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ໃໝ່ສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊິ່ງແມ່ນນະໂບບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສຳລັບ 
ສິນຄ້າ, ວຽກຮັບເໝົາ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ສະບັບປີ 2017 ຕາມການ 
ດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ); ແລະ ບັນດາລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB 
ສຳລັບ: ສິນຄ້າ, ວຽກຮັບເໝົາ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (ສະບັບປີ 2017 
ຕາມການດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ). ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ປ່ຽນແທນບັນດາຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການ 
ໃຊ້ທີ່ປຶກສາ (ສະບັບປີ 2013 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
(ສະບັບປີ 2015 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ). ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ລະບຽບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບບັນດາກິດຈະກຳການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງບັນດາສຳນັກງານທີ່ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກ ADB ໃນທັງໝົດ ຫືຼ ເປັນ 
ບາງສ່ວນເຊິ່ງເປັນເງິນກູ້ ຫືຼ ເປັນເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຫືຼ ໃນຮູບແບບກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍ 
ADB. ADB ໄດ້ອອກແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບປີ 2017 ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນປະໂຫດຍທີ່ສຳຄັນ ແລະ 
ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນຕະຫຼອດຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດໂຄງການໂດຍການປັບປຸງຈຸດສຸມໃສ່ຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ຄວາມ 
ເໝາະສົມຂອງຈຸດປະສົງ.

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືແນະນຳຫຼາຍສະບັບທີ່ໄດ້ຖືກຈັດພີມອອກໂດຍ ADB ໃນປີ 
2018 ເພື່ອນຳໃຊ້ໄປຄຽງຄູ່ກັບນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບປີ 2017 ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ. ຄູ່ມືແນະນຳແຕ່ລະອັນເວົ້າເຖິງປະເດັນສະເພາະສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ), ຜູ້ປະມູນ ແລະ ພາກຊຸມຊົນພາຍໃຕ້ຂອບວຽກໃໝ່ (ເບິ່ງໃນລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້). ບັນດາ 
ຄູ່ມືແນະນຳມີການອ້າງອີງໃສ່ກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ຄວນອ່ານຫຼາຍຄູ່ມືເພື່ອຊອກຮູ້ສິ່ງທີ່ 
ພົວພັນກັນ. ເອກະສານອ້າງອີງທັງໝົດຂອງ “ບັນດາຄູ່ມືແນະນຳ” ມີເນື້ອໃນທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມືແນະນຳ
ເຫຼົ່ານີ້. ຄູ່ມືເຫຼົ່ານີ້ອາດຖືກດັດແກ້, ປ່ຽນແທນ, ຫືຼ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.



ກ່ຽວກັບສິ່ງພີມເຫຼັ້ມນີ້v

ການປະຕິຮູບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ໂດຍ 
ປັບປຸງການປະຕິບັດແບບມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ຄຸນນະພາບ, ແລະ ປະສິດທິຜົນຕະຫຼອດຮອບວຽນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເບິ່ງໃນການສາທິດຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ເບິ່ງຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການ
ນຳໃຊ້ທຶນ). ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງຮ່າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂດຍ 
ມີສາມເສົາຄ້ຳເຊັ່ນ: ປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບ, ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ. ສອງຫັຼກການຫັຼກດ້ານຄວາມ 
ໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເປັນທຳແມ່ນມີຢູ່ທຸກອົງປະກອບຂອງໂຄງຮ່າງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ໄລຍະເວລາ
ເວລາແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຂອງຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ. ຖ້າມີການປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງໄວວາ ຫືຼ ຖ້າວ່າ 
ຂະບວນການວຽກງານໃດໜຶ່ງຫາກສຳເລັດຢ່າງໂດຍໄວ ຄຸນຄ່າຂອງວຽກງານກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ ໂຄງການສ້າງທາງເສັ້ນໜຶ່ງສຳເລັດກ່ອນກຳນົດກໍ່ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ເສດຖະກິດ, 
ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫືຼ ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ການບໍລິການ. ມັນເປັນການເຮັດໃຫ້ການລົງ 
ທຶນໄດ້ຮັບເງິນຄືນໄວຂຶ້ນສຳລັບອົງກອນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເປັນການປະຕິບັດໂຄງການໄວຂຶ້ນ ແລະ ການ
ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນກໍ່ໄວຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າວ່າໂຄງການປະຕິບັດຊັກຊ້າກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນ
ຄ່າຂອງໂຄງການສູນເສຍຫຼາຍ. 

ໃນເວລາພິຈາລະນາຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສິ່ງທີ່ (i) ເຮັດໃຫ້ໄລ 
ຍະເວລາຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສັ້ນລົງ ຫືຼ (ii) ເລັ່ງໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາມີຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ.

ຄວາມໂປ່ງໃສ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ
ແມ່ນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢ່າງປະຢັດ 

ຊຶ່ງຕ້ອງປະເມີນມູນຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, 
ການບໍ່ອີງໃສ່ລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງເໝາະສົມ

ປະສິດທິພາບ ຄຸນນະພາບ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກຳຫຸຼດລົງ
• ທັກສະເພີ່ມຂຶ້ນ
• ການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ 

ລະສູງເພີ່ມຂຶ້ນ
• ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດ 

ຈ້າງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
• ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມ 

ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຼນິກ

• ສະໜັບສະໜູນ  
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

• ແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນ 
ຢ່າງທັນການ

• ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງປະເທດສະມາຊິກກຳລັງ 
ພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 

• ການວາງແຜນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

• ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
• ສັນຍາມີຫັຼກການຈະແຈ້ງ 

ໃນການປະຕິບັດ
• ຈຳນວນການຮ້ອງຮຽນ 

ມີໜ້ອຍ
• ຂັ້ນຕອນວຽກງານ ADB 

ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 

• ການປະມູນທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ 
ແຂ່ງຂັນ

• ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
• ການຢັ້ງຢືນຮັບຮູ້ທາງ 

ເລືອກຕ່າງໆຂອງການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການຕັດສິນທີ່ອີງໃສ່ຫັຼກການ
• ການວາງແຜນການຈັດຊື້-

ຈັດຈ້າງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
• ການມອບໝາຍ
• ການປະມູນທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ສະເໜີ  

ຢ່າງມີຫັຼກການ 

ຄວາມເປັນທຳ
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ຈຸດປະສົງ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍຜູ້ອ່ານດ້ວຍການຊີ້ແຈງ ແລະ ອະທິບາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ 
ADB ສະບັບປີ 2017 ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ). 

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມສຳລັບຜູ້ອ່ານເພື່ອພິຈາລະນາໃນເວລານຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ເຂົ້າໃນສະພາບການຕົວຈິງ. 

ເອກະສານທີ່ດັດແກ້ໄດ້
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງໃຊ້ເປັນເອກະສານທີ່ສາມາດດັດແກ້ໄດ້ໃນເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ.

ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງສູນທຸລະກິດຂອງ ADB ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສະບັບຫ້ຼາສຸດ ແລະ ສະບັບດັດແກ້ຢູ່ທີ່, https://
www.adb.org/business/main.

ຜູ້ອ່ານ 
ໃນຫຼາຍສະພາບການ ຜູ້ອ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ອ່ານ. ເພື່ອ 
ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ໄດ້ມີຄວາມຄາດຫັວງຕໍ່ຜູ້ອ່ານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຜູ້ອ່ານແມ່ນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທັງໝົດ ຫືຼ ເປັນບາງສ່ວນຈາກ ADB ທີ່ເປັນເງິນກູ້ ຫືຼ 
ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຫືຼ ເປັນກອງທຶນທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ ADB. 

ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມ, ຄຳອະທິບາຍ, ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ແຫ່ຼງຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ເປັນ
ປະໂຫຍດແມ່ນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ADB. 

ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງສູນທຸລະກິດຂອງ ADB ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຢູ່ທີ່, https://www.adb.org/business/
main.

ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລຳດັບຂອງບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ອະທິບາຍ ແລະ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບບັນຂໍ້ກຳນົດຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບຜູ້ 
ກູ້ຢືມຂອງ ADB: ສິນຄ້າ, ໜ້າວຽກ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ເປັນທີປຶກສາ (ສະບັບປີ 2017 ແລະ 
ອີງຕາມການດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ) ທີ່ນຳໃຊ້ສຳລັບບັນດາສຳນັກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ບັນດາໂຄງການ 
ລວມ (ລວມທັງບັນດາໂຄງການຍ່ອຍ) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ADB ສຳລັບທັງໝົດ ຫືຼ ສຳລັບບາງສ່ວນຂອງໂຄງການ 
ເຊິ່ງເປັນເງນກູ້ສຳລັບການລົງທຶນ (ບໍ່ລວມເງິນກູ້ທີ່ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດ ຫືຼ ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງ ADB), 
ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB (ບໍ່ລວມເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ADB ແລະ ພະນັກງານ 
ທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ), ຫືຼ ບັນດາກອງທຶນທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ADB. 

ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫ່ວາງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ບັນດາລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໃຫ້ຖືເອົາລະບຽບການເຫຼົ່ານີ້ເປັນຫັຼກ. ຂໍ້ຕົກລົງການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງສາມາດພົວພັນທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ADB. ສິດ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆລະຫ່ວາງຜູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນ 
ຄ້າ, ໜ້າວຽກ ຫືຼ ການບໍລິການຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍເອກະສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະທີ່ອອກ 
ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ອີງໃສ່ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນລະຫ່ວາງຜູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ຄູ່ມືແນະ 
ນຳສະບັບນີ້.

https://www.adb.org/business/main
https://www.adb.org/business/main
https://www.adb.org/business/main
https://www.adb.org/business/main
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ຕົວອັກສອນຫຍໍ້

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

CMP — ແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

PPP — ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານລະຫ່ວາງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

SMART —  ສະເພາະເຈາະຈົງ, ວັດແທກໄດ້, ບັນລຸໄດ້, ສອດຄ່ອງ, 
ມີກຳນົດເວລາ

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ



viii

ບົດສະຫຸຼບໂດຍສັງເຂບ

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ມີຂໍ້ມູນສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫັຼກ 
ການຄຸນນະພາບຢູ່ໃນບັນດາໄລຍະສຳຄັນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ADB (ເຊັ່ນ ການ 
ວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການອອກແບບ ແລະ ການກະກຽມເອກະສານປະມູນ, ການທົບທວນ 
ການປະມູນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດສັນຍາ). ເອກະສານສະບັບນີ້ມີບັນຊີກວດກາສຳລັບບັນ 
ດາລາຍການທີ່ອາດຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໂດຍຜູ້ປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄຸນ 
ນະພາບໃນເວລາມີການຕັດສິນຕ່າງໆໃນໄລຍະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ຖ້າມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຕັດສິນບັນຫາໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການໃຫ້ການສະ 
ໜັບສະໜູນອາດ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນເວລາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ວາງແຜນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຢູ່ໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ,ໂດຍຮັບປະ 

ກັນໃຫ້ຂະບວນການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ທີ່ຈະພາໃຫ້ໂຄງການຊັກຊ້າ.

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
• ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຫັຼກການຄຸນນະພາບເຊັ່ນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມທົນທານ 

ແລະ ທັດ ສະນະການຊົມໃຊ້.
• ໂດຍອີງໃສ່ຫັຼກການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຜູ້ກູ້ຢືມສາມາດວາງແຜນ 

ແລະ ປະຕິບັດວິທີການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່
ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຢູ່ແຕ່ລະໄລຍະຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ເພີ່ມຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ
• ໂດຍອີງໃສ່ຫັຼກຖານຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ທຶນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍໃນການສະໜອງຜະ 

ລິດຕະພັນ ຫືຼ ການບໍລິການທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ.
• ສົ່ງເສີມການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການທົດແທນເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫ່ວາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄຸນ 

ນະພາບ.





I. ພາກສະເໜີ

A.  ຈຸດປະສົງ
1.1 ຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືແນະນຳເຫ້ັຼມນ້ີແມ່ນເພ່ືອອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄຸນນະ 
ພາບຕະຫຼອດຮອບວຽນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB). ຄູ່ມືແນະນຳ 
ສະບັບນີ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຜູ້ຢືມ (ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືລອລ້າ) ກ່ຽວກັບວິທີການເຊື່ອມສາຍເອົາຄຸນ 
ນະພາບເຂົ້າໃນໄລຍະຕ່າງໆຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລວມທັງການເອົາໃຈໃສ່ການທົດແທນ 
ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫ່ວາງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ. ຄຸນນະ ພາບແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຄິດໄລ່ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ 
ຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ເຊິ່ງສົມທຽບລະຫ່ວາງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ທຽບໃສ່ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການພັດທະນາ. ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຄວນອ່ານຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ນຳໃຊ້ໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມ 
ຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ.

1.2 ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ສຳລັບຄຸນນະພາບໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບສິນຄ້າ, ວຽກ 
ມອບເໝົາ, ສະຖານທີ່ປະກອບການ, ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາພາຍໃຕ້ບັນດາໂຄງ 
ການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ADB ໃນທັງໝົດ ຫືຼ ເປັນບາງສ່ວນຂອງໂຄງການທີ່ເປັນ 
ເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, ຫືຼ ພາຍໃຕ້ກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍ ADB ໂດຍມີການ 
ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງ ADB ສຳລັບ: ສິນຄ້າ, ວຽກມອບເໝົາ, ການບໍລິການ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ (ສະບັບປີ 2017 ໂດຍອີງຕາມການດັດແກ້ເປັນແຕ່ 
ລະໄລຍະ) ແລະ ບັນດາລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມ ຂອງ ADB: ສິນຄ້າ, ວຽກຮັບເໝົາ, 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ (ສະບັບປີ 2017 ແລະ ອີງຕາມການ 
ດັດແກ້ແຕ່ລະໄລຍະ). ຄຸນນະພາບສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່  
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການບໍລິການທີປຶກສາທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB.

1.3 ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ເວົ້າເຖິງຄຸນນະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ (i) ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ, (ii) ການອອກແບບ (ການອອກແບບມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ແລະ ການອອກແບບດ້ານ 
ວິສະວະກຳ) ແລະ ການກະກຽມເອກະສານການປະມູນ, (iii) ການທົບທວນການປະມູນ ແລະ 
ການເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ແລະ (iv) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະຕ່າງໆຂອງ 
ການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດສັນຍາຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB (ແຜນວາດ 1).

B.  ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄຸນນະພາບ
1.4 ຄຸນນະພາບແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນຂອງທຸກໄລຍະຂອງສັນຍາ ແລະ ຕະຫຼອດຮອບວຽນຂອງ 
ໂຄງການນັບແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາແນວຄວາມຄິດ ແລະ ເຮັດກໍລະນີສຶກສາ; ຜ່ານໄລຍະການ 
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ແຜນວາດ 1: ຮອບວຽນການຈັດຊິື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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ວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບ; ຈົນເຖິງໄລຍະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄລ 
ຍະສຳເລັດໂຄງການ. ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນໄລຍະສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ  
ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບໄລຍະອື່ນໆຂອງໂຄງການທີ່ມີໂອກາດໃນການຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຄຸນນະພາບ ຫືຼ ເກີນກວ່າເງື່ອນໄຂຄຸນນະພາບດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອ 
ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງໂດຍຄຳນຶງເຖິງບັນດາເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນ.

1.5 ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ ບັນດາສັນຍາຂອງໂຄງການຕ້ອງປະກອບ 
ສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບ: ADB; ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ ຫືຼ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ.1 
ເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ບັນດາຜູ້ຈັດການໂຄງການ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍສັນຍາ 
ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນເວລາຈຸດຕ່າງໆ ທີ່ເໝາະສົມຢູ່ໃນ 
ຂະບວນການຂອງໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໄດ້ປະກອບສ່ວນເພື່ອບັນ
ລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

1 ຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ແລະ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ແມ່ນ ຖືກເອີ້ນຊື່ລວມວ່າ 
“ຜູ້ຮັບເໝົາ.”
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C.  ບົດບາດຂອງຄຸນນະພາບໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
1.6 ຄຸນນະພາບແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາເງ່ືອນໄຂສຳຄັນຂອງການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງທ່ີມີຢູ່ໃນນະໂຍ 
ບາຍກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສະບັບປີ 2017. ດ້ານອື່ນໆປະກອບມີດ້ານເສດຖະກິດ, 
ປະສິດທິພາບ, ຄວາມເປັນທຳ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ທຶນ. ຄຸນນະພາບນີ້ 
ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທັດສະນະຄຳຄິດເຫັນທີ່ເຄີຍມີເປັນປະເພນີແລ້ວກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບໃນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ໃນປະຫັວດສາດທີ່ຜ່ານມາ, ຄຸນນະພາບຢູ່ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມັກຈະຈຳກັດຢູ່ 
ສະເພາະແຕ່ການນຳເອົາມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກທີ່ກຳນົດໃຫ້ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂເປັນຢ່າງຕ່ຳ ໂດຍເອົາ 
ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນເອກະສານການປະມູນ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ຊະ 
ນະການປະມູນໂດຍອີງໃສ່ລາຄາການປະມູນທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ ແລະ ຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂໃນລະດັບຕ່ຳ 
ສຸດຂອງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.

1.7 ໃນຂະນະທີ່ວິທີການນີ້ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳສຳລັບ 
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການບໍລິການແບບກະທັດຮັດແຕ່ມັນບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມສຳ 
ລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນສຳລັບສິນຄ້າ, ວຽກມອບເໝົາ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ 
ທີ່ອາດມີການທົດແທນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະ ຫ່ວາງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ສຳລັບປະເພດ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຫຼົ່ານີ້, ການເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນ ທີ່ມີລາຄາຕ່ຳທີ່ສຸດທີ່ຕອບສະ 
ໜອງຕາມເງື່ອນໄຂຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ອາດຈະພາໃຫ້ມີຜົນກະທົບໃນທາງບໍ່ດີຕໍ່ການປະຕິບັດສັນຍາ ຫືຼ ຜົນ 
ໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະທັງໝົດຂອງໂຄງການ, 
ແລະ ກຳນົດເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

1.8 ການທົບທວນຄຸນນະພາບຂອງເງື່ອນໄຂສຳຄັນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນທັດສະນະຂອງ ADB ທີ່ວ່າການພິຈາລະນາຄຸນນະພາບໃນໄລຍະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນສິ່ງ 
ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອບັນລຸຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ທຶນ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງທ່າອ່ຽງຂອງຄວາມເປັນໄປ 
ໄດ້ເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົ້າ 
ໝາຍການພັດທະນາ.

D.  ທັດສະນະແບບພາວະວິໄສໃນການປະເມີນຄຸນນະພາບ
1.9 ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ແລະ ການປະເມີນຄຸນນະພາບອາດກ່າວເຖິງອັດຕະວິໄສໃນ 
ການປະເມີນ ເຊິ່ງອາດມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກທີ່ຈະປັບຕົວໃນເວລາຖືກທ້າທາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ 
ຖືກສວຍໃຊ້. ຄວາມເປັນອັດຕະວິໄສນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະມັດລະວັງ 
ໃນຂະບວນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

1.10 ການປະເມີນບັນດาປັດໃຈດ້ານຄຸນນະພາບອາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກສວຍໃຊ້ຈາກການ 
ຕັດສິນບັນຫາແບບໃຊ້ອຳນາດພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ການມີອິດທິພົນທີ່ຮູ້ສຶກຕົວ ຫືຼ ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ຄວາມສ່ຽງ 
ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ມີຄຳແນະນຳບາງຢ່າງກ່ຽວ 
ກັບວິທີການທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອທັດສະນະແບບພາວະວິໄສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍອີງ 
ຕາມເງື່ອນໄຂທາງດ້ານຄຸນນະພາບ.



II. ໃຫ້ຄຳນິຍາມຄຳວ່າຄຸນນະພາບ

A.  ຄຳນິຍາມຂອງຄຸນນະພາບ
2.1 ADB ໄດ້ໃຫ້ຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບຄຳວ່າ ຄຸນນະພາບ ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຫັຼກເປັນ 
ເທື່ອທຳອິດໃນການອອກນະໂຍບາຍໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນປີ 2017. ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດ
ຈ້າງໃຫ້ຄຳຍິນາມຄຳວ່າຄຸນນະພາບແມ່ນເງື່ອນໄຂອັນໜຶ່ງທີ່ “ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດແຈງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຢ່າງມີໂຄງສ້າງເພື່ອຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປັດໃຈປະກອບເຂົ້າ ແລະ ສະໜອງຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງມີມາດຕະ 
ຖານທີ່ເໝາະສົມໃນລັກສະນະທີ່ທັນເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ 
ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂດຍຄຳນຶງເຖິງສະພາບການຕົວຈິງ, ຄວາມສ່ຽງ, ມູນຄ່າ, ແລະ 
ຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.”

2.2 ຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນ້ີສາມາດສຶກສາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍດາຍຂ້ຶນດ້ວຍການວິ 
ເຄາະແຕ່ລະສ່ວນຂອງຄຳນິຍາມໃນລັກສະນະຕໍ່ໄປນີ້.

1. …ການຈັດແຈງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ້ອງມີໂຄງສ້າງ…

(i) ຜູ້ປະຕິບັດການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໄລຍະການ 
ວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອວິເຄາະ ແລະ ຄັດເລືອກການຈັດແຈງວຽກງານໃນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງ, ໂດຍການຄຳນຶງເຖິງສະພາບ 
ການຕົວຈິງ, ມູນຄ່າ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(ii) ບັນດາລະບຽບການຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະບັບ 2017 (ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນເອກະສານ 
ຊ້ອນທ້າຍ 2, ວັກ 4 [e]) ໄດ້ໃຫ້ຄຳນິຍາມ “ການຈັດແຈງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ“ ວ່າແມ່ນ 
“ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ ແລະ ເງື່ອນໄຂປະເມີນ ແລະ ຍຸດ 
ທະສາດການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ (ສິ່ງທີ່ລວມເຂົ້າໃນສັນຍາ, ປະ 
ເພດຂອງສັນຍາ, ຂໍ້ກຳນົດຫັຼກ ຂອງການເຮັດສັນຍາ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢູ່ໃນສັນຍາ 
ແລະ ກຳນົດເວລາການເບີກຈ່າຍ), ລວມທັງການສະແດງທັດສະນະຕໍ່ການຕັດສິນ 
ບັນຫາ ແຕ່ລະເລື່ອງ; ແລະ ຂອບເຂດຂອງມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຫັຼກ ແລະ ເງື່ອນ 
ໄຂທາງດ້ານຄຸນນະພາບ.”

(iii) ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 
ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳໃນການວາງແຜນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ລວມທັງການວິເຄາະ 
ແລະ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຕ່າງໆໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

2. …ເພື່ອຈັດຊື້-ຈັດຈ້ງປະກອບເຂົ້າ ແລະ ເພື່ອສະໜອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ຢ່າງເໝາະສົມ, ທັນເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ...

(i) ການຈັດແຈງວຽກງານຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງຄວນຖືກອອກແບບໃຫ້ຮັບປະກັນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ 
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ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄັດເລືອກຜູ້ປະມູນໃດໜຶ່ງ (ຫືຼ ຜູ້ປະມູນຫຼາຍຄົນ) ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ສາມາດທີ່ຕ້ອງການໃນການສະໜອງສິນຄ້າ ຫືຼ ສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ເຮັດວຽກຮັບ
ເໝົາໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມ.

(ii) ຜູ້ປະມູນຕ້ອງຮັບຮູ້ເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບ 
ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງກັບມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມ. ການ 
ມີເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ (ຫືຼ ການອອກແບບ) ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ 
ແມ່ນສິ່ງປະກອບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບ.

(iii) ປະເດັນສຳຄັນຂອງຄຸນນະພາບແມ່ນການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະມູນ ເພື່ອ 
ຕອບສະໜອງຕາມຫັຼກການ. ດັ່ງນັ້ນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຈຶ່ງມີ 
ຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສຳລັບສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມສະລັບ 
ສັບຊ້ອນ, ຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນຂອງວຽກຮັບເໝົາ ແລະ ວຽກບໍລິການ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແ
ຕ່ຈະກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຫັຼງຈາກນັ້ນກໍຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຊະນະການປະ
ມູນ ໂດຍອີງໃສ່ລາຄາເປັນຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງປະເມີນບັນດາຜູ້ປະມູນເພື່ອ
ໃຫ້ຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະມູນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມບັນດາຈຸດປະສົງ ຂອງສັນຍາ ຫືຼ 
ບໍ່ (ລວມທັງຄຸນນະພາບ, ກຳນົດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ). 

3. …ເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂດຍຄຳນຶງ 
ເຖິງສະພາບການຕົວຈິງ, ຄວາມສ່ຽງ, ມູນຄ່າ, ແລະ ຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນຂອງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(iv) ຈຸດປະສົງຂອງວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການພັດທະນາຍຸດທະສາດ, ການ 
ປະມູນ, ການທົບທວນການປະມູນ ແລະ ການຄັດເລືອກຜູ້ຮັບເໝົາ ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມ 
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ວຽກງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸຜົນ 
ໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຫັຼກການຂອງ ADB ແລະ ມາດຕະ
ຖານກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ.

(v) ຂະບວນການນີ້ຄວນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຢູ່ໃນຂະແໜງການ ຫືຼ ສຳນັກກງານ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບໂຄງການ 
ເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ໂດຍທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະມີຕໍ່ຄຸນນະພາບຢູ່ແຕ່ລະໄລຍະຂອງຮອບ
ວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດໃນການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້.

(vi) ຂະບວນການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງແມ່ນສ່ວນທ່ີສຳຄັນອັນໜ່ຶງເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບ 
ຂອງຜົນການປະຕິບັດໂຄງການ. ADB ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມບົດບາດທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງຄຸນນະພາບໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຜົນໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

B. ການກຳນົດຄຸນນະພາບສຳລັບການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຕ່ 
ລະຄັ້ງ

2.3 ຄຸນນະພາບສາມາດຖືກກຳນົດຢູ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບໂດຍຂຶ້ນກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າ, 
ວຽກຮັບເໝົາ ຫືຼ ການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ກຳລັງຖືກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຢູ່ນັ້ນ. ຕາຕະລາງ 1 ມີຕົວຢ່າງຂອງບາງ 
ວິທີການໃນການກຳນົດຄຸນນະພາບສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຕ່ລະປະເພດ.
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2.4 ບັນດາລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3, ວັກ 36-41) ຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການອອກແບບ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບໃນລະດັບທີ່ໄດ້ 
ກຳນົດໃຫ້. ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ ໝາຍເຖິງວ່າ ຕ້ອງມີຄຸນນະພາບລະດັບສູງສຸດ (ໝາຍຄວາມວ່າຄຸນນະພາບສູງ
ກວ່າຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ຂອງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ), ແຕ່ວ່າ ໝາຍເຖິງຄຸນນະພາບທີ່ເໝາະສົ
ມທີ່ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຈຸດປະສົງຢ່າງເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ບັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ທຶນໂດຍ 
ອີງຕາມງົບປະມານທີ່ມີ.

C.  ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ

2.5 ເພື່ອປັບປຸງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແທດເໝາະ 
ກັບຈຸດປະສົງທີ່ຕອບສະໜອງກັບບັນດາເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ໃຊ້, ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ 
ແກ່ຄຸນນະພາບຂອງແຕ່ລະໄລຍະຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈເປັນ 
ຢ່າງດີ. ແຜນວາດ 2 ສັງລວມບັນດາສິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາໄລຍະທີ່ສຳຄັນຂອງຮອບວຽນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

2.6 ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບ, ບັນດາປະເດັນສຳຄັນທີ່ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະ 
ພາບ ແລະ ສິ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອຫີຼກເວັ້ນ ຫືຼ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍ 
ຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະສຳຄັນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງຢູ່ໃນເອກະສານໃນພາກຕ່າງໆຕ່ໍໄປນ້ີ 
ຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ມີບັນຊີກວດກາເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າຢູ່ໃນຂະບວນ 
ການນ້ີ.

ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວິທີການໃຫ້ຄຳນິຍາມຄຸນນະພາບ

ສິນຄ້າມາດຕະຖານ • ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ
• ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ການປັບປ່ຽນໄດ້

ການບໍລິການດ້ານການກໍ່ສ້າງແບບປົກກະຕິ • ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຂອງສິ່ງປະກອບເຂົ້າທີ່ 
ຖືກກຳນົດ

• ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳທີ່ນຳໃຊ້ໃນວິທີການຕ່າງໆ
ໃນອຸດສາຫະກຳ

ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫ່ຍ, ຫືຼ 
ມີການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

• ຈຸດປະສົງຂອງໜ້າທີ່ການໄດ້ຖືກບັນລຸ
• ໃຫ້ບໍລິການໄດ້, ຄວາມທົນທານ, ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້
• ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ 1: ນິຍາມຄຸນນະພາບສຳລັບການຈັດຊື້ແຕ່ລະຄັ້ງ
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ແຜນວາດ 2: ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

SMART = ສະເພາະເຈາະຈົງ (specific), ວັດແທກໄດ້ (measurable), ບັນລຸໄດ້ (achievable), 
ສອດຄ່ອງ (relevant), ມີກຳນົດເວລາ (time-bound).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

• ຄວາມຊັດເຈນຂອງ 
ຈຸດປະສົງຂອງ 
ໂຄງການ

• ຄວາມສາມາດ 
ຂອງຜູ້ກູ້

• ຄວາມສາມາດ 
ຂອງຕະຫຼາດ

• ອາດນາດຂອງ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ

• ທີ່ຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ຂອງການສະໜອງ

• ການກຳນົດຄວາມ 
ສ່ຽງຫັຼກ

• ການມອບຄວາມສ່ຽງ 
ໃນສັນຍາ

• ຍຸດທະສາດການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ເໝາະສົມ 

• ມາດຕະຖານ 
ທາງເຕັກນິກ

• ມາດຕະການປະຕິບັດ 
ທີ່ສະໜັບສະໜູນ 
ຈຸດປະສົງ

• ຮູບແບບການຊົດເຊີຍ 
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ 
ສະໜັບສະໜູນການ 
ປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການ

• ການແປຄວາມໝາຍ 
ເອົາຫັຼກການເຂົ້າໃນ 
ການອອກແບບ 
ດ້ານວິສາວະກຳ

• ການປ່ຽນຂອບເຂດ 
ວຽກໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ 
ຄຸນນະພາບ

• ຫັຼກການທົບທວນ 
ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກ 
ການເຮັດວຽກຂອງ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ

• ເອກະສານປະມູນ 
ມີຂໍ້ມູນທີ່ສອດຄ່ອງ 
ກັບຫັຼກການປະມູນ

• ມີຫັຼກຖານສຳລັບ 
ການສະເໜີຂອງ 
ຜູ້ປະມູນ

• ທົບທວນແຍກກັນ 
ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຄາ 
ແລະ ບໍ່ມີລາຄາ

• ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ 
ພຽງພໍແກ່ຄຸນນະພາບ 
ໃນການຈັດລຳດັບ 
ຜູ້ປະມູນ

• ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບ 
ການໃຊ້ອຳນາດ 
ຕັດສິນພຽງຜູ້ດຽວ 
ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ

• ມາດຕະການໃນການ 
ປະຕິບັດແມ່ນສອດ 
ຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ 
ຂອງສັນຍາ

• ມາດຕະການໃນການ 
ປະຕິບັດແມ່ນສອດ 
ຄ່ອງກັບ SMART

• ມີຊັບພະຍາກອນ 
ພຽງພໍສຳລັບການ 
ຄຸ້ມຄອງສັນຍາຢ່າງ 
ມີປະສິດທິຜົນ

• ມີການພົວພັນທີ່ດີ 
ລະຫ່ວາງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ

• ການຄຸ້ມຄອງການ 
ປ່ຽນແປງເປັນຢ່າງດີ

• ມີການຄຸ້ມຄອງໄລຍະ 
ສິ້ນສຸດສັນຍາ

ການວາງແຜນ

ການອອກແບບ 
ແລະ ການກະກຽມ 
ເອກະສານປະມູນ

ການທົບທວນ 
ການປະມູນ

ການປະຕິບັດ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ



III. ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

A.  ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບ
3.1 ໄລຍະການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະກອບມີການຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະ
ທົບໃສ່ຄຸນນະພາບຕະຫຼອດຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງສັນຍາ. ສິ່ງສຳຄັນ 
ກໍຄືວ່າຕ້ອງໄດ້ເຮັດການວາງແຜນເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຄຸນນະພາບເນື່ອງຈາກວ່າຜົນ
ກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບອາດຈະມີຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕະຫຼອດໄລຍະທັງໝົດຂອງໂຄງການ ຫືຼ 
ຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນຂອງສັນຍາ.

3.2 ໂດຍອີງຕາມເອກະສານໝວດ II ຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້, ການຄັດເລືອກວຽກງານ 
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນສິ່ງປະກອບທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ຈະບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ. ສິ່ງສຳ 
ຄັນກໍຄືວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຜູ້ນຳໃຊ້ສຸດທ້າຍ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານ 
ລະບຽບການລະດັບຕ່ຳສຸດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຕັ້ງແຕ່ 
ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ຫືຼ ດີທີ່ສຸດແມ່ນໄລຍະກ່ອນການຂຽນເອກະສານ 
ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB).

B.  ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົນໃສ່ຄຸນນະພາບ
3.3 ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ຄຸນນະພາບອາດເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງກິດ 
ຈະກຳຢູ່ໃນໄລຍະການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຍຸດທະສາດ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທາງດ້ານນ ີ້). ບາງຂໍ້ມູນທາງດ້ານນີ້ໄດ້ຖືກຂຽນອະທິບາຍຢູ່ໃນ 
ຕາຕະລາງ 2. 

ກິດຈະກຳ ບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ

ເນື້ອໃນໂຄງການ • ບໍ່ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ ຫືຼ ບໍ່ສອດ
ຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

• ບໍ່ໄດ້ກຳນົດວິທີການປະຕິບັດໂຄງການ

ໂຄງການ ແລະ ທັດສະ 
ນະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ

• ຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາໃນການປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ການວິເຄາະຕະຫຼາດ • ບໍ່ມີຜູ້ຮັບເໝາະທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມໃນຕະຫຼາດທີ່ເປັນພື້ນທີ່ໂຄງການ ຫືຼ ບໍ່ມີໃນ 
ຕະຫຼາດສຳລັບຂະແໜງການ

• ຜູ້ຮັບເໝົາມີອຳນາດສູງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ຈະມີຜູ້ຮັບເໝົາອື່ນ ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາ 
ລາຍໃໝ່ເຂົ້າມາ

• ທີ່ຕັ້ງຂອງການສະໜອງບໍ່ແທດເໝາະ

ຕາຕະລາງ 2: ບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບໃນໄລຍະການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ເບິ່ງໜ້າຕໍ່ໄປ
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C.  ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາ

1. ບັນຫາກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ

3.4 ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກູ້ຢືມແລະຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍໄດ້ຖືກກຳນົດອອກແບບບຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບໍ່ສອດ 
ຄ່ອງກັນ. ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບປີ 2017 (ວັກ 1.37) ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງໄດ້ກຳນົດວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາຈຸດປະສົງ 
ການພັດທະນາ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຫັຼກການຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ທຶນ ພາຍໃຕ້ວິທີການ 
ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍອີງຕາມຄວາມສ່ຽງ. ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຫັຼກການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ 
ໂຄງການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຈະແຈ້ງທີ່ 
ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຜູ້ນຳໃຊ້ສຸດທ້າຍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຈຸດປະສົງ 
ຂອງໂຄງການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ/ຫືຼ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ສິ່ງນີ້ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໂດຍ

(i) ການປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະການວາງແຜນການຈັດຊ້ື-ຈັດແຈ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່;

(ii) ການເອົາຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ນຳໃຊ້ສຸດທ້າຍ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ (ບົນ 
ພື້ນຖານຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ); ແລະ

(iii) ມີການບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕໍ່ກັບບັນດາຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ  
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດ 
ທ້າຍ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການກວດກາ ແລະ ຢືນຢັນບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມ 
ຕ້ອງການດັ່ງທີ່ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ໃນເອກະສານໂຄງການ ໂດຍການນຳໃຊ້ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວ 
ກັບຍຸດທະສາດການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆຂອງ ADB.

3.5 ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດ. ບາງໂຄງການອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ຕ້ອງ 
ກຳນົດວິທີການປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິ່ງເນື່ອງມາຈາກບັນດາສັນຍາສຳລັບການປະຕິບັດໂຄງການນັ້ນ 
ສາມາດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ມີລັກສະນະນະວັດຕະກຳ ເຊິ່ງສັນຍາເຫຼົ່ານັ້ນ 
ອາດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຮູບແບບທາງເຕັກໂນໂລຊີ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບຕະຫຼາດສະໜອງ ຫືຼ ເຈົ້າຂອງໂຄງ 
ການອາດພິຈາລະນາຜູ້ຊື້ “ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງການ” ເຊິ່ງຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການປະຕິບັດເງື່ອນ
ໄຂຕ່າງໆທາງດ້ານວິຊາການອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນອົງກອນຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ.

ກິດຈະກຳ ບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ • ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງບໍ່ພົບເຫັນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບຄວາມສັດຊື່ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 
ຫັຼກທີ່ສົ່ງຕໍ່ຄຸນນະພາບ, ຫືຼ ບໍ່ພົບເຫັນໄລຍະສຳຄັນຂອງຮອບວຽນຂອງສັນຍາ

• ການມອບຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຫຼາຍເກີນໄປພາໃຫ້ຫຸຼດແຮງຈູງໃຈຂອງພາກເອກ 
ກະຊົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງອາດພາໃຫ້ຜົນການປະຕິບັດມີຄຸນນະພາບຫຸຼດລົງ

ການວິເຄາະທາງເລືອກ 
ແລະ ການພັດທະນາ 
ຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ 
-ຈັດຈ້າງ

• ບັນດາທາງເລືອກຍຸດທະສາດໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ຫືຼ ໄດ້ເລືອກເອົາບໍ່
ສອດຄ່ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍເພື່ອຫີຼກເວັ້ນ ຫືຼ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສັດຊື່.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ 2 ຕໍ່
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3.6 ໃນເມື່ອວິທີການປະຕິບັດໂຄງການ ບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການເ
ພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີຕໍ່ຄຸນນະພາບ:

(i) ພັດທະນາມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກສຳລັບການປະຕິບັດງານ (ຄູ່ມືແນະນຳຍຸດທະ 
ສາດການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊິ່ງມີຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຕື່ມ) ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດ 
ຜົນການປະຕິບັດສັນຍາໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະມູນສາມາດກຳນົດວິທີການປະຕິບັດ
ສັນຍາ. ຕົວຢ່າງສັນຍາສຳລັບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໃໝ່ສາມາດຖືກກຳນົດໄດ້ໃນດ້ານ 
ຄວາມສາມາດຮອງຮັບບໍລິມາດການສັນຈອນ, ຫືຼ ຈຳນວນລົດບັນທຸກໜັກຕໍ່ມື້, ແທນ
ທີ່ຈະກຳນົດຈຳນວນຊ່ອງທາງຈາລະຈອນ ແລະ ວັດສະດຸສຳລັບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ.

(ii) ພິຈາລະນາໃຫ້ມີຫຼາຍໄລຍະຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໂດຍການນຳໃຊ້ໄລຍະ 
ທີ່ໜຶ່ງເພື່ອກຳນົດທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອກຳນົດ 
ເງື່ອນໄຂທີ່ຊັດເຈນກວ່າເກົ່າຢູ່ໃນໄລຍະທີສອງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ໂດຍຂຶ້ນກັບ 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໄລຍະທ່ີໜ່ຶງແມ່ນສາມາດກຳນົດໄລຍະທີສອງໃຫ້ເປັນການປະມູນ 
ແບບແຂ່ງຂັນ ຫືຼ ສາມາດເຮັດການເຈລະຈາຕໍ່ລອງແບບໂດຍກົງກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ເຊິ່ງ 
ແມ່ນຜູ້ທີ່ສະໜອງທາງເລືອກຢູ່ທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

(iii) ທາງເລືອກແບບມີວິທີການທີ່ແບ່ງເປັນຫຼາຍໄລຍະນຳໃຊ້ເພື່ອວິທີການ (ອອກແບບ 
ແລະ ກໍ່ສ້າງ) ໂດຍທີ່ວິທີການປະມູນແບບແຂ່ງຂັນແມ່ນນຳໃຊ້ກັບບັນດາຜູ້ປະມູນທີ່ 
ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະເໜີທາງເລືອກ ແລະ ລາຄາສຳລັບໄລຍະອອກແບບ ແລະ ໄລຍະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

(iv) ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການປະມູນສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກຳນົດຜູ້ຮັບເໝົາໜຶ່ງຄົນ ຫືຼ  
ຫຼາຍຄົນ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ກຳນົດຮູແບບວິທີການຮ່ວມມື. ການເຮັດແນວນີ້ແມ່ນສາມາດ 
ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ຮັບ ເໝົາເຮັດວຽກນຳກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນໄລຍະການອອກແບບ ແລະ  
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ວິທີການນີ້ມັກຈະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ເພີ່ມ “ ຫືຼ ການກຳນົດລາຄາຕາມອົງປະກອບຂອງໜ້າວຽກ, ການກຳນົດຮູບແບບສຳລັບ 
ການທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາ 
ກ່ຽວກັບຂອບເຂດວຽກທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ.

(v) ຖ້າຫາກວ່າເງື່ອນໄຂບໍ່ຈະແຈ້ງ ຫືຼ ຜູ້ຊື້ແມ່ນຜູ້ຊື້ແບບ “ບໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການ”, ອາດຕ້ອງ 
ໄດ້ວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາເພື່ອປະກອບສ່ວນທາງດ້ານປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້.

3.7 ໃນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນລວມທັງໂຄງການທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊິລະ
ດັບສູງສາມາດນຳໃຊ້ວິທີການດ້ວຍການສຶກສາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກນິກເພື່ອກຳນົດຫາຄຸນນະ
ພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາວິທີການປະຕິບັດສັນຍາເຊັ່ນ: 
ຮູບແບບປົກກະຕິຂອງຂະແໜງການຂອງລັດ ຫືຼ ຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 
(PPP) ໂດຍທີ່ “ຮູບແບບປົກກະຕິ” ໝາຍເຖິງວິທີການປະຕິບັດສັນຍາຕ່າງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນຮູບແບບ PPP 
ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອປະຕິບັດເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາໃຫ້ໄດ້ດີ.

3.8 ຮູບແບບວິທີການປະຕິບັດແບບປົກກະຕິທີ່ກ່າວມານັ້ນ ອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບສູງ ຫືຼ 
ລະດັບຕ່ຳ. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮູບແບບປົກກະຕິທີ່ ອາດພິຈາລະນານຳໃຊ້ນັ້ນອາດປະກອບ 
ດ້ວຍຮູບແບບການອອກແບບ-ປະມູນ-ກໍ່ສ້າງ, ອອກແບບ- ແລະ - ກໍ່ສ້າງ (ຫືຼ ວິສະວະກຳ - ຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ - ກໍ່ສ້າງ), ອອກແບບ - ກໍ່ສ້າງ - ບຳລຸງຮັກສາ (ຫືຼ ວິສະວະກຳ - ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ - ກໍ່ສ້າງ - ບຳລຸງ 
ຮັກສາ), ແລະ ອອກແບບ - ກໍ່ສ້າງ - ບຳລຸງຮັກສາ - ນຳໃຊ້, ແລະ ອື່ນໆ.

3.9 ການຄັດເລືອກຮູບແບບຕ່າງໆອາດຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈເຊັ່ນ ປັດໃຈການມີທຶນຂອງລັດ ຫືຼ  
ຂອງພາກເອກະຊົນ, ປັດໃຈທາງດ້ານຄວາມຮີບດ່ວນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ  
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ແລະ ປັດໃຈທາງດ້ານຈຳນວນບໍລິສັດໃນພາກເອກະຊົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຮູບແບບ PPP. ຄູ່ມືແນະ 
ນຳການຫຸ້ນສ່ວນລະຫ່ວາງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຮູບແບບ PPP.

2. ຜູ້ກູ້ຢືມບໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ

3.10 ໃນເວລາປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນໄລຍະການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ອາດພົບເຫັນຊ່ອງຫ່ວາງດ້ານຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ຈະພົບເຫັນ ແລະ ຈັດການກັບຄຸນນະພາບ 
ຫືຼ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການທົບທວນຄຸນນະພາບຂອງການປະມູນທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ຮັບ. ຍ້ອນ 
ແນວນີ້ອາດມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ອອກແບບເພີ່ມເຕີມ ໂດຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທີ່ປຶກສາ, ໄດ້ຮັບ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອເພີ່ມເຕີມໃນການກະກຽມໂຄງການ, ເພີ່ມການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ເພີ່ມການຊີ້ນຳໃນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ຮັດແໜ້ນບັນດາຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ. 

3.11 ຜູ້ກູ້ຢືມອາດອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆເຊັ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ພາກສ່ວນເຮັດການຄົ້ນ
ຄວ້າສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີຕ່າງໆ ແລະ 
ພາກສ່ວນອື່ນໆ. ຜູ້ກູ້ຢືມອາດສະແຫວງຫາປັດໃຈປະກອບສ່ວນເຂົ້າໂດຍກົງ ຈາກພາກເອກະຊົນເຊິ່ງ 
ພາກເອກະຊົນອາດມີຄວາມຮູ້ ຫືຼ ທັກສະພິເສດສະເພາະ. ການເອົາພາກເອກະຊົນເຂົ້າມາເປັນຫຸ້ນ
ສ່ວນ, ໃນບາງສະພາບການອາດຈະພາໃຫ້ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ 
ໂດຍອາດໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອເພີ່ມ, ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ການປະກອບສ່ວນດ້ານນະວັດຕະກຳເພີ່ມ
ເຕີມ.

3. ບັນຫາການຕະຫຼາດ

3.12 ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ໃນເຂດພື້ນ 
ທີ່ຂອງໂຄງການ ຫືຼ ບໍ່ມີຢູ່ໃນຂະແໜງການຕະຫຼາດ. ຖ້າການວິເຄາະຕະຫຼາດຫາກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຮັບ 
ເໝົາທີ່ເໝາະສົມນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ໄດ້ຕາມຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການ
ບັນດາມາດຕະການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

(i) ຂະຫຍາຍການວິເຄາະຕະຫຼາດ ເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງຕະຫຼາດໃນວົງກວ້າງອອກຕື່ມ  
(ທັງພາຍໃນ ຫືຼ ຕ່າງປະເທດ) ຫືຼ ຂະແໜງການຂອງຕະຫຼາດ (ຕົວຢ່າງ ຂະແໜງ 
ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ການພິຈາລະນາຜູ້ຮັບເໝົາວຽກໂຍທາທິການ ທີ່ມີປະສົບການ 
ແລະ ມີການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແລ່ນຂຶ້ນ-ລົງ 
ຂອງຍົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ).

(ii) ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາທ່ີມີຄວາມສາມາດທ່ີໃກ້ຄຽງທ່ີສຸດກັບເງ່ືອນໄຂທ່ີຕ້ອງການ 
ແລະ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງພວກ 
ເຂົາໃຫ້ໄດ້ລະດັບທີ່ຕ້ອງການ.

3.13 ຜູ້ຮັບເໝົາມີອຳນາດສູງແລະສິ່ງນີ້ຈະພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບ ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາ 
ລາຍໃໝ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາເຮັດວຽກງານຮັບເໝົາໄດ້. ໃນລັກສະນະນີ້ຈະພາໃຫ້ມີຄວາມຈູງໃຈບໍ່ຫຼາຍສຳ 
ລັບຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານຢູ່ໃນປັດຈຸບັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງເຂົາມີຄຸນນະພາບເຊັ່ນ: 
ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ, ວຽກຮັບເໝົາ ຫືຼ ວຽກບໍລິການ. ບັນດາມາຕະການເພື່ອແກ້ໄຂດ້ານນີ້ປະ 
ກອບດ້ວຍ

(i) ວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ຮັບເໝົາ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນ 
ນະພາບ ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ;
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(ii) ຂະຫຍາຍພື້ນຖານການສະໜອງເພື່ອເພີ່ມໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ຮັບ
ເໝົາ;

(iii) ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ, ຕົວຢ່າງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່;
(iv) ຊອກຫາແຫ່ຼງບໍລິການໃໝ່ ຕົວຢ່າງ ມອບສັນຍາໃຫ້ຝ່າຍທີ່ຄວາມສາມາດສະໜອງເຮັດ 

ການບໍລິການໜ້າວຽກໃດໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍໜ້າວຽກ).

3.14 ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງການສະໜອງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ສິ່ງນີ້ອາດພາໃຫ້ມີຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ຄຸນນະ 
ພາບ. ຕົວຢ່າງ ສັນຍາໃດໜຶ່ງ ຫືຼ ເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງ ໄດ້ຖືກປະເພດບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະການວາງແຜນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ອີງຕາມຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມີຂໍ້ 
ມູນເພີ່ມເຕີມ) ເຊິ່ງອາດພາໃຫ້ການປະຕິບັດສັນຍາບໍ່ໄດ້ດີຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຮັບຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ແລະ 
ມີການສູນເສຍມູນຄ່າຂອງສັນຍາ. ດັ່ງນັ້ນການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງການສະໜອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງດ້ວຍການ
ພິຈາລະນາວິທີການ ແລະ ກວດກາຄືນຜົນໄດ້ຮັບຈາກບຸກຄົນອື່ນທີ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສ່ຽງ 
ດັ່ງກ່າວນີ້.

4. ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

3.15 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງບໍ່ສາມາດພົບເຫັນຄວາມສ່ຽງຫັຼກໆ ແລະ ໄລຍະສຳຄັນຂອງການ 
ປະຕິບັດສັນຍາ. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແມ່ນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງບໍ່ 
ພຽງແຕ່ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ
ສັນຍາອີກດ້ວຍ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍຄືວ່າ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕ້ອງດຳເນີນແບບມີປະສິດທິຜົນໃນລັກ 
ສະນະທີ່ມີການປະເມີນ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ ແລະ ບັນດາສັນຍາສຳລັບການປະຕິບັດໂຄງການ 
ລວມທັງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ການປິດການປະຕິບັດສັນຍາ. 
ການປະເມີນຄວາາມສ່ຽງ ຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະເມີນທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່ 
ສຳຄັນ ແລະ ນຳມາພິຈາລະນາຢູ່ແຕ່ລະໄລຍະຂອງໂຄງການ.

3.16 ການມອບວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເກີນໄປໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະເປັນການຫຸຼດຜ່ອນແຮງຈູງ 
ໃຈຈາກຕະຫຼາດສະໜອງທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ການມອບວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຕ່າງໆໃຫ້ປະຕິບັດ 
ຢູ່ໃນສັນຍາໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາອາດພາໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫືຼ ຂາດຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ມີຢູ່ໃນສັນຍາ ຫືຼ ເປັນໄດ້ທັງສອງກໍລະນີ. ດັ່ງນັ້ນ 
ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຮັບຮູ້ຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ຄຸນນະພາບທີ່ມີຕໍ່ຄຸນນະພາບ ທີ່ເກີດຈາກມອບວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງໃນການນຳໃຊ້ທຶນ. ການ
ມອບໜ້າວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ຖືກກວດກາຄືນໃນໄລຍະການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ໂດຍແກ້ໄຂຕາມການສະ ເໜີຈາກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ອີງຕາມລາຄາທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນດາຜູ້ປະ
ມູນ, ຕົວຢ່າງ ໃນກໍລະນີນຳໃຊ້ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແບບແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍໄລຍະ.

5. ການວິເຄາະທາງເລືອກ ແລະ ບັນຫາການພັດທະນາຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

3.17 ບັນດາທາງເລືອກຂອງຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແທດະເໝາະທີ່ຈະຮັບ 
ປະກັນຄຸນນະພາບ ຫືຼ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ການຂາດຄວາມຮູ້ ຫືຼ ຄວາມເອົາ 
ໃຈໃສ່ໃນການສ້າງທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ຫືຼ ການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ ຫືຼ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ຄວາມຊື່ສັດ ຫືຼ ຄວາມສ່ຽງຫັຼກດ້ານອື່ນໆ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ທາງເລືອກຍຸດທະສາ
ດຕ່າງໆດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ລວມທັງແນວ 
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ຄວາມຄິດທີ່ລວມເຂົ້າຢູ່ໃນຮູບແບບ “ການແບ່ງເປັນຫຼາຍຊຸດ“, ການມອບວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຮູບແບບ 
ການເຮັດສັນຍາ, ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຮູບແບບກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາ, ປະເພດການກຳນົດ 
ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ, ຫັຼກການທວນຄືນການປະມູນ ແລະ ມາດຕະການປະຕິບັດ (ຕົວຢ່າງ ຕົວຊີ້
ວັດຫັຼກດ້ານການປະຕິບັດງານ). ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນພິຈາລະນາໃນການຊອກຫາການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກບັນດາ
ທີ່ປຶກສາດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ປະເພດນີ້ຢູ່່ພາຍໃນສຳນັກງານ ຫືຼ ອົງການທີ່ຮັບ 
ຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.



IV. ການອອກແບບ ແລະ ການກະກຽມ 
ເອກະສານການປະມູນ

4.1 ຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ “ການອອກແບບ” ໝາຍເຖິງ (i) ກິດຈະກຳການພັດທະນາມາດ 
ຕະຖານທາງເຕັກ ນິກພາຍໃນໄລຍະການປະມູນຢູ່ໃນຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ (ii) ການ 
ອອກແບບດ້ານວິສາວະກຳ ຫືຼ ດ້ານປະຕິຍະກຳຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງມັກຈະມີຢູ່ໃນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງ 
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫ່ຍ ຫືຼ ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນສູງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. 

A.  ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ
4.2 ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໄດ້ກຳນົດບັນດາຫັຼກການ ແລະ ພັດ 
ທະນາຍຸດທະສາດສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ໄລຍະການປະມູນປະກອບມີການສ້າງເອກະສານການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊິ່ງເປັນການກະກຽມສຳລັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ໃນນັ້ນລວມທັງການພັດທະນາ 
ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ.

4.3 ການພັດທະນາມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນການຜັນຂະ 
ຫຍາຍເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ ຫືຼ ເອົາບັນດາຈຸດປະສົງຂອງໂຄງ 
ການເຂົ້າເປັນລາຍລະອຽດຢູ່ໃນເອກະສານ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ປະມູນ 
ກ່ຽວກັບຫັຼກການຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ມີຂໍ້ມູນເປັນລາຍລະອຽດພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະມູນສາມາດກຳນົດ
ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ວາງລາຄາຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການ.

4.4 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີສອງປະເພດຫັຼກສຳລັບການກຳນົດມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ:

(i) ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກທ່ີອີງໃສ່ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານລະບຽບຫັຼກການດ່ັງທ່ີ 
ໄດ້ກຳນົດເປັນລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຫັຼກການທາງດ້ານວິຊາການໃນການອອກແບບ,  
ວິທີການຜະລິດ, ການກໍ່ສ້າງ, ການສະໜອງການບໍລິການ ແລະ /ຫືຼ ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ.

(ii) ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກທີ່ອີງໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານ ເຊິ່ງມີການກ່າວເຖິງຜົນການ
ປະຕິບັດ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ຫືຼ ຜົນການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫັຼກການທາງດ້ານທຸລະກິດ 
ຫືຼ ຫັຼກການທາງດ້ານການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການ.

ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ມີຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສອງປະເພດມາດ
ຕະຖານທາງເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ຄຸນນະພາບ.

4.5 ສຳລັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ປຶກສາ, ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກແມ່ນມັກຈະໄດ້ຖືກ
ສ້າງຂຶ້ນໃນຮູບແບບການຂຽນໄວ້ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີການຕົກລົງກ່ຽວກັບລະດັບການບໍ
ລິການ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກຳນົດມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກດ້ານນີ້ແມ່ນມີລາຍລະອຽດຢູ່ໃນ ຄູ່ມືແນະ
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ນຳກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີປຶກສາທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍບັນດາຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB.

4.6 ສຳລັບວຽກການກໍ່ສ້າງ, ການອອກແບບດ້ານວິສາວະກຳ ແມ່ນວິທີການທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ 
ອັນໜຶ່ງໃນການຜັນຂະຫຍາຍເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ ຫືຼ ຈຸດປະ 
ສົງຂອງໂຄງການ ເຂົ້າເປັນຫັຼກການຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, 
ແຕ່ບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງສະເໝີໄປ, ແມ່ນມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຄວາມສະ 
ລັບສັບຊ້ອນ ແລະ ໂຄງການທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີໃນລະດັບສູງ ເຊິ່ງຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຫຼາຍດ້ານ ເຊິ່ງບໍ່ງ່າຍ 
ໃນການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ໄດ້ກຳນົດອອກຢູ່ໃນມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນ ຫືຼ ບໍ່ໄດ້ມີການກຳນົດວິທີການປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນແບບມີລາຍລະອຽດ

4.7 ການອອກແບບທາງດ້ານວິສາວະກຳມີຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄຸນນະພາບຍ້ອນວ່າ ມັນກຳ 
ນົດໜ້າທີ່ການ ແລະ ຮູບແບບເປັນລາຍລະອຽດ, ແລະ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງເປັນການກຳນົດຮູບແບບວິທີການ
ທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເພື່ອຕອບສະໜອງກັບບັນດາເງື່ອນໄຂ. ຕົວຢ່າງ ເງື່ອນໄຂສຳລັບການ 
ໃຊ້ງານໄດ້ຂອງການກໍ່ສ້າງຂົວຊີມັງ ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງເສົາຄ້ຳຂົວ 
ແລະ ຄວາມໜາຂອງຊີມັງທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ໂຄງສ້າງຂອງເຫັຼກສານ. ພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດເປັນມາດຕະຖານ
ທາງເຕັກນິກແລ້ວ, ໂດຍສົມມຸດຖານທີ່ວ່າການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ຖືກແຍກ
ອອກເປັນແຕ່ລະສັນຍາຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຮັບເໝົາ ຈຶ່ງມີຄວາມສາມາດບໍ່ຫຼາຍ ທີ່ຈະປະຕິດຕາມມາດ 
ຕະຖານການໃຊ້ງານໄດ້. ດັ່ງນັ້ນໜ້າທີ່ຫັຼກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແມ່ນຕ້ອງເຮັດແນວໃຫ້ໃຫ້ຕອບສະໜອງ 
ຕາມມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຂອງການແບບເທົ່ານັ້ນ.

B. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ
4.8 ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ໂດຍປົກກະຕິຈະປະກອບມີມາດຕະການໃນການປະຕິບັດງານ  
(ເຊັ່ນ ຕົວຊີ້ວັດຫັຼກດ້ານການປະຕິບັດງານ), ຮູບແບບການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະ ການ 
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ການລົງໂທດ. ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກທີ່ຂຽນໄວ້ບໍ່ດີອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ 
ແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະພຶດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

4.9 ບາງປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ແລະ ການອອກແບບທາງ
ດ້ານວິສາວະກຳທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບແມ່ນໄດ້ຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 3.

ກິດຈະກຳ ບັນຫາທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ

ການພັດທະນາ 
ມາດຕະຖານ 
ທາງເຕັກນິກ

• ການແປພາສາບໍ່ຊັດເຈນເພື່ອເອົາຫັຼກການເຂົ້າໃນມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ
• ຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການກຳນົດຫັຼກການ
• ມາດຕະການປະຕິບັດງານ (ຕົວຢ່າງ ຕົວຊີ້ວັດຫັຼກດ້ານປະຕິບັດງານ) ມີຜົນກະທົບ

ຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ
• ຮູບແບບການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ຮັບ

ເໝົາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ

ການອອກແບບວິສາວະກຳ • ການແປພາສາບໍ່ຊັດເຈນເພື່ອເອົາຫັຼກການເຂົ້າໃນການອອກແບບ
• ການອອກແບບບໍ່ລະອຽດ ພາໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕີຄວາມໝາຍຜິດ
• ມີການປ່ຽນແປງມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກເພື່ອຫຸຼດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ 3: ບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບໃນໄລຍະອອກແບບ ແລະ 
ກະກຽມເອກະສານການປະມູນ
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C.  ມາດຕະການແກ້ໄຂ

1. ບັນຫາມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ

4.10 ການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ຊັດເຈນເຂົ້າໃນການຂຽນມາດຕະຖານທາງ 
ເຕັກນິກ. ການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ທີ່ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ເງື່ອນໄຂ 
ຕ່າງໆເຂົ້າເປັນມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈງ່າຍໂດຍບັນດາ
ຜູ້ປະມູນ ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງ 
ການປະຕິບັດສັນຍາ. ການມີມາດຕະການທາງເຕັກນິກທີ່ບໍ່ຊັດເຈນອາດພາໃຫ້ຜົນການປະຕິບັດບໍ່ໄດ້
ດີທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ.

4.11 ບັນຫານີ້ສາມາດຖືກແກ້ໄຂໂດຍ

(i) ນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນໂຄງຮ່າງໃນການເຕົ້າໂຮມເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ,

(ii) ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ,
(iii) ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆກວດກາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມາດຕະການໃນການປະ 

ຕິບັດສັນຍາ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ,
(iv) ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຫັຼກການໃນການທົບ 

ທວນຄືນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

4.12 ຄວາມສ່ຽງຂອງຄຸນນະພາບຕ່ຳສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍກົນໄກດ້ານມາດຕະຖານທາງເຕັກ
ນິກ, ລວມທັງ

(i) ກົນໄກຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ເຊັ່ນ ການທົດສອບ ແລະ ການກວດກາຄຸນນະພາບ;
(ii) ການຄ້ຳປະກັນ ຄຸນນະພາບ;
(iii) ການກຳນົດເນື້ອໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄຸນນະພາບທີ່ຜິດພາດ;
(iv) ການຮັບປະກັນໜ້າທີ່ການ;
(v) ສິ່ງຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດງານ;
(vi) ການປະກັນໄພ; ແລະ
(vii) ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດສຳເລັດ ຫືຼ ການປະຕິບັດງານກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊຳລະ.

4.13 ຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານຕ່າງໆ. ໂດຍຂຶ້ນກັບສັນຍາມາດຕະ 
ຖານທາງເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ລະດັບຂອງຄຸນນະພາບສາມາດເປັນໄປ
ແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ມີຈຸດປະສົງ ຫືຼ ອາດເປັນໄປແບບບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນແບບອັດຕະວິໄສ.

4.14 ໃນເງື່ອນໄຂແບບງ່າຍດາຍ, ຄວາມຊັດເຈນຂອງມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຂອງບັນດາລະ 
ດັບຄຸນນະພາບສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ການບໍ 
ລິການຢູ່ໃນຂະແໜງການ ເຊິ່ງອາດຖືກວັດແທກໄດ້ງ່າຍ ໂດຍການອີງໃສ່ບັນດາຄຸນລັກສະນະທາງ 
ວັດຖຸ. ສຳລັບສິນຄ້າ, ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກ 
ສະນະຂອງສິນຄ້າ ແລະ ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ບັນຫາຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຄຳອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະທາງວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ວັດສະດຸຕ່າງໆ ຫືຼ ຂະ 
ບວນການຜະລິດທີ່ຈະໄດ້ນຳໃຊ້.
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4.15 ໃນບາງກໍລະນີ ອາດມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກທີ່ຈະກຳນົດຄວາມຕ້ອງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີການ ຫືຼ ຄວາມຕ້ອງການສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜອງ 
ໂດຍຕະຫຼາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໜຶ່ງໃນວິທີການເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການແມ່ນການກຳ 
ນົດຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານວິຊາການຢູ່ໃນບັນດາມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ບັນ 
ດາມາດຕະຖານ. ທັງນີ້ແມ່ນອາດລວມທັງການກຳນົດຜົນການປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການ (ຕົວຢ່າງ ປະລິ 
ມານ, ລະດັບ ແລະ ຄວາມໄວ), ບັນດາມາດຕະຖານດ້ານການປະຕິບັດ ແລະ/ ຫືຼ ກຳນົດເວລາໃນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ.

4.16 ບັນດາມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຂອງຜົນການປະຕິບັດເປັນສິ່ງທີ່ຫີຼກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ໃນກໍລະນີ 
ທີ່ມີການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳ ຫືຼ ເຕັກໂນໂຊລີລະດັບສູງ ແລະ ອາດອີງໃສ່ເຫດການໃດໜຶ່ງ ຢູ່ໃນກໍ 
ລະນີອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກກໍລະນີເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະມູນໃຫ້ສະໜອງທາງເລືອກຕ່າງໆ 
ໂດຍສົມທຽບໃສ່ຜົນການປະຕິບັດໃດໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ບັນລຸ (ໂດຍນຳໃຊ້ຮູບແບຕ່າງໆທີ່ຜູ້ປະມູນມີຢູ່) 
ແທນທີ່ຈະຈຳກັດບັນດາຜູ້ປະມູນ ໃຫ້ນຳໃຊ້ບັນດາຄຸນລັກສະນະທີ່ຕົວຕາຍທີ່ອາດ ຫືຼ ບໍ່ອາດສະໜອງ
ການບໍລິການໄດ້ຕາມຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ.

4.17 ຜົນປະໂຫຍດຂອງການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຂອງຜົນການປະຕິບັດກໍຄືວ່າມັນ 
ເປັນການຊ່ວຍນຳສະເໜີໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ວິທີປະຕິບັດແບບພາວະວິໄສ ໃນໄລຍະການທົບທວນຄືນ 
ການປະມູນ. ການກຳນົດມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຂອງຜົນການປະຕິບັດ ອາດຊ່ວຍໃນການຫີຼກເວັ້ນ 
ການລຳອຽງທີ່ຮູ້ສຶກ ຫືຼ ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເຊິ່ງອາດເປັນການລຳອຽງໄປໃສ່ຜູ້ຮັບເໝົາຈຳນວນໃດໜຶ່ງດ້ວຍ 
ການກຳນົດຄຸນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ຫືຼ ຂອງການບໍລິການ, ຄຸນລັກສະນະຂອງວັດສະດຸ, ຂະບວນ 
ການຜະລິດ ຫືຼ ຮູບແບບທາງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີພຽງຜູ້ຮັບເໝົາຈຳນວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດສະໜອງ 
ໃຫ້ໄດ້ເຊ່ິງສ່ິງນ້ີສາມາດຫີຼກເວ້ັນໄດ້ດ້ວຍການກຳນົດມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຂອງຜົນການປະຕິ 
ບັດ. ໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນສາມາດຫີຼກເວັ້ນທາງເລືອກທີ່ອີງໃສ່ແຕ່ຝ່າຍດຽວ ທີ່ສາມາດປະບັດ 
ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການປະເມີນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດການປະມູນ ແມ່ນມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເປັນລາຍລະ
ອຽດຢູ່ໃນຄູ່ມືແນະນຳສະບັບຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບປະເດັນນີ້.

4.18 ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກຳນົດມາດຕະຖາຍນທາງເຕັກນິກຂອງຜົນການຜະລິດ 
ແລະ ວິທີການຕ່າງໆດ້ວຍການນຳໃຊ້ຮອບວຽນຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນ ຄູ່ມືແນະນຳ
ກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແລະ ຄູ່ມືແນະນະກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ.

4.19 ມາດຕະການໃນການປະຕິບັດງານມັກຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະພຶດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ 
ຂອງຜູ້ປະມູນ. ສິ່ງສຳຄັນອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນການສ້າງເອກະສານການປະມູນແມ່ນການກຳນົດມາດຕະການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ມັກຈະເອີ້ນກັນວ່າ “ຕົວຊີ້ວັດດ້ານການປະຕິບັດງານ” ຫືຼ ຕົວຊີ້ວັດຫັຼກດ້ານການປະຕິ
ບັດງານ). ມາດຕະການໃນການປະຕິບັດງານ ລວມເອົາປະເດັນສຳຄັນສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້
ຢືມວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການປະຕິບັດງານແບບຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ 
ສັນຍາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຊາບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ 
ໃນເວລາປະຕິບັດສັນຍາ.

4.20 ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາມາດຕະການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ 
ປະຕິບັດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ໂດຍຕ້ອງສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ຜູ້ຮັບເໝົາເທົ່ານັ້ນໃນການບັນລຸບັນດາມາດຕະການ 
ໃນການປະຕິບັດງານ ໂດຍທີ່ຕ້ອງບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະເດັນອື່ນດ້ານການປະຕິບັດງານເຊັ່ນກັນ - ຕົວ 
ຢ່າງ ການສຸມໃສ່ການຫຸຼດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ. ການກຳນົດເງື່ອນໄຂບໍ່ໄດ້ດີ 
ຫືຼ ການວາງມາດຕະການໃນການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະບໍ່ເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຮັບ
ເໝົາຫຼາຍຄົນເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນ.
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4.21 ມີຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຄືດັ່ງນີ້:

(i) ມີຫຼາຍມດາຕະການໃນການປະຕິບັດງານເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍປະເດັນຂອງການປະ
ຕິບັດງານ (ສ່ວນຫຼາຍເອີ້ນກັນວ່າ “ບັດໃຫ້ຄະແນນທີ່ມີຄວາມສົມດູນ”) ທີ່ສາມາດນຳ 
ໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຈຸດສຸມຜູ້ຮັບເໝົາແຄບເກີນໄປ.

(ii) ບັດໃຫ້ຄະແນນທ່ີມີຄວາມດຸນດ່ຽງມັກຈະກວມເອົາຫຼາຍມາດຕະການຖືກຢູ່ໃນດ້ານ 
ຄວາມປອດໄພ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄຸນນະພາບ, ກຳນົດເວລາ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງ 
ລູກຄ້າ.

(iii) ສັນຍາຈະປະກອບມີບັນດາຕົວຊີ້ວັດຫັຼກດ້ານການປະຕິບັດງານ, ແຕ່ວ່າຕົວຊີ້ວັດດ້ານ 
ການປະຕິບັດງານອື່ນໆ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຫັຼກ) ກໍ່ສາມາດຖືກລະບຸ ແລະ ວັດແທກ 
ໄດ້ໃນໄລຍະການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ເຊິ່ງຖືເປັນເຄື່ອງມືອັນໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນປະເດັນ 
ຕ່າງໆດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ.

(iv) ຄວາມສາມາດໃນການທົບທວນຄືນຢ່າງເປັນໄລຍະ ແລະ ດັດປັບມາດຕະການດ້ານ 
ການປະຕິບັດງານ ສາມາດກຳນົດເປັນລາຍລັກອັກສອນເຂົ້າຢູ່ໃນສັນຍາ ເພື່ອປ່ຽນ 
ແປງບັນດາມາດຕະການທີ່ພາໃຫ້ມີການປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຫືຼ ລະບຸມາດ 
ຕະການເພີ່ມເຕີມ.

4.22 ຮູບແບບການທົບແທນຄວາມເສຍຫາຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ 
ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ. ການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດເຂົ້າຢູ່ໃນສັນຍາ ປະກອບມີການກຳນົດ 
ລາຄາ ແລະ ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ/ຫືຼ ການປັບໄໝຕ່າງໆ. ໂຄງສ້າງດ້ານລາຄາຈະເປັນຜົນ 
ຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາໃນທາງທີ່ດີ ແລະ ໃນທາງບໍ່ດີ. ຕົວຢ່າງ ລາຄາຫົວໜ່ວຍ 
ຂອງການປະຕິບັດໜ້າວຽກໃດໜຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ມີຢູ ່
ໃນສັນຍາແມ່ນສາມາດຖືກຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍການກຳນົດມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກຂອງບໍລິມາດຂອງ 
ບັນດາໜ້າວຽກ. ຄວາມສ່ຽງກໍຄືວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຈະປະຕິບັດ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກບໍ່ຫຼາຍເພື່ອ 
ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດວຽກງານ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ການໃຫ້ມີກຳໄລຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ.

4.23 ມາດຕະການແກ້ໄຂປະກອບມີ

(i) ວິເຄາະການປະພຶດດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາໃນເວລາອອກແບບໂຄງ 
ສ້າງລາຄາ ແລະ ດັດປັບໂຄງສ້າງລາຄາຕາມຄວາມຈຳເປັນ;

(ii) ໃຊ້ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານຢ່າງມີຄຸນນະພາບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງ
ສ້າງລາຄາທີ່ອາດພາໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດຫຸຼດລົງ;

(iii) ເປີດເຜີຍລາຄາ ແລະ ກຳນົດເປີເຊັນຂອງກຳໄລເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນປັດໃຈຊຸກຍູ້ ເພື່ອເພີ່ມ 
ກຳໄລ;

(iv) ຈ່າຍລາງວັນໃຫ້ສຳລັບການປະຕິບັດທັນເວລາເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າ.

ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ອາດພາໃຫ້ມີການປະພຶດແບບບໍ່ດີ ຊຶ່ງຕ້ອງພິຈາລະນາກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,  
ຕົວຢ່າງ ມີແຕ່ສຸມໃສ່ກິດຈະກຳໃນສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນລຸວຽກຕາມກຳນົດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 
ລາງວັນ ຊຶ່ງເປັນຜົນກະທົບໃສ່ວຽກງານດ້ານອື່ນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳດ້ານຕ່າງໆບໍ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ 
ຢ່າງໃກ້ຊິດ.

4.24 ນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ການປັບໄໝ (ຖ້າມີ) ສາມາດເປັນປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງ 
ຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ. ການໃຫ້ເງິນລາງວັນທີ່ເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ນັ້ນ ອາດພາ 
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ໃຫ້ເພີ່ມກຳໄລແກ່ຜູ້ຮັບເໝົາບວກໃສ່ກຳໄລພື້ນຖານທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ເອົາເຂົ້າຢູ່ໃນສັນຍາແລ້ວ. ການ 
ໃຫ້ນະໂຍບາຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ອາດພາໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາປະຕິບັດເກີນຂອບເຂດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນ ແລະ ເພື່ອ 
ໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນການປະຕິບັດ ແລະ ຄຸນະ 
ພາບຂອງການບໍລິການ ທີ່ເປັນພື້ນຖານຕ່າງໆ.

4.25 ມາດຕະການແກ້ໄຂປະກອບມີ

(i) ເອົາປັດໃຈການຊຸກຍຸ້ ແລະ ການລົງໂທດອອກຈາກສັນຍາ;
(ii) ເຊື່ອມໂຍງປັດໃຈການຊຸກຍູ້ ແລະ ການລົງໂທດເຂົ້າໃສ່ການປະຕິບັດງານ “ທີ່ເປັນບັດ 

ຄະແນນດຸ່ນດ່ຽງ” ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການ; ແລະ
(iii) ໃນກໍລະນີການໃຊ້ກົນໄກດ້ານປັດໃຈຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຊ່ືອມໂຍງປັດໃຈເງິນລາງວັນໃຫ້ແກ່   

ວຽກງານລິເລີ່ມທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແທນທີ່ຈະມີແຕ່ແນວຄິດປັບປຸງ ຫືຼ ແທນທີ່ຈະ
ໃຫ້ລາງວັນແກ່ການປັບປຸງດ້ານການບັນຊີສຳລັບຜູ້ຢືມ ຫືຼ ຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍທີ່ເປັນຜົນ
ຈາກການແນວຄິດລິເລີ່ມການປັບປຸງ ແທນທີ່ຈະມີການຜະລິດ ຫືຼ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວ 
ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການປັບປຸງ.

2. ບັນຫາການອອກແບບວິສາວະກຳ

4.26 ມີການຕີຄວາມໝາຍດ້ານຄວາມຕ້ອງການບ່ໍຊັດເຈນເຂ້ົາໃນການອອກແບບທ່ີເປັນລາຍ 
ລັກອັກສອນ. ການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າໃນເອກະສານການອອກແບບດ້ານວິສາວະກຳຢ່າງລະ 
ອຽດ ເຊັ່ນ ຮູບແຕ້ມທາງເຕັກນິກ ແລະ ການກຳນົດມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ບາງເທື່ອອາດບໍ່ຖືກ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

4.27 ມາດຕະການແກ້ໄຂປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ກຳນົດສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຈະແຈ້ງຕັ້ງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການເພື່ອຮັບປະກັນ 
ຄວາມສອດຄ່ອງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ເພື່ອໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານເພື່ອວັດແທກປະສິດທິຜົນ 
ແລະ ຄວາມຊັດເຈນຂອງການອອກແບບ;

(ii) ມີການອອກແບບ “ໃນເບື້ອງຕົ້ນ” ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳ ຫືຼ ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ 
ລວມໃຫ້ທົບທວນຄືນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການອອກແບບໃນໄລຍະສຳຄັນຕ່າງໆ.

(iii) ໃຊ້ຊ່ຽວຊານວິຊາການ (ເຊັ່ນ ທີ່ປຶກສາ) ທີ່ວ່າຈ້າງໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອທົບທວນການອອກ
ແບບຢ່າງເປັນເອກະລາດ;

(iv) ໃຫ້ຜູ້ອອກແບບຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງການອອກແບບ
ເນື່ອງມາຈາກການອອກແບບຜິດພາດ.

4.28 ການອອກແບບບໍ່ລະອຽດພຽງພໍອາດພາໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕີຄວາມໝາຍຜິດພາດ. ການອອກ 
ແບບດ້ານວິສາວະກຳອາດມີລາຍລະອຽດໃນລະດັບທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ້ ແລະ ພັດ 
ທະນາວິທີການປະຕິບັດຕ່າງໆ. ນີ້ອາດເປັນທາງເລືອກອັນໜຶ່ງໂດຍທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ມີປະສົບການມາ 
ແລ້ວມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດຕາມວິທີການຕ່າງໆໄດ້ຕາມລາຍລະອຽດຂອງການອອກແບບ. ແຕ່ວ່າ 
ໃນກໍລະນີການອອກແບບບ່ໍລະອຽດພຽງພໍກ່ໍອາດພາໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາຕີຄວາມໝາຍຜິດພາດໃນການ 
ປະຕິບັດ.
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4.29 ມາດຕະການແກ້ໄຂປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຕະຫຼາດໃນການສະໜອງກ່ອນການລະບຸລາຍລະອຽດທີ່
ຕ້ອງການເຂົ້າໃນການອອກແບບ.

(ii) ໃຊ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກເພື່ອຄຸ້ມຄອງປະເດັນຄຸນນະພາບທີ່
ບໍ່ໄດ້ລະບຸລະອຽດຢູ່ໃນການອອກແບບ.

(iii) ໃຊ້ວິທີການກວມລວມ “ການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ” ແທນທີ່ຈະແຍກສັນຍາ 
ເປັນພາກອອກແບບ ແລະ ພາກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

(iv) ໃຊ້ວິທີການຮ່ວມມືໂດຍເອົາຜູ້ຮັບເໝົາເຂົ້າຮ່ວມໃນການອອກແບບສຳລັບໄລຍະຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ.

4.30 ການກຳນົດມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຸຼດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ອັນນີ້ມັກຈະມີບັນ 
ຫາຢູ່ໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍຕ່າງໆ. ການຂາດຕົ້ນທຶນ ສຳລັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ  
ແມ່ນຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງທີ່ມັກຈະພາໃຫ້ເກີດມີບັນຫາການປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕ່ຳທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ 
ການໃຊ້ມາດຕະການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງອາດເກີດຂ້ຶນໃນໄລຍະອອກແບບເພ່ືອຫຸຼດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ 
ໂຄງການ. ການເຮັດແບບນີ້ພາໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມສູງກວ່າຕາມທີ່ຄາດໄວ້ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ພິ
ຈາລະນາໄລຍະການໃຊ້ງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ, ຄວາມທົນທານໄລຍະຍາວ, ຄວາມປອດໄພ 
(ລວມທັງຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ), ຫືຼ ປະເດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ສຳລັບບັນດາ 
ໂຄງການທີ່ໃຊ້ເຕັກໂລໂນຊີລະດັບສູງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງທີ່ເກີດມາຈາກຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານເຕັກໂນ
ໂລຊີ ອາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຫຼາຍເຊັ່ນກັນສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

4.31 ມາດຕະການແກ້ໄຂປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ທົບທວນຄືນມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆທ່ີເປັນໂຄງ 
ສ້າງດ້ານ “ວິສາວະກຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ” ໂດຍທີ່ຄຳນຶງເຖິງປະເດັນດ້ານຕ່າງໆຂອງການອອກ 
ແບບທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມ.

(ii) ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງເຊັ່ນ: ການກຳນົດຜົນກະທົບ
ຈາກການກຳນົດຂອບເຂດການຕັດສິນບັນຫາກ່ຽວກັບຮອບວຽນທັງໝົດຂອງໄລຍະ
ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ລວມທັງການກໍ່ສ້າງ, ການນຳໃຊ້ງານ, 
ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫືຼອຕ່າງໆ).

(iii) ດຳເນີນການທົບທວນ “ຄວາມສາມາດຂອງການໃຊ້ງານ” ທີ່ເກີດຈາກການອອກແບບ 
ໂດຍຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາເອກະລາດເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຜົນກະ 
ທົບຂອງຂອບເຂດການສິນບັນຫາທີ່ມີຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ການ 
ບຳລຸງຮັກສາ ເຊິ່ງເປັນຜົນການປະຕິບັດສັນຍາ.



V. ການທົບທວນ ແລະການເຊັນສັນຍາ 
ກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນ

ກິດຈະກຳ ບັນຫາທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ

ຫັຼກການທົບທວນ • ຫັຼກການທົບທວນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ຕ້ອງການ
• ແບບຟອມຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການທົບທວນ 

ການປະມູນ
• ຫັຼກການຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ບໍ່ສາມາດຖືກວັດແທກຕາມຈຸດປະສົງໄດ້ 

ແລະ ອາດມີການສວຍໃຊ້ອຳນາດການຕັດສິນ

ຂະບວນການທົບທວນ • ມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກທີ່ຈະວັດແທກຮູ້ວ່າຜູ້ຮັບເໝົາປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ ຫືຼ ບໍ່.
• ການທົບທວນບັນດາປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ມູນດ້ານລາຄາ

ການເຊັນສັນຍາ • ວິທີການຈັດລຳດັບໃນການທົບທວນຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ຄວາມ
ສຳຄັນຂອງຄຸນນະພາບ

• ຂະບວນການຄັດເລືອກແບບຕາຍຕົວອາດພາໃຫ້ມີການເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເໝົາທີ່
ສະເໜີລາຄາຕ່ຳແບບຜິດປົກກະຕິ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ 4: ບັນຫາທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບໃນໄລຍະທົບທວນ  
ແລະ ເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນ

A.  ສິ່ງປະກອບສ່ວນຕໍ່ຄຸນນະພາບ
5.1 ໄລຍະການທົບທວນ ແລະ ເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນທີ່ນອນຢູ່ໃນຮອບວຽນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເປັນການໃຫ້ໂອກາດເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອນຮັບປະກັນໃຫ້ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮັບ 
ປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜົນການປະຕິບັດງານໂຄງການ. ຫັຼກການທີ່ນຳໃຊ້ໃນການທົບທວນການ 
ປະມູນ ແລະ ວິທີຄັດເລືອກຜູ້ປະມູນເພື່ອເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງສັນຍາ.

B.  ບັນຫາທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ
5.2 ບັນຫາທ່ີເປັນໄປໄດ້ທ່ີອາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຄຸນນະພາບແມ່ນພົບມີຢູ່ໃນການອອກແບບ 
ເງື່ອນໄຂການທົບທວນການປະມູນ, ຂະບວນການທົບທວນຂອງມັນເອງ, ແລະ ວິທີການທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອ 
ຄັດເລືອກຜູ້ປະມູນ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະຊະນະການປະມູນ (ຕາຕະລາງ 4). ຮູບແບບວິທີການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງທີ່ດີ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນວິທີການທີ່ດີອັນໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີຢູ່ໃນ 
ໄລຍະເຫຼົ່ານີ້ຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
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C.  ມາດຕະການແກ້ໄຂ

1. ບັນຫາກ່ຽວກັບຫັຼກການທົບທວນການປະມູນ

5.3 ເງື່ອນໄຂການທົບທວນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ. 
ສິ່ງນີ້ພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜົນການປະຕິບັດສັນຍາ. ໜຶ່ງໃນວິທີການໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ກໍຄືການ 
ນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ “ຕ່ອງໂສ້ບໍລິຫານການທົບການປະມູນ” ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຈຸດປະສົງ 
ຂອງການປະຕິບັດງານໂຄງການເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂການທົບທວນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງມີຄຳຖາມ 
ໃນເອກະສານການປະມູນເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ປະມູນ.

5.4 ແຜນວາດ 3 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໜຶ່ງຕົວຢ່າງ. ຕົວຢ່າງນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງວິທີການໃນການປະຕິບັດຫຼາຍ 
ບາດກ້າວທີ່ສາມາດຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ເງື່ອນໄຂການທົບທວນຄືນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄຸນລັກສະນະ 
ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ເຊິ່ງອີກເທື່ອໜຶ່ງກໍເປັນການພົວພັນໂດຍກົງກັບບັນດາຈຸດປະສົງ
ດ້ານການປະຕິບັດງານ.

5.5 ຮູບແບບເອກະສານສຳລັບການຍ່ືນການປະມູນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາບ່ໍມີຂ້ໍມູນຈະແຈ້ງທ່ີເປັນ 
ການສະໜັບສະໜູນບັນດາເງື່ອນໄຂການທົບທວນການປະມູນ. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະ
ນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາອາດມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບບັນດາຈຸດປະ
ສົງດ້ານການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜົນຂອງການປະຕິບັດສັນຍາແລ້ວກໍຕາມ, ຄຳຖາມທີ່ຖານຜູ້ປະມູນ 
ໃນເອກະສານການປະມູນຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບເງື່ອນໄຂການທົບທວນການປະມູນ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ 
ຈະເປັນການຍາກໃນການໃຫ້ຄະແນນເອກະສານການປະມູນຖ້າສົມທຽບໃສ່ເງື່ອນໄຂການທົບທວນ 
ການປະມູນ.

5.6 ວິທີການແບບຕ່ອງໂສ້ການບໍລິຫານການທົບທວນການປະມູນສາມາດເອົາມານຳໃຊ້ເພື່ອ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານນີ້. ຄຳຖາມຕ່າງໆສາມາດຖືກສ້າງຂຶ້ນສຳລັບເອກະສານການປະມູນທີ່ 
ອະທິບາຍຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງ ທີ່ຈະເປັນຜົນຕໍ່ການກຳນົດຄະແນນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ 
ເງື່ອນໄຂການທົບທວນ ແລະ ສະແດງຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນໃນວິທີການນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ 
ໃນການປະຕິບັດສັນຍາ. ຖ້າວ່າພະນັກງານຂອງອົງກອນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ສະເໜີເອົາຄຳຖາມເຂົ້າໃນ 
ເອກະສານເຊິ່ງເປັນຄຳຖາມກ່ຽວກັບຜູ້ປະມູນ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງການປະຕິບັດສັນຍາ, ໃນກໍ 
ລະນີເຊັ່ນນີ້ອາດຈະປະຕິເສດຄຳຖາມດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ກວດກາຄືນບັນດາຜົນການປະຕິບັດທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນ 
ສັນຍາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິປະບັດງານ.

5.7 ເງື່ອນໄຂດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ບໍ່ສາມາດຖືກວັດແທກໄດ້ ຢ່າງພາວະວິໄສ. ໂດຍ 
ຂຶ້ນກັບສິນຄ້າທີ່ຈະສະໜອງ, ວຽກຮັບເໝົາ ຫືຼ ການບໍລິການ ທີ່ຈະໄດ້ຖືກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເງື່ອນໄຂທີ່ 
ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການທົບທວນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະມູນ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 
ການດ້ານຄຸນນະພາບອາດເປັນແບບອັດຕະວິໄສຢ່າງຈະແຈ້ງ (ຕົວຢ່າງ ການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວກ່ຽວ 
ກັບຂອບເຂດ ແລະ ຂະໜາດຂອງສິນຄ້າທີ່ຖືກຜະລິດ) ຫືຼ ອາດເປັນແບບອັດຕະວິໄສ (ຕົວຢ່າງ ການ 
ສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ການສະໜອງສິນຄ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ).

5.8 ໃນກໍລະນີການບໍລິການ, ພວກເຮົາສາມາດປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜູ້
ຮັບເໝົາດ້ວຍການຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ

(i) ການເຮັດວຽກໂຄງການໃນອະດີດ;
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ແຜນວາດ 3: ຕົວຢ່າງຂັ້ນຕອນການທົບທວນປະມູນ

ຜູ້ຮັບເໝົາມີຄວາມສາມາດ 
ແລະ ວິທີການໃນການປະຕິ
ບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດ 
ຕາຖານທາງເຕັກນິກ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຮັບ 
ເໝົາທີ່ຕ້ອງການ

ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ພັດທະນາ 
ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງຄວາມສ່ຽງເປັນຢ່າງດີ

ຜູ້ຮັບເໝົາມີຂັ້ນຕອນ ແລະ 
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ຈະຮັບປະກັນ 
ຄຸນນະພາບ

ຜູ້ຮັບເໝົາມີຖານະການ 
ເງິນທີ່ຄ່ອງຕົວ

ຫັຼກການທົບທວນ 
ປະມູນ

ລະດັບທີ່ທຽບໃສ່ວິທີການທີ່ 
ສະເໜີເພື່ອເຮັດການບໍລິ 
ການໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຕາມທີ່ 
ຕ້ອງການ

ລະດັບປະສົບການໃນ 
ການເຮັດການບໍລິການທີ່ 
ຄ້າຍຄຶກັນ

ຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນຂອງ 
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບົບການ 
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນ ແລະ 
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມ 
ສ່ຽງຢ່າງພຽງພໍໃນການ 
ສະໜອງການບໍລິການ

ສະພາບດ້ານການເງິນຂອງ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ

ຫັຼກຖານຂອງປະສົບການ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະ 
ພາບຂອງການບໍລິການ

ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ 
ທາງເຕັກນິກ

ຈຸດປະສົງການ 
ປະຕິບັດງານ

ຄວາມສ່ຽງໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງ

ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂກຳ 
ນົດດ້ານຄຸນນະພາບ

ຮັບເໝົາສາມາດເຮັດວຽກ 
ໂຄງການສຳເລັດໂດຍບໍ່ມ ີ
ສິ່ງລົບກວນ

ຫັຼກການຂອງເອກະ 
ສານການປະມູນ

• ບອກລາຍຊື່ບັນດາ 
ໂຄງການທີ່ຜູ້ປະມູນ 
ໄດ້ເຮັດສຳເລັດກັບ 
ໂຄງການອື່ນທີ່ມີວຽກ
ໂຄງການຄ້າຍຄືກັນ

• ສະໜອງປະຫັວດ 
ຂອງບຸກຄະລາກອນ
ສຳຄັນຊຶ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະ
ເຮັດການວຽກ

• ອະທິບາຍຂະບວນ 
ການ ແລະ ລະບົບ 
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງຜູ້ປະມູນ.

• ບອກໃຫ້ຮູ້ແຜນການ  
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
ເບື້ອງຕົ້ນໃນການ 
ເຮັດການບໍລິການໃຫ້ 
ໄດ້ຮັບຜົນຕາມທີ່ 
ຕ້ອງການ

• ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການ 
ຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມ 
ຄອງຄຸນນະພາບທີ່ 
ຜູ້ປະມູນມີ

• ບອກແຜນການຄຸ້ມ 
ຄຸນນະພາບສຳລັບ 
ວຽກໂຄງການ

• ບອກຕົວຢ່າງແຜນ 
ການຄຸ້ມຄອງຄຸນະ 
ພາບ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ກັບ 
ຫຼາຍໂຄງການກ່ອນ 
ໜ້ານີ້ສຳລັບໂຄງ 
ການອື່ນໆ

• ສະແດງຜົນກວດ 
ສອບບັນຊີຂອງ 
ບໍລິສັດສຳລັບໄລຍະ 
3 ປີ ຜ່ານມາ

• ສະແດງສິ່ງອ້າອີງ 
ດ້ານສິນເຊື່ອຈາກ 
ທະນາຄານ

• ບອກວິທີການທີ່ຜູ້ປະ
ມູນສະເໜີເພື່ອເຮັດ 
ວຽກໂຄງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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(ii) ແຜນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສຳລັບວຽກ
ບໍລິການທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສະເໜີ; ແລະ

(iii) ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງອົງກອນຜູ້ຮັບເໝົາ (ເບິ່ງຫັຼກຖານໃບຢັ້ງຢືນຄຸນ 
ນະພາບ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ນະໂຍບາຍດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ລະບຽບ 
ການດານຄຸນນະພາບ).

5.9 ປັດໃຈດ້ານອ່ືນຂອງຜູ້ປະມູນທ່ີອາດມີຜົນກະທົບຕ່ໍຄຸນນະພາບຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ 
ອາດປະກອບມີປັດໃຈທາງດ້ານຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຕົ້ນທຶນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນ 
ສຳລັບການດຳເນີນງານ, ແລະ ຫັຼກຖານຂອງຄວາມສາມາດໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທາງດ້ານ 
ເຕັກນິກວິຊາການ. ໃນກໍລະນີໂຄງການທີ່ມີນະວັດຕະກຳ ຫືຼ ມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງອາດ 
ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ຊື່ສຽງຂອງຜູ້ປະມູນ, ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດໂຄງ
ການທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ, ແລະ ຂະບວນການວຽກງານພາຍໃນອົງກອນຂອງຜູ້ປະມູນ (ໂດຍຈັດແຍກໄປ 
ຕາມບັນດາຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງໂຄງການ). ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ 
ໂລຊີໃນລະດັບສູງ ມີຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

5.10 ເນື່ອງຈາກການປະເມີນເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນໄປແບບອັດຕະວິໄສ ດັ່ງນັ້ນດ້ານພາວະ 
ວິໄສຂອງການທົບທວນສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ວຍການນຳໃຊ້ຜູ້ປະເມີນຫຼາຍຄົນເພື່ອທົບທວນ 
ຄືນການຍື່ນເອກະສານປະມູນໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ຄຳອະທິບາຍ 
ໃຫ້ຄະແນນ. ໃນໄລຍະການທົບທວນຄືນຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາດ້ວຍ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບປະເດັນທາງດ້ານອັດຕະວິໄສທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມລຳອຽງ ແລະ ຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການສວຍໃຊ້ອຳນາດ ແລະ ຄວນຄຳນຶງເຖິງການຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຕ່າງໆ 
ເພື່ອແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ.

5.11 ຕາຕະລາງ 5 ມີຕົວຢ່າງສຳລັບການທົບທວນຄືນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະມູນໃນການຄຸ້ມ
ຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນມີຄະແນນລະຫ່ວາງ 0 ຫາ 
5 ເພື່ອຕອບບັນດາຄຳຖາມທີ່ມີຢູ່ໃນເອກະສານການປະມູນເຊິ່ງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂການທົບທວນ 
ຄືນການປະມູນ. ຄຳອະທິບາຍການໃຫ້ຄະແນນມີມາດຕະຖານສຳລັບຂະນະທົບທວນຄືນໃນການຄະ 
ແນນສຳລັບບັນດາຄຳຕອບ. ດີທີ່ສຸດແມ່ນບັນດາຄຳອະທິບາຍ ໃຫ້ຄະແນນຕ້ອງໄດ້ກຳນົດອອກກ່ອນ 
ການຮັບການຍື່ນການປະມູນ ແລະ ຕ້ອງກຳນົດອອກກ່ອນການສ້າງເອກະສານການປະມູນ. ໃນຂະນະ
ທີ່ຍັງມີອັດຕະວິໄສລະດັບໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນວິທີການນີ້ກໍຕາມ ແຕ່ການນຳໃຊ້ຜູ້ທົບທວນຄືນຫຼາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ອາດ 
ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຫັນດີກັບບັນດາຄະແນນທີ່ຈະເອົາໃຫ້ຫັຼງຈາກໄດ້ມີການສຶກສາ 
ເບິ່ງແຕ່ລະຄຳຕອບແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດນຳໃຊ້ທັດສະນະດ້ານພາວະວິໄສ ເຂົ້າໃນການທົບທວນຄືນ 
ການປະມູນ.

2. ບັນຫາໃນຂັ້ນຕອນການປະເມີນ

5.12 ຄວາມຫຸ້ຍງຍາກໃນການວັດແທກເພື່ອຮູ້ວ່າ ຜູ້ປະມູນສາມາດສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຫືຼ ບໍ່. 
ເຖິງແມ່ນ ວ່າຈະມີການນຳໃຊ້ຫັຼກການວັດແທກຄຸນນະພາບຢ່າງພາວະວິໄສແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີ 
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບການປະເມີນ ເພື່ອຮູ້ວ່າຜູ້ປະມູນສາມາດສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ ຫືຼ ບໍ່  
ເພາະວ່າການປະເມີນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ປະມູນສະໜອງໃຫ້.

5.13 ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຊັດເຈນຂອງການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ປະມູນ, ໂຄງການສາມາດ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະມູນສະໜອງຫັຼກຖານທ່ີສະໜັບສະໜູນຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດການດຳເນີນງານຢູ່ 
ຫຼາຍໂຄງການທີ່ຜ່ານມາ ຫືຼ ການບໍລິການຂອງຜູ້ປະມູນ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ກູ້ຢືມ 
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ອາດອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເກັບກຳໄວ້ເພື່ອວັດແທກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາໂດຍທີ່
ວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງເປັນລັກສະນະພາວະວິໄສ ແລະ ບໍ່ມີການຈຳແນກ.

5.14 ສາມາດໃຊ້ຫຼາຍວິທີການຈັດຊ້ື-ຈັດຈ້າງທ່ົວໄປເພ່ືອເພ່ີມຄວາມໝ້ັນໃຈຕ່ໍຄວາມສາມາດ 
ດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ, ຊຶ່ງລວມມີ

(i) ກວດເບ່ິງໂດຍອີງຕາມບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຢ້ັງຢືນທ່ີຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ສ່ົງລາຍຊ່ືໃຫ້ເພ່ືອຊອກ 
ຮູ້ລູກຄ້າກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາໃນຂົງເຂດວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັນເຊັ່ນ: ສິນຄ້າ, ວຽກຮັບ 
ເໝົາກໍ່ສ້າງ ຫືຼ ວຽກບໍລິການ;

(ii) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາບອກແຜນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ຜົນ 
ງານທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ຈາກວຽກຮັບເໝົາທີ່ບໍ່ດົນຜ່ານມາ;

(iii) ຊອກຫາຂໍ້ມູນເພື່ອຮູ້ວ່າໃນອົງກອນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາມີ “ວັດທະນະທຳດ້ານຄຸນະພາບ” 
ຄືແນວໃດ, ຕົວຢ່າງຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ.

5.15 ສຳລັບສັນຍາໂຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍ ຫືຼ ມີເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງທີ່ຖືເອົາຄຸນນະພາບເປັນ 
ສິ່ງສຳຄັນ, ອາດຄຳນຶງເຖິງຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ປະມູນກ່ອນການປະມູນດ້ານຄວາມສາມາດ ແລະ ດ້ານຄຸນ 
ນະພາບ.

5.16 ການຈົດທະບຽນລ່ວງໜ້າເອົາບັນດາຜູ້ປະມູນສຳລັບການສະໜອງບາງປະເພດສິນຄ້າ, 
ການເຮັດວຽກມອບເໝົາບາງດ້ານ ຫືຼ ການບໍລິການ ອາດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເວລາ 
ອັນໜ່ຶງເພ່ືອຮັບປະກັນການກວດກາດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະມູນເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ 
ເວລາຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແກ່ຍາວສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ເພື່ອມີຂໍ້ມູນ 
“ຢ່າງພຽງພ” ກ່ຽວກັບຜູ້ປະມູນຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຈົດທະບຽນລ່ວງໜ້າຈະຕ້ອງບໍ່
ຢູ່ເກີນຂອບເຂດ ຂອງເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຜູ້ປະມູນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ໃຫ້
ເປັນທາງເລືອກອັນໜຶ່ງສຳລັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິລ່ວງໜ້າສຳລັບສັນຍາສະເພາະໃດໜຶ່ງພາຍໃຕ້
ຮູບແບບການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ ແລະ ແຂ່ງຂັນ.

5.17 ການທວນຄືນປະເດັນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີການສະເໜີລາຄາຈະຖືກລົບກວນດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ມີການ 
ສະເໜີລາຄາ. ໜຶ່ງຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນຂະບວນການປະເມີນ ກໍຄືວ່າຜູ້ປະເມີນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ມີການສະ 
ໜອງລາຄາກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການປະເມີນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີການສະໜອງລາຄາ ເຊິ່ງໃນລັກສະນະນີ້ອາດພາ 
ໃຫ້ຜູ້ທົບທວນມີຄວາມລຳອຽງໜັກໄປທາງຜູ້ປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕ່ຳ.

5.18 ຄວາມສ່ຽງໃນລັກສະນະນີ້ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ລະບຽບການຍື່ນການປະມູນ
ດ້ວຍການໃຊ້ສອງຊອງປະມູນໂດຍສະເໜີໃຫ້ຜູ້ປະມູນຍື່ນຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຄາແຍກເປັນຊອງໜຶ່ງຕ່າງຫາກ
ອອກຈາກຊອງປະມູນທີ່ມີຂໍ້ມູນບໍ່ມີລາຄາ (ດ້ານວິຊາການ), ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະທົບທວນການປະ
ມູນໃຫ້ທົບທວນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີການສະເໜີລາຄາກ່ອນທີ່ຈະທົບທວນຂໍ້ມູນທີ່ມີລາຄາ. ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບ 
ການປະມູນເປີດກວ້າງ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລະບຽບການຕ່າງໆຂອງການປະມູນ.

3. ບັນຫາການຄັດເລືອກຜູ້ປະມູນ

5.19 ວິທີການໃນການຈັດລຳດັບການປະເມີນບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານ 
ລາຄາຢ່າງພຽງພໍເທື່ອ. ໃນເມື່ອຄຸນນະພາບແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນການຄັດເລືອກຜູ້ຮັບເໝົາ ດັ່ງ 
ນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງມີວິທີການໃນການຈັດລຳດັບ ແລະ ຄັດເລືອກບັນດາຜູ້ປະມູນ, ໂດຍຂຶ້ນ 
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ລາຄາສູງ–ຄຸນນະພາບສູງ

ຜູ້ສະໜອງ C

ຜູ້ສະໜອງ D

ສູງ

ລາຄາ

ບໍ່ມ
ີລາ
ຄາ
ຄະ

ແນ
ນ

ຕໍ່າ

ຕໍ່າ
ສູງ

ຜູ້ສະໜອງ A

ຜູ້ສະໜອງ B

ລາຄາຕໍ່າ–ຄຸນນະພາບຕໍ່າ

ລາຄາສູງ–ຄຸນນະພາບສູງ ລາຄາຕໍ່າ–ຄຸນນະພາບຕໍ່າ

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ
ຂອງການນໍາ

ໃຊ້ທຶນສູງທ່ີສຸດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ແຜນວາດ 4: ຕົວຢ່າງການປະເມີນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ

ກັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຄຸນນະພາບ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ; ແລະ ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຕ້ອງ 
ການຈາກຜູ້ປະມູນເຊັ່ນ: ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກໂຄງການ. ສິ່ງນີ້ 
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍການນຳໃຊ້ວິທີການໃຫ້ນ້ຳໜັກແບບເປັນເປີເຊັນຕໍ່ເງື່ອນໄຂການທົບທວນ 
ການປະມູນ ໂດຍອີງໃສ່ສັດສ່ວນຂອງຄວາມສຳຄັນໃນການບັນລຸຜົນການປະຕິບັດສັນຍາ ເຊິ່ງລວມ 
ເຂົ້າກັນແລ້ວແມ່ນເທົ່າກັບ 100%.

5.20 ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫັຼກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB  
ແລະ ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດຖະບານໃນປີ 2017. ວິທີການທີ່ມັກໃຊ້ໃນ 
ການຈັດລຳດັບຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ ແມ່ນການແບ່ງລະດັບຂອງຄະແນນໃຫ້ແກ່ຄຳຕອບ 
ຂອງຜູ້ປະມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກລາຄາ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະເມີນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີລາຄາ ໂດຍການ 
ສົມທຽບກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ປະມູນທີ່ໄດ້ສະເໜີລາຄາ. ຜົນການຄິດໄລ່ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ 
ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຕື່ມເປັນລາຍລະອຽດໃນຕົວຢ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນແຜນວາດ 4.

5.21 ຄຸນນະພາບອາດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ວ່າ ຄຸນນະພາບມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ 
ກວ່າລາຄາ. ໃນກໍລະນີນີ້ ຄວນກຳນົດວິທີຄິດໄລ່ກ່ອນການອອກເອກະສານປະມູນ. ເອກະສານປະມູນ
ຄວນປະກອບມີການໃຫ້ນ້ຳໜັກຄວາມສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະມູນຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານຕ່າງໆໃນເອກະ 
ສານປະມູນ. ໃນກໍລະນີທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນສູງແກ່ຄຸນນະພາບ ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂ 
ການປະເມີນ ແລະ ມີລະບົບການໃຫ້ຄະແນນແບບພາວະວິໄສເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
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5.22 ຂະບວນການຄັດເລືອກແບບຕາຍຕົວອາດພາໃຫ້ຜູ້ຍ່ືນປະມູນດ້ວຍລາຄາຕ່ໍາເປັນຜູ້ຊະ
ນະ. ໃນການປະເມີນຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ອາດພົບເຫັນວ່າຜູ້ປະມູນຈຳນວນໜຶ່ງອາດຍື່ນລາຄາຕ່ຳຜິດປົກກະ 
ຕິເມື່ອສົມທຽບກັບລາຄາຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມູນອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນໃນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ກູ້ຢືມອາດອີງ 
ໃສ່ສະພາບຂອງລາຄາໃນຕະຫຼາດທົ່ວໄປ. ສິ່ງນີ້ອາດເປັນການຕີຄວາມໝາຍຜິດພາດກ່ຽວກັບຄວາມ 
ຕ້ອງການຂອງຜູ້ປະມູນ ຫືຼ ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະຖືເບົາຕໍ່ຄຸນນະພາບໃນການຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຊະນະການປະ 
ມູນ. ການປະເມີນ ແລະ ການຄັດເລືອກການປະມູນແບບຕາຍຕົວອາດພາໃຫ້ຜູ້ປະມູນທີ່ຍື່ນລາຄາຕ່ຳ 
ເປັນຜູ້ຊະນະ ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຜູ້ມີລາຄາຕ່ຳຜິດປົກກະຕິຈະເປັນຜູ້ຊະນະ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ 
ຄຸນນະພາບຂອງຜົນການປະຕິບັດ.

5.23 ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານນີ້, ໃນເອກະສານປະມູນຄວນມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະມູນມີ 
ຄຳອະທິບາຍເພີ່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດວຽກໂຄງການໃຫ້ມີຄຸນນະ 
ພາບ ແລະ ເອກະສານປະມູນຕ້ອງລະບຸກ່ຽວກັບການປະຕິເສດການປະມູນໃດໆທີ່ບໍ່ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ 
ລະຫ່ວາງດ້ານຕ່າງໆ ຫືຼ ມີການສະເໜີລາຄາຕ່ຳຜິດປົກກະຕິ. ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການປະມູນທີ່ມີລາ 
ຄາຕ່ຳຜິດປົກກະຕ ິ ມີຂໍ້ມູນລະອຽດຕື່ມກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດຕໍ່ກັບການປະມູນທີ່ມີລາຄາຕ່ຳຜິດ 
ປົກກະຕິ.



VI. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ  
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

A.  ປັດໄຈປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄຸນນະພາບ
6.1 ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ຜົນການປະຕິບັດງານມີ 
ຄຸນນະພາບ. ການວັດແທກ ແລະ ການຕິດຕາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບມາດຕະການປະຕິບັດ ແລະ ຜົນ 
ການປະຕິບັດເປັນການເຕືອນຜູ້ປະມູນ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມຮູ້ວ່າການປະຕິບັດສັນຍາເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງ 
ຫືຼ ບໍ່ ຫືຼ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ. ການເຮັດແນວນີ້ສາມາດຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ 
ໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສຳເລັດບາງໜ້າວຽກຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ສາມາດປັບປຸງສະພາບໃນການປະຕິ 
ບັດງານເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຕາມທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

B.  ບັນຫາທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ
6.2 ບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການຄຸ້ມຄອງສັນຍາຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ 
ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ (ຕາຕະລາງ 6) ສາມາດຈັດຢູ່ໃນປະເພດກິດຈະກຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(i) ການວັດແທກຜົນການປະຕິບັດງານ,
(ii) ການຄຸ້ມຄອງສາຍການພົວພັນ,
(iii) ການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງສັນຍາ,
(iv) ການສີ້ນສຸດສັນຍາ.

ກິດຈະກຳ ບັນຫາທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ

ການວັດແທກຜົນ 
ການປະຕິບັດງານ

• ມາດຕະການປະຕິບັດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ;
• ການອອກແບບມາດຕະການປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ;
• ຂາດຄວາມຕັ້ງໃຈວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ

ການຄຸ້ມຄອງ 
ສາຍການພົວພັນ

• ການພົວພັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາຄຸນນະພາບ;

• ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຈະແຈ້ງດ້ານໂຄງສ້າງໃນສາຍການພົວພັນ;
• ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາບໍ່ໄດ້ດີຈະເປັນຜົນບໍ່ດີຕໍ່ສາຍການພົວພັນ

ການຄຸ້ມຄອງການ 
ປ່ຽນແປງສັນຍາ

• ຈຸດປະສົງ ຫືຼ ຂອບເຂດຂອງສັນຍາມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາ

ການສິ້ນສຸດສັນຍາ • ການປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະສັນຍາໝົດອາຍຸ ຫືຼ ສິ້ນສຸດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕາຕະລາງ 6: ບັນຫາທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ 
ໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
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C.  ມາດຕະການແກ້ໄຂ

1. ບັນຫາໃນການວັດແທກການປະຕິບັດງານ

6.3 ບັນດາມາດຕະການປະຕິບັດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນ 
ໄດ້ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການປະຕິບັດໃນເວລາກຳນົດມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ແລະ ໃນ 
ເວລາຂຽນເອກະສານປະມູນ ຫືຼ ວ່າເປັນຍ້ອນວ່າມາດຕະການປະຕິບັດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ຈັດການ 
ໂຄງການໃນເວລາຫັຼງຈາກໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ປະມູນແລ້ວ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ
ຂອງສັນຍາ.

6.4 ມາດຕະການແກ້ໄຂມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(i) ກຳນົດມາດຕະການປະຕິບັດ ໃນເວລາຂຽນມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ແລະ ເອົາມາດ
ຕະການດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນເອກະສານການປະມູນ;

(ii) ທົດສອບມາດຕະການປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມາດຕະການເຫຼົ່ານັ້ນສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ;

(iii) ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ CMP) ກ່ອນການເຊັນສັນຍາໂດຍກຳນົດມາດຕະການ 
ປະຕິບັດໃຫ້ແຈ້ງ ຊຶ່ງອາດເອົາມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນສັນຍາ (ເບິ່ງໃນ ຄູ່ມືແນະນຳ 
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ເພື່ອລາຍລະອຽດຕື່ມ).

6.5 ການອອກແບບມາດຕະການປະຕິບັດງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ມາດຕະການປະຕິບັດງານບໍ່ສະ 
ເພາະເຈະຈົງ, ບໍ່ວັດແທກໄດ້, ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້, ແລະ ບໍ່ມີກຳນົດເວລາ ຫືຼ ບໍ່ເປັນແບບ SMART (ບໍ່ 
specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound) ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ໂຄງການ
ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ (ຕົວຢ່າງ ຖ້າວ່າບໍ່ສາມາດວັດແທກຜົນການປະຕິບັດມາດຕະການ) ຫືຼ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ 
ອາດເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ (ຕົວຢ່າງ ມາດຕະການປະຕິບັດບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ). ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ມີຂໍ້ມູນລະອຽດຕື່ມກ່ຽວກັບຕົວຊີ້
ວັດຫັຼກດ້ານຜົນການປະຕິບັດງານ.

6.6 ຂາດຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມຜົນການປະຕິບັດງານ. ໃນກໍລະນີບໍ່ 
ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມພຽງພໍ ຫືຼ ບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນພຽງສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ລວມທັງການ 
ວັດແທກ ແລະ ການຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ລະດັບຄຸນນະພາບຫຸຼດລົງ.  
ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນວາງແຜນໃຫ້ມີຊັບພະຍາກອນລວ່ງໜ້າສຳລັບການຄຸ້ມຄອງສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມູນຄ່າ, 
ຄວາມສຳຄັນ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງ. ສຳລັບສັນຍາທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງ ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ 
ເປັນທາງການ ແລະ ໃນຫຼາຍລະດັບ ຊຶ່ງອາດລວມທັງການສ້າງສາຍສຳພັນກັບຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ. 
ສາຍສຳພັນ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຄວນຖືກກຳນົດຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.

2. ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສາຍສຳພັນ

6.7 ຖ້າມີບັນຫາກ່ຽວກັບການພົວພັນກໍ່ຈະບໍ່ເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຄຸນນະພາບ. 
ລັກສະນະຂອງການພົວພັນລະຫ່ວາງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະກໍລະນີ 
ໂດຍຂຶ້ນກັບປະເພດສິນຄ້າ, ວຽກຮັບເໝົາ ຫືຼ ວຽກບໍລິການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນດ້ານຍຸດທະສາດຄືແນວ 
ໃດຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມ. ຖ້າມີການພົວພັນຫຼາຍກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກຳ ແມ່ນອາດເໝາະສົມສຳລັບການ 
ສະໜອງສິນຄ້າ, ແຕ່ວ່າຖ້າແມ່ນໂຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ເປັນລັກສ
ະນະຍຸດທະສາດຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມ, ການພົວພັນດ້ວຍການຮ່ວມມືແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດໃນ 
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ການປະຕິບັດໂຄງການ. ຖ້າວ່າການພົວພັນເລີ່ມບໍ່ດີ ຫືຼ ຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ດີແລ້ວ ການຮ່ວມມືກໍ່ຈະຖືກ 
ກະທົບໃນລະດັບໃດໜຶ່ງຊຶ່ງແມ່ນສິ່ງອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນການປະຕິບັດ 
ສັນຍາ.

6.8 ຄວາມສ່ຽງດ້ານສາຍພົວພັນທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການກຳນົດ 
ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາໃຫ້ແຈ້ງກັບຜູ້ຮັບເໝົາ, ກຳນົດມາດຕະການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ 
ຂອງສັນຍາ, ກຳນົດຮູບແບບຂອງການພົວພັນໃຫ້ແຈ້ງໂດຍຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ  
ກຳນົດກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢ່າງຊັດເຈນ. ສິ່ງທັງໝົດນີ້ຄວນຖືກລະບຸເຂົ້າໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນ
ຍາ.

6.9 ຮູບແບບການພົວພັນບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດແຈ້ງ. ສິ່ງນີ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນລະບົບກາຍ 
ລາຍງານ ແລະ ຮູບແບບການຊີ້ແຈງບັນຫາຂັດແຍ່ງ ແລະ ພາໃຫ້ບັນຫາຂັດແຍ່ງຂະຫຍາຍກວ້າງ 
ອອກ.

6.10 ບັນຫານ້ີສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການກຳນົດຮູບແບບການພົວພັນທ່ີສອດຄ່ອງກັບຈຸດ 
ປະສົງໃນສັນຍາ ແລະ ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ. ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ມີຂໍ້ 
ມູນລະອຽດຕື່ມໃນດ້ານນີ້.

6.11 ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາບໍ່ໄດ້ດີພາໃຫ້ການພົວພັນເຊື່ອມເສຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ກຳນົດສາຍ
ການພົວພັນທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ປະກອບຊັບພະຍາກອນໃຫ້ເພື່ອມີຜົນສຳເລັດໃນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາແລ້ວ
ກໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າການພົວພັນອາດຖືກເຊື່ອມເສຍໄດ້ຖ້າວ່າດຳເນີນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາບໍ່ໄດ້ດີ.

6.12 ຜູ້ຈັດການທ່ີຄຸ້ມຄອງສັນຍາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ການຊຳລະເງິນໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາໃຫ້ທັນເວລາ 
ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຕິດຕາມສະພາບຂອງສັນຍາ 
ແລະ ສະພາບການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.

3. ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງໃນສັນຍາ

6.13 ມີການປ່ຽນແປງຈຸດປະສົງ ຫືຼ ຂອບເຂດຂອງສັນຍາໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາ. ມັນເປັນ 
ເລື່ອງທຳມະດາທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອບເຂດ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາ.  
ຄຸນນະພາບອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນການປ່ຽນແປງດ່ັງກ່າວຖ້າວ່າບ່ໍມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບຢ່າງຈະ 
ແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງເປັນຢ່າງດີ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການປ່ຽນແປງອາດຫຼວງຫຼາຍ
ເກີນໄປຈົນຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ມີທັກສະ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫືຼ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດວຽກທີ່ 
ປ່ຽນແປງ.

6.14 ຄູ່ມືແນະນຳການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການຄຸ້ມຄອງສັນຍາທີ່ມີການ 
ປ່ຽນແປງ. ຖ້າມີການປ່ຽນແປງສັນຍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນວ່າຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃຫ້ພິຈະ 
ລະນາການປິດສັນຍາທີ່ພວມປະຕິບັດຢູ່ ແລະ ຈັດສັນໃຫ້ມີສັນຍາໃໝ່.

4. ບັນຫາການສິ້ນສຸດສັນຍາ

6.15 ການດຳເນີນການທີ່ຜິດພາດກັບສັນຍາທີ່ໝົດອາຍຸ ຫືຼ ການສິ້ນສຸດສັນຍາ. ສັນຍາອາດສິ້ນ 
ສຸດໄດ້ຍ້ອນວ່າໄດ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາແລ້ວ ແລະ ວຽກໃນສັນຍາສຳເລັດແລ້ວໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳ 
ເປັນຕ້ອງປະຕິບັດວຽກໃດອີກ ຫືຼ ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຕໍ່ໜ້າວຽກຂອງສັນຍາ ຫືຼ ມີການລະເມີດສັນຍາ 
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ຫືຼ ມີບັນຫາໃນການປະຕິບັດສັນຍາ.

6.16 ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ຄຸ້ມຄອງການສິ້ນສຸດສັນຍາ ແລະ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານຢ່າງດີເພື່ອຫີຼກ
ເວັ້ນຜົນການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີ. ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໝົດອາຍຸ ແລະ ການສິ້ນສຸດສັນຍາ
ຄວນຖືກພິຈາລະນາໃນໄລຍະວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ໄລຍະຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດສັນຍາ 
ແລະ ຕ້ອງມີແຜນຮອງຮັບໄວ້ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບດ້ານຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຂອງສັນຍາ.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ

A1 ຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນນະພາບໃນທຸກໄລຍະຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອຮັບປະ 
ກັນໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ. ຕາຕະລາງລາຍການກວດກາຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງພິຈາລະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ 
ດ້ານຄຸນນະພາບໃນເວລາຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ລາຍການກວດກາ 
ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນລາຍການສົມບູນທີ່ບໍ່ກວມເອົາທຸກຢ່າງ ແລະ ຜູ້ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຄວນພິຈາລະນາປະເດັນ 
ອື່ນໆຕື່ມອີກທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມບັນ
ດາລາຍການເຫຼົ່ານີ້. 

ລາຍການ

Yes (√√) 
ຫືຼ No 
(X) ມາດຕະການແກ້ໄຂ

ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ວຽກໂຄງການ ແລະ ຈຸດປະ 
ສົງຂອງສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ກຳ 
ນົດຕ່າງໆຈະແຈ້ງ ຫືຼ ບໍ່?

• ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງບອກໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຫືຼ ຕ້ອງກວດ 
ກາໂຄງການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ 
ຕ່າງໆ.

ໄດ້ກຳນົດວຽກງານໂຄງການ ແລະ  
ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ແລ້ວບໍ່ໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບັນດາພາກ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວບໍ່?

• ຕ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນ ແລະ ກວດກາຄືນ 
ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ວຽກໂຄງການ ແລະ ຈຸດປະສົງ 
ຂອງສັນຍາ.

ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມສາມາດພຽງພໍບໍ່ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເປັນທຳ 
ແລະ ມີຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ 
ໃນການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງບໍ່ດີ ຫືຼ 
ການລຳອຽງ?

• ຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກທີ່ປຶກສາພາຍນອກດ້ານການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ນຳເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງເຂົ້າມາເພີ່ມ.

ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ການຕະຫຼາດ ຫືຼ ໃນຕະ 
ຫຼາດຂອງຂະແໜງການມີຜູ້ຮັບ 
ເໝົາທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່?

• ຂະຫຍາຍການວິເຄາະໄປປະເທດອື່ນ ຫືຼ ຕະຫຼາດຂອງ 
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

• ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດ, ເຊັ່ນ ຮ່ວມ 
ມືຜ່ານສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳ ຫືຼ ຂະແໜງເອກະຊົນ.

ລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ 

ສືບຕໍ່ໜ້າຕໍ່ໄປ
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ລາຍການ

Yes (√√) 
ຫືຼ No 
(X) ມາດຕະການແກ້ໄຂ

ການວິເຄາະຕະຫຼາດໄດ້ພົບເຫັນ 
ບໍ່ວ່າ ອຳນາດຂອງຜູ້ຮັບເໝົາມີຜົນ 
ຕໍ່ຄຸນນະພາບທີ່ມີຜັນຜ່ອນ?

• ວາງນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ ແລະ ລົງໂທດການປະຕິບັດສັນຍາ  
ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດ້ານຄຸນນະພາບ.

• ຂະຫຍາຍຖານການສະໜອງເພື່ອເພີ່ມການແຂ່ງຂັນ.
• ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນຂະແໜງການ.
• ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ສະໜອງພາຍໃນເຮັດວຽກບໍລິການ.

ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
ແບບຄົບຊຸດບໍ່ທີ່ກວມເອົາປະເດັນ 
ການປະເມີນດ້ານຄວາມເໝາະສົມ 
ກັບຈຸດປະສົງແລະ ປະເດັນກ່ຽວ 
ກັບຄວາມສັດຊື່ບໍລິສຸດ?

• ດຳເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ສຳເລັດ.

ຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ເໝາະສົມແລ້ວບໍ່ ແລະ ມັນສົ່ງເສີມ 
ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ 
ແລະ ຂອງສັນຍາບໍ່?

• ບັນທຶກເອົາຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ກວດ 
ກາຄວາມຖືກຕ້ອງໂດຍຮ່ວມກັບຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.

ການອອກແບບ ແລະ ການກະກຽມເອກະສານການປະມູນ

ຫັຼກການປະຕິບັດຂອງໂຄງການ 
ມີຢູ່ໃນມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ 
(ຫືຼ ການອອກແບບ) ຫືຼ ບໍ່ ແລະ 
ຫັຼກການເຫຼົ່ານັ້ນສະໜັບສະໜູນ 
ຈຸດປະສົງຂອງຂະບວນການ 
ປະເມີນ ຫືຼ ບໍ່?

• ກວດກາຫັຼກການເຫຼົ່ານັ້ນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
• ພິຈາລະນາການເອົາປະເດັນຕໍ່ໄປນີ້ເຂົ້າໃນຫັຼກການ 

ໂຄງ:
 – ກົນໄກຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ (ການທັດລອງ ແລະ 
ການກວດກາ);

 – ການຄ້ຳປະກັນ;
 – ວັກເນື້ອໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ;
 – ການຄ້ຳປະກັນການການປະຕິບັດງານ;
 – ການປະກັນໄພ;
 – ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດສຳເລັດຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ຊຳລະ.

• ພິຈາລະນາການໃຊ້ມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກທີ່ອີງ 
ໃສ່ຜົນການປະຕິບັດງານແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ປັດໃຈເຂົ້າ  
ຫືຼ ຂະບວນການເທົ່ານັ້ນ.

ມາດຕະການປະຕິບັດ (ເຊັ່ນຕົວຊີ້ 
ວັດຫັຼກດ້ານການປະຕິບັດງານ) 
ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດຢູ່ໃນສັນຍາ ໄດ້ຖືກ  
ວິເຄາະ ຫືຼ ບໍ່ ເພື່ອຊອກຫາຜົນກະ 
ທົບຕໍ່ການກະທຳຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຫືຼ 
ຜົນກະທົບຕໍ່ການແຂ່ງຂັນ?

• ວິເຄາະເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າມີການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບໍ່.
• ພິຈາລະນາການໃຊ້ “ບັດໃຫ້ຄະແນນການປະຕິບັດສັນຍາ” 

ເພື່ອວັດແທກການກະທຳຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ.

ລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ ສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ໜ້າຕໍ່ໄປ
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ລາຍການ

Yes (√√) 
ຫືຼ No 
(X) ມາດຕະການແກ້ໄຂ

ໄດ້ວິເຄາະຮູບແບບການຊົດເຊີຍ 
(ໂຄງຮ່າງລາຄາ, ນະໂຍບາຍສົ່ງ 
ເສີມ ຫືຼ ການປັບໄໝ) ຫືຼບໍ່ ເພື່ອຮູ້ 
ຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ການກະທຳຂອງ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ?

• ວິເຄາະການກະທຳໃນທາງທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ.
• ເອົາມາດຕະການດ້ານປະຕິບັດທີ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ 

ເຂົ້າໃນໂຄງຮ່າງລາຄາເພື່ອຊົດເຊີຍການກະທຳໃນທາງ 
ບໍ່ດີ.

• ພິຈາລະນາການໃຫ້ເງິນລາງວັນແກ່ການບັນລຸຜົນງານ 
ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ໄດ້ລະບຸເງື່ອນໄຂຮຽກຮ້ອງເຂົ້າ 
ໃນເອກະສານການອອກແບບ  
ຫືຼ ບໍ່ ໂດຍທີ່ຕ້ອງມີລາຍລະອຽດ 
ພຽງພໍເພື່ອຫີຼກເວັ້ນການຕີ 
ຄວາມໝາຍຜິດໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ?

• ປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງຂອງຕະຫຼາດ 
ກ່ອນການກຳນົດເງື່ອນໄຂຮຽກຮ້ອງຢ່າງລະອຽດ.

• ໃຊ້ມາດຕະຖານຕ່າງໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງປະເດັນຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່
ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນການອອກແບບ.

• ວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານໃນໄລຍະການອອກ 
ແບບພັດທະນາ.

ມີການປ່ຽນມາດຕະຖານທາງ 
ເຕັກນິກ ຫືຼ ບໍ່ ເພື່ອຫຸຼດຄ່າໃຊ້  
ຈ່າຍ, ແລະໄດ້ປະເມີນການປ່ຽນ 
ແປງບໍ່ໂດຍສົມທຽບໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ລວມຂອງຮອບວຽນການໃຊ້ງານ 
ທັງໝົດ?

• ກວດກາມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກໂດຍໃຊ້ວິທີການ 
“ມູນຄ່າວິສາວະກຳ” ທີ່ມີໂຄງສ້າງ.

• ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມຂອງການປ່ຽນແປງມາດ 
ຕາຖານທາງເຕັກນິກ.

• ປະເມີນຄວາມສາມາດໃຊ້ງານຂອງການອອກແບບ 
ໂດຍໃຊ້ທີ່ປຶກສາທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານ ຫືຼ ຜູ້ຮັບເໝົາເອກະລາດ.

ການປະເມີນ ແລະ ການເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນ

ຈຸດປະສົງຂອງຫັຼກການປະເມີນ 
ການປະມູນເຂົ້າກັບຄຸນວຸດທິຂອງ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຄາດໝາຍຜົນ 
ໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ຫືຼ ບໍ່?

• ໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານສຳລັບການປະເມີນເພື່ອເຊື່ອມຍົງ 
ຫັຼກການປະເມີນເຂົ້າກັບຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ 
ງານຂອງໂຄງການ.

ຫັຼກການປະເມີນມີລັກສະນະຮອບ 
ດ້ານ ຫືຼ ບໍ່ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະ 
ພາບການຕົວຈິງ, ຄຸນຄ່າ, ຄວາມ 
ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ແລະ ຄວາມສຳ 
ຄັນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫືຼ ບໍ່?

• ກວດກາຄືນໂດຍຮ່ວມກັບສະມາຊິກທີມງານ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄຳຖາມກ່ຽວກັບຜູ້ປະມູນທີ່ມີຢູ່ 
ໃນແບບຟອມຄຳຕອບສຳລັບຜູ້ 
ປະມູນຊຶ່ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ເອກະສານປະມູນນັ້ນມີຂໍ້ມູນທີ່ 
ຈະແຈ້ງບໍ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ 
ກັບຫັຼກການປະມູນ?

• ໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານສຳລັບການປະເມີນເພື່ອເຊື່ອມຍົງ 
ຄຳຖາມໃນເອກະສານການປະມູນເຂົ້າກັບຫັຼກການ 
ປະເມີນການປະມູນ.

ໄດ້ໃຊ້ຫັຼກການຕີລາຄານ້ຳໜັກ  
ຫືຼ ບໍ່ ເພື່ອຊັ່ງຊາປັດໃຈຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ແລະ ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ?

• ກວດກາຄືນຮ່ວມກັບທີມງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄະນະປະ 
ເມີນການປະມູນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ ສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ໜ້າຕໍ່ໄປ
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ລາຍການ

Yes (√√) 
ຫືຼ No 
(X) ມາດຕະການແກ້ໄຂ

ໄດ້ກຳນົດຂະບວນການຄັດເລືອກ 
ເຂົ້າໃນເອກະສານການປະມູນ 
ແລ້ວບໍ່ ທີ່ສາມາດຖາມຜູ້ປະມູນ  
ແລະ ສາມາດປະຕິເສດການປະ 
ມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕ່ຳຜິດປົກ 
ກະຕິ?

• ເອົາເນື້ອໃນກ່ຽວກັບຂະບວນການຄັດເລືອກເຂົ້າໃນ 
ເອກະສານການປະມູນ (ຕາມຄວາມເໝາະສົມ).

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

ໄດ້ກໍນົດມາດຕະການປະຕິບັດງານ 
ເຂົ້າໃນສັນຍາບໍ່ ແລະ ແຜນການ 
ຄຸ້ມຄອງສັນຍາສອດຄ່ອງກັບຈຸດ 
ປະສົງຂອງສັນຍາບໍ່?

• ຂຽນມາດຕະການປະຕິບັດງານໃນເວລາຂຽນມາດ 
ຕະຖານທາງເຕັກນິກ.

• ທົດລອງມາດຕະການປະຕິບັດງານເພື່ອຮັບປະກັນ 
ໃຫ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າກັບຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາ ແລະ 
ດັດແກ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

• ເອົາມາດຕະການປະຕິບັດງານເຂົ້າໃນແຜນການຄຸ້ມ 
ຄອງສັນຍາ ແລະ ເອົາເຂົ້າສັນຍາ.

ມາດຕະການປະຕິບັດງານ ເປັນແບບ 
SMART ບໍ່?

• ກວດກາ ແລະ ດັດແກ້ຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

ລະດັບການຈັດສັນຊັບພະຍາ 
ກອນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງສັນ 
ຍາໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ກວມເອົາມູນ 
ຄ່າ, ຄວາມສ່ຽງ, ແລະຄວາມສຳ 
ຄັນຂອງສັນຍາ ບໍ່?

• ບັນທຶກໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງການພົວພັນ ແລະ ລະດັບ 
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ (CMP) 
ແລະ ຂໍການຮັບຮອງ.

• ເອົາປະເດັນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍເປັນ 
ຄວາມສ່ຽງເຂົ້າໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.

ໄດ້ກຳນົດກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ 
ຂັດແຍ່ງຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວບໍ່?

• ເອົາກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຂົ້າໃນ  
CMP ແລະ ສັນຍາຢ່າງເໝາະສົມ.

ໄດ້ກຳນົດໂຄງສ້າງການພົວພັນ 
ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວບໍ່?

• ບັນທຶກເຂົ້າໃນ CMP.

CMP ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ 
ເງື່ອນໄຂການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ  
(ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບໂຄງສ້າງລາຄາ) ໄດ້ຢ່າງພຽງ 
ພໍ ຫືຼ ບໍ່?

• ເອົາເງື່ອນໄຂການຄຸ້ມຄອງສັນຍາເຂົ້າໃນ CMP ແລະ  
ປະກອບກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃນຊັບພະຍາກອນ 
ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນຢູ່ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.

ມີກົນໄກໃນສັນຍາຫືຼ ບໍ່ ເພື່ອປະ 
ຕິບັດກັບການປ່ຽນແປງ?

• ໃຫ້ເອົາກົນໄກດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນສັນຍາ.

ລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ ສືບຕໍ່

ສືບຕໍ່ໜ້າຕໍ່ໄປ
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ລາຍການ

Yes (√√) 
ຫືຼ No 
(X) ມາດຕະການແກ້ໄຂ

ໄດ້ກຳນົດແຜນການສິນສຸດສັນຍາ 
ຫືຼ ໄດ້ເອົາແຜນການນີ້ເຂົ້າໃນ CMP 
ຫືຼ ບໍ່?

• ໃຫ້ກຳນົດຄວາມສ່ຽງແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 
ສິ້ນສຸດສັນຍາ ແລະ ເອົາເຂົ້າໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.

• ເອົາມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຂົ້າໃນສັນຍາ ແລະ 
CMP ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

• ເອົາເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າໃນມາດຕະຖານທາງເຕັກ 
ນິກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາພັດທະນາແຜນການ “ຂ້າມຜ່ານ 
ສິ້ນສຸດສັນຍາ” ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

CMP = ແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ; SMART = ສະເພາະເຈາະຈົງ (specific), ວັດແທກໄດ້ (measurable), 
ບັນລຸໄດ້ (achievable), ສອດຄ່ອງ (relevant), ມີກຳນົດເວລາ (time-bound).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ລາຍການກວດກາຄຸນນະພາບ ສືບຕໍ່
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ຄຸນນະພາບ
ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ການກຳນົດ ແລະ ການຮັກສາຄຸນນະພາບ ແມ່ນສິ່ງທີສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນການ 
ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ດີ. ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມກ່ຽວກັບວິທີການເອົາເນື້ອ 
ໃນທາງດ້ານຄຸນນະພາບເຂົ້າຢູ່ໃນບັນດາໄລຍະສຳຄັນຂອງຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB 
ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ເຊິ່ງ 
ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ. ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຍັງປະກອບມີລາຍການກວດກາທີ່ອາດນຳໄປພິ
ຈາລະນາເພື່ອນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະເດັນທາງດ້ານຄຸນນະ 
ພາບໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າຢູ່ໃນການຕັດສິນດ້ານຕ່າງໆໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ການປັບປຸງຄຸນ 
ນະພາບຂອງການຕັດສິນບັນຫາໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນການ 
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຈະເພີ່ມປະສິດທິຜົນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ,  
ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນຢູ່ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ ADB ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ ປາດສະຈາກ 
ຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດຂອງ ADB ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດທີ່ພວມພັດທະນາທີ່ເປັນສະມາ
ຊິກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.  
ເຖິງແມ່ນຈະມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນ 
ໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກດ້ວຍການ 
ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ມີຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັນໃນພາກພື້ນ.

ADB ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງມະນິລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 
48 ປະເທດ ແມ່ນຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາ 
ຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາປະກອບມີການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, 
ການຄ້ຳປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.




