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ຂອບເຂດຂອງງານ ( Terms of reference : TOR ) 

Outsourcing cleaning service for Hongsa site 

1. ຄວາມເປັນມາ 

ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຖກືສາ້ງຕັງ້ຂືນ້ໃນປີ 2009 ໂດຍ ບໍລສິດັ ບາ້ນປູ ພາເວ ີຈາໍກດັ (BPP), ບໍລສິດັຜະລດິໄຟຟາ້ ລາດຊບູລ ີໂຮນ
ດີງ້ຈາໍກດັ (RATCH), ແລະ ລດັວສິາຫະກດິຖຮື ນ້ລາວ (LHSE) ພດັທະນາ ແລະ ດໍາເນນີງານການກໍໍ່ ສາ້ງໂຮງໄຟຟາ້ປາກບໍໍ່ ຖໍ່ ານຫນີ ທີໍ່ ມີ
ກໍາລງັການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ໄດ ້1.878 MW ໂດຍທົໍ່ ວໄປເອີນ້ວໍ່ າ ‘ໂຮງໄຟຟາ້ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນຫງົສາ. ໂຮງໄຟຟາ້ພະລງັງານຄວາມ
ຮອ້ນຫງົສາ ເປັນໂຮງໄຟຟາ້ທີໍ່ ມກີໍາລງັການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ໄດສູ້ງສ ດຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເພືໍ່ ອສະໜອງພະລງັງານໄຟຟາ້ໃຫແ້ກໍ່ ສອງປະເທດ 
ລາວ ແລະ ໄທ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຕັງ້ຢູໍ່ ທ ີເມອືງຫງົສາ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີສປປ ລາວ 

2. ວດັຖ ປະສງົ 
ບໍລສິດັ ໄຟຟ້າຫງົສາ ຈໍາກດັ ມຈີ ດປະສງົເພືໍ່ ອຈດັຈາ້ງຜູຮ້ບັເໝາົວຽກງານອານາໄມ  ສໍາຫ ບັອາຄານສໍານກັງານ ຫອ້ງການ,ອາຄານທີໍ່ ພກັອາໄສ
ຂອງພະນກັງານ ແລະ ຜູບໍ້ລິຫານ,ອາຄານໂຮງອາຫານ ແລະ ອາຄານອະເນກປະສງົ ລວມທງັໝົດ 89 ອາຄານ ຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟ້າຫງົສາ 
ຈາໍກດັ ເມອືງຫງົສາ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີສປປ ລາວ ດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີ ້ 
2.1 ບໍລກິານອານາໄມ ອາຄານທີໍ່ ພກັອາໄສຂອງພະນກັງານແລະຜູບໍ້ລຫິານ 
2.2 ບໍລກິານຊກັລດີເສືອ້ຜາ້ ຂອງພະນກັງານ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານ 
2.3 ບໍລກິານອານາໄມອາຄານອະເນກປະສງົພາຍໃນພືນ້ທີໍ່ ຂອງໂຄງການ 
2.4 ບໍລກິານອະນາໄມພືນ້ທີໍ່ ສໍານກັງານລວມທັງ້ຫອ້ງສ ຂາ ແລະ ພືນ້ທີໍ່ ອາຄານອະເນກປະສງົຕໍ່ າງໆ 

 
3.  ຄ ນສມົບດັຂອງຜູສ້ະເໜລີາຄາ 

3.1 ຜູສ້ະເໜລີາຄາຕອ້ງເປັນນຕິບິ ກຄນົຜູທ້ີໍ່ ມວີດັຖ ປະສງົໃນການໃຫບໍ້ລກິານວຽກງານອານາໄມ ຕາມໜງັສຮືບັຮອງນຕິບິ ກຄນົຕາມກດົ
ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ 

3.2 ຜູຈ້ດັການ ແລະ ຫວັໜາ້ງານຈະຕອ້ງມປີະສບົການໃນການບໍລຫິານວຽກງານອານາໄມ ບໍໍ່ ນອ້ຍກວໍ່ າ 3 ແລະ 2ປີ ຕາມລໍາດບັ 

3.3 ຜູສ້ະເໜລີາຄາຕອ້ງບໍໍ່ ແມໍ່ ນພະນກັງານ ຫ  ືມຄີວາມສໍາພນັຕາມກດົໝາຍກບັ ຄະນະກໍາມະການຈດັຊື ້ຈດັຈາ້ງ ຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົ
ສາ ຈາໍກດັ 

3.4 ຜູສ້ະເໜລີາຄາຕອ້ງບໍໍ່ ເປັນຜູມ້ຜີນົປະໂຫຍດຮໍ່ ວມກນັກບັຜູສ້ະເໜລີາຄາລາຍອືໍ່ ນ ຫ  ືບໍໍ່ ເປັນຜູກ້ະທໍາການອນັເປັນການຂດັຂວາງການ
ແຂໍ່ ງຂນັປະກວດລາຄາປະມູນໃນຄັງ້ນີ ້

4. ເກນການພຈິາລະນາຄດັເລອືກ 

ຄະນະກໍາມະການຈດັຊື ້ຈດັຈາ້ງ ຈະເປີດຊອງຂໍສ້ະເໜ ີແລະ ພຈິາລະນາຂໍສ້ະເໜທີາງດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ລາຄາດັໍ່ ງນິ ້

4.1 ພຈິາລະນາຂໍສ້ະເໜທີາງດາ້ນເຕກັນກິ 10% 

4.2 ພຈິາລະນາຈາກລາຄາທີໍ່ ສະເໜ ີນໍາ້ໜກັ ຄະແນນ 90% 
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4.3 ຖາ້ຜູສ້ະເໜລີາຄາຄນົໃດມຄີ ນສມົບດັບໍໍ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມຂໍ ້3 ຫ  ືຢໍ່ ືນເອກສານການສະເໜລີາຄາບໍໍ່ ຖກືຕອ້ງ ຫ  ືບໍໍ່ ຄບົ ຕາມຂໍ ້5 ຄະນະ
ກໍາມະການຈດັຊື ້ຈດັຈາ້ງ ຂໍສະຫງວນສດິບໍໍ່ ພຈິາລະນາຂໍສ້ະເໜຂີອງຜູສ້ະເໜລີາຄາຄນົນັນ້ ຍກົເວັນ້ຂໍຜ້ດິພາດໜອ້ຍໜ ໍ່ ງ ຫ  ືບໍໍ່ ແມໍ່ ນ
ສາລະສໍາຄນັ 

4.4 ຖາ້ຜູສ້ະເໜລີາຄາ ສະເໜລີາຍລະອຽດແຕກຕໍ່ າງຈາກເງ ືໍ່ອນໄຂ ທີໍ່  ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ກໍາໜດົໃນສໍ່ ວນທີໍ່ ສໍາຄນັ ຫ  ືມຜີນົ
ໃຫເ້ກດີການໄດປ້ຽບເສຍປຽບລະຫວໍ່ າງຜູສ້ະເໜລີາຄາຄນົອືໍ່ ນ 

4.5 ໃນການຕດັສນິການປະມູນ ຫ  ືໃນການເຮດັສນັຍາ ຄະນະກໍາມະການຈດັຊື ້ຈດັຈາ້ງ ມສີດິໃຫຜູ້ສ້ະເໜລີາຄາ ອະທບິາຍ ຫ  ືຊີແ້ຈງ 
ຕາມຄວາມຈງິ ເຖງິ ສະພາບ ສະຖານະ ຫ  ືຄວາມຈງິອືໍ່ ນ ໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງກບັຜູສ້ະເຫນລີາຄາໄດ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຈະບໍໍ່

ຮບັລາຄາ ຫ  ືບໍໍ່ ເຮດັສນັຍາ ຫາກຫ ກັຖານດງັກໍ່ າວບໍໍ່ ເໝາະສມົ ຫ  ືບໍໍ່ ພຽງພໍ ຫ  ືບໍໍ່ ຖກືຕອ້ງ 

4.6 ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຂໍສະຫງວນສດິໃນການ ຍກົເລກີການປະມູນ ຫ  ືບໍໍ່ ຮບັພຈິາລະນາຈດັຈາ້ງ ອງີຕາມການພຈິາລະນາຂອງ
ຄະນະກໍາມະການຈດັຊື ້ຈດັຈາ້ງ ໂດຍພຈິາລະນາຈາກຜນົປະໂຫຍດ ຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ເປັນຫ ກັ ແລະ ຖວືໍ່ າການ
ຕດັສນິໃຈຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ເປັນເດດັຂາດ ຜູສ້ະເໜລີາຄາບໍໍ່ ມສີດິຮຽກຮອ້ງ ຄໍ່ າເສຍຫາຍກບັ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ 
ຈາໍກດັ 

5. ການສະເໜລີາຄາ 

5.1 ຜູສ້ະເໜລີາຄາ ຕອ້ງຢືໍ່ ນຊອງປະມູນຈໍານວນ 2 ຊອງຄ:ື ຊອງທາງດາ້ນເຕກັນກິ 1 ຊອງ ແລະ ຊອງລາຄາທີໍ່ ສະເໜ ີ1 ຊອງ 

5.1.1 ຊອງເຕກັນກິປະກອບດວ້ຍ 

a) ລາຍລະອຽດ ແລະ ປະຫວດັການເຮດັວຽກຂອງບໍລສິດັ (Company Profile) ແລະ ໃຫຄ້ດັຕດິເອກະສານອາ້ງ
ອງີທີໍ່ ຄກືນັ ຫ  ືຄາ້ຍຄກືບັງານປະມູນນີ ້1 ປີ ຍອ້ນຫ ງັ 

b) ເເຜນການດໍາເນນີວຽກງານບໍລກິານອານາໄມ 

c) ລາຍລະເອຍີດ ວດັສະດ  ອ ປະກອນ ເຄືໍ່ ອງມ ືນໍາ້ຍາເຄມທີີໍ່ ໃຊໃ້ນການອະນາໄມ ສໍາຫ ບັງານປະມູນຄັງ້ນີ ້

d) ໜງັສຮືບັຮອງນຕິບິ ກຄນົ  

e) ໃບຢັງ້ຢືນນການຈດົທະບຽນອາກອນ ຫ  ືໃບຢັງ້ຢືນການມອບເລກປະຈາໍຕວົຜູເ້ສຍອາກອນ ຫ  ືໃບຢັງ້ຢືນການ
ມອບພນັທະອາກອນ (ຖາ້ມ)ີ 

f) ໃບຍັງ້ຍນືການມອບອໍານາດ (ຖາ້ມ)ີ 

g) ແຜນຜງັບ ກຄະລາກອນ ແລະ ຜງັການບໍລຫິານ ແລະ ຜງັການຕດິຕໍໍ່ ປະສານງານທງັໝດົ ພອ້ມ CV ສ າລບັງານ
ປະມູນຄັງ້ນິ ້

h) ແຜນການຝ ກອບົລມົພະນກັງານ ເພືໍ່ ອໃຫຕ້ະຫນກັເຖງິຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫ  ດຜໍ່ ອນອ ປະຕເິຫດ ຕະຫ ອດ
ໄລຍະເວລາສນັຍາ 

i) ແຜນການກວດສ ຂະພາບປະຈາໍປີພອ້ມລາຍລະອຽດ 

j) ເອກະສານ Certification ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001, ISO 45001 ຂອງຜູສ້ະເໜລີາຄາ 
(ຖາ້ມ)ີ 
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k) ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນສິໍ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງຜູສ້ະເໜລີາຄາ (ຖາ້ມ)ີ 

l) ແຜນການຕອບໂຕເ້ຫດສ ກເສນີ ຂອງຜູສ້ະເໜລີາຄາ (ຖາ້ມ)ີ 

5.1.2 ຊອງລາຄາ ປະກອບດວ້ຍ ໃບສະເໜລີາຄາ ພອ້ມລາຍລະອຽດ ແລະ ລາຄາທີໍ່ ສະເໜມີາຕອ້ງລວມຄໍ່ າພາສອີາກອນຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ເກດີຂ ນ້ຕາມ
ສນັຍານີ ້

a) ລາຄາທີໍ່ ສະເໜຕີອ້ງເປັນສະກ ນເງນິກບີເທົໍ່ ານັນ້ 

b) ເງນິຄໍ່ າຈາ້ງທີໍ່ ສະເຫນ ີຫ  ືເຮດັສນັຍາ ບໍໍ່ ລວມຄໍ່ າລໍ່ ວງເວລາ  

5.2 ຜູສ້ະເໜລີາຄາຕອ້ງເຮດັສໍາເນາົຂໍສ້ະເຫນຕີໍ່ າງໆ ໃສໍ່ ໃນ USB ແລະ ໃສໍ່ ໃນຊອງປະມູນແຕໍ່ ລະຊອງຕືໍ່ ມຈາກເອກສານຕົນ້ສະບບັຂອງ
ທາງດາ້ນເທກັນກິ ແລະ ຊອງລາຄາ ໃນກໍລະນເີອກສານຕົນ້ສະບບັບໍໍ່ ກງົກນັກບັເອກສານສໍາເນາົ ໃຫຍ້ ດຖເືອກສານຕົນ້ສະບບັເປັນ
ຫລກັ 

5.3 ກໍານດົຢືນລາຄາ 120 ວນັ ນບັຈາກວນັທີໍ່ ຢືໍ່ ນຊອງປະມູນ 

5.4 ຜູສ້ະເໜລີາຄາຈະຕອ້ງຢືໍ່ ນປະມູນ ໂດຍປິດຊອງ ແລະ ຈໍ່ າໜາ້ຊອງ ແລະ ສົໍ່ ງ ເອກະສານມາທີໍ່ ສະຖານທດີັໍ່ ງນິ ້ພາຍໃນວນິທ ີ20 
ກນັຍາ 2022 

Ms. Phannipa Kiatbumrung (Procurement Technical (Equivalent to Division Manager) 

Address 1: Hongsa Power Company Limited 

NNN Building 4th Floor/Room No. D5, Boulichan Road, 

Phonsinouan Village, Sisattanark District, Vientiane Capital, Lao PDR. 

Address 2: Hongsa Power Company Limited 

Phonchan Office, Hongsa Sub-district, Xayabouly District, Lao PDR. 

Tel: +856(0)74266121-4 EXT. 1141 

E-mail address: Phannipa_k@hongsapower.com  

 

6. ໄລຍະເວລາການຈາ້ງ 

ໄລຍະເວລາການຈາ້ງ 3 ປີ  ເລີໍ່ ມຕັງ້ແຕໍ່  ວນັທີໍ່  1  ມງັກອນ 2023 - 31 ທນັວາ 2025 

7. ຫ ກັປະກນັ 

7.1 ໜງັສຄໍືາ້ປະກນັການປະຕບິດັສັນັຍາ: 

7.1.1 ຈາໍນວນ 10% ຂອງມູນຄໍ່ າສນັຍາ ໃນຖານະທີໍ່ ເປັນຫ ກັປະກນັຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ ຂອງຜູໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າ ພາຍໃຕ ້
ສນັຍານີ ້ໂດຍຜູໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າ ຕອ້ງສົໍ່ ງມອບຫ ກັປະກນັສນັຍາໃຫແ້ກໍ່ ຜູເ້ຊົໍ່ າ ກໍ່ ອນໄລຍະເວລາໃນການເລີໍ່ ມສນັຍາ ແລະ ຕອ້ງມອີາຍ  ຫ  ືມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້ເປັນ
ເວລາ 37 ເດອືນ ນບັຈາກວນັເລີໍ່ ມສນັຍາ 
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7.1.2 ຫ ກັປະກນັໃນທີໍ່ ນີຕ້ອ້ງຖກືບງັຄບັໃຊພ້າຍໃຕກ້ດົໝາຍເຊັໍ່ ນດຽວກນັກບັໃນສນັຍາ. 

7.1.3 ທາງ HPC ຈະຄນື ເງນີປະກນັການປະຕບິດັສນັຍາ ໃຫແ້ກໍ່ ຜູໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າພາຍໃນ 30 ວນັ ຫ ງັຈາກ (i) ສິນ້ສ ດໄລຍະເວລາສນັຍາ (ii) 
ຫ ງັຈາກຜູໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າໄດສ້ິນ້ສ ດພນັທະຜູກພນັຕາມສນັຍາເຊົໍ່ າ ໂດຍບໍໍ່ ມຄີໍ່ າໃຊຈ້ໍ່ າຍໃດໆ ທງັສິນ້. 

8. ໜາ້ທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜ ດຊອບຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງ 

8.1 ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ຕອ້ງຈດັສົໍ່ ງລາຍຊືໍ່ ພະນກັງານ ໃຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ເພືໍ່ ອພຈິາລະນາຄ ນສມົບດັ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຕາມເກນ
ກໍາໜດົດຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ພາຍໃນ 15 ວນັ ຫ ງັຈາກເຊນັສນັຍາຈາ້ງ ຖາ້ພະນກັງານ ບໍໍ່ ຜໍ່ ານການພຈິາລະນາ ຜູ ້
ຮບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັສົໍ່ ງພະນກັງານ ຄນົໃໝໍ່ ໃຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ພຈິາລະນາຄ ນສມົບດັ ແລະ ຄວາມສາມາດ ອກີເທືໍ່ ອໜ ໍ່ ງ 
ເພືໍ່ ອໃຫຜ້ໍ່ ານການທດົສອບຕາມຈາໍນວນຄບົ 56 ຄນົ 

8.2 ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ຕອ້ງຈດັຫາພະນກັງານ ທີໍ່ ມຄູີນສມົບດັ ລາຍລະອຽດດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີ ້

8.2.1 ວຽກງານອະນາໄມ ຈາໍນວນ 54 ຄນົ ທີໍ່ ມຄີ ນສມົບດັດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີ ້

a) ສນັຊາດລາວ  

b) ອາຍ ຕັງ້ແຕໍ່  20 ປີຂ ນ້ໄປແຕໍ່ ບໍໍ່ ເກນີ 55 ປີ 

c) ຕອ້ງມວີ ດທກິານສ ກສາລະດບັ ຊັນ້ປະຖມົປໍ4ຂ ນ້ໄປ 

d) ສ ຂະພາບດ,ີ ແຂງແຮງ ບໍໍ່ ມພີະຍາດປະຈາໍຕວົ ບໍໍ່ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍໍ່ ທີໍ່ ຮາ້ຍແຮງ ຫ  ືຢູໍ່ ໃນໄລຍະທີໍ່ ອາການປະກດົເປັນ
ທີໍ່ ໜາ້ລງັກຽດແກໍ່ ສງັຄມົ ຫ  ືເປັນພະຍາດທີໍ່ ມຜີນົກະທບົຕໍໍ່ ການປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ . 

e) ບໍໍ່ ເປັນຜູທ້ີໍ່ ມກີານປະພ ດຕນົເຊືໍ່ ອມເສຍ ຫ  ືບໍໍ່ ປະຕບິດັຕາມວດັທະນະທໍາ, ຮດີຄອງປະເພນ.ີ 

f) ບໍໍ່ ເປັນຄນົທີໍ່ ບໍໍ່ ມຄີວາມສາມາດ, ສະຕບໍິໍ່ ດ ີຫ  ືມຮີໍ່ າງກາຍບໍໍ່ ພອ້ມ ຫ  ືຈດິບໍໍ່ ເໝາະສມົທີໍ່ ຈະປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ ໄດ.້ 

g) ບໍໍ່ ເຄຍີຕດິຄ ກ ຫ  ືຄະດຮີາ້ຍແຮງ. 

h) ເປັນບ ກຄນົທີໍ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານໄດດ້,ີ ມມີາລະຍາດດ,ີ ສ ພາບຮຽບຮອ້ຍ, ຮກັວຽກງານບໍລກິານ ໂດຍບໍໍ່

ສະແດງອອກເຖງິບ ກຂະລກິກະພາບໂມໂຫ ໃຈຮາ້ຍ ຫ  ືສະແດງຄວາມບໍໍ່ ພໍໃຈຕໍໍ່ ວຽກງານໃຫບໍ້ລກິານຕໍໍ່ ຜູວ້ໍ່ າຈາ້ງ. 

8.2.2 ຜູຈ້ດັການ ຫ  ືSite Manager ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ລາຍລະອຽດດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີ ້

a) ອາຍ ຕັງ້ແຕໍ່  25 ປີຂ ນ້ໄປແຕໍ່ ບໍໍ່ ເກນີ 55 ປີ 

b) ຕອ້ງມວີ ດທກິານສ ກສາລະດບັຊັນ້ສູງຂືນ້ໄປ 

c) ມປີະສບົການໃນການເຮດັວຽກຫ ຄືວບຄ ມວຽກງານແມໍ່ ບາ້ນໃນການປະຕບິດັວຽກອະນາໄມອາຄານທີໍ່ ພກັອາໄສ
ມາກໍ່ ອນມປີະສບົການຢໍ່ າງໜອ້ຍ 3 ປີ 

d) ສ ຂະພາບດ,ີ ແຂງແຮງ ບໍໍ່ ມພີະຍາດປະຈາໍຕວົ ບໍໍ່ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍໍ່ ທີໍ່ ຮາ້ຍແຮງ ຫ  ືຢູໍ່ ໃນໄລຍະທີໍ່ ອາການປະກດົເປັນ
ທີໍ່ ໜາ້ລງັກຽດແກໍ່ ສງັຄມົ ຫ  ືເປັນພະຍາດທີໍ່ ມຜີນົກະທບົຕໍໍ່ ການປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ . 

e) ບໍໍ່ ເປັນຜູທ້ີໍ່ ມກີານປະພ ດຕນົເຊືໍ່ ອມເສຍ ຫ  ືບໍໍ່ ປະຕບິດັຕາມວດັທະນະທໍາ, ຮດີຄອງປະເພນ.ີ 

f) ບໍໍ່ ເປັນຄນົທີໍ່ ບໍໍ່ ມຄີວາມສາມາດ, ສະຕບໍິໍ່ ດ ີຫ  ືມຮີໍ່ າງກາຍບໍໍ່ ພອ້ມ ຫ  ືຈດິບໍໍ່ ເໝາະສມົທີໍ່ ຈະປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ ໄດ.້ 
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g) ບໍໍ່ ເຄຍີຕດິຄ ກ ຫ  ືຄະດຮີາ້ຍແຮງ. 

h) ເປັນບ ກຄນົທີໍ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານໄດດ້,ີ ມມີາລະຍາດດ,ີ ສ ພາບຮຽບຮອ້ຍ, ຮກັວຽກງານບໍລກິານ ໂດຍບໍໍ່

ສະແດງອອກເຖງິບ ກຂະລກິກະພາບໂມໂຫ ໃຈຮາ້ຍ ຫ  ືສະແດງຄວາມບໍໍ່ ພໍໃຈຕໍໍ່ ວຽກງານໃຫບໍ້ລກິານຕໍໍ່ ຜູວ້ໍ່ າຈາ້ງ. 

8.2.3 ຜູຄ້ວບຄ ມງານ (Supervisor) ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ລາຍລະອຽດດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີ ້

a) ອາຍ ຕັງ້ແຕໍ່  25 ປີຂ ນ້ໄປແຕໍ່ ບໍໍ່ ເກນີ 55 ປີ 

b) ຕອ້ງມວີ ດທກິານສ ກສາລະດບັ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ(ມ7)ຂືນ້ໄປ  

c) ມປີະສບົການໃນການເຮດັວຽກຫ ຄືວບຄ ມວຽກງານແມໍ່ ບາ້ນໃນການປະຕບິດັວຽກອະນາໄມອາຄານທີໍ່ ພກັອາໄສ
ມາກໍ່ ອນມປີະສບົການຢໍ່ າງໜອ້ຍ 2 ປີ 

d) ສ ຂະພາບດ,ີ ແຂງແຮງ ບໍໍ່ ມພີະຍາດປະຈາໍຕວົ ບໍໍ່ ເປັນພະຍາດຕດິຕໍໍ່ ທີໍ່ ຮາ້ຍແຮງ ຫ  ືຢູໍ່ ໃນໄລຍະທີໍ່ ອາການປະກດົເປັນ
ທີໍ່ ໜາ້ລງັກຽດແກໍ່ ສງັຄມົ ຫ  ືເປັນພະຍາດທີໍ່ ມຜີນົກະທບົຕໍໍ່ ການປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ . 

e) ບໍໍ່ ເປັນຜູທ້ີໍ່ ມກີານປະພ ດຕນົເສືໍ່ ອມເສຍ ຫ  ືບໍໍ່ ປະຕບິດັຕາມວດັທະນະທໍາ, ຮດີຄອງປະເພນ.ີ 

f) ບໍໍ່ ເປັນຄນົທີໍ່ ບໍໍ່ ມຄີວາມສາມາດ, ສະຕບໍິໍ່ ດ ີຫ  ືມຮີໍ່ າງກາຍບໍໍ່ ພອ້ມ ຫ  ືຈດິບໍໍ່ ເໝາະສມົທີໍ່ ຈະປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ ໄດ.້ 

g) ບໍໍ່ ເຄຍີຕດິຄ ກ ຫ  ືຄະດຮີາ້ຍແຮງ. 

h) ເປັນບ ກຄນົທີໍ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານໄດດ້,ີ ມມີາລະຍາດດ,ີ ສ ພາບຮຽບຮອ້ຍ, ຮກັວຽກງານບໍລກິານ ໂດຍບໍໍ່

ສະແດງອອກເຖງິບ ກຂະລກິກະພາບໂມໂຫ ໃຈຮາ້ຍ ຫ  ືສະແດງຄວາມບໍໍ່ ພໍໃຈຕໍໍ່ ວຽກງານໃຫບໍ້ລກິານຕໍໍ່ ຜູວ້ໍ່ າຈາ້ງ. 

8.3 ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ຕອ້ງດໍາເນນີການຈດັສົໍ່ ງເອກສານຂອງພະນກັງານ ດັໍ່ ງນີໃ້ຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ກໍ່ ອນວນັທີໍ່ ເລີໍ່ ມສນັຍາຈາ້ງ 7 ວນັ 

a) ປະຫວດັພະນກັງານ ພອ້ມທງັລະບ ທີໍ່ ຢູໍ່  ແລະ ເບໂີທລະສບັທີໍ່ ສາມາດຕດິຕໍໍ່ ໄດ ້( CV) 

b) ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ 

c) ສໍາເນາົສໍາມະໂນຄວົ 

d) ໃບຮບັຮອງແພດການກວດຮໍ່ າງກາຍຂັນ້ພືນ້ຖານ 

e) ໃບແຈງ້ໂທດ 

f) ໃບຜໍ່ ານງານ (ຖາ້ມ)ີ 

g) ບດັສກັວກັຊນີ 

h) ຜນົກວດ ATK ກໍ່ ອນເລິໍ່ ມວຽກ 1 ມື ້

8.4 ໜາ້ທີໍ່ ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານແຕໍ່ ລະຕໍາແໜໍ່ ງ 

8.4.1 ຜູຈ້ດັການ/Site Manager ເຮດັໜາ້ທີໍ່   

a) ຝໍ່ າຍບ ກຄນົ ທີໍ່ ຈະຄອຍເບິໍ່ ງແຍງ ດາ້ນກດົລະບຽບ ການຂາດວຽກ ການຈດັພະນກັງານທດົແທນ ແລະ ຄວາມ
ປະພ ດຂອງພະນກັງານ  

b) ເບິໍ່ ງແຍງ ແລະ ປະສານວຽກທັງ້ໝດົຂອງທ ກສໍ່ ວນງານ 
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c) ສະເໜແີຜນງານ ອະນາໄມໃນເດອືນຖດັໄປໃຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ອານ ມດັ ລໍ່ ວງໜາ້ບໍໍ່ ນອ້ຍກວໍ່ າ 1 
ອາທດິ ກໍ່ ອນການປະຕບິດັງານ 

d) ຈດັປະຊ ມ ພະນກັງານໃນທ ກໆ ເດອືນ ເພືໍ່ ອ ພຈິາລະນາ ແລະ ຕດິຕາມຜນົການເຣັດວຽກ ຂອງພະນກັງານ ແລະ 
ປັບປ ງປະສດິທພິາບການເຣດັວຽກໃຫສ້ອດຄອ້ງກບັສນັຍາ 

e)  ສາ້ງບດົລາຍງານ ແລະ ສໍ່ ງຜນົລາຍງານການປະຕ ບດັວຽກງານປະຈ າອາທດິ ແລະ ປະຈ າເດອືນໃຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້
ຫງົສາ ຈາໍກດັ ພຈິາລະນາ 

f) ປະຊູມ ຫາລ ືຮໍ່ ວມກບັ ບໍລ ສດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ເພືໍ່ ອຫາທາງແກໄ້ຂ ຫ  ືປັບປ ງປະສດິທພິາບການເຣດັວຽກ
ງານ ອະນາໄມ ຕາມສນັຍາ 

g) ຈດັທໍາແຜນງານໃຫພ້ະນກັງານຈະຕອ້ງກວດ ATK ທ ກໆ5ມືສໍ້າລບັພະນກັງານເຂົາ້ປະຕບິດັວຽກງານໃນພືນ້ທີໍ່

ໂຄງການ ຫ  ືປະຕບິດັຕາມຂໍນ້ະໂຍບາຍປະກາດໃຊກ້ານກວດ ATK ຂອງບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ. 

8.4.2 ຜູຄ້ວບຄ ມງານ/Supervisor ເຮດັໜາ້ທີໍ່  

a) ປະຕບິດັຕາມຄໍາສັໍ່ ງຂອງ ຜູຈ້ດັການ/Site Manager 

b) ເບີໍ່ ງແຍງ ແລະ ຄວບຄູມພະນກັງານອະນາໄມໃຫປ້ະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ ໃຫສໍ້າເລດັຕາມແຜນທີໍ່ ວາງໄວ ້ 

c) ຄວບຄ ມວຽກງານອະນາໄມດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີ ້

- ພືນ້ທີໍ່  1 ອາຄານ ສໍານກັງານ ຫອ້ງການ ຂອງບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ທີໍ່ ເມອືງຫງົສາ ຈາໍນວນ 36 ອາຄານ 

- ພືນ້ທີໍ່  2 ອາຄານທີໍ່ ພກັຂອງພະນກັງານ ແລະຜູບໍ້ລຫິານ ຈາໍນວນ 27 ອາຄານ 

- ພືນ້ທີໍ່  3 ອາຄານໂຮງອາຫານ ຈາໍນວນ 3 ອາຄານ 

- ພືນ້ທີໍ່  4 ອາຄານອະເນກປະສງົ ຈາໍນວນ 9 ອາຄານ 

- ພືນ້ທີໍ່  5 ອາຄານVisitor Center ຈາໍນວນ 1 ອາຄານ 

d) ກວດສອບ ແລະ ກວດກາຜນົປະຕບິດັວຽກງານ ອະນາໄມ ເພືໍ່ ອໃຫມ້ຄີວາມສະອາດ ແລະ ຮຽບຮອ້ຍຕາມສນັຍາ 

e) ກວດກາຜນົການອະນາໄມຂອງພະນກັງານອະນາໄມແຕໍ່ ລະຄນົ ໃຫມ້ຄີວາມສະອາດຮຽບຮອ້ຍຕະຫ ອດເວລາ 
ພອ້ມທັງ້ປິດໄຟຟາ້ ປິດເຄືໍ່ ອງປັບອາກາດ  ປິດນໍາ້ປະປາ ຖອດປັກໄຟຟາ້ອືໍ່ ນໆ ໃນອາຄານທີໍ່ ຮບັຜດິຊອບຫ ງັ 

ເລກີວຽກງານ 

f) ຮບັຟັງຂໍສ້ະເໜ ີຫ  ືປ ກສາ ຫາແນວທາງແກໄ້ຂການປະຕບິດັວຽກງານຕາມສນັຍາ ໃນທ ກວນັເຮດັວຽກ ເພືໍ່ ອປັບປ ງ
ປະສດິທພິາບການເຮດັວຽກ ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຫ້ຍ ງ້ຍາກທີໍ່ ຂດັຂອ້ງໃນການປະຕບິດັວຽກງານຮໍ່ ວມກບັ ບໍລສິດັ 
ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ 

8.4.3 ພະນກັງານວຽກງານອະນາໄມ ແບໍ່ ງເປັນ  

a) ພະນກັງານອະນາໄມໃນກ ໍ່ ມ ສໍານກັງານ ຫອ້ງການ ຈາໍນວນ 16 ຄນົລວມທງັຜູຄ້ວບຄ ມງານ (Supervisor) 

b) ພະນກັງານອະນາໄມໃນກ ໍ່ ມ ທີໍ່ ພກັອາໄສພະນກັງານ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານ ຈາໍນວນ 27 ຄນົ 



 
 
 
 
 

Page 7 of 19 

 

c) ພະນກັງານອະນາໄມກູໍ່ ມອາຄານອະເນກປະສງົ ເຊັໍ່ ນ: ອາຄານການກລີາ ອາຄານະພນກັງານຂບັລດົຂອງ HPC 
ອາຄານຈ ດຊມົວວິ  ອາຄານຫອ້ງພະຍາບານ ຫອ້ງອອກກໍາລງັກາຍ ອາຄານຫອ້ງການສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ອາຄານເກບັ
ວດັສະດ  ໂຮງສອ້ມແປງເຄືໍ່ ອງຈກັ(ໜໍ່ ວຍງານບໍໍ່ ແຮໍ່ ) ແລະ ພືນ້ທີໍ່ ອືໍ່ ນໆ ຈ ານວນ 4 ຄນົ 

d) ພະນກັງານອະນາໄມກູໍ່ ມອາຄານໂຮງອາຫານ ເຊັໍ່ ນ ໂຮງອາຫານໂພນຈນັ ພູໄຟ ບໍ່ ອນກນິອາຫານ ຮາ້ນອາຫານ 
ຫອ້ງຄາຣາໂອເກະ ຫອ້ງປະຊ ມ ລານອະເນກປະສງົ ແລະ ອອ້ມຮອບອາຄານ ຫອ້ງການ ຈາໍນວນ 3 ຄນົ 

e) ອາຄານVisitor Center ຈາໍນວນ 5 ຄນົ 

8.5 ໜາ້ທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານອະນາໄມ ປະຈາໍອາຄານສໍານກັງານຫອ້ງການ. 

8.5.1 ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມປະຈໍາວນັອາຄານສໍານກັງານຫອ້ງການ. 

a) ອະນາໄມ ແລະ ເບິໍ່ ງແຍງຮກັສາແກວ້ປະຕູທາງເຂົາ້ ແລະ  ປະຕູແກວ້ອືໍ່ ນໆ ພາຍໃນອາຄານ ສໍານກັງານ ຫອ້ງການ
ຕໍ່ າງໆ 

b) ອະນາໄມພືນ້ທາງຍໍ່ າງລວມ ໂດຍໃຊໄ້ມຖູ້ພືນ້ ໄມກ້ວດພືນ້ ເພືໍ່ ອປັດຝູໍ່ ນໃຫສ້ະອາດຍູໍ່ ຕະຫ ອດເວລາ  

c) ອະນາໄມຕູເ້ຍນັ ຕູນໍ້າ້ເຍນັ ອ ປກອນໃນຫອ້ງຄວົ ຫ  ືຫອ້ງກາເຟ ເຊັໍ່ ນ ຈອກນໍາ້ ໂຖນໍາ້ ຖວ້ຍ ຈານ ໂຕະ ຕັໍ່ ງ ແລະ
ອືໍ່ ນໆ ເພືໍ່ ອໃຫພ້ອ້ມໃຊງ້ານ ຫ  ືບໍລ ການ 

d) ອະນາໄມພືນ້ໂຕະ,ໜາ້ໂຕະ,ຕັໍ່ ງຂອງພະນກັງານເຮດັວຽກ ແລະ ໜາ້ຕູໃ້ສເອກະສານລວມທງັຊັນ້ວາງເອກະສານ
ແລະ ສິໍ່ ງຂອງໂດຍການປັດກວດ,ເຊດັຖູທາງຍໍ່ າງລະຫວໍ່ າງໂຕະເຮດັວຽກ,ກອ້ງໂຕະ ແລະ ຕາມຈ ດອືໍ່ ນໆທ ກພືນ້ທີໍ່

ຂອງອາຄານສໍານກັງານຫອ້ງການ ແລະ ອາຄານທີໍ່ ພກັອາໄສ 

e) ອະນາໄມໂທລະສບັຕັງ້ໂຕະພອ້ມສາຍດວ້ຍນໍາ້ຢາໃຊເ້ຊດັເພືໍ່ ອໃຫສ້ະອາດ. 

f) ເກບັຂີເ້ຫຍືໍ່ ອໃນກະຕໍ່ າພາຍໃນອາຄານ ຫ  ືໜາ້ອາຄານພອ້ມທັງ້ອະນາໄມກະຕໍ່ າຂາ້ງໂຕະເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານ 

g) ອະນາໄມຫອ້ງປະຊ ມ, ໂຕະ, ຕັໍ່ ງ ແລະ ກະດານຂຽນໃຫສ້ະອາດພອ້ມທັງ້ຈດັໃຫເ້ປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍພອ້ມຈະ
ໃຊປ້ະຊ ມຢູໍ່ ຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ເມືໍ່ ອສໍາເລດັຈາກການປະຊ ມທ ກຄັງ້ຕອ້ງເຂົາ້ໄປອານາໄມທ ກຄັງ້.  

h) ອະນາໄມຫອ້ງນໍາ້ຊາຍ-ຍງິ ພືນ້,ຝາ,ແວໍ່ ນ,ອໍ່ າງລາ້ງມ ືແລະ ສ ຂະພນັໃນຫອ້ງນໍາ້ໃຫສ້ະອາດຢູໍ່ ຕະຫ ອດເວລາໂດຍບໍໍ່

ໃຫມ້ກີິໍ່ ນ ແລະ ຄາບທີໍ່ ເປື້ນເປິເຊັໍ່ ນ: ຄາບຕະກອນນໍາ້,ເມດັນໍາ້ທີໍ່ ພືນ້,ອໍ່ າງລາ້ງມ ືອະນາໄມກະຕໍ່ າ ແລະ ຖງັໃສ
ຂີເ້ຫຍືໍ່ ອ,ຖງັນໍາ້ ແລະ ໂອຕກັນໍາ້ສໍາລບັລາ້ງຊໍາລະໃຫສ້ະອາດທ ກໆວນັ. 

i) ເປີດ-ປິດປະຕູປໍ່ ອງຢຽ້ມອາຄານສໍານກັງານຫອ້ງການໃຫຮ້ຽບຮອ້ຍພອ້ມໃຊງ້ານໃນວນັຖດັໄປ. 

j) ໃນລະຫວໍ່ າງການປະຊ ມໃຫພ້ະນກັງານອະນາໄມປະຈາໍອາຄານນັນ້ໆຊໍ່ ວຍບໍລກິານອາຫານ ແລະ ເຄືໍ່ ອງດືໍ່ ມຮໍ່ ວມ
ກບັພະນກັງານຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາຈາໍກດັ ເມືໍ່ ອມກີານຮອ້ງຂໍ ແລະ ເມືໍ່ ອເລກີປະຊ ມໃຫອ້ານາໄມເກບັຈອກ,
ຖວ້ຍ,ຈານອືໍ່ ນໆໄປລາ້ງພອ້ມເກບັມຽ້ນໄວບ້ໍ່ ອນທີໍ່ ບໍລສິດັໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ຫໃ້ຫເ້ປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທ ກຄັງ້. 

k) ໃຫພ້ະນກັງານອະນາໄມປະຈາໍອາຄານນັນ້ໆຊໍ່ ວຍປິດ-ເປີດໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ ແລະ ເຄືໍ່ ອງປັບອາກາດ ໜໍຕ້ົມ້ນໍາ້ 
ແລະ ອືໍ່ ນໆ ຕາມທີໍ່  ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ກໍານດົ  
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l) ໃນກໍລະນພີບົບນັຫາໃນວຽກງານອະນາໄມໃຫ ້ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ຫ  ືພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງດໍາເນນິການແກໄ້ຂສະເພາະ
ໜາ້ໃນການເຮດັວຽກທນັທ ີຫ  ືປ ກສາຜູຄ້ວບຄ ມວຽກງານໃນການແກໄ້ຂບນັຫານັນ້ໆ.  

m) ໃນກໍລະນທີີໍ່ ພບົຄວາມເສຍຫາຍ ຫ  ືມກີານເປໍ່ ເພຂອງອາຄານຕໍ່ າງໆ ແລະ ອ ປະກອນອືໍ່ ນໆທີໍ່ ເກດີຂ ນ້ ຜູຮ້ບັຈາ້ງ
ແລະ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງແຈງ້ຜູຄ້ວບຄ ມວຽກງານປະຈາໍອາຄານໃຫຮູ້ໂ້ດຍທນັທ ີ

n) ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ແລະ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງກໍາຈດັມດົ ແລະ ແມງໄມຕ້ໍ່ າງໆ ທີໍ່ ເຂົາ້ຢູໍ່ ພາຍໃນອາຄານ ຫ  ືເທງິ
ໂຕະເຮດັວຽກຂອງພະນກັງງານ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານ ລວມທງັຫອ້ງປະຊ ມຂອງແຕໍ່ ລະອາຄານຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົ
ສາຈາໍກດັ. 

o) ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ແລະ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງອະນາໄມຫອ້ງປິ້ນເອກະສານ/ໂຊນປິນ້ເອກະສານທີໍ່ ມປີະຈາໍອາຄານ
ເຊດັຝ ໍ່ ນເຄືໍ່ ອງປິນ້ເອກະສານ,ແຍກ-ຂດີກະດາດໜາ້ດໜີາ້ເສຍີ,ເບິໍ່ ງຄວາມຮຽບຮອ້ຍເຄືໍ່ ອງຍໍ່ ອຍກະດາດ ແລະ
ຄວາມສະອາດອືໍ່ ນໆພາຍໃນຫອ້ງ. 

p) ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ແລະ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງອະນາໄມສາລານັໍ່ ງພກັຜໍ່ ອນຂອງພະນກັງານ ສານພະພູມ ແລະບໍລິ
ແວນອອ້ມຮອບຂອງອາຄານທີໍ່ ຕວົເອງຮບັຜດິຊອບ 

q) ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ແລະ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງອະນາໄມຊໍ່ ວຍເຫ ອືວຽກງານອືໍ່ ນໆ ຕາມທີໍ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກ 
ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາຈາໍກດັ. 

8.5.2 ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມປະຈໍາອາທດິ. 

a) ເກບັ, ກວດ, ຂດັເງາົພືນ້ໃຫສ້ະອາດດວ້ຍນໍາ້ຢາຮກັສາພືນ້ໃຫເ້ປັນເງາົໂດຍບໍໍ່ ເຮດັໃຫພ້ືນ້ໝືໍ່ ນອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີ
ອ ປະຕເິຫດໄດ.້  

b) ຂດັຖູ,ເຊດັອະນາໄມຕັໍ່ ງທີໍ່ ຫ ມ້ດວ້ຍໜງັ ຫ  ືໜງັທຽມດວ້ຍນໍາ້ຢາເຊດັສະເພາະ. 

c) ຂດັ ແລະ ອະນາໄມອ ປະກອນສໍ່ ວນທີໍ່ ເປັນໂລຫະເຊັໍ່ ນ: ທອງເຫ ອືງ, ທອງແດງ ແລະ ອືໍ່ ນໆດວ້ຍນໍາ້ຢາຂດັ
ສະເພາະ. 

d) ປັດກວດໃຍແມງມ ມຕາມຝາ,ເພດານ ແລະ ມ ມຝາ. 

e) ອະນາໄມມູໍ່ ລີໍ່ ຜາ້ກັງ້ປັບແສງໂດຍການປັດຝ ໍ່ ນ ແລະ ອະນາໄມຮອຍເປື້ອນ. 

f) ອະນາໄມຝາແກວ້ປະຕູ,ປໍ່ ອງຢຽ້ມ,ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອາຄານ. 
g) ອະນາໄມອືໍ່ ນໆຕາມທີໍ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກບໍລສິດັຫ ຜູືທ້ີໍ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກບໍລສິດັໄຟຟາ້ຫງົສາຈາໍກດັ. 

h) ອະນາໄມບໍລເິວນຮອບອາຄານໃນບໍລເິວນສອງແມດັ. 

i) ອະນາໄມຫອ້ງໄຟຟາ້ ແລະ ຫອ້ງບໍລກິານເຄອືຄໍ່ າຍປະຈາໍອາຄານທ ກອາຄານ. 

8.5.3 ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມປະຈໍາເດອືນ. 

a) ລາ້ງ ແລະ ໃສໍ່ ນໍາ້ຢາເຄອືບເງາົພືນ້ພາຍໃນອາຄານ 6 ເດອືນ 1 ຄັງ້ ແລະ ປັດເງາົພືນ້ເດອືນລະ 1 ຄັງ້. 
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b) ເຊດັປໍ່ ອງລມົປັບອາກາດ. 

c) ເຊດັ ແລະ ສດີນໍາ້ຢາລາ້ງແກວ້ພາຍໃນ-ພາຍນອກໂດຍຮອບອາຄານ. 

d) ອະນາໄມຮອຍເປືອ້ນຕາມທາງຍໍ່ າງ. 

e) ເຊດັລາ້ງຝາ ແລະ ລາ້ງຫອ້ງນໍາ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ພະຍາດ. 

f) ດູດຝ ໍ່ ນຜາ້ກັງ້ປໍ່ ອງຢຽ້ມ. 

g) ອະນາໄມມູໍ່ ລີໍ່ (ຜາ້ກັງ້),ໂຕະ. 

h) ອະນາໄມຕັໍ່ ງຊະນດິຫ ມ້ດວ້ຍຜາ້ 6 ເດອືນຕໍໍ່  1 ຄັງ້ 

8.6 ໜາ້ທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານອະນາໄມອາຄານທີໍ່ ພກັພະນກັງານ. 

8.6.1 ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມປະຈໍາວນັອາຄານທີໍ່ ພກັພະນກັງງານ. 

a) ອະນາໄມພືນ້ທີໍ່ ສໍ່ ວນລວມທາງຍໍ່ າງຂອງແຕໍ່ ລະອາຄານໃຫສ້ະອາດຕະຫ ອດເວລາ.  

b) ອະນາໄມຖງັຊາຍມອດຢາສູບໃຫສ້ະອາດຮຽບຮອ້ຍ. 

c) ອະນາໄມ ຕູກ້ດົນໍາ້ດືໍ່ ມ, ໂຕະຮບັສົໍ່ ງຜາ້, ໂຕະຮບັແຂກ, ຕູນໍ້າ້ເຢັນ, ຕູເ້ຢັນ, ອ ປະກອນໃນຫອ້ງຄວົຫ ຫືອ້ງກາເຟ 
ເຊັໍ່ ນ: ຈອກນໍາ້, ໂຖນໍາ້, ຖວ້ຍຈານ, ໂຕະ, ຕັໍ່ ງ ແລະ ອືໍ່ ນໆເພືໍ່ ອໃຫພ້ອ້ມບໍລກິານແລະປໍ່ ຽນໃໝໍ່ ນໍາໃຊໄ້ດຕ້ະຫ ອດ. 

d) ເກບັຂີເ້ຫຍືອ້ມາຖີມ້ໄວບໍ້ລເິວນສໍ່ ວນລວມ.  

e) ເຮດັໜາ້ທີໍ່ ຊກັລດີເສືອ້ຜາ້ຂອງພະນກັງານແລະຜູບໍ້ລຫິານ 

8.6.2 ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມປະຈໍາອາທດິ. 

a) ເກບັ,ກວດ,ຂດັເງາົພືນ້ໃຫສ້ະອາດດວ້ຍນໍາ້ຢາຮກັສາພືນ້ໃຫເ້ປັນເງາົໂດຍບໍໍ່ ເຮດັໃຫພ້ືນ້ໝືໍ່ ນອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີ
ອ ປະຕເິຫດໄດ ້

b) ຂດັຖູ,ເຊດັອະນາໄມຕັໍ່ ງທີໍ່ ຫ ມ້ດວ້ຍໜງັຫ ໜືງັທຽມດວ້ຍນໍາ້ຢາເຊດັສະເພາະ 

c) ຂດັ ແລະ ອະນາໄມອ ປະກອນສໍ່ ວນທີໍ່ ເປັນໂລຫະເຊັໍ່ ນ: ທອງເຫ ອືງ, ທອງແດງ ແລະ ອືໍ່ ນໆດວ້ຍນໍາ້ຢາຂດັ
ສະເພາະ. 

d) ປັດກວດໃຍແມງມ ມຕາມຝາ,ເພດານ ແລະ ມ ມຝາ. 

e) ອະນາໄມມູໍ່ ລີໍ່ ຜາ້ກັງ້ປັບແສງໂດຍການປັດຝ ໍ່ ນ ແລະ ອະນາໄມຮອຍເປື້ອນ. 

f) ອະນາໄມອືໍ່ ນໆຕາມທີໍ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກບໍລສິດັໄຟຟາ້ຫງົສາຈາໍກດັຫ ຜູືທ້ີໍ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກບໍລສິດັໄຟຟາ້
ຫງົສາຈາໍກດັ. 

g) ອະນາໄມບໍລເິວນຮອບອາຄານໃນບໍລເິວນສອງແມດັ. 
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8.6.3 ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມປະຈໍາເດອືນ. 

a) ລາ້ງແລະອະນາໄມພືນ້ທີໍ່ ສໍ່ ວນລວມຂອງອາຄານ. 

b) ລາ້ງແລະໃສໍ່ ນໍາ້ຢາເຕອືບເງາົພືນ້ພາຍໃນອາຄານ 6 ເດອືນ 1ຄັງ້ແລະປັດເງາົພືນ້ເດອືນລະ 1 ຄັງ້ 

8.6.4 ໜາ້ທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານອະນາໄມອາຄານຫອ້ງພກັຜູບໍ້ລຫິານລະດບັDeputy Directorຂືນ້ໄປ. 

8.6.4.1 ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມປະຈໍາວນັອາຄານຫອ້ງພກັຜູບໍ້ລຫິານລະດບັ Deputy Director ຂືນ້ໄປ. 

a) ອະນາໄມພືນ້ທີໍ່ ຫອ້ງພກັ, ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ລະບຽງດາ້ນຫ ງັຫອ້ງພກັ. 

b) ຊກັລດີເສືອ້ຜາ້. 

c) ອະນາໄມອ ປະກອນເຄືໍ່ ອງນອນ. 

d) ອະນາໄມອ ປະກອນພາຍໃນຫອ້ງພກັ.  

e) ເກບັຂີເ້ຫືອ້ແລວ້ເອາົໄປຖີມ້ໃສໍ່ ບໍ່ ອນຂີເ້ຫືອ້ດາ້ນຫ ງັອາຄານ. 

8.6.4.2 ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມປະຈໍາອາທດິ. 

a) ເກບັ,ກວດ,ຂດັເງາົພືນ້ໃຫສ້ະອາດດວ້ຍນໍາ້ຢາຮກັສາພືນ້ໃຫເ້ປັນເງາົໂດຍບໍໍ່ ເຮດັໃຫພ້ືນ້ໝືໍ່ ນອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີ
ອ ປະຕເິຫດໄດ ້

b) ຂດັຖູ,ເຊດັອະນາໄມຕັໍ່ ງທີໍ່ ຫ ມ້ດວ້ຍໜງັ ຫ  ືໜງັທຽມດວ້ຍນໍາ້ຢາເຊດັສະເພາະ 

c) ຂດັ ແລະ ອະນາໄມອ ປະກອນສໍ່ ວນທີໍ່ ເປັນໂລຫະເຊັໍ່ ນ: ທອງເຫ ອືງ, ທອງແດງ ແລະ ອືໍ່ ນໆດວ້ຍນໍາ້ຢາຂດັສະເພາະ
(ຖາ້ມ)ີ. 

d) ປັດກວດໃຍແມງມ ມຕາມຝາ,ເພດານ ແລະ ມ ມຝາ. 

e) ອະນາໄມມູໍ່ ລີໍ່  ຜາ້ກັງ້ປັບແສງ ໂດຍການປັດຝ ໍ່ ນ ແລະ ອະນາໄມຮອຍເປືອ້ນ. 

f) ອະນາໄມອືໍ່ ນໆຕາມທີໍ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກບໍລສິດັໄຟຟາ້ຫງົສາຈາໍກດັຫ ຜູືທ້ີໍ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກ ບໍລສິດັ 
ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ. 

8.6.4.3 ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມປະຈໍາເດອືນ. 

a) ຊກັຜາ້ປູທີໍ່ ນອນ ແລະ ອ ປະກອນເຄືໍ່ ອງນອນທງັໝດົ.  

b) ລາ້ງ ແລະ ອະນາໄມອ ປະກອນລາ້ງປຽກ. 
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8.7 ວນັແລະເວລາເຣັດວຽກງານ 

ລໍາດບັ ອາຄານປະຕບິດັວຽກງານ ຈາໍນວນ
ພະນກັງານ 

ເວລາປະຕບິດັວຽກງານ 

1 
ພືນ້ທີໍ່ ກູໍ່ ມ1 ສໍານກັງານ ຫອ້ງການ 16 ຄນົ 

ວນັຈນັ-ເສາົ 7:00-18:00ໂມງ 

ວນັອາທດິ 8:00-12:00ໂມງ 

2 ພືນ້ທີໍ່ ກູໍ່ ມ2 ກ ໍ່ ມ ທີໍ່ ພກັອາໄສ
ພະນກັງານ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານ 

27 ຄນົ ວນັຈນັ-ເສາົ 7:00-17:00ໂມງ 

3 
ພືນ້ທີໍ່ ກູໍ່ ມ3 ອາຄານອະເນກປະສງົ 4 ຄນົ 

ວນັຈນັ-ເສາົ 7:00-18:00ໂມງ 

ວນັອາທດິ 8:00-12:00ໂມງ 

4 
ພືນ້ທີໍ່ ກູໍ່ ມ4 ອາຄານໂຮງອາຫານ 3 ຄນົ 

ວນັຈນັ-ເສາົ 7:00-18:00ໂມງ 

ວນັອາທດິ 8:00-12:00ໂມງ 

5 ພືນ້ທີໍ່ ກູໍ່ ມ4 ອາຄານVisitor 
Center 

5 ຄນົ 
ວນັຈນັ-ເສາົ 7:00-18:00ໂມງ 

ວນັອາທດິ 8:00-12:00ໂມງ 

 

8.8 ວດັສະດ ອ ປະກອນເຄືໍ່ ອງມແືລະນໍາ້ຢາທີໍ່ ໃຊໃ້ນການອະນາໄມ. 

ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຊື ້ຈດັຫາ ອ ປະກອນເຄືໍ່ ອງມ ືເຄືໍ່ ອງໃຊ ້ແລະ ນໍາ້ຢາເຮດັອະນາໄມໃຫຄ້ບົທ ກລາຍການ ແລະ ຕອ້ງ
ເປັນຂອງໃໝໍ່ ທີໍ່ ມຄີ ນນະພາບດບໍີໍ່ ເຄຍີໃຊງ້ານມາກໍ່ ອນ ແລະ ແຈງ້ໃຫຜູ້ຄ້ວບຄ ມວຽກງານກວດກາຮບັຮອງບໍໍ່ ຕໍໍ່ າກໍ່ ວາ 1 ວນັກໍ່ ອນເລີໍ່ ມ
ປະຕບິດັວຽກງານຫາກອ ປະກອນເຄືໍ່ ອງມ,ືນໍາ້ຢາທີໍ່ ໃຊໃ້ນການປະຕບິດັວຽກງານບໍໍ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັຈະບໍໍ່ ສາມາດນໍາມາໃຊໃ້ນວຽກ
ງານໄດອ້ ປະກອນເຄືໍ່ ອງມເືຄືໍ່ ອງໃຊແ້ບໍ່ ງເປັນ 3 ປະເພດດັໍ່ ງນີ:້ 

ປະເພດທ1ີ.ລາຍການເຄືໍ່ ອງມ ືແລະ ອ ປະກອນສະພາບໃໝໍ່ ຍງັບໍໍ່ ເຄຍີໃຊວ້ຽກງານທີໍ່ ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ຈະຕອ້ງຈດັຊືຈ້ດັຫາໄວໃ້ຊວ້ຽກງານ
ຕະຫ ອດອາຍ ຂອງສນັຍາດັໍ່ ງນີ:້ 

ລໍາດບັ ລາຍການ ໜໍ່ ວຍ ປະລມິານ/ປີ ໝາຍເຫດ 
1.  ເຄືໍ່ ອງຂດັພືນ້ອານາໄມ 18 ນິວ້500 ຮອບ/ນາທ ີ

ຫ ທືຽບເທົໍ່ າ 
ເຄືໍ່ໍ່ ອງ 2 - Tip ມເໍຕີໂ້ຕຊບິາ 

- CHAMPION 
- Virgo 

2. ເຄືໍ່ ອງຂດັພືນ້ເປັນເງາົ1,500 ລອບ/ນາທ ີຫ  ືທຽບເທົໍ່ າ ເຄືໍ່ໍ່ ອງ 1 - Champion 

3. ເຄືໍ່ ອງດູດຝ ໍ່ ນພອ້ມດວ້ຍອ ປະກອນ 
ຫ ທືຽບເທົໍ່ າ 

ເຄືໍ່ໍ່ ອງ 5 - Sharp 
- Electrolux 
- Royal Chef 

2.  ເຄືໍ່ ອງສດີນໍາ້ແຮງດນັສູງພອ້ມດວ້ຍອ ປະກອນ 
ຫ ທືຽບເທົໍ່ າ 

ຊ ດ 3 - Black & Decker 
- LAVOR 
- ZINSANO 
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3.  ບນັໃດອະລູມນີຽມ 3 ຂັນ້ ຊ ດ 3 - BARCO 
- NEWCOM 
- VRF 

4.  ບນັໃດອະລູມນີຽມ 5 ຂັນ້ ຊ ດ 3 - BARCO 
- NEWCOM 
- VRF 

5.  ບນັໃດອະລູມນີຽມ 7 ຂັນ້ ຊ ດ 3 - BARCO 
- NEWCOM , VRF 

6.  ຮາ້ນຄບົຊ ດພອ້ມລໍ(້ສໍາລບັເຊດັແກວ້ແວນຈາກບໍ່ ອນສູງ) 5 ແມດັ ຫ  ື
ທຽບເທົໍ່ າ 

ຊ ດ 1 -  N/A 

7.  ຖງັປັໍ່ ນຜາ້ຖູພືນ້ແຫງ້ ຊ ດ 15 - AIKO 
- OEM 
- WINS 

8.  ທໍໍ່ ຢາງຂະໜາດ 3/4 ຫ ທືຽບເທົໍ່ າ 15 ແມດັ ຊ ດ 25 - Ucall 
- KLASS 
- ELASTIC HOSE 

9.  ກຽງເຫ ກັສໍາລບັຄດັຄວາມເປິເປືອ້ນໍ່ ຈາກພື ້ນ້ຫ ທືຽ-ເທົໍ່ າ ເສັນ້ 15 -  OEM 
- META 
- HORSESHOE 

10.  ຮາວຕາກເຄືໍ່ ອງຂະໜາດນອ້ຍ 100 X 80 cm ອນັ 20 - Kantareeya 
- Oem 
- Kit shop 

11.  ກວຍຕກັຂີເ້ຫຍືອ້ ອນັ 70 - Ncl 
- Black Man  
- Reangwa standard 

12.  ຖງັນໍາ້+ ຂນັນໍາ້ພາດສະຕກິ ອນັ 15 - Crown 
- N/A 

13.  ກະບອກສດີນໍາ້Foggy ຊ ດ 60 - Bignet 
- N/A 

14.  ໄມດ້ນັຝ ໍ່ ນ 18 ນີວ້ ອນັ 100 - Masswell 
- Cleanmate 
- Black man 

15.  ໄມປ້າດນໍາ້ 18 ນີວ້ ອນັ 40 - Richer 
- FR Furniture 
- MYHome&Family 

16.  ໄມຖູ້ພືນ້ປຽກ 18 ນີວ້ ອນັ 50 - N/A 

 

 

 



 
 
 
 
 

Page 13 of 19 

 

ປະເພດ2. ລາຍການອ ປະກອນແລະວດັສະດ ສິນ້ເປືອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຈະຕອ້ງຈດັຊືຈ້ດັຫາເປັນປະຈາໍສໍາຮອງໄວໃ້ຊວ້ຽກງານຕະຫ ອດອາຍ 
ສນັຍາບໍລກິານດັໍ່ ງນີ:້ 

ລໍາດບັ ລາຍການ ໜໍ່ ວຍ ປະລມິານ/1ປີ ໝາຍເຫດ 
1 ໄມກ້ວາດໄຍແມງມ ມ ອນັ 45 - NCL 

- Papammi broom wavy 

fiber 

2 ຟອຍກວາດພືນ້ ອນັ 200 - NCL 

- Papamami broom 

grass 

- S-shir 

3 ຜາ້ຖູພືນ້ປຽກ ຜນື 150 - Easy mop 3 in 1 

- Spin mop 

- Rubbermaid 

4 ຜາ້ດນັຝ ໍ່ ນ ຜນື 100 - UNGER 

- MASSWELL 

- Green house 

5 ເຄືໍ່ ອງຢາງປາດນໍາ້ ອນັ 20 - Richer 

- MyHome&family 

- OK furniture 

6 ໄມກ້ວດກາ້ນພາ້ວ ອນັ 50 - 1.OEM 

- 2.S-SHIR 

- 3. Papamami Stiff 

broom 

7 ແປງຂດັພືນ້ຊະນດິມດີາ້ມ ອນັ 50 - ANCHOR BRAND 

8 ໄມປັ້ດຝ ໍ່ ນຂນົໄກໍ່ ແບບເນືອ້ຜາ້ ອນັ 20 - OEM 

- NCL 

9 ສະກ໊ອດໄບຣທແ໌ບບມຟີອງ ອນັ 500 - Scotch brite 

- 3M 

10 ຟອງນໍາ້ຕາຄໍ່ າຍ ຜນື 300 - Scotch brite 

- Poly brite 

- Merry sponge 

11 ແປງຂດັທອງເຫ ອືງ ອນັ 30 - OME 
- ກາສະເໝ ີ

12 ຝອຍຂດັ ອນັ 100 - Scotch brite 
- Poly brite 
- S& H 

13 ຖງົມຢືາງ ຄູໍ່  250 - 3M scotch brite 
- Eagle one orange 

rubber gloves 
- Poly brite 

14 ຜາ້ປິດດງັ ອນັ 5000 - 3M Nexcare  
- SEKURE 
- LINEX 

15 ສໍາລ ີ ກໍ ້ 40 - Ambulance 
- EVERGREEN 
- KARISMA 

16 ຜາ້ຂນົໜູສໍາລບັເຊດັມໃືນຫອ້ງນໍາ້ ຜນື 200 - Tulip 
- Oem 
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- Jessica 
17 ຖງົຢາງດໍາໃສຂີເ້ຫຍືອ້ຂະໜາດ18x20 “ ຕບັ 200 - Champion 

- Masswell 
- Papamami black 

18 ຖງົຢາງດໍາໃສຂີເ້ຫຍືອ້ຂະໜາດ22’’ x 30’’ ຕບັ 300 - Champion 
- Masswell 
- Papamami black 

19 ຖງົຢາງດໍາໃສຂີເ້ຫຍືອ້ຂະໜາດ30’’ x 40’’ ຕບັ 300 - Champion 
- Masswell 
- Papamami black 

20 ຖງົຢາງດໍາໃສຂີເ້ຫຍືອ້ຂະໜາດ36’’ x 45’’ ຕບັ 100 - Champion 
- Masswell 
- Papamami black 

21 ຖງົໃສມຫີູຫີວ້ຂະໜາດ12’’ x 20’’ ຕບັ 100 - ໂຟວນີໄຄຣ ໌

22 ແປງຊກັຜາ້ ອນັ 30 - Sun brand 
- ກາສະເໝ ີ
- Swash 

23 ແປງໂຖສວ້ມ ອນັ 120 - Swash 
- Myhom&family 
- Vigar 

24 ເກບີຢາງ 
 

ຄູໍ່  90 - Daiso 
- Oem 

 

ປະເພດທ3ີ.ລາຍການນໍາ້ຢາ ແລະ ສານເຄມທີີໍ່ ຜູຮ້ບັຈາ້ງຈະຕອ້ງຈດັຊືຈ້ດັຫາ ເປັນປະຈາໍເພືໍ່ ອສໍາຮອງໄວໃ້ຊວ້ຽກງານຕະຫ ອດອາຍ ສນັຍາ 
ດັໍ່ ງນີ ້

ລໍາດບັ ລາຍການ ໜໍ່ ວຍ ປະລມິານ/ປີ ໝາຍເຫດ 

1 ນໍາ້ຢາລາ້ງພືນ້( 1ກະຕ ກ = 5 ລດິ) ກະຕ ກ 300 - Aurora 
- Kewimrmascle 
- ມາຈກິລນີ 

2 ນໍາ້ຢາຂດັເຄອືບເງາົພືນ້(1ກະຕ ກ= 5ລດິ) ກະຕ ກ 30 - Maxklen 
- Xam 
- Duraglos 

3 ນໍາ້ຢາລາ້ງຫອ້ງນໍາ້(1ກະຕ ກ = 3.8ລດິ) ຕ ກ 500 - Spectrum DC 
- Ecolab 
- Diversey 

4 ນໍາ້ຢາເຊດັແກວ້ 
(ຖາ້ຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊ)້ 

ຂວດ 200 - Aurora 
- Glance 101 
- 3M 

5 ນໍາ້ຢາເຊດັໂທລະສບັ(ແອນກໍຮໍ) 500 ມລ. ຂວດ 30  
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6 ແຟບຖງົລະ 3000 ກລ ຖງົ 1300 - Attack 
- Breeze 
- Pro 
- Pao 

7 ນໍາ້ຢາກໍາຈດັຄາບກນັເປືອ້ນຜາ້ ຂວດ 500 - Fight 
- Vanish 

8 ສະບູລາ້ງມ1ືຕ ກ = 3,8ລດິ ຕ ກ 200 - Maxklen 
- Masswell 
- Protex 
- 3M 

9 ລູກເໝນັດບັກີໍ່ ນຫອ້ງນໍາ້(ເມດັໃຫໍ່ ຍ) ຖງົ 50 -  Mothballs 
- Jiabao 
- ເພດສ 

10 ສະເປກໍາຈດັມດົແມງໄມ ້ ກະປ໋ອງ 80 - ເຊນັສໄດຣທ້ ໌
- Baygon 
- Terbo 
 

11 ເຄືໍ່ ອງມຫື ອື ປະກອນຂາ້ຢ ງຫ ແືມງໄມ(້ໄມຕຢີ ງໄຟຟາ້) ອນັ 20  

12 ນໍາ້ຢາປັບຜາ້ນ ມ້(1ຕ ກ = 3.8 ລດິ) ຕ ກ 900 - Fine line 
- Downy 
- 108 shop 

13 ນໍາ້ຢາລດີຜາ້ລຽບ ຖງົ 600 - Hygience 
- Fineline 
- Essence 

14 ນໍາ້ຢາລາ້ງຈານ1 ຖງົ = 500 ມລ ຖງົ 1200 - ໄລມອນເອບັ 
- ຊນັໄລ 
- ໂປຣ 

15 ສະເປປັບອາກາດ ຂວດ 80 - Daily fresh 
- Glad 
- ambipur 

16 ເກບີໂບກ ຄູໍ່  50  

17 ພມົເຊດັທາ້ວ 20x30” ຜນື 100  

 

8.9 ໃນກໍລະນທີີໍ່ ພະນກັງານ ຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງບໍໍ່ ມາປະຕບິດັວຽກ ບໍໍ່ ວໍ່ າດວ້ຍເຫດໃດ ໆ ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງແຈງ້ໃຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ 
ຮູ ້ແລະ ຕອ້ງແຈງ້ຊືໍ່ ພະນກັງານທີໍ່ ສົໍ່ ງມາແທນພະນກັງານ ຄນົດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເຊິໍ່ ງມຄີ ນສມົບດັຕາມຂໍ ້8.2  ລໍ່ ວງໜາ້ 1 ວນັ  

8.10 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍແຮງງານ ແລະ ກດົໝາຍອືໍ່ ນໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ ໃນກໍລະນທີີໍ່ ລດັຖະບານມກີານປະກາດປັບປ ງຄໍ່ າ
ແຮງງານຂັນ້ຕໍໍ່ າໃຫສູ້ງຂ ນ້ ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງສົໍ່ ງລາຍລະອຽດ ຂອງພະນກັງານທີໍ່ ຕອ້ງປັບປ ງຄໍ່ າແຮງງານເພືໍ່ ອໃຫຊ້ອດຄໍ່ ອງກບັກດົໝາຍ
ແຮງງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໃຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ພຈິາລະນາ 
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8.11 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ ເຮດັປະກນັສງັຄມົໃຫພ້ະນກັງານຊອງຜູຮ້ບັຈາ້ງທ ກຄນົ ໃຫສ້ອດຄອ້ງກບັກດົໝາຍແຮງງານ ແລະ         
ກດົໝາຍອືໍ່ ນໆ ທີໍ່ ກຽໍ່ວຂອ້ງ 

8.12 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັເຝິກອບົລມົໃຫກ້ບັພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງ ດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີ ້

a) ການອະນາໄມ ສໍານກັງານ ຫອ້ງການ ບໍ່ ອນພກັອາໄສ ໂຣງອາຫານ 

b) ການອະນາໄມ ຫ  ືເຮດັຄວາມສະອາດ  ການຊກັເສືອ້ຜາ້ ລດີຜາ້ ພບັຜາ້ທີໍ່ ຖ ກຕອ້ງ 

c) ມາລະຍາດໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົຕໍໍ່ ຜູຮ້ໍ່ ວມງານ ແລະ ບ ກຄນົອືໍ່ ນໆ. 

ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຄໍ່ າໃຊຈ້ໍ່ າຍໃນການເຝິກອບົຮມົເອງທັງ້ໝດົ 

8.13 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງແຈງ້ລາຍຊືໍ່ ພະນກັງານໃຫມໍ່ ທີໍ່ ຜໍ່ ານການຄດັເລອືກ ເຂົາ້ຮບັການເຝິກອບົລມົເລືໍ່ ອງຄວາມປອດໄພ ຕາມຕາລາງຂອງຝໍ່ າຍ 
Safety, Health and Environment ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 7 ວນັ 

8.14 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັຕັງ້ຫອ້ງການ ສໍາລບັຕດິຕໍ່ ອປະສານງານໃນເມອືງຫງົສາ ພອ້ມທັໍ່ ງ ວດັສະດ  ອ ປກອນ ທີໍ່ ຈາໍເປັນໃນການເຮດັວຽກ
ຍໍ່ າງ  ເໝາະສມົ 

8.15 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັສົໍ່ ງຕວົຢໍ່ າງນໍາ້ຍາທີໍ່ ໃຊໃ້ນວຽກງານອະນາໄມແຕໍ່ ລະຊະນດິໃຫ ້ບໍລ ສດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ພຈິາລະນາ ກໍ່ ອນນໍາໃຊ ້

8.16 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັຫາ ວດັສະດ ສິນ້ເປືອງ ນໍາ້ຢາທີໍ່ ໃຊໍ່ ໃນການອະນາໄມຄວາມສະອາດ ຕອ້ງມຄີ ນນະພາບດ ີແລະ ຕອ້ງມເີຄືໍ່ ອງໝາຍ
ຮບັຮອງມາຕຕະຖານອ ດສາຫະກໍາ ຫ  ືອືໍ່ ນໆ ຕາມຂໍ ້8.8  

8.17 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັຫາ ສະບູໍ່ ແຫ ວລາ້ງມ ືນໍາ້ຍາດບັກິໍ່ ນ ໃນຫອ້ງນໍາ້ ຊາຍ-ຍງິ ແລະ ຖງົຢາງໃສໍ່ ຂີເ້ຫຍືອ້ ຕາມໂຕະ ບໍ່ ອນເຮດັວຽກຂອງ
ພະນກັງານແລະຜູບໍ້ລຫິານ ຈດູຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ ຫອ້ງປະຊ ມ ຄລນີກິ ຫອ້ງພະຍາບານ ລວມທງັ ຫອ້ງກນິເຊົາ້ ໃຫມ້ນໍີາໃຊຕ້ະລອດເວລາ 

8.18 ການອະນາໄມ ຫອ້ງການ ບໍ່ ອນພກັອາໄສ ຂອງພະນກັງານແລະຜູບໍ້ລຫິານ  ພະນກັງານທີໍ່ ອະນາໄມພືນ້ທີໍ່ ສໍ່ ວນລວມຕອ້ງປະຕບິດັ
ດັໍ່ ງນີ ້

a) ອະນາໄມບໍລເິວນພືນ້ທີໍ່ ສໍ່ ວນລວມ ແລະ ບໍລເິວນທາງຍໍ່ າງ 

b) ເກບັຂີເ້ຫຍືອ້ບໍລເິວນພືນ້ທີໍ່ ສໍ່ ວນລວມ 

c) ເຣດັໜາ້ທີໍ່  ຊກັ ລດີ ເສືອ້ຜາ້ຂອງພະນກັງານ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານ 

d) ຮກັສາຄວາມສະອາດ ຕາມອາຄານ ບໍ່ ອນພກັ ຫອ້ງການ ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ບໍລເິວນຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ທກູພືນ້ທີໍ່  

8.19 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ ຈດັຫາລດົ ຮບັ-ສົໍ່ ງ ພະນກັງານເພືໍ່ ອ ເຂົາ້-ອອກ ຕາມພືນ້ທີໍ່ ຕໍ່ າງໆ ຕາມທີໍ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກບໍລສິດັ 
ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ໃຫພ້ຽງພໍ ໂດຍລດົທີໍ່ ນໍາໃຊ ້ຮບັ-ສົໍ່ ງ ຕອ້ງຈດົທະບຽນຢໍ່ າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ພະນກັງານຂບັລດົຕອ້ງ
ມໃີບອະນ ຍາດຂບັຂີໍ່ ຕາມປະເພດລດົນັນ້ໆ ແລະ ຕອ້ງຊອດຄໍ່ ອງກບັກດົລະບຽບເລືໍ່ ອງຄວາມປອດໄພ ຂອງບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ 
ຈາໍກດັຕະຫ ອດອາຍ ຂອງສນັຍາ  
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8.20 ໃນກໍລະນທີີໍ່ ພະນກັງານອະນາໄມນໍາຊບັສນິໆ ທີໍ່ ບ ກຄນົໃດບ ກຄນົໜ ໍ່ ງມອບໃຫ ້ແລະ ຕອ້ງການນໍາອອກນອກພືນ້ທີໍ່ ໂຄງການ ຈະ
ຕອ້ງທໍາບນັທ ກລາຍລະອຽດໃນແບບຟອມ ແລະ ມລີາຍມຊືືໍ່ ຜູມ້ອບໃຫ ້ແລະ ຜູຄ້ວບຄ ມວຽກງານຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ 
ອະນ ຍາດກໍ່ ອນ ຈ ໍ່ ງນໍາອອກໄປໄດ ້ຖາ້ບໍເຣດັຕາມຂັນ້ຕອນຖວືໍ່ າມຄີວາມຜດິໃນການລກັຊບັສນິຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ 

8.21 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັໃຫມ້ກີານກວດສ ຂະພາບປະຈາໍປີໃຫກ້ບັພະນກັງານ ຕາມກດົໝາຍແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕອ້ງສົໍ່ ງຜນົກວດ
ສ ຂະພາບຂອງພະນກັງານ ໃຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ພາຍໃນ 30 ວນັຫລງັຈາກກວດສ ຂະພາບແລວ້ 

8.22 ຜູຮ້ບັຈາ້ງມໜີາ້ທີໍ່ ຮບັຜດິຊອບຄໍ່ າພາສ ີອາກອນ ແລະສະຫວດັດກິານຕໍ່ າງໆ ຕາມກດົໝາຍ ແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 

8.23 ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ແລະ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຢໍ່ າງເຄັໍ່ ງຄດັ 

8.24 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕໍໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ  ືສູນເສຍ ທີໍ່ ເກດິຂ ນ້ກບັ ຊບັສນິຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຫ  ືຊບັສນິທີໍ່ ຢູໍ່
ພາຍໃຕກ້ານເບິໍ່ ງແຍງ ຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ລວມເຖງິ ຊບັສນິຂອງພະນກັງານ ແລະ ຜູບໍ້ລຫິານ ທີໍ່ ເປັນຊບັສນິສໍ່ ວນຕວົ 
ທີໍ່ ເກດິຈາກການກະທໍາຂອງພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງທງັທີໍ່ ເຈດຕະນາ ຫ  ືບໍໍ່ ເຈດຕະນາກໍໍ່ ຕາມ ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕໍໍ່ ຄວາມ
ເສຍຫາຍທງັໝດົຕາມມູນຄໍ່ າຄວາມເສຍຫາຍທີໍ່ ເກດິຂື ນ້ຈງິ ທງັນີຈ້ະອາ້ງອງິຕາມຜນົການສບືສວນຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ຮກັສາຄວາມປອດ
ໄພ ຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ລດັເປັນທີໍ່ ສິນ້ສູດ 

8.25 ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ແລະ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຕັງ້ໃຈປະຕບິດັວຽກງານຕາມທີໍ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ແລະ ຕອ້ງບໍໍ່ ຝໍ່ າຝືນກດົລະບຽບ
ຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຕອ້ງບໍໍ່ ສະແດງກລິຍິາວາຈາທີໍ່ ບໍໍ່ ສ ພາບ ຕໍໍ່ ຜູຮ້ໍ່ ວມງານ ແລະ ຜູຄ້ວບຄ ມວຽກງານຊອງ ບໍລສິດັ 
ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ 

8.26 ຜູຮ້ບັຈາ້ງ ແລະ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງບໍໍ່ ປະພ ດຕນົທີໍ່ ບໍໍ່ ດອີາດກໍໍ່ ໃຫເ້ກດິຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່  ຊືໍ່ ສຽງຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ 
ຈາໍກດັ ຫາກພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງບໍໍ່ ປະຕບິດັຕາມຂໍ ້8.25 ແລະ 8.26 ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຂໍສະງວນສດິລະງບັ ຫ  ືສັໍ່ ງ
ໃຫຢ ດປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ ໃນທນັທ ີແລະ ລາຍງານໃຫຄ້ະນະກໍາມະການກວດສອບ ແລະ ພຈິາລະນາລງົໂທດ ຫ  ືຍກົເລກິການໃຊ ້
ບໍລກິານພະນກັງານຄນົດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ ທາງຜູຮ້ບັຈາ້ງ ຕອ້ງຈດັສົໍ່ ງພະນກັງານຄນໃໝໍ່ ມາປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ ແທນພະນກັງານຄນົດັໍ່ ງກໍ່ າວ 

8.27 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍແຮງງານ ແລະ ກດົໝາຍອືໍ່ ນ ໆ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງໃນການຈດັຫາພະນກັງານ ເພືໍ່ ອໃຫບໍ້ລກິານ
ຕາມສນັຍາຈາ້ງຢໍ່ າງເຄັໍ່ ງຄດັ 

9. ການຈໍ່ າຍຄໍ່ າຈາ້ງ 

ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຈະຈໍ່ າຍເງນິໃຫຜູ້ຮ້ບັເໝາົຕາມເງ ືໍ່ອນໄຂດງັຕໍໍ່ ໄປນີ ້

9.1 ການບໍລກິານໃນເດອືນນັນ້ໆ ສໍາເລດັ ແລະ ສົໍ່ ງມອບໃບແຈງ້ໜີໃ້ຫບໍ້ລສິດັ ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍກດັ  

9.2 ເງ ືໍ່ອນໄຂການຊໍາລະເງນິ 

9.2.1 ໃນກໍລະນທີ ີຜູໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າສົໍ່ ງເອກະສານ ໃບແຈງ້ໜີ ້ລະຫວໍ່ າງວນັທ ີ1-15 ຂອງເດອືນ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຈະຊ າລະເງນິຄໍ່ າຈາ້ງໃຫແ້ກຜູ້ ້
ໃຫເ້ຊົໍ່ າພາຍໃນວນັທ ີ10 ຂອງເດອືນຖດັໄປ 

ໃນກໍລະນທີໃີບແຈງ້ໜີບໍ້ໍ່ ຖກືຕອ້ງ ຫ  ືວຽກງານບໍໍ່ ແລວ້ຕາມກໍາໜດົ ຜູໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າຕອ້ງສົໍ່ ງໃບແຈງ້ໜີສ້ະບບັແກໄ້ຂໃຫ ້ບໍລສິດັ 
ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຫ  ືແກໄ້ຂ ຫ  ືສົໍ່ ງມອບວຽກງານໃຫແ້ລວ້ເສດັຕາມຕກົລງ ຈນົເປັນທພີໍໃຈຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍ
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ກດັ  ພາຍໃນວນັທີໍ່  15 ຂອງເດອືນນັນ້ ໆ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຈະຈໍ່ າຍເງນິໃຫຜູ້ໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າພາຍໃນວນັທີໍ່  10 ຂອງ
ເດອືນຖດັໄປ. 

9.2.2 ໃນກໍລະນຜູີໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າສົໍ່ ງເອກະສານ ໃບແຈງ້ໜີ ້ລະຫວໍ່ າງວນັທ ີ16-31 ຂອງເດອືນ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຈະຊ າລະເງນິຄໍ່ າຈາ້ງໃຫກ້ບັຜູ ້
ໃຫເ້ຊົໍ່ າພາຍໃນວນັທ ີ25 ຂອງເດອືນຖດັໄປ 

ໃນກໍລະນທີໃີບແຈງ້ໜີບໍ້ໍ່ ຖກືຕອ້ງ ຫ  ືວຽກງານບໍໍ່ ແລວ້ຕາມກໍາໜດົ ຜູໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າຕອ້ງສົໍ່ ງໃບແຈງ້ໜີສ້ະບບັແກໄ້ຂໃຫ ້ບໍລສິດັ 
ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຫ  ືແກໄ້ຂ ຫ  ືສົໍ່ ງມອບວຽກງານໃຫແ້ລວ້ເສດັຕາມຕກົລງ ຂນົເປັນທພີໍໃຈຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍ
ກດັ ພາຍໃນທາ້ຍເດອືນ ຂອງເດອືນນັນ້ ໆ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຈະຈໍ່ າຍເງນິໃຫຜູ້ໃ້ຫເ້ຊົໍ່ າພາຍໃນວນັທີໍ່  25 ຂອງ
ເດອືນຖດັໄປ 

10. ບດົປັບໃໝ 

10.1 ໃນກໍລະນຜູີຮ້ບັຈາ້ງບໍໍ່ ສາມາດຈດັຫາພະນກັງານຕາມຂໍໍ ້8.2 ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຄດິຄໍ່ າປັບໃໝ ຕາມອດັຕາຄໍ່ າຈາ້ງລາຍວນັ
ຂອງຕໍາແໜໍ່ ງງານນັນ້ ຕາມຈາໍນວນວນັຈນົກວໍ່ າຜູຮ້ບັຈາ້ງຈະຈດັຫາພະນກັງານໄດຄ້ບົຕາມຈາໍນວນທີໍ່ ລະບ  

10.2 ໃນກໍລະນທີີໍ່  ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ພບົເຫນັວໍ່ າ ຜູຮ້ບັຈາ້ງອະນາໄມບໍໍ່ ສະອາດພຽງພໍ ແລະ ໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ບັຈາ້ງດໍາເນນົການ
ແກໄ້ຂພາຍໃນ 1 ວນັ ນບັຈາກວນັທີໍ່ ແຈງ້ ຫາກຜູຮ້ບັຈາ້ງບໍໍ່ ດໍາເນນົການແກໄ້ຂ ຫ  ືບໍໍ່ ຮຽບຮອ້ຍຕາມທີໍ່ ກໍາຫນດົ ບໍລ ສດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ 
ຈາໍກດັ ຄດິຄໍ່ າປັບໄໝວນັລະ 100,000 ກບີ ຕໍໍ່ ຈດູ ທີໍ່ ບໍໍ່ ຮຽບຮອ້ຍ 

10.3 ໃນກໍລະນທີີໍ່ ຜູຮ້ບັຈາ້ງບໍໍ່ ສາມາດຈດັຫາ ວດັສະດ  ອ ປະກອນ ເຄືໍ່ ອງມ ືນໍາ້ຍາເຄມ ີແລະ ອ ປະກອນອະນາໄມຢໍ່ າງພຽງພໍເໜໝາະສມົຕໍໍ່

ການປະຕບິດັວຽກງານອະນາໄມ ຕາມທີໍ່ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ກໍາໜດົ ຄດິຄໍ່ າປັບໄໝ 0.1% ຕໍໍ່ ວນັຕໍໍ່ ມູນຄໍ່ າຄໍ່ າຈາ້ງລາຍວນັ 

10.4 ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕໍໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ  ືສູນຫາຍ ຕາມມູນຄໍ່ າຄວາມເສຍຫາຍ ຫ  ືສູນຫາຍຂອງຊບັສນິທັງ້ໝດົ ທີໍ່ ເກດົຂ ນ້
ຈາກການກະທໍາຊອງຜູຮ້ບັຈາ້ງ ຫ  ືພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງ 

10.5 ໃນກໍລະນພີະນກັງານ ຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຄນົໃດຄນົໜ ໍ່ ງ ມາປະຕບິດັວຽກລໍ່ າຊາ້ເກນີກໍາໜດົເວລາເລີໍ່ ມຕົນ້ເຮດັວຽກຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້
ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຫ  ືລະທິງ້ໜາ້ທີໍ່ ກໍ່ ອນກໍາໜດົເວລາສິນ້ສ ດຂອງແຕໍ່ ລະວນັ ຊ ໍ່ ງອາດເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍແກໍ່  ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົ
ສາ ຈາໍກດັ ໄດ ້ແລະ ຜູຮ້ບັຈາ້ງຍອມຮບັວໍ່ າເປັນຄວາມຜດິຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງ ຖເືປັນການຜດິສນັຍາ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຈະບໍໍ່

ຈໍ່ າຍຄໍ່ າຈາ້ງໃນການເຮດັວຽກໃຫ ້ພະນກັງານຄນົນັນ້ ໆ ແລະ ຄດິຄໍ່ າປັບໄໝຕາມຂໍ ້10.1 

10.6 ໃນກໍລະນພີະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງ ຄນົໃດຄນົໜ ໍ່ ງ ມຄີວາມປະພ ດບໍໍ່ ຮຽບຮອ້ຍ ຫ  ືບໍໍ່ ປະຕບິດັຕາມຂໍບ້ງັຄບັ ຄໍາສັໍ່ ງ ລະບຽບຕໍ່ າງໆ 
ທີໍ່ ໜໍ່ ວຍງານຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ກໍາຫນດົ ຫ  ືບໍໍ່ ແຕໍ່ ງເຄືໍ່ ອງແບບຕາມທີໍ່ ກໍາໜດົ ຫ  ືແຕໍ່ ງກາຍບໍໍ່ ສ ພາບຮຽບຮອ້ຍ ເມືໍ່ ອຜູ ້
ຮບັຈາ້ງໄດຮ້ບັແຈງ້ຈາກ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ແລວ້ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັຫາພະນກັງານ ຄນົອືໍ່ ນທີໍ່ ມຄີ ນສມົບດັຕາມຂໍ ້8.2 ມາ
ທດົແທນໂດຍ ຢໍ່ າງຊາ້ພາຍໃນວນັຖດັຈາກວນັທີໍ່ ໄດຮ້ບັແຈງ້ຈາກ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຫາກຜູຮ້ບັຈາ້ງບໍໍ່ ສາມາດຈດັຫາ
ພະນກັງານ ມາແທນໄດ ້ຜູຮ້ບັຈາ້ງຍນິຍອມໃຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຄດິຄໍ່ າປັບໄໝ ຕາມຂໍ ້10.1 

10.7 ໃນກໍລະນທີີໍ່ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕາມຂໍ ້8.2 ບໍໍ່ ສາມາດປະດບິດັໜາ້ທີໍ່ ໄດຢ້ໍ່ າງມປີະສດິທພິາບ ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບີແຈງ້ໃຫ ້
ບໍລສິດັໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຮູໂ້ດຍທນັທ ີແລະ ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັຫາພະນກັງານໃໝໍ່ ເພືໍ່ ອມາປະຕບິດັໜາ້ທີໍ່ ທດົແທນ ທີໍ່ ມຄີ ນສມົບດັ
ສາມາດປະດບິດັວຽກງານໄດຕ້າມຂໍ ້8.2 ຫາກຜູຮ້ບັຈາ້ງບໍໍ່ ສາມາດຈດັຫາພະນກັງານມາທດົແທນໄດ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ 
ຄດິຄໍ່ າປັບໄໝ ຕາມຂໍ ້10.1 



 
 
 
 
 

Page 19 of 19 

 

10.8 ໃນກໍລະນທີີໍ່ ພະນກັງານຂອງຜູຮ້ບັຈາ້ງຕາມຂໍ ້8.2 ບໍໍ່ ສາມາດປະດບິດັໜາ້ທີໍ່ ໄດຢ້ໍ່ າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຈາໍເປັນຕອ້ງເພີໍ່ ມຈາໍນວນ
ພະນກັງານຂ ນ້ ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຄໍ່ າໃຊຈ້ໍ່ າຍຂອງພະນກັງານທີໍ່ ເພີໍ່ ມຂ ນ້ເອງ ແລະ ຜູຮ້ບັຈາ້ງບໍໍ່ ມສີດິຮຽກເກບັຄໍ່ າໃຊຈ້ໍ່ າຍ
ສໍ່ ວນທີໍ່ ເພີໍ່ ມເຕມີຈາກສນັຍາໄດ ້

10.9 ໃນກໍລະນຜູີຮ້ບັຈາ້ງບໍໍ່ ປະຕບິດັຕາມ ກດົລະບຽບ ຂໍບ້ງັຄບັຂອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ທາງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ 
ຈະແຈງ້ເຕອືນໂດຍວາຈາ ຫ  ືທາງ E-mail ໃນຄັງ້ທໍາອດິ ຫາກເກດີຊໍາ້ອກີເປັນຄັງ້ທີໍ່ ສອງ ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈໍາກດັ ຈະອອກໜງັສື
ຕກັເຕອືນເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຜູຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຕອບຮບັ ແລະ ແຈງ້ແຜນໃນການປັບປ ງແກໄ້ຂໃຫ ້ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຮູ ້
ພາຍໃນ 7 ວນັຫ ງັຈາກໄດຮ້ບັໜງັສຕືກັເຕອືນ ຫາກຜູຮ້ບັຈາ້ງເພກີເສຍີບໍໍ່ ດໍາເນນີການໃດ ໆ ໃນກໍາໜດົໄລຍະເວລາດງັກໍ່ າວ ບໍລສິດັ 
ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ ຄດິຄໍ່ າປັບໃໝ 0.1 % ຕໍໍ່ ວນັ ຂອງມູນຄໍ່ າສນັຍາ ທັງ້ນີຄ້ໍ່ າປັບໄໝທັງ້ໝດົຕອ້ງບໍໍ່ ເກນົ 10% ຂອງມູນຄໍ່ າສນັຍາ 

11. ການຍກົເລກີສນັຍາ 

11.1 ຄູໍ່ ສນັຍາທງັ 2 ຝໍ່ າຍມສີດິຍກົເລກີສນັຍາຈາ້ງດງັກໍ່ າວໄດໃ້ນກໍລະນທີີໍ່ ທງັ 2 ຝໍ່ າຍຍນິຍອມ ແລະ ເຫນັພອ້ງກງົກນັໃນການຍກົເລກີ
ສນັຍາຈາ້ງດງັກໍ່ າວ 

11.2 ຫາກຄູໍ່ ສນັຍາຝໍ່ າຍໃດຝໍ່ າຍໜ ໍ່ ງຜດິສນັຍາຄູໍ່ ສນັຍາອກີຝໍ່ າຍມສີດິບອກຍກົເລກີສນັຍາ ໂດຍຜູທ້ີໍ່ ຜດິສນັຍາບໍໍ່ ມສີດິຮຽກຮອ້ງຄໍ່ າເສຍ
ຫາຍໃດ ໆ ທີໍ່ ເກດີຂ ນ້ໄດ ້

11.3 ໃນກໍລະນຄູີໍ່ ສນັຍາຝໍ່ າຍໃດຝໍ່ າຍໜ ໍ່ ງຜດິສນັຍາ ແລະ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ ຄູໍ່ ສນັຍາ ຄູໍ່ ສນັຍາອກີຝໍ່ າຍມສີດິຮຽກຮອ້ງຄໍ່ າເສຍ
ຫາຍທີໍ່ ເກດີຂ ນ້ ກບັຄູໍ່ ສນັຍາທີໍ່ ຜດິສນັຍາ ຕາມຄໍ່ າໃຊຈ້ໍ່ າຍທີໍ່ ເກດີຂ ນ້ຈງິ 

12. ອືໍ່ ນໆ 

ຜູສ້ນົໃຈເຂົໍ່ າຮໍ່ ວມງານປະມູນສາມາດເບິໍ່ ງລາຍລະອຽດເພີໍ່ ມເຕມີໄດທ້ ີwww.hongsapower.com ຫ  ືຕດິຕໍໍ່ ສອບຖານ 

ບໍລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈາໍກດັ 

ທໍ່ ານ ນ. ພນັນພິາ ກຽດບໍາລ ງ ໜໍ່ ວຍງານຈດັຊື ້

ຫອ້ງການບາ້ນໂພນຈນັ ເມອືງຫງົສາ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີສປປ ລາວ 

ໂທລະສບັ +(856) 074 266121-29  ແຟັກ: +(856) 74 266120   

e-mail: Phannipa_k@hongsapower.com 

 


