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ຈາ້ງເໝາົດ າເນນີການກວດສຸຂະພາບປະຈ າປີ ແລະ ກວດອາຊວີະອານາໄມຂອງ
ພະນກັງານ ປະຈ າປີ 2022 

 

1. ຄວາມເປັນມາ  
ບ ລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈ າກດັ ໄດຕ້ະໜກັ ແລະຄ ານງຶເຖງີຄວາມສ າຄນັຂອງສຸຂະພາບຂອງພະນກັງານ ຈງຶໄດຈ້ດັໃຫ ້
ມກີານກວດສຸຂະພາບໃຫພ້ະນກັງານເປັນປະຈ າທຸກປີ ແລະເພ ື່ ອໃຫສ້ອດຄອ້ງກບັກດົໝາຍແຮງງານ ແຫື່ ງ ສປປ 
ລາວ ດງັນັນ້ ບ ລສິດັ ຈງຶຕອ້ງຈດັຫາ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງທມີຄີວາມຮ  ້ຄວາມສາມາດ ຄວາມຊື່ ຽວຊານ ແລະມສີກັຍະພາບໃນ
ການ ດ າເນນີວຽກງານ ກວດສຸຂະພາບ ແລະກວດອາຊວີະອານາໄມຂອງ ພະນກັງານບ ລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈ າກດັ 
ປະຈ າປີ 2022 

 

2. ວດັຖຸປະສງົ   
2.1 ເພ ື່ ອຈດັຈາ້ງຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ທມີຄີວາມຮ  ້ຄວາມສາມາດ ຄວາມຊື່ ຽວຊານ ແລະມສີກັຍະພາບໃນການດ າເນນີ

ວຽກງານ ກວດສຸຂະພາບ ແລະກວດອາຊວີະອານາໄມຂອງ ພະນກັງານຂອງບ ລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈ າກດັ 
ປະຈ າປີ 2022  

3. ໄລຍະເວລາສນັຍາ 
3.1 ດ າເນນິການກວດສຸຂະພາບພະນກັງານ ພາຍໃນເດ ອນພະຈກິ 2022  
3.2 ສົື່ ງມອບຜນົການກວດສຸຂະພາບຂອງພະນກັງານທງັໝດົ ພາຍໃນ 30 ວນັ ຫ ງັຈາກດ າເນນິການຕາມຂ  ້3.1 

ສ າເລດັ 

4. ຂອບເຂດຂອງວຽກງານ 

ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບດ າເນນຶວຽກງານ ກວດສຸຂະພາບ ແລະກວດອາຊວີະອານາໄມຂອງພະນກັງານບ ລສິດັ ໄຟຟາ້
ຫງົສາ ຈ າກດັ ຈ ານວນ 700 ທື່ ານ ພາຍໃນເດ ອນ ພະຈກິ 2022 ຈນົສ າເລດັ ໂດຍເຕມັຄວາມຮ ແ້ລະຄວາມເຂາ້ໃຈໃນ
ບດົບາດ ໜາ້ທີື່  ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໂດຍມລີາຍການການກວດສຸຂະພາບດງັລຸື່ ມນີ ້
ລ າດບັ ລາຍການ 

1 ກວດປະຫວດັທັື່ ວໄປ Physical Examination  

2 ຊັື່ ງນ າ້ໜກັ ວດັຄວາມດນັແລະ ວດັສື່ ວນສ ງ  

3 ກວດຫາຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງເມດັເລ ອດ CBC 

4 ກວດຫາລະດບັນ າ້ຕານໃນເລ ອດ BS  

5 ກວດຫາໄຂມນັໃນເລ ອດ Cholesterol 

6 ກວດຫາໄຂມນັ Triglyceride 

7 ກວດຫາໄຂມນັດ ີ(HDL Cholesterol) 

8 ກວດຫາໄຂມນັບ ື່ ດ ີ(LDL Cholesterol) 

9 ກວດການທ າງານຂອງໄຕ (BUN (Blood Urea Nitrogen) 



 

 

ລ າດບັ ລາຍການ 

10 ກວດການທ າງານຂອງໄຕ (Creatinine) 

11 ກວດການທ າງານຂອງຕບັ AST (Aspartate Aminotransferase) 

12 ກວດການທ າງານຂອງຕບັ ALT (Alanine Aminotransferase) 

13 ກວດການທ າງານຂອງຕບັ Alkaline Phosphatase 

14 ກວດຫາ Uric Acid 

15 ກວດນ າ້ຍື່ ຽວເພ ື່ ອເບີື່ ງລະດບັນ າ້ຕານ ໄຂື່ ຂາວ ແລະຄວາມຜດິປົກກະຕອິ ື່ ນໆ (Urine analysis) 

16 ເອກັສະເລປອດແລະຫວົໃຈ (ດຈິຕິອ້ນ) CXR 

17 ກວດຄ ື່ ນຫວົໃຈໄຟຟາ້ EKG > 35 

18 ກວດຫາເຊ ອ້ມະເລງຕື່ ອມລ ກໝາກ PSA > 45 

19 ກວດຫາເຊ ອ້ມະເລງປາກມດົລ ກ Pap Smear > 35 & married 

20 ກວດຕາ ທົື່ ວໄປ VA 

21 ກວດຫ  (Audiogram) 

22 ກວດການເປົື່ າປອດ (Spirometry) 

23 ກວດສາຍຕາອາຊວີະອານາໄມ (Occupational Health Vision Test) 

 

4.3 ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັທ າບດົລາຍງານຜນົການກວດສຸຂະພາບແລະຄ າແນະນ າ ເພ ື່ ອແຈກຈື່ າຍໃຫພ້ະນກັງານຂອງບ ລສິດັ 
ພາຍໃນ 30 ວນັ  

4.4 ຕອ້ງແຈງ້ຜນົກວດສຸຂະພາບໃຫກ້ບັພະນກັງານໜາ້ເຊິື່ ງໜາ້ພາຍໃນ 2 ວນັ ຫ ງັຜນົກວດເລ ອດອອກມາ ພອ້ມລາຍງານ
ສື່ ວນບຸກຄນົ 

4.5 ໃຫຄ້ າແນະນ າໃນການຈດັວາງຍາກບັພະນກັງານຜ ມ້ບີນັຫາ (ໃຫແ້ນະນ າຄນົໄຂຂ້ ນ້ມາເອາົຢາຢ ື່  HPC’s clinic) 

4.6 ຕອ້ງມຄີ າແນະນ າແລະກ ານດົແຜນການຕດິຕາມໃຫພ້ະນກັງານທີື່ ມຜີນົການກວດຜດິປົກກະຕ ິ

4.7 ຕອ້ງສົື່ ງມອບຜນົ X-ray ທງັໝດົ ທີື່ ເປັນ Soft File ໃຫ ້ບ ລສິດັໂດຍໃຫແ້ຍກຂ ມ້ ນ ຜນົການ X-ray ທີື່ ປົກກະຕ ິ
ແລະ ຜດິປົກກະຕ ິ 

4.8 ຕອ້ງສົື່ ງ ບດົລາຍງານຜນົການກວດສ ຂະພາບລວມທີື່ ເປັນພາສາລາວໃຫບ້ ລສິດັ ຕາມຮ ປແບບທີື່ ບ ລສິດັກ າໜດົ ພາຍໃນ 
30 ວນັ ຫ ງັຈາກດ າເນນິການຕາມຂ  ້3.1 ສ າເລດັ ໃນຮ ບແບບ Soft File (Excel) ແລະ Hard Copy 

 

5. ໜາ້ທີື່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜຸຮ້ບັຈາ້ງ 
5.1 ແຮງງານ 

a) ຍກົເວັນ້ແຕື່ ໄດຕ້ກົລງົກນັເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງມໜີາ້ທີື່ ຈດັຫາ ແລະ ຈດັຕຽມແຮງງານ ບ ື່

ວື່ າຈະເປັນພະນກັງານຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ຫ   ຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງຊື່ ວງ ໃຫພ້ຽງພ ໃນການເຮດັວຽກທີື່ ຈາ້ງໃຫສ້ າ
ເລດັ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຮອງວື່ າ ແຮງງານຂອງຕນົນັນ້ມທີກັສະ, ມຄຸີນສມົບດັ ແລະ ມປີະສບົການ
ເຮດັວຽກໄດຢ້ື່ າງເໝາະສມົ. 



 

 

b) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງມໜີາ້ທີື່ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ື່ ແຮງງານຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງແຕື່ ພຽງ
ຝື່ າຍດຽວ. 

c) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງມໜີາ້ທີື່ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຂ ບ້ງັຂບັກື່ ຽວກບັແຮງງານໂດຍຕົນ້ທນຶ ແລະ ຄື່ າໃຊ ້
ຈື່ າຍເປັນຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງເອງ. 

d) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງມໜີາ້ທີື່ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຂ ບ້ງັຂບັກື່ ຽວກບັກື່ ຽວກບັສຸຂະພາບອະນາໄມ ແລະ 
ສິື່ ງແວດລອ້ມ ຫ   ຕາມລະບບົການບ ລຫິານຈດັການອ ື່ ນໆ ທີື່  HPC ໄດຮ້ບັຮອງ ລວມທງັລະບບົ
ການຈດັການ ISO ແລະ ກດົລະບຽບການພາຍໃນຂອງ HPC ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຮອງ
ວື່ າສະພາບການເຮດັວຽກ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມການເຮດັວຽກ ຕອ້ງສອດຄື່ ອງກບັກດົລະບຽບ 
ແລະ ລະບຽບອ ື່ ນໆທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ. 

e) ທນັທທີີື່  HPC ຮອ້ງຂ  ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຈດັຫາຄະນະເຮດັວຽກ ຫ   ຜ ຕ້າງໜາ້ອ ື່ ນ ທີື່  HPC ຍອມຮບັ 
ແທນຄນົທີື່ ບ ື່ ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັຈາກ HPC ໃຫເ້ປັນທີື່ ພ ໃຈຂອງ HPC. 

f) ໃນກ ລະນທີີື່ ຄ ື່ ສນັຍາຕກົລງົແຕື່ ງຕັງ້ບຸກຄະລາກອນຫ ກັເພ ື່ ອເຮດັວຽກທີື່ ຈາ້ງ ຕາມເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ້

ກ ານດົທີື່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂ ກ້ ານດົຂອງຜ ວ້ື່ າຈາ້ງ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຈະປື່ ຽນແປງ ຫ   ປື່ ຽນແທນບຸກຄະລາກອນ
ຫ ກັນັນ້ໄດກ້ ື່ ຕ ື່ ເມ ື່ ອໄດຮ້ບັຄວາມຍນິຍອມເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກ HPC. 

g) ໃນທຸກໆກ ລະນ ີຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງສົື່ ງເອກະສານ ຫ   ຂ ມ້ ນກື່ ຽວຂອ້ງກບັແຮງງານຂອງຕນົໃຫກ້ບັ HPC  

ເຊັື່ ນ: ປະສບົການການເຮດັວຽກ, ໂຄງຮື່ າງການຈດັຕັງ້, ປະຫວດັສື່ ວນຕວົຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ
ເປັນຕົນ້ 

h) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຢິນຍອມໃຫ ້HPC ເຂົາ້ໄປກວດສອບເຄ ື່ ອງມ  ອຸປະກອນ ແລະ ເຕກັນກິທີື່ ໃຊໃ້ນ
ການກວດສອບໃນສະຖານທີື່ ປະກອບການ 

 

5.2 ວດັສະດຸ, ອຸປະກອນ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກ. 
a) ຍກົເວັນ້ແຕື່ ໄດຕ້ກົລງົກນັເປັນຢື່ າງອ ື່ ນ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຫາສິື່ ງ ສາທາລະນຸປະ

ໂພກທງັໝດົເພ ື່ ອເຮດັວຽກທີື່ ຈາ້ງດວ້ຍຕນົເອງ. 
b) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຮອງວື່ າວດັສະດຸທງັໝດົທີື່ ຈດັຫາ ແລະ ນ າໃຊນ້ັນ້ ແມື່ ນມຄຸີນນະພາບດ,ີ ບ ື່ ມຂີ ບ້ກົ

ຜື່ ອງ ໂດຍປາສະຈາກການຮອນສດິຈາກບຸກຄນົອ ື່ ນ ມຄີວາມເໝາະສມົກບັການໃຊງ້ານຂອງວດັສະດຸ
ນັນ້ ກງົຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຕາມຄຸນລກັສະນະສະເພາະ ລວມທງັສອດຄື່ ອງຕາມກດົໝາຍ ຫ   ຂ ້

ບງັຄບັທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ. 
c) ຊບັສນິທາງປັນຍາໃດໆ ໃນແຜນວຽກງານ ແລະ ຄຸນລກັສະນະສະເພາະຂອງວຽກງານທີື່ ຈາ້ງ ລວມ

ໄປເຖງິວດັສະດຸທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານນັນ້ໆ ເປັນຂອງ HPC ຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ຕອ້ງຮກັສາຄວາມລບັຢື່ າງ
ປອດໄພ ແລະ ນ າໃຊເ້ພ ື່ ອຈດຸປະສງົໃນການເຮດັວຽກທີື່ ຈາ້ງເທົື່ ານັນ້ ໃນກ ລະນທີີື່  HPC ຮອ້ງຂ  ຜ ້
ຮບັຈາ້ງຕອ້ງສົື່ ງສ າເນາົທງັໝດົໃຫກ້ບັ HPC ແລະ ບ ື່ ຕອ້ງສ າເນາົເພີື່ ມເຕມີໂດຍບ ື່ ໄດຮ້ບັການ
ອະນຸຍາດເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກ HPC. 



 

 

d) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຂນົຍາ້ຍວດັສະດຸ, ເຄ ື່ ອງຈກັ, ສິື່ ງເສດເຫ  ອ, ຂີເ້ຫຍ ອ້ ແລະ ສິື່ ງອ ື່ ນໆ ທີື່ ມລີກັສະນະບ ື່

ກງົຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງສນັຍາ ຕາມທີື່  HPC ຕອ້ງການ ຫ   ຕາມແຕື່ ກ ລະນເີພ ື່ ອຄວາມສ າເລດັຂອງ
ວຽກງານ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງປະຕບິດັຕາມສິື່ ງທີື່  HPC ຕອ້ງການນັນ້ດວ້ຍຕນົທນຶ ແລະ ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍຂອງ
ຜ ຮ້ບັຈາ້ງເອງ. 

e) ວດັສະດຸ, ອຸປະກອນ ທີື່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານທີື່ ຈາ້ງຈະເປັນກ າມະສດິຂອງ HPC ກ ື່ ຕ ື່ ເມ ື່ ອໄດຂ້ນົສົື່ ງ
ມາຍງັສະຖານທີື່ ເຮດັວຽກ ແລະ ໄດຊ້ າລະຄື່ າວດັສະດຸນັນ້ແລວ້. 

 

5.3 ວຽກງານທີື່ ຈາ້ງ. 
a) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ຕອ້ງໃຫ ້HPC ເຂົນ້ກວດສອບວຽກງານທີື່ ຈາ້ງໃນລະຫວື່ າງຂັນ້ຕອນຂອງການເຮດັວຽກ

ຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງ. 
b) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງບ ື່ ແບື່ ງສື່ ວນຂອງວຽກງານທີື່ ຈາ້ງໃຫຜ້ ຮ້ບັຈາ້ງຊື່ ວງ ຍກົເວັນ້ແຕື່ ໄດຮ້ບັຄວາມຍນິຍອມ

ເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກ HPC ເຖງິແມື່ ນວື່ າ HPC ຍນິຍອມໃຫເ້ຮດັໄດກ້ ື່ ຕາມ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຍງັຕອ້ງ
ຮບັຜດິຊອບໃນການກະທ າ ຫ   ການລະເມດີສນັຍາຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງຊື່ ວງອກີດວ້ຍ. 

c) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຖ ວື່ າໄດຮ້ບັຂ ມ້ ນທີື່ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ພຽງພ ຕ ື່ ຄວາມຈ າເປັນສ າລບັປັດໃຈທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັ
ການເຮດັວຽກທີື່ ຈາ້ງ ໂດຍບ ື່ ໄດຈ້ າກດັພຽງແຕື່ ມາດຕະຖານການເຮດັວຽກທີື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຍດຶຖ 
ປະຕບິດັ ກ ານດົເວລາໃຫສ້ າເລດັຂອງວຽກງານທີື່ ຈາ້ງ ແລະ ດວ້ຍຕົນ້ທນຶຕາມທີື່ ລະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ
ເທົື່ ານັນ້ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງແຈງ້ໃຫ ້HPC ຊາບເຖງິສະພາບຂອງວດັສະດຸທີື່ ກື່ ຽວກບັສນັຍາທງັໝດົ ແລະ 
ຕອ້ງແຈງ້ໃຫ ້HPC ຊາບເຖິງປັດໃຈຕື່ າງໆ ທີື່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີການປື່ ຽນແປງຂອບເຂດ ຕົນ້ທນຶ ຫ   
ເວລາໃນການເຮດັວຽກທີື່ ຈາ້ງ. 

d) ໃນກ ລະນທີີື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງພຈິາລະນາແລວ້ພບົວື່ າຂ ມ້ ນເອກະສານ ຫ   ອງົປະກອບອ ື່ ນໆ ທີື່ ໄດຮ້ບັຈາກ 
HPC ບ ື່ ພຽງພ ໃນການເຮດັວຽກທີື່ ຖ ກຈາ້ງໃນສື່ ວນສ າຄນັ ແລະ ໃນສື່ ວນທີື່ ເປັນມາດຕະຖານຕາມ
ຄວາມຕອ້ງການ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງແຈງ້ໃຫ ້HPC ຊາບເຖງິເຫດຜນົເຫ ົື່ ານັນ້ HPC ຈະສະໜອງຂ ມ້ ນ
ເອກະສານ ຫ   ອງົປະກອບດັື່ ງກື່ າວໃຫຢ້ື່ າງສມົເຫດສມົຜນົຕ ື່ ສະຖານະການ ເມ ື່ ອວຽກງານສ າເລດັ
ແລວ້ ແລະ/ຫ   HPC ຈະຮຽກຄ ນຂ ມ້ ນ ຫ   ເອກະສານ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຈະຕອ້ງສົື່ ງຄ ນຂ ມ້ ນທີື່ ໄດຮ້ບັ ລວມ
ທງັບນັທກຶຂ ຄ້ວາມ ແລະ ສ າເນາົທນັທ.ີ 
 

6. ການລງົຍື່ ຽມຍາມໜາ້ວຽກງານ 

6.1 ໃນກ ລະນທີຜີ ເ້ຂັາ້ປະມຸນງານ ຕອ້ງການລງົຍື່ ຽມຍາມໜາ້ວຽກງານຫ   ພ ນ້ທີື່ ທີື່ ຕອ້ງໃຫບ້ ລກິານ ເຊິື່ ງຜຸເ້ຂົາ້ປະ
ມຸນຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍຕື່ າງ ໆທີື່ ເກດິຂຶນ້ເອງ  

6.2 ຜ ເ້ຂົາ້ປະມ ນງານຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ື່ ການ ບາດເຈບັ (ການຕາຍ ຫ   ບາດເຈບັອ ື່ ນໆ) ໃນທຸກກ ລະນ ີຫ   ການ
ສ ນເສຍ ຫ   ເສຍຫາຍ ຕ ື່ ຊບັສນິຂອງ HPC ແລະຂອງຕວັຜ ເ້ຂົາ້ປະມ ນເອງ ຫ   ພະນກັງານ ຫ   ຕວັແທນຂອງ
ຜ ເ້ຂົາ້ປະມ ນ ອນັເນ ື່ ອງຈາກການລງົຍື່ ຽມຍາມໜາ້ວຽກງານໂດຍຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍຂອງຜ ເ້ຂົາ້ປະມ ນເອງທັງ້ໝດົ 

 



 

 

 

7. ຄຸນສມົບດັຜຸເ້ຂົາ້ຮື່ ວມປະມ ນ 

 

ຜ ເ້ຂົາ້ຮື່ ວມປະມ ນຕອ້ງເປັນຜ ມ້ປີະສບົການແລະມຄຸີນສມົບດັດັື່ ງລຸື່ ມນີ ້
7.1 ຕອ້ງມປີະສບົການ ການກວດສຸຂະພາບຂອງພະນກັງານປະຈ າປີ ແລະ ການກວດສຸຂະພາບອາຊວີະອານາ

ໄມ ໂດຍຕອ້ງມປີະສບົການໃນວຽກງານດງັກື່ າວບື່ ນອ້ຍກວື່ າ 1 ປີ 

7.2 ຕອ້ງມຄີວາມຮ  ້ມປີະສບົການ ຫ   ມວຸີດທກິານສກຶສາທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານ  
7.3 ເຈາ້ໜາ້ທີື່ ທທີ າການກວດສຸຂະພາບ ຕອ້ງເປັນໝ  ຫ   ພະຍາບານ ຫ   ເຈາ້ໜາ້ທເີຕກັນກິການແພດ ທີື່ ມໃີບ

ອານຸຍາດໃນການປະກອບອາຊບີດງັກື່ າວ  
7.4 ຕອ້ງມໝີ  ບື່ ນອ້ຍກວື່ າ  4 ຄນົ ທີື່ ໃຫຄ້ າແນະນ າດາ້ນສຸຂະພາບກບັພະນກັງານ 

7.5 ມີເຄ ື່ ອງມ ໃນການກວດທີື່ ໄດມ້າດຕະຖານຜື່ ານກວດກວດສອບບ ື່ ເກີນ 1 ປີ (ລົດ X-ray digital, 

Spirometer, Audiometer….) 

7.6 ຕອ້ງຈດັຫາວຊຶາການ ຫ   ເຈາ້ໜາ້ທີື່  ທີື່ ມຄີວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ ໃຫພ້ຽງພ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານຕາມ 
TOR  

7.7 ຕອ້ງເປັນນຕິບຸິກຄນົທີື່ ຈດົທະບຽນອຍື່ າງຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍແຫື່ ງ ສປປ ລາວ ແລະຕອ້ງມວີດັຖຸປະສງົ
ກື່ ຽວກບັການໃຫບ້ ລີກິານດາ້ນ ສຸຂະພາບ ເຊັື່ ນ ເປັນໂຮງໝ  ຫ   ສະຖານພະຍາບານ   

7.8 ບ ື່ ເປັນຜ ທ້ີື່ ກ າລງັລມ້ລະລາຍ ຫ   ກ າລງັຂາດສະພາບຄື່ ອງທາງການເງນິ 

7.9 ຕອ້ງບ ື່ ເຄຍີເຮດັຜດິສນັຍາ ກບັ HPC ຫ   ຜ ຮ້ບັຈາ້ງພາຍໃຕໂ້ຄງການຂອງ HPC 

7.10 ຕອ້ງບ ື່ ເປັນຜ ມ້ຜີນົປະໂຫຍດຮື່ ວມກນັກບັຜ ສ້ະເໜລີາຄາລາຍອ ື່ ນ ຫ   ບ ື່ ເປັນຜ ກ້ະທ າການອນັເປັນການຂດັ
ຂວງການແຂື່ ງຂນັໃນການປະມ ນໃນຄັງ້ນີ ້

7.11 ຜ ເ້ຂົາ້ປະມ ນ ແລະພະນກັງານ ຊອງຜ ເ້ຂົາ້ປະມ ນຕອ້ງບ ື່ ແມື່ ນພະນກັງານຂອງ HPC ຫ   ມຄີວາມສ າພນັຕາມ
ກດົໝາຍກບັຄະນະກ າມະການຈດັຊ  ້ຈດັຈາ້ງ ຂອງ HPC 

7.12 ຜ ເ້ຂົາ້ປະມ ນ ຕອ້ງຈດັຫາ ຜ ຊ້ື່ ຽວຊານ ຫ   ວຊິາການ ທີື່ ມຄີວາມຮ  ້ແລະມຄຸີນສມົບດັ ຄວາມສາມາດໃນ
ການປະຕບິດັວຽກງານຕາມ TOR 

7.13 ຜ ສ້ະເໜລີາຄາ ຈອ້ງສະເໜລີາຍລະອຽດ ເຄ ື່ ອງມ  ທີື່ ໃຊໃ້ນການກວດວດັ 

8. ຫ ກັປະກນັ ແລະ ການຮບັປະກນັ 

N/A 

 

9. ເງ  ື່ອນໄຂ ການຊ າລະເງນີ 

9.1 HPC ຈະຈື່ າຍເງນິຄື່ າຈາ້ງໃຫຜ້ ຮ້ບັຈາ້ງ ພາຍໃນ 30 ວນັ ພາຍຫ ງັຈາກ 

a) ການກວດສຸຂະພາບພະນກັງານຂອງ ບ ລສິດັ ສ າເລດັ ໂດຍຈະຊ າລະຄື່ າຈາ້ງຕາມຈ ານວນຄື່ າກວດ
ສຸຂະພາບທີື່ ເກດິຂຶນ້ຈງິ  

b) ສົື່ ງມອບຜນົລາຍງານການກວດສຸຂະພາບ ຂອງພະນະນກັງານທັື່ ງໝດົ  



 

 

9.2 ເງ  ື່ອນໄຂການຊ າລະເງນີ 

 

a) ໃນກ ລະນທີ ີຜ ຮ້ບັຈາ້ງສົື່ ງເອກະສານ ໃບແຈງ້ໜີ ້ລະຫວື່ າງວນັທ ີ1-15 ຂອງເດ ອນ HPC ຈະຊ າລະ
ເງນິຄື່ າຈາ້ງໃຫແ້ກຜ້ ຮ້ເັໝາົພາຍໃນວນັທ ີ10 ຂອງເດ ອນຖດັໄປ 

 

ໃນກ ລະນທີໃີບແຈງ້ໜີບ້ ື່ ຖ ກຕອ້ງ ຫ   ວຽກງານບ ື່ ແລວ້ຕາມກ າໜດົ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງສົື່ ງໃບແຈງ້ໜີ້

ສະບບັແກໄ້ຂໃຫ ້HPC ຫ   ແກໄ້ຂ ຫ   ສົື່ ງມອບວຽກງານໃຫສ້ າເລດັຕາມຕກົລງ ຈນົເປັນທພີ ໃຈຂອງ 
HPC  ພາຍໃນວນັທີື່  15 ຂອງເດ ອນນັນ້ ໆ HPC ຈະຈື່ າຍເງນິໃຫຜ້ ຮ້ບັຈາ້ງພາຍໃນວນັທີື່  10 ຂອງ
ເດ ອນຖດັໄປ 

 

b) ໃນກ ລະນຜີ ຮ້ບັເໝາສົື່ ງເອກະສານ ໃບແຈງ້ໜີ ້ລະຫວື່ າງວນັທ ີ16-31 ຂອງເດ ອນ HPC ຈະຊ າລະ
ເງນິຄື່ າຈາ້ງໃຫແ້ກຜ້ ຮ້ເັໝາົພາຍໃນວນັທ ີ25 ຂອງເດ ອນຖດັໄປ 

 

ໃນກ ລະນທີໃີບແຈງ້ໜີບ້ ື່ ຖ ກຕອ້ງ ຫ   ວຽກງານບ ື່ ແລວ້ຕາມກ າໜດົ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງສົື່ ງໃບແຈງ້ໜີ້

ສະບບັແກໄ້ຂໃຫ ້HPC ຫ   ແກໄ້ຂ ຫ   ສົື່ ງມອບວຽກງານໃຫສ້ າເລດັຕາມຕກົລງ ຂນົເປັນທພີ ໃຈຂອງ 
HPC ພາຍໃນທາ້ຍເດ ອນ ຂອງເດ ອນນັນ້ ໆ HPC ຈະຈື່ າຍເງນິໃຫຜ້ ຮ້ບັຈາ້ງພາຍໃນວນັທີື່  25 ຂອງ
ເດ ອນຖດັໄປ 

10 ເອກະສານງານປະມ ນ TOR 

– ຊອງທີື່  1 ຊອງເຕກັນກິ 

– ຊອງທີື່  2 ຊອງລາຄາ 

ຜ ສ້ະເໜລີາຄາ ຕອ້ງຍ ື່ ນເອກະສານງານປະມ ນ ລາຍການດງັນີ ້

10.1  ຊອງເຕກັນກິ 

10.1.1 ປະຫວດັບ ລສິດັ ໂດຍຍ ື່  ໃຫລ້ະບຸ ລາຍລະອຽດ ປະສບົການ ແລະ ຜນົງານທີື່ ຜື່ ານມາ (ໃຫ້
ໃສື່ ຈ ານວນປີ ຫ   ຈ ານວນ ໂຄງການ) 

10.1.2 ແຜນຜງັບ ລຫິານ ວຽກງານນີ ້ ້ໂດຍໃຫແ້ນບ ຊວີະປະຫວດັຍ ື່  ຂອງຕ າແໜື່ ງທີື່ ສ າຄນັ ເຊັື່ ນ ຜ ້
ບ ລຫິານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ອາວຸໂສ 

10.1.3 ແຜນການໃຊກ້ າລງັແຮງງານ 

10.1.4 ແຜນການດ າເນນີວຽກງານໂຄງການ 

10.1.5 ລາຍການເຄ ື່ ອງມ ແລະແຜນການນ າໃຊ ້

10.1.6 ໃບອານຸຍາດດ າເນນິງານຂອງບ ລສິດັ ແລະ ໃບປະກອບວຊິາຊບີຂອງ ໝ  ພະຍາບານ ແລະ 
ນກັເຕກັນກິການແພດ  

10.1.7 ສ າເນາົໃບຍັງ້ຍ ນການສົື່ ງມອບເລກັປະຈ າຕວົຜ ເ້ສຍອາກອນ (ຖາ້ມ)ີ 



 

 

10.1.8 ສ າເນາົວສິາຫະກດິການຄາ້ ຫ   ໜງັສ ຮບັຮອງບ ລສິດັ 

10.1.9 ໜງັສ ມອບສດິ (ຖາ້ມ)ີ 

10.1.10 ສ າເນາົເອກະສານ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 (ຖາ້ມ)ີ  
10.1.11 ວທິປີະຕບິດັວຽກງານ ກື່ ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ ຊວີະອານາໄມ ແລະສິື່ ງແວດຮອ້ມ 

 

10.2 ຊອງລາຄາ 

ຜ ສ້ະເໜລີາຄາຕອ້ງຊີແ້ຈງລາຍລະອຽດດັື່ ງນີ ້
 

10.2.1 ລາຄາທີື່ ສະເໜຕີອ້ງເປັນລາຄາລວມຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍທງັໝດົຂອງວຽກງານ  
10.2.2 ລາຄາທສີະເໜຕີອ້ງຮວມ ຄື່ າບ ລຫິານ ຈດັການ ແລະຄື່ າອ ື່ ນໆ ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານ 

10.2.3 ລາຄາທີື່ ສະເໜຕີອ້ງເປັນລາຄາທີື່ ລວມຄື່ າທ ານຽມ ຄື່ າພາສ ີອາກອນຕື່ າງໆ ທີື່ ເກດີຂຶນ້ອນັກື່ ຽວ
ເນ ື່ ອງຈາກວຽກງານນີ ້ທັງ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ/ຫ   ປະເທດອ ື່ ນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 

 

11 ການຍ ື່ ນເອກະສານງານປະມ ນ 

 

ຜ ສ້ະເໜລີາຄາຕອ້ງແຍກຊອງເປັນ 2 ຊອງ ລາຍລະອຽດດງັລຸື່ ມນີ ້
 

a) ຊອງທີື່  1 ຊອງເຕກັນກິ 

b) ຊອງທີື່  2 ຊອງລາຄາ 
 

ຜ ສ້ະເໜລີາຄາ ຕອ້ງສົື່ ງເອກະສານງານປະມ ນທີື່  HPC ຕາມທີື່ ອຍ ື່  ທີື່ ລະບຸໃນຂ  ້25 ບ ື່ ກາຍໂມງທ າການ ຫ   5 ໂມງ
ແລງ ໃນວນັທີື່  31 ສງິຫາ 2022 

 

12 ຄວາມມຜີນົສມົບ ນຂອງເອກະສານ 

ເອກະສານງານປະມ ນຕອ້ງມຜີນົສມົບ ນ 120 ວນັ ນບັຕັງ້ແຕື່ ວນັທີື່ ສົື່ ງມອງເອກະສານງານປະມ ນໃຫ ້HPC 

 

13 ການຍອມຮບັແລະການປະຕເິສດ ເງ  ື່ອນໄຂ ຫ   ຊ ສ້ະເໜ ີ

HPC ຂ  ສະຫງວນສດິແຕື່ ພຽງຜ ດ້ຽວໃນ ການຕດັສນິ ການພຈິາລະນາ ການຍອມຮບັເງ  ື່ອນໄຂການປະມ ນ ໂດຍຈະພຶ
ຈາລະນາຈາກເງ  ື່ອນໄຂທີື່ ເປັນປະໂຫຍດສ ງສຸດກບັ HPC ແລະໃຫຖ້ ວື່ າການຕດັສນິຂອງ HPC ເປັນເດດັຂາດ ຜ ສ້ະເໜີ
ລາຄາບ ື່ ມສີດິຮຽກຮອ້ງຄື່ າເສຍຫາຍໃດໆ ທີື່ ເກດີຂຶນ້ກບັ HPC ໄດ ້ HPC ຂ ສະຫງວນສດິບ ື່ ຕດັສນິຜນົການປະມ ນ
ຈາກລາຄາທີື່ ຕ ື່ າສຸດອຍື່ າງດຽວ ແຕື່ ຈະພຈິາລະນາຈາກ ຜນົການປະເມນີໃນແຕື່ ລະຫວົຂ  ້ເຊີື່ ງ ເປັນໄປຕາມຂ ກ້ າໜດົໃນ 
TOR ທັງ້ທາງດາ້ນ ເຕກັນກິ ລາຄາ ຄຸນສມົບດັຕື່ າງໆ ຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມພອ້ມໃນການເລີື່ ມວຽກງານ ເພ ື່ ອໃຫ ້
ມັື່ ນໃຈໄດວ້ື່ າວຽກງານຈະສ າເລດັຕາມໄລຍະເວລາທີື່ ກ າໜດົໃນ TOR 

 

 



 

 

14 ການຮບັມອບວຽກງານທີື່ ຈາ້ງ. 
 

14.1 ວຽກງານທີື່ ຈາ້ງທງັໝດົຈະຖ ກຍອມຮບັຈາກ HPC ກ ື່ ຕ ື່ ເມ ອມກີານອອກໜງັສ ຮບັຮອງການມອບວຽກ
ງານນັນ້ ໜງັສ ຮບັຮອງຈະອອກໃຫກ້ ື່ ຕ ື່ ເມ ື່ ອວຽກງານທີື່ ຈາ້ງທງັໝດົນັນ້ສ າເລດັຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ແລະ ຜື່ ານ
ການທດົສອບ ທີື່ ກ ານດົໄວພ້າຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນີທ້ງັໝດົ ແລະ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ບນັລຸເງ  ື່ອນໄຂທງັໝດົທີື່ ໄດ ້
ລະບຸໄວໃ້ນຂ ກ້ ານດົຂອງຜ ວ້ື່ າຈາ້ງ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງແຈງ້ HPC ລື່ ວງໜາ້ກື່ ອນວນັກວດສອບຄັງ້ສຸດທາ້ຍຢື່ າງ
ໜອ້ຍ 14 ວນັ. 
ໃນກ ລະນທີີື່  HPC ປະຕເິສດວຽກງານທີື່ ຈາ້ງ, HPC ຈະໃຫເ້ຫດຜນົ ແລະ ລະບຸວຽກທີື່ ຈາ້ງ ທີື່ ຜ ຮ້ບັເໝົາົ
ຕອ້ງເຮດັໃຫສ້ າເລດັຕາມໜາ້ທີື່  ທີື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນສນັຍາ. 

 

15 ຄື່ າປັບໄໝ 

15.1 ຄື່ າປັບໄໝຈາກວຽກງານທີື່ ລື່ າຊາ້. 

ໃນກ ລະນທີີື່ ເຮດັວຽກງານທີື່ ຈາ້ງນັນ້ ຫາກບ ື່ ສ າເລດັຕາມທີື່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕກົລງົຊ າລະຄື່ າປັບໄໝ
ໃນຄວາມລື່ າຊາ້ຂອງການປະຕບິດັວຽກງານ ດວ້ຍຈ ານວນ 0.1 ສື່ ວນຮອ້ຍຂອງມ ນຄື່ າສນັຍາຂອງແຕື່ ລະ
ວນັທີື່ ລື່ າຊາ້ ຄື່ າປັບໄໝທີື່ ເກດີຂຶນ້ລວມແລວ້ຈະຕອ້ງຕອ້ງບ ື່ ເກນີ 10 ສື່ ວນຮອ້ຍ ຂອງມ ນຄື່ າສນັຍາ. 
ເຖງິຢື່ າງໃດກ ື່ ຕາມ ໃນກ ລະນທີີື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ບ ື່ ສາມາດເຮດັວຽກງານທີື່ ຈາ້ງໃຫສ້ າເລດັພາຍໃນໄລຍະເວລາທີື່

ກ ານດົ HPC ອະນຸຍາດໃຫຜ້ ຮ້ບັຈາ້ງຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາໂດຍບ ື່ ຖ ກປັບໄໝ ອອກໄປອກີ 10 ວນັ ຕ ື່

ວຽກງານຂອງແຕື່ ລະວຽກງານ ທີື່ ໄດກ້ ານດົໄວນ້ັນ້ເພ ື່ ອໃຫສ້ າເລດັ ໂດຍມເີງ  ື່ອນໄຂວື່ າ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງມໜີາ້ທີື່

ຕອ້ງແຈງ້ເຫດຜນົທີື່ ລື່ າຊາ້ໃຫ ້HPC ຊາບ ລື່ ວງໜາ້ 7 ວນັ ກື່ ອນເຖງິວນັທທີີື່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນການສ າເລດັ
ວຽກງານ ຫາກເກນີກ ານດົຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຕາມທີື່ ໄດກ້ື່ າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຈະຖ ກປັບໄໝ
ເປັນຈ ານວນ 10 ວນັໂດຍທນັທ.ີ 
 

15.2 ຄື່ າປັບໄໝຈາກການບ ື່ ປະຕຕິາມສນັຍາອ ື່ ນໆ 

a) ໃນກ ລະນຜີ ຮ້ບັຈາ້ງບ ື່ ສາມາດສົື່ ງພະນກັງານມາເຮດັວຽກໄດຄ້ບົຕາມຈ ານວນທຕີກົລງົກນັໃນສນັຍາ, ຜ ້
ຮບັຈາ້ງຕອ້ງຍອມໃຫຜ້ ວ້ື່ າຈາ້ງຫກັເງນິຄື່ າຈາ້ງລາຍເດ ອນ ທີື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງເໝາົຈະໄດຮ້ບັໃນອດັຕາ 2 ເທົື່ າ
ຂອງຄື່ າຈາ້ງລາຍວນັຂອງຕ າແໜື່ ງພະນກັງານຕ ື່ ຄນົທີື່ ບ ື່ ເຮດັວຽກນັນ້ໆ. 

b) ໃນກ ລະນທີຜີ ຮ້ບັຈາ້ງບ ື່ ປະຕບິດັຕາມເງ  ື່ອນໄຂທີື່ ຕກົລງົໃນສນັຍານີ ້ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຍນິຍອມໃຫ ້HPC ຄດິ
ຄື່ າປັບໄໝ ດວ້ຍຈ ານວນ 0.1 ສື່ ວນຮອ້ຍຂອງມ ນຄື່ າສນັຍາຂອງແຕື່ ລະວນັ ຈນົກວື່ າຜ ຮ້ບັຈາ້ງຈະ
ດ າເນນີການແກໄ້ຂ ວຽກງານດງັກື່ າວໃຫສ້ າເລດັ ເຊົື່ ງຄື່ າປັບໄໝທີື່ ເກດີຂຶນ້ລວມແລວ້ຈະຕອ້ງຕອ້ງບ ື່

ເກນີ 10 ສື່ ວນຮອ້ຍ ຂອງມ ນຄື່ າສນັຍາ. 
c) ໃນກ ລະນທີີື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງບ ື່ ປະຕບິດັຕາມ ຂ ກ້ າໜດົດາ້ນຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບອະນາໄມ ແລະ 

ສິື່ ງແວດລອ້ມ ຂອງ HPC ຄື່ າປັບໄໝທີື່ ເກດີຂຶນ້ໃຫອ້ງິໃສື່ ຕາມເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍໝາຍເລກ 1 

 



 

 

16 ການຫກັລບົໜີ.້ 
HPC ມສີດິຫກັລບົໜີກ້ບັຈ ານວນເງນິທີື່ ຕອ້ງຊ າລະໃຫແ້ກື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງດັື່ ງນີ:້   

a) ໜີ ້ຫ   ເງນິທີື່ ເຖງິກ ານດົການຊ າລະໃດໆ ທີື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕດິຄາ້ງກບັ HPC ແລະ 
b) ເງນິທີື່  HPC ມສີດິຮຽກຮອ້ງຈາກຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ບ ື່ ວື່ າຈະເປັນຄື່ າເສຍຫາຍ (ລວມເຖງິຄື່ າປັບໄໝ) ຫ   ຄື່ າເສຍ

ຫາຍອ ື່ ນໆ. 
 

17 ພາສ ີແລະ ອາກອນ. 
17.1) ໃນກ ລະນທີີື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ເປັນບຸກຄນົ ຫ   ນຕິບຸິກຄນົ ຂອງ ສປປ ລາວ HPC ຈະຫກັພາສ-ີອາກອນ ທີື່ ຕອ້ງ

ຈື່ າຍຕາມກດົໝາຍພາສ ີແລະ ກດົໝາຍອາກອນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕາມອດັຕາສື່ ວນ ຈາກຈ ານວນເງນິທີື່ ຈະຊ າລະ
ໃຫຜ້ ຮ້ບັຈາ້ງໃນແຕື່ ລະຄັງ້ ແລວ້ນ າສົື່ ງຈ ານວນເງນິທີື່ ຫກັນັນ້ ໃຫກ້ບັໜື່ ວຍງານພາສ-ີອາກອນ ໃນນາມຂອງ
ຜ ຮ້ບັຈາ້ງແລະ ຈະອອກໃບຮບັເງນິ ໃນສື່ ວນທີື່ ໄດຊ້ າລະໄປນັນ້ໃຫຜ້ ຮ້ບັຈາ້ງ. 

17.2) ເງ  ື່ອນໄຂຕ ື່ ໄປນີຈ້ະນ າມາໃຊໃ້ນກ ລະນທີີື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ບ ື່ ແມື່ ນນຕິບຸິກຄນົ ຫ   ບຸກຄນົ ໃນປະເທດດຽວກນັກບັ 
HPC. 

 

a) ຖາ້ຜ ຮ້ບັຈາ້ງມສີະຖານປະກອບການຖາວອນຢ ື່ ໃນ ສປປ ລາວ ສ າລບັການເຮດັວຽກງານ ແລະ ສາມາດ
ສະແດງເອກະສານຮບັຮອງການເສຍພາສ-ີອາກອນ (ຫ  ຄາ້ຍຄ ກນັ) ຈາກໜື່ ວຍງານພາສ-ີອາກອນ ທີື່ ຍງັ
ມຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນລະຫວື່ າງອາຍຸຂອງສນັຍາ ເພ ື່ ອໃຊອ້າ້ງອງີສດິການຍກົເວັນ້ການຫກັພາສ-ີອາກອນ ຫ   
ການຫ ຸດຜື່ ອນອດັຕາພາສ-ີອາກອນ ໃນສດັສື່ ວນພາລະພາສ ີທີື່ ຕອ້ງຈື່ າຍໃຫກ້ບັໜື່ ວຍງານທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ 
ຕາມສນົທສິນັຍາການຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນ HPC ຈະດ າເນນີການຫກັພາສ-ີອາກອນທີື່ ຈື່ າຍທງັໝດົ
ຕາມອດັຕາສື່ ວນຂອງກດົໝາຍພາສ ີແລະ ກດົໝາຍອາກອນ ຂອງປະເທດດຽວກນັກບັ HPC ຈາກ 
ຈ ານວນເງນິທຕີອ້ງຊ າລະໃນແຕື່ ລະຄັງ້ໃຫກ້ບັຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ແລວ້ນ າສົື່ ງຈ ານວນເງນິທີື່ ຫກັນັນ້ໃຫກ້ບັໜື່ ວຍ
ງານພາສ-ີອາກອນ ໃນນາມຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ແລະ ອອກໃບຮບັເງນິໃນສື່ ວນທີື່ ໄດຊ້ າລະໄປນັນ້ ໃຫກ້ບັຜ ້
ຮບັຈາ້ງ. 

b) ໜງັສ ຮບັຮອງພ ມລ າເນາົຕອ້ງສົື່ ງໃຫ ້HPC ກື່ ອນການຊ າລະເງນິ ຖາ້ຜ ຮ້ບັຈາ້ງອາ້ງສດິວື່ າ ການຫກັ
ພາສ-ີອາກອນ ນັນ້ໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ ຫ   ການຫ ຸດຜື່ ອນ ອດັຕາອາກອນ ທີື່ ຈື່ າຍຕາມສນົທສິນັຍາການ
ຍກົເວັນ້ພາສ-ີອາກອນ.  

c) ການຫກັພາສ-ີອາກອນ ບ ື່ ສາມາດນ າໃຊໄ້ດກ້ບັຜ ຮ້ບັຈາ້ງທີື່ ສະແດງອອກ ແລະ ຮບັຮອງວື່ າບ ື່ ມສີະຖານ
ປະກອບການຖາວອນຢ ື່ ໃນ ສປປ ລາວ ສ າລບັການເຮດັວຽກທີື່ ຈາ້ງນັນ້ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງໃຊແ້ທນຄື່ າເສຍ
ຫາຍ, ຄື່ າປັບໄໝ, ຄື່ າທ ານຽມ, ຄື່ າຕົນ້ທນຶ ແລະ ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍ(ລວມທງັຄື່ າທ ານຽມທະນາຍຄວາມ) ທີື່

ເກດີຂ ນ້ຈາກການທີື່  HPC ບ ື່ ໄດກ້ກັ ຫ   ຫກັຄື່ າພາສ-ີອາກອນ ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງຕາມຂາ້ງເທງິຄ ນໃຫກ້ບັ 
HPC ເນ ື່ ອງຈາກການສະແດງອອກ ຫ   ການຢັງ້ຢ ນຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງ. 

d) ຜ ຮ້ບັຈາ້ງມພີນັທະ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊ າລະພາສ-ີອາກອນ ທີື່ ເກບັ ກື່ ຽວກບັການເຮດັ
ວຽກງານຂອງຕນົພາຍໃຕສ້ນັຍານີ ້ລວມທງັການຫກັພາສ-ີອາກອນລາຍໄດຂ້ອງພະນກັງານ ແລະ ຜ ້



 

 

ຮບັຈາ້ງຕອ້ງຊດົໃຊສ້ື່ ວນທີື່ ຖ ກຮຽກຮອ້ງ ຫ   ການສ ນເສຍໃດໆ ຈາກການປະລະໜາ້ທີື່  ແລະ ຄວາມຜດິ
ຊອບຂາ້ງເທງິນັນ້ຄ ນໃຫກ້ບັ HPC. 

 

18 ວຊີື່ າ ແລະ ໃບອານຸຍາດເຮດັວຽກ ແລະ ພກັເຊາ 
ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍກື່ ຽວກບັການເຮດັ ວຊີື່ າ ແລະ ຄື່ າໃບອານຸຍາດເຮດັວຽກ ແລະພກັເຊາຂອງ
ພະນກັງານຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ເອງທັງ້ໝດົ 

 

19 ການນ າເຂົາ້ແລະສົື່ ງອອກ ວດັສະດຸ ອຸປະກອນ ພາຫະນະ ແລະ ເຄ ື່ ອງຈກັ 

ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍໃນການດ າເນນິການກື່ ຽວກບັ ການນ າເຂົາ້ ແລະ/ຫ   ສົື່ ງອອກ ວດັສະດຸ ອຸປະກອນ 
ພາຫະນະ ແລະ ເຄ ື່ ອງຈກັໃນການເຮດັວຽກ ແລະລວມເຖງີຄື່ າສົື່ ງ ແລະຄື່ າວເິຄາະຕວົອຍື່ າງທີື່ ຕອ້ງສົື່ ງອອກໄປວເິຄາະຜນົ
ໃນຕື່ າງປະເທດ ແລະ ລວມເຖງິຄື່ າສົື່ ງຜນົແລະຕວົອຍື່ າງຄ ນໃຫ ້HPC ໂດຍຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງເອງທັງ້ໝດົ 

 

20 ເຫດສຸດວໃິສ 

ຄ ື່ ສນັຍາທງັສອງຝື່ າຍຕື່ າງກ ື່ ບ ື່ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ື່ ການບ ື່ ປະຕບິດັໜາ້ທີື່ ພາຍໃຕສ້ນັຍານີ ້ໃນຂອບເຂດການບ ື່ ປະຕບິດັນັນ້ 
ຫາກເກດີຈາກເຫດສຸດວໃິສໂດຍມເີງ  ື່ອນໄຂວື່ າ ຄ ື່ ສນັສນັຍາຝື່ າຍທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົນັນ້ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຄ້ ື່ ສນັຍາອກີຝື່ າຍໜຶື່

ງຮບັຊາບເປັນລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນກ ານດົ 7 ວນັ ຫ ງັຈາດວນັທ ີທີື່ ຄ ື່ ສນັຍາຝື່ າຍທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົນັນ້ໄດຮ້  ້ຫ   
ຄວນຮ ເ້ຖງິເຫດສຸດວໃິສນັນ້ ຖາ້ຄ ື່ ສນັຍາຝື່ າຍທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົບ ື່ ປະຕບິດັຕາມໄດທ້ີື່ ກື່ າວມານັນ້ ຈະບ ື່ ມກີານຍນິຍອມ
ໃຫຂ້ະຫຍາຍໄລຍະເວລາໃດໆ ໂດຍນ າໃຊເ້ຫດຜນົສຸດວໃິສໄດ.້ 
ຖາ້ເຫດສຸດວໃິສເກດີຂຶນ້ຕ ື່ ເນ ື່ ອງເປັນໄລຍະ 30 ວນັ ຫ   ຫ າຍກື່ ວານັນ້ ຫ ງັຈາກນັນ້ຄ ື່ ສນັຍາອາດຈະສົື່ ງເອກະສານບອກ
ຍກົເລກີສນັຍາ ໃຫແ້ກື່ ຄ ື່ ສນັຍາອກີຝື່ າຍໜຶື່ ງ ການບອກຍກົເລກີສນັຍານັນ້ ບ ື່ ສາມາດເຮດັໃຫເ້ສຍສດິທີື່ ໄດຮ້ບັແກື່ ຄ ື່
ສນັຍາທງັສອງ. 
 

21 ການຮກັສານຄວາມລບັ. 
ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຕອ້ງເກບັຮກັສາເອກະສານ, ແບບຟອມ ຫ   ຂ ມ້ ນອ ື່ ນໆ ທງັໝດົທີື່ ໄດຮ້ບັຈາກ HPC ທີື່ ລະບຸວື່ າເປັນ "ຄວາມ
ລບັ" ໄວເ້ປັນຄວາມລບັ ແລະ ບ ື່ ຕອ້ງເປີດເຜຍີຂ ມ້ ນ ຫ   ສິື່ ງຂອງເຫ ົື່ ານັນ້ໃຫກ້ບັບຸກຄນົທສີາມ ຍກົເວັນ້ແຕື່ ມກີດົໝາຍກ າ
ນດົໄວ ້ເພ ື່ ອໃຫເ້ປີດເຜຍີ ຫ  ເພ ື່ ອຄວາມເໝາະສມົແກື່ ການເຮດັວຽກງານທີື່ ຈາ້ງງານ ໃນກ ລະນທີີື່ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຈ າເປັນຕອ້ງຈດັ
ຫາສິື່ ງຂອງດັື່ ງກື່ າວໃຫບຸ້ກຄນົທສີາມ ກື່ ອນທີື່ ຈະສົື່ ງມອບສິື່ ງຂອງເຫ ົື່ ານັນ້ໃຫກ້ບັບຸກຄນົທສີາມ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ຕອ້ງຮບັຮອງ
ວື່ າບຸກຄນົທສີາມໄດລ້ງົນາມໃນຂ ຕ້ກົລງົຮກັສາຄວາມລບັກບັຜ ຮ້ບັຈາ້ງ, ຜ ຮ້ບັຈາ້ງ ຕອ້ງບ ື່ ເປີດເຜຍີຂ ມ້ ນ ຫ   ເງ  ື່ອນໄຂຂ ້

ຕົກລົງຂອງສັນຍາສະບັບນີ ້ ໃຫກ້ບັບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍບ ື່ ໄດຮ້ັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ HPC 

ເງ  ື່ອນໄຂຂ ນ້ີຍ້ງັໃຊບ້ງັຄຍັຕ ື່ ໄປເຖງິແມື່ ນວື່ າຈະມກີານຍກົເລກີສນັຍາ ຫ   ສນັຍາໝດົອາຍຸແລວ້. 
 

22 ການທດົແທນຄື່ າເສຍຫາຍ. 
ຄ ື່ ສັນຍາແຕື່ ລະຝື່ າຍຕົກລົງຈະທົດແທນຄື່ າເສຍຫາຍ ແລະ ປ້ອງກນັຄວາມເສຍຫາຍໃຫກ້ບັຄ ື່ ສັນຍາອີກຝາຍໜຶື່ ງ 
ພະນກັງານຂອງຕນົເອງ, ຕວົແທນ, ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຊື່ ວງ, ຜ ຮ້ບັຈາ້ງອ ື່ ນໆ ພະນກັງານ ຫ   ຜ ຮ້ບັມອບໝາຍຂອງອກີຝື່ າຍ ສ າລບັ



 

 

ການຮຽກຮອ້ງ, ການສ ນເສຍ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ການປັບໄໝ, ຄື່ າໃຊຈ້ື່ າຍ, ຄື່ າທ ານຽມຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຕົນ້ທນຶທີື່

ເປັນຜນົຫ   ເກດີຂຶນ້ຈາກການກະທ າ ຫ   ປະລະໜາ້ທີື່  ຝື່ າຍທີື່ ຕອ້ງໃຊແ້ທນຄື່ າເສຍຫາຍ ພະນກັງານຂອງຝື່ າຍນັນ້, ຕວົ
ແທນ, ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຊື່ ວງ, ຜ ຮ້ບັຈາ້ງອ ື່ ນໆ, ພະນກັງານ, ຜ ຮ້ບັຊື່ ວງສ ບຕ ື່  ຫ   ຜ ຮ້ບັມອບໝາຍກື່ ຽວກບັສນັຍາສະບບັນີ ້ລວມ
ທງັການບາດເຈບັ, ເຈບັປື່ ວຍຫ   ເສຍຊວີດິ ຂອງບຸກຄນົອ ື່ ນທີື່ ເກດີຂ ນ້ ຫ   ເກດີຈາກການອອກແບບການປະຕບິັດງານ 
ແລະ ການໃຊແ້ທນຄື່ າເສຍຫາຍຈາກການບກົຜື່ ອງຕື່ າງໆ ຍກົເວັນ້ແຕື່ ເກດີຈາກຄວາມປະໝາດເລນີເລີ ້ຫ   ເກດີຈາກການ
ເຈດຕະນາ ຫ   ລະເມດີສນັຍາໂດຍ HPC ເງ  ື່ອນໄຂຂ ນ້ີຍ້ງັໃຊບ້ງັຄບັຕ ື່ ໄປ ເຖງິແມື່ ນວື່ າຈະມກີານຍກົເລກີສນັຍາ ຫ   ສນັຍາ
ໝດົອາຍຸແລວ້. 
 

23  ສດິຮຽກຮອ້ງ. 
ພາຍໃຕກ້ານບງັຄບັຂ  ້20 ຖາ້ຄ ື່ ສນັຍາຝື່ າຍໃດຝື່ າຍໜຶື່ ງ ເຫນັວື່ າຕນົເອງມສີດິໃດໆ ທີື່ ຈະມກີານຊ າລະເງນິເພີື່ ມຂຶນ້ ຫ   
ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາ ຫ   ໜາ້ທີື່ ໆກ ານດົໄວ ້ຫ   ເລ ື່ ອງອ ື່ ນທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັສນັຍາສະບບັນີ ້ຄ ື່ ສນັຍາຕອ້ງສົື່ ງໜງັສ ແຈງ້ການ
ເຖງິ ຄ ື່ ສນັຍາອກີຝື່ າຍ ເພ ື່ ອຊີແ້ຈງກື່ ຽວກບັເຫດການດັື່ ງກື່ າວ ໃນສະຖານະການທີື່ ເຮດັໃຫເ້ກດີການຮຽກຮອ້ງໂດຍທນັທ ີ
ເຖງິຢື່ າງໃດກ ື່ ຕາມຕອ້ງບ ື່ ໜອ້ຍກວື່ າ 14 ວນັ ຫ ງັຈາກຄ ື່ ສນັຍາຝື່ າຍທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົນັນ້ໄດຮ້ບັຊາບ ຫ   ຄວນຮບັຮ ເ້ຖງິ
ເຫດການນັນ້ ເຊິື່ ງເປັນທີື່ ຮບັຊາບໃນເງ  ື່ອນໄຂນີ ້ແລວ້ HPC ມສີດິ ທີື່ ຈະຮຽກໃຫຜ້ ຮ້ບັຈາ້ງສະແດງລາຍລະອຽດຂອງ
ການຮຽກຮອ້ງນັນ້ໂດຍຄບົຖວ້ນສມົບ ນ. 
ຄ ື່ ສນັຍາອກີຝື່ າຍທີື່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທີື່ ບ ື່ ສາມາດເຮດັຕາມການຕກົລງົໄວນ້ັນ້ໄດ ້ຈະບ ື່ ມກີານອະນຸຍາດໃຫເ້ພີື່ ມລາຄາ ຫ   
ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາໄດ ້ແລະ ຄ ື່ ສນັຍາອກີຝື່ າຍຍອມຖ ກສິນ້ສຸດພນັທະຈາກພາລະໜາ້ທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງກບັການຮຽກຮອ້ງ
ນັນ້. 
 

24 ການໂອນສດິ ແລະ ການຈາ້ງຊື່ ວງຕ ື່ . 
ສດິ ແລະ/ຫ   ໜາ້ທີື່  ທີື່ ເກດີຂ ນ້ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງບ ື່ ສາມາດໂອນ,  ຈາ້ງຊື່ ວງຕ ື່  ຫ   ການສິນ້ສຸດພນັທະ ຍກົເວັນ້ແຕື່ ຈະໄດຮ້ບັການ
ຍນິຍອມເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກ HPC ຄວາມຍນິຍອມນັນ້ໆ ບ ື່ ໄດຫ້ ຸດພາລະ ຫ   ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ຮ້ບັຈາ້ງ
ພາຍໃຕສ້ນັຍາ ແລະ ຜ ຮ້ບັຈາ້ງຍງັຄງົຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຕ ື່ ການກະທ າການຜິດສນັຍາ ຫ   ການປະໝາດເລີນເລີຂ້ອງຜ ້
ຮບັຈາ້ງຊື່ ວງ ຕວົແທນ ຫ   ພະນກັງານຂອງຕນົ ສະເໝ ອນວື່ າເປັນການກະທ າ ການຜດິສນັຍາຫ  ການປະໝາດເລນີເລີຂ້ອງ
ຕວົເອງ. 

25 ຕວົແທນ ຫ   ຜ ຕ້ດິຕ ື່ ປະສານງານຂອງ HPC 

ທື່ ານນາງ ລະດາ ຊະລດັລ າ 

ທີື່ ອຍ ື່  1: ບ ລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈ າກດັ (ສ ານກັງານໃຫຍື່ ) 
ອາຄານ NNN ຊັນ້ 4 ຫອ້ງ D5 ຖະໜົນບ ລີຈນັ ບາ້ນໂພນສີນວນ ເມ ອງສີສັດຕະນາກ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ ຫ   
 

 

 



 

 

ທີື່ ອຍ ື່  2: ບ ລສິດັ ໄຟຟາ້ຫງົສາ ຈ າກດັ (ສ ານກັງານພາກສະໜາມໂຄງການ) 
ສ ານກັງານໂພນຈນັ ບາ້ນໂພນຈນັ ເມ ອງຫງົສາ ແຂວງໄຊຍະບ ລ ີສປປ ລາວ. ຫ   
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