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ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືກດົໝາຍ 7: ພນັທະຕ ີ່ ດາ້ນແຮງງານ ໃນວຽກງານການຂຸດ
ຄົນ້ໄມ ້ແລະ ການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ຫ ກັການ 7.1 ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ການປຸງແຕີ່ ງ
ໄມ ້ 

ມາດຖານ 7.1.1 ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ສດິຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ 

ຕົວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

7.1.1.1 ຜ ປ້ະກອບການໄດເ້ຮດັສນັຍາແຮງ
ງານ ໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານ ທ ີ່ ເປັນລາຍລກັ
ອກັສອນ ແລະ ເນືອ້ໃນ ຂອງສນັຍາ ຕອ້ງ
ສອດຄີ່ ອງ ກບັຂ ກ້ ານດົ ໃນກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ
ແຮງງານ. 

7.1.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການ
ບນັທກຶການຈາ້ງແຮງງານ ຂອງຜ ້
ປະກອບການ. 

 ກດົໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 75, 76, 77 ແລະ 78.  

 ກດົໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 141. 

ມາດຖານ 7.1.2 ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ອ້ອກແຮງ
ງານ 

ຕົວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

7.1.2.1 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດຈ້ີ່ າຍເງນິເດອືນ/
ຄີ່ າແຮງງານ ເປັນປະຈ າໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານ ບ ີ່
ໃຫຫ້ ຸດ ຄີ່ າແຮງງານຂັນ້ຕ ີ່ າສຸດ ທ ີ່ ລດັຖະບານ
ໄດກ້ ານດົ. 

7.1.2.1.1 ບນັຊ  ການຈີ່ າຍ
ເງນິເດອືນ ປະຈ າເດອືນ. 

 ກດົໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 104 -109  

 ກດົໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 141.  

ຫ ກັການ 7.2 ການປະກນັສງັຄມົ ໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານ ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ມາດຖານ 7.2.1 ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົ ກີ່ ຽວກບັ ການປະກນັສງັຄມົ ໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານ ໃນການ
ຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້   

ຕົວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

7.2.1.1 ຜ ປ້ະກອບການ ທ ີ່ ມ ຜ ອ້ອກແຮງງານ 
10 ຄນົ ແລະ ຫ າຍກີ່ ວາຂືນ້ໄປ ໄດຈ້ີ່ າຍເງນິ
ສມົທບົ ເຂົາ້ກອງທນຶປະກນັສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ 
ຕາມຂ ກ້ ານດົຂອງກດົໝາຍ. 

7.2.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການຈີ່ າຍ
ເງນິສມົທບົ ເຂົາ້ກອງທນຶປະກນັ
ສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ທ ີ່ ໄດເ້ຊນັຮບັຮອງ. 

 ກດົໝາຍ 34/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 06, 55(2) ແລະ 

56(2).  

 ກດົໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 71. 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 4277/ຮສສ 

(2016). 

 

ຫ ກັການ 7.3 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ ້ 
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ມາດຖານ 7.3.1 ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົ ກີ່ ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການ
ຂຸດຄົນ້ໄມ ້ 

ຕົວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

7.3.1.1 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ.້  

7.3.1.1.1 ບດົລາຍງານ ກີ່ ຽວກບັ 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງ
ງານ ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ.້  

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), 

ມາດຕາ 49 (5). 

 ກດົໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 119. 

 ຄ າແນະນ າ 1035/ກປ 

(2010), ຂ  ້3. 

7.3.1.2 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດ ້ດ າເນ ນການຝຶກ
ອບົຮມົ ໃນການຕດັໄມ ້ ແລະ ການ ນ າໃຊ ້
ເຄືີ່ ອງຈກັຕດັໄມ ້ໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານ. 

7.3.1.2.1 ບດົລາຍງານ ການຝຶກ
ອບົຮມົ ຂອງຜ ປ້ະກອບການ. 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ 

(2006), ຂ  ້X.  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), 

ມາດຕາ 20. 

7.3.1.3 ການນ າເຂົາ້, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ການນ າໃຊເ້ຄືີ່ ອງຈກັຕດັໄມ ້ໄດ ້ຂືນ້ທະບຽນ 
ກບັ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ ້ລວມທງັ 
ການສະໜອງ ການຝຶກອບົຮມົ ທ ີ່ ຈ າເປັນໃນ
ເບືອ້ງຕົນ້.   

7.3.1.3.1 ໃບຂືນ້ທະບຽນເຄີ່ ືີ່ ອງຈກັ
ຕດັໄມ.້   

 ຂ ຕ້ກົລງົ 00801/ກປ (2012), 

ມາດຕາ 8. 

ມາດຖານ 7.3.2 ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົ ກີ່ ຽວກບັ ການປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົໃນການຕດັໄມ ້ 

ຕົວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

7.3.2.1 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດສ້ະໜອງ ເຄືີ່ ອງ
ປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫຜ້ ້
ອອກແຮງງານ ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ.້ 

7.3.2.1.1 ບດົລາຍງານ ໃນການສະ
ໜອງ ແລະ ນ າໃຊ ້ເຄືີ່ ອງປອ້ງກນັ
ສີ່ ວນບຸກຄນົ. 

 ກດົໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 119.  

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ 

(2006), ຂ  ້IV. 

 

ຫ ກັການ 7.4 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ມາດຖານ 7.4.1 ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ 

ຕົວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

7.4.1.1 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ບດົແນະນ າ ກີ່ ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

7.4.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ບດົແນະນ າ ກີ່ ຽວກບັ 

 ກດົໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 119/7.  

                                                           
1 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ: ຂ ຕ້ກົລງົ ບ ີ່ ມ ຂ ກ້ ານດົ ສ າລບັການຝຶກອບົຮມົ ໃນການນ າໃຊເ້ຄືີ່ ອງຈກັຕດັໄມທ້ ີ່ ປອດໄພ  ກີ່ ອນຈະອອກໃບອະນຸຍາດ ການ
ນ າໃຊໃ້ຫ ້ເຊິີ່ ງຕອ້ງໄດມ້ ການປັບປຸງ ຂ ຕ້ກົລງົນ .້   
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ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ຕາມ
ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ. 

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງ
ງານ ສ າລບັການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ລວມທງັ
ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ພະນກັງານທ ີ່
ມ ຄຸນວຸດທ ິກີ່ ຽວກບັ ຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ. 

 ຂ ຕ້ກົລງົ 4277/ຮສສ 

(2016).       

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0719/ອ.ຄ (2009), 

ມາດຕາ 6, 9 and 10.  

ມາດຖານ 7.4.2 ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ການປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ໃນ
ສະຖານທ ີ່ ເຮດັວຽກ   

ຕົວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

7.4.2. 1 ຜ ປ້ະກອບການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ໄດສ້ະ 
ໜອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການນ າໃຊ ້ເຄືີ່ ອງ
ປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ. 

7.1.2.1.1 ບດົລາຍງານ ການນ າໃຊ ້
ເຄືີ່ ອງປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ. 

 ກດົໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 

ມາດຕາ 119/7.  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 4277/ຮສສ 

(2016).  

  ຂ ຕ້ກົລງົ 0719 /ອ.ຄ 

(2009), ມາດຕາ 6, 9 ແລະ  
10.  

 


