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1

ພາກສະເໜີ

ຈຸດປະສົງ	

1.1 ໃນການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອ 
ດີບີ), ຈຸດປະສົງຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ເອດີບີ ສະ 
ບັບນີ້ (“ລະບຽບການ”) ແນໃສ່ແນະນໍາພາກສ່ວນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ໄດ ້
ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນທີ່ເປັນຮບູແບບເງນິກຸ້ເພື່ອການລົງທຶນ1 fຈາກ ເອດີບີ, ເງນິ 
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ເອດີບ2ີ ຫຼື ໂດຍກອງທຶນທີ່ ເອດີບີຄຸ້ມຄອງ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຂັ້ນຕອນເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ3 ຫຼື ໂດຍ 
ກອງທຶນທີ່ ເອດີບີຄຸ້ມຄອງ ຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ4 ແລະ ເອດີບີ, ແລະ ລະບຽບການສະບັບ ສາມາດ 
ນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ສໍາລັບ 
ໂຄງການ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ. 

1.2 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ  
ການບໍລິການ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະສານປະມູນ ແລະ ໃນສັນຍາ ທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ 
ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ, 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການ ຫຼື ໃນສັນຍາສະໜອງທຶນສະບັບນີ້. ຈະບໍ່ມີ 

1 ລະບຽບການສະບັບນີ້ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກັບກໍລະນີເງິນກູ້ທີ່ຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ຫຼື ນະໂຍບາຍ ເປັນພື້ນຖານ. 
2 ສຳລັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ (TA) ທີ່  ເອດີບີ ແລະ ພະນັກງານທີ່ປຶກສາຂອງ ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງນັ້ນ, ການ 

ຄັດເລືອກ, ການວ່າຈ້າງ ແລະ ການຕິດຕາມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ພະນັກງານທີ່ປຶກສາ TA ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ບົດແນະ 
ນໍາສຳລັບພະນັກງານ TA ຄຸ້ມຄອງ.

3 ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງລະບຽບການສະບັບນີ້, “ການບໍລິການ” ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການ 
ບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ຖ້າບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ. ສຳລັບລາຍລະອຽດຂອງຄຳນິຍາມຂອງທັງສອງຄຳສັບ 
ນີ້ໃຫ້ເບິ່ງວັກ 1.12.

4 ຄຳສັບ “ຜູ້ກູ້ຢືມ” ທີ່ນຳໃຊ້ໃນລະບຽບການສະບັບນີ້ ແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກເອດີບີ ແລະ ທຶນທີ່ຄຸ້ມຄອງ 
ໂດຍເອດີບີ ແລະ ໝາຍເຖິງອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກເອດີບີ, ແລ້ວແຕ່ະກໍລະນີ ຂອງການດຳເນີນ 
ງານໂຄງການນອນໃນອະທິປະໄຕ ຂອງເອດີບີ. ຖ້າ ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ສະເພາະ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະບໍ່ກວມເອົາ ຜູ້ກູ້ຢືມ ພາຍໃຕ ້
ການດຳເນີນງານໂຄງການ ນອກອະທິປະໄຕ ຂອງເອດີບີ. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ ຄົນກາງ ເທົ່ານັ້ນ 
ແລະ ໂຄງການກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງກອນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ອື່ນໆ ເຊິ່ງການອ້າງອີງໃນກໍລະນີນີ້,  ຜູ້ກູ້ຢືມ 
ນອນໃນລະບຽບການສະບັບນີ້ ຈະກວມເອົາ ອົງກອນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ເຫຼົ່ານີ້ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ກູ້ຢືມຕໍ່ຊ່ວງ ພາຍໃຕ ້
ການກະກຽມການໃຫ້ກູ້.



ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ເອດີບີ2

ພາກສ່ວນອື່ນ ນອກເໜືອຈາກສອງຝ່າຍທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາສະໜອງທຶນ ຈະໄດ້ຮັບສິດ 
ນີ້ ຫຼື ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ຕິດພັນກັບຂະບວນການສະໜອງທຶນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

1.3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຕໍ່ກັບການມອບສັນຍາ ແລະ  
ການບໍລິຫານສັນຍາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ, ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ກູ້ຢືມ. ສ່ວນພາລະບົດບາດ 
ຂອງເອດີບີ ແມ່ນມີພັນທະ ໃນການຮັບປະກັນວ່າ ການນໍາໃຊ້ທຶນ ຂອງຕົນຕ້ອງ 
ສອດຄ່ອງກັບ ຫຼັກການ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ 
ການສະບັບ ສະບັບນີ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ບົນພື້ນຖານ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຜ່ານການດັດປັບໃຫ້ຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງທີ່ຕ້ອງການ. 

1.4 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ ໃນ 
ຕົວຈິງ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນັ້ນ ຕ້ອງຂຶ້ນກັບສະພາບຕົວ 
ຈິງ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ, ຫຼັກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍ ປະກອບດ້ວຍ 6 ຫຼັກການ (ເວົ້າ 
ລວມ: “ຫຼັກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍ”) ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຈະແນະນໍາກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ 
ຂອງເອດີບີ:

(a) ການປະຢັດ: ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ລາຄາ, ຄຸນນະພາບ ແລະ 
ປັດໃຈອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍປາດສະຈາກຜົນກະ 
ທົບທາງລົບຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ.

(b) ປະສິດທິຜົນ: ຮັບປະກັນວ່າ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມີຄວາມສົມຄູ່ກັບ 
ມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ກິດຈະກໍາໂຄງການ,  
ຄໍານຶງເຖິິງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຂໍ້ຈໍາກັດ 
ດ້ານເວລາ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

(c) ຄວາມຍຸຕິທຳ: ຮັບປະກັນ (1) ໃຫ້ໂອກາດແລະ ການປະຕິບັດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ 
ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ມີຄຸນ ວຸດທິເໝາະສົມ;5 (2) ການກະຈາຍສິດ ແລະ 
ພັນທະ ທີ່ສະເໝີພາບກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ການ 
ກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ; (3) ກົນໄກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ໃນການຕອບ
ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການສະໜອງວິທີການ 
ແກ້ໄຂ. ອດີບີ ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນເປີດກວ້າງ ໃຫ້ເປັນວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
 ທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອເປີດໂອກາດສູງສຸດ ໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ 
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ.

(d) ຄວາມໂປ່ງໄສ: ບົນພື້ນຖານການທົບທວນ ແລະ ການບັນທຶກເອກະສານທີ່ 
ເໝາະສົມ ສໍາລັບກິດຈະກໍາຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຮັບປະກັນວ່າ (1)  

5 ເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຂອງລະບຽບການສະບັບນີ້, “ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ” ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ເຊິ່ງເປັນ 
ຜູ້ທີ່ສົ່ງເອກະສານຢື່ນປະມູນ, ບົດສະເໜີໂຄງການ, ຫຼື ໃບສະເໜີລາຄາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະໄດ້ຮັບສັນຍາ ອີງຕາມ 
ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະບັບນີ້. “ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ” ອາດຈະເປັນຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, 
ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ຫຼື ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ.



3ພາກສະເໜີ

ຂໍ້ມູນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ພາກ 
ສ່ວນທີ່ສົນໃຈຮັບຮູ້ທັງໝົດ, ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ, 
ໂດຍຜ່ານແຫ່ຼງຂໍ້ມູນທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຫືຼ ມີຄ່າ 
ໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ); (2) ມີລະບົບລາຍງານ ກ່ຽວກັບການກິດຈະກໍາ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ເໝາະສົມ; ແລະ (3) ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ
ໃນສັນຍາ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ.

(e) ຄຸນນະພາບ: ກໍານົດໂຄງສ້າງວິທີການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ6 ເພື່ອຈັດຊື້ປັດໃຈ 
ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຜົນຜະລິດໄດ້ມາດຕະຖານເໝາະສົມ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ  
ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ຈຸດປະສົງ 
ການພັດທະນາ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ, ຄວາມສ່ຽງ 
ມູນຄ່າ ແລະ ຄວາມຄົບຊຸດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

(f) ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ	(ຄູນຄ່າຂອງເງິນ): ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາ 
ມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຊັບພະ 
ຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະຢັດ ດ້ວຍວິທີການທີ່ 
ເໝາະສົມ, ຫຼັກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍ ແລະ ຫຼັກການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງ 
ອາດລວມມີ ຮອບວຽນການໃຊ້ຈ່າຍຕາມອາຍຸການ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ຂອງຜູ ້
ກູ້ຢືມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ . ລາຄາພຽງ 
ຢ່າງດຽວບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ ້
ທຶນໄດ້.

ຄວາມແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ

1.5 ຄວາມແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ ຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການກະກຽມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ສ່ອງແສງ ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ສະຖານະການຂອງສະພາບ 
ການ ຢ່າງເໝາະສົມ’. ໃນກໍລະນີທີ່ນໍາໃຊ້ ວິທີການມາດຕະຖານ ຫາກບໍ່ສາມາດຕອບ 
ສະໜອງຈຸດປະສົງການພັດທະນາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນໄດ້, ລວມທັງ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂີດຄວາມສາມາດ ທີ່ຈໍາກັດ,  
ການນໍາໃຊ້ ວິທີການສະເພາະ ທີ່ກໍານົດຂຶ້ນເອງ ອາດຮັບຮອງໄດ້, ໂດຍປະກອບ 
ຮູບແບບສະເພາະ ແລະ ການບັນທຶກເອກະສານສະເພາະດ້ານ.7

1.6 ການປະມູນເປີດກວ້າງ (Open Competitive Bidding-OCB), ທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ເປີດກວ້າງຢ່າງສະເໝີພາບກັນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ 
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນຫຼາຍເກືອບທຸກກໍລະນີ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ 
ທີ່ຈະສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບ ດ້ານຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. ສະນັ້ນ ຈ່ຶງແນະນໍາວ່າ 
ເປັນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ພາກທີ II ຂອງລະບຽບການ ສະບັບນີ້ ຈະອະທິບາຍ 

6 ອຳນວຍການກະກຽມວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລວມມິ ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ສະຖານະການເອື້ອອໍານວຍ, 
ຈຸດພິເສດ ແລະ ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງ ເອດີບີ.

7 ວິທີການສະເພາະ ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳລັບວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການໃດໜຶ່ງ 
ແມ່ນກຳນົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.



ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ເອດີບີ4

ເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປະມູນເປີດກວ້າງ. 

1.7 ໃນບາງສະພາບການ, ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງອື່ນໆ ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້. ພາກທີ 
II ຂອງລະບຽບການ ສະບັບນີ້ ຈະອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບຮູບແບບອື່ນໆ ແລະ 
ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຮູບແບບເຫຼົ່ານັ້ນ.

1.8 ຂຶ້ນກັບສະຖານະການ ທີ່ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຮູບແບບ ທີ່ເໝາະສົມ, ເອດີບີ ອາດຈະຍອມ 
ຮັບເອົາການນໍາໃຊ້ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນວັກທີ 
1.9. 

ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ

1.9 ເອດີບີ ອາດຈະເຫັນດີ (a) ນໍາໃຊ້ຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງອົງ 
ການຈັດຕັ້ງສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍຫືຼ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງ 
ການ, ແລະ ອາດຈະເຫັນດີທີ່ຈະມອບໝາຍໃຫ້ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີພາລະ 
ບົດບາດນໍາພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກໍາໂຄງການ; ຫຼື  
(b) ອີງໃສ່ຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ອົງກອນນໍາໃຊ້ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ 
ນໍາໃຊ້ ຊຶ່ງຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກ ເອດີບີ, ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຂອງ 
ການກະກຽມເຊັ່ນ: (1) ສົມຄູ່ກັບມູນຄ່າ, ຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຄວາມຄົບຊຸດຂອງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ; (2) ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍ; (3) ຖ້າບໍ່ຖືກຍົກເວັ້ນ, ຂໍ້ 
ຈໍາກັດດ້ານຄຸນວຸດທິເໝາະສົມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງເອດີບີ ທີ່ລະບຸໄວ ້
ໃນວັກ 1.14 ຈະສືບຕໍ່ມີຜົນນໍາໃຊ້; ແລະ (4) ຄູ່ມືແນະນໍາ ແລະ ຫຼັກການຄວາມຊື່ສັດ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ8 (ສະບັບດັດແກ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ) (ໃນ 
ເອກະສານນີ້ ເອີ້ນວ່າ ຄູ່ມືແນະນໍາການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ) ແລະ ມາດຕະການ 
ແກ້ໄຂທາງສັນຍາ ຕາມສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ນໍາໃຊ້ ກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະສືບຕໍ່ມີຜົນ 
ນໍາໃຊ້.

1.10 ກ່ຽວກັບຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ, ເອດີບີ ຈະຕ້ອງມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ 
ຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ 
ກໍານົດຂຶ້ນ.

ການນຳໃຊ້ລະບຽບການ	ສະບັບນີ້ີ

1.11 ລະບຽບການສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສໍາລັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມ 
ແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ 
ຈາກເອດີບີ. 

8 ADB. 1998. ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. Manila. https://www.adb.org/documents/anticorrup 
tion-policy and ADB. 2015. ຫຼັກການ ແລະ ຄູ່ມືແນນຳ ກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດ. Manila. https://www.adb.
org/documents/integrity-principles-and-guidelines



5ພາກສະເໜີ

1.12 ການບໍລິການໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ 2 ປະເພດຂອງການບໍລິການຄື:

(a) ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ຊຶ່ງເປັນການບໍລິການ ທີ່ມີລັກສະນະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ  
ຄໍາແນະນໍາທາງສະຕິປັນຍາ ທີ່ຕ້ອງການ ການປະເມີນຜົນບົດສະເໜີດ້ານ 
ວິຊາການ ທີ່ໄດ້ສະເໜີວິທີການທີ່ກໍານົດຂຶ້ນເອງ, ວິທີການປະຕິບັດ ແລະ 
ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິສະເພາະ; ແລະ

(b) ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, ຊຶ່ງເປັນການບໍລິການທີ່ປະກອບດ້ວຍ
(i) ການບໍລິການ ທີ່ມີລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງກິດຈະກໍາ ຫຼາຍກວ່າ, 

ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການປະມູນ ແລະ ວ່າຈ້າງ ບົນພື້ນຖານການປະຕບັິດສັນຍາ ທີ່ໃຫ້ 
ຜົນຜະລິດທາງດ້ານກາຍະພາບ ສາມາດວັດແທກໄດ້, ແລະ ສໍາລັບ 
ມາດຕະຖານການປະຕິບັດສັນຍາ ກໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ຢ່າງຊດເຈນ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ; ຫຼື 

(ii) ການບໍລິການປົກກະຕິ ເຊິ່ງໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຕ້ອງການຊ່ຽວຊານສະ 
ເພາະດ້ານຈໍານວນໜຶ່ງ, ອີງຕາມການສະເໜີມາດຕະຖານທີ່ຍອມຮັບໄດ້  
ທີ່ເປັນການບໍລິການແບບສໍາເລັດຮບູ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະເມີນ ວທີິການ 
ປະຕິບັດ ທີ່ກໍານົດຂຶ້ນເອງ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ.

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສັນຍາ	ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

1.13 ສໍາລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສັນຍາ ໃນການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ  
ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ເອດີບີ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນ 
ອື່ນໆໄດ້. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ເອດີບີ ຈະຕ້ອງມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈວ່າ ຂັ້ນຕອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ 
ນັ້ນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະຂອງຜູ້ກູ້ຢມື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ກັບ ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ 
ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຈະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນັ້ນໆ

(a) ມີຄຸນນະພາບເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສົມດູນຂອງໂຄງການ,
(b) ຈະຖືກສົ່ງມອບ ຫຼື ສໍາເລັດ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ແລະ
(c) ມີລາຄາ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງ 

ໂຄງການ.

ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ

1.14 ຍົກເວັ້ນກລໍະນທີີ່ສະພາບໍລິຫານ ກໍານົດໄວ້ເປນັຢ່າງອື່ນ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແມ່ນ (1) ເງິນກູ ້
ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼຶອລ້າຈາກແຫຼ່ງກອງທຶນພິເສດ ສາມາດນໍາໃຊ້ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອສະ 
ໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຜະລິດພາຍໃນ, ແລະ ສະ 
ໜອງຈາກ, ສະມາຊິກ ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າແຫຼ່ງກອງ 
ທຶນດັງກ່າວນັ້ນ, ຫຼື ຈາກສະມາຊິກ ປະເທດ ກໍາລັງພັດທະນາ; ແລະ (2) ເງິນກູ້ ຫຼື 
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ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກແຫຼ່ງທຶນສາມັນຂອງເອດີບີ ຫຼື ກອງທຶນທີ່ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ 
ການບໍລິການ ທີ່ຜະລິດພາຍໃນ, ແລະ ສະໜອງຈາກ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. 

1.15 ເພື່ອສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນ, ເອດີບີ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈາກທຸກໆປະ 
ເທດທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການ 
ບໍລິການ ສໍາລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ເອດີບີ. ເງື່ອນໄຂໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຕ້ອງຈໍາກັດສະເພາະ ພາກສ່ວນທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ສໍາເລັດ.

1.16 ຕໍ່ກັບສັນຍາໃດໜຶ່ງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຈາກເອດີບີ, ແລະ ອີງໃສ ່
ວັກທີ 1.18, ເອດີບີ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຜູ້ກູ້ຢືມ ປະຕິເສດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າ 
ປະມູນ ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ສໍາເລັດ. ນອກນັ້ນ ເອດີບີ ຈະບໍ່ອະ 
ນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມຕັດສິດຜູ້ເຂົ້າປະມູນໃດໜຶ່ງ ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ  
ຄວນຈະດໍາເນີນການທົບທວນລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາການ ແລະ ການ 
ເງິນຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກກ່ຽວມີຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

1.17 ຂໍ້ກກໍານົດດ້ານຄຸນວດຸທິຈະຕ້ອງບໍ່ມີລັກສະນະຈໍາກັດ ແລະ ສະນັ້ນ ຕ້ອງຈໍາກັດສະ 
ເພາະເງື່ອນໄຂ ທີ່ກໍານົດຂຶ້ນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ຫືຼ ກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າປະ 
ມູນ ມີຄຸນວດຸທິດ້ານວຊິາຊີບ ແລະ ວຊິາການທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ, ມີຊັບ 
ພະຍາກອນການເງນິ, ມີພາຫະນະ/ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກອື່ນໆ, ມີຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານ, ມີປະສົບການທົ່ວໄປ ແລະ ປະສົບ 
ການສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີຊື່ສຽງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດສັນຍາ. ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ອາດຈະຖືກສະເໜໃີຫ້ສະແດງຫັຼກຖານດ້ານຄຸນວດຸທິ ແລະ  
ປະສົບການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປະຕິບັດສັນຍາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແລະ ພວກເຂົາ 
ຕ້ອງສົ່ງເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານເຊີນປະມູນ ຄຽງຄູ່ກັບ 
ເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

1.18 ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ເບື້ອງຕົ້ນ:

(a) ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ອາດຈະຖືກປະຕິເສດ ຖ້າວ່າ, ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃຕ ້
ໝວດທີ VII ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເກືອດຫ້າມ 
ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຈາກ, ຫຼື ການຊໍາລະໃຫ້ແກ່, ປະເທດໃດໜຶ່ງ, ບຸກຄົນ ຫຼື  
ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ມີແຫຼ່ງກໍາເນີດ ຈາກປະ 
ເທດນັ້ນໆ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເກືອດຫ້າມການຊໍາລະໃຫ້ແກ່ 
ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສິນຄ້າໃດໜຶ່ງ ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ບໍລ ິ
ສັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອາດຈະຖືກປະຕິເສດ. 

(b) ລັດວສິາຫະກິດ ຂອງປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ຖ້າໄດ້ 
ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກ ເອດີບີ ເປັນພິເສດ.
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(c) ໂດຍປາດສະຈາກຂໍ້ຈໍາກັດ ທີ່ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ້ (b) ຂ້າງເທິງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີ ການ 
ບໍລິການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຂອງລັດຖະບານຂອງ 
ປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ມີລັກສະນະເປັນເອກະລັກ ແລະ ສະເພາະດ້ານ, ແລະ ການເຂົ້າ 
ຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ເອດີບີ  
ອາດຈະເຫັນດີ ວ່າຈ້າງສະຖາບັນເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ. ບົນພື້ນຖານ 
ດຽວກັນນີ້, ພະນັກງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ສູນຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ກໍສາມາດ 
ເຊັນສັນຍາກັບບຸກຄົນ ພາຍໃຕ້ທຶນຂອງເອດີບີໄດ້.

(d) ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນ ຂອງປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດເຊັນສັນຍາໃຫ້ບໍລ ິ
ການທີ່ປຶກສາ ໃນນາມເປັນລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ເປັນສະມາຊິກຂອງທີມງານບໍລິສັດ 
ທີ່ປຶກສາ ໄດ້ບົນພື້ນລຸ່ມນີ້
(i) ບໍ່ຖືກວ່າຈ້າງ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 

ກ່ອນທີ່ຈະຂໍລາພັກ, ແລະ
(ii) ການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ສ້າງ ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ.

(e) ບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ຖືກລົງໂທດ ຫຼື ຖືກໂຈະໄວ້ຊົ່ວຄ່າວໂດຍເອດີບີ. ອີງຕາມຄູ່ມື 
ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງເອດີບີ ຈະຖືວ່າ ຂາດຄຸນ 
ວຸດທິເໝາະສົມ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ໄດ້ຮັບສັນຍາທີ່ມີແຫຼ່ງທຶນຈາກ ເອດີບີ ຫືຼ  
ສັນຍາທີ່ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກສັນຍາທີ່ມີແຫຼ່ງທຶນ 
ຈາກ ເອດີບີ ຫຼື ສັນຍາທີ່ເອດີບີ ຄຸ້ມຄອງ, ທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ດ້ານອື່ນໆ, 
ໃນໄລຍະເວລາ ທີ່ເອດີບີ ກໍານົດໄວ້. 

ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ

1.19 ເອດີບີ ພິຈາລະນາວ່າ ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນແມ່ນສະພາບການທີ່ຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ມີຜົນ 
ປະໂຫຍດທີ່ສາມາດແຊກແຊງຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບທາງລັດຖະການ, ພັນທະຕາມສັນຍາ ຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ, ຫຼື ຄວາມສອດ 
ຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ນໍາໃຊ້. ໃນທຸກໆກໍລະນີ, ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ ທັງໃນ 
ຕົວ ແລະ ນອກຕົວ ອາດຈະບໍ່, ຖືກວ່າເປັນການລະເມີດຄູ່ມືແນະນໍາການຕ້ານ 
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສະເໝີໄປ, ຖ້າຫາກວ່າ ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ ຫຼື 
ແກ້ໄຂຢ່າງເໝະສົມ.  

1.20 ເອດີບີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ເປີດເຜີຍຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ ໃນໄລຍະສົ່ງ 
ເອກະສານຍື່ນປະມຸນ. ເອດີບີ ຈະດໍາເນີນມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ  
ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ ຫຼື ອາດຈະປະຕິເສດ ບົດສະເໜີການມອບສັນຍາ ຖ້າເຫັນວ່າ  
ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນມີຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງ.

1.21 ເອດີບີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ໝົດທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຈັດຊື້- 
ຈັດຈ້າງ ທີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ເອດີບີ (1) ບໍ່ມີ ຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ  
ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮັກສາ ຄວາມເປັນມື 
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ອາຊີບ, ພາວະວິໄສ, ແລະ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ; ແລະ (2) ເວລາໃດ ກໍ່ຮັກສາຜົນ 
ປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວຽກໃນອະນາຄົດ, ແລະ ເພື່ອຫຼີກ 
ລ້ຽງຜົນປະໂຫຍດຊໍ້າຊ້ອນ ກັບໜ້າວຽກອື່ນໆ ແລະ ຜົນໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ສ່ວນ 
ລວມຂອງຕົນເອງ.

ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ	ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ

1.22 ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສ ໃນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກໍານົດໄວ້ວ່າ ຜູ້ເຂົ້ົາປະ 
ມູນທີ່ແຂ່ງຂັນກັນ ສໍາລັບສັນຍາໃດໜຶ່ງ ຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາ  
ໃນການແຂ່ງຂັນສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນທີ່ສຸດ, ເອດີບີ ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທັງໝົດ ທີ່ເຫັນວ່າຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ທີ່ປຶກສາ ໄດ້ຮັບຄວາມໄປປຽບທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ 
ບົ່ມຊ້ອນ ຫຼື ທີ່ປຶກສາໝົດທຸກພາກສ່ວນ.

ການເຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າ	ແລະ	ການສະໜອງທຶນຍ້ອນຫຼັງ

1.23 ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມ ເລີ່ມດໍາເນີນບາດກ້າວກ້າວທໍາອິດ ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກ່ອນເຊັນສັນ 
ຍາສະໜອງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລົງ 
ຂ່າວໂຄສະນາ ຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງຈາກເອດີບີ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ
ການສະບັບນີ້ ສໍາລັບສັນຍາທີ່ຈະຖືກມອບ ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກ 
ເອດີບີ. 

1.24 ຜູ້ກູ້ຢືມ ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການເຮັດສັນຍາລ່ວງໜ້າ ບົນພື້ນຖານຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນ 
ເອງ. ການເຫັນດີຂອງເອດີບີ ກ່ຽວກັບຂຶ້ນຕອນ, ການບັນທຶກເອກະສານ ຫຼື ເອກະ 
ສານສະເໜີທີ່ຈະມອບສັນຍາ ຈະບໍ່ຜູກມັດເອີບີ ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນການເງິນ ແກ່ໂຄງ 
ການນັ້ນໆ. 

1.25 ຖ້າສັນຍາຖືກເຊັນແລ້ວ, ການຊໍາລະຍ້ອນຫຼັງຂອງ ເອດີບີ ຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດ 
ຂຶ້ນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມພາຍໃຕ້ສັນຍາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກ່ອນສັນຍາສະໜອງທຶນຈະມີຜົນສັກ 
ສິດ ເອີ້ນວ່າ ການການສະໜອງທຶນຍ້ອນຫຼັງ.

ການທົບທວນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

1.26 ເອດີບີ ທົບທວນ ຂັ້ນຕອນ, ເອກະສານ, ການປະເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນ, ການ 
ແນະນໍາມອບສັນຍາ ແລະ ເອກະສານສັນຍາ ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ ້
ກູ້ຢືມ ພາຍໃຕ້ວິທີການທີອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງເປັນຫຼັກ ໂດຍຜ່ານ ຂັ້ນຕອນການທົບ 
ທວນຄືນກ່ອນ ແລະ ຕາມຫຼັງ (ສຸມຕົວຢ່າງ) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂະບວນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ 
ແລ້ວນັ້ນ.
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1.27 ຖ້າເຫັນວ່າຈໍາເປັນ, ເອດີບີ ອາດຈະສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍປາດສະຈາກ  
ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້ 
-ຈັດຈ້າງ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
(ຫຼື ໃນບາງສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ). 

1.28 ລາຍລະອຽດ ຂັ້ນຕອນການທົວທວນຂອງເອດີບີ ລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນ 
ທ້າຍ 6. ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ’ ທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດຈາກເອດີບີ ຕ້ອງກໍານົດຢ່າງ 
ເໝາະສົມວ່າ ຂັ້ນຕອນການທົບທວນເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະປະເພດຂອງ 
ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/າສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຈາກ ເອດີບີ.

ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກການ

1.29 ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ໝາຍເຖິງກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມີຄວາມຜິດພາດໃນການປະຕິບັດລະບຽບການ 
ສະບັບນີ້, ລວມທັງ ຂໍ້ກໍານົດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ນໍາໃຊ້.

1.30 ໃນກໍລະນີນີ້, ນອກຈາກດໍາເນີນມາດຕະການແກ້ໄຂທາງສັນຍາ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ
ສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນ: ໂຈະການເບີກຈ່າຍເງິນກູ້, ຕິດຕາມດ້ວຍ
ການຍົກເລີກສັນຍາເງິນກູ້ ແລະ ເລັ່ງໃຫ້ສັນຍາເງິນກູ້ຄົບກໍານົດໄວ້ຂຶ້ນ), ເອດີບີ 
ອາດຈະດໍາເນີນການທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ແລະ ພາລະບົດບາດໃນການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງ.

ການຮ້ອງທຸກ

1.31 ການຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປະມູນ ອາດ 
ຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ ເອດີບີ ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມ, ຫຼື ທັງສອງພາກສ່ວນ, ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ 
ໃນຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງ ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ການຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວນີ້ ຕ້ອງຖືກຕອບ 
ຮັບແບບພາວະວິໄສ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ບົນພື້ນຖານຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ 
ຍຸຕິທໍາ. 

1.32 ຄູ່ມືແນະນໍາ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກ ໃນໄລຍະດໍາເນີນການປະມູນ ມີຢູ່ໃນ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7.

ຄວາມຊື່ສັດ

1.33 ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ ຕ້ອງດໍາ 
ເນີນການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຈັນຍາບັນສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາດໍາເນີນ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບການສະບັບນີ້ ສ່ວນການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ, 
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ຊັບພະຍາກອນ, ຊັບສິນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມືແນະນໍາຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງເອດີບີ.

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ	ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ

1.34 ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 
ເອດີບີ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຜູ້ກູ້ຢືມ ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຕົນ ໃຫ້ທັນສະ 
ໄໝ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ (e-procure- 
ment). 

1.35 ເຄື່ອງມືຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ສື່ສານກັບຜູ້ເຂົ້າປະ 
ມູນ, ການລົງຂ່າວໂຄສະນາ, ແຈ້ງການ ແລະ ການດັດແກ້, ການແຈກຢາຍເອກະ 
ສານປະມູນ, ການຍື່ນເອກະສານປະມູນ ຫຼື ເອກະສານສະເໜີ, ແລະ ການເປີດ 
ເຜີຍການ  ມອບສັນຍາ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມພຽງພໍ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ປອດໄພ 
ແລະ ບໍ່ຄວນຈະເປັນການກິດຂວາງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຜູ້ເຂົ້າປະມູນບົ່ມຊ້ອນ.

1.36 ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ 
ທຶນຈາກ ເອດີບີ ຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ປອດໄພ, ຮັບປະກັນໄດ້ ຄວາມຊື່ສັດ 
ແລະ ການເກັບຮັກສາຄວາມລັບ, ແລະ ມີຂັ້ນຕອນການກວດສອບທີ່ພຽງພໍ.

ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

1.37 ຜູ້ກູ້ຢືມ ສ້າງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເປັນແຕ່ລະໂຄງການ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກິດ 
ຈະກໍາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຈຸດປະສົງການພັດທະນາຂອງໂຄງການ 
ແນວໃດ ແລະ ຈະບັນລຸຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນແນວໃດ ພາຍໃຕ້ວິທີການ 
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. 

1.38 ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນປະກອບເຫດຜົນພຽງພໍ ຕໍ່ກັບຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ເຂົ້າປະມູນບົ່ມຊ້ອນ ແຕ່ຫົວທີ. 
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຈະອະທິບາຍໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ	ສຳລັບໂຄງການ	ນອກອະທິປະໄຕ	(ພາກເອກະຊົນ)

1.39 ໃນກໍລະນີ ການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການບໍລິການ ໄດ້ຮັບການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ ຂອງໂຄງການ ນອກອະທິປະໄຕ (ພາກເອກະຊົນ) ຂອງເອດີບີ 
ທີ່ເປັນຮູບແບບ (1) ເງິນກູ້ຂອງເອດີບີ, (2) ເງິນກູ້ ທີ່ເອດີບີຄໍ້າປະກັນ, ຫຼື (3) ເງິນຊ່ວຍ 
ເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ນອກອະທິປະໄຕ (ພາກເອກະຊົນ) ຫຼື, ໃນ 
ບາງກໍລະນີ, ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງເອດີບີ ຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທີ່ເໝາະສົມ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນາໍໃຊ້ທຶນ ບົນພື້ນຖານ 



11ພາກສະເໜີ

ການຍອມຮັບຂອງພາກເອກະຊົນ ຫຼື ການປະຕິບັດທາງການຄ້າ ແລະ ການນໍາ 
ໃຊ້ເງິນກູ້ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ທີ່ກໍາ 
ນົດໄວ້ໃນ ວັກ 1.14 ແລະ ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ 1.33.
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ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແລະ 
ການກະກຽມ

ການປະມູນ	ເປີດກວ້າງ

2.1 ການປະມູນເປີດກວ້າງ (Open Competitive Bidding-OCB) ແມ່ນຮູບແບບການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບກິດຈະກໍາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາ 
ຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ).

2.2 ຈຸດປະສົງຂອງການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB), ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລະບຽບການ
ສະບັບນີ້, ແມ່ນເພື່ອບັນລຸຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. ສິ່ງນີ້ຖືກຮັບປະກັນ 
ໂດຍການເປີດຮັບເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະ
ສົມສາມາດຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂຄຸນນະພາບ ແລະ ວິຊາການ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, 
ການອອກແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ເຂົ້າປະມູນບົ່ມຊ້ອນ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມທັງໝົດທັນ 
ຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ພຽງພໍ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ມີໂອກາດ 
ສະເໝີພາບກັນ ໃນການຢື່ນເອກະສານປະມູນ.

2.3 ການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມ 
ແປງ ແລະ ການບໍລິການ. ຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ມາດຕະຖານຕົວແບບ 
ເອກະສານປະມູນ ທີ່ຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ ຈະຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງການຈັດຊື້ແຕ່ລະປະ
ເພດ. ລາຍລະອຽດ ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ ຈະອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
3 ແລະ 4. 

2.4 ບາດກ້າວຕົ້ນຕໍຂອງຮູບແບບການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) ປະກອບດ້ວຍ:

(a) ກໍານົດປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງສັນຍາ ໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ 
ແລະ ຄໍານຶງເຖິງອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ 
ການບໍລິການ.

(b) ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ລາຍການໜ້າວຽກ ແລະ ຄໍານິຍາມ 
ຂອງຄຸນນະພາບ ແລະ ລະດັບການປະຕິບັດງານ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ບັນລຸຜົນ.

(c) ນໍາໃຊ້ ບັນທັດຖານດ້ານຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ທີ່ເໝາະສົມ. 
(d) ຄັດເລອືກຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ລວມທັງການກໍານົດຂັ້ນຕອນສະເພາະ 

ທີ່ຕ້ອງການ (ເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ ຫຼື ແບບ 
ສອງຊອງ).
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(e) ກະກຽມເອກະສານປະມູນ ແລະ ລົງຂ່າວໂຄສະນາແຈ້ງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
(f) ຄັດເລືອກບັນທັດຖານການປະເມີນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບ 

ແລະ ປັດໃຈຕົ້ນທຶນ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້.
(g) ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເອກະສານຢື່ນປະມູນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເປີດຊອງ 

ປະມູນ.
(h) ຂັ້ນຕອນການມອບສັນຍາ ລວມທັງການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງຜູ້ປະມູນ.
(i) ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.

2.5 ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະສະຖານະການການ, ເອດີບີ ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ຮູບແບບ  
ແລະ ການກະກຽມການປະມູນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະບັບນີ້  
ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຮູບແບບ ແລະ ການກະກຽມການປະມູນເຫຼົ່ານັ້ນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ 
ກັບຫຼັກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນວັກ 1.4, ຂໍ້ກໍານົດຄຸນວຸດທິເໝາະ 
ສົມ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ 1.14, ແລະ ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ  
1.33 ຂອງລະບຽບການສະບັບນີ້. ການໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ເຄື່ອງມືການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຮູບແບບ ແລະ ການກະກຽມການປະມູນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງລະບຸໄວ້ຢູ ່
ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

ການປະມູນວົງແຄບ

2.6 ການປະມູນວົງແຄບ (Limited Competititve Bidding-LCB) ແມ່ນວີທີການ 
ປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) ໂດຍການສົ່ງແຈ້ງເຊີນໂດຍກົງເຖິງຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ປາດສະ 
ຈາກການລົງຂ່າວໂຄສະນາທົ່ວໄປ. ຮູບແບບນີ້ ອາດຈະເໝາະສົມ ສໍາລັບການ 
ຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ 

(a) ຜູ້ເຂົ້າປະມູນບົ່ມຊ້ອນ ມີຈໍານວນຈໍາກັດ, 
(b) ມູນຄ່າສັນຍາ ບໍ່ຫຼາຍພໍທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມູນໃຫ້ ທີ່ພຽງພໍ  

ໂດຍຜ່ານຮູບການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB), ຫຼື 
(c) ມີເຫດຜົນສະເພາະ ເປັນກໍລະນີພິເສດທີ່ຍົກເວັ້ນ ການລົງຂ່າວໂຄສະນາ 

ທົ່ວໄປ. 

2.7 ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການປະມູນວົງແຄບ (LCB), ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເປີດຮັບເອກະສານ 
ຢື່ນປະມູນ ຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ປະມູນບົ່ມຊ້ອນ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ຈະໄດ້ຮັບລາຄາທີ່ຜ່ານການແຂ່ງຂັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວນີ ຈະມ ີ
ລາຍຊື່ຜູ້ປະມູນບົ່ມຊ້ອນທັງໝົດ ແຕ່ກໍານົດໄດ້ໃນ ຈໍານວນທີ່ຈໍາກັດ. ຍົກເວັ້ນການ 
ລົງຂ່າວໂຄສະນາ, ທຸກຂັ້ນຕອນ, ຂອງຮູບແບບການເປີດກວ້າງ (OCB) ຈະຖືກ 
ນໍາໃຊ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການອອກແຈ້ງການ ແລະ ການປະກາດເພື່ອມອບສັນຍາ. 
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ກອບຂໍ້ຕົກລົງ

2.8 ກອບຂໍ້ຕົກລົງ (Framework Agreements-FA) ໝາຍເຖິງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມອບໃຫ້ 
ອີງຕາມຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະບັບນີ້ ລະຫວ່າງ ອົງການຜູ ້
ເຮັດສັນຍາ ຈໍານວນ 1 ອົງການ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ຜູ້ສະ 
ໜອງການບໍລິການ.9 ຈໍານວນ 1 ບໍລິສັດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ. ຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ແນໃສ ່
ສ້າງເງື່ອນໄຂຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ທີ່ຈະຖືກມອບ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ໂດຍສະ 
ເພາະກ່ຽວກັບລາຄາ ແລະ, ຖ້າເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ປະລິມານທີ່ຄາດຄະເນໄວ້. 

2.9 ນອກນັ້ນ, ຮູບແບບ ກອບຂໍ້ຕົກລົງ (FA) ຍັງລະບຸຂໍ້ກໍານົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ພາຍໃຕ ້
ການຈັດຊື້ ຫຼື ການສະໜອງການບໍລິການ (“ເອີ້ນມາໃຊ້ງານ”) ສາມາດກໍານົດຂຶ້ນໄດ້ 
ໃນເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງ.

ການສົມທຽບລາຄາ

2.10 ການສົມທຽບລາຄາ (Request for Quotations-RFQ) ແມ່ນຮູບແບບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງໜຶ່ງ ທີ່ອີງໃສ່ການສົມທຽບລາຄາ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ສະໜອງຈໍານວນໜຶ່ງ (ໃນກ ໍ
ລະນີຈັດຊື້ສິນຄ້າ), ຈາກຜູ້ຮັບເໝົາຈໍານວນໜຶ່ງ (ໃນກໍລະນີການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ), 
ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການຈໍານວນໜຶ່ງ (ໃນກໍລະນີການບໍລິການ).

2.11 ການສົມທຽບລາຄາ (RFQ) ແມ່ນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບການຈັດຊື້ເຄື່ອງສໍາ 
ເລັດຮູບ, ສິນຄ້າມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ທີ່ມີມູນຄ່າໜ້ອຍ, ການບໍລິການປົກກະຕິ ຫຼື 
ມາດຕະຖານທົ່ວໄປ, ຫຼືການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແບບກະທັດຮັດທີ່ມີມູນຄ່າໜ້ອຍ. 

2.12 ການສົມທຽບລາຄາ (RFQ) ຕ້ອງລະບຸລາຍລະອຽດ ແລະ ປະລິມານຂອງສິນຄ້າ, 
ລາຍລະອຽດ ຂອງການບໍລິການ ຫຼື ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງວຽກການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ ທີ່ຕ້ອງການຄາດໝາຍສະຖານທີ່ ແລະ ເວລາ ສໍາລັບການສົ່ງມອບ (ຫຼື 
ວັນສໍາເລັດວຽກ).

2.13 ໃບສະເໜີລາຄາ ອາດຈະສົ່ງໃນຮູບແບບອີເລັກໂຕຣນິກ, ຈົດໝາຍ, ໂທລະສານ. 
ການປະເມີນໃບສະເໜີລາຄາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດຽວກັນກັບການເປີດ 
ຊອງປະມູນ. ເງື່ອນໄຂການຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີ ຕ້ອງລະບຸໄວ້ໃນໃບສັ່ງຊື້ ຫຼື 
ໃນສັນຍາຫຍໍ້.

ການປະມູນຍ້ອນຫຼັງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ

2.14 ການປະມູນຍ້ອນຫຼັງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ (e-auction) ແມ່ນການປະມູນແບບຍົກມື 
ຜ່ານທາງອີເລັກໂຕຮນິກ(ອອນລາຍ) ທີ່ໄດ້ກໍານົດເວລາສະເພາະ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າ 

9 “ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ” ໃນກໍລະນີ ກອບຂໍ້ຕົກລົງ ໝາຍເຖິງ ທີ່ປຶກສາ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ກຳນົດເປັນຢ່າງອື່ນ.
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ຮ່ວມປະມູນ ເຄີຍຢື່ນເອກະສານປະມູນມາກ່ອນ ແລະໄດ້ຜ່ານການກວດກາຄຸນວຸດ 
ທິແລ້ວຈະ ເພື່ອແຂ່ງຂັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍຜ່ານການນໍາສະເໜີລາຄາໃໝ່, 
ທີ່ຖືກດັດປັບໃຫ້ຕໍ່າລົງ. ວິທີການນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ 
ມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ໃນກໍລະນີທີ່ ຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ  
ທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຂຶ້ນສ້າງຂຶ້ນ.

2.15 ການປະມູນແບບ e-auction ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນການສະເໜີລາຄາສະເພາະ  
ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ (ຕ້ອງຜ່ານການຄັດເລືອກດ້ານຄຸນວຸດທິ ເພື່ອສົມທຽບລາຄາ 
ກັນ ຜ່ານບັດທັດຖານບໍ່ແມ່ນລາຄາ ເຊິ່ງກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ) ພາຍຫຼັງ 
ຜ່ານການຄັດເລືອກດ້ານຄຸນນະວຸດທິມາແລ້ວ ຈະຖືກເຊື້ອເຊີນ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການ 
ປະມູນ ຜ່ານທາງອີເລັກໂຕຮນິກ (ອອນລາຍ), ຕາມວັນ, ເວລາ ແລະ ເວັບໄຊ້ ທີ່ກໍານົດ 
ໄວ້ໃນໜັງສືແຈ້ງເຊີນ. 

2.16 ນອກນັ້ນ, ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ຕ້ອງກໍານົດວິທີການປະເມີນແບບອັດໂຕໂນມັດ ຊຶ່ງຈະນໍາ 
ໃຊ້ເພື່ອຈັດລາໍດັບຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ໃນໄລຍະດາໍເນີນການປະມູນແບບ e-auction ແລະ  
ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວິທີການດໍາເນີນການປະມູນແບບ e-auction.

ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ

2.17 ການເຮດັສັນຍາໂດຍກົງ ແມ່ນການເຮດັສັນຍາ ໂດຍບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ (ວທີິການນີ້ ຍັງ 
ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ວິທີການຈັດຈ້າງຈາກແຫຼ່ງດຽວ) ແລະ ອາດຈະເປັນວິທີການ 
ທີ່ເໝາະສົມ ພາຍໃຕ້ສະຖານະານພິເສດ ຕັ່ງຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

(a) ກໍລະນີຕ້ອງການສິນຕ້າເພີ່ມຕື່ມ ພາຍໃຕ້ສັນຍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສັນຍານັ້ນໄດ ້
ມອບ ໂດຍຜ່າຂະບວນການແຂ່ງຂັນມາແລ້ວ. ເອີດີບີ ຈະຕ້ອງເພິ່ງພໍໃຈໃນ 
ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ຫາກເຫັນວ່າບໍ່ມີການສະເໜີລາຄາອື່ນທີ່ດີກວ່າ ໂດຍລາຄາ 
ທີ່ຈະເບີກຈ່າຍ ບໍ່ສູງກວ່າລາຄາໃນສັນຍາເດີມ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ການສັ່ງຊື້ 
ເພີ່ມເຕີມ ຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໄລຍະ 18 ເດືອນ ຫຼັງການສັ່ງຊື້ເດີມ ໂດຍ 
ທົ່ວໄປ ຈະບໍ່ເກີນ 30% ຂອງຈໍານວນທີ່ສັ່ງຊື້ເດີມ.

(b) ການກໍານົດມາດຕະຖານຂອງພາຫະນະ/ອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງອະໄຫຼ່ທີ່ສອດ 
ຄ່ອງກັບພາຫະນະ/ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນອາດຈະເປັນການໃຫ້ເຫດຜົນ  
ເພື່ອຈັດຊື້ເພີ່ມຕື່ມ ຈາກຜູ້ສະໜອງເດີມ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈັດຊື້ດັ່ງກ່າວນີ້ມີເຫດ 
ຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ພາຫະນະ/ອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນ ຕ້ອງເໝາະສົມ, ໂດຍທົ່ວໄປ 
ແລ້ວ ຈາໍນວນຈັດຊື້ໃໝ່ ຕ້ອງມີຈາໍນວນໜ້ອຍກວ່າຈາໍນວນເດີມ, ລາຄາຕ້ອງສົມ 
ເຫດສົມຜົນ, ແລະມີຈຸດດີຫຼາຍກວ່າການຈັດຊື້ໃໝ່ ຫຼື ຈາກແຫຼ່ງອື່ນ ຕ້ອງໄດ້ 
ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ປະຕິເສດບົນພື້ນຖານທີ່ ເອດີບີ ຍອມຮັບໄດ້.

(c) ພາຫະນະ/ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການສາມາດຈັດຊື້ໄດ້ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ  
ຈັດຫາໄດ້ ຈາກແຫຼ່ງດຽວ, ຫຼື ໃນກໍລະນີການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ມີພຽງແຕ ່
ບໍລິສັດດຽວ ທີ່ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ຫຼື ມີປະສົບການພິເສດ ແລະ ກຸ້ມຄ່າ ເພື່ອປະຕ ິ
ບັດໜ້າວຽກນັ້ນ. 
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(d) ຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ຮັບຜິດຊອບການອອກແບບ ຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດຊື້ລາຍການສິນຄ້າ
ສໍາຄັນ ຈາກຜູ້ສະໜອງໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງເງື່ອນໄຂໃນການຄໍ້າປະກັນການ
ປະຕິບັດສັນຍາ.

(e) ໃນກໍລະນີວຽກການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ 
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສັນຍາ10 ແລະ ເປັນການຕໍ່ສັນຍາຕາມປົກກະຕິ ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນ 
ຫຼື ໃນໄລຍະປະຕິບັດສັນຍາ ທີ່ໄດ້ ຜ່ານຂະບວນການແຂ່ງຂັນມາແລ້ວ,11 
ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຮັດເສັນຍາຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາເດີມນັ້ນ ຈະປະຢັດ 
ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບຈະສອດຄ່ອງກັນ ໃນດ້ານ 
ຄຸນນະພາບຂອງວຽກ. 

(f) ສໍາລັບໜ້າວຽກການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ເຊິ່ງເປັນການສືບຕໍ່ຕາມປົກກະຕິ ຈາກ 
ໜ້າວຽກຜ່ານມາ ທີ່ບໍລິສັດທີ່ປຶກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກໍລະນີ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ 
ຂອງວຽກໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນ (ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທາງ 
ດ້ານເຕັກນິກ, ປະສົບການທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ສືບຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບວິຊາຊີບ 
ຂອງທີ່ປຶກສາເດີມ) ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດໄດ້ປຽບທີ່ດີກວ່າ ການປະມູນ 
ຄືນໃໝ່.

(g) ສໍາລັບໜ້າວຽກທີ່ປຶກສາ ຂະໜາດນ້ອຍ.12 

(h) ໃນກໍລະນີພິເສດເຊັ່ນ: ການໂຕ້ຕອບກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ.13

2.18 ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງລົງຂ່າວການປະກາດ ເພື່ອມອບສັນຍາຜ່ານ
ໜັງສືພິມທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ເປັນພາສາອັງກິດຜ່ານເວັບໄຊທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ໄດ້ທົ່ວໄປໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເຊິ່ງໃຫ້ລະບຸຊື່ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື 
ການບໍລິການ ແລະ ລາຄາ, ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ແລະ ບົດສະຫຼຸບກອບສັນຍາ. 
ການລົງຂ່າວດັ່ງກ່າວ ອາດເຮັດເປັນໄຕມາດ ແລະ ໃນຮູບແບບຕາຕະລາງສະຫຼຸບ 
ທີ່ກວມເອົາໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

ການຮັບເໝົາສະເພາະກິດ

2.19 ການຮັບເໝົາສະເພາະກິດເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງທີ່ນໍາໃຊ້ພະນັກງານ ແລະ ພາຫະນະ/

10 ໃນກໍລະນີ ການສືບຕໍ່ວຽກໃນຕໍ່ໜ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ, ເອກະສານປະມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຕ້ອງກຳນົດກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ນີ້.

11 ໃນກໍລະນີ ໜ້າວຽກເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ຮັບສັນຍາບໍ່ຜ່ານຂັ້ນຂະບວນການແຂ່ງຂັນມາກ່ອນ, ຫຼື ຖ້າວ່າໜ້າວຽກໃນ 
ຕໍ່ໜ້າຫາກມີຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າຫຼາຍທາງດ້ານມູນຄ່າ, ຂັ້ນຕອນການປະມູນທີ່ເອດີບີ ຮັບຮອງເອົາຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບການປົກກະຕິ.

12 ວົງເງິນ ເປັນໂດລາສະຫະລັດ (ດສລ) ທີ່ກຳນົດຄຳວ່າ “ຂະໜາດນ້ອຍ” ຕ້ອງຂຶ້ນກັບແຕ່ລະກໍລະນີ, ໂດຍຜ່ານການ 
ເຫັນດີຈາກ ເອດີບີ ແລະ ໂດຍການຄຳນຶງເຖິງລັກສະນະ ແລະ ລະດັບຄວາມຄຸບຊຸດຂອງໜ້າວຽກ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປ 
ຕ້ອງມີຈຳນວນບໍ່ເກີນ100,000 (ດສລ).

13 ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ ກັບຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງແລະ ການບໍລິການ ພາຍໃຕ້ເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍ 
ເຫືຼອລ້າທີ່ປະຕິບັດຢູ່ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດສັນຍາໃໝ່ ບົນພື້ນຖານອັດຕາທີ່ຜ່ານການເຈລະຈາ ນອນໃນສັນຍາ 
ປະຈຸບັນ ທີ່ຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ່ ໂດຍໃຫ້ມີການດັດແກ້ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກ. ຜູ້ສະ 
ໜອງສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ຖືກຄັດເລືອກໂດຍຜ່ານການແຂ່ງຂັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 
ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ ໃຫ້ນຳໃຊ້ວິທີການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ ສຳລັບສັນຍາ 
ໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ເອດີບີ.



17ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການກະກຽມ

ອຸປະກອນ ກົນຈັກຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເອງ,14 ອາດຈະເປັນຮບູແບບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໜຶ່ງ ທີ່ແທດ 
ເໝາະກັບວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຈໍານວນໜຶ່ງ. ການໃຫ້ເຫດຜົນເພື່ອນໍາໃຊ້ຮບູແບບ 
ການຮັບເໝົາສະເພາະກິດ  ໃນກໍລະນີລຸ່ມນີ້

(a) ບໍລິມາດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ລ່ວງໜ້າ,
(b) ວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ ຫຼື ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ 

ສອກຫຼີກ ເຊິ່ງບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ບໍ່ສົນໃຈປະມູນໃນ 
ລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, 

(c) ວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍບໍ່ແຕະ
ຕ້ອງວຽກງານກໍາລັງປະຕິບັດຢູ່, 

(d) ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການແຕະຕ້ອງເຖິງວຽກບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ດີແທ້ ຄວນຕົກເປັນ 
ຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແທນທີ່ຈະເປັນຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ, ຫຼື 

(e) ໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການໂຕ້ຕອບທັນທີ. 

ຮູບແບບສະເພາະຂອງການກະກຽມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

A. ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ

2.20 ໃນກໍລະນີການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB) ອະນຸຍາດໃຫ ້
ນໍາໃຊ້ວິທີການປະເມີນ ແລະ ການສົມທຽບລາຄາປະມູນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ ລາຄາ 
ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມລັກສະນະສະເພາະຂອງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ທີ່ຕ້ອງການ  
ແລະ ເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4). ໃນ 
ພາກປະຕິບັດ, ນະທີ່ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະດຊາເນີນການໄດ້ດັ່ງນີ້

(a) ດຸ່ນດ່ຽງ ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາຂອງການບໍລິການທີ່ນໍາສະເໜີ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບ 
ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ (Quality-and Cost-Based 
Selection-QCBS);

(b) ໃຫ້ບຸລິມະສິດດ້ານຄຸນນະພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະ 
ພາບ (Quaity-Based Selection-QBS) ຫຼື ຮູບການຈັດຈ້າງຕາມຄຸນວຸດທິ 
(Selection based on Consultants’ Qualifications-CQS);

(c) ຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ ພາຍໃຕ້ຮູບການຈັດຈ້າງຕາມງົບປະ 
ມານຕົວຈິງ (Fixed-Budget Selection-FBS)

(d) ໃຫ້ບຸລິມະສິດດ້ານລາຄາ ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບການຈັດຈ້າງຕາມມູນຄ່າຕໍ່າສຸດ (Lea 
st-Cost Selection-LCS).

14 ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງໃດໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານ ເປັນເຈົ້າຂອງເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ, ເຊິ່ງມີລັກສະນະ 
ເອກະລາດ ຈະພິຈາລະນາ ວ່າເປັນໜ່ວຍງານຮັບເໝົາສະເພາະກິດ. ຫຼືເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນວ່າ ການຮັບເໝົາສະເພາະ 
ກິດແມ່ນການຈັດຈ້າງແຮງງານໂດຍກົງ, ແຮງງານຈາກກົມກອງ, ອົງກອນ, ຫຼື ການຮັບເໝົາວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ 
ໂດຍກົງ.
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B.	 ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາລາຍບຸກຄົນ	

2.21 ສໍາລັບໜ້າວຽກສະເພາະຈໍານວນໜຶ່ງ, ທີ່ປຶກສາລາຍບຸກຄົນ ອາດຈະມີຄວາມເໝາະ 
ສົມຫຼາຍກວ່າ ແລະ ກຸ້ມຄ່າກວ່າ ການຈັດຈ້າງບໍລິສັດ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະຈັດຈ້າງທີ່
ປຶກສາລາຍບຸກຄົນໄດ້ໂດຍກົງ ອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ໂດຍຜ່ານ 
ອົງການຈັດຕັ້ງ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ລັດຖະບານ, ຫຼື 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. 

C.	 ການຈັດຊື້ຈາກອົງກອນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ

2.22 ມີບາງກໍລະນີ ທີ່ການຈັດຊື້ ໂດຍກົງຈາກອົງກອນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ,15 ໃນນາມ 
ຜູ້ສະໜອງ, ອີງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຕົນເອງ, ອາດຈະເປັນວິທີການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ 
ສໍາລັບການຈັດຊື້ 

(a) ສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບຈໍານວນໜ້ອຍ, ສ່ວນໃຫ່ຍຮັບໃຊ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ 
ສາທາລະນະສຸກ, ແລະ

(b) ຜະລິດຕະພັນພິເສດສະເພາະດ້ານ ເຊິ່ງຈໍານວນຜູ້ສະໜອງມີຈໍາກັດ ເຊັ່ນ: ຢາ 
ວັກຊີນ ຫຼື ຢາປົວພະຍາດ.

D.	 ການຈັດຊື້ໃນສະຖານະບໍ່ໝັ້ນຄົງ	ແລະ	ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ

2.23 ໃນກໍລະນີສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ  
(FCAS)16 ເຊິ່ງເອດີບີ ຖືວ່າຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼຶອຍ້ອນ

(a) ສະພາວະສຸກເສີນເຊັ່ນ ໄພພິບັດຈາກທໍາມະຊາດ ຫຼື ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ຄວາມ 
ຂັດແຍ່ງ, ຫຼື

(b) ຄວາມອາດສາມາດມີຈໍາກັດທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ຄວາມດ້ອຍໂອ 
ກາດ (ລວມທັງປະເທດນ້ອຍໆ), 

ເອດີບີ ອາດຈະຍອມຮັບການກະກຽມວຽກງານຈັດຊື້ທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສອດຄ່ອງ 
ກັບຂໍ່ບັນຍັດໃນລະບຽບການສະບັບນີ້ ຫຼື ຕາມຂະບວນການອື່ນໆທີ່ເໝາະສົມ 
ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ການ ຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. 

15 ອົງກອນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ເອກະລາດ ແລະ ຊອບກົດໝາຍ ຊຶ່ງເປັນອົງການ 
ທີ່ມີກົດລະບຽບເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີສະມາຊິກ, ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ແລະ ຊັບພະຍາກອນການເງິນ ທີ່ມີສາຍ 
ພົວພັນກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ ເຈລະຈາແລ້ວ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລະບົບ ຂອງສະ 
ພາກຳມະການບໍລິຫານ ເພື່ອການປະສານງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.ບັນຊີລາຍຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງ 
ການສະຫະປະຊາຊາດ. 2016. http://www.unsystem.org/members/specialized-agencies

16 2012. ADB. ການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງ ໃນສະຖານະພານບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ: 
ປະສົບການຂອງ ເອດີບີ. Manila. https://www.adb.org/documents/working-differently-fragile-and-
conflict-affected-situations-adb-experience
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E.	 ຕົວແທນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

2.24 ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫາກຂາດອົງການຈັດຕັ້ງ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປະສົບການທີ່ 
ຈໍາເປັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະຕ້ອງການ (ຫຼື ເອດີບີ ເປັນຜູ້ຮຽກຮ້ອງ) ວ່າຈ້າງ, ໃນນາມ 
ຕົວແທນຂອງຕົນ, ເຊັ່ນບໍລິສັດຊ່ຽວຊານສະເພາະມາດໍາເນີນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.  
ຕົວແທນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທັງ 
ໝົດ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສະໜອງເງິນ ແລະ ລະບຽບການສະບັບນີ້. ນອກນັ້ນ, 
ວິທີການນີ້ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ ໃນກໍລະນີທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ 
ຕົວແທນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຜູ້ຮັບເໝົາດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ອາດຈະໄດ້ຮັບການວ່າຈ້າງ 
ໃນລັກສະນະດຽວກັນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າທໍານຽມ (ຄ່າຈ້າງ)ໃນການປະຕິບັດວຽກຕ່າງໆ 
ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່, ການສ້ອມແປງ, ການຟື້ນຟູ, ແລະ ການ 
ໃນສະພາວະສຸກເສີນ, ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ມີສັນຍາຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ຈໍານວນຫຼາຍ.

F.	 ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານເພື່ອສົ່ງເສີມຮູບແບບຮຸ້ນສ່ວນລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ-ເອກະຊົນ	

2.25 ໃນກໍລະນີທີ່ ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອປະຕິບັດຮບູແບບຮຸ້ນສ່ວນລະຫ່ວາງ 
ລັດ-ເອກະຊົນ (Public-Private Prtnership-PPP),17 ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ ເພື່ອ 
ຄັດເລືອກຜູ້ຮັບເໝົາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງ

(a) ມີຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນ;
(b) ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍໄລຍະ ກ່ອນຈະກ້າວໄປສູ່ການປະສົມປະສານບັນທັດຖານ  

ທີ່ເໝາະສົມທີ່ ເພື່ອສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ມີປະສິດທີຜົນສູງສຸດ ແລະ 
ປະຢັດທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ;

(c) ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍ ຂອງເອດີບີ, ບັນທັດຖານ 
ຄຸນວຸດທິ ເໝາະສົມ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນວັກ 1.14 ແລະ ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄວາມ 
ຊື່ສັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ 1.33; ແລະ

(d) ຮັບປະກັນວ່າມີການຈັດສັນຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມ. 

2.26 ໃນກໍລະນິພິເສດ, ເອດີບີ ອາດຈະ, ເຫັນດີສະໜອງທຶນໃຫ້ ເພື່ອປະຕິບັດຮູບແບບຮຸ້ນ 
ສ່ວນລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ (PPP) ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກບົດສະເໜີໂຄງການ 
ທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ຖືກຮ້ອງຂໍ ຖ້າເຫັນວ່າ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນ ແລະ ການກໍານົດຄວາມ 
ເໝາະສົມຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມກຸ້ມຄ່າໃນການນໍາໃຊ້ທຶນ ເພື່ອມອບສັນຍາ 
ໃດໜຶ່ງ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ກໍານົດຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຂອງໂດຍ ແລະ ເຫັນດີຈາກເອດີບີ.

17 ຮູບແບບຮຸ້ນສ່ວນລະຫ່ວາງພາກລັດ-ເອກະຊົນ (PPP) ແມ່ນສັນຍາໄລຍະຍາວ ລະຫ່ວາງພາກເອກະຊົນ ແລະ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການ ຫືຼ ຊັບສິນສາທາລະນະ, ຊຶ່ງພາກເອກະຊົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງສູງ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເຊິ່ງຄ່າຄອບແທນ ແມ່ນຕິດພັນກັບ ຜົນການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ PPP ເຊິ່ງປະກອບ 
ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບຄື: ກໍ່ສ້າງ-ເປັນເຈົ້າຂອງ-ດຳເນີນງານ (BOO), ກໍ່ສ້າງ-ດຳເນີນງານ-ມອບໂອນ (BOT), ກໍ່ສ້າງ-
ເປັນເຈົ້າຂອງ-ດຳເນີນງານ-ມອບໂອນ (BOOT), ສັນຍາສຳປະທານ, ຫືຼ ຮູບແບບອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
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G.	 ການຈັດຊື້ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ

2.27 ການຈັດຊື້ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງປະກອບດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ລໍ້າໜ້າ ຫຼື ຜ່ານການ 
ພິສູດແລ້ວ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ທີ່ຈະສົ່ງມອບ. 

2.28 ຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການ ສໍາລັບວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພາຫະນະ/ອຸປະ 
ກອນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ຈະຈັດຊື້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ 
ປະເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນ ອີງໃສ່ລາຄາ ເປັນຕົ້ນຕໍ. 

2.29 ສໍາລັບວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພາຫະນະ/ອຸປະກອນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ທີ່ປຶກສາທີ່ມີລັກສະນະຄົບຊຸດ ຫຼື ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ, ຮູບແບບການຈັດຊື້ທາງເລືອກ 
ເຊັ່ນ: ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ ຫຼື ບັນທັດຖານການປະເມີນ ທີ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດ 
ແກ່ບັນທັດຖານທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ, ອາດຈະເໝາະສົມ ເພື່ອສະໜອງຄວາມກຸ້ມຄ່າສູງ 
ສຸດຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ແທດເໝາະຕາມຈຸດປະສົງ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5.

ສະເພາະການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ການຈັດຈ້າງອາດຈະດໍາເນີນງານ ໂດຍໃຫ້ນໍ້າໜັກ 
ຂອງອັດຕາສ່ວນ ດ້ານລາຄາ ທີ່ເໝາະສົມ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການຈັດຈ້າງທັງຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ລາຄາ (QCBS) ດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5, ຫຼື 
ວິທີການປະເມີນໃນຮູບແບບອື່ນໆ.

H.	 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ	ຕາມຜົນການປະຕິບັດງານ

2.30 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕາມຜົນການປະຕິບັດງານ,18 ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ການຈັດຊື້ 
ຕາມຜົນຜະລິດອອກ, ໝາຍເຖິງຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ສົ່ງ 
ຜົນໃຫ້ມີສາຍພົວພັນທາງສັນຍາ ເຊິ່ງການຊໍາລະໃນເວລາສໍາເລັດວຽກໃດໜຶ່ງ ຫຼື  
ຕາມຜົນຜະລິດອອກໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການປະຕິບັດງານ ແທນທີ່ຈະເປັນ 
ການຊໍາລະທີ່ອີງໃສ່ປັດໄຈນໍາເຂົ້າ. 

2.31 ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຈະກໍານົດຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຜົນຜະລິດ 
ອອກເຫົູ້່ານັ້ນ ຫຼື ການສົ່ງມອບທີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດງານນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບວັດແທກ 
ແລະ ຈະໄດ້ຊໍາລະຕາມນັ້ນ. ຜົນຜະລິດອອກເຫຼົ່ານັ້ນ ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານ ດ້ານຄຸນນະພາບ, ປະລິມານ ແລະ ຄວາມ 
ເຊື່ອຖື. 

2.32 ການເບີກຈ່າຍ ແມ່ນອີງຕາມປະລິມານຂອງຜົນຜະລິດອອກທີ່ສົ່ງມອບ, ເຊິ່ງການ 
ສົ່ງມອບນັ້ນຂຶ້ນກັບລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດອອກທີ່ຕ ້ອງກການ. 
ການັກຈາກມູຍຄ່າຊໍາລະ (ຫຼື ເງິນຄໍ້າປະກັນການເປເພ) ຈະໄດ້ດໍາເນີນການ ເມື່ອຜົນ 
ຜະລິດອອກມີຄຸນນະພາບຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ແລະ, ໃນບາງກໍລະນີ, ອາດຈະ 

18 ການນຳໃຊ້ ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕາມຜົນການປະຕິບັດງານ ໃນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກເອດີບີ ຄວນຈະ 
ອີງຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການວິເຄາະເຕັກນິກທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ກໍານົດທາງເລືອກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຄວນຈະລະບຸໄວ ້
ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກເອດີບີ ເສຍກ່ອນ.
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ຈ່າຍເພີ່ມ ເມື່ອຜົນຜະລິດອອກມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ ມາດຕະຖານ. 

2.33 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເອກະສານປະມູນ ຈະບໍ່ໄດ້ກໍານົດປັດໃຈນໍາເຂົ້າ ຫຼື ວິທີການ 
ເຮັດວຽກ ໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງການການບໍລິການ. ຜູ້ຮັບເໝົາ ຫຼື ຜູ້ສະ 
ໜອງການບໍລິການ ສາມາດສະເໜີວິທີການປະຕິບັດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໄດ້ອີງໃສ່ພື້ນ 
ຖານຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ, ແລະ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ສາມາດສໍາເລັດຕາມຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ເອກກະສານປະມູນ.

2.34 ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕາມຜົນການປະຕິບັດງານ ຫືຼ ຕາມຜົນຜະລິດອອກຕາມ ປະກອບ 
ດ້ວຍ 

(a) ກໍານົດຂອງການບໍລິການທີ່ຊໍາລະຕາມຜົນຜະລິດອອກເປັນພື້ນຖານ; 
(b) ການອອກແບບ, ການສະໜອງ ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການຟື້ນຟູ ແລະ ການສົ່ງມອບ 

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ຜ່ານການດໍາເນີນທົດລອງ ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ນໍາໃຊ້; ຫຼື
(c) ການອອກແບບ, ການສະໜອງ, ແລະ ການກໍ່ສ້າງ (ຫຼື ການຟື້ນຟູ) ສິ່ງອໍານວຍ 

ຄວາມສະດວກ ແລະ ການຈັດຫາການບໍລິການເພື່ອດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງ 
ຮັກສາທີ່ກໍານົດເປັນປີໆພາຍຫຼັງໄດ້ສົ່ງມອບ. 

2.35 ໃນກໍລະນີ ທີ່ຕ້ອງການອອກແບບ, ການສະໜອງ ແລະ/ຫຼືການກໍ່ສ້າງນັ້ນ, ຕາມທໍາ 
ມະດາ ຕ້ອງຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ແລະ ອາດນໍາໃຊ້ການ 
ປະມູນສອງຂັ້ນຕອນ.

I.	 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

2.36 ໃນກໍລະນີ ທີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຍືນຍົງງຂອງໂຄງການ ຫຼື ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທາງສັງ 
ຄົມສະເພາະຂອງໂຄງການ, ອົງປະກອບຂອງໂຄງການທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ສາມາດສະ 
ເໜີໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ/ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ສະໜອງການບໍລິການໃດໜຶ່ງ, ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ 
ແລະ ການຈັດສັນພູດສັນຍາ ຄວນນໍາມາພິຈາລະນາດັດປັບໃຫ້ເໝາະສົມ ແຕ່ຕ້ອງມີ 
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຜົນໄດ້ຮັບ ໃຫ້ກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ.

J.	 	ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ	ພາຍໃຕ້ທຶນກູ້ຢືມຄໍ້າປະກັນ	
ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

2.37 ຖ້າກໍລະນີເປັນການຄໍ້າປະກັນໃນອະທິປະໄຕຂອງເອດີບີ, ເອດີບີ ຄໍ້າປະກັນ ການຊໍາ 
ລະຄືນຂອງທຶນກູ້ຢືມ ຈາກຜູ້ກູ້ຢືມອື່ນ, ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍ
ລິການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວຕ້ອງຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ລະ
ບຸໄວ້ໃນວັກ 1.4, 1.13, 1.14, ແລະ 1.33.
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ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ

ພາກສະເໜີ

1. ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການ 
ວິເຄາະຕົ້ນທຶນ-ຜົນໄດ້ຮັບ ທີື່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄວາມສ່ຽງຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບສະ 
ຖານະການຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ເປົ້າໝາຍເພື່ອຄວາມສໍາເລັດ ໂດຍຜ່ານການ 
ຈັດຊື້ື້-ຈັດຈ້າງ.

2. ປັດໃຈທີ່ຄໍານຶງເຖິງໃນການວເິຄາະດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສະຫັຼບ 
ສັບຊ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການສ້າງປັດໃຈ 
ຖືກກໍານົດ ແລະ ພິຈາລະນາໃນເວລາກະກຽມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ການພິຈາລະນາ 
ຄືນ ແລະ ການປະເມີນບັນດາປັດໃຈດັ່ງກ່າວຄືນ ອາດຈະຈໍາເປັນໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນ ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ.

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ

3. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກ
ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະຢັດນັ້ນ ຕ້ອງມີການປະເມີນຕົ້ນທຶນ 
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ອີງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ແລ້ວນັ້ນ), ຄຽງຄູ່ກັບ 
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫຼື ຮອບວຽນການ 
ໃຊ້ຈ່າຍຕາມອາຍຸການ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ລາຄາພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນໄດ້.

4. ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ອາດຈະບັນລຸໄດ້ ເມື່ອ 

(a) ຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດປະສົງການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ, ລວມທັງເປົ້າໝາຍດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຫຼື ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ອະນຸຍາດໃຫ້ (ຖ້າມີ);

(b) ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ແທດເໝາະກັບລະດັບຄວາມສ່ຽງ, ມູນຄ່າສັນ 
ຍາ, ສະຖານະການ ແລະ ຄວາມ ສໍາຄັນດ້ານຍຸດທະສາດຂອງ ການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນແທດເໝາະກັບ ເປົ້າໝາຍ; 
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(c) ມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ອົງປະກອບ ທີ່ເປັນ 
ຕົ້ນທຶນ ແລະ ບໍ່ເປັນຕົ້ນທຶນ ເຊິ່ງຈະນໍາມາປະເມີນ ເພື່ອບັນລຸຄວາມຕ້ອງ 
ການດັ່ງກ່າວ ລວມທັງ ຮອບວຽນການໃຊ້ຈ່າຍຕາມອາຍຸການ ທີ່ເຫັນວ່າເໝາະ 
ສົມ;

(d) ຄັດເລືອກຮູບແບບສັນຍາ ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍ;
(e) ບັນທັດຖານການປະເມີນຈະແຈ້ງ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດ 

ປະສົງ; 
(f) ຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າປະມູນທີ່ຢື່ນເອກະສານປະມູນສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງ 

ການ ແລະ ເປົ້າໝາຍ; ແລະ
(g) ພັດທະນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການປະ 

ຕິບັດສັນາ ແລະ ການສົ່ງມອບປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມການຕົກລົງຢູ່ໃນສັນຍາ.
5. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຄິດໄລ່ຮອບວຽນການໃຊ້ຈ່າຍຕາມອາຍຸການ ເປັນປັດໃຈ 

ໜຶ່ງ ໃນການປະເມີນ ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. 

ການວາງແຜນສ້າງຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ

6. ການສ້າງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນກໍານົດ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເປົ້າ 
ໝາຍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງຄວາມກຸ້ມຄ່າ 
ຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໂດຍຜ່ານການອອກແບບຂະບວນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕາມແນວທາງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຈັດຊື້ຈະນໍາໃຊ້ງົບປະ 
ມານທີ່ໄດ້ຈັດສັນແນວໃດເພື່ອບັນລຸຄວາມກຸ້ມຄ່າສູງສຸດ.

7. ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງຄໍານືງເຖິງສະຖານະການຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ  
ຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ແລ້ວ 
ນັ້ນ. ແຜນດັ່ງກ່າວນີ້ ຕ້ອງຈະແຈ້ງ ແລະ ສຸມໃສ່ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການ (ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງດ້ານເປົ້າໝາຍດ້ວຍກັບງົບປະມານ), ການຄັດ 
ເລືອກຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ເໝາະສົມ (ຄໍານຶງເຖິງທັງ ຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມ 
ສ່ຽງ) ສາມາດຕອບຮັບຈາກຕະຫຼາດດີທີ່ສຸດ, ແລະ ປະເພດສັນຍາທີ່ເໝາະສົມທີ່ 
ສຸດ ເພື່ອບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການ. 

8. ບັນທັດຸຖານການປະເມີນ ຕ້ອງໄດ້ອອກແບບ ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດ
ບັນລຸຄວາມກຸ້ມຄ່າການນໍາໃຊ້ທຶນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງບັນທັດຖານລາຄາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນ 
ລາຄາ ເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ  ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ. ບັນທັດຖານເຫຼົ່ານີ້ ຈະປະກອບດ້ວຍ ການພິຈາລະນາເຖິງຄຸນນະພາບຂອງ 
ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່ເປົ້າໝາຍດ້ານເສດຖະກິດສັງ 
ຄົມ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍ, ປະຫວັດຂອງຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນ ກ່ຽວກັບຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍຖືເອົາປະສົບການ 
ແລະ ປະຫວັດການປະຕິບັດງານເປັນພື້ນຖານ, ແລະ ວິທີການປະເມີນຕົ້ນທຶນ ເຊັ່ນ  
ການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ (ລວມທັງ ລາຄາເບື້ອງຕົ້ນຄຽງ 
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ຄູ່ກັບ, ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ, ຄ່າດໍາເນີນງານ, ຄ່າໃບທະບຽນ (ລິຂະສິດ), ຄ່າໃຊ້ເຄື່ອງ 
ເສີມເພີ່ມຕື່ມ, ຄ່າສິ້ນເປືອງ, ຄ່າຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອ, ແລະ ອື່ນໆ ຕາມວາມເໝາະສົມ).

9. ໃນກໍລະນີ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງການ ສາມາດ 
ສ້າງຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ວັດແທກໄດ້ຟ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍອ້າງອີງເຖິງມາດຕະຖານເຕັກນິກ 
ຫຼື ມາດຕະຖານອຸດສະຫະກໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ, ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ 
ຈະບັນລຸໄດ້ ໂດຍການນໍາໃຊ້ການປະເມີນ ທີ່ຖືເອົາລາຄາທີ່ປະເມີນວ່າຕໍ່າສຸດ 
ເປັນພື້ນຖານ ສໍາລັບສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ສອດຄ່ອງ 
ກັບຄວາມຕ້ອການຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ ແມ່ນກໍລະນີມາດຕະຖານສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບ 
ແລະ ພາຫະນະ/ອຸປະກອນ ແລະ ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ 
ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາອື່ນໆ.

10. ໃນສະພາບການທີ່ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບ ຈະຖືກວັດແທກໂດຍການ 
ສົມທຽບຜູ້ສະໜອງ ເຊິ້ງຖືເອົາການປະເມີນຄຸນວຸດທິ, ປະສົບການ ແລະ ຜົນງານ 
ການປະຕິບັດງານ ເປັນພື້ນຖານ (ເຊັ່ນ: ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ຫຼື ໃນກໍລະນີການ 
ບໍລິການຄົບຊຸດທີ່ປະສົມປະສານລະຫວ່າງການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມ 
ແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການ), ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ເຊິ່ງອາດ 
ຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການປະເມີນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະເມີນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ 
ລະຫວ່າງ ຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄຸນນະພາບ ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມກໍ່ 
ຄືເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາໂຄງການທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້.

11. ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຄວນຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ການດຸ່ນດ່ຽງ 
ຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຮັບປະກັນການແຂ່ງຂັນ ກັບປະສິດທິຜົນການນໍາໃຊ້ຊັບ 
ພະຍາກອນສາທາລະນະ, ຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ແລະ ການ 
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ. 



25

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2

ການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

1. ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ  
ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ທັງສະໜັບສະໜູນ ດ້ວຍການອະທິບາຍກິດຈະກໍາ 
ໂຄງການ.

2. ຂອບເຂດ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງມີຄວາມແທດເມາະ 
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສະພາບຕະຫຼາດ, ຂະໜາດ, , ຄວາມສ່ຽງ, ມູນຄ່າ ແລະ ສະຖານະ 
ການຂອງປະເທດ, ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ຫຼື ຂໍ້ຈໍາ 
ກັດດ້ານຂີດຄວາມສາມາດ ເມື່ອຕ້ອງການ, ແລະ ເປົ້າໝາຍດ້ານສັງຄົມ, ສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະ ຂອງໂຄງການ.

3. ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປະກອບມີຂໍ້ມູນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ 

(a) ສັນຍາສະເພາະ ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ/ຫຼື 
ການບໍລິການ ທີ່ຈໍາເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; 

(b) ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ສະເໜີ ຕໍ່ສັນຍາເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ອະນຸຍາດແລ້ວ; 
(c) ປະເພດຂອງເອກະສານເຊີນປະມູນ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້; ແລະ
(d) ຂັ້ນຕອນການທົບທວນຂອງເອດີບີ ແລະ ສະເໜີວິທີການກະກຽມວຽກງານຕິດ

ຕາມກວດກາສັນຍາ.

4. ໃນການກະກຽມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຄວນພິຈາລະນາ ປະເດັນຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

(a) ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດ: 
(i) ເປົ້າໝາຍພັດທະນາ ຂອງໂຄງການ, 
(ii) ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ, 
(iii) ມາດຕະການວັດແທກຜົນສໍາເລັດ, 
(iv) ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຂອງອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ໂຄງການ, ແລະ 
(v) ຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ.

(b) ສະພາບການດໍາເນີນງານ: 
(i) ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ (ສະຖານະການບໍ່ໝັ້ນຄົງ  ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ, ລັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເສດຖະກິດ, ຂັ້ນຕອນລະບຽບ 
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ກົດໝາຍ ແລະ ກອບນິຕິກໍາ), 
(ii) ສະພາບເສດຖະກິດ (ເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ເງິນເຟີ້, ການໃຫ້ບຸລ ິ

ມະສິດພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ), 
(iii) ສະພາບຄວາມຍືນຍົງ (ໄພພິບັດ ຫຼື ສະພາວະສຸກເສີນ, ຄວາມຍືນຍົງ 

ທີ່ຕ້ອງການ) ແລະ
(iv) ສະພາບເຕັກໂນໂລຊີ (ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີ, ການຖ່າຍໂອນ 

ຂໍ້ມູນ, ແລະ ຄວາມປອດໄພ; ການເຂົ້າເຖິງລະບົບອີນເຕີເນັດ ແລະ; 
ຂໍ້ຈໍາກັດ, ການເຂົ້າເຖິງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານຄວບຄຸມ.

(c) ການສຶກສາຕະຫຼາດ: ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບຂະແໜງ 
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບົ່ມຊ້ອນ ແລະ/ຫຼື ທີ່ປຶກສາ 
ໃນຕະຫຼາດ. ຕະຫຼາດເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ ແລະ ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຮູບ 
ແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້. ການສຶກສາຕະຫຼາດ ຈະປະເມີນບັນຫາ 
ທີ່ກະທົບຕໍ່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ. 

(d) ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ: ປະກອບດ້ວຍຄວາມສ່ຽງສໍາຄັນທັງໝົດ ທີ່ຕິດພັນ 
ກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ, ສະພາບຕະຫຼາດ, ຂີດຄວາມສາ 
ມາດຂອງອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັດໂຄງການ, ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງ 
ຜູ້ສະໜອງ. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກາລະໂອກາດ ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຖືກ 
ກາໍນົດຂຶ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ລວມທັງ 
ການອອກແບບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ 
ຂອງສັນຍາ, ບັນທັດຖານການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.

(e) ການກະກຽມ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ: ປະກອບດ້ວຍ ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 
ຄຸນວຸດທິ ແລະ ບັນທັດຖານການປະເມີນ ແລະ ຍຸດທະສາດການເຮັດສັນຍາ 
(ການກໍານົດພູດສັນຍາ,1 ປະເພດຂອງສັນຍາ, ຂໍ້ກໍານົດຕົ້ນຕໍຂອງສັນຍາ, ແລະ  
ກໍານົດໝາຍຕົ້ນຕໍ ຂອງການສົ່ງມອບ ແລະ ການຊໍາລະ) ລວມທັງ ການໃຫ ້
ເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ຕັດສິນແຕ່ະປະເດັນ; ແລະ ໂຄງຮ່າງມາດຕະຖານເຕັກນິກຕົ້ນຕໍ 
ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການ.

5. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຕັດສິນວ່າຮູບແບບໃດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີຄວາມເໝາະສົມ 
ທີ່ສຸດ, ກໍຄວນພິຈາລະນາປະເດັນຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

(a) ການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງໂຄງການ; 
(b) ການປະເມີນຄວາມພຽງພໍ, ພຶດຕິກໍາ, ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕະຫຼາດ 

ເພື່ອຕອບຮັບຕໍ່ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;
(c) ການປະເມີນຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ປະ 

ສົບການຜ່ານມາ ຂອງກິດຈະກໍາການຈັດຊື້ປະເພດຕ່າງໆ; 

1 ເອດີບີ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນການແບ່ງພູດສັນຍາ ທີ່ແນໃສ່ກຳຈັດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຕ່າງປະເທດ ພຽງຢ່າງດຽວ. ໃນກໍລະ 
ນີແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະເໜີຂໍແບ່ງພູດສັນຍາ, ຂໍ້ສະເໜີນີ້ ຕ້ອງໃຫ້ເຫດຜົນໜັກແໜ້ນ ໂດຍຜ່ານການປະເມີນຕະ 
ຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຄວາມສຳຄັນ ຫຼື ຢັ້ງຢືນວ່າບໍ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຕ່າງປະເທດທີ່ສົນໃຈ. 
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(d) ການໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບການຕັດສິນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລວມທັງການວິ 
ເຄາະຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຮູບແບບການຈັດຊື້ ແລະ ຮູບແບບການຈັດ 
ຈ້າງທີ່ປຶກສາ ເພື່ອບັນບຸງເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາຂອງໂຄງການ; ແລະ 

(e) ການໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ການສະເໜີ ຄຸນວຸດທິ ແລະ ວິທີການປະເມີນ ກ່ຽວກັບການ 
ວິເຄາະຕະຫຼາດ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະພາບການຂອງປະເທດ, ແລະ ສະຖາ 
ນະການສະເພາະຂອງໂຄງການ.

6. ຜູ້ກູ້ຢືມ ກະກຽມ ແລະ ສົ່ງຮ່າງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຖິງ ເອດີບີ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງກິດຈະກໍາກະກຽມໂຄງການ, ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກ ເອດີບີ ກ່ອນເຈລະຈາເງິນກູ້. 
ຜູ້ກູ້ຢືມປັບປຸງຄວາມຄືບໜ້າແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປະຈໍາແຕ່ລະປີ ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນຕະ 
ຫຼອດອາຍຸການຂອງໂຄງການ. ທຸກການປ່ຽນແປງ ຫຼື ດັດແກ້ຕໍ່ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ເອດີບີ.

7. ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ, ເອດີບີ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສູ່ສາ 
ທາລະນະກ່ຽວກັບແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະບັບເບື້ອງຕົ້ນທັງໝົດ (ແລະ ສະບັບປັບປຸງຄວາມຄືບ 
ໜ້າ ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ) ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບເຂດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃນໄລຍະປີຕໍ່ມາຂອງໂຄງການ.
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ຂັ້ນຕອນການປະມູນ ເປີດກວ້າງ

1. ຂຶ້ນກັບຄວາມແຕກຕ່າງ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ກ່ຽວກັບການ 
ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ຂໍ້ກໍານົດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນີ້ ມີຜົນນໍາໃຊ້ກັບ ການ 
ຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ.

ປະເພດ	ແລະ	ຂະໜາດຂອງສັນຍາ

2. ເອກະສານປະມູນຄວນຈະລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບປະເພດສັນຍາທີ່ຈະຖືກເຊັນ  
ແລະ ຂໍ້ກໍານົດສັນຍາທີ່ຈະາະເໜ.ີ ປະເພດສັນຍາ ແລະ ການກະກຽມດັ່ງກ່າວ ໃນການ 
ຄັດເລືອກບົນພື້ນຖານຄວາມແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງ, ຄໍານຶງເຖິງເນື້ອໃນຂອງ 
ການຈັດຊື້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ແນໃສ່ບັນລຸຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. ປະເພດ 
ສັນຍາທີ່ນິຍົມນໍາໃຊ້ທີ່ສຸດແມ່ນການຊໍາລະ ບົນພື້ນຖານແບບມອບເໝົາ, ສັນຍາວ່າ 
ຈ້າງຕາມພື້ນຖານເວລາ, ຫຼື ຫົວໜ່ວຍລາຄາ, ຫຼື ແບບປະສົມປະສານກັນ.

3. ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, ພາຫະນະ/ອຸປະກອນ 
ຫຼື ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າ ມີລາຍການແຍກຕ່າງຫາກ, ເອກະ 
ສານຍື່ນປະມູນ ສາມາດເຮັດໄດ້ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບສັນຍາທາງເລືອກ ຊຶ່ງຈະດຶງດູດ 
ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມູນຈາກທັງບໍລີສັດນ້ອຍ ແລະ ໃຫ່ຍ. ໃນກໍລະນີນີ້, ບໍລ ິ
ສັດຕ່າງໆ ອາດຈະຖືກອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້!ເອງ ເພື່ອຍື່ນປະ 
ມູນ ເປັນສັນຍາດຽວ (ເປັນພູດ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜໜຶ່ງຂອງສັນຍາ) ຫຼື ເປັນໝວດສັນ 
ຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ (ໝວດສັນຍາ). ເອກະສານຢື່ນປະມູນທັງໝົດ ຫຼື ເອກະສານ 
ຢື່ນປະມູນສະບັບປະສົມປະສານ ຕ້ອງສົ່ງພາຍໃນກໍານົດເວລາສົ່ງດຽວກັນ ແລະ ຖືກ 
ປະເມີນຄຽງຄູ່ກັນ ເພື່ອກໍານົດວ່າ ເອກະສານຢື່ນປະມູນສະບັບດຽວ ຫຼື ສະບັບປະ 
ສົມປະສານ ຈະສະເໜີຄວາມກຸ້ມຄ່າສູງສຸດຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ.

4. ໃນບາງກໍລະນີ, ເອດີບີ ອາດຈະຮັບຮອງເອົາ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮູບແບບສັນຍາມອບ 
ຂໍກຸນແຈ ທີ່ປະກອບດ້ວຍການອອກແບບ ແລະ ວິສະວະກໍາ, ການສະໜອງ ແລະ 
ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ, ແລະ ກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງຄົບຊຸດ 
ພາຍໃຕ້ຄວມຮັບຜິດຊອບຂອງສັນຍາດຽວ. ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຍັງຄົງມີ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການອອກແບບ ແລະ ວິສະວະກໍາ ແລະ ເປີດກວ້າງການປະມູນ 
ເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າລວມການຕິດຕັ້ງ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບໍລິການ ຕາມອົງປະ 
ກອບຂອງໂຄງການຕ້ອງການ. ການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 
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ສັນຍາ,1 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທາງກົດໝາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາ ຖ້າເຫັນວ່າ 
ເໝາະສົມ.

ການປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ

5. ໃນກລໍະນີ ສັນຍາມອບຂໍກນຸແຈ ຫຼື ສັນຍາກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມ 
ສະດວກຄົບຊຸດ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼຶ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ທີ່ມີລັກ 
ສະນະພິເສດ, ຫຼື ປະກອບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ 
ຄົບຊຸດ, ວິທີການນີ້ ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ແທດເໝາະ ໃນການກະກຽມມາດ 
ຕະຖານເຕັກນິກ ລ່ວງໜ້າ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຂັ້ນຕອນປະມູນແບບສອງຂັ້ນຕອນ ອາດຈະ 
ຖືກນໍາໃຊ້, ເຊິ່ງວ່າ ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ບໍ່ລະບຸລາຄາ ຈະຖືກຍື່ນກ່ອນ. 
ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກກະກຽມ ບົນພື້ນຖານຄວາມຄິດການອອກແບບ ຫຼື ວິທີ 
ການປະຕິບັດ ແລະ ຂຶ້ນກັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງດ້ານເຕັກນິກ, ດ້ານການຄ້າ ແລະ 
ການດັດປັບ. 

6. ການຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ໃນ 
ຂັ້ນຕອນທີໜ່ຶງ ໂດຍອອກ ໜັງສືດັດແກ້ເອກະສານປະມູນ2 ແລະ/ຫຼື ບົດບັນທຶກ 
ການປ່ຽນແປງ ທີ່ຕ້ອງການ ລະບໄຸວ້ໃນເອກະສານປະມນູຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ ຕາມຄວາມ 
ເໝາະສົມ, ແລະ ສົ່ງເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກສະບັບສຸດທ້າຍ ແລະ ລາຄາ 
ປະມູນໃນຂັ້ນຕອນທີສອງ. 

7. ໃນບາງກໍລະນີ, ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ໃນຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ ອາດຈະ, ຄັດຕິດ 
ກັບເອກະສານສເໜີດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ປິດຊອງ. ຫຼັງຈາກການກະກຽມມາດຕະ 
ຖານເຕັກສະບັບສຸດທ້າຍສໍາເລັດແລ່້ວ, ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກສະບັບດັດ
ແກ້ຈະຕ້ອງຄັດຕິດກັບ ເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນສະບັບດັດແກ້.

ການປະມູນແບບສອງຊອງ

8. ພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນການປະມູນແບບສອງຊອງ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນ
ສະຖານະການປະມູນແບບຂັ້ນຕອນດຽວ, ເອກະສານຢື່ນປະມູນຈະຖືກສົ່ງພ້ອມກັນ 
ເປັນສອງຊອງທີ່ແຍກກັນ ຊອງທີ່ໜຶ່ງແມ່ນເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ 
ອີກຊອງໜຶ່ງແມ່ນ ເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນ. 

1 ໃນວຽກກໍ່ສ້າງ, ໂດຍທົ່ວໄປ, ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ຈະບໍ່ປະຕິບັດໜ້າວຽກໂດຍກົງ ແຕ່ວ່າ ຈະມອບສັນຍາ 
ໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາຄົນອື່ນ, ແຕ່ມີຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ 
ດ້ານລາຄາ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຈັດການ 
ການກໍ່ສ້າງ ເປັນທີ່ປຶກສາ, ຫຼື ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ກຸ້ຢືມ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່າວມານັ້ນ.

2 ໃນຂະບວນການດັດແກ້ເອກະສານປະມູນ ໃນຂັ້ນຕອນທີສອງ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນຈະເຄົາລົບເລື່ອງການຮັກສາຄວາມ 
ລັບຂອງເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງ 
ກັບຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໄສ ແລະ ລິຂະສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ.
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9. ເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ປະກອບເອກະສານສະ 
ເໜີດ້ານເຕັກນິກຫາກບໍ່ຕອບສະໜອງຕ້ອງສົ່ງກັບຄືນໃຫ້ພວກກ່ຽວໂດຍບໍ່ເປີດ 
ຊອງ. 

ການປະກາດການປະມູນ	ແລະ	ການລົງຂ່າວໂຄສະນາ

10. ການລົງຂ່າວໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດກະກຽມການປະມູນ ທີ່ທັນຕາມກໍານົດເວລາ 
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປະມູນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ, ເຊິ່ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນມີເວ
ລາພຽງພໍໍ ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ຢື່ນເອກະສານປະມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການລົງຂ່າວ
ໂຄສະນາອາດຈະເປັນການໂຄສະນາສາກົນ (ຕ່າງປະເທດ) ຫຼື ພາຍໃນປະເທດ, 
ດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

(a) ໃນກໍລະນີການລົງໂຄສະນາສາກົນມີຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ມີຄວາມຈໍາເປັນ,  
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ ເພື່ອຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ຫຼື ເພື່ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ 
ປະມູນ ຈະຕ້ອງປະກາດ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງ ເອດີບ3ີ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 
• ຜ່ານເວັບໄຊ ພາສາອັງກິດ ທີ່ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໂດຍ  

ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ; ແລະ 
• ຜ່ານໜັງສືພິມ ພາຍໃນປະເທດ (ຢ່າງໜ້ອຍ ໜັງສືພິມເປັນສະບັບພາສາ 

ອັງກິດ ໜຶ່ງສະບັບ, ຖ້າມີ) ຫຼື ຜ່ານເວັບໄຊ ຂອງປະເທດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.
ສໍາເນົາໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ ຕ້ອງສົ່ງເຖິງ ເອດີບີ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດ ແລະ 
ເພື່ອລົງຂ່າວໂຄສະນາ ຜ່ານເວັບໄຊ ຂອງ ເອດີບີ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດ 
ໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ.

(b) ການລົງຂ່າວໂຄສະນາ ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ ເພື່ອຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ 
ຫຼື ເພື່ອແຈ້ງເຊີນປະມູນ, ສາມາດດໍາເນີນ ຜ່ານສື່ມວນຊົນພາຍໃນປະເທດ 
ເທົ່ານັ້ນກໍໄດ້ ຫຼື ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຫຼື ຜ່ານເວັບໄຊ ທີ່ສາທາ 
ລະນະຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ລັກສະນະ ຫຼື ຂອບເຂດການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ອາດຈະບໍ່ດຶງດູດການແຂ່ງຂັນຈາກຕ່າງປະເທດ. ຮູບການນີ້ ອາດຈະ
ເໝາະສົມໃນເວລາທີ່ຄາດວ່າຜູ້ເຂົ້າປະມູນຕ່າງປະເທດຈະບໍ່ສົນໃຈຍ້ອນວ່າ 
(i) ມູນຄ່າສັນຍາໜ້ອຍ;
(ii) ວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຢູ່ກະແຈກກະຈາຍ ຕາມພູມີສາດຂອງປະເທດ ຫຼື 

ກະແຈກກະຈາຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 
(iii) ວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ໃຊ້ກໍາລັງແຮງງານຄົນເປັນຕົ້ນຕໍ; ຫຼື 
(iv) ສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື ການບໍລິການ ມີພ້ອມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 

ແລະລາຄາຕໍ່າກວ່າ ຕະຫຼາດສາກົນ.
11. ເນື້ອໃນແຈ້ງການ ຕ້ອງປະກອບມີ ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມບົ່ມຊ້ອນ/ຜູ້ທີ່ຈະ 

3 ADB. www.adb.org
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ກູ້ຢືມ), ຈໍານວນ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງທຶນກູ້ຢືມ, ຂອບເຂດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ພາຍ.ຕ້ການປະມູນເປີດກວ້າງ, ແລະ ຊື່, ໂທລະສັບ, ອີເມວ, ແລະ ທີ່ຢູ່ອົງກອນ 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ທີ່ຮັບຜີດຊອບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ/ຫຼື ເວັບໄຊ ທີ່ບັນຈຸເອກະສານ 
ປະມູນ. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ຫຼື ເອກະສານປະມູນ, ຈະບໍ່ອອກສູ່ສາທາ 
ລະນະ ກ່ອນໜ້າວັນທີ ທີ່ລົງຂ່າວໂຄສະນາການປະມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຄັດເລືອກຄຸນ	ວຸດທິກ່ອນ	ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

12. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ4 ແມ່ນກົນໄກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະມີພຽງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ປະມູນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ຢື່ນເອກະສານປະມູນ ຫຼື 
ເອກະສານສະເໜີ, ຂຶ້ນກັບຮູບແບບຂອງການປະມູນ.

13. ກົນໄກນີ້ ອາດຈະນໍາໃຊ້ ສໍາລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທັງໝົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄໍາສັບຈະມ ີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແຕ່ລະອັນ. ໃນ 
ກໍລະນີຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, 
ກົນໄກນີ້ ໝາຍເຖິງ ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ. ໃນກໍລະນີການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ, 
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຈະໝາຍເຖິງ ການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ, ແລະ ການສະໜັກເພື່ອ 
ເຂົ້າບັນຊີຄັດຈ້ອນ ໝາຍເຖິງການຍື່ນໜັງສືສະເໜີເຈດຈໍານົງ ຂອງຕົນ. ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍ່ດີ, ຂະບວນການ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ແມ່ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.

14. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ເໝາະສົມ ສໍາລັບ

(a) ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ,
(b) ການກໍ່ສ້າງ ຂະໜາດໃຫ່ຍ ຫຼື ມີລັກສະນະຄົບຊຸດ, ຫຼື
(c) ຕາມສະຖານະການ ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ໃນການກະກຽມລາຍລະອຽດເອກະ 

ສານຢື່ນປະມູນ ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະມູນ ບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ.5 
15. ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ແມ່ນອີງຕາມຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 

ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບົ່ມຊ້ອນ ເພື່ອປະຕິບັດສັນຍາໃດໜຶ່ງ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ, ໂດຍ
ຄໍານຶງເຖິງປະເດັນລຸ່ມນີ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຄື

(a) ປະສົບການ ແລະ ຜົນງານການປະຕິບັດສັນຍາ ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ 
ຜ່ານມາ, 

(b) ຂີດຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງສັນຍາທີ່ຈະປະຕິບັດ,6 and 

4 ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ, ໃນກໍລະນີການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ແມ່ນການສ້າງບັນຊີ ຄັດຈ້ອນຂອງບໍລິສັດ.
5 ເຊັ່ນ: ພາຫະນະ/ອຸປະກອນ ທີ່ຖືກອອກແບບພິເສດ, ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ, ການບໍລິການຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ, 

ສັນຍາກ່ຽວກັບການປະກອບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຄົບຊຸດ, ແລະ ສັນຍາ ໃນຮູບແບບມອບ 
ຂໍກຸນແຈ, ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສັນຍາການຄຸ້ມຄອງ.

6 ສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ (1) ການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ໂຮງການຜະລິດອຸດສະຫະກຳ ໃນກໍລະນີສິນຄ້າ ແລະ 
ການກໍ່ສ້າງ; (2) ມີປະສົບການຢູ່ພາກພື້ນ ຫຼື ປະເທດທີ່ຄ້າຍຄື; ແລະ (3) ມີປະສົບການໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ເຄີບປະຕິບັດງານຜ່ານມາ ໃນກໍລະນີການບໍລິການທີ່ປຶກສາ. 
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(c) ຖານະດ້ານການເງິນ.

16. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແລະ ທີ່ປຶກສາບົ່ມຊ້ອນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ຂໍ້ກໍານົດການຄັດເລືອກ 
ຄຸນວຸດທິກ່ອນ ໃນລັກສະນະພາວະວິໄສ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໄສ ໂດຍຜ່ານການລົງຂ່າວ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

17. ຜູ້ສະໝັກບົ່ມຊ້ອນ ຕ້ອງໄດ້ມີ,ເວລາພຽງພໍ ໃນການກະກຽມ ແລະ ສົ່ງໃບສະໝັກ 
ຕາມການຄັດເລືອກຄຸນວຸດກ່ອນ (ຫຼື ໜັງສືສະເໜີເຈດຈໍານົງ ໃນກໍລະນີການຈັດ 
ຈ້າງທີ່ປຶກສາ) ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີເວລາພຽງພໍ ໃນການທົບທວນ ແລະ ກະກຽມ 
ເອກະສານສະໝັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເພື່ອສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນ, ທຸກຄົນ ທີ່ເຫັນວ່າ 
ມີຄວາມສາມາດ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບບັນທັດ 
ຖານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ທີ່ຖືກອະນຸມັດນັ້ນ ກໍຕ້ອງແຈ້ງເຊີນສົ່ງເອກະ 
ສານຢື່ນປະມູນ. 

18. ອີດີບີ ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ມີຊ່ອງຫ່ວາງເວລາທີ່ຍາວເກີນໄປ ລະຫວ່າງໄລຍະປະເມີນຄຸນ 
ວຸດທິກ່ອນໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນການປະມູນ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງສົ່ງເສີມໃຫ ້
ປະກອບ ເອກະສານປະມູນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບົ່ມຊ້ອນ ທີ່ຜ່ານການຄັດ 
ເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນນັ້ນ ທັນທີ ພາຍຫຼັງຈາກການຄັດເລືອກຄຸນະວຸດທິກ່ອນສໍາ 
ເລັດລົງ. 

19. ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະຈໍາກັດຈໍານວນບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ອີງຕາມ 
ບັນທັດຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນເອກະສານຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ, ໂດຍ 
ຮັບປະກັນວ່າ  ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດການແຂ່ງຂັນຢ່າງຍຸຕິທໍາ. 

20. ສໍາລັບການຄັດເລືອກຄຸນວດຸທິກ່ອນຂອງກຸ່ມສັນຍາ ທີ່ຈະມອບ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 
ໃດໜຶ່ງ, ການຈໍາກັດຈໍານວນ ຫຼື ມູນຄ່າສັນຍາທີ່ຈະມອບໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 
ຜູ້ດຽວໃດໜຶ່ງ ອາດຈະກໍານົດ ບົນພື້ນຖານຊັບພະຍາກອນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ 
ການເງິນຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ມີພຽງພໍ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນ ກໍລະນີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 
ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາໄດ້ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ. ບັນຊີລາຍຊ່ືບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຄັດ 
ເລືອກຄຸນະວຸດທິກ່ອນ ໃນກໍລະນີນີ້ ຕ້ອງຖືກປັບປຸງເປັນໄລຍະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນ 
ດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນຂໍ້ມູນປະຈບັຸນ. ນອກນັ້ນ, ເອດີບີ ຍັງແນະນໍາໃຫ້ມີການກວດກາ ແລະ 
ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ສະໜອງໄວ້ໃນໄລຍະການຄັດເລືອກຄຸນ 
ວຸດທິກ່ອນໃນເວລາຈະມອບສັນຍາ. ການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າປະມູນໃດ 
ໜຶ່ງອາດຈະຖືກປະຕິເສດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າ ບໍ່ມີຂີດຄວາມ 
ສາມາດ ຫຼື ບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນແລ້ວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ສໍາເລັດ.

ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

21. ບໍລິສັດໃດ ກໍ່ສາມາດຍື່ນປະມູນໄດ້ຢ່າງອິດສະລະ (ບໍລິສັດດຽວ) ຫຼື ໃນຮູບແບບ 
ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ທີ່ຢັ້ງຢືນການຮ່ວມທຶນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ, ຈະຮ່ວມ 
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ທຶນກັບບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະ/ຫຼື ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດກໍ່ໄດ້.7 ແນໃສ່ສົ່ງເສີມການ 
ແຂ່ງຂັນເປີດກວ້າງ, ເອດີບີ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈະບໍ່ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂການປະມູນ 
ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີບໍລິສັດຮ່ວມທຶນແບບບັງຄັບ ຫຼື ໃນຮູບແບບການລວມຕົວລະຫວ່າງ 
ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແບບບັງຄັບ.

ເອກະສານປະມູນ

22. ສິ່ງຈໍາເປັນແມ່ນ ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ຈະເປັນ ສໍາລັບຜູ ້
ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໃນການກະກຽມເອກະສານຢື່ນປະມູນທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້,  
ເຖິງແມ່ນວ່າ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄົບຊຸດຂອງເອກະສານ ຈະມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະປະເພດສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື ການບໍລິການ 
ທີ່ຈະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຂະໜາດຂອງສັນຍາ. 

23. ຄໍາວ່າ ເອກະສານປະມູນມາດຕະຖານ (Standard Bidding Document-SBD) ທີ່ 
ນໍາໃຊ້ແມ່ນອ້າງອີງເຖິງ ເອກະສານສະບັບມາດຕະຖານ ສໍາລັບວິທີການຈັດຊື້ທັງ 
ໝົດ ແລະ ເປັນເອກະສານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ແລະ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ເປັນພາກບັງຄັບໃນ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ,  
ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ເອກະສານປະມູນມາດຕະຖານ (SBD) ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ອອກ 
ໂດຍ ເອດີບີ. ໃນກໍລະນີທີ່ ເອກະສານປະມູນມາດຕະຖານ (SBD) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ໄດ ້
ອອກໂດຍ ເອດີບີ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະນໍາໃຊ້ເງື່ອນໄຂສັນຍາ ແລະ ຮ່າງສັນຍາສະບັບ 
ມາດຕະຖານ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຂອງສາກົນ ຫຼື ພາຍໃນປະເທດ ບົນພື້ນຖານໃຫ້ສອດຄ່ອງ 
ກັບລະບຽບການສະບັບນີ້.

24. ເອກະສານປະມູນມາດຕະຖານ (SBD) ຕ້ອງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະສະເພາະ 
ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຕົວຢ່າງ: ໃນກໍລະນີການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ 
ປະມູນ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ໜັງສືສະເໜີຂໍເອກະສານສະເໜີໂຄງການ. 

25. ເອດີບີ ແນະນໍາ ຜູ້ກູ້ຢືມ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ ລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອແຈກຢາຍເອກະສານ 
ປະມູນ. 

ອາຍຸການຜົນນຳໃຊ້ໄດ້	ຂອງເອກະສານຢື່ນປະມູນ	ແລະ	ໜັງສືຄໍ້າປະກັນ 
ການປະມູນ

26. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງເອກະສານຢື່ນປະມູນ ທີ່ມີອາຍຸການຜົນນໍາໃຊ ້
ໄດ້ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ເອກະສານປະມູນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ ້
ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດດໍາເນີນການສົມທຽບ ແລະ ການປະເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນ 

7 ໃນສະຖານະການສະເພາະ, ບໍລິສັດ ອາດຈະຍື່ນປະມູນແບບອິດສະລະ ໂດຍບໍ່ລວມຜູ້ຮັບເໝົາຕໍ່ຊ່ວງ (ສຳລັບການ 
ຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ) ຫຼື ການຮ່ວມກັນກັບທີ່ປຶກສາຕໍ່ຊ່ວງ (ສຳລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ)  
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກສະເພາະໃດໜຶ່ງ.
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ສໍາເລັດໄດ້, ທົບທວນການສະເໜີມອບສັນຍາ ຮ່ວມກັບ ເອດີບີ (ກໍລະນີການທົບ 
ທວນກ່ອນມອບສັນຍາ ຖືກກໍານົດໄວ້), ແລະ ຍື່ນຂໍການຕົກລົງ ແລະ/ຫຼື ຄວາມ 
ເຫັນດີ ທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດ ເພື່ອວ່າ ສັນຍາຈະສາມາດຖືກມອບໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ  
ພາຍໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

27. ໃນກໍລະນີ ສັນຍາຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ນອນ 
ໃນການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ມີທາງເລືອກທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງ ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການ 
ປະມູນ. ໃນເວລານໍາໃຊ້, ຈໍານວນມູນຄ່າໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ ຕ້ອງເປັນຮູບ 
ແບບ ແລະ ມີຈໍານວນ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ. ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການ 
ປະມູນຕ້ອງມີຜົນນໍາໃຊ້ໄດ້ ເປັນໄລຍະເວລາ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະ 
ມູນ. ໜັງຄໍ້າປະກັນການປະມູນ ຕ້ອງຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ບໍ່ຊະນະການ 
ປະມູນ ພາຍຫຼັງການເຊັນສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມູນແລ້ວ. 

28. ໃນໜັງສືຄໍ້າປະກັນເອກະສານການປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນເຊັນໜັງສື ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍກຽດ (Bid-Securing Declartion) ທີ່ຍອມ 
ຮັບວ່າ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຖອນ ຫຼື ດັດແປງເອກະສານຢື່ນປະມຸນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຊ່ວງ 
ໄລຍະມີຜົນນໍາໃຊ້ໄດ້ ຂອງເອກະສານຢື່ນປະມູນ, ຫຼື ຖ້າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບມອບສັນຍາ 
ແລະ ບໍ່ສາມາດເຊັນສັນຍາໄດ້ ຫຼື ບໍ່ສົ່ງໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາກ່ອນ 
ກໍານົດເວລາທີ່ລະບຸໄວ້ ໃນເອກະສານປະມູນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈະຖືກໂຈະຈາກ 
ສະຖານະພາບຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ບໍ່ໃຫ້ເຂົົ້າຮວ່ມການປະມູນ ສັນຍາໃດໜຶ່ງ ຂອງຜູ ້
ກູ້ຢືມໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ.

ພາສາທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປະມູນ

29. ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໂດຍ ເອດີບີ, ການປະມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ລວມທັງການລົງຂ່າວໂຄສະນາ, ຕ້ອງກະກຽມເປັນພາສາອັງກິດ.

ຄວາມຊັດເຈນຂອງເອກະສານປະມູນ

30. ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງມີຄໍາເວົ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ເພື່ອອະນຸຍາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການແຂ່ງຂັນ 
ເປີດກວ້າງ ແລະ ຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. 

31. ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງມີຄໍາເວົ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ເພື່ອອະນຸຍາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການແຂ່ງຂັນ 
ເປີດກວ້າງ ແລະ ຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. 

32. ໃນກໍລະນີທີ່ຄໍານຶງເຖິງ ປັດໃຈຕ່າງ, ນອກຈາກລາຄາແລ້ວ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາ
ປະເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນ, ປັດໃຈເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບວິທີການ
ຄໍານວນປະລິມານທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຫຼື ຈະຖືກປະເມີນ ຕ້ອງລະບຸຢູ່ໃນເອກະສານປະມູນ 
ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບວິທີການປະເມີນ.
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33. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບົ່ມຊ້ອນທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ 
ມູນດຽວກັນ ໃນເວລາ ແລະ ລັກສະນະດຽວກັນ ແລະ ຕ້ອງມີເວລາພຽງພໍໃນ 
ການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ. 

34. ສໍາລັບສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ການສະໜອງສິນຄ້າທີ່ມ ີ
ລັກສະນະຄົບຊຸດ, ກອງປະຊຸມກ່ອນການຢື່ນເອກະສານປະມູນ ອາດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ 
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ພົບກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອຂໍຄວາມກະ 
ຈ່າງແຈ້ງ ຕ່າງໆ (ແບບຊ້ອງໜ້າ ຫຼື ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ). ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ 
ຕ້ອງຖືກສົ່ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບົ່ມຊ້ອນທຸກຄົນ ແລະ ສໍາເນົາໜຶ່ງສະບັບ ໃຫ ້
ເອດີບີ. 

35. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະເໜີພາບ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ຄໍາຊີ້ແຈງ, ການແກ້ໄຂຄວາມ 
ຜິດພາດ, ຫຼື ການດັດແກ້ເອກະສານປະມູນຈະຕ້ອງຖືກສົ່ງເຖິງ ຜູ້ໄດ້ຮັບເອກະສານ 
ປະມູນຕົ້ນສະບັບ ແຕ່ລະຄົນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາເໝາະສົມ ກ່ອນວັນປິດຮັບຊອງ 
ປະມູນ ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນມີເວລາພຽງພໍ ໃນການກະກຽມເອກະສານຍື່ນ 
ປະມູນ. ຖ້າຈໍາເປັນ, ກໍສາມາດຕໍ່ວັນປິດຮັບຊອງປະມູນອອກໄປຕື່ມອີກໄດ້. 

ການກຳນົດຄຸນນະພາບ

36. ເອກະສານປະມູນຕ້ອງລະບຸຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ພຽງພໍເຊັ່ນ ວຽກທີ່ຈະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະຖານທີ່ຂອງວຽກ, ສິນຄ້າທີ່ຈະຈັດຊື້, ສະຖານທີ່ສົ່ງມອບ ຫຼື  
ຕິດຕັ້ງ, ການບໍລິການທີ່ຈະສະໜອງ, ຕາຕະລາງເວລາສໍາເລັດວຽກ ຫຼື ການສົ່ງ 
ມອບ, ຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດງານຕໍ່າສຸດ, ການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ, 
ຕະຫຼອດຮອດ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

37. ມາດຕະຖານເຕັັກນິກ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງມີເນື້ອໃນສອດ 
ຄ່ອງກັນ ແລະ ຊັດເຈນ ທີ່ລະບຸໃນເອກະສານປະມູນ ໂດຍໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ 
ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ ປະກອບ 
ດ້ວຍລາຍລະອຽດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງານບໍລິການ ແລະ/ຫຼື ສິນຄ້າ ທີ່ຈະຕອບສະ 
ໜອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການນັ້ນໄດ້ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະພາບ ຫຼື 
ມາດຕະຖານອື່ນໆ. 

38. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຖືກກໍານົດຂຶ້ນ ຕາມຄວາມ 
ຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດງານ ຫຼື ລະບົບການໃຊ້ງານ ຫຼື ອີງຕາມມາດຕະຖານ 
ເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານອຸດສະຫະກໍາ ທີກ່ຽວຂ້ອງ.

39. ຖ້າເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງກໍານົດມາດຕະຖານ, ການທົດລອງ 
ໃຊ້ງານ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ເພື່ອຕັດສິນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງພາຫະນະ/
ອຸປະກອນ ທີ່ຈະຈັດຊື້ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ຕ້ອງການ 
ຕາມມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ.

40. ໃນກໍລະນີການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ຄວາມຕ້ອງການ ຈະຕ້ອງກໍານົດຂຶ້ນ ຕາມບົດ 
ກໍານົດລາຍການ ໜ້າວຽກ ຊຶ່ງເປັນເອກະສານທີ່ກໍານົດຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ 
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ຂອບເຂດຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ສະໜອງຄວາມເປັນມາຂອງໜ້າວຽກ.

41. ເພື່ອສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນໃຫ້ກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ທັງຮັບປະກັນການ 
ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ ສໍາລັບສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼື 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ’ ພາຍໃຕ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; ມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຕະ 
ຖານເຕັກນິກ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງຖືກກໍານົດ,ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ 
ສາມາດເປັນໄປໄດ້, ເປັນມາດຕະຖານເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສາກົນເຊັ່ນ: ມາດຕະ 
ຖານ ທີ່ອອກໂດຍ ອົງການມາດຕະຖານສາກົນ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີມາດຕະຖານ 
ສາກົນ, ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກໍ່ໄດ້. ໃນກໍລະນີ, ມາດຕະຖານ 
ທຽບເທົ່າກໍສາມາດຍອມຮັບໄດ້. 

ການນຳໃຊ້ຊື່ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ	

42. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽການຈໍາແນກໃດໜຶ່ງ, ການອ້າງອີງເຖິງຊື່ຍີ່ຫໍ້, ເລກທີກາຕາລ໋ອກ, ຫຼື ການ 
ຈັດປະເພດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຖ້າຫາກວ່າ 
ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລະບຸຊື່ຍີ່ຫໍ້ ຫຼື ເລກທີ ກາຕາລ໋ອກຂອງຜູ້ຜະລິດໃດໜຶ່ງ 
ເພື່ອຊື້ແຈ້ງຂໍ້ກໍານົດເຕັກນິກທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນນັ້ນ, ມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ “ຫຼື 
ທຽບເທົ່າ” ເພີ່ມຕື່ມໃສ່ ຫຼັງກ່າວເຖິງໃສ່ການອ້າງອີງນັ້ນ. 

43. ການກໍານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີ ຂອງສິນຄ້າ  
ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດງານ ໄດ້ທຽບເທົ່າກັບມາດຕະຖານ 
ເຕັກນິກ ທີ່ລະບຸໃນເອກະສານປະມູນນັ້ນໄດ້.

ການສະເໜີລາຄາສິນຄ້າ	ແລະ	ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ	

44. ເອກະສານຍື່ນປະມູນ ສໍາລັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ຈະຖືກເຊີນເຂົ້າປະມູນ ບົນພື້ນຖານ 
ມູນຄ່າ, ການປະກັນໄພ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ-ຊື່ທ່າເຮືອ/ດ່ານຊາຍແດນຂອງປະເທດ 
ຜູ້ຈັດຊື້ (CIF), ຫຼື ມູນຄ່າ ແລະ ປະກັນໄພຮອດປາຍທາງ-ຊື່ສະຖານທີ່ປາຍທາງ 
(CIP) ສໍາລັບສິນຄ້າທັງໝົດ ທີ່ສະໜອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ແລະ ລາຄາໜ້າໂຮງງານ 
(EXW)8 ສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື 
ປະກອບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສິນຄ້າທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າມາປະເທດແລ້ວ. ໃນ 
ກໍລະນີທີ່ມີການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ການຕິດຕັ້ງ, ການທົດສອບການໃຊ້ງານ, ຫຼື  
ການບໍລິການອື່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຕ້ອງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, 
ຄືກັນກັບກໍລະນີ ສັນຍາສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ, ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ຕ້ອງສະໜອງ 
ໃບສະເໜີລາຄາຕ່າງຫາກ ສໍາລັບຄ່າບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

45. ໃນກໍລະນີສັນຍາແບບມອບຂໍກຸນແຈ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈະຕ້ອງໃສ່ລາຄາເຄື່ອງ 

8 ໝາຍເຖິງເງື່ອນໄຂການຄ້າສາກົນໃນການຂາຍສິນຄ້າ (Incoterms) ສະບັບທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ ກ່ຽວກັບຄຳນິຍາມ 
ທີ່ເຜີດແຜ່ໂດຍ ສະພາການຄ້າສາກົນ, 38 Cours Albert 1er, 75008 ເມືອງປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ
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ຈັກທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ສະໜາມ ເຊິ່ງລວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ໃນການສະໜອງພາ 
ຫະນະ/ອຸປະກອນ, ຄ່າຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງທາງບົກພາຍໃນປະເທດ 
ແລະ ຄ່າປະກັນໄພ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການທົດສອບການໃຊ້ງານ, ຕະຫຼອດນອກ 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດຂອງສັນຍາ 
ເຊັ່ນ: ການອອກແບບ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການດໍາເນີນງານ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ ້
ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ, ລາຄາສັນຍາແບບມອບຂໍກຸນແຈ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ 
ພາສີ, ອາກອນ ແລະ ທໍານຽມອື່ນໆທັງໝົດ.9

46. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຕ້ອງສະເໜີເປັນ 
ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ລາຄາມອບເໝົາສໍາລັບການປະຕິບັດວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ,  
ແລະ ລາຄາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ 
ອື່ນໆທັງໝົດ.

ການດັດປັບລາຄາ

47. ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດັດປັບລາຄາ ຫຼື 
ບໍ່, ໃນກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງອົງປະກອບລາຄາທີ່ສໍາຄັນ  
ຂອງສັນຍາ ເຊັ່ນ: ຄ່າແຮງງານ, ພາຫະນະ/ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງ 
ທີ່ຢູ່ນອກເໜືອການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ. ຈໍານວນເງິນການດັດປັບລາຄາ ຕ້ອງ 
ອີງຕາມການປ່ຽນຂອງຕົ້ນທຶນ ໃນອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງສັນຍາ. ຖ້ານໍາໃຊ້ຂໍ້ກໍາ 
ນົດນີ້, ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງລະບຸວິທີການຄິດໄລ່ສູດປັບລາຄາ ຫຼື ສູດຄິດໄລ່ 
ທີ່ຈະນໍາໃຊ້. ການສົມທຽບລາຄາປະມູນ ຕ້ອງປະຕິບັດ ບົນພື້ນຖານຂອງລາຄາພື້ນ 
ຖານເທົ່ານັ້ນ.

ການຂົນສົ່ງ	ແລະ	ການປະກັນໄພ

48. ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ກະກຽມການຂົນສົ່ງ 
ແລະ ການປະກັນໄພ ຈາກແຫຼ່ງສິນຄ້າ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິເໝະສົມໃດໜຶ່ງກໍໄດ້. ເອກະ 
ສານປະມູນ ຕ້ອງລະບຸປະເພດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງປະກັນໄພທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ
ຈະຕ້ອງສະໜອງໃຫ້.

9 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາກອນ ແລະ ພາສີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນມີຄຸນວຸດທິເໝະສົມ ສຳລັບການ 
ໃຫ້ທຶນຂອງ ເອດີບີ ຖ້າວ່າຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຖ້າວ່າລະບົບການເກັບສ່ວຍສາອາກອນ 
ຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບການປະເມີນວ່າ ມີຄວາມໂປ່ງໄສ, ມີຄວາມເປັນກາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ  
ມີຄວາມຢືນຍົງພຽງພໍ. ADB. 2005. ການປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການ 
ສະໜອງທຶນຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ: ວິທີການແບບໃໝ່. Manila. https://www.adb.org/documents 
/cost-sharing-and-eligibility-expenditures-asian-development-bank-financing-new-approach
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາຊີບ

49. ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງຕົນ ດ້ວຍການທົບທວນລະ 
ອຽດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານດ້ານວິຊາຊີບຂອງຕົນ. ຖ້າຫາກວ່າພາກສ່ວນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງການຈໍາກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນສັນຍາ, ເຂົາເຈົ້າ ຄວນ 
ຮັບປະກັນວ່າ

(a) ຕ້ອງບໍ່ມີການຈໍາກັດດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນຄວາມປະໝາດ ຫຼື ຄວາມລະ 
ເຫຼີງຂອງຜູ້ສະໜອງການບໍລິການເອງ, 

(b) ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ທີ່ມີຕໍ່ຜູ ້
ກູ້ຢືມ ຕ້ອງບໍ່ມີຈໍານວນໜ້ອຍກວ່າ ຕົວຄູນຂອງມູນຄ່າສັນຍາທັງໝົດ ຊຶ່ງຕ້ອງ 
ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງສັນຍາ (ຈໍານວນ 
ຂອງການຈໍາກັດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຂຶ້ນກັບແຕ່ລະກໍລະນີສະເພາະ), ແລະ 

(c) ຄວາມຈໍາກັດດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຈະພົວພັນກັບ ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງຜູ້ສະໜອງ 
ການບໍລິການ ທີ່ມີຕໍ່ລູກຄ້າໂດຍກົງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະໜອງ 
ການບໍລິການ ຈະບໍ່ມີຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ.

ການກຳນົດສະກຸນເງິນ

50. ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງລະບຸ ສະກຸນເງິນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍສະກຸນເງິນ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ປະມູນ ຈະຕ້ອງລະບຸໃນລາຄາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂັ້ນຕອນການປ່ຽນສະກຸນເງິນຂອງລາ
ຄາຢື່ນປະມູນ ຈາກສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມາເປັນສະກຸນເງິນດຽວ ເພື່ອຈຸດປະ 
ສົງການສົມທຽບລາຄາຢື່ນປະມູນ, ແລະ ສະກຸນເງິນ ທີ່ຈະຈ່າຍຕາມມູນຄ່າໃນ 
ສັນຍາ.

ເອກະສານຢື່ນປະມູນທາງເລືອກ

51. ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຜູ້ເຂົ້າປະມູນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງ  
ເອກະສານຢື່ນປະມູນທາງເລືອກ ຫຼື ບໍ່, ວິທີການສົ່ງເອກະສານຢື່ນປະມູນທາງ 
ເລືອກ, ວິທີການສະເໜີລາຄາປະມູນ, ແລະ ບົນພື້ນຖານໃດ ເອກະສານຢື່ນປະມູນ 
ທາງເລືອກ ຈະຖືກປະເມີນ.

ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ

52. ເອກະສານສັນຍາ ຕ້ອງກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງວຽກທີ່ຈະປະຕ ິ
ບັດ; ສິນຄ້າທີ່ຈະສະໜອງ; ການບໍລິການທີ່ຈະສົ່ງມອບ; ສິດແລະພັນທະຂອງຜູ້ກູ ້
ຢືມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າແລະຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ຫຼື ຜູ້ຮັບ 
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ເໝົາ; ແລະ ໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງວິສະວະກອນ, ສະຖາປານິກ, ຫຼື ຜູ້ຈັດ 
ການການກໍ່ສ້າງ, ຖ້າວ່າຖືກວ່າຈ້າງໂດຍ ຜູ້ກູ້ຢືມ, ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ບໍລິຫານ 
ສັນຍາ. 

53. ນອກຈາກເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຂອງສັນຍາແລ້ວ, ເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຕໍ່ກັບສິນ 
ຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງທີ່ຈະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງນັ້ນ ແລະ 
ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ ຕ້ອງລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ. ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາຕ້ອງຈັດສັນໃຫ ້
ສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຮັບຜີດຊອບ.

ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

54. ເປົ້າໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ10 ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນສາ 
ມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໄດ້. ຜູ້ກູ້ຢືມ (ໂດຍຜ່ານອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ 
ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຕະຫຼອດອາຍຸການຂອງສັນຍາ  
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ, ພາກ 
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆໃນ 
ສັນຍາໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ.

ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ

55. ໃນກໍລະນີສັນຍາສໍາລັບສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ 
ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, ເອກະສານປະມູນຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ກໍານົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໜັງສືຄໍ້າ 
ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ. 

ມາດຕາ	ກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ	ແລະ	ການຍ້ອງຍໍ

56. ຂໍ້ກກໍານົດກ່ຽວກັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ຂໍ້ກໍານົດທີ່ຄ້າຍຄືກັນເປັນຈໍານວນ 
ເງິນທີ່ເໝະສົມ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເງື່ອນໄຂສັນຍາ ເມື່ອເກີດຄວາມຫຼ້າຊ້າ ໃນສົ່ງ 
ມອບສິນຄ້າ, ຄວາມສໍາເລັດຂອງການກໍ່່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ບໍ່ 
ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ບໍ່ໄດ້ຕາມ 
ມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ສູນເສຍ 
ລາຍຮັບ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມ. 

57. ນອກນັ້ນ, ຂໍ້ກໍານົດຈໍານວນໜຶ່ງ ອາດຈະມີການຍ້ອງຍໍໂດຍຈ່າຍເງິນລາງວັນໃຫ້ແກ່
ຜູ້ສະໜອງ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຫຼື ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການທີ່ສໍາເລັດວຽກ ຫຼື ສົ່ງມອບສິນຄ້າ 
ກ່ອນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ເຊິ່ງວຽກທີ່ສໍາເລັດກໍຄືການສົ່ງມອບກ່ອນກໍານົດ 

10 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8, ວັກທີ 3.
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ເວລາສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມ.

ເຫດສຸດວິໄສ

58. ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ຕ້ອງກໍານົດວ່າ ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ໃນການ 
ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ຕາມສັນຍາ ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການຜິດສັນຍາຖ້າວ່າ ຄວາມ 
ບົກຜ່ອງ ເປັນຜົນພວງຈາກຫດການ ທີ່ເປັນເຫດສຸດວິໄສທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເງື່ອນໄຂ 
ສັນຍາ.

ກົດໝາຍທີ່ນຳໃຊ້	ແລະ	ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

59. ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ເວທີ 
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແບ່ງ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ເອດີບີ ມີຄືຜູ້ກູ້ຢືມຄວນນໍາໃຊ້ຂະບວນ 
ການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າສາກົນໃນສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ. ເອດີບີ ຈະບໍ່ລະບຸຊື່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ຖືກ
ສະເໜີໃຫ້ລະບຸຊື່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໃດໜຶ່ງ. ໃນກໍລະນີສັນຍາການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການ 
ສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສັນຍາແບບມອບຂໍກຸນແຈ, ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວ
ກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງອາດຈະປະກອບດ້ວຍ ກົນໄກຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຄະນະ 
ກໍາມະການທົບທວນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຜູ້ຕັດສິນ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການກໍານົດຂຶ້ນເພື່ອເອື້ອອໍາ
ນວຍໃຫ້ຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງມີຄວາມວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໄລຍະເວລາ	ສຳລັບກະກຽມເອກະສານຢື່ນປະມູນ

60. ໄລຍະເວລາ ສໍາລັບກະກຽມ ແລະ ຢື່ນເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງກໍານົດຂຶ້ນ ໂດຍຄໍານຶງ 
ເຖິງສະຖານະການສະເພາະຂອງໂຄງການ ແລະ ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຄົບຊຸດ 
ຂອງສັນຍາ. 

61. ໄລຍະເວລາຕໍ່າສຸດ ອາດຈະມີໄລຍະສັ້ນລົງ ໃນກໍລະນີທີ່ ມີການຮັບຮອງເອົາ 
ການແຈ້ງເຊີນປະມູນ ແລະ ການຢື່ນເອກະສານປະມູນແບບອີເລັກໂຕຣນິກ. ກໍລະນ ີ
ທີ່ມີ ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫ່ຍ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື  ຫຼື ການສະໜອງ 
ລາຍການພາຫະນະ/ອຸປະກອນ ທີ່ຄົບຊຸດ, ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງຕໍ່ເວລາກະກຽມໃຫ້
ຍາວກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ສາມາດດໍາເນີນການກວດກາ ກ່ອນ 
ຢື່ນເອກະສານປະມູນຂອງຕົນ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນຈະຈັດກອງປະຊຸມ 
ກ່ອນການຍື່ນເອກະສານປະມູນ ແລະ ຈັດການລົງຢ້ຽມສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ. ການ 
ກໍານົດເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ໃນການຮັບຊອງປະມູນ ຕ້ອງຖືກກໍານົດໄວ້ໃນ ໜັງສ ື
ແຈ້ງເຊີນປະມູນ ແລະ ເອກະສານປະມູນ.
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ຂັ້ນຕອນການເປີດຊອງປະມູນ

62. ຂັ້ນຕອນການເປີດຊອງປະມູນ ຈະຂຶ້ນກັບຂັ້ນຕອນປະມູນວ່າ ເປັນວິທີການປະມູນ 
ແບບຊອງດຽວ ຫຼື ສອງຊອງ ແລະ ລະບົບຂັ້ນຕອນດຽວ ຫຼື ສອງຂັ້ນຕອນ.

63. ໃນກໍລະນີ ທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບຂັ້ນຕອນດຽວ-ຊອງດຽວ ສໍາລັບສັນຍາຈັດຊື້ສ່ວນໃຫ່ຍ 
ສໍາລັບສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, 
ເວລາ ສໍາລັບການເປີດຊອງປະມູນ ຕ້ອງເປັນວັນເວລາດຽວກັນກັບວັນເວລາ 
ປິດຮັບເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຫຼື ເປີດທັນທີ ຫຼັງຈາກຮັບເອກະສານແລ້ວ, ແລະ 
ຈະຕ້ອງລະບຸຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້, ພ້ອມທັງສະຖານທີ່ເປີດຊອງ, ໃນເອກະສານປະມູນ. 

64. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເປີດຊອງປະມູນທັງໝົດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ແລ້ວນັ້ນ. 
ເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຕ້ອງຖືກເປີດຊ້ອງໜ້າສາທາລະນະ; ຜູ້ຕາງໜາ ຂອງຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນ ຫຼື ຜູ້ຮ່ວມເຂົ້າປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຕົນ 
ເອງ (ຫຼື ທາງອອນລາຍ ຖ້ານໍາໃຊ້ວິທີການປະມູນແບບອີເລັກໂຕຣນິກ). ຊື່ຂອງຜູ້ເຂົ້າ 
ປະມູນ ແລະ ລາຄາລວມຂອງເອກະສານຢື່ນປະມູນແຕ່ລະອັນ, ແລະ ຂອງເອກະ 
ສານຢື່ນປະມູນທາງເລືອກ ຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງ, ຈະຕ້ອງຖືກອ່ານ 
ອອກສຽງ (ແລະ ເອົາຂໍ້ມູນລົງຂ່າວອອນລາຍ ຖ້ານໍາໃຊ້ວິທີການປະມູນແບບອີເລັກ 
ໂຕຣນິກ) ແລະ ຈົດບັນທຶກ ໃນເວລາເປີດຊອງ, ແລະ ສໍາເນົາບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ 
ຕ້ອງສົ່ງເຖິງ ເອດີບີ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ສົ່ງເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທຸກຄົນ 
ທີ່ຢື່ນເອກະສານປະມູນ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ. 

65. ເອກະສານຢື່ນປະມູນທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼັງຈາກວັນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ຕະຫຼອດຮອດເອກະ 
ສານອື່ນໆທີ່ບໍ່ຖືກເປີດ ແລະ ອ່ານອອກສຽງ ໃນມື້ເປີດຊອງ, ຈະບໍ່ຖືກພິຈາລະນາ.  
ໃນກໍລະນີ ນໍາໃຊ້ວິທີການປະມູນແບບອີເລັກໂຕຣນິກ, ຂັ້ນຕອນການເປີດຊອງແບບ 
ອອນລາຍ ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາ ໂດຍ ເອດີບີ ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້.

66. ໃນກໍລະນີ ລະບົບຂັ້ນຕອນດຽວ - ສອງຊອງ, ຊຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນ ທີ່ນໍາໃຊ້ ສ່ວນຫຼາຍ 
ໃນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ແຕ່ວ່າ ວິທີການນີ້ ກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ ສໍາລັບການຈັດຊື້ 
ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ຖ້າມີເຫດຜົນ 
ພຽງພໍ. ວິທີການນີ້ ແມ່ນຊອງເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຊອງເອກະສານ 
ສະເໜີດ້ານການເງິນ ທີ່ຢູ່ໃນຊອງໃຜຊອງມັນ ຈະຖືກຢື່ນ ໃນເວລາດຽວກັນ. 

67. ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ຈະຖືກເປີດກ່ອນ ເພື່ອກໍານົດການຕອບສະໜອງ
ໄດ້ຕໍ່ກັບເອກະສານປະມູນ. ຈາກນັ້ນ, ສະເພາະເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນ 
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ມີເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ຕອບສະໜອງ 
ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ຈະຖືກເປີດ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ສົມທຽບ. ເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນ 
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ມີເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ 
ຈະຖືກສົ່ງຄືນໂດຍບໍ່ເປີດຊອງ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.

68. ໃນກໍລະນີການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ການທົບທວນເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ 
ຕ້ອງອີງຕາມບັນທັດຖານການປະເມີນ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ. ພາຍຫຼັງ 
ທີ່ຄຸນນະພາບດ້ານເຕັກນິກ ໄດ້ຮັບການປະເມີນ, 
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(a) ບໍລິສັດທີ່ມີເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄະແນນ 
ຄຸນວຸດທິຕໍ່າສຸດ ຫຼື ບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕໍ່ຂໍ້ກໍານົດຂອງໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ  
ຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າຈະ 
ຖືກສົ່ງບຄືນ ໂດຍບໍ່ເປີດຊອງ; ແລະ

(b) ບໍລິສັດທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄະແນນຄຸນວຸດທິະຕໍ່າສຸດ ຈະໄດ້ຮັບໜັງສ ື
ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່, ວັນເວລາ ສໍາລັບເປີດເອກະສານສະເໜີດ້ານ 
ການເງິນ; ຊື່ຂອງບໍລິສັດ, ຄະແນນຄຸນນະພາບດ້ານເຕັກນິກ, ແລະ ລາຄາສະ 
ເໜີປະມູນ ຈະຖືກປະກາດໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ຈົດບັນທຶກ ໃນເວລາເປີດເອກະ 
ສານສະເໜີດ້ານການເງິນ.

ການໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ	ຫຼື	ການສະເໜີທາງເລືອກຂອງເອກະສານ 
ຢື່ນປະມູນ

69. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ ແກ້ໄຂດັດແປງ ເອກະສານຢື່ນປະມູນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກວັນເວລາປິດຮັບເອກະສານຍື່ນປະມູນ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະ 
ສະເໜີຂໍ ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທີ່ຈໍາເປັນໃດໜຶ່ງຈາກຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການປະ 
ເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນ ແຕ່ວ່າ ຈະບໍ່ສະເໜີຂໍ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ ປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ 
ຕົ້ນຕໍ ຫຼື ລາຄາສະເໜີປະມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ພາຍຫຼັງໄດ້ເປີດຊອງ ຫຼື ສະໜອງເອກະ 
ສານສໍາຄັນ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ. 

70. ການຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ຄໍາຕອບຈາກງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຕ້ອງດໍາເນີນການ 
ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ສົ່ງຜົນລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ມຄວາມປອດໄພ.

ການຮັກສາເປັນຄວາມລັບ

71. ຫຼັງຈາກເປີດຊອງປະມູນ ຊ້ອງໜ້າສາທາລະນະແລ້ວ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດກາ, 
ການຊີ້ແຈງເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ການປະເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນ ແລະ 
ການສະເໜີມອບສັນຍາ ບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນທາງການກັບຂະບວນການນີ້  ຮັບຮູ້ຈົນກວ່າຈະມີການປະກາດ 
ມອບຮັບສັນຍາ.

ການກວດກາເອກະສານຢື່ນປະມູນ

72. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະກວດສອບເອກະສານຢື່ນປະມູນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ

(a) ຕອບສະໜອງດ້ານຄຸນວຸດທິເໝາພສົມບໍ່;
(b) ໄດ້ລົງລາຍເຊັນຖືກຕ້ອງບໍ່;
(c) ປະກອບມີໜັງສືຄໍ້າປະກັນທີ່ຕ້ອງການບໍ່ (ຖ້າມີ), ຫຼື ຕ້ອງມີໜັງສືແຈ້ງຄໍ້າປະກັນ 
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ການປະມູນບໍ່;
(d) ເປັນເອກະສານ ທີ່ຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະ 

ສານປະມູນບໍ່; ແລະ 
(e) ເປັນເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການລວມບໍ່. 

73. ຖ້າເອກະສານຢື່ນປະມູນ ບໍ່ຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກໍານົດ, ເຊັ່ນ: ເອກະສານ ມີການ 
ດັດແກ້ຈາກເດີມ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງຂໍ້ກໍານົດ, ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ມາດຕະ 
ຖານນເຕັກນິກ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ, ເອກະສານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະບໍ່ນໍາ 
ມາພິຈາລະນາຕໍ່ໄປ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດັດແກ້ ຫຼື ປ່ຽນແປງ 
ພາຍຫຼັງເອກະສານຢື່ນປະມູນໄດ້ເປີດແລ້ວ..

ການປະເມີນ	ແລະ	ການສົມທຽບເອກະສານຢື່ນປະມູນ

74. ເປົ້າໝາຍຂອງການປະເມີນ ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາເອກະສານຢື່ນປະມູນທີ່ສາມາດ 
ຕອບສະໜອງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເປັນເອກະສານທີ່ສະເໜີຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການ 
ນໍາໃຊ້ທຶນສູງສຸດ. ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນຈະໄດ້ກໍານົດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ 
ການປະສົມປະສານປັດໃຈຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມມີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.

ບົດລາຍງານຜົນການປະມູນ

75. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະກະກຽມບົດລາຍງານລະອຽດ ກ່ຽວກັບການປະເມີນ ແລະ ການສົມທຽບ 
ຂອງເອກະສານຢື່ນປະມູນ ເຊິ່ງເປັນ ເຫດຜົນສະເພາະທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານ 
ໃນການສະເໜີມອບສັນຍາໃຫ້ຜູ້ຊະນະການປະມູນ.

ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕ�ຜິດປົກກະຕິ

76. ຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງ ທີ່ກໍານົດວ່າ ເອກະສານຢື່ນປະມູນທີ່ມີລາຄາສູງກວ່າ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ 
ລາຄາກາງທີ່ກໍານົດໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ຈະຖືກຕັດສິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແມ່ນຍອມຮັບບໍ່ 
ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າຜິດປົກກະຕິ ອາດຈະ 
ຖືກຕັດສິດ ຫຼື ດໍາເນີນການ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂສະເພາະຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນທີ່ຫັນວ່າລາຄາ 
ຕໍ່າບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ 
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ຈະປະຕິບັດສັນຍາໃຫ້ສໍາເລັດ.

77. ໃນເວລາທີ່ເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຖືກກໍານົດວ່າ ຕົກໃນກໍລະນີເທີງນັ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ 
ສະເໜີຂໍຄໍາອະທິບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບລາຄາທີ່ນໍາສະເໜີ ຫຼື ຕົ້ນທຶນ 
ຕ່າງໆ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ລວມທັງ ບົດວິເຄາະລະອຽດ ກ່ຽວກັບລາຄາປະມູນ 
ໂດຍອ້າງອີງເຖິງ ຂອບເຂດຂອງວຽກ, ວິທີການປະຕິບັດ ທີ່ນໍາສະເໜີ, ຕາຕະລາງ 
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ເລວາ ແລະ ການຈັດສັນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

78. ນອກນັ້ນ, ການວິເຄາະ ອາດຈະກວມເອົາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງຂັ້ນ 
ຕອນການຜະລິດ, ການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້, ຫຼື ວິທີການກໍ່ສ້າງ; ວິທີການທາງ 
ດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ຖືກເລືອກ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເອື້ອອໍານວພິ້ສດ ສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນ ເພື່ອສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕ ິ
ບັດວຽກງານ; ຫຼື ແຫຼ່ງກໍາເນີດຂອງວຽກ, ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ສະເໜີ.

79. ພາຍຫຼັງຈາກກວດກາ ຄໍາອະທິບາຍທີ່ປະກອບໃຫ້ ແລະ ບົດວິເຄາະລາຍລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບລາຄາ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະ

(a) ຍອມຮັບເອກະສານຍື່ນປະມູນດັ່ງກ່າວ,
(b) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເພີ່ມມູນຄ່າຂອງໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຊຶ່ງເປັນ 

ລາຍຈ່າຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໃນລະດັບທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ກູ້ຢືມ ຈາກ 
ຄວາມສູນເສຍທາງການເງິນ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຄວາມບົກຜ່ອງ ຂອງຜູ້ຊະນະ 
ການປະມູນໃນການປະຕິບັດສັນຍາ, ຫຼື

(c) ປະຕິເສດເອກະສານຢື່ນປະມູນ ໃນກໍລະນີທີ່ຫຼັກຖານທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນສະ 
ໜອງໃຫ້ບໍ່ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈສໍາລັບລາຄາ ແລະ ຕົ້ນທຶນທີ່ສະເໜີນັ້ນຢູ່ໃນລະ 
ດັບຕໍ່າ.

ການໃຫ້ບຸລິມະສິດພາຍໃນປະເທດ

80. ເອດີບີ ອາດຈະຮັບຮອງເອົາຂໍ້ສະເໜີຂໍນໍາໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດທີ່ສົ່ງເສີມ ຫຼື ກະຕຸກຊຸກຍູ ້
ໃຫ້ພາກອຸດສະຫະກໍາພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ມີການການພັດທະນາ ໂດຍຜ່ານຂໍ້ກໍານົດ 
ການໃຫ້ສິດພິເສດພາຍໃນປະເທດ ທີ່ເອດີບີ ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈວ່າ ຂໍ້ກໍານົດດັ່ງກ່າວ 
ນັ້ນ ສອດຄ່ອງກັບ ກົດລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕົ້ນຕໍ.

81. ໃນກໍລະນີຂອບເຂດສິດພິເສດພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດ 
ທະນາອື່ນໆ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກກໍາລັງພັດທະນາຂອງ ເອດີບີ, ເອດີບີ ອາດ 
ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.

82. ວິທີການທີ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ຈະລະບຸໄວໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

ການຕໍ່ອາຍຸການຜົນນຳໃຊ້ໄດ້	ຂອງເອກະສານຢື່ນປະມູນ

83. ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ມອບສັນ 
ຍາພາຍໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງອາຍຸການຜົນນໍາໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກະສານຢື່ນປະ 
ມູນເພື່ອບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕໍ່ອາຍຸ. ການຕໍ່ອາຍຸການຜົນນໍາໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກະສານຢື່ນ 
ປະມູນ, ຖ້າໃຫ້ເຫດຜົນພຽງພໍ, ຈະຕ້ອງສະເໜີຂໍຕໍ່ອາຍຸຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທັງໝົດກ່ອນມື້ໝົດອາຍຸເດີມ. 
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84. ການຕໍ່ອາຍຸ ຕ້ອງເປັນໄລຍະຕໍ່າສຸດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອການປະເມີນໃຫ້ສໍາເລັດ, ລວມ 
ທັງໄລຍະເວລາທີ່ຂໍອະນຸມັດ ແລະ/ຫຼື ຂໍຄວາມເຫັນດີທີ່ຈໍາເປັນ, ແລະ ການມອບ 
ສັນຍາ. ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການຕໍ່ອາຍຸການຜົນນໍາໃຊ້ໄດ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະ 
ນຸຍາດ ຫຼື ສະເໜີຂໍປ່ຽນແປງລາຄາ ຫຼື ເງື່ອນໄຂອື່ນໆນອນໃນເອກະສານຢື່ນປະມູນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການຕໍ່ອາຍຸດັ່ງກ່າວນີ້. 

85. ຖ້າເອກະສານປະມູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະ 
ມູນອາດຈະນໍາໃຊິສິດຂອງຕົນເພື່ອປະຕິເສດການຕໍ່ອາຍຸດັ່ງກ່າວນີ້ ແຕ່ຈະບໍ່ຖືກ 
ຮິບເອົາໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນໄປ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ມີເຈດຈໍານົງທີ່ຈະຕໍ່ 
ອາຍຸການຜົນນໍາໃຊ້ຂອງເອກະສານຢື່ນປະມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະຕ້ອງຍື່ນໝັງສືຕໍ່ 
ອາຍຸການຜົນນໍາໃຊ້ໄດ້ຂອງໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ.

ການກວດກາຄຸນວຸດທິຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຄືນຕາມ	ຫຼັງ

86. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ 
ກໍານົດວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນທີ່ຊະນະການປະມູນມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ມ ີ
ຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ທີ່ຈະປະຕິບັດສັນຍາ ສະໜອງສິນຄ້າ ຫຼື ການກໍ່ສ້າງ 
/ສ້ອມແປງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໄວ້ໃນເອກະສານຍື່ນປະມູນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ບັນທັດ 
ຖານທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບວັກທີ 1.17 ແລະ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານ 
ປະມູນ, ແລະ ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມບັນທັດຖານນີ້, ເອກະ 
ສານຢື່ນປະມູນ ຕ້ອງຖືກປະຕິເສດ. ໃນກໍລະນີນິ້, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງດໍາເນີນການທີ່ຄ້າຍຄື
ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ລໍາດັບຖັດໄປ.

ໜັງສືເຈດຈຳນົງເພື່ອມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ

87. ເອດີບີ ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາຕາມ 
ກົດລະບຽບພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຕາມລະບຽບການຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ. ໃນ
ກໍລະນີທີ່ນໍາໃຊ້ໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງແຈ້ງການເຖິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະ 
ມູນແຕ່ລະຄົນ ທີ່ຢື່ນປະມູນຊາບ ພາຍໃນໄລຍະເວລາລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ11 ກ່ຽວ 
ກັບເຈດຈໍານົງຂອງຕົນທີ່ຈະມອບສັນຍາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ໃນຕອນທ້າຍ 
ຂອງໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ, ແລະ ໃນໜັງສືແຈ້ງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງປະກອບມີ 
ເນື້ອໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້

(a) ຊື່ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແຕ່ລະຄົນ ທີ່ສົ່ງເອກະສານຢື່ນປະມູນ;

11 ໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ ໄດ້ຮັບການກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ ເພື່ອກຳນົດໄລຍະເວລາ ຫຼັງຈາກແຈ້ງເຈດ 
ຈຳນົງ ກ່ຽວກັບການມອບສັນຍາ (ກ່ອນຈະມອບສັນຍາຕົວຈິງ) ພາຍໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 
ທີ່ບໍ່ຊະນະການປະມູນ ສາມາດສະເໜີຂໍຄຳອະທີບາຍ ເຈດຈຳນົງການມອບສັນຍານັ້ນໄດ້.
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(b) ລາຄາປະມູນທີ່ອ່ານອອກສຽງ ໃນກອງປະຊຸມເປີດຊອງປະມູນ;
(c) ຊື່ ແລະ ລາຄາທີ່ຜ່ານການປະເມີນ ຫຼື ຄະແນນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄະແນນດ້ານ 

ການເງິນ ຂອງແຕ່ລະເອກະສານຢື່ນປະມູນ ທີ່ຜ່ານການປະເມີນ;
(d) ຊື່ຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມູນທີ່ເອກະສານຍື່ນປະມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຖືກປະຕິເສດ ແລະ 

ເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດ; 
(e) ຊື່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ລາຄາທີ່ນໍາສະເໜີ ຫຼື ຄະແນນທີ່ຜ່ານປະເມີນ 

ຕະຫຼອດຮອດ ໄລຍະເວລາ ແລະ ສະຫຼຸບຂອບເຂດຂອງສັນຍາທີ່ຈະມອບໃຫ້; 
ແລະ 

(f) ບົດຖະແຫຼງເຫດຜົນກ່ຽວກັບເອກະສານຢື່ນປະມູນຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ບໍ່ 
ຊະນະ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ແຈ້ງການວ່າບໍ່ຊະນະການປະມູນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ 
ຂໍ້ມູນລາຄາ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ (e) ຂອງວັກນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນແລ້ວ.

88. ບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງຜູ້ເຂົ້!ຮ່ວມປະມູນໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນລາຄາປະມູນ 
ຍ່ອຍຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບ, ຄວາມລັບທາງການູທນຄ້າ, ເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນ 
ການຜະລິດ, ຫຼື ຂໍ້ມູນທຸລະກິດທີ່ເປັນຄວາມລັບ ຫຼື ຂໍ້ມູຍທາການເງິນບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ 
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຄົນອື່ນໆຮູ້.

89. ຂື້ນກັບຂໍ້ກໍານົດໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ ທີ່ນໍາໃຊ້, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະມອບສັນຍາ, ພາຍໃນ 
ໄລຍະເວລາຂອງອາຍຸການຜົນນໍາໃຊ້ໄດ້ຂອງເອກະສານຢື່ນປະມູນ, ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນ ທີ່ຕອບສະໜອງ ຕາມມາດຕະຖານສູງສຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເອກະສານຢື່ນປະມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຖືກກໍານົດວ່າ ມ ີ
ຄວາມສອດຄ່ອງສູງສຸດ ກັບເອກະສານປະມູນ ແລະ ນໍາສະເໜີໜຶ່ງໃນສອງຈຸດ 
ຂ້າງລຸ່ມນີ້

(a) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຜ່ານການປະເມີນມີຈໍານວນຕໍ່າສຸດ; ຫຼື 
(b) ມີການປະສົມປະສານກັນດີທີ່ສຸດ ລະຫວ່າງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ, ຕາມ 

ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄອງກັບປະເພດສັນຍາ (ເຊັ່ນ: ການບໍລິການ 
ທີ່ປຶກສາ), ອີງຕາມບັນທັດຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ.

90. ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການມອບສັນຍາ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຈະບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງ, ໃຫ້ມີ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ ຫຼື ເວັ້ນເສຍແຕ ່
ມີການດັດແກ້ເອກະສານຢື່ນປະມູນຕົ້ນສະບັບ ທີ່ຍື່ນມາກ່ອນໜ້ານັ້ນແລ້ວ.

ການປະກາດຜູ້ຊະນະການປະມູນ

91. ພາຍໃນສອງອາທິດ ຫຼັງຈາກການມອບສັນຍາແລ້ວ ຫຼື ໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ 
ສິ້ນສຸດລົງ, ຊຶ່ງເປັນໄລຍະເວລາ ນໍາໃຊ້ປະກາດຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ຫຼື, ຖ້າມີ 
ການຢື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກ ພາຍໃນໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນສັນຍາ, ຊຶ່ງຈະຂຶ້ນກັບການເຫັນ 
ດີຂອງເອດີບີວ່າ ມາດຕະການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈຫຼືບໍ; ຜູ້ກູ້ຢືມຈະ 
ສົ່ງແຈ້ງການການມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ປະກາດຜົນການ 
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ປະມູນ ຜ່ານໜັງສືພິມພາສາອັງກິດ ຫຼື ເວັບໄຊ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງກວ້າງ 
ຂວາງ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໂດຍການນໍານົດເອກະສານປະມູນ ແລະ ເລກທີຂອງ ພູດ 
ຫຼື ໝວດການປະມູນ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີກໍານົດໄວ້ໃນວັກ  
87 ຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນີ້. 

ການປະຕິເສດເອກະສານຢື່ນປະມູນທັງໝົດ

92. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ເອກະສານປະມູນ ຈະມີຂໍ້ກໍານົດວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດປະຕິເສດ 
ເອກະສານຢື່ນປະມູນທັງໝົດໄດ້. ການປະຕິເສດເອກະສານຢື່ນປະມູນທັງໝົດ ຈະ 
ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ຖ້າຂາດການແຂ່ງຂັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ເອກະສານຢື່ນປະມູນ  
ບໍ່ຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກໍານົດ, ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ລາຄາປະມູນ ສູງກວ່າ ງົບປະມານ 
ທີ່ມີຢູ່. ຄວາມໝາຍຂາດການແຂ່ງຂັນ ບໍ່ໄດ້ກກໍານົດຂຶ້ນ ຈາກປັດໃຈຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າ 
ປະມູນ ພຽງດ້ານດຽວ ເປັນພື້ນຖານ. 

93. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໄດ້ຮັບ ເອກະສານຢື່ນປະມູນ ພຽງແຕ່ສະບັບດຽວເທົ່ານັ້ນ, ຂະບວນ 
ການປະມູນ ອາດຈະວ່ານໍາໃຊ້ໄດ້ ຖ້າເອກະສານຢື່ນປະມູນ ໄດຮັບການລົງຂ່າວ 
ໂຄສະນາ ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ລາຄາກໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍສົມທຽບກັບມູນຄ່າ 
ຕະຫຼາດຕົວຈິງ. 

94. ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະປະຕິເສດເອກະສານຢື່ນປະມູນທັງໝົດໄດ້. ໃນກໍລະນີທີ່ ເອກະ 
ສານຢື່ນປະມູນທັງໝົດ ຖືກປະຕິເສດ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງທົບທວນຄືນ ສາເຫດທີ່ໃຊ ້
ປະຕິເສດ ແລະ ດໍາເນີນການດັດແກ້ ເງື່ອນໄຂສັນຍາ, ການອອກແບບ ແລະ ມາດຕະ 
ຖານເຕັກນິກ, ຂອບເຂດຂອງສັນຍາ, ຫຼື ການປະສົມປະສານປະເດັນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ 
ກ່ອນອອກແຈ້ງເຊີນປະມູນໃໝ່.

95. ໃນກໍລະນີ ການປະຕິເສດເອກະສານຍື່ນປະມູນທັງໝົດ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຂາດການ 
ແຂ່ງຂັນ, ຄວນລົງຂ່າວໂຄສະນາໃຫ້ກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.ຖ້າວ່າ ການປະ
ຕິເສດເອກະສານຍື່ນປະມູນທັງໝົດ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າ ເອກະສານຍື່ນປະມູນທັງໝົດ 
ຫຼື ສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້, ກໍສາມາດແຈ້ງເຊີນບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການ 
ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນຢື່ນເອກະສານປະມູນ , ຫຼື, ບົນພື້ນຖານ 
ການເຫັນດີຈາກ ເອດບີ, ຫຼືຈາກບໍລິສັດທີ່ສົ່ງເອກະສານຢື່ນປະມູນ ໃນກໍລະນ ີ
ທໍາອິດ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຄື ຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ແລະ ໄດ້ແກ້ໄຂ 
ບັນຫາທີ່ເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ເອກະສານຢື່ນປະມູນ ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ໄດ້ດັດ 
ແປງ ຫຼື ດັດແກ້ເອກະສານປະມູນແລ້ວ.

96. ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການປະຕິເສດເອກະສານຢື່ນປະມູນທັງໝົດ, ອາດຈະເປີດປະມູນໃໝ່ 
ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງສະເໜີຂໍເອກະສານຢື່ນປະມູນໃໝ່ ຈາກພາກສ່ວນອື່ນ ແລະ 
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານປະມູນ ໃນກໍລະນີທໍາອິດ. 

97. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຖ້າມີຈໍານວນເອກະສານຢື່ນປະມູນທີ່ພຽງພໍ ໃນການປະມູນເບື້ອງ 
ຕົ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະພິຈາລະນາເຊີນແຕ່ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ສົ່ງເອກະສານຢື່ນປະມູນ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາແລ້ວ. ໃນກໍລະນີທີ່ລາຄາປະມູນ ສູງກວ່າລາຄາຄາດຄະເນຢ່າງ 



ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ເອດີບີxii

ຫຼວງຫຼາຍ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະ, ຫຼັງຈາກທົບທວນຄວາມພຽງພໍຂອງງົບປະມານສະບັບ 
ຕົ້ນ, ແທນທີ່ຈະສະເໜີຂໍເອກະສານຢື່ນປະມູນໃໝ່, ແລະ ຫຼັງຈາກປຶກສາຫາລ ື
ກັບເອດີບີແລ້ວ, ປະຕິບັດໜຶ່ງໃນ ມາດຕະການຂ້າງລຸ່ມນີ້:

(a) ໃນກໍລະນີສັນຍາການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ, ຄວນເຈລະຈາກັບ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ໃສ່
ລາຄາຕໍ່າສຸດທີ່ຜ່ານການປະເມີນແລ້ວ ເພື່ອຫຼຸດລາຄາລົງ. ຖ້າສັນຍາບໍ່ເປັນ 
ເພິ່ງພໍໃຈ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ ແລະ ເປີດປະມູນໃໝ່, ພ້ອມທັງດັດປັບກອບສັນ
ຍາໃຫ້ເໝາະສົມ.

(b) ໃນກໍລະນີ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ຄວນເຈລະຈາກັບບໍລິສັດທີ່ຖືກຈັດເປັນ
ອັນດັບໜຶ່ງ ອີງຕາມຄະແນນລວມຂອງເອກະສານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນ. 
ການເຈລະຈາ ຄວນປະກອບດ້ວຍ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດກໍານົດລາຍ 
ການໜ້າວຽກເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂອບເຂດຂອງວຽກ, ວິທີການປະຕິບັດວຽກ, ຕາຕະ 
ລາງບຸກຄະລາກອນ, ການປະກອບສ່ວນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຜູ້ກູ ້
ຢືມ, ແລະ ຈໍນວນຂອງລາຄາແຕ່ລະລາຍການ ນອນໃນເອກະສານສະເໜີດ້ານ 
ການເງິນຂອງບໍລິສັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ 
ດັດແປງ ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນເອກະສານທີ່ 
ຄັດຕິດກັບເອກະສານປະມູນ.12

98. ສໍາລັບສັນຍາທີ່ຕ້ອງຜ່ານການທົບທວນກ່ອນ ຈາກເອດີບີ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ໜັງສືສະ 
ແດງຄວາມເຫັນຈາກ ເອດີບີ ກ່ອນຈະປະຕິເສດເອກະສານຢື່ນປະມູນທັງໝົດ, ກ່ອນ 
ທີ່ຈະສະເໜີຂໍເອກະສານຢື່ນປະມູນໃໝ່, ປ່ຽນງົບປະມານສະບັບຕົ້ນ ແລະ/ຫຼື ງົບປະ 
ມານຄາດຄະເນທີ່ສໍາຄັນ, ຫຼື ດໍາເນີນການເຈລະຈາ ກັບຜູ້ເຂົ້າປະມູນທີ່ມີລາຄາຕໍ່າ
ສຸດທີ່ຜ່ານການປະເມີນ.

ການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

99. ເນື້ອໃນໃບແຈ້ງການມອບສັນຍາ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງລະບຸວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໃດໜຶ່ງທີ່
ຕ້ອງການກວດສອບເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງເອກະສານປະມູນຂອງຕົນຈິ່ງບໍ່ຖືກຄັດ 
ເລືອກ ຄວນຈະສະເໜີຂໍຄໍາອະທິບາຍຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງດໍາເນີນການໃຫ ້
ທັນກັບກໍານົດເວລາ, ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ/ຫືຼ ໃນກອງປະຊຸມຊີ້ແຈງ, ແລະ 
ພາຍໃນໄລຍະເວລາລໍຖ້າເຊັນສັນຍາຈະສິ້ນສຸດ ຖ້າມີ, ເພື່ອສະໜອງຄໍາອະທິບາຍ 
ກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ເອກະສານຢື່ນປະມູນໃດໜຶ່ງ ບໍ່ຖືກຄັດເລືອກ. ໃນກໍລະນີ ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນ ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈກັບຄໍາອະທິບາຍ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມນໍາສະເໜີ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ 

12 ບໍລິສັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສັບປ່ຽນຊ່ຽວຊານ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນເປັນເອກະພາບກັນ 
ທັງສອງຝ່າຍ ວ່າມີການຊັ້ກຊ້າໃນຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ການສັບປ່ຽນຊ່ຽວຊານ ບໍ່ສາມາດ 
ຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ຫຼື ການປ່ຽນປ່ຽນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປະຕິບັດຈຸດປະສົງຂອງໜ້າວຽກໃຫ້ສຳເລັດ. ຫົວ 
ໜ່ວຍອັດຕາຄ່າແຮງງານ ທີ່ຖືກນຳສະເໜີ ຕ້ອງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ຕ້ອງບໍ່ມີການຕໍ່ລອງ 
ໃນກໍລະນີ ຫົວໜ່ວຍອັດຕາຄ່າແຮງງານ ແມ່ນປັດໃຈ ໃນຂະບວນການຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ.



xiiiຂັ້ນຕອນການປະມູນເປີດກວ້າງ

ຜູ້ກູ້ຢືມ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຊີ້ແຈງໄດ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ອາດຈະຂຽນເຖິງ  
ເອດີບີ ໂດຍກົງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ສະເໜີຂໍຄໍາອະທິບາຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຟັງຄໍາອະທິບາຍ ດັ່ງກ່າວນີ້.



xiv

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4

ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ ຜ່ານຮບູແບບ 
ການປະມູນເປີດກວ້າງ

ການຄັດຈ້ອນລາຍຊື່ທີ່ປຶກສາ

1. ໃນກໍລະນີ ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ, ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ຈະໄດ້ຮັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຄັດຈ້ອນລາຍຊື່ ທີ່ປຶກສາ. 

2. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະລົງຂ່າວໂຄສະນາ ຂໍໜັງສືສະເໜີເຈດຈໍານົງ (Request for Expression  
of Interest-REOI) ຊຶ່ງເປັນເອກະສານທີ່ກໍານົດມາດຖານທີ່ຈະນໍາໃຊ້ ຄັດຈ້ອນ 
ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ສໍາລັບສັນຍາທີ່ປຶກສາ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະຕັດສິນໃຈຈໍາກັດຈໍາ 
ນວນຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ທີ່ຈະລວມຢູ່ໃນລາຍການຄັດຈ້ອນລາຍຊື່ທີ່ປຶກສາ, ແລະ ມາດ 
ຖານທາງດ້ານພາວະວິໄສ ສໍາລັບດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຕ້ອງຖືກລະບຸໄວ້ໃນ 
ໜັງສື REOI.

3. ບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຄັດຈ້ອນລາຍຊື່ແລ້ວ ຈະຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໃນຮູບແບບ 
ການສະເໜີຂໍ ເອກະສານສະເໜິສະເໜີໂຄງການ (Request For Proposals-
RFP).

4. RFP ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມ ໂດຍປະກອບມີແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຮູບແບບການຈັດຈ້າງ

5. ໃນກໍລະນີສັນຍາການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຄວາມກຸ້ມຄ່າການ 
ນໍາໃຊ້ທຶນ ແມ່ນອີງຕາມການປະສົມປະສານຢ່າງດີທີ່ສຸດ ທັງຄຸນນະພາບ ແລະ  
ລາຄາ ທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫຼັກການນີ້ ຈະປະສົບຜົນ 
ສໍາເລັດໄດ້ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ລະຫວ່າງບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ 
ຄຸນວຸດທິກ່ອນ (ການຄັດຈ້ອນລາຍຊື່ທີ່ປຶກສາ) ຊຶ່ງການຄັດເລືອກ ແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນ 
ນະພາບຂອງເອກະສານສະເໜີ ແລະ, ໃນກໍລະນີທີ່ເໝາະສົມ, ແມ່ນອີງໃສ່ລາຄາ 
ຂອງການບໍລິການ.

6. ຮູບແບບຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ (Quality-and Cost-Based Sel- 
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ction-QCBS) ມີຄວາມເໝາະສົມ ໃນກໍລະນີລຸ່ມນີ້ 

(a) ຂອບເຂດຂອງວຽກ ສາມາດກໍານົດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ; 
(b) ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ (TOR) ມີເນື້ອໃນຈະແຈ້ງ ແລະ ສະເພາະ 

ເຈາະຈົງ; ແລະ  
(c) ຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫຼື, ຖ້ານໍາໃຊ້, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ)) ແລະ ທີ່ປຶກສາ 

ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ກ່ຽວກັບ ເວລາຂອງ 
ບຸກຄະລາກອນ ກໍຄື ປັດໃຈນໍາເຂົ້າອື່ນໆ ທີ່ທີ່ປຶກສາຕ້ອງສະໜອງ. ຄະແນນ 
ນໍ້າໜັກ ສໍາລັບລາຄາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງລະດັບ 
ຄວາມຄົບຊຸດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ.

7. ໃນບາງກໍລະນີ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແມ່ນຖືກປະເມີນ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການຈັດ
ຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ (Quality-Based Selection-QBS) ຊຶ່ງເປັນວິທີການ 
ທີ່ປະເມີນ ຄຸນນະພາບຂອງເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ພຽງຢ່າງດຽວ. ວິທີການ 
QBS ມີຄວາມເໝາະສົມ ໃນກໍລະນີ

(a) ໜ້າວຽກມີລັກສະນະຄົບຊຸດ ຫຼື ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຈໍານວນວັນ 
ເວລາເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການຈາກທີ່ປຶກສາ; 

(b) ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ຂອງໜ້າວຽກ ມີຂະໜາດໃຫ່ຍຫຼາຍຈົນ ຄຸນນະພາບ 
ຂອງການບໍລິການມີ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ; ແລະ 

(c) ໜ້າວຽກສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ  
ສະນັ້ນ ເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນ ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ 
ສົມທຽບ.

8. ໃນບາງກໍລະນີ, ປັດໃຈດ້ານຄຸນນະພາບ ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບໜ້າວຽກ 
ຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງເປັນຮູບແບບການຈັດຈ້າງຕາມຄຸນວຸດທິຂອງທີ່ປຶກສາ (Selec-
tion based on Cosnulatnts’ Qualifications-CQS) ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້, 
ຖ້າວ່າ 

(a) ຄວາມຊໍານານພິເສດສູງ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບໜ້າວຽກ ແລະ ການຄັດ 
ເລືອກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທີ່ “ທັນສະໄໝ” ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ສາມາດສະໜອງ 
ຄວາມຊໍານານລົງເລິກ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສະເພາະດ້ານ ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນ; 

(b) ເວລາຂອງການຄັດເລືອກ ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ໜ້າວຽກແມ່ນ, ຕາມປົກກະຕ ິ
ແລ້ວ, ວຽກໄລຍະສັ້ນ; 

(c) ທີ່ປຶກສາທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ມີຈໍານວນຈໍາກັດ; ແລະ
(d) ການກະກຽມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງເອກະສານສະເໜີໂຄງການແບບ 

ແຂ່ງຂັນ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຫດຜົນ. 

9. ຮູບແບບການຈັດຈ້າງຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ (Fixed-Budget Selection-FBS) 
ມີຄວາມເໝາະສົມ ໃນເວລາ
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(a) ເອກະສານໜ້າວຽກ ຖືກກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ,
(b) ເວລາ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງບຸກຄະລາກອນ ສາມາດປະເມີນໄດ້ຢ່າງຖືກ 

ຕ້ອງຊັດເຈນ, ແລະ
(c) ມີງົບປະມານຂາດຕົວ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກີນໄດ້.

10. ຮູບແບບການຈັດຈ້າງຕາມມູນຄ່າຕໍ່າສຸດ (Least-Cost Selection-LCS) ແມ່ນ 
ຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບ ຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ ສໍາລັບວຽກຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ເປັນມາດ 
ຕະຖານ ຫຼື ມີລັກສະນະປະຈໍາ1 ຊຶ່ງເປັນວຽກທີ່ການປະຕິບັດຖືກສ້າງໄວ້ແລ້ວ ແລະ 
ມີມາດຕະຖານຢູ່ແລ້ວ.

ການກຳນົດລາຄາບໍລິການທີ່ປຶກສາ

11. ສໍາລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາທີ່ອີງໃສ່ເວລາ,2 ການຊໍາລະ ແມ່ນພົວພັນກັບປັດໃຈ 
ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈະຕ້ອງສະເໜີລາຄາ ອີງຕາມປັດໃຈນໍາເຂົ້າ 
ທີ່ກໍານົດໄວ້ ເຊັ່ນ ອັດຕາປະຈໍາເດືອນ ຂອງບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຊື່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ, 
ແລະ ອີງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເບີກຄືນໄດ້ ໂດຍນໍາໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ແລະ/ຫຼື ອັດຕາ 
ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ຕົກລົງກັນ. ໃນກໍລະນີອື່ນ, ການສະເໜີລາຄາ ອາດຈະໄດ້ຮັບການ 
ເຫັນດີ ອີງຕາມທາງເລືອກອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການຊໍາລະແບບ ມອບເໝົາ,3 ອັດຕາຄ່າແຮງ 
ງານທີ່ຜ່ານການຕົກລົງກັນ ສໍາລັບຊ່ຽວຊານ ເຊິ່ງຈະຖືກຊໍາລະຕາມຈໍານວນວັນເວ 
ລາເຮັດວຽກຕົວຈິງ ໃນກໍລະນີສັນຍາທີ່ມີການສົ່ງມອບແບບບໍ່ມີກໍານົດເວລາ (ສັນ 
ຍາລາຄາ),4 ອັດຕາສ່ວນການຊໍາລະ ທີ່ອີງຕາມຜົນການປະຕິບັດວຽກ5 ຊື່ງເປັນສັນ 
ຍາທີ່ອີງໃສ່ວຽກທີ່ສໍາເລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຫຼື ຄ່າທໍານຽມສໍາເລັດວຽກ (ຕາມປົກ 

1 ຕົວຢ່າງ: ວຽກກວດສອບບັນຊີ, ອອກແບບວິສະວະກຳ ແລະ/ຫຼື  ວຽກຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ ຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ 
ການສຳຫຼວດແບບກະທັດລັດ. 

2 ສັນຍານີ້ ນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກຳນົດຂອບເຂດຂອງວຽກ, ຜົນຜະລິດ, ແລະ ໄລຍະເວລາ 
ຂອງການບໍລິການ, ຍ້ອນວ່າ ການບໍລິການ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ລໍຖ້າພາກສ່ວນອື່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະ 
ກຳອື່ນໃຫ້ສຳເລັດ ເຊິ່ງໄລຍະເວລາສຳເລັດກິດຈະກຳ ອາດຈະຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ຫຼື ຍ້ອນວ່າ ຈຳນວນວັນເວລາ 
ເຮັດວຽກຂອງທີ່ປຶກສາ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະປະເມີນ. ສັນຍາປະເພດນີ້ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ສຳລັບການສຶກສາທີ່ຄົບຊຸດ, 
ການຕິດຕາມວຽກກໍ່ສ້າງ, ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ແລະ ໜ້າວຽກການຝຶກອົບຮົມເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ.

3 ສັນຍາມອບເໝົາ ແມ່ນນຳໃຊ້ສຳລັບໜ້າວຽກມີເນື້ອໃນ, ໄລຍະການບໍລິການ, ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງທີ່ປຶກສາ 
ໄດ້ຮັບການກຳນົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ສັນຍານີ້ ກວມເອົາໜ້າວຽກ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ການວາງແຜນແບບກະທັດລັດ, ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອອກແບບລະອຽດ ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງທົ່ວໄປ 
ຫຼື ປົກກະຕິ, ໜ້າວຽກໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງ, ແລະ ການກະກຽມລະບົບປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ.

4 ສັນຍາປະເພດນີ້ ນຳໃຊ້ໃນເວລາຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງການ ເອີ້ນໃຊ້ບໍລິການຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາ 
ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳພິເສດໃດໜຶ່ງ, ລັກສະນະ ແລະ ວັນເວລາຂອງການບໍລິການ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ລ່ວງໜ້າ 
ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຈະນຳໃຊ້ວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາໄວ້ສຳລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ມີລັກສະນະຄົບຊຸດ, ຜູ້ຕັດ 
ສິນສຳລັບຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ການປະຕິຮູບສະຖາບັນ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ ການ 
ແກ້ໄຂບັນຫາເຕັກນິກຕ່າງໆ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະມີໄລຍະໜຶ່ງປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

5 ສັນຍາປະເພດນີ້ ໄດ້ຮັບການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນເວລາທີ່ປຶກສາ (ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນ) 
ກະກຽມບໍລີສັດຂອງຕົນ ເພື່ອຂາຍ ຫຼື ຮ່ວມທຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການແປຮູບລະບົບການດຳເນີນງານເປັນ 
ແບບເອກະຊົນ.
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ກະຕິແລ້ວ ຈະລະບຸເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລາຄາຂາຍຊັບສິນ) ສໍາລັບສັນຍາ 
ເຊົ່າຊື້ ຫຼື ສັນຍາເຊົ່າຊື້ແບບສຸກເສີນ.6

ບັນທັດຖານ	ແລະ	ວິທີການປະເມີນການບໍລິການທີ່ປຶກສາ

12. ປັດໃຈດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ຕິດພັນກັບ ຂໍ້ກໍານົດການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ບໍ່ສາມາດ 
ປະເມີນໄດ້ທັນທີ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ທີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຸນ 
ວຸດທິ, ປະສົບການ ແລະ ຜົນງານຂອງທີ່ປຶກສາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັກສະນະຂອງ 
ການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ລະດັບປັດໃຈນໍາເຂົ້າດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ຈໍາເປັນ7 
ຈະເປັນຕົວກໍານົດລະດັບຄຸນນະພາບທີ່ຕ້ອງການ ທຽບກັບປັດໃຈດ້ານລາຄາ.

13. ວິທີການປະຕິບັດ ການປະເມີນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຈັດຈ້າງ ທີ່ປຶກ 
ສາແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5.

6 ສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເມື່ອທີ່ປຶກສາ (ທະນາຄານ ຫຼື ຫຸ້ນສ່ວນທາງການເງີນ) ພວມກະກຽມ 
ການຂາຍບໍລິິສັດ  ຫຼື ການລວມຕົວຂອງບໍລິສັດ, ຊຶ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນການປະຕິບັດງານການແປຮູບຂອງລັດວິ 
ສະຫະກິດ.

7 ການບໍລິການທີ່ປຶກສາຈຳນວນໜຶ່ງ ຕ້ອງການພະນັກງານມືອາຊີບທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກປະຈຳ 
ອີງຕາມຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ: ພະນັກງານບັນຊີ ຫຼື ການບໍລິການຈົດທະບຽນສານ) ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ 
ປັດໃຈນຳເຂົ້າ ເພີ່ມຕື່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການບໍລິການອື່ນໆ ແມ່ນການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນວຽກປະຈຳ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ 
ຄວາມຄິດສ້າງສັນທາງສະຕິປັນຍາເພີ່ມຕື່ມ (ຕົວຢ່າງ: ການກວດສອບບັນຊີ ຫຼື ໃຫ້ຄຳທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ) 
ຊຶ່ງເປັນວຽກທີ່ປະສົບການ ແລະ ປະຫວັດຜົນງານຂອງທີ່ປຶກສາມີຄວາມສຳຄັນສູງ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5

ບັນທັດຖານການປະເມີນ ແລະ ວທີິ 
ການປະຕິບັດ

1. ບັນທັດຖານການປະເມີນ ຕ້ອງໄດ້ອອກແບບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດບັນລຸ 
ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາ 
ຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ແລະ ຕ້ອງລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

ຂໍ້ກຳນົດຕົ້ນຕໍ

2. ບັນທັດຖານການປະເມີນ ຕ້ອງເໝາະສົມກັບ ລັກສະນະ ແລະ ຄວາມຄົບຊຸດຂອງ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຈະຕ້ອງ

(a) ສົມຄູ່ ແລະ ເໝາະສົມກັບ ປະເພດ, ລັກສະນະ, ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ, ຄວາມ 
ຄົບຊຸດ, ຄວາມສ່ຽງ, ມູນຄ່າ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງສິ່ງທີ່ຈະຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;

(b) ແທດເໝາະກັບລະດັບການນໍາໃຊ້, ສາມາດຄິດໄລ່ປະລິມານໄດ້ (ເຊັ່ນ: ສາມາດ 
ປ່ຽນເປັນເງື່ອນໄຂການເງິນໄດ້); 

(c) ສາມາດປະກອບເປັນມາດຖານ (ຍົກເວັ້ນບັນທັດຖານອື່ນທັງໝົດ) ໃນເອກະ 
ສານປະມູນ ຫຼື ໜັງສືສະເໜີຂໍເອກະສານສະເໜີໂຄງການ ຄຽງຄູ່ກັບຄໍາອະ 
ທິບາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບລັກສະນະສະເພາະ ຂອງການນໍາໃຊ້ບັນທັດຖານ 
ເຫຼົ່ານີ້; 

(d) ຖືກປ່ຽນແປງ ໂດຍຜ່ານການອອກເອກະສານດັດແກ້ເພີ່ມເຕີມເທົ່ານັ້ນ; ແລະ
(e) ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບ ເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຫຼື ເອກະສານສະເໜ ີ

ໂຄງການ ທັງໝົດ.
3. ເວົ້າສະເພາະ, ບັນທັດຖານການປະເມີນ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລັກສະນະຂອງ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງ ອົງປະກອບດ້ານລາຄາ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ ຢ່າງເໝາະສົມ.

(a) (a) ໃນກໍລະນີມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ຂອງມາດຕະຖານເຕັກນິກ ສາມາດ 
ກໍານົດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ວັດແທກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍອ້າງອີງເຖິງ ມາດຕະຖານ 
ເຕັກນິກ ຫຼື ມາດຕະຖານອຸດສະຫະກໍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການ 
ນໍາໃຊ້ທຶນ ຈະຖືກບັນລຸ ໂດຍການນໍາໃຊ້ການປະເມີນຜົນ ທີ່ອີງຕາມ ລາຄາ 
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ຕໍ່າສຸດຫຼັງປະເມີນຂອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່
ຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີ ການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ 
ພາຫະນະ/ອຸປະກອນ ສໍາເລັດຮູບ ແລະ ການກໍ່ສ້າງມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ແລະ 
ການບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ.

(b) ໃນກໍລະນີຄຸນນະພາບ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ ໂດຍການສົມທຽບກັນ 
ລະຫວ່າງ ຜູ້ສະໜອງດ້ວຍກັນ ອີງຕາມຜົນການປະເມີນ ດ້ານຄຸນວຸດທິ,  
ປະສົບການ ແລະ ຜົນງານໄລຍະຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ: ໃນກໍລະນີການບໍລິການ 
ທີ່ປຶກສາ, ຫຼື ວິທີທາງອອກທີ່ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງປະສົມ
ປະສານກັນ ລະຫວ່າງ ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ, 
ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະຖືກບັນລຸ ໂດຍ 
ການນໍາໃຊ້ວິທີການປະເມີນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະເມີນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະ 
ຫວ່າງ ລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບ ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ລວມ 
ທັງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້.

ການປະເມີນສິນຄ້າ,	ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ,	ແລະ	ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ທີ່ປຶກສາ	

4. ໃນກໍລະນີສັນຍາຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ, ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ 
ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ຖືກກໍານົດ 
ຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານ ລາຄາຕໍ່າສຸດຫຼັງປະເມີນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງ. ຖ້າວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ປະມູນມີຄຸນວຸດທິພຽງພໍ, ເອກະສານຢື່ນປະມູນ ທີ່ມີລາຄາຕໍ່າສຸດຫຼັງປະເມີນ, ແຕ່ວ່າ 
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນລາຄາຕໍ່າສຸດໃນເວລາຢື່ນປະມູນ, ແມ່ນຖືວ່າເປັນຜູ້ຊະນະການ 
ປະມູນ.

5. ລາຄາປະມູນ ທີ່ຖືກອ່ານອອກສຽງ ໃນເວລາເປີດຊອງປະມູນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 
ດັດແກ້ ຈາກການກວດແກ້ຕົວເລກຄວາມຜິດພາດໃນການຄິດໄລ່. ນອກນັ້ນ, ເພື່ອ 
ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງການປະເມີນ, ຕ້ອງດໍາເນີນການດັດປັບສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນການດັດແກ້  
ຫຼື ປ່ຽນແປງ (ຈຸດຄາດເຄື່ອນ ຫຼື ຂໍ້ສົງໃສດ້ານປະລິມານທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ). ຂໍ້ກໍານົດການ 
ປັບລາຄາ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນ 
ການປະເມີນນີ້.

6. ສໍາລັບສິນຄ້າ ແລະ ພາຫະນະ/ອຸປະກອນ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ທີ່ຕາມປົກກະຕ ິ
ແລ້ວ ອາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ລວມເຂົ້າໄວ້ໃນຕາຕະລາງການຊໍາລະ; ເວລາ 
ສົ່ງມອບ; ເງິນບໍລິຫານ; ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບພາຫະນະ/
ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ; ເຄື່ອງອະໄຫຼ່ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຢູ່; ແລະ ການຝຶກ 
ອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (ລວມທັງ 
ຄວາມຍືນຍົງ). ໃນສະຖານະການສະເພາະ (ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ), ປັດໃຈທີ່ບໍ່ 
ແມ່ນລາຄາເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດປະກອບໃສ່ເພີ່ມກັບປັດຈອື່ນໆ, ຂໍ້ກໍານົດດ້ານຄຸນນະ 
ພາບເຕັກນິກ, ລາຄາຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ, ການບໍາລູງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ, 
ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທາງເລືອກ. 
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7. ປັດໃຈອື່ນໆ ນອກຈາກປັດໃຈດ້ານລາຄາ ຕ້ອງສະແດງເປັນມູນຄ່າທາງດ້ານການ 
ເງິນເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້,ໃນຂໍ້ກໍານົດບັນທັດ ຖານການປະເມີນ ຂອງເອກະສານ 
ປະມູນ ຫຼື ກໍານົດເປັນນໍ້າໜັກຕົວຄູນອັດຕາຄວາມເປັນທໍາ ຖ້າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ 
ຈະສະແດງປັດໃຈເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນມູນຄ່າທາງການເງິນ ສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ສາມາດ 
ພິສູດໄດ້.

8. ພາຍໃຕ້ສັນຍາວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ຄ່າພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຕາທໍານຽມທງໝົດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຕ້ອງນໍາເອົາ 
ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ ເຂົ້າໃນການກະກຽມເອກະສານຢື່ນປະມູນຂອງຕົນ. ຖ້າຫາກວ່າເວລາ  
ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນ, ມູນຄ່າຂອງການສໍາເລັດວຽກກ່ອນກໍານົດ ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດ 
ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານປະມູນ.

ການປະເມີນການບໍລິການທີ່ປຶກສາ

9. ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ (QCBS), ການເປີດ 
ຊອງການເງິນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຊ້ອງໜ້າສາທາລະນະ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງ 
ສິ້ນສຸດການປະເມີນດ້ານເຕັກນິກ. ໃນໄລຍະການເປີດຊອງການເງິນ, ຊື່ຂອງບໍລ ິ
ສັດ, ຄະແນນດ້ານເຕັກນິກ, ແລະ ລາຄາທີ່ສະເໜີ ຈະຖືກອ່ານ ແລະ ຈົດບັນ 
ທຶກ. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະທົບທວນຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງເອກະສານສະເໜີ 
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນ, ດໍາເນີນການດັດປັບຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ, ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທາງຕົວເລກ ຫຼື ໃນການຄິດໄລ່. ຄະແນນ 
ລວມ ຈະຖືກກໍານົດຂຶ້ນ ໂດຍນໍາໃຊ້ນໍ້າໜັກຕົວຄູນ ແລະ ບວກກັບ ຄະແນນດ້ານ 
ເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນ; ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະກໍານົດ ຄະແນນລວມທັງໝົດ ຂອງ 
ເອກະສານສະເໜີຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ກ່ອນຈະດໍາເນີນການເຈລະຈາ ສັນຍາ. 
ນໍ້າໜັກຕົວຄູນ ດ້ານລາຄາ ແມ່ນຖືກຄັດເລືອກ, ບົນພື້ນຖານຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ 
ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຸນນະພາບ.

10. ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ (QBS), ປັດໃຈລາຄາຈະບໍ່ຖືກ 
ນໍາໃຊ້ ເປັນມາດຖານການຄັດເລືອກ; ເອກະສານປະມູນ ຈະສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດ ຢື່ນ 
ເອກະສານສະເໜີເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ. ການນໍາໃຊ້ມາດຖານ ແລະ ວິທີການໃນ 
QCBS ສໍາລັບການປະເມີນ ແລະ ຈັດລໍາດັບເອກະສານສະເໜີເຕັກນິກຂອງບໍ
ລິສັດທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ທີ່ມີລໍາດັບເອກະສານສະ
ເໜີເຕັກນິກສູງສຸດ ຢື່ນເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນລະອຽດເພື່ອເຈລະຈາ, 
ພ້ອມທັງເອກະສານສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະຖືກກວດສອບ.

11. ໃນເວລາຜູ້ກູ້ຢືມ ນໍາໃຊ້ຮູບແບບການຈັດຈ້າງ ຕາມຄຸນວຸດທິຂອງທີ່ປຶກສາ (CQS),  
ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດ ທີີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ການອ້າງອີງທີ່ເໝາະສົມທີ່ 
ສຸດ ຊຶ່ງຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມອາດສາ 
ມາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ບໍລິສັດສະໜອງໃຫ້ ຕາມໜັງສືສະເໜີເຈດຈໍານົງ. 
ຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະຢື່ນເອກະສານສະເໜີໂຄງການລວມທີ່ປະ 
ກອບດ້ວຍເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນັກ ແລະ ການເງິນ ແລະ ຈາກຂັ້ນຈະຖືກເຊີນ 
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ມາເຈລະຈາ ສັນຍາ.

12. ໃນເວລານໍາໃຊ້ ຮູບແບບການຈັດຈ້າງຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ (FBS) ຖືກເລືອກ 
ເປັນຮູບແບບນັ້ນ, ບໍລິສັດຈະຢື່ນເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເອກະສານ
ສະເໜີດ້ານການເງິນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແບບແຍກເປັນສອງຊອງເອກະສານ, 
ໃນເວລາດຽວກັນ, ແລະ ພາຍໃນງັບປະມານຕົວຈິງ. ການປະເມີນ ແມ່ນອີງຕາມ 
ຕົວເລກຂອງງົບປະມານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄະແນນຄຸນວຸດ ຕໍ່າສຸດ ສໍາລັບປັດໃຈ 
ຄຸນນະພາບ (ຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນ 750 ຄະແນນ ຕໍ່ຄະແນນລວມທັງໝົດ 1000 
ຄະແນນ). ອີງຕາມຜົນການປະເມີນ ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກທັງໝົດ ຄັ້ງທີ່ 
ໜຶ່ງ, ບົດສະເໜີການເງິນຂອງບໍລິສັດທີ່ຕອບສະໜອງຕາມຄະແນນຄຸນວຸດທິຕໍ່າສຸດ  
ຈະຖືກເປີດຊ້ອງໜ້າສາທາລະນະ ແລະ ລາຄາຈະຖືກປະກາດ. ເອກະສານສະເໜ ີ
ສະເໜີທີ່ສະເໜີລາຄາຫຼາຍກວ່າ ງົບປະມານທີ່ກໍານົດໄວ້ ຈະຖືກປະຕິເສດ ແລະ  
ທີ່ປຶກສາ ຜູ້ທີ່ຢື່ນເອກະສານສະເໜີເຕັກນິກທີ່ມີອັນດັບສູງສຸດ ໃນບັນດາເອກະສານ 
ສະເໜີທີ່ເຫຼືອຢູ່ ຈະຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ເຊີນມາເຈລະຈາ

13. ສໍາລັບຮູບແບບການຈັດຈ້າງຕາມມູນຄ່າຕໍ່າສຸດ (LCS), ບໍລິສັດຈະຢຶ່ນເອກະສານ 
ສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນແບບແຍກເປັນ ສອງ 
ຊອງເອກະສານໃນເວລາດຽວກັນ. ເອກະສານປະມູນ ຈະກໍານົດຄະແນນຄຸນນະວຸດ 
ຕໍ່າສຸດ ສໍາລັບຄຸນນະພາບ (ຕາມປົກກະແມ່ນ 750 ຄະແນນ ຕໍ່ຄະແນນລວມ 
1,000 ຄະແນນ ທີ່ເປັນໄປໄດ້). ເອກະສານສະເໜີດ້ານເຕັກນິກ ຈະຖືກເປີດ ແລະ  
ປະເມີນກ່ອນ. ເອກະສານສະເໜີເຕັກນິກທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າກວ່າ ຄະແນນຄຸນວຸດທິ 
ຕໍ່າສຸດ ຈະຖືກປະຕິເສດ, ແລະເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ ຈະຖືກ 
ເປີດຊ້ອງໜ້າສາທາລະນະ. ຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດທີ່ມີລາຄາຕໍ່າສຸດ ຈະຖືກຄັດເລືອກ 
ແລະ ເຊີນມາສະຫຼຸບຮ່າງສັນຍາ. 

14. ນອກນັ້ນ, ຮູບແບບ LCS ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ ສໍາລັບຄັດເລືອກທີ່ປຶກສາ ສໍາລັບໜ້າ 
ວຽກຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີລັກສະນະມາດຕະຖານ ຫຼື ເປັນວຽກປະຈໍາ (ກວດສອບບັນຊີ, 
ຕິດຕາມ ແລະ ອອກແບບວິສະວະກໍາ ຂອງໂຄງການຂະໜາດກະທັດລັດ ແລະ ການ 
ສໍາຫຼວດແບບກະທັດລັດ) ໃນເວລາທີ່ມີມາດຕະຖານແລ້ວ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດ 
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ. 

15. ຂັ້ນຕອນການປະເມີນ ສໍາລັບການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ມີຄວາມກະທັດລັດ ແລະ  
ໄວກວ່າ ວິທີການທີ່ໃຊ້ຈັດດ້າງບໍລິສັດ. ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ແມ່ນຖືກຄັດເລືອກ ບົນພື້ນ 
ຖານຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກ. ໃນເວລາ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈັດຈ້າງ ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນ ສໍາລັບໂຄງການທຶນກູ້ຢືມ, ການບັນລຸສັນຍາ ແມ່ນອີງ 
ຕາມປະເພດຂອງທີ່ປຶກສາທີ່ເໝະສົມທີ່ສຸດ ສໍາລັບໜ້າວຽກ, ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ 
ນໍາໃຊ້.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6
ການທົບທວນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ກ່ຽວກັບຜົນການຕັດສິນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

1. ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນວ່າ ທຶນໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍຂອງການສະໜັບ 
ສະໜູນທຶນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ດໍາເນີນການທົບທວນຂັ້ນຕອນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂດຍນາໍໃຊ້ວທີິການທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນ 
ກ່ອນ ແລະ ຕາມຫຼັງ (ການສຸມຕົວຢ່າງ).

2. ການກໍານົດວ່າ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະຖືກທົບທວນກ່ອນ ຫຼື ຕາມຫຼັງ  
(ການສຸມຕົວຢ່າງ) ແມ່ນອີງຕາມຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງ 
ກິດຈະກໍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນ ໃນໄລຍະກະ 
ກຽມໂຄງການ ແລະ ຖືກປະເມີນຄືນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ແລະ ດັດປັບໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໂຄງການ. ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການທົບທວນກ່ອນ ຫຼື ຕາມຫຼັງ (ການສຸມຕົວຢ່າງ) 
ແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ. 

3. ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ເອດີບີ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄືນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ 
ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ດັດແກ້ຂໍ້ກໍານົດການທົບທວນກ່ອນ ຫຼື ຕາມຫຼັງ (ການສຸມຕົວຢ່າງ) ໃນ 
ເປັນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

4. ການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ ແມ່ນອີງຕາມວິທີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ-ແລະ-ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ 
ແລະ ອາດຈະອ້າງອີງໃສ່ ກົນໄກການກວດສອບ ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ກົນໄກອື່ນໆທີ່ 
ນອນໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການຈັດຕາຕະລາງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

5. ເອດີບີ ທົບທວນ ວິທີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ນໍາສະເໜີໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ໃນແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ເພື່ອຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການສະບັບນີ້. ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງກວມ 
ເອົາໄລຍະທໍາອິດຕໍ່າສຸດ 18 ເດືອນ.

6. ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ຈະຖືກກະກຽມ 
ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜ່ານການເຫັນດີ ຈາກເອດີບີ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ ປະຈໍາແຕ່ລະປີ ຫຼື ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ຊຶ່ງກວມເອົາໄລຍະທຸກ 18 ເດືອນ 
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ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.1 ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສະບັບປັບ 
ປຸງໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີ ຈາກ ເອດີບີ.

ການທົບທວນກ່ອນ

7. ສັນຍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕາມທີ່ກໍາໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນ 
ການທົບທວນກ່ອນ ຂອງເອດີບີ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງສ້າງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໃສ່ເອກະສານ 
ຫຼື ການດັດປັບເອກະສານ ຫຼື ການລືບອອກຈາກເອກະສານທີ່ຜ່ານການທົບທວນ 
ກ່ອນຂອງ ເອດີບີ ຕາມການສະເໜີຂອງເອດີບີ. 

8. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ການທົບທວນກ່ອນ ຂອງເອດີບີ ມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(a) ໃນກໍລະນີທີ່ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ, ຂະບວນການທົບ 
ທວນກ່ອນ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຮ່າງເອກະສານທີ່ຈະນໍາໃຊ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໜັງ 
ສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ, ເອກະສານຄັດ 
ເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ, ແລະ ວິທີການປະເມີນ, ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດການ 
ລົງຂ່າວໂຄສະນາທີ່ຈະນໍາໃຊ້. ບົດລາຍງານການປະເມີນ ແລະ ບັນຊີລາຍ 
ຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິແລ້ວ ຕ້ອງສົ່ງເຖິງ ເອດີບີ 
ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອອະນຸມັດກ່ອນຈະສົ່ງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ຜູ ້
ສະໝັກ.

(b) ກ່ອນຈະອອກໜັງສືເຊີນປະມູນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງສົ່ງຮ່າງເອກະສານປະມູນຄົບຊຸດ 
ເຖິງ ເອດີບີ ເພື່ອມີຄໍາເຫັນ, ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດການລົງຂ່າວໂຄສະນາກ່ຽວ 
ກັບການປະມູນ ແລະ ຮ່າງໜັງສືເຊີນປະມູນ. 

(c) ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເອກະສານຢື່ນປະມູນ ແລະ ດໍາເນີນການປະເມີນແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ 
ຢືມຕ້ອງ, ກ່ອນຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບການມອບສັນຍາ ແລະ ກ່ອນ 
ສິ້ນສຸດໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ, ຖ້າມີ, ສົ່ງບົດລາຍງານລະອຽດ ກ່ຽວກັບການ 
ປະມູນ ແລະ ການສົມທຽບເອກະສານຢື່ນປະມູນທີ່ໄດ້ຮັບເຖິງ ເອດີບີ ພ້ອມທັງ 
ການສະເໜີມອບສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການສະເໜີຂໍທີ່ 
ສົມເຫດສົມຜົນ ຈາກເອດີີບີ. 

(d) ໃນກໍລະນີທີ່ ເອດີບີ ກໍານົດວ່າ ການສະເໜີມອບສັນຍາ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອດີບີ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ຮັບຮູ້ ຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ລະບ ຸ
ເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບການກໍານົດດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເອດີບີ ຈະອອກໜັງສ ື
ສະແດງຄວາມເຫັນດີ ເພື່ອຕັດສິນໃຈມອບສັນຍາ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເອກະສານ 
ນີ້ແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະດໍາເນີນການມອບສັນຍາ ຕາມກໍານົດເວລາ. 

(e) ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ຫຼື ການຄັດຄ້ານ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, 
ປະເດັນຈະຖືກຕອບຮັບ ແລະ ອະທີບາຍເພີ່ມຕື່ມໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 
ຂອງກົດລະບຽບສະບັບນີ້. 

1 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 9, ວັກທີ 2.
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(f) ຫຼັງຈາກແຕ່ລະສັນຍາໄດ້ຖືກມອບແລ້ວ, ເອດີບີ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບສໍາເນົາສັນ 
ຍາທີ່ເຊັນກັນແລ້ວນັ້ນ.2 

(g) ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເກັບຮັກສາເອກະສານທັງໝົດ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ ແລະ ການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ເປັນໄລຍະເວລາ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ຫຼັງຈາກໂຄງການ 
ສິ້ນສຸດລົງ.

9. ໃນກໍລະນີທີ່ສັນຍາທີ່ນໍາໃຊ້ການຂຶ້ນຕອນການທົບທວນກ່ອນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງຂໍອະນ ຸ
ມັດຈາກເອດີບີ ເສຍກ່ອນ ຖ້າມີການດັດແກ້ສັນຍາ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຫຼື ທີ່ມີຈໍານວນ 
ລວມກັນທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 15% ຂອງມູນຄ່າສັນຍາຕົ້ນສະບັບ. ຖ້າ ເອດີບີ 
ເຫັນວ່າການສະເໜີດັດແກ້ສັນຍາ ບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດໃນແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ, ເອດີບີ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ຮັບຮູ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ລະບຸສາຍເຫດ 
ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ການທົບທວນຕາມຫຼັງ	(ສຸມຕົວຢ່າງ)

10. ສັນຍາທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບຂຶ້ນຕອນການທົບທວນກ່ອນຂອງ ເອດີບີ ຕ້ອງຂຶ້ນກັບຂັ້ນຕອນການ 
ທົບທວນຕາມຫັຼງ ໂດຍເອດີບີ ທີ່ນໍາໃຊ້ວທີິການສູມຕົວຢ່າງ ຊຶ່ງເປັນຈະຖືກສະຫູຼບໄວ້ 
ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ການທົບທວນຕາມຫັຼງ ແບບສຸມຕົວຢ່າງ). ວທີິການນີ້ ອີງຕາມ 
ມູນຄ່າ, ລັກສະນະ ແລະ ກະຈາຍສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢຶມ. ອີງຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, 
ເອດີບີ ຈະທົບທວນ ສັນຍາໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ວທີິການສຸມຕົວຢ່າງ 
ຄວນກວມເອົາສັນຍາທີ່ຖືເປັນຕົວແທນຂອງຈໍານວນ ທີ່ຕິດພັນກັບການຊໍາລະທັງໝົດ 
ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ອີງຕາມຈໍານວນ ແລະ ມູນຄ່າ, ແຕ່ວ່າ ຂະໜາດຂອງ 
ສຸມຕົວຢ່າງທົບທວນ ຄວນກວມເອົາໝົດທຸກປະເພດຂອງສັນຍາ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.3

11. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເກັບຮັກສາເອກະສານທັງໝົດ ທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະສັນຍາ ຊຶ່ງເປັນສັນ 
ຍາທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການທົບທວນຕາມຫຼັງ (ສຸມຕົວຢ່າງ) ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂຄງການ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໂຄງການ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການ 
ເກັບຮັກສາເອກະສານ ປະກອບມີ ເອກະສານສະເໜີ ຢື່ນປະມູນ, ສັນຍາຕົ້ນສະບັບ 
ທີ່ເຊັ່ນແລ້ວ, ບົດລາຍງານການປະເມີນ (ລວມທັງ ບົດວິເຄາະເອກະສານຢື່ນປະ 
ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ), ແລະ ການສະເໜີມອບສັນຍາ, ເພື່ອເອດີບີ ຫຼື ທີ່ປຶກສາຂອງເອດີບີ 
ດໍາເນີນການກວດກາຕາມຫຼັງ. 

12. ເອກະສານຕົ້ນສະບັບຂອງ ເອກະສານອີເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ ໃນຮູບ 
ແບບສິ່ງພິມ, ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ 
ອອກເອກະສານ ໂດຍມີລາຍເຊັນ, ກາຈໍ້າ ຫຼື ລັກສະນະອື່ນໆ ທີ່ຮັບເອົາໂດຍ ເອດີບີ. 

2 ທຸກການປ່ຽນແປງ ທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຮ່າງເອກະສານສະບັບຕົ້ນ ທີ່ຜ່ານການທົບທວນຈາກເອດີບີ ຈະ 
ຖືກສົ່ງເຖິງ ເອດີບີ ກ່ອນອອກໜັງສະແດງຄວາມເຫັນດີນຳ.

3 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ 7, ວັກທີ 15.v
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ອີກທາງໜຶ່ງ, ຄວນມີ ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ ໃນກໍລະນີ ນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເອກະສານເປັນຮູບແບບອີເລັກໂຕຣນິກ. 

13. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງສົ່ງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຖິງເອດີບີ ທັນທີ ພາຍຫຼັງຈາກມອບຮັບ 
ສັນຍາແລ້ວ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນສັນຍາສະໜອງທຶນ. 

14. ຖ້າເອດີບີ ກໍານົດວ່າ ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື ການບໍລິການ ບໍ່ໄດ້ຮັບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຕົກລົງກັນ ດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ, ເອດີບີ ອາດຈະດໍາເນີນມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ 
ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ອີງຕາມພາລະບົດບາດການ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງເອດີບີ.
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ຈຸດປະສົງ

1. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນີ້ ນໍາສະເໜີຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຕອບ 
ຮັບຄໍາຮ້ອງທູກ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຂະບວນການປະມູນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຂະບວນການທີ່ນໍາໃຊ້ລະບຽບການສະບັບນີ້. ຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຕັ້ງຂໍ້ຫາ 
ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ /ຫຼື ການກໍາທໍາເກືອດຫ້າມອື່ນໆ 
ພາຍໃຕ້ຄູ່ມືແນະນໍາ ກ່ຽວກັບຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ (ເອດີບີ) ຕ້ອງສົ່ງເຖິງ ຫ້ອງການຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 
ຂອງ ເອດີບີ (OAI) ທັນທີ ເພື່ອດໍາເນີນການສືບສວນ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍ.1

ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

2. ຂະບວນການປະມູນ ປະກອບດ້ວຍການວາງແຜນປະມູນ; ການກໍານົດກອບມາດ 
ຕະຖານເຕັກນິກ, ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ, ການກໍານົດລາຄາ, ການຈັດແບ່ງ 
ເປັນພູດ, ການກະກຽມ ແລະ ການອະນຸມັດເອກະສານທັງໝົດ ກ່ຽວກັບການປະມູນ 
(ລວມທັງ ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ຫຼື ການຄັດຈ້ອນຊື່ທີ່ປຶກສາ) ສໍາລັບການ 
ຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ແລະ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິ 
ການທີ່ບໍ່ແມ່ນ; ແລະ ການຄັດເລືອກ, ການປະເມີນ ແລະ ການປະກາດມອບຮັບສັນ 
ຍາຂັ້ນສຸດທ້າຍ.2

3. ຂັ້ນຕອນ ທີ່ກໍານົດໄວ້ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນີ້ ບໍ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ ໃນກໍລະນີຮູບ 
ແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ.3 ພາຍໃຕ້ຮູບແບບນີ້, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ ແມ່ນ

(a) ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງອົງກອນສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ ຫຼື ອົງການ 

1 ວັກທີ 9 ຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນີ້.
2 ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ລວມເອົາການເຊັນສັນຍາ ພາຍຫຼັງມອບສັນຍາແລ້ວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ 

ຫຼື ການບໍລິຫານສັນຍາສະບັບຕໍ່ມາ, ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຂໍ້ຕົກລັງທາງກົດໝາຍ 
ລະຫວ່າງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າປະມູນທີ່ໄດ້ຮັບສັນຍາ.

3 ວັກທີ 1.9–1.10 ຂອງກົດລະບຽບສະບັບນີ້.



lxiiiຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ

ຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ (ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍ 
ຜ່ານການເພິ່ງພາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ ມີບົດບາດນໍາພາການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກໍາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ), ຫຼື 

(b) ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍ ອົງກອນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ 
ທີ່ຜ່ານການເຫັນດີ ຈາກເອດີບີ ແລ້ວ. 

ຄຳຮ້ອງທຸກ

4. ຄໍາຮ້ອງທຸກ ແມ່ນການສື່ສານອັນໜຶ່ງ ທີ່ບັນທຶກໃນຮູບແບບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ,  
ເຊັ່ນ: ອີເມວ, ຈົດໝາຍ, ໂທລະສານ, ຫຼື ການສື່ສານ ຜ່ານລະບົບຈັດຊື້ແບບອີເລັກ 
ໂຕຣນິກ (ໃນເອກະສານນີ ເອີ້ນວ່າ ການສື່ສານ) ທີ່ຖືກສົ່ງໂດຍຜູ້ສົນໃຈໃດໜຶ່ງ ເຖິງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ/ຫຼື ເອດີບີ ຊຶ່ງເປັນຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ເກີດຈາກ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສະເພາະ ຊຶ່ງກ່າວຫາວ່າ ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼື ການລະ 
ເຫຼີງໃນການນໍາໃຊ້, ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ/ຫຼື ລະບຽບການສະບັບນີ້ 
ເປັນຈໍານວນຫຼາຍຈົນຖືວ່າ ເປັນການລະເມີດ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງນີ້ ແມ່ນ 
ຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ; ຜູ້ທີ່ສະແດງເຈດຈໍານົງ ໃນການປະມູນ ຫຼື 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ຜູ້ສະເໜີຂໍເຂົ້າປະມູນ, ຫຼື ກໍາລັງຖືກແຈ້ງມອບສັນຍາ (ລວມ 
ທັງການ ແຈ້ງເຈດຈໍານົງເພື່ອມອບສັນຍາ). 

5. ໃນຂະບວນການປະມູນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການທົບທວນກ່ອນຂອງເອດີບີ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງແບ່ງ 
ປັນຄໍາຮ້ອງທຸກກັບເອດີບີ ທັນທີທີ່ໄດ້ຮັບເພື່ອກໍານົດມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະ
ສົມ. ໃນກໍລະນີ້, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃຫ້ເອດີບີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຮ່າງຄໍາຕອບເຖິງຜູ້ສົນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເພື່ອໃຫ້ເອດີບີທົບ 
ທວນ, ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ເອີດີບີ ອາດຈະສະເໜີຂໍ.

6. ເອກະສານຈັດຊື້ ທີ່ໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານ ຫຼື ເພື່ອໃຊ້ພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ຄໍາຮ້ອງ 
ທກຸ ປະກອບດ້ວຍ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນ ໜັງສືແຈ້ງເຊນີເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ; ການລົງຂ່າວ 
ໂຄສະນາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຄັດເລືອກຄຸນະວຸດທິກ່ອນ; ໜັງສືຢື່ນ 
ເຂົ້າຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ; ໜັງສືສະເໜີ້ເຈດຈໍານົງ; ເອກະສານອື່ນໆທີ່ປະກອບ 
ເປັນເອກະສານປະມູນ ຫຼື ເອກະສານສະເໜີຂໍເອກະສານສະເໜີໂຄງການ, ເປັນ 
ຕົ້ນແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ ຄໍາແນະນໍາຜູ້ເຂົ້າປະມູນ; ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ, ໜັງສືຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ແຈ້ງການປະຕິບັດເສດ ເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຫຼື  
ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ, ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບຄະແນນເອກະສານສະເໜີດ້ານ 
ເຕັກນິກ ແລະ/ຫຼື ຄະແນນເອກະສານສະເໜີດ້ານການເງິນ ຫຼື ລາຄາປະມູນຫຼັງ 
ປະເມີນ, ແລະ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຕອບຄໍາຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຫຼື ການສື່ 
ສານຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ຈາກເອດີບີ ເຖິງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. 
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ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່	

7. ແນໃສ່ໄກ່ເກ່ຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ວ່ອງໄວ, ຄໍາຮ້ອງທຸກ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນ 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(a) ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ການຢື່ນເອກະສານ ຄວນຈະປະກອບດ້ວຍ ຊື່, ລາຍລະອຽດ 
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ຂໍ້ມູນການສື່ສານສໍາຄັນກ່ອນໜ້າກັບ 
ຜູ້ກູ້ຢືມກ່ຽວກັບໂຄງການສະເພາະ, ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນຈະມີ 
ລາຍລະອຽດ.

(b) ບາດກ້າວຂອງຂັ້ນຕອນການປະມູນ: ບາດກ້າວຂອງຂັ້ນຕອນການປະມູນ 
(ລວມທັງ ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ ຫຼື ຂັ້ນຕອນການຄັດຈ້ອນ 
ຊື່ທີ່ປຶກສາ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດໄວ້. ຄໍາຮ້ອງທຸກ ອາດຈະຕັ້ງຄໍາຖາມ 
ກ່ຽວກັບປະເດັນຂ້າງລຸ່ມນີ້, 
(i) ເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ລວມທັງ ເອກະສານ ຕິດພັນກັບ ການຄັດ 

ເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ) ແລະ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ຖ້າຫາກວ່າ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ຖືກຢື່ນກ່ອນ ການສົ່ງເອກະສານຢື່ນປະມູນ;

(ii) ຄໍາຕັດສິນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຫຼື  
ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ ທີ່ບໍ່ຕອບສະໜອງ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 
ຂາດຄຸນວຸດທິ, ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມ ມີຄໍາຕັດສິນໃຈຢ່າງໜັກແໜ້ນທີ່ຈະ 
ປະຕິເສດ ເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຫຼື ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນ ລວ່ງໜ້າ ກ່ອນມອບສັນຍາ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ

(iii) ຄໍາຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອມອບສັນຍາໃຫ້ແກ່ ຜູ້ເຂົ້າຣ່ວມປະມູນອື່ນ.4

(c) ການລະເມີດ	 ຫຼື	 ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ຖືກກ່າວຫາ: ລັກສະນະ ທີ່ການກະທໍາ 
ຂອງກູ້ຢືມ ຫຼື ສະຖນະການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກ່າວຫາວ່າລະເມີດ ຂໍ້ກໍານົດ  
ແລະ/ຫຼື ຂັ້ນຕອນ ຂອງນະໂຍບາຍຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດ 
ຈະກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຜົນກະທົບທາງລົບຕົວຈິງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ສົນໃຈ ຄວນລະບຸໄວ ້
ຢ່າງລະອຽດ.

ຂັ້ນຕອນການທົບທວນ

8. ລັກສະນະທີ່ຄໍາຮ້ອງທຸກຖືກທົບທວນ, ແລະ ກອບເວລາ ສໍາລັບການທົບທວນ 
ໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ (ແລະ, ຖ້ານໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນການທົບທວນກ່ອນ ໂດຍເອດີບີ), ຂຶ້ນກັບ 
ເນື້ອໃນຂອງຄໍາກ່າວຫາ, ບາດກ້າວຂອງຂະບວນການປະມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາ 
ຮ້ອງທຸກ, ຂະບວນການປະມູນ ຂຶ້ນກັບການທົບທວນກ່ອນ ຫຼື ຕາມຫຼັງ ຂອງເອດີບີ 
ດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

4 ຕໍ່ກັບສະຖານະການ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ (ຂ) ແລະ (ຄ), ຄຳຮ້ອງທຸກ ຄວນຈະສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ທັງໝົດ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ. 
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9. ຄໍາກ່າວຫາທີ່ຕິດພັນກັບການສໍ້ໂກງ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຈະຖືກຕອບຮັບອີງ 
ຕາມວັກທີ 1.33 ຂອງລະບຽບການສະບັບນີ້.

A.	 ການທົບທວນກ່ອນ	

10. ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ກ່ອນວັນເວລາປິດຮັບເອກະສານຢື່ນປະມູນ, ຄໍາ 
ຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງຖືກຕອບຮັບທັນທີ, ໂດຍສໍາເນົາທັງສອງເອກະສານດັ່ງ
ກ່າວນັ້ນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເຖິງ ເອດີບີ ທັນທີ. 
ມາດຕະການຕອບຮັບ5 (ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໜັງສືສະເໜີຂໍດັດແກ້ເອກະສານປະມູນ 
ແລະ/ຫຼື ຕໍ່ເວລາວັນປິດຮັບ, ຖ້າເໝາະສົມ) ຄວນຖືກຮ່າງຂຶ້ນຢ່າງທັນເວລາ ໂດຍຜູ ້
ກູ້ຢືມເພື່ອໃຫ້ ເອດີບີ ທົບທວນ ແລະ, ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບ ຄໍາເຫັນດີຈາກ 
ເອດີບີ,ແລະ ສື່ສານກັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ. ຖ້າຈໍາເປັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ອອກໜັງສືດັດແກ້ເອກະສານປະມູນ. 

11. ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ພາຍຫຼັງຈາກວັນເວລາປິດຮັບເອກະສານຢື່ນປະມູນ  
ແຕ່ວ່າກ່ອນໄລຍະແຈ້ງການມອບຮັບສັນຍາ,6 ຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງຖືກ 
ຕອບຮັບທັນທີ, ພ້ອມທັງສໍາເນົາທັງສອງເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເຖິງ ເອດີບີ. ມາດຕະການຕອບຮັບ (ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໜັງສືສະເໜ ີ
ຂໍດັດແກ້ເອກະສານປະມູນ ແລະ/ຫຼື ຕໍ່ເວລາວັນປິດຮັບ, ຖ້າເໝາະສົມ) ຄວນຖືກ 
ຮ່າງຂຶ້ນຢ່າງທັນເວລາໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອໃຫ້ ເອດີບີ ທົບທວນ ແລະ, ຖ້າໄດ້ຮັບ 
ຄໍາເຫັນດີຈາກເອດີບີ, ການປະເມີນຜົນເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຕ້ອງຖືກດັດແກ້ຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ, ແລ້ວຕາມດ້ວຍ ໜັງສືແຈ້ງການມອບສັນຍາ (ຫຼື ໜັງສືສະແດງ 
ເຈດຈໍານົງການມອບສັນຍາ) ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

12. ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ພາຍຫັຼງຈາກທີ່ອອກໜັງສືສະແດງເຈດຈໍານົງການມອບ 
ສັນຍາແລ້ວ ໃນກໍລະນີທີ່ ໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ ຍັງຄົງມີຜົນນໍາໃຊ້ ສໍາລັບຢື່ນຄໍາ 
ຮ້ອງທຸກ (ກ່ອນວັນໝົດອາຍຸໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ), ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນຈະ, ຮ່າງຄໍາ 
ຕອບ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, (ແລະ, ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ນໍາໃຊ້ໄລຍະລໍຖ້າເຊັນສັນຍາ,  
ຕ້ອງສະເໜີຂໍດັດແກ້ການປະເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕາມຄວາມ 
ເໝາະສົມ) ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ເອດີບີ ທົບທວນ ແລະ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກເອດີບ ີ
ແລ້ວ, ຈິ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຮັບຮູ້. 

13. ໃນກໍລະນີສັນຍາ ຂຶ້ນກັບຂັ້ນຕອນການທົບທວນກ່ອນຂອງ ເອດີບີ ອີງຕາມແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນປຶກສາຫາລື ກັບເອດີບີ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວ, ຖ້າມີ, ທີ່ຈໍາ 
ເປັນ ສໍາລັບການຕອບຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບຂະບວນການປະມູນ ທີ່ມີຄວນຈັດຕັ້ງປະຕ ິ
ບັດຢ່າງເໝາະສົມໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຮັກສາຄວາມຍຸຕິທໍາ 

5 ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບແຕ່ລະບາດກ້າວ ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນີ້ ຈະຕ້ອງຖືກ 
ກຳນົດໄວ້ໃນ ຄູ່ມືແນະນຳ ທີ່ອອກໂດຍ ເອດີບີ ສຳລັບການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.

6 ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ ປະກອບດ້ວຍ ເຫດການທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ດຳເນີນການຕັດສິນຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອປະຕິເສດ 
ຜູ້ເຂົ້າປະມູນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ຫຼື ບໍ່ມີຄຸນນະວຸດເໝາະສົມ ກ່ອນທີ່ຈະອອກໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງການ 
ມອບສັນຍາ, ຫຼື ໜັງສືແຈ້ງການມອບສັນຍາ ຕາມການອະນຸຍາດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ. 



ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ເອດີບີlxvi

ຕໍ່ຄໍາຮ້ອງທຸກ ພາຍໃຕ້ຫຼັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເອດີບີ

B.	 ການທົບທວນຕາມຫຼັງ	(ສຸມຕົວຢ່າງ)

14. ກໍລະນີສັນຍາຂຶ້ນກັບຂັ້ນຕອນການທົວທວນຕາມຫຼັງ (ສຸມຕົວຢ່າງ) ອີງຕາມແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະດໍາເນີນມາດຕະການທີ່ຕົນເອງພິຈາລະນາວ່າເໝາະສົມ 
ຕໍ່ແຕ່ລະສະຖານະການ ເພື່ອຕອບຮັບ ຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນການການປະມູນ. 

15. ຂຶ້ນກັບລັກສະນະ, ມູນຄ່າ, ລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ ແລະ ລະດັບຄວາມຖີ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
ຂອງການຮ້ອງທຸກ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກເອດີບີ ຊຶ່ງຂຶ້ນ 
ກັບຂັ້ນຕອນການທົບທວນຄືນຕາມຫຼັງ (ສຸມຕົວຢ່າງ), ເອດີບີ ຈະດໍາເນີນມາດ 
ຕະການ ເພື່ອຕອບຮັບກລໍະນກີານບໍ່ປະຕບັິດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ 
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງສັນຍາສະໜອງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ມາດຕະການ 
ແກ້ໄຂທາງດ້ານສັນຍາ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ.

16. ເອດີບີ ອາດຈະສະເໜີໃຫ້ດັດແກ້ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ7 ເພື່ອສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນໜຶ່ງ 
ມາດຕະການ ຫຼື ຫຼາຍມາດຕະຖານ ທີ່ກໍານົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້: 

(a) ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃໝ່ ຫຼື ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, 
(b) ປ່ຽນແປງລະບົບຄວາມຖີ່ສຸມຕົວຢ່າງ ທີ່ອະນຸມັດຜ່ານມາ ສໍາລັບການທົບທວນ 

ຕາມຫຼັງ, ແລະ/ຫຼື
(c) ແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນການທົບທວນກ່ອນ ທີ່ຕິດພັນດ້ານການເງິນຂອງ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງບາງປະເພດ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ຂຶ້ນກັບການທົບທວນຕາມ 
ຫຼັງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ມາດຕະການແກ້ໄຂ	

17. ຜູ້ກູ້ຢືມຄວນຈະດໍາເນີນການໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ພິຈາລະນາການທົບ 
ທວນ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງເອກະສານຊ້ອນ 
ທ້າຍສະບັບນີ້, ລວມທັງຄວາມຈິງ, ສະຖານະການ, ແລະເອກະສານທັງໝົດທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

18. ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທັງໝົດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາຮ້ອງທຸກຄວນຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໃຫ ້
ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ເພື່ອວ່າຂັ້ນຕອນການປະມູນທີ່ມີບັນຫາຈະຖືກດັດແກ້ໃຫ້ຖືກ 
ຕ້ອງ, ຖ້າ ແລະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສໍາ 
ເລັດອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຜ່ານການເຫັນດີ ລະຫວ່າງ ຜູ້ກູ້ຢືມ 
ແລະ ເອດີບີ. 

19. ຄໍາຕອບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມຕໍ່ກັບຄໍາກ່າວຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ, ໃນຂະນະດຽວກັນ 

7 ເອກະສານຊ້ອນທ້ານ 6, ວັກທີ 10.



lxviiຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ

ນັ້ນ ກໍ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຢ່າງເໝາະສົມ, ຄວນ 
ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ແລະ, ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍບົດຖະແຫຼງ 
ທີ່ຊັດເຈນກະທັດລັດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຈະແກ້ໄຂ, ຄວາມເປັນຈິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບຄໍາກ່າວຫາ, ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ຄໍາຕັດສິນໃຈ, ແລະ ພື້ນຖານ ແລະ 
ເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາ, ບົນພື້ນຖານການວິເຄາະທີ່ສົມເຫດສົມ
ຜົນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ເອດີບີ ຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບຊາບທຸກຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ມີ.

ພາລະບົດບາດ	ແລະ	ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

A.	 ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ

20. ຄໍາຮ້ອງທຸກຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຄວນຈະຕ້ອງປະກອບຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ 
ທີ່ທີ່ຈໍາເປັນ ໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອຊ່ວຍເລັ່ງລັດການທົບທວນໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ. ການປະກອບ 
ດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບດ້ວຍ ການສົ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ການກໍານົດບາດກ້າວຂອງຂັ້ນ 
ຕອນການປະມູນທີ່ຖືກຕັ້ງຄໍາຖາມ, ແລະ ການລະເມີດ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ 
ທີ່ຖືກກ່າວຫາ. 

21. ເພື່ອໃຫ້ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຄໍາຮ້ອງທຸກໃດ 
ໜຶ່ງຕ້ອງຖືກສົ່ງພາຍໃນກອບ ໄລຍະເວລາທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ສົ່ງເຖິງພະນັກງານ 
ທີ່ຖືກມອບໝາຍຢ່າງເປັນທາງການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບ 
ເອກະສານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຕ້ອງດໍາເນີນຄວາມ 
ພະຍາຍາມທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງຕົນ ມີເນື້ອໃນຊັດເຈນ 
ແລະ ສະເພາະເຈາະຈົງ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເຊິ່ງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນ 
ທີ່ລະບຸໄວ້ ເພື່ອກໍານົດມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ.

B.	 ຜູ້ກູ້ຢືມ

22. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃນການຕອບຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກທັງໝົດມີຄືຂ້າງລຸ່ມນີ້ 

(a) ສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ປະມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປະມູນ ແລະ ຄໍາຕັດສິນຕ່າງໆຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ມີ 
ຜົນນໍາໃຊ້ ຊຶ່ງກ່ຽວພັນກັບຄໍາຮ້ອງທຸກ, ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນ 
ໃຈໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນປະກອບເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາ ກ່ຽວກັບການຢື່ນຄໍາຮ້ອງ
ທຸກວ່າມີຄວາມເໝາະສົມຫຼືບໍ ໃນສະຖານະການນີ້; 

(b) ຕອບຮັບຮູ້ການໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ, ແລະ ດໍາເນີນການທົບທວນໃຫ້ທັນຕາມ 
ກໍານົດເວລາ, ລວມທັງ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອີງ 
ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ, ໃຫ້ສາມາດອະທີບາບ ຫຼື ຊີ້ແຈງບັນຫາທີ່ບໍ່ຖືກ 
ແກ້ໄຂ ທີ່ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ມີຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວນັ້ນ; 

(c) ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຢ່າງຍຸຕິທໍາ, ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ແລະ ທັນຕາມ 
ກໍານົດເວລາ; 
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(d) ເກັບຮັກສາເປັນຄວາມລັບກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຂະບວນການຢື່ນ 
ຄໍາຮ້ອງທຸກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນການເງິນ ຫຼື ຂໍ້ມູນກໍາມະສິດ 
ທາງການຄ້າ ແລະ/ຫຼື ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນການປະມູນ 
ຫຼື ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ; 

(e) ເກັບຮັກສາ ແລະ ຈົດບັນທຶກຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂທັງໝົດ; 
ແລະ 

(f) ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມ 
ກໍານົດເວລາ ກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ໃນເວລາທີ່ ເອດີບີ ສະເໜີຂໍ 
ຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້. 

C.	 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

23. ຄໍາຮ້ອງທຸກທັງໝົດທີ່ຖືກສົ່ງເຖິງ ເອດີບີ ຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອທົບທວນ 
ແລະ ດໍາເນີນມາດຕະການແກ້ໄຂ. ເອດີບີ ຈະພິຈາລະນາມາດຕະການແກ້ໄຂ ຫຼື 
ມາດຕະການອື່ນໆ ທີ່ສະເໜີໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອຕອບຮັບ ກິດຈະກໍາທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ 
ບໍ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ຫຼື ກິດຈະກໍາທີ່ຖືກຕັ້ງຄໍາຖາມທີກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາຮ້ອງທຸກ. ເວັ້ນ 
ເສຍແຕ່ ກໍລະນີການຕອບຮັບຮູ້ວ່າໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ຕາມປົກກະຕ ິ
ແລ້ວ, ເອດີບີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ຫຼື ການສື່ສານໂດຍກົງກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມ 
ສົນໃຈຈົນກວ່າຈະເຖິງໄລຍະຫຼັງການປະກາດມອບສັນຍາ.

ການຕິດຕາມ	ແລະ	ລາຍງານ

24. ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງກະກຽມ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານ ແລະ ບົດບັນທຶກຕ່າງໆຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ແລະ ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງທຸກທັງໝົດ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບ 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນີ້ ເພື່ອຈດຸປະສົງການຕິດຕາມ ແລະ ການ 
ລາຍງານໃນແຕ່ລະໄລຍະກ່ຽວກັບການເກັບມ້ຽນເອກະສານ, ການທົບທວນ ແລະ 
ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເອດີບີ. 

25. ເອດີບີ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບົບຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຮັບປະ 
ກັນມາດຕະຖານສູງສຸດ ດ້ານຄວາມໂປ່ງໄສ, ແລະ ເພື່ອດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 
ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ຕະຫຼອດຮອດ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນການຈັດ 
ຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ. 

ການບໍລິຫານສັນຍາ

26. ຖ້າຂະບວນການປະມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂຶ້ນກັບການທົບທວນກ່ອນ, ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງແຈ້ງ 
ໃຫ້ ເອດີບີ ຮັບຮູ້ທັນທີ ກ່ຽວກັບ

(a) ການຄັດຄ້ານ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະ
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ຕິບັດທີ່ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ນໍາໃຊ້ (ຫຼື ເຫັນວ່າອາດຈະເປັນສາຍເຫດໃຫ້ນໍາໃຊ້) 
ກົນໄກໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ພາຍໃໄຕ້ສັນຍາ, ແລະ

(b) ມາດຕະການທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມສະເໜີ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຫຼື ກໍາລັງຈະ 
ເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ທັນເວລາ.



70

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8

ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ

1. ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການວາງແຜນ, ການຈັດ 
ຕັ້ງປະບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດ 
ທິຜົນ ເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບສູງສຸດ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນວ່າ ທັງສອງຝ່າຍ ປະຕິບັດພັນທະສັນຍາຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍແນ ່
ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຄື ເພື່ອບັນລຸຄວາມກຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ຄາດໝາຍ 
ຜົນໄດ້ຮັບ. 

2. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາສັນຍາ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ໃນຂັ້ນຕອນການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການສະບັບນີ້, ເງື່ອນໄຂຂອງສັນ
ຍາຕ້ອງຖືກລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະສານປະມູນ ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ສະເພາະ. 
ລະດັບຄວາມລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາຈະຂຶ້ນກັບ ລະດັບຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນຂອງສັນຍາ, ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ້ອງ 
ແທດເໝາະຕາມຈຸດປະສົງ ໂດຍມີການຈັດສັນຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, 
ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ຝ່າຍ ຢ່າງເໝາະສົມ. 

3. ແຜນການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກເອດີບີ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 
ສ້າງຂຶ້ນ ໃນໄລຍະການຮ່າງເອກະສານສັນຍາ ແລະ ສໍາເລັດໃນເວລາທີ່ເຊັນສັນ 
ຍາແລ້ວ. ຫຼັກການການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ຄວນໄດ້ຮັບການຄໍານຶງເຖິງເພື່ອກໍານົດ
ປະເພດສັນຍາ ແລະ ເງື່ອນໄຂສັນຍາໃຫ້ເໝາະສົມ ຕາມລັກສະນະ, ຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຄວາມສັບຊ້ອນຂອງກິດຈະກໍາ; ຄວາມແທດເໝາະຕາມຈຸດປະສົງ; ແລະ  
ການຈັດສັນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ພາລະບົດ 
ບາດຂອງຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍ. ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ຕົວຊີ້ 
ວັດຜົນການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ເຫດການສໍາຄັນ. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຄວນຈະຕິດຕາມຜົນ 
ການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງສັນຍາ ອີງຕາມແຜນການຄຸ້ມ 
ຄອງສັນຍາ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ເອດີບີ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ. 

4. ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງສັນຍາແຕ່ລະສະບັບ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ອີງຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ 
ຕະຫຼອດໄລຍະສັນຍາ, ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດຜົນການປະຕິບັດສັນຍາ ເພື່ອຮັບປະ 
ກັນວ່າ ຜົນການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ 
ສັນຍາ ຖືກປະຕິບັດ, ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານ ແລະ ພໍໃຈ 
ກັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນ ທີ່ປຶກສາ, ສິນຄ້າ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງ 
ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ. ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດສັນຍາ ຈະຖືກປະຕິບັດ 
ໃນໄລຍະສິ້ນສຸດສັນຍາ ເພື່ອປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ, ຖ້າມີຜົນນໍາໃຊ້, ເພື່ອກໍານົດ
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ສໍາລັບສັນຍາໃນອະນາຄົດ. 
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5. ຂຶ້ນກັບຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ, ມູນຄ່າ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງສັນຍາ, 
ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ, ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້

(a) ສໍາລັບສັນຍາມູນຄ່າຕໍ່າ ແບບກະທັດລັດ: 
(i) ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ, 
(ii) ກໍານົດເວລາຕາມພັນທະສັນຍາ ແລະ ຂີດໝາຍສໍາຄັນໃນການສົ່ງມອບ, 
(iii) ງົບປະມານ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດໄລຍະການຊໍາລະ, ແລະ 
(iv) ຂໍ້ກໍານົດການເກັບມ້ຽນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(b) ສໍາລັບສັນຍາທີີ່ຄວາມສ່ຽງສູງ, ມູນຄ່າສູງ, ຫຼື ສັນຍາທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ, 
ຄວນມີບົດສະຫຼຸບລາຍລະອຽດສັນຍາດັ່ງນີ້ 
(i) ລາຍການຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ (ເຊັ່ນຄວາມຊັກຊ້າໃນການໃຊ ້

ສິດເຂົ້າຄຸ້ມຄອງສະໜາມຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ,ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຊໍາລະ,  
ແລະ ຂໍ້ບົກຜອງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບພັນທະສັນຍາ ຊຶ່ງອາດ 
ຈະນໍາໄປສູ່ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງສັນຍາ) ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ 
ແລະ ກົນຈັກ; 

(ii) ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ແຕ່ລະຝ່າຍ;

(iii) ຂັ້ນຕອນການສື່ສານ ແລະ ລາຍງານ; 
(iv) ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂສັນຍາຕົ້ນຕໍ; 
(v) ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຂີດໝາຍສໍາຄັນໃນສັນຍາ ລວມທັງ ວິທີການວິເຄາະ 

ເສັ້ນທາງວິກິດ (ເພື່ອຮັບປະກັນ ການກວດພົບບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ  
ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໃຫ້ເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ) ແລະ ຂັ້ນຕອນການຊໍາລະທີ່ 
ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດສັນຍາ;

(vi) ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍ, ທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ ແລະ ລະບຸໄວ້ຢ່າງເໝາະ 
ສົມ ເພື່ອ ສາມາດຖືກດັດປັບ ແລະ ຕິດຕາມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການດັດ 
ແກ້ສັນຍາ ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ; 

(vii) ຕົວຊີ້ວັດຕົ້ນຕໍ ກ່ຽວກັບຜົນການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ຂັ້ນຕອນການ 
ວັດແທກ; ແລະ; 

(viii) ຂໍ້ກໍານົດການເກັບມ້ຽນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
(ix) ຂໍ້ກໍານົດການເກັບຮັກສາບັນທຶກ.

6. ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ສັນຍາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມ 
ຄອງສັນຍາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນ 
ທະສັນຍາ. ການຕິດຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ, ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນໄປໄດ້, ມີມາດຕະ 
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງສັນຍາ ແບບສັນຕິວິທີ. ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ການ 
ນໍາໃຊ້ກົນໄກໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ້ງອື່ນໆ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຕ້ອງຖືກຕິດຕາມຢ່າງ 
ໃກ້ຊິດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມາດຕະການແກ້ໄຂ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັນຕາມ 
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ກໍານົດເວລາ. ສໍາລັບສັນຍາຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ມີລັກສະນະຄົບຊຸດ, ທາງເລືອກ  
ສໍາລັບນໍາໃຊ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມທີ່ເປັນກາງ ຊີ້ນໍາການຕິດ 
ຕາມສັນຍາ ຄວນຖືກພິຈາລະນາ. 
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ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ຈຸດປະສົງ

1. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສະບັບນີ້ ໃຫ້ຄວາມກະຈ້າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະບວນການປະມູນ  
ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ). ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ ແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະ 
ສານຊ້ອນທ້າຍ 7. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

2. ຜູ້ກູ້ຢືມ ແມ່ນຜູ້ກະກຽມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກ ເອດີບີ. 
ຜູ້ກູ້ຢືມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ.1 ຜູ້ກູ້ຢືມຈະເປັນຜູ້ແຈ້ງເຊີນ, ຮັບ ແລະ ປະເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນ, 
ແລະ ມອບສັນຍາ. ສັນຍາ ລະຫວ່າງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ 
ການບໍລິການ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ; ເອດີບີ ບໍ່ແມ່ນຄູ່ສັນຍາທີ່ກ່າວມານີ້. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ແລະສະນັ້ນ ສໍາລັບການຊໍາລະຕ່າສິນຄ້າ, ວຽກກໍ່ 
ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ, ຈະຂຶ້ນກັບຜູ້ກູ້ຢືມພຽງ 
ຝ່າຍດຽວ.2

ພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

3. ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະກໍານົດສັນຍາຕ່າງໆ ຊຶ່ງເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈະຖືກທົບ 
ທວນໂດຍ ເອດີບີ ກ່ອນຈະອະນຸມັດເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ, ດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ເອກະ 
ສານຊ້ອນທ້າຍ 2. 

1 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6, ວັກທີ 6.
2 ADB. 2015 (ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ຄູ່ມືການເບີກຈ່າຍເງີນກູ້ ຂອງ ເອດີບີ. ເມືອງມານິລາ. ຂັ້ນຕອນ 

ການເບີກຈ່າຍ ໃນກໍລະນີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການເບີກຈ່າຍອື່ນໆ ມີຢູ່ໃນhttps://www.adb.org/
documents/loan-disbursement-handbook
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4. ຖ້າໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ, ເອດີບີ ສະຫຼຸບວ່າຂັ້ນຕອນທີ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ບໍ່ຖືກ 
ປະຕິບັດຕາມຢ່າງສອດຄ່ອງ,3 ເອດີບີ ອາດຈະປະກາດເປັນການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ວັກທີ 1.29 – 1.30. ຖ້າຫາກວ່າ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ມອບສັນຍາແລ້ວ ຫຼາຍຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນດີຈາກ ເອດີບີ,  
ເອດີບີ ຈະປະກາດເປັນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຖ້າວ່າ ໜັງສືສະແດງຄວາມ 
ເຫັນດີ ຖືກອອກໃຫ້ບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເປັນຂໍ້ມູນ 
ຫຼອກລວງ ທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ສະໜອງໃຫ້. 

5. ຖ້າເອດີບີ ກໍານົດວ່າ ພຶດຕິກໍາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ສໍ້ໂກງ ມີສ່ວນພົວພັນກັບໂດຍ 
ຕົວແທນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ, ເອດີບີ ອາດຈະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການຕັດ
ສິດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງຕົນ (1998, ສະບັບ 
ດັດແກ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ). 

6. ເອດີບີ ຈະລົງຈັດພິມເຜີຍແຜ່ ເອກະສານປະມູນສະບັບມາດຕະຖານ ສໍາລັບແຕ່ລະ 
ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ແລະ ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ກູ ້
ຢືມ ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຊຶ່ງເປັນແຜນທີ່ເຫັນດີ
ເປັນເອກະພາບກັນແລ້ວນັ້ນ. 

7. ໃນໄລຍະການສ້າງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານະການທີ່ບໍ່ໝັ້ນ 
ຄົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ່ງ, ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ ເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຫຼື ຊັບພະ 
ຍາກອນທີ່ມີ ແລະ ປະສົບການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງປະເພດ 
ຂອງກິດຈະກໍາ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຕອບສະໜອງກັບສິ່ງທ້າ 
ທາຍດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໂດຍປາດສະຈາກຄວາມສ່ຽງສໍາຄັນ, ເອດີບີ ອາດ 
ຈະເຫັນດີທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ກູ້ຢືມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຍັງຄົງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ 
ການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຄວາມສະໜັບສະໜູນວຽກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານ ບໍ່ໄດ ້
ໝາຍຄວາມວ່າ ເອດີບີ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃນນາມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.

ຂໍ້ມູນ	ກ່ຽວກັບການປະມູນ

8. ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບໂອກາດການປະມູນ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການປະມູນເປີດກວ້າງ ອາດ 
ຈະໄດ້ຮັບຈາກ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ໜັງສືແຈ້ງການປະມູນສະເພາະ. ຄູ່ມືແນະ 
ນໍາທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມ, ແລະ ຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບໂອກາດທາງທຸລະກິດ 
ໃນໂຄງການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກເວັບໄຊຂອງເອດີບີ.4

3 ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ເອດີບີ ຈະດຳເນີນການທົບທວນໂຄງການໄລຍະກາງ ແລະ ການທົບທວນປະຈຳປີ ໃນໄລຍະ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

4 ADB. ໂອກາດທາງທຸລະກິດ. https://www.adb.org/site/business-opportunities/main
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ພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

9. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບ ເອກະສານປະມູນ ຫຼື ເອກະສານຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ, ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມປະມູນຄວນຈະສຶກສາ ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອຕັດສິນວ່າ ຕົນເອງ 
ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ມູນເຕັກນິກ, ເງື່ອນໄຂທາງການຄ້າ ແລະ ເງື່ອນໄຂ 
ຂອງສັນຍາ ໄດ້ບໍ, ແລະ, ຖ້າຕອບສະໜອງໄດ້, ກໍ່ຄວນຈະຢື່ນເອກະສານປະມູນ 
ຂອງຕົນ. 

10. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຄວນຈະທົບທວນເອກະສານປະມູນຢ່າງລະອຽດຊັດ 
ເຈນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ມີຂໍ້ສົງໄສ, ຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ຫຼື ເນື້ອໃນຂັດແຍ່ງ, ຫຼື ຂໍ້ມູນເຕັກນິກ, 
ເອກະສານໜ້າວຽກ, ຫຼື ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື ເຫັນວ່າ ມີລັກສະນຈໍາແນກ ຫຼື 
ຈໍາກັດດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຄວນຂໍຄວາມ 
ກະຈ່າງແຈ້ງ ຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ, ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ພາຍໃນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ 
ໃນເອກະສານປະມູນ ກ່ຽວກັບການຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ. 

11. ບັນທັດຖານ ແລະ ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະການປະມູນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະ 
ສານປະມູນ. ຖ້າຫາກວ່າ ເນື້ອໃນເອກະສານບໍ່ຊັດເຈນ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ 
ສາມາດຂໍຄໍາຊີ້ແຈງ ຈາກຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 

12. ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວັກ 1.2 ຂອງລະບຽບການສະບັບນີ້, ເອກະສານປະມູນໃດ 
ໜຶ່ງ ທີ່ຈັດພິມໂດຍຜູ້ກູ້ຢືມຈະເປັນເອກະສານຄຸ້ມຄອງທຸລະກໍາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ແຕ່ລະອັນ. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ສະຫຼຸບວ່າ ຂໍ້ກໍານົດໃດໜຶ່ງ ໃນເອກະສານປະມູນ 
ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບການສະບັບນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ,ປະມູນ ຄວນຈະຍົກປະ 
ເດີນນີ້ຂຶ້ນ ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມຮັບຮູ້. 

13. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜີດຊອບຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ຈະຍົກປະເດັນ ກ່ຽວກັບບັນ 
ຫາຄຸມເຄືອ, ເນື້ອໃນຂັດແຍ່ງ, ເນື້ອໃນບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ແລະ ອື່ນໆ ກ່ອນທີ່ຈະຢື່ນ 
ເອກະສານປະມູນຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເອກະສານຂອງຕົນ ມີຄວາມສອດ 
ຄ່ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍເອກະສານອ້າງອີງທັງໝົດ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ 
ເອກະສານປະມູນ. 

14. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດສໍາຄັນ (ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການຄ້າ) ຈະສົ່ງ 
ຜົນເຮັດໃຫ້ ເອກະສານຢື່ນປະມູນຖືກປະຕິເສດ. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ຕ້ອງການນໍາ 
ສະເໜີ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມຂໍ້ກໍານົດທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ, ຫຼື ນໍາສະເໜີວິທີການທາງ 
ເລືອກ, ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ຄວນຈະໃສ່ລາຄາ ສໍາລັບໃຫ້ເອກະສານຢື່ນປະມູນສອດ 
ຄ່ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງຊີ້ແຈ້ງຕ່າງຫາກ ກ່ຽບກັບການດັດແກ້ດ້ານລາຄາ 
ຊຶ່ງສາມາດນໍາສະເໜີໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ ການດັດແກ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຖືກຍອມຮັບ. ວິທີ 
ການທາງເລືອກ ຄວນຈະຖືກນະສະເໜີ ໃນກໍລະນີທີ່ອະນຸຍາດໃນເອກະສານປະ 
ມູນ ເທົ່ານັ້ນ.

15. ຫຼັງຈາກ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບເອກະສານຢື່ນປະມູນ ແລະ ເປີດຊອງ 
ຊ້ອງໜ້າສາທາລະນະແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈະບໍ່ຈໍາເປັນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ປ່ຽນແປງ ລາຄາ ຫຼື ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານຢື່ນປະມູນ.



ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສຳລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ເອດີບີ76

ການເກັບຮັກສາເປັນຄວາມລັບ

16. ຂະບວນການປະເມີນເອກະສານຢື່ນປະມູນ ຕ້ອງຖືກເກັບຮັກສາເປັນຄວາມລັບຈົນ 
ກວ່າຈະມີແຈ້ງການມອບ ສັນຍາ. ຂັ້ນຕອນນີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນເພື່ອ 
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ເອດີບີ ສາມາດຫີຼກລ້ຽງທັດສະນະ ຫຼື ສະພາບຕົວຈິງຂອງ 
ການແຊກແຊງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. 

ມາດຕະການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

17. ຜູ້ເຂົ້າປະມູນ ອາດຈະສົ່ງສໍາເນົາການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກ່ຽວກັບປະເດັນ ແລະ ຄໍາຖາມ  
ກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ເຖິງ ເອດີບີ ຫຼື ຂຽນເຖິງເອດີບີໂດຍກົງ, ໃນເວລາທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມ ບໍ່ຕອບຄໍາ 
ຮ້ອງທຸກ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ຫຼື ການສື່ສານ ແມ່ນຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ກະກົບຕໍ່ຜູ້ກູ ້
ຢືມໂດຍກົງ. ການສື່ສານດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວນຈະສົ່ງເຖິງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງ  
ເອດີບີ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍສໍາເນົາເຖິງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ 
ການເງິນ ແລະ ບໍລິການໂຄງການ. 

18. ເອກະສານອ້າງອີງທີ່ເອດີບີ ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ກ່ອນວັນເວລາປິດຮັບ 
ເອກະສານຢື່ນປະມູນ, ຈະຖືກສົ່ງເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ພ້ອມທັງ 
ຄໍາເຫັນຂອງເອດີບີ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄໍາຕອບຫຼືມາດຕະການທີ່ຄວນປະ 
ຕິບັດ.

19. ການສື່ສານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຫຼັງຈາກເປີດຊອງປະມູນແລ້ວ ຈະຕອບ 
ຮັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ໃນກໍລະນີສັນຍາ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບການທົບທວນກ່ອນໂດຍເອດີບີ, ການ 
ສື່ສານດັ່ງກ່າວນີ້ ຕ້ອງຖືກສົ່ງເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ດໍາເນີນມາດ 
ຕະການຢ່າງເໝາະສົມ, ຖ້າມີ, ແລະ ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກທົບທວນ ໃນໄລຍະ 
ລົງຕິດຕາມກວດກາຂອງ ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງ ເອດີບີ ໃນໄລ 
ຍະຕໍ່ມາ. 

20. ໃນກໍລະນີສັນຍາ ທີ່ຂຶ້ນກັບການທົບທວນກ່ອນ ໂດຍເອດີບີ, ການສື່ສານເຫຼົ່ານີ້ 
ອາດຈະຖືກກວດກາໂດຍ ເອດີບີ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ກູ້ຢືມ. ຖ້າວ່າ 
ເອດີບີ ມີຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອດໍາເນີນຂະບວນການນີ້ໃຫ້ສໍາເລັດ, ຜູ້
ກູ້ຢືມຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ເອດີບີ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ. 

21. ໃນກໍລະນີ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ຄໍາຊີ້ແຈງເພີ່ມຕື່ມ ຈາກຜູ້ເຂົ້າປະມູນ, ເອດີບີ 
ຈະສະເໜີໃຫ້ ຜູ້ກູ້ຢືມ ສະເໜີຂໍ ແລະ ມີຄໍາເຫັນ, ຫຼື ສັງລວມ, ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເຫຼົ່ານັ້ນ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນບົດລາຍງານການປະເມີນ. ການທົບທວນ 
ຂອງເອດີບີຈະບໍ່ສາມາດສໍາເລັດໄດ້ຈົນກວ່າການສື່ສານທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການພິ 
ຈາລະນາ ແລະ ກວດກາຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

22. ເວັ້ນເສຍແຕ່ການຍອມຮັບ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ເອດີບີ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ 
ສົນທະນາ ຫຼື ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໃນໄລຍະການປະເມີນຜົນ 
ແລະ ການທົບທວນຂັ້ນຕອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຈົນກວ່າຈະມີການປະກາດມອບສັນ 
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ຍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ເອດີບີ ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ຖ້າເຫັນວ່າ ຈໍາເປັນ  
ສໍາລັບການສືບສວນ, ກວດສອບ, ປະເມີນຜົນ ຫຼື ການປະເມີນອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບ 
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

23. ຖ້າພາຍຫຼັງອອກແຈ້ງການມອບສັນຍາແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງການ 
ຊອກຮູ້ ກ່ຽວກັບເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫັຍງເອກະສານຢື່ນປະມູນຂອງຕົນ ຈິ່ງບໍ່ຖືກຄັດ 
ເລືອກ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຄວນຈະສົ່ງໃບສະເໜີ ເຖິງຜູ້ກູ້ຢືມ ເພື່ອຂ ໍ
ຄໍາຊີ້ແຈງ. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈກັບຄໍາອະທິບາຍທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ  
ຕ້ອງການປະຊຸມກັບ ເອດີບີ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອາດຈະສະເໜີຢ່າງ 
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຖິງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການບໍລິການ 
ການໂຄງການ ຂອງເອດີບີ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນທີ່ຈະກະກຽມກອງປະຊຸມ ຕາມລະດັບ 
ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ກັບພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນການສົນທະນາ, ມີພຽງແຕ່ເອກະ 
ສານຢື່ນປະມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າປະມູນເທົ່ານັ້ນ ຈະຖືກສົນທະນາ ແລະ ເອກະສານຢື່ນ 
ປະມູນຂອງຄູ່ແຂ່ງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສົນທະນາ.



ກ່ຽວກັບ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ວິໄສທັດຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊິຟິກ ປາດສະຈາກຄວາມທຸກຍາກ. 
ພາລະກິດຂອງ ເອດີບີ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາຂອງ 
ຕົນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດເຫຼົ່າ
ນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂດພາກພື້ນນີ້ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍັງມີປະຊາກອນ
ຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂລກອາໄສຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້. ເອດີບີ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖີງ, ການຈະເລີນ 
ເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ.

ເອດີບີ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະ 
ເທດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 48 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ. ເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍຂອງ ເອດ ີ
ບີ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງ ພັດທະນາປະກອບມີ ການປືກສາ 
ຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ, ເງິນກູ້, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ, ການຄໍ້າປະກັນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ. 
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