
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໂດຍ ກ ຸ່ມແພຸ່ງ ແລະ ເສດຖະກິດ 
ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ໃນຂົງເຂດຍ ຕິທໍາ ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ 
ດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງຍ ຕິທໍາ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ,  

ສານປະຊາຊົນ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ 
ກັບ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍ ີ່ປ ຸ່ນ (JICA) 

 
ປ  2018

ປືື້ມຄ ູ່ມືອະທິບາຍ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ 



 

ຄະນະຊ ື້ນາໍໂຄງການ 

ທ່ານ ບ ນສະຫວາດ ບ ບຜາ  ຮອງລັດຖະມົນຕ ກະຊວງຍ ຕິທໍາ 
ທ່ານ ຄາໍພາ ແສງດາຣາ ຮອງປະທານສານປະຊາຊນົສູງສ ດ 
ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ຮອງຫົວໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊົນສງູສ ດ 
ທ່ານ ຮສ ປອ ພ ດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດ  ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ 

ຄະນະບໍລິຫານໂຄງການ 
ທ່ານ ບ ນຂວາງ ທະວ ສັກ ຮອງປະທານສານປະຊາຊນົສູງສ ດ 
ທ່ານ ປອ ຈອມຄໍາ ບ ບຜາລ ວັນ ຫົວໜ້າກມົສົີ່ງເສ ມລະບົບຍ ຕິທໍາ ກະຊວງຍ ຕິທາໍ 
ທ່ານ ສ ສູນທອນ ສ.ຜາບມ ໄຊຍ໌ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊົນສງູສ ດ 

ຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ຄໍາເພັດ ສົມວໍລະຈິດ ຮອງຫວົໜ້າ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຕ່າງປະເທດ 
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສ ດ 

ທ່ານ ຮສ ປທ ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ ຄະນະບໍດ  ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,  
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ 

ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໂດຍ: 
ທ່ານ ສົມສັກ ໄຕບ ນລັກ ສານປະຊາຊົນສງູສ ດ 
ທ່ານ ບ ນຂວາງ ທະວ ສັກ ສານປະຊາຊົນສງູສ ດ 
ທ່ານ ນາງ ສົມສະນິດ ຫານມະນ  ສານປະຊາຊົນສງູສ ດ 
ທ່ານ ສ ລິສັກ ແກ້ວປະເສ ດ ສານປະຊາຊົນສງູສ ດ 
ທ່ານ ນາງ ມະນ ຂັນ ເພັດວິໄຊ ສານປະຊາຊົນສງູສ ດ 
ທ່ານ ບົວລ  ເພັດມ ໄຊ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສ ດ 
ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນະພອນ ພະພັກດ  ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສ ດ 
ທ່ານ ຄາໍຫ ຼ້າ ຄໍາສງົກາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສ ດ 
ທ່ານ ບ ນໄທ ວງົລໍຄໍາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສ ດ 
ທ່ານ ຮສ ປທ ໄພມະນ  ໄຊວົງສາ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ 
ທ່ານ ປທ ບ ນເຖງິ ສ ທອນແກ້ວຈໍາປາ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 
 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ 
ທ່ານ ປທ ທອງຄໍາ ລໍີ່ຢຸ່າງ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 
 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ 
ທ່ານ ປທ ພູໄຊ ຈັນທະວງົ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ 
ທ່ານ ປອ ວຽງເພັດ ເຊັງຊົຼ້ງເຢຍລໍໄຟຈົງ ກະຊວງຍ ຕິທໍາ 



 

ທ່ານ ປອ ສິຣິມະຕະ ຈັນທະຣາສ  ກະຊວງຍ ຕິທໍາ 
ທານ ນາງ ສ ສ ດາ ໂສພາວນັດ  ກະຊວງຍ ຕິທໍາ 
ທານ ແສງຕາວນັ ວງົປະເສ ດ ກະຊວງຍ ຕິທໍາ 
ທ່ານ ວັນນະກອນ ຈັນທະປັນຍາ ກະຊວງຍ ຕິທໍາ 
ທ່ານ ແນວພະຈັນ ຄໍາມະນ ວົງ ກະຊວງຍ ຕິທໍາ 
ທ່ານ ທອງພິມ ວົງລະພາ ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ 
ທ່ານ ຄາໍພັດ ອ່ອນລາສ  ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄມົ 
ທ່ານ ມ ກດາ ແສງວິໄລ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄມົ 
 
 
  



 
 

ໍາຌາໍ 

ຂໟາຑະ າ ຂໍຉາຄໜໟາແນໟະຌະຆ ຌໍາເຄກາຌ ຂໍຘະຈຄທາຓງໟບຄງໍຆ  ຓຆ ງຉໍໍ່ະຌະ ຌທໟາກ ໞຓຑໞຄ ຖະ 
ຘຈຊະກິຈ ຆ ໄຄຎະກບຍຈໟທງ ຌັກທິຆາກາຌກ ຈໝາງ ໄຓາາກນຼາງຑາກຘໞທຌ ຎຸຌຉ ຌ ກະຆທຄງ ຉິໍາ, ບ ຄກາຌ
ໂບງະກາຌຎະຆາຆ ຌ, ຘາຌຎະຆາຆ ຌ, ະຌະຌິຉິຘາຈ ຖະ ຖັຈຊະຘາຈ (ຓະນາທິະງາໂຖນໞຄຆາຈ). ຌບກາກຌ  
ງັຄຓ ຂະໜຄກາຌ ໄປັຍຏິຈຆບຍແຌກາຌຎະຉິຍັຈຉ ທິຄຂ າປໞທຓ ຆັັ່ຌ ກະຆທຄປຄຄາຌ ຖະ ຘະນທັຈຈ ກາຌ
ຘັຄ ຓ ຖະ ຘູຌກາຄຘະນະຑັຌກໍາຓະຍາຌຖາທ  ໄໂຈໟແຆໟທາຓຑະງາງາຓ, ຘະຉິຎຸຌງາ ຘ ກຘາ ຌທໟາຖທຍຖທຓ
ິຈຘະຈ  ຖະ ຑາກຎະຉິຍັຈຉ ທິຄ ຎຸຌຉ ຌ ກ ຈໝາງທໞາຈໟທງ ປຄຄາຌ ຘະຍັຍຎຸຍຎ ຄ ຎີ 2013, ຍັຌຈາຌິຉິກໍາ 
ຖະ ຖະຍຽຍກາຌບ ໄຌ  ໄຑ ທຑັຌຊິຄທຽກຄາຌປຄຄາຌ, ຍ ຈປຽຌຂບຄຘາກ ຌ ຖທຓັຄຌິຉິກໍາຂບຄບ ຄກາຌປຄຄາຌ
ຘາກ ຌ ໄຎຸຌຍໞບຌບ ຄແຌກາຌຘໟາຄຎືົຓູໞຓ ບະິຍາງກ ຈໝາງທໞາຈໟທງ ປຄຄາຌນຼັ ຓຌ  ຈໟທງກາຌປໞທຓຓ ກັຍ
ຘາຈຘະຈາາຌກ ຈໝາງ ຖະ ຏູໟຆໞຽທຆາຌກ ຈໝາງາກຎະຈງ ໄຎ ຸ່ຌ ຏໞາຌບ ຄກາຌປໞທຓຓ ຘາກ ຌ ຎະຈງ ໄຎ ຸ່ຌ 

(JICA) ຑາງແຉໟເຄກາຌຑັຈະຌາຆັຍຑະງາກບຌຓະຌ ຈແຌຂ ຄຂຈງ ຉິໍາ ຆ ໄຄໂຈໟແນໟກາຌຘະໜັຍຘະໜູຌາຄ

ຈໟາຌທິຆາກາຌ ຖະ  ຌປບຌ ຎຸຌຉ ຌ  ຌໂຎັຈຘະຌາຘ ກຘາດູຸ່ຑາງແຌ ຖະ ຉໞາຄຎະຈ. 
ຎືົຓູໞຓ ນຼັຓຌ  ຎະກບຍຈໟທງ 7 ຍ ຈ ຆ ໄຄໂຈໟຏໞາຌກາຌ ຌທໟາ, ຎຸຍຎ ຄ ຖະ ກທຈກໟ າກະຌະຆ ຌໍາເຄ 

ກາຌ, ະຌະຍໍຖິນາຌຄາຌເຄກາຌ ຖະ ຏູໟຆ ຄ ຌທ ຈິຈໟາຌກ ຈໝາງຂບຄ ຘຎຎ ຖາທ ປັຈແນໟຌ ບແຌຂບຄຎືົຓູໞຓ 
ຌ  ບ ຈ ຓຘ ຓຍູຌ, ະໟຄ ຖະ ຂ າແຄໞາງ.  

ຎືົຓູໞຓ ຌ   ຄຎຸຌຎະເນງຈບັຌຘໍາັຌ ຘໍາຖັຍ ຏູໟແຆໟປຄຄາຌ, ຏູໟບບກປຄຄາຌ, ບ ຄກາຌຏູໟຉາຄໜໟາຏູໟແຆໟປຄ
ຄາຌ, ບ ຄກາຌຏູໟຉາຄໜໟາຏູໟບບກປຄຄາຌ, ຑະຌັກຄາຌຂບຄຂະໜຄກາຌປຄຄາຌ ຖະ ຘະນທັຈຈ ກາຌຘັຄ ຓ ຖທຓ
ັຄຂະໜຄກາຌງ ຉິໍາ ຑ ໄບຌໍາແຆໟຂ າແຌກາຌຎະຉິຍັຈໜໟາ ໄທຽກຄາຌ ຖະ ແນໟຂ າແດຸ່າຄຎຸຌບກະຑາຍຘໍາຖັຍ
ກາຌັຈຉັຄຎະຉິຍັຈແຌຂບຍຂຈ ັ່ທຎະຈ. 

ໟາງຌ , ຂໟາຑະ າ ຉາຄໜໟາະຌະຆ ຌໍາເຄກາຌ ຂໍຘະຈຄທາຓຂບຍແຓາງັຄ ຘາຈຘະຈາາຌ, ບາາຌ 
ຖະ ຏູໟຆໞຽທຆາຌກ ຈໝາງັຄຑາງແຌ ຖະ ຉໞາຄຎະຈ ກໍ ຎະຈງ ໄຎ ຸ່ຌ ໄໂຈໟຆໞທງ ຌທໟາ, ຌະຌໍາ ຖະ 
ຆໞທງນຼ ບແຌ ກຈໟາຌ ປັຈແນໟຎືົຓູໞຓ ຌ  ໂຈໟປັຍຏ ຌຘໍາຖັຈຈໟທງຈ .  

ດຸ່າຄແຈກໍຉາຓ ະຎາຘະາກຍໍໍ່ໂຈໟຊິຄຂໍໍ້ຂາຈຉ ກຍ ກຑໞບຄ ຖະ ນທັຄດຸ່າຄງິໄຄທໞາຍັຌຈາໞາຌຏູໟບໞາຌ, ຌັກ ຌ 
ທໟາ, ຌັກປຽຌປູໟຎຸຌງາຆ ຌ ຖະ ຏູໟ ໄຓ ທາຓຘ ຌແ ະຆໞທງແນໟໍາຉໍາຌິຉິຆ ຓ, ຌະຌໍາ ຖະ ແນໟໍາິຈນັຌ 
ຑ ໄບະໂຈໟຓ ກາຌຎຸຍຎ ຄ ແນໟຓ ຌ ບແຌ ຍຊໟທຌ ຖະ ຘ ຓຍູຌນຼາງຂ ຌແຌບະຌາ ຈ. 

   

ປບຄຖຈັຊະຓ ຌຉ ກະຆທຄງ ຉິາໍ 
             ະຌະຆ ຌາໍເຄກາຌ 

 

 

 

 



 

ຄໍາເຫັນຈາກໂຄງການໄຈກາ ຂງົເຂດຍຸຕິທໍາ 

ປືຼ້ມຄູຸ່ມືອະທິບາຍເຫ ັຼ້ມນ ຼ້ ແມຸ່ນການສັງລວມເອົາທິດສະດ  ແລະ ການຈັດຕັຼ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງ
ງານ ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍ ີ່ປ ຸ່ນ (JICA) ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນ ດໃນຂົງເຂດຍ ຕິທໍາ ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ ໄລຍະທ  II ທ ີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຂ ຼ້ນ ນັບຕັຼ້ງແຕຸ່ເດືອນກໍລະກົດ ປ  2014 
ເປັນຕົຼ້ນມາ. 

ໂຄງການ ໄລຍະທ  II ນ ຼ້ ໄດ້ເລືອກເຟັຼ້ນເອົາບັນຫາທ ີ່ເຫັນວ່າຄວນໄດ້ຮັບການອະທິບາຍ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ ແລະ 
ປະຕິບັດວຽກງານກົດໝາຍໃນຂົງເຂດແພຸ່ງ ແລະ ເສດຖະກິດ ຊ ີ່ງໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ເປັນໝາກຜົນໜ ີ່ງຂອງຜົນໄດ້ຮັບທັງ
ໝົດ ໃນການບັນລ ໜ້າວຽກການສ້າງເອກະສານອ້າງອ ງໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ສໍາເລັດ. ພ້ອມກັນນັຼ້ນ, ຈາກຫ າຍ
ກົດໝາຍທ ີ່ມ ຢູຸ່ໃນຂົງເຂດແພຸ່ງ ແລະ ເສດຖະກິດ ທ ີ່ກ ຸ່ມແພຸ່ງ ແລະ ເສດຖະກິດ ມາຈາກ 4 ພາກສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງ 
ການ ເຊັີ່ນ: ກະຊວງຍ ຕິທໍາ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລແຫຸ່ງຊາດ ໄດ້ເລືອກເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ເພືີ່ອຄົຼ້ນຄວ້າ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ສັງລວມເປັນປືຼ້ມເຫ ັຼ້ມ
ນ ຼ້ຂ ຼ້ນມາ. 

ກ ຸ່ມຄົຼ້ນຄວ້ານ ຼ້ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ແລະ ວິທ ການຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງເອກະສານອ້າງອ ງ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍຼ້ຂັດແຍຸ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຄັຼ້ງກ່ອນ ເຂົຼ້າໃນການສ້າງ
ແຜນການເຮັດວຽກຂອງກ ຸ່ມ, ພ້ອມທັງມ ຄວາມເອົາໃຈໃສຸ່ໃນການຄົຼ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາ. ຄຽງຄູຸ່ກັນນັຼ້ນ 
ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ 
ຊ ີ່ງເປັນຜູ້ມ ຄວາມຊໍານານດ້ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ດັີ່ງນັຼ້ນ ປືຼ້ມຄູຸ່ມືເຫ ັຼ້ມນ ຼ້ຈ ີ່ງມ ເນືຼ້ອໃນໜັກແໜ້ນ ແລະ ມ 
ຜົນສໍາເລັດເປັນຮູບປະທໍາຂ ຼ້ນມາໄດ້. ພາຍຫ ັງການພິມປືຼ້ມຄູຸ່ມືເຫ ັຼ້ມນ ຼ້, ພວກຂ້າພະເຈົຼ້າ ກໍມ ແຜນໂຄສະນາ ແລະ 
ເຜ ຍແຜຸ່ປືຼ້ມຄູຸ່ມືດັີ່ງກ່າວ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນດານັກວິຊາຊ ບ, ນັກຄົຼ້ນຄວ້າກົດ  ໝາຍ ແລະ ນັກສ ກສາທ ີ່ກໍາລັງສະແຫວງຫາ
ຄວາມຮູ້ເຫ ົີ່ານ ຼ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ປືຼ້ມຄູຸ່ມືເຫ ັຼ້ມນ ຼ້ ເປັນເອກະສານອ້າງອ ງໃນຕໍີ່ໜ້າ. ນອກຈາກນັຼ້ນ, ສະພາບການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຢຸ່າງວ່ອງໄວຂອງເສດຖະກິດໃນລາວໃນປັດຈ ບັນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ ສ່ວນໃຫຍ່ທ ີ່ກໍາລັງເຄືີ່ອນໄຫວດໍາ
ເນ ນທ ລະກິດ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນຢຸ່າງຍິີ່ງ ຕໍີ່ບັນຫາແຮງງານ. ພວກຂ້າພະເຈົຼ້າ ຫວັງວ່າ ປືຼ້ມຄູຸ່ມືເຫ ັຼ້ມນ ຼ້ ຈະ
ເປັນປະໂຫຍດ ແກຸ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ ບໍີ່ໜ້ອຍກໍຫ າຍ. 

ໃນຂະນະທ ີ່ກໍາລັງສ້າງປືຼ້ມຄູຸ່ມືເຫ ັຼ້ມນ ຼ້, ກ ຸ່ມຄົຼ້ນຄວ້າ ໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທ ີ່ສໍາຄັນ ຈາກບັນດາທ່ານ ທ ີ່ມ ຄວາມຮ ູ້
ດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ແຮງງານ ຂອງປະເທດຍ ີ່ປ ຸ່ນ. ໃນໂອກາດນ ຼ້, ພວກຂ້າພະເຈົຼ້າ ຂໍສະແດງ ຄວາມຮູ້ບ ນຄ ນມາ
ຍັງ ອາຈານ Shigeo NAKAYAMA (ທະນາຍຄວາມ), ສາດສະດາຈານ Noriaki KOJIMA ມະຫາວິທະຍາ 
ໄລພາສາຕ່າງປະເທດ ຄັນໄຊ, ອາຈານ Ryutarou TAKEBAYASHI (ທະນາຍຄວາມ) ແລະ  ຮອງສາສະດາ
ຈານ Ryosuke JIGAMI ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອສະກະ ທ ີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອກ ຸ່ມຄົຼ້ນຄວ້າ ໂດຍສະເພາະ ການ
ໄປຝ ກອົບຮົມທ ີ່ປະເທດຍ ີ່ປ ຸ່ນທັງ ສອງ ຄັຼ້ງ ຄື ໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ແລະ ສິງຫາ 2017 ນັຼ້ນດ້ວຍ. 

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືເປັນຢຸ່າງສູງ 
ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ໃນຂົງເຂດຍ ຕິທໍາ (ໄລຍະ II) 

ຄະນະຊ່ຽວຊານປະຈໍາໂຄງການ 
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ບົດທີ 1 
ຄວາມຮ ູ້ທົົ່ວໄປ ກ່ຽວກບັກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ 

1. ການກໍາເນດີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ   
ພາຍຫ ັງປະເທດລາວໄດ້ສະຖາປະນາເປັນ ສປປ ລາວ ປີ 1975 ໃນເບຼືໍ້ອງຕົໍ້ນ ຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເປີດກວ້າງການ

ພົວພັນຮ່ວມມຼືກັບໂລກພາຍນອກ. ຫົວໜ່ວຍແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນຂອງລັດ ແລະ ເຄຼືື່ອນໄຫວໃນຮ ບແບບ
ສະຫະກອນ ຊຶື່ງແຕ່ລະຄົນອອກແຮງງານດ້ວຍຄວາມຕຼືື່ນຕົວ, ການຕອບແທນຄ່າແຮງງານ ອີງຕາມການແບ່ງປັນເປັນ
ຜະລິດຕະພັນ ດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ, ການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຜ ້ໃຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ກໍ
ຍັງບໍື່ທັນມີກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເປັນບ່ອນອີງສະເພາະ. ຕໍື່ມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການພັດທະນາທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນກ້າວໆ ດ້ວຍນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງໃໝ່ ໂດຍຫັນເຂົໍ້າສ ່ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫ າດ ເຮັດ
ໃຫ້ມີນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົໍ້າມາລົງທຶນໃສ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດຕ່າງໆ ນັບແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍຫາ
ໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານເກີດຂຶໍ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນລໍາດັບມາ. ເມຼືື່ອເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍ 
ຕົວ ບັນດາຜ ້ອອກແຮງງານກໍເພີື່ມຂຶໍ້ນຫ າຍ. ໃນເວລານັໍ້ນ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານທີື່ຮັບເອົາຜ ້ອອກແຮງງານເຂົໍ້າເຮັດວຽກໃນ
ໂຮງຈັກໂຮງງານຂອງຕົນ ກໍຍັງບໍື່ທັນມີກົົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການກໍານົດຄ່າແຮງ
ງານ, ຄ່າບໍາເນັດ ແລະ ອຼືື່ນໆ, ການເຮັດສັນຍາແຮງງານ ກໍແມ່ນຜ ້ໃຊ້ແຮງງານເປັນຜ ້ກໍານົດເອງ ແລະ ເອົາປຽບຜ ້ອອກ 
ແຮງງານ ເປັນຕົໍ້ນການກໍານົດເວລາເຮັດວຽກ, ກໍານົດຄ່າແຮງງານ ແລະ ກໍບໍື່ມີສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຫ ົື່ານີໍ້ເປັນຕົໍ້ນ. 

ໃນປີ 1964 ປະເທດລາວ ໄດ້ເຂົໍ້າເປັນພາຄີ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO). ຕໍື່ມາໃນ ປີ 1975 ໄດສ້ະ 
ຖາປະນາເປັນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໄໍດ້ສຼືບຕໍື່ປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍສາກົນ 
ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກອົງການສາກົນ ທີື່ປະເທດລາວໄດຮ້ັບຮອງ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຜ່ານມາ ໃນນັໍ້ນມີສົນທິ 
ສັນຍາ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO). ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດັື່ງກ່າວຄຼືກັນກັບກົດ 
ໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົໍ້ນ ແມ່ນມາດຕະຖານກ່ຽວກັບແຮງງານເຊັື່ນ ການຈໍາກັດເວລາອອກ
ແຮງງານ, ຄ່າແຮງງານທີື່ມີຄວາມຍຸຕທໍິາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ, ການຮັບປະກັນສິດ
ໃນການເຕົໍ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ການຫ້າມນໍາໃຊ້ ແຮງງານດ້ວຍການບັງຄັບ ແລະ ແຮງງານເດັກ, ການຫ້າມແບ່ງ
ແຍກບ່ອນເຮັດວຽກ, ການຮັບປະກັນໂອກາດໃຫ້ແກຜ່ ອ້ອກແຮງງານ1. ນອກຈາກນີໍ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິ
ກໍາ ກໄໍດກ້ໍານົດວ່າ “ນິຕິກໍາທີື່ສ້າງຂຶໍ້ນຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບນິຕກິໍາທີື່ສ ງກວ່າ. ຖ້ານິຕກິໍາທີື່ມີຜົນສັກສິດ
ແລ້ວ ຫ ຼື ສ້າງ  ໃໝ່ ຫາກບໍື່ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສົນທິສັນຍາ ຫ ຼື ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ 
ເປັນພາຄີ ໃຫ້ປະຕິ ບັດຕາມບົດບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາ ຫ ຼື ສັນຍາສາກົນ ດັື່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງປັບປຸງ ຫ ຼື ດັດແກ້ນິຕິ
ກໍາໂດຍໄວ2”. 

ໃນໄລຍະໃໝ່ນີໍ້ ຊີວິດການເປັນຢ ຂ່ອງພົນລະເມຼືອງໃນສັງຄົມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດເຮົາຫັນໄປສ ກ່ານຄຸມ້ຄອງ
ລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ ກໍຄຼືການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກ
ແຮງງານ. ລັດຖະທໍາມະນ ນສະບັບ ປີ 1991 ຈຶື່ງໄດ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບສິດຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ, ຈາກນັໍ້ນ ລັດຖະທໍາ
ມະນ ນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2003 ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ຈຶື່ງໄດ້ກໍານົດເນຼືໍ້ອໃນຄຼືກັນວ່າ “ພົນລະເມຼືອງລາວ ມີ
ສິດເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີື່ບໍື່ຂັດກັບກົດໝາຍ. ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ, ໄດ້ຮັບການ

                                                           
1 ໂຢໂຊະ ໂຢໂກຕະ (Yozo YOKOTA) ບົດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍໍ້ “ມາດຕະຖານແຮງງານສາກົນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ການ
ປະຍຸກໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ”, ທີື່ເມຼືອງ ໂອສະກາ, ປະເທດຍີື່ປຸ່ນ ຄັໍ້ງວັນທີ 24-25 ສິງຫາ 2017  
2 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກໍາ ສະບັບ ປີ 2012 ມາດຕາ 9 
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ປິື່ນປົວໃນເວລາເຈັບເປັນ, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນກໍລະນໝົີດຄວາມສາມາດໃນການອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ,
ໃນເວລາເຖົໍ້າແກ່ ແລະ ໃນກໍລະນີອຼືື່ນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນກດົໝາຍ”3. 

ເພຼືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝ່ ກໍຄຼືການຈັດ
ຕັໍ້ງຜັນຂະຫຍາຍລັດຖະທໍາມະນ ນໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຈຶື່ງໄດ້ມີການ
ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບທໍາອິດ ໃນປີ 1994 ແລະ ໄດ້ມກີານປັບປຸງໃນປີ 
2006, ຕໍື່ມາໃນປີ 2013 ກໄໍດ້ມກີານປັບປຸງຕຼືື່ມອີກ ແນໃສປ່ັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ຜົນສ ງ, ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່ໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງຜ ້ໃຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກ
ແຮງງານ, ສົື່ງເສີມການພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສາມາດເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືໍ້ນ 
ແລະ ສາກົນ ໃນໄລຍະໃໝ່. 

2. ຄວາມຮ ູ້ທົົ່ວໄປ ກຽ່ວກບັກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ 
2.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດການນໍາໃຊູ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ 
2.1.1 ຄວາມໝາຍ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແມ່ນລະບົບບົດບັນຍັດທີື່ດັດປັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ອົງການສາມຝ່າຍ ຊຶື່ງປະ 

ກອບດ້ວຍ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ, ອົງການຕາງໜ້າຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ ແລະ ອົງການຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງ
ງານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພຼືື່ອຊຸກຍ ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຈັດຕັໍ້ງແຮງງານໃນສັງຄົມໃຫ້ກ້າວຂຶໍ້ນ
ເທຼືື່ອລະກ້າວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢ ຂ່ອງຊາວຜ ອ້ອກແຮງງານໄດ້ຮັບການປົວແປງດີຂຶໍ້ນເລຼືໍ້ອຍໆ. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແມ່ນກົດໝາຍໜຶື່ງທີື່ກໍານົດເນຼືໍ້ອໃນທີື່ເປັນຫ ັກການ ເພຼືື່ອຕອບສະໜອງສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຊຶື່ງມອີົງການຕາງໜ້າລັດຖະບານເປັນຜ ມ້ີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ
ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍາພາໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ4. 

2.1.2 ຂອບເຂດການນໍາໃຊູ້ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ນໍາໃຊ້ ສໍາລັບຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ, ຜ ້ອອກແຮງງານໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບຫົວ

ໜ່ວຍແຮງງານ, ຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກນໍາອົງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດ
ວຽກຢ ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ບໍື່ນໍາໃຊ້ ສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫ ວດ ທີື່ເຮັດວຽກໃນ
ອົງການຈັດຕັໍ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງມະຫາຊົນ. 

ສໍາລັບຜ ອ້ອກແຮງງານໃນຄົວເຮຼືອນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ຄົວເຮຼືອນ ກັບຜ ອ້ອກແຮງງານ ຊຶື່ງ
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ5. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ດັດປັບສາຍພົວພັນສັງຄົມ ໃນການເຮັດວຽກງານດ້ານພະລງັງານທາງດ້ານຮ່າງ 
ກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງ ຊຶື່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ, ມີຜົນບງັຄັບສໍາລັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ 
ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຜ ້ອອກແຮງງານລາວທີື່ເຮັດວຽກນໍາອົງການ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ເຮັດວຽກ ຢ່   ສປປ ລາວ. ສໍາລັບຜ ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮຼືອນນັໍ້ນ 
ເນັໍ້ນໜັກໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາແຮງງານ ລະຫວ່າງຄົວເຮຼືອນ ກັບຜ ້ອອກແຮງງານເປັນຕົໍ້ນຕໍ ແຕກ່ົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

                                                           
3 ລັດຖະທໍາມະນ ນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ມາດຕາ 39 
4 ໜ ພັນ ມະຫາພົນ ປຼືໍ້ມແບບຮຽນ ກົດໝາຍແຮງງານ ພິມຄັໍ້ງທ ີ1 ປີ 2006 ໜ້າທ ີ3 
5 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 6 
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ແຮງງານ ກໍໄດ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບແຮງງານໃນຄົວເຮຼືອນວ່າ ແຮງງານໃນຄົວເຮຼືອນມີລະບຽບການຕ່າງຫາກ. ແຕ່ໃນຕົວ
ຈິງປັດຈຸບັນ ກໍຍັງບໍື່ໄດມ້ີລະບຽບການສະເພາະແຮງງານໃນຄົວເຮຼືອນ. ດັື່ງນັໍ້ນ, ແຮງງານໃນຄົວເຮຼືອນ ຈຶື່ງອີງໃສ່ສັນ 
ຍາແຮງງານເປັນຕົໍ້ນຕໍ ໃນການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານໃນຄົວເຮຼືອນ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ 
ບໍື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫ ວດທີື່ເຮັດວຽກຢ ່ໃນອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ແນວ
ລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງມະຫາຊົນ. 

2.2 ຈຸດປະສົງ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ກໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດ 

ຕາມກວດກາ ການພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ, ການຈັດຫາງານ, ການເຄຼືື່ອນໄຫວແຮງງານ, ການປົກປ້ອງແຮງງານ ເພຼືື່ອ
ຍົກສ ງຄຸນນະພາບ, ຜະລິດຕະພາບ ຂອງສັງຄົມ ຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ແລະ ມຊີີວິດການເປັນ
ຢ ນ່ັບມຼືໍ້ນັບດີຂຶໍ້ນປະກອບສ່ວນໃນການສົື່ງເສີມການລົງທຶນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສາມາດເຊຼືື່ອມ
ໂຍງກັບພາກພຼືໍ້ນ ແລະ ສາກົນ6. 

2.3 ຄວາມສໍາຄັນ 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍແຮງານ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 
-  ພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ, ການປະດິດສ້າງ, ການແຂ່ງຂັນສີມຼືແຮງງານ, ການສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານ

ແຮງງານ ເພຼືື່ອຍົກສ ງຄຸນນະພາບ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ແນໃສສົື່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານ, 
ຕອບສະໜອງໃຫ້ຕະຫ າດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງເພີື່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະ
ໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊແ້ຮງງານ; 

-  ສົື່ງເສີມໃຫ້ຜ ທຸ້ກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຜ ້ວ່າງງານ, ຜ ້ມບີັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ເຂົໍ້າເຖິງການບໍລິການຈັດການ ເພຼືື່ອໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີລາຍໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຍຸຕທໍິາ ແນໃສ່ໃຫ້ຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ; 

- ສ້າງໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ຂອງແຮງງານລາວ ທັງຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ໄປອອກແຮງງານຢ ່ຕ່າງປະເທດ, ຄຸ້ມ
ຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໃນຕໍາແໜ່ງງານທີື່ແຮງງານລາວ ບໍື່ສາມາດເຮັດໄດ້ແນໃສ່
ສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ; 

-  ສົື່ງເສີມໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງສ້າງຕັໍ້ງສ ນພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ຕ່າງໜ່າງ
ການບໍລິການຈັດຫາງານ ເພຼືື່ອປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນວຽກງານພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບແຮງງານ ພາກພຼືໍ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

3. ຫ ັກການກຽ່ວກບັວຽກງານແຮງງານ 
ວຽກງານແຮງງານ ແມ່ນວຽກງານພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ, ສົື່ງເສີມການຈັດຫາງານ ແລະ ປົກປ້ອງແຮງງານ7. 

ວຽກງານແຮງງານ ໃຫ້ເຄຼືື່ອນໄຫວບົນພຼືໍ້ນຖານຫ ັກການ ດັື່ງນີໍ້: 

1) ດໍາເນີນບົນພຼືໍ້ນຖານສັນຍາແຮງງານ ລະຫວ່າງຜ ອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊແ້ຮງງານ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍບໍື່ມີການຈໍາແນກ; 
                                                           
6 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 1 
7 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 3 ຂໍໍ້ 1 
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2) ຮັບປະກັນເງຼືື່ອນໄຂໃນການອອກແຮງງານທີື່ປອດໄພ, ຈ່າຍເງນີເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຢ່າງຍຸຕິທໍາ ແລະ 
ປະຕິບັດລະບອບປະກັນສັງຄົມ ໂດບບໍື່ມີການຈໍາແນກ; 

3) ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວ ໄປຄຽງຄ ກ່ັບການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດຢ່າງສົມສ່ວນ; 
4) ຮັບປະກັນສິດໃນການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ສ້າງຕັໍ້ງອົງການຈັດຕັໍ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສັງຄົມ 

ທີື່ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢ ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ; 
5) ນໍາໃຊ້ແຮງງານຄຽງຄ ກ່ັບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດ 

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ; 
6) ຮັບປະກັນຫ ັກການດຸນດ່ຽງແຮງງານ ຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ; 
7) ບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ແຮງງານດ້ວຍການບັງຄັບທຸກຮ ບແບບ; 
8) ປະຕິບັດຫ ັກການສາມຝ່າຍ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.8 
ລັດ ສົື່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມຼືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພຼືໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດ້ວຍການແລກ 

ປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍໍ້ມ ນ ຂ່າວສານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຍາດແຍ່ງທຶນ ເພຼືື່ອພັດທະນາວຽກງານແຮງງານ, 
ປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ9. 

4. ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 
ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແມ່ນນິຕກິໍາ ຊຶື່ງຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານສ້າງຂຶໍ້ນ ເພຼືື່ອປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າ

ດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ກໍານົດກດົລະບຽບສະເພາະ ສໍາລັບຜ ອ້ອກແຮງງານ. 
ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລຼື ລະຫວ່າງຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ ກັບ

ໜ່ວຍກໍາມະບານ ຫ ຼື ຜ ຕ້າງໜ້າຜ ອ້ອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫ າຍ ຢ ໃ່ນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຈະມີ
ຜົນສັກສິດໄດ້ກຕໍໍື່ເມຼືື່ອໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງເອົາ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ, ຖ້າເຫັນວ່າ ກົດລະບຽບພາຍໃນ 

ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ບໍື່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຫ ຼື ມີຄວາມຈໍາເປັນ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ມສີິດແນະ
ນໍາໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານປັບປຸງກົດລະບຽບດັື່ງກ່າວ. ພ້ອມກັນນີໍ້, ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຕ້ອງເຮັດເປັນພາສາລາວ. 
ໃນກໍລະນີ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີຜ ອ້ອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ກໍຕ້ອງແປເປນັພາສາຕ່າງປະເທດ10. 

ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງສ້າງຂຶໍ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ 
ຖ້າກົດລະບຽບພາຍໃນດັື່ງກ່າວ ຫາກສ້າງຂຶໍ້ນ ເພຼືື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານສ ງກວ່າກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ແຮງງານນັໍ້ນ ກໍສາມາດຮັບຮອງເອົາ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໄດ້, ຖ້າກົດລະບຽບພາຍໃນຫາກກໍານົດຜົນປະ
ໂຫຍດ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານຕໍື່າກວ່າກົດໝາຍ ແລະ ມຂີໍໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶໍ້ນ ກໍໃຫ້ອີງໃສກ່ົດໝາຍເປັນຫ ັກ. 

ກົດລະບຽບພາຍໃນ ສາມາດນໍາໃຊ້ແທນ ສັນຍາແຮງງານ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝ່   ຖ້າຫາກວ່າສັນຍາແຮງ
ງານດັື່ງກ່າວກໍານົດຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນ ໃຫ້ແກ່ຜ ອ້ອກແຮງງານຕໍື່າກວ່າກົດລະບຽບພາຍໃນ ຫ ຼື ສັນຍາແຮງງານ 
ບໍື່ໄດ້ກໍານົດລະອຽດກ່ຽວກັບຜນົປະໂຫຍດຕອບແທນໃຫ້ແກ່ຜ ອ້ອກແຮງງານ ເຊັື່ນ ຄ່າແຮງງານ, ເວລາເຮັດວຽກ, 
ພັກວຽກ, ພັກຜ່ອນ. 

ຕົວຢ່າງ: ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ກ ໄດ້ມີກົດລະບຽບພາຍໃນ ຊຶື່ງກາໍນົດຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດ 1.000.000 ກີບ ແລະ 
ກໍານົດຄ່າແຮງງານສ ງສຸດ 5.000.000 ກີບ ຕໍື່ເດຼືອນ ແລະ ບັນຫາອຼືື່ນທີື່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ. 
ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2017 ຂ ໄດສ້ະໝັກເຂົໍ້າເຮັດວຽກ ເປັນພະນັກງານບັນຊກີານເງິນ ຢ ໂ່ຮງງານຕັດຫຍິບ ກ, 
                                                           
8 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 5 
9 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 7 
10 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 63 
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ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2017  ກ ໄດເ້ອີໍ້ນ ຂ ມາເຊັນສັນຍາແຮງງານ ໂດຍສັນຍາແຮງງານກໍານົດພຽງແຕວ່່າ ກ ເຫັນ
ດີຮັບເອົາ ຂ ເຂົໍ້າເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານບັນຊກີານເງິນ, ສໍາລັບຄ່າແຮງງານ ຈະກໍານົດໃຫ້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ປະຕວິຽກ
ງານຕົວຈິງພາຍໃນກໍານົດ ໜຶື່ງເດຼືອນ ຊຶື່ງ ຂ ເຫັນດີເຊັນສັນຍາແຮງງານນໍາ ກ. ພາຍຫ ັງ ຂ ເຊັນສັນຍາແຮງງານແລ້ວ 
ກໍເຂົໍ້າເຮັດວຽກນໍາ ກ, ຂ ເຮັດວຽກໄດ້ ໜຶື່ງເດຼືອນ ກ ໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນໃຫ້ ຂ ຈໍານວນ 1.500.000 ກີບ ຊຶື່ງ 
ຂ ກໍເຫັນດີຮັບເອົາເງິນເດຼືອນໆ ລະ 1.500.000 ກີບ. ນີໍ້ກສໍະແດງວ່າ ກ ເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕ່າງໆໃຫ້ ຂ ນັໍ້ນແມ່ນອີງຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນ, ສ່ວນສັນຍານັໍ້ນ ພຽງແຕເ່ປັນເງຼືື່ອນໄຂຮັບເອົາ ຂ ເຂົໍ້າເຮັດວຽກ
ເທົື່ານັໍ້ນ. 

4.1 ເນ ື້ອໃນຂອງກົດລະບຽບພາຍໃນ 
ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ປະກອບດ້ວຍເນຼືໍ້ອໃນຕົໍ້ນຕໍ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ເວລາເຂົໍ້າ ແລະ ເວລາເລີກວຽກ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຫ ຼື ແຕ່ລະໜ້າວຽກ ຂອງ

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ (ຖ້າມີ); 
2) ເວລາພັກຜ່ອນ, ການພັກຜ່ອນ ເພຼືື່ອຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ພັກໃນກໍລະນຈໍີາເປັນ ໃນເວລາເຮັດ

ວຽກ; 
3) ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ; 
4) ການພັກເນຼືື່ອງຈາກການເຈັບເປັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນອຼືື່ນ; 
5) ຂໍໍ້ຫ້າມ, ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເຊັື່ນ: ການນໍາໃຊອຸ້ບປະກອນ, ເຄຼືື່ອງມຼື 

ແລະ ເຄຼືື່ອງປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ຈາກອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ; 
6) ຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ການລົງວິໄນ; 
7) ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍໍ້ບັງຄັບ ສໍາລັບຜ ອ້ອກແຮງງານ11. 

4.2 ການເຜີຍແຜກ່ົດລະບຽບພາຍໃນ 
ພາຍຫ ັງກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໄດ້ຜ່ານການອະນຸມັດແລ້ວ ຜ ້ໃຊແຮງງານຕ້ອງຈັດຕັໍ້ງ

ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຮັບຮ ຢ້່າງທົື່ວເຖິງ ດ້ວຍວິທີການທີື່ເໝາະສົມ ເຊັື່ນ ຕິດໄວບ້່ອນເປີດເຜີຍ ຫ ຼື ບ່ອນໃດ
ໜຶື່ງ ທີື່ຜ ອ້ອກແຮງງານສາມາດເຫັນໄດ້ງ່າຍ, ສາມາດອ່ານໄດ້ສະດວກ ຫ ຼື ເຮັດເປັນແຜ່ນພັບແຈກຢາຍໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງ
ງານ12. 

5. ຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ູ້ອອກແຮງງານ 
5.1  ຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 
ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແມ່ນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ຼື ການຈັດຕັໍ້ງ ທີື່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດ ທີື່ນໍາໃຊ້ັຜ ້

ອອກແຮງງານເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນ ໂດຍຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍ ຫ ຼື ສັນຍາແຮງງານ13. 

5.1.1 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ເກີດຂຶໍ້ນບົນພຼືໍ້ນຖານຂອງສັນຍາລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກ 

ແຮງງານທີື່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານສະເໜີ ຫ ຼື ສ້າງຂຶໍ້ນມາ ເພຼືື່ອຮັບໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການເຄຼືື່ອນໄຫວພາຍໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໂດຍ
                                                           
11 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 64 
12 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 65 
13 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 3 ຂໍໍ້ 3 
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ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການປຶກສາຫາລຼືກັບໜ່ວຍກໍາມະບານ ຫ ຼື ຜ ້
ຕາງໜ້າຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫ າຍໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັໍ້ນ. 

ກ. ສິດຂອງຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 
ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດ ດັື່ງນີໍ້:  
1) ສະເໜີຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງກົດລະບຽບຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕໍື່ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
2) ກໍານົດໜ້າວຽກໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງານ ແລະ ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍື່ເນຼືື່ອງ ເປັນຕົໍ້ນການກໍານົດເວລາ

ເຮັດວຽກ, ເວລາພັກຜ່ອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖານທີື່ຕັໍ້ງຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ເງຼືື່ຶອນໄຂຕົວຈິງຂອງວຽກ; 
3) ກໍານົດຈຸດປະສົງ, ເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ອອກລະບຽບການຕ່າງໆໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານປະຕິບັດຕາມສັນຍາ; 
4) ທົດສອບຄວາມສາມາດ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງຜ ້ອອກແຮງງານກ່ອນຮັບເຂົໍ້າເຮັດວຽກ; 
5) ກໍານົດເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ພ້ອມທັງເງິນສະຫວັດດີການຕ່າງໆຕາມກົດໝາຍ; 
6) ຍົກເລີກ ຫ ຼື ປ່ຽນແປງສັນຍາແຮງງານ ຕາມການເຫັນດີຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ກໍາມະບານທີື່ປະຈໍາຢ ່

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໃນກໍລະນີຜ ້ອອກແຮງງານມີການລະເມີດກົດລະບຽບພາຍໃນ ຫ ຼື ສັນຍາແຮງງານ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ
ອາດຈະໃຊ້ມາດຕະການບໍື່ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ, ຄ່າແຮງງານ ຫ ຼື ເງິນອຸດໜ ນໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໂດຍບໍື່ຂໍອະນຸຍາດຈາກ
ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 ນອກຈາກນັໍ້ນ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍຕ້ອງເບີກຈ່າຍເງນີຊົດເຊີຍ ຫ ຼື ບໍື່ຈ່າຍເງນີ
ຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານ: 

1) ສິດ ຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍຕ້ອງເບີກຈ່າຍເງີນຊົດເຊີຍໃຫ້ ຜ ້ອອກແຮງ
ງານ ໃນກໍລະນີ ດັື່ງນີໍ້: 

- ຜ ອ້ອກແຮງງານຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ຫ ຼື ສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ໂດຍມີການຢັໍ້ງຢຼືນຈາກ
ແພດ ແລະ ພາຍຫ ັງສັບຊ້ອນ ໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວໄປເຮັດວຽກອຼືື່ນ ທີື່ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ 
ກ່ຽວແລ້ວ ແຕ່ກຍໍັງບໍື່ສາມາດປະຕິບັດວຽກໃໝ່ນັໍ້ນໄດ້; 

- ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຜ ອ້ອກແຮງງານ ເນຼືື່ອງຈາກເຫດຜົນທາງດ້ານທຸ 
ລະກິດ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລຼື ກັບໜ່ວຍກໍາມະບານ ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ອ້ອກແຮງງານ ຫ ຼື ກັບຜ ອ້ອກແຮງງານ ແລະ 
ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານແລ້ວ; 
 ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫ້ຜ ຖ້ຼືກຢຸດເຊົາວຽກ ຮ ້ລ່ວງໜ້າ
ຕາມເວລາ ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 8014. 

2) ສິດ ຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບໍື່ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານ ໃນ
ກໍລະນີ ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີການກະທໍາ ດັື່ງນີໍ້:  

- ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍເຈດຕະນາ; 
- ລະເມີດກົດລະບຽບພາຍໃນ ຫ ຼື ສັນຍາແຮງງານ ພາຍຫ ັງ ທີື່ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານໄດ້ກ່າວເຕຼືອນມາກ່ອນແລ້ວ; 
- ປະລະໜ້າທີື່ເປັນເວລາ ສີື່ວັນ ລຽນຕິດ ໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນ; 
- ຖຼືກສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ໃນການກະທໍາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ຕໍື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 

ຍົກເວັໍ້ນການກະທໍາຜິດ ດ້ວຍຄວາມບໍື່ລະມັດລະວັງ; 

                                                           
14 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 82 
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- ລ່ວງລະເມີດສິດທິ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານອຼືື່ນ ໂດຍສະເພາະຕໍື່ແຮງງານເພດຍິງ ໂດຍໄດຮ້ັບການກ່າວ
ເຕຼືອນມາກ່ອນແລ້ວ. 
 ໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວມານີໍ້ ຜ ອ້ອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ 
ຂອງຕົນຈາກຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ຄົບຕາມຈໍານວນທີື່ຜ ້ກ່ຽວໄດຮ້ັບ15. 
 ໃນການເບີກຈ່າຍເງນິເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ໃນແຕ່ລະຄັໍ້ງ ຜ ້ໃຊແ້ຮງງານຕ້ອງເຮັດບັນຊີ ເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜ ອ້ອກ
ແຮງງານ ເຊັນຮັບເອົາ. 
 ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງບັນຊີການຄິດໄລ່ເງີນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານ. ການຈ່າຍເປັນວັດຖຸ 
ເພຼືື່ອທົດແທນເງີນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານນັໍ້ນ ໃຫ້ຢ ່ໃນອັດຕາສ່ວນທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ຕີລາຄາເປັນເງນິ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການເຫັນດີຈາກຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຕົວແທນຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ. 

ຂ. ພັນທະຂອງຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 
ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ມີ ພັນທະ ດັື່ງນີໍ້: 
- ວາງມາດຕະການ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກຢ ່

ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕົນ ດ້ວຍວິທີການທີື່ເໝາະສົມ; 
- ຮັບປະກັນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ, ເຄຼືື່ອງຈັກ, ອຸບປະກອນ, ຂັໍ້ນຕອນການຜະລິດ ຫ ຼື ທາດເຄມີ ແລະ ວັດ 

ຖຸລະເບີດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ມີຄວາມປອດໄພ ຫ ຼື ບໍື່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍື່ສຸຂະພາບ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ; 
- ກວດກາຢ່າງເປັນປະຈໍາ ບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ປັບປຸງຖ້າເຫັນວ່າບໍື່ເໝາະສົມ; 
- ປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶື່ງຄັໍ້ງ ຕໍື່ປີ ແລ້ວລາຍງານ

ຕໍື່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ; 
- ບໍາລຸງຮັກສາສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດໃນການ

ເຮດັວຽກ ເພຼືື່ອໃຫ້ມີເງຼືື່ອນໄຂທີື່ດີຕໍື່ສຸຂະພາບ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ; 
- ສະໜອງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສະຫວັດດີການໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຢ ່ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ

ຢ່າງເໝາະສົມ; 
- ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນ ຂ່າວສານ, ຄໍາແນະນໍາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປົກປ້ອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ເພຼືື່ອໃຫ້

ສາມາດເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ; 
- ສະໜອງອຸບປະກອນປ້ອງກັນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ ທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໃຫ້ແກຜ່ ອ້ອກແຮງງານ ຢ່າງ

ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໂດຍບໍື່ເສຍຄ່າ; 
- ບໍື່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ສິື່ງເສບຕິດ ຫ ຼື ດຼືື່ມ, ເສບສິື່ງມຼືນເມົາຢ ພ່າຍໃນ ຫ ຼື ບໍລິເວນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ; 
- ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມຮ ພ້ຼືໍ້ນຖານ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ການປ້ອງກັນ

ການຕິດເຊຼືໍ້ອພະຍາດ ເປັນຕົໍ້ນ ເຊຼືໍ້ອເຮສໄອວີ ໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶື່ງຄັໍ້ງຕໍື່ປີ; 
- ມີພັນທະອຼືື່ນ ຕາມທີື່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ16. 

 ນອກຈາກນີໍ້, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຍັງມີພັນທະໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເບີກຈ່າຍໃນ
ເມຼືື່ອຢຸດເຊົາວຽກຊົື່ວຄາວ. 

                                                           
15 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 86 
16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 119 
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ນອກຈາກສິດ ແລະ ພັນທະທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເທິງນີໍ້ແລ້ວ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານອາດຈະມີການຕົກລົງກັນຢ່າງອຼືື່ນອີກ
ກໍໄດ້ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນສນັຍາ ທີື່ບໍື່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ17. 

5.1.2 ຂໍື້ຫ້າມສໍາລັບ ຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 
ຫ້າມຜ ້ໃຊ້ແຮງງານມີພຶດຕິກໍາ ດັື່ງນີໍ້:  
1) ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍາ

ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 87; 
2) ກີດກັນການເຂົໍ້າເຮັດວຽກ ຫ ຼື ບັງຄັບທາງກົງ ຫ ຼື ທາງອ້ອມໃຫ້ຢຸດເຊົາວຽກ ໃນກໍລະນີຜ ້ຍິງແຕ່ງດອງ

ແລ້ວ, ການຈໍາແນກເພດ ແລະ ຜ ້ມີເຊຼືໍ້ອເອັສໄອວີ (HIV); 
3) ນໍາໃຊ້ແຮງງານດ້ວຍການບັງຄັບໃນທຸກຮ ບແບບ ບໍື່ວ່າທາງກົງ ຫ ຼື ທາງອ້ອມ; 
4) ລະເມີດສິດສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜ ້ອອກແຮງງານໂດຍສະເພາະຕໍື່ເພດຍິງດ້ວຍວາຈາ, ສາຍຕາ, ຂໍໍ້ຄວາມ, 

ແຕະຕ້ອງ ຫ ຼື ຈັບບາຍບ່ອນອັບອາຍ; 
5) ຮັບເອົາຜ ້ມີອາຍຸຕາ   ື່ກວ່າ ສິບສອງປີ ເຂົໍ້າເຮັດວຽກ; 
6) ນໍາໃຊ້ຜ ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກ ສອງຜຽນ ໃນໜຶື່ງວັນ; 
7) ປົກປິດອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ  ຫ ຼື ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ; 
8) ມອບໂອນ ແລະ ເຄຼືື່ອນຍ້າຍແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໄປເຮັດວຽກຢ ່ບ່ອນອຼືື່ນທີື່ບໍື່ຂຶໍ້ນກັບຫົວໜ່ວຍແຮງ

ງານຂອງຕົນໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ; 
9) ຈໍາແນກໂດຍກົງ ຫ ຼື ທາງອ້ອມຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ; 
10) ມີພຶດຕິກໍາອຼືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.18 

5.1.3 ຂໍື້ຫ້າມສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈດັຕັື້ງອ ົ່ນ 
ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ຼື ການຈັດຕັໍ້ງອຼືື່ນ ມີພຶດຕິກໍາ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ນໍາໃຊ້ບຸກຄົນ ຫ ຼື ກຸ່ມຄົນໃນການຈັດຕັໍ້ງຂອງຕົນ ເຮັດວຽກ ເພຼືື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ແລະ 

ພັກພວກຂອງຕົນ; 
2) ບໍລິການຈັດຫາງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
3) ມີພດຶຕິກໍາອຼືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.19 

5.2 ຜ ູ້ອອກແຮງງານ 
ຜ ້ອອກແຮງງານ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ເຮັດວຽກຢ ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດ ແລ ຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍໄດ້ຮັບການ

ທົດແທນຈາກການອອກແຮງງານ ເປັນເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດ
ໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ສັນຍາແຮງງານ20. 

ຜ ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ ແມ່ນຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກຢ ່ນອກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ລວມທັງເຮັດວຽກ
ແບບອິດສະລະ21 ເຊັື່ນ ຜ ້ຮັບຈ້າງເຮັດວຽກກໍື່ສ້າງອິດສະລະ (ກໍາມະກອນສົມປ ນ, ຊ່າງໂບກ, ຊ່າງກໍື່), ເຮັດວຽກໃຫ້
ຕົນເອງບໍື່ຂຶໍ້ນກັບໃຜ ລວມທັງຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີື່ຕ່າງໆ ທີື່ບໍື່ໄດ້ຂຶໍ້ນທະບຽນ. 

                                                           
17 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 111 
18 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 143 
19 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 146 
20 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 3 ຂໍໍ້ 4 
21 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 3 ຂໍໍ້ 7 
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ຜ ້ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮຼືອນ ແມ່ນແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກໃນຄອບຄົວຂອງຜ ້ອຼືື່ນ ບົນພຼືໍ້ນຖານສັນຍາ ຊຶື່ງໃນ
ນັໍ້ນມີການກໍານົດໜ້າວຽກ, ຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະວັນ, ເງິນເດຼືອນ, ເງຼືື່ອນໄຂໃນການເບີກຈ່າຍ ແລະ ກິນຢ ່
ອາໄສ22 ເຊັື່ນ ແມ່ເຮຼືອນ, ຄົນຂັບລົດໃຫ້ເຈົໍ້າຂອງເຮຼືອນ. 

5.2.1 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານ 
ກ. ສິດຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານ 
ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມຈໍານວນ ແລະ ຕາມກໍານົດເວລາ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງ

ກັນໄວ້ໃນສັນຍາ, ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງນຕິິບຸກຄົນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ນອກຈາກນີໍ້, ຜ ້ອອກແຮງ
ງານ ຍັງມີສິດອຼືື່ນທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

1) ສິດໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍຜ ອ້ອກແຮງງານ 
ຜ ອ້ອກແຮງງານມີສິດສະເໜີຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ຕາມທີື່ໄດ້ອະທິບາຍ

ໄວ້ ໃນບົດທີ 2 ຂໍໍ້ 5.2.2. 
2) ສິດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 
ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດພັກວຽກ ໜຶື່ງວັນຕໍື່ອາທິດ ເພຼືື່ອຊອກວຽກໃໝ່ ໂດຍໄດ້ຮັບເງີນ

ເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຄຼືກັບເວລາເຮັດວຽກ. 
ຖ້າຫາກວ່າ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຫາກປະສົບອຸບປະຕິເຫດ ຫ ຼື ເຈັບເປັນ ໄລຍະເວລາພັກປິື່ນປົວນັໍ້ນ ບໍື່ໃຫ້ຄິດໄລ່

ເຂົໍ້າໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ23. 
3) ສິດຂອງຜ ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ໃນການຮັບເງີິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງີິນອຸດໜ ນເສຍຊີວດິ ນອກຈາກ

ອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ 
ຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ນອກຈາກອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ຊຶື່ງພັກປິື່ນປົວ 

ແລະ ຟຼືໍ້ນຟ ສຸຂະພາບ ຕິດຕໍື່ເກີນກວ່າໜຶື່ງເດຼືອນ ໂດຍມີການຢັໍ້ງຢຼືນຈາກແພດ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ 
ໜຶື່ງເດຼືອນ ຫ ຼື ສາມສິບວັນຕໍື່ປີ ຈາກຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ. ຖ້າມກີານສຼືບຕໍື່ປິື່ນປົວ ກໍຈະໄດຮ້ັບເງິນອຸດໜ ນປ່ວຍການ ຈາກ
ຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ ຫ ຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງປະກັນສັງຄົມ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບ 
ປີ 2013 ມາດຕາ 20 ຫາ 30. 

ຖ້າຜ ອ້ອກແຮງງານ ຫາກເສຍຊີວິດນັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນອຸດ
ໜ ນເສຍຊີວິດເທຼືື່ອດຽວ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ຫ ຼື ຜ ້ມີສິດສຼືບທອດ ຂອງຜ ເ້ສຍຊີວິດຕາມທີື່ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບ ປີ 2013 ມາດຕາ 37 ຫາ 4024. 

ນອກຈາກນີໍ້, ຜ ້ອອກແຮງງານ ຍັງມີສິດພັກວຽກ ຕາມການພັກທີື່ກໍານົດໄວໃ້ນກົດໝາຍ ຫ ຼື ຕາມການຕົກລົງ
ກັນ ລະຫວ່າງ ຜ ້ອອແຮງງານ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 

- ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ25; 
- ການພັກວຽກ ໃນວັນພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ພັກບຸນປະເພນ2ີ6; 
- ການພັກວຽກເນຼືື່ອງມາຈາກການເຈັບເປັນ27; 

                                                           
22 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 3 ຂໍໍ້ 8 
23 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 85 
24 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 129 
25 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 54 
26 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 55 
27 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 56 
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- ການພັກປະຈໍາປີ28; 
- ການລາພັກ ເພຼືື່ອທຸລະສ່ວນຕົວ29. 
ສິດໃນການພັກວຽກດັື່ງກ່າວ ລາຍລະອຽດ ໃຫ້ເບິື່ງຢ ໃ່ນບົດທີ 3. 

ຂ. ພັນທະຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານ 
ຜ ອ້ອກແຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດກົດລະບຽບ ກຽ່ວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຂອງຫົວໜ່ວຍ

ແຮງງານຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ, ຮ່ວມມຼື ແລະ ເຂົໍ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ທີື່ຜ ້
ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ອົງການຈັດຕັໍ້ງອຼືື່ນຈັດຂຶໍ້ນ. 

ຖ້າຜ ອ້ອກແຮງງານ ຫາກສັງເກດ ຫ ຼື ເຊຼືື່ອວ່າຈະມໄີພ ອັນຕະລາຍຕໍື່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 
ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກນັໍ້ນ ຜ ້ກ່ຽວຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ໃຊແ້ຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະ ພາບແຮງງານ ຫ ຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຂອງຕົນໂດຍດ່ວນ. 

ພາຍຫ ັງໄດຮ້ັບການແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກແລ້ວ ຖ້າເຫັນວ່າຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ 
ຫາກບໍື່ເອົາໃຈໃສ່ ຫ ຼື ບໍື່ແກໄ້ຂ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຕ້ອງແຈງ້ໃຫ້ອົງການຄຸມ້ຄອງວຽກງານແຮງງານ ຫ ຼື ໜ່ວຍງານຮັບຜິດ 
ຊອບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຂອງລັດ ຫ ຼື ການຈັດຕັໍ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄວ30. 

5.2.2 ຂໍື້ຫ້າມສໍາລັບ ຜ ູ້ອອກແຮງງານ 
ຫ້າມຜ ້ອອກແຮງງານມີພຶດຕິກໍາ ດັື່ງນີໍ້:  
1) ປະລະໜ້າທີື່ ຫ ຼື ຢຸດເຊົາວຽກ ໂດຍບໍື່ຖຼືກຕ້ອງ; 
2) ລະເມີດສັນຍາແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ; 
3) ລະເມີດສິດສ່ວນບຸກຄົນຂອງຄົນອຼືື່ນໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ; 
4) ມີພຶດຕິກໍາອຼືື່ນທີື່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ31. 

6. ມາດຕະການຕໍົ່ຜ ູ້ລະເມີດ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງທີື່ໄດລ້ະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີໍ້ ຈະຖຼືກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕຼືອນ, ລົງ

ວິໄນ, ປັບໃໝ, ໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດຊົື່ວຄາວ, ຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫ ຼື ດໍາເນີນຄະດີ ຕາມ
ກໍລະນີ ເບົາ ຫ ຼື ໜັກ ລວມທັງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ທີື່ຕົນກໍື່ຂຶໍ້ນຕາມກົດໝາຍ32. 

6.1  ຂັື້ນຕອນປະຕິບັດມາດຕະການຕໍົ່ຜ ູ້ລະເມີດ33 
ຂັໍ້ນຕອນທີ 1: ການສຶກສາອົບຮົມພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກ 
-  ເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ເປັນຜ ສ້ຶກສາອົບຮົມຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ດ້ວຍການໃຫ້ຂໍໍ້

ມ ນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ ໃນກໍລະນີ ເຫັນວ່າ ມີ
ການລະເມີດທີື່ບໍື່ພາໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍື່ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ; 

                                                           
28 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 57 
29 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 58 
30 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 120 
31 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 144 
32 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 179 
33 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 4277/ຮສສ, ລົງວັນທີ 05 ທັນວາ 2016 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວ ຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີື່
ກວດກາແຮງງານ ມາດຕາ 9 
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- ໃນກໍລະນີ ເຫັນວ່າ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານລະເມີດເນຼືໍ້ອໃນກົດໝາຍ ຫ ຼື ລະບຽບການສະບັບໃດໜຶື່ງ ທີື່ອາດພາ
ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍື່ສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ຫ ຼື ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ເຈົໍ້າໜ້າ
ທີື່ກວດ ກາຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກຜ່ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ພ້ອມທັງແນະນໍາໃຫ້ຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານປັບປຸງແກໄ້ຂໃນ
ໄລຍະເວລາໃດໜຶື່ງທີື່ແນ່ນອນ, ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ ກ່ຽວກັບມາດຕະການໃນການບໍື່ປະຕິບັດຕາມການ
ແນະນໍານັໍ້ນ; 

- ບອກໃຫ້ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ແຈ້ງກັບມາໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ກ່ຽວກັບຜົນແກໄ້ຂປັບປຸງບັນຫາທີື່
ລະເມີດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

-  ກັບໄປກວດກາຄຼືນຢ ຫົ່ວໜ່ວຍແຮງງານນັໍ້ນ ເພຼືື່ອເປັນການພິສ ດວ່າ ໄດ້ມີການປັບປຸງແກໄ້ຂບັນຫາ ທີື່
ລະເມີດນັໍ້ນຕາມການແຈ້ງເຕຼືອນ ເບຼືໍ້ອງຕົໍ້ນນັໍ້ນ ຫ ຼື ຍັງ. 

ຂັໍ້ນຕອນທີ 2: ອອກໃບເຕຼືອນ ແລະ ສັື່ງໂຈະ ບາງວຽກຢ ຫົ່ວໜ່ວຍແຮງງານຖ້າເຫັນວ່າຈໍາເປັນ 
ໃນກໍລະນຮີ້າຍແຮງ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັງແບບຮີບດ່ວນ ເຊັື່ນ: ສັື່ງໂຈະການນໍາໃຊເ້ຄຼືື່ອງຈັກຜະລິດ

ຊົື່ວຄາວ ຫ ຼື ສັື່ງໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານພັກງານຊົື່ວຄາວຫາກວິເຄາະເຫັນ ຫ ຼື ພົບເຫັນວ່າມກີານລະເມີດທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ
ຮ້າຍແຮງຕໍື່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ. 

ຂັໍ້ນຕອນທີ 3: ອອກໃບສັື່ງປັບໃໝ 
ເມຼືື່ອໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ຖຼືກກວດກາ ໃຫ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມຂັໍ້ນຕອນທີໜຶື່ງ ແລະ ສອງຂ້າງ

ເທິງແລ້ວ ແລະ ເມຼືື່ອກາຍເວລາທີື່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ນັໍ້ນແລ້ວ ແຕ່ຜ ຖ້ຼືກກວດກາ ຍັງບໍື່ປັບປຸງ ຫ ຼື ປ່ຽນແປງຕາມການແນະ
ນໍາຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ, ເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານສາມາດອອກໃບສັື່ງປັບໃໝ ຕາມມາດຕາ 10 ຂອງຂໍໍ້
ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວ ຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 4277/ຮສສ, ລົງ
ວັນທີ 05 ທັນວາ 2016. 

ຂັໍ້ນຕອນທີ 4: ການປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຍຸຕທໍິາ 
ພາຍຫ ັງປະຕິບັດຕາມສາມຂັໍ້ນຕອນດັື່ງກ່າວຂ້າງເທິງແລ້ວ ແຕ່ຜ ລ້ະເມີດຍັງບໍື່ປັບປຸງ ຫ ຼື ປ່ຽນແປງບັນຫາທີື່ຖຼືກ

ກ່າວເຕຼືອນນັໍ້ນໃຫ້ດີຂຶໍ້ນ, ເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ກໍສາມາດປະກອບເອກະສານ ພ້ອມດ້ວຍຫ ັກຖານຂອງການ
ລະເມີດທັງໝົດ ຍຼືື່ນຕໍື່ສານປະຊາຊົນ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນ. 

6.2 ລະບຽບການປັບໃໝ 
ຜ ອ້ອກແຮງງານທີື່ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບແຮງງານ ຈະຖຼືກປັບໃໝຕາມ

ແຕ່ກໍລະນີ ດັື່ງນີໍ້: 

6.2.1 ກໍລະນທີີົ່ຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນ34 

ການດໍາເນີນການປັບໃໝ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັໍ້ນຕອນທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ 
ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວ ຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 4277/ຮສສ, ລົງວັນທີ 05 
ທັນວາ 2016 ມກີໍລະນີ ດັື່ງນີໍ້: 

1) ເມຼືື່ອເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ໄດ້ມກີານແຈ້ງເຕຼືອນລ່ວງໜ້າ ເຂົໍ້າໄປຫາຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານແລ້ວ ແຕ່ຜ ໃ້ຊ້
ແຮງງານບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ເຂົໍ້າດໍາເນີນການກວດກາຢ ່ໃນຫົວນ່ວຍແຮງງານ, ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ
ຈະຖຼືກປັບໃໝ 1.500.000 ກີບຕໍື່ຄັໍ້ງ; 

                                                           
34 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 4277/ຮສສ ລົງວັນທີ 05 ທັນວາ 2016 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວ ຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາ
ແຮງງານ ມາດຕາ 10 ຂໍໍ້ ກ 
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2) ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານບໍື່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມຼື, ກີດຂວາງ ຫ ຼື ປິດບັງຂໍໍ້ມ ນ ເຊັື່ນ ບັນຊີເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງ
ງານ ບັນຊຜີ ້ອອກແຮງງານ, ເອກະສານຢັໍ້ງຢຼືນການເສຍອາກອນເງິນເດຼືອນ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນອຼືື່ນທີື່ຈໍາເປັນ, ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ
ຈະຖຼືກປັບໃໝ 1.000.000 ກີບຕໍື່ຄັໍ້ງ; 

3) ບໍື່ມີສັນຍາແຮງງານ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຈະຖຼືກປັບໃໝ 50.000 ກບີ ຕໍື່ຜ ອ້ອກແຮງງານໜຶື່ງຄົນ ຕໍື່ຄັໍ້ງ; 
4) ບໍື່ມີກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ຖຼືກຕ້ອງ ຫ ຼື ມແີຕ່ໝົດກໍານົດໃຊ ້ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຈະ

ຖຼືກປັບໃໝ 1.000.000 ກບີຕໍື່ຄັໍ້ງ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ມີຜ ອ້ອກແຮງງານຕໍື່າກວ່າ ໜຶື່ງຮ້ອຍ (100) ຄົນ 
ແລະ 2.000.000 ກີບຕໍື່ຄັໍ້ງ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ມີຜ ອ້ອກແຮງງານແຕ່ ໜຶື່ງຮ້ອຍໜຶື່ງ (101) ຄົນຂຶໍ້ນໄປ; 

5) ບໍື່ເຂົໍ້າປະກັນສັງຄົມ (ອປສ) ພາກບັງຄັບ ຜ ້ໃຊແ້ຮງງານຈະຖຼືກປັບໃໝ 1.500.000 ກບີຕໍື່ຄັໍ້ງ (ສະ
ເພາະແຂວງທີື່ມີອົງການ ຫ ຼື ສາຂາອົງການປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດ); 

6) ບໍື່ປັບ, ບໍື່ປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍື່ຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກ, ການນໍາໃຊ້ເຄຼືື່ອງ, ອຸບປະກອນ ແລະ ເຄຼືື່ອງປ້ອງກັນ
ຕົວບຸກຄົນ ທີື່ຈະພາໃຫ້ເກີດອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ຫ ຼື ພະຍາດອາຊີບ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຈະຖຼືກປັບໃໝ 3.000.000 
ກີບຕໍື່ຄັໍ້ງ; 

7) ປິດບັງ, ເຊຼືື່ອງອໍາຂໍໍ້ມ ນການເກີດອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ, ຜ ້ໃຊແ້ຮງງານຈະຖຼືກປັບ
ໃໝ 1.000.000 ກີບຕໍື່ຄັໍ້ງ; 

8) ບໍື່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍື່ສະພາບແວດລ້ອມໃນການອອກແຮງງານ ພາໃຫ້ເກີດອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ຫ ຼື ພະຍາດ
ອາຊີບ ອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານເສຍຊີວິດ ແລະ ຜ່ານຂະບວນການພິສ ດແລ້ວ ເຫັນວ່າ ການເສຍຊີວິດ
ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານນັໍ້ນ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມບໍື່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຢ ບ່່ອນເຮັດວຽກ, ຜ ໃ້ຊ້
ແຮງງານຈະຖຼືກປັບໃໝ 10.000.000 ກີບຕໍື່ຜ ເ້ສຍຊີວິດໜຶື່ງຄົນ; 

9) ບໍື່ມີພະນັກງານຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານທີື່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການຢັໍ້ງຢຼືນຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ, ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານຈະຖຼືກປັບໃໝ 1.000.000 ກີບຕໍື່ຄັໍ້ງ. 

6.2.2 ກລໍະນີທີົ່ຕ້ອງປັບໃໝທັນທ3ີ5 

ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກັບແຮງງານ ທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການອອກໃບສັື່ງປັບ  

ໃໝທັນທີ ທີື່ກວດເຫັນ ຊຶື່ງບໍື່ຈໍາເປັນປະຕິບັດຕາມຂັໍ້ນຕອນທີ 1 ແລະ 2 ໃນກໍລະນີ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ນໍາໃຊ້ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ມີອາຍຸຕໍື່າກວ່າສິບສີື່ປີເຮັດວຽກ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ສຸຂະພາບທາງຮ່າງກ່າຍ, 

ມັນສະໝອງ ຫ ຼື ເປັນການກີດກັໍ້ນການໄດ້ເຂົໍ້າຮຽນ ຫ ຼື ເຂົໍ້າຮັບການແນະແນວອາຊີບ, ຜ ້ໃຊແ້ຮງງານ ຈະຖຼືກປັບໃໝ 
1.000.000 ກີບ ຕໍື່ຄັໍ້ງ; 

2) ນໍາໃຊ້ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ມີອາຍຸ ສິບສີື່ປີ ແຕ່ບໍື່ເຖິງສິບແປດປີ ແລະ ແມ່ຍິງຖຼືພາ ຫ ຼື ຢ ່ໃນໄລຍະລ້ຽງລ ກ 
ນ້ອຍທີື່ມີອາຍຸຕໍື່າກວ່າ ສິບສອງເດຼືອນເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ຫ ຼື ເຮັດວຽກທີື່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້
ເຮັດ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຈະຖຼືກປັບໃໝ 2.000.000 ກີບ ຕໍື່ຄັໍ້ງ; 

3) ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ເກີນກໍານົດທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຫ ຼື ມີຫ ັກຖານຢັໍ້ງຢຼືນວ່າເປັນການບັງຄັບຜ ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ, 
ຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ ຈະຖຼືກປັບໃໝ 2.000.000 ກີບ ຕໍື່ຄັໍ້ງ; 

4) ຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕໍື່າກວ່າຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດ ທີື່ລັດປະກາດໃຊ້ຈະຖຼືກ ປັບໃໝ 
2.000.000 ກີບ ຕໍື່ຄັໍ້ງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄິດໄລ່ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຄຼືນໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ; 
                                                           
35 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 4277/ຮສສ, ລົງວັນທີ 05 ທັນວາ 2016 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວ ຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີື່
ກວດກາແຮງງານ ມາດຕາ 10 ຂໍໍ້ ຂ 
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5) ນໍາເຂົໍ້າຜ ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຈະ
ຖຼືກປັບໃໝ 2.500.000 ກີບ ຕໍື່ຄົນ ຕໍື່ຄັໍ້ງ; 

6) ນໍາໃຊ້ຜ ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ບໍື່ຖຼືກສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຕາມບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຈະຖຼືກປັບໃ
ໝ 2.000.0000 ກີບ ຕໍື່ຄົນ ຕໍື່ຄັໍ້ງ; 

7) ນໍາໃຊ້ຜ ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເກີນກວ່າກໍານົດເວລາທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖຼືກປັບໃໝ 50.000 
ກີບ ຕໍື່ຄົນ ຕໍື່ວັນ ຂອງຈໍານວນມຼືໍ້ທີື່ເກີນ; 

8) ບໍື່ໄປຂຶໍ້ນທະບຽນຜ ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ຮັບເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃນ 30 ວັນ 
ນໍາອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ປັບໃໝ 50.000 ກີບ ຕໍື່ຄົນ ຕໍື່ວັນ ຂອງຈໍານວນວັນທີື່ເກີນ; 

9) ສໍາລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດວຽກຢ ່ຕາມສະຖານທີື່ຕ່າງໆ ໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການ
ຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຈະຖຼືກປັບໃໝ 1.000.000 ກີບ ຕໍື່ຄົນ ຕໍື່ຄັໍ້ງ. 
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ບົດທີ 2 
ສັນຍາແຮງງານ 

1. ຄວາມຮ ູ້ທົົ່ວໄປກ່ຽວກບັ ສັນຍາແຮງງານ 
1.1 ຄວາມໝາຍ 
ສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຜ ້ອອກແຮງງານກັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ລະຫວ່າງຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກ 

ແຮງງານກັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານກ່ຽວກັບວຽກງານ, ເງຼືື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ, ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ, ສະຫວັດດີ 
ການ ແລະ ນະໂຍບາຍອຼືື່ນໆ36. ຈາກການກໍານົດດັື່ງກ່າວສາມາດເຂົໍ້າໃຈໄດ້ວ່າ ສັນຍາແຮງງານແມ່ນການຕົກລົງກັນ
ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ຊຶື່ງມີຈຸດປະສົງໃນການເຮັດອັນໃດອັນໜຶື່ງໂດຍການຕົກລົງທາງປາກເປົື່າກໍຖຼືວ່າສັນຍາໄດ້ເກີດຂຶໍ້ນ
ແລ້ວ ແຕ່ກໍບໍື່ສາມາດຮັບປະກນັໄດ້ວ່າສັນຍາປາກເປົື່ານັໍ້ນຈະຖຼືກປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ເມຼືື່ອເປັນເຊັື່ນນັໍ້ນການ
ເຮັດສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຈຶື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດທີື່ສຸດຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງ
ງານເພາະການເຮັດສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນສາມາດກໍານົດຄວາມລະອຽດຊັດເຈນເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄ ່
ສັນຍາ, ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ແລະ ຜົນບັງຄັບສັນຍາລວມໄປຮອດໃຊ້ເປັນຫ ັກຖານເມຼືື່ອເກີດຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ. ບົນພຼືໍ້ນ 
ຖານການຕົກລົງຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງາານໃນການເຮັດສັນຍາແຮງງານນັໍ້ນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດ  
ໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ອຼືື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ສັນຍາແຮງງານກໍຄ້າຍຄຼືສັນຍາປະເພດອຼືື່ນ ທີື່ສ້າງຂຶໍ້ນບົນພຼືໍ້ນຖານຫ ັກການຄວາມສະເໜີພາບ, ເຫັນດີເຫັນ
ພ້ອມ ນໍາກັນລະຫວ່າງຄ ່ສັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

1.2  ຄວາມສໍາຄັນ 
ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແມ່ນສັນຍາແຮງງານທີື່ກໍານົດສິດ ແລະ ພັນທະ

ຕາມການຕົກລົງຂອງຄ ່ສັນຍາ ບົນພຶໍ້ນຖານຂອງກົດໝາຍ; ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັື່ງກ່າວນັໍ້ນກໍານົດ ຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຄ ່ສັນຍາທີື່ມີຕໍື່ກັນ, ເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ. ດັື່ງນັໍ້ນ ການເຮັດສັນຍາ
ແຮງງານ ຈຶື່ງເປັນອັນສໍາຄັນ ເພຼືື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຈາກການບໍື່ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ເຊັື່ນ: ການໃຊ້ວຽກເກີນຂອບເຂດ, ການໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານທີື່ບໍື່ເໜາະສົມ, ການ
ຍົກເລີກສັນຍາທີື່ບໍ ື່ເປັນທໍາ, ບໍື່ຖຼືກຕ້ອງ,ການບໍື່ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະອຼືື່ນຂອງຕົນຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ 
ແລະ ກົດໝາຍຊຶື່ງບັນຫາດັື່ງກ່າວນີໍ້ແມ່ນພົວພັນໄປເຖິງການຈ່າຍ ແລະ ການໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນການຍົກເລີກສັນ 
ຍາແຮງງານນັໍ້ນ. ເວົໍ້າລວມແລ້ວການເຮັດສັນຍາແຮງງງານກໍເພຼືື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜ ້
ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ. 

1.3  ຈຸດປະສົງ 
ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາແຮງງານ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 
- ໃຫ້ເກີດຂໍໍ້ຜ ກພັນ ລະຫວ່າງຜ ້ອອກແຮງງານ ກັບ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງງານ; 
- ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ເພຼືື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນ; 
- ເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ; 
- ໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເປັນຫ ັກຖານໃນເວລາທີື່ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ. 

                                                           
36 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 75 ວັກ 1 
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2. ການເຮັດສັນຍາແຮງງານ 

2.1  ຫ ັກການພ ື້ນຖານ ຂອງສນັຍາແຮງງານ 
2.1.1 ຫ ັກການສະເໝີພາບ 
ຫ ັກການສະເໜີພາບໃນການເຮັດສັນຍາແຮງງານແມ່ນຜ ້ອອກແຮງງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານມີສິດສະເໜີພາບ

ຕໍື່ໜ້າກົດໝາຍ, ບໍື່ມີການຈໍາແນກເພດ, ເຊຼືໍ້ອຊາດ, ຊົນເຜົື່າ, ຄວາມເຊຼືື່ອ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ບັນຫາອຼືື່ນ. ຄວາມສະເໜີພາບໃນການເຮັດສັນຍາແຮງງານລະຫວ່າງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ສະແດງ
ອອກຄຼື ໃນເວລາຈະເຮັດສັນຍານັໍ້ນຄ ່ສັນຍາສາມາດຕໍື່ລອງເລຼືື່ອງຄ່າຕອບແທນ, ການກໍານົດຂໍໍ້ສັນຍາ ເພຼືື່ອໃຫ້ເກີດສິດ 
ແລະ ພັນທະຕໍື່ກັນໂດຍບໍື່ຂັດກັບກົດໝາຍ.  

2.1.2 ຫ ັກການເຫັນດເີຫນັພ້ອມນໍາກນັ 
ການເຫັນດີເຫັນພ້ອມນໍາກັນຂອງຄ ່ສັນຍາໝາຍເຖິງຄວາມສະໜັກໃຈຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງ

ງານທີື່ຈະເຮັດສັນຍານໍາກັນໂດຍປາດສະຈາກການບັງຄັບນາບຂ ່, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຕົວະຍົວະຫ ອກລວງ
ຈາກຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງ. ຖ້າຫາກສັນຍາຫາກເຮັດຂຶໍ້ນໂດຍການຫ ົງຜິດ ຫ ຼື ຖຼືກຕົວະຍົວະຫ ອກລວງ, ຖຼືກບັງຄັບນາບຂ ່ 
ກໍຈະເປັນສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ສັນຍາດັື່ງກ່າວນັໍ້ນເປັນໂມຄະ ຊຶື່ງບໍື່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.  

2.1.3 ຫ ັກການສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 
ຫ ັກການສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ສັນຍາແຮງງານນັໍ້ນຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄ ່ສັນຍາຈະຕ້ອງສ້າງສັນຍາໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມເງຼືື່ອນໄຂຂອງສັນຍາທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍ ເຊັື່ນ ດ້ວຍຄວາມສະໜັກໃຈລະຫວ່າງ ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງງານ, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ການປະພຶດ, ກໍານົດຈຸດປະສົງທີື່ຊັດເຈນທີື່ບໍື່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າເຫດຜົນ 
ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ເປັນໄປຕາມຮ ບການຂອງສັນຍາທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍ.  

 2.2  ຮ ບການ ແລະ ລກັສະນະ ຂອງສັນຍາແຮງງານ 

2.2.1 ຮ ບການ ຂອງສນັຍາແຮງງານ 
ສັນຍາແຮງງານ ມີສອງຮ ບການ ຄຼື: ສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ສັນຍາທາງປາກເປົື່າ.  

ກ. ສັນຍາເປັນລາຍລກັອກັສອນ  
ສັນຍາແຮງງານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແມ່ນສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນລະຫວ່າງຄ ່ສັນຍາ ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຄ ່ກໍລະນີ

ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງ ຫ ຼື ສອງຝ່າຍ ທີື່ຕ້ອງມີການເຈລະຈາເປັນຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມເປັນເນຼືໍ້ອໃນຂອງການ
ຕົກລົງເປນັຂໍໍ້ຄວາມຜ ກພັນກັນບົນພຼືໍ້ນຖານຫ ັກການຂອງການເຮັດສັນຍາ ທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້. ສັນຍາແຮງງານ 
ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃນກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງ ຫ ຼື ທັັງສອງຝ່າຍ ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ ຫ ຼື ການຈັດ 
ຕັໍ້ງ37.- 

ວິທີການເຮັດສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນນັໍ້ນ ຄ ່ກໍລະນີ ອາດຈະຂຽນດ້ວຍມຼື, ພິມດິດ ຫ ຼື ພິມດ້ວຍເຄຼືື່ອງເອ
ເລັກໂຕຣນິກໂດຍຄ ່ສັນຍາ. ໃນສັນຍາຕ້ອງບົື່ງບອກແຈ້ງສະຖານທີື່ເຮັດສັນຍາ, ລົງວັນທີ ເດຼືອນ ປີ ແລະ ມີລາຍເຊັນ 
ແລະ ອາດຈະແປະໂປ້ມຼືຂອງຄ ສ່ັນຍາໃສ່ຕຼືື່ມ ຫ ຼື ອາດມີການເຂົໍ້າຮ່ວມຂອງນາຍບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍພະຍານທັງສອງຝ່າຍ 

                                                           
37 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 77 ວັກ 2 
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ທີື່ເຊຼືື່ອຖຼືໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ. ເພຼືື່ອຢັໍ້ງຢຼືນຄວາມແນ່ນອນຂອງສັນຍາ ຄ ່ສັນຍາອາດຈະນໍາເອົາສັນຍາແຮງງານໄປ
ຈົດທະບຽນ ຢ ່ອົງການທະບຽນສານ ບ່ອນທີື່ຄ ່ສັນຍາມີຄວາມສະດວກ38.   

ສັນຍາແຮງງານຕ້ອງຂຽນເປັນຂໍໍ້ຄວາມທີີື່ຈະແຈ້ງ ເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ອ່ານແລ້ວເຂົໍ້າໃຈງ່າຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂໍໍ້
ຜ ກພັນທາງດ້ານສິດ ແລະ ພັນທະທີື່ຈໍາເປັນ ຊຶື່ງຄ ່ສັນຍາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດຕໍື່ກັນ39.  ສັນຍາແຮງງານ ສາມາດ
ເຮັດເປັນຫ າຍພາສາ ແລະ ຫ າຍສະບັບກໍໄດ້ ແຕ່ລະສະບັບ ແລະ ແຕ່ລະພາສາ ມີເນຼືໍ້ອໃນຄຼືກັນ ແລະ ຜົນສັກສິດທາງ
ດ້ານກົດໝາຍຄຼືກັນ ແຕ່ຕ້ອງກໍານົດເອົາພາສາໃດ ພາສາໜຶື່ງເປັນຫ ັກໃນກໍລະນີການຕີຄວາມໝາຍ ຂອງການແປພາສາ 
ຫາກມີຂໍໍ້ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ.  

ສັນຍາແຮງງານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເປັນພຼືໍ້ນຖານໃຫ້ແກ່ຄ ່ສັນຍາມີບ່ອນອີງໃນການຈັດ ຕັໍ້ງປະຕິບັດສິດ 
ແລະ ພັນທະທີື່ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນ, ສະກັດກັໍ້ນໄດ້ການພິກປີໍ້ນ ຫ ຼື ສວຍໂອກາດຕ່າງໆ  ເພຼືື່ອສ້າງຄວາມອັບປະ 
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ອິກຝ່າຍໜຶື່ງຕາມລໍາພັງ ໂດຍຝ່າຍດຽວ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງບັນຫາອຼືື່ນ ທີື່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນໃນອະນາຄົດ 
ໂດຍບໍື່ສາມາດຄາດຄິດໄດ້. ໃນກໍລະນີ ຝ່າຍໃດໜຶື່ງຫາກບໍື່ປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງກັນນັໍ້ນ ສັນຍາດັື່ງກ່າວ ກໍຈະເປັນ
ເອກະສານພຼືໍ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ້ອງຟ້ອງ ເພຼືື່ອທວງເອົາສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນທັງເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ມີສິດໃນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງນັໍ້ນ ໃຫ້ດໍາເນີນການແກ້ໄຂທີື່ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຖຼືກ 
ຕ້ອງຕາມສັນຍາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ແລະ ຖຼືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສັນຍາໃນພາກຕົວຈິງ.  

ຂ. ສັນຍາທາງປາກເປົົ່າ 
ສັນຍາທາງປາກເປົື່າ ແມ່ນສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນລະຫວ່າງຄ ່ສັນຍາໃນກໍລະນີຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ

ເປັນບຸກຄົນທົື່ວໄປ40 ໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄົນທົື່ວໄປ ຊຶື່ງຜ ້ກ່ຽວມີສະຕິສົມບ ນ, ມີຄວາມຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ການປະພຶດ. ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສາມາດຕົກລົງສັນຍາອອກແຮງງານດ້ວຍປາກຕໍື່ປາກຊຶື່ງໜ້າກັນ, ຜ່ານທາງ
ໂທລະສັບ, ຜ່ານບຸກຄົນອຼືື່ນ ທີື່ສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງຕົນ ຫ ຼື ວິທີອຼືື່ນ ທີື່ສາມາດເຊຼືື່ອຖຼືໄດ້ ເພຼືື່ອປະຕິບັດສິດ ແລະ 
ພັນທະການອອກແຮງງານ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້.  

ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຮັດສັນຍາດ້ວຍປາກເປົື່າໄດ້ ຍ້ອນວ່າລະດັບການພັດທະນາຄວາມຮັບຮ ້ທາງສັງຄົມ 
ຂອງພົນລະເມຼືອງຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກເປັນກໍາມະກອນ ແລະ ກະສິກອນ ໂດຍ
ທົື່ວໄປແມ່ນບໍື່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍທາງງດ້ານການຂີດຂຽນ. ນອກຈາກນີໍ້,  ເງຼືື່ອນໄຂການອອກແຮງງານຕ່າງກັນ, 
ມ ນຄ່າການອອກແຮງງານຕ່າງກັນ, ສະຖານທີື່ອອກແຮງງານຕ່າງກັນ ແລະ ອຼືື່ນໆ. ສະນັໍ້ນ, ເພຼືື່ອເປັນການສ້າງຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການອອກແຮງງານ ໃຫ້ມີຄວາມງ່າຍດາຍ ແລະ ທັນກັບກໍານົດເວລາຂອງວຽກງານ ຈຶື່ງມີຄວາມຈໍາ
ເປັນຕ້ອງຮັບຮອງເອົາການເຮັດສັນຍາທາງປາກເປົື່າ. 

ສັນຍາແຮງງານທາງປາກເປົື່າ ຕ້ອງມີລັກສະນະງ່າຍດາຍ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ
ໃນເວລາສັໍ້ນໆ. ສະນັໍ້ນ, ໃນການເຈລະຈາລະຫວ່າງຄ ່ສນັຍານັໍ້ນ ຕ້ອງກໍານົດໜ້າວຽກ, ການດໍາເນີນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິ 

                                                           
38 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍໍ້ຜ ກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ 2008 ມາດຕາ 15 
- ອົງການທະບຽນສານ ແມ່ນອົງການຈັດຕັໍ້ງຂອງລັດ ທີື່ຢັໍ້ງຢຼືນຄວາມຖຼືກຕ້ອງຂອງສັນຍາ ແລະ ເອກະສານອຼືື່ນໆ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ 

ແລະ ຕາມກົດໝາຍ, ອົງການທະບຽນສານແມ່ນອົງການຈັດຕັໍ້ງລັດ ທີື່ຂຼືນກັບຂະແໜງຍຸຕິທໍາ, ສໍາລັບໜ່ວຍງານທະບຽນສານປະຈໍາສະຖານ 
ທ ດ ຫ ຼື ສະຖານກອງສ ນຂອງ ສປປ ລາວ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນຜ ້ຄ ້ມຄອງ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ 
ສະບັບ 2009 ມາດຕາ 18 ວັກ 1 ມາດຕາ 19 ແລະ ມາດຕາ 32 ວັກ 3 
39 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 78 
40 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 77 
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ບັດວຽກງານ, ຄ່າແຮງງານ ຫ ຼື ຜົນຕອບແທນຈາກການອອກແຮງງານໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຊຼືື່ສັດຕໍື່ກັນ ໃນເວລາຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ພັນທະ ທີື່ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນ. 

2.2.2 ລັກສະນະ ຂອງສັນຍາແຮງງານ 
ສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນສັນຍາປະເພດໜຶື່ງ ທີື່ມີສອງລັກສະນະຄຼື: ລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ລັກສະນະ

ລວມໝ ່ ດັື່ງນີໍ້:  

ກ. ສັນຍາທີົ່ມີລກັສະນະສວ່ນບຸກຄົນ   
ສັນຍາແຮງງງານທີມີລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນ ແມ່ນສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນລະຫວ່າງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງ

ງານທີື່ເປັນບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ, ບຸກຄົນກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ບຸກຄົນກັບການຈັດຕັໍ້ງ, ອົງກອນໃດໜຶື່ງ ຫ ຼື ບໍລິສັດ 
ໂດຍທີື່ຜ ກພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນຜ ້ດຽວກັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ41. ສັນຍາແຮງງານທີື່ມີລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນມີຜົນສັກ 
ສິດທາງກົດໝາຍ ນັບແຕ່ວັນທີື່ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົໍ້ນໄປ ແລະ ສີໍ້ນສຸດລົງໃນເວລາສັນຍາຖຼືກປະຕິບັດຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນ ຫ ຼື ສັນຍາໄດ້ຖຼືກປະຕິບັດເຖິງໄລຍະເວລາ ທີື່ສອງຝ່າຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຫ ຼື ສັນຍາ ເປັນໂມຄະທັງໝົດ.   
 ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສັນຍານັໍ້ນ ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດທວງຄ່າແຮງງານ, ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າຕອບແທນຈາກ
ການອອກແຮງງານ ແລະ ມພີັນທະຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການອອກແຮງງານ ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການອອກແຮງງານ ໃຫ້ດໍາເນີນຕາມວິຊາການ, ຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ເຮັດ 
ສໍາເລັດວຽກງານຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຕາມກໍານົດເວລາທີື່ຄ ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານ.  ສ່ວນຜ ້ໃຊ້
ແຮງງານ ມີສິດຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊີໍ້ນໍາການອອກແຮງງານ  ແລະ ມີພັນທະຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີື່ເປັນເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື 
ຄ່າຕອບແທນ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານ. 

 ຂ. ສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່ 
ສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່ ແມ່ນສັນຍາທີື່ສ້າງຂຶໍ້ນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ບົນພຼືໍ້ນຖານການຕໍື່ລອງໂດຍອົງການຜ ້

ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ໜ່ວຍກໍາມະບານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານກ່ຽວກັບເງຼືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ 
ການຈ້າງງານ, ຄ່າແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອຼືື່ນ ທີື່ບໍື່ຂັດກົດໝາຍ ບົນພຼືໍ້ນຖານຫ ັກການສະ       
ເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ42. ສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່ ເປັນພຼືໍ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິ 
ບັດທຸກສັນຍາແຮງງານ ເຖິງວ່າກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສັນຍາແຮງງານສ່ວນບຸກຄົນ ຈະກໍານົດເງຼືື່ື່ອນ
ໄຂສ ງກວ່າ ຫ ຼື ຕໍື່າກວ່າ ສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່ກໍຕາມ ໃນກໍລະນີ ທີື່ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶໍ້ນ ໃຫ້ຖຼືເອົາສັນຍາແຮງງານ 
ລວມໝ ່ເປັນຕົໍ້ນຕໍ. 

ສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່  ແມ່ນຜົນຂອງການຕໍື່ລອງລວມໝ ່ ຫ ຼື ເອກະສານ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນລະຫວ່າງ
ຫົວໜ່ວຍກໍາມະບານ (ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີື່ໄດ້ເຄຼືື່ອນໄຫວທຸລະກິດມາແລ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍຫົກເດຼືອນ ຕ້ອງສ້າງ 
ຕັໍ້ງໃຫ້ມີໜ່ວຍກໍາມະບານ43, ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ມີຜ ້ອອກແຮງງານ ສິບ (10) ຄົນຂຶໍ້ນໄປ ຕ້ອງໃຫ້ມີຜ ້ຕາງ
ໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ) ເປັນອົງກອນ ຫ ຼື ບຸກຄົນຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ອົງກອນຜ ້ຕາງໜ້າ
ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ44. ບຸກຄົນ ຫ ຼື ອົງການຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ມີພາລະບົດບາດໃນການສ້າງສັນ
ຍາ ແລະ ຕໍື່ລອງສັນຍາລວມໝ ່ ເພຼືື່ຶອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ45 ແລະ ຫົວ

                                                           
41 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 3 ວັກ 3 
42 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 169 
43 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 164 ວັກ 2 
44 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 163 ຂໍໍ້ 5 
45 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 164 ວັກ 1 
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ໜ່ວຍຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສັນຍາແຮງງານ ລະຫວ່າງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຖຼືກ 
ດໍາເນີນໄປຕາມວິທະຍາສາດຂອງວຽກງານ, ຖຼືກຕ້ອງຕາມສະພາບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຕວົຈິງ, ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດ   
ໝາຍ  ແລະ ສໍາເລັດຕາມກໍານົດເວລາຢ່າງເພີື່ງພໍໃຈ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ. 

ພາຍຫ ັງຄ ່ສັນຍາ (ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອົງການກໍາມະບານຂອງໂຮງງານ) ໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ສົື່ງສັນຍາດັື່ງກ່າວ ໄປຍັງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ (ອົງການກໍາມະບານ ແລະ ຫ້ອງການ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງເມຼືອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ສ ນກາງ) ກວດກາເນຼືໍ້ອໃນ ເພຼືື່ອຮັບ 
ປະກັນຄວາມຖຼືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍເສຍກ່ອນ ສອງຝ່າຍຈຶື່ງສາມາດເຊັນໄດ້ ຈາກນັໍ້ນ ຕ້ອງນໍາສັນຍາດັື່ງກ່າວ ໄປ
ຈົດທະບຽນນໍາອົງການທະບຽນສານ ເພຼືື່ອນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ46. ມີແຕ່ຜົນຂອງການຕົກລົງລະຫວ່າງອົງກອນ ຫ ຼື 
ບຸກຄົນຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ  ແລະ ຫົວໜ່ວຍຜ ້ໃຊ້ແຮງງານເທົື່ານັໍ້ນຈຶື່ງເອີໍ້ນວ່າ ສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່ໄດ້.  

ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງນັໍ້ນ,  ກ່ອນໜ່ວຍກໍາມະບານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ອົງການຕົວແທນຂອງຜ ໃ້ຊ້ແຮງ
ງານຈະເຊັນ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການກໍາມະບານ, ອົງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີການສັງຄົມ ຂັໍ້ນສ ນກາງ, ຂອງ
ແຂວງ ແລະ ເມຼືອງກວດກາຄວາມຖຼືກຕ້ອງເສຍກ່ອນ ຈຶື່ງປະຕິບັດ. ສະເພາະການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັໍ້ນ ສ ນກາງ
ພຽງແຕ່ຊຸກຍ  ້ແລະ ສົື່ງເສີມ,  ແຕ່ທ້ອງຖິື່ນ ຈະເປັນຜ ້ດໍາເນີນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍກົງ ຫ ຼື ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະ
ສົມ. 

ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ເຂົໍ້າມາເປັນກໍາມະກອນ ຫ ັງການເຊັນສັນຍາ ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ຄໍາຕົກລົງລະຫວ່າງອົງການກໍາ
ມະບານ ແລະ ສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເຊັນກັນ.   

ຄ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສັນຍາສວ່ນບຸກຄົນ ແລະ ສັນຍາລວມໝ ່ 
ຕາຕະລາງສົມທຽບ ລະຫວ່າງ ສັນຍາລວມໝ ່ ແລະ ສັນຍາສ່ວນບຸກຄົນ  
 

ລ/ດ ເນຼືໍ້ອໃນ ສັນຍາລວມໝ ່  ສັນຍາສ່ວນບຸກຄົນ 
1 ຈຸດປະສົງຂອງ

ສັນຍາ 
ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ກໍາມະກອນທຸກຄົນ ທີື່ເຮັດວຽກ ຢ ່
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 

ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ສ່ວນບຸກຄົນແຕ່ພຽງຜ ້ດຽວ 

2 ຮ ບການຂອງ
ສັນຍາ 

ຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສາມາດເຮັດສັນຍາທາງປາກເປົື່າ 

3 ຜ ້ເຂົໍ້າຮ່ວມ
ສັນຍາ 

ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ (ກໍາມະ
ບານ), ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອົງການ
ຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ (ຂະແໜງ 
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ 
ຄົມ) 

ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ 

4 ຂັໍ້ນຕອນການ
ເຮັດສັນຍາ 

ມີການປຶກສາຫາລຼື, ຕໍື່ລອງລວມໝ ່
ເປັນຂັໍ້ນຕອນຂອງຫ າຍຄົນ ແລະ ອົງ 
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ 

ສາມາດກໍານົດໜ້າທີື່ວຽກງານໄດ້ໃນ
ໄລຍະເວລາສັໍ້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍເປັນ
ຜ ້ຕັດສີນ 

5 ຜົນສັກສິດ
ຂອງສັນຍາ 

ເປັນສັນຍາພຼືໍ້ນຖານໃນການຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດ 

ນໍາໃຊ້ລະຫວ່າງ ບຸກຄົນຜ ້ດຽວ ກັບຜ ້
ໃຊ້ແຮງງານ 

 

                                                           
46 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 170 ວັກ 1  
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2.3  ເນ ື້ອໃນ ຂອງສັນຍາແຮງງານ 
ເນຼືໍ້ອໃນຂອງສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນສິດ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆ ທີື່ຄ ່ສັນຍາຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕໍື່ກັນ. ສະນັໍ້ນ, 

ເນຼືໍ້ອໃນຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໄດ້ຂຽນລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍໍ້ມ ນຕ່າງໆຂອງສອງຝ່າຍ47 ເຊັື່ນ: 
1) ຊຼືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງບອກຊຼືື່ ແລະ 

ນາມສະກຸນ ຖຼືກຕ້ອງຕາມທີື່ໄດກ້່າວໄວ້ໃນປຼືໍ້ມສໍາມະໂນຄົວ ທີື່ ປກສ ເມຼືອງ ຫ ຼື ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງອອກໃຫ້;      
2) ວຽກງານ, ສິດ, ພັນທະ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີື່ວິຊາສະເພາະ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ: ຂໍໍ້ຜ ກ

ພັນທາງດ້ານສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍື່ໜ້າທີື່ວຽກງານ ຊຶື່ງຈະໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດນັໍ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຂຽນເປັນ
ຂໍໍ້ກໍານົດໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພຼືື່ອຜ ້ອອກແຮງງານຈະໄດ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການດໍາເນີນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ. ເນຼືື່ອງ
ຈາກວ່າໜ້າວຽກ ແມ່ນວຽກດ້ານວິຊາການ,  ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງມີຄວາມຮ ້ ຫ ຼືຼື ປະສົບການວຽກງານນັໍ້ນ ຈຶື່ງສາມາດ
ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໄດ້.  
 ຕົວຢ່າງ: ການສ້າງໂປ ແກມ ເພຼືື່ອນໍາໃຊ້ສະເພາະໃນບໍລິສັດ, ຜ ້ອອກແຮງງານ ຕ້ອງແມ່ນຜ ້ທີື່ໄດ້ຮຽນ ແລະ ມີ
ຄວາມຮ ້ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານການຂຽນໂປ ແກມ ຈຶື່ງສາມາດຮັບປະກັນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສໍາ
ເລັດໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ;  

3) ເງິນເດຼືອນຫ ຼືຄ່າແຮງງານຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ:  ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າອອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໄວ້ໃນສັນຍາ. ເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີພັນທະ ຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕາມກໍານົດ
ເວລາ ທີື່ໄດ້ບົື່ງໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານສາມາດໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າຕອບແທນຈາກການອອກແຮງ
ງານຕາມປົກກະຕິ ຫ ຼື ຕາມເວລາທີສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ;   

4) ອາຍຸຂອງສັນຍາແຮງງານ, ວັນເດຼືອນປີ ເລີື່ມຕົໍ້ນ ແລະ ສີໍ້ນສຸດຂອງສັນຍາ:  ສັນຍາແຮງງານ ຕ້ອງກໍາ
ນົດໄລຍະເລີື່ມຕົໍ້ນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະສີໍ້ນສຸດຂອງການອອກແຮງງານ ໂດຍບົື່ງເປັນວັນທີເດຼືອນປີ ເປັນ
ລາຍລັກອກັສອນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພຼືື່ອຫ ີກຄວາມສ່ຽງ ທີື່ຈະເກີດໃນເວລາຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສັນຍາ;   

5) ບ່ອນຢ ່ປັດຈຸບັນຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ:  ໃນສັນຍາແຮງງານ ສໍາລັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ 
ຕ້ອງບອກທີື່ຕັໍ້ງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສະຖານທີື່ເຮດັວຽກຢ່າງຈະແຈ້ງ. ສ່ວນທີື່ຢ ່ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານນັໍ້ນ ສາມາດຖຼືເອົາ
ບ່ອນຢ ່ ຕາມທີື່ໄດ້ບົື່ງໄວ້ໃນປຼືໍ້ມສໍາມະໂນຄົວ ຫ ຼື ບ່ອນຢ ່ ທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານພັກເຊົາ ທີື່ການຈັດຕັໍ້ງບ້ານຮັບຮ ້ເປັນ
ບ່ອນອີງກໍໄດ້; 

6) ຮ ບການເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ: ເງິນເດຼືອນ ຕ້ອງຈ່າຍເປັນເງິນກີບ ໂດຍຜ່ານລະບົບບັນຊີ
ທະນາຄານ ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ການອອກແຮງງານເປັນວຽກງານເບົາ, ຈໍານວນໜ້ອຍ (ລາຍລະອຽດ ຢ ່ໃນບົດທີ 4); 

7) ກໍານົດເວລາທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ: ໃນການເຮັດສັນຍາແຮງງານ ຖ້າຄ ່ສັນຍາ ບໍື່
ມີຄວາມເຊຼືື່ອໝັໍ້ນຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ສອງຝ່າຍສາມາດກໍານົດເວລາທົດສອບການອອກແຮງງານ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ 
ເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າຕອບແທນເປັນການຊົື່ວຄາວກ່ອນ, ສະຫວັດດີການແລະນະໂຍບາຍອຼືື່ນຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ.  ໃນການ
ເຮັດສັນຍາແຮງງານ ຖ້າຫາກຫົວໜ່ວຍຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີນະໂຍບາຍເປັນສະຫວັດດີການ ເຊັື່ນ: ເງິນເດຼືອນທີ ສິບສາມ
(13), ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ຄ່າຕອບແທນອຼືື່ນ ຕ້ອງໄດ້ບົື່ງໄວ້ໃນສັນຍາ;  

8) ວັນເຮັດວຽກ, ເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ວັນພັກ: ໃນສັນຍາແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເວລາເຮັດວຽກ, ເວລາ
ພັກຜ່ອນ ແລະ ວັນພັກ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການອອກແຮງງານ ທີື່ລັດ
ໄດ້ປະກາດໃຊ້ (ລາຍລະອຽດ ຢ ່ໃນບົດທີ 3); 

                                                           
47 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 78 
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9) ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານຈະໄດ້ຮັບຫ ັງຈາກສີໍ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ. ໃນກໍລະນີຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ ຫາກມີນະໂຍບາຍຕອບແທນເພີື່ມໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານ ນອກຈາກຄ່າແຮງງານ ຫ ຼື ເງິນເດຼືອນນັໍ້ນ, ສອງຝ່າຍ
ສາມາດຂຽນໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ຼື ບໍື່ຂຽນໄວ້ໃນສັນຍາກໍໄດ້; 

10) ບັນຫາອຼືື່ນທີື່ທັງສອງຝ່າຍເຫັນວ່າຈໍາເປັນໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ໃນສັນຍາ
ແຮງງານຖ້າວ່າສອງຝ່າຍຫາກ ບໍື່ສາມາດຄາດຄະເນທຸກຢ່າງໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ
ນັໍ້ນ  ສອງຝ່າຍສາມາດເຮັດອະນຸສັນຍາ ຫ ຼື ສັນຍາເພີື່ມຕາມຫ ັງກໍໄດ້ . 

3. ຜົນສກັສິດ ຂອງສັນຍາ  
 ສັນຍາແຮງງານຈະມີຜົນສັກສິດ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ ແມ່ນສັນຍາທີື່ສ້າງຂຶໍ້ນ ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ48. ພາຍຫ ັງ
ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນໂດຍເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ທີື່ມີລາຍເຊັນຮັບຮອງຈາກສອງຝ່າຍ ຫ ຼື ທາງປາກເປົື່າ ນັບຕັໍ້ງ 
ແຕ່ວັນທີື່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນຕົໍ້ນໄປ ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ຫາກໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢ່າງອຼືື່ນ ສັນຍາທີື່ສ້າງຂຶໍ້ນໂດຍ 
ບໍື່ສອດຄ່ອງກັບຫ ັກການທີື່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ ແລະ ບໍື່ຖຼືກຕ້ອງຕາມເງຼືື່ອນໄຂ ເອີໍ້ນວ່າ ສັນຍາທີື່ເປັນໂມຄະ. ການຮັບ
ຮ ້ສັນຍາໃດ ໜຶື່ງເປັນໂມຄະອາດພາໃຫ້ສິດ ເເລະ ພັນທະທີື່ປະຕິບັັດ ຫ ຼື ປະຕິບັດຕໍື່ກັນນັໍ້ນສິໍ້ນສຸດລົງ. ດັື່ງນັໍ້ນ, ກົດ 
ໝາຍຈຶື່ງໄດ້ແບ່ງສັນຍາທີື່ເປັນໂມຄະອອກເປັນ ສອງ ປະເພດຄຼື:  

3.1 ສັນຍາທີົ່ເປັນໂມຄະເດດັຂາດ ຫ   ບໍົ່ເດັດຂາດ 
3.1.1 ສັນຍາທີົ່ເປັນໂມຄະເດດັຂາດ  
ສັນຍາທີື່ເປັນໂມຄະເດັດຂາດ ແມ່ນສັນຍາທີື່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດ ຫ ຼື ຂອງ

ສັງຄົມ. ສັນຍາທີື່ເປັນໂມຄະເດັດຂາດ ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຄຼື49:  
1) ສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນໂດຍຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຫ ຼື ຂອງສັງຄົມ; 
2) ສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນໂດຍນິຕິບຸກຄົນ ຊຶື່ງຂັດກັບກົດລະບຽບການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງຕົນ; 
3) ສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນໂດຍມີການເຊຼືື່ອງອໍາ; 
4) ສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນດ້ວຍການລະເມິດຮ ບການຂອງສັນຍາ.  
ຄ ່ສັນຍາບໍື່ມີສິດຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາສັນຍາທີື່ເປັນໂມຄະເດັດຂາດນັໍ້ນໄດ້ແຕ່ຢ່າງໃດ. 

3.1.2 ສັນຍາທີົ່ເປັນໂມຄະບໍົ່ເດັດຂາດ 
ສັນຍາທີື່ເປັນໂມຄະບໍື່ເດັດຂາດ ແມ່ນສັນຍາທີື່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນເທົື່ານັໍ້ນ. ສັນ 

ຍາທີື່ເປັນໂມຄະບໍື່ເດັດຂາດ ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈງ້ຄຼື50:  
1) ສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນດ້ວຍການຕົວະຍົວະຫ ອກລວງ ຫ ຼື ບັງຄັບນາບຂ ່ ຫ ຼື ເຮັດຂຶໍ້ນໂດຍຝ່າຍໜຶື່ງໄດ້ຮັບ

ຄວາມອັບປະໂຫຍດ; 
2) ສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນໂດຍຜ ້ທີື່ບ່ໍມີຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານການປະພຶດ; 
3) ສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນໂດຍບຸກຄົນທີື່ຂາດສະຕິສໍານຶກ;  
4) ສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນໂດຍເຈດຕະນາບ່ໍດີຂອງຜ ້ຕາງໜ້າ; 

                                                           
48 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍໍ້ຜ ກພັນໃນ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ມາດຕາ 10 ໄດ້ກໍານົດແຈ້ງວ່າ: ສັນຍາຕ້ອງເຮັດຂຶໍ້ນໃຫ້ຄົບ
ຖ້ວນຕາມເງຼືື່ອນໄຂດັື່ງນີໍ້: 1. ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄ ່ສັນຍາ, 2. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການປະພຶດຂອງຄ ່ສັນຍາ, 3. ວັດຖຸປະສົງຂອງ
ສັນຍາຕ້ອງຊັດເຈນ, ມີຈິງ ແລະ ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 4. ເຫດຜົນຂອງສັນຍາ ຕ້ອງໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 5.  ຮ ບການຂອງສັນຍາ
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການກໍານົດຂອງກົດໝາຍ.  
49 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍໍ້ຜ ກພັນໃນ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ມາດຕາ 20 
50 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍໍ້ຜ ກພັນໃນ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ມາດຕາ 19 
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5) ສັນຍາທີື່ເຮັດຂຶໍ້ນດ້ວຍຄວາມຈໍາເປັນໃນສະພາບການທີື່ໜັກໜ່ວງເປັນພິເສດ.  
ສັນຍາເປັນໂມຄະບໍື່ເດັດຂາດຈະຖຼືວ່າເປັນສັນຍາທີື່ໃຊ້ໄດ້ ຖ້າວ່າຝ່າຍທີື່ເສຍສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດນັໍ້ນຫາກ

ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງເອົາສັນຍາ.  

3.2  ສັນຍາເປັນໂມຄະທັງໝົດ  ຫ   ບາງສ່ວນ  
ສັນຍາເປັນໂມຄະທັງໝົດ ຫ ຼື ບາງສ່ວນ ແມ່ນສັນຍາທີື່ສ້າງຂຶໍ້ນ ຊຶື່ງເນຼືໍ້ອໃນທັງໝົດ ຫ ຼື ບາງສ່ວນຂອງສັນຍາ ບໍື່

ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຫ ຼື ລະບຽບການອອກແຮງງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດວ່າ51:   
- ສັນຍາເປັນໂມຄະທັງໝົດ ແມ່ນສັນຍາ ທີື່ມີເນຼືໍ້ອໃນໃຊ້ບໍື່ໄດ້ທັງໝົດ; 
- ສັນຍາເປັນໂມຄະບາງສ່ວນ ແມ່ນສັນຍາ ທີື່ມີເນຼືໍ້ອໃນບາງສ່ວນໃຊ້ບໍື່ໄດ້. 

4. ການປະຕິບັດສນັຍາແຮງງານ 
ການປະຕິບັດສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນການປະຕິບັດສິດ, ພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ ທີື່ສອງຝ່າຍໄດ້

ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານ. ຄ ່ສັນຍາຕ້ອງດໍາເນີນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ຄົບຖ້ວນ, 
ຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ໃນສະຖານທີື່ ຊຶື່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫ ຼື ກົດໝາຍ.  ຄ ່ສັນຍາ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງບໍື່ມີສິດ
ປະຕິເສດສັນຍາ, ປ່ຽນແປງເງຼືື່ອນໄຂສັນຍາ ຫ ຼື ໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາໄດ້  ຖ້າຫາກຄ ່ສັນຍາບໍື່ເຫັນດີ  ເວັໍ້ນເສຍແຕ່
ກົດໝາຍ ຫາກໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້. ພ້ອມກັນນີໍ້, ຄ ່ສັນຍາ ມີສິດບໍື່ຮັບເອົາການປະຕິບັດສັນຍາທີື່ບໍື່ຄົບຖ້ວນ, ບໍື່ຖຼືກຕ້ອງ 
ແລະ ບໍື່ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ ຫ ຼື ກົດໝາຍ ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ສັນຍາ ຫ ຼື ກົດໝາຍຫາກໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງອຼືື່ນ52. 

4.1 ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສັນຍາແຮງງານຕາມປົກກະຕິ  
ການປະຕິບັດສັນຍາຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດທຸກເງຼືື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ໄດ້ຢ່າງ

ຄົບຖ້ວນລະຫວ່າງຄ ່ສັນຍາ. ໃນກໍລະນີ ຢ ່ໃນຂັໍ້ນຕອນຂອງການທົດລອງວຽກ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານນັໍ້ນ ຕ້ອງປະຕິ 
ບັດຕາມລະບຽບການທີື່ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍເຊັື່ນ53:  

- ສໍາລັບ ວຽກງານທີື່ບໍື່ຮຽກຮ້ອງຄວາມຊໍານານງານນັໍ້ນ ກໍານົດເວລາທົດລອງ ບໍື່ໃຫ້ເກີນ ສາມວັນ.  ສ່ວນ
ວຽກງານ ທີື່ຮຽກຮ້ອງຄວາມຊໍານານງານທາງດ້ານວິຊາການນັໍ້ນ ບໍື່ໃຫ້ເກີນ ຫົກສິບ (60) ວັນ; 

- ໃນໄລຍະທົດລອງວຽກນັໍ້ນ ຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານຫາກຂາດວຽກ ດ້ວຍການເຈັບເປັນ ຫ ຼື ຍ້ອນເຫດຜົນ 
ອຼືື່ນໆ ທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນເວລາຂາດວຽກນັໍ້ນ ບໍື່ໃຫ້ນັບເຂົໍ້າໃນໄລຍະເວລາຂອງການທົດລອງ ແຕ່ເວລາຂາດວຽກນັໍ້ນ 
ສ ງສຸດບໍື່ໃຫ້ເກີນ ສິບ (10) ວັນ ຖ້າບໍື່ດັື່ງນັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໄດ້  ແລະ ໃນໄລຍະທົດ
ລອງວຽກນັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານຊາບວ່າ ຈະຮັບ ຫ ຼື ບໍື່ຮັບເອົາຜ ້
ອອກແຮງງານພາຍໃນ ເຈັດວັນ ກ່ອນກໍານົດເວລາທົດລອງຈະສີໍ້ນສຸດລົງ.  

- ພາຍຫ ັງຜ່ານການທົດລອງວຽກແລ້ວ ສອງຝ່າຍຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດສັນຍາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ 
ຊຼືື່ສດັຕໍື່ກັນ.  ໃນກໍລະນີຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງບໍື່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶື່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແມ່ນ
ຝ່າຍນັໍ້ນ ຈະເປັນຜ ້ຮັັບຜິດຊອບຕໍື່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ໄດ້ເກີດຂຶໍ້ນນັໍ້ນ ພຽງແຕ່ຜ ້ດຽວ. 

4.2 ການໂຈະ ຫ   ການເລ ົ່ອນ ສັນຍາແຮງງານ 
ການໂຈະສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນສັນຍາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຖຼືກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໄລຍະໜຶື່ງແລ້ວ ແຕ່ບັງເອີນໄດ້ມີ

ເຫດການໃດໜຶື່ງເກີດຂຶໍ້ນ ຊຶື່ງພາໃຫ້ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດສັນຍານັໍ້ນໄລຍະໜຶື່ງຊົື່ວຄາວ. ໃນກໍ 

                                                           
51 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍໍ້ຜ ກພັນໃນ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ມາດຕາ 21 
52 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍໍ້ຜ ກພັນໃນ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ມາດຕາ 24  
53 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 79  
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ລະນີຄ ່ສັນຍາ ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງ ທີຖຼືກແຈ້ງໃຫ້ໂຈະການປະຕິບັດສັນຍານັໍ້ນ ສາມາດຢັໍ້ງຢຼືນ ຫ ຼື ໃຫ້ການຄໍໍ້າປະກັນໃນ
ການປະຕິບັດສັນຍາ ຢ່າງເໝາະສົມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ຄ ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶື່ງທີື່
ໄດ້ໂຈະນັໍ້ນ ຕ້ອງສຼືບຕໍື່ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕໍື່ໄປ. ໃນກໍລະນີທີື່ບໍື່ສາມາດຢັໍ້ງຢຼືນ ຫ ຼື ໃຫ້ການຄໍໍ້າປະກັນທີື່ເໝາະ
ສົມໄດ້ ຄ ່ສັນຍາ ຝ່າຍທີື່ໂຈະນັໍ້ນ ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາໄດ້ ໂດຍຝ່າຍດຽວ,  ສໍາລັບການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ທີື່
ຜ່ານມາ ຄ ່ສັນຍາ ຝ່າຍທີື່ຖຼືກແຈ້ງໂຈະນັໍ້ນ ຕ້ອງທົດແທນຄຼືນໃຫ້ແກ່ຄ ່ສັນຍາ ຝ່າຍທີື່ຍົກເລີກ54. ໃນກໍລະນີ ຄ ສ່ັນຍາ
ແຮງງານ ຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ຫາກຖຼືກໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ບໍື່ຍອມຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ, ຄ່າແຮງງານຕ່າງໆ ທີື່ຕົນ
ເອງໄດ້ກໍື່ຂຶໍ້ນໃຫ້ແກ່ອີກຝ່າຍໜຶື່ງນັໍ້ນ ຝ່າຍທີື່ຖຼືກເສຍຫາຍມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານພິຈາລະນາການໃຊ້ແທນຄາ່ເສຍຫາຍ 
ຕາມເຫດຜົນຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະກໍລະນ5ີ5.  

ການເລຼືື່ອນສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນສັນຍາແຮງງານທີື່ສອງຝາ່ຍໄດ້ເຊັນກັນ ຍັງບໍື່ທັນໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດເທຼືື່ອ  ແຕ່
ມີສາເຫດອຼືື່ນ ພາໃຫ້ບໍື່ສາມາດຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສັນຍາໄດ້ໃນທັນທີ. ສະນັໍ້ນ, ສັນຍາດັື່ງກ່າວ ຈະຖຼືກເລຼືື່ອນອອກໄປຈັດ
ຕັໍ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶື່ງໃນຕໍື່ໜ້າທີື່ແນ່ນອນ ຈຶື່ງຈະປະຕິບັດສັນຍາດັື່ງກ່າວ.  

ສັນຍາແຮງງານສາມາດໂຈະ ຫ ຼື ເລຼືື່ອນການປະຕິບັດສັນຍາໄດ້ ໃນກໍລະນີ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຖຼືກໄປປະຕິບັດ
ໜ້າທີື່ຮັບໃຊ້ຊາດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຖຼືກກັກຕົວ, ຖຼືກກັກຂັງ ຫ ຼື ຖຼືກຈໍາກັດທີື່ຢ ່ ຊຶື່ງບໍື່ເກີນ ໜຶື່ງປີ 
ແລະ ກໍລະນີອຼືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານ “ຜ ້ອອກແຮງງານຈະບໍື່ໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດໃດໆ ໃນໄລຍະເວລາການໂຈະ ຫ ຼື ເລຼືື່ອນສັນຍາແຮງງານ ແຕ່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັບເອົາຜ ້ອອກແຮງງານເຂົໍ້າ
ເຮັດວຽກຄຼືນໃນຕໍາແໜ່ງງານທີື່ເໝາະສົມ ເມຼືື່ອສົມທຽບກັບຕໍາແໜ່ງງານກ່ອນການໂຈະ ຫ ຼື ການເລຼືື່ອນ; ຖ້າຫາກບໍື່ມີ
ຕໍາແໜ່ງງານດັື່ງກ່າວ ກໍໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໃຫ້ຕາມອາຍຸການກ່ອນ
ການໂຈະ ຫ ຼື ການເລຼືື່ອນນັໍ້ນ. ຖ້າວ່າຜ ້ອອກແຮງງານຫາກບໍື່ກັບມາເຮັດວຽກຄຼືນ ຫ ຼື ບໍື່ຍອມຮັບຕໍາແໜ່ງໃໝ່ນັໍ້ນ ຜ ້ 
ກ່ຽວຈະບໍື່ມີສິດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອຼືື່ນຈາກຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ”56. 

5. ການປ່ຽນແປງ, ການຍົກເລີກ ແລະ ການສີື້ນສຸດສນັຍາແຮງງານ 
5.1 ການປ່ຽນແປງສັນຍາ 
ສັນຍາແຮງງານອາດມີການປ່ຽນແປງ ດ້ວຍການຕົກລົງກັນ ຫ ຼື ປ່ຽນແປງ ຈາກຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ. 

5.1.1 ການປ່ຽນແປງສັນຍາແຮງງານດ້ວຍການຕກົລົງກັນ  
ການປ່ຽນແປງສັນຍາແຮງງານດ້ວຍການຕົກລົງກັນຂອງຄ ່ສັນຍາເກີດຈາກຄວາມສະໝັກໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ

ຈຶື່ງສາມາດປ່ຽນແປງເນຼືໍ້ອໃນສໍາຄັນຂອງ ສິດ ແລະ ພັນທະ ທີື່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ກັບ ຜ ້ອອກແຮງານ ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍື່ກັນ
ດ້ວຍການເພີື່ມ ຫ ຼື ຕັດອອກ ວັດຖຸປະສົງ, ເປົໍ້າໝາຍຂອງສັນຍາເປັນຕົໍ້ນ ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ, ໜ້າວຽກທີື່ຈະເຮັດ, 
ຕໍາແໜ່ງງານທີື່ຮັບຜິດຊອບ, ລະດັບຄ່າແຮງງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອຼືື່ນທີື່ຈະໄດ້ຮັບ. 

5.1.2 ການປ່ຽນແປງສັນຍາຈາກຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ  
 ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານທີື່ມີຈຸດປະສົງປ່ຽນແປງສັນຍາແຮງງານຈະຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ. ໂດຍທົື່ວໄປ
ແລ້ວ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ການປ່ຽນແປງສາຍພົວພັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ສາມາດເກີດຂຶໍ້ນຈາກການຕັດ
ສີນໃຈຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຝ່າຍດຽວກໍໄດ້ເຊັື່ນ: ການຂາຍກິດຈະການ, ການໂອນກິດຈະການ, ການຮ່ວມທຸລະກິດ, 
ການເລຼືື່ອນຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຜ ້ອອກແຮງງານໄປເຮັດວຽກອຼືື່ນຊົື່ວຄາວ. 

                                                           
54 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍໍ້ຜ ກພັນໃນ ແລະ ນອກສັນຍາ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ມາດຕາ 30 ວັກ 1 
55 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົໍ້ມລະລາຍ ສະບັບ ປີ 1994 ມາດຕາ 53 
56 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 81 
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ໃນກໍລະນີ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກຂາຍ, ໂອນກິດຈະການ, ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບໍລິສັດອຼືື່ນ ຫ ຼື ມີການປ່ຽນຜ ້ໃຊ້
ແຮງງານນັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານເກົື່າ ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານຮ ້ກ່ອນ  ຕາມເວລາ
ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 80 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ.   

ໃນການຂາຍ, ການໂອນກິດຈະການ ຫ ຼື ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບໍລິສັດອຼືື່ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານເກົື່າ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ     
ໃໝ່ ຕ້ອງມີການກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ
ຕ່າງໆ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານຕາມກົດໝາຍ. 

ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຍົກຍ້າຍຜ ້ອອກແຮງງານໄປເຮັດວຽກອຼືື່ນຊົື່ວຄາວຢ ່ໃນຫົວໜ່ວຍ
ແຮງງານດຽວກັນໃນກໍານົດເວລາບໍື່ໃຫ້ເກີນສາມເດຼືອນຖ້າຫາກກາຍກໍານົດນີໍ້ແລ້ວ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງ
ງານຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງກັນໃໝ່. 

ໃນການຍົກຍ້າຍໄປເຮັດວຽກອຼືື່ນຊົື່ວຄາວນັໍ້ນ ຖ້າວ່າເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງງານຂອງວຽກໃໝ່ຫາກສ ງກວ່າ
ວຽກເກົື່າຜ ້ກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕາມວຽກງານໃໝ່. ແຕ່ຖ້າຫາກຕໍື່າກວ່າເກົື່າ ກໍໃຫ້ຮັກສາເງິນ 
ເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງງານເກົື່າໄວ້ ເມຼືື່ອຜ ້ອອກແຮງງານຫາກກັບຄຼືນມາເຮັດວຽກເກົື່າ ກໍໃຫ້ຜ ້ກຽື່ວຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າ
ແຮງງານຕາມເກົື່າກ່ອນຍົກຍ້າຍ. ໃນກໍລະນີຜ ້ອອກແຮງງານຖຼືກລົງວິໄນໃຫ້ໄປເຮັດວຽກງານໃໜ່ທີື່ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າ
ແຮງງານຕໍື່າກວ່າເກົື່າກໍໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານໃໝ່57. 

5.2 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ 

 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານອາດເກີດຈາກ ຄ ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ຫ ຼື ທັງສອງຝ່າຍເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕົກລົງກັນ
ຍົກເລີກ. ຕາມ ມາດຕາ 80 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ຄ ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ອາດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ທີື່ບໍື່
ມີກໍານົດເວລາເມຼືື່ອໃດກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄ ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶື່ງຊາບກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ ສາມສິບ (30) ວັນ ສໍາລັບຜ ້
ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນຕົໍ້ນຕໍ ແລະ ສີື່ສິບຫ້າວັນ ສໍາລັບຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກດ້ວຍ
ມັນສະໝອງ. ສໍາລັບສັນຍາແຮງງານ ທີື່ມີກໍານົດເວລານັໍ້ນ ອາດຈະຖຼືກຍົກເລີກຕາມການເຫັນດີ ຂອງຄ ່ສັນຍາ ຫ ຼື 
ເມຼືື່ອຄ ່ສັນຍາຝ່າຍໃດໜຶື່ງຫາກລະເມີດສັນຍາ. ການຍົກເລີກໃນກໍລະນີ ທີື່ຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ຫາກລະເມີດ ຝ່າຍລະເມີດ 
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ື່ເກີດຂຶໍ້ນ. ໃນກໍລະນີຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກເປັນຜ ້ລະເມີດ ກໍຕ້ອງໄດ້
ປະຕິບັດຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຕາມສັນຍາ. 

5.2.1 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໂດຍຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 
ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ແຕ່ຕ້ອງກ່າວເຕຼືອນຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່ໄດ້ກະທໍາຄວາມຜິດເສຍ

ກ່ອນ, ຖ້າວ່າຍັງບໍື່ມີການປ່ຽນແປງອາດ ກໍພິຈາລະນາຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໄດ້, ແຕ່ກ່ອນຈະມີການຍົກເລີກສັນຍາ
ແຮງງານທຸກປະເພດຈະແມ່ນກໍລະນີໃດກໍຕາມຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄ ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜຶື່ງຊາບກ່ອນ ຢ່າງໜ້ອຍ
ສາມສິບວັນ ສໍາລັບຜ ້ອອກແຮງງງານທີື່ເຮັດວຽກທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນຕົໍ້ນຕໍ ແລະ ສີື່ສິບຫ້າວັນ ສໍາລັບຜ ້ອອກແຮງ
ງານທີື່ເຮັດວຽກດ້ວຍມັນສະໝອງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍກໍາມະບານ ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານຢ ່ໃນຫົວໜ່ວຍ
ແຮງງານ ແລະ ລາຍງານເຫດຜົນຕໍື່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານທີື່ຂຶໍ້ນກັບ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຍກົ 
ເລີກສັນຍາແຮງງານ, ຖ້າບໍື່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານກໍສາມາດຍົກເລີກສັນຍານັໍ້ນໄດ້.  

ຫ້າມທຸກການກະທໍາທີື່ເປັນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຫ ຼື ໄລ່ຜ ້ອອກແຮງງານອອກຈາກວຽກຕາມລໍາພັງໃຈ
ໂດຍບໍື່ຂໍຄວາມເຫັນຈາກຫົວໜ່ວຍກໍາມະບານ ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ບໍື່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງ

                                                           
57 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ 2013 ມາດຕາ 91 
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ວຽກງານແຮງງານຮັບຮ ້ນໍາ, ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໃນທຸກກໍລະນີ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນ ແລະ ກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງເຫດຜົນຂອງການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ແລະ ເງິນອຸດໜ ນຕາມລະບຽບການ. 

5.2.2 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໂດຍຜ ູ້ອອກແຮງງານ 
ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີສິດສະເໜີຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃນກໍລະນີ 

ດັື່ງນີໍ້: 
1)  ມີສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບການປິື່ນປົວແລ້ວ ໂດຍມີການຢັໍ້ງຢຼືນຂອງສະພາການແພດ ແລະ 

ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ກໍໄດ້ສັບຊ້ອນຕໍາແໜ່ງງານໃໝ່ໃຫ້ເຮັດແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍື່ສາມາດເຮັດໄດ້; 
2) ມີີການທັກທ້ວງຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານປະຕິບັດຕາມສັນຍາແຮງງານມາຫ າຍເທຼືື່ອແລ້ວ 

ແຕ່ກໍບໍື່ມີການປ່ຽນແປງ; 
3) ມີການຍົກຍ້າຍສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຊຶື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານບໍື່ສາມາດໄປປະຕິບັດໜ້າທີື່ໄດ້

ໂດຍມີການຢັໍ້ງຢຼືນຂອງໜ່ວຍງານກໍາມະບານ ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານຢ່າງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ; 

4) ມີການລົບກວນ, ລວນລາມ, ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຈາກຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານປ່ອຍປະໃຫ້ເກີດ
ມີການກະທໍາດັື່ງກ່າວ. 

ໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວມານີໍ້ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຮ ້ລ່ວງໜ້າຕາມກໍານົດເວລາທີື່ໄດ້ບົື່ງໄວ້ໃນ ມາດຕາ 80 ຂອງກົົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ແຮງງານ. 

ສໍາລັບ ສັນຍາແຮງງານທີື່ມີກໍານົດເວລານັໍ້ນ ການຍົກເລີກສັນຍາ ຕາມຂໍໍ້ 2 ແລະ 4 ເທິງນີໍ້ ນອກຈາກການຈ່າຍ
ເງິນຊົດເຊີຍແລ້ວ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ອຼືື່ນທີື່ຍັງເຫ ຼືອຕາມສັນຍາ. 

5.2.3 ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານ  
ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານມີສິດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບໍື່ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ແລະ ບໍື່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມ

ຄອງວຽກງານແຮງງານ ໃນກໍລະນີຜ ້ອອກແຮງງານມີການກະທໍາ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍເຈດຕະນາ; 
2) ລະເມີດກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫ ຼື ສັນຍາແຮງງານພາຍຫ ັງ ທີື່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ກ່າວ

ເຕຼືື່ອນມາກ່ອນແລ້ວ; 
3) ປະລະໜ້າທີື່ເປັນເວລາ ສີື່ວັນລຽນຕິດໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນ; 
4) ຖຼືກສານຕັດສີນລົງໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ ໃນສະຖານການກະທໍາຜິດ ໂດຍເຈດຕະນາຕໍື່ຫົວໜ່ວຍ

ແຮງງານ ຍົກເວັໍ້ນການກະທໍາຜິດ ດ້ວຍຄວາມບໍື່ລະມັດລະວັງ; 
5) ລ່ວງລະເມີດສິດທິຂອງຜ ້ອອກແຮງງານອຼືື່ນໂດຍສະເພາະຕໍື່ແຮງງານຜ ້ຍິງ ໂດຍໄດ້ຮັບການກ່າວເຕຼືອນ

ມາແລ້ວ. 
ໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານນີໍ້ ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຂອງ ຕົນຈາກຜ ້ໃຊ້

ແຮງງານຄົບຕາມຈໍານວນທີື່ຜ ້ກ່ຽວໄດ້ເຮັດ. 
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5.2.4 ການຍົກເລກີສນັຍາແຮງງານໂດຍບໍົ່ຖ ກຕ້ອງ 
ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຈະຖຼືວ່າບໍື່ຖຼືກຕ້ອງໃນກໍລະນີ ດັື່ງນີໍ້ : 
1) ຍົກເລີກໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ; 
2) ໃຊ້ອໍານາດເກີນຂອບເຂດ, ບັງຄັບທາງກົງ ຫ ຼື ທາງອ້ອມ, ລະເມີດສິດພຼືໍ້ນຖານຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ຈົນ

ບໍື່ສາມາດສຼືບຕໍື່ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້; 
3) ລະເມີດສັນຍາ ຊຶື່ງໄດ້ຮັບການທັກທ້ວງຈາກຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານແລ້ວ ແຕ່ຜ ້

ໃຊ້ແຮງງານບໍື່ມີການແກ້ໄຂ ຫ ຼື ປ່ຽນແປງຈົນເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ອອກຈາກວຽກ. 

5.3 ຜົນສະທ້ອນ ຂອງການຍກົເລີກສັນຍາແຮງງານ 
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານທີື່ຖຼືກຕ້ອງ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຈະຕ້ອງປະຕິບັດການຊົດເຊີຍຕາມ

ສັນຍາແຮງງານ, ຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫ ຼື ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ 
ຜ ້ອອກແຮງງານ. ຖ້າຫາກຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຊຶື່ງເທົື່າ
ກັບ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນເດຼືອນທັງໝົດ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານສຸດທ້າຍຄ ນໃຫ້ຈໍານວນເດຼືອນທີື່ເຮັດວຽກ. 

ຜົນສະທ້ອນຂອງການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໂດຍບໍື່ຖຼືກຕ້ອງ ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດຮ້ອງຂໍເຂົໍ້າເຮັດວຽກຄຼືນ 
ໃນຕໍາແໜ່ງເກົື່າ ຫ ຼື ໃໝ່ ຕາມຄວາມເໜາະສົມ. ຖ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກບໍື່ຮັບເອົາຜ ້ອອກແຮງງານ ເຂົໍ້າເຮັດວຽກຄຼືນ 
ຫ ຼື ຜ ້ອອກແຮງງານມີຈຸດປະສົງຢຸດເຊົາວຽກ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ພ້ອມທັງຜົນປະໂຫຍດອຼືື່ນທີື່ຍັງ ຫ ຼື 
ຕາມສັນຍາແຮງງານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ສໍາລັບການຊົດເຊີຍການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໂດຍບໍື່ຖຼືກຕ້ອງຕາມມາດຕາ 88 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງ
ງານ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານໂດຍເອົາ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15%) ຂອງເງິນເດຼືອນ
ທັງໝົດ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານສຸດທ້າຍຄ ນໃຫ້ຈໍານວນເດຼືອນທີື່ໄດ້ເຮັດວຽກ.  

ສໍາລັບການຊົດເຊີຍການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຕາມຜະລິດຕະພັນ ຫ ຼື 
ຜ ້ທີື່ມີຄ່າແຮງງານບໍື່ແນ່ນອນໃຫ້ກໍານົດເອົາຄ່າແຮງງານ ສະເລ່ຍສາມເດຼືອນສຸດທ້າຍ ຂອງຜ ້ກ່ຽວກ່ອນຢຸດເຊົາວຽກ
ເປັນພຼືໍ້ນຖານໃນການຄິດໄລ່ເງິນຊົດເຊີຍ. 

ສໍາລັບການຊົດເຊີຍການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຍ້ອນເຫດຜົນອຼືື່ນທີື່ບໍື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ແຮງງານນັໍ້ນ ໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານປະຕິບັດການຊົດເຊີຍຕາມສັນຍາແຮງງານ, ຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍ
ແຮງງານ ຫ ຼື ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ. 

5.4 ການສິື້ນສຸດສນັຍາແຮງງານ 
ການສິໍ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນການຍຸດຕິສາຍພົວພັນແຮງງານລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານກັບຜ ້ອອກແຮງງານ 

ຊຶື່ງມີ ດັື່ງນີໍ້: 
- ສັນຍາແຮງງານໄດ້ຖຼືກປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໝາຍຄວາມວ່າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້

ປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍື່ກັນສໍາເລັດແລ້ວ; 
- ສັນຍາແຮງງານທີື່ມີກໍານົດເວລາໄດ້ໝົດອາຍຸ ໝາຍຄວາມວ່າສັນຍາແຮງງານລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານກັບ

ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮອດກໍານົດທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ແລ້ວ ເຊັື່ນ: ກໍານົດເວລາເຮັດວຽກສາມປີ; 
- ຄ ່ສັນຍາຕົກລົງຍົກເລີກ ສັນຍາແຮງງານໂດຍຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງານ; 
- ຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານທີື່ເປັນບຸກຄົນເສຍຊີວິດ; 
- ຜ ້ອອກແຮງງານ ຖຼືກສານຕັດສີນລົງໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ ໂດຍບໍື່ມີການພາກໂທດ ສໍາລັບ ການກະ

ທໍາຜິດດ້ວຍຄວາມບໍື່ລະມັດລະວັງ. 
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ການສິໍ້ນສຸດສັນຍາ ໃນກໍລະນີຜ ້ອອກແຮງງານເສຍຊີວິດ ໃຫ້ຖຼືວ່າເປັນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ເທົື່າກັບ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນຊົດເຊີຍ ທີື່ຄິດໄລ່ຕາມ
ມາດຕາ 90 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ. 
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ບົດທີ 3 
ເວລາເຮັດວຽກ, ການພັກຜອ່ນ, ການພກັວຽກ ແລະ ການລາພັກ 

1. ຄວາມຮ ູ້ທົົ່ວໄປ 
1.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງເວລາເຮດັວຽກ 
1.1.1 ຄວາມໝາຍ 
ເວລາເຮັດວຽກ ແມ່ນເວລາເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕ ິໃນການເຮັດວຽກແຕ່ລະວັນ ຫ ຼື ແຕ່ລະອາທິດ ຕາມທີື່ຜ ້

ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານ ແຕ່ການຕົກລົງນັໍ້ນ ບໍື່ໃຫ້ເກີນເວລາຕາມທີື່ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານກໍານົດໄວ້ ສໍາລັບການເຮັດວຽກແຕ່ລະປະເພດ. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ໄດ້ກໍານົດເວລາເຮັດວຽກແຕ່ລະປະເພດ ໄວ້ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຂຶໍ້ນ ກັບປະເພດ 
ແລະ ລັກສະນະຂອງວຽກວາ່ ຈະເປັນວຽກທໍາມະດາ, ວຽກໜັກ, ວຽກເບົາ, ວຽກທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ມີຄວາມ
ສ່ຽງສ ງຕໍື່ຊີວິດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງການກໍານົດເວລາເຮັດວຽກດັື່ງກ່າວ ຍັງພບົຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນຼືື່ອງຈາກວ່າ
ວຽກມີຫ າຍປະເພດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການກໍານົດເວລາເຮັດວຽກກໍບໍື່ຄວນໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກໜັກເກີນ
ໄປ ແລະ ຕິດຕໍື່ກັນດົນນານເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານບໍື່ດີ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກ
ງານກໍບໍື່ດີເຊັື່ນກັນ. 

1.1.2 ຄວາມສໍາຄັນ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ໄດ້ກໍານົດເວລາເຮັດວຽກ ແຕ່ລະປະເພດ ຊຶື່ງເວລາເຮັດວຽກດັື່ງກ່າວມີຄວາມ

ສໍາຄັນຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອົງການສາມຝ່າຍ ດັື່ງນີໍ້: 
- ຄວາມສໍາຄັນຕໍົ່ຜ ູ້ອອກແຮງງານ: ເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານຮ ້ເຖິງ ກໍານົດເວລາໃນການເຮັດວຽກ

ຂອງຕົນ ຖ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກຫ າຍເກີນທີື່ສັນຍາແຮງງານກໍານົດໄວ້ ຜ ້ອອກແຮງງານ 
ກໍມີສິດສະເໜີໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂເວລາເຮັດວຽກ, ຖ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານມີຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ວຽກນັໍ້ນ 
ແລ້ວກ່ອນກໍານົດ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງກັບຜ ້ອອກແຮງງານໂດຍເພີື່ມຄ່າແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ໃຫ້
ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານຢ່າງເໝາະສົມ, ຖ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຫາກໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກເກີນ ແປດຊົື່ວໂມງນັໍ້ນ ຕ້ອງ
ເປັນວຽກທີື່ຈໍາເປັນ, ບໍື່ໃຊ້ເວລາຍາວເກີນໄປ ແລະ ບໍື່ເປັນວຽກທີື່ໜັກໜ່ວງ ທີື່ພາໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານສ ນເສຍສຸຂະ 
ພາບ. 

- ຄວາມສໍາຄັນຕໍົ່ຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ: ເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍານົດ ເວລາເຮັດວຽກ, ຄ່າຕອບແທນ, ສະ 
ຫວັດດີການ ແລະ ອຼືື່ນໆ ບົນພຼືໍ້ນຖານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຫາກມີການ
ລະເມີດສັນຍາແຮງງານ ຫ ຼື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານແລ້ວ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ອອກແຮງງານກໍມີສິດສະເໜີໃຫ້ອົງ 
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ ເພຼືື່ອຍດຸຕິຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດັື່ງກ່າວ. 
 - ຄວາມສໍາຄັນຕໍົ່ອົງການສາມຝ່າຍ: 
 ໃນກໍລະນທີີື່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຫາກບໍື່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາແຮງງານ ຫ ຼື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານແລ້ວ ຜ ້ອອກ 
ແຮງງານມີສິດຮ້ອງຂໍຕໍື່ ຫ້ອງການ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມຼືອງ ຫ ຼື ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະ 
ຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ບ່ອນທີື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັໍ້ນຕັໍ້ງຢ ່ ເພຼືື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. 
 ນອກຈາກນີໍ້ແລ້ວຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ອົງການລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງເປັນບ່ອນອີງໃນການກວດກາເວລາເຮັດ
ວຽກ, ເປັນບ່ອນອີງໃນການໄກເ່ກ່ຍໃນເວລາເກີດມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ. 
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1.2 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການພັກຜ່ອນ 
1.2.1 ຄວາມໝາຍ 
ການພັກຜ່ອນ ແມ່ນເວລາທີື່ຢຸດພັກຜ່ອນໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫາກເຮັດວຽກ

ຕິດຕໍື່ກັນດົນເກີນໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຜ ້ອອກແຮງງານອ່ອນເພຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງການ
ເຮັດວຽກຫຼຸດລົງຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ບໍື່ມີຜົນດີຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານໄປຕາມກັນ. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຜ ້ອອກ 
ແຮງງານ ຫາກມີການພັກຜ່ອນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນການຜະລິດ ກໍຈະເພີື່ມຂຶໍ້ນ ຊຶື່ງ
ຈະມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ. ດັື່ງນັໍ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ຈຶື່ງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີເວລາພັກຜ່ອນໃນ
ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກຢ່າງເໝາະສົມ. 

1.2.2 ຄວາມສໍາຄັນ 
ການພັກຜ່ອນ ມີຄວາມສໍາຄນັຫ າຍຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຢຸດພັກໃນລະຫວ່າງ

ການເຮັດວຽກ ເພຼືື່ອຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມຼືື່ອຍ.  ນອກຈາກນີໍ້, ຜ ້ອອກແຮງງານຍັງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອອກແຮງງານຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຊຶື່ງສະແດງເຖິງສິດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ຈະໄດ້
ຮັບ. 

1.3 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການພັກວຽກ  
1.3.1 ຄວາມໝາຍ 
ການພັກວຽກ ແມ່ນການຢຸດເຮັດວຽກໃນວັນພັກທີື່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ກົດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ 

ສັນຍາແຮງງານ ກໍານົດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານພັກວຽກໄດ ້ເພຼືື່ອພັກຜ່ອນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຫ ຼື ເຮັດກິດທຸລະສ່ວນຕົວ 
ແລະ ອຼືື່ນໆ. 

1.3.2 ຄວາມສໍາຄັນ 
ການພັກວຽກ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວມີເວລາພັກຜ່ອນ, ມີເວລາວ່າງເປັນຂອງ

ຕົນເອງທີື່ສາມາດຢ ່ກັບຄອບຄົວ ຫ ຼື ເຮັດກິດທຸລະສ່ວນຕົວ ແລະ ອຼືື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານມີພາລານາໄມສົມ 
ບ ນ ເພຼືື່ອສາມາດຮັບມຼືກັບວຽກ ໃນມຼືໍ້ຕໍື່ໄປໄດ.້ 

1.4 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການລາພັກ 
1.4.1 ຄວາມໝາຍ 
ການລາພັກ ແມ່ນການຂໍຢຸດວຽກໃນວັນທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານບໍື່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານ ຕາມປົກກະຕິ

ດັື່ງທີື່ເຄີຍກະທໍາທຸກໆມຼືໍ້ ເນຼືື່ອງຈາກວ່າ ມີການເຈັບເປັນທີື່ບໍື່ກ່ຽວກັບອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ຫ ຼື ພະຍາດອາຊີບ, ອອກ 
ລ ກ, ມີກິດທຸລະສ່ວນຕົວ ແລະ ການພັກວຽກປະຈໍາປີ. 

1.4.2 ຄວາມສໍາຄັນ 
ການລາພັກ ມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ເພຼືື່ອໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ລາພັກ ໃນໄລຍະທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານມີພະລານາ

ໄມສົມບ ນ ແລະ ບໍື່ມີກິດທຸລະຈໍາເປັນ ຜ ້ອອກແຮງງານກໍອຸທິດເຫຼືື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເຮັດວຽກໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງ
ງານ, ເຮັດໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານມີກໍາໄລມະຫາສານ. ດັື່ງນັໍ້ນ, ໃນເວລາທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານເຈັບເປັນ, ມີກິດທຸລະຈໍາເປັນ 
ຫ ຼື ອອກລ ກ ຜ ້ໃຊແ້ຮງງານກໍຄວນມີນໍໍ້າໃຈຕອບແທນຄຼືນໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານ. 
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2. ເວລາເຮັດວຽກ 
2.1 ພ ື້ນຖານເວລາເຮັດວຽກ 
ການເຮັດວຽກສໍາລັບຜ ້ອອກແຮງງານນັໍ້ນຈະມີຫ າຍເວລາທີື່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເວລາເຮັດວຽກ

ທີື່ເປັນພຼືໍ້ນຖານນັໍ້ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕ,ິ ເວລາເຮັດວຽກກາງຄຼືນ, ເວລາ
ເຮັດວຽກເປັນຜຽນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ແລະ ເວລາທີື່ຕ້ອງຄິດໄລ່ເຂົໍ້າໃນການເຮັດວຽກ ຊຶື່ງລາຍລະອຽດ
ມີ ດັື່ງນີໍ້: 

2.1.1 ເວລາເຮດັວຽກປົກກະຕິ 
ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິແມ່ນ ໄລຍະເວລາໃນການເຮັດວຽກ ແຕ່ລະວັນ ຫ ຼື ແຕ່ລະອາທິດ ຊຶື່ງຜ ້ອອກແຮງງານ 

ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານ ແຕ່ຕ້ອງບໍື່ສ ງກວ່າທີື່ກົດໝາຍກໍານົດ ໄວ້ສໍາລັບວຽກແຕ່ລະ
ປະເພດ. 

ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງກໍານົດເວລາເຮັດວຽກ ໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດ 
ຄ່ອງກັບສະຖານທີື່ຕັໍ້ງຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ເງຼືື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງວຽກ. 

ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານໃນທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ບໍື່ໃຫ້ເກີນຫົກວັນຕໍື່ອາທິດ ແລະ 
ແປດຊົື່ວໂມງຕໍື່ວັນ ຫ ຼື ອາທິດໜຶື່ງບໍື່ໃຫ້ເກີນສີື່ສິບແປດຊົື່ວໂມງ ໂດຍບໍື່ຂຶໍ້ນກັບປະເພດການຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງ
ງານ. 

ສໍາລັບອາຊີບ ຫ ຼື ຂະແໜງການເສດຖະກິດໃດໜຶື່ງທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ສາມາດກໍານົດເວລາ
ເຮັດວຽກສະເພາະໄດ້ ໂດຍການເຫັນດີຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ58 ພາຍຫ ັງມີການປຶກສາຫາລຼື ແລະ 
ເປັນເອກະພາບກັບອົງການສາມຝ່າຍ59. 

ວຽກທີື່ໃຫ້ເຮັດບໍື່ເກີນ ຫົກຊົື່ວໂມງຕໍື່ວັນ ຫ ຼື ສາມສິບຫົກຊົື່ວໂມງຕໍື່ອາທິດ ແມ່ນວຽກກ່ຽວກັບ: 
- ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ຫ ຼື ພະຍາດຕິດແປດ; 
- ກິື່ນອາຍ, ຄວັນທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ສຸຂະພາບ; 
- ວັດຖຸ, ສານເຄມີທີື່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນຕົໍ້ນວັດຖຸລະເບີດ; 
- ຢ ່ຂຸມ ຫ ຼື ອຸໂມງໃຕ້ດິນ, ຢ ່ພຼືໍ້ນນໍໍ້າ ຫ ຼື ຢ ່ບ່ອນສ ງ; 
- ສະຖານທີື່ ຊຶື່ງມີຄວາມຮ້ອນ ຫ ຼື ຄວາມເຢັນຜິດປົກກະຕິ; 
- ເຄຼືື່ອງມຼືສັື່ນສະເທຼືອນເປັນປະຈໍາ. 
ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ ອາດຈະຫຼຸດລົງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໃນກໍລະນີທີື່ເຫັນວ່າຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຢ ່

ໃນໜ້າວຽກບໍື່ສາມາດປ້ອງກັນ ຫ ຼື ຄວບຄຸມໄດ້60. 

2.1.2 ການເຮດັວຽກກາງຄ ນ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ກໍານົດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານສາມາດເຮັດວຽກກາງຄຼືນໄດ,້ 

ເວລາກາງຄຼືນ ໃຫ້ນັບແຕ່ ຊາວສອງໂມງ ຫາ ຫົກໂມງເຊົໍ້າ.  

                                                           
58 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ປະກອບດ້ວຍ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັໍ້ນບ້ານ. 
59 ອົງການສາມຝ່າຍ ແມ່ນການຈັດຕັໍ້ງທີື່ປະກອບດ້ວຍ: ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ, ອົງການຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອົງການ
ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ. 
60 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 51 
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ວຽກກາງຄຼືນ ແມ່ນທຸກວຽກ ທີື່ປະຕິບັດບໍື່ຕໍື່າກວ່າ ເຈັດຊົື່ວໂມງ ຕິດຕໍື່ກັນໃນເວລາກາງຄຼືນ. ຜ ້ອອກແຮງງານ 
ທີື່ເຮັດວຽກກາງຄຼືນ ມີສິດໄດ້ພັກວຽກຢ່າງໜ້ອຍສິບເອັດຊົື່ວໂມງ ກ່ອນຈະເລີື່ມວຽກໃນວັນໃໝ່. 

ໃນກໍລະນີ ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກກາງຄຼືນ ບໍື່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງສຸຂະພາບ ໂດຍມີ
ການຢັໍ້ງຢຼືນຂອງແພດ ໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານສັບຊ້ອນ ຫ ຼື ຍົກຍ້າຍຜ ້ກ່ຽວໄປເຮັດວຽກອຼືື່ນທີື່ເໝາະສົມຊົື່ວຄາວ ໂດຍໄດ້
ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕາມປົກກະຕິທີື່ເຄີຍໄດ6້1, ແຕ່ບໍື່ໃຫ້ເກີນສາມເດຼືອນ, ຖ້າກາຍກໍານົດຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ  
ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຕົກລົງກັນຄຼືນໃໝ່62. 

2.1.3 ການເຮດັວຽກເປັນຜຽນ 
ໃນກໍລະນີການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ ມີລັກສະນະຕໍື່ເນຼືື່ອງ ເປັນຕ່ອງໂສ້, ຖ້າຢຸດເຊົາຈະສ້າງ

ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດກໍານົດເວລາເຮັດວຽກເປັນຫ າຍຜຽນກໍໄດ້ ຊຶື່ງເວລາເຮັດ
ວຽກຂອງແຕ່ລະຜຽນງານນັໍ້ນ ບໍື່ໃຫ້ເກີນແປດ ຊົື່ວໂມງ ຫ ຼື ບໍື່ໃຫ້ເກີນຫົກ ຊົື່ວໂມງ. 

ສໍາລັບວຽກກ່ຽວກັບ ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ຫ ຼື ພະຍາດຕິດແປດ, ກິື່ນອາຍຄວັນທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ສຸຂະພາບ, 
ວັດຖຸສານເຄມີທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັື່ນ: ວັດຖຸລະເບີດ, ຢ ່ຂຸມ ຫ ຼື ອຸໂມງໃຕ້ດິນ, ຢ ່ພຼືໍ້ນນໍໍ້າ ຫ ຼື ຢ ່ບ່ອນສ ງ, ສະຖານທີື່ 
ຊຶື່ງມີຄວາມຮ້ອນ ຫ ຼື ຄວາມເຢັນຜິດປົກກະຕິ, ເຄຼືື່ອງມຼືສັື່ນສະເທຼືອນເປັນປະຈໍາ ການເຮັດວຽກເປັນຜຽນ ແມ່ນບໍື່ໃຫ້
ເກີນ ຫົກຊົື່ວໂມງ ຕໍື່ໝຶື່ງຜຽນ. ໃນກໍລະນີທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານ ຫາກເຮັດວຽກເປັນຜຽນກາງຄຼືນນັບແຕ່ເວລາ ຊາວສອງ 
(22) ໂມງ ຫາ ຫົກໂມງເຊົໍ້າ ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການພັກວຽກຢ່າງໜ້ອຍ ສິບເອັດ (11) ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນ
ເລີື່ມວຽກ ໃນວັນໃໝ່63. 

2.1.4 ການເຮດັວຽກເພີົ່ມໂມງ 
ການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ແມ່ນການເຮັດວຽກນອກ ຫ ຼື ເກີນ ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕ ິຫ ຼື ຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກໃນ

ແຕ່ລະວັນທີື່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ໃນການເຮັດວຽກເພີື່ມເຕີມໃນວັນພັກ ຫ ຼື ວັນ
ເຮັດວຽກປົກກະຕ ິ ແຕ່ນອກຈາກເວລາຕາມຕາຕະລາງກໍານົດໄວ້. ນອກຈາກຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ
ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນແລ້ວ ໃນການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກໜ່ວຍກໍາມະບານ 
ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫ າຍເສຍກ່ອນ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ວ່າ: ຊົື່ວໂມງເຮັດ
ວຽກເພີື່ມ ໃນເດຼືອນໜຶື່ງບໍື່ໃຫ້ເກີນ ສີື່ສິບຫ້າ (45) ຊົື່ວໂມງ ຫ ຼື ວັນໜຶື່ງບໍື່ໃຫ້ເກີນ ສາມຊົື່ວໂມງ, ແຕ່ບໍື່ໃຫ້ເຮັດວຽກ
ເພີື່ມໂມງເກີນ ສີື່ວັນຕິດຕໍື່ກັນ ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີື່ມີເຫດສຸກເສີນເກີດຂຶໍ້ນ ເຊັື່ນ: ໄພພິບັດ ຫ ຼື ເຫດບັງເອີນ ທີື່
ຈະນໍາຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫ ວງມາສ ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ. 

ໃນການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ແຕ່ລະຄັໍ້ງ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມຈໍາເປັນ ໃຫ້ຜ ້
ອອກແຮງງານເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງຊາບ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ແຕ່ບໍື່ໃຫ້ຕໍື່າກວ່າກົດໝາຍກໍານົດໄວ້. 

2.2 ເວລາທີົ່ຕ້ອງຄິດໄລ່ເຂົື້າໃນຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກ  
ເວລາທີື່ຕ້ອງໄລ່ເຂົໍ້າໃນຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກ ແມ່ນຢ ່ໃນເວລາເຮັດວຽກແປດຊົື່ວໂມງຕໍື່ວັນ ຊຶື່ງລວມມີເວລາທີື່

ເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ, ເວລາກະກຽມທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເວລາພັກກິນເຂົໍ້າໃນວຽກເປັນຜຽນ ແລະ ຫົກຊົື່ວ 
ໂມງທີື່ເຮັດວຽກທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍື່ສຸຂະພາບ ແລະ ວຽກອັນຕະລາຍອຼືື່ນໆ.  
                                                           
61 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 61 
62 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 91 
63 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 62 
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ເວລາກະກຽມທາງດ້ານເຕັກນກິ (ເວລາອຸ່ນເຄຼືື່ອງຈັກ ແລະ ເວລາການກະກຽມ ທີື່ເສຍໄປ ຊຶື່ງຕ້ອງຄິດໄລ່ເຂົໍ້າ
ໃນຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກປະຈໍາວັນ ເຊັື່ນດຽວກັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂຶໍ້ນກັບປະເພດເຄຼືື່ອງຈັກນັໍ້ນ ວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາ
ອຸ່ນເຄຼືື່ອງດົນປານໃດ), ເວລາພັກຜ່ອນບາງຂະແໜງວຽກງານທີື່ເຮັດເປັນໄລຍະ ສໍາລັບແຕ່ລະຂອດວຽກ ຫ ຼື ເປັນ
ຜຽນຕໍື່ເນຼືື່ອງກັນ ແຕ່ບໍື່ໃຫ້ເກີນ ສິບຫ້າ (15) ນາທີ ແລະ ເວລາພັກກິນເຂົໍ້າ ສີື່ສິບຫ້າ (15) ນາທ.ີ ສະນັໍ້ນ, ການກໍາ
ນົດເວລາພັກຜ່ອນ ຂອງໜ່ວຍງານທີື່ເຮັດວຽກເປັນຜຽນນັໍ້ນ ຕ້ອງກໍານົດໃນກົດລະບຽບຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແຕ່
ບໍື່ໃຫ້ຕໍື່າກວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ. 

3. ການພກັຜ່ອນ 
3.1 ການພັກຜ່ອນໃນເວລາເຮດັວຽກປົກກະຕ ິ
ໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດພັກຜ່ອນ, ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງຕໍື່າສຸດບໍື່ໃຫ້ຫຼຸດ ຫົກ

ສິບ (60) ນາທ ີຕໍື່ວັນ ໂດຍເວລາດັື່ງກ່າວ ບໍື່ໃຫ້ນັບເຂົໍ້າໃນເວລາເຮັດວຽກປະຈໍາວັນ64. ນອກຈາກນີໍ້, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ
ຕ້ອງຈັດວາງເວລາໃຫ້ເໝາະສົມ. 

3.2 ການພັກຜ່ອນໃນເວລາເຮດັວຽກກາງຄ ນ 
ໃນການເຮັດວຽກກາງຄຼືນຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດພັກວຽກຢ່າງໜ້ອຍ ສິບເອັດ (11) ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນທີື່ຈະເລີື່ມ 

ວຽກໃນວັນໃໝ່65. 

3.3 ການພັກຜ່ອນໃນເວລາເຮດັວຽກເປັນຜຽນ 
ໃນການເຮັດວຽກເປັນຜຽນນັບແຕ່ເວລາ ຊາວສອງ (22) ໂມງ ຫາ ຫົກໂມງເຊົໍ້າ ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດ ໄດ້

ຮັບການພັກ ວຽກຢ່າງໜ້ອຍ ສິບເອັດ (11) ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນທີື່ຈະເລີື່ມວຽກ ໃນວັນໃໝ່66. 
ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈັດວາງເວລາ ການຜະລິດໃຫ້ເໝາະສົມ ເພຼືື່ອໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີເວລາພັກຜ່ອນຢ່າງ

ໜ້ອຍ ຫ້າ ຫາ ສິບ (10) ນາທີ ໃນທຸກໆ ສອງ ຊົື່ວໂມງ ຫ ັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ, ໃນກໍລະນີທີື່ເປັນວຽກ ຊຶື່ງຕ້ອງ
ເຮັດຢ່າງຕໍື່ເນຼືື່ອງດ້ວຍການໃຊ້ເຕັກນິກ ຫ ຼື ເຄຼືື່ອງຈັກນັໍ້ນ ຕ້ອງຈັດວາງໃຫ້ມີການສັບປ່ຽນກັນ ເພຼືື່ອໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ
ໄດ້ມີການພັກຜ່ອນຢ່າງເໝາະສົມ67. 

4. ການພກັວຽກ  
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ໄດ້ກໍານົດການພັກປະຈໍາອາທິດ, ວັນພັກທາງລັດຖະການ 

ແລະ ພັກບຸນປະເພນີ ຊຶື່ງລາຍລະອຽດ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 

4.1 ການພັກປະຈໍາອາທິດ 
ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ພັກວຽກຢ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງວັນຕໍື່ໜຶື່ງອາທິດ ຫ ຼື ສີື່ວັນຕໍື່ເດຼືອນ, ຈະເປັນວັນອາທິດ ຫ ຼື 

ວັນໃດວັນໜຶື່ງກໍໄດຕ້າມການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງຜ ້ອອກແຮງງານກັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ68. 
ຕາມການກໍານົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານແລ້ວ ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ພັກວຽກອາທິດລະ ໝຶື່ງວັນ 

ຫ ຼື ເດຼືອນໝຶື່ງ ສີື່ ວັນ ທັງນີໍ້ກໍເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຟຼືໍ້ນຟ ຄຼືນໃຫ້ຢ ່ໃນສະພາບປົກກະຕ,ິ ບໍື່

                                                           
64 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 51 ວັກ 3 
65 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 61 ວັກ 2 
66 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 62 ວັກ 2 
67 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 52 ວັກ 2 
68 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 54 
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ໃຫ້ມີອັນກະທົບກະເທຼືອນເຖິງແນວຄິດຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ. ຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບ
ການພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມສ່ວນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈດີ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເຮັດວຽກດີຕາມໆກັນໄປ. 

4.2 ວັນ ພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ພັກບຸນປະເພນີ 
ວັນພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ພັກບຸນປະເພນີ ແມ່ນກໍານົດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ພັກຜ່ອນ ບໍື່ໃຫ້ເຮັດວຽກ, 

ທັງນີໍ້ ກໍເພຼືື່ອໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີໂອກາດເຂົໍ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ ກັບ ພາກສ່ວນ ຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ, ສິື່ງສໍາຄັນ
ທີື່ສຸດ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໄດມ້ີຄວາມເຂົໍ້າໃຈຕໍື່ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ, ສໍາລັບວັນ
ພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ພັນບຸນປະເພນີຂອງ ສປປ ລາວ ມ ີດັື່ງນີໍ້: 

ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີສິດພັກວຽກ ໃນວັນພັກທາງລັດຖະການ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ 
ດັື່ງນີໍ້: 

1) ວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ພັກໜຶື່ງວັນ; 
2) ວັນບຸນປີໃໝ່ສາກົນ ວັນທີ 1 ມັງກອນ ພັກໜຶື່ງວັນ; 
3) ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ມີນາ ພັກໜຶື່ງວັນສໍາລັບເພດຍິງ; 
4) ວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ ພັກສາມວັນ; 
5) ວັນກໍາມະກອນສາກົນ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ພັກໜຶື່ງວັນ; 
6) ວັນຄ ແຫ່ງຊາດ ວນັທີ 7 ຕຸລາ ພັກໜຶື່ງວັນ ສໍາລັບຄ  ແລະ ຜ ບ້ໍລິຫານການສຶກສາ; 
7) ຜ ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ພັກໜຶື່ງວັນ ສໍາລັບວັນຊາດຂອງຕົນ. 
ໃນກໍລະນີ ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫາກກົງກັບວັນພັກປະຈໍາອາທິດນັໍ້ນ ໃຫ້ມີການພັກທົດແທນ. 
ສໍາລັບ ວັນພັກບຸນປະເພນີ ໃຫ້ອີງຕາມການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ69, ວນັ

ພັກທາງລັດຖະການ ໃຫ້ອີງຕາມກົດໝາຍກໍານົດໄວ,້ ສ່ວນວັນພັກບຸນປະເພນີ ໃຫ້ຕົກລົງກັນຕາມວັນພັກທາງສາດ
ສະໜາ, ຂະນົບທໍານຽມ ຫ ຼື ປະເພນ ີ ທີື່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ. ທັງນີໍ້ ກໍເພຼືື່ອໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກ
ງານທາງດ້ານການເມຼືອງ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມຂອງຕົນໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າວັນພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ພັກບຸນປະເພ 
ນີ ກົງກັບວັນພັກປະຈໍາອາທິດ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໄດ້ເລຼືື່ອນພັກຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານ, ສໍາລັບການພັກບຸນ
ປະເພນ ີວຽກງານໃດຫາກບໍື່ສາມາດພັກວຽກໄດ້ ເຊັື່ນ: ວຽກງານບໍລິການ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍ, ວຽກງານກ່ຽວກັບ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຼືື່ນໆ ການພັກວຽກອາດສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ວຽກງານໄດ້ນັໍ້ນ ແມ່ນອີງຕາມການຕົກລົງ ລະຫວາ່ງ 
ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານຈະກໍານົດເອົາມຼືໍ້ພັກຊົດເຊີຍມຼືໍ້ໃດແທນກໍໄດ້ ຫ ຼື ອາດຈະຈ່າຍຄ່າຈ້າງແທນກໍໄດ້
ເຊັື່ນກັນ. 

5. ການລາພກັ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ໄດ້ກໍານດົການລາພັກເນຼືື່ອງຈາກການເຈັບເປັນ, ການລາ

ພັກ ເພຼືື່ອກິດທຸລະສ່ວນຕົວ, ການລາພັກອອກລ ກ ແລະ ການລາພັກປະຈໍາປ ີຊຶື່ງລາຍລະອຽດ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 

5.1  ການລາພັກເນ ົ່ອງຈາກການເຈັບເປນັ 
ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກຕາມລະບອບເງິນເດຼືອນ ມີສິດພັກວຽກ ຍ້ອນການເຈັບເປັນ ໂດຍມີການຢັໍ້ງຢຼືນ

ຈາກແພດ ທັງໝົດບໍື່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບ (30) ວັນ ໃນໜຶື່ງປີ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິ. 

                                                           
69 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 55 
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ສໍາລັບ ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ເປັນວັນ, ເປັນຊົື່ວໂມງ, ຕາມຜະລິດຕະພັນ ຫ ຼື ຕາມການມອບ   
ເໝົາ ທີື່ມີສັນຍາແຮງງານນໍາກັນ ທີື່ເຮັດວຽກເກີນ ເກົໍ້າສິບ (90) ວັນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງງານ ໃນເວລາພັກວຽກ
ເນຼືື່ອງຈາກການເຈັບເປັນ70. 

5.2 ການລາພັກເພ ົ່ອກດິທລຸະສ່ວນຕວົ 
ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດລາພັກ ເພຼືື່ອກິດທຸລະສ່ວນຕົວ ຢ່າງໜ້ອຍບໍື່ໃຫ້ຫຼຸດສາມວັນ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື 

ຄ່າແຮງງານຕາມປົກກະຕິໃນກລໍະນີ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ພໍື່, ແມ່, ຜົວ ຫ ຼື ເມຍ ແລະ ລ ກຂອງຕົນເອງ ເຈັບເປັນນອນໂຮງໝໍ ຊຶື່ງບໍື່ມີຜ ້ເບິື່ງແຍງດ ແລ; 
2) ພໍື່, ແມ່, ຜົວ ຫ ຼື ເມຍ ແລະ ລ ກຂອງຕົນເສຍຊີວິດ; 
3) ຕົນເອງແຕ່ງດອງ; 
4) ເມຍອອກລ ກ, ຫຼຸລ ກ; 
5) ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທີື່ຮ້າຍແຮງ. 
ຜຸ້ອອກແຮງງານທີື່ມີຈຸດປະສົງຂໍລາພັກ ເພຼືື່ອກິດທຸລະສ່ວນຕົວ ຕ້ອງຍຼືື່ນຄໍາຮ້ອງ ຕໍື່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍຜ່ານ

ການຢັໍ້ງຢຼືນຈາກໜ່ວຍກໍາມະບານ ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂອງຕົນ71. 

5.3 ການລາພັກອອກລ ກ 
ຜ ້ອອກແຮງງານເພດຍິງ ມີສິດໄດ້ພັກວຽກກ່ອນ ແລະ ຫ ັງອອກລ ກຢ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງຮ້ອຍຫ້າວັນ, ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍ

ຕ້ອງໄດ້ພັກວຽກ ບໍື່ໃຫ້ຫຼຸດ ສີື່ສິບສອງ (42) ວັນ ຫ ັງຈາກອອກລ ກ. ໃນກໍລະນີອອກລ ກຝາແຝດໃຫ້ພັກວຽກຢ່າງ
ໜ້ອຍ ໜຶື່ງຮ້ອຍຊາວ (120) ວັນ. ໃນເວລາພັກວຽກນັໍ້ນ ຜ ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິ
ຈາກຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຊຶື່ງເປັນພັນທະຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານເພດຍິງ. 
 ໃນກໍລະນີທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານພັກເກີນກໍານົດເພຼືື່ອປິື່ນປົວ, ສົື່ງເສີມ ແລະ ຟຼືໍ້ນຟ ສຸຂະພາບເນຼືື່ອງຈາກການອອກ 
ລ ກນັໍ້ນ ຜ ້ກ່ຽວຍັງມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜ ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ. 

ພາຍຫ ັງການອອກລ ກໃນໄລຍະໜຶື່ງປີລົງມາ ຜ ້ອອກແຮງງານເພດຍິງ ມີສິດພັກວຽກ ໜຶື່ງຊົື່ວໂມງ ຕໍື່ວັນ ເພຼືື່ອ
ໃຫ້ນົມ ຫ ຼື ເບິື່ງແຍງລ ກ ແລະ ມີສິດພັກເອົາລ ກໄປສັກຢາກັນພະຍາດ ຕາມລະບຽບການ. 

ຜ ້ອອກແຮງງານເພດຍິງ ທີື່ຫຼຸລ ກ ຫ ຼື ລ ກຕາຍໃນທ້ອງ ຈະໄດ້ພັກວຽກຕາມການກໍານົດຂອງແພດ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານປົກກະຕ7ິ2. 

5.4 ວັນພັກປະຈໍາປີ 
ນອກຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີເວລາພັກ 

ຜ່ອນຕອນທ່ຽງ, ພັກວຽກປະຈໍາອາທິດ, ພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ພັກບຸນປະເພນີແລ້ວກໍຕາມ, ກົດໝາຍຍັງອະນຸ 
ຍາດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ພັກປະຈໍາປີນໍາອີກ ທັງນີໍ້ກໍເພຼືື່ອໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ພັກຜ່ອນ. ໃນການພັກປະຈໍາປີ ຜ ້
ໃຊ້ແຮງງານບໍື່ມີສິດຕັດເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ. ຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫາກບໍື່ໄດ້ພັກປະຈໍາປີ
ດ້ວຍເຫດຜົນໃດໝຶື່ງຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຊຶື່ງໃນກໍລະນີນີໍ້ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າແຮງງານປົກກະຕິຕາມຈໍານວນ
ວັນທີື່ບໍື່ໄດ້ພັກລາຍລະອຽດຂອງການພັກປະຈໍາປີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ກໍານົດ ວ່າ: 

                                                           
70 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 56 
71 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 58 
72 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 98 
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ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກຕິດຕໍື່ກັນຄົບໜຶື່ງປີ ມີສິດໄດ້ພັກປະຈໍາປີ ສິບຫ້າ (15) ວັນ. ສໍາລັບຜ ້ອອກແຮງ
ງານທີື່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງວຽກງານທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ສຸຂະພາບ ເຊັື່ນ: ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ຫ ຼື ພະຍາດຕິດແປດ, 
ກິື່ນອາຍ, ຄວັນທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ສຸຂະພາບ, ວັດຖຸເຄມີທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົໍ້ນ ວັດຖຸລະເບີດ, ຢ ່ຂຸມ ຫ ຼື ຢ ອຸ່
ໂມງໃຕ້ດິນຢ ່ພຼືໍ້ນນໍໍ້າ ຫ ຼື ຢ ່ບ່ອນສ ງ, ສະຖານທີື່ທີື່ມີຄວາມຮ້ອນ ຫ ຼື ຄວາມເຢັນຜິດປົກກະຕິ, ເຄຼືື່ອງມຼືສັື່ນສະເທຼືອນ
ຜິດປົກກະຕ7ິ3 ມີສິດພັກວຽກປະຈໍາປີ ສິບແປດວັນ ໂດຍຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ເປັນຜ ້ກໍານົດວັນພັກດັື່ງກ່າວລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ຜ ້
ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ. 

ໃນການພັກປະຈໍາປີ ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມປົກກະຕິ, ວັນພັກປະ
ຈໍາອາທິດ, ວັນພັກທາງລັດຖະການ, ວັນພັກບຸນປະເພນີ ແລະ ວັນພັກກິດທຸລະສ່ວນຕົວ ບໍື່ໃຫ້ນັບເຂົໍ້າວັນພັກວຽກ
ປະຈໍາປີຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫາກບໍື່ໄດ້ພັກວຽກປະຈໍາປີ ອັນເນຼືື່ອງມາຈາກເຫດຜົນ ຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານນັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງ
ງານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານເພີື່ມໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານເທົື່າກັບຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະ 
ຕິ ຕາມຈໍານວນວັນທີື່ບໍື່ໄດ້ພັກ74. 
 

  

                                                           
73 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 51 ວັກ 5 
74 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 57 
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ບົດທີ 4 
ເງນິເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ 

1. ຄວາມຮ ູ້ທົົ່ວໄປກ່ຽວກບັເງນິເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ 
1.1  ຄວາມໝາຍ 
ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນຄ່າຕອບແທນການເຮັດວຽກ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງ

ຈ່າຍໃຫ້ຕາມສັນຍາແຮງງານ  ເປັນລາຍເດຼືອນ, ລາຍວັນ, ລາຍຊົື່ວໂມງ, ແບບມອບເໝົາ ຫ ຼື ຕາມຜະລິດຕະພັນ75. 

1.2  ຄວາມສໍາຄັນ 
ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ແລະ ຕົໍ້ນຕຂໍອງຜ ້ອອກແຮງງານ ໃນການດໍາລງົຊີວິດ. ສະນັໍ້ນ, 

ມັນຈຶື່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ສໍາລັບຜ ້ອອກແຮງງານໃນການລ້ຽງຊີບຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເພຼືື່ອໃຫ້ມີຊີວດິການເປັນ
ຢ ່ທີື່ດີຂຶໍ້ນ. ນອກຈາກນີໍ້, ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຍັງເປັນສ່ວນໜຶື່ງ ທີື່ເຮັດໃຫ້ສະພາບການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ແລະ 
ເງິນຕາໃນສັງຄົມໄຫ ວຽນຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຕໍື່ເນຼືື່ອງ. 

ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນໄມ້ຫ າວັດແທກຄວາມຍຸຕິທໍາອັນໜຶື່ງໃນສັງຄົມ ເພາະການກໍານົດ ເງິນເດຼືອນ 
ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຢ ່ໃນກົດໝາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ກົດໝາຍໄດ້ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງຜ ້ອອກແຮງ
ງານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານດັື່ງກ່າວ ກໍສະທ້ອນເຖິງຜົນສັກສິດ ຂອງກົດໝາຍນັໍ້ນ ເຊັື່ນດຽວ
ກັນ. 

2.  ການກາໍນົດເງນິເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ 
ການກໍານົດເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ມີຈ ດປະສົງເພຼືື່ອເປັນການກໍານົດຄ່າຕອບແທນໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ ຢ່າງ

ສົມເຫດສົມຜົນ, ເໝາະສົມກັບການອອກແຮງງານ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

2.1  ການກໍານດົເງິນເດ ອນ 
ການກໍານົົດເງິນເດຼືອນ ແມ່ນການກໍານົດຄ່າຕອບແທນແຮງງານເປັນ ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ທີື່ຜ ້ໃຊ້ແຮງ

ງານຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຕາມສັນຍາແຮງງານ ບົນພຼືໍ້ນຖານການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງ
ໃນນັໍ້ນມ ີເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດ, ເງິນເດຼືອນພຼືໍ້ນຖານ ແລະ ເງນິເດຼືອນທັງໝົດ. 

2.1.1 ເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານຕໍົ່າສຸດ 
ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດ ແມ່ນລະດັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ທີື່ລັດຖະບານ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນ

ເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດຂັໍ້ນພຼືໍ້ນຖານ ຂອງຜ ້ອອກແຮງ
ງານ76 ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກບໍື່ເກີນ ຊາວຫົກ (26) ວັນຕໍື່ເດຼືອນ, ຫົກວັນຕໍື່
ອາທິດ, ແປດຊົື່ວໂມງຕໍື່ມຼືໍ້ ໂດຍບໍື່ລວມເອົາເງິນອຼືື່ນໆ ເຂົໍ້ານໍາ ເຊັື່ນ: ເງິນເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ, ເງິນບໍາເນັດ, ເງິນອຸດໜ ນ
ຜ ້ມາເຮັດວຽກ, ເງິນຄ່າອາຫານ, ຄ່າທີື່ພັກ, ຄ່າຮັບ-ສົື່ງ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍອຼືື່ນ ທີື່ເປັນເງິນ ສະຫວັດດີການຂອງຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ. 

                                                           
75 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 104 
76 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 105 
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ການກໍານົດເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດ ແມ່ນເປັນການປັບປຸງການດໍາລົງຊີວິດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ໃຫ້
ໄດ້ຂັໍ້ນພຼືໍ້ນຖານ ແລະ ດີຂຶໍ້ນກວ່າເກົື່າ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະ 
ໄລຍະ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ນອກຈາກນີໍ້, ການກໍານົດເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດ ຍັງເປັນການກໍານົດຄ່າ
ຕອບແທນໃນການເຮັດວຽກຂອງຜ ້ອອກແຮງງານຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ກັບລາຍໄດ ້ ທີື່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຈາກ
ການເຮັດວຽກ77. 

ລັດເປັນຜ ້ທີື່ມີສິດອໍານາດໃນການກໍານົດ ແລະ ປະກາດໃຊ້ລະດັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຂັໍ້ນຕ່ໍາສຸດຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານ ບົນພຼືໍ້ນຖານການປຶກສາຫາລຼືເປັນເອກະພາບກັນຂອງອົງການສາມຝ່າຍ78 ຊຶື່ງໃນນັໍ້ນ ມີສະພາການຄາ້ 
ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ເປັນຜ ້ຄິດໄລ່ໃນນາມຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ, ມີສ ນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານ ເປັນຜ ້ຄິດໄລ່ໃນ
ນາມຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ມີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນນາມຜ້  ຕາງໜ້າລັດຖະ 
ບານ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ກໍຍັງສາມາດກໍານົດລະດັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດຂອງຜ ້ອອກ 
ແຮງງານ ທີື່ຢ ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ ແຕກ່ານກໍານົດເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື 
ຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດນັໍ້ນ ຕ້ອງບໍື່ໃຫ້ຫຼຸດລະດັບຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດ ທີື່ລັດປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶື່ງປັດຈຸບັນເງິນ 
ເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດ ທີື່ລັດປະກາດໃຊ້ ຈໍານວນ 1.100.000 ກີບ (ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2018)79. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກກັບທາດເບຼືື່ອ, ທາດເຄມີ, ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ, ພະຍາດຕິດແປດ, ກິື່ນ
ອາຍ, ຄວັນ, ຢ ່ຂຸມ ຫ ຼື ອຸໂມງໃຕ້ດິນ, ຢ ່ພຼືໍ້ນນໍໍ້າ, ຢ ່ບ່ອນສ ງ, ຢ ່ສະຖານທີື່ມີຄວາມຮ້ອນ ຫ ຼື ເຢັນຜິດປົກກະຕິ, ເຮັດ
ວຽກກັບເຄຼືື່ອງມຼືສັື່ນສະເທຼືອນເປັນປະຈໍາ ແລະ ຜ ້ທີື່ຖຼືກສົື່ງໄປເຮັດວຽກຢ ່ເຂດທຸລະກັນດານຫ່າງໄກສອກຫ ີກ, ບ່ອນ
ທີື່ສະພາບການກິນຢ ່, ພັກເຊົາຫຍຸ້ງຍາກ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງເພີື່ມເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຂັໍ້ນຕໍື່າສຸດ ອີກຕຼືື່ມ ສິບຫ້າ
ສ່ວນຮ້ອຍ (15%) ຂອງຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດທີື່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານນ້ໍາສີແຫ່ງໜຶື່ງ ຊຶື່ງມີໜ້າທີື່ຮັບປິດຊອບໃນການທົດລອງປະສົມສີ. 
ສະນັໍ້ນ, ໂຮງງານນໍໍ້າສີຕ້ອງຄິດໄລ່ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວຕຼືື່ມອີກ 15% ຂອງຈໍານວນ 
1.100.000 ກີບ ຊຶື່ງເທົື່າກັບ 1.100.000 x 15%= 165.000 ກີບ ໃນກໍລະນີນີໍ້ ທ້າວ ກ ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ 
ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດ ຈໍານວນ 1.100.000 ກີບ + 165.000 ກີບ = 1.265.000 ກີບ. 

2.1.2 ເງິນເດ ອນພ ື້ນຖານ 
ເງິນເດຼືອນພຼືໍ້ນຖານ ແມ່ນເງິນຄ່າແຮງງານທີື່ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານຕາມສັນຍາແຮງງານ

ບົນພຼືໍ້ນຖານທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ໂດຍອີງຕາມວຸດທິການສຶກສາ, ລະດັບສີມຼືແຮງງານ, ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍາ
ນານງານ ແລະ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ80.  

                                                           
77 ແຈ້ງການແນະນໍາ ສະບັບເລກທີ 1121/ຮສສ, ລົງວັນທີ 25 ເມສາ 2018 ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຕໍື່າສຸດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ 
ຢ ່ ສປປ ລາວ ໜ້າ 1  
78 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 108 
79 ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 560/ຫສນຍ.ກລຂ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2018 ເລຼືື່ອງ: ທິດຊີໍ້ນໍາກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການ
ປັບຂຶໍ້ນຄ່າແຮງງານຂັໍ້ນຕໍື່າຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານຢ ່ ສປປ ລາວ. 
80 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 106 ວັກ 1 
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ເງິນເດຼືອນພຼືໍ້ນຖານ ແມ່ນເງິນເດຼືອນທີື່ບໍື່ທັນໄດ້ລວມເງິນອຼືື່ນເຂົໍ້ານໍາ ເຊັື່ື່ນ: ເງິນອຸດໜ ນຕໍາແໜ່ງ, ເງິນຄ່າຜະ 
ລິດ, ຄ່າເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ, ເຮັດວຽກໃນວັນພັກ, ເງິນບໍາເນັດຊຸກຍ ້ມາການ, ເງິນຄ່າອາຫານ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ
ອຼືື່ນ.  

ເງິນເດຼືອນພຼືໍ້ນຖານ ເວລາໃດກໍຕ້ອງສ ງກວ່າຄ່າແຮງງານຂັໍ້ນຕໍື່າສຸດສະເໝີ. 

2.1.3 ເງິນເດ ອນທັງໝົດ 
ເງິນເດຼືອນທັງໝົດ ແມ່ນເງິນທີື່ຜ ອ້ອກແຮງງານໄດ້ຮັບທັງໝົດພາຍໃນເດຼືອນ ຊຶື່ງລວມມີ ເງິນເດຼືອນພຼືໍ້ນຖານ, 

ເງິນອດຸໜ ນຕໍາແໜ່ງ, ເງິນຄ່າຜະລິດ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍອຼືື່ນ81. 

2.2  ການກໍານດົຄ່າແຮງງານ 
ການກໍານົດຄ່າແຮງງານ ແມ່ນການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ກ່ຽວກັບການກໍາ

ນົດຄ່າຕອບແທນໃນການອອກແຮງງານ ຊຶື່ງຄ່າແຮງງານນັໍ້ນອາດຈະຄິດໄລ່ ເປັນຊົື່ວໂມງ, ເປັນລາຍວັນ, ແບບມອບ   
ເໝົາ ຫ ຼື ຕາມຜະລິດຕະພັນ82. 

2.2.1 ຄ່າແຮງງານລາຍຊົົ່ວໂມງ 
ຄ່າແຮງງານລາຍຊົື່ວໂມງ ແມ່ນຄ່າຕອບແທນການອອກແຮງງານ ທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບ ຊຶື່ງຄິດໄລ່ເປັນແຕ່

ລະຊົື່ວໂມງ ບົນພຼືໍ້ນຖານສັນຍາແຮງງານ. 
 ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານຫຍິບເກີບແຫ່ງໜຶື່ງ ຕາມສັນຍາແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຊຶື່ງກໍານົດຄ່າ
ແຮງງານ 20.000 ກີບຕໍື່ຊົື່ວໂມງ ຖ້າວ່າ ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກ ໄດ້ 15 ຊົື່ວໂມງ ທ້າວ ກ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເປັນ
ລາຍຊົື່ວໂມງ ຈໍານວນ 300.000 ກີບ ຊຶື່ງຕ້ອງຈ່າຍຕາມກໍານດົເວລາທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. 

2.2.2 ຄ່າແຮງງານລາຍວນັ 
ຄ່າແຮງງານລາຍວັນ ແມ່ນຄ່າຕອບແທນທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະວັນ ໃນນັໍ້ນອາດຈະເປັນ ວັັດຖຸ ຫ ຼື 

ເງນິ ກໍໄດ້ຕາມສັນຍາແຮງງານ83. 
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານຫຍິບເກີບແຫ່ງໜຶື່ງ ຕາມສັນຍາແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຊຶື່ງກໍານົດຄ່າ

ແຮງງານ 70.000 ກີບຕໍື່ວັນ ຖ້າວ່າ ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກ ໄດ້ 15 ວັນ ທ້າວ ກ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເປັນລາຍວັນ ຈໍາ
ນວນ 1.050.000 ກີບ. 

2.2.3 ຄ່າແຮງງານຕາມຜະລິດຕະພັນ 
ຄ່າແຮງງານຕາມຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນຄ່າຕອບແທນການອອກແຮງງານ ທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບ ຊຶື່ງຄິດໄລ່ 

ຕາມປະລິມານຂອງຜະລິດຕະພັນ ໝາຍຄວາມວ່າຜ ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຕາມປະລິມານຜົນຜະລິດ 
ຂອງຕົນ ຜະລິດໄດ້ຫ າຍ ກໍໄດຄ້່າຕອບແທນຫ າຍ, ຜະລິດໄດໜ້້ອຍ ກໍໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນໜ້ອຍ. 
 ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ຂ ຕາມສັນຍາແຮງງານທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຊຶື່ງໄດ້ກໍານົດໜ້າວຽກ
ໃຫ້ ທ້າວ ກ ຫຍິບກະດຸມໃສ່ເສຼືໍ້ອ ໂດຍກໍານົດຄ່າແຮງງານ 5.000 ກີບຕໍື່ເສຼືໍ້ອ 1 ໂຕ ຖ້າໃນໜຶື່ງວັນ ທ້າວ ກ ຫຍິບ

                                                           
81 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013, ມາດຕາ 106 ວັກ 2 
82 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013, ມາດຕາ 104 
83 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013, ມາດຕາ 107 ວັກ 1 
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ກະດຸມໃສ່ເສຼືໍ້ອໄດ້ 10 ໂຕ ກໍຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ 5.000 ກີບ x 10 ໂຕ = 50.000 ກີບ, ຖ້າຫາກ ທ້າວ ກ 
ຫຍິບກະດຸມໃສ່ເສຼືໍ້ອໄດ້ 20 ໂຕ ກໍຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ 5.000 ກີບ x 20 ໂຕ = 100.000 ກີບ. 

2.2.4 ຄ່າແຮງງານແບບມອບເໝົາ  
ຄ່າແຮງງານແບບມອບເໝົາ ແມ່ນຄ່າຕອບແທນທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບ ຊຶື່ງຄິດໄລ່ພາຍຫ ັງສໍາເລັດວຽກງານ

ໜຶື່ງ ໂດຍບໍື່ຂຶໍ້ນກັບປະລິມານ, ບໍລິມາດ ແລະ ເວລາ ຂອງການເຮັດວຽກ. 
ຄ່າແຮງງານລາຍວັນ, ລາຍຊົື່ວໂມງ, ຕາມຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມອບເໝົາ ຊຶື່ງສະເລ່ຍແລ້ວ ບໍື່ໃຫ້ຕໍື່າກວ່າເງິນ 

ເດຼືອນຕໍື່າສຸດ ທີື່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

3. ຄ່າເຮັດວຽກເພີົ່ມໂມງໃນວັນປົກກະຕິ ແລະ ໃນວັນພກັ 
ຄ່າເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງໃນວັນປົກກະຕິ ແລະ ໃນວັນພັກ ໃຫ້ຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານ ສ ງກວ່າຄ່າແຮງງານ ຂອງການ

ເຮັດວຽກໃນວັນປົກກະຕິ. 

3.1 ຄ່າເຮັດວຽກເພີົ່ມໂມງໃນວນັປົກກະຕ ິ
ການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງໃນວັນເຮັດວຽກປົກກະຕິແບ່ງເປັນ ສອງ ໄລຍະ ແລະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະມີການຄິດໄລ່

ຄ່າແຮງງານແຕກຕ່າງກັນຄຼື: ນບັແຕ່ເວລາ ສິບເຈັດ (17) ໂມງ ຫາ ຊາວສອງ (22) ໂມງ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຮ້ອຍ
ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (150%) ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ແລະ ນັບແຕ່ ຊາວສອງໂມງ ຫາ ຫົກໂມງເຊົໍ້າ ຈະໄດ້ຮັບ ຄ່າ
ແຮງງານເພີື່ມເທົື່າກັບ ສອງຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (200%) ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ. ການຄິດໄລ່ ແມ່ນໃຫ້ເອົາເງິນ 
ເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຫານໃຫ້ ຊາວຫົກ (26) ວັນ ຈາກນັໍ້ນ ຈຶື່ງຫານໃຫ້ ແປດ ຊົື່ວໂມງ ແລ້ວຄ ນໃຫ້ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແລະ ຄ ນໃຫ້ຈໍານວນຊົື່ວໂມງ ທີື່ໄດ້ເຮັດວຽກເພີື່ມນັໍ້ນ84. 

3.2 ຄ່າເຮັດວຽກໃນວັນພັກປະຈໍາອາທິດ ແລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການ 
ການເຮັດວຽກໃນວັນພັກປະຈາໍອາທິດ ແລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເທົື່າກັບ ສອງ

ຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (250%) ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ແລະ ນັບແຕ່ເວລາ ສິບຫົກ (16) ໂມງ ຫາ ຊາວສອງ 
(22) ໂມງ ຈະໄດ້ຮັບເທົື່າກັບ ສາມຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (300%) ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ; ນັບແຕ່ເວລາ ຊາວສອງ 
(22) ໂມງ ຫາ ຫ້າໂມງເຊົໍ້າ ຈະໄດ້ຮັບເທົື່າກັບ ສາມຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (350%) ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕ8ິ5. 

ວິທີຄິດໄລ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 
114 ວັກ 3. 
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ຕາຕະລາງການຄິດໄລ່ຄ່າເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ 
 

ວັນເຮັດວຽກ ເວລາເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ 
 
 

ອັດຕາຄິດໄລ່ຄ່າເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ 
 

ວັນປົກກະຕ ິ
(ມາດຕາ 114) 

17:00ໂມງ ຫາ 22:00ໂມງ 150% 
22:00 ໂມງ ຫາ 6:00ໂມງ 200% 

ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ 
ແລະ ວັນພັກທາງລັດ 
ຖະການ 
(ມາດຕາ 115) 

6:00ໂມງ ຫາ 16:00ໂມງ 250% 
16:00ໂມງ ຫາ 22:00ໂມງ 300% 
22:00 ໂມງ ຫາ 6:00ໂມງ 350% 

 

ວິທີຄິດໄລ່ຄ່າເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ:  
ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ÷26 ວັນ÷8 ຊົື່ວໂມງ x ຈໍານວນສ່ວນຮ້ອຍ x ຈໍານວນຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກ

ເພີື່ມ86. 
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານແຫ່ງໜຶື່ງ ໄດ້ເງິນເດຶອນ 1.500.000 ກີບຕໍື່ເດຼືອນ ຊຶື່ງ ທ້າວ ກ ໄດ້ເຮັດ

ວຽກເພີື່ມ ສີື່ ຊົື່ວໂມງຕໍື່ວັນ. ສະນັໍ້ນ, ການຄິດໄລຄ່່າແຮງງານເພີື່ມໂມງໃຫ້ ທ້າວ ກ ມ ີດັື່ງນີໍ້: 
- ແຕ່ 17 ໂມງຫາ 22 ໂມງ ຂອງວັນປົກກະຕ ິແມ່ນ 1.500.000 ກີບ ÷ 26 ວັນ ÷ 8 ຊົື່ວໂມງ x 

150% x 4 ຊົື່ວໂມງ = 43.269 ກີບຕໍື່ວັນ 
- ແຕ່ 22 ໂມງຫາ 6:00 ໂມງ ຂອງວັນປົກກະຕິ ແມ່ນ 1.500.000 ກີບ ÷ 26 ວັນ ÷ 8 ຊົື່ວໂມງ x 

200% x 4 ຊົື່ວໂມງ = 57.692 ກີບຕໍື່ວັນ 
- ແຕ່ 6:00 ໂມງຫາ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນພັກປະຈໍາອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການແມ່ນ 

1.500.000ກີບ ÷ 26 ວັນ ÷ 8 ຊົື່ວໂມງ x 250% x 4 ຊົື່ວໂມງ= 72.115 ກີບຕໍື່ວັນ 
- ແຕ່ 16:00 ໂມງຫາ 22:00 ໂມງ ຂອງວັນພັກປະຈໍາອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການແມ່ນ 

1.500.000 ກີບ ÷ 26 ວັນ ÷ 8 ຊົື່ວໂມງ x 300% x 4 ຊົື່ວໂມງ = 86.538 ກີບຕໍື່ວັນ 
- ແຕ່ 22:00 ໂມງຫາ 6:00 ໂມງ ຂອງວັນພັກປະຈໍາອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດຖະການແມ່ນ 

1.500.000 ກີບ ÷ 26 ວັນ ÷ 8 ຊົື່ວໂມງ x 350% x 4 ຊົື່ວໂມງ = 100.961 ກີບຕໍື່ວັນ. 

4. ເງນິສະເພາະສາໍລັບວຽກກາງຄ ນ ແລະ ໃນຜຽນກາງຄ ນ 
ການເຮັດວຽກກາງຄຼືນ ແລະ ຜຽນກາງຄຼືນ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານບໍື່ຕໍື່າກວ່າ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15%) ຂອງ

ຄ່າແຮງງານຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ. 
ການຄິດໄລ່ ແມ່ນໃຫ້ເອົາເງິນເດຼືອນ ແລະ  ຄ່າແຮງງານ ຫານໃຫ້ຊາວຫົກ (26) ວັນ ຈາກນັໍ້ນຈຶື່ງຫານໃຫ້ 

ແປດຊົື່ວໂມງ ແລ້ວຄ ນໃຫ້ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15%) ແລ້ວຄ ນໃຫ້ຈໍານວນຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກກາງຄຼືນ ຫ ຼື ປ່ຽນຜຽນ
ວຽກກາງຄຼືນ87. 
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ວັນເຮັດວຽກ 
 

  

 ເວລາເຮັດວຽກ 
 

ອັດຕາຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານ 

ວຽກກາງຄຼືນ ແລະ 
ຜຽນວຽກກາງຄຼືນ 

22:00 ໂມງ ຫາ 6:00ໂມງມຼືໍ້ຕໍື່ມາ 
ການເຮັດວຽກກາງຄຼືນ (ມາດຕາ 61 ແລະ 
116) 

 
15% 

 

ວິທີຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານ ວຽກກາງຄຼືນ ແລະ ຜຽນກາງຄຼືນ:  
ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ÷ 26 ວັນ ÷ 8 ຊົື່ວໂມງ x 15% x ຈໍານວນຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກ. 
 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກກາງຄຼືນ ແລະ ຜຽນກາງຄຼືນ ວັນໜຶື່ງ 7 ຊົື່ວໂມງ ຢ ່ບໍລິສັດ ນໍາເຂົໍ້າ-ສົື່ງອອກ ແຫ່ງ
ໜຶື່ງ ຊຶື່ງພະນັກງານທີື່ເຮັດວຽກໃນເວລາປົກກະຕິ ໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ 1.500.000 ກີບ  ດັື່ງນັໍ້ນ, ການຄິດໄລ່ຄ່າແຮງ
ງານການເຮັດວຽກກາງຄຼືນ ແລະ ຜຽນກາງຄຼືນ ໃຫ້ ທ້າວ ກ ຕຼືື່ມອີກ. 

1.500.000 ກີບ ÷ 26 ວັນ ÷ 8 ຊົື່ວໂມງ x 15% x 7 ຊົື່ວໂມງ = 7.572 ກີບ ຕໍື່ວັນ. 

5. ເງນິອ ົ່ນໆ 
ຜ ້ອອກແຮງງານ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນພຼືໍ້ນຖານແລ້ວ ຜ ້ກ່ຽວຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນອຼືື່ນໆອີກ ເຊັື່ນ ເງິນອຸດ

ໜ ນ, ເງິນໂບນດັ, ເງິນບໍາເນັດ ຫ ຼື ນະໂຍບາຍອຼືື່ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ກົດ
ລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ. 
 ເງິນອຼືື່ນ ບໍື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກດົໝາຍ ແຕ່ໃນຕົວຈິງບາງຫົວໜ່ວຍແຮງງານກໍມີການຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງ
ງານ ເພຼືື່ອເປັນແຮງຈ ງໃຈໃຫ້ແກ່ຜ ອ້ອກແຮງງານ ໃນການອອກແຮງງານ. 
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກຢ ໂ່ຮງງານຕັດຫຍິບ ເງິນເດຼືອນ 2.000.000 ກີບຕໍື່ເດຼືອນ ແລະ ມີເງິນໂບນັດເທົື່າກັບ
ເງິນເດຼືອນໜຶື່ງເດຼືອນຕໍື່ປີ ທາງໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນເດຼືອນໃຫ້ ທ້າວ ກ ແຕ່ລະເດຼືອນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທ້າຍປີກໍ
ຕ້ອງຈ່າຍເງິນໂບນັດອີກໜຶື່ງເດຼືອນຕາມສັນຍາແຮງງານທີື່ໄດຕ້ົກລົງກັນ ຫ ຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ (ຖ້າ
ສັນຍາແຮງງານບໍື່ໄດ້ຕົກລົງກໍານົດເງິນໂບນັດ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຈະຈ່າຍ ຫ ຼື ບໍື່ຈ່າຍເງິນໂບນັດນັໍ້ນໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານກໍໄດ ້
ໂດຍຂຶໍ້ນກັບນະໂຍບາຍຂອງໂຮງງານນັໍ້ນ). 

6. ການປົກປູ້ອງຜນົປະໂຫຍດດ້ານເງນິເດ ອນ ຫ   ຄາ່ແຮງງານ 
ຜ ້ອອກແຮງານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມບົດບັນຍັດ ຂອງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກໍານົດກ່ຽວກັບເງິນເດຼືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ຊຶື່ງບົື່ງວ່າ
ຜ ້ອອກແຮງງານຈະໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນຕາມປົກກະຕິ ແລະ ໄດຮ້ັບເງິນເດຼືອນ ເມຼືື່ອຢຸດເຊົາວຽກຊົື່ວຄາວ. ຜ ້ອອກແຮງ
ງານຍັງມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ໃນເວລາທີື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຖຼືກຍຸບເລິກ, ລົໍ້ມລະລາຍ ຫ ຼື ຖຼືກສານ
ຕັດສີນຮິບຊັບສິນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັໍ້ນ. ນອກຈາກນີໍ້, ຜ ້ອອກແຮງງານ ຍັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງກ່ຽວກັບການ
ຫັກເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ເພຼືື່ອໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍອີກດ້ວຍ. 

6.1  ການເບິກຈ່າຍເງິນເດ ອນ 
ການເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ແມ່ນການທົດແທນຄ່າແຮງງານຂອງຜ ້ອອກແຮງງານຕາມສັນຍາ ຫ ຼື  ກົດໝາຍ ຊຶື່ງຜ ້

ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງນຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶື່ງຄັໍ້ງຕໍື່ເດຼືອນ ຕາມເວລາ ທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້. 
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ສໍາລັບຄ່າແຮງງານຕາມຜະລິດຕະພັນນັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານ ຢ່າງໜ້ອຍສອງ ຄັໍ້ງ
ຕໍື່ເດຼືອນ. 

ຖ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຫາກເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຊັກຊ້າ ໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງ
ຈ່າຍເພີື່ມໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານໃນກໍລະນີທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານຫາກໄດ້ອອກລ ກ, ເຈັບເປັນ ຫ ຼື ເກີດອຸບປະຕິເຫດ ຊຶື່ງຜ ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຮ້ອງ
ຂໍໃຫ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານລ່ວງໜ້ານັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງພິຈາລະນາເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວ ຕາມຄວາມ 
ເໝາະສົມ. 

ການຫັກເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານທີື່ໄດ້ເບີກຈ່າຍລ່ວງໜ້າໄປແລ້ວນັໍ້ນ ສ ງສຸດບໍື່ໃຫ້ເກີນ ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ 
(20%) ຂອງເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ88.   

6.2  ການເບິກຈ່າຍເງິນເດ ອນເມ ົ່ອຢຸດເຊົາວຽກຊົົ່ວຄາວ 
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ຖຼືກສັື່ງໃຫ້ໂຈະການເຄຼືື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ຍ້ອນຄວາມ

ຜິດຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ, ການຢຸດເຊົາວຽກຊົື່ວຄາວນັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ຜ ້ອອກ 
ແຮງງານ ບໍື່ໃຫ້ຫຼຸດ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງເງິນເດຼືອນ  ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ໃນໄລຍະຢຸດເຊົາວຽກນັໍ້ນ89. 

6.3  ບ ລິມະສິດໄດູ້ຮັບເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ 
ບ ລມິະສິດໃນການຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນສິດທິພິເສດ  ຫ ຼື ສິດທີື່ຈະໄດ້ຮັບກ່ອນບຸກຄົນອຼືື່ນ ຖ້າ

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫາກຖຼືກຍຸບເລີກ, ລົໍ້ມລະລາຍ ຫ ຼື ຖຼືກສານຕັດສີນຮິບຊັບສິນນັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໄດ້ ໃຫ້ບ ລິ
ມະສິດ ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານໃນການໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານກ່ອນເຈົໍ້າໜີໍ້ ຫ ຼື ບຸກຄົນອຼືື່ນ90.     

6.4  ການຫັກເງິນເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານເພ ົ່ອໃຊູ້ແທນຄາ່ເສຍຫາຍ 
ຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງທີື່ເກິດຂຶໍ້ນຈາກການກະທໍາທີື່ເປັນການລະເມີດສັນຍາ ຫ ຼື ກົດໝາຍ 

ຊຶື່ງຜ ້ກໍື່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເປັນຜ ້ອອກແຮງານນັໍ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນ ດ້ວຍວິທີການຫັກເອົາເງິນ 
ເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງານ ເພຼືື່ອໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶໍ້ນໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍແຮງານ ເນຼືື່ອງຈາກຄວາມຜິດຂອງຜ ້ກ່ຽວ
ນັໍ້ນ ຊຶື່ງຄວາມເສຍຫາຍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງກັບມ ນຄ່າຂອງຄວາມເສຍຫາຍ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຜ ້ອອກແຮງານບໍື່ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດເທຼືື່ອດຽວໄດ້ນັໍ້ນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ
ສາມາດຫັກເອົາເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຂອງຜ ້ກ່ຽວມາໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແຕ່ສ ງສຸດບໍື່ໃຫ້ເກີນ ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ 
(20%) ຂອງເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານໃນແຕ່ລະເດຼືອນ. 

ບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຫັກເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານໄວ້ສ່ວນໜຶື່ງ ເພຼືື່ອຖ່ວງດຶງຜ ້
ອອກແຮງງານໄວ້ກັບຕົົນ ແລະ ເພຼືື່ອຈ່າຍຄ່າທໍານຽມໃນການເຂົໍ້າເຮັດວຽກ ຫ ຼື ການມີວຽກເຮັດ91. 

7. ພັນທະຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານໃນການປະກອບສ່ວນເງນິເດ ອນ ຫ   ຄ່າແຮງງານ 
ຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່ມີລາຍໄດ້ (ຊຶື່ງໄດ້ມາຈາກເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຕົນ) ນັໍ້ນ ຕ້ອງໄດປ້ະກອບສ່ວນ

ເຂົໍ້າໃນງົບປະມານຂອງລັດ ເພຼືື່ອສະສົມໄວ້ເປັນຄັງບໍລິຫານຂອງລັດ ແກ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມ 
ຢຼືນຍົງ ແລະ ຄົງຕົວຕະຫ ອດໄປ ພ້ອມນີໍ້ ກໍຍັງເປັນການສະສົມເງິນໄວເ້ພຼືື່ອນໍາໃຊ້ ເຂົໍ້າໃນບາງກໍລະນີເກີດຂຶໍ້ນ ເຊັື່ນ: 

                                                           
88 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 110 
89 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 111 
90 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 112 
91 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 113 
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ການສ້າງພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ, ຊ່ວຍເຫ ຼືອຊຶື່ງກັນ ແລະ ກນັ, ອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ, ການປິື່ນປົວສຸຂະພາບໃນເວ 
ລາເຈັບເປັນ, ການອຸດໜ ນ ອອກລ ກ, ປ່ວຍການ, ບໍານານ, ເສຍຊີວິດ ຫ ຼື ການອຸດໜ ນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜ ້
ເສຍຊີວິດ ພ້ອມທັງການວ່າງງານ ຂອງບັນດາຜ ອ້ອກແຮງງານ. ສະນັໍ້ນ, ການປະກອບສ່ວນເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ
ນັໍ້ນ ມີຜົນດີຫ າຍ ແກ່ຜ ້ ທີື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໂດຍບໍື່ສ ນເສຍໄປລ້າໆ ເມຼືື່ອເວລາເກີດມີສະພາບໃດໜຶື່ງ ຕາມກໍລະນີທີື່
ກ່າວມານີໍ້ ກໍຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ ທັງເປັນການແບ່ງເບົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງຕົນໃນລະດັບໃດໜຶື່ງໄດ້ດີສົມຄວນ ບາງກໍລະນີ ບໍື່
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມຕຼືື່ມອີກກໍໄດ້, ຊຶື່ງການປະກອບສ່ວນເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານນັໍ້ນປະກອບ
ດ້ວຍຫ າຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: ການປະກອບອາກອນລາຍໄດ້, ກອງທຶນແຮງງານ ແລະ ການປະກອບກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ. 

7.1  ການປະກອບ ອາກອນລາຍໄດູ້  
ອາກອນລາຍໄດ ້ ແມ່ນອາກອນທາງກົງ ທີື່ເກັບຈາກລາຍໄດ້ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ມລີາຍໄດ້ຢ ່ ສປປ 

ລາວ92.  
ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ກໍແມ່ນສິື່ງໜຶື່ງທີື່ເປັນລາຍໄດ້ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຊຶື່ງຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນ93. 

ສະນັໍ້ນ, ເມຼືື່ອບຸກຄົນໃດໜຶື່ງເຂົໍ້າເຮັດວຽກ ໂດຍໄດຮ້ັບຜົນຕອບແທນດ້ວຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານແລ້ວ ຕ້ອງມີ
ພັນທະເສຍອາກອນໃຫ້ລັດ ແລະ ຖຼືວ່າເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ 
ທັງນີໍ້ກເໍນຼືື່ອງຈາກວ່າເງິນເສຍອາກອນໃຫ້ລັດນັໍ້ນ ລັດຖະບານກໍຈະເອົາໄປນໍາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນໂຄງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະ 
ນາ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເປັນຕົໍ້ນ ການກໍື່ສ້າງ ຂົວ, ທາງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ສໍານັກງານ, ອົງການ, ສະຖານທີື່ພັກ 
ຜ່ອນ, ສວນທາລະນະ ແລະ ສະຖານທີື່ຕ່າງໆ ທີື່ເປັນຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ. 

ສະນັໍ້ນ, ການປະກອບສ່ວນເສຍອາກອນລາຍໄດແ້ກ່ລັດນັໍ້ນບໍື່ໃຫ້ຖຼືວ່າ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຈະເສຍເງິນແບບບໍື່
ເກີດຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແກ່ຕົນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜ ້ອອກແຮງງານເອງ ກໍໄດຊ້ົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກສິື່ງທີື່
ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຂຶໍ້ນ ຄຼືກັນກັບປະຊາຊົນທົື່ວໄປ ຫ ຼື ເວົໍ້າອີກຢ່າງໜຶື່ງ ຖຼືວ່າ ຜ ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ເປັນຜ ້ໜຶື່ງ ທີື່ໄດ້
ປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມຮັື່ງມີ ຈະເລີນກ້າວໜ້າ. 

7.1.1 ຂອບເຂດ ການເສຍອາກອນລາຍໄດູ້ 
ຕາມຫ ັກການແລ້ວ ການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ແມ່ນພັນທະຂອງພົນລະເມຼືອງທຸກຄົນ ຜ ້ມລີາຍໄດ້ ຕາມທີື່ກໍາ

ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 45 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 201194 ໝາຍຄວາມວ່າ ພົນລະ 
ເມຼືອງທຸກຄົນຫາກໄດ້ທໍາກິດຈະການໃດໜຶື່ງ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ແລ້ວ ຜ້  ກ່ຽວກໍມີພັັນທະ ໃນການເສຍອາກອນ ຕາມ
ກົດໝາຍໂດຍບໍື່ສາມາດຫ ີກລ້ຽງໄດ້. ສະນັໍ້ນ, ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດໜຶື່ງກໍເຊັື່ນດຽວກັນ ຜ້  ອອກແຮງງານ ມີເງິນ 
ເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ໃນຈໍານວນແນ່ນອນ ກໍມີພັນທະເສຍອາກອນເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັບຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ. ການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ນັໍ້ນ ຖ້າບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຫາກມພີ ມລໍາເນົາຢ ່ລາວ ແຕ່ໄປເຮັດວຽກຢ ຕ່່າງປະ
ເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບການຍົກເວັໍ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ກຕໍ້ອງໄດ້ແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຢ ລ່າວ ລວມທັງພະນັກງານລາວ
ທີື່ປະຈໍາການຢ ສ່ະຖານທ ດ, ສະຖານກົງສ ນ ຫ ຼື ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ ຢ ຕ່່າງປະເທດ ແລະ ມລີາຍໄດ້ ຢ  ່ສປປ ລາວ 
ກໍຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເສຍອາກອນ ຢ  ່ສປປ ລາວ. ນອກນີໍ້, ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກ ຢ  ່ສປປ ລາວ ຊຶື່ງໄດ້

                                                           
92 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ມາດຕາ 44 
93 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ມາດຕາ 46 ຂໍໍ້ 1 ລາຍໄດ້ຕ້ອງເສຍອາກອນ ມີ: ລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດຼືອນ, 
ຄ່າແຮງງານ, ເງິນໂມງເພີື່ມ, ເງິນລ່ວງເວລາ, ເງິນຕໍາແໜ່ງ, ເງິນໜ້າທີື່, ເງິນບໍາເນັດປະຈໍາປີ, ເບ້ຍປະຊຸມບໍລິຫານ ຫ ຼື ສະພາຜ ້ອໍານວຍການ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອຼືື່ນເປັນ ເງິນ ຫ ຼື ວັດຖຸ 
94 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ມາດຕາ 45 
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ຮັບເງິນເດຼືອນ ຢ  ່ສປປ ລາວ ຫ ຼື ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ກໍຕ້ອງແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຢ  ່ສປປ ລາວ. ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີ
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ. 

ຕົວຢ່າງ 1: ທ້າວ ກ ເຂົໍ້າເຮັດວຽກນໍາ ໂຮງງານ ຊີມັງລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນຕາມສັນຍາ ຈໍານວນ 
3.000.000 ກີບຕໍື່ເດຼືອນແລ້ວ ທ້າວ ກ ມີພັນທະແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດຕ້າມລະບຽບການ ເນຼືື່ອງຈາກວ່າ ຜ ້ກ່ຽວ
ມີລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກນໍາໂຮງງານນັໍ້ນ.  

ຕົວຢ່າງ 2: ທ້າວ ກ ຢ  ່ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົໍ້າເຮັດວຽກ ຢ ບ່ໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນ ໂຕໂຢຕາ (TOYOTA) ທີື່ປະ
ເທດໄທ ໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຈາກບໍລິສັດດັື່ງກ່າວ ຈໍານວນ 10.000 ບາດ ທ້າວ ກ ຕ້ອງໄດແ້ຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ ້
ຢ  ່ສປປ ລາວ ເຖິງວ່າ ຜ ້ກ່ຽວ ຈະໄດຮ້ັບການຍົກເວັໍ້ນ ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ຢ ່ປະເທດໄທກໍຕາມ.  

ຕົວຢ່າງ 3: ທ້າວ ເອ ເປັນຄົນສັນຊາດ ອັງກິດ ເຂົໍ້າເຮັດວຽກຢ  ່ບໍລິສັດທີື່ຄົນຕ່າງປະເທດລົງທຶນຢ ່ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ເງິນເດຼືອນ ເດຼືອນລະ 10.000 ໂດລາສະຫະລັດ ທ້າວ ເອ ກຕໍ້ອງໄດແ້ຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຕາມຈໍານວນເງິນ 
ເດຼືອນທີື່ ຜ້  ກ່ຽວໄດ້ຮັບ. 

7.1.2 ອັດຕາຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດູ້ 
 ອັດຕາຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາທະວີຄ ນແຕ່ ສ ນສ່ວນ
ຮ້ອຍ (0%) ຫາ ຊາວສີື່ສ່ວນຮ້ອຍ (24%) ໂດຍຄິດໄລຫົ່ວໜ່ວຍເປັນເງິນກີບ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ ດັື່ງ
ນີໍ້95: 

 

7.2 ການປະກອບ ກອງທນຶແຮງງານ  
ກອງທຶນແຮງງານ ແມ່ນກອງທຶນທີື່ສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນ ເພຼືື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ, ການ

ຊ່ວຍເຫ ຼືອຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກຢ ຕ່່າງປະເທດ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ຼືອຜ ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ເຮັດວຽກ
ຢ  ່ສປປ ລາວ96.  

                                                           
95 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ມາດຕາ 48 
96 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 136 

ຂັື້ນ ຖານເງິນເດ ອນແຕ່ລະຂັື້ນ ພ ື້ນຖານຄິດໄລ ່ ອັດຕາ 
ອາກອນແຕ່
ລະຂັື້ນ 

ອາກອນທັງ
ໝົດ 

1 ແຕ່   1.000.000   ລົງມາ 1.000.000 0% 0 0 

2 ແຕ່  1.000.001 - 3.000.000 2.000.000 5% 100.000 100.000 

3 ແຕ່  3.000.001 - 6.000.000 3.000.000 10% 300.000 400.000 

4 ແຕ່  6.000.001 - 12.000.000 6.000.000 12% 720.000 1.120.000 

5 ແຕ່ 12.000.001 - 24.000.000 12.000.000 15% 1.800.000 2.920.000 

6 ແຕ່ 24.000.001 - 40.000.000 16.000.000 20% 3.200.000 6.120.000 

7 ແຕ່ 40.000.001   ຂຶໍ້ນໄປ ................. 24%  ............... 
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ໃນປັດຈຸບັນປະເທດເຮົາໄດ້ເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ກໍແມ່ນການເຂົໍ້າເປັນສະມາ 
ຊິກຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (ASEAN Economic Community-AEC) ວຽກງານພັດທະນາສີມຼື
ແຮງງານກໍເປັນວຽກງານໜຶື່ງທີື່ສໍາຄັນ ເພຼືື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພຼືໍ້ນໄດ້ ຊຶື່ງຕ້ອງມກີົນໄກພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ
ຢ່າງຕໍື່ເນຼືື່ອງ ແລະ ຍຼືນຍົງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ມີແຮງງານທີື່ມີສີມຼື ແລະ ມີຄຸນນະພາບສ ງ ແຕ່ຈະປະຕິບັດ
ວຽກງານນີໍ້ໄດ້ ກໍມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ທຶນຮອນພໍສົມຄວນ. ສະນັໍ້ນ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ 
ຕ້ອງເປັນເຈົໍ້າການໃນການຊອກຫາແຫ ື່ງທຶນນີໍ້ໄວ້ ເພຼືື່ອມາເຄຼືື່ອນໄຫວໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງດັື່ງກ່າວ ຊຶື່ງທັງສອງຝ່າຍ
ກໍຕ້ອງສ້າງກອງທຶນແຮງງານຕາມລະບຽບການປະຈໍາໃນແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແນໃສໃ່ຫ້ມທຶີນພຽງພໍ ເພຼືື່ອສ້າງ 
ແລະ ພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ໃຫ້ມີການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂຶໍ້ນໃຫ້ເທົື່າທຽມກັບສາກົນເທຼືື່ອລະກ້າວ. ນອກນີໍ້ ຍັງ
ສາມາດນໍາໃຊ້ກອງທຶນແຮງງານ ເຂົໍ້າໃນການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງບັນດາຜ ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ ນັບທັງ
ແຮງງານລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ຕ່່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ເຮັດວຽກຢ  ່ສປປ ລາວ ເປັນຕົໍ້ນ ໃນເວລາເກີດ
ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນແຮງງານ, ການພົວພັນແລ່ນເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ອຼືື່ນ 
ໆ. ລວມຄວາມແລ້ວ ການສ້າງກອງທຶນແຮງງານ ນີໍ້ມຄີວາມສໍາຄັນ ແລະ ທັງມີຜົນປະໂຫຍດຫ າຍແກ່ ຜ ້ອອກແຮງ
ງານ ໃນການພັດທະນາສີມຼືຕົນເອງໃຫ້ສາມາດເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງ ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ອີກຢ່າງໜຶື່ງ ໃນຍຸກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່  ໃນລະດັບສ ງນີໍ້ ຜ້  ໃຊ້ແຮງງານ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຜ້  ອອກແຮງງານທີື່ມີສີມຼືສົມຄວນ ເພຼືື່ອມານໍາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນກິດຈະການຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົໍ້າ. ສະນັໍ້ນ, ຜ້  ອອກ 
ແຮງງານ ທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂບໍື່ຄົບຖ້ວນ ກໍບໍື່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໃນທີື່ສຸດກໍບໍື່ມີ
ວຽກເຮັດງານທໍາ ຫ ຼື ບໍື່ດັື່ງນັໍ້ນ ກໍເຮັດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກທີື່ບໍື່ມຄີວາມສໍາຄັນ ຄ່າແຮງງານກໍຕໍື່າ. 

7.2.1 ແຫ ົ່ງກອງທຶນແຮງງານ  
ກອງທຶນແຮງງານ ໄດ້ມາຈາກຫ າຍແຫ ື່ງ ດັື່ງນີໍ້:   
1) ເງິນຈາກ ການຫັກເອົາໜຶື່ງສ່ວນຮ້ອຍ (1%) ຂອງອາກອນເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜ ້ອອກແຮງ

ງານໂດຍແມ່ນກະຊວງການເງິນເປັນ ຜ ້ໂອນເຂົໍ້າກອງທຶນ; 
2) ເງິນຈາກຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໜຶື່ງສ່ວນຮ້ອຍ (1%) ຂອງຄັງເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ 

ໂດຍບໍື່ໄດຫັ້ກເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ແມ່ນທຶນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານປະກອບໃຫ້ໂດຍ
ກົງ; 

3) ເງິນຈາກ ຜ ອ້ອກແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢ ຕ່່າງປະເທດເທົື່າກັບ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຂອງເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື 
ຄ່າແຮງງານໜຶື່ງເດຼືອນ ຕາມສັນຍາແຮງງານ97.  

 

                                                           
97 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 137 ຂໍໍ້ 1 ແລະ 3 

ລາຍການ ພ ື້ນຖານຄິດໄລ່
ເງິນເດ ອນ 

ອັດຕາ ຈໍານວນ ໝາຍເຫດ 

ຜ ້ອອກແຮງງານ 1.000.0000 1% 10.000 ເຮັດວຽກພາຍໃນປະເທດ 
ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ 1.000.000 1% 10.000 ບໍື່ຫັກເງິນເດຼືອນຂອງຜ ອ້ອກ

ແຮງງານ 
ຜ ອ້ອກແຮງງານ 1.000.000 5% 50.000 ເຮັດວຽກຢ ຕ່່າງປະເທດ 
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ຈາກຫ ັກການທີື່ກ່າວມາເທິງນີໍ້ຈະເຫັນໄດວ້່າ ແຫ ື່ງກອງທຶນແຮງງານນີໍ້ ໄດ້ມາຈາກການຫັກເອົາຈາກອາກອນ
ເງິນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ໄດມ້າຈາກຄັງເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ໂດຍ
ແມ່ນທຶນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານປະກອບໃຫ້ໂດຍກົງ ຈະບໍື່ໄດ້ແຕະຕ້ອງເຖິງເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜ ອ້ອກ
ແຮງງານ ຊຶື່ງແລ້ວແຕ່ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາແຮງງານ. ນອກຈາກນີໍ້, ຍັງໄດ້
ມາຈາກຜ ້ນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມາເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ ລາວ ເທົື່າກັບ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15%) ຂອງຄ່າທໍາ
ນຽມອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຕໍື່ຄົນຕໍື່ເດຼືອນ; ໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການ 
ຈັດຕັໍ້ງສາກົນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັໍ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດທີື່ເກີດຈາກກອງທຶນ ແລະ ຈາກການເຄຼືື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາອຼືື່ນ. 

7.2.2 ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ເງິນກອງທຶນແຮງງານ  
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນແຮງງານ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ້ສອດຄ່ອງ

ກັບຈຸດປະສົງຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະປັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 136 ແລະ ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ນອກຈາກນີໍ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ກອງທຶນແຮງງານ ຍັງໄດ້ກໍານົດໄວໃ້ນ
ລະບຽບການຕ່າງຫາກ98 ຊຶື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເງິນກອງທຶນແຮງງານນີໍ້ບໍື່ສາມາດ ນໍາໃຊ້ເຂົໍ້າເປົໍ້າໝາຍຢ່າງອຼືື່ນ ນອກຈາກ
ການພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ຫ ຼື ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ເປັນຕົໍ້ນ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບເຕັກນິກວິຊາຊີບໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານທັນກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການພັດທະນາສີມຼື
ແຮງງານ ຂອງຜ້  ອອກແຮງງານນີໍ້ ມີຈາ  ເປັນຫ າຍແກ່ຕະຫ າດແຮງງານ ເວົໍ້າລວມ, ເວົໍ້າສະເພາະ ຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານ 
ເພາະໃນການປະຕິບັດກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫ າດ ທີື່ມີການແຂ່ງຂັນກັນສ ງ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີກໍນັບມຼືໍ້ ນັບມີການ
ພັດທະນາຢ່າງໄວວາ. ສະນັໍ້ນ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ກອງທຶນແຮງງານນີໍ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ ເພຼືື່ອ
ພັດທະນາທາງດ້ານສີມຼືແຮງງານ ໃຫ້ທຽບເທົື່າກັບແຮງງານຂອງສາກົນ ຈຶື່ງສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫ າດແຮງງານໄດ ້
ຖ້າບໍື່ດັື່ງນັໍ້ນ ແຮງງານລາວກໍບໍື່ສາມາດໄປເຮັດວຽກ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ. 

7.3  ການປະກອບ ກອງທນຶປະກັນສັງຄົມ 
ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກອງທຶນທີື່ສະສົມທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜ ້

ອອກແຮງງານ, ຜ ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜ ້ສະໝັກໃຈ ເພຼືື່ອນໍາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການອຸດໜ ນປະກັນສັງຄົມ 
ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ99 ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂຽນເປັນຕົວອັກ 
ສອນຫຍໍໍ້ວ່າ "ກປຊ" ໄດ້ຮັບການຄາ   ໍ້ປະກັນຈາກລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຍົກເວັໍ້ນອາກອນກ່ຽວກັບ ເງິນອຸດໜ ນ
ປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆ. 

ເງິນສົມທົບເຂົໍ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມນີໍ້ ມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ແກ່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜ ອ້ອກແຮງງານ, ຜ ້ປະ 
ກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ເນຼືື່ອງຈາກວ່າ ພວກກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜ ນ ໃນເວລາເກີດມີເຫດການໃດໜຶື່ງ ເຊັື່ນ: 
ເກີດອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ, ປິື່ນປົວສຸຂະພາບເມຼືື່ອມກີານເຈັບເປັນ, ອອກລ ກ ຫ ຼື ຫຼຸລ ກ, ປວ່ຍການ, ບໍານານ, ເສຍ
ຊີວດິ, ອຸດໜ ນຄອບຄົວຂອງ ຜ ້ເສຍຊີວິດ ຫ ຼື ການອຸດໜ ນວ່າງງານ100 ໂດຍນໍາເງິນທີື່ ພວກກ່ຽວໄດ້ປະກອບເຂົໍ້າ
                                                           
98 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 138 
99 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບ ປີ 2013 ມາດຕາ 52 
100 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບ ປີ 2013 ມາດຕາ 9 
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ກອງທຶນປະ ກັນສັງຄົມນີໍ້ ເຂົໍ້າໃນການບັນເທົາຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆເມຼືື່ອມີເຫດການດັື່ງກ່າວເກີດຂຶໍ້ນ. ສະນັໍ້ນ, ພວກ
ກ່ຽວ ກໍຕ້ອງມີຄວາມກະຕຼືລຼືລົໍ້ນໃນການປະກອບສ່ວນເງິນເຂົໍ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ຕາມລະບຽບການຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ ເພຼືື່ອສ້າງຄວາມໝັໍ້ນໃຈແກ່ຕົນ ເມຼືື່ອມີເຫດການດັື່ງກ່າວເກີດຂຶໍ້ນແລ້ວ ກໍສາມາດນໍາໃຊເ້ງິນອຸດໜ ນ ຈາກການ
ປະກັນສັງຄົມມາບັນເທົາຄວາມເສຍຫາຍ ຕາມແຕ່ລະເຫດການ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກ ຢ ່ໂຮງງານ ຜະລິດລົດຍົນ ອີຊຸຊ  (ISUZU)  ຂອງ ທ້າວ ຂ ໄດ້ເງິນເດຼືອນໆລະ 
2.000.000 ກີບ ໃນເວລາປະກອບລົດນັໍ້ນ ຈັກລົດຕົກທັບຂາ ຂອງ ທ້າວ ກ ເຮັດໃຫ້ ຜ ້  ກ່ຽວ ຂາຫັກ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ປິື່ນປົວໝົດ ຈໍານວນ 10.000.000 ກີບ ໃນກໍລະນີນີໍ້ ທ້າວ ກ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜ ນ ຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ 
ຄຼື: ຄ່າປິື່ນປົວ ຈໍານວນ 10.000.000 ກີບ, ຄ່າທົດແທນການຂາດລາຍໄດ້ 70% ຂອງເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນ ຈໍາ 
ນວນ 2.000.000 ກີບ x 70%= 1.400.000 ກີບ ໃນໄລຍະ ຫົກເດຼືອນ ນັບແຕ່ວັນບາດເຈັບເປັນຕົໍ້ນໄປ. 

ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ "ຫກປຊ" ສ້າງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນໂດຍລັດຖະບານ ເປັນກົງຈັກໜຶື່ງ ຂອງກະ 
ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີສະພາບໍລິຫານ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍ ຜ້  ຕາງໜ້າ ຈາກລັດຖະບານ, ຜ ້ໃຊ້
ແຮງງານ ແລະ ຜ້  ອອກແຮງງານ. ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ "ຫກປຊ" ມີໜ້າທີື່ສົມທົບກັບພາກ 
ສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ, ຄ້ ຸມຄອງກອງທຶນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ 
ແລະ ໃຫ້ການບໍລິຫານອຸດໜ ນຕ່າງໆແກ່ຜ ້ ປະກັນຕົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົໍ້າ101. 

ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມາຈາກແຫ ື່ງຕ່າງໆ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ງົບປະມານສົມທົບ ຂອງລັດຖະບານ; 
2) ເງິນສົມທົບ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫ ວດ; 
3) ເງິນສົມທົບ ຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ; 
4) ເງິນສົມທົບ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ; 
5) ເງິນສົມທົບ ຂອງຜ ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜ ້ສະໝັກໃຈ; 
6) ດອກເບ້ຍ ຫ ຼື ຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຈາກການໃຫ້ລັດກ ້ຢຼືມເງິນຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 
ແຫ ື່ງກອງທຶນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍໍ້ 1,2,3 ແລະ 4 ແມ່ນແຫ ື່ງທຶນແບບບັງຄັບ, ສ່ວນ ຂໍໍ້ 5 ແມ່ນແຫ ື່ງ

ທຶນແບບສະໝັກໃຈ102. 
ໃນບັນດາແຫ ື່ງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມດັື່ງກ່າວນີໍ້ຂໍອະທິບາຍສະເພາະແຕ່ການເຂົໍ້າເປັນສະມາຊິກກອງທຶນ

ປະກັນສັງຄົມ ຂອງຜ້  ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຊຶື່ງພວກກ່ຽວມີພັນທະສົມທົບເງິນຕາມອັດຕາ ດັື່ງນີໍ້: 
ຜ້  ໃຊ້ແຮງງານສົມທົບເງິນ ຫົກສ່ວນຮ້ອຍ (6%) ແລະ ຜ້  ອອກແຮງງານ ສົມທົບເງິນ ຫ້າຈຸດຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ

(5,5%) ຂອງເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານແຕ່ລະເດຼືອນ103. ສະແດງວ່າການສົມທົບເງິນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຂອງ 
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແມ່ນເດຼືອນລະ ສິບເອັດຈຸດຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (11,5%) ຂອງເງິນເດຼືອນພວກກ່ຽວທີື່ໄດ້ຮັບ ແຕ່ສ ງ
ສຸດບໍື່ເກີນເພດານເງິນປະກັນຕົນທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ. 

 
 

                                                           
101 ແຜ່ນພັບອະທິບາຍກ່ຽວກັບກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
102 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບ ປີ 2013 ມາດຕາ 54 
103 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບ ປີ 2013 ມາດຕາ 55 ຂໍໍ້ 2 ແລະ ມາດຕາ 56 ຂໍໍ້ 2 
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ລາຍການ ພ ື້ນຖານຄິດໄລ່ເງິນເດ ອນ ອັດຕາ ຈໍານວນເງິນສົມທົບແຕ່ລະເດ ອນ 

ຜ ້ອອກແຮງງານ 2.000.0000 5,5% 110.000 
ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ 9.000.000 6% 540.000 
  

ເມຼືື່ອເກີດມີເຫດການໃດໜຶື່ງທີື່ກ່າວມາເທິງນີໍ້ ຜ້  ເປັນສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດ
ໜ ນປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍອີງຕາມລະດັບເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນຂອງຜ້  ກ່ຽວ ຊຶື່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການອຸດໜ ນປະ 
ກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ໃນພາກທີ II ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບ ປີ 2013 
ແລະ ວິທີຄິດໄລ່ການອຸດໜ ນແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ເບິື່ງແຜ່ນພັບຂອງຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີື່ຄັດ
ຕິດ ໃນປຼືໍ້ມຫົວນີໍ້. 

ຕົວຢ່າງ: ນາງ ກ ເຂົໍ້າເຮັດວຽກ ຢ ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ຕາ  ແໜ່ງ ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫ າດ, ໄດ້ເງິນເດຼືອນ ເດຼືອນ
ລະ 5.000.000 ກີບ ຊຶື່ງໃນ ໄລຍະ ປະຕິບັດວຽກງານນັໍ້ນ ຜ ້ ກ່ຽວໄດ້ອອກລ ກ, ນາງ ກ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜ ນອອກ
ລ ກເທົື່າກັບ 80% ຂອງເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນ ໃນໄລຍະ ສາມເດຼືອນເຄິື່ງ (3,5 ເດຼືອນ) ຊຶື່ງເທົື່າກັບ 5.000.000 
ກີບ×80%= 4.000.000 ກີບ ຕໍື່ເດຼືອນ ລວມສາມເດຼືອນເຄິື່ງເທົື່າກັບ 4.000.000 ກີບ×3,5 ເດຼືອນ= 
14.000.000 ກີບ. ນອກນີໍ້ ຜ້ ຸກ່ຽວຍັງໄດ້ຮັບເງິນບາ  ເນັດອອກລ ກໜຶື່ງຄົນ ເທົື່າກັບ 60% ຂອງເງິນເດຼືອນປະກັນ
ຕົນ 5.000.000 ກີບ×60%= 3.000.000 ກີບ. 
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ບົດທີ 5 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 

1. ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 
1.1 ຄວາມໝາຍ 
ວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແມນ່ກິດຈະກໍາຮ່ວມລະຫວ່າງ ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ແລະ 

ຜ ້ອອກແຮງງານ ໃນການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຊຶື່ງລວມມີ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກ, ມາດຕະການທີື່ເໝາະສມົ ເພຼືື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນ 
ຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ວິທີປ້ອງກັນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ, ປ້ອງກັນການບາດເຈັບ ແລະ ປ້ອງກັນບໍື່ໃຫ້ເກີດພະ 
ຍາດອາຊີບ ແລະ ການສ້າງໃຫ້ເປັນວັດທະນະທໍາຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກເທຼືື່ອລະກ້າວ104. 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແມ່ນການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພ, ດ ແລສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ໃຫ້ປາສະຈາກຄວາມສ່ຽງທີື່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ຕໍື່ຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ, 
ຈິດໃຈ ຫ ຼື ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານສໍາລັບຜ ້ອອກແຮງງານ ແມ່ນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົໍ້ນຕໍຂອງລັດຖະບານ ໃນການວາງນະໂຍບາຍ ເພຼືື່ອເປັນພຼືໍ້ນຖານອັນສໍາຄັນໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ນໍາ
ໄປຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດເຂົໍ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຊຶື່ງເປັນສິດທິພຼືໍ້ນຖານຂອງຜ ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນໃນ
ທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ລວມທັງຜ ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ. 

1.2 ຄວາມສໍາຄັນ 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ມຄີວາມສໍາຄັນ ຊຶື່ງຕ້ອງມກີານຮັບປະກັນບໍື່ໃຫ້ມີອຸບປະຕິເຫດແຮງ
ງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບຈາກການເຮັດວຽກ. ຕາມການຄາດຄະເນຂອງ ອົງການແຮງງານສາກົນເຫັນວ່າໃນແຕ່ລະປີ
ມີຜ ້ເສຍຊີວິດຈໍານວນ 2,3 ລ້ານຄົນ, ສະເລ່ຍແລ້ວໃນແຕ່ລະວັນ ມີຜ ້ເສຍຊີວິດ 6.400 ຄົນ  ແລະ ມີທ່າອ່ຽງນັບມຼືໍ້
ນັບຈະເພີື່ມຂຶໍ້ນ. ຕໍື່ບັນຫາດັື່ງກ່າວບັນດານັກຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ຜ ຊ້່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພແຮງງານໄດ້ໃຫ້ທັດສະ 
ນະວ່າ ແປດສີບສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍນັໍ້ນ ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ ້ ຖ້າລັດ 
ຖະບານ, ອົງການຈັດຕັໍ້ງສັງຄົມ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ຫາກມີນະໂຍບາຍ, ມແີຜນການ, ມີລະບຽບ, ມມີາດຕະ 
ການເຄັື່ງຄັດ ເພຼືື່ອປ້ອງກັນ. ພ້ອມກັນນັໍ້ນ, ອົງການແຮງງານສາກົນ ຈຶື່ງໄດ້ມສີົນທິສັນຍາທີື່ພົວ ພັນເຖິງວຽກງານ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຈໍານວນ 14 ສະບັບ105. 

ຢ ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ  ແມ່ນຫາກເໍລີື່ມຕົໍ້ນເຄຼືື່ອນ
ໄຫວແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົໍ້ນມາ ຫ ັງຈາກທີື່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ມກີານປະຊຸມຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີື່ອາວຸໂສ
ໃນແຕ່ລະປີທີື່ເຫັນດີໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເອົາໃຈໃສ່ຕໍື່ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ຜ ອ້ອກແຮງງານຂອງ
ຕົນ ໂດຍສະເພາະໃນການປ້ອງກັນບໍື່ໃຫ້ເກີດອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບທີື່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນຍ້ອນ
ການເຮັດວຽກ. ນັບແຕນ່ັໍ້ນມາ ປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ໃນ
ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເປັນຕົໍ້ນໃນປີ 2005 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ໄດຮ້່ວມກັບອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ສ ນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຂະແໜງການອຼືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຫ້າ ປີ (2005-2010) ດ້ານ

                                                           
104 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 17 
105 ເວັບໄຊຂອງ ILO, ເຂົໍ້າເບີື່ງ ຄັໍ້ງວັນທີ 23 ກຸມພາ 2018, ehstoday.com/safety-leadership/celebrating-world-
safety-and-health-work-day 
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ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຊຶື່ງເປັນແຜນງານແຫ່ງຊາດຄັໍ້ງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດ ຫ້າ ປີ ຄັໍ້ງທີ II (2011-2015).  

ໃນໄລຍະຜ່ານມາຢ ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເກີດມີອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບຫ າຍພໍສົມຄວນໃນແຕ່
ລະປ,ີ ອີງໃສ່ການສໍາຫ ວດວິສາຫະກິດປີ 2006 ຂອງອົງການໄຈກາພຽງແຕ່ 355 ແຫ່ງ ມີຜ ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຍ້ອນ
ອຸບປະຕິເຫດແຮງງານເຖິງ 611 ຄົນ, ໃນນັໍ້ນເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ, ພິການ 3 ຄົນ, ຈາກຜົນຂອງການສໍາຫ ວດໃນປີ 
2008 ໃນ ຈໍານວນ 383 ວິສາຫະກິດ, ມີອຸບປະຕິເຫດ 234 ກໍລະນ,ີ ມີຜ ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ 531 ຄົນ, ໃນນັໍ້ນເສຍ
ຊີວິດ 7 ຄົນ, ພິການ 2 ຄົນ, ເປັນພະຍາດອາຊີບ 168 ຄົນ. ອຸບປະຕິເຫດແຮງງານທີື່ເກີດຂຶໍ້ນຢ ່ ສປປ ລາວ ຍັງບໍື່
ທັນໄດ້ມີລາຍງານແບບເປັນລະບົບເທຼືື່ອ, ຍັງບໍື່ມີຖານຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ບໍື່ມີລະບົບການເກັບກາໍ ແລະ ການລາຍງານທີື່
ມີປະສິດທິພາບ. ຕາມການລາຍງານຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ, ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ໃນໄລຍະໜຶື່ງປີຜ່ານມາ (2016) ມີຜ ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຍ້ອນອຸບປະຕິເຫດ
ແຮງງານທັງໝົດ 106 ຄົນ, ໃນນັໍ້ນເສຍອົງຄະ 30 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 8 ຄົນ (ສະເພາະແຕ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່
ໄດ້ຜ່ານການກວດກາຈໍ ານວນ 3,000 ກວ່າແຫ່ງ). ສໍາລັບພະຍາດອາຊີບທີື່ເກີດຂຶໍ້ນຍ້ອນການເຮັດວຽກໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາຍັງບໍື່ທັນໄດ້ມີການພິສ ດ, ບໍື່ໄດ້ມີການຢັໍ້ງຢຼືນວ່າຜ ້ໃດເປັນພະຍາດອາຊີບ ເພາະຍັງບໍື່ທັນມີບັນຊີລາຍຊຼືື່ພະຍາດ
ອາຊີບເທຼືື່ອ. 

1.3  ຈຸດປະສົງ 

ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ມີຈຸດປະສົງສົື່ງເສີມ ແລະ ຊອກຫາມາດຕະການແກ້
ໄຂກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເພຼືື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງການເກີດອຸບປະຕິເຫດ
ແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບທີື່ອາດຈະເກີດຂຶໍ້ນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີື່ດີ, ບໍື່ມີຜົນກະທົບຕໍື່
ສຸຂະພາບຂອງແຮງງານ, ແນໃສ່ ສົື່ງເສີມວຽກງານທີື່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທໍາ, ຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິດຂອງ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການ
ເປັນຢ ່ຂອງເຂົາເຈົໍ້ານັບມຼືໍ້ນັບດີຂຶໍ້ນ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນການສົື່ງເສີມການລົງທຶນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືໍ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

2. ການປູ້ອງກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບແຮງງານ 
2.1  ພັນທະຂອງລັດ 
ລັດມີພັນທະຕໍື່ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ກໍານົດ, ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດ 

ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍ: 
- ການມີມາດຕະການປ້ອງກັນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນສາເຫດ

ຕົໍ້ນຕໍຂອງໄພອັນຕະລາຍ ທີື່ອາດເກີດຂຶໍ້ນຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ; 
- ການກໍານົດໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜ ້

ອອກແຮງງານ ແລະ ພາກສວ່ນອຼືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະ 
ຖານທີື່ເຮັດວຽກ; 

2) ກໍານົດມາດຕະຖານ, ປຸກລະດົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ; 
3) ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເປັນແຕ່ລະ 

ໄລຍະ ຊຶື່ງລວມມີອົງການຮັບຜິດຊອບການຮ່ວມມຼືລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ, ການສະໜອງຂໍໍ້
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ມ ນ ຂ່າວສານ, ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ ແລະ ການເປັນພະຍາດອາຊີບ; 

4)  ລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມເຂົໍ້າໃນການວິເຄາະ, ວິໄຈ, ຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຫ ຼື ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານທີື່ຜະລິດ ເຄຼືື່ອງມຼື, ອຸບປະກອນ ຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 
ລວມທັງເຄຼືື່ອງປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ; 

5) ສ້າງບັນຊີພະຍາດອາຊີບທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລຼືກັບຜ ້ຕາງໜ້າຂອງ
ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ; 

6)  ມີມາດຕະການ ເພຼືື່ອປົກປ້ອງຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ໃ້ຫ້ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຄວາມບໍື່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍື່ວຽກງານ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ106.  

2.2  ພັນທະ ຂອງຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 
ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີພັນທະຕໍື່ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ດັື່ງນີໍ້: 
1)  ວາງມາດຕະການ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກຢ ່

ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕົນ ດ້ວຍວິທີການທີື່ເໝາະສົມ;  
2)  ຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ, ເຄຼືື່ອງຈັກ, ອຸບປະກອນ, ຂັໍ້ນຕອນການຜະລິດທາດ ຫ ຼື ສານເຄມີ 

ແລະ ວັດຖຸລະເບີດໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ມີຄວາມປອດໄພ ຫ ຼື ບໍື່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍື່ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ;  
3)  ກວດກາຢ່າງເປັນປະຈໍາບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ປັບປຸງຖ້າເຫັນວ່າບໍື່ເໝາະສົມ;  
4)  ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶື່ງຄັໍ້ງຕໍື່ປີ ແລ້ວລາຍງານຕໍື່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ;  
5)  ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບຄວາມປອດໄພ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດໃນການເຮັດວຽກ ເພຼືື່ອໃຫ້

ມີເງຼືື່ອນໄຂທີື່ດີຕໍື່ສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ;  
6)  ສະໜອງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສະຫວັດດີການ ໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານຢ່າງເໝາະສົມ;  
7)  ສະໜອງຂ້ໍມ ນ ຂ່າວສານ, ຄໍາແນະນໍາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປົກປ້ອງຜ ້ອອກແຮງງານ; 
8)  ສະໜອງອຸບປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານຢ່າງຄົບ

ຖ້ວນ ແລະ ໂດຍບໍື່ເສຍຄ່າ;  
9)  ບໍື່ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ສິື່ງເສບຕິດ ຫ ຼື ດຼືື່ມ, ເສບສິື່ງມຶນເມົາຢ ່ພາຍໃນ ຫ ຼື ບໍລເິວນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ;  
10)  ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມຮ ພ້ຼືໍ້ນຖານ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ການປ້ອງ

ກັນ ການຕິດເຊຼືໍ້ອພະຍາດ ເປັນຕົໍ້ນ ເຊຼືໍ້ອເຮສໄອວີ (ພະຍາດເອດ) ໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານຢ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງຄັໍ້ງ ຕໍື່ປີ;  
11) ຈັດໃຫ້ມີພະນັກງານຮັບຜິດຊອບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ; 
12) ມີພັນທະອຼືື່ນຕາມທີື່ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ107. 

2.3 ພັນທະ ຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານ 
 ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີພັນທະຕໍື່ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ດັື່ງນີໍ້: 

1) ຜ ອ້ອກແຮງງານ ຕ້ອງປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ, ຮ່ວມມຼື ແລະ ເຂົໍ້າ
ຮ່ວມກິດຈະກໍາທີື່ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ອົງການຈັດຕັໍ້ງອຼືື່ນຈັດຂຶໍ້ນ;  
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2) ຖ້າຫາກສັງເກດເຫັນ ຫ ຼື ເຊຼືື່ອວ່າຈະມີໄພອັນຕະລາຍຕໍື່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຜ ້ກ່ຽວ 
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື  ຜ ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫ ຼື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂອງຕົນໂດຍດ່ວນ; 

3) ພາຍຫ ັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກແລ້ວ ຖ້າເຫັນວ່າຜ ້ໃຊ້
ແຮງງານຫາກບໍື່ເອົາໃຈໃສ່ ຫ ຼື ບໍື່ແກ້ໄຂ ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຫ ຼື ໜ່ວຍ
ງານຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ຫ ຼື ການຈັດຕັໍ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄວ108.  

2.4  ພັນທະ ຂອງຜ ູ້ອອກແບບ, ຜ ູ້ຜະລິດ, ຜ ູ້ນໍາເຂົື້າ, ຜ ູ້ສະໜອງ ຫ   ຜ ູ້ຂົນສົົ່ງ ແລະ ຜ ູ້ຕິດ
ຕັື້ງ 

ຜ ອ້ອກແບບ, ຜ ຜ້ະລິດ, ຜ ນ້ໍາເຂົໍ້າ, ຜ ສ້ະໜອງ ຫ ຼື ຜ ້ຂົນສົື່ງ ແລະ ຜ ຕ້ິດຕັໍ້ງເຄຼືື່ອງຈັກ, ອຸບປະກອນ ຫ ຼື ວັດສະ
ດຸຕ້ອງຮັບປະກັນ ດັື່ງນີໍ້: 

1) ຮັບປະກັນໃຫ້ເຄຼືື່ອງຈັກ, ອຸບປະກອນ ຫ ຼື ວັດສະດຸ ໄດ້ຖຼືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ບໍື່ເປັນອັນຕະລາຍ
ຕໍື່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ນ້ໍາໃຊ້; 

2)  ແນະນໍາວິທີການຕິດຕັໍ້ງເຄຼືື່ອງຈັກ, ອຸບປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸອຼືື່ນ, ໃຫ້ຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນອັນ 
ຕະລາຍ ຂອງເຄຼືື່ອງຈັກ, ອຸບປະກອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີື່ອາດມີຕໍື່ຜ ້ນໍາໃຊ້ ພ້ອມທັງແນະນໍາວິທີປ້ອງກັນ; 

3)  ສຶກສາ, ວິໄຈ ຫ ຼື ສະໜອງບົດຮຽນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ຄວາມຮ ້ໃໝ່ທີື່ສອດຄ່ອງກັບສອງຂໍໍ້ເທິງ
ນີໍ້109.  

2.5  ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການສ້າງກົດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ການລາຍງານອບຸປະຕິ
ເຫດແຮງງານ 

ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຢ ່ໃນ
ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກຂອງຕົນຢ່າງເປັນປະຈໍາແລ້ວ ສ້າງບົດລາຍງານຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງນັໍ້ນໃຫ້ອົງການ
ກວດກາແຮງງານຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶື່ງຄັໍ້ງຕໍື່ປີ. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສາມາດດໍາເນີນໂດຍຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ, ເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດ 
ກາແຮງງານ ຫ ຼື ອົງການບໍລິການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານແຮງງານ. 

ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງສ້າງກົດລະບຽບພາຍໃນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານ
ການປຶກສາຫາລຼືກັບໜ່ວຍກໍາມະບານ ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ອອກແຮງງານສ່ວນຫ າຍໃນຫົວໜ່ວຍ
ແຮງງານນັໍ້ນ110.  

ເມຼືື່ອອຸບປະຕິເຫດແຮງງານຫາກເກີດຂຶໍ້ນ ຢ ໃ່ນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານຕ້ອງໄດພ້ັກ
ວຽກ ແຕ່ ສີື່ ວັນຂຶໍ້ນໄປ ຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານຕ້ອງບັນທຶກເຫດການຢ່າງລະອຽດແລ້ວລາຍງານໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ແຮງງານ. ຖ້າເຮັດໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮ້າຍແຮງ, ເຈັບປ່ວຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫ ຼື ເສຍຊີວິດ ຕ້ອງລາຍງານ
ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານທີື່ຢ ່ໃກ້ສຸດ ພາຍໃນ ສາມ ວັນ111. 
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2.6 ພະນັກງານ ແລະ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ຢ ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ມີຜ ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ ໜຶື່ງຮ້ອຍ (100) ຄົນ ລົງມາ ຕ້ອງແຕ່ງຕັໍ້ງພະນັກງານຮັບຜິດ 
ຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຢ ່ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶື່ງ ຄົນ112.  

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ມີຜ ອ້ອກແຮງງານຫ າຍກວ່າ ໜຶື່ງຮ້ອຍ (100) ຄົນ ຕ້ອງສ້າງຕັໍ້ງໜ່ວຍງານ ຫ ຼື ຄະນະກໍາ
ມະການຮັບ ຜິດຊອບຢ ່ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ແລະ ແຕ່ງຕັໍ້ງພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງໜ້ອຍ ສອງ ຄົນຂຶໍ້ນໄປ 
ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ113. 

2.7 ພະນັກງານແພດ ປະຈໍາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ການກວດສຸຂະພາບ 

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ຕັໍ້ງຢ ເ່ຂດຊານເມຼືອງ ຫ ຼື ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ທີື່ມຜີ ອ້ອກແຮງງານແຕ ່ ຫ້າສີບ (50) 
ຄົນຂຶໍ້ນໄປ ຕ້ອງມີແພດປະຈໍາຢ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງຄົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ມີໜ້ອຍກວ່າ ຫ້າສີບ (50) ຄົນ ໃຫ້ມີຕ ້
ຢາ, ມີຢາທີື່ຈາໍເປັນໃນການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ຜ ຮ້ັບຜິດຊອບປະຖົມພະຍາບານ114. 

ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ຜ ອ້ອກແຮງງານໄດ້ຮັບການກວດສຂຸະພາບຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶື່ງຄັໍ້ງຕໍື່ປີ, ສໍາລັບຜ ທີ້ື່ເຮັດ
ວຽກອັນຕະລາຍຕໍື່ສຸຂະພາບ ແລະ ເຮັດວຽກກາງຄຼືນຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ ສອງຄັໍ້ງຕໍື່ປີ ໂດຍຜ ້ໃຊ້ແຮງງານເປັນຜ ້ຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການໃຊ້ຈ່າຍ115. 

3. ອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊບີ      
 3.1  ອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ 
ອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແມ່ນອຸບປະຕິເຫດທີື່ເກີດຂຶໍ້ນກັບຜ ້ອອກແຮງງານໃນເວລາເຮັດວຽກຢ ່ໃນ ແລະ ຢ ່

ນອກສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ແລະ ໃນສະຖານທີື່ພັກຜ່ອນຊົື່ວຄາວຂອງເວລາເຮັດວຽກຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ໃນເວລາ
ເດີນທາງໄປມາເຮັດວຽກ. 

ອຸບປະຕິເຫດທີື່ເກີດຂຶໍ້ນກັບຜ ້ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງບໍື່ແມ່ນຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານມອບໝາຍ
ໃຫ້ບໍື່ຖຼືວ່າເປັນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ116. 

ອຸບປະຕິເຫດແຮງງານທີື່ຮ້າຍແຮງ ແມ່ນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານທີື່ເກີດຂຶໍ້ນ ອັນພາໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດ ຫ ຼື ການ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຫ ຼື ມີຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຊັບສິນເປັນຈໍານວນມະຫາສານ.     

ຕົວຢ່າງ 1: ທ້າວ ກ ເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ເອ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຂະນະທີື່ປະຕິບັດງານໃນ
ການຮີດເຄຼືື່ອງ, ໄຟຟ້າໄດ້ຊ໊ອດຜ ້ກ່ຽວຈົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ໃນກໍລະນີນີໍ້ເອີໍ້ນວ່າ ອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ. 

ຕົວຢ່າງ 2: ທ້າວ ຂ ຢ ່ໂຮງງານດຽວກັນກັບ ທ້າວ ກ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວໄປສົື່ງເອກະສານໃນໂມງ
ເຮັດວຽກ ພາຍຫ ັງໄດ້ສົື່ງເອກະສານແລ້ວ ຜ ້ກ່ຽວພັດເລີຍໄປວຽກສ່ວນຕົວຢ ່ທາງອຼືື່ນແລ້ວໄດ້ເກີດອຸບປະຕິເຫດຂຶໍ້ນ 
ໃນກໍລະນີນີໍ້ ບໍື່ຖຼືວ່າເປັນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ. 

 

                                                           
112 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 123, ວັກ 1 
113 ຄໍາສັື່ງແນະນໍາ ສະບັບເລກທີ 2159/ຮສສ, ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2015 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັໍ້ງພະນັກງານ ແລະ ໜ່ວຍງານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຂໍໍ້ 1.1 
114 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 124 
115 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 126 
116 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 128 
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3.2  ພະຍາດອາຊີບ 
ພະຍາດອາຊີບ ແມ່ນພະຍາດທີື່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກການອອກແຮງງານ, ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຍັງບໍື່ທັນມີບັນຊີລາຍຊຼືື່

ພະຍາດອາຊີບເທຼືື່ອ ແນວໃດກໍຕາມປັດຈຸບັນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສົມທົບກັບຂະແໜງ 
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຄົໍ້ນຄວ້າກໍານດົບັນຊີລາຍຊຼືື່ພະຍາດອາຊີບຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງໃສ່ລາຍຊຼືື່ພະຍາດອາຊີບຂອງ
ອົງການແຮງງານສາກົນເປັນຫ ັກ, ແຕ່ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ພະຍາດອາຊີບສາມາດເກີດຂຶໍ້ນຈາກການສໍາຜັດສານຕ່າງໆໃນ
ລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ ເປັນຕົໍ້ນ ສານເຄມີ, ການກະທົບທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຫດການທາງຊີວະພາບ ແລະ ການ
ຕິດເຊຼືໍ້ອ ຫ ຼື ແມ່ກາຝາກບີ, ພະຍາດທີື່ເກີດຢ ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ພະຍາດຜິວໜັງ, ການຜິດປົກກະຕິຂອງກ້າມ 
ຊີໍ້ນ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດ ແລະ ພຶດຕິກໍາ, ການເປັນມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດອຼືື່ນ117. 

ການປ້ອງກັນພະຍາດອາຊີບ ແມ່ນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ, 
ຖຼືກສຸຂານາໄມ, ສ້າງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃນການເຮັດວຽກ ເພຼືື່ອປາສະຈາກສິື່ງທີື່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍື່ສຸຂະ 
ພາບ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ. 

ຕົວຢ່າງ 1: ກ່ອນເຂົໍ້າເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານຜະລິດທໍື່ນໍໍ້າ ນາງ ກ ໄດ້ໄປກວດສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ທ່ານໝໍໄດ້
ຢັໍ້ງຢຼືນວ່າຜ ້ກ່ຽວບໍື່ໄດ້ເປັນພະຍາດຫຍັງ, ຈາກນັໍ້ນ ລາວກໍໄດເ້ຂົໍ້າເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານຜະລິດທໍື່ນໍໍ້າດັື່ງກ່າວເປັນເວລາ 
10 ປີ ລາວໄດ້ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ໄດ້ໄປກວດສຸຂະພາບຢ ່ໂຮງໝໍ, ຜ ຊ້່ຽວຊານແພດໄດ້ເວົໍ້າວ່າລາວເປັນພະຍາດປອດ 
ຍ້ອນໄດ້ສໍາຜັດກັບຝຸ່ນລະອອງຂອງທໍື່ນໍໍ້າ. ເຈົໍ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານໄດ້ລົງໄປກວດກາ ແລະ ເຫັນວ່າຜ ້ກ່ຽວເຄີຍໄດ້
ເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານຜະລິດທໍື່ ເປັນເວລາ 10 ປີ ແລະ ເຄີຍໄດ້ສໍາຜັດກັບຝຸ່ນລະອອງຂອງທໍື່ນໍໍ້າແທ້ ນີໍ້ກໍໝາຍຄວາມ
ວ່າ ນາງ ກ ເປັນພະຍາດອາຊີບ.  

ຕົວຢ່າງ 2: ທ້າວ ຂ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານດຽວກັນກັບ ນາງ ກ, ກ່ອນເຂົໍ້າເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານຜະລິດທໍື່ນໍໍ້າ  
ທ້າວ ຂ ໄດ້ໄປກວດສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ທ່ານໝໍ ໄດ້ຢັໍ້ງຢຼືນວ່າຜ ້ກ່ຽວບໍື່ໄດ້ເປັນພະຍາດຫຍັງ, ຫ ທັງສອງເບຼືໍ້ອງກໍ
ຍັງໄດ້ຍິນເປັນປົກກະຕິ. ລາວໄດ້ເຮັດວຽກກັບໂຮງງານດັື່ງກ່າວເປັນເວລາ 10 ປີ ຕໍື່ມາໄລຍະໜຶື່ງຫ ຂອງລາວບໍື່ໄດ້ຍິນ
ດີ ເລີຍໄປກວດຫ ຕົນເອງຢ ່ໂຮງໝໍ ທ່ານໝໍໄດ້ຢັໍ້ງຢຼືນວ່າ ຫ  ລາວໄດ້ສ ນເສຍການໄດ້ຍິນກວ່າຜ່ານມາ. ເຈົໍ້າໜ້າທີື່ໄດ້
ລົງໄປກວດກາໂຮງງານ ແລະ ເຫັນວ່າຜ ້ກ່ຽວບໍື່ເຄີຍເຮັດວຽກບ່ອນມີສຽງດັງ ນີໍ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜ ້ກ່ຽວບໍື່ໄດ້ເປັນພະ 
ຍາດອາຊີບ. 

3.3 ການປິົ່ນປົວຜ ູ້ອອກແຮງງານຍ້ອນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ 

ຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫາກໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື 
ອົງການປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິື່ນປົວຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ. ໄລຍະ
ຂອງການປິື່ນປົວ ແລະ ຟຼືໍ້ນຟ ສຸຂະພາບນັໍ້ນ ຜ ອ້ອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນຕາມປົກກະຕິແຕ່ບໍື່ໃຫ້ເກີນ ຫົກ 
ເດຼືອນ, ຖ້າເກີນນັໍ້ນ ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ອົງການປະກັນສັງຄົມ ຈະເປັນຜ ຈ້່າຍຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງ 
ຄົມ. ຖ້າເສຍຊີວິດຕ້ອງຈ່າຍສໍາລັບຊາປະນະກິດສົບ, ເງິນອຸດໜ ນເສຍຊີວິດເທຼືື່ອດຽວຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການ
ປະກັນສັງຄົມ. ຖ້າໄປເຮັດວຽກຢ ່ບ່ອນອຼືື່ນ ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດນັໍ້ນ ການເຄຼືື່ອນຍ້າຍສົບ ຫ ຼື ອັດຖິຂອງຜ ້ກ່ຽວໄປໃຫ້
ຄອບຄົວ ໃຫ້ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານເປັນຜ ຮ້ັບຜດິຊອບ118. ໃນກລໍະນີທີື່ຜ ອ້ອກແຮງງານຫາກເສຍອົງຄະ ຫ ຼື ສ ນເສຍອະໄວ
ຍະວະຂອງຮ່າງກາຍຍ້ອນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ຫ ຼື ພະຍາດອາຊີບ ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ຫ ຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະ
ກັນສັງຄົມຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍເງິນອຸດໜ ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ. 

 

                                                           
117 ລາຍລະອຽດກະລຸນາເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ບັນຊີລາຍຊຼືື່ພະຍາດອາຊີບ ສະບັບປັບປຸງປີ 2010 
118 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 128 
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3.4  ການອຸດໜ ນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ຫ   ອຸບປະຕິເຫດອ ົ່ນ 
ການອຸດໜ ນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ຫ ຼື ອຸບປະຕິເຫດອຼືື່ນ ແມ່ນການສະໜອງເງິນອຸດໜ ນ

ເສຍກໍາລັງແຮງງານຊົື່ວຄາວ, ເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະເທຼືື່ອດຽວ ຫ ຼື ລາຍເດຼືອນໃຫ້ຜ ປ້ະກັນຕົນທີື່ປະສົບອຸບປະຕິເຫດ
ແຮງງານ, ເປັນພະຍາດອາຊີບ ຫ ຼື ປະສົບອຸບປະຕິເຫດອຼືື່ນ. 

3.4.1 ເງ ົ່ອນໄຂຮັບການອຸດໜ ນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ຫ   ອຸບປະຕເິຫດ
ອ ົ່ນ 

ຜ ທີ້ື່ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜ ນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ຫ ຼື ອຸບປະຕິເຫດອຼືື່ນຕ້ອງມເີງຼືື່ອນໄຂ ດັື່ງນີໍ້:  
1) ໄດ້ຖອກເງິນເຂົໍ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ນັບແຕໜຶ່ື່ງເດຼືອນຂຶໍ້ນໄປສໍາລັບຜ ທີ້ື່ປະກັນຕົນທີື່ປະສົບອຸບປະຕິ

ເຫດແຮງງານ ຫ ຼື ພະຍາດອາຊີບ ແລະ ສິບສອງເດຼືອນຂຶໍ້ນໄປສໍາລັບຜ ປ້ະກັນຕົນທີື່ປະສົບອຸບປະຕິເຫດອຼືື່ນ; 
2) ຂາດສະມັດຖະພາບແຮງງານ ແລະ ສະພາວະປົກກະຕິຂອງຈິດໃຈຍ້ອນປະສົບອຸບປະຕິເຫດແຮງງານຢ ່

ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ, ໄລຍະທາງໄປກັບລະຫວ່າງທີື່ພັກເຊົາຫາບ່ອນເຮັດວຽກ ຫ ຼື ໄລຍະການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານ
ທາງລັດຖະການ; 

3) ເປັນພະຍາດອາຊີບທີື່ເກີດຈາກວຽກງານວິຊາສະເພາະ; 
4) ເສຍອົງຄະ ຫ ຼື ເສຍອະໄວຍະວະໃດໜຼືື່ງຂອງຮ່າງກາຍຍ້ອນປະສົບອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາ

ຊີບ, ອຸບປະຕິເຫດອຼືື່ນ ຫ ຼື ເປັນພະຍາດທົື່ວໄປ119. 

3.4.2 ປະເພດ ແລະ ລະດັບການເສຍອົງຄະ 
ປະເພດລະດັບການເສຍອົງຄະ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຕາມຕາຕະລາງ ດັື່ງນີໍ້: 

ປະເພດ ລະດັບເສຍອົງຄະ ຮ ບການອຸດໜ ນ 
1 81-100% ລາຍເດຼືອນ 
2 71-80% ລາຍເດຼືອນ 
3 61-70% ລາຍເດຼືອນ 
4 51-60% ລາຍເດຼືອນ 
5 41-50% ລາຍເດຼືອນ 

6 31-40% ເທຼືື່ອດຽວ 
7 21-30% ເທຼືື່ອດຽວ 
8 1-20% ເທຼືື່ອດຽວ 

 

3.4.3 ເງິນອຸດໜ ນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ຫ   ອຸບປະຕິເຫດອ ົ່ນ 
ເງິນອຸດໜ ນເສຍກໍາລັງແຮງງານຊົື່ວຄາວທີື່ປະສົບອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ຫ ຼື ພະຍາດອາຊີບ ເທົື່າກັບ ເຈັດສີບ

ສ່ວນຮ້ອຍ (70%) ຂອງເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ ຫົກ ເດຼືອນສຸດທ້າຍຂອງຜ ກ້່ຽວໃນໄລຍະບໍ ື່ເກີນ ຫົກເດຼືອນ
ເປັນໄລຍະທໍາອິດ; 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຄ ມີເງິນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ 6 ເດຼືອນສຸດທ້າຍ 1.500.000 ກີບ. 
ການຄິດໄລ ່1.500.000 ກີບ x 70% = 1.050.000 ກບີ. 

                                                           
119 ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບເລກທ ີ2751/ຮສສ, ລົງວັນທ ີ24 ກໍລະກົດ 2015 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນ
ສັງຄົມ ຂໍໍ້ 2.3.1 



55 
 

ໃນກໍລະນີ ຜ ້ເສຍກໍາລັງແຮງງານຊົື່ວຄາວທີື່ໄດຮ້ັບເງິນອຸດໜ ນຄົບ ຫົກເດຼືອນແລ້ວ ຫາກຍັງບໍື່ສາມາດຕີລາຄາ
ເປັນການເສຍອົງຄະ ກໍໃຫ້ໄປກວດສຸຂະພາບຄຼືນໃໝ່ໂດຍມີການຢັໍ້ງຢຼືນດ້ານການແພດ ເພຼືື່ອສຼືບຕໍື່ຮັບເງິນອຸດໜ ນ
ເສຍກໍາລັງແຮງງານຊົື່ວຄາວເທົື່າກັບ ຫົກສີບສ່ວນຮ້ອຍ (60%) ຂອງເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ ຫົກເດຼືອນສຸດ
ທ້າຍຂອງຜ ກ້່ຽວໃນໄລຍະບໍ ື່ເກີນ ຫົກເດຼືອນ ເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍ. 

ເງິນອຸດໜ ນເສຍກໍາລັງແຮງງານຊົື່ວຄາວຂອງຜ ປ້ະກັນຕົນທີື່ປະສົບອຸບປະຕິເຫດອຼືື່ນ ຫ ຼື ເປັນພະຍາດທົື່ວໄປ 
ແມ່ນ ຫົກສີບສ່ວນຮ້ອຍ (60%) ຂອງເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ ຫົກເດຼືອນສຸດທ້າຍຂອງຜ ກ້່ຽວໃນໄລຍະບໍື່ເກີນ 
ຫົກເດຼືອນ120. 

3.4.4 ການຄິດໄລເ່ງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະເທ ົ່ອດຽວ 
ເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະເທຼືື່ອດຽວຂອງຜ ້ປະກັນຕົນທີື່ເສຍອົງຄະ ຍ້ອນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ຫ ຼື ພະຍາດອາ

ຊີບ ແຕ່ປະເພດ ຫົກ ຫາ ແປດ ເທົື່າກັບລະດັບການເສຍອົງຄະ ຄ ນ ສິບສອງ (12) ເດຼືອນ ຕາມເງິນເດຼືອນປະກັນ
ຕົນສະເລ່ຍ ຫົກເດຼືອນສຸດທ້າຍຂອງຜ ້ກ່ຽວ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຈ ເສຍອົງຄະປະເພດ 6, ລະດັບ 31% ມເີງິນເດຼືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ 6 ເດຼືອນສຸດທ້າຍເທົື່າ
ກັບ 1.500.000 ກີບ. 

ການຄິດໄລ່ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 31% x 12 ເດຼືອນ x 1.500.000 ກີບ = 5.580.000 ກີບ. 
ເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະເທຼືື່ອດຽວຂອງຜ ້ປະກັນຕົນທີື່ເສຍອົງຄະ ຍ້ອນອຸບປະຕິເຫດອຼືື່ນ ຫ ຼື ເປັນພະຍາດທົື່ວ

ໄປເທົື່າກັບລະດັບການເສຍອົງຄະ ຄ ນ ສິບ (10) ເດຼືອນຕາມເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ ຫົກເດຼືອນສຸດທ້າຍຂອງ
ຜ ກ້່ຽວ121. 

 

3.4.5 ການຄິດໄລເ່ງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະລາຍເດ ອນ 
ເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະລາຍເດຼືອນຂອງຜ ປ້ະກັນຕົນທີື່ເສຍອົງຄະ ຍ້ອນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ຫ ຼື ພະຍາດອາ

ຊີບແຕ່ປະເພດ ໜຶື່ງ ຫາ ຫ້າ ເທົື່າກັບລະດັບການເສຍອົງຄະ ຄ ນ ເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ ຫົກເດຼືອນ ສຸດທ້າຍ
ຂອງຜ ກ້່ຽວ.  

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຊ ເສຍອົງຄະປະເພດ 1, ລະດັບ 81% ມເີງິນເດຼືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ 6 ເດຼືອນສຸດທ້າຍເທົື່າ
ກັບ 1.500.000 ກີບ. 

ການຄິດໄລ່ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 81% x 1.500.000 ກີບ = 1.215.000 ກີບຕໍື່ເດຼືອນ. 
ຖ້າຜ ເ້ສຍອົງຄະຫາກຍັງປະຕິບັດໜ້າທີື່ປະຈໍາການ ຊຶື່ງໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນປົກກະຕິ ຫ ຼື ຮັບເງິນອຸດໜ ນບໍານານ

ແລ້ວ ຜ ກ້່ຽວຈະໄດ້ຮັບເງິນ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະລາຍເດຼືອນຂອງຕົນ. 
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຊ ຍັງປະຕິບັດໜ້າທີື່ປະຈໍາການ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນປົກກະຕິ ຫ ຼື ຮັບອຸດໜ ນບໍານານ. ຖ້າ

ຜ ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະລາຍເດຼືອນ ເທົື່າກັບ 1.215.000 ກີບຕໍື່ເດຼືອນ. 
ການຄິດໄລ່ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 1.215.000 ກີບ x 50% = 607.500 ກີບຕໍື່ເດຼືອນ. 
ເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະປະຈໍາການ ໃຫ້ຖຼືເອົາຊັໍ້ນຂັໍ້ນເງິນເດຼືອນຂອງຜ ້ກ່ຽວໃນເວລາໄດ້ຮັບອະນຸມັດປະເພດ

ແລະ ລະດັບການເສຍອົງຄະເປັນຕົວຕັໍ້ງໂດຍບໍື່ໃຫ້ຄິດໄລ່ເພີື່ມຕາມການເລຼືື່ອນຊັໍ້ນຂັໍ້ນເງິນເດຼືອນຕາມປົກກະຕິ. 

                                                           
120 ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບເລກທ ີ2751/ຮສສ, ລົງວັນທ ີ24 ກໍລະກົດ 2015 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນ
ສັງຄົມ ຂໍໍ້ 2.3.4 
121 ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບເລກທ ີ2751/ຮສສ, ລົງວັນທ ີ24 ກໍລະກົດ 2015 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນ
ສັງຄົມ ຂໍໍ້ 2.3.5  
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ເງິນອຸດໜ ນຜ ້ເສຍອົງຄະລາຍເດຼືອນຂອງຜ ້ເສຍອົງຄະຍ້ອນອຸບປະຕິເຫດອຼືື່ນ ຫ ຼື ເປັນພະຍາດທົື່ວໄປເທົື່າກັບ
ລະດັບການເສຍອົງຄະ ຄ ນ ເກົໍ້າສີບສ່ວນຮ້ອຍ (90%) ຂອງເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ ຫົກເດຼືອນ ສຸດທ້າຍຂອງ
ຜ ກ້່ຽວ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ດ ເສຍອົງຄະປະເພດ 2, ລະດັບ 71% ມເີງິນເດຼືອນປະກັນຕົນສະເລ່ຍ 6 ເດຼືອນສຸດທ້າຍເທົື່າ
ກັບ 1.500.000 ກີບ. 

ການຄິດໄລ່ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 71% x (90% x 1.500.000 ກີບ) = 958.500 ກີບຕໍື່ເດຼືອນ. 
ຖ້າຜ ກ້່ຽວຫາກຍັງປະຕິບັດໜ້າທີື່ປະຈໍາການກຈໍະໄດ້ຮັບເງິນ 50% ຂອງເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະ ແລະ ໄດຮ້ັບ

ເງິນ 25% ຂອງເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະໃນເວລາພັກຮັບເງິນອຸດໜ ນບໍານານ122; 
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຕ ມີເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະເທົື່າກັບ 958.500 ກີບ;  
- ໄລຍະຍັງປະຈໍາການເທົື່າກັບ 958.500 ກີບ x 50% = 479.250 ກ ີບຕໍື່ເດຼືອນ. 
- ໄລຍະພັກຮັບບໍານານເທົື່າກັບ 958.500 ກີບ x 25% = 239.625 ກີບຕໍື່ເດຼືອນ. 

3.4.6 ການຄິດໄລເ່ງິນອຸດໜ ນຜ ູ້ດ ແລຜ ູ້ເສຍອົງຄະ 
ຜ ເ້ສຍອົງຄະປະເພດ 1 ທີື່ບໍື່ສາມາດຊ່ວຍເຫ ຼືອຕົນເອງໄດ້ຈະມຜີ ດ້ ແລ ຊຶື່ງຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜ ນດ ແລເປັນ

ລາຍເດຼືອນເທົື່າກັບ ເຈັດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (70%) ຂອງເງິນອຸດໜ ນເສຍອົງຄະຕາມຄວາມເປັນຈິງ; 
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຖ ເສຍອົງຄະປະເພດ 1 ເທົື່າກັບ 1.215.000 ກີບ. 
ການຄິດໄລ່: 70% x 1.215.000 ກີບ = 850.500 ກີບຕໍື່ເດຼືອນ. 
ໃນກໍລະນີຜ ເ້ສຍອົງຄະ ປະເພດ 1 ຫ ຼື ປະເພດພິເສດ ຢ ່ສ ນເສຍອົງຄະທີື່ໄດເ້ສຍຊີວິດແລ້ວ ຜ ດ້ ແລຈະໄດ້ຮັບ

ເງິນອຸດໜ ນດ ແລເທຼືື່ອດຽວເທົື່າກັບ ຫ້າເດຼືອນ ຂອງເງິນອຸດໜ ນດ ແລ ເປັນຈຸດເລີື່ມ ຖ້າປີດ ແລ ຫາກເກີນ ຫ້າປີ ຂຶໍ້ນ
ໄປ ກໍຈະໄດ້ຮັບເພີື່ມ ສອງປີ ໃດເທົື່າກັບ ໜຶື່ງເດຼືອນ123. 

3.4.7 ການຄິດໄລເ່ງິນອຸດໜ ນເສຍຊີວິດ 
ເງິນອຸດໜ ນເສຍຊີວິດໃຫ້ຄິດໄລ ່ດັື່ງນີໍ້: 
1) ເງິນອຸດໜ ນຊາປະນະກິດສົບ: 
- ຜ ປ້ະກັນຕົນໄດເ້ສຍຊີວິດໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົື່າກັບ ສິບສອງເດຼືອນ ຂອງເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບໍານານ, 

ເງິນເສຍກໍາລັງແຮງງານ ຫ ຼື ເສຍອົງຄະໂດຍສະເລ່ຍເອົາ ຫົກເດຼືອນ ສຸດທ້າຍຂອງຜ ກ້່ຽວ. 
-  ຜົວ ຫ ຼື ເມຍຂອງຜ ປ້ະກັນຕົນຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົື່າກັບຫົກເດຼືອນຂອງເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນ

ໂດຍສະເລ່ຍເອົາ ຫົກເດຼືອນ ສຸດທ້າຍຂອງຜ ປ້ະກັນຕົນ;  
-  ລ ກທີື່ມີອາຍຸບໍື່ເກີນ ສິບແປດ ປີຂອງຜ ້ປະກັນຕົນຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົື່າກັບ ສາມເດຼືອນ ຂອງ

ເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນໂດຍສະເລ່ຍເອົາ ຫົກເດຼືອນ ສຸດທ້າຍຂອງຜ ປ້ະກັນຕົນ. 
2)  ເງິນອຸດໜ ນຄອບຄົວຂອງຜ ປ້ະກັນຕົນທີື່ເສຍຊີວິດໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົື່າກັບເງິນເດຼືອນປະກັນຕົນ, ເງິນອຸດ

ໜ ນບໍານານ, ເງນິອຸດໜ ນເສຍກໍາລັງແຮງງານ ຫ ຼື ເສຍອົງຄະໂດຍສະເລ່ຍເອົາ ຫົກເດຼືອນ ສຸດທ້າຍ ຄ ນ ສິບຫ້າ (15) 
ປີການ ຫ ຼື ປີປະກັນຕົນເປັນຈຸດເລີື່ມ ຖ້າຫາກເກີນ ສິບຫ້າ (15) ປີໃຫ້ຄິດໄລເ່ພີື່ມ ສອງ ປີໃດເທົື່າກັບ ໜຶື່ງເດຼືອນ. 

                                                           
122 ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບເລກທ ີ2751/ຮສສ, ລົງວັນທ ີ24 ກໍລະກົດ 2015 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນ
ສັງຄົມ ຂໍໍ້ 2.3.6 
123 ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບເລກທ ີ2751/ຮສສ, ລົງວັນທ ີ24 ກໍລະກົດ 2015 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນ
ສັງຄົມ ຂໍໍ້ 2.3.8 
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4.  ການປະຕິບັດທີົ່ດີກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຢ ່
ໃນສະຖານທີົ່ເຮັດວຽກ 
4.1  ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການເຄ ົ່ອນຍ້າຍວັດສະດຸ 

 ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການເຄຼືື່ອນຍ້າຍວັດສະດຸ ຕ້ອງໄດ້ມີການກໍານົດຂອບເຂດ, ສະຖານທີື່ ແລະ ວິທີການ 
ໃນການເກັບມ້ຽນ ແລະ ເຄຼືື່ອນຍ້າຍໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມຄຸນລັກສະນະ ແລະ ເຕັກນິກວັດສະດທີຸື່ນໍາໃຊ້ເຂົໍ້າໃນການຜະ 
ລິດ, ການອອກແຮງງານ ເປັນຕົໍ້ນ ການຈັດວາງຂອບເຂດດ້ວຍການແຕ້ມເສັໍ້ນຂອບເຂດ, ການຈັດຫາສະຖານທີື່ ໃນ
ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການເຄຼືື່ອນຍ້າຍວັດສະດຸ ເປັນຕົໍ້ນ ແຍກເອົາວັດສະດຸ ແລະ ຜະລິດຕະພນັທີື່ບໍື່ຈໍາເປັນອອກຈາກ
ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຕ້ອງວາງໄວ້ບ່ອນກໍານົດໄວ້, ປະຢັດພຼືໍ້ນທີື່ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຖ້ານເກັບມ້ຽນທີື່ມີຫ າຍຊັໍ້ນ, ຈັດແຈງ
ບ່ອນເກັບມ້ຽນ ເຄຼືື່ອງມຼື ແລະ ເຄຼືື່ອງໃຊ້ແຕ່ລະອັນ, ນໍາໃຊ້ບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄຼືື່ອນທີື່ໄດ້, ສິື່ງຂອງທີື່ນໍາໃຊ້ເລຼືໍ້ອຍໆຄວນ
ໄວ້ຢ ່ໃກ້, ນໍາໃຊ້ລໍໍ້ຍ ້, ລໍໍ້ເລຼືື່ອນ ແລະ ລົດລາກຊ່ວຍໃນການຂົນຍ້າຍ, ຢ່າຍົກເຄຼືື່ອງສ ງເກີນຄວາມຈໍາເປັນ, ຕ້ອງຍົກ 
ຍ້າຍໃນລະດັບແຂນສອກຕາມມາດຕະຖານຂອງການເຮັດວຽກ. 

   
 

ເສັໍ້ນທາງການຂົນຍ້າຍບໍື່ໃຫ້ມີສິື່ງກີດຂວາງ           ບ່ອນເກັບມ້ຽນວັດຖຸ, ອຸບປະກອນ              ບ່ອນເກັບມ້ຽນທີື່ມີຫ າຍຊັໍ້ນແລະມີລໍໍ້ 
 

4.2  ການເຮດັວຽກຢ ່ບອ່ນສ ງ 
ໃນການເຮັດວຽກຢ ່ບ່ອນສ ງ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງມີວິທີປ້ອງກັນບໍື່ໃຫ້ວັດສະດຸ, ອຸບປະກອນ ແລະ ເຄຼືື່ອງມຼື

ຕົກລົງພຼືໍ້ນ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຕາໜ່າງທີື່ສາມາດຮັບນໍໍ້າໜັກໄດ້ອ້ອມຕຶກອາຄານ, ບ່ອນໃດ ມີຮ  ຫ ຼື ປ່ອງທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ
ຈະຕົກຕ້ອງອັດໄວ້ ຫ ຼື ເຮັດຮາວກັນໄວ້, ນໍາໃຊ້ເຊຼືອກ ຫ ຼື ສາຍນີລະໄພ, ໝວກກັນກະທົບທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ໃນ
ເວລາເຮັດວຽກຢ ່ເທິງຫ ັງຄາ ແລະ ຢ ່ບ່ອນສ ງ, ມັດຂັໍ້ນໄດຂຶໍ້ນລົງ ແລະ ມັດຮ້ານນັື່ງໃສ່ ຕຶກ ອາຄານໃຫ້ແໜ້ນ, ການ
ຕັໍ້ງເສົາຮ້ານນັື່ງໃຫ້ຕັໍ້ງສາກກັບພຼືໍ້ນທີື່ຮາບພຽງ ແລະ ອຼືື່ນໆ. 

   

 
 
 
 
 
 
 
ມັດຂັໍ້ນໄດ ໃສ່ດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມ  ຕາໜ່າງອ້ອມຕຶກປ້ອງກັນສິື່ງຂອງຕົກໃສ່  ໃສ່ສາຍຮັດນີລະໄພ ຕັໍ້ງເສົາຮ້ານນັື່ງ ໃຫ້ຕັໍ້ງສາກກັບພຼືໍ້ນ 
              ທີື່ພຽງ ແລະ ມັດຕິດຕຶກໃຫ້ແໜ້ນ 
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4.3  ການອອກແບບສະຖານທີົ່ເຮັດວຽກ 
ໃນການອອກແບບສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຄວນຈັດວາງເຄຼືື່ອງມຼືທີື່ກະແຈກກະຈາຍໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍຈັດລຽງ

ຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງໜ້າວຽກ, ປັບລະດັບຄວາມສ ງຂອງການເຮັດວຽກໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜ ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນ 
ໃຫ້ຢ ໃ່ນລະດັບສະດວກ ແລະ ຢ ່ໃນລະດັບແຂນສອກ, ໃຊ້ຕວົຈັບ ແລະ ອຸບປະກອນອຼືື່ນ ເພຼືື່ອຍຶດຈັບຊິໍ້ນງານ, ໃຊ້
ຮາງເນີໍ້ງ ແລະ ລ ກກິໍ້ງເພຼືື່ອປະຢັດພະລັງງານ, ຈັດແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ປຸ່ມເປີດ ປິດ ໃຫ້ສາມາດໄຈ້ແຍກ ແລະ ເຫັນ
ໄດ້ງ່າຍ, ຄວນວາງເຄຼືື່ອງມຼື ແລະ ອຸບປະກອນທີື່ມັກໃຊ້ ໃຫ້ເອົາໄວ້ໃກ້ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ້ງ່າຍ. 
 

             
ເຮັດວຽກໃນລະດັບຂອງແຂນສອກ       ອຸບປະກອນເອົາໄວ້ບ່ອນທີື່ຍຼືໍ້ເຖິງໄດ້ງ່າຍ     ເຄຼືື່ອງມຼືທີື່ແຂວນ ຕ້ອງສະດວກໃນການເຄຼືື່ອນຍ້າຍ 
 

4.4  ຄວາມປອດໄພຂອງເຄ ົ່ອງຈັກ 

 ເພຼືື່ອຄວາມປອດໄພຂອງການນໍາໃຊ້ເຄຼືື່ອງຈັກຢ ່ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຄວນຈັດຫາ ຫ ຼື 
ຈັດຊຼືໍ້ເຄຼືື່ອງຈັກ ແລະ ວັດຖ ປະກອນ ທີື່ມີຄວາມປອດໄພ ຊຶື່ງທຸກຈຸດທີື່ເຄຼືື່ອນໄຫວໄດ້ ບໍື່ໃຫ້ມີອັນຕະລາຍ, ນໍາໃຊ້
ເຄຼືື່ອງປ້ອນຊ່ວຍ ເພຼືື່ອຫ ີກເວັໍ້ນອັນຕະລາຍ, ໃຊ້ເຄຼືື່ອງປ້ອງກັນບໍລິເວນພາກສ່ວນທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ, ໃຊ້ປຸ່ມເປດີ ປິດ 
ສຸກເສີນທີື່ເຫັນໄດ້ງ່າຍ, ຕ້ອງບົວລະບັດຮັກສາເຄຼືື່ອງຈັກ ພ້ອມທັງຕິດປ້າຍ "ອັນຕະລາຍ ຫ້າມເດີນເຄ່ຼືອງຈັກ" ໃນຂະ 
ນະສ້ອມແປງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາເຄຼືື່ອງຈັກ ແລະ ວັດຖ ປະກອນໃນການເຮັດວຽກ. 

 
 

ຕິດຕັໍ້ງເຄຼືື່ອງປ້ອງກັນບໍລິເວນທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ           ແຜງປຸ່ມເປີດ ປິດ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ງ່າຍ                  ບົວລະບັດຮັກສາເຄຼືື່ອງຈັກເປັນປະຈໍາ 
 

4.5  ການສ້າງສິົ່ງແວດລອ້ມທາງກາຍະພາບ 
ເພຼືື່ອສ້າງສິື່ງແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບຢ ່ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຄວນເປີດໃຫ້ມີແສງ

ສະຫວ່າງຈາກທໍາມະຊາດ, ຕ້ອງຈັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານມີແສງສະຫວ່າງທີື່ເໝາະສົມກັບວຽກຂອງຕົນເອງ, ມີການ
ລະບາຍອາກາດທີື່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະເພີື່ມການລະບາຍອາກາດຈາກທໍາມະຊາດ, ນໍາໃຊ້ພັດລົມ ເພຼືື່ອເພີື່ມການ
ໄຫ ວຽນຂອງອາກາດ, ປ້ອງກັນຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມໜາວ, ຮັບປະກັນວ່າແຫ ື່ງກໍາເນີດສຽງດັງ ແລະ ຂີໍ້ຝຸ່ນ
ໄດ້ແຍກອອກ ຫ ຼື ໄດ້ປົກປິດແລ້ວ ແລະ ເກັບຮັກສາສານເຄມີທີື່ເປັນອັນຕະລາຍທັງໝົດ ໄວ້ບ່ອນທີື່ໄດ້ຈັດສັນໄວ້, 
ເກັບຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟໃຫ້ຢ ່ຫ່າງໄກຈາກແຫ ື່ງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຟ, ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຕິດຕັໍ້ງເຄຼືື່ອງຕັດໄຟຟ້າ, ທຸກ
ອຸບປະກອນໄຟຟ້າໄດ້ຕໍື່ສາຍດິນ, ຈັດຫາອຸບປະກອນບັໍ້ງມອດໄຟທີື່ເໝາະສົມໃຫ້ຢ ່ໃກ້ແຫ ື່ງກໍາເນີດໄຟ, ຈັດຫາຖັງຂີໍ້
ເຫຍຼືໍ້ອໂດຍແຍກປະເພດຂີໍ້ເຫຍຼືໍ້ອ ເພຼືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອຼືື່ນໆ. 
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  ແສງສະຫວ່າງຈາກທໍາມະຊາດ          ການລະບາຍອາກາດ            ການເກັບຮັກສາສານເຄມີ          ການແຍກປະເພດຂີໍ້ເຫຍຼືໍ້ອ 
 

4.6  ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສະຫວັດດີການ 
 ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຄວນສະໜອງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ຈໍາເປັນຢ ່ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ເປັນຕົໍ້ນ ນໍໍ້າດຼືື່ມ
ທີື່ສະອາດ, ອ່າງລ້າງມຼື, ຫ້ອງສຸຂານາໄມ ໂດຍແຍກເພດ ຍິງ ຊາຍ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທີື່ພັກຜ່ອນ, ຕ ້ມ້ຽນ
ເຄຼືື່ອງນຸ່ງ, ລົດຮັບສົື່ງ, ບ່ອນຝາກລົດ,  ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ໃຫ້ເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍ, 
ການເບິື່ງແຍງລ ກນ້ອຍ ແລະ ອຼືື່ນໆ. 
 

         
            ນໍໍ້າດຼືື່ມ                      ຫ້ອງນໍໍ້າ ຊາຍ ຍິງ               ອາຫານສໍາລັບພະນັກງານ            ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ                 
 

     
  ລົດຮັບສົື່ງພະນັກງານ    ບ່ອນຝາກລົດພະນັກງານ           ຕ ້ມ້ຽນເຄຼືື່ອງ                   ພັກຜ່ອນ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍເລຼືໍ້ອຍໆ  
 

4.7  ການສະໜອງອຸບປະກອນປູ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ  
 ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງສະໜອງອຸບປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (Personal Protective Equipment–
PPE) ໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນໃຫ້ພຽງພໍ, ຖຼືກຕ້ອງຕາມລັກສະນະຂອງວຽກ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ໂດຍບໍື່
ເສຍຄ່າ  ເຊັື່ນ: ເກີບປ້ອງກັນ, ໝວກກັນກະທົບ, ແວ່ນຕາກນັແສງ, ເຄຼືື່ອງປ້ອງກັນສຽງ, ຜ້າອັດປາກ, ສາຍຮັດນີລະ
ໄພ ແລະ ອຼືື່ນໆ. 
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    ເກີບປ້ອງກັນ               ໝວກກັນກະທົບ                           ແວ່ນຕາກັນແສງ                    ເຄຼືື່ອງປ້ອງກັນສຽງ 
 

         
           ສາຍຮດັນີລະໄພ                                    ຜ້າອັດປາກ                                    ຖົງມຼື     
               

4.8  ການກຽມພ້ອມກໍລະນສີຸກເສີນ 
ທຸກສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຄວນມີຕ ້ຢາ, ມີຢາທີື່ຈໍາເປັນ ແລະ ມີຜ ້ຮັບຜິດຊອບປະຖົມພະຍາບານ, ຄວນສະ  

ໜອງອຸບປະກອນປະຖົມພະຍາບານ, ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເບິື່ງແຍງສຸຂະພາບຂັໍ້ນຕົໍ້ນ, ມີທາງໜີໄພ
ທີື່ບໍື່ມີສິື່ງກີດຂວາງ ແລະ ຮ ້ວິທີໜີໄພໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ ແລະ ອຼືື່ນໆ. 
 

  
        ບັໍ້ງມອດໄພ ແລະ ຕ ້ມອດໄຟ         ແຜນຜັງໜີໄພ               ທາງໜີໄພ               ສັນຍານເຕຼືອນໄພສຸກເສີນ 

                
           ຕ ້ຢາ            ອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານ  ອົບຮົມການມອດໄຟ 
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ບົດທີ 6 
ການແກູ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍງ່ທາງດາ້ນແຮງງານ 

1. ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວກັບ ການແກູ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ 
1.1 ຄວາມໝາຍ 
ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ແມ່ນການທີື່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຕົກລົງກັນບໍື່ໄດ້ກ່ຽວກັບບັນ 

ຫາແຮງງານ ເຊັື່ນ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ124 ຊຶື່ງໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂໍໍ້ 2 ຂອງ
ບົດນີໍ້. 

ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ແມ່ນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ຫ ຼື ສຶກສາອົບຮົມຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ທີື່ຢ ່ຮາກຖານ ເພຼືື່ອຫາທາງອອກ ໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈກັນ ແລະ ສາມາດຕົກລົງ
ກັນໄດ້ ແລະ ຢຸດຕິຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ການແກ້ໄຂໂດຍຝ່າຍທີ
ສາມ. ການແກ້ໄຂ ແມ່ນບົນພຼືໍ້ນຖານສັນຍາແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານທີື່ປະກອບດ້ວຍການປະນີປະ
ນອມ, ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ, ການແກ້ໄຂດ້ວຍຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ, ການ
ຕັດສີນຂອງສານ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ມີລັກສະນະສາກົນ125. 

1.2 ຄວາມສໍາຄັນ 
ລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ ແລະ ຖຼືເອົາການແກ້ໄຂ

ດັື່ງກ່າວເປັນບ ລິມະສິດ. ເມຼືື່ອມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານຍຼືື່ນຫາສານ ເພຼືື່ອໃຫ້ສານພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມກົດ    
ໝາຍ, ສານຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງນັໍ້ນ ກ່ອນຄະດີອຼືື່ນ ເນຼືື່ອງຈາກວ່າ ມີຜົນກະທົບຕໍື່ການດໍາລົງຊີວິດ, ການ
ເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນຊາວຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ກະທົບຕໍື່ເສດຖະກິດ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ຫ ຼື 
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຢຸດສະງັກ. ໃນການແກ້ໄຂນີໍ້ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຂໍໍ້ຂັດ
ແຍ່ງທີື່ເກີດຂຶໍ້ນນັໍ້ນ ຍຸດຕິລົງ, ເປັນການຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຄ ກ່ໍລະນີ ເຮັດໃຫ້ຄ ່
ກໍລະນີສາມາດເຂົໍ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັໍ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຄ ່ກໍລະນ ີ ທັງ
ສາມາດຮ່ວມວຽກງານກັນໄດ້, ພ້ອມກັນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດທັງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນ
ເອງ, ຕໍື່ສັງຄົມ, ຕໍື່ປະເທດຊາດ, ສົົື່ງເສີມການສ້າງສາຍພົວພັນແຮງງານທີື່ດີລະ ຫວ່າງ ຄ ່ກໍລະນີ ແລະ ຮັບປະກັນການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເຊຼືື່ອໝັໍ້ນຕໍື່ອົງການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມ
ຍຸຕິທໍາ. 

1.3 ຈຸດປະສົງ 
ຈຸດປະສົງການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານແຮງງານ ແມ່ນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ອອກ 

ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຍຸດຕິຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້
ອອກແຮງງານ ທີື່ຕົກລົງກັນບໍື່ໄດກ້່ຽວກັບບັນຫາແຮງງານ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານສາມາດດໍາເນີນຕໍື່ໄປໄດ້ປົກກະຕິ, ເຮັດ
ໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານສາມາດລົງລອຍກັນໄດ້, ຮັກສາໄດ້ຄວາມສາມກັຄີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ກໍຫ ີກລ້ຽງການນັດຢຸດງານ  ທັງເປັນການຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕທໍິາ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ
ມີຄວາມສະຫງົບ. 

                                                           
124 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 147 ວັກ 1  
125 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 148 
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2. ປະເພດຂໍື້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ 
2.1 ຂໍື້ຂັດແຍ່ງແຮງງານດ້ານກົດໝາຍ 
ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແມ່ນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຈາກຝ່າຍໃດໜຶື່ງທີື່ບໍື່ປະຕິບັດຕາມກົດ  

ໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ກົດລະບຽບພາຍໃນ, ສັນຍາແຮງງານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ນິຕກິໍາແຮງງານ ເຊັື່ນ: ການເຮັດ
ວຽກເພີື່ມໂມງເກີນກວ່າກົດໝາຍກໍານົດ, ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານຕໍື່າກວ່າຄ່າແຮງງານຂັໍ້ນຕໍື່າສຸດ ທີື່ລັດຖະບານກໍານົດ 
ຫ ຼື ລະເມີດລະບຽບການອອກແຮງງານ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານ ຫ ຼື ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ນິຕິກໍາອຼືື່ນ.  

ຕົວຢ່າງ: ການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງເກີນກວ່າກົດໝາຍກໍານົດ ແມ່ນການເຮັດວຽກນອກໂມງ ເຮັດວຽກໂດຍທົື່ວ
ໄປ ຕາມວັນເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ 8 ຊົື່ວໂມງຕໍື່ມຼືໍ້ ຊຶື່ງຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ເຮັດວຽກ ເກີນກວ່ານັໍ້ນ ແຕ່ບໍື່ໄດ້ຮັບເງິນ
ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງດັື່ງກ່າວ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບ ຄ່າແຮງງານເພີື່ມໂມງ ຕາມທີື່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້. 

ຕົວຢ່າງ: ການລະເມີດລະບຽບການອອກແຮງງານ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ສັນຍາແຮງ
ງານ ຫ ຼື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ນິຕິກໍາອຼືື່ນ. ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ເຮັດສັນຍາແຮງງານກັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຂອງ
ລາວໃນການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ 1.100.000 ກີບ ຕໍື່ເດຼືອນ, ເມຼືື່ອຮອດກໍານົດເວລາທ້າຍເດຼືອນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານບໍື່ຈ່າຍ
ຄ່າແຮງງານໃຫ້ລາວໄດ້, ຜ ້ອອກແຮງງານຈຶື່ງມາຮຽກ ຮ້ອງເອົາຄ່າແຮງງານດັື່ື່ງກ່າວຕາມທີື່ໄດ້ກາໍນົດໄວ້. 
 ນອກຈາກນັໍ້ນ, ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແມ່ນຂໍໍ້ກໍານົດທີື່ກົດໝາຍໄດ້ກາໍນົດໄວ້ ເປັນຕົໍ້ນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ຊຶື່ງເປັນພັນທະຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງ
ງານ126 ແຕ່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານບໍື່ປະຕິບັດ ຫ ຼື ປະຕິບັດໄດ້ສ່ວນໃດໜຶື່ງຈຶື່ງເກີດມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ. 

ຕົວຢ່າງ: ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິດຕັໍ້ງເຄຼືື່ອງປັບອາກາດແທນພັດລົມ ຫ ຼື ຕິດຕັໍ້ງໄຟຈະໄດ້ແສງສະຫວ່າງເພີື່ມ. 
ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງໜຶື່ງ ມີຫ າຍຫ້ອງເຮັດວຽກ ແລະ ໄດ້ຕິດເຄຼືື່ອງປັບອາກາດໃຫ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ 

ແຕ່ມີຫ້ອງຈໍານວນໜຶື່ງຕິດພັດລົມ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກໃນຫ້ອງພັດລົມນັໍ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິດເຄຼືື່ອງ
ປັບອາກາດເຊັື່ນກັນ ຈຶື່ງມີການເຈລະນາກັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຊຶື່ງແຕ່ລະຝ່າຍຕ່າງກໍອ້າງເຫດອ້າງຜົນໃນການເຈລະຈາ 
ແລະ ກາຍເປັນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ຖຼືກສະເໜີໃຫ້ມີການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ. 
 ນອກຈາກນັໍ້ນ, ກໍຍັງມີການຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານລະບຽບການ ເຊັື່ນ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດຕັໍ້ງກໍາມະບານ
ມີເວລາປະຊຸມກັນໜຶື່ງເທຼືື່ອຕໍື່ເດຼືອນ, ຂໍໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເຊັື່ນ
ການໃຊ້ອຸບປະກອນ, ເຄຼືື່ອງມຼື ເພຼືື່ອປ້ອງກັນອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ອຼືື່ນໆ127. 

ຕົວຢ່າງ: ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດຕັໍ້ງກໍາມະບານ ທີື່ມີເວລາປະຊຸມກັນ 1 ຄັໍ້ງ ຕໍື່ເດຼືອນ. 
ໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດມີຜ ້ອອກແຮງງານຈໍານວນຫ າຍ ແລະ ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນເອງ ແລະ 

ຂາດການພົວພັນກັນລະຫວ່າງຜ ້ອອກແຮງງານໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມັກຄີໃນໂຮງງານບໍື່ໜັກແໜ້ນ 
ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດຕັໍ້ງກໍາມະບານ ແລະ ມີການປະຊຸມກັນ 1 ຄັໍ້ງ ຕໍື່ເດຼືອນ ໂດຍໃຫ້
ການຈັດຕັໍ້ງກໍາມະບານ ເປັນເຈົໍ້າການນໍາພາ ໃນການຈັດກິດຈະກໍາ ຫ ຼື ປະຊຸມກັນໃນແຕ່ລະເດຼືອນ ເພຼືື່ອໃຫ້ມີການ
ປະກອບຄາໍເຫັນພາຍໃນໂຮງງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຫ າຍຂຶໍ້ນ ແຕ່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານບໍື່ຍອມ ເພາະຢ້ານ
ວ່າຖ້າມີການຈັດຕັໍ້ງດັື່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານຕໍື່ລອງກັບຕົນ ຊຶື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຜົນປະໂຫຍດ ຊຶື່ງເອີໍ້ນວ່າ 
ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານກົດໝາຍ. 

                                                           
126 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 119 
127 ໜ ພັນ ມະຫາພົນ ປຼືໍ້ມແບບຮຽນກົດໝາຍແຮງງານ ພິມຄັໍ້ງທີ 1 ປີ 2006 ໜ້າ 53 
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2.2 ຂໍື້ຂັດແຍ່ງແຮງງານດ້ານຜົນປະໂຫຍດ 
ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ພົວພັນເຖິງການຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ອັນໃໝ່ທີື່ແນໃສ່ດັດປັບສາຍພົວພັນແຮງງານໄປສ ່ສະພາບການໃໝ່ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ
ແກ້ໄຂ ໂດຍຜ ້ໃຊ້ແຮງງານບໍື່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ຫ ຼື ສັນຍາແຮງງານແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍການຮຽກ 
ຮ້ອງຂອງຜ ້ອອກແຮງງານທາງດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຫ ຼື ດ້ານສະຫວັດດີການອາດກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງ
ທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັື່ນ ການຂໍຂຶໍ້ນເງິນເດຼືອນ. 

ເນຼືື່ອງຈາກຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ເຮັດວຽກມາຫ າຍປີ ແລະ ຄິດວາ່ຕົນເຮັດວຽກມີຄວາມຊໍານານງານຫ າຍຂຶໍ້ນ ຈຶື່ງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຂຶໍ້ນເງິນເດຼືອນໃຫ້ຕົນ ຊຶື່ງຢ ່ນອກເໜຼືອສັນຍາແຮງງານ ຫ ຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຫ ຼື ກົດ    
ໝາຍ. ສ່ວນຜ ້ໃຊ້ແຮງງານກໍມີສິດທີື່ຈະຂຶໍ້ນ ຫ ຼື ບໍື່ຂຶໍ້ນໃຫ້ກໍໄດ້ ເນຼືື່ອງຈາກຕົນເອງບໍື່ໄດ້ລະເມີດລະບຽບການທີື່ກໍານົດ
ໄວ້. ເຫັນວ່າ ກໍລະນີດັື່ງກ່າວ ເປັນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດອັນໃໝ່ທີື່ບໍື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້
ກ່ອນ ແລະ ນໍາໄປສ ່ການມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ກັບ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຊຶື່ງເອີໍ້ນວ່າ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານ
ຜົນປະໂຫຍດ. 

3. ຮ ບການແກູ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ 
ຮ ບການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງານ ມີ 5 ຮ ບການ ແຕກ່ານແກ້ໄຂນັໍ້ນ ອາດແກ້ໄຂຕາມລໍາດັບຂອງແຕ່ລະ

ຮ ບການ ຫ ຼື ບໍື່ເປັນໄປຕາມລໍາດັບດັື່ງກ່າວກໍໄດ້ ຊຶື່ງຮ ບການແກ້ໄຂດັື່ງກ່າວ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 

3.1 ການແກູ້ໄຂດ້ວຍການປະນີປະນອມ 
ການປະນີປະນອມ ແມ່ນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ 

ຢ ່ຂັໍ້ນຫົວໜ່ວຍແຮງງານເອງ ດ້ວຍການປຶກສາຫາລຼື, ເຈລະຈາ, ປະນີປະນອມກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ ລະຫວ່າງຜ ້ໃຊ້ແຮງ
ງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ128. 

ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດສະເໜີບັນຫາ ຫ ຼື ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຕົນຢ ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດໜຶື່ງ ດ້ວຍການປຶກສາ
ຫາລຼື ກັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ເພຼືື່ອຊອກຫາທາງອອກ ແລະ ແກ້ໄຂຮ່ວມກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ສະເໜີຂອງຝ່າຍໃດໜຶື່ງ, ສັນ 
ຍາແຮງງານ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບແຮງງານ. 

ໃນການປຶກສາຫາລຼືນັໍ້ນ, ແຕ່ລະຝ່າຍມີສິດເອົາຜ ້ຕາງໜ້າ ຫ ຼື ອົງການຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນເຂົໍ້າຮ່ວມນໍາ ຫ ຼື ສະ   
ເໜີເອົາບຸກຄົນທີສາມເປັນຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ.  

ການແກໄ້ຂຕ້ອງໃຫ້ຮ ຜ້ົນພາຍໃນ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕວ່ັນຝ່າຍໜຶື່ງໄດຮ້ັບການສະເໜີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນ ສໍາລັບຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງລາຍບຸກຄົນ ແລະ  ສາມສິບວັນ ສໍາລັບຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງລວມໝ ່. ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລຼື ແລະ 
ແກໄ້ຂນັໍ້ນ ຕ້ອງບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຜ ້ເຂົໍ້າຮ່ວມທັງໝົດ. ໃນກໍລະນບີໍື່ສາມາດແກ້ໄຂ
ດ້ວຍການປະນີປະນອມກັນ ຄ ກ່ໍລະນສີາມາດເລຼືອກຮ ບການອຼືື່ນ ເພຼືື່ອແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຕົນ.  

ໃນກໍລະນີທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກບໍື່ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກນັໍ້ນ ຝ່າຍອັບປະໂຫຍດ ກໍ
ມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ ອາດຈະບໍື່ຜ່ານການ
ປະນີປະນອມກໍໄດ້ ຖ້າຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ຫາກບໍື່ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການປະນີປະນອມໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນ ກໍສາມາດຍຼືື່ນໄປແກໄ້ຂ
ທາງດ້ານບໍລິຫານ. 
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3.2 ການແກູ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ 
ການແກ້ໄຂທາງບໍລິຫານ ແມ່ນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະ 

ໂຫຍດ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ129 ຊຶື່ງໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານດັື່ງກ່າວ ລັດຖະບານ ເປັນຜ ້ຄຸ້ມ
ຄອງຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົໍ້າການປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການອຼືື່ນ ແລະ ອົງການປົົກ
ຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຕາມການແບ່ງຂັໍ້ນຄຸ້ມຄອງ ຊຶື່ງມີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມຼືອງ, 
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ໜ່ວຍງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂັໍ້ນບ້ານ130. ໃນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂດັ
ແຍ່ງທາງບໍລິຫານນັໍ້ນ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຍຼືື່ນໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຕາມແຕ່
ລະຂັໍ້ນ ດັື່ງນີໍ້: 

ຜ ້ອອກແຮງງານຢ ່ນອກລະບົບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກໃນຄົວເຮຼືອນ ທີື່ມີຂໍໍ້ຂັດ
ແຍ່ງນັໍ້ນ ສາມາດສະເໜີໃຫ້ຄະນະແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຂັໍ້ນບ້ານ ເພຼືື່ອດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍຕາມລະບຽບການໄກ່ເກ່ຍຂັໍ້ນ
ບ້ານ. ໃນການໄກ່ເກ່ຍນັໍ້ນ ອາດແມ່ນໜ່ວຍງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັໍ້ນບ້ານ ຫ ຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັໍ້ນ
ບ້ານ. ໃນກໍລະນີທີື່ໜ່ວຍງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມບ້ານ ຫາກບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຄ ່ກໍລະນີມີສິດ
ສະເໜີຕໍື່ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສັງຄົມ ຂັໍ້ນເມຼືອງ ເພຼືື່ອສຼືບຕໍື່ແກ້ໄຂ. 

ຜ ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານບໍື່ເຖິງ ສິບຄົນ ທີື່ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ຊຶື່ງໄດ້ໄກ່ເກ່ຍຢ ່ໜ່ວຍ
ງານໄກ່ເກັື່ຍຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຂັໍ້ນບ້ານແລ້ວ ແຕ່ບໍື່ສໍາເລັດ ມີສິດສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຂັໍ້ນເມຼືອງແກ້ໄຂ ແລະ ໃນກໍລະນີບໍື່ື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຫ ຼື ຄ ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດໜຶື່ງບໍື່ມາຕາມການເຊີນ ໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນ 
ຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດສະເໜີໄປຍັງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂັໍ້ນແຂວງ 
ຫ ຼື ຮ້ອງຟ້ອງຕໍື່ສານ. ໃນກໍລະນີທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ບໍື່ເຖິງ 10 ຄົນ ແຕ່ເຂົາເຈົໍ້າມີໜ່ວຍງານຕາງໜ້າແລ້ວ ເຂົາເຈົໍ້າກໍ
ສາມາດໄກ່ເກ່ຍກັນໄດ້ ໂດຍບໍື່ຕ້ອງຜ່ານບ້ານ ແລະ ຖ້າບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ກໍສາມາດຍຼືື່ນໄປຫາຫ້ອງການແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັໍ້ນເມຼືອງ ເພຼືື່ອທໍາການໄກ່ເກ່ຍເລີຍກໍໄດ້. 

ຜ ້ອອກແຮງງານ ສາມາດສະເໜີໃຫ້ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັໍ້ນແຂວງແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ໃນກໍລະນີຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ມີຜ ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ ສິບຄົນ ຫາ ເກົໍ້າສິບເກົໍ້າຄົນ ແລະ ຂໍໍ້
ຂັດແຍ່ງທີື່ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັໍ້ນເມຼືອງ ບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ໃນກໍລະນີທີື່ ພະ
ແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັໍ້ນແຂວງ ຫາກບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້  ຫ ຼື ຄ ່ກໍລະນີຝ່າຍໃດໜຶື່ງຫາກບໍື່ມາ
ຕາມການເຊີນເຖິງສອງຄັໍ້ງ ໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນ ຄ ່ກໍລະນີ ສາມາດສະເໜີໄປຍັງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ຫ ຼື ຮ້ອງຟ້ອງຕໍື່ສານ. 

ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີສິດສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ພະແນກ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັໍ້ນແຂວງ ບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານແຕ່ໜຶື່ງ
ຮ້ອຍຄົນຂຶໍ້ນໄປ ແລະ ໃນກໍລະນີ ທີື່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສັງຄົມ ບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຫ ຼື ຄ ກ່ໍລະນີ
ຝ່າຍໃດໜຶື່ງບໍື່ມາຕາມການເຊີນເຖິງສອງຄັໍ້ງ ໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນ ຄ ກ່ໍລະນີ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍື່ສານ. 

ຜ ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫ ຼື ຜ ້ແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງບໍລິຫານ ຖຼືກແຕ່ງຕັໍ້ງຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານແຕ່ລະຂັໍ້ນ. 
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ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງບໍລິຫານ ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການສະ   
ເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນແຕ່ລະຂັໍ້ນ. 

ໃນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງບໍລິຫານໃນແຕ່ລະຂັໍ້ນ ຖ້າສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ແລ້ວ ກໍໃຫ້ເຮັດບົດບັນທຶກ 
ໂດຍແຕ່ລະຝ່າຍພ້ອມດ້ວຍພະຍານ ເຊັນຢັໍ້ງຢຼືນຮັບຮ ້ ແລ້ວສົື່ງບົດບັນທຶກດັື່ງກ່າວໃຫ້ການຈັດຕັໍ້ງກໍາມະບານ, 
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານຂັໍ້ນຂອງຕົນ ພາຍໃນກໍານົດ ຫ້າ ວັນ ເພຼືື່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ131. 

ໃນກໍລະນີ ບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ ້ຫ ຼື ແກ້ໄຂໄດ້ບາງສ່ວນ ພາຍໃນກໍານົດສິບຫ້າວັນແລ້ວ ຄ ່ກໍລະນີທີື່ບໍື່ພໍໃຈ ກໍ
ມີສິດຍຼືື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍື່ສານປະຊາຊົນ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນ132. 

3.3 ການແກູ້ໄຂດ້ວຍຄະນະກໍາມະການແກູ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ 
ຜ ້ທີື່ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜນົປະໂຫຍດ ທີື່ບໍື່ສາມາດໄກ່ເກ່ຍ, ປະນີປະນອມກັນໃນຂັໍ້ນບໍລິຫານ ສາມາດຍຼືື່ນຕໍື່ຄະ 

ນະກໍາມະການແກໄ້ຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ເພຼືື່ອທໍາການແກ້ໄຂໃຫ້ຕາມລະບຽບການ.  
ການແກ້ໄຂດ້ວຍຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ແມ່ນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນ

ປະໂຫຍດ. ເມຼືື່ອຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍ ຈາກຄ ່ກໍລະນີຝ່າຍໜຶື່ງ ຫ ຼື ທັງ
ສອງຝ່າຍ ຄະນະກໍາມະການດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ຕາມ

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ133.  
ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ ແມ່ນການຈັດຕັໍ້ງທີື່ມີຕົວແທນຈາກອົງການສາມຝ່າຍ ຊຶື່ງ

ຖຼືກແຕ່ງຕັໍ້ງຂຶໍ້ນຢ ່ຂັໍ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັໍ້ນແຂວງ ເພຼືື່ອເປັນໃຈກາງໃນການແກໄ້ຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານທາງດ້ານຜົນປະ 
ໂຫຍດ. 

ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານຂັໍ້ນສ ນກາງ ຖຼືກແຕ່ງຕັໍ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສ່ວນຂັໍ້ນແຂວງນັໍ້ນ ຖຼືກແຕ່ງຕັໍ້ງໂດຍຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ. 

ຄະນະກໍາມະການດັື່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍຜ ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານເປັນປະທານ, ຜ ້
ຕາງໜ້າຈາກອົງການຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ, ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ເປັນຮອງປະທານ 
ແລະ ມີພະນັກງານຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຈໍານວນໜຶື່ງ ເປັນຄະນະ. 

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ
ດ້ານແຮງງານ ໃນຂັໍ້ນຂອງຕົນ, ມີໜ້າທີື່ຮັບຂໍໍ້ສະເໜີ ຈາກຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ134. 

ຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຈະຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກໄວ້ ໂດຍແຕ່ລະຝ່າຍພ້ອມດ້ວຍພະຍານ ເຊັນຢັໍ້ງຢຼືນ
ຮັບຮ ້ ພາຍໃນກໍານົດ ຫ້າ ວັນ ເພຼືື່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງນັໍ້ນ ຄ ່ກໍລະນີ ສາມາດຍຼືື່ນຄໍາ
ຮ້ອງຟ້ອງຕໍື່ສານ. 

                                                           
131 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານ ສະບັບ ປີ 2007 ມາດຕາ 45 
132 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012 ມາດຕາ 35 ວັກ 4 
133 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 151 
134 ດໍາລັດ ເລກທີ 76/ລບ ລົງວັນທີ 28 ກຸ່ມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ມາດຕາ 18 
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3.4 ການຕັດສີນຂອງສານ  
ຄ ່ກໍລະນີ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານຂຶໍ້ນຫາສານ ເພຼືື່ອໃຫ້ສານພິຈາລະນາຄົໍ້ນຄວ້າ, ໄກ່ເກ່ຍ 

ແລະ ຕັດສີນຕາມຂັໍ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ135. ຄະດີກ່ຽວກັບແຮງງານ ທີື່ສານຈະພິຈາລະນາຕັດສີນໄດ້ນັໍ້ນ ແມ່ນຄະ 
ດີທີື່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຫ ຼື ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບແຮງງານ ຫາກບໍື່ສາມາດແກ້
ໄຂໄດ້ ຊຶື່ງ ມີ ດັື່ງນີໍ້:  

- ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບສັນຍາແຮງງານ; 
- ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບເງິນອຸດໜ ນ ເນຼືື່ອງມາຈາກການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບໍື່ຖຼືກຕ້ອງ; 
- ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກອຸບປະຕິເຫດແຮງງານ ຫ ຼື ພະຍາດອາຊີບ; 
- ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ; 
- ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງອຼືື່ນ ກ່ຽວກັບແຮງງານ136. 
ຜ ້ທີື່ຈະຍຼືື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວກັບຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານຂຶໍ້ນສານນັໍ້ນ ສາມາດຍຼືື່ນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫ ຼື ມີຜ ້

ຕາງໜ້າກໍໄດ້ ແລະ ການຍຼືື່ນນັໍ້ນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງສິດອໍານາດຂອງສານທີື່ຈະຍຼືື່ນເຖິງ ຊຶື່ງຕ້ອງຍຼືື່ນຕໍື່ສານຂັໍ້ນຕົໍ້ນຕາມແຕ່
ລະກໍລະນີ ດັື່ງນີໍ້: 

1) ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບແຮງງານ ທີື່ບໍື່ມີມ ນຄ່າ ແລະ ຂໍໍ້ຂັດແຍງ່ທີື່ມີມ ນຄ່າບໍື່ເກີນ ສາມຮ້ອຍລ້ານກີບ ໃຫ້ຜ ້
ອອກແຮງງານຍຼືື່ນຕໍື່ສານປະຊາຊົນເຂດ;  

2) ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ມີມ ນຄ່າເກີນກວ່າ ສາມຮ້ອຍລ້ານກີບ ໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານຍຼືື່ນຕໍື່ສານປະຊາຊົນ ແຂວງ, ນະ 
ຄອນຫ ວງ. 

ເມຼືື່ອຄ ່ຄວາມຝ່າຍໃດໜຶື່ງ ໄດ້ຍຼືື່ື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງແລ້ວ ສານຈະກວດກາຄວາມຖຼືກຕ້ອງຂອງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ໃຫ້
ຖຼືກຕ້ອງຕາມຫ ັກການຂອງການຮັບຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ. ໃນການດໍາເນີນຄະດີ ເມຼືື່ອໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວກັບຄະດີແຮງ
ງານແລ້ວ ສານຕ້ອງເລີື່ມດໍາເນີນ ຢ່າງຊ້າ ຊາວວັນ137, ສ່ວນກໍານົດເວລາໃນການພິຈາລະນາຄະດີຂອງສານຂັໍ້ນຕົໍ້ນ 
ແມ່ນບໍື່ໃຫ້ເກີນເກົໍ້າເດຼືອນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ຜ ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບສໍານວນຄະດີເປັນຕົໍ້ນໄປ138. ໃນການດໍາເນີນຄະດີນັໍ້ນ 
ສານຈະປະຕິບັດຕາມຂັໍ້ນຕອນການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ, ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ (ຄ ່ຄວາມ) ຕ້ອງໄດ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການນໍາສະເໜີຂໍໍ້ມ ນຫ ັກຖານ ເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຄະດີແຈ້ງຂາວ ແລະ ຍຸຕິທໍາ. ການພິຈາລະນາ
ຄະດີແຮງງານ ເລີື່ມຈາກການຍຼືື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ (ຄ ່ຄວາມ) ຈາກນັໍ້ນ ສານຈະ
ຄົໍ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄະດີ ດ້ວຍການກໍານົດເຫດການຂອງຄະດີ, ກໍານົດປະເດັນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ເກີດຂຶໍ້ນລະຫວ່າງຜ ້ອອກ 
ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ (ຄ ່ຄວາມ) ພ້ອມດ້ວຍບຸກຄົນທີສາມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍານົດຫ ັກຖານໃນຄະດີ ແລ້ວສົມ
ທຽບກັບກົດໝາຍ, ເມຼືື່ອເຫັນວ່າ ຂໍໍ້ມ ນຫ ັກຖານທີື່ສານໄດ້ມານັໍ້ນຄົບຖ້ວນ ຫ ຼື ບໍື່ມີຫ ັກຖານມາປະກອບຕຼືື່ມແລ້ວ 
ສານກໍຈະພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີດັື່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ139.  

                                                           
135 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012 ມາດຕາ 36 
136 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012 ມາດຕາ 34 
137 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012 ມາດຕາ 179 ຂໍໍ້ 2 
138 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012 ມາດຕາ 30 ຂໍໍ້ 1 
139 ຂັໍ້ນຕອນລະອຽດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນປຼືໍ້ມຄ ່ມຼືການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ຂັໍ້ນຕົໍ້ນ ແລະ ຂັໍ້ນຮຼືໍ້ຟຼືໍ້ນ, 
ຄະນະຄົໍ້ນຄວ້າກດົໝາຍດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ, ປີ 2014, ໜ້າ 56-155 
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3.5 ການແກູ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງທີົ່ມລີັກສະນະສາກົນ  
ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ  ທີື່ມີລັກສະນະສາກນົ ຄ ່ກໍລະນີ ສາມາດສະເໜີຕໍື່ອົງການຄຸ້ມຄອງ

ວຽກງານແຮງງານ, ຄະນະກໍາມະການແກໄ້ຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ ຫ ຼື ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາ 
ກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ140. 

4. ການບໍົ່ໃຫູ້ຢຸດເຊາົວຽກໃນເວລາແກູ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍ່ງ 
ໃນກໍລະນີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ຍັງຢ ່ໃນຂັໍ້ນຕອນການແກ້ໄຂ ຕາມຮ ບການທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດ   

ໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ມາດຕາ 148 ຜ ້ອອກແຮງງານ ຕ້ອງມາເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ກໍຕ້ອງ
ເປີດສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ເວັໍ້ນເສຍແຕ່ເກີດກໍລະນີທີື່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ອົງການສາມຝ່າຍເຫັນດີໃຫ້ຢຸດເຊົາວຽກຊົື່ວ 
ຄາວ ເພຼືື່ອຫ ີກລ້ຽງຄວາມເສຍຫາຍທີື່ອາດເກີດຂຶໍ້ນ.  

ໃນກໍລະນີທີື່ບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ອາດຈະມີການນັດຢຸດງານ ແຕ່ຫາກບໍື່ໃຫ້ຂັດກັບ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ141. 

ໃນໄລຍະທີື່ຂໍໍ້ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານແຮງງານ ເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ ລວມໝ ່ ຍັງຢ ່ໃນຂັໍ້ນຕອນຂອງການແກ້ໄຂຢ ່
ນັໍ້ນ ຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫາກບໍື່ມາເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ ໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກອົງການສາມຝ່າຍ ຫ ຼື ຜ ້ໃຊ້
ແຮງງານ ຈະຖຼືວ່າເປັນການຂາດວຽກໂດຍບໍື່ມີເຫດຜົນ ແລະ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍື່ຜົນເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶໍ້ນ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານມາເຮັດວຽກ ໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ
ອົງການສາມຝ່າຍ ຫ ຼື ຝ່າຍຜ ້ອອກແຮງງານ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານນັບ
ແຕ່ວັນທີື່ບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຈົນເຖິງວັນທີື່ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. 

ຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫາກເຫັນວ່າ ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກບໍື່ມີຄວາມປອດໄພທີື່ຈະເຂົໍ້າໄປເຮັດວຽກ ໂດຍໄດ້ສະ 
ເໜີໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຮັບຊາບແລ້ວ ຜ ້ອອກແຮງງານ ກໍສາມາດຢຸດເຊົາວຽກໄດ້ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານແຮງງານຊາບໂດຍທັນທີ. 

ຖ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ໄດ້ປຶກສາຫາລຼືກັບຜ ້ຕາງໜ້າຜ ້ອອກແຮງງານ ຫ ຼື ອົງການກໍາມະບານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ແລ້ວ ເຫັນວ່າຜ ້ອອກແຮງງານຄົນໃດໜຶື່ງ ຫ ຼື ຫ າຍຄົນມີພຶດຕິກໍາທີື່ອາດຈະກໍື່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ ກໍສາ 
ມາດຫ້າມເຂົໍ້າເຮັດວຽກ ແຕ່ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານຊາບໂດຍທັນທີ. 

ໃນກໍລະນີການຢຸດເຊົາວຽກຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນວັກທີ ສີື່ ແລະ ຫ້າ ເທິງນີໍ້ ຜ ້ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າ
ແຮງງານ ຕາມປົກກະຕິ. 
  

                                                           
140 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 153 
141 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 154 
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ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ 
 

ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ 
 

ແຜນວາດຂັື້ນຕອນການແກູ້ໄຂຂໍື້ຂັດແຍງ່ທາງດ້ານແຮງານ 

 

 

 

 

     ຂໍື້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶື້ນ 

 

 

 
 

- ຜ ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ, ເຮັດວຽກໃນຄົວເຮຼືອນ ແລະ 

ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ບໍື່ເຖິງ 10 ຄົນ ສາມາດຍຼືື່ນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຢ່  ຂັໍ້ນ 

ບ້ານ ແລະ ຖ້າບ້ານຫາກບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ກໍສາມາດສະເໜີ 

ໃຫ້ ຫ້ອງການ ຮສສ ຂັໍ້ນເມຼືອງ 
- ຜ ້ອອກແຮງງານແຕ່ 10 ຫາ 90 ຄົນ ທີື່ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ສາມາດສະ 

ເໜີໃຫ້ ພະແນກ ຮສສ ຂັໍ້ນແຂວງ 
- ຜ ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ 100 ຄົນຂຶໍ້ນໄປ ທີື່ມີຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ສາມາດ 

ສະເໜີໃຫ້ ກະຊວງ ຮສສ ແກ້ໄຂ 

- ການແກ້ໄຂຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 15 ວັນ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກ 

ສົື່ງໃຫ້ກໍາມະບານ ຫ ຼື ອົງການຄຸ້ມຄ້ອງວຽກງານແຮງງານຂັໍ້ນຂອງຕົນ  
ພາຍໃນກໍານົດ ເວລາ 5 ວັນ 

 

 

- ຄະດີທີື່ຜ່ານການແກ້ໄຂໃນຂັໍ້ນບໍລິຫານມາ 
ກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ບໍື່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້  
- ຄ ່ກໍລະນສີາມາດຍຼືື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍື່ສານ 
ປະຊາຊົນ (ຄະນະສານແຮງງານ) 
- ສານຈະພິຈາລະນາຄະດີພາຍໃນກໍານົດ 
ເວລາ 9 ເດຼືອນ 

 

ການແກູ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ 
ມ.150 

ການແກູ້ໄຂຂອງຄະນະກໍາມະການ 
ມ.151 

ການປະນີປະນອມ 
ມ.149 

 

 

ຄະນະສານແຮງງານ 
ມ.152 

ໃນບາງກໍລະນີ ອາດບໍື່ຜ່ານການປະນີປະ 
ນອມ ຫ ຼື ຝ່າຍໃດໜຶື່ງບໍື່ເຂົໍ້າຮ່ວມ ໂດຍບໍື່ມີ
ເຫດຜົນ ກໍສາມາດຍຼືື່ນຂໍແກ້ໄຂທາງດ້ານ
ບໍລິຫານໄດ້ 

- ແກ້ໄຂດ້ວຍການປຶກສາຫາລຼື, ເຈລະຈາ ໄກ່ເກ່ຍກັນ ຢ ່ຂັໍ້ນຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ໂດຍມີອົງການຕາງໜ້າເຂົໍ້າຮ່ວມ 

- ການແກ້ໄຂຕ້ອງຮ ້ຜົນພາຍໃນ  15 ວັນ ແລະ 30 ວັນ ສໍາລັບຂໍໍ້
ຂັດແຍ່ງລວມໝ ່ 

- ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
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ບົດທີ 7 
ແຮງງານລາວ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢ ່ ສປປ ລາວ 

1. ຄວາມຮ ູ້ທົົ່ວໄປ 
1.1 ຄວາມໝາຍ 
ແຮງງານລາວຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນພົນລະເມຼືອງລາວ ທີື່ໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງຢ ່ໃນການຄຸ້ມຄອງດ ແລ

ຂອງຜ ້ໃຊແ້ຮງງານ ໂດຍໄດ້ຮັບການທົດແທນຈາກການອອກແຮງງານເປັນເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມທີື່ກົດ    
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດດັື່ງກ່າວໄດກ້ໍານົດໄວ້ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວໃ້ນສັນຍາແຮງງານ ໂດຍຢ ພ່າຍ
ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດ້ານແຮງງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຫ ຼື ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ແຮງງານ ປະຈໍາຢ ສ່ະຖານທ ດ ຫ ຼື ສະຖານກົງສ ນຂອງ ສປປ ລາວ ຢ ຕ່່າງປະເທດ. 

ແຮງງານຕ່າງປະເທດຢ ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນພົນລະເມຼືອງຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກ ຢ  ່ສປປ ລາວ ຊຶື່ງຢ ໃ່ນ
ການຄຸ້ມຄອງດ ແລຂອງຜ ້ໃຊແ້ຮງງານ ໂດຍໄດຮ້ັບການທົດແທນຈາກການອອກແຮງງານເປັນເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງ
ງານ ຕາມທີື່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ໄດກ້ໍານົດໄວ ້ແລະ ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາແຮງງານ 
ໂດຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອຼືື່ນທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

1.2 ຄວາມສໍາຄັນ 
ແຮງງານລາວ ຢ ຕ່່າງປະເທດ ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 

ຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາການວ່າງງານຢ ພ່າຍໃນປະເທດ. ອີກດ້ານໜຶື່ງ, ເຂົາເຈົໍ້າກຍໍັງເປັນກໍາລັງ
ແຮງສໍາຄັນ ໃນເວລາທີື່ກັບມາອອກແຮງງານ ຢ  ່ສປປ ລາວ ຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈົໍ້າໄດ້ຮຽນຮ ເ້ຕັກນິກ, ວິຊາການກ່ຽວກັບ
ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຊຶື່ງອາດເປັນປະໂຫຍດໃນການຍົກສ ງສະມັດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນ
ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຢ  ່ສປປ ລາວ. 

ແຮງງານຕ່າງປະເທດຢ ່ ສປປ ລາວ ກໍມີຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ
ການກໍື່ສ້າງໂຄງການ, ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການລວມທັງເຕັກນິກ, ວິຊາການ ແລະ ກ້າວໜ້າ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເຂົໍ້າມາເຜີຍແຜ ່ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ  ່ສປປ ລາວ ຊຶື່ງເປັນໂອກາດອັນ
ດີສໍາລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານລາວ ແລະ ແຮງງານລາວທີື່ຈະໄດ້ຮໍື່າຮຽນ ແລະ ຖອດຖອນ ເອົາບົດຮຽນດັື່ງກ່າວຈາກ
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ກັບທີື່ ແລະ ໂດຍກົງ.  

1.3 ຈຸດປະສົງ 
ຈຸດປະສົງໃນການສົື່ງແຮງງານລາວ ໄປອອກແຮງງານຢ ຕ່່າງປະເທດ ແມ່ນເພຼືື່ອຊ່ວຍສ້າງລາຍຮັບ ແລະ 

ພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການວ່າງງານ ຢ ພ່າຍ
ໃນປະເທດ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາການຂາດເຂີນແຮງງານ ໃນປະເທດດັື່ງກ່າວ. ອີກດ້ານໜຶື່ງ, ກເໍພຼືື່ອເປັນການເປີດໂອ 
ກາດໃຫ້ແຮງງານລາວ ໄດ້ມີໂອກາດໄດຮ້ຽນຮ ເ້ຕັກນິກ, ວິຊາການກ່ຽວກັບການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ. 

ຈຸດປະສົງໃນການຮັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມາອອກແຮງງານຢ  ່ສປປ ລາວ ແມ່ນເພຼືື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດ
ເຂີນແຮງງານທີື່ມີລະດັບວິຊາສະເພາະກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ການກໍື່ສ້າງໂຄງການ, ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍ 
ລິການລວມທັງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ສາມາດດໍາເນີນໄປໄດ້ຢ່າງຕໍື່ເນຼືື່ອງ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ທັງເປັນການສ້າງເງຼືື່ອນໄຂໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ແຮງງານລາວ ໄດ້ຮຽນ
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ຮ ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການກໍື່ສ້າງໂຄງການ, ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ລວມທັງ
ເຕັກນິກ, ວິຊາການຈາກແຮງງານຕ່າງປະເທດໂດຍກົງ. 

ການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົໍ້າເຮັດວຽກໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານດັື່ງກ່າວ  ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ດັື່ງນີໍ້:  
- ສໍາລັບຜ ້ມີວິຊາສະເພາະທີື່ອອກແຮງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແມ່ນສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (15%) ຂອງຈໍາ

ນວນຜ ້ອອກ ແຮງງານທັງໝົດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານດັື່ງກ່າວ; 
- ສໍາລັບຜ ້ມີວິຊາສະເພາະທີື່ອອກແຮງງານທາງດ້ານມັນສະໝອງ ແມ່ນຊາວຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (25%) ຂອງ 

ຈໍານວນຜ  ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານດັື່ງກ່າວ142. 
ການກໍານົດອັດຕາສ່ວນກ່ຽວກບັການນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ອອກແຮງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນກົດ

ໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານນັໍ້ນ ແມ່ນເພຼືື່ອໃຫ້ບ ລິມະສິດໃນການນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວກ່ອນ ແລະ ແນໃສຮ່ັບປະກັນໃຫ້
ແຮງງານລາວທີື່ອອກແຮງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ມີລາຍຮັບໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ, 
ສ່ວນການກໍານົດອັດຕາສ່ວນການນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ອອກແຮງງານດ້ວຍມັນສະໝອງນັໍ້ນ ແມ່ນການກໍາ
ນົດ ເພຼືື່ອສ້າງເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດໃຫ້ແຮງງານລາວສາມາດຮຽນຮ ້ເຕັັກນິກວິຊາການອັນໃໝ່ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃນ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຊຶື່ງເປັນການຮຽນຮ ້ເຕັກນິກວິຊາການກັບທີື່. 

2. ແຮງງານລາວ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ 
2.1  ການບໍລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ 
2.1.1 ການບໍລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ 
ການບໍລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກ, ຝຶກງານ, ຝຶກໃນໜ້າ

ວຽກເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ຮຽນຮ ້, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ, 
ພັດທະນາສຼືມຼືແຮງງານ ແລະ ສ້າງທັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກແບບອຸດສາຫະກໍາ143 ຊຶື່ງຖຼືວ່າ ເປັນການ
ເຄຼືື່ອນຍ້າຍແຮງງານອອກຈາກ ສປປ ລາວ ໄປສ ່ປະເທດອຼືື່ນ ໂດຍຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ລະ 
ບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການບລໍິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ຍັງແມ່ນການເຄຼືື່ອນໄຫວ ເພຼືື່ອຈຸດປະສົງສະກັດກັໍ້ນ
ການເຄຼືື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ທີື່ບໍື່ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວທີື່ໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງ 
ປະເທດ ເຂົໍ້າສ ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພ. ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານລາວໄປອອກແຮງງານຢ ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັໍ້ນ ມີຣາຊະອານາຈັກໄທ, ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫ ີ ແລະ ໄປຝຶກເຮັດວຽກຢ ່ປະເທດຍີື່ປຸ່ນ. 
ໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີໍ້ ການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ອາດຈະຂະຫຍາຍໄປສ ່ຕະຫ າດແຮງງານ
ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເຊັື່ນ ປະເທດສິງກະໂປ ຊຶື່ງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລຶກັບປະເທດ
ດັື່ງກ່າວ ຊຶື່ງເປັນບາດກ້າວລິເລີື່ມການຮ່ວມມຼື ຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາສຼືມຼືແຮງງານ ໃຫ້ແກ່
ແຮງງານລາວ.  

ເພຼືື່ອສົື່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ລັດຖະບານໄດ້ອອກ 
ດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 68/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2002 ວ່າດ້ວຍ ການສົື່ງຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກ
ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອີກຈໍານວນໜຶື່ງ. ພ້ອມກັນນັໍ້ນ ກໍຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ ສ້າງຕັໍ້ງອົງການຈັດ

                                                           
142 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 68 
143 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປງ ປີ 2013 ມາດຕາ 38 ວັກ 1 



71 
 

ສົື່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ເພຼືື່ອເປັນອົງການຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດສົື່ງດັື່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ ສ ນ
ບໍລິການຈັດຫາງານຂອງລັດ ໜຶື່ງ ແຫ່ງ ແລະ ສິບສາມ (13) ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ຂອງວິສາຫະກິດເອກະຊົນ. 

ໃນປັດຈຸບັນທ່າອ່ຽງຂອງຄົນລາວໄປອອກແຮງງານຢ ່ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ນັບມຼືໍ້ນັບເພີື່ມຂຶໍ້ນ ຊຶື່ງສະແດງອອກ
ໃນສະຖິຕິຂອງສະຖານທ ດ ສປປ ລາວ ປະຈໍາຣາຊະນາອານາຈັກໄທ ສະຖິຕິແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ ຣາຊະ
ອານາຈັກໄທ ແຕ່ປີ 2006 ຫາ ປີ 2016 ພາຍຫ ັງທີື່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົໍ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານ (Memorandum of Understanding-MOU) 
ກັບ ກະຊວງແຮງງານ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2002 ຊຶື່ງລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດໄດ້ເລີື່ມ
ມີການຈັດສົື່ງ ຮັບແຮງງານ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ແຕ່ປີ 2006 ໂດຍມີລາຍລະອຽດ ດັື່ງນີໍ້: 

ຕາຕະລາງ 1: ສະຖິຕິແຮງງານລາວທີື່ໄປເຮັດວຽກຢ ່ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ຕາມ MOU ແຕ່ປີ 2006-2016 

 

ຕາຕະລາງ 2: ຈໍານວນແຮງງານທີື່ໄປເຮັດວຽກຢ ່ ຣາຊະອານາຈັກໄທ (ແຍກຕາມປະເພດທຸລະກິດ) 

ລ.ດ ແຍກຕາມຂະແໜງ ຈັດຫາ
ງານ 

ປັບຕາມສະ 
ຖານະພາບ  

ລວມ ເພດຍິງ ຈັດຫາ
ງານ* 

 

ປັບຕາມ
ສະຖານະ
ພາບ** 

1 ຂະແໜງກະສິກໍາ 
 

3.119 
 

1.831 4.950 2.004 1.212 792 

2 ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 
 

6.311 
 

8.968 
 

15.279 
 

6.792 
 

2.355 4.437 

3 ຂະແໜງບໍລິການ 11.183 24.200 35.383 21.660 6.966 14.694 
 ລວມທັງໜົດ 22.444 34.999 55.612 30.456 10.533 19.923 

 

( * ), ( ** ) ຈັດຫາງານ ແລະ ປັບສະຖານະພາບ ສໍາລັບແຮງງານເພດຍິງ 
ແຫ ື່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສະຖານທ ດ ສປປ ລາວ ປະຈໍາ ຣາຊະນາອານາຈັກໄທ, ສະຖິຕິແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ຄັໍ້ງວັນທີ 16 
ມັງກອນ 2017. 

ລ/ດ ປີ ຈ/ນລວມ ເພດຊາຍ ເພດຍິງ ໝາຍເຫດ 
 

1 2006 5.133 3.508 1.625  
2 2007 2.650 1.724 926  
3 2008 2.833 1.972 861  
4 2009 2.623 1.326 1.297  
5 2010 10.220 6.915 3.305  
6 2011 6.893 3.956 2.937  
7 2012 8.799 4.988 3.811  
8 2013 11.262 6.537 4.725  
9 2014 9.291 4.515 4.776  
10 2015 8.609 4.056 4.553  
11 2016 20.668 10.129 10.539  

ລວມ 68.313 39.497 28.816  
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ນອກຈາກແຮງງານລາວທີື່ໄປອອກແຮງງານ ຢ ຣ່າຊະອານາຈັກໄທ ໂດຍຜ່ານອົງການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປ
ເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດແລ້ວ ກໍຍັງມີແຮງງານລາວອີກຈໍານວນໜຶື່ງທີື່ໄປອອກແຮງງານ ຢ ຣ່າຊະອານາຈັກໄທໂດຍບໍື່
ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ຊຶື່ງສ່ວນຫ າຍ 
ໄປດ້ວຍຕົນເອງ, ໄປຕາມການຊັກຊວນຂອງໝ ່ເພຼືື່ອນ ຫ ຼື ຍາດພີື່ນ້ອງ ແລະ ແຮງງານຈໍານວນດັື່ງກ່າວ ສ່ວນຫ າຍ
ແລ້ວ ໄປອອກແຮງງານໂດຍບໍື່ມີເອກະສານທີື່ຖຼືກຕ້ອງ, ຈໍານວນໜຶື່ງມີເອກະສານແບບທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອີກຈໍານວນ
ໜຶື່ງກໄໍປແບບບໍື່ມີເອກະສານເລຍີ. ເພຼືື່ອຫັນແຮງງານເຫ ົື່ານັໍ້ນ ເຂົໍ້າສ ກ່ົນໄກການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົໍ້າໃຈຂອງສອງຝ່າຍ, ສາມາດອອກແຮງງານໄດ້ໂດຍຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສັງຄົມ ໄດສ້ົື່ງເຈົໍ້າໜ້າທີື່ ຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໄປປະຕິບັດໜ້າທີື່ຊົື່ວຄາວ ຢ ຣ່າຊະອານາຈັກໄທ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຄົໍ້ນຄວ້າອອກເອກະສານໃຫ້ແຮງງານຈໍານວນດັື່ງ 
ກ່າວ144 ຊຶື່ງເອີໍ້ນວ່າ “  ຕົວເລກປັບສະຖານະພາບແຮງງານ”. 

2.1.2 ອົງການຈັດສົົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ອົງການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ປະກອບ

ດ້ວຍ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ແລະ ວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ຊຶື່ງແມ່ນວິສາຫະກິດ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸ 
ຍາດຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົື່ງໄປຝຶກເຮັດວຽກ 
(ຝຶກງານ). 

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜ ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບ
ເຂດທົື່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ 
ເປັນເຈົໍ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອຼືື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະນັໍ້ນ, 
ການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ ຈະດໍາເນີນໄດ້ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກໍຕໍື່ເມຼືື່ອໄດ້
ຜ່ານການພິຈາລະນາຕົກລົງຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຊຶື່ງອົງການດັື່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ; ຫ້ອງການ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມຼືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ໜ່ວຍງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ຂັໍ້ນບ້ານ145. ໃນປັດຈຸບັນ, ການສົື່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຄົໍ້ນຄວ້າແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, 
ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ, ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການປົກປ້ອງແຮງ
ງານ ເພຼືື່ອສະເໜີຕໍື່ລັດຖະບານ; ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ,່ ຕິດຕາມ, ຊີໍ້ນໍາການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບແຮງງານ; ຊີໍ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ການສ້າງມາດຕະຖານການຕິດຕາມສີມຼືແຮງງານ, ການທົົົົົົົົົົົົົດ
ສອບ, ການອອກໃບຢັໍ້ງຢຼືນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນສີມຼືແຮງງານ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ຍັງຄົໍ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ອະນຸຍາດ
ສ້າງຕັໍ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົບລ້າງ ຕາໜ່າງບໍລິການຈັດຫາງານ, ສ ນພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ປົກປ້ອງແຮງງານ146. 

                                                           
144 ບົດຊີໍ້ແຈງຕໍື່ຄໍາຖາມເຈາະຈີໍ້ມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທໍາຂອງແຮງງານລາວ ຢ ່ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ແຮງງານ ຕ່າງປະເທດ ຢ ່ ສປປ ລາວ (ຕໍື່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທຼືື່ອທ ີ4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທ ີVIII ໃນວັນທ ີ20-23 
ຕຸລາ 2017) 
145 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 155 
146 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 156 ຂໍໍ້ 1-4  
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ວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ທີື່ບຸກຄົນ ຫ ຼື ນິຕິບຸກຄົນ ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ໂດຍຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຈາກອົງການ
ລັດທີື່ຄຸ້ມຄອງການຈັດຫາງານ ໂດຍແມ່ນກົມພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ 
ຫວັດດີການສັງຄົມ.147 ລັດຖະບານລາວ ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍ ້, ສົື່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ ຮ່ວມທຶນກັນໃນການສ້າງຕັໍ້ງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ຫ ຼື ເຂົໍ້າຮ່ວມການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນການບໍລ ິ
ການຈັດຫາງານ ຕາມຫ ັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ລວມທັງການສະໜອງຂໍໍ້ມ ນ ຂ່າວສານ ເພຼືື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດການບໍລິການຈັດຫາງານ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນການສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມຂອງຊາດ148. ສະນັໍ້ນ, ບຸກຄົນ ຫ ຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ເປັນພົນລະເມຼືອງລາວ ລວມທັງຕ່າງປະເທດ ທີື່ຮ່ວມທຶນກັນ ມີ
ສິດສ້າງຕັໍ້ງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ149. 

ການສ້າງຕັໍ້ງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ຕ້ອງຜ່ານລະບົບປະຕ ດຽວ ໂດຍແມ່ນກົມພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ 
ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຜ ້ພິຈາລະນາອະນຸມັດພາຍໃຕ້ການຕົກລົງເຫັນ
ດີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ບຸກຄົນ ຫ ຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ມີຈຸດປະສົງ ຂໍອະນຸ 
ຍາດສ້າງຕັໍ້ງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ຕ້ອງຍຼືື່ນຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍປະກອບເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍື່ອົງການ
ລັດທີື່ຄ້ ຸມຄອງການຈັດຫາງານ ໂດຍຜ່ານພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ຫ ຼື ນະຄອນຫ ວງ150. 
ພາຍຫ ັງສ້າງຕັໍ້ງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດພັນທະ ໃນການເຄຼືື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຕາມຈຸດ 
ປະສົງຂອງຕົນ, ການຖຼືບັນຊີວິສາຫະກິດ, ການປະຕິບັດພັນທະຕໍື່ລັດ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຊອບທໍາ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ, ການປົກປັກຮກັສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄົາລົບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ສັງລວມແລ້ວ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ແລະ ວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ມີສາຍກ່ຽວພັນ ຊຶື່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ ຄຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ແມ່ນອົງການລັດທີື່ເຮັັດໜ້າທີື່ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ເຊັື່ນ 
ການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອຼືື່ນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງານແຮງງານ, ສ່ວນວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ151 ລວມທັງວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແລະ ວິສາຫະກິດເອກະຊນົ 
ທີື່ຢ ່ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນຢ ່ພາຍໃຕ້ການຊີໍ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງການລັດທີື່ຄຸ້ມຄອງການຈັດຫາງານ 
ໂດຍແມ່ນກົມພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. 

 

 

                                                           
147 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 043/ຮສສ, ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2010 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ 
ມາດຕາ 2 ຂໍໍ້ 1 
148 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 043/ຮສສ, ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2010 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ
ມາດຕາ 3 
149 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 043/ຮສສ, ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2010 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ
ມາດຕາ 11 
150 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 043/ຮສສ, ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2010 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ 
ມາດຕາ 12 
151 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 043/ຮສສ, ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2010 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ 
ມາດຕາ 13 ໄດ້ກໍານົດປະເພດວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານມີ ດັື່ງນີໍ້: (1) ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ສາມາດເລຼືອກນໍາໃຊ້ ຮ ບການ ແລະ ຮ ບ
ແບບວິສາຫະກິດ ໃນການສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄຼືື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 13, 14 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ວິສາຫະກິດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; (2) ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ, ວິສາຫະກິດລວມໝ ່ ສາມາດສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ເຄຼືື່ອນໄຫວທຸລະ
ກິດຂອງຕົນຕາມຮ ບ ແບບບໍລິສັດເທົື່ານັໍ້ນ. ວິສາຫະກິດຂອງລັດເອີໍ້ນວ່າ “ບໍລິສັດ” ແລະ ວິສາຫະກິດປະສົມ ເອີໍ້ນວ່າ “ບໍລິສັດປະສົມ”. 
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ຕາຕະລາງ 3 ຈໍານວນແຮງງານລາວທີື່ໄປເຮັດວຽກຢ ່ ລາດຊະອານາຈັກໄທ (ແຍກຕາມບໍລິສັດຈັດຫາງານ ) 
 

ລ/ດ ຊ ົ່ ສ ນ/ບໍລິສັດ ຈັດຫາງານ ລວມ ເພດຍິງ 
1 ສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ 1.014 288 
2 ບໍລິສດັ ສົື່ງເສີມແຮງງານລາວ ຈໍາກັດຜ ້ດຽວ 7.467 4.153 
3 ບໍລິສດັ ວຽງຈັນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ 1.069 576 
4 ບໍລິສດັ ສີນໄຊ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດຜ ້ດຽວ 622 297 
5 ບໍລິສດັ ບົວສະຫວັນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ 2.674 1.068 
6 ບໍລິສດັ ເອັນພີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ 2.346 1.257 
7 ບໍລິສດັ ຄໍາມະນີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ 2.034 1.168 
8 ບໍລິສດັ ໄຊຍາ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ 1.627 846 
9 ບໍລິສດັ ອິນເຕີເລເບີ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ 978 499 
10 ບໍລິສດັ ດວງພະຈັນ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ 361 152 
11 ວິສາຫະກິດ ລ້ານຊ້າງ ຈັດຫາງານ 15 10 
12 ບໍລິສດັ ຈໍາປານະຄອນ 131 54 
13 ບໍລິສດັ ເຄພີ ພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ 80 49 
14 ບໍລິສດັ ສາມມິດ ຈັດຫາງານ 250 122 

 ລວມ 20.668 10.539 
 

ແຫ ື່ງຂໍໍ້ມ ນຈາກ: ສະຖານທ ດ ສປປ ລາວ ປະຈໍາ ຣາຊະນາອານາຈັກໄທ, ສະຖິຕິແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ຄັໍ້ງວັນທີ 
16 ມັງກອນ 2017 

2.1.3 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງວສິາຫະກິດຈັດຫາງານ 
ໃນການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປອອກແຮງງານ ຢ  ່ຕ່າງປະເທດ ວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ 

ມີສິດ ດັື່ງນີໍ້:  
- ເຄຼືື່ອນໄຫວຊອກຫາຕະຫ າດແຮງງານຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ; 
- ນໍາສົື່ງຜ ້ອອກແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດຕາມສັນຍາແຮງງານ; 
- ໄດ້ຮັບຄ່າບໍລິການຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 
- ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ152. 
ໃນການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປອອກແຮງງານຢ ່ຕ່າງປະເທດ ວິສາຫະກິດຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ມີພັນທະ 

ດັື່ງນີໍ້: 
- ຄຸ້ມຄອງຜ ້ອອກແຮງງານລາວທີື່ຕົນສົື່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມສັນຍາ; 
- ເຄົາລົບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງປະເທດຕົນ ແລະ ປະເທດທີື່ຕົນສົື່ງຜ ້

ອອກແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກ; 
- ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນ ຂ່າວສານໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; 
- ຮັບຜິດຊອບຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ຕົນສົື່ງໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ; 

                                                           
152 ດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 68/ນຍ ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2002 ວ່າດ້ວຍ ການສົື່ງຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ 
ມາດຕາ 7 
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- ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ຕົນສົື່ງໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມການຊີໍ້ນໍາຂອງ ກະ 
ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; 

- ປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ລັດຕາມກົດໝາຍ153. 

2.2  ການຂໍອະນຸຍາດສົົ່ງອອກແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ 
ເພຼືື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ ດໍາເນີນຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັໍ້ນ ວິສາຫະ

ກິດບໍລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັໍ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດສົື່ງອອກ154 ດັື່ງນີໍ້: 
-  ເຊັນສັນຍາສະໜອງແຮງງານ ກັບຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕາມລະບຽບເງຼືື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 
-  ຍຼືື່ນສະເໜີຜ່ານລາຍຊຼືື່ ແຮງງານທີື່ຈະຈັດສົື່ງ ບັນຊີລາຍຊຼືື່ແຮງງານ (Name List) ຕໍື່ພະແນກແຮງງານ 

ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ; 
-  ປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ເພຼືື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສໍາພາດເອົາຜ ້

ທີື່ຕ້ອງການໄປອອກແຮງງານຢ ່ຕ່າງປະເທດ; 
-  ຮັບຜິດຊອບໃນການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານ ເຊັື່ນ ບັດປະຈໍາຕົວ, ໃບແຈ້ງ

ໂທດເລກທີ 3, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ໜັງສຼືຜ່ານແດນ ແລະ ເອກະສານອຼືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ພາຍຫ ັງ
ທີື່ຄັດເລຼືອກເອົາແຮງງານແລ້ວ; 

-  ສະເໜີລາຍຊຼືື່ແຮງງານ ທີື່ຖຼືກຈັດສົື່ງຕໍື່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນ 
ຫ ວງ; 

-  ປະສານສົມທົບ ແລະ ສະເໜີ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ 
ເພຼືື່ອຮ່ວມກັບກໍາມະບານ ແລະ ຊາວໜຸ່ມແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ກະກຽມ ແລະ ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັໍ້ນ ກ່ຽວ
ກັບຄວາມພ້ອມໃນການອອກແຮງງານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ລະບຽບການຕ່າງໆ, ການສ້າງນດິໄສອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ລະບຽບການ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະເທດທີື່ແຮງງານຈະໄປເຮັດວຽກ ພ້ອມທັງອອກໃບຢັໍ້ງຢຼືນການຝຶກ
ອົບຮົມ ດັື່ງກ່າວ; 

-  ສະເໜີຂໍອອກບັດແຮງງານ ແລະ ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຈາກ
ກົມພັດທະນາສຼືມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຮັບການ
ເຊັນຢັໍ້ງຢຼືນຜ່ານບັນຊີລາຍຊຼືື່ແຮງງານ (Name List) ແລະ ໃບຢັໍ້ງຢຼືນຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ; 

-  ຍຼືື່ນໃບສະເໜີຂໍ Visa L-A (ວິຊາອະນຸຍາດໃຫ້ໄປອອກແຮງງານ ຢ່າງຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢ ່ປະ 
ເທດປາຍທາງ) ຈາກສະຖານທ ດ ຫ ຼື ກົງສຸນປະເທດປາຍທາງ ປະຈໍາຢ ່ ສປປ ລາວ. 

 

  

                                                           
153 ດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 68/ນຍ ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2002 ວ່າດ້ວຍ ການສົື່ງຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ 
ມາດຕາ 8 
154 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປຶໍ້ມຄ ່ມຼືການປະຕິບັດງານການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານເຄຼືື່ອນຍ້າຍ ສໍາລັບສາມ
ກະຊວງ (Operations Manual on the Protection and the Management of Migrant Workers for three 
Ministries of Lao PDR) ປີ 2013 ໜ້າ 24 
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ຂັື້ນຕອນຍ ົ່ນເອກະສານຂອໍະນຸຍາດສົົ່ງອອກແຮງງານລາວ ໄປຕ່າງປະເທດ 

   
 
 
 
 
 
 
 

ກົມພັດທະນາສຼືມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ 
 
 

2.3  ການຈັດສົົ່ງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ 
ບໍລິສັດຈັດຫາງານ ໄປຕ່າງປະເທດ ທີື່ຈະສົື່ງຜ ້ອອກແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານ 

ໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ໂດຍມີເອກະສານປະກອບ ຕົໍ້ນຕ ໍດັື່ງນີໍ້: 
- ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດນໍາສົື່ງເຖິງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; 
- ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດສົື່ງຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ; 
- ສັນຍາແຮງງານລະຫວ່າງຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ກັບບໍລິສັດຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ; 
- ສັນຍາສະໜອງແຮງງານລະຫວ່າງບໍລິສັດຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດທີື່ຈະນໍາໃຊ້ຜ ອ້ອກ 

ແຮງງານລາວ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ. 
ການຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ ຈະສາມາດດໍາເນີນໄດ້ ກໍຕໍື່ເມຼືື່ອ ພາຍຫ ັງເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່

ໄດ້ສະເໜີ ແລະ ຂໍອະນຸຍາດ ຕາມເອກະສານປະກອບເທິງນີໍ້ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຄົບຖ້ວນຕາມຂັໍ້ນຕອນແລ້ວ, ວິສາຫະ
ກິດບໍລິການຈັດຫາງງານ ຈຶື່ງສາມາດສົື່ງແຮງງານໄປອອກແຮງງານຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມວັນ ແລະ ເວລານັດໝາຍ ກັບ
ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຂອງປະເທດປາຍທາງ. 

ໃນກໍລະນີທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຜ ້ປະສານສົມທົບ
ກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະເໜີຕໍື່ລັດຖະບານ ເພຼືື່ອແຕ່ງຕັໍ້ງຜ ້ຕາງໜ້າຄຸ້ມຄອງແຮງງານໄປປະຈໍາຢ ່ສະຖານທ ດ 
ຫ ຼື ສະຖານກົງສ ນຂອງ ສປປ ລາວ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ເອີໍ້ນວ່າ ທ ດດ້ານແຮງງານ ເພຼືື່ອປະຕິບັດໜ້າທີື່ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງ
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜ ້ອອກແຮງງານລາວ155. ທ ດດ້ານແຮງງານ ມີໜ້າທີື່ຊ່ວຍ ແລະ ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແກໄ້ຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນເວລາຖຼືກດໍາເນີນຄະດີ ຫ ຼື ໃນກໍລະ 
ນີເກີດຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານທີື່ຮ້າຍແຮງ ກຕໍ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່ຖຼືກສົື່ງກັບປະເທດ, ກໍລະ 
ນີເສຍຊີວິດ, ຖຼືກປະຖິໍ້ມ, ກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ກໍລະນີອຼືື່ນທີື່ຖຼືກລ່ວງລະເມີດສິດ. 

2.4 ເງ ົ່ອນໄຂຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານລາວ 
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ຈະໄປເຮັດວຽກ 

ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີເງຼືື່ອນໄຂ ດັື່ງນີໍ້: 

                                                           
155 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 66 

4. ຍຼືື່ນ Name List, ກົມອອກໃບ
ອະນຍຸາດຈດັສົື່ງ 

ຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 

ກະຊວງແຮງງານ
ປະເທດປາຍທາງ 

ກົມ ພຈງ 
6. ສະເໜີຂໍ Visa L-A 

ສະຖານ ທ ດ/ກົງສ ນ
ຕ່າງປະເທດ 

ພະແນກ ຮສສ 

2. ຈດັຫາ, ສໍາພາດເອົາແຮງງານ 
3. ຜ່ານ Name List ແລະ ຝຶກອບົຮົມ 
 

7. ຈດັສົື່ງແຮງງານ 

1. ເຊນັສນັຍາສະໜອງແຮງງານ 

5. ຍຼືື່ນ Name List 

ບໍລິສັດຈັດຫາງານ 



77 
 

- ແມ່ນພົນລະເມຼືອງລາວ, ຖຼືສັນຊາດລາວ, ມີຖານະ ເປັນໂສດ ຫ ຼື ແຕ່ງດອງແລ້ວ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢ ່ 
ສປປ ລາວ. ສໍາລັບຜ ້ທີື່ຖຼືສັນຊາດລາວ ແຕ່ດໍາລົງຊີວິດຢ ່ຕ່າງປະເທດນັໍ້ນ ຈະບໍື່ມີເງຼືື່ອນໄຂຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ທີື່
ສາມາດໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດໄດ້; 

- ມີອາຍຸແຕ່ ສິບແປດ ປີ ຂຶໍ້ນໄປ ຊຶື່ງນັບແຕ່ ວັນ, ເດຼືອນ, ປີ  ເກີດ ເຖິງວັນ, ເດຼືອນ, ປີ ທີື່ຜ ້ກ່ຽວຂຽນຄໍາ
ຮ້ອງສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢ ຕ່່າງປະເທດ; 

- ມີລະດັບການສຶກສາຈົບປະຖົມສົມບ ນຂຶໍ້ນໄປ ໂດຍມີປະກາດສະນີຍະບັດ ຫ ຼື ໃບຢັໍ້ງຢຼືນລະດັບການສຶກ
ສາທີື່ໄດ້ມາຈາກການຮຽນຈົບຫ ັກສ ດ ໃນລະດັບສາມັກສຶກສາ ຫ ຼື ຜ່ານລະບົບບໍາລຸງ; 

- ມີໃບກວດສຸຂະພາບ ຕາມການກໍານົດຂອງປະເທດຜ ້ຮັບ; 
- ເປັນພົນລະເມຼືອງດີ ບໍື່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ, ບໍື່ມີຄະດີ ໃນເວລາຮ້ອງຂໍໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ

ມີໃບແຈ້ງໂທດຂອງສານ ເພຼືື່ອເປັນສິື່ງຢັໍ້ງຢຼືນ156. 

2.5  ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານລາວ 
ໂດຍພຼືໍ້ນຖານແລ້ວ ຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ມີສິດຕົໍ້ນຕ ໍດັື່ງນີໍ້: 
- ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ (ຄ່າຈ້າງ) ຕາມສັນຍາແຮງງານທີື່ໄດ້ເຊັນກັນໄວ້ ລະຫວ່າງ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້

ອອກແຮງງານ; 
- ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ; 
- ມີສິດເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດຈັດສັນງານດ້ວຍຕົນເອງ. 
ໃນການເຮັດສັນຍາແຮງງານນັໍ້ນ ຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ມີການຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບເນຼືໍ້ອ

ໃນສັນຍາແຮງງານ ທີື່ກໍານົດກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ເຊັື່ນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງງານ (ອາດ
ຄິດໄລ່ເປັນເດຼືອນ, ເປັນອາທິດ, ເປັນຊົື່ວໂມງ) ຈະໄດ້ເທົື່າໃດ, ຖຼືກຫັກໄວ້ເທົື່າໃດ, ເອົາໄວ້ໃສ ແລະ ຈະຖຼືກນໍາໃຊ້
ເວລາໃດ (ລະບົບການເບີກຈ່າຍ) ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານແຕລ່ະຄົນ ກໍຕ້ອງໄດ້ອ່ານ, ຮັບຮ ,້ ເຂົໍ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ລົງ
ລາຍເຊັນ ໂດຍກົງກັບບໍລິສັດທີື່ຈະສົື່ງຕົນໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ. ຖ້າເຫັນວ່າຕົນ ຫາກບໍື່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາແລ້ວ ກໍມີສິດທວງເອົາ ແລະ ຖ້າທວງບໍື່ໄດ້ແລ້ວ ກໍມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຂຶໍ້ນຫາອົງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບການ. 

 

ນອກຈາກມີສິດຕົໍ້ນຕ ໍດັື່ງທີື່ກ່າວມາເທິງນີໍ້ແລ້ວ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຍັງມີພັນທະຕົໍ້ນຕ ໍດັື່ງນີໍ້:  
- ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນການອອກແຮງງານຢ ່ປະເທດທີື່ຕົນໄປເຮັດວຽກຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ ຊຶື່ງແຕ່ລະປະເທດ, 

ແຕ່ລະຂົງເຂດ ຈະມີລະບຽບການອອກແຮງງານທີື່ແຕກຕ່າງກນັ ສະນັໍ້ນນັໍ້ນ, ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຊອກຮ ້ ແລະ ປະຕ ິ
ບັດຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ;  

- ປະຕິບັດຕາມສັນຍາແຮງງານທີື່ໄດ້ເຊັນກັນໄວ້; 
- ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະເທດຕົນເອງ ແລະ ຂອງປະເທດທີື່ຕົນໄປອອກແຮງ

ງານ; 

                                                           
156 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 2417/ຮສສ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2002 ວ່າດ້ວຍ ການສົື່ງຜ ້ອອກແຮງງານ
ລາວ ໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຂໍໍ້ 3 
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- ປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ລັດຢ່າງຖຼືກຕ້ອງ ຊຶື່ງທຸກພັນທະທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດນັໍ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ກໍາ 
ນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ອນເວລາໄປອອກແຮງງານຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງມພີັນທະ 
ປະຕິບັດໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ157. 

2.6  ການຄຸູ້ມຄອງແຮງງານລາວ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີໜ້າທີື່ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ

ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີທີື່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ 
ສັງຄົມສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະເໜີຕໍື່ລັດຖະບານ ເພຼືື່ອແຕ່ງຕັໍ້ງຜ ້ຕາງໜ້າຄຸ້ມຄອງແຮງງານໄປປະຈໍາຢ 
ສະຖານທ ດ ຫ ຼື ສະຖານກົງສ ນຂອງ ສປປ ລາວ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມທີື່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ຂໍໍ້ 2.3 ເທິງນີໍ້. 

ຜ ້ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັື່ງນີີໍ້: 
1) ເກັບກໍາ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມຜ ້ອອກແຮງງານ; 
2) ຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ;  
3) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນເວລາຖຼືກດໍາເນີນຄະດີ;  
4) ອອກເອກະສານຢັໍ້ງຢຼືນກ່ຽວກບັການຮັບເອົາແຮງງານລາວ ແລະ ເອກະສານອຼືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
5) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນກໍລະນີຖຼືກສົື່ງກັບປະເທດ, ເສຍຊີວິດ, ຖຼືກປະຖິໍ້ມ, ກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ກໍລະນ ີ

ອຼືື່ນ ທີື່ຖຼືກລ່ວງລະເມີດສິດ; 
6) ປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັໍ້ງຂອງປະເທດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືື່ອປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນ; 
7) ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອຼືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ158. 

2.7 ປະເພດອາຊີບ ແລະ ຂົງເຂດ ທີົ່ຫ້າມຈັດສົົ່ງ 
2.7.1 ປະເພດອາຊີບ  
ລັດຖະບານລາວ ບໍື່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດສົື່ງຜ ້ອອກແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກ ຢ ຕ່່າງປະເທດ ແລະ ຂົງເຂດທີື່ເປັນ

ອັນຕະລາຍຕໍື່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ອາຊີບທີື່ຂັດກັບ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດ 
ຄອງປະເພນ ີຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄປປະເທດທີື່ບໍື່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ159 ເພຼືື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບ, ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ແລະ ສ້າງເງຼືື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ 
ນິຕິບຸກຄົນທີື່ເຮັັດການບໍລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ. 

ປະເພດອາຊີບ ທີື່ຫ້າມສົື່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ160ມີ ດັື່ງນີໍ້:  
1) ອາຊີບທີື່ງ່າຍດາຍ ບໍື່ມີການນໍາໃຊ້ເຄຼືື່ອງມຼືທີື່ແລ່ນດ້ວຍກົນຈັກເຂົໍ້າຊ່ວຍໃນເວລາເຮັດວຽກ, ບໍື່ມກີານພັດ 

ທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ບໍື່ໃຫ້ຄວາມຮ ້ດ້ານວິຊາການເຕັກນິກ ເປັນຕົໍ້ນ ການເຮັດອະນາໄມ, ປັດກວາດ ເຊັດຖ  ຕາມ
ສະຖານທີື່ສາທາລະນະ ເຊັື່ນ ຮ້ານອາຫານ, ຫ້ອງນໍໍ້າ, ຖະໝົນ, ເດີື່ນຈອດລົດ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງແຮມ 
ແລະ ອຼືື່ນໆ; ວຽກແບກ ຫ ຼື ຫາບ, ຂົນສົື່ງດ້ວຍແຮງງານຮ່າງກາຍ ເຊັື່ນ ແບກຫາບສິນຄ້າລົງ ຫ ຼື ຂຶໍ້ນລົດ, ລົງ ຫ ຼື ຂຶໍ້ນ

                                                           
157 ບົດແນະນໍາການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 2417/ຮສສ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2002 ວ່າດ້ວຍ ການສົື່ງຜ ້ອອກແຮງງານ
ລາວ ໄປເຮດັວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ຂໍໍ້ 5 
158 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 67 
159 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 38 ວັກ2 
160 ຂໍໍ້ກໍານົດຂອງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 3824/ຮສສ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2002 ວ່າດ້ວຍປະເພດອາຊີບ ແລະ ຂົງເຂດທີື່ຫ້າມສົື່ງ
ຜ ້ອອກແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ມາດຕາ 2 
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ເຮຼືອ, ຫາບສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ ເພຼືື່ອເລາະຂາຍ ແລະ ອຼືື່ນໆ; ວຽກຂຸດຮອ່ງເໝຼືອງ, ລະບາຍນໍໍ້າສົກກະປົກຕາມ
ສະຖານທີື່ຕ່າງໆ ເຊັື່ນ ຂຸດສະລ້ຽງປາ, ຂຸດລວ່ງໜອງປາ, ລົງລະບາຍຮ່ອງນໍໍ້າໂສໂຄກຕາມຖະໜົນ ແລະ ອຼືື່ນໆ. 
 2) ອາຊີບທີື່ຂັດກັບຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກົດໝາຍ ເຊັື່ນ ການເປັນໂສເພນີ, ເປັນນາຍໜ້າຄ້າ
ໂສເພນ,ີ ອາຊີບເຄຼືື່ອນໄຫວກໍື່ການຮ້າຍ, ນັກສຼືບສອດແນມ, ຂາຍຄວາມລັບຂອງຊາດຕົນ, ຂາຍອາວຸດ, ບໍລິການອົບ
ນວດທີື່ມີລັກສະນະຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ຄ້າຂາຍສິື່ງເສບຕິດ ແລະ ສານເສບຕິດປະເພດຕ່າງໆ, ຂາຍອຸບປະກອນ
ລາມົກ, ວຽກສະແດງອະນາຈານ, ລາມົກ ຫ ຼື ຖ່າຍຮ ບໂປ.້ 
 3.) ອາຊີບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍື່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ ເຊັື່ນ ວຽກທີື່ສໍາຜັດ ຫ ຼື ຜະລິດ
ສານເຄມີ, ວັດຖຸລະເບີດຊະນິດຕ່າງໆ (ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ); ວຽກສໍາຜັດກັບລັງສີ 
(ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັງສີດັື່ງກ່າວເສຍກ່ອນ), ເຮັດວຽກກັບເຄຼືື່ອງຈັກທີື່ມີສຽງດັງ
ເກີນມາດຕະຖານການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ, ວຽກຫາປາໃນທະເລທີື່ນໍາໃຊ້ເຮຼືອຫາປາຂະໜາດ
ນ້ອຍ ເພຼືື່ອຈັບປາ, ວຽກທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດແປດ (ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ), ວຽກ
ຈັບສັດຮ້າຍ ເຊັື່ນ ເສຼືອ, ສິງ, ແຂ້, ຊ້າງ ແລະ ອຼືື່ນໆ.  

2.7.2 ຂົງເຂດທີົ່ຫ້າມຈັດສົົ່ງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ  
ຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດ ທີື່ຫ້າມສົື່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ161ມີ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ຂົງເຂດ, ເປັນປະເທດ ທີື່ປະກາດຕົນເອງວ່າຈະເກີດສົງຄາມ ຫ ຼື ບໍື່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ; 
2) ຂົງເຂດທີື່ມີສານເຄມີກໍາລັງຄຸກຄາມຍ້ອນຜົນຂອງສົງຄາມ ຫ ຼື ການເກີດອຸບປະຕິເຫດດ້ານພະລັງງານເຄ

ມີ; 
3) ປະເທດທີື່ບໍື່ມີສັນຍາຮ່ວມ ຫ ຼື ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງສອງລັດຖະບານ. 

2.8  ການປະກອບອາຊີບອິດສະລະໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ  
ສປປ ລາວ ເຂົໍ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ (ASEAN) ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 1997 ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງ

ປະຕິບັດ ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ມາແຕ່ປີ 1986. ໃນເດ ຼືອນມັງກອນ ປີ 2017, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັໍ້ງ
ທີ 12 ໄດ້ຕົກລົງສ້າງຕັໍ້ງ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ທີື່ຂຽນເປັນອັກສອນຫຍໍໍ້ໃນພາສາອັງກິດວ່າ AEC ຊຶື່ງຫຍໍໍ້
ມາຈາກພາສາອັງກິດທີື່ຂຽນເຕັມວ່າ ASEAN Economic Community ໂດຍມເີປົໍ້າໝາຍເລັງໃສ່ສ້າງອາຊຽນ
ໃຫ້ກາຍເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດໜຶື່ງດຽວ ແລະ ປະຕິຮ ບອາຊຽນໃຫ້ກາຍເປັນພາກພຼືໍ້ນທີື່ມີການເຄຼືື່ອນໄຫວຢ່າງ
ເສລີທາງການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ, ແຮງງານທີື່ມີສີມຼື ແລະ ການໄຫ ວຽນຂອງທຶນຢ່າງເປັນອິດສະລະ. 

ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຜ ້ອອກແຮງງານລາວຈະໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດໃນສາຂາອາຊີບອຼືື່ນ ນອກຈາກຜ ້ອອກ 
ແຮງງານທີື່ຢ ່ໃນ 8 ສາຂາອາຊີບອິດສະລະ (Free Flow) ແລ້ວ; ກ່ອນຈະໄປເຮັດວຽກຢ ຕ່່າງປະເທດຜ ້ອອກແຮງ
ງານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານຂັໍ້ນຕອນຂອງການບໍລິການຈັດຫາງານ
ຄຼືຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມສີມຼືແຮງງານໄລຍະສັໍ້ນ ເພຼືື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮ  ້ແລະ ຍົກລະດບັສມີຼືແຮງງານໃຫ້ສ ງຂຶໍ້ນ
ພ້ອມທັງກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການອອກແຮງງານ ເປັນຕົໍ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, ລະບຽບການຕ່າງໆ, 
ການສ້າງນດິໄສອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພດນີຂອງປະເທດປາຍທາງ ພາຍຫ ັງຝຶກອົບຮົມແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໃບ
ຢັໍ້ງ ຢຼືນຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ກ່ອນຈັດສົື່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດ (ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍໍ້ 2.2 
ແລະ 2.3). ຍົກເວັໍ້ນ ຜ ້ປະກອບໃນ 8 ສາຂາອາຊີບອິດສະລະ (Free Flow) ພາຍໃຕ້ເງຼືື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ຕົກລົງ ແລະ 
ຮັບຮ ຊ້ຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບປະກາດສະນີຍະບດັ ຫ ຼື ໃບຢັໍ້ງຢຼືນລະດັບ
ການສຶກສາ ຈາກສະຖາບັນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາອາຊີບນັໍ້ນ ຈຶື່ງສາມາດເຄຼືື່ອນໄຫວ ແລະ ປະກອບອາຊີບໃນບັນດາ
                                                           
161 ຂໍໍ້ກໍານົດຂອງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 3824/ຮສສ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2002 ວ່າດ້ວຍ ປະເພດອາຊີບ ແລະ ຂົງເຂດທີື່ຫ້າມສົື່ງ
ຜ ້ອອກແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ ມາດຕາ 3  
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ປະເທດອາຊຽນໄດ້ໂດຍບໍື່ຜ່ານການຝຶກອົບ ຮົມສີມຼືແຮງງານຈາກກົມພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ການຈັດຫາງານກໍ
ໄດ້. ສໍາລັບການຈັດສົື່ງຜ ້ປະກອບອາຊີບອິດສະລະ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົົົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມກັນນັໍ້ນ, 
ບັນດາຜ ້ປະກອບອາຊີບເຫ ົື່ານີໍ້ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ເງຼືື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບການອອກແຮງ
ງານຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີື່ຕົນໄດ້ໄປປະກອບອາຊີບ. ນອກຈາກຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງຼືື່ອນໄຂ 
ແລະ ລະບຽບການດັື່ງກ່າວແລ້ວ ຜ ້ອອກແຮງານທີື່ປະກອບສາຂາອາຊີບອິດສະລະ (Free Flow) ຍັງໄດ້ຮັບການ
ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານແຮງງານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປະເທດທີື່ຕົນໄປອອກແຮງ
ງານພ້ອມທັງຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດດັື່ງກ່າວ. ສາຂາ
ອາຊິີບອິດສະລະ (Free Flow) ທີື່ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ມີຂໍໍ້ຕົກລົງກັນໄວ້ນັໍ້ນ ຜ ້ອອກແຮງງານ ສາມາດອອກ 
ແຮງງານໄດ້ ໃນປະຊາຄົມເສດະກິດອາຊຽນປະກອບມີ 8 ສາຂາອາຊີບ ຄຼື: 1. ວິສະວະກອນ; 2. ພະຍາບານ; 3. 
ສະຖາປະນິກ; 4. ການສໍາຫ ວດ; 5. ການບັນຊ;ີ 6. ທັນຕະແພດ; 7. ການແພດ ແລະ 8. ການບໍລິການ ການທ່ອງ 
ທ່ຽວ. 

3. ແຮງງານຕາ່ງປະເທດ ຢ ່ ສປປ ລາວ 
ການນໍາໃຊ້ແຮງານຕ່າງປະເທດຢ ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນການນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມາເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ 

ລາວ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງຖຼືວ່າແມ່ນການເຄຼືື່ອນຍ້າຍແຮງງານຕ່າງປະ 
ເທດເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ ລາວ ຕາມສັນຍາແຮງງານ. 

ການນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດຢ ່ລາວ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂຄຕາ ຈາກກະຊວງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພາຍຫ ັງຫົວ
ໜ່ວຍການຜະລິດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍລິການ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂຄຕາແລ້ວ ຕ້ອງສະເໜີຕໍື່ກົມພັດທະນາສີມຼືແຮງ
ງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພຼືື່ອຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
ພ້ອມທັງຂໍຂຶໍ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງມີຂັໍ້ນຕອນການປະຕິບັດ 
ດັື່ງນີໍ້: 

 

3.1 ການຂໍອະນຍຸາດໂກຕາ 
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມາ 

ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເພຼືື່ອສະເໜີຂໍໂກຕາຕໍື່ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງ 
ແມ່ນກົມພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ເປັນຜ ້ພິຈາລະນາຄົໍ້ນຄວ້າໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໃນ 
ແຕ່ລະປ ີໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ຕາມການສະເໜີຂອງສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ພະແນກແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ໂດຍແມ່ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ເປັນຜ ້ອະນຸມັດໂກຕາລວມປະຈໍາປີ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບຫ້າ (15) ວັນລັດຖະການ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້
ຮັບຄໍາສະເໜີ. ສໍາລັບ ສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ຫ ຼື ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນ 
ຫ ວງ ແລະ ພາກສ່ວນອຼືື່ນນັໍ້ນ ບໍື່ສາມາດພິຈາລະນາໂກຕາໄດ້. 

ເອກະສານທີື່ຈະປະກອບໃນການຂໍອະນຸຍາດໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດຢ ່ ສປປ ລາວ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 
- ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາປີ (ຕາມແບບພິມ); 
- ແຜນນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ຕາມແບບພິມ); 
- ສໍາເນົາສີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫ ຼື ອະນຸຍາດສໍາປະທານທັງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫ ັງ (ທຶນຈົດທະບຽນ

ຕ້ອງຫ າຍກວ່າ ຫ້າສິບ (50) ລ້ານກີບ); 
- ສໍາເນົາສີໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງໂຮງງານ ຫ ຼື ບໍລິສັດ; 
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- ສໍາເນົາສີໃບທະບຽນອາກອນ ລວມທັງອາກອນເງິນເດຼືອນ ທີື່ມີລາຍຊຼືື່ພະນັກງານລາວເດຼືອນຫ ໍ້າສຸດ 
(ພ້ອມທັງເອົາໃບແທ້ມາໃຫ້ພະນັກງານກວດພ້ອມ); 

- ໃບມອບສິດຈາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫ ຼື ໂຄງການໃຫ້ຜ ້ມາພົວພັນເອກະສານ (ສະບັບແທ້). 
 

ສະຫຼຸບຂັໍ້ນຕອນຂອງການຂໍອະນຸຍາດໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢ  ່ສປປ ລາວ 
1                               2                                3                            4 

 
 
 
 

 
3.2  ການຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົື້າ ແລະ ເງ ົ່ອນໄຂການນໍາໃຊູ້ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
3.2.1 ການຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົື້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
ພາຍຫ ັງທີື່ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂກຕາ  ຊຶື່ງໄດ້ກໍານົດອອກໃນ 

ແຕ່ລະ ໄລຍະ ຈາກກົມພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ແລ້ວ ສາມາດຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຮງງາຕ່າງປະເທດ ຕາມແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະ 
ເທດ162. 

ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີໜ້າທີື່ໃນການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການການນໍາໃຊ້ແຮງງານ ຢ ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງ
ຕົນ ດ້ວຍການໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ແຮງງານລາວກ່ອນ, ແຕ່ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶື່ງບໍື່ສາມາດຊອກຫາ
ແຮງງານລາວ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການນັໍ້ນ ກໍສາມາດສະເໜີຂໍນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້.  
 ສໍາລັບ ອັດຕາສ່ວນການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແມ່ນສິບຫ້າ 
ສ່ວນຮ້ອຍ  (15%) ຂອງຈໍານວນຜ ້ອອກແຮງງານດ້ານຮ່າງກາຍທັງໝົດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັໍ້ນ ແລະ ຊາວຫ້າ 
ສ່ວນຮ້ອຍ (25%) ຂອງຈໍານວນຜ ້ອອກແຮງງານດ້ວຍມັນສະໝອງທັງໝົດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັໍ້ນ163. 

ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດຕັດຫຍິບ ເອ ມີກໍາມະກອນລາວ ທັງໝົດ 100 ຄົນ ຜ່ານການດໍາເນີນທຸລະກິດໄປ ໄດ້ໄລຍະ
ໜຶື່ງເຫັນວ່າ ການຜະລິດ ບໍື່ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ, ດັື່ງນັໍ້ນ ເພຼືື່ອເປັນການເພີື່ມປະສິດທິ 
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຜະລິດ ບໍລິສັດຕັດຫຍິບ ເອ ຈຶື່ງໄດ້ຊຼືໍ້ເຄຼືອງຈັກ, ອຸບປະກອນທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ 
ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເພຼືື່ອມາຮັບໃຊ້ໃນການຜະລິດ. ດັື່ງນັໍ້ນ ບໍລິສັດດັື່ງກ່າວຈຶື່ງຕ້ອງການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕາມອັດຕາສ່ວນ 15% ສໍາລັບຜ ້ມີວິຊາສະເພາະ ທີື່ອອກແຮງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 
ແລະ 25% ສໍາລັບ ຜ ້ມີວິຊາສະເພາະ ທີື່ອອກແຮງງານດ້ວຍມັນສະໝອງ. 
 ສໍາລັບ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຄງການບ ລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ ທີື່ມີເວລາແຕ່ ຫ້າປີ ລົງມາ ການນໍາໃຊ ້
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ເຈົໍ້າຂອງໂຄງການກັບ ລັດຖະບານ.  
 ສໍາລັບ ຜ ້ອອກແຮງງານ ຕາມອາຊີບທີື່ສາມາດເຄຼືື່ອນຍ້າຍໃນຂອບການຮ່ວມມຼື ກັບບັນດາປະເທດ ເປັນຕົໍ້ນ 
ປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຖ້າມີ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 

                                                           
162 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 41 
163 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 68 ວັກ 1, 2 

ຫົວໜ່ວຍແຮງ 
ງານ/ໂຄງການ 

ສ ນບໍລິການຈັດ
ຫາງານ ຫ ຼື ພະ
ແນກ ຮສສ 
 

ກົມພັດທະນາ
ສີມຼືແຮງງານ 
ແລະ ຈັດຫາງານ 

ສະເໜີ 

ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງ ຮສສ 
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 ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກ ຢ ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍອຼືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ164.  

 ກ.  ຂັື້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົື້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
 ໃນການນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັໍ້ນຕອນ ດັື່ງນີໍ້: 

1) ພາຍຫ ັງທີື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດແລ້ວ ໃຫ້
ເຮັດໜັງສຼືສະເໜີ (ຕາມແບບພິມ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ) ເຖິງສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ຫ ຼື ພະແນກ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ຕາມທີື່ຕັໍ້ງຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ; 

2) ສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ຫ ຼື ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ເປັນ
ຜ ້ພິຈາລະນານໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕາມການແບ່ງປັນໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈາກກົມພັດທະນາ
ສີມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນ 
ລັດຖະການ; 

3) ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ຫ ຼື ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງແລ້ວ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ (ຕາມແບບພິມ ແລະ ປະກອບ
ເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ) ເຖິງກົມຕໍາຫ ວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພຼືື່ອກວດກາ
ປະຫວັດ, ຈໍານວນແຮງງານ ທີື່ຈະນໍາເຂົໍ້າຕາມລະບຽບການ; 

4) ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກກົມຕໍາຫ ວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ແລ້ວ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ (ຕາມແບບພິມ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບ
ຖ້ວນ) ເຖິງກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພຼືື່ອຂໍວິຊາ LA-B2. 

ຂ.  ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົື້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
ເອກະສານຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມີ ດັື່ງນີໍ້: 
- ໃບອະນຸຍາດໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ;  
- ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ຕາມແບບພິມ); 
- ແຜນນໍາໃຊ້ແຮງງານລາວ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ຕາມແບບພິມ); 
- ໃບຊີວະປະຫວັດຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ; 
- ສັນຍາແຮງງານ ລະຫວ່າງ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ກັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ; 
- ສໍາເນົາສີ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫ ຼື ອະນຸຍາດສໍາປະທານທັງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫ ັງ (ທຶນຈົດທະບຽນ

ຕ້ອງຫ າຍກວ່າ 50 ລ້ານກີບ); 
- ສໍາເນົາສີ ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັໍ້ງໂຮງງານ ຫ ຼື ບໍລິສັດ; 
- ສໍາເນົາສີ ໃບທະບຽນອາກອນ ລວມທັງອາກອນເງິນເດຼືອນທີື່ມີລາຍຊຼືື່ພະນັກງານລາວເດຼືອນຫ ໍ້າສຸດ (ພ້ອມ

ທັງເອົາໃບແທ້ມາໃຫ້ພະນັກງານກວດພ້ອມ); 
- ໃບມອບສິດຈາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫ ຼື ໂຄງການໃຫ້ຜ ້ມາພົວພັນເອກະສານ (ຕົໍ້ນສະບັບ). 
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ສະຫຼຸບຂັໍ້ນຕອນຂອງການຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢ  ່ສປປ ລາວ 
 
 
 
 
 
 
 
 

( * ) No.Telex ແມ່ນເລກທີ ອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢ ່ ສປປ ລາວ 

3.2.2 ເງ ົ່ອນໄຂການນໍາໃຊູ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
ກ.  ເງ ົ່ອນໄຂການນໍາໃຊູ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ (ສະເພາະບໍລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດ) 

 ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ ທີື່ຕ້ອງການນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມເງຼືື່ອນໄຂ ດັື່ງນີໍ້: 
 1) ມີມ ນຄ່າການລົງທຶນທີື່ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຈ່າຍເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ແຮງງານຕ່າງ 
ປະເທດ; 
 2) ມີແຜນການນໍາໃຊ້ແຮງງານ ໃນແຕ່ລະປີ; 
 3) ມີຕໍາແໜ່ງງານ, ນັກວິຊາການທີື່ຈໍາເປັນ ແລະ ເໝາະສົມ; 
 4) ປະຕິບັດເງຼືື່ອນໄຂອຼືື່ນ ເມຼືື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ165. 

ຂ.  ເງ ົ່ອນໄຂແຮງງານຕ່າງປະເທດທີົ່ເຂົື້າມາເຮດັວຽກຢ ່ ສປປ ລາວ (ສະເພາະບຸກຄົນ) 
 ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກ ຢ ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີເງຼືື່ອນໄຂ ດັື່ງນີໍ້: 
 1) ມີອາຍຸແຕ່ ຊາວປີ ຂຶໍ້ນໄປ; 
 2) ມີສີມຼື ແລະ ລະດັບວິຊາສະເພາະ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບຕໍາແໜ່ງງານທີື່ຕ້ອງການ; 
 3) ມີຊີວະປະຫວັດແຈ້ງຂາວ; 
 4) ມີສຸຂະພາບດີ; 
 5) ມີເງຼືື່ອນໄຂອຼືື່ນ ທີື່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ166. 

3.3 ການຂຶື້ນທະບຽນ ແລະ ການອອກບດັອະນຸຍາດເຮດັວຽກ 
3.3.1ການຂຶື້ນທະບຽນ 
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຂຶໍ້ນທະບຽນ ແລະ ເຮັດບັດອະນຸ 

ຍາດເຮັດວຽກ ນໍາສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ຫ ຼື ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ 
ພາຍໃນ ໜຶື່ງເດຼືອນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເປັນຕົໍ້ນໄປ. 

ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຈະອອກໃຫ້ໄດ້ ກໍຕໍື່ເມຼືື່ອມີວີຊາແຮງງານ (LA-B2) ແລະ ມີກໍານົດຕາມສັນຍາແຮງ
ງານ. 

ການຂຶໍ້ນທະບຽນ ແລະ ການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຊົື່ວຄາວ ບໍື່ໃຫ້ເກີນ ສາມເດຼືອນ ສໍາລັບແຮງງານທີື່ 
ນໍາເຂົໍ້າ ເພຼືື່ອທົດລອງວຽກ, ຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການ, ຕິດຕັໍ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຼືື່ອງຈັກ ຕາມສັນຍາຊຼືໍ້ ຂາຍອຸບ 
ປະກອນ ແລະ ເຄຼືື່ອງຈັກ ລວມທັງແຮງງານຕາມລະດ ການທີື່ມີສັນຍາຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງປະເທດ. 
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ຫົວໜ່ວຍແຮງ 
ງານ/ໂຄງການ 

ສ ນບໍລິການຈັດຫາ
ງານ ຫ ຼື ພະແນກ 
ຮສສ ສະເໜີ 

ກົມຄຸ້ມຄອງຄົນ
ຕ່າງປະເທດ 

ກະຊວງ ປກສ 

ກົມກົງສຸນ, ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ 
ຂໍ No.Telex* 
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3.3.2 ການອອກບັດອະນຸຍາດເຮດັວຽກ 
ການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາເຮັດວຽກ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດ 

ດັື່ງນີໍ້: 
1) ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດອອກບັດເຮັດວຽກ ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢ ່ສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ສໍາລັບໂຄງ

ການ ຫ ຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ມີທີື່ຕັໍ້ງກວມເອົາຫ າຍແຂວງ, ສ່ວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ທີື່ມີທີື່ຕັໍ້ງຢ ່ແຂວງ
ດຽວ ໃຫ້ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດອອກບັດເຮັດວຽກ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດຢ ່ແຂວງ ທີື່ຕົນຂຶໍ້ນກັບ; 

2) ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ
ຄົມແລ້ວ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງຍຼືື່ນສະເໜີຜ່ານລາຍຊຼືື່ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕໍື່ກົມຕໍາຫ ວດກວດຄົນເຂົໍ້າເມຼືອງ, 
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພຼືື່ອອອກໜັງສຼືຢັໍ້ງຢຼືນວ່າ ແຮງງານຕ່າງປະເທດສາມາດເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກໄດ້; 

3) ພາຍຫ ັງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ໄດ້ຮັບໜັງສຼືອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈາກກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາຍຫ ັງກົມກົງສ ນ, ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ ເຫັນດີ ທີື່ຈະອອກເລກທີອະນຸຍາດ (No. Telex) ເພຼືື່ອຂໍວີຊາປະເພດວີຊາແຮງງານ (LA-B2) ໃຫ້
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ແຈ້ງໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດຮັບຊາບ ແລ້ວນໍາເອົາເລກທີອະນຸຍາດ (No. Telex) 
ໄປແຈ້ງຂໍເອົາປະເພດວີຊາແຮງງານ (LA-B2) ຢ ່ສະຖານທ ດລາວ ຫ ຼື ສະຖານກົງສ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາຢ ຕ່າ່ງ
ປະເທດ ຫ ຼື ສາມາດມາແຈ້ງຂໍເອົາປະເພດວີຊາແຮງງານ (LA-B2) ຢ ່ກັບດາ່ນສາກົນກໍໄດ້; 

4) ພາຍຫ ັງແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົໍ້າມາ ສປປ ລາວ ໂດຍມີປະເພດວີຊາແຮງງານ (LA-B2)  ແລ້ວ ຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ຂໍບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ນໍາສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ຫ ຼື ພະແນກແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ;  

5) ຫ ັງຈາກແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກແລ້ວ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ຕ້ອງ
ສະເໜີຂໍຂຶໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຂໍບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາຢ ່ ສປປ ລາວ (I.D Card) ນໍາກົມຕໍາຫ ວດຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງ 
ປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໃນກໍລະນີທີື່ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງການເຂົໍ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ 
ຫ າຍຄັໍ້ງນັໍ້ນ ໃຫ້ສະເໝີຂໍວີຊາເຂົໍ້າ-ອອກຫ າຍຄັໍ້ງ (Multiple Visa) ຢ ກ່ົມກົງສ ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. 

ຂັໍ້ນຕອນຂອງການຍຼືື່ນເອກະສານຂໍຂຶໍ້ນທະບຽນອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (Work Permit Card) 
 

     1                       2                           3                        4                      5 
 
 
 
 
 
 
 
  

ແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດ
ນໍາເອົາເລກທີ
ອະນຸຍາດ 
(No. 
Telex) 

ຍຼືື່ນຂໍເອົາວີຊາ
ແຮງງານ(LA-
B2) ຢ ່ສະຖານ
ເອກອັກຄະ
ລັດຖະທ ດ, 
ສະຖານກົງສ ນ 
ສປປ ລາວ ຫ ຼື 
ໜ່ວຍງານວິຊາ
ກັບດ່ານ 

 

ອອກບັດອະນຸ 
ຍາດເຮັດວຽກ
ນໍາສ ນບໍລິການ
ຈັດຫາງານ ຫ ຼື 
ພະແນກ ຮສສ 
ແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງ 

ຂໍຂຶໍ້ນທະບຽນ
ແລະ ຂໍບັດອະ 
ນຸຍາດພັກເຊົາ 
(I.D Card) 
ນໍາກົມຕໍາຫ ວດ
ຄຸ້ມຄອງຄົນ
ຕ່າງປະເທດ, 
ກະຊວງ ປກສ 
 

ຍຼືື່ນສະເໜີຂໍວີ
ຊາເຂົໍ້າ-ອອກ
ຫ າຍເທຼືື່ອນໍາ
ກົມກົງສ ນ, 
ກະຊວງການ 
ຕ່າງປະເທດ 
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3.3.3 ການຂໍຕໍົ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ 
ພາຍຫ ັງທີື່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຄົບກໍານົດການນໍາໃຊແ້ລ້ວ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການ ຕ້ອງສະເໜີເຖິງ

ສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ຫ ຼື ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ຕາມທີ ື່ຕັໍ້ງຂອງຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ/ໂຄງການຕົນ ເພຼືື່ອພິຈາລະນາຕໍື່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ. 

ໃນການຂໍຕໍື່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍື່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ; 
2) ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ; 
3) ສໍາເນົາໜັງສຼືຜ່ານແດນ (Passport); 
4) ສໍາເນົາໃບເສຍອາກອນເງິນເດຼືອນ; 
5) ໃບຢັໍ້ງຢຼືນພຶດຕິກໍາຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດຈາກຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ; 
6) ໃບສັນຍາແຮງງານ (ສຼືບຕໍື່); 
7) ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ; 
8) ສໍາເນົາໃບອະນຸຍາດສໍາປະທານ; 
9) ຮ ບຂະໜາດ 3 x 4 = 1 ໃບ167. 

3.4  ກໍານົດການນໍາໃຊູ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກ ຢ ່ ສປປ ລາວ ຕາມສັນຍາ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄັໍ້ງໜຶື່ງ ບໍື່ເກີນ ສິບສອງ 

ເດຼືອນ ແລະ ສາມາດຂໍຕໍື່ກໍານົດເວລາແຕ່ລະຄັໍ້ງ ບໍື່ໃຫ້ເກີນ ສິບສອງ ເດຼືອນ ລວມທັງໝົດ ບໍື່ໃຫ້ເກີນ ຫ້າ ປີ. 
ສໍາລັບຜ ້ບໍລິຫານລະດັບສ ງ ແລະ ຜ ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ຈະພິຈາລະນາເປັນອັນສະເພາະ. 
ການພິຈາລະນາກຽ່ວກັບການໃຫ້ຕໍື່ກໍານົດເວລາເຮັດວຽກ ແຕ່ລະຄັໍ້ງ ໃຫ້ອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງໜ້າວຽກ, 

ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່168. 

3.5 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 
3.5.1 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັື່ງນີໍ້: 
1) ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
2) ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເທົື່າທຽມ ກັບຜ ້ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກຄຼືກັນຕາມ ມາດຕະຖານແຮງ

ງານ ແລະ ສະພາບເງຼືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ລວມທັງ ເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ; 
3) ເຄົາລົບ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວ; 
4) ຖ່າຍທອດຄວາມຮ ້ດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ອອກແຮງງານລາວ; 
5) ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
6) ອອກຈາກ ສປປ ລາວ ພາຍຫ ັງສິໍ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ169; 

                                                           
167 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 5418/ຮສສ, ລົງວັນທີ 10/12/2007 ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ 
ລາວ ມາດຕາ 16 
168 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 45 
169 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 69 



86 
 

7) ກັບຄຼືນປະເທດເດີມ ພາຍຫ ັງສິໍ້ນສຸດກໍານົດເວລາເຮັດວຽກ ບໍື່ເກີນ ສິບຫ້າ (15) ວັນ, ຖ້າບໍື່ສາມາດ
ກັບຄຼືນໄດ້ພາຍໃນ ກໍານົດເວລາດັື່ງກ່າວ ກໍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ170. 

3.5.2 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັື່ງນີໍ້: 
1.) ແນະນໍາໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ເຄົາລົບຮີດຄອງປະເພນີ 

ຂອງລາວ; 
2.) ສ້າງແຜນ ເພຼືື່ອສ້າງແຮງງານລາວທົດແທນ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີແຜນດັື່ງກ່າວ ຕໍື່ອົງການຄຸ້ມ

ຄອງວຽກງານແຮງງານ; 
3.) ນໍາສົື່ງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ອອກຈາກ ສປປ ລາວ ເມຼືື່ອໝົດກໍານົດສັນຍາແຮງງານ ແລະ ສົື່ງບັດອະນຸ 

ຍາດເຮັດວຽກ ຄຼືນໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ171.  

3.6  ການຄຸູ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ 
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາເຮັດວຽກ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ດັື່ງນີໍ້: 
- ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຈາກການເຮັດວຽກ ຄຼືກັນກັບແຮງງານລາວທຸກ

ຢ່າງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາເຮັດວຽກຢ  ່ສປປ ລາວ ຕາມສັນຍາແຮງງານ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຄັໍ້ງໜຶື່ງ ບໍື່ເກີນ 

ສິບສອງ ເດຼືອນ ແລະ ສາມາດຂໍຕໍື່ກໍານົດເຮັດວຽກ ແຕ່ລະຄັໍ້ງ ບໍື່ໃຫ້ເກີນ ສິບສອງ ເດຼືອນ ລວມທັງໝົດ ບໍື່ໃຫ້ເກີນ 
ຫ້າ ປ.ີ ການພິຈາລະນາກ່ຽວກບັການໃຫ້ຕໍື່ເວລາເຮັດວຽກ ແຕ່ລະຄັໍ້ງ ໃຫ້ອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງໜ້າວຽກ. ການ
ດໍາເນີີນທຸລະກິດ, ການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່172. 

- ກ່ອນຜ ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນຕໍາແໜ່ງງານ, ຍ້າຍສະຖານທີື່ເຮັດ
ວຽກ ມອບໂອນໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານອຼືື່ນຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ຕ້ອງໄດຂ້ໍອະນຸຍາດຈາກກົມພັດທະນາສີມຼືແຮງງານ ແລະ ຈັດ
ຫາງານ ຫ ຼື ສ ນບໍລິການຈັດຫາງານ ສໍາລັບ ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ຂຶໍ້ນກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການຂັໍ້ນສ ງ
ກາງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ສໍາລັບ
ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ຂຶໍ້ນກັບ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ173.  
 
 

                                                           
170 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 5418/ຮສສ, ລົງວັນທີ 10/12/2007 ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ 
ລາວ ມາດຕາ 20 
171 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 70 
172 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບປບປຸງ ປີ 2013 ມາດຕາ 45 ວັກ 1, 3 
173 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 5418/ຮສສ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2007 ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸຍາດນໍາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ມາເຮັດວຽກ 
ຢ  ່ສປປ ລາວ ມາດຕາ 19 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 

ບັນຊີລາຍຊຼືື່ພະຍາດອາຊີບ174
  

(ປັບປຸງປີ 2010) 
 

1. ພະຍາດອາຊີບທີົ່ເກີດຈາກການສາໍຜັດສານຕ່າງໆໃນເວລາເຮັດວຽກ  
1.1. ພະຍາດທີົ່ເກີດຈາກການລະເຫີຍຂອງສານເຄມີ  (chemical agents) 

1.1.1. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກທາດເບີຣິລຽມ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (beryllium or its compounds) 
1.1.2. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກສານໂລຫະໜັກ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (cadmium or its compounds) 
1.1.3. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກທາດຟົດສຟໍ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (phosphorus or its compounds) 
1.1.4. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານສະແຕນເລັດ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (chromium or its 

compounds) 
1.1.5. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານໂລຫະແມັງກະນິດສ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (manganese or its 

compounds) 
1.1.6. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານໜ  ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (arsenic or its compounds) 
1.1.7. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານບາຫ ອດ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (mercury or its compounds) 
1.1.8. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານຕະກົື່ວ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (lead or its compounds) 
1.1.9. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານຟອກຂາວ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (fluorine or its compounds) 
1.1.10. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານກາກບອນທີື່ລະເຫີຍຈາກຢາງ (carbon disulphide) 
1.1.11. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກການລະເຫີຍຂອງສານຮາໂລເຈັນທີື່ບໍື່ມີສີ ຫ ຼື ບໍື່ມີກິື່ນ (halogen derivatives 

of aliphatic or aromatic hydrocarbons) 
1.1.12. ພະຍາດຕ ່າງໆທ ີ ື່ ເກ ີດຈາກສານເບ ັນຊ ິນ ຫ  ຼື  ສານປະກອບທີ ື່ຄ ້ າຍຄ ຼືກ ັບມ ັນ  (benzene or its 

homologues) 
1.1.13. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກການລະເຫີຍອາຍໄນໂຕຣ ແລະ ອາມິໂນຂອງສານເບັນຊິນ ຫ ຼື ສານປະກອບທີື່

ຄ້າຍຄຼືກັບມັນ (nitro-and amino-derivatives of benzene or its homologues) 
1.1.14. ພະຍາດຕ ່ າງໆທ ີ ື່ ເກ ີດຈາກສານລະລາຍ ຫ  ຼື  ສານປະກອບຂອງກ ົດໄນໂຕຣເຈ ັນຊະນ ິດອ ຼື ື່ນໆ 

(nitroglycerine or other nitric acid esters) 
1.1.15. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກທາດເຫ ົໍ້າ, ສານໄກລໂຄນສ ຫ ຼື ກີໂຕນສ (alcohols, glycols or ketones) 
1.1.16. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກການຂາດອາກາດຫາຍໃຈເຊັື່ນການສ ດດົມອາຍກາກບອນໂມໂນຊາຍ, ໄຮໂດຣເຈັນ

ຊຸນຟາຍ, ການເບຼືື່ອສານໄຮໂດຣເຈັນ, ຫ ຼື ສານລະເຫີຍຂອງທາດເຫ ົື່ານັໍ້ນ (asphyxiants like carbon) 
monoxide, hydrogen sulphide, hydrogen cyanide or its derivatives 

                                                           
174ໃນການນໍາໃຊ້ບັນຊີລາຍຊຼືື່ນີໍ້ ລະດັບ ແລະ ປະເພດການສໍາຜັດ ແລະ ວຽກ ຫ ຼື ອາຊີບທີື່ພົວພັນເຖິງຄວາມສ່ຽງສະເພາະຈາກການສໍາຜັດອາຍພິດ

ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
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1.1.17. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກໄຍສັງເຄາະ (acrylonitrile) 
1.1.18. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານປະກອບຂອງໄນໂຕຣເຈັນ (oxides of nitrogen) 
1.1.19. ພະຍາດຕ ່ າງໆທ ີ ື່ ເກ ີດຈາກສານເຄ ຼືອບໂລຫະ ຫ  ຼື  ສານປະກອບຂອງມ ັນ  (vanadium or its 

compounds) 
1.1.20. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກທາດແອັນຕີໂມນີ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (antimony or its compounds) 
1.1.21. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານສະກັດ (hexane) 
1.1.22. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກກົດແຮ່ທາດ (mineral acids) 
1.1.23. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານຜະລິດຢາ (pharmaceutical agents) 
1.1.24. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກໂລຫະເງິນ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (nickel or its compounds) 
1.1.25. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກທາດທາລຽມ  ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (thallium or its compounds) 
1.1.26. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກທາດອອດສມຽມ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (osmium or its compounds) 
1.1.27. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກທາດເຊລີນຽມ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (selenium or its compounds) 
1.1.28. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກທາດທອງແດງ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (copper or its compounds) 
1.1.29. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກຄໍາຂາວ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (platinum or its  compounds) 
1.1.30. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກທາດຂີໍ້ກົື່ວ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (tin or its compounds) 
1.1.31. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກທາດສັງກະສີ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ (zinc or its compounds) 
1.1.32. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກແກັດສໂຟດສເຈັນ (phosgene) 
1.1.33. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກອາການລະຄາຍເຄຼືອງໃນດວງຕາເຊັື່ນສານເບັນໂຊກິໂນນ (corneal irritants 

like benzoquinone)  
1.1.34. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກອາຍແກັດອາໂມເນຍ (ammonia) 
1.1.35. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານໄຊຍະໄນ (isocyanates) 
1.1.36. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກແມ່ກາຝາກຊະນິດຕ່າງໆ (pesticides) 
1.1.37. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກກົດຊຸນເຟີ (sulphur oxides) 
1.1.38. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານລະລາຍຊີວະພາບ (organic solvents) 
1.1.39. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກຢາງລາເຕັກ ຫ ຼື ຜະລິດຕະພັນທີື່ມີສ່ວນປະສົມຈາກຢາງລາເຕັກ (latex or latex-

containing products) 
1.1.40. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານຟອກຂາວ (chlorine) 
1.1.41. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກສານເຄມີຊະນິດອຼືື່ນໆຢ ່ບ່ອນເຮັດວຽກທີື່ບໍື່ໄດ້ກ່າວເຖິງຢ ່ໃນລາຍການທີື່ກ່າວມານີໍ້

ຊຶື່ງໄດ້ມີການພົວພັນໂດຍກົງໃນທາງວິທະຍາສາດຫ ຼື ໄດ້ຖຼືກກໍານົດຈາກວິທີການຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ກັບເງຼືື່ອນໄຂແລະການປະຕິບັດຂອງປະເທດ, ລະຫວ່າງການສໍາຜັດທາງຮ່າງກາຍທີື່ເກີດຈາກສານເຄມີຊະນິດ
ຕ່າງໆເຫ ົື່ານີໍ້ທີື່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາການເຮັດວຽກ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ມກີານຕິດເຊຼືໍ້ອພະຍາດຈາກແຮ່
ທາດຕ່າງໆເຫ ົື່ານີໍ້. 

 

 

 



- 3 - 
 

 

1.2.  ພະຍາດທີົ່ເກີດຈາກການກະທົບທາງກາຍຍະພາບ (physical agents) 
1.2.1. ຄວາມບົກພ່ອງຂອງການໄດ້ຍິນທີື່ເກີດຈາກສຽງ 
1.2.2. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກການສັື່ນສະເທຼືອນ (ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກ້າມຊີໍ້ນ, ເສັໍ້ນເອັນ, ກະດ ກ, ຂໍື່ຕໍື່ກະ 

ດ ກ, ຫ ອດເລຼືອດ ຫ ຼື ປະສາດສ່ວນປາຍ) ( disorders of muscles, tendons, bones, joints, 
peripheral  blood vessels or peripheral nerves ) 

1.2.3. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກການບີບອັດ ຫ ຼື ບີບຮັດຈາກອາກາດ (compressed or decompressed 
air) 

1.2.4. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກການແຜ່ລັງສີ (ionizing radiations) 
1.2.5. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກການແຜ່ແສງ (ລັງສີອຸນຕຣາໄວໂອເລັດ, ແສງທີື່ເບິື່ງເຫັນໄດ້, ແສງທີື່ເບິື່ງບໍື່ເຫັນ) ( 

ultraviolet, visible light, infrared ) ລວມທັງແສງເລເຊີ (laser) 
1.2.6. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກການສໍາຜັດອຸນຫະພ ມຮຸນແຮງສຸດຂີດ (extreme temperatures) 
1.2.7. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກການສໍາຜັດທາງຮ່າງກາຍປະເພດອຼືື່ນໆຢ ່ບ່ອນເຮັດວຽກທີື່ບໍື່ໄດ້ກ່າວເຖິງຢ ່ໃນ

ລາຍການທີື່ກ່າວມານີໍ້ ຊຶື່ງມີການພົວພັນໂດຍກົງໃນທາງວິທະຍາສາດ ຫ ຼື ຖຼືກກໍານົດຈາກວິທີການຕ່າງໆ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງປະເທດ, ລະຫວ່າງການສໍາຜັດທາງຮ່າງກາຍ 
ທີື່ເກີດຈາກກິດຈະກໍ າການເຮັດວຽກ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີການຕິດເຊຼືໍ້ອພະຍາດຈາກການສໍາຜັດ
ຕ່າງໆເຫ ົື່ານີໍ້. 

1.3.  ພະຍາດທີົ່ເກີດຈາກເຫດການທາງຊີວະພາບ ແລະ ການຕິດເຊ ື້ອ ຫ   ແມ່ກາຝາກ (Biological 
agents and infectious or parasitic diseases) 

1.3.1. ການຫຼຸລ ກ (Brucellosis) 
1.3.2. ໄວຣັດຕັບອັກເສບ (Hepatitis viruses) 
1.3.3. ເຊຼືໍ້ອຈຸລະໂຣກ (Human immunodeficiency virus (HIV))  
1.3.4. ບາດທະຍັກ (Tetanus) 
1.3.5. ວັນນະໂຣກ (Tuberculosis) 
1.3.6. ອາການເປັນພິດ ຫ ຼື ອັກເສບທີື່ເກີດຈາກການປົນເປຼືໍ້ອນຂອງເຊຼືໍ້ອແບັກທີເຣຍຫ ຼືເຊຼືໍ້ອລາ Toxic or 

inflammatory syndromes associated with bacterial or fungal contaminants 
1.3.7. ອະຫິວາສັດ (Anthrax) 
1.3.8. ພະຍາດຍ່ຽວໜ  (Leptospirosis) 
1.3.9. ພະຍາດຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຈາກການສໍາຜັດທາງຊີວະພາບຢ ່ບ່ອນເຮັດວຽກທີື່ບໍື່ໄດ້ກ່າວເຖິງຢ ່ໃນລາຍການທີື່ກ່າວມານີໍ້ 

ຊຶື່ງມີການພົວພັນໂດຍກົງໃນທາງວິທະຍາສາດ ຫ ຼື ຖຼືກກໍານົດຈາກວິທີການຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ກັບເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງປະເທດ, ລະຫວ່າງການສໍາຜັດທາງຮ່າງກາຍ ທີື່ເກີດຈາກການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີການຕິດເຊຼືໍ້ອພະຍາດຕ່າງໆເຫ ົື່ານີໍ້. 
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2. ພະຍາດອາຊີບທເີກີດໃນລະບົບອະໄວຍະວະເປົື້າໝາຍ (target organ 
systems) 
2.1. ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ Respiratory diseases 
2.1.1. ຝຸ່ນຕົກຄ້າງໃນປອດທີື່ເກີດຈາກການສ ດດົມຝຸ່ນແຮທ່າດທີື່ເປັນເສັໍ້ນໄຍ (fibrogenic mineral 

dust ) (ໄຍແກ້ວ, ໄຍຖ່ານຫີນໄຍຫີນ) (silicosis, anthraco-silicosis, asbestosis) 
2.1.2. ວັນນະໂຣກປອດ (Silicotuberculosis) 
2.1.3. ຝຸ່ນຕົກຄ້າງໃນປອດທີື່ເກີດຈາກຝຸ່ນແຮທ່າດທີື່ບໍື່ເປັນເສັໍ້ນໄຍ (non-fibrogenic mineral 

dust) 
2.1.4. ເນຼືໍ້ອເຍຼືື່ອດວງຕາ (Siderosis) 
2.1.5. ພະຍາດຫ ອດລົມທີື່ເກີດຈາກການສ ດດົມຝຸ່ນໂລຫະໜັກ (hard-metal dust) 
2.1.6. ພະຍາດຫ ອດລົມທີື່ເກີດຈາກຝຸ່ນຍອງຝ້າຍ (ໄຍຝ້າຍ), ໄຍປ່ານ, ໄຍສາ, ໄຍຫາງແຂ້ຫ ຼືໄຍອ້ອຍ 

(ຝຸ່ນອ້ອຍ) (dust of cotton (byssinosis ), flax, hemp,sisal or sugar cane 
(bagassosis)) 

2.1.7. ຫອບຫຼືດທີື່ເກີດຈາກສານທີື່ກໍື່ໃຫ້ເກີດອາການພ ມແພ້ ຫ ຼື ກໍື່ໃຫ້ເກີດອາການຜຼືື່ນຄັນທີື່ເກີດຂຶໍ້ນທົື່ວ
ໄປໃນຂະບວນການເຮັດວຽກ  

2.1.8. ພະຍາດພ ມແພທີ້ື່ເກີດຈາກການຫາຍໃຈເອົາຝຸ່ນຊີວະພາບ ຫ ຼື ລະອອງທີື່ມີສານປົນເປຼືໍ້ອນອາຍພິດ
 ທີື່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາການເຮັດວຽກ  

2.1.9. ພະຍາດປອດອຸດຕັນຮຸນແຮງທີື່ເກີດຈາກການຫາຍໃຈເອົາຝຸ່ນຖ່ານຫີນ, ຝຸ່ນຈາກການຂຸດຄົໍ້ນຫີນ,
ຝຸ່ນໄມ້, ຝຸ່ນຈາກວັດສະພຼືດ ແລະ ວຽກຂະແໜງກະສິກໍາ, ຝຸນ່ຈາກຄອກສັດ, ຝຸ່ນຈາກແຜ່ນແພ 
ແລະ ຝຸ່ນເຈ້ຍ ທີື່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ 

2.1.10. ພະຍາດປອດທີື່ມີສາເຫດມາຈາກອາລ ມິນຽມ (aluminium) 
2.1.11. ຄວາມຜິດປົກກະຕຂິອງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈສ່ວນເທິງທີື່ເກີດຈາກສານທີື່ກໍື່ໃຫ້ເກີດອາການ

ພ ມແພ້ ຫ ຼື ອາການຜຼືື່ນຄັນທີື່ເກີດຂຶໍ້ນທົື່ວໄປໃນຂະບວນການເຮັດວຽກ  
2.1.12. ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈອຼືື່ນໆທີື່ບໍື່ໄດ້ກ່າວເຖິງຢ ໃ່ນລາຍການທີື່ກ່າວມານີໍ້ ຊຶື່ງໄດ້ມກີານພົວພັນໂດຍ

 ກົງໃນທາງວິທະຍາສາດ ຫ ຼື ໄດ້ຖຼືກກໍານົດຈາກວິທີການຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບເງຼືື່ອນໄຂ
ແລະ ການປະຕິບັດຂອງປະເທດ, ລະຫວ່າງການສໍາຜັດທາງຮ່າງກາຍທີື່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ
 ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີການຕິດເຊຼືໍ້ອພະຍາດຈາກຝຸ່ນແຮ່ທາດຕ່າງໆເຫ ົື່ານີໍ້ 

2.2. ພະຍາດຜິວໜັງ (Skin diseases) 
2.2.1. ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ ແລະ ພະຍາດຜຼືື່ນຄັນຕິດຕໍື່ທີື່ເກີດຈາກສານກໍື່ພ ມແພທົ້ື່ວໄປທີື່ເກີດຈາກ

ກິດຈະກໍາການເຮັດວຽກທີື່ບໍື່ລວມຢ ໃ່ນລາຍການອຼືື່ນ 

2.2.2. ພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບທີື່ກໍື່ໃຫ້ເກີອອາການຜຼືື່ນຄັນທີື່ເກີດຈາກສານທົື່ວໄປທີື່ເຮັດໃຫ້ມີອາການລະ
ຄາຍເຄຼືອງທີື່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາການເຮັດວຽກທີື່ບໍື່ລວມຢ ໃ່ນລາຍການອຼືື່ນ 

2.2.3. ຜິວໜັງດ່ອນ (ປ່ຽນສີ) (Vitiligo) ທີື່ເກີດຈາກທາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາການເຮັດວຽກທີື່
ບໍື່ລວມຢ ່ໃນລາຍການອຼືື່ນ 
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2.2.4. ພະຍາດຜິວໜັງຊະນິດອຼືື່ນໆທີື່ເກີດຂຶໍ້ນຈາກທາງກາຍຍະພາບ, ສານເຄມີ ຫ ຼື ສານຊີວະພາບຢ ບ່່ອນ
ເຮັດວຽກທີື່ບໍື່ລວມຢ ່ໃນລາຍການອຼືື່ນທີື່ໄດ້ມກີານພົວພັນໂດຍກົງໃນທາງວິທະຍາສາດ ຫ ຼື ໄດ້ຖຼືກ
ກໍານົດຈາກວິທີການຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງປະເທດ, 
ລະຫວ່າງການສໍາຜັດທາງຮ່າງກາຍ ທີື່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາການເຮັດວຽກ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້
ມີການຕິດເຊຼືໍ້ອພະຍາດຈາກການສໍາຜັດຕ່າງໆ. 

2.3. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກ້າມຊີື້ນ  ແລະ ກະດ ກ (Musculoskeletal disorders) 
2.3.1. ເສັໍ້ນເອັນກະດ ກຂໍື່ຕໍື່ອັກເສບຍ້ອນການເຄຼືື່ອນຍ້າຍຊໍໍ້າ, ການໃຊກ້ໍາລັງແບບບີບຮັດຮຸນແຮງ ແລະ 

ການໃຊ້ຂໍື່ມຼືໃນທ່າບີບຮັດຮຸນແຮງ 
2.3.2. ເສັໍ້ນເອັນຂໍື່ມຼື ແລະ ມຼືອັກເສບຊໍາເຮຼືໍ້ອຍ້ອນການເຄຼືື່ອນຍ້າຍຊໍໍ້າເກົື່າເລຼືໍ້ອຍໆ, ການໃຊກ້ໍາລງັແບບ

 ບີບຮັດຮຸນແຮງ ແລະ ການໃຊ້ຂໍື່ມຼືໃນທ່າບີບຮັດຮຸນແຮງ 
2.3.3. ໄຂຂໍື່ສອກອັກເສບຍ້ອນການບີບໂຕເປັນເວລາຍາວນານຂອງບໍລເິວນຂໍື່ສອກ 
2.3.4. ໄຂຂໍື່ຫົວເຂົື່າອັກເສບຍ້ອນຢຼືນໃນທ່າຄຸກເຂົື່າເປັນເວລາດົນນານ 
2.3.5. ເສັໍ້ນເອັນອັກເສບຍ້ອນການເຮັດວຽກໜັກຊໍໍ້າເກົື່າເລຼືໍ້ອຍໆ 
2.3.6. ໝອນຮອງກະດ ກສີກຂາດຍ້ອນການເຮັດວຽກເປັນເວລາຍາວນານໃນທ່າຄຸກເຂົື່າ ຫ ຼື ນັື່ງຢ່ອງຢໍໍ້ 
2.3.7. ອາການປະສາດສ່ວນປາຍອັກເສບຍ້ອນການເຮັດວຽກໜັກຊໍໍ້າເກົື່າເລຼືໍ້ອຍໆ, ການເຮັດວຽກທີື່ພົວ 

ພັນເຖິງການສັື່ນສະເທຼືອນ, ການບິບຮັດຢ່າງຮຸນແຮງຂອງຂໍື່ມຼື ຫ ຼື ການເຮັດວຽກໃນທັງສາມທ່າ 
2.3.8. ຄວາມຜິດປົກກະຕຂິອງລະບົບກ້າມເນຼືໍ້ອ ແລະ ກະດ ດອຼືື່ນໆທີື່ບໍື່ໄດ້ລວມຢ ໃ່ນລາຍການອຼືື່ນທີື່ໄດ້ມີ

ການພົວພັນໂດຍກົງໃນທາງວິທະຍາສາດ ຫ ຼື ໄດ້ຖຼືກກໍານົດຈາກວິທີການຕ່າງໆຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ
ກັບເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງປະເທດ, ລະຫວ່າງການສໍາຜັດທີື່ເປັນປັດໃຈສ່ຽງທີື່ເກີດຈາກກິດ
ຈະກໍາການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກ້າມເນຼືໍ້ອກະດ ກທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີການປະຕິ 
ບັດ. 

2.4. ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດ ແລະ ພຶດຕິກໍາ (Mental and behavioural disorders) 
2.4.1. ຄວາມຕຶງຄຽດຜິດປົກກະຕິພາຍຫ ັງການເກີດບາດແຜ (Post-traumatic stress disorder) 
2.4.2. ພະຍາດຕ່າງໆທີື່ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດ ຫ ຼື ພຶດຕິກໍາອຼືື່ນທີື່ບໍື່ລວມຢ ່ໃນລາຍການນີໍ້ທີື່ມີ

ການພົວພັນໂດຍກົງໃນທາງວິທະຍາສາດ ຫ ຼື ຖຼືກກໍານົດຈາກວິທີການຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບ
ເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງປະເທດ, ລະຫວ່າງການປະເຊີນກັບປັດໄຈສ່ຽງທີື່ເກີດຈາກການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານປະເຊີນ 

3. ສານກໍົ່ມະເຮັງຕາມປະເພດອາຊບີ (Occupational cancer) 
3.1 ພະຍາດມະເຮັງທີົ່ເກດີຈາກສານເຄມຕີໍົ່ໄປນີື້  
3.1.1. ສານໄຍຫີນ Asbestos 

3.1.2. ສານໄຍແກ້ວແລະເກຼືອແຮ່ຂອງໄຍແກ້ວ Benzidine and its salts 
3.1.3. ສານຟອກຂາວ Bis-chloromethylether (BCME) 
3.1.4. ສານເຄຼືອບໂລຫະເຫ ັກປະເພດVI (Chromium VI compounds) 
3.1.5. ກາກຖ່ານຫີນ, ກາກຫີນຫ ຼືຄວັນຖ່ານຫີນ (Coal tars, coal tar pitches or soots) 
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3.1.6. ສານເບຕາ-ແນັບຕີລາມີນ (Beta-naphthylamine) 
3.1.7. ສານຟອກສີປລາດສຕິກ (Vinylchloride) 
3.1.8. ສານເບັນຊິນ (Benzene) 
3.1.9. ສານພິດໄນໂຕຣ ແລະ ອາມິໂນ ທີື່ລະເຫີຍຈາກທາດເບັນຊິນ ຫ ຼື ໂມເລກຸນຂອງທາດດັື່ງກ່າວ (Toxic 

nitro-and amino-derivatives of benzene or its homologues) 
3.1.10. ການແຜ່ລັງສີໄຟຟ້າ (Ionizing radiations) 
3.1.11. ຢາງປ ທາງ, ກາກນໍໍ້າມັນ, ນໍໍ້າມັນແຮ່ທາດ, ກາກໄຍແກ້ວ ຫ ຼື ສານປະກອບຂອງມັນ ຫ ຼື ສິື່ງຕົກຄ້າງ ຂອງ

ສານເຫ ົື່ານີໍ້ (Tar, pitch, bitumen, mineral oil, anthracene, or the compounds, 
products or residues of these substances) 

3.1.12. ອາຍແກ້ວເຮຼືອນພິດ (Coke oven emissions) 
3.1.13. ສານປະກອບຂອງໂລຫະເງິນ (Nickel compounds) 
3.1.14. ຝຸ່ນໄມ້ (Wood dust) 
3.1.15. ສານໜ  ແລະ ສານປະກອບຂອງມັນ (Arsenic and its compounds) 

3.1.16. ແກ້ວນິນ ແລະ ສານປະກອບຂອງມັນ (Beryllium and its compounds) 
3.1.17. ສານເຄຼືອບໂລຫະ ແລະ ແຮ່ທາດປະກອບຂອງມັນ (Cadmium and its compounds) 
3.1.18. ແຮ່ທາດອີຣອນໄນ (Erionite) 
3.1.19. ອາຍແກັດຈາກຖ່ານຫີນ (Ethylene  oxide) 
3.1.20. ໄວຣັດຕັບອັກເສບຊະນິດບີ ແລະ ໄວຣັດຕັບອັກເສບຊະນິດຊີ (Hepatitis B virus (HBV) and 

C virus (HCV)) 
ມະເຮັງຊະນິດຕ່າງໆທີື່ບໍື່ລວມຢ ່ໃນລາຍການນີໍ້ທີື່ມີການພົວພັນໂດຍກົງໃນທາງວິທະຍາສາດ ຫ ຼື ຖຼືກກໍານົດຈາກວິທີ

ການຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງປະເທດ, ລະຫວ່າງການສໍາຜັດກັບສານຕ່າງໆເຫ ົື່ານີໍ້
ທີື່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານປະເຊີນ. 
4. ພະຍາດອ ົ່ນໆ Other diseases 

4.1. ສາຍຕາອຽງຂອງກໍາມະກອນຂຸດຄົໍ້ນບໍື່ແຮ່ (Miners’ nystagmus) 
4.2. ພະຍາດສະເພາະອຼືື່ນທີື່ເກີດຈາກອາຊີບຕ່າງໆ ຫ ຼື ຂະບວນການເຮັດວຽກຕ່າງໆທີື່ບໍື່ລວມຢ ່ໃນລາຍການນີໍ້ທີື່

ມີການພົວພັນໂດຍກົງໃນທາງວິທະຍາສາດ ຫ ຼື ຖຼືກກໍານົດຈາກວິທີການຕ່າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບ
ເງຼືື່ອນໄຂ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງປະເທດ, ລະຫວ່າງການສໍາຜັດທີື່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ພະຍາດ
ຕ່າງໆທີື່ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຕິດເຊຼືໍ້ອ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

------------------------ 

ສັນຍາແຮງງານ 
ທີື່ຕັໍ້ງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ຢ ່ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ 
ຊຼືື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ..................................... 
ຖະໜົນ: ................................................. 
ບ້ານ: ..................................................... 
ເມຼືອງ: .................................................... 
ແຂວງ: ................................................... 
ໂທລະສັບ: ............................................... 
ຊຼືື່ແລະນາມສະກຸນຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ: ....................... 
............................................................ 

ຊຼືື່ແລະນາມສະກຸນຜ ້ອອກແຮງງານ: ............. 
..................................................... 
ອາຍຸ: ............. ເຮຼືອນເລກທີ: ................ 
ບ້ານ: .............................................. 
ເມຼືອງ: ................................................... 
ແຂວງ: .................................................. 
ໂທລະສັບ:................................................. 

 

I/ ຂໍື້ຕົກລົງທົົ່ວໄປ: 

 ຂ້າພະເຈົໍ້າ ............................................................................ ເຊິື່ງແມ່ນຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ 
ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເຮັດສັນຍາແຮງງານກັບທ້າວ/ນາງ ............................................ ອາຍຸ ................ປີ, 
ວິຊາສະເພາະ :................................................................................... ເຊິື່ງແມ່ນຜ ້ອອກແຮງ
ງານ. ພວກຂ້າພະເຈົໍ້າທັງສອງ ມີຄວາມຍີນດີປະຕິບັດຕາມທຸກໆ ເນຼືໍ້ອໃນທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນສັນຍາແຮງງານ.  

II/  ພັນທະຂອງຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ: 

1. ປະເພດຂອງສັນຍາແຮງງານ 
ມີກໍານົດເວລາ.......ປີ, ແຕ່ວັນທີ......ເດຼືອນ.............ປີ...........ຫາວັນທີ.....ເດຼືອນ........ປີ........ 

 ບໍື່ມີກໍານົດເວລາ 

2. ເງີນເດຼືອນ ຫ ຼືຄ່າແຮງງານເທົື່າກັບ ........................................ ຕໍື່ເດຼືອນ ...................... ຕໍື່ມຼືໍ້  
3. ໄລຍະເວລາຂອງການທົດສອບຄວາມສາມາດ ກໍານົດ ........................ ເດຼືອນ, ເຊິື່ງຈະໄດ້ຮັບເງີນ

ເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານເທົື່າກັບ ............................................ ຕໍື່ເດຼືອນ ..................... ມຼືໍ້, 
ຂອງເດຼືອນທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍໍ້ 2. 

4. ຮ ບການເບີກຈ່າຍເງີນເດຼືອນ ຫ ຼືຄ່າແຮງງານ. 
ເປັນເດຼືອນ     ຕາມການຜະລິດ 
ເປັນມຼືໍ້ ຫ ຼື ເປັນຊົື່ວໂມງ    ຕາມການມອບເໝົາ 
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5. ເງິນອຸດໜ ນປະເພດຕ່າງໆ 

ອຸດໜ ນເກີດລ ກ   ອຸດໝ ນທາດເບຼືື່ອ             ອຸດໝ ນໃນເວລາເຈັບເປັນ 

ເງິນອຸດໝ ນວຽກກາງຄຼືນ  ອຸດໝ ນເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ/ມຼືໍ້        ເງິນບໍາເນັດ, ລາງວັນຕ່າງໆ 

6. ມຼືໍ້ເຮັດວຽກປະຈໍາອາທິດ ແຕ່ວັນ ......ເຖິງວັນ ......., ເວລາເຮັດວຽກປະຈໍາວັນກໍານົດ ........ ຊົື່ວໂມງ 
ຕໍື່ມຼືໍ້, ກໍານົດ .................... ຊົື່ວໂມງຕໍື່ອາທິດ, 
ເຮັດວຽກຕອນກາງເວັນແຕ່ ................. ໂມງຫາເວລາ ........................... ໂມງ   

ເຮັດວຽກໃນຜຽນກາງຄຼືນແຕ່ ................. ໂມງຫາເວລາ ........................... ໂມງ   

7. ມຼືໍ້ພັກຜ່ອນປະຈໍາປີ ກໍານົດ  ............. ວັນ,ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນ ຫ ຼືຄ່າແຮງງານເທົື່າກັບມຼືໍ້ເຮັດວຽກ 
8. ມຼືໍ້ພັກທາງລັດຖະການ ແມ່ນພັກຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະຕາມປະກາດຂອງພາກລັດ ກໍານົດ

ໄວ້. 
ພັກວຽກໂດຍໄດ້ຮັບເງີນເດຼືອນ ຫ ຼືຄ່າແຮງງານຄຼືມຼືໍ້ເຮັດວຽກຢ ່. 
ພັກວຽກໂດຍບໍື່ໄດ້ຮັບເງີນເດຼືອນ ຫ ຼືຄ່າແຮງງານ. 

9. ການກໍານົດສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ .........ຕົໍ້ນຕໍ ........ສໍາຮອງ ...........ອຼືື່ນໆ ................ 
III/ ພັນທະຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານ: 

1. ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຕັໍ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີື່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງ, ມີ ຄວາມ 
ສັດຊຼືື່ຕໍື່ໜ້າທີື່, ປົກປັກຮັກສາວດັຖຸສິື່ງຂອງຕ່າງໆ ຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານເປັນຢ່າງດີ. 

2. ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດຂໍໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບການອອກແຮງງານຕ່າງໆ ແລະສັນຍາແຮງງານທີື່ໄດ້ 
ເຊັນກັນຢ່າງເຄັື່ງູຄັດ. 

3. ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ໃຫ້ລັດ ຕາມລະບຽບການຂອງລັດວາງອອກ. 
 

ສັນຍາແຮງງານສະບັບນີໍ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ນັບແຕ່ມີໍ້ທີື່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ຮ່ວມກັນ
ເປັນຕົໍ້ນໄປ. 

ທີື່........................ ວັນທີ ..... ເດຼືອນ ............ ປີ .......... 
ຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ        ຜ ູ້ອອກແຮງງານ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
*********** 

ກະຊວງ/ພະແນກ...............                                                          ເລກທີ................. 
ວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ............                                                          ວັນທີ................... 

ຮ່າງສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່ 
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກໍາມະບານລາວ ສະບັບເລກທີ10/ປປທ, ລົງວັນທີ 14 ມັງກອນ 2008. 
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ ສະບັບເລກທີ43/ສພຊ, ລົງວນັທີ 24 ທັນວາ 2013. 
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ34/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2013. 
- ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ ສະບັບເລກທີ...........ລົງວັນທີ...................... 
 ເພຼືື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ພັນທະ ໃນສາຍພົວພັນແຮງງານ ທັງສອງຝ່າຍປະກອບມີ: 
1. ຕົວແທນຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ: 

- ຊຼືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:..............................ຕໍາແໜ່ງ........................................... 
     ທີື່ຢ ່: ວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ......................ບ້ານ.................ເມຼືອງ................ແຂວງ................. 
     ໂທລະສັບ...............................................ໂທລະສານ................................................. 

- ວັດຖຸປະສົງການດໍາເນີນທຸລະກິດ.................................................................... 
   2. ຕົວແທນຜ ້ອອກແຮງງານ: 

- ຊຼືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:..............................ຕໍາແໜ່ງກໍາມະບານ............................... 
     ທີື່ຢ ່: ວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ......................ບ້ານ.................ເມຼືອງ................ແຂວງ................. 
     ໂທລະສັບ..............................................ໂທລະສານ................................................. 
 ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນສ້າງ ແລະ ເຊັນສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່ ຊຼືື່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາ
ມາດຕາດັື່ງນີໍ້: 

ພາກທີ I 
ຂໍື້ກໍານົດລວມ 

ມາດຕາ 1: ນິຍາມ ແລະ ຈຸດປະສົງ. 
 ສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່ແມ່ນ: ນິຕິກໍາໜຶື່ງເຊຶື່ງແມ່ນການຕົກລົງ ລະຫວ່າງລວມໝ ່ກໍາມະກອນກັບຜ ້ໃຊ້ແຮງ
ງານ ໂດຍແມ່ນ ກໍາມະບານເປັນຜ ້ເຊັນກັບອໍານວຍການ, ແນໃສ່ຮັບປະກັນເງຼືື່ອນໄຂການອອກ ແຮງງານຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານ, ການນໍາໃຊ້ແຮງງານຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເພຼືອຮັບປະກັນຜົນປະ ໂຫຍດຂອງທັງສອງຝ່າຍ. 
 
ມາດຕາ 2: ການກາໍນົກເວລາ. 
 + ກໍານົດເວລາປະກາດໃຊ້ ແຕປ່ີ...................ຫາ....................... 
 + ພາຍຫ ັງປະກາດໃຊ້ກໍານົດ................ເດຼືອນຈຶື່ງມີການປັບປຸງດັດແກ້ເນຼືໍ້ອໃນ. 
 + ການເຈລະຈາຂອງ 02 ຝ່າຍກ່ອນສັນຍາລວມໝ ່ຈະໝົດອາຍຸ. 
 
ມາດຕາ 3: ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານສ້າງເງຼືື່ອນໄຂຕໍື່ກໍາມະບານ. 
 + ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານເອຼືໍ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກໍາມະບານເຂຼືື່ອນໄຫວວຽກງານ. 
 + ກໍາມະບານເຄຼືື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກໍາມະບານລາວ ແລະ ຕາມ
ເນຼືໍ້ອໃນສັນຍາລວມໝ ່ສະບັບນີໍ້. 
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ພາກທີ II 
ເນ ື້ອໃນສນັຍາແຮງງານລວມໝ ່ 

ໝວດ I 
ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການຮັບປະກັນວຽກເຮັດງານທໍາ 

ມາດຕາ 4: ຄວາມຍຸຕິທໍາໃນການການອອກແຮງງານ. 
 - ຜ ້ອອກແຮງງານປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດວາງອອກ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງຕໍື່ໜ້າທີວຽກ
ງານທີື່ມອບໝາຍໃຫ້. 
 - ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຮັບປະກັນເງຼືື່ອນໄຂໃນການອອກແຮງງານ ເພຼືື່ອໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານປະຕິ ບັດໜ້າທີື່ໃຫ້
ສໍາເລັດ, ຮັບປະກັນດ້ານເງິນເດຼືອນ ຫ ຼື ຄ່າແຮງງານ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການຕ່າງໆທີື່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ
ລວມໝ ່ສະບັບນີໍ້. 
 
ມາດຕາ 5: ຮ ບການ ແລະ ການກໍານົດສັນຍາແຮງງານ. 

1. ຜ ້ອອກແຮງງານທັງໝົດຕ້ອງໃຊ້ສັນຍາ ແຮງງານບຸກຄົນ ແລະ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
2. ປະເພດສັນຍາ (ມາດຕາ 77 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ) ແລະ ອີງຕາມ 02 ຕົກລົງກັນ. 
3. ການທົດສອບແຮງງານ (ມາດຕາ 79 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ). 

 
ມາດຕາ 6: ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຜະລິດ. 

1. ການປ່ຽນແປງກົງຈັກການຜະລດິ ຫ ຼື ນໍາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຂົໍ້າມາ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດ
ພັນທະຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານເຊັື່ນ: ຊັບຊ້ອນວຽກໃໝ່ ຫ ຼື ອຸໜ ນຫວ່າງງານຊົື່ວຄາວໃຫ້ຜ ້ອກແຮງງານ. 

2. ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຍົກລະດັບສີມຼືຂອງຕົນທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ 
ເພຼືື່ອສະໜອງກັບໜ້າວຽກທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການສີມຼືລະດັບສ ງ. 

 
ມາດຕາ 7: ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ. 
 ມາດຕາ 80 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນບໍລິສັດສະບັບນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນ 
 
ມາດຕາ 8: ການສີໍ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ. 
  ມາດຕາ 93 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນບໍລິສັດສະບັບນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນ 
 
ມາດຕາ 9: ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານຂອງຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ບໍື່ຖຼືກຕ້ອງ. 
 ມາດຕາ 83; 88 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນບໍລິສັດສະບັບນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນ. 

 
ໝວດ II 

ເວລາເຮດັວຽກ ແລະ ເວລາພັກຜ່ອນ 
ມາດຕາ 10: ເວລາເຮັດວຽກ. 
 ມາດຕາ 51 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນບໍລິສັດສະບັບນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນ. 
 
ມາດຕາ 11: ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ. 
 ມາດຕາ 53 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນບໍລິສັດສະບັບນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນ. 
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ມາດຕາ 12: ເວລາພັກຜ່ອນ. 
1. ພັກໃນເວລາເຮັດວຽກ. 
- ພັກປ່ຽນຜຽນກັນ : 15 ນາທີ. 
- ພັກກິນເຂົໍ້າ : 45 ນາທີ. 
- ທຸກໆ 2 ຊົວໂມງ ຕ້ອງພັກຢ່າງໜ້ອຍ 5 – 10 ນາທີ. 
2. ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ (ມາດຕາ 54 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ). 
3. ວັນພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ພັກບຸນປະເພນີ (ມາດຕາ 55 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ). 
4. ການພັກວຽກເນຼືື່ອງຈາກເຈັບເປັນ (ມາດຕາ 56 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ). 
5. ການພັກວຽກປະຈໍາປີ (ມາດຕາ 57 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ). 
6. ການລາພັກເພຼືື່ອກິດທຸລະສ່ວນຕົວ (ມາດຕາ 58 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ).  

 

ໝວດ III 
ເງິນເດ ອນ, ເງິນຍ້ອງຍໍ ແລະ ອຸດໜ ນເພີື້ມເງິນເດ ອນ. 

ມາດຕາ 13: ລາຍຮັບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານປະກອບດ້ວຍ. 
 ເງິນເດຼືອນ, ເງິນເດຼືອນຕາມຜະລິດຕະພັນ, ອຸດໜ ນຕໍາແໜ່ງ, ເງິນລ່ວງເວລາ, ເງິນຍ້ອງຍໍ ເງິນອາຫານກາງ
ຜຽນ ແລະ ບັນດາຮ່ວງລາຍຮັບອຼືື່ນໆ. 
 
ມາດຕາ 14: ການຈັດຂັໍ້ນຊັໍ້ນ, ຂັໍ້ນເງິນເດຼືອນຜ ້ອອກແຮງງານ. 

ການຈັດ ແລະ ເລຼືື່ອນຊັໍ້ນ, ຂັໍ້ນເງິນເດຼືອນແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບບໍລິສັດ ໂດຍອີງໃສ່ວຸດທິການສຶກສາ, 
ປີການເຮັດວຽກ ແລະ ຊັໍ້ນຕໍາແໜ່ງຜ ້ບໍລິຫານ. 

 
ມາດຕາ 15: ລະບຽບການຈ່າຍເງິນ. 
 ປະຕິບັດຕາມລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດສະບັບນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນ. 
 ຜ ້ອອກແຮງງານມີສິດຕໍື່ວ່າກ່ຽວກັບເງິນເດຼືອນຂອງຕົນຖ້າສົງໃສວ່າການຂິກໄລ່ເງິນບໍຖຼືກຕ້ອງຕາມໜ້າວຽກ
ຂອງເຂົາເຈົໍ້າ. ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີຕໍວ່າກ່ຽວກັບເງິນເດຼືອນຂອງບຸກຄົນ ຫ ຼື ລວມໝ ່, ຕົວແທນ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ 
ແລະ ຕົວແທນລວມໝ ່ຜ ້ອອກແຮງງານພ້ອມກັນິຈາລະນາແກໄ້ຂ. 
 
ມາດຕາ 16: ເງິນເດຼືອນລໍຖ້າວຽກ. 
 ກໍລະນີໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານຢຸດວຽກ ຫ ຼື ລໍຖ້າວຽກ, ຜ ້ອອກແຮງງານຍັງໄດ້ຮັບເງິນເດຼືອນຄົບຖ້ວນ ຫ ຼື ບໍື່ ຕໍື່າ
ກວ່າຄ່າແຮງງານຂັໍ້ນຕໍື່າທີື່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້. 
 

ໝວດ IV 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊີວະອະນາໄມແຮງງານ 

ມາດຕາ 17: ການປ້ອງກັນແຮງງານ. 
 ມາດຕາ 127; 129 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນບໍລິສັດສະບັບນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນ. 
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ໝວດ V 
ການຮັບປະກັນອ ົ່ນໆໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ອອກແຮງງານ 

ມາດຕາ 18: ການເຂົໍ້າປະກັນສງັຄົມ. 
 ມາດຕາ 71 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ 
 
ມາດຕາ 19: ການເບິື່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຜ ້ອອກແຮງງານ. 

- ຖ້າຜ ້ອອກແຮງງານເຈັບເປັນທໍາມະດາແມ່ນໄດ້ຮັບການກວດພະຍາດ, ປິື່ນປົວຈາກເເພດຂອງວິສາຫະ
ກິດ. ຜ ້ອອກແຮງງານທີື່ໄດ້ເຂົໍ້າເຮັດວຽກຢ ່ໃນວິສາຫະກິດໃນກໍລະນີບໍື່ທັນຊຼືໍ້ບັດປະກັນສຸຂະ ພາບແຕ່ຖຼືກເຈັບເປັນ
ໄດ້ເຂົໍ້າປິື່ນປົວຢ ່ໂຮງໝໍ ໃນກໍລະນີນີໍ້ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍ 100% ຂອງຈໍານວນເງິນນອນໂຮງໝໍ, ຄ່າຢາ (ຕາມ
ໃບບິນຢາຂອງໂຮງໝໍແຕ່ການປິື່ນປົວຂອງໂຮງໝໍແມ່ນວິທີປິື່ນປົວຄຼືຜ ້ເຂົໍ້າປະກັນສຸຂະພາບ). 

- ເມຼືື່ອມີຜ ້ອອກແຮງງານເສຍຊີວິດ: ຕ້ອງຈ່າຍອຸດໜ ນຕາມລະບຽບປະກັນສັງຄົມ, ນອກຈາກນັໍ້ນຜ ້ໃຊ້
ແນງງານຕ້ອງຈ່າຍເພີື່ມເທົື່າກັບເງິນເດຼືອນຕາມຊັໍ້ນຂັໍ້ນ, ປີການເຮັດວຽກຂອງຜ ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະດັບຕໍື່າສຸດບໍື່ໃຫ້
ລຸດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານກໍານົດໄວ້. 

 
ມາດຕາ 20: ບັນດາຂໍໍ້ກໍານົດກຽ່ວກັບແຮງງານເພດຍິງ. 
 ມາດຕາ 97 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນບໍລິສັດສະບັບນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນ. 
 
ມາດຕາ 21: ຜ ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກຢ ່ບໍລິສັດນັບແຕາ 01 ປີຂຶໍ້ນໄປ. 

ເມຼືື່ອຖຼືກປະຕິບັດພັນທະເຂົໍ້າເປັນທະຫານ ພັນທະຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜ ນ (ມາດຕາ 90 ກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍແຮງງານ) ພາຍຫ ັງສໍາເລັດເປັນທະຫານພັນທະ ຖ້າຫາກຜ ້ກ່ຽວຕ້ອງການກັບຄຼືນມາເຮັດວຽກ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ
ຕ້ອງຊັບຊ້ອນວຽກ ແລະ ມີນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍຜ ້ກ່ຽວຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 
ມາດຕາ 22: ນະໂຍບາຍຕໍື່ຄອບຄົວຜ ້ເສຍອົງຄະ. 
 ພໍື່, ແມ່ (ລວມທັງຝ່າຍຜົວ ຫ ຼື ເມຍ). ເມຍ ຫ ຼື ຜົວ, ລ ກ(ລ ກຄີງ, ລ ກລ້ຽງ ຖຼືກກົດໝາຍ) ຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານ ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງານ ໃນໄລນະທີື່ບໍື່ທັນເຂົໍ້າເປັນສະມະຊິກ
ອົງການປະກັນສັງຄົມ ຫ ຼື ໄດ້ເຂົໍ້າແລ້ວກໍື່ອາດນະໂຍບາຍເພີໍ້ມຕາມເງຼືອນໄຂຂອງວິສາຫະກິດ. 
 
 
ມາດຕາ 23: ການປະກອບສ່ວນຂອງຜ ້ອອກແນງງານ. 
 ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຊ່ວຍເຫ ຼືອຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ, 
ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ, ຊ່ວຍເຫ ຼືອຜ ້ທີຖຼືກຄຸກຄາມຈາກໄພທໍາມະຊາດ, ຮັກສາຄວາມສາມະຄີ ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິດ. 

 
ໝວດ VI 

ຍ້ອງຍໍ ແລະ ວິໃນ 
ມາດຕາ 24: ການປະຕິບັດວິໃນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ. 

1. ກ່ຽວກັບການຍ້ອງຍໍ. 
-ອີງໃສຜົນງານການຜະລິດຂອງຜ ້ອອກແຮງງານໃນແຕ່ລະປີ ຕົວແທນຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານ
ຕ້ອງໄດ້ຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ຍ້ອງຍໍຕໍື່ຜ ້ທີື່ມີຜົນງານ ແລະ ລວມໝ ່ດີເດັື່ນ. 
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- ແຕ່ລະງວດ, ແຕ່ລະປີຕ້ອງດໍາເນີນຕີລາຄາຜົນຂອງການແຂງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍທັນເວລາເພຼືື່ອຊຸກຍ ້
ຂະບວນການ. 

2. ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວິໃນ. 
- ເວລາພິຈາລະນາປະຕິບັດວິໃນຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານ ຕາງໜ້າຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້

ຮ່ວມກັນຄົໍ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາເປັນເອກະພາບປະຕິບັດວິໃນ ຕໍື່ຜ ້ກະທໍາຜິດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. (ກ່າວ
ເຕຼືອນ, ຫຼຸດເງິນເດຼືອນ). 

- ນອກຈາກນີໍ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 179 ກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍແຮງງານ. 
 

ພາກທີ III 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 

ມາດຕາ 25: ການເຄຼືື່ອນໄຫວຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. 
 -ຜ ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານພ້ອມກັນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມເນຼືໍ້ອໃນສັນຍາແຮງ
ງານລວມໝ ່ສະບັບນີໍ້, ທຸກໆກໍລະນີທີື່ມີການຜິດພາດບໍື່ໃຫ້ຈໍາແນກຊັໍ້ນ, ຂັໍ້ນ, ຕໍາແໜ່ງ, ລວ້ນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບການ
ຜິດຈາລະນາຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ ຕາມເນຼືໍ້ອໃນຈິດໃຈຂອງສັນຍາ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ. 
 -ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດສັນຍາສະບັບນີໍ້ ຫາກມີບັນຫາໃດເກີດຂຶໍ້ນຕົວແທນທັງສອງຝ່າຍ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາ
ຫາລຼື ແລະ ປັບປຸງເນຼືໍ້ອໃນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຕາມກໍານົດ. 
 
ມາດຕາ 26: ການດັດແກ້ ແລະ ປັບປຸງສັນຍາລວມໝ ່. 
 ຫາກມີບັນຫາໃດທີື່ພົວພັນເຖິງການເຮັດວຽກ, ເງິນເດຼືອນ, ລາຍຮັບ ແລະ ບັນດາເງຼືື່ອນໄຂໃນການປະຕິບັດ
ສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່, ສັນຍາບຸກຄົນ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍການເຈລະຈາຕໍື່ລອງໂດຍກົງ ຫ ຼື ສະເ
ໜີຜ່ານ ຄະນະບໍື່ລິຫານງານກໍາມະບານແຕ່ລະຂັໍ້ນຕາມລະບຽບການດັື່ງນີໍ້: 
 - ນໍາເອກະສານລາຍງານຕໍື່ກໍາມະບານຢ ່ຂັໍ້ນທັດໄປ. ຈົດໝາຍຕ້ອງຂຽນແຈ້ງລາຍລະອຽດ ຄຼື: ຊຼື ບ່ອນຢ ່ 
(ໃນກໍລະນີກົດໝາຍບໍື່ຈະແຈ້ງ, ບໍື່ຄົບເງຼືື່ອນໄຂເຊັື່ນ: ເອກະສານຊຸດກອບປີື່, ພຽງແຕ່ເປັນເອກະ ສານມີລັກສະນະ
ຄົໍ້ນຄ້ວາຊຼືື່ໆ). 
 
ມາດຕາ 27: ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານທີື່ເກີດຂຶໍ້ນ. 
 ໃນກໍລະນີມີການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ຢ ່ຮາກຖານບໍື່ລົງລອຍກັນ, ທັງສອງຝ່າຍມີສິດນຽກຮ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
ໃນກໍລະນີທີື່ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶື່ງຫາກສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ, ໃຫ້ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄຼືນໃຫ້ຝ່າຍທີ
ຖຼືກເສຍຫາຍຕາມມ ນຄ່າຕົວຈິງ (ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ). ສານປະຊາຊົນມີສິດຕັດສິນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບ
ການຢຸດງານ ແລະ ຂໍໍ້ຂັດແຍງແຮງງານລວມໝ ່ ແລະ ບຸກຄົນ. 
 
ມາດຕາ 28: ຜົນສັກສິດຂອງການປະກາດໃຊ້ສັນຍາແຮງງານລວມໝ ່. 
 ເອກະສານສັນຍາລວມໝ ່ ສະບັບນີໍ້ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງໃຫ້ຜ ້ອອກແຮງງານເຂົໍ້າຮ່ວມສົນທະນາປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນກ່ອນເວລາສອງຝ່າຍເຊັນກັນຢ ່ວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ ແຕ່ວັນທີ.......................ຮອດວັນທີ.................. 
ແລະ ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ.................................................... ບັນດາຂໍໍ້ກໍານົດໃດທີື່ຂັດກັບສັນຍາແຮງ
ງານລວມໝ ່ສະບັບນີໍ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖຼືກລົບລ້າງ. 
 ເອກະສານສັນຍາລວມໝ ່ສະບັບນີໍ້ ສ້າງຂຶໍ້ນເປັນ 5 ສະບັບ. 

- ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ເມຼືອງ/ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ/ສ ນກາງ (ເປັນຫ ັກຖານ). 
- ສະຫະພັນກໍາມະບານເມຼືອງ/ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງ/ສ ນກາງ (ເພຼືື່ອລາຍງານ). 
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- ຜ ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ (ເພຼືື່ອປະຕິບັດ). 
- ຄະນະບໍລິຫານງານກໍາມະບານຮາກຖານ (ເພຼືື່ອປະຕິບັດ). 
- ສໍາເນົາພະແນກສັງລວມ. 

  ຕົວແທນລວມໝ ່ກໍາມະກອນ                                ຕົວແທນຜ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ 
   ປະທານກໍາມະບານຮາກຖານ                                           ອໍານວຍການໃຫຍ່ 
ເຊັນ...................................                                      ເຊັນ................................ 
 
ຊຼືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ                                           ຊຼືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ                       
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ເຬກະສານຊ້ຬນທ້າຍ 4 

ແຜ່ນພັບຫ້ຬງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

ເອກະສານຆ້ອນທ້າງ 5 

ແ້ຄການແນະນ າກ່ຽວກັບ ການປັບາ່ແຮຄຄານຉ ່າສຸຈຂອຄຜ ້ອອກແຮຄຄານ 

ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2018 
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