
 

 

ເງ  ື່ອນໄຂຂອງຂອບເຂດການດໍາເນນີງານປະກນັໄພກ ື່ ມ ສໍາຫ ບັພະນກັງານທອ້ງຖ ື່ ນ 

1. ຄວາມເປັນມາ 
ບໍລ ສດັ ໄຟຟາ້ ຫງົສາ ຈາໍກດັ ໄດຄໍ້ານ ງເຖ ງຄວາມສໍາຄນັຂອງພະນກັງານ ດັື່ ງນັນ້ ບໍລ ສດັຈ ື່ ງຕອ້ງການຈດັຫາສະຫວດັດກີານສໍາຫ ບັ
ພະນກັງານໃນດາ້ນການຄ ມ້ຄອງຊວີ ດ ອ ປະຕ ເຫດ ແລະ ການຮກັສາພະຍາບານ 

 

2. ຈ ດປະສງົ 
ບໍລ ສດັ ຕອ້ງການຫາບໍລ ສດັທີື່ ດໍາເນນີການຮບັປະກນັຊວີ ດ, ອ ປະຕ ເຫດ ແລະ ສ ຂະພາບ ແບບກ ື່ ມໃຫກ້ບັພະນກັງານລາວ ເຊ ື່ ງຈະ
ຕອ້ງນໍາສະເໜເີບຍ້ປະກນັແຍກແຕື່ ລະປະເພດ ດັື່ ງນີ ້

• ຄ ມ້ຄອງກໍລະນເີສຍຊວີ ດ ແລະ ອ ປະຕ ເຫດ 

• ປະກນັສ ຂະພາບການປ ື່ ນປົວຮກັສາພະຍາບານ 

 
3. ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາການຄ ມ້ຄອງ 
ຜ ນໍ້າສະເໝີລາຄາທີື່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກເປັນຄ ື່ ສນັຍາຕອ້ງດໍາເນນີການປະກນັຊີວ ດ, ອ ປະຕ ເຫດ ແລະ ສ ຂະພາບກ ື່ ມຂອງ
ພະນກັງານຂອງບໍລ ສດັໂດຍມຮີອບກມົມະທໍາປະກນັໄພໃນຊື່ ວງວນັທີື່  01 ມງັກອນ 2023 – 31 ທນັວາ 2023 ໂດຍຈະຕອ້ງຄ ມ້
ຄອງຜນົປະໂຫຍດຕາມເງ  ື່ອນໄຂບໍື່ ນອ້ຍກວື່ າຄວາມຄ ມ້ຄອງທີື່ ລະບ ໃນຕາລາງຂາ້ງລ ື່ ມ (ລວມເຖ ງການຄ ມ້ຄອງຕໍື່ ເນ ື່ ອງຈາກກມົມະ
ທໍາເກົື່ າທີື່ ບໍລ ສດັໄດຈ້ດັທໍາໃນປີ 2022 ເຊ ື່ ງຈະສ ນ້ສ ດໃນວນັທີື່  31ທນັວາ 2022) 
 

ແຜນປະກນັໄພ ລະດບັພະນກັງານ ກມົມະທໍາປະກນັຊວີ ດ ກມົມະທໍາອ ປະຕ ເຫດ 

ແຜນທີື່   1 ລະດບັຜ ຈ້ດັການຝື່ າຍຂ ນ້ໄປ 2,000,000 ບາດ 2,600,000 ບາດ 

ແຜນທີື່   2 ລະດບັຜ ຈ້ດັການພະແນກ 1,000,000 ບາດ 1,300,000 ບາດ 

ແຜນທີື່   3 ລະດບັພະນກັງານເຖ ງເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ອາວ ໂສ 500,000 ບາດ 900,000 ບາດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ຄວາມຄ ມ້ຄອງ 
ແຜນທ ື່  1 

ລະດບັຜ ຈ້ດັການຂ ນ້ໄປ 

ແຜນທີື່  2 

ລະດບັຜ ຈ້ດັການ 

ພະແນກ 

ແຜນທີື່  3 

ລະດບັພະນກັງານເຖ ງ
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີື່  

ຄື່ າຫອ້ງ ແລະ ຄື່ າອາຫານວນັລະ  
(ສ ງສ ດ 45 ວນັຕໍື່ ການເຈບັປື່ ວຍ/ອ ປະຕ ເຫດແຕື່ ລະຄັງ້) 2,500 ບາດ 2,000 ບາດ 1,500 ບາດ 

ຄື່ າຫອ້ງໄອຊຍີ  
(ສ ງສ ດ 7 ວນັຕໍື່ ການເຈບັປື່ ວຍ/ອ ປະຕ ເຫດແຕື່ ລະຄັງ້) 5,000 ບາດ 4,000 ບາດ 3,000 ບາດ 

ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍ ແລະ ຄື່ າບໍລ ການທົື່ ວໄປ 

(ສ ງສ ດ ຕໍື່ ການເຈບັປື່ ວຍ/ອ ປະຕ ເຫດແຕື່ ລະຄັງ້) 40,000 ບາດ 30,000 ບາດ 20,000 ບາດ 

ຄື່ າທໍານຽມແພດຜື່ າຕດັ 

(ສ ງສ ດ ຕໍື່ ການເຈບັປື່ ວຍ/ອ ປະຕ ເຫດແຕື່ ລະຄັງ້) 50,000 ບາດ 40,000 ບາດ 30,000 ບາດ 

ຄື່ າທໍານຽມແພດເບ ື່ ງແຍງວນັລະ 
(ສ ງສ ດ 45 ວນັຕໍື່ ການເຈບັປື່ ວຍ/ອ ປະຕ ເຫດແຕື່ ລະຄັງ້) 500 ບາດ 400 ບາດ 300 ບາດ 

ຄື່ າຮກັສາພະຍາບານອ ປະຕ ເຫດສ ກເສນີ 

(ສ ງສ ດ ຕໍື່ ອ ປະຕ ເຫດແຕື່ ລະຄັງ້) 6,000 ບາດ 5,000 ບາດ 4,000 ບາດ 

ການຮກັສາພະຍາບານຜ ປ້ື່ ວຍນອກ 

ການຮກັສາພະຍາບານທີື່ ໂຮງໝໍ ຫ   ຄ ນີ  ກ ແບບຜ ປ້ື່ ວຍ
ນອກ (ສ ງສ ດຕໍື່ ປີກມົມະທໍາ) 24,000 ບາດ 24,000 ບາດ 24,000 ບາດ 

 

ໝາຍເຫດ 

3.1 ຈາໍນວນພະນກັງານໂດຍປະມານ 
a) ແຜນ 1 ຈາໍນວນ 1 ຄນົ 

b) ແຜນ 2 ຈາໍນວນ 5 ຄນົ 

c) ແຜນ 3 ຈາໍນວນ 433 ຄນົ 

3.2 ການຮຽກຮອ້ງຄື່ າສ ນໄໝທດົແທນ ຄ ື່ ສນັຍາຈະຕອ້ງດໍາເນນີການສໍາເລດັບໍື່ ເກນີ 30 ວນັ ນບັຈາກວນັທີື່ ມກີານ
ຮຽກຮອ້ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ 

3.3 ໃນກໍລະນທີີື່ ບໍລ ສດັ ມຄີວາມຕອ້ງການທີື່ ຈະຂະຫຍາຍຄວາມຄ ມ້ຄອງໃຫກ້ບັບ ກຄນົໃນຄອບຄວົພະນກັງານ ຄ ື່
ສນັຍາຈະຕອ້ງສະເໜກີານປະກນັໃນເງ  ື່ອນໄຂດຽວກນັ ດວ້ຍອດັຕາເບຍ້ປະກນັເທົື່ າກບັ ຫ   ຕໍື່ າກວື່ າທີື່ ສະເໜໃີຫ ້
ກບັພະນກັງານບໍລ ສດັ ໃນການສະເໜລີາຄາໃນຄັງ້ນີ ້

 

4. ຄ ນສມົບດັຂອງຜ ສ້ະເໜລີາຄາ 
4.1 ຕອ້ງເປັນນ ຕ ບ ກຄນົທີື່ ມຜີນົງານດາ້ນປະກນັຊວີ ດ ແລະ ປະກນັສ ຂະພາບ ໂດຍມທີ ນຈດົທະບຽນບໍື່ ນອ້ຍກວື່ າ 

5,000,000 ບາດ 

4.2 ບໍື່ ເປັນຜ ທ້ີື່ ມຜີົນປະໂຫຍດຮື່ ວມກບັຜ ສ້ະເໜີລາຄາລາຍອ ື່ ນ ແລະ/ ຫ   ຕອ້ງບໍື່ ເປັນຜ ມ້ຜີນົປະໂຫຍດຮື່ ວມກນັ
ລະຫວື່ າງຜ ສ້ະເໜລີາຄາກບັຜ ຈ້າ້ງ 



 

 

4.3 ຜ ສ້ະເໜລີາຄາຈະຕອ້ງບໍື່ ເປັນພະນກັງານ ຫ   ມຄີວາມສໍາພນັຕາມກດົໝາຍກບັພະນກັງານຂອງບໍລ ສດັ ໄຟຟາ້ ຫງົ
ສາ ຈາໍກດັ 

4.4 ບໍື່ ເປັນນ ຕ ບ ກຄນົລົມ້ລະລາຍ ຫ   ຢ ື່ ລະຫວື່ າງຖ ກຟອ້ງລົມ້ລະລາຍ ຫ   ຢ ື່ ລະຫວື່ າງຂະບວນການປັບໂຄງສາ້ງໜີ ້ຫ   
ຢ ື່ ລະຫວື່ າງການຟ ນ້ຟ ກ ດຈະການ ໂດຍຜ ສ້ະເໜລີາຄາເປັນຜ ຈ້ດັທໍາໜງັສ ຮບັຮອງຢ ນຢັນນ ຕ ບ ກຄນົ 

4.5 ມຄີ ນສມົບດັ ແລະ ຍ ນຍອມປະຕ ບດັຕາມເງ  ື່ອນໄຂຂອງຂອບເຂດການດໍາເນນີງານ (Terms of Reference) 

ທງັໝດົ 

5. ຫ ກັເກນການພ ຈາລະນາ 
ຄະນະການຈດັຊ ,້ ຈດັຈາ້ງ ຈະເປີດຊອງຂໍສ້ະເໜ ີແລະ ພ ຈາລະນາຂໍສ້ະເໜທີາງດາ້ນເທກັນ ກ ແລະ ລາຄາດັື່ ງນີ ້

5.1 ພ ຈາລະນາຂໍສ້ະເໜທີາງດາ້ນເທກັນ ກ, ນໍາ້ໜກັຄະແນນ 40%. 
5.2 ພ ຈາລະນາຂໍສ້ະເໜດີາ້ນລາຄາ, ນໍາ້ໜກັຄະແນນ 60%. 

 

6. ການສະເໜລີາຄາ 
6.1 ຜ ສ້ະເໜລີາຄາ ຕອ້ງຍ ນຊອງປະມ ນຈໍານວນ 2 ຊອງ ຕ  ຊອງທາງດາ້ນເທກັນ ກ 1 ຊອງ, ຊອງທາງດາ້ນລາຄາ 1 

ຊອງ. 
6.2 ຊອງທາງດາ້ນເທກັນ ກປະກອບດວ້ຍ 

a) ລາຍລະອຽດ ແລະ ປະຫວັດການເຮັດວຽກຂອງບໍລ ສັດ (Company Profile), ແລະໃຫແ້ນບ
ເອກະສານງານອາ້ງອງີທີື່ ຄາ້ຍ ຫ   ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄ ກບັງານປະມ ນ 2 ຍອ້ນຫ ງັ 

b) ແຜນຜງັບ ກຄະລາກອນ ແລະ ແຜນຜງັບໍລ ຫານ ແລະ ຕ ດຕໍື່ ປະສານງານທງັໝດົສໍາຫ ບັງານປະມ ນຄັງ້ນີ ້
c) ຫ ກັຖານດາ້ນການເງ  ນ (Bank Statement) ຍອ້ນຫ ງັຈາກວນັທີື່ ສະເໜລີາຄາ 1 ປີ ຫ   ເອກະສານສະ

ນບັສະໜ ນທາງດາ້ນການເງ  ນຈາກທະນາຄານພານ ດ 

d) ເອກະສານ Certification ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001 ນະໂຍບາຍ ຫ   ເທກັໂນໂລ
ຍທີີື່ ເປັນມ ດກບັສ ື່ ງແວດລອ້ມ ແຜນການຕອບໂຕເ້ຫດສ ກເສນີຂອງຜ ສ້ະເໜລີາຄາ (ຖາ້ມ)ີ 

6.3 ຊອງລາຄາ ປະກອບດວ້ຍ ໃບສະເໜລີາຄາພອ້ມລາຍລະອຽດ  
6.4 ກໍານດົຍ ນຊອງພາຍໃນວນັທີື່  1ຕ ລາ 2022 

6.5 ຜ ສ້ະເໜລີາຄາຈະຕອ້ງຍ ນເອກະສານປະກວດລາຄາ ໂດຍປ ດຜະນ ກຊອງ ແລະ ຈື່ າໜາ້ຊອງ ແລະ ສົື່ ງເອກະສານ 
ຕາມສະຖານທີື່ ດັື່ ງນີ ້

 

- Hongsa Power Co.,Ltd 

NNN Building, 4th floor,Room No.D5 ; Phonsinouane Village, Boulichan Road, Sisattanak 

District, Vientiane Capital, Lao PDR.  

Tel + 856 21223911 / 219381 / 222482 / 222315  

Ms.Rada Charadram 

Section Manager – Non Technical Procurement 

Tel +8562052441800 e-mail: rada_c@hongsapower.com  

Or  



 

 

- Hongsa Power Co.,Ltd 

Phonchan Office, Phonchan Village, Hongsa District 

Xayabouly province, Lao PDR 

Ms.Rada Charadram 

Section Manager-Non Technical Procurement 

Tel +8562052441800 e-mail: rada_c@hongsapower.com 

 

7. ຄື່ າຈາ້ງ ແລະການຈື່ າຍເງ  ນ 

ບໍລ ສດັຈະຊໍາລະເງ  ນຄື່ າເບຍ້ປະກນັ ພາຍໃນ 30 ວນັ ຫ ງັຈາກຜ ຮ້ບັຈາ້ງໄດສ້ົື່ ງມອບໃບແຈງ້ໜີ ້ແລະ ກມົມະທາໍ ຫ   ບດັປະກນັ
ສ ຂະພາບ ອນັມຜີນົໃຊໄ້ດທ້ນັທຕີາມສ ດທ ປະໂຫຍດຄວາມຄ ມ້ຄອງທີື່ ບໍລ ສດັໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ຫ.້ 
 

8. ຂໍສ້ະຫງວນສ ດ 

ຫາກຜ ເ້ຂົາ້ຮື່ ວມສະເໜລີາຄາ ຫ   ຜ ທ້ີື່ ສະເໜລີາຄາຂາດຄ ນສມົບດັ ຕາມຂໍກ້ໍານດົນີ ້ບໍລ ສດັມສີ ດຖອນຈາກລາຍຊ ື່ ຜ ມ້ສີ ດ ສະເໜີ
ລາຄາ ຫ   ຍກົເລກີຜ ໄ້ດຮ້ບັເລ ອກຈາກການສະເໜລີາຄາໄດ ້ໂດຍທາງບໍລ ສດັຂໍສະຫງວນສ ດການຄດັເລ ອກໂດຍບໍື່ ຈໍາເປັນທີື່ ຈະ
ຕອ້ງເລ ອກຜ ທ້ີື່ ສະເໜລີາຄາຕໍື່ າທີື່ ສ ດ ແລະຂໍສະຫງວນສ ດໃນການຕໍື່ ລອງລາຄາທງັກື່ ອນໜາ້ ແລະ/ຫ   ພາຍຫ ງັງການຕດັສ ນຂອງ
ຄະນະກໍາມະການ ຜນົການຕດັສ ນຂອງຄະນະກໍາມະການຖ ເປັນອນັສ ນ້ສ ດ ຜ ສ້ະເໜລີາຄາບໍື່ ມສີ ດໂຕແ້ຍງ້ຄດັຄາ້ນ ແລະຮຽກຮອ້ງ
ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍ ຫ   ຄື່ າເສຍຫາຍໃດໆ ທງັຫມດົ 

 

9. ຂໍຕ້ກົລງົການວື່ າຈາ້ງ 
ຜ ທ້ີື່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກຈະຕອ້ງຖ ປະຕ ບດັຕາມຂໍສະເໜທີີື່ ສະເໜຕໍີື່ ບໍລ ສດັ ຫາກມກີານປື່ ຽນແປື່ ງຂໍສະເໜໃີດໆ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັ
ຄວາມເຫນັຊອບຈາກບໍລ ສດັກື່ ອນ ຈ ື່ ງຈະດໍາເນນີການ ແລະຫາກບໍລ ສດັ ບໍື່ ເຫນັຊອບຕໍື່ ການປື່ ຽນແປື່ ງໃດໆ ຜ ສ້ະເໜລີາຄາຈະຕອ້ງ
ດໍາເນນີການຕາມຂໍສະເໜທີີື່ ສະເໜໄີວ ້

 

10. ຂໍຕ້ກົລງົຫ ງັການວື່ າຈາ້ງ 
10.1 ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາການຄ ມ້ຄອງກມົມະທໍາ ຄ ື່ ສນັຍາຈະຕອ້ງອະນ ຍາດໃຫຄ້ະນະກໍາມະການກວດຮບັສະເໜີ

ຄວາມຄ ດເຫນັ ອນັມຜີນົຕໍື່ ການແກໄ້ຂປັບປ ງໃຫບໍ້ລ ການ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຄວາມຄ ມ້ຄອງ ຫາກການໃຫ້
ບໍລ ການນັນ້ບໍື່ ເປັນໄປຕາມກມົມະທໍາ ຫ   ການໃຫບໍ້ລ ການບໍື່ ດເີທົື່ າທີື່ ຄວນ 

10.2 ຄ ື່ ສນັຍາຕອ້ງຈດັທໍາຄ ື່ ມ  ສະຫວດັດກີານພະນກັງານປະກນັສ ຂະພາບແລະປະກນັໄພກ ື່ ມ ເພ ື່ ອແຈກຈື່ າຍໃຫ ້
ພະນກັງານຂອງບໍລ ສດັ 

10.3 ຄ ື່ ສນັຍາຕອ້ງຈດັທໍາລາຍງານການຮກັສາພະຍາບານຂອງພະນກັງານ ເຊ ື່ ງປະກອບໄປດວ້ຍ ຂໍມ ນໃນການເຂົາ້
ຮບັການ ຮກັສາພະຍາບານເຊັື່ ນ ວນັ ເວລາ ສະຖານທີື່  ແລະສາເຫດການເຂົາ້ຮກັສາພະຍາບານ ເປັນຕົນ້ 

 

 

 



 

 

11. ການຄວບຄ ມງານ 

ບໍລ ສດັຈະແຕື່ ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການກວດຮບັການໃຫບໍ້ລ ການຂອງຜ ທ້ີື່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກ ເປັນຜ ຄ້ ມງານ 

 

12. ຂໍຕ້ກັລງົຫ ງັການວື່ າຈາ້ງ 
ຄ ື່ ສນັຍາຈະຕອ້ງບໍື່ ມອບເອກະສານ ແລະ ຂໍມ້ ນທີື່ ໄດຈ້ດັກຽມໃຫແ້ກື່ ຜ ໃ້ດ ຫ   ນໍາຂໍມ້ ນຈາກການດໍາເນນີງານໃນຄັງ້ນີໄ້ປໃຊ ້ໂດຍບໍື່

ໄດ ້ຮບັອະນ ຍາດເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກບໍລ ສດັ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


