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

ບັນຊີລາຍການ ຄູ່ມືແນະນຳຕ່າງໆຂອງ ADB ປີ 2017  
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ

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

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

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

ຄວາມໂປ່ງໃສ

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

ຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແມ່ນລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ມູນຄ່າລວມທີ່ເໝາະສົມ
ຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ

ປະສິດທິຜົນ ຄຸນນະພາບ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ

• ຫຼຸດມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກຳ
• ເພີ່ມທັກສະ
• ເພີ່ມລະດັບການນຳໃຊ້  

ເທັກໂນໂລຊີສູງຂຶ້ນ
• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ ້

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຜ່ານ 
ລະບົບບເອເລັກໂທຮນິກ

• ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
• ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ 

ຢ່າງວ່ອງໄວ
• ສົ່ງເສີມປະເທດສະມາຊິກ 

ທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນ 
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ປັບປຸງການວາງແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

• ການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານ 
ນິຕິກໍາ

• ສັນຍາ ທີ່ປະກອບບັນທັດ 
ຖານການປະຕິບັດງານ 
ຈະແຈ້ງ

• ຈຳກັດການຮ້ອງທຸກ
• ປົບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງ ADB

• ການປະມູນເປີດກ້ວາງ
• ການກະຈາຍອຳນາດລົງສູ ່

ທ້ອງຖິ່ນ
• ການຮັບຮອງການກະກຽມ 

ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ທາງເລືອກ

• ການຕັດສິນໃຈຕາມ 
ຫຼັກການ

• ປັບປຸງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ການມອບໝາຍວຽກ
• ການປະມູນ ທີ່ໃຫ້ນໍ້າໜັກ 

ແກ່ບັນທັດຖານຂອງ 
ເອກະສານສະເໜ ີ
ໂຄງການ

ຄວາມຍຸຕິທໍາ

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

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

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ຍັງໄຈ້ແຍກຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການພິຈາລະນາ ເມື່ອນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ຕາມແຕ່ລະສະຖານະການ. 

ເອກະສານແມ່ແບບ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະສານແມ່ແບບ (ທີ່ບໍ່ຕາຍຕົວ) ແລະ ຈະມີການປັບປຸງຄືນຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ.

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

ຜູ້ອ່ານ 
ໃນທຸກສະຖານະການ, ແມ່ນຫັວງໃຫ້ຜູ້ອ່ານນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕົນເອງ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນຳໃຊ້ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຜູ້ອ່ານ:

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

 

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

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

ກົດໝາຍ ແລະ ຄຳສັ່ງບຸລິມະສິດ
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນອະທິບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, (ປີ 2017,  ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ); ທີ່ນຳໃຊ້ໃນອົງກອນຄຸ້ມຄອງ 
(ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ໂຄງການພາກລັດ (ລວມທັງໂຄງການຍ່ອຍ)ສໍາລັບໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ ADB 
ໂດຍການລົງທຶນ ທີ່ນຳໃຊ້ ທຶນກູ້ຢືມທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຈາກ ADB (ແຕ່ບໍ່ລວມເງິນກູ້ຂອງ ADB 
ສໍາລັບໂຄງການຖືເອົາຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ນະໂຍບາຍເປັນພື້ນຖານ), ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງ ADB (ບໍ່ລວມການ 
ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການຂອງ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ), ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. 

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



viii

ຕົວອັກສອນຫຍໍ້

ADB — ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

IFB — ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ

RFP — ເອກະສານແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜີໂຄງການ

VFM — ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ 



ix

ບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນປະຕິບັດຂອງ ADB ໃນການທົບທວນ 
ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫືຼ ຜູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ສະໜອງ 
ທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນໃນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຈາກ ADB ຫືຼ ກອງທຶນທີ່ ADB 
ຄຸ້ມຄອງ. ການທົບທວນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ 
ຢືມໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສະບັບ ປີ 2017 ແລະ ສັນຍາ 
ສະໜອງທຶນ, ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ ໄດ້ກ່າວເຖິງ ສອງວິທີການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ຄື: 
ການທົບທວນກ່ອນ ແລະ ການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ). ຄູ່ມືແນະນໍາ ຍັງໄດ້ 
ສົນທະນາວິທີການ ເພື່ອກຳນົດປະເພດການທົບທວນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້້າໃນສັນຍາ 
ສະເພາະຂອງໂຄງການບົນພື້ນຖານການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ 
ແລະ ມູນຄ່າສັນຍາ ແລະ ຄວາມສະຫັຼບສັບຊ້ອນຂອງມັນ, ທັງຍົກໃຫ້ເຫັນປັດໃຈອື່ນໆ ທີ່ນຳມາພິຈາ 
ລະນາເພື່ອປະຕິບັດຕໍ່ແຕ່ລະປະເພດຂອງການທົບທວນ.

ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ມີປະສິດທິຜົນອາດຈະຊ່ວຍ:

ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນເວລາຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລົງ

• ວິທີການຖືເອົາຄວາມສ່ຽງເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອກຳນົດປະເພດການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງນັ້ນສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບ ຂອງວິທີທາງປະຕິບັດການທົບທວນຕາມຄວາມ 
ແທດເໝາະກັບຈຸດປະສົງ.

• ການນຳໃຊ້ທີ່ເໝາສົມ ຕໍ່ການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 
ເວລາການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລົງ ໂດຍຄັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຮູບແບບການທົບທວນກ່ອນຂອງ 
ADB ອອກຈາກຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

• ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມຫຼ້າຊ້າເພີ່ມເຕີມ ທີ່ອາດເກີດ 
ຈາກການກໍານົດ ຫຼື ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ 
ສອດຄ່ອງໄດ້.



x

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

• ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສາມາດກໍານົດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບົກຜ່ອງໃນ 
ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບົກຜ່ອງ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນຈະສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມບໍ່ 
ສອດຄ່ອງ ຫືຼ ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການ ໃນອະນາຄົດລົງໄດ້.

• ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຕິດພັນກັບການຮ້ອງໃນການປະມູນ.
• ປັບປຸງການປະຕິບັດຄວາມສອດຄ່ອງຕໍ່ເງື່ອນໄຂການກວດສອບ (ໃຫ້ແກ່ທັງປະເທດຜູ້ກູ້ຢືມ 

ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ).

ສ້າງຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ້ທຶນ 

• ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການ
ປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊິ່ງອາດສົ່ງທາງລົບ ເພື່ອບັນລຸຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນຳໃຊ ້
ທຶນຂອງໂຄງການ. 



I. ພາກສະເໜີ

1.1 ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ດຳເນີນການ 
ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສວ່ນໃນຮູບການກູ້ຢືມ ຫຼື ທຶນຊ່ວຍ 
ເຫຼືອລ້າຈາກ ADB ຫຼື ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງການໃຫ້ທຶນ. 
ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຍັງເປັນການດຳເນີນການ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ  
ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການ 
ກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ກາບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ (2017 ແລະ ສະບັບ 
ປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບຜູ້ກູ້ຢືມທຶນຂອງ ADB, ສໍາລັບ ການ 
ສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນ ທີ່ປຶກສາ 
(2017 ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນແຕ່ລະໄລຍະ). ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສາມາດ ດໍາເນີນ 
ໜຶ່ງໃນສອງຮູບການຄື: (1) ການທົບທວນກ່ອນ, ເຊິ່ງ ADB ໄດ້ໃຫ້ການທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດ 
ຕໍ່ເອກະສານຕົ້ນຕໍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ກ່ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; ຫືຼ (2) ການ 
ທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ), ເຊິ່ງ ADB ໄດ້ໃຫ້ການທົບທວນ, ການຕັດສິນໃຈ, ແລະ 
ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ບົນພື້ນຖານຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຊຸ່ມມາ ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາແລ້ວ.1

1.2 ການກໍານົດວ່າ ຂັ້ນຕອນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃດຈະຕົກເປັນການທົບທວນກ່ອນ ຫຼື ຕາມຫຼັງ 
(ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ນັ້ນແມ່ນຖືເອົາການຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການເປັນພື້ນຖານ, ເຊິ່ງໃນ 
ເບື້ອງຕົ້ນຈະດຳເນີນການໃນໄລຍະກະກຽມແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ, ແລະ ຢັ້ງຢືນໃນໄລຍະວາງ 
ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕາມຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB (ແຜນວາດ 1), ພິຈາລະນາ 
ວາງແຜນຈັດພູດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການສະເພາະ.  
ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ,ໃຫ້ເບິ່ງໃນຄູ່ມືແນະນໍາກອບຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄູ່ມ ື
ແນະນຳການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. 

1.3 ການກະກຽມວຽກງານທົບທວນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນຕໍ່ແຕ່ລະສັນຍານັ້ນ  ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ. ໃນໄລຍະວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ຖ້າການຢັ້ງຢືນການຈັດປະເພດຂອງໂຄງການ 
ຫາກສົ່ງຜົນໃຫ້ປ່ຽນແປງປະເພດຄວາມສ່ຽງ, ADB ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ (ຫືຼ ຜູ້ໄດ້ຮັບຊ່ວຍເຫືືຼອລ້າ) 
ດັດແກ້ການທົບທວນກ່ອນ ຫືຼ ຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໃນແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ. ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກະກຽມວຽກງານທົບທວນ ໂດຍເລີ່ມຈາກໄລຍະ 
ການປະມູນ (ລວມທັງການລົງໂຄສະນາ ແລະ ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ຖ້າຫາກ 
ນໍາໃຊ້) ຈົນຮອດໄລຍະປິດສັນຍາ ຕາມຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB. (ແຜນວາດ 1).

1 ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທາງເລືອກ ໃນໂຄງການສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ວິທີການ 
ຄວບຄຸມການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຕາມພື້ນຖານຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ເຊິ່ງ ADB ອາດຈະ 
ບໍ່ດໍາເນີນການທົບທວນກ່ອນ ຫືຼ ຕາມຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ), ແຕ່ອາດຈະເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກົນໄກການຄວບຄຸມຂອງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ ຫືຼ ເອງຕາມສັນຍາສະໜອງທຶນ ຫືຼ ຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆ.



ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ2

1.4 ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ນຳໃຊ້ໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ 
ການທົບທວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທັງສອງປະເພດຄື: ການທົບທວນກ່ອນ ແລະ ຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມ 
ຕົວຢ່າງ). ກິດຈະກຳທີ່ຕິດພັນກັບ ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນໄລຍະການ 
ວາງແຜນ ໂດຍແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການ ແລະ 
ຂະບວນການທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ລວມທັງການສ້າງຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນ. 

ແຜນວາດ 1: ຮອບວຽນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
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ເ��ອການຮ�ວມມືກ�ບປະເ�ດ

ປະເ�ດ ແ�ະ ຂະແ�ງການ/ອ�ງກອນ
ການປະເ�ີນຄວາມສ�ຽງຂອງການຈ�ດຊ�-ຈ�ດຈ�າງ

ການປະເ�ີນການປະມູນ
ການລາຍງານຜ�ນຂອງການປະເ�ີນ

ການປະມູນ

ການທົບທວນວຽກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

(ການວາງແຜນ)

ການທົບທວນວຽກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 

(ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ)



II. ການທົບທວນກ່ອນ

2.1 ການທົບທວນກ່ອນຈະດຳເນີນການກັບສັນຍາທີ່ໄດ້ຈັດປະເພດມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃນໄລຍະ 
ກະກຽມແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນ ແລະ ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ໂຄງການ (ຮັບຮູ້ໂດຍ ADB) ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນິຕິກໍາ ແລະ ສັນຍາສະໜອງທຶນຂອງໂຄງການ.

2.2 ການທົບທວນກ່ອນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົບທວນ ແລະ ໃຫ້ ”ການຮັບຮອງ” ຈາກ ADB 
ກ່ອນການປະຕິບັດແຕ່ລະບາດກ້າວຂອງຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າ ແຜນປະຕິ 
ບັດງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມສະເໜີນັ້ນສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ 
ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ ADB ສະບັບ ປີ 2017 ແລະ ສັນຍາສະໜອງທຶນ ແລະ ແຜນຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, ແລະ ໃນກໍລະນີໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດຂອງເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
(ເອີ້ນລວມກັນວ່າ “ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ”). ການທົບທວນກ່ອນກວມເອົາຂະບວນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເອກະສານ, ການປະເມີນຜົນການປະມູນ, ການສະເໜີແນະມອບສັນຍາ ແລະ 
ການຮ່າງສັນຍາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.2 ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະຕ້ອງມີຄວາມພໍໃຈຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງ ADB, ລວມທັງການດັດແກ້ 
ຕາມການສະເໜີປະກອບເຂົ້າໃນເອກະສານທີ່ໄດ້ທົບທວນນັ້ນ. 

2.3 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສະບັບປີ 2017 ໃຫ້ລາຍລະອຽດ
ຂັ້ນຕອນການທົບທວນກ່ອນຂອງ ADB ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະມູນເປີດກວ້າງ. ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປສຳລັບ
ການທົບທວນກ່ອນໃນໄລຍະຕົ້ນຕໍນັ້ນ ແມ່ນມີລາຍລະອຽດໃນພາກຍ່ອຍຕໍ່ໄປນີ້.

A. ໄລຍະການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ 
(ການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ)

2.4 ໂດຍທົ່ວໄປ, ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ (ການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ) ແມ່ນນຳໃຊ້ 
ກັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ແລະ ບາງຄັ້ງຄາວກໍນຳໃຊ້ກັບການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ໂຮງຊ່າງ. ເມື່ອ
ນໍາໃຊ້ກັບການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ADB ຈະທົບທວນເອກະສານລຸ່ມນີ້:

(i) ເນື້ອໃນໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຫຼື ໜັງສື 
ແຈ້ງເຊີນຍື່ນໜັງສືສະເໜີເຈດຈໍານົງ,3

2 ສຳລັບການຄັດເລືອກການບໍລິການທີ່ປຶກສາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ໂດຍທົ່ວໄປ, ຂັ້ນຕອນການທົບທວນກ່ອນຈະສັງລວມ 
ເປັນ “ການສົ່ງເອກະສານ”. ຈຳນວນເອກະສານທີ່ສົ່ງ ອາດຈະປ່ຽນແປງແຕ່ໜຶ່ງຫາສາມຄັ້ງ, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບ 
ຮູບແບບການຈັດຈ້າງ ແລະ ການຕົກລົງໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

3 ຕໍ່ກັບເອກະສານນີ້, ໂດຍປົກກະຕິ ຈະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົບທວນກ່ອນ ສໍາລັບການບໍລິການທີ່ປຶກສາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.
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(ii) ເອກະສານການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຫືຼ ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ,
(iii) ວິທີທາງປະຕິບັດການປະເມີນຜົນ ຫືຼ ບັນທັດຖານການສ້າງບັນຊີຄັດຈ້ອນ, ແລະ
(iv) ລາຍລະອຽດຂອງຂັ້ນຕອນການລົງໂຄສະນາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ.

2.5 ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງສະໜອງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ 
ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ສະໝັກໄດ້ເງື່ອນໄຂຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຫືຼ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກ ຫືຼ 
ທີ່ປຶກສານອນໃນບັນຊີຄັດຈ້ອນໃຫ້ ADB ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ໃຫ້ການຮັບຮອງກ່ອນຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕັດສິນໃຈ
ແຈ້ງຫາຜູ້ສະໝັກ ຫືຼ ທີ່ປຶກສານັ້ນໆຊາບ.

B.  ກ່ອນການອອກເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເອກະສານປະມູນ)

2.6 ເອກະສານຕ້ອງການທົບທວນລວມມີ:

(i) ຮ່າງໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ4 ແລະ/ຫືຼ ໜັງສືແຈ້ງເຊີນທີ່ປຶກສາ ແລະ
(ii) ຮ່າງເອກະສານປະມູນ ແລະ/ຫືຼ ຮ່າງເອກະສານແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜີໂຄງການ 

(RFP) ລວມທັງຮ່າງສັນຍາ.

2.7 ຮ່າງເອກະສານປະມູນສະບັບທຳອິດ ແລະ ຮ່າງໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ (IFB)5 ຕໍ່ແຕ່ລະ 
ປະເພດຂອງສັນຍາຂອງການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສານັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນກ່ອນການເຜີຍແຜ່ IFB ແລະ ອອກເອກະສານ 
ປະມູນ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບມູນຄ່າ. ໃນລຳດັບຕໍ່ມາ, ແມ່ນການທົບທວນປະເພດສັນຍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳທີ່
ຄ້າຍຄືກັນ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະດຳເນີນການເຜີຍແຜ່ IFB ແລະ ອອກເອກະສານປະມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ປະມູນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ສົ່ງເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ AFB ເພື່ອທົບທວນຄຽງຄູ່ກັນ ເພື່ອວ່າຫາກເກີດ
ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນເອກະສານປະມູນກໍສາມາດດັດແກ້ຄືນໄດ້ ໂດຍອອກເອກະສານດັດແກ້ເພີ່ມເຕີມກ່ອນ
ກໍານົດມື້ຍື່ນຊອງປະມູນ. ເຖິງຢ່າງນີ້ກໍຕາມ, ວິທີທາງປະຕິບັດນີ້ສາມາດນຳໄປໃຊ້ກັບຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າມີຂີດຄວາມສາມາດພຽງພໍ ແລະ ມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະດໍາເນີນການອອກເອກະສານປະມູນ
ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນເອງ.

C.  ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບເອກະສານຍື່ນປະມູນ ຫືຼ ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ

2.8 ເອກະສານຕ້ອງການທົບທວນມີ:

(i) ເອກະສານປະມູນ ແລະ/ຫືຼ ຮ່າງເອກະສານ RFP ທີ່ຈະອອກ ແລະ (ຫາກກ່ຽວຂ້ອງ) 
ເອກະສານດັດແກ້ເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງສຳເນົາຂອງຄຳຖາມທີ່ໄດ້ຮັບ (ຖ້າມີ) ແລະ 
ຄຳຕອບທີ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານັ້ນ;

4 ໃນນີ້ໄດ້ກວມເອົາ ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບາຄາ ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ຖ້າໃນກໍລະນີຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຫຼົ່ານີ້ ຫາກໄດ້ນໍາໃຊ້. 

5 ໃນນີ້ໄດ້ກວມເອົາຮ່າງເອກະສານແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜີໂຄງການ.
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(ii) ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ, ໃນກໍລະນີທີ່ການປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ
ໄດ້ແຍກອອກຈາກການປະເມີນຜົນດ້ານການເງິນ (ເກືອບທັງໝົດນຳໃຊ້ກັບການຄັດ 
ເລືອກທີ່ປຶກສາ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ ຜ່ານຮູບແບບສອງຂັ້ນຕອນ ຫຼື 
ສອງຊອງ);

(iii) ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ບົດລາຍການງານການ
ປະເມີນຜົນດ້ານການເງິນ ລວມທັງການສະໜີແນະມອບສັນຍາ (ສຳລັບສັນຍາຜ່ານ 
ຮູບແບບສອງຂັ້ນຕອນ), ກ່ອນມື້ໝົດກໍານົດຂອງໄລຍະລໍຖ້າກ່ອນເຊັນສັນຍາ, ຖ້າຫາກ 
ນໍາໃຊ້); ແລະ

(iv) ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນດ້ານການເງິນ ລວມທັງການສະໜີແນະມອບສັນຍາ (ຫືຼ 
ການຈັດອັນດັບລວມໃນກໍລະນີການບໍລິການທີ່ປຶກສາ) ກ່ອນມື້ໝົດກໍານົດຂອງໄລຍະ 
ລໍຖ້າກ່ອນເຊັນສັນຍາ. 

2.9 ການຮັບຮອງ: ຖ້າ ADB ຕັດສິນເຫັນວ່າ ສັນຍາທີ່ຕັ້ງໃຈຈະມອບໃຫ້ ຫາກບໍ່ສອດຄ່ອງ 
ກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນນັ້ນ, ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມທັນທີກ່ຽວກັບເຫດຜົນ 
ຂອງການຕັດສິນເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມດັດແກ້ຄືນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ 
ADB ຈະໃຫ້ການຮັບຮອງ ຕໍ່ການສະເໜີແນະມອບສັນຍາ ຫືຼ ການສະເໜີແນະຕໍ່ການຈັດອັນດັບລວມ 
(ໃນກໍລະນີ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາ).

D.  ການຕັດສິນມອບສັນຍາ

2.10 ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ADB, ຜູ້ກູ້ຢືມຈະດໍາເນີນການດັ່ງນີ້:

(i) ໃນກໍລະນີສັນຍາຂອງການສະໜອງສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ແລະ ການ 
ບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການຜົນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິ
ກ່ອນປະມູນ ໃຫ້ຜູ້ສະມກທີ່ຜ່ານຄຸນວຸດທິດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ອອກແຈ້ງການມອບສັນຍາໃ
ຫ້ແກ່ຜູ້ຊະນະການປະມູນ, ຫືຼ ອອກແຈ້ງການຄວາມຕັ້ງໃຈມອບສັນຍາ (ຖ້າຫາກ 
ໄດ້ນໍາໃຊ້ ໄລຍະລໍຖ້າການເຊັນ).

(ii) ໃນກໍລະນີການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ກໍໃຫ້ດໍາເນີນການເຈລະຈາສັນຍາກັບທີ່ປຶກສາ
ທີ່ໄດ້ ອັນດັບທໍາອິດ ແລະ ມອບສັນຍາ.6 

E.  ການຕິດຕາມຫຼັງມອບສັນຍາ

2.11 ຖ້າຜູ້ກູ້ຢືມຫາກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກຈາກຜູ້ສະໝັກ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຫືຼ ທີ່ປຶກສາຫັຼງມອບສັນຍາ 
ໄປແລ້ວ ຫືຼ ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງນອນໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ປະເດັນເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ກ່າວລະອຽດໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການ 
ຮ້ອງທຸກ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນ.

6 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຄວນຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດລ່ວງໜ້າຈາກ ADB ກ່ອນຈະຕົກລົງ  
ເຫັນດີກັບທີ່ປຶກສາໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ ຫຼື ເງື່ອນໄຂສະເພາຂອງສັນຍາທີ່ ADB ໄດ້ໃຫ້ການ 
ຮັບຮອງໄປແລ້ວ ໃນໄລຍການທົບທວນຮ່າງເອກະສານປະມູນ  ແລະ ຮ່າງສັນຍາ.
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2.12 ພາຍຫຼັງແຕ່ລະສັນຍາໄດ້ມອບໄປແລ້ວ, ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງແຈ້ງການໃຫ້ຜູ້ສະໝັກ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ປະມູນ, ຫືຼ ທີ່ປຶກສາທັງໝົດ ຮັບຊາບຜົນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຫືຼ ການປະມູນ ແລະ 
ໃນກໍລະນີຂອງການມອບຮັບສັນຍາຈະຕ້ອງສົ່ງສຳເນົາສັນຍາທີ່ຈະປະຕິບັດນັ້ນໃຫ້ ADB ເອກດ້ວຍ. 

F.  ການຮັບຮອງອື່ນໆ

2.13 ຜ່ານຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແລ້ວ ແຕ່ບາງຄັ້ງຄາວອາດຈະມີກໍລະນີທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການ
ມອບສັນຍາໄດ້. ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະສະເໜີແນະຄື: (i) ຍົກເລີກ ແລະ ດໍາເນີນການ 
ປະມູນຄືນໃໝ່, ຫືຼ (ii)  ດໍາເນີນການເຈລະຈາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດຫັຼງປະເມີນ 
ແລະ ສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ADB ຈະທົບທວນກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ການຮັບຮອງຕໍ່ການ 
ສະເໜີແນະດັ່ງກ່າວ. ການສະເໜີແນະດັດແກ້ສັນຍາກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນກ່ອນ ຖ້າຫາກສັນຍາ
ສະໜອງທຶນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລະບຸໄວ້ເຊັ່ນນັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜນຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ທີ່ໄດ້ກະກຽມກ່ອນ 
ເຊັນສັນຍາກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນກ່ອນຈາກ ADB ເຊັ່ນດຽວກັນ.



III. ການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ)

3.1 ຖ້າໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ສັນຍາໃດ ທີ່ບໍ່ເປັນສັນຍາທົບທວນກ່ອນຈາກ ADB 
ຈະຖືວ່າເປັນສັນຍາທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີທາງປະຕິບັດແບບກະ 
ທັດຮັດ. 

3.2 ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ອາດຈະດຳເນີນຕາມ
ແຕ່ລະຮອບວຽນການຊໍາລະເງິນທົດແທນຄືນ, ເມື່ອໄດ້ຮັບໃບຄຳຮ້ອງຂໍຖອນເງິນເປັນຊຸດໆ, ຫຼື ເປັນ 
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການທົບທວນຈາກຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ຫືຼ ທີ່ປຶກສາຂອງ ADB ເອງ. ໃນທາງເລືອກ 
ອື່ນອາດຈະຈັດຕັ້ງເປັນຄະນະທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງສະເພາະດໍາເນີນການຕາມໄລຍະປົກກະຕິ (ຕົວຢ່າງ: 
ປະຈຳ 6 ເດືອນ ຫືຼ ປະຈຳປີ) ຫືຼ ຈັດເປັນຄະນະສະເພາະກິດ ແລ້ວແຕ່ ADB ເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. 
ໜ້າວຽກດໍາເນີນການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງຂອງ ADB (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ທີ່ປະຕິບັດປະກອບດ້ວຍ:

(i) ກວດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄດ້ດໍາເນີນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕໍ່ສັນຍາສະເພາະ 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ;

(ii) ລະບຸຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ປະເດັນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ໃນຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;
(iii) ສະເໜີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 

ແລະ ສະກັດກັ້ນປະເດັນທີ່ອາດບໍ່ສອດຄ່ອງໃນອະນາຄົດ;
(iv) ລະບຸ ແລະ ລາຍງານ ທຸກຕົວບົ່ງຊີ້ ທີ່ອາດເປັນການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ;
(v) ຕີລາຄາຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງສັນຍາຕົວຢ່າງ ໃນແງ່ຂອງຄວາມສອດຄ່ອງ

ກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທິມງານ
ຂ້າງເທິງດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ການຕີລາຄາຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງລວມຂອງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ; ແລະ

(vi) ສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ແຜນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ.
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3.3 ຄວາມຕ້ອງການຂອງການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ), ໂດຍທົ່ວໄປໃຫ້ 
ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

(i) ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕົກລົງມອບສັນຍາ ແລະ ADB ພຽງແຕ່ຈະດຳເນີນການທົບທວບຕາມ 
ພາຍຫັຼງຕໍ່ກັບສັນຍາຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ມອບແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, 
ໃຫ້ເອງຕາມ ພາກທີ 4 ຂອງຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີ້.7

(ii) ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງເກັບຮັກສາເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະສັນຍາ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນການທົບທວນ 
ຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນັ້ນ 
ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍກໍຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1 ປີ ຫັຼງມື້ປິດໂຄງການ. ເອກະສານ 
ດັ່ງກ່າວນີ້,ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະລວມເອົາການລົງຂ່າວໂຄສະນາ ຫືຼ ແຈ້ງການເພື່ອການ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ (ເຊັ່ນວ່າ: ໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນໜັງສືສະເໜີເຈດຈໍານົງ ຫືຼ ໜັງສືເຊີນ 
ເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ, ແລະ ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການ 
ປະມູນວຽກກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫຼື ທີ່ປຶກສາ; ເອກະສານຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການ 
ປະມູນ; ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ ຫຼື 
ບັນຊີຄັັດຈ້ອນ; ເອກະສານເຊີນປະມູນ ຫືຼ ເອກະສານແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜີໂ
ຄງການ (ລວມທັງການວິເຄາະບົດສະເໜີໂຄງການແຕ່ລະຊອງຍື່ນປະມູນ ແລະ ການ 
ສະເໜີແນະ ເພື່ອມອບສັນຍາ); ສັນຍາທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນສະບັບຕົ້ນ; ແລະ ເອກະສານ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງທຸກ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະມູນຕ່າງໆ.

(iii) ສຳເນົາເອກະສານເອເລັກໂທຣນິກສະບັບຕົ້ນ (ຖ້າໄດ້ນໍາໃຊ້), ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນ 
ຮູບແບບພີມອອກໄວ້, ໂດຍຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງເໝາະສົມຈາກອົງກອນທີ່ໄດ້
ອອກເອກະສານລວມທັງລາຍເຊັນ, ຕາປະທັບ ຫືຼ ຄຸນລັກສະນະອື່ນທີ່ເປັນການຍອມຮັບ 
ຂອງ ADB. ເອກທາງເລືອກໜຶ່ງ, ຫັຼກຖານເພື່ອການກວດສອບຕ້ອງມີພ້ອມ ໃນກໍລະນີ 
ນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເອກະສານກໍແມ່ນໃນ 
ຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກເຊັ່ນດຽວກັນ.

(iv) ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງປະກອບເອກະສານທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານ ຫືຼ ທີ່ປຶກສາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ 
ການແຕ່ງຕັ້ງຈາກ ADB ເພື່ອດຳເນີນການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) 
ໃນໄລຍະທີ່ຄະນະທົບທວນລົງດຳເນີນການທົບທວນກ່ອນ ຫືຼ ຕາມຫັຼງຂອງໂຄງການ. 
ຖ້າການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງຫາກບໍ່ສຳເລັດພາຍໃນເວລາ 6 ເດືອນ ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບ 
ເອກະສານເພື່ອທົບທວນແລ້ວ,ຜູ້ກູ້ຢືມ ອາດຈະສະຫຸຼບວ່າ ADB ໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງ
ຕໍ່ການມອບສັນຍານັ້ນແລ້ວ.

(v) ຖ້າຫາກ ADB ໄດ້ກຳນົດ (ຕັດສິນ) ວ່າ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ວໍາລັບການສະໜອງສິນຄ້າ, 
ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ຫືຼ ການບໍລິການ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການນັ້ນຫາກບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ 

7 ໃຫ້ໃສ່ໃຈວ່າ, ສໍາລັບການຈັດຈ້າງການບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ADB ອາດຈະເຫັນດີຕາມແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ 
ກະກຽມ ແລະ ຈະເອງໃສ່ເອກະສານສໍາຄັນນັ້ນໆ ເພື່ອດໍາເນີນການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ, ໂດຍທົ່ວໄປຈະແມ່ນ 
ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ (RFP) ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ, ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການ 
ຈັດຊຶ້-ຈັດຈ້າງກໍກໍາລັງດໍາເນີນການຕາມປົກກະຕິ. ໃນກໍລະນີນີ້, ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການສົ່ງເອກະສານໃຫ້ 
ADB ທັນທີພາຍຫັຼງອອກເອກະສານ ຫືຼ ສ້າງເອກະສານສຳເລັດ ແລະ ADB ອາດຈະສະເໜີໃຫ້ມີການດັດແກ້ທັນ 
ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ. ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກການທົບທວນ (ຖ້າໄດ້ນໍາໃຊ້) ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການເຫັນດີ 
ລະຫ່ວາງ ADB ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເຊິ່ງທາງເລືອກນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ນໍາມາສົນທະນາເພີ່ມຕື່ມເອກໃ
ນຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້.
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ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, 
ຫືຼ ການປະຕິບັດງານຂອງຜູ່ກູ້ຢືມ ທີ່ກ້າວໄປສູ່ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ດໍາເນີນ 
ການຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ເນື້ອໃນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນວັກ 1.29 ແລະ 1.30 
ຂອງລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປີ 2017 ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ
ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

(vi) ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ອາດມີຄວາມໝາຍວ່າການສົ່ງເງິນຄືນ ໃນກໍລະນີ 
ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວຫາກຖືກເບີກຈ່າຍໄປແລ້ວ, ການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມ 
ຕົວຢ່າງ) ຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນທັນຕາມກຳນົດເວລາ ເພື່ອວ່າມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ 
ຖືກຕ້ອງ ອາດຈະໄດ້ດໍາເນີນການເຊັ່ນດຽວກັນ.



IV. ການທົບທວນສັນຍາ ແລະ ວິທີທາງປະຕິບັດ 
ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ

A.  ການວາງແຜນທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ)

4.1 ສັນຍາຕົວຢ່າງຕ່າງໆ ອາດຈະຖືກທົບທວນຕາມແຕ່ລະຮອບວຽນການຊໍາລະເງິນທົດແທນ
ຄືນ ຫຼື ຕາມໃບຄຳຮ້ອງຂໍຖອນເງິນເປັນຊຸດໆ ທີ່ດໍາເນີນການຕາມໄລຍະປົກກະຕິ ຫຼື ເມື່ອມີການລົງ 
ສະໜາມຂອງຄະນະທົບທວນ ຫຼື ຄະນະຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະຄັ້ງ. ສັນຍາຕົວຢ່າງໄດ້ກຳນົດບົນ 
ພື້ນຖານ ບັນຊີລາຍຊື່ສັນຍາທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ ທີ່ໄດ້ມອບສັນຍາແລ້ວ ເຊິ່ງຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ປະກອບໃຫ້ 
ADB ກ່ອນການປະຕິບັດງານຂອງຄະນະທົບທວນ ຫືຼ ຄະນະຕິດຕາມກວດກາໂຄງການແຕ່ລະຄັ້ງ. 
ເມື່ອຕ້ອງການຂໍບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ, ADB ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ສັນຍານອນໃນການທົບທວນ 
ຕາມພາຍຫັຼງທັງໝົດ ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາໃນແຕ່ລະບັນຊີລາຍຊື່ ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມຢ່າງຖີ່ຖ້ວນແລ້ວ. 
ແບບຮ່າງບັນຊີລາຍຊື່ ໄດ້ຄັດຕິດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ, ພາກ B ທີ່ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ບົດລາຍງານການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ).

4.2 ADB ສະເໜີແນະວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະລິ່ເລິ່ມການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) 
ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ ADB ຊາບທັນທີພາຍຫັຼງທີ່ມູນຄ່າຫາກກວມເຖິງ 25%-30% ຂອງມູນຄ່າສັນຍານອນ 
ໃນການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ຕາມລະບຸໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ເຊິ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາ 
ແລ້ວ. ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານປະສິດທິພາບ, ການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ອາດຈະວາງ 
ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ດໍາເນີນການຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໂຄງການທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ຫຼາຍໆ 
ໂຄງການທີ່ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂົງເຂດດຽວກັນ.

4.3 ພາຍໃຕ້ການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ), ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ອະນຸມັດຕົກລົງການ 
ມອບສັນຍາ ແລະ ການເຊັນສັນຍາເອງ, ໃນຂະນະທີ່ ADB ຈະດຳເນີນການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ 
ສະເພາະແຕ່ຕົວຢ່າງສັນຍາທີ່ໄດ້ມອບ ແລະເຊັນສັນຍາເທົ່ານັ້ນ. ຂະໜາດຕົວຢ່າງ ພະຍາຍາມກວມເອົາ
ສັນຍາທີ່ເປັນຕົວແທນ ໃນລັກສະນະ (i) ມີມູນຄ່າປະມານ 30%-50% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດຂອງໂຄງການ 
ແລະ (ii) ກວມປະມານ 20% ຂອງຈຳນວນສັນຍາທັງໝົດທີ່ນອນໃນການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ 
(ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) (ເບິ່ງແຜນວ່າດ 2). ADB ຄວນຮັບປະກັນວ່າ ທຸກໆປະເພດຂອງສັນຍາ ໄດ້ລວມທັງ 
ສັນຍາຕົວຢ່າງ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລ້ວ. 

4.4 ຂະໜາດຕົວຢ່າງທີ່ເກັບ ແມ່ນພຽງເປັນຕົວບົ່ງຊີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະຂຶ້ນກັບຈຸດພິເສດຂອງ 
ໂຄງການ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມສ່ຽງ. ຕົວຢ່າງ: ໃນກໍລະນີຂອງໂຄງການທີ່ມີສັນຍານ້ອຍຫຼາຍໆ 
ສັນຍາ, ການກວມເອົາເຖິງ 20% ອາດບໍ່ມີລັກສະນະຕົວຈິງ. ເອກດ້ານໜຶ່ງ, ສຳລັບໂຄງການທີ່ມີການ 
ຈັດກຸ່ມຄວາມສ່ຽງ ທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງ “ຂ້ອນຂ້າງສູງ” ຫືຼ ”ສູງ” (ອ້າງເອງຕາມຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການ 
ວາງແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ), ສັນຍາທັງໝົດຈະຕ້ອງຜ່ານການທົບທວນກ່ອນ. ຂອບເຂດ 
ຂອງຕົວຢ່າງທີ່ເກັບ ຈະໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຄູ່ມືການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
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B.  ວິທີທາງປະຕິບັດການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ

4.5 ວິທີທາງປະຕິບັດການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ ແມ່ນບົນພື້ນຖານມູນຄ່າ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ການກະຈາຍ 
ການທົບທວນສັນຍາ ທີ່ທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ລວມທັງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ອົງກອນ

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (ເບິ່ງ 
ກ່ອງຂໍ້ມູນ). ວິທີທາງປະຕິບັດການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ 
ຄວນກວມເອົາສັນຍາທີ່ນອນໃນ ຈໍານວນທີ່ເປັນ 
ຕົວແທນຂອງຈໍານວນທຸລະກໍາທັງໝົດທາງ 
ດ້ານມູນຄ່າ ແລະ ຈໍານວນຕາມແຜນຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງຂອງໂຄງການ, ແຕ່ຍັງລວມເອົາທຸກໆປະເພດ 
ຂອງສັນຍາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນ. ການເລືອກສັນຍາ 
ເພື່ອການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວ 
ຢ່າງ) ແມ່ນບົນພື້ນຖານຂອງຂະບວນການຊຸ່ມ 
ຕົວຢ່າງບັງເເອນ ໂດຍຈັດເປັນຊັ້ນ. 

4.6 ບາດກ້າວຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍ:

(i) ທົບທວນບັນຊີລາຍຊື່ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ນອນໃນການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການ 
ຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມປະກອບໃຫ້ ແລະ ກວດກາຄວາມສຳເລັດ 
ຂອງບັນຊີລາຍຊື່ໂດຍສົມທຽບກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, ຕົວຢ່າງ ແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ບົດລາຍງານ 
ການເບີກຈ່າຍ ຫືຼ ບົດລາຍງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຂໍ້ມູນບັນທຶກ 
ການຊໍາລະທີ່ມີຢູ່;

(ii) ສ້າງຕົວຢ່າງເບື້ອງຕົ້ນຂອງກຸ່ມສັນຍາທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ (ຈັດເປັນຊັ້ນ) ຕາມມູນຄ່າສັນຍາ, 
ຕົວຢ່າງ ສັນຍາມີມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລະຫ່ວາງ 1 ຫາ 5 ລ້ານໂດລາ 
ສະຫະລັດ, ລະຫ່ວາງ 5 ຫາ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອື່ນໆ;

ແຜນວາດ 2: ຕົວບົ່ງຊີ້ຂະໜາດຕົວຢ່າງທີ່ເກັບສຳລັບການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຕົວຢ່າງ
ການທົບທວນ
ຕາມພາຍຫັຼງ

ກ່ອງຂໍ້ມູນ
ຕົວປ່ຽນ ເພື່ອພິຈາລະນາ ເມື່ອສ້າງກຸ່ມສັນຍາທີ່ 
ຄ້າຍຄືກັັນສຳລັບການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ  
(ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ)
• ມູນຄ່າຂອງສັນຍາ
• ຈຸດພິເສດ ຫືຼ ປະເພດຂອງສັນຍາ
• ການກະຈາຍຂອງສັນຍາ
• ຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
• ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຊື່ສັດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ຕົວຢ່າງ
ການທົບທວນ
ຕາມພາຍຫັຼງ

ປະມານ  
~30%–50% 

ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ
ຂອງໂຄງການ

ປະມານ  
~20% ຂອງ 

ຈຳນວນສັນຍາ 
ທັງໝົດທີ່ນອນ

ໃນການທົບທວນ
ຕາມພາຍຫັຼງ
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(iii) ພິຈາລະນາວ່າ ສັນຍາໃດໜຶ່ງທີ່ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ສັນຍານັ້ນ ມີປະເດັນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນ, 
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ປະເດັນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການທົບທວນ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ 
ຊຸ່ມຕົວຢ່າງ. ປະເດັນເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບສັນຍາດັ່ງລຸ່ມນີ້:
(a) ສົມທຽບກັບການຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຍື່ນມາ;
(b) ສຳລັບການຈັດການປະມູນຄືນໃໝ່ ຫືຼ ການຍົກເລີກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;
(c) ການປ່ຽນແປງລາຄາດັດແກ້ຈາກ 15% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ໂດຍທຽບກັບລາຄາ 

ສັນຍາເດີມ; 
(d) ບໍ່ນອນໃນແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ;
(e) ການມອບສັນຍາ ປາດສະຈາກການແຂ່ງຂັນ (ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ);
(f) ການມອບສັນຍາຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ທີ່ໄດ້ພົບຂໍ້ບົກຜ່ອງຜ່ານການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ 

ໃນຄັ້ງກ່ອນ; ແລະ
(g) ກໍລະນີ ເກີດມີຄວາມຫ້ຼາຊ້າແກ່ຍາວຜິດປົກກະຕິ ໃນໄລຍະເວລາລະຫ່ວາງການ 

ຮັບຊອງປະມູນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ລະຫ່ວາງການປະເມີນຜົນ ແລະ ການມອບ 
ສັນຍາ ຫືຼ ລະຫ່ວາງການມອບສັນຍາ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາ.

ຖ້າຈຳນວນຂອງສັນຍາທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄຸນລັກສະນະທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຫາກເກີນຂະໜາດ 
ຕົວຢ່າງທີ່ກຳນົດໄວ້, ຂະໜາດຕົວຢ່າງທີ່ເກັບ ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ (ຖ້າມີແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ) ຫືຼ ຕົວຢ່າງ 
ທີ່ເປັນຕົວແທນມີຂະໜາດໜ້ອຍກວ່າ ອາດຈະຖອນອອກຈາກສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ໂດຍຂຶ້ນກັບເຫດຜົນ 
ຂອງລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນ.

C.  ວິທີທາງປະຕິບັດການທົບທວນ

4.7 ຫັຼງຈາກຕົວຢ່າງທີ່ເກັບໄດ້ກໍານົດແລ້ວ, ADB ຄວນຕົກລົງຕາຕະລາງການທົບທວນຕາມ 
ພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ໃຫ້ຜູ້ກູ້ຢືມ. ສັນຍາທີ່ຖືກເລືອກ ເພື່ອດໍາເນີນການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ 
(ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ເມື່ອຄະນະທົບທວນມາເຖິງ ແລະ ຜູ້ກູ້ຢືມ ຈະກະກຽມເອກະສານ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໄວ້ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະທົບທວນ. ADB ຈະຕ້ອງກະກຽມບົດລາຍງານການ 
ທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) (ຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ, ພາກ A) ຕໍ່ການທົບທວນ 
ຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການແຕ່ລະຄັ້ງ.

4.8 ກ່ອນເລີ່ມການທົບທວນ, ຄວນນໍາຜົນຂອງການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງຄັ້ງກ່ອນຂອງໂຄງການ
ມາພິຈາລະນາ, ປະເມີນຄືນປະເດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການທົບທວນຄັ້ງກ່ອນ ແລະ ເບິ່ງວ່າໄດ້ໂຕ້ຕອບ 
ຄືແນວໃດ, ລວມທັງແຜນປະຕິບັດງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ປະເດັນອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຊຸກຍູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສະໜອງເປັນການບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂົງເຂດ
ທີ່ຈະຕ້ອງໃສ່ໃຈເປັນພິເສດ. ເມື່ອແຜນປະຕິບັດງານແກ້ໄຂຄັ້ງກ່ອນຍັງຄົງຄ້າງບໍ່ທັນສຳເລັດຕາມກຳນົດ 
ເວລາ, ບົດລາຍງານຈະຕ້ອງໄດ້ປຶກສາກັນວ່າ ແຜນປະຕິບັດງານນັ້ນຍັງກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ ແລະ ບັນທຶກເຫດຜົນ
ທີ່ແຜນປະຕິບັດງານນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອ. ເມື່ອມາດຕະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, 
ADB ຈະປະເມີນວ່າ ຜູ້ກູ້ຢືມໄດ້ພະຍາຍາມຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ກໍານົດນັ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຫືຼ ບໍ່. 
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດງານສິ່ງທີ່ຄົງຄ້າງຈະໄດ້ປຶກສາກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການ 
ທົບທວນ.



ການທົບທວນສັນຍາ ແລະ ວິທີທາງປະຕິບັດການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ 13

4.9 ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ສັງເກດເຫັນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ສຳຄັນ, ADB ຈະສັງລວມ (ສໍາເນົາ 
ເອກະສານ) ຫັຼກຖານຂອງການບັນທຶກ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນັ້ນ, ຕົວຢ່າງ ສິ່ງທີ່ຄັດຈາກ 
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ, ເອກະສານສັງລວມຕ່າງໆ ຫືຼ ບັນທຶກການຊໍາລະ, ແລະ ເກັບກໍາສຳເນົາ
ຂອງການບັນທຶກເຫຼົ່ານັ້ນ. ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງຮັກສາຕົ້ນສະບັບໄວ້.

D.  ວິທີການທົ່ວໄປ

4.10 ການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ກວມເອົາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂັ້ນຕອນ 
ການຈັດຊື້- ຈັດຈ້າງ ກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ADB ຕ້ອງດຳເນີນການຕັດສິນ 
ແບບມືອາຊີບໃນການປະເມີນຄວາມພຽງພໍຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ວິທີການດຳເນີນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງນັ້ນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ດ້ວຍແນວທາງວາງຄໍາຖາມ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນບົດລາຍງານການທົບທວນ
ຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ຕາມແບບຮ່າງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. ຕົວຢ່າງ ບໍ່ຄວນລາຍງານ 
ແບບງ່າຍດາຍວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໄດ້ຮັບເວລາໜ້ອຍກວ່າເວລາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນເພື່ອກະກຽມ ແລະ 
ຍື່ນຊອງປະມູນແທນທີ່ການປະເມີນຕ້ອງດຳເນີນການວ່າ ໄລຍະເວລາແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ ຫືຼ ພຽງພໍ 
ທີ່ຈະເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ສາມາດກະກຽມ ແລະ ຍື່ນຊອງປະມູນທີ່ຕອບສະນອງໄດ ້
ເງື່ອນໄຂ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການຂອງສັນຍານັ້ນໆ ຕະຫຼອດຮອດເຫດຜົນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງນີ້.

4.11 ໃນການດຳເນີນການທົບທວນ, ການປະເມີນຈະຕ້ອງດຳເນີນການວ່າຜູ້ກູ້ຢືມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ແລະ ຖ້າຂະບວນການດັ່ງກ່າວຍັງຄົບຖ້ວນ 
ພຽງພໍຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີປະສິດທິຜົນຫືຼບໍ່. ໃນກໍລະນີ 
ທີ່ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງບົ່ມຊ້ອນ, ການສືບຕໍ່ປະເມີນ ລວມທັງການປຶກສາກັບພະນັກງານໂຄງການຕ້ອງ 
ໄດ້ດຳເນີນການເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ຫືຼ ລະບົບຂອງຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວດັ່ງກ່າວ. ຕໍ່ກັບປະເດັນນີ້ອາດຈະ 
ຕ້ອງທົບທວນບົດລາຍງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ບົດ 
ລາຍງານການທົບທວນທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ. ຕົວຢ່າງ ເມື່ອພົບເຫັນຫຼາຍໆ
ກໍລະນີຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ, ອາດເນື່ອງມາຈາກການຂາດຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເອງ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເນື່ອງຈາກຜ່ານຂະບວນການ 
ອະນຸມັດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາຍໃນຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ເຊິ່ງພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າເປັນລະບົບຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວ. 
ຕໍ່ກັບທັງສອງກໍລະນີທີ່ກ່າວມານີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ສະເໜີ ການປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້
ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ.

E.  ການຕິດຕາມຫຼັງມອບສັນຍາ

4.12 ພະນັກງານ ADB ຈະກວດກາບັນຊີລາຍຊື່ສັນຍາສົມທຽບກັບບັນຊີລາຍຊື່ບໍລິສັດ ຫືຼ ບຸກຄົນ 
ທີ່ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖືກຫ້າມຈາກ ADB ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນທີ່ຖືກຫ້າມ ຫືຼ ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ
ການນໍາໃຊ້ການຫ້າມຮ່ວມກັນ ສະບັບປີ 2016 ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທະນາຄານພັດທະນາຫຼາຍຝ່າຍ. 
ໃນນີ້ ລວມທັງສັນຍາກັບບໍລິສັດທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນຫຼັງວັນທີທີ່ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖືກຫ້າມນໍາດ້ວຍ.  
ບັນຊີລາຍຊື່ສັນຍາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ ເພື່ອກໍານົດຮູບແບບຜິດປົກກະຕິ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງກິດຈະກຳ
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຕົວຢ່າງ ສັນຍາຊ້ຳກັນ, ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າລາຍການດຽວກັນ ຈາກບໍລິສັດດຽວກັນ  
(ຍົກເວັ້ນກໍລະນີການຈັດຊື້ຕາມກອບຕົກລົງ); ຫຼາຍໆສັນຍາໂດຍຜ່ານການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ; ຫຼື 
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ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຂອງເອກະສານຍື່ນປະມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນດຽວກັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້  
ການຕອບສະໜອງໄດ້ເງື່ອນໄຂຈາກສັນຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສັນຍາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ 
ອາດຈະນຳມາເພີ່ມເປັນຕົວຢ່າງຂອງສັນຍາທີ່ຈະຕ້ອງທົບທວນ. 

4.13 ເມື່ອເກີດມີກໍລະນີສົງໃສຕໍ່ການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດ ທີ່ກຳນົດໄດ້ຈາກຂັ້ນຕອນການທົບທວນ
ຕາມພາຍຫຼັງການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ), ຈະຕ້ອງໄດ້ລວບລວມເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ສົງໃສຕໍ່ການ 
ລະເມີນຄວາມຊື່ສັດຈະໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນບົດລາຍງານການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ), 
ພ້ອມສົ່ງສຳເນົາໃຫ້ຫ້ອງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຂອງ ADB. 

F.  ການຈັດອັນດັບການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ)

4.14 ຜູ້ກູ້ຢືມແຕ່ລະປະເທດ ຈະຖືກຈັດອັນດັບໃນການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຕົນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ, ເຊິ່ງຈະຖືກປະເມີນ 
ວ່າ “ເພິ່ງພໍໃຈ”, “ເພິ່ງພໍໃຈສ່ວນໜຶ່ງ” ຫືຼ “ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ”. ເອງຕາມສະຖານະພາບຂອງການປະເມີນ,  
ການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປຈະຖືກຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: ຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ, ຄວາມສ່ຽງສຸງ, 
ຄວາມສ່ຽງປານກາງ ຫືຼ ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ. ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງຂໍ້ສະຫຸຼບຕໍ່ການຈັດອັນດັບເຫຼົ່ານີ້, ປະເດັນຕ່າງໆ 
ລຸ່ມນີ້ຈະຕ້ອງນຳມາພິຈາລະນາເຊັ່ນ:

(i) ການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ: ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; ແລະ 
ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ແຜນດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການປ່ຽນແປງ, ການປັບປຸງຄວາມຄືບໜ້າ, 
ຖ້າມີ;

(ii) ການເຜີຍແຜ່: ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການລົງຂ່າວໂຄສະນາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ
ການໃນການເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາ ຕໍ່ກັບກໍລະນີຂອງສັນຍາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້; ແລະ 
ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ.  

(iii) ການປະມູນ: ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເອກະສານເຊີນ 
ປະມູນ, ລວມທັງເອກະສານເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜີໂຄງການ (RFP), ບັນຊີ 
ຄັດຈ້ອນ, ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ, ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້; ແລະ 
ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ;

(iv) ການປະເມີນຜົນ: ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການປະເມີນ
ຜົນການປະມູນ ຫືຼ ບັນທັດຖານການປະເມີນ, ລວມທັງຮ່າງສັນຍາ, ບົດລາຍງານການ
ປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນ, ແລະ ການດັດແກ້ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ເອກະສານ
ເຊີນປະມູນ, ຖ້າຖືກນໍາໃຊ້; ແລະ ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ;

(v) ການມອບສັນຍາ: ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການມອບ 
ສັນຍາ; ແລະ ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ;

4.15 ເອງຕາມຜົນການທົບທວນດັ່ງກ່າວ, ADB ຈະຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປໃນການທົບທວນ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນລະບຸໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້. ຜົນການທົບທວນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຈະປະກອບ 
ສ້າງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະເໜີແນະຕົ້ນຕໍ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
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ຕາຕະລາງ: ເນື້ອໃນການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງ ປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ 
ການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ຂອງ ADB

ການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປ

ຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງສຳຄັນເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ກຳນົດເວລາ ຫືຼ ເພື່ອບັນລຸຜົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕໍ່ຜົນ 
ໄດ້ຮັບສໍາຄັນໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍຢ່າງ, ຫືຼ ຜ່ອນຜັນຄວາມຄົບຊຸດຂອງຂັ້ນຕອນ, ເຊິ່ງວິທີທາງ 
ແກ້ໄຂແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ ຫືຼ ບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້.

ຄວາມສ່ຽງສູງ ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ 
ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ກຳນົດເວລາ ຫືຼ ເພື່ອບັນລຸຜົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 
ຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບສໍາຄັນໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍຢ່າງ, ຫືຼ ຜ່ອນຜັນຄວາມຄົບຊຸດຂອງຂັ້ນຕອນ, ເຊິ່ງວິທີ 
ທາງແກ້ໄຂແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ.

ຄວາມສ່ຽງປານກາງ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 
ມີຄຸນນະພາບດີ, ໜ້າເຊື່ອຖື, ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ໂດຍມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ
ໃນລະດັບປານກາງທີ່ຕ້ອງການພຽງການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງພຽງເລັກນ້ອຍ ຫືຼ ເມື່ອມີຂໍ້ 
ບົກຜ່ອງທີ່ສຳຄັນເກີດຂຶ້ນ, ການແກ້ໄຂທັນຕາມກຳນົດເວລາ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້.

ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ມີຄຸນນະພາບສູງ, 
ໜ້າເຊື່ອຖື, ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຮຽກຮ້ອງການປະຕິບັດໃຫ ້
ຖືກຕ້ອງພຽງເລັກນ້ອຍ ຫືຼ ADB ບໍ່ແນະນໍາການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

4.16 ກ່ອນສຳເລັດການທົບທວນ, ຜົນການທົບທວນຕ້ອງນໍາມາປຶກສາກັບຜູ້ກູ້ຢືມ ເຊິ່ງເປັນການ
ເປີດໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ປະເດັນຕ່າງໆ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ 
ຜູ້ກູ້ຢືມຍອມຮັບຂໍ້ສະຫຸຼບ ແລະ ການສະເໜີແນະໃນບົດລາຍງານ. ໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການໃຫ້ຄວາມ 
ກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ປຶກສາກັບພະນັກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມນັ້ນ ຄວນກວມເອົາຫົວໜ້າ 
ໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ພວກກ່ຽວຊາບກ່ຽວກັບຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ 
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ. ເມື່ອແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຫາກມີຄວາມ
ຈໍາເປັນ, ຜູ້ທົບທວນ ຈະປືກສາແຜນປະຕິບັດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກຳນົດເວລາເປົ້າໝາຍເພື່ອເພື່ອປັບປຸງ 
ໂອກາດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ເມື່ອການສະເໜິແນະຈາກການທົບທວນຄັ້ງກ່ອນ
ຫາກຍັງຄົງຄ້າງ, ຜູ້ທົບທວນຈະປຶກສາຫາເຫດຜົນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນບົດລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະ 
ນາເພື່ອພັດທະນາເປັນແຜນປະຕິບັດງານໃໝ່.



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ແບບຮ່າງການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ 
(ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ)

A.  ແບບຮ່າງບົດລາຍງານການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) 
ຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

[ພະນັກງານ ຫືຼ ທີ່ປຶກສາຂອງ ADB ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ຫັຼງຈາກສຳເລັດການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ 
(ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ຂອງຄະນະທົບທວນ.]

ຊື່ໂຄງການ:

ເລກທີໂຄງການ: ເລກທີອະນຸມັດ:

ປະເທດ: ອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ:

ປະເພດຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ໂຄງການ:

ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ:

ຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ:

ການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) 
ດຳເນີນການໂດຍ:

ວັນທີປິດໂຄງການ:

ວັນທີທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) 
ຄັ້ງຫ້ຼາສຸດ:

ວັນທີທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ຄັ້ງນີ້:

ຈຳນວນສັນທີ່ໄດ້ມອບຮັບ  
ຕັ້ງແຕ່ການທົບທວນຄັ້ງຫ້ຼາສຸດ:a

ຈຳນວນສັນຍາທີ່ໄດ້ທົບທວນ:a

a ເອງຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ພາກ B.

1. ບົດຄັດຫຍໍ້

[ເນື້ອໃນການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ, ສິ່ງທີ່ພົບພໍ້ ແລະ ປະເດັນຕົ້ນຕໍ, 
ແລະ ການສເໜີແນະ.]

2. ການປຶກສາເພື່ອຄັດເລືອກຕົວຢ່າງສັນຍາ ທີ່ນຳມາທົບທວນ ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ສັນຍາທີ່ທົບທວນ

[ເນື້ອຂອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງການຄັດເລືອກ: 
• ຕົວຢ່າງສັນຍາ (ອາດຄັດເລືອກຕາມຄວາມສ່ຽງ, ຄັດເລືອກແບບບັງເເອນ ຫືຼ ທັງສອງກໍລະນີ); ແລະ 

• ບັນຊີລາຍຊື່ສັງລວມສັນຍາທີ່ນຳມາທົບທວນ (ລວມທັງລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ປະເພດການຈັດຊື້ຽຈັດຈ້າງ, ຮູບແບບ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ເລກທີສັນຍາ, ວັນທີສັນຍາ, ເນື້ອໃນວັັນຍາໂດຍຫຍໍ້, ຊື່ຂອງອົງກອນເຊັນສັນຍາ, ຊື່ຂອງ 
ຜູ້ຮັບເໝົາ ຜູ້ສະໜອງ ທີ່ປຶກສາ,ມູນຄ່າສັນຍາ).

ຜູ້ກູ້ຢືມຈະຕ້ອງກະກຽມແບບຮ່າງລຸ່ມນີ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ພາກ B.]
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3. ສິ່ງທີພົບພໍ້ຈາກການທົບທວນ 

[a. ອະທິບາຍຄວາມຄືບໜ້າ ຈາກການສະເໜີແນະ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ໃນການທົບທວນຕາມຫັຼງ 
(ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ຄັ້ງຫ້ຼາສຸດ (ຖ້າໄດ້ນໍາໃຊ້).

b. ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ ສິ່ງທີ່ພົບພໍ້ຈາກການທົບທວນຄັ້ງນີ້ ໂດຍກວມເອົາຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ລວມທັງ 
ການວາງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການເຜີຍແຜ່, ການປະເມີນຜົນການປະມູນ ແລະ ການມອບສັນຍາ.

ປະເດັນນີ້ ຕ້ອງເອງຕາມຕາຕະລາງຕົວຢ່າງ ທີ່ມີໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1, ພາກ C ເຖິງ E, ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

c. ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ ສິ່ງທີ່ພົບພໍ້ ທີ່ອາດເປັນການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດບົ່ມຊ້ອນ ທີ່ຕິດພັນກັບຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-
ຈັດຈ້າງ, ຫືຼ ປະເດັນອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບໃນລະດັບຂອງສັນຍາ, ຂອງໂຄງການ, ຂອງຂະແໜງການ ຫືຼ ຂອງປະເທດ.]

4. ການຈັດອັບດັບການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ແລະ ການສະເໜີແນະ 

[ການຈັດອັບດັບທົ່ວໄປ(ມີຄວາມສ່ຽງ ”ສູງສຸດ”, ”ສູງ”, “ປານກາງ”, ຫືຼ “ຕ່ຳ” ຕາມຄຳນິຍາມລຸ່ມນີ້) ຂອງການປະຕິບັດ 
ງານຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃນໄລຍະການທົບທວນ ແລະ ການສະເໜີແນະ 
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ໄດ້ປະເມີນ ແລະ ປະເດັນຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ຄຳນິຍາມຂອງການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຂອງການທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງມີດັ່ງນີ້:

ຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ: ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງສຳຄັນເກີດຂຶ້ນ ໃນຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ, 
ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ກຳນົດເວລາ ຫືຼ ເພື່ອບັນລຸຜົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບສໍາຄັນໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍຢ່າງ, ຫືຼ 
ຜ່ອນຜັນຄວາມຄົບຊຸດຂອງຂັ້ນຕອນ, ເຊິ່ງວິທີທາງແກ້ໄຂແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ ຫືຼ ບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້.

ຄວາມສ່ຽງສູງ: ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ໃນຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ         
ຜູ້ກູ້ຢືມ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ກຳນົດເວລາ ຫືຼ ເພື່ອບັນລຸຜົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບສໍາຄັນໜຶ່ງ ຫືຼ 
ຫຼາຍຢ່າງ, ຫືຼ ຜ່ອນຜັນຄວາມຄົບຊຸດຂອງຂັ້ນຕອນ, ເຊິ່ງວິທີທາງແກ້ໄຂແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ.

ຄວາມສ່ຽງປານກາງ: ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 
ມີຄຸນນະພາບດີ, ໜ້າເຊື່ອຖື, ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ໂດຍມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ ໃນລະດັບປານກາງທີ່ຕ້
ອງການພຽງການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງພຽງເລັກນ້ອຍ ຫືຼ ເມື່ອມີຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສຳຄັນເກີດຂຶ້ນ, ການແກ້ໄຂທັນຕາມ 
ກຳນົດເວລາ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້.

ຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ: ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ໜ້າເຊື່ອຖື, 
ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຮຽກຮ້ອງການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງພຽງເລັກນ້ອຍ ຫືຼ ADB ບໍ່ແນະນໍາ 
ການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.]
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ສະຖານະພາບຄວາມສອດຄ່ອງ  
ຂອງ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
[ຕົວຢ່າງ: ຄວາມສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ 
ສະໜອງທຶນ, ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດ 
ຈ້າງ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆທີ່ໄດ້ຕົກລົງ 
ກັນ]

 ເພິ່ງພໍໃຈ ເພິ່ງພໍໃຈສ່ວນໜຶ່ງ ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ

[ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ:
• ການວາງແຜນການຈັດຊື້-ຈັັດຈ້າງ: ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງແຜນ 

ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ; ແລະ ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ແຜນດັ່ງກ່າວ, ລວມທັງການ 
ປ່ຽນແປງ, ການປັບປຸງຄວາມຄືບໜ້າ, ຖ້າມີ 

• ການເຜີຍແຜ່: ການປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການລົງຂ່າວໂຄສະນາ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາ ຕໍ່ກັບກໍລະນີ 
ຂອງສັນຍາທີ່ຖືກນໍາໃຊ້; ແລະ ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ 

• ການປະມູນ: ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ເອກະສານເຊີນປະມູນ, ລວມທັງເອກະສານເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜີ
ໂຄງການ (RFP),ບັນຊີຄັດຈ້ອນ, ບົດກໍານົດລາຍການໜ້າວຽກ, ແລະ 
ເອກະສານອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້; ແລະ ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ 

• ການປະເມີນຜົນ: ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ການປະເມີນຜົນການປະມູນ ຫືຼ ບັນທັດຖານການປະເມີນ, ລວມທັງ 
ຮ່າງສັນຍາ, ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານ 
ການເງິນ, ແລະ ການດັດແກ້ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ເອກະສານເຊີນປະມູນ, ຖ້າຖືກ 
ນໍາໃຊ້; ແລະ ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ

• ການມອບສັນຍາ: ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງການມອບສັນຍາ; ແລະ ຄວາມຢຶດໝັ້ນຕໍ່ໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ]

ການສະເໜີແນະ: [ບັນຊີລາຍການມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນທີ່ສະເໜີແນະນຳ ເພື່ອແແກ້ໄຂປະ 
ເດັນທີ່ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ.]
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B.  ບັນຊີລາຍຊື່ສັນຍາທີ່ນຳມາທົບທວນຕາມພາຍຫັຼງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ)

[ຜູ້ກູ້ຢືມ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມລ່ວງໜ້າ, ຖ້າໂຄງການຫາກມີອົງກອນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງ 
ອົງກອນ ແລະ/ຫຼື ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ແຕ່ລະອົງກອນຈະຕ້ອງກະກຽມບັນຊີລາຍຊື່ 
ສັນຍາໃຫ້ພາກສວ່ນປະສານງານສັງລວມ.]

ມອບສັນຍາເລີ່ມແຕ່: [ວັນ/ເດືອນ/ປີ] ເຖິງ [ວັນ/ເດືອນ/ປີ]
ໂດຍ: [ຊື່ຂອງອົງກອນຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ ອົງກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ]

ເລກທີສັນຍາ
ແລະ 
ລາຍລະອຽດ

ຮູບແບບ
ການຈັດຊື້ ຫຼື 

ການຄັດເລືອກ
ຂັ້ນຕອນ 

ການປະມູນa
ມູນຄ່າ

ຄາດຄະເນb

ມູນຄ່າ
ສັນຍາ

ທີ່ໄດ້ມອບ
ວັນທີມອບ 

ສັນຍາ

ຜູ້ຊະນະ 
ການປະມູນ 
ແລະ ທີ່ຢູ່

ສະຖານະພາບ 
ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດc

ການກໍ່ສ້າງ/
ສ້ອມແປງ

1

2

ການສະໜອງ
ສິນຄ້າ

1

2

ການບໍ່ລິການ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

1

2

ການບໍລິການ 
ທີ່ປຶກສາ

1

2

a ໃນກໍລະນີຂອງການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ.
b ໄດ້ຈາກແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ.
c “ກໍາລັງປະຕິບັດ” ຫຼື ”ສຳເລັດ.”
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C.  ຕາຕະລາງການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ສໍາລັບ 
ການປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ

[ADB ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ສະເພາະແຕ່ສັນຍາທີ່ມີປະເດັນຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນ.]

ວັນທີທົບທວນ: ຊື່ຜູ້ທົບທວນ:

ເລກທີສັນຍາ ແລະ ວັນທີສັນຍາ: ມູນຄ່າສັນຍາ (ໂດລາສະຫະລັດ):

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ:

ຄຸນລັກສະນະ ຄຳເຫັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ພົບພໍ້

ການຈັດເກັບເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ເອກະສານອ້າງເອງຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ການອອກເອກະສານປະມູນດ້ວຍການສົມທຽບລາຄາ 
ໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະ ຈຳນວນບໍລິສັດທີ່ຈະສົ່ງເອກະສານ 
ດັ່ງກ່າວ

ໄລຍະເວລາອະນຸຍາດໃຫ້ເພື່ອກະກຽມໃບສະເໜີລາຄາ

ການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ (ບໍ່ແມ່ນການປະເມີນ) 
ເອກະສານທີ່ຍັງຢູ່ກ່ຽວກັບໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ຊື່ຜູ້ 
ສະໜອງ ທີ່ໄດ້ຍື່ນໃບສະເໜີລາຄາ

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການສົມທຽບລາຄາ ແລະ 
ວັນທີ ລວມທັງຄໍາເຫັນ, ຖ້າມີ

ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ຫືຼ ເອກະສານສັ່ງຊື້

ການຮ້ອງທຸກ ຫືຼ ປະເດັນທີ່ຕິດພັນ

ການບົ່ງຊີ້ ເຖິງການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດທີ່ອາດເປັນ 
ໄປໄດ້

ປະເດັນອື່ນໆ.
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D.  ຕາຕະລາງການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ສໍາລັບ 
ການປະມູນຮູບແບບອື່ນໆ

[ADB ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ສະເພາະແຕ່ສັນຍາທີ່ມີປະເດັນຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນ.]

ວັນທີທົບທວນ: ຊື່ຜູ້ທົບທວນ:

ເລກທີສັນຍາ ແລະ ວັນທີສັນຍາ: ມູນຄ່າສັນຍາ (ໂດລາສະຫະລັດ):

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ:

ຮູບແບບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ:   
 ການປະມູນເປີດກວ້າງ (OCB)      ການປະມູນວົງແຄບ (LCB)  
             ການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ                ອື່ນໆ, ໃຫ້ລະບຸ: _______

ປະເພດການປະມູນ:  
 ການສະໜອງສິນຄ້າ ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ປຶກສາ

ຄຸນລັກສະນະ ຄຳເຫັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ພົບພໍ້

ການຈັດເກັບເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ເອກະສານອ້າງເອງຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ການລົງຂ່າວໂຄສນາ

ການຄັດເລືອກຄຸນວູດທິກ່ອນການປະມູນ ຫຼື ຕາມຫູັງ

ເອກະສານປະມູນ

ໄລຍະເວລາອະນຸຍາດໃຫ້ເພື່ອຍື່ນຊອງປະມູນ

ການເປີດຊອງປະມູນ ແລະ ບັນທຶກການເປີດຊອງປະມູນ

ບັນທຶກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການປະມູນ, ການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ 
ເອກະສານທີ່ຍັງຢູ່ ກ່ຽວກັບເອກະສານຍື່ນປະມູນ, ຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ 

ການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ

ການເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາ

ເອກະສານສັນຍາ

ການຮ້ອງທຸກ ຫືຼ ປະເດັນທີ່ຕິດພັນ

 ການບົ່ງຊີ້ ເຖິງການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້

ປະເດັນອື່ນໆ 

ການໃຫ້ເຫດຜົນ ເພື່ອດໍາເນີນການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ (ຖ້າໄດ້ນໍາໃຊ້)

LCB = ການປະມູນວົງແຄບ, OCB = ການປະມູນເປີດກວ້າງ.
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E.  ຕາຕະລາງການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ສໍາລັບ 
ສັນຍາບໍລິການທີ່ປຶກສາ

[ADB ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ສະເພາະແຕ່ສັນຍາທີ່ມີປະເດັນຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນ.]

ວັນທີທົບທວນ: ຊື່ຜູ້ທົບທວນ:

ເລກທີສັນຍາ ແລະ ວັນທີສັນຍາ: ມູນຄ່າສັນຍາ (ໂດລາສະຫະລັດ):

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ:

ຮູບແບບການຈັດຈ້າງ: QCBS QBS FBS   
  LCS  CQS SSS  
  ອື່ນໆ,ໃຫ້ລະບຸ:___________

ປະເພດການຈັດຈ້າງ:  ບໍລິສັດ ບຸກຄົນ

ຄຸນລັກສະນະ ຄຳເຫັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ພົບພໍ້

ການຈັດເກັບເອກະສານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ເອກະສານອ້າງເອງຂອງແຜນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ການລົງຂ່າວໂຄສນາ

ການອອກເອກະສານແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກະສານສະເໜີໂຄງການ

ບັນຊີຄັດຈ້ອນ: ການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈໍານວນ, ຊື່ ແລະ ອື່ນໆ.

Time allowed for submission of proposals

ບັນທັດຖານການປະເມີນ

ການປະເມີນຜົນດ້ານເຕັກນິກ

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ, ແລະ ຄໍາເຫັນ, ຖ້າມີ (ກວດກາ ແລະ  
ຢັ້ງຢືນ ເອກະສານທີ່ຍັງຢູ່ ກ່ຽວກັບເອກະສານສະເໜີໂຄງການ)

ການເປີດຊອງປະມູນດ້ານການເງິນ

ການປະເມີນຜົນລວມດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ

ການເຜີຍແຜ່ການມອບສັນຍາ

ເອກະສານສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ

ການຮ້ອງທຸກ ຫືຼ ປະເດັນທີ່ຕິດພັນ

ການບົ່ງຊີ້ ເຖິງການລະເມີດຄວາມຊື່ສັດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້
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ປະເດັນອື່ນໆ

 ການໃຫ້ເຫດຜົນ ເພື່ອດໍາເນີນການເຮັດສັນຍາໂດຍກົງ 
(ຖ້າໄດ້ນໍາໃຊ້)

CQS = ການຈັດຈ້າງຕາມຄຸຸນວຸດທິ, FBS = ການຈັດຈ້າງຕາມງົບປະມານຕົວຈິງ, LCS = ການຈັດຈ້າງຕາມມູນ 
ຄ່າຕໍ່າສຸດ, QBS = ການຈັດຈ້າງສະເພາະຄຸນນະພາບ, QCBS = ການຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ, 
SSS = ການຈັດຈ້າງຈາກແຫຼ່ງດຽວ.
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ການທົບທວນວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

ຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີ້ ສະໜອງຂໍ້ມູນການດຳເນີນການທົບທວນຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມທີ່ ADB 
ນໍາໃຊ້ນັ້ນມີສອງວິທີການຄື: ການທົບທວນກ່ອນ ແລະ ການທົບທວນຕາມພາຍຫຼັງ (ການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ) ເຊິ່ງໄດ້ 
ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການໂຄງການທີ່ສະໜອງທຶນທັງໝົດ ຫືຼ ບາງສ່ວນ ໃນຮູບແບບເງິນກູ້ ຫືຼ ເງິນຊ່ວຍ ເຫືຼອລ້າ  
ຈາກ ADB ຫຼື ກອງທຶນທີ່ ADB ຄຸ້ມຄອງ. ການທົບທວນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນ ຂັ້ນຕອນ 
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ຄູ່ມືແນະນໍາ 
ຍັງໄດ້ສົນທະນາ ວິທີການ ເພື່ອກຳນົດປະເພດການທົບທວນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າ້ໃນສັນຍາສະເພາະ 
ຂອງໂຄງການ ບົນພື້ນຖານການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ ແລະ ມູນຄ່າສັນຍາ 
ແລະ ຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນຂອງມັນ, ທັງຍົກໃຫ້ເຫັນປັດໃຈອື່ນໆ ທີ່ນຳມາພິຈາລະນາເພື່ອປະຕິບັດຕໍ່ແຕ່ລະ 
ປະເພດຂອງການທົບທວນ.

9 789292 612207

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

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

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


