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ຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນ

ກ່ຽວກັບສິ່ງພິມເຫຼັ້ມນີ້

ໃນເດືອນ ເມສາ 2017, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB ) ໄດ້ອະນຸມັດຂອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບໃຫ່ມ, 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການ 
ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ກາບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ແລະ 
ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, 
ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ).      
ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນປ່ຽນແທນເອກະສານສະບັບເດີມກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ (ປີ 2013, ແລະ 
ສະບັບ ປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ປີ 2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນ 
ແຕ່ລະໄລຍະ). ນະໂຍບາຍການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນດາກິດຈະກຳການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງ 
ສ່ວນທີ່ເປັນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB, ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ADB ໄດ້ອອກແບບ 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບປີ 2017 ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຄວາມຍືດຫຸ່ຍນ 
ຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ຕະຫຼອດຮອດການປັບປຸງ ນໍາມາຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໂດຍ 
ການສຸມໃສ່ຮູບແບບໃຫ່ມກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ (Value 
for Money) ແລະ ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ.

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບຕ່າງໆທີ່ ADB ຈັັດພິມໃນປີ 2018 ເພື່ອປະກອບ 
ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງປີ 2017. ຄູ່ມືແນະນໍາແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ໄດ້ສົນທະນາປະເດັນ
ຕ່າງໆຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ພາກຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ລະບົບ 
ຂອບໃໝ່ (ເບິ່ງບັນຊີລາຍການຂ້າງລຸ່ມ). ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕິດພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນເປັນປະ
ຈໍາ ແລະ ຄວນອ່ານຄຽງຄູ່ກັນ. ເອກະສານອ້າງອີງທັງຫົມດທີ່ກ່າວເຖິງ “ຄູ່ມືແນະນໍາ” ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ມືແນະນໍາ 
ເຫຼົ່ານີ້. ຄູ່ມືແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກໄດ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.



ກ່ຽວກັບສິ່ງພິມເຫຼັ້ມນີ້vi

ການປະຕິຮູບລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB  ແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ໂດຍການ 
ປັບປຸງຄວາມຍືດຫຸ່ຍນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໂດຍຜ່ານຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເບິ່ງການສະແດງ 
ພາບຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ). ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນແມ່ນ
ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງຂອງຂະບວນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກວມລວມ ເຊິ່ງມີສາມເສົາຄໍ້າສະໜັບສະໜູນຄື: 
ປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຍືດຫຸ່ຍນ. ຫັຼກການພື້ນຖານສອງປະການຄື:  ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມ 
ຍຸຕິທຳ ແມ່ນປິ່ນອ້ອມທຸກອົງປະກອບຂອງໂຄງສ້າງນີ້.

ເວລາ
ເວລາແມ່ນສິ່ງສຳຄັນພື້ນຖານສຳລັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. ເມື່ອໂຄງການສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ 
ຫືຼ ເມື່ອການດຳເນີນການສຳເລັດໄດ້ໂດຍໄວ, ແມ່ນການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 
ຕົວຢ່າງ,ໂຄງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງສຳເລັດໄດ້ໄວແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
ຄວາມໜັ້ນຄົງ ຫືຼ ຄຸນຄ່າອື່ນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການຊົມໃຊ້ເສັ້ນທາງນັ້ນເອງ. ມັນແມ່ນຜົນຂອງການລົງທຶນທີ່ໄດ້
ກັບມາໃຫ້ແກ່ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເປັນການເລັ່ງລັດໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນການຊໍາລະໃຫ້ຜູ້ຊະ
ນະການປະມູນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ໂຄງການປະຕິບັດຊັກຊ້າກໍ່ຈະສູນເສຍຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນ. 

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

  ຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ
ປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຫັຍດຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຊິ່ງມັນຈຳເປັນຕ້ອງ 

ເຮັດການປະເມີນກ່ຽວກັບມູນຄ່າທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຄວາມ
ສ່ຽງ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມູນຄ່າລວມທີ່ເໝາະສົມຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບ ຄວາມຍືດຫຸ່ຍນ

• ຫຸຼດມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກຳ

• ເພີ່ມທັກສະ

• ເພີ່ມລະດັບການນຳໃຊ້  

ເທັກໂນໂລຊີສູງຂຶ້ນ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານ 

ລະບົບອີເລັກໂທຮນິກ

• ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ        

ຢ່າງວອງໄວ

• ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກທີ່     

ກຳລັງພັດທະນາໃນຂະບວນ     

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ປັບປຸງການວາງແຜນ                        

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານນິຕິກໍາ

• ສັນຍາທີ່ປະກອບບັນທັດຖານ       

ການປະຕິບັດງານຈະແຈ້ງ

• ຈຳກັດການຮ້ອງທຸກ

• ປັບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງ ADB

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ

• ການກະຈາຍອຳນາດລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ

• ການຮັບຮອງການກະກຽມການ       

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

• ການຕັດສິນໃຈຕາມພື້ນຖານການ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການມອບໝາຍວຽກ

• ການປະມູນທີ່ໃຫ້ນໍ້າໜັກ  

ແກ່ບັນທັດຖານຂອງ    

ເອກະສານສະໜີໂຄງການ 

ຄວາມຍຸຕິທຳ
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ຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ໂດຍຜ່ານການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ແລະ ອະທິ 
ບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ປີ 2017 ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ 
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ). 

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາ ເມື່ອນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ 
ແລະ  ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ. 

ເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະສານແມ່ແບບ (ບໍ່ຕາຍຕົວ) ແລະ ຈະມີການປັບປຸງຄືນ.

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

ຜູ້ອ່ານ 
ໃນທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນຫັວງໃຫ້ຜູ້ອ່ານນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕົນເອງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ານ.

ຜູ້ອ່ານແມ່ນມີຄວາມຊຳນານງານກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳທີ່ນຳໃຊ້ເງິນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ 
ທຶນຊ່ວຍ ເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ແມ່ນທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. 

ຄຳຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມເລື້ອ້ຍໆ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ, ການຊີ້ແຈງ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນການເຝິກອົບຮົມ, ແຫ່ຼງ 
ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງ ADB . 

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

ກົດໝາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນອະທິບາຍແລະຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບ 
ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB  ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
(ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການຂອງພາກລັດ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ) ສໍາລັບໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ 
ADB ໂດຍການລົງທຶນທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກ ADB (ແຕ່ບໍ່ລວມເງິນກູ້ຂອງ ADB  
ສໍາລັບໂຄງການຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB  (ບໍ່ລວມທຶນຊ່ວຍ
ເຫືຼອທາງດ້ານວິຊາການຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ.

ໃນກໍລະນີມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານສະບັບ 
ຫ້ຼາສຸດ ຖືເປັນເອກະສານສັກສິດກວ່າ. ສັນຍາສະໜອງທຶນ ຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນທາງນິຕິກໍາ 
ລະຫ່ວາງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ 
ການບໍລິການໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ອອກ ແລະ ຕາມສັນຍາທີ່ 
ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້.
.
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ຕົວອັກສອນຫຍໍ້

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

IFP — ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ   
  ການປະມູນ

PQD — ເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ

PQER — ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຄັດເລືອກ  
  ຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ

SPQD — ມາດຕະຖານເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບ  
  ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ 

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ (ຄຸນຄ່າຂອງເງິນ)
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ບົດສະຫຸຼບໂດຍສັງເຂບ

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ໄດ້ສັງລວມຜົນປະໂຫຍດຂອງຈາກການນຳໃຊ້ ຂະບວນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການ 
ປະມູນຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການນຳໃຊ້ ຢູ່ໃນການດຳເນີນງານຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
(ADB). ເຊິ່ງຈໍາແນກໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງ ໄລຍະການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ໄລ
ຍະການປະມູນທີ່ນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ໃນໄລຍະການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ຜູ້ກູ້ 
ຢືມ (ຫືຼ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງຜູ້ສະໝັກກ່ອນທີ່ຈະເຊີນເຂົາເຈົ້າຍື່ນ 
ຊອງປະມູນ.

ຄຸນລັກສະນະລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂະບວນໃໝ່ໃນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ:

• ຄວາມສາມາດໃນການຈໍາກັດຈໍານວນຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທີເໝາະສົມ ເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ (ຍື່ນ 
ຊອງປະມູນ); ແລະ 

• ບັນທັດຖານ ກ່ຽວກັບປະຫັວດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາຜ່ານມາ. 

ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນທີ່ຈິງຈັງອາດຈະປະຕິບັດດັ່ງນີ້

ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຸຼດເວລາເວລາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ຮັບປະກັນມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ—ໂດຍກວມເອົາປະສົບການ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຈຶ່ງຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງເປີດກວ້າງໃຫ້ມີການຮ່ວມຢ່າງຈິງ 
ຈັງ.

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

• ຄວາມສາມາດໃນການຈໍາກັດຈໍານວນຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທີເໝາະສົມ ເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ (ສິ່ງ 
ໃໝ່ຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້) ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ ໂດຍຫຸຼດຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນ ລົງມາສູ່ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ

• ຂໍ້ກໍນົດ ເພື່ອດໍາເນີນການກ່ຽວກັບປະຫັວດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາຜ່ານມາ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນດ້ວຍກັນ 
ເອງສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ.





I. ພາກສະເໜີ

1.1 ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ໃນສະຖານະການບ່ອນທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງ 
ສ່ວນຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຫືຼ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. 
ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB: ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, 
ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ປຶກສາ (2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ລວມ
ທັງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນທີ່ເປັນກົນໄກທີ່ຕັ້ງໃຈຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມ           
ສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ເພື່ອຍື່ນຊອງປະມູນສຳລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ.

1.2 ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແມ່ນຂະບວນການຕິດພັນກັບການປະມູນເປີດກວ້າງສຳ 
ລັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫືຼ ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ໃນການປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງຜູ້ສະໝັກເພື່ອທີ່ຈະປະຕິບັດສັນ 
ຍາສະເພາະກ່ອນທີ່ຈະເຊີນຍື່ນຊອງປະມູນເຂົ້າມາ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜູ້ສະໝັກຄວນຈະຕ້ອງຜ່ານບັນທັດຖານ 
ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິຕໍ່າສຸດກ່ອນຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍື່ນຂອງປະມູນ. ແຕ່ມີບາງສະພາບການທີ່ອາດຈະໄດ້ຈໍາກັດ
ຈໍານວນຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິ ເພື່ອເຊີນຍື່ນຊອງປະມູນ (ຢູ່ໃນພາກທີ III ຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້).

1.3 ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກຂັ້ນຕອນການປະມູນ—ເຊິ່ງ 
ເນັ້ນໜັກໃສ່ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນຂອງການປະມູນສະເພາະໃດໜຶ່ງນັ້ນໆ.

1.4 ຂະບວນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຊັ່ນ: (i) ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ; (ii) ການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ; 
(iii) ໂຮງຊ່າງທີ່ກວມເອົາການອອກແບບ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ; ແລະ (iv) ໂຄງການອອກແບບ 
ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ແລະ ອື່ນໆ, ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ (ຫືຼ ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ) ເປັນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການທີ່ 
ເໝາະສົມ ໃນປະເພດຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການກໍ່ສ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາທີ່ປະຕິບັດຜ່ານມາ    
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

1.5 ໃນກໍລະນີຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແມ່ນລວມໃນຂັ້ນ 
ຕອນການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນບໍລິສັດ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາຕາມຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ
ຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ສ່ວນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນສໍາລັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາກໍ່ໃຫ້  
ອີງຕາມຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ.

1.6 ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແມ່ນໃຫ້ເລືອກນຳໃຊ້ ແລະ ຄວນນຳໃຊ້ບົນພື້ນ 
ຖານຄວາມແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງເຊັ່ນ ບ່ອນທີ່ມີຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນຂອງສັນຍາເຊັ່ນ ຄຸນຄ່າ
ຂອງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຈະສ້າງຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ເກີນມູນຄ່າການປະ 
ມູນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຕິດພັນ. ການຄັັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ອາດຈະເໝາະສົມຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່
ອະທິບາຍຢູ່ກ່ອງຂໍ້ມູນ 1.



ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ2

ກ່ອງຂໍ້ມູນ 1
ສະຖານະການທີ່ອາດຈະເໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ້ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ
• ວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫ່ຍ ຫືຼ ມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ
• ພາຫະນະອຸປະກອນສັ່ງອອກແບບສະເພາະ
• ໂຮງຊ່າງງອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ
• ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ
• ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ 
• ສັນຍາໃນຮູບແບບມອບຂໍກຸນແຈ, ສັນຍາອອກແບບ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງ
• ສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ໃນການກະກຽມເອກະສານຍື່ນປະມູນລະອຽດ ອາດຈະບໍ່ຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ
• ໃນບ່ອນທີ່ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິມີຫຼາຍ
• ໃນບ່ອນທີໄດ້ສ້າງ “ບັນຊີລາຍຊື່ສໍາຮອງ” ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຕ້ອງຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ  

ສຳລັບກຸ່ມສັນຍາ  ທີ່ຈະມອບຕະຫຼອດໄລຍະ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

1.7 ແຜນວາດ 1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນນອນໃນຮອບວຽນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB.1

1 ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ອາດຈະເລີ່ມແຕ່ຫົວທີເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະກະກຽມແນວຄວາມຄິດ ແລະ ດໍາ 
ເນີນຂັ້ນຕອນກະກຽມໂຄງການ.

ຮອບວຽນການ
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ການວາງແ�ນແ�ນຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ແ�ນຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງການປະເ�ີນ
ຄວາມສ�ຽງ ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງຂອງ
ໂ�ງການປ�ມຄູ�ມືບໍລິຫານໂ�ງການ

ການຊ�ວຍເ�ືອດ�ານວິຊາການ-ການເ�ັດ
ທຸລະກຳການຈ�ດໝວດຄວາມສ�ຽງຂອງ

ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ເ�ກະສານປະມູນ
ການມອບສ�ນຍາ

ແ�ນຄຸ�ມຄອງສ�ນຍາ

ຜ�ນຕອບກ�ບ �ື ການປະເ�ີນ

ການຈ�ດຕ�ງປະຕິບ�ດ ແ�ະ 
ຄຸ�ມຄອງສ�ນຍາ

ເ�ກະສານລາຍງານຜ�ນສຳເ�ັດໂ�ງການ
ການສ�ນສຸດສ�ນຍາ (ການປິດສ�ນຍາ) 

ບ�ດຮຽນທ�ຖອດຖອນໄ��

ຍຸດທະສາດເ��ອການ
ຮ�ວມມືກ�ບປະເ�ດ

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

ການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ການປະເ�ີນການປະມູນ

ເ�ກະສານລາຍງານຜ�ນ
ການປະເ�ີນ

ການປະມູນ

ແຜນວາດ 1: ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນນອນໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ



II. ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດ 
ກ່ອນການປະມູນ

A.  ຈຸດດີ

2.1 ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ມີຈຸດດີຕໍ່ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບົ່ມຊ້ອນຕະຫຼອດຮອດຜູ້ກູ້
ຢືມ, ເຊິ່ງໄດ້ຍົກຂຶ້ນບາງລາຍການຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 1.

ຕາຕະລາງ 1: ຈຸດດີຂອງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ

ຈຸດດີ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 
ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ ຜູ້ກູ້ຢືມ

ຄັດຈ້ອນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບົ່ມຊ້ອນຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ຄວາມສາມາດສະເພາະຂອງສັນຍາ

 

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຫີຼກລ້ຽງລາຍຈ່າຍໃນການປະມູນ 
ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີຄຸນວຸດທິພຽງພໍ



ຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ຍົກເລີກ ການປະເມີນຜົນເອກະສານເອກະສານ 
ຍື່ນປະມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ມປະມູນ ທີ່ຂາດຄຸນວຸດທິ

 

ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ ເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂ 
ທີ່ຕ້ອງການຕໍ່າສູດ, ໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ປະມູນທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິອື່ນ ຍື່ນຊອງປະມູນໃນສັນຍານັ້ນໆໄດ້

 

ສາ້ງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ຄູ່ແຂ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິຈະຖືກຄັດອອກ 
ກ່ອນຍ້ອນອາດຈະຍື່ນເອກະສານປະມູນທີ່ມີລາຄາຕໍ່າກວ່າ 
ຄວາມເປັນຈິງ



ສາມາດປັບປ່ຽນຍຸດທະສາດການຈັດຫາໄດ້ອີງຕາມລະ
ດັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ 
ທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິ



ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຄາດວ່າຈະ 
ໄດ້ ກັບພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ
ກ່ອນການປະມູນຈະໄດ້ເປີດເຜີຍ

 

ສາມາດກຳນົດໄດ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ້ ແລະ ມີ
ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດພາຍໃນປະເທດ 
(ຖ້າຫາກໄດ້ນໍາໃຊ້)

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ4

B. ຈຸດອ່ອນ

2.1 ຈຸດອ່ອນບົ່ມຊ້ອນຂອງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນລວມມີດັ່ງນີ້:

(i) ມັນອາດເພີ່ມໄລຍະເວລາລວມຂອງຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂຶ້ນ; ແລະ
(ii) ມັນອາດນຳໄປສູ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລະຫ່ວາງຜູູ້ສະໝັກດ້ວຍກັນ, ເນື່ອງ 

ຈາກ ການກຳນົດຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ.



III. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອນໍາໃຊ້ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ  
         ການປະມູນ

3.1 ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ປະກອບເຂົ້າເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເມື່ອນໍາໃຊ້ການຄັດ 
ເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ:

(i) ຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ,
(ii) ການປະຕິບັດຖານະ ຕໍ່ຫຼາຍໆ “ພູດ”, ແລະ
(iii) ການປະຕິບັດຖານະຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ. 

A.  ການຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

3.2 ໂດຍທົ່ວໄປ, ຜູ້ສະໝັກທັງໝົດທີ່ສະໜອງໄດ້ບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຕໍ່າ
ສຸດ ຈ່ຶ່ງຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
3, ວັກ 19) ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເອົາສັນຍາ, ໃນເງື່ອນ 
ໄຂວ່າ:

(i) ບັນທັດຖານທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈໍາກັດຈໍານວນຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸດວຸດທິກ່ອນ 
ການປະມູນເພື່ອເຊີນໃຫ້ຍື່ນປະມູນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ 
ກ່ອນການປະມູນ, ແລະ 

(ii) ການດໍາເນີນການແບບນີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນການຈຳກັດການຮ່ວມທີ່ຍຸຕິທໍາ. 

3.3 ການຈຳກັດຈໍານວນຜູ້ສະໝັກ ທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 
ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການລຸ່ມນີ້ເທົ່ານັ້ນ:

(i) ໃນບ່ອນທີ່ຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະເໜີແນະນຳວ່າອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມີ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຂັ້ນຕອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ (ອີງຕາມຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຍຸດ 
ທະສາດການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ). 

(ii) ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສາມາດກຳນົດບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ 
ກ່ອນການປະມູນຕາມມາດຕະຖານໄດ້ເຊັ່ນ ຢູ່ໃນໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະ
ດ້ານສູງ ຫືຼ ຕິດພັນກັບເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ (ອີງຕາມຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ).

(iii) ໃນບ່ອນທີ່ຮູບແບບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຕ້ອງການ ໃຫ້ມີນະວັດຕະກຳ ຫືຼ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງ
ການມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

(iv) ໃນບ່ອນທີ່ການປະເມີນຕະຫຼາດເຫັນວ່າ ອາດຈະມີຈຳນວນຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈຳນວນ   
ຫຼາຍເຊິ່ງວ່າຈະຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນ.   

3.4 ການຈຳກັດຈໍານວນຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 
ໂດຍການນຳໃຊ້ “ໃຫ້ຄະແນນ” ຕາມບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. ບັນທັດຖານເຫຼົ່ານີ້ຕິດ
ພັນກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໂຄງການເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄະແນນ ໂດຍທຽບກັບຄະແນນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ ເພື່ອວ່າ 
ຄະແນນລວມທັງໝົດຖືກຄິດໄລ່ໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະບໍລິສັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສົມທຽບເບິ່ງຄວາມສາມາດ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບັນທັດຖານການໃຫ້ຄະແນນເພື່ອຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຖືກນຳໃຊ້ເພີ່ມ 
ເຕີມອີກບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນວ່າ ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ.
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3.5 ສອງວິທີການທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການ 
ປະມູນເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນມີດັ່ງນີ້:

(i) ນຳໃຊ້ວິທີຄັດຜູ້ທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າສຸດອອກ, ແລະ
(ii) ວິທີການຈັດລຳດັບຄະແນນ. 

3.6 ນຳໃຊ້ວິທີຄັດຜູ້ທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າສຸດອອກ ຕິດພັນກັບການຕັ້ງຄະແນນຕໍ່າສຸດທຽບກັບການໃຫ້ຄະແນນ
ຕາມບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ເຊິ່ງຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຖືກຕາມຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. 
ຢູ່ໃນວິທີການນີ້, ຜູ້ສະໝັກທຸກບໍລິສັດສາມາດບັນລຸໄດ້ເຖິງລະດັບຄະແນນຕໍ່າສຸດຕ້ອງໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ.

3.7 ວິທີການຈັດລຳດັບຄະແນນ ຕິດພັນການຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດຈະຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ
ປະມູນ. ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກ ທີ່ຈະຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກ
ຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ.

3.8 ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ຜູ້ສະໝັກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າ່ຮ່ວມປະມູນ ມີຄຸນນະພາບທີ່ເໝາະສົມນັ້ນ,  ຜູ້ກູ້ຢືມ   
ອາດຈະຢາກປະສົມປະສານວິທີການຈັດອັນດັບ ແລະ ວິທີການຕັດຄະແນນຕ່ຳສຸດອອກ, ໂດຍລະບຸຈຳນວນຕົວ  
ເລກ (ຫືຼ ລຳດັບ) ທີ່ຂາດຕົວ ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. 
ຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂຕໍ່າສຸດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຈະໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ.

3.9 ການເລືອກນຳໃຊ້ວິທີການໃດໜຶ່ງ ຄວນໄດ້ຈາກຜົນການປະເມີນຕະຫຼາດ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງສັນຍາ. 
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າການປະເມີນເຫັນວ່າ ມີຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຫຼາຍທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ ຫືຼ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທີ່
ຈະຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນແມ່ນບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້, ແນວທາງໃນການຈັດອັນດັບອາດຈະເປັນວິ
ທີທີ່ເໝາະສົມກວ່າ. ຖ້າຫາກວ່າຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຖືເປັນພື້ນຖານຂອງການພິຈາລະນາ, ການ
ຄັດເລືອກແບບຕັດຄະແນນຕໍ່າສຸດອາດຈະເໝາະສົມກວ່າ (ການຈຳກັດຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນຍັງ
ຄົງພິຈາລະນາເໝາະສົມຢູ່ໃນສະຖານະການນີ້). ຖ້າຫາກວ່າ.

3.10 ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນວ່າ ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນຕາມ
ບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ເພື່ອຈຳກັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການຄັດ
ເອົາຜູ້ມີຄະແນນຕໍ່າສຸດອອກແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນແຜນວາດ2.2 ສິ່ງທີ່ເອົາໃຈໃສ່ວ່າຄະແນນຕາມບັນທັດຖານ
ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ລະດັບຄະແນນສະແດງ ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດປະສົງ 
ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນລັກສະນະຂອງສັນຍາ, ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມນິຍົມນຳໃຊ້ວິທີ 
ໃຫ້ຄະແນນແບບເປັນອັນດັບ.

3.11 ໃນຕົວຢ່າງນີ້, ມີສອງຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນຖືກນຳໃຊ້. ຢູ່ໃນບາດກ້າວທີ 1, ຜູ້ສະໝັກ ໄດ້ຖືກ 
ປະເມີນທຽບກັບມາດຕະຖານວ່າ ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຕາມບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ 
ໄດ້ປະເມີນບໍ່ວ່າຈະ “ຜ່ານ” ຫືຼ “ບໍ່ຜ່ານ.” ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງນີ້, ຜູ້ສະໝັກ C ແລະ D ບໍ່ຜ່ານໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍບັນທັດຖານທີ່ 
ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ແລະ ເພາະສະນັ້ນ, ຈະບໍ່ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການປະເມີນໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ.

2 ສັງເກດວ່າ, ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງນີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ການຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າກວ່າ 80% ອອກ.
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ບັນທັດຖານຄຸນວຸດທິ
ກ່ອນການປະມູນບັນທັດ 
ຖານການປະເມີນຜົນ

ວິທີການ 
ໃຫ້ຄະແນນ

ຜູ້ສະໝັກ
 A

ຜູ້ສະໝັກ
 B

ຜູ້ສະໝັກ 
C

ຜູ້ສະໝັກ
 D

ຜູ້ສະໝັກ
 E

ຜູ້ສະໝັກ
 F

ຜູ້ສະໝັກ
 G

ບາດກ້າວທີ 1: ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຕາມບັນທັດຖານ ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ

ຄຸນລັກສະນະ
ເໝາະສົມ

ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ

ປະຫັວດການ
ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ

ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ

ສະພາບດ້ານການເງິນ ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ

ລາຍຮັບສະເລັ່ຍປະຈໍາ ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ

ຄວາມສາມາດ
ດ້ານເຕັກນິກ

ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ

ປະສົບການ (ສັນຍາ   
ມີຂະໜາດ ແລະ
ຄຸນລັກສະນະ ຄ້າຍກັນ)

ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ

ປະສົບການ 
(ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ)

ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ

ບາດກ້າວທີ  1 
ຜົນໄດ້ຮັບ

ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ ຜ່ານ

ບາດກ້າວທີ 2: ໃຫ້ຄະແນນຕາມຍັນທດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ (ໄດ້ນຳໃຊ້ຈຳກັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. ໃຫ້ຄະແນນຕາມອັນດັບ 
ແຕ່ 0 ຫາ 5.) 

ປະສົບການ (ຈຳນວນ
ສັນຍາສໍາເລັດທີ່ມີຂະ
ໜາດ ແລະ ຄຸນລັກ
ສະນະຄ້າຍຄື ກັນ 
ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາຜ່ານ
ເງື່ອນໄຂຕ່ຳສຸດ) 

ໃຫ້ຄະແນນ 4 3 ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ 2 4 3

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ນະວັດຕະກຳ
ໄດ້ນຳໃຊ້ ໃນ
ໂຄງການຜ່ານມາ

ໃຫ້ຄະແນນ 4 3 ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ 2 5 5

ນຳໃຊ້ວິທີການ
ພື້ນຖານເຂົ້າໃນ
ໂຄງການ

ໃຫ້ຄະແນນ 3 3 ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ 3 5 3

ແຜນວາດ 2: ຕົວຢ່າງ ການນຳໃຊ້ບັນທັດຖານຄະແນນເພື່ອຈຳກັດຈໍນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ການນຳໃຊ້
ວິທີການກໍານົດຄະແນນຕໍ່າສຸດ

ສືບຕໍ່ຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປ



ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ8

ບັນທັດຖານຄຸນວຸດທິ
ກ່ອນການປະມູນບັນທັດ 
ຖານການປະເມີນຜົນ

ວິທີການ 
ໃຫ້ຄະແນນ

ຜູ້ສະໝັກ
 A

ຜູ້ສະໝັກ
 B

ຜູ້ສະໝັກ 
C

ຜູ້ສະໝັກ
 D

ຜູ້ສະໝັກ
 E

ຜູ້ສະໝັກ
 F

ຜູ້ສະໝັກ
 G

ຕົວຢ່າງຂະບວນການ
ຄຸ້ມຄອງຄຖນນະພາບ
ແລະ ລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່
ໂຄງການຜ່ານມາ

ໃຫ້ຄະແນນ 5 3 ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ 2 4 4

ຂະບວນ ແລະ ລະບົບ
ການບໍລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງ

ໃຫ້ຄະແນນ 5 3 ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ 3 5 5

ບາດກ້າວທີ 2 
ຜົນໄດ້ຮັບ

ສະເລ່ຍ 84% 60% ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ ບໍ່ໃຫ້ຄະແນນ 48% 92% 80%

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄັດເລືອກ ວຸດທິກ່ອນການກ່ອນ

ຜົນໄດ້ຮັບລວມຈາກ
ຄຸນວຸດທິກ່ອນການ
ປະມູນ

ຄະແນນ 84% 60% ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ 48% 92% 80%

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການ
ປະມູນບໍ່?

ຄັດຄະແນນ
ຕ່ຳສຸດ

ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

3.12 ຜູ້ສະໝັກ A, B, E, F ແລະ G ໄດ້ຖືກປະເມີນທຽບກັບຄະແນນຂອງບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ
ກ່ອນການປະມູນ, ຢູ່ໃນກໍລະນີນີ້ນຳໃຊ້ອັນດັບແຕ່ 0 ຫາ 5 ທຽບກັບແຕ່ລະບັນທັດຖານການ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກບາດກ້າວ        
ທີ 2 ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການລວມຄະແນນຂອງແຕ່ລະ 5 ບັນທັດຖານ ແລະ ຫານໃຫ້ຈຳນວນຄະແນນສູງສຸດທີ່ເປັນ 
ໄປໄດ້ຄື 25 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລວມຄະແນນທີ່ເປັນເປີເຊັນ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ສະໝັກ A ໄດ້ຜົນລວມຄະແນນທັງໝົດຂອງບາດ 
ກ້າວທີ 2 = 100 x (4+4+3+5+5)/25 = 84%). ວິທີການຄິດໄລ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ໄດ້ນໍ້າໜັກໃຫ້ກັບແຕ່ລະຄະແນນບັນທັດ
ຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ແຕ່ວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນໍ້າໜັກອາດຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມສຳຄັນຂອງບັນທັດຖານດັ່ງກ່າວ.

3.13 ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງນີ້, ຄະແນນຕໍ່າສຸດທີ່ຄັດອອກຕັ້ງໄວ້ 80% ແລະ ບັນທືກເປັນເອກະສານການຄັດເລືອກ 
ຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. ຜູ້ສະໝັກ A, F ແລະ G ສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂຄະແນນຕໍ່າສຸດ ແລະ ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືກຄັດ 
ເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. ຜູ້ສະໝັກ B ແລະ E ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຄະແນນະຕໍ່າສຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ 80% ແລະ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຖືກ 
ຄັດເລືອກເຂົ້າ່ຮ່ວມປະມູນ.

3.14 ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ບັນທັດຖານ ການໃຫ້ຄະແນນຄ້າຍກັນນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ບັນທັດຖານວ່າ ຜ່ານ/ບໍ່ 
ຜ່ານໃຫ້ຄະແນນຕາມບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ຖ້າຫາກເຫັນວ່າເໝາະສົມ. ຕາມຕົວ 
ຢ່າງຂ້າງເຖິງນີ້, ໜຶ່ງໃນບັນດາມາດຕະຖານບັນທັດຖານ ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ ຢູ່ໃນບາດກ້າວທີ 1 ແມ່ນປະສົບການ, ເນັ້ນ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າຈຳນວນສັນຍາຕໍ່າສຸດເຊິ່ງມີຂະໜາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. ໃນລະດັບທີ່ຜ່ານອາດຈະ 
ໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບສາມສັນຍາ ທີ່ມີຂະໜາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຄ້າຍກັນໃນ 5 ປີຜ່ານມາ. ບັນທັດຖານດ້ານປະສົບ    
ການທີ່ຄ້າຍຄືຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນບາດກ້າວທີ 2 ເປັນການໃຫ້ຄະແນນຕາມບັນທັດຖານ,ຮຽກວ່າ, “ຈໍານວນຍາທີ່ມີຂະ 
ໜາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເຊິ່ງປະຕິບັດສຳເລັດໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ບັນລຸເກີນຄວາມຕ້ອງການ 
ຕໍ່ສຸດ.” ການນຳໃຊ້ວິທີການໃຫ້ຄະແນນຕາມອັນດັບແຕ່ 0 ຫາ 5, ຄະແນນອາດຈະຖືກຕັ້ງບົນພື້ນຖານຈຳນວນ    

ສືບຕໍ່ແຜນວາດ 2



ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອນໍາໃຊ້ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ 9

ຂອງສັນຍາຂອງຜູ້ສະໝັກບັນລຸໄດ້ເກີນຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

3.15 ການນຳໃຊ້ວິທີການນີ້, ຜູ້ສະໝັກເຊິ່ງເຄີຍໄດ້ຮັບທັງໝົດຫ້າສັນຍາ, ຜ່ານບັນທັດຖານດ້ານປະສົບການ
ຢູ່ໃນບາດກ້າວທີ 1 ສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າສຸດຂອງສາມສັນຍາ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນປະເມີນຜົນ 1 ຢູ່ໃນ 
ບາດກ້າວທີ 2 ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ຮັບເກີນສອງສັນຍາ ເຊິ່ງທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າສຸດແມ່ນ 3 ສັນຍາ.

3.16 ບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນໃຫ້ຄະແນນປະເມີນອາດຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຈຳກັດຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ
ອາດຈະລວມມີ:

(i) ຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ,
(a) ລະບົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ,
(b) ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮູ້ ແລະ ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,
(c) ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຄ້ຳປະກັນຄຸນນະພາບ, ແລະ
(d) ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ; 

(ii) ວິທີທາງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ ແລະຄວາມສາມາດ,
(a) ຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ແລະ
(b) ວິທີທາງປະຕິບັດຂອງໂຄງການໄລຍະຕົ້ນ; 

(iii) ຄວາມສາມາດທາງນະວັດຕະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ,
(a) ການສ້າງນະວັດຕະກຳ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ແລະ
(b) ປະສົບການໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ. 

3.17 ການນຳໃຊ້ ບັນທັດຖານການໃຫ້ຄະແນນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ທີ່ຕາມມາດ້ວຍ 
ຄວາມສ່ຽງພາວະວິໄສເຂົ້າມາໃນຂະບວນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. ຕາມຕົວຢ່າງຂ້າງເທີງ, ການ 
ໃຫ້ຄະແນນບັນທັດຖານການໃຫ້ຄະແນນ “ລະບົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ” ແມ່ນຍາກທີ່ຈະ 
ປະເມີນສິ່ງທີ່ເປັນອັດຕະວິໄສໄດ້. ແນວທາງທີ່ຈະຫຸຼດຜ່ອນສິ່ງທີ່ເປັນອັດຕະວິໄສ ແມ່ນເພື່ອທີ່ຈະນຳໃຊ້ບັນທັດ 
ຖານວັດດ້ານປະລິມານ (ເຊັ່ນຈຳນວນສັນຍາທີ່ມີຂະໜາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ). ເຖິງຢ່າງນີ້ກໍຕາມ, ອາດ
ຈະມີສິ່ງທີ່ເປັນພາວະວິໄສບາງຢ່າງເຊິ່ງໃນການຕີຄວາມໝາຍ ຜ່ານການຕອບຮັບຈາກຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອກໍານົດຄະ 
ແນນ. ສະນັ້ນ, ການຕັດສິນໃຈແບບມືອາຊີບຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນລະຫ່ວາງການປະເມີນຜົນ.

ຕາຕະລາງ 2: ການກໍານົດຄະແນນປະເມີນຜົນຕົວຢ່າງ ຕາມບັນທັດຖານການໃຫ້ຄະແນນການ   
ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ

ບັນທັດຖານການວັດ = ປະສົບການ (ຈຳນວນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບພາຍໃນ 5 ປີ ເກີນຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າສຸດ)

ຄະແນນປະເມີນຜົນ 0 1 2 3 4 5

ຈຳນວນຂອງສັນຍາ
ບັນລຸະໄດ້ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຕ່ຳສຸດ
(ເຊັ່ນເກີນ 3 ສັນຍາ)

0 
ສັນຍາ

2 
ສັນຍາ

4 
ສັນຍາ

6 
ສັນຍາ

8 
ສັນຍາ

10 
ຫຼາຍກວ່າ
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3.18 ແນວທາງອື່ນທີ່ຈະຫຸຼດຜ່ອນສິ່ງທີ່ເປັນພາວະວິໄສແມ່ນສ້າງ “ຄຳອະທິບາຍຄະແນນ” ກ່ອນອອກເອກະ
ສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ສ້າງຫັຼກຖານທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໃນການສະໜັບສະໜູນບັນ
ທັດຖານການໃຫ້ຄະແນນແຕ່ລະລະດັບ. ຕາຕະລາງທີ 2 ສະແດງຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ຄຳອະທິບາຍຄະແນນ. ຄຳ 
ອະທິບາຍຄະແນນແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ແນະນຳໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປະເມີນຜົນ ແລະ ຄວນຈະປະກອບມີເອກະ 
ສານຄັດເລືອກການຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຄຳອະທິບາຍຄະແນນ, 
ໃຫ້ອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ. 

3.19 ໃນບ່ອນທີ່ຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຫາກ 
ຖືກນຳໃຊ້, ເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຈະຕ້ອງກໍານົດ:

(i) ວິທີທາງປະຕິບັດທີ່ຈະນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຳກັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນລົງ (ເຊັ່ນວິທີການຄັດຄະແນນຕໍ່າ 
ສຸດອອກ ຫືຼ ວິທີການຈັດອັນດັບ);

(ii) ໃນບ່ອນທີ່ວິທີການເລືອກເອົາຄະແນນຕໍ່າສຸດໄດ້ຖືກນຳໃຊ້—ການຕັດຜູ້ທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າສຸດ 
ອອກ;

(iii) ໃນບ່ອນທີ່ວິທີການຈັດອັນດັບໄດ້ຖືກນຳໃຊ້—ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທີ່ຈະຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມປະ
ມູນ;

(iv) ບັນທັດຖານ ທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນການປະເມີນຜົນ; ແລະ
(v) ວິທີການນຳໃຊ້ບັນທັດຖານ, ລວມທັງການໃຫ້ນໍ້າໝັກຕະແນນທີ່ຕິດພັນ. 

3.20 ໃນກໍລະນີນຳໃຊ້ວິທີການຈັດອັນດັບ, ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຄງການແຕ່ວ່າຄວນ 
ໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນກັນ ລະຫ່ວາງປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ຈາກການຈຳກັດຈຳນວນເອກະສານຍື່ນປະມູນ ທີ່ຈະປະເມີນ
ຜົນທຽບກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ຕອບຮັບ (ເຊັ່ນ ການປັບປຸງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ 
ຮັບເອກະສານຍື່ນປະມູນ ທີ່ເໝາະສົມ, ເພີ່ມທະວີການແຂ່ງຂັນ).

3.21 ສໍາລັບພາກຍ່ອຍນີ້ໄດ້ສັງລວມໃນກ່ອງຂໍ້ມູນ 2.

ກ່ອງຂໍ້ມູນ 2
ການຈໍາກັດຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິເໝາະສົມກ່ອນການປະມູນ ເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ 
ການປະມູນ
• ການຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ 

ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 ອະນຸຍາດໃຫ້.
• ມັນຄວນຖືກນຳໃຊ້ເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ—ພຽງແຕ່ເວລາເມື່ອບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະ     

ມູນມີບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະກຳນົດຜູ້ສະໝັກໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ຫືຼ ເພື່ອຫຸຼດຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກວຸດ
ທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.

• ບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນດ້ວຍຄະແນນຄວນນຳໃຊ້ ເພື່ອຈໍາກັດຈຳນວນຜູ້ທີ່ 
ຜ່ານເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ.

• ມີສອງວິທີທາງປະຕິບັດທີ່ນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຳກັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ: ວິທີຄັດຄະແນນຕໍ່າສຸດອອກ ແລະ ວິທີ 
ຈັດອັນດັບຄະແນນ.

• ໃນບ່ອນທີ່ຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ສະໝັກ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນໄດ້ຖືກປະຕິບັດ, ເອກະສານການຄັດ      
ເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຄວນລະບຸ:

 › ບັນທັດຖານທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຜົນຜູ້ສະໝັກ,
 › ການໃຫ້ນໍ້າໜັກຄະແນນທີ່ຕິດພັນຕາມບັນທັດຖານ,
 › ວິທີທາງປະຕິບັດທີ່ຈະນຳໃຊ້ (ການຄັດຄະແນນຕໍ່າສຸດອອກ ຫືຼ ຈັດອັນດັບ),
 › ການຄັດຄະແນນຕ່ຳສຸດອອກ (ໃນບ່ອນທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີຄັດຄະແນນຕໍ່າສຸດອອກ), ແລະ
 › ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຖືກເຊີນຍື່ນຊອງປະມູນ (ໃນບ່ອນທີ່ການຈັດອັນດັບຖືກນຳໃຊ້).

• ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກຄວນຈະສົມດູນກັນດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.



ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອນໍາໃຊ້ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ 11

B.  ການປະຕິບັດຖານະຕໍ່ຫຼາຍໆສັນຍາ/ພູດ

3.22 ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນລັກສະນະຂອງໂຄງການ, ຂອບເຂດອາດຈະຖືກແຍກອອກເປັນ “ຫຼາຍໆ ສັນຍາ/ພູດ” 
ຄືດັ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

(i) ພູດ 1: ການກໍ່ສ້າງທາງ ຊ່ວງ A (60 ກິໂລແມັດ).
(ii) ພູດ 2: ການກໍ່ສ້າງທາງ ຊ່ວງ B (80 ກິໂລແມັດ). 

3.23 ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຕັດສິນໃຈແບ່ງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນແຍກກັນເປັນແຕ່ລະສັນຍາ/
ພູດ ຫືຼ ເປັນກຸ່ມສັນຍາ/ພູດ “ໝວດ”. ໃນກໍລະນີຕາມຫັຼງ, ກຸ່ມສັນຍາ/ພູດ ຄວນຈະລວມ ເຂົ້າກັນເປັນໝວດດຽວຢູ່ໃນ
ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນອັນດຽວກັນຖ້າຫາກເປັນປະເພດ, ຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.  
ໃນກໍລະນີການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນທີ່ຕິດພັນກັບ ສັນຍາ/ພູດ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຜູ້ສະໝັກຄວນ 
ຈະໄດ້ຮັບການແນະນຳ ຢູ່ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ເພື່ອກຳນົດວ່າ ສັນຍາ/ພູດ ເຊິ່ງ 
ເຂົາເຈົ້າກຳລັງນຳໃຊ້ຢູ່.

3.24 ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ເມື່ອຜູ້ສະໝັກໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ທີ່ນໍາໃຊ້ການ 
ລວມຫຼາຍໆສັນຍ/ພູດ ເຂົ້າເປັນໝວດດຽວກັນ. ເປົ້າໝາຍຂອງວິທີການການນີ້ ເພື່ອກຳນົດໄດ້ວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 
ຜ່ານຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ເພື່ອໄດ້ແຕ່ລະສັນຍາ/ພູດ  ຢູ່ໃນໝວດທີ່ແຍກກັນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດ 
ທຸກສັນຍາ/ພູດ ຫືຼ ປະສົມປະສານ ຂອງສັນຍາ/ພູດ ໄດ້ ຫືຼ ບໍ່. ຕົວຢ່າງຕາມແຜນວາດ 3, ຜູ້ສະໝັກຄວນຈະຜ່ານການ 
ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນເຂົ້າປະມູນສຳລັບພູດ 1 ແລະພູດ 2 ແຍກກັນຕ່າງຫາກ. ບໍ່ມີຄວາມເຫັນວ່າ ຜູ້ສະໝັກ 
ສາມາດປະຕິບັດພູດ 1 ແລະ 2 ຄວບກັນ. ການລວມເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນໄລຍະຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ
ກ່ອນການປະມູນ, ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນໄລຍະການປະມູນ.

ແຜນວາດ 3: ຕົວຢ່າງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນແບບສັນຍາເປັນພູດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຂ�ຄວາມສໍາຄ�ນ:
ຜ�ານ      = ຜ�ານບ�ດທ�ດຖານການຄ�ດເ�ືອກຄຸນວຸດທິ
ບ�ຜ�ານ   = ບ�ຜ�ານບ�ດທ�ດຖານການຄ�ດເ�ືອກຄຸນວຸດທິ
ບ�ນໍາໃ��  = ບ�ນໍາໃ�� ສໍາລ�ບ ພູດ

ເ��ນທາງ A

ລາຍລະອຽດ
ຜູ�ສະໝ�ກ A ຜູ�ສະໝ�ກ B ຜູ�ສະໝ�ກ C ຜູ�ສະໝ�ກ D

ຄ�ດເ�ືອກຄຸນວຸດທິກ�ອນເ��າຮວ�ມປະມູນຂອງຜູ�ສະໝ�ກ

ຜ�ານ ຜ�ານ ຜ�ານ ບ�ຜ�ານ

ຜ�ານ ບ�ຜ�ານ ຜ�ານ ບ�ໄ��
ນຳໃ��

ການປະເ�ີນປະສ�ບການວ�າ ຜ�ານ/ບ�ຜ�ານ

ພູດ 1

ພູດ 2

ພູດ

ການຄ�ດເ�ືອກຄຸນວຸດທິກ�ອນການປະມູນສຳລ�ບໝວດສ�ນຍາທ�ປະກອບດ�ວຍ “ພູດ 1” ແ�ະ “ພູດ 2”

ພູດ 1: ທາງ ຊ�ວງ A = ສ�າງທາງ 60 ກິໂ�ແ�ັດ ໃ�ມູນຄ�າຄາດຄະເ� 30  ລ�ານໂ�ລາສະຫະລ�ດ

ພູດ 1: ທາງ ຊ�ວງ B = ສ�າງທາງ 80 ກິໂ�ແ�ັດ ໃ�ມູນຄ�າຄາດຄະເ� 40  ລ�ານໂ�ລາສະຫະລ�ດ

ພູດ 1
ພູດ 2

ພູດ 1
ພູດ 2

ພູດ1
ພູດ 2 ພູດ 1

ຜູ�ສະໝ�ກ E

ບ�ໄ��
ນຳໃ��

ຜ�ານ

ພູດ 2ບ�ນດາພູດທ�ຜູ�ສະໝ�ກໄ��ນຳໃ��

ເ��ນທາງ B



ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ12

3.25 ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງນີ້, ຫມວດສັນຍາ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນ 
ການສໍາລັບ ພູດ 1, ທາງ ຊ່ວງ A, ປະກອບມີການສ້າງທາງທີ່ມີຄວາມຍາວ 60 ກິໂລແມັດ ໃນມູນຄ່າຄາດຄະເນ 
$30 ລ້ານ ແລະ ພູດ 2, ທາງຊ່ວງ B, ປະກອບມີການສ້າງທາງທີ່ມີຄວາມຍາວ 80 ກິໂລແມັດໃນມູນຄ່າຄາດຄະເນ 
$40 ລ້ານ.

3.26 ຜູ້ສະໝັກ A, B ແລະ C ໄດ້ຍື່ນສະເໜີທັງສອງພູດຄື ພູດ 1 ແລະ ພູດ 2. ສ່ວນຜູ້ສະໝັກ D ໄດ້ສົນໃຈ 
ແຕ່ພຽງພູດ 1 ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກ E ໄດ້ສົນໃຈແຕ່ພຽງ ພູດ 2 ເທົ່ານັ້ນ.

3.27 ສະໝັກ A ແລະ C ຜ່ານບັນທັດຖານດ້ານປະສົບການ ພູດ 1 ແລະ ພູດ 2, ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້
ທຳການກໍ່ສ້າງທາງທຽບເທົ່າກັບມູນຄ່າ (ຫືຼ ທຽບເທົ່າກັບຈຳນວນເປີເຊັນສະເພາະໃດໜຶ່ງຂອງ) ພູດ 2, ຊ່ວງທາງ B. 
ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຜ່ານບັນທັດຖານດ້ານປະສົບການສຳລັບ ພູດ 2, ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງຜ່ານບັນທັດຖານທີ່ຕ້ອງການ 
ໜ້ອຍກວ່າສຳລັບ ພູດ 1.

3.28 ຜູ້ສະໝັກ B ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂດ້ານປະສົບການ ພູດ 1, ແຕ່ວ່າບໍ່ຜ່ານ ພູດ 2 ເນື່ອງຈາກມີມູນຄ່າຕ້ອງ 
ການສູງກວ່າ. ຜູ້ສະໝັກ D ຍື່ນສະໝັກ ພູດ 1 ແຕ່ວ່າບໍ່ຜ່ານ ເນື່ອງຈາກປະສົບການຜ່ານມາບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປະຕິບັດ 
ວຽກໃນ ພູດ 1. ຜູ້ສະໝັກ E ຍື່ນສະໝັກ ພູດ 2 ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໄດ້ສະແດງຫັຼກຖານໃຫ້ເຫັນວ່າປະສົບການໃນອາ 
ດີດພຽງພໍ ທີ່ຈະຜ່ານບັນທັດຖານດ້ານປະສົບການສຳລັບ ພູດ 2.

3.29 ຜູ້ສະໝັກ ບໍ່ຄວນຖືກຕັດສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ອັນເນື່ອງມາຈາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະໜອງປະສົບ
ການໃນສັນຍາສະເພາະໃດໜຶ່ງໃນແຕ່ລະພູດ (ຕົວຢ່າງ ຕ້ອງການສາມສັນຍາຜ່ານມາ ສຳລັບ ພູດ 1 ແລະ 
ອີກສາມສັນຍາອື່ນສຳລັບ ພູດ 2). ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທີ່ໃຫ້ນັ້ນ, ຖ້າຫາກຜູ້ສະໝັກ A ໄດ້ຍື່ນປະມູນ 3 ສັນຍາ ໃນມູນຄ່າ 
40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ແຕ່ລະພູດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກັບ ພູດ 2, ມັນກໍ່ຖືວ່າໄດ້ຄຸນວຸດທິສຳລັບພູດ 2, 
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຍື່ນປະມູນ ອີກ 3 ສັນຍາອື່ນໃນມູນຄ່າ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກັບພູດ 
1 ກໍ່ຕາມ.

C.  ການປະຕິບັດຖານະຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ

3.30 ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ໂດຍລວມແລ້ວຄວນຫີຼກລ້ຽງໃນໄລ 
ຍະການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນອາດຈະກີດກັ້ນຜູ້ສະໝັກ ເຂົ້າເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ 
ທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ໃນເວລາດໍາເນີນການປະມູນ, ແທນທີ່ ຄວນຈະດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບ 
ເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ ໃນເວລາດໍາເນີນການປະມູນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າວ່າຄຸນລັກສະນະ ແລະ ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງ
ການຫາກຮັບປະກັນໄດ້ດ້ວຍການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ, ເງື່ອນໄຂການຄັດ 
ເລືອກຄຸນວຸດທິຄວນຖືກລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງ ຢູ່ໃນພາກທີ 3 ຂອງເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການ 
ປະມູນ. ນອກນຈາກນີ້, ການປ່ຽນແປງຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງໃນໄລຍະຍື່ນຂອງປະມູນ ຄວນຈະອະນຸຍາດໄດ້ໃນກໍລະນີ
ຍົກເວັ້ນສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຕ້ອງລະບຸໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໄວ້ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະ
ມູນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ADB ລ່ວງໜ້າ. 

3.31 ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ອາດຈະບໍ່ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງການຈັດສັນຜູ້ຮັບເໝົາ 
ຕໍ່ຊ່ວງໃນໄລຍະດໍາເນີນການປະມູນ,ຖ້າຫາກວ່າຍ້ອນມີການປະເມີນຄືນໃໝ່, ຜູ້ສະໝັກກໍ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຕາມບັນທັດຖານຄຸນວຸດທິ ແລະ ການປະເມີນອີກຕໍ່ໄປ ຫືຼ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການແຂ່ງຂັນ. 
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3.32 ໃນເກືອບທຸກສະຖານະການ, ປະສົບການຂອງຜູ້ສະໝັກ ແມ່ນໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິ, ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນ 
ຢູ່ກັບວ່າ ຈະອະທິບາຍບົດບາດຂອງຜູ້ສະໝັກແນວໃດຕໍ່ປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບ. ໃນບ່ອນທີ່ຜູ້ສະໝັກຍື່ນເອກະສານ 
ປະສົບການທີ່ມີໃນຖານະເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ, ສິ່ງນີ້ອາດຈະຖືກທົບທວນກໍ່ຄືປະສົບການຄືດັ່ງຜູ້ຮັບເໝົາຕົ້ນຕໍ 
ເພື່ອຈະປະເມີນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຂອບເຂດວຽກ ຫືຼ ຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ ແລະ ລັກສະນະຂອງວຽກກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງມີໃນສັນາຜ່ານມາ. ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ, ຄວນຈະໄດ້ປະເມີນ 
ຢ່າງຮອບຄອບເປັນໄປຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

3.33 ການອ້າງອີງປະສົບການຂອງບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິທີ່ຕ້ອງການ. 
ມາດຕະຖານເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງ ADB (SPQD) 
(ຢູ່ໃນຄຳແນະນຳໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ (ITA) ວັກ ITA 25.4) ລະບຸວ່າ “ຖ້າໄດ້ຮັບ ອະນຸມັດ ຢູ່ໃນໃບແຈ້ງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະໝັກ, 
ຄຸນວຸດທິຂອງບໍລິສັດອື່ນໆ, ລວມທັງສາຂາຂອງຜູ້ສະໝັກ, ບໍລິສັດແມ່, ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ, ຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ (ນອກ 
ເໜືອຈາກຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງສະເພາະດ້ານໂດຍອີງຕາມ ITA 25.2) ຫືຼ ບໍລິສັດອື່ນໆແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ສະໝັກຈະບໍ່ 
ຖືກພິຈາລະນາ.” ຢູ່ໃນລະບຽບ ການທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມ SPQD, ມັນຕ້ອງແມ່ນຜູ້ສະໝັກ ທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ເງື່ອນໄຂ 
ຄົບຖ້ວນ. ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍ່ຕາມ, ຕໍ່ກັບສະຖານະການຍົກເວັ້ນສະເພາະ, ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຂອບເຂດ 
ໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນຕະຫຼາດ, ຜູ້ສະໝັກອາດອ້າງອີງວ່າມີປະສົບການ, ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ແຫ່ຼງ ຕ່າງໆ 
ຂອງ ບໍລິສັດແມ່ ແລະ /ຫືຼ ເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນ3 (ອີງຕາມການລວມກຸ່ມກັນເປັນ “ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ”) ເພື່ອຕອບ 
ສະໜອງເປົ້າ ໝາຍຄຸນວຸດທິຕໍ່າສຸດທີ່ຕ້ອງການ ກ່ຽວກັບຜູ້ສະໝັກສະເພາະເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ 
ການທົບທວນຕາມຫັຼງ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງຈາກ ADB ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການ
ປະມູນກ່ອນ ອອກເອກະສານດັ່ງກ່າວ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ນີ້, ໃຫ້ອ້າງອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາໃຫ້ຜູ້
ນໍາໃຊ້ຂອງ ADB ກ່ຽວກັບກນຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງເຂົ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ (2018).

3 “ບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍ”ແມ່ນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ແລະ ຄວນຈະກວມເອົາບໍລິສັດແມ່ ແລະ ສາຂາ. “ບໍລິສັດລູກ”,  ຂອງຜູ້ສະໝັກ—ເຊິ່ງ 
ໄດ້ໝາຍເຖິງ, ບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ເປັນບໍລິສັດແມ່ຂອງຜູ້ສະໝັກເອງ ເປັນເຈົ້າຂອງທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ.
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4.1 ຜູ້ກູ້ຢືມບໍລິຫານໄດ້ປະເມີນຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້. ແຜນວາດ 4 ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຂັ້ນຕອນຂອງການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ.

4.2 ບາດກ້າວຕົ້ນຕໍຂອງຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມຢູ່ໃນພາກ 
ຍ່ອຍລຸມນີ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

A.  ບາດກ້າວທີ 1: ການແຈ້ງການປະມູນ ແລະ ການລົງຂ່າວໂຄສະນາ

4.3 ການອອກແຈ້ງການກາລະໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທັນເວລາ ເປັນສິ່ງສຳຄັນພື້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສະໝັກມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະກະກຽມ ແລະ ຍື່ນເອກະສານເຂົ້າຮ່ວມ 
ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ.

4.4 ການອອກໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ (IFP) ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ຜູ້ກູ້ຢືມກະກຽມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂການອອກແຈ້ງການ ແລະ ການລົງຂ່າວໂຄສະນາ        
ກາລະໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປີ 2017 ແລະ ຄູ່ມືແນະ
ນໍາກ່ຽວກັບການປະມູນເປີດກວ້າງ.

4.5 ການອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຈະມາເຖິງ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອອກປະກາດກ່ອນທີ່
ຈະອອກໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ໂດຍຜ່ານການແຈ້ງການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ. ໃນກໍລະນີອອກສັນຍາລ່ວງໜ້າ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຈ້ງການກ່ຽວກັບການອອກສັນຍາລ່ວງໜ້າເຊັ່ນດຽວ
ກັນ.

B.  ບາດກ້າວທີ 2: ການກະກຽມ ແລະ ອອກເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ

4.6 ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການທົບທວນກ່ອນ, ຮ່າງເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະ
ມູນ (PQD) ແລະ ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ຄວນສົ່ງຫາ ADB ເພື່ອຂໍ 
ການຮັບຮອງ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂການກວດການັ້ນ, ໃຫ້ອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການທົບທວນວຽກ 
ງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

4.7 ຫັຼງ ADB ຮັບຮອງ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນຈະກະກຽມ PQD ໂດຍການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານເອກະສານຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ (SPQD) ສະບັບທີ່ໄດ້ເຜີນແຜ່ ຢູ່ເວັບໄຊຂອງ ADB 
ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກວດແກ້ໃດໆໃນພາກທີ 1:—ຄຳແນະນຳໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ. ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນພາກ 2 ຫາ ພາກ 6 ຄວນ 
ສະໜອງໃຫ້ ແລະ/ຫືຼ ໄດ້ປັບປຸງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການສັນຍາສະເພາະ.

4.8 ບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາຕ້ອງ:

(i) ອີງຕາມຄຸນວຸດທິທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ມາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນການປະຕິບັດສັນຍາ;



ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ 15

IFP = ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, PQD = ເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດ
ທິກ່ອນການປະມູນ, PQER = ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ,   SPQD 
= ມາດຕະຖານເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ.

a ແຜນວາດຂັ້ນຕອນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນການການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນໂດຍຜ່ານກາທົບ
ທວນກ່ອນ. ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການທົບທວນ, ໃຫ້ອີງຕາມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ໂຄງການ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
b ສຳລັບເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການແຈ້ງການ ແລະ ການລົງຂ່າວໂຄສະນາ, ໃຫ້ອີງຕາມພາກທີ IV A ແລະ ລະບຽບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB: ສຳລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການ 
ບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (2017, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ).

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ແຜນວາດ 4: ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ

ຍືນຮ�າງ PQD ແ�ະ IFP ນຳໃ�� 
SPQD ໄ�ຫາ ADB  

ກວດກາຮ�າງ IFP ແ�ະ PQD 

 ລ�ງປະກາດ IFP ດ�ງລຸ�ມນ�:
(i)   ລ�ງເ�ັບໄ� ADB ,

(ii)  ໜ�ງສືພິມທ�ວໄ�ຢູ�ໃ�ປະເ�ດຜູ�ກູ�ຢືມ 
      ແ�ະ  
(iii) ໃ��ສາກ�ນຮ�ບຮູ� ແ�ະ ເ��າເ�ິງໄ��ຟຣີ
      ເ�ັບໄ�ພາສາອ�ງກິດ 

(i)  ຕອບຮ�ບຄຳຮ�ອງຂໍໃ��ຊ�ແ�ງ
(ii) ປ�ບດ�ດເ�ກະສານຄ�ດເ�ືອກຄຸນວຸດທິ
      ກ�ອນເ��າປະມູນໃ��ເ�າະສ�ມ 
ໝາຍເ�ດ: ໃ��ອີງໃ��ເ��ອນໄ�ການ
ກວດກາທ�ບທວນກ�ອນ

ເ�ີດຊ�ອງ ແ�ະ ການກະກຽມ
ບ�ດບ�ນທຶກຂອງການເ�ີດຊ�ອງປະມູນ

ແ��ງຜ�ນໃ��ຜູ�ສະໝ�ກທຸກຄ�ນຮູ�ຜ�ນ
ຂອງການຄ�ດເ�ືອກຄຸນວຸດທິກ�ອນປະມູນ

ຜູ�ກູ�ຢືມ ADB ຜູ�ສະໝ�ກ

ດ�ດແ��ຄຳເ�ັນຂອງ ADB and
ແ�ະ ຢືນຢ�ນຮ�າງ PQD ແ�ະ IFP 

ເ�ກະສານ
ຮ�ບໄ��ບ�?

ອອກໜ�ງອະນຸມ�ດ 
ໃ��ແ��ຜູ�ຢືມ

ໄ��

ບ�

ສ�ງຄຳເ�ັນ
ກ�ຽວກ�ບ

ເ�ກະສານ

ຊ� PQD ນຳຜູ�ກູ�ຢືມ  

ກະກຽມເ�ກະສານ
ໄ�ໃ��ຜູ�ກູ�ຢືມ

ກວດກາ PQER

ແ��ໄ�ຕາມຄຳເ�ັນຂອງ ADB ແ�ະ�ື
ຍ�ນທ�ບທວນຄນື PQER

ອອກຈ�ດໝາຍອະນຸມ�ດ
ໃ��ແ��ຜູ�ກູ�ຢືມ

ແ��ນ

ບ�
ສ�ງຄຳເ�ັນ

ຕ�ເ�ກະສານ

ປະເ�ີນບ�ນສຸດທ�າຍເ�ກະສານ ແ�ະ
ກະກຽມ ແ�ະ ຍ�ນ PQER ໄ�ໃ�� ADB

ຕອບກ�ບຜູ�ກູ�ຢືມຕ�ກ�ບຄຳຊ�ແ�ງ
ຂອງຜູ�ກູ�ຢືມ, ຖ�າຫາກມິ

ປະເ�ີນເ�ກະສານ ແ�ະ ຊອກຫາ
ຄຳຊ�ແ�ງຂາກຜູ�ສະໝ�ກ ຫາກເ�ັນວ�າ

ຈຳເ�ັນ

ຂໍຄຳຊ�ແ�ງຈາກຜູ�ກູ�ຢືມ
ຖ�າຫາກວ�າຈຳເ�ັນ

ສ�ນສຸດ

ເ��ມ

ເ�ກະສານ
ຮ�ບໄ��ບ�
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(ii) ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອວ່າມີພຽງແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານ 
ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ອະນຸຍາດເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ;

(iii) ຖືກດັດປັບໃຫ້ເໝາະສົມໂດຍສອດຄ່ອງກັບກັບຄຸນລັກສະນະການສະໜອງຂອງຕະຫຼາດທີ່ໄດ້ 
ຈາກການປະເມີນຕະຫຼາດ (ເຊັ່ນ ການສະໜອງຂອງຕະຫຼາດຫາກມີຄວາມສຸກງອມໜ້ອຍອາດ 
ຈະນຳໄປສູ່ການກໍານົດປະສົບການຕໍ່າສຸດ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າ); ແລະ

(iv) ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າທັງບໍ່ໄດ້ຖືກກີດກັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກຈຳກັດ ຈຳນວນຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ມີ 
ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມທີ່ຈະຖືກຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
(a) ບັນທັດຖານທີ່ “ເຄັ່ງຄັດ” ຫືຼ “ສູງເກີນ” ໄປໂພດ (ເຊັ່ນ ສິ່ງທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດເກີນກວ່າຄວາມ 

ຈຳເປັນສຳລັບສັນຍານີ້) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການກີດກັ້ນການແຂ່ງຂັນຢ່າງຮູນແຮງ ແລະ 
ອາດຈະ ນໍາໄປສູ່ການຮ້ອງທຸກ; ແລະ

(b) ບັນທັດຖານທີ່ “ໂຍະຍານ” ເກີນໄປ ອາດຈະເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິບໍ່ 
ເໝາະສົມຫຼາຍເກີນໄປເຂົ້າມາ ແລະ ອາດຈະນຳໄປສູ່ການຢັບຢັ້ງຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິດີ
ກວ່າເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າ 
ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຕໍ່າ.    

4.9 ເອກະສານການຄັດເລືອກວຸດທິກ່ອນການປະມູນ (PQD) ຕ້ອງໄດ້ລະບຸຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ທີ່ຜູ້ສະ
ໝັກຕ້ອງການຕໍ່ແຕ່ລະບັນທັດຖານ.

4.10 ສ່ວນບັນທັດຖານເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສໍາລັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງ 
ADB ສຳລັບວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນ ແລະ ໂຮງຊ່າງທີ່ມີເຕັກນິກສະຫັຼບ
ສັບຊ້ອນ ລວມທັງບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນມາດຕະຖານ. ບັນທັດ  
ຖານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ດັດປັບເປັນໄປຕາມໂຄງການ ຫືຼ ສັນຍາທີ່ຕັ້ງເປັນຄຳຖາມ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປຈະໄດ້ລວມ 
ບັນທັດຖານ ເຊິ່ງສະແດງຢູ່ໃນແຜນວາດ 5. 

a ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງໂຄງການ, ເງື່ອນໄຂຕ້ອງການອື່ນໆເຊັ່ນ ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກອາດຈະ 
ລວມມີປະສົບການ ຫຼື ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ແຜນວາດ 5: ບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ

ບັນທັດຖານ
                                      
ການປະເມີນຜົນ

ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ 

ປະຫວັດການບໍ່ປະຕິບັດ
ຕາມສັນຍາ

ຖານະດ້ານການເງິນປະສົບການ
(ສັນຍາທີ່ມີຄຸນລັກສະນະ ແລະ 

ຂະໜາດຄ້າຍຄືກັນ)a

ປະສົບການ 
(ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ)
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4.11 ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ແລະ ບັນທັດຖານການປະເມີນຜົນປະຫັວດການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ 
ໄດ້ກ່າວເຖິງຂ້າງລຸມນີ້. ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນທັດຖານ ໃນປະເດັນອື່ນ, ໃຫ້ອີງຕາມ SPQD.

1. ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ

4.12 SPQD ລະບຸບັນທັດຖານທີ່ຈະນຳໃຊ້ ເພື່ອກຳນົດວ່າ ຜູ້ສະໝັກມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ 
ການປະມູນໃນໂຄງການ. ຜູ້ສະໝັກຈະບໍ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມກັບໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຈາກ ADB ຫືຼ ADB 
ຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ສະໜັບສະໜູນ ພາຍໃຕ້ການໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫືຼ ສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກຈາກ ADB, ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ 
ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB (1998, ແລະ ສະບັບປັບປຸງຮອດປະຈຸບັນ)4 ແລະ ຕາມຫັຼກການຄວາມຊື່ສັດ 
ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳຂອງ ADB (2015, ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ),5 5 ບໍ່ວ່າຈະມີການວາງລະບຽບການ 
ໂດຍກົງຈາກ ADB ຫືຼ ບັງຄັບໃຊ້ໂດຍ ADB ຕາມຂໍ້ຕົກລົງໃນການບັງຄັບໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈຍົກເລີກຮ່ວມກັນ 
(2006).6 ຜູ້ສະໝັກ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ ຫືຼ ຖືກໂຈະ ຫືຼ ຖືກຍົກເລີກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈະຖືກປະຕິເສດ.     
ການສະໝັກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ບໍ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມຕ້ອງປະຕິ 
ເສດເຊັນດຽວກັນ.7

4.13 ລັດວິສາຫະກິດ ແມ່ນມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສະໜອງໄດ້ເງື່ອນ 
ໄຂເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ອີງ
ໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດ.

4.14 ຜູ້ກູ້ຢືມຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງຮັກສາບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ ແຕ່ບໍ່ສາ 
ມາດນໍາໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ່ຽນແທນຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ພາຍໃຕ້ການ 
ປະມູນເປີດກວ້າງ. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແມ່ນເປີດກວ້າງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທຸກບໍລິສັດ ທີ່ສະໜອງ 
ໄດ້ເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນສະເພາະ
ນັ້ນໆ. 

2. ປະຫັວດການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ

4.15 ການປະເມີນຜົນດ້ານປະຫັວດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ແມ່ນວຽກໃໝ່ໃນຂັ້ໜຕອນການຄັດເລືອກຄຸນ
ວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. ບັນທັດຖານນີ້ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອກຳນົດຜູ້ສະໝັກ ທີ່ມີປະຫັວດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ. ສໍາລັບ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ອີງໃສ່ມາດຕະຖານ SPQD.

4.16 ວິທີການທີ່ນິຍົມໃນການແຈກຢາຍເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແມ່ນຜ່ານ 
ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນກໍລະນີທີ່ນໍາໃຊ້ການແຈກຢາຍເປັນເອກະສານຈິງ (ເປັນເຈັ້ຍ) ກໍອາດຈະເກັບ ຄ່າທໍານຽມ 
ເລັກນ້ອຍ

4.17 ການໃຫ້ເວລາພຽງພໍແກ່ຜູ້ສະໝັກປະກອບເອກະສານຍື່ນປະມູນ—ເລີ່ມແຕ່ມື້ອອກໜັງສືເຊີນເຂົ້າ່ຮ່ວມ
ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ—ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສະໝັກກະກຽມເອກະສານຍື່ນປະມູນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບ 
ຖ້ວນ. ສ່ວນສັນຍາທີ່ມີຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນໜ້ອຍ, ກໍແນະນໍາວ່າຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ 6 ອາທິດສຳລັບສັນຍາທີ່ປະກາດ 
ການປະມູນສາກົນ ແລະ 4 ອາທິດ ສຳລັບສຳລັບສັນຍາທີ່ປະກາດການປະມູນພາຍໃນປະເທດ. ໄລຍະເວລາດັ່ງ    
ກ່າວນີ້ອາດຈະຫຸຼດລົງໃນກໍລະນີນໍາໃຊ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ. ຄວນຫຍໍ້ລົງ ຫືຼ ຢືດອອກຂຶ້ນຢູ່ກັບ 

4 ເອກະສານ ADB. 2010. ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ. ມະນີລາ. https://www.adb.org/sites/
default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf.

5 ເອກະສານ ADB. 2015. ຫັຼກບັນຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ (2015). ມະນີລາ. https://www.adb.org/sites/default/
files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf.

6 ທີ່ເວັບໄຊ: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32774/files/cross-debarment-
agreement.pdf.

7 ບັນຊີລາຍຊື່ການວາງໂທດທີ່ເວັບໄຊ https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/alldocs/AANA-
AAFBDE?OpenDocument.
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ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນຂອງສັນຍາ.

4.18 ພາຍຫັຼງອອກເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງສະໜອງການຂໍ 
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຈາກຜູ້ສະໝັກທັນທີ ແລະ ອອກເອກະສານດັດແກ້ເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ ຕາມເອກະສານການຄັດ 
ເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. ໃນກໍລະນີຜ່ານການທົບທວນກ່ອນ, ເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ 
ການປະມູນ ອາດຈະຖືກດັດແກ້ກໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງ ADB (ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ 
ທີ່ຈະທົບທວນ, ໃຫ້ອີງຕາມຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ).

C.  ບາດກ້າວທີ 3: ການຍື່ນ ແລະ ການປະເມີນຜົນຜູ້ສະໝັກ

4.19 ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນຈະດໍາເນີນການສືບຮູ້ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ສະໝັກ, ລວມທັງຄວາມເຂັ້ມງວດ 
ແລະ ຄວາມຮອບຄອບໃນການທົບທວນເອກະສານຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ, ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ແລະ       
ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຕິດພັນກັບສັນຍາທີ່ຈະມອບໃຫ້. ໃນລະຫ່ວາງການປະເມີນຜົນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງ:

(i) ຮັກສາເປັນຄວາມລັບຢ່າງເຂັ້ມງວດຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ,
(ii) ຍົກເລີກທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ຫືຼ ຄວາມກົດດັນ ທີ່ມີລັກສະນະບິດເບືອນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ 

ປະເມີນຜົນ ແລະ ຮັກສາມາດຕະຖານຈັນຍາບັນສູງສຸດ, ແລະ
(iii) ນຳໃຊ້ແຕ່ບັນທັດຖານເທົ່ານັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ທຸກໆບັນທັດຖານຄຸນວຸດທິສະເພາະ ທີ່ລະບຸຢູ່

ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ.
4.20 ພາຍຫັຼງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນກະກຽມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຄັດ 
ເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ (PQER). ໃນຕົວບົດລາຍງານເອງ ຕ້ອງລວມມີ ແລະ ຄວນຈະ. 

(i) ລະບຸແຕ່ລະບັນທັດຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ 
(ii) ອະທິບາຍສາເຫດ ຕໍ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ທີ່ຂາດຄຸນວຸດທິ ບໍ່ສະໜອງໄດ້ຕາມບັນທັດຖານດັ່ງກ່າວ. ສໍາລັບ 

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະນໍາຂອງ ADB ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ (2018). 

4.21 ບົດລາຍງານ ຄວນສົ່ງຫາ ADB ໃນກໍລະນີຜ່ານການທົບທວນກ່ອນ. ຈາກນັ້ນ ADB ອາດຖາມ ຜູ້ກູ້ຢືມ 
ຄືນເພື່ອໃຫ້ເຫດຜົນໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫືຼ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ.

4.22 ຕໍ່ກັບສະຖານະການຍົກເວັ້ນສະເພາະ, ໃນເວລາດໍາເນີນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ 
ຫາກພົບຂໍ້ບົກຜ່ອງ (ເຊັ່ນ ບັນທັດຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ ຈະເຫັນວ່າບໍ່ມີຜູ້ 
ສະໝັກ ຫືຼ ມີໜຜູ້ສະໝັກໜ້ອຍບໍລິສັດ ສາມາດຜ່ານເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນໄດ້, ເມື່ອມັນຮູ້ວ່າການສະ
ໜອງຂອງຕະຫຼາດເຫັນວ່າມີຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ຈະປະຕິບັດສັນຍາໄດ້), ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດຍອມຮັບຜົນການ 
ປະເມີນດັ່ງກ່າວ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການປະມູນ ຫືຼ ແຈ້ງການວ່າການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນເປັນໂມຄະ 
ແລະ ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຈົນຮອດການເປີດຊອງປະມູນ. ແຕ່ອີກທາງເລືອກອື່ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດທົບທວນການເອກະ 
ສານຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຄືນ ແລະ ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຄືນໃໝ່; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງນີ້ຄວນປະຕິ
ບັດສະເພາະໃນກໍລະນີເພື່ອນໍາໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນທີ່ຜ່ານການປັບປຸງ  ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການທີ່ຜ່ານການ 
ປັບປຸງເທົ່ານັ້ນ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜ່ານການທົບທວນກ່ອນ, ຄວນຈະຕ້ອງປຶກສາກັບ ADB ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດ.
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D.  ບາດກ້າວທີ 4: ການແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ

4.23 ບາດກ້າວສຸດທ້າຍຂອງຂະບວນການ ແມ່ນການແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ, ເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນ, ຜົນຂອງການປະເມີນຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. ສຳລັບຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະບໍລິສັດ, ໝາກຜົນ ໄດ້ຮັບສາມາດ 
ແຈ້ງໄດ້ມີ:

(i) ຜູ້ສະໝັກສະໜອງໄດ້ບັນທັດຖານ ແລະ ຜ່ານຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຫືຼ
(ii) ຜູ້ສະໝັກບໍ່ສະໜອງໄດ້ບັນທັດຖານ ແລະ ບໍ່ຜ່ານຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ. 

 
4.24 ຕໍ່ກັບຜູ້ສະໝັກທີ່ບໍ່ຜ່ານຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ກໍ່ຄວນຈະໃຫ້ເຫດຜົນສະເພາະໃນການປະຕິເສດ
ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເຫຼົ່ານັ້ນຊາບ.

4.25 ກູ້ຢືມຄວນຈະເຜີຍແຜ່ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກ ທີ່ຜ່ານຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ເຊີນເຂົາເຈົ້າຍື່ນ
ຊອງປະມູນໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ADB ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ມີຊ່ອງຫ່ວາງຫຼາຍ ໃນໄລຍະເວລາຂອງການຄັດເລືອກຄຸນ 
ວຸດທິກ່ອນການປະມູນສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ການເລີ່ມຂະບວນການປະມູນ. ເອກະສານເຊີນປະມູນຕ້ອງມີພ້ອມ ເພື່ອ 
ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ 
ຫັຼງສໍາເລັດການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຢູ່ພາຍໃນ 6 ເດືອນພາຍຫັຼງໄດ້ແຈ້ງອະນຸ 
ມັດຈາກ ADB. ຖ້າຕົກໄລຍະເວລາເກີນກວ່າ 6 ເດືອນ ອາດຈະຕ້ອງດໍາເນີນຂະບວນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ
ການປະມູນຄືນໃໝ່ ຫືຼ ທາງເລືອກອື່ນທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຕົກລົງຈາກ ADB ລ່ວງໜ້າ. 

4.26 ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແກ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຊາບວ່າ ການກວດ 
ກາຢັ້ງຢືນຄືນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ ໃນໄລຍະການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນນັ້ນ ອາດ ຈະເກີດຂຶ້ນ 
ໃນໄລຍະດໍາເນີນການປະມູນ, ແຕ່ຖ້າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຫາກບໍ່ສາມາດກວດກາຢັ້ງຢືນຄືນໄດ້ ບໍ່ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ,       
ເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງຜູ້ສະໝັກນັ້ນໆ ອາດຈະຖືກປະຕິເສດຕາມດູນພິນິດຜູ້ກູ້ຢືມເອງ.



V. ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນເພື່ອທົບທວນເພີ່ມເຕີມ

5.1 ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ:

(i) ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ: https://www.adb.org/documents/guide-
bidevaluation

(ii) ມາດຕະຖານເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ:  
https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/
goods-services/documentsprequalification

(iii) ຄູ່ມືແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ ເພື່ອການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ: 
https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide

https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/documents#prequalification
https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/documents#prequalification
https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide


ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ
ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ອະທິບາຍການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ທີ່ເປັນກົນໄກເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຈະ
ໄດ້ຜູ້ສະໝັກ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ຍື່ນຊອງປະມູນ ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອແປງ, ການບໍລິການ ແລະ 
ຂັ້ນຕອນທີ່ຈະປະຕິບັດໃນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ໃນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫຼື ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ 
ADB ຫຼື ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ພາຍໃຕ້ກອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ປີ 2017, ມີຄຸນລັກສະນະໃໝ່ 
ໃນຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຈໍາກັດຈໍານວນ ຜູ້ສະໝັກ 
ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ແລະ ບັນທັດຖານດ້ານປະຫວັດການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາຜ່ານມາ. 
ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງ ແລະ ຄວນນຳໃຊ້ບົນພື້ນຖານ “ຄວາມແທດເໝາະ 
ກັບຈຸດປະສົງ, ໃນບ່ອນທີ່ມີຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນຂອງສັນຍາສາມາດເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງ 
ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນເກີນຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ.

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ADB ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ ປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ADB ແມ່ນ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂດພາກພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍ 
ດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະ     
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ມີ 
ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ADB ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 48 
ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດ 
ທະນາປະກອບມີ ການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, ການຄໍ້າປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍ 
ເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.
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