພ້ອມໆກັນຊອງໜຶ່ງບັນຈຸ 
ຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນ, ຄັດຕິດເຂົ້າມາພ້ອມກັນໃນຊອງດຽວ. ຢູ່ໃນບາດກ້າວທີສອງ,  
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນຍື່ນຊອງປະມູນດຽວທີ່ບັນຈຸທັງຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂໍ້ສະ   ເໜີດ້ານການເງິນ
ທີ່ໄດ້ມີການທົບທວນຄືນແລ້ວ.

(i) ຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ຈະອະທິບາຍເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນເອກະສານປະມູນທີ່ 
ໄດ້ຖືກເປີດ ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນຍັງຄົງປິດໄວ້ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຍືມ.

(ii) ຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ຖືກປະເມີນໂດຍຜູ້ກູ້ຍືມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ເຊິ່ງຖືກ
ຕາມຄຸນວຸດທິຢູ່ໃນເກນທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງການເປັນຢ່າງຕ່ຳ. 
ທຸກສິ່ງທີ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ສິ່ງທີ່ເປັນອັດຕະວິໄສ ແລະ ຄຸນລັກສະນະດ້ານເຕັກນິກທີ່ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈຈະຕ້ອງບອກໃຫ້ 
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນຮູ້ ເຊິ່ງການປະເມີນຈະຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ. ຈຸດປະສົງຂອງຂັ້ນຕອນນີ້ 
ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທຸກຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ຍອມຮັບກັນໄດ້ ແລະ 
ຖືກຕາມ ເຕັກນິກວິຊາ ການທີ່ຕ້ອງການໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ. ຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການປະມູນເຊິ່ງບໍ່ຖືກຕາມເກນດ້ານ
ຄຸນວຸດທິແມ່ນຈະຖືກຕັດອອກຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດເລີຍ.

(iii) ຂັ້ນຕອນທີ່ສອງຂອງເອກະສານປະມູນ (ອາດຈະລວມມີສະເປັກທາງດ້ານ ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແກ້ແລ້ວ) 
ແມ່ນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນທີ່ໃນຕອນທຳອິດ, ການເຊີນພວກເຂົາໃຫ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີເພີ່ມເຕີມ 
(ໄດ້ດັດແກ້) ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ, ຄັດຕິດມາດ້ວຍບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳກ່ຽວກັບກັບການປ່ຽນ
ແປງໃນເອກະສານປະມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໃຫ້ຖືກຕາມຄຳແນະນຳໃນຕອນທຳອິດກ່ຽວກັບສະເປັກທາງດ້ານ 
ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ດັດແກ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຂໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ດັດແກ້ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບຂໍ້ສະ 
ເໜີດ້ານການເງິນຕົ້ນສະບັບ ຕາມທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານເຕັກນິກໃນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ 
ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະເປັກທີ່ກຳນົດ. ການດັດແກ້ຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ, ຂໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນຕົ້ນສະບັບ 
ແລະ ຂໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນເພີ່ມເຕີມກໍຖືກເປີດຕາມວັນ ແລະ ເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານການ 
ປະມູນໃນຂັ້ນຕອນທີສອງ.

(iv) ເອກະສານປະມູນຖືກປະເມີນ ແລະ ຈັດອັນດັບ ໂດຍເອງຕາມເອກະສານການປະມູນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ແຂ່ງຂັນປະມູນທີ່ໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງເທົ່າຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບສັນຍາ.

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
a ສຳລັບຂັ້ນຕອນການປະມູນທັງໝົດ: (i) ເອກະສານປະມູນຖືກເປີດຕາມວັນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນເອກະສານ 
ການປະມູນ ຫຼື ຕາມທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ; (ii) ບັນດາຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາສາມາດ
ສົ່ງເຂົ້າມາຮ່ວມ (ຫຼື ທາງອອນລາຍ, ເມື່ອເວລານຳໃຊ້ການປະມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ); (iii) ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ 
ປະມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງສ່ວນຫຼຸດການນຳສະເໜີເອກະສານຄ້ຳປະກັນການປະມູນ ຫຼື ການປະກາດແຈ້ງ 

ຕາຕະລາງ A3 ສືບຕໍ່
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ການຄ້ຳປະກັນການປະມູນ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມຖືກອ່ານອອກສຽງໃຫ້ໄດ້ຍິນດັງໆ (ແລະ ໃຫ້ເອົາຂຶ້ນອອນລາຍໃນເວລາທີ່ນຳໃຊ້ 
ການປະມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ) ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃນເວລາເປີດຊອງ; (iv) ສຳເນົາບັນທຶກການເປີດຊອງປະມູນແມ່ນໄດ້ສົ່ງໃຫ ້
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນໝົດທຸກຄົນ (ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ADB ໃນເວລາທີ່ເຮັດການທົບກ່ອນການປະມູນ); (v) ເອກະສານປະມູນໄດ້
ຮັບພາຍຫັຼງເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ຄືດັ່ງທີ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ເປີດ ແລະ ອ່ານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມການເປີດຊອງປະມູນຈະບໍ່ຖືກພິຈາລະນາ; 
ແລະ (vi) ເມື່ອເວລານຳໃຊ້ການປະມູນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂັ້ນຕອນການເປີດປະມູນທາງອອນລາຍໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍ ADB 
ຄວນຖືກນຳໃຊ້ ແລະ ທຸກສິ່ງທີ່ໃຊ້ອ້າງເອງແທນ “ຊອງປະມູນຜ່ານທາງຊອງຈົດໝາຍ” ຄວນຈະຖືກທົດແທນດ້ວຍສິ່ງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ 
ແບບໃຊ້ເປັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
b ເອກະສານການປະມູນຄວນມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກູ້ຍືມມີຄວາມສະດວກໃນບາດກ້າວການປະມູນໃນຂັ້ນຕອນທີ່ສອງ ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂໃດໆ ຫຼື ຢ່າງຕໍ່າຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກເຊັ່ນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະດັບການແຂ່ງຂັນ 
ມີປະສິດທິພາບຢູ່ໃນບາດກ້າວທີ່ສອງ ຫຼື ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເຕັກນິກບໍຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ, ຄວາມ 
ເຂັ້ມຫງວດ ຫຼື ຄວາມບໍ່ ເໝາະສົມ.

c ການປຶກສາຫາລືເປັນປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກວ່າຕໍກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ 
ເຕັກນິກຂອງຜູ້ກູ້ຍືມ ແລະ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຍືມໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີກວ່າໃນແນວທາງການແກ້ບັນຫາດ້ານເຕັກນິກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ຖ້າຫາກຜູ້ກູ້ຍືມແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຕັກນິກ 
ວິຊາການໂດຍສະເພາະເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈກ່ຽວກັບການປະມູນອື່ນໆ, ການຊີ້ແຈງ 
ແລະ ການປຶກສາຫາລືບາດກ້າວທີ່ອາດຈະຫຼີກລ້ຽງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

B.  ຂັ້ນຕອນການປະມູນແບບຂັ້ນຕອນດ່ຽວທຽບກັບແບບສອງຂັ້ນຕອນB.  ຂັ້ນຕອນການປະມູນແບບຂັ້ນຕອນດ່ຽວທຽບກັບແບບສອງຂັ້ນຕອນ

A3.3 ສຳລັບສັນຍາແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ສັນຍາໂດຍກົງ, ໂດຍປົກກະຕິການປະມູນແບບຂັ້ນຕອນ
ດ່ຽວກໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງມີປິສິດທິຜົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງສັນຍາອາດຈະມີຄວາມຊັບຊ້ອນ 
ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງການ ຫືຼ  ກະກຽມໃຫ້ຖືກຕາມສະເປັກດ້ານເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດສຳລັບ
ການປະມູນເຊັ່ນວ່າ:

(i) ສັນຍາແບບຄົບຊຸດ (ອອກແບບ, ສະໜອງ, ແລະ/ຫືຼ ກໍ່ສ້າງ);
(ii) ສັນຍາສຳລັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ;
(iii) ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ຫຼື ສັບສົນ, ອຸປະກອນ ຫຼື ການບໍລິການ 

ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ; ຫຼື
(iv) ສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ.

A3.4 ເຖິງແມ່ນວ່າການກຳນົດສະເປັກທາງດ້ານເຕັກນິກສົມບູນ, ຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນຂອງສັນ
ຍາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ (i) ອາດມີບັນຫາ ຫືຼ ຂໍ້ຜິດພາກໃນດ້ານສະເປັກ ຫືຼ ການຈັດສັນ 
ເລື້ອງສັນຍາ ທີ່ບໍ່ອາດຄາດການໄດ້ໂດຍຜູ້ກູ້ຍືມ ຫືຼ ທີ່ປຶກສາຂອງມັນ ແລະ/ຫືຼ (ii) ເອກະສານປະມູນ 
ອາດມີຂໍ້ຜິດພາດທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດການໄດ້ໂດຍບັນດາຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ເນື່ອງຈາກວ່າມ ີ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບສະເປັກເຄື່ອງ. ຢູ່ໃນຂະບວນການປະມູນແບບດ່ຽວເຊັ່ນ ບັນຫາບໍ່ສາມາດ 
ແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະຫ່ວາງການປະມູນ ພາຍຫັຼງທີ່ເອກະສານປະມູນຖືກຍື່ນໄປແລ້ວ, ການສ້າງທ່າແຮງທີ່
ອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຊັກຊ້າ ຫືຼ ແມ້ກະທັ້ງຂະບວນການປະມູນທີ່ບໍ່ປະສົບ 
ຜົນສຳເລັດ. 

A3.5 ເພາະສະນັ້ນ, ສັນຍາທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຂ້າງເທິງ ຕ້ອງປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂດຍຜ່ານ
ຂັ້ນຕອນການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ທັງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ 
ປະມູນມີໂອກາດຄັ້ງທີ່ສອງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ບໍ່ອາດ 
ຄາດການໄດ້. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນກໍ່ມີໂອກາດທີ່ທົດສອບນະວັດຕະກຳ ຫືຼ ທາງເລືອກ 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 362

ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທຽບກັບສະເປັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ ເອກະສານປະມູນຂອງພວກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການຄັດອອກໃນບາດກ້າວທຳອິດ. ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢ່າງເໝາະສົມ, ຂະບວນການນີ້ນຳໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນ 
ແລະ ຄຸນນະພາບໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປະເມີນທຽບໃສ່ສະເປັກ, ນຳໄປສູ່ການ 
ບັນລຸໄດ້ ໝາກຜົນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

A3.6 ໃນລະຫ່ວາງການປຶກສາຫາລືຊີ້ແຈງກັບບັນດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ແລະ ເມື່ອມີການ
ເຊີນໃຫ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນໃນຂັ້ນຕອນທີ່ສອງນັ້ນ ຖ້າຜູ້ປະມູນໃດມີສິດທິ 
ບັດ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນຍື່ນຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກໃນການປະມູນ 
ຂັ້ນທຳອິດຕ້ອງໄດ້ຮັກສາເປັນຄວາມລັບ. 

A3.7 ຈຸດອ່ອນຂອງການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ ເຖິງແມ່ນວ່າພຽງແຕ່ການປະມູນຂັ້ນທຳອິດ 
ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິ ແລະ ຖືກປະເມີນວ່າເປັນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ເໝາະສົມໄປສູ່ຂັ້ນຕອນທີ່ສອງ, 
ຂະບວນການປະມູນຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ. ສິ່ງນີ້ເພື່ອຫີຼກເວັ້ນສະຖານະການທີ່ວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນດ່ຽວ
ສາມາດຍື່ນເຂົ້າມາປະມູນລາຄາຢູ່ໃນຂັນຕອນທີ່ສອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຂາດໃນການແຂ່ງຂັນໃດໆ. ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍ່ຕາມ, ສະຖານນະການນີ້ສາມາດຫີຼກເວັ້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ – ການປະມູນ 
ແບບຍື່ນສອງຊອງປະມູນ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການຍື່ນຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ຄືຄັດຕິດຊອງຂໍ້ 
ສະເໜີດ້ານການເງິນທີ່ປິດໄວ້. ຕາມມາດ້ວຍສະເປັກທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນແລ້ວ
ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ໜຶ່ງ ພ້ອມກັບຂໍ້ສະເໜີດ້ານການເງິນມາພ້ອມກັນ. ການດັດແກ ້
ຕ້ອງແກ້ໄຂແຕ່ຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດທີ່ເຫັນວ່າ 
ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດແກ້ໄຂສະເປັກດ້ານເຕັກນິກ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບແຕ່ເອກະສານປະມູນ 
ອັນດຽວ, ຂະບວນການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນສອງຊອງປະມູນສາມາດສືບຕໍ່ອອກສັນຍາ, ເມື່ອ 
ເວລາທີ່ຜູ້ເຂົ້າປະມູນແຂ່ງຂັນດ້ານການເງິນໄດ້ຖືກຍື່ນໃນ ຂັ້ນຕອນທຳອິດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່
ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີການຄວບຄຸມທຸກໆຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານການເງິນສາມາດດັດແກ້ໄດ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ 
ທີ່ສອງໄດ້.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ການພິຈາລະນາພິເສດ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ການພິຈາລະນາພິເສດ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

A.  ພາກສະເໜີA.  ພາກສະເໜີ

A4.1 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT) ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ສ່ວນຫຼາຍຕົກຢູ່ໃນສອງປະເພດ. ປະເພດທີໜຶ່ງແມ່ນຈັດຊື້ໂດຍກົງ: ເຊິ່ງຊື້ຊອບແວມາໃຊ້, ສິ່ງຂອງ ແລະ 
ການບໍລິການສະເພາະດ້ານຕົວຢ່າງ ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ ແລັບທອບ, ຄອມຕັ້ງໂຕະ, ເຄື່ອງພີມ, 
ເຄື່ອງເສັບເວີ, ໂທລະສັບທັນສະໄໝ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜະລິດພັນຕ່າງໆດັ່ງເຊັ່ນ: ໂປແກມຈັດພີມ ແລະ 
ໃຊ້ເປັນຕາຕະລາງຄິດໄລ່. ສິ່ງນີ້ທົ່ວໄປແລ້ວເເອ້ນວ່າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ “ໃຊ້ງານ”, ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າ
ສິ່ງເຫຼົ່ານັນສາມາດດຳເນີນການໃຊ້ໄດ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບທຳມະຊາດຂອງມັນເອງ. 

A4.2 ປະເພດທີ່ສອງ ແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ລວມເອົາທັງລະບົບການວາງແຜນ 
ຊັບພະຍາກອນຂອງວິສາຫະກິດ, ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ລະບົບທະນາຄານ, ບໍລິການໃນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ, ການທົດສອບ, ບໍລິການໃນການບໍລິຫານ, ໂປແກມເກັບຂໍ້ມູນ, ລະບົບການເຊື່ອມໂຍງ, 
ບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ໃຫ້ບໍລິການສະໜັບສະນູນດ້ານ IT, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການສື່ສານທັງອຸປະກອນ 
ແລະ ຊອບແວ, ລະບົບຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ບໍລິການ, ໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າຝາກໜ້າເວັບ, 
ແລະອື່ນໆ. ການສະໜອງດ້ານການຕະຫຼາດກໍ່ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ມັນແມ່ນການຍ້າຍອອກຈາກ 
ອາຄານ, ລູກຄ້າເປັນເຈົ້າຂອງ, ແນວທາງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊັ່ນວ່າ ການບໍລິການຊອບແວ, 
ເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ, ບໍລິການໃນດ້ານການບໍລິຫານ ເຊິ່ງລວບລວມເອົາທັງ, ການແກ້ໄຂ 
ເອງໃສ່ຄຣາວ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າເນື້ອທີ່. ສິ່ງນີ້ອາດຈະອະທິບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເປັນ “ນະວັດຕະກຳ”. 

A4.3 ແຕ່ລະປະເພດສິນຄ້າມີວິທີການຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ. ປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄວນນຳໃຊ້ວິທີການ 
ແບບດັ້ງເດີມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດທີ່ໃຫ້ ແລະ ການຍອມຮັບ. ມີຄຸນລັກສະນະຄວາມຕ້ອງການທີ່ສາມາດເຮັດ
ຊໍ້າຄືນໄດ້, ມັນເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ການສະໜອງໃນໄລຍະຍາວໄດ້ປະມານ 3 ປີ. ການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນະວັດຕະກຳ ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດຢ່າງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ມີຫຼາຍຕົວຢ່າງທີ່ການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ານ IT ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຕາມການຄາດຄະເນໄວ້ຢູ່ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຊັ່ນ: 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບນະວັດຕະກຳທີ່ຖືວ່າ ເປັນການປະຕິບັການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ຕໍ່ກັບ
ຕະຫຼາດຈະສະໜອງຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນອັນດຽວກັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບນະວັດຕະກຳ
ຕ້ອງເປັນຂະບວນການດັດແກ້ ແລະ ຊ້ຳໆກັນ. ສິ່ງນີ້ຖືກອະທິບາຍ “ວ່ອງໄວ” ຢູ່ພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ສອດຄ່ອງຢ່າງເຕັມໂຕກັບຫັຼກການຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB.
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B.  ການດຳເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງB.  ການດຳເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

A4.4 ການດຳເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບເປັນມາດຕະຖານໃນການ ຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງສິ່ງຂອງ, ຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການ. ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ສາມາດ 
ຊື້ຊ້ຳໆກັນໄດ້ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການດຳເນີນການທີ່ເປັນມາດຕະຖານເຊັ່ນ: ແລັບທອບ, ໂທລະ 
ສັບທັນສະໄໝ, ເຄື່ອງພີມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນໂປແກມເຊັ່ນ: ການພີມ ຫືຼ ຕາຕະລາງຄິດໄລ່,  
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຄວນຈະເປັນຂໍ້ຕົກລົງສະໜອງໃຫ້ໃນໄລຍະຍາວ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ອາດຖືກອະທິບາຍຢູ່ໃນຂອບ 
ຂອງສັນຍາ ແລະ ຕາມປົກກະຕິໄລຍະເວລາ 3 ປີ. ພວກມັນໃຊ້ສຳລັບກາຕາລອກ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ 
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເປັນເອເລັກໂຕຮນິກທີ່ດີທີ່ສຸດ. 

A4.5 ຂໍ້ດີຂອງການລວມເປັນກຸ່ມດຽວກັນມີສາມສ່ວນ, ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ປະກອບສ່ວນ ເພື່ອ
ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເຊັ່ນ:

(i) ການລວມເຂົ້າກັນຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີຄວາມດືງດູດແກ່ຜູ້ສະໜອງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເກືອບ 
ທຸກໆຜູ້ສະໜອງຈະມີລະດັບຄວາມສົນໃຈຕໍ່ລອງກັບບໍລິມາດສິ່ງຂອງທີ່ຫຼາຍກວ່າ. 

(ii) ເວລາການໂອນເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຫຸຼດຜ່ອນໄລຍະເວລາລົງລະດັບ 
ໃດໜຶ່ງໃນອານາຄົດ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກມັນກົງກັນກັບຂໍ້ຕົກລົງໃນການສະໜອງທີ່
ໄດ້ລະບຸໄວ້, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນໜ້າວຽກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃໝ່. 

(iii) ຕົ້ນທຶນໃນການຮັກສາໄວ້, ການບໍລິການ ແລະ ເກັບຮັກສາອາໄຫ່ຼ ຫືຼ ເຄື່ອງຊົມໃຊ້ 
ຕ່າງໆ (ໃນສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ຈະມີການຫຸຼດລົງເຮັດໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານໄວ້.

A4.6 ແນວຄິດທາງການຕະຫຼາດຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງຂອງທີ່ຈະໄດ້ຊື້. ເມື່ອຜູ້ສະໜອງມີຄວາມພ້ອມທີ່
ສົມບູນສາມາດປຽບທຽບໄດ້ເຊັ່ນ: ແລັບທອບ, ເຄື່ອງພີມ ແລະ ເຄື່ອງອັດເອກະສານ, ວິທີການຈັດຊື້ແບບ 
ເກົ່າມີຄວາມເໝາະສົມແລ້ວ. ການສະເໜີຂໍໃບສະເໜີລາຄາ (shopping) ຫືຼ ເຮັດການປະມູນ 
ແບບເປີດກວ້າງ ຈະໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄ່າດີທີ່ສຸດ ແລະ ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການແຂ່ງຂັນກັນລະຫ່ວາງ 
ຍີ່ຫໍ້. ຢູ່ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເອົາປັດໄຈດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງສິ້ນເປືອງ ແລະ 
ການບໍລິການເຂົ້າມາເປັນເກນຕັດສິນໃຈໃນການຕັດສິນໃຈຊື້. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະສູງກວ່າຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນການຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ. ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄາດຄະເນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ  ເຊິ່ງຜູ້ສະໜອງສະ
ເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານລາຄາມາໃຫ້ກ່ຽວກັບ ລາຄາເຄື່ອງໃຊ້ສິ້ນເປືອງຕ່າງໆ, ການສະໜັບສະໜູນ ຫືຼ 
ສິ້ນສ່ວນອາໄຫ່ຼຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເຊິ່ງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ຖືກພິຈາລະນາໃນຂະບວນການປະເມີນ. 
ຫາກເປັນໄປໄດ້ປັດ ໄຈດ້ານອາຍຸການໃຊ້ງານເຫຼົ່ານີ້ຄວນລວມຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ, ເພື່ອວ່າ 
ລາຄາຂອງພວກມັນສາມາດນຳມາເປັນສິ່ງຄ້ຳປະກັນໄດ້.

A4.7 ເມື່ອຈຳເປັນຕ້ອງລວມຊອບແວ ຫືຼ ຮາດແວສະເພາະເຂົ້າກັນສູ່ລະບົບໄອທີທີ່ມີເຊັ່ນ ເຊີບເວີ, 
ສະວິດເຄືອຂ່າຍ, ເຄືອຂ່າຍທົ່ວພື້ນທີ່ພາຍໃນປະເທດ, ຄວາມໄວເຄື່ອຂ່າຍການປະຊຸມທາງໄກ ຫືຼ ອັບເດດ
ຊອບແວທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນການແຂ່ງຂັນມັກຈະມີຄວາມຈຳກັດ ສະເພາະ ຜູ້ສະໜອງໜຶ່ງ ຫືຼ ສາມຜູ້ສະໜອງ 
ໃນຕະຫຼາດຜູ້ສະໜອງຊອບແວ ແລະ ອຸປະກອນຂະໜາດໃຫ່ຍມີການຈຳກັດຕົວແທນຈຳໜ່າຍທີ່ພວກ
ເຂົາສະໜອງເຄື່ອງໃຫ້ ແລະ ຈະໃຫ້ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຫຼົ່ານີ້ເທົ່ານັ້ນສະໜອງໃຫ້ ແລະ 
ບໍ່ສາມາດສະໜອງໂດຍກົງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້. 
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A4.8 ໃນບາງຄັ້ງ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຈະແຂ່ງຂັນທຸລະກິດກັບລູກຄ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາແຂ່ງຂັນ
ນັ້ນຈະຖືກຈຳກັດໄວ້ທີ່ຂອບທີ່ໃຊ້ກັບການກຳນົດລາຄາຂອງຜູ້ສະໜອງກັບພວກເຂົາເອງ. ໃນຄະນະທີ່
ຜູ້ສະໜອງອື່ນຈະຈັດສັນລູກຄ້າໃຫ້ກັບຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ໂດຍເອງຕາມກົນໄກທີ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ ຜູ້ມາກ່ອນ 
ມີສິດຮັບບໍລິການກ່ອນ, ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ຫຼື ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເປັນຕົ້ນ. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ການ 
ແຂ່ງຂັນລາຄາແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ລາຄາຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເຈລະຈາ.

A4.9 ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກຳນົດສອງບັນຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານ ໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ເພື່ອກຳນົດໄດ້ແນວທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຕະຫຼາດເຊັ່ນ: (i) ທາງເລືອກ ແລະ ອຸປະສັກໃນການສັບປ່ຽນ
ຈາກເຄື່ອງອຸປະກອນຮາດແວ, ຊອບແວ ຫືຼ ການບໍລິການໃໝ່ສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ (ii)ໂຄງສ້າງ 
ຂອງຕະຫຼາດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະກໍານົດວ່າ ແນວທາງການແຂ່ງຂັນເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ຫືຼ ເນັ້ນແນວທາງການ 
ເຈລະຈາໃນການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງຄວນນຳມາໃຊ້ໄດ້.

A4.10 ເມື່ອການແຂ່ງຂັນມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ເປັນບັນ
ທັດຖານ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ. ທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນທາງເລືອກເລີ່ມ
ຕົ້ນທີ່ເປັນຜົນເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ນຳໃຊ້ການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ມີຄວາມ 
ຊຳນານມາໃຫ້ຄຳປຶກສາທັງດ້ານລາຄາ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້.

C.  ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບນະວັດຕະກຳC.  ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບນະວັດຕະກຳ

A4.11 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບນະວັດຕະກຳ ແມ່ນກິດຈະກຳພັດທະນາທີ່ດີທີ່ສຸດເຊັ່ນ ມັນບໍ່ສາມາດ 
ເປັນເອກະລາດ ແລະ ເປັນວຽກທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວໄດ້. ເຊິ່ງຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບ 
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານຊອບແວ ແລະ ເຄື່ອງຂອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຄວາມສາມາດບັນຈຸໄດ້ດ້ານ 
ຕຶກອາຄານ. ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະບຳລຸງຮັກສາຄຸນຄ່າ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງການລົງທຶນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະ 
ເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຈຳກັດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ. ເມື່ອການລົງທຶນໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈໄປແລ້ວ, ມັນຈະ
ສົ່ງຜົນໃນໄລຍະຍາວຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ສະໜອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນໃນການປ່ຽນຖ່າຍ.

A4.12 ໂດຍທາງທຳມະຊາດ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ IT ສຳລັບນະວັດຕະກຳນີ້ການດຳເນີນການຈະ
ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຈະມັກສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ. ມີຫຼາກຫຼາຍເຫດຜົນສຳລັບ 
ສິ່ງນີ້ຄື:

(i) ມີຂໍ້ສົມມຸດຖານວ່າມີການແຂ່ງຂັນການບໍລິໂພກມີຢູ່ໃນທອ້ງຕະຫຼາດແລ້ວ;
(ii) ນຳໃຊ້ລະບົບເກື້ອກູນໃຜມີມືຍາວຊາວໄດ້ຊາວເອົາ;
(iii) ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜິດພາດທີ່ວ່າມັນແມ່ນຕະຫຼາດຂອງຜູ້ຊື້, ເປັນບ່ອນທີ່ມີລະດັບຊັ້ນຂອງ 

ຜູ້ສະໜອງຖືກຄັດເລືອກກ່ຽວກັບລູກຄ້າທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດນຳ;
(iv) ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມຄວາມສອດຄ່ອງກັນ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເອງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ;
(v) ເຕັກໂນໂລຊີມີການປ່ຽວແປງຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີນະປັດຈຸບັນຖືກ

ອະທິບາຍຢູ່ໃນສະເປັກການປະມູນອາດຈະຕົກຍຸກໄປແລ້ວ, ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂະນະນີ້ແລ້ວ 
ແລະ/ຫືຼ ມີລາຄາສູງໃນເວລາທີ່ອອກສັນຍາ; 

(vi) ສະເປັກເຄື່ອງກຳນົດອອກມາບໍ່ໄດ້ດີ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີບໍ່ຖືກຕາມແນວທາງທີ່ຕ້ອງ
ການຂອງທຸລະກິດ;
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(vii) ຕົ້ນທຶນຄິດໄລ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຈຸດພິເສດຂອງຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນ 
ໄວ້ ຫືຼ ບາງເຕັກນິກທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍບໍ່ໄດ້ຄາດການລ່ວງໜ້າໄດ; ແລະ/ຫືຼ

(viii) ການສ້າງຈິດໃຈການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່, ການບັງຄັບໃຫ້ມີການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ກ່ຽວກັບຝ່າຍຜູ້ສະໜອງທີ່ມີມາກ່ອນໜ້າ, ລະບົບເກົ່າ ຫືຼ ຂະບວນການທີ່ເຮັດດ້ວຍມື.

A4.13 ເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ IT ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ສົມດູນໃນສອງດ້ານ: (i) ຜູ້ສະໜອງຮູ້ຈັກຄຸນລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ວ່າ 
ຂະບວນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຈຸດປະສົງມີພຽງແຕ່ນ້ອຍນິດ, ຖ້າທັງໝົດນັ້ນ; ແລະ (ii) ກົງກັນ
ຂ້າມຄືເປັນຄວາມຈິງສຳລັບລູກຄ້າ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຢູ່ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ຈຸດປະສົງແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງ ຫືຼ 
ໄດ້ກຳນົດຢູ່ທີ່ຮ້ານຄ້າ.

A4.14 ການທີ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້າຄິດເອງ, ຕິດຕັ້ງເອງອາດເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນ 
ໂປແກມ ແລະ ມີລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດມີຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ “ແກະອອກຈາກກ່ອງ.” ງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໃຫ້
ຜູ້ຊື້ສາມາດປັບໂຕກັບລະບົບທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ຂະບວນການທີ່ມີໃຫ້. ສິ່ງນີ້ຈະມີລາຄາແພງ 
ຂຶ້ນຫຼາຍໃນຄະນະທີ່ມີການປັບແຕ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຫຼາຍ, ການມີສິ່ງນີ້ຫຼາຍ 
ເທົ່າໃດ, ລະບົບຈະມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ໝັ້ນຄົງໜ້ອຍລົງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບ 
ຂອງລູກຄ້າຢູ່ໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ຜ່ານການຍົກລະດັບເຄື່ອງຈະມີລາຄາແພງຂຶ້ນ. ສິ່ງສຳຄັນຂອງ 
ຂໍ້ມູນນີ້ ແມ່ນຜູ້ຊື້ຄວນຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງ, ການ 
ປັບຕົວເອງ—ບໍ່ແມ່ນປັບລະບົບໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົວເຂົາເອງ.

A4.15 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນະວັດຕະກໍາດ້ານ IT ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ສາມາດເຮັດຊໍ້າໆ ແລະ 
ປັບໂຕໄດ້. ມັນບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນຂະບວນການປະຕິບັດເປັນຂັ້ນຕອນ. ອາດເປັນໄປໄດ້, ໂອກາດທີ່ຈະ 
ລົ້ມລະລາຍໃນລະຫ່ວາງການປະຕິບັດສູງກວ່າຄວາມສຳເລັດເຫຼົ່ານັ້ນ. 

A4.16 ເວລາວາງແຜນຈັດຊື້ IT, ແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບດັ່ງເດີມ ຄວນຈະມີການພິຈາລະນາ. ຄວນນຳ 
ໃຊ້ວິທີການເຊີງຄຸນະພາບ ແລະ ການວິໃຈຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດປະຕິບັດໂດຍ
ຜ່ານການສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (RFI). RFI ຄວນຈະກຳນົດຕະຫຼາດກ່ອນ, ແລ້ວປັບແຕ່ງ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ສະໜອງລົງ ເອງຕາມຕາຕະລາງທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີທັງ 

(i) ຄວາມເໝາະສົມກັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່;
(ii) ຄວາມເໝາະສົມກັບຂະບວນການທີ່ມີຢູ່;
(iii) ການນຳສະເໜີຕໍ່ສາກົນ;
(iv) ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ແລະ ວິໄສທັດ (ນຳໄປສູ່ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານ IT ໃຫ້ທົບທວນ 

ແລະ ອັບເດດສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ແລະ ວິໄສທັດ);
(v) ຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການປະຕິບັດການຈັດຊື້ 

ໃດໜຶ່ງ;
(vi) ລະດັບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ເຊິ່ງຜູ້ສະໜອງໄດ້ຖືກພົວພັນ (ສູງຊ່ຳໃດ, ຍິ່ງເປັນການດີ); 

ແລະ/ຫືຼ
(vii) ສາຍພົວພັນທີ່ມີມາກ່ອນ ຕໍ່ກັບຜູ້ສະໜອງ (ພວກເຂົາໃຈລູກຄ້າດີຫຼາຍຊ່ຳໃດ, ດີກວ່າ 

ທີ່ພວກເຂົາຈະປະຕິບັດ).
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A4.17 ບາດກ້າວຂອງ RFI ຈະສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນຄຸນນະວຸດທິ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີ່ເໝາະສົມ, 
ໃນບາງໂອກາດອາດເປັນຜູ້ສະໜອງດຽວ. ຖ້າຫາກມີຜູ້ສະໜອງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄົນ, ຈະມີສອງແນວທາງ 
ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອທີ່ຈະສະຫຸຼບໄລຍະການຄັດເລືອກ. ທຳອິດແມ່ນເຊີນບັນດາຜູ້ສະໜອງຢູ່ໃນບັນຊີສັ້ນ  
ເພື່ອມາພິສູດສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ານແນວຄວາມຄິດ. ຂັ້ນຕອນທີ່ສອງແມ່ນນຳເຂົ້າໄປສູ່ຂະບວນການ 
ປະຕິບັດການນຳໃຊ້ຮູບແບບສອງ ຫືຼ ແບບຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂະບວນການປະມູນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍບາດກ້າວ. 

A4.18 ໃນກໍລະນີ ການຄັດເລືອກຈະໄດ້ເຮັດຂຶ້ນໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພິສູດດ້ານແນວຄວາມຄິດ (ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ 
ອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍ), ຜູ້ສະໜອງທີ່ເຂົ້າມາແຂ່ງຂັນຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີເຄື່ອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການ
ເຮັດວຽກຂອງລະບົບຂອງພວກເຂົາ ຫືຼ ໂປແກມ ທີ່ທົດລອງໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຜູ້ຈັດຊື້. ພວກເຂົາ
ອາດຈະຕ້ອງສະເໜີຂໍງົບປະມານສຳລັບການອະນຸຍາດ ຫືຼ ການອະທິບາຍການປະຕິບັດ ແລະ ການບຳລຸງ 
ຮັກສາ. ຫັຼກເກນການຄັດເລືອກຄວນຈະຖືກກຳນົດໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທີ່ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ຮັບຮູ້
ນຳ ແລະ ມີການປະສົມປະສານຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ທາງເລືອກທີ່ຈະ 
ມີທັງລາຄາ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ຈະເຈລະຈາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງທີ່ມີຢູ່.

A4.19  ທາງເລືອກທີ່ສອງ, ຄືການນຳເອົາຂະບວນການປະມູນແບບຫຼາຍຂັ້ນຕອນມານຳໃຊ້, ເຊິ່ງ 
ໃກ້ຄຽງກັບວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບເກົ່າ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນການຍອມຮັບຈາກອົງກອນທີ່ຮູ້
ຈັກ. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍ່ມີລາຄາ, ຂໍ້ສະເໜີພື້ນຖານດ້ານ 
ເຕັກນິກທຽບກັບສະເປັກທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດໄວ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນກໍລະນີລູກຄ້າເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ການອອກແບບ ຫືຼ ໜ້າທີ່ການໃຊ້ງານ ຫືຼ ສະເປັກໃນການປະຕິບັດງານ ເພື່ອແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກ 
ເຊິ່ງອາດຈະແມ່ນນະວັດຕະກຳ ຫືຼ ທີ່ລູກຄ້າບໍ່ຮູ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ມີການທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຜົນຄືນ. 
ຫັຼງຈາກນັ້ນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປະມູນຊາບກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄືນຢູ່ໃນຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອທີ່ຈະນຳ 
ພວກເຂົາໄປສູ່ຄວາມ ໃກ້ຄຽງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ເຊີນໃຫ້ພວກເຂົາດັດແກ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກເຂົາ. 
ເມື່ອທຸກຂໍ້ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ສາມາດປຽບທຽບກັນໄດ້, ຂໍ້ສະເໜີດ້ານລາຄາກໍຖືກ
ເຊີນໃຫ້ດັດແກ້ເຊັ່ນກັນ.

A4.20 ຢູ່ໃນທັງສອງສະຖານະການ, ລາຄາຍັງຄົງຖືວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນ, ແຕ່ວ່າເປັນອັນດັບສອງ, 
ໃນການພິຈາລະນາ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ມັນຄວນຖືກໃຫ້ນໍ້າໜັກ 10% ຫາ 40%.

A4.21 ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ທຸກການປະເມີນໃດໆຢູ່ໃນການສະໜັບ ສະໜູນເພື່ອ 
ນຳມາຄັດເລືອກຈະລວມມີດັ່ງນີ້:

(i) ລາຄາຄາດຄະເນຂອງການລົງທຶນ, ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຈົນໝົດອາຍຸການ 
ໃຊ້ງານ;

(ii) ໜ້າທີ່ການໃຊ້ງານສະໜອງໃຫ້ໂດຍການລົງທຶນ; 
(iii) ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ;
(iv) ທ່າແຮງຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ປ່ຽນແປງລາຄາເຊັ່ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຄວນຈະເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ບໍ່ຄວນມີສາຍສຳພັນ; 
(v) ຄວາມສຳຄັນຂອງການລົງທຶນ ແລະ/ຫຼື ຄວາມສຳຄັນຂອງອຸປະກອນ, ລະບົບ ຫຼື 

ບໍລິການໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນງານ (ລະດັບຕໍ່າ, ລະດັບກາງ ຫືຼ ລະດັບສູງ); 
(vi) ຄວາມຄາດຫັວງໃນດ້ານສາຍພົວພັນ, ປົກກະຕິແລ້ວດົນກວ່າກ່ອນການເລີ່ມສັນຍາ;
(vii) ທາງເລືອກຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່, ລະບົບ ຫືຼ ບໍລິການ ລວມທັງຕົ້ນທຶນທີ່ຄືກັນ; ແລະ
(viii) ນະຈຸດໜຶ່ງຂອງເວລາເມື່ອການລົງທຶນຈະໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນທັງໝົດ.
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A4.22 ຄວນມີການສ້າງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂຶ້ນ ຫືຼ ຄະນະທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ 
ຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງແຍງຊີ້ນຳຂະບວນການຈາກການວາງແຜນຈົນສິ້ນສຸດຂະບວນການ. ທີມງານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວນລາຍງານເປັນໄລຍະໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການ. ຄະນະກຳມະການຄວນຈະປະກອບ
ມີຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂອງອົງກອນ; ຫົວໜ້າ IT; ຫົວໜ້າຫ້ອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຖ້າຫາກມີການ 
ນຳໃຊ້ລະບົບການເງິນ, ກໍ່ແມ່ນຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ຕົວຢ່າງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ຕົວຢ່າງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

A5.1 ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ງ່າຍທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊິ່ງຈະສ້າງສຳເລັດໂດຍ 
ຜູ້ກູ້ຍືມ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ADB. ໂດຍການເຮັດແຜນການສຳເລັດແລ້ວ, ແຜນດັ່ງກ່າວ
ຈະຖືກນຳຂຶ້ນໄປໃສ່ລະບົບການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB (PRS), ເປັນບ່ອນທີ່ມັນ 
ໄດ້ຖືກກວດກາ ແລະ ພິຈາລະນາສຳລັບຂໍອະນຸມັດນຳ ADB. ຕົວຢ່າງ ໄດ້ນຳສະເໜີນີ້ນຳໃຊ້ແບບຟອມ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2018. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແບບຟອມແມ່ນອາດ 
ມີການປ່ຽນແປງ. ສະບັບຫ້ຼາສຸດແມ່ນມີຢູ່ໃນ PRS. ຕົວຢ່າງແມ່ນເປັນພຽງການຊີ້ແນະ ແລະ ຄວນຈະ
ບໍ່ນຳໄປເຮັດຕາມຢູ່ໃນໂຄງການຈິງໃດໆ, ເຊິ່ງທາງອົງການ ADB ຈະບໍ່ຮັບຮອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່
ຄ້າຍຄືກັນກັບການປະຕິບັດໂຄງການຈິງ.

ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
A. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານA. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ຊື່ໂຄງການ:ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການພັດທະນາທາງດ່ວນແຫ່ງຊາດ

ເລກລະຫັດໂຄງການ:ເລກລະຫັດໂຄງການ: 11111 ເລກລະຫັດອະນຸມັດ:ເລກລະຫັດອະນຸມັດ: 1111

ປະເທດ:ປະເທດ: ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ອົງການທາງດ່ວນແຫ່ງຊາດ

ຈັດປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການ:ຈັດປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂຄງການ:
ປະເພດ A

ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ:ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ: ສູງ

ມູນຄ່າໂຄງການ:ມູນຄ່າໂຄງການ:  
$250,000,000  
ສະໜັບສະໜູນການເງິນຈາກ ADB:ສະໜັບສະໜູນການເງິນຈາກ ADB:  
$200,000,000 
ຮ່ວມທຶນ (ການບໍລິຫານຂອງ ADB):ຮ່ວມທຶນ (ການບໍລິຫານຂອງ ADB): 
$35,000,000
ບໍ່ແມ່ນທຶນຈາກ ADB:ບໍ່ແມ່ນທຶນຈາກ ADB:  
$15,000,000

ວັນທີປິດໂຄງການ:ວັນທີປິດໂຄງການ: ກັນຍາ 2023

ວັນທີຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄັ້ງທຳອິດ:ວັນທີຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄັ້ງທຳອິດ:
ມິຖຸນາ 2018

ວັນທີຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນີ້:ວັນທີຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນີ້: ມິຖຸນາ 2018

ໄລຍະເວລາແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເປັນເດືອນ):ໄລຍະເວລາແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເປັນເດືອນ):
18

ອອກສັນຍາກ່ອນ:ອອກສັນຍາກ່ອນ:
ບໍ່ມີ

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບ 
ເອເລັກໂຕຣນິກ:ເອເລັກໂຕຣນິກ:
ບໍ່ມີ
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B. ວິທີການ, ທົບທວນ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງB. ວິທີການ, ທົບທວນ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຍົກເວັ້ນແຕ່ ADB ອາດຈະຕົກລົງເຫັນດີ, ວິທີການລຸ່ມນີ້ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ 
ພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ແມ່ນທີ່ປຶກສາ. 

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

ວິທີການວິທີການ ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

ການປະມູນແບບມີການແຂ່ງຂັນແບບເປີດກວ້າງດ້ວຍ
ການລົງໂຄສະນາຢູ່ພາຍໃນປະເທດສຳລັບສິນຄ້າ

ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນສ້າງທາງທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ແລະ 
ຕະຫຼາດໃນປະເທດແມ່ນມີທ່າແຮງ

ການປະມູນແບບມີການແຂ່ງຂັນແບບເປີດກວ້າງດ້ວຍ
ການລົງໂຄສະນາຢູ່ສາກົນສຳລັບການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ
ພື້ນຖານ

ຄູ່ສັນຍາພາຍໃນປະເທດແມ່ນບໍ່ມີປະສົບປະການທີ່ດີດ້ານ
ການພັດທະນາທາງດ່ວນ ແລະ ໄດ້ລົງໂຄສະນາຢູ່ສາກົນ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້

ການບໍລິການທີ່ປຶກສາການບໍລິການທີ່ປຶກສາ

ວິທີການວິທີການ ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

ການປະມູນແບບມີການແຂ່ງຂັນແບບເປີດກວ້າງດ້ວຍ
ການລົງປະກາດໂຄສະນາຢູ່ສາກົນ, ນຳໃຊ້ການປະມູນ
ແບບຄັດເລືອກດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາເປັນ 
ເກນຄັດເລືອກສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ

ມີທີປຶກສາຊີ້ນຳດ້ານການກໍ່ສ້າງແມ່ນມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ 
ແລະ ໃຫ້ປະກາດລົງໂຄສະນາຢູ່ສາກົນແມ່ນໄດ້ຮັບການ 
ອະນຸຍາດ

C.  ລາຍການທີ່ຈະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ອອກສັນຍາ)C.  ລາຍການທີ່ຈະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ອອກສັນຍາ)

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ມີລາຍການສັນຍາຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ບໍ່ແມ່ນວຽກບໍລິການ 
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ ເຊິ່ງມີກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ຫືຼ ຄາດຫັວງທີ່ອະນຸມັດ 
ຢູ່ພາຍໃນໄລຍະຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

ເລກ ເລກ 
ລະຫັດ ລະຫັດ 
ຈັດຊຈັດຊື້

ຄຳອະທິບາຍ ຄຳອະທິບາຍ 
ທົ່ວໄປທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າມູນຄ່າ
ຄາດຄະເນຄາດຄະເນ

($)
ວິທີການວິທີການ

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທົບທວນທົບທວນ
ຂັ້ນຕອນ ຂັ້ນຕອນ 

ການປະມູນການປະມູນ

ວັນທີລົງປະກາດວັນທີລົງປະກາດ
ໂຄສະນາໂຄສະນາ

(ໄຕມາດ, ປີ) ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

CW1

CW2

ການອະນາໄມ 
ດິນ ແລະ ປັບ 
ໜ້າດິນ

ການພັດທະນາ 
ທາງດ່ວນຈາກ 
km 0  
ໄປຫາ  km 100  
(ເປັນສອງສ່ວນ  
50-km lots)

20.000.000

Lot 1: 
40.000.000

Lot 2:
60.000.000

OCB

OCB

OCB

ກ່ອນກ່ອນ

ກ່ອນກ່ອນ

ກ່ອນກ່ອນ

1S1E

1S1E

1S1E

Q3, 2018

Q4, 2019

Q4, 2019

ການປະກາດ 
ໂຄສະນາ: ຢູ່ສາກົນ 
ສຳລັບ CW1 
ແລະ CW2, 
ປະກາດພາຍໃນ 
ປະເທດສຳລັບ EQ1

ຈຳນວນສັນຍາ: 4

ຄຸນວຸດທິກ່ອນ 
ການປະມູນ: ບໍ່ມີ

ສືບຕໍ່ຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ 
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ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

ເລກ ເລກ 
ລະຫັດ ລະຫັດ 
ຈັດຊຈັດຊື້

ຄຳອະທິບາຍ ຄຳອະທິບາຍ 
ທົ່ວໄປທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າມູນຄ່າ
ຄາດຄະເນຄາດຄະເນ

($)
ວິທີການວິທີການ

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທົບທວນທົບທວນ
ຂັ້ນຕອນ ຂັ້ນຕອນ 

ການປະມູນການປະມູນ

ວັນທີລົງປະກາດວັນທີລົງປະກາດ
ໂຄສະນາໂຄສະນາ

(ໄຕມາດ, ປີ) ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

EQ1 ວັດສະດຸສ້າງ 
ເສັ້ນທາງ

80.000.000 OCB ກ່ອນກ່ອນ 1S1E Q1, 2019 ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່
ພາຍໃນປະເທດ: ບໍ່ມີ

ອອກສັນຍາກ່ອນ: 
ບໍ່ມີ

ເອກະສານ 
ການປະມູນ: ສິນຄ້າ 
ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຄງ 
ລ່າງພື້ນຖານ 
ຂະໜາດໃຫ່ຍ

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແບບເອເລັກໂຕຣ 
ນິກ : ບໍ່ນຳໃຊ້

1S1E = ການປະມູນຂັ້ນຕອນດ່ຽວ–ໜຶ່ງຊອງປະມູນ, km = ກິໂລແມັດ, OCB = ການປະມູນມີການແຂ່ງຂັນແບບ 
ເປີດກວ້າງ, Q = ໄຕມາດ.

ການບໍລິການທີ່ປຶກສາການບໍລິການທີ່ປຶກສາ

ເລກ ເລກ 
ລະຫັດ ລະຫັດ 
ຈັດຊຈັດຊື້

ຄຳອະທິບາຍ ຄຳອະທິບາຍ 
ທົ່ວໄປທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າມູນຄ່າ
ຄາດຄະເນຄາດຄະເນ

($) ຄັດເລືອກວິທີຄັດເລືອກວິທີ ທົບທວນທົບທວນ
ປະເພດປະເພດ
ຂໍ້ສິເໜີຂໍ້ສິເໜີ

ວັນທີລົງປະກາດວັນທີລົງປະກາດ
ໂຄສະນາໂຄສະນາ

(ໄຕມາດ, ປີ) ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

CS1 ທີ່ປຶກສາຊີ້ນຳ
ການກໍ່ສ້າງ

50.000.000 QCBS ກ່ອນກ່ອນ STP Q3, 2018 ປະເພດ: ບໍລິສັດ

ການມອບໝາຍ: 
ສາກົນ

ອັດຕາສ່ວນ 
ຄຸນນະພາບ-ລາຄາ 
(ຖ້າຫາກເໝາະສົມ): 
80:20

ຄຸນວຸດທິຜູ້ເຂົ້າ 
ແຂ່ງຂັນກ່ອນການ
ປະມູນ: ມີ

ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ 
ປະເທດ: ບໍ່ມີ

ການອອກສັນຍາ 
ກ່ອນ: ບໍ່ມີ

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແບບເອເລັກໂຕຣ 
ນິກ : ບໍ່ນຳໃຊ້

Q = ໄຕມາດ, QCBS = ການຄັດເລືອກຜູ້ປະມູນຈາກຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາເປັນຫຼັກ, STP = ຂໍ້ສະເໜີ 
ດ້ານເຕັກນິກແບບງ່າຍດາຍ.

ຕາຕະລາງ A3 ສືບຕໍ່
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D. ລາຍການຈັດຊື້ທີ່ຕ້ອງການ (ສັນຍາ) ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການD. ລາຍການຈັດຊື້ທີ່ຕ້ອງການ (ສັນຍາ) ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສັນຍາຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ, ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ເປັນທີ່ 
ປຶກສາ ເຊິ່ງກິດຈະກຳຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃດທີ່ຄາດຫັວງໄວ້ນອກຈາກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຢູ່ໃນແຜນທີ່ມີຂອບ 
ເວລາ ແລະ ເກີນໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ (ເຊັ່ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ນອກເໜືອເວລາຈາກແຜນການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈ້າງໃນປັດຈຸບັນ).

ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

ເລກ ເລກ 
ລະຫັດ ລະຫັດ 
ຈັດຊຈັດຊື້

ຄຳອະທິບາຍ ຄຳອະທິບາຍ 
ທົ່ວໄປທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າມູນຄ່າ
ຄາດຄະເນຄາດຄະເນ

($)
ວິທີການວິທີການ

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທົບທວນທົບທວນ
ປະເພດປະເພດ
ຂໍ້ສິເໜີຂໍ້ສິເໜີ

ວັນທີລົງປະກາດວັນທີລົງປະກາດ
ໂຄສະນາໂຄສະນາ

(ໄຕມາດ, ປີ) ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

CW3 ການເຂົ້າເຖິງ 
ທາງດ່ວນ 
ແລະ  ເສັ້ນທາງ 
ເຊື່ອມຕໍ່

30.000.000 OCB ກ່ອນກ່ອນ 1S1E Q1, 2022 ການປະກາດ 
ໂຄສະນາ: ສາກົນ 

ຈຳນວນຂອງ 
ສັນຍາ: 1

ຄຸນວຸດທິກ່ອນ 
ການປະມູນຂອງ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ 
ປະມູນ: ບໍ່ມີ

ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອ້າງເອງ 
ພາຍໃນປະເທດ:  
ບໍ່ມີ

ການອອກສັນຍາ 
ກ່ອນ: ບໍ່ມີ

ເອກະສານການ 
ປະມູນ: ກໍ່ສ້າງໂຄງ 
ລ່າງຂະໜາດໃຫ່ຍ

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ: 
ບໍ່ມີ

1S1E = ປະມູນແບບດ່ຽວ–ໜຶ່ງຊອງປະມູນ, OCB = ການປະມູນແບບມີການແຂ່ງຂັນແບບເປີດກວ້າງ, Q = ໄຕມາດ.

ສືບຕໍ່ຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ 
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ການບໍລິການທີ່ປຶກສາການບໍລິການທີ່ປຶກສາ

ເລກ ເລກ 
ລະຫັດ ລະຫັດ 
ຈັດຊຈັດຊື້

ຄຳອະທິບາຍ ຄຳອະທິບາຍ 
ທົ່ວໄປທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າມູນຄ່າ
ຄາດຄະເນຄາດຄະເນ

($) ຄັດເລືອກວິທີຄັດເລືອກວິທີ ທົບທວນທົບທວນ
ປະເພດປະເພດ
ຂໍ້ສິເໜີຂໍ້ສິເໜີ

ວັນທີລົງປະກາດວັນທີລົງປະກາດ
ໂຄສະນາໂຄສະນາ

(ໄຕມາດ, ປີ) ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

[ບໍ່ມີ] ປະເພດ: 

ການແຕ່ງຕັ້ງ:

ອັດຕາສ່ວນ 
ຄຸນນະພາບ -ຕົ້ນທຶນ 
(ຖ້າຫາກເໝາະສົມ): 

ຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ເຂົ້າ 
ແຂ່ງຂັນກ່ອນການ
ປະມູນ: 

ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອ້າງເອງ 
ພາຍໃນປະເທດ:  

ການອອກສັນຍາ 
ກ່ອນ: 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ: 

E.  ລາຍການສັນຍາທີ່ອອກໃຫ້ ແລະ ສຳເລັດສັນຍາແລ້ວE.  ລາຍການສັນຍາທີ່ອອກໃຫ້ ແລະ ສຳເລັດສັນຍາແລ້ວ

ຕາຕະລາງລາຍການອອກສັນຍາ ແລະ ສຳເລັດສັນຍາແລ້ວລຸ່ມນີ້ສຳລັບສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ, 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ.

ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

ເລກ ເລກ 
ລະຫັດ ລະຫັດ 
ຈັດຊຈັດຊື້

ຄຳອະທິບາຍ ຄຳອະທິບາຍ 
ທົ່ວໄປທົ່ວໄປ ມູນຄ່າສັນຍາມູນຄ່າສັນຍາ

ວັນທີອະນຸມັດ ວັນທີອະນຸມັດ 
ຈາກ  ADB ຈາກ  ADB 

ໃຫ້ອອກສັນຍາໃຫ້ອອກສັນຍາ ວັນທີສຳເລັດວັນທີສຳເລັດ ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

[ບໍ່ມີ]  

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ການບໍລິການທີ່ປຶກສາການບໍລິການທີ່ປຶກສາ

ເລກ ເລກ 
ລະຫັດ ລະຫັດ 
ຈັດຊຈັດຊື້

ຄຳອະທິບາຍ ຄຳອະທິບາຍ 
ທົ່ວໄປທົ່ວໄປ ມູນຄ່າສັນຍາມູນຄ່າສັນຍາ

ວັນທີອະນຸມັດ ວັນທີອະນຸມັດ 
ຈາກ  ADB ຈາກ  ADB 

ໃຫ້ອອກສັນຍາໃຫ້ອອກສັນຍາ ວັນທີສຳເລັດວັນທີສຳເລັດ ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

[ບໍ່ມີ]  

ADB = ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ A3 ສືບຕໍ່
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F.  ບໍ່ການສະໜັບສະໜູນການເງິນຈາກ ADBF.  ບໍ່ການສະໜັບສະໜູນການເງິນຈາກ ADB

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ໄດ້ໃຫ້ລາຍການສັນຍາທີ່ເປັນສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ, ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ປຶກສາທັງໝົດອາຍຸຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການເງິນບໍ່ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງ
ທຶນ ADB.

ສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາສິນຄ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປ
ມູນຄ່າມູນຄ່າຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ 

(ຈຳນວນສະສົມ, $)
ຄາດຄະເນຄາດຄະເນ

ຈຳນວນສັນຍາຈຳນວນສັນຍາ
ວິທີການ ວິທີການ 

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

EQ2 – ການບຳລຸງ 
ຮັກສາເສັນທາງ ແລະ 
ການບໍລິການ

15.000.000 1 OCB ສະໜັບສະໜູນ 
ການເງິນໂດຍຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາຂອງ 
ອົງການທາງດ່ວນ 
ແຫ່ງຊາດ

ແຜນລົງປະກາດ 
ໂຄສະນາ: ໄຕມາດ1, 
2022

ການປະກາດ
ໂຄສະນາ: 
ພາຍໃນປະເທດ

ຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ເຂົ້າ 
ແຂ່ງຂັນກ່ອນການ
ປະມູນ: ບໍ່ມີ

ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອ້າງເອງ 
ພາຍໃນປະເທດ:  
ບໍ່ມີ 

ການອອກສັນຍາ 
ກ່ອນ: ບໍ່ມີ

ເອກະສານ
ການປະມູນ: ສິນຄ້າ

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ: 
ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້

OCB = ການປະມູນມີການແຂ່ງຂັນເປີດແບບເປີດກວ້າງ.

ການບໍລິການທີ່ປຶກສາການບໍລິການທີ່ປຶກສາ

ຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປຄຳອະທິບາຍທົ່ວໄປ
ມູນຄ່າມູນຄ່າຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ 

(ຈຳນວນສະສົມ, $)
ຄາດຄະເນຄາດຄະເນ

ຈຳນວນສັນຍາຈຳນວນສັນຍາ ວິທີການຮັບສະໝັກວິທີການຮັບສະໝັກ ຄຳເຫັນຄຳເຫັນ

[None]  
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ການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ກູ້ຢືມ ໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນ 
ຈັດຊື້ຈັດ-ຈ້າງຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຈາກ ADB, ຫຼື ກອງທຶນ 
ທີ່ ADB ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີປະສິດທີພາບ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ 
ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີຄວາມເໝາະສົມຕາມເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຈຸດປະສົງ 
ຂອງໂຄງການ. ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ຢືດຢຸ່ນ ເພື່ອສ້າງຍຸດທະສາດ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກຢ່າງກວ້າງຂວາງເຂົ້າໃນ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
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ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ADB ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ADB 
ແມ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ  
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂດພາກພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ 
ໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ 
ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຜ່ານການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕ 
ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ADB ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 48 ປະເທດ 
ມາຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ 
ປະກອບມີ ການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, ການຄໍ້າປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.


