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             ສາຫະກາໍປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ຫ ກັການ 7.1 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ 
 

ມາດຖານ 7.1.1 ຜ ປ້ະກອບການ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານ ຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.1.1 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດສ້າ້ງ ແລະ 
ສະໜອງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ  ຄໍາ
ແນະນາໍ ກີ່ ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືີ່ ອງຈກັ 
ແລະ ອຸປະກອບ ໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ,້ ການປອ້ງ
ກນັສຽງ, ຂ  ້ຝຸີ່ ນ, ສານເຄມ ທ ີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ, 
ວດັຖຸໄວ ໄ , ວດັຖຸລະເບ ດ ແລະ ອາຄານ ໃນຫວົ
ໜີ່ ວຍແຮງງານ ເພືີ່ ອຄວາມປອດໄພໃນບນັດາ
ກດິຈະກາໍການປຸງແຕີ່ ງໄມ.້ 

ຕວົຢັງ້ຢນື 
 ມ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນາໍ ຄວາມປອດ

ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ທາງດາ້ນ ເຄືີ່ ອງຈກັ ແລະ 
ອຸປະກອບ, ການປອ້ງກນັສຽງ, ຂ ຝຸ້ີ່ ນ, ສານເຄມ ທ ີ່ ເປນັ 
ອນັຕະລາຍ, ວດັຖຸໄວ ໄ  ແລະ ວດັຖຸລະເບ ດ ໃນການປຸງ
ແຕີ່ ງໄມ.້  

 

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ 
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ ເລກທ  43/

ສພຊ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 119) 
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕີ່ ງ 

ເລກທ  01/99/ສພຊ ເມສາ 1999  
(ມາດຕາ 42) 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ 
 ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະຫວດັດ 
ການສງັຄມົ  

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢນື 
 ທບົທວນ ເອກະສານ 
 ສໍາພາດ ເຈົາ້ຂອງໂຮງງານ 

ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ 

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.1.2 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດ ້ ດໍາເນ ນ
ການຝກຶອບົຮມົດາ້ນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ 
ແລະ ຄໍາແນະນາໍ ກີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພ  ສໍາລບັ
ເຄືີ່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນ, ການປອ້ງກນັສຽງ, 
ຂ ຝຸ້ີ່ ນ, ສານເຄທ ີ່ ອນັຕະລາຍ, ວດັຖຸໄວ ໄ , ວດັຖຸ
ລະເບ ດ ແລະ ອາຄານໃນຫວົໜີ່ ວຍແຮງງານ ໃຫ ້
ພະນກັງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ໃນບນັດາ
ກດິຈະກາໍການປຸງແຕີ່ ງໄມ.້ 

ຕວົຢັງ້ຢນື 
 ບດົລາຍງານການຝກຶອບົຮມົ ໃນບນັດາຫວົຂໍ ້ຄວາມ

ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ບນັດາມາດຕະການ
ປອ້ງກນັ ແລະ ຈາໍນວນຜຸທ້ ີ່ ເຂົາ້ຮີ່ ວມໃນການຝກຶອບົຮມົ  

 ບດົລາຍງານ ກວດກາການຝກຶອບົຮມົ  ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ ີ່
ລດັ. 

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ 
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ ເລກທ  43/

ສພຊ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 119) 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ 
 ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະ ຫວດັ
ດ ການສງັຄມົ  

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢນື 
 ທບົທວນເອກະສານຝກຶ

ອບົຮມົ ແລະບດົລາຍງານ 
ການຝກຶອບົຮມົ 

 ສໍາພາດຜ ອ້ອກແຮງງານ 

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.1.3 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດຈ້ດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ  ຄໍາ

ຕວົຢັງ້ຢນື 

ສະບບັຮີ່ າງທ  2: 27-09-2016   
 



ແນະນາໍ ດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງ
ງານ ໂດຍແຕີ່ ງຕັງ້ ພະນກັງານເພືີ່ ອຮບັຜດິຊອບ 
ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາກດິຈະກາໍ ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ,  ດໍາເນ ນການ
ປະເມ ນຄວາມສີ່ ຽງດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບ ຕໍີ່ ຜ ອ້ອກແຮງງານ, ແລະ ຕອບສະ   
ໜອງບດົລາຍງານດາ້ນອຸປະຕເິຫດ. 
 
 
 

 ມ  ພະນກັງານວຊິາການ ດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບແຮງງານ ທ ີ່ ມ  ຄຸນວຸດທ ິເພືີ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ
ແຮງງານ ໃນບນັດາກດິຈະກາໍປະຈາໍວນັ 

 ມ ບດົລາຍງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

 ມ ບດົລາຍງານການປະເມ ນຄວາມສີ່ ຽງດາ້ນຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ສະເໜ ແຜນການເພືີ່ ອປອ້ງ
ກນັຄວາມສີ່ ຽງຢີ່ າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ. 

 ມ ບດົລາຍງານການເກ ດອຸປະຕເິຫດແຮງງານ ທ ີ່ ມ  ລະບບົ
ການເກບັກາໍຂໍມ້ ນ ແລະລາຍງານທ ີ່ ເໝະາສມົ.  

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ 
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ ເລກທ  43/

ສພຊ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 119) 
 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ 
 ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະ ຫວດັດ  
ການສງັຄມົ  

 

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢນື 
 ທບົທວນລະບບົການ

ບໍລຫິານການ ຈດັຕັງ້ຂອງ
ຫວົໜີ່ ວຍແຮງງານ 

 ສໍາພາດຜ ອ້ອກແຮງງານ 
 ລງົກວດກາພາກສະໜາມ 

ມາດຖານ 7.1.2 ຜ ປ້ະກອບການ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ການປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ໃນ
ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕີ່ ງ ໄມ ້
ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.2.1 ຜ ປ້ະກອບການ ໃນ ອຸດສາຫະ 
ກາໍປຸງແຕີ່ ງ ໄມ ້ໄດ ້ສະໜອງເຄືີ່ ອງປອ້ງກນັ ສີ່ ວນ
ບຸກຄນົເຊັີ່ ນ: ເຄືີ່ ອງນຸີ່ ງ, ເກ ບບຸດ, ໝວກກນັ
ກະທບົ, ເຄືີ່ ອງກນັສຽງດງັ, ຖງົມ,ື ຜາ້ອດັປາກ, 
ແວີ່ ນຕາກນັແສງ, ຂ ຝຸ້ີ່ ນ ແລະ ອືີ່ ນໆ  ໃຫຜ້ ້
ອອກແຮງງານເພືີ່ ອນາໍໃຊ ້ຕາມຄວາມຕອ້ງການ
ໜາ້ວຽກ ໃນການຜະລດິ. 
 

ຕວົຢັງ້ຢນື 
 ຈາໍນວນ ເຄືີ່ ອງນຸີ່ ງ, ເກ ບບຸດ, ໝວກກນັກະທບົ, ເຄືີ່ ອງກນັ

ສຽງດງັ, ຖງົມ ື ແລະ ຜາ້ອດັປາກ ແວີ່ ນຕາກນັແສງ ແລະ 
ຂ ຝຸ້ີ່ ນ ທຽບໃສີ່ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ທ ີ່ ໄດສ້ະໜອງໃຫຜ້ ້
ອອກແຮງງານ                                            

 ບດົລາຍງານ ການຊື ້ແລະ ການແຈກຈີ່ າຍ ອຸປະກອນປອ້ງ
ກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ຂອງຜ ປ້ະກອບການ 

 ລະບບົຕດິຕາມກວດກາການ ແລະ  ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນປອ້ງ
ກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ໃນໂຮງງານ 

 ບດົລາຍການລງົກວດກາ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ ີ່ ລດັ.  
ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ 

 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ ເລກທ  43/
ສພຊ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 119) 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ 
 ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະ ຫວດັ
ດ ກາສງັຄມົ  

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢນື 
 ສໍາພາດຜ ອ້ອກແຮງງານ 
 ກວດກາພາກສະໜາມ 

 
ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.2.2  ຜ ປ້ະກອບການໃນການປຸງ
ແຕີ່ ງໄມ ້ໄດ ້ ແນະນາໍ ແລະ ມ ມາດຕະການ ໃຫຜ້ ້
ອອກແຮງງານນາໍໃຊ ້ເຄືີ່ ອງປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ 
ຢີ່ າງຖກືຕອ້ງ ຕາມກດິຈະກາໍ ທ ີ່ ເໝາະສມົໃນ
ໂຮງງານ, ແລະ ມ ການຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັ 
ຕັງ້ປະຕບິດັ ຢີ່ າງເປນັປກົກະຕ.ິ   

ຕວົຢັງ້ຢນື 
 ໃຊຜ້າ້ອດັປາກ ໃນສະຖານທ ີ່ ເຮດັວຽກ ທ ີ່ ທາ ຫ  ືຜົີ່ ນສ ໄມ ້

ແລະ ໃນເຂດຈກັເລືີ່ ອຍ, ຈກັຕດັ, ຈດັຄດັ, ຈກັກບົ ແລະ 
ບີ່ ອນອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ມ  ຂ ຝຸ້ີ່ ນ ແລະ ສານເຄມ  

 ໃຊເ້ກ ບບຸດ ໃນທຸກສະຖານທ ີ່  ໃນໂຮງງານ 



 ໃຊໝ້ວກກນັກະທບົ ໃນສະຖານທ ີ່ ເຮດັ ທ ີ່ ໃຊເ້ຄືີ່ ອງຍກົໄມ ້
, ການກອງໄມ ້ທ ີ່ ມ  ຄວາມສ ງ ແລະ ການເລືີ່ ອຶຍໄມທ້ີ່ ອນ 

 ໃຊເ້ຄືີ່ ອງປອ້ງກນັສຽງດງັ ໃນເຂດຈກັເລືີ່ ອຍ, ຈກັຕດັ, ຈດັ
ຄດັ ແລະ ຈກັກບົໄມ ້ທ ີ່ ເກ ນມາດຕະຖານທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້

 ໃຊຖ້ງົມ ືໃນເຂດເກບັມຽ້ນເສດໄມ ້ແລະ ປອ້ນເສດໄມເ້ຂົາ້
ເຕາົອບົໄມ ້

 ບດົລາຍງານຂອງຜ ປ້ະກອບການ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  
ນາໍໃຊເ້ຄອືງປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ຂອງກາໍມະກອນ 

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ 
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ ເລກທ  43/

ສພຊ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 119) 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ 
 ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະ ຫວດັດ  
ການສງັຄມົ  

 ກະຊວງອຸດສາຫະ 
ກາໍ ແລະ ການຄາ້ 

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢນື 
 ສໍາພາດຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ 

ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ 
 ກວດກາ ແລະ ສງັເກດ

ການນາໍໃຊ ້ເຄືີ່ ອງປອ້ງກນັ
ສີ່ ວນບຸກຄນົ ໃນແຕີ່ ລະ
ຂງົເຂດວຽກງານປຸງແຕີ່ ງ
ໄມ.້  

ຫລກັການ 7.2 ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ 
 
ມາດຖານ7.2.1  ຜ ປ້ະກອບການຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ສດິຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ 
 
ຕວົຊ ວ້ດັ 7.2.1.1 ຫາ້ມບໍີ່ ໃຫຜ້ ປ້ະກອບການນາໍ
ໃຊແ້ຮງງານໄວໜຸີ່ ມທ ີ່ ມ  ອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ 14 ປ ເຂົາ້
ເຮດັວຽກ.  

ຕວົຢັງ້ຢນື 
 ບນັຊ  ລາຍຊືີ່ ຜ ອ້ອກແຮງງານ, ໃບສນັຍາແຮງງານເຂົາ້ເຮດັ

ວຽກ ແລະ ບດັປະຈາໍຕວົ ຫ  ືສໍາມະໂນຄວົ 
 ບດົລາຍງານປະຈາໍປ  ໃນການເຂົາ້ການ ແລະ ອອກການ 

ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານໃນສະຖານທ ີ່ ປະກອບການ.   
 ບດົລາຍງານ ຜນົການກວດກາ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ ີ່ ລດັ.  

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ 
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ ເລກທ  43/

ສພຊ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 101
ແລະ 102)   

 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ 
 ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະຫວດັດ  
ການສງັຄມົ  

 ກາໍມະບານລາວ 
 ສະພອຸດສາຫະກາໍ 

ແລະ ການຄາ້ 

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢນື 
 ດໍາເນ ນທບົທວນ

ເອກະສານຕີ່ າງໆ  
 ກວດກາພາກສະໜາມ 

 

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.2.1.2 ກີ່ ອນຈະຮບັຜ ອ້ອກແຮງງານ
ເຂົາ້ເຮດັວຽກ ຜ ປ້ະກອບການ ໄດເ້ຮດັສນັຍາແຮງ
ງານກບັຜ ອ້ອກແຮງງານເປນັລາຍລກັອກັສອນ. 
ເນືອ້ໃນສນັຍາແຮງງານຕອ້ງສອດຄີ່ ອງກບັກດົ   
ໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ.  

ຕວົຢັງ້ຢນື 
 ສນັຍາແຮງງານສີ່ ວນບຸກຄນົ ຫ  ືສນັຍາແຮງງານແບບລວມ

ໝ ີ່  ທ ີ່ ມ  ເນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນ 
 



ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ: 
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ ເລກທ  43/

ສພຊ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 75, 
77 ແລະ 78). 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ 
 ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະ ຫວດັດ  
ການສງັຄມົ  

 ກາໍມະບານລາວ 

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢນື 
 ທບົທວນລະບບົ ແລະ 

ເນືອ້ໃນ ຂອງສນັຍາແຮງ
ງານ 

 ສໍາພາດ ຜ ອ້ອກແຮງງານ  
 ລງົຕດິຕາມກວດກາ 

ມາດຖານ 7.2.2  ຜ ປ້ະກອບການຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ້
ອອກແຮງງານ 
ຕວົຊ ວ້ດັ 7.2.2.1 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດປ້ະຕບິດັ
ການຈີ່ າຍເງນິ ເດອືນ ຫ  ືຄີ່ າແຮງງານ  ໃຫຜ້ ້
ອອກແຮງງານຂອງຕນົ ຢີ່ າງເປນັປກົກະຕ ິແລະ ບໍີ່
ໃຫຫ້ ຸດ ເງນິເດອືນ ຫ  ືຄີ່ າແຮງງານຂັນ້ ຕໍີ່ າສຸດທ ີ່
ລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນແຕີ່ ລະໄລຍະ.  

ຕວົຢັງ້ຢນື 
 ບນັຊ  ລາຍຊືີ່ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຄີ່ າເງນິເດອືນ ຫ  ືຄີ່ າ

ແຮງງານ 
 ໄລຍະເວລາ ຂອງການຈີ່ າຍເງນິເດອືນ ໃນແຕີ່ ລະເດອືນ.  

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ 
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ ເລກທ  43/

ສພຊ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 105 
ແລະ 108).   

 ແຈງ້ການແນະນາໍ, ເລກທ  808/ຮສສ, 
09 ກຸມພາ 2015 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ 
 ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະ ຫວດັດ  
ການສງັຄມົ  

 ກາໍມະບານລາວ 
 ສະພາອຖດສາຫະ

ກາໍ ແລະ ການຄາ້ 

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢນື 
 ທບົທວນເອກະສານ 

ບນັຊ ຈີ່ າຍເງ  ນເດອືນ 
 ສໍາພາດຜ ອ້ອກແຮງງານ  

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.2.2.2 ຜ ປ້ະກອບການ ແລະ ຜ ້
ອອກແຮງງານ ໄດຈ້ີ່ າຍເງນິສມົທບົເຂົາ້ກອງທນຶ
ປະກນັສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການປະກນັສງັຄມົ. ຜ ປ້ະກອບການ ໄດ ້
ສົີ່ ງຜ ອ້ອກແຮງງານ ໄປກວດສຸຂະພາບ ທ ີ່ ເຮດັ
ວຽກ ອນັຕະລາຍ ຕາມປດັໃຈສີ່ ຽງ. 

ຕວົຢັງ້ຢນື 
 ບນັຊ ລາຍຊືີ່ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານທ ີ່ ເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິຂອງ

ປະກນັສງັຄມົ 
 ເອກະສານການຈີ່ າຍເງນິສມົທບົເຂົາ້ກອງທນຶປະກນັສງັຄມົ 

ຂອງຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ  
 ໃບຢັງ້ຢນືການກວດສຸຂະພາບປະຈາໍປ .   

 

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ: 
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ ເລກທ  43/

ສພຊ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 71 
ແລະ 126).  

 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ການປະກນັສງັຄມົ
ເລກທ  34/ສພຊ 26 ກລໍະກດົ 2013 
(ມາດຕາ 09).  

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ 
 ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະ ສະ ຫວດັດ  
ການສງັຄມົ  

 ກະຊວງ ສາທາລະ 
ນະສຸກ 
 

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢນື 
 ທບົທວນເອກສານ ການ

ຈີ່ າຍເງ  ນສມົທບົ 
 ສໍາພາດ ຜ ອ້ອກແຮງງານ             
 ລງົກວດກາຕວົຈງິ 

 



 


