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1. ຄໍາເຫນັ ຈາກກອງປະຊຸມ ວຊິາການ ໃນຄັງ້ວນັທ  26 ກລໍະກດົ 2016

• ກາໍນດົສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານໃຫຈ້ະແຈງ້ຕືີ່ ມ;
• ສະເໜ ຝຶກອບົຮມົສ ມແືຮງງານໃຫແ້ກີ່ ບຸກຄະລາກອນພາຍໃນບນັດາໂຮງງານ ທຸກໆ 6 ເດອືນ ຫ ື 1 ປ  
ເພືີ່ ອພດັທະນາທາງດາ້ນທກັສະ;

• ການລງົກວດກາໂຮງງານໂດຍພາກລດັ ຄວນເພ ີ່ ມໃຫພ້າກສີ່ ວນອືີ່ ນເຂົາ້ນາໍເຊັີ່ ນ:  ສະພາການຄາ້ ແລະ 
ອຸດສາຫະກາໍແຫີ່ ງຊາດ, ພາກສີ່ ວນເອກະຊນົ ແລະ ພາກສີ່ ວນອືີ່ ນໆ;

• ສະເໜ ໃຫມ້ ການກວດສອບການນາໍໃຊເ້ຄືີ່ ອງຈກັປຸງແຕີ່ ງໄມ,້ ກາໍນດົມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານ ໃຫ ້
ຈະແຈງ້;

• ພາລະບດົບາດຂອງພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆ ໃນຂະບວນການນ ຕ້ອ້ງລະບຸລະອຽດ ແລະ ຈະແຈງ້ຕືີ່ ມ
• ສະເໜ ໃຫກ້າໍນດົຫວົຂໍ ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເຂົາ້ຕືີ່ ມເປັນຕົນ້ ແຕີ່ ສະໜາມ I ຫາ III
ແລະ ວຽກງານຂນົສົີ່ ງ ໃນການຄາ້ໄມ ້ເພືີ່ ອໃຫກ້ວມເອາົທຸກຕີ່ ອງໂສຂ້ອງການສະໜອງໄມ.້

ໂຄງສາ້ງ ນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ

ມາດຕະຖານ ນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ ອ ງໃສີ່ ແຫ ີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງໄມ ້

ມາດຕະຖານນຍິາມ 
ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມ
ກດົໝາຍ 1:         

ປີ່ າຜະລດິ 

ມາດຕະຖານນຍິາ
ມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມກດົໝາຍ 2:       

ເຂດພດັທະນາ
ພືນ້ຖານໂຄງລີ່ າງ

ມາດຕະຖານນ ິ
ຍາມ ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ
ຕາມ ກດົໝາຍ 3:     

ສວນປ ກໄມ ້

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່
ຖກືຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 4:

ປີ່ າໄມຊ້ມົໃຊຂ້ອງບາ້ນ  

ມາດຕະຖານນຍິາມ
ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມ
ກດົໝາຍ 5:         

ໄມທ້ ີ່ ຖກືຢຶດ 

ມາດຕະຖານ ນຍິາມໄມທ້ ີ່
ຖກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ 6:        

ໄມນ້າໍເຂົາ້ ຈາກຕີ່ າງປະເທດ  

ມາດຕະຖານ ນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ ທ ີ່ ປິີ່ ນອອມ້
ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 7:    ພນັທະ ດາ້ນແຮງງານ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 8:     ການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້
ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກື ຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ 9:     ການຄາ້ ແລະ ການສົີ່ ງອອກໄມ ້
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2. ມາດຕະຖານນຍິາມ ໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 7: ພນັທະດາ້ນງານແຮງງານ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ລວມມ  2 ຫ ກັການ:

ຫ ກັການ 7.1 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂພາບແຮງງານ ໃນຂະແໜງປຸງແຕີ່ ງໄມ ້
ຫ ກັການ 7.2 ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານໃນຂະແໜງປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ລາຍລະອຽດຂອງແຕີ່ ລະຫ ກັການ:

ຫ ກັການ 7.1 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

ມາດຖານ 7.1.1 ຜ ປ້ະກອບການ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບແຮງງານ

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.1.1 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດສ້າ້ງ ແລະ ສະໜອງ
ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ  ຄໍາແນະນາໍ ກີ່ ຽວກບັ
ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືີ່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອບ ໃນການປຸງ
ແຕີ່ ງໄມ,້ ການປອ້ງກນັສຽງ, ຂ  ້ຝຸີ່ ນ, ສານເຄມ ທ ີ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍ, ອາຄໄິພ, ວດັຖຸລະເບ ດ ແລະ ອາ ຄານ ໃນ
ຫວົໜີ່ ວຍແຮງງານ ເພືີ່ ອຄວາມປອດໄພໃນບນັດາ
ກດິຈະກາໍການປຸງແຕີ່ ງໄມ.້

ຕວົຢັງ້ຢືນ
 ມ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນາໍ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ

ແຮງງານ ທາງດາ້ນ ເຄືີ່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອບ, ການປອ້ງກນັສຽງ, ຂ ຝຸ້ີ່ ນ, ສານ
ເຄມ ທ ີ່ ເປັນ ອນັຕະລາຍ, ອາຄໄິພ ແລະ ວດັຖຸລະເບ ດ ໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ.້

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ, 24 ທນັວາ 2013

(ມາດຕາ 119)
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕີ່ ງ ແລະ ຂ ້

ຕກົລງົ  ວີ່ າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງໂຮງງານອຸດສະຫະກາໍ
ປຸງແຕີ່ ງເລກທ  1301/ອຄ. 30/07/2015 (ມາດຕາ
4)

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ 

ຫວດັດ ການສງັຄມົ 
 ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ
 ກວດກາ ເອກະສານ
 ສໍາພາດ ເຈົາ້ຂອງໂຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງ

ງານ
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ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.1.2 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດດໍ້າເນ ນການຝຶກອບົຮມົດາ້ນນະໂຍບາຍ
, ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນາໍ ກີ່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພ ສໍາລບັເຄືີ່ ອງຈກັ 
ແລະ ອຸປະກອນ, ການປອ້ງກນັ ສຽງ, ຂ ຝຸ້ີ່ ນ, ສານເຄມ ທ ີ່ ອນັ ຕະລາຍ, ອາຄິ
ໄພ, ວດັຖຸລະເບ ດ ແລະ ອາຄານໃນຫວົໜີ່ ວຍແຮງງານໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ຜ ້
ອອກແຮງງານ ໃນບນັດາກດິຈະກາໍການປຸງແຕີ່ ງໄມ.້

ຕວົຢັງ້ຢືນ
 ບດົລາຍງານການຝຶກອບົຮມົ ໃນບນັດາຫວົຂໍ ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແລະ ບນັດາມາດ

ຕະການປອ້ງກນັ, ຈາໍນວນຜຸທ້ ີ່ ເຂົາ້ຮີ່ ວມໃນການຝຶກອບົຮມົ 
 ບດົລາຍງານການຝຶກອບົຮມົ ຂອງເຈ ົາ້ໜາ້ທ ີ່ ກວດກາຂອງລດັ ກີ່ ຽວກບັ ຝຶກອບົຮມົ.

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ
ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 119 ).

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວດັດ ກາ

ສງັຄມົ 
 ພາກ ສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ
 ກວດກາເອກະສານຝຶກອບົຮມົ ແລະບດົລາຍງານ ການຝຶກ

ອບົຮມົ
 ສໍາພາດຜ ໄ້ດຝຶ້ກອບົຮມົ

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.1.3 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ
ການ ແລະ  ຄໍາແນະນາໍ ດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໂດຍ
ແຕີ່ ງຕັງ້ ພະນກັງານເພືີ່ ອຮບັຜດິຊອບ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາ
ກດິຈະກາໍ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ,  ດໍາເນ ນການປະເມ ນ
ຄວາມສີ່ ຽງດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ຕໍີ່ ຜ ອ້ອກແຮງງານ, ແລະ 
ຕອບສະໜອງບດົລາຍງານດາ້ນອຸປະຕເິຫດແຮງງານ.

ຕວົຢັງ້ຢືນ
 ໄດແ້ຕີ່ ງຕັງ້ພະນກັງານວຊິາການ ດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ທ ີ່ ມ ຄຸນວຸດທ ິເພືີ່ ອຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນບນັດາກດິຈະກໍາປະຈາໍວນັ
 ມ ເອກະສານແຕີ່ ງຕັງ້ ແລະ ມ ບດົລາຍງານ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 

ໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້
 ມ ບດົລາຍງານການປະເມ ນຄວາມສີ່ ຽງດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ສະເໜ ແຜນການເພືີ່ ອ

ປອ້ງກນັຄວາມສີ່ ຽງຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ືີ່ ອງ.
 ມ ບດົລາຍງານການເກ ດອຸປະຕເິຫດແຮງງານ ທ ີ່ ມ ລະບບົການເກບັກໍາ ແລະລາຍງານທ ີ່ ເໝະາສມົ.
 ມ ບດົລາຍງານ ອຸປະຕເິຫດແຮງງານທ ີ່ ດໍາເນ ນໂດຍເຈ ົາ້ໜາ້ທ ີ່ ລດັ.

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ
• ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 119 ).

 ຄໍາສັີ່ ງແນະນາໍ ເລກທ  2159/ຮສສ. ວນັທ  21 ພດຶສະພາ 2015

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວດັດ ກາ

ສງັຄມົ 
 ພາກ ສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ
 ກວດກາລະບບົການບໍລຫິານການ ຈດັຕັງ້ຂອງຫວົໜີ່ ວຍ

ແຮງງານ
 ສໍາພາດຜ ອ້ອກ ແຮງງານ
 ລງົກວດກາພາກສະໜາມ

ມາດຖານ 7.1.2 ຜ ປ້ະກອບການ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ການປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ໃນສະຖານທ ີ່ ເຮດັວຽກ

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.2.1 ຜ ປ້ະກອບການໃນຂະແໜງ ການປຸງ
ແຕີ່ ງໄມ ້ໄດສ້ະໜອງ ອຸປະກອນປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ 
ເຊັີ່ ນ: ເຄືີ່ ອງນຸີ່ ງ, ເກ ບບຸດ, ໝວກກນັກະທບົ, ເຄືີ່ ອງກນັ
ສຽງດງັ, ຖງົມ,ື ຜາ້ອດັປາກ, ແວີ່ ນຕາກນັແສງ, ຂ ຝຸ້ີ່ ນ 
ແລະ ອືີ່ ນໆ  ໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານເພືີ່ ອນາໍໃຊ ້ຕາມໜາ້ວຽກ
ທ ີ່ ເໜາະສມົໃນຂະແໜງການປຸງແຕີ່ ງໄມ.້

ຕວົຢັງ້ຢືນ
 ຈາໍນວນ ເຄືີ່ ອງນຸີ່ ງ, ເກ ບບຸດ, ໝວກກນັກະທບົ, ເຄືີ່ ອງກນັສຽງດງັ, ຖງົມ ື ແລະ 

ຜາ້ອດັປາກ ແວີ່ ນຕາກນັແສງ ແລະ ຂ ຝຸ້ີ່ ນ ທ ີ່ໄດສ້ະໜອງໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານ ໃນ
ຂະແໜງການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້

 ບດົລາຍງານ ການຊື ້ແລະ ການແຈກຈີ່ າຍ ອຸປະກອ ປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ຂອງຜ ້
ປະກອບການ

 ລະບບົຕດິຕາມກວດກາການນາໍໃຊອຸ້ປະກອນປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົຢ ີ່ ພາກສະ  
ໜາມ

 ການລງົກວດກາໂຮງງານ ໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ ີ່ ກວດກາຂອງລດັ. 

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ
• ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ, 24 ທນັວາ 2013

(ມາດຕາ 119 ). 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ 

ຫວດັດ ກາສງັຄມົ 
 ພາກ ສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ
 ສໍາພາດຜ ອ້ອກແຮງງານ
 ກວດກາພາກສະໜາມ
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ມາດຖານ 7.1.2 ຜ ປ້ະກອບການ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ການປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ໃນສະຖານທ ີ່ ເຮດັວຽກ

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.1.2.2 ຜ ປ້ະກອບການໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ໄດ ້ 
ແນະນາໍ ແລະ ມ ມາດຕະການ ໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານນາໍໃຊ ້
ເຄືີ່ ອງປອ້ງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ຢີ່ າງຖກືຕອ້ງ ຕາມກດິຈະກາໍ 
ທ ີ່ ເໝາະສມົໃນໂຮງງານ, ແລະ ມ ການຕດິຕາມກວດກາ 
ການຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັ ຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

ຕວົຢັງ້ຢືນ
• ໃຊຜ້າ້ອດັປາກ ໃນສະຖານທ ີ່ ເຮດັວຽກ ທ ີ່ ທາ ຫ  ືຜົີ່ ນສ ໄມ ້ແລະ ໃນເຂດຈກັ

ເລືີ່ ອຍ, ຈກັຕດັ, ຈດັຄດັ, ຈກັກບົ ແລະ ບີ່ ອນອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ມ  ຂ ຝຸ້ີ່ ນ ແລະ ສານເຄມ 
• ໃຊເ້ກ ບບຸດ ໃນທຸກສະຖານທ ີ່  ຂອງຂະບວນການຜະລດິໃນໂຮງງານ
• ໃຊໝ້ວກກນັກະທບົ ໃນສະຖານທ ີ່ ເຮດັ ທ ີ່ ໃຊເ້ຄືີ່ ອງຍກົໄມ,້ ການກອງໄມ ້ທ ີ່ ມ  

ຄວາມສ ງ ແລະ ການເລືີ່ ອຶຍໄມທ້ີ່ ອນ
• ໃຊເ້ຄືີ່ ອງປອ້ງກນັສຽງດງັ ໃນເຂດຈກັເລືີ່ ອຍ, ຈກັຕດັ, ຈກັຄດັ ແລະ ຈກັກບົໄມ ້

ທ ີ່ ເກ ນມາດຕະຖານທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້
• ໃຊຖ້ງົມ ືໃນເຂດເກບັມຽ້ນເສດໄມ ້ແລະ ປອ້ນເສດໄມເ້ຂົາ້ເຕາົອບົໄມ ້
• ບດົລາຍງານຂອງຜ ປ້ະກອບການ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  ນາໍໃຊເ້ຄອືງປອ້ງກນັ

ສີ່ 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 ກວດກາຢັງ້ຢືນ
 ສໍາພາດຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານ
 ກວດກາ ແລະ ສງັເກດການນາໍໃຊ ້ເຄືີ່ ອງປອ້ງ

ກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ ໃນແຕີ່ ລະຂງົເຂດວຽກງານ
ປຸງແຕີ່ ງໄມ.້ 

ຫລກັການ 7.2 ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ

ມາດຖານ7.2.1 ຜ ປ້ະກອບການຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກີ່ ຽວກບັ ສດິຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ
ຕວົຊ ວ້ດັ 7.2.1.1 ຫາ້ມບໍີ່ ໃຫຜ້ ປ້ະກອບການນ າໃຊແ້ຮງງານໄວໜຸີ່ ມທ ີ່
ມ ອາຍຸຕໍີ່ າກວີ່ າ14 ປ  ເຂົາ້ ເຮດັ ວຽກ

ຕວົຢັງ້ຢືນ
 ບນັຊ  ລາຍຊືີ່ ຜ ອ້ອກແຮງງານ, ໃບສນັຍາແຮງງານເຂົາ້ເຮດັວຽກ ແລະ ບດັປະຈາໍ ຕວົ ຫ ື

ສໍາມະໂນຄວົ
 ບດົລາຍງານປະຈາໍປ  ໃນການເຂົາ້ເຮດັວຽກ ແລະ ອອກການ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານໃນສະຖານທ ີ່

ປະກອບການ.  
 ບດົລາຍງານ ກີ່ ຽວກບັຜນົງງານຂອງບໍລສິດັ ຂອງເຈ ົາ້ໜາ້ທ ີ່ ກວດກາລດັ. 

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 101 

ແລະ 102)

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ
 ກະຊວງ ຮສສ
 ກໍາມະບານ
 ສະພາການ ຄາ້

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ
 ດໍາເນ ນກວດກາເອກະສານ ຕີ່ າງໆ (ຖາ້ເອກະສານ ບໍີ່
 ກວດກາພາກສະໜາມ

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.2.1.2 ກີ່ ອນ ຈະ ຮບັ ຜ ້ອອກ ແຮ ງງານ ເຂົາ້ເຮດັວຽກ ຜ ້
ປະກອບການ ໄດເ້ຮດັສນັຍາແຮງງານກບັ ຜ ອ້ອກ ແຮງ ງານເປັນລາຍ
ລກັອກັສອນ. ເນືອ້ ໃນ ສນັຍາແຮງ ງານ ຕອ້ງ ສອດຄີ່ ອງ ກບັ ກດົ   ໝາຍ 
ວີ່ າດວ້ຍ ແຮງ ງານ

ຕວົຢັງ້ຢືນ
 ສນັຍາແຮງງານສີ່ ວນບຸກຄນົ ຫ  ືສນັຍາແຮງງານແບບລວມໝ ີ່ .

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ:
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 75, 

77 ແລະ 78)

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ
 ກະຊວງ ຮສສ
 ກໍາມະບານ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ
 ກວດກາ ສນັຍາແຮງງານ
 ສໍາພາດ ຜ ອ້ອກແຮງງານ 
 ລງົ ຕດິຕາມກວດກາ
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ມາດຖານ 7.2.2  ຜ ປ້ະກອບການຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກບັ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານ
ຕວົຊ ວ້ດັ 7.2.2.1 ຜ ປ້ະກອບການ ໄດປ້ະຕບິດັການຈີ່ າຍເງນິ ເດອືນ 
ຫ  ືຄີ່ າແຮງງານ    ໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານຂອງຕນົ  ຢີ່ າງ ເປັນປົກ ກະຕແິລະ 
ບໍີ່ ໃຫຫ້ ຸດ ເງນິເດອືນ ຫ  ືຄີ່ າແຮງງານຂັນ້ຕໍີ່ າສຸດທ ີ່ ລດັຖະບານ ໄດ ້
ກໍານດົໄວໃ້ນແຕີ່ ລະໄລຍະ. 

ຕວົຢັງ້ຢືນ
 ບນັຊ  ລາຍຊືີ່ ຜ ອ້ອກແຮງງານ ແລະ ເງນິເດອືນ ຫ  ືຄີ່ າແຮງງານ
 ບນັຊ ເບ ກຈີ່ າຍ ເງນິເດອືນ ຫ  ືຄີ່ າແຮງງານໃຫຜ້ ອ້ອກແຮງງານ  

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍແຮງງານ 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 105 

ແລະ 108)
 ແຈງ້ການແນະນໍາ, ສະບບັເລກທ  808/ຮສສ, 09 ກຸມພາ 

2015

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ
 ກະຊວງ  ຮສສ
 ກໍາມະ ບານ
 ສະພາການ ຄາ້

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ
 ກວດກາ ເອກະສານ ບນັຊ ຈີ່ າຍເງ  ນເດອືນ
 ສໍາພາດຜ ອ້ອກແຮງງານ 
 ລງົ ກວດກາ ການ ເບ ກ ຈີ່ າຍເງ  ນ ເດອືນ

ຕວົຊ ວ້ດັ 7.2.2.2 ຜ ປ້ະກອບການ ແລະ ຜ ອ້ອກແຮງງານໄດຈ້ີ່ າຍ
ເງນິສມົທບົເຂົາ້ກອງທນຶປະກນັສງັຄມົແຫີ່ ງຊາດ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການປະກນັສງັຄມົ. ຜ ປ້ະກອບ ການໄດຈ້ີ່ າຍຄີ່ າ ກວດ 
ສຸຂະພາບ ປະຈາໍປ ໃຫ ້ຜ ີ່ ອອກ ແຮງ ງານ ຢີ່ າງ ນອ້ຍ 1 ຄັງ້ ຕໍີ່ ປ .

ຕວົຢັງ້ຢືນ
 ບນັຊ ລາຍຊືີ່ ຂອງຜ ອ້ອກແຮງງານທ ີ່ ເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິຂອງປະກນັສງັຄມົ
 ເອກະສານການຈີ່ າຍເງນິສມົທບົເຂົາ້ກອງທນຶປະກນັສງັຄມົ ຂອງຜ ໃ້ຊແ້ຮງງານ 
  ໃບ ຢັງ້ຢືນ ການກວດ ສຸຂະພາບ

ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິາໍ:
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ແຮງງານ, 24 ທນັວາ 2013 (ມາດຕາ 71, 

126)
 ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ການປະກນັສງັຄມົ,26 ກໍລະກດົ 2013

(ມາດຕາ 09) 

ອງົການຈດັຕັງ້ຮບັຜດິຊອບ
 ກະຊວງ ຮສສ
 ກະຊວງ ສາທາລະນະ ສຸກ

ວທິ ກວດກາຢັງ້ຢືນ
 ກວດກາເອກສານ ຈີ່ າຍເງ  ນສມົທບົ
 ສໍາພາດ ຜ ອ້ອກແຮງງານ            
 ລງົ ກວດກາຕວົຈງິ

3. ວຽກງານໃນຕໍີ່ ໜາ້ 

• ປະສານສມົທບົກບັ ກມົປີ່ າໄມ ້ໃນການຮີ່ າງ ນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືກດົໝາຍ: ພນັທະດາ້ນແຮງງານ ໃນການຂຸດຄົນ້ໄມ ້
• ຮີ່ າງ ແລະຈດັພ ມ ປືມ້ຄ ີ່ ມ ືຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແຮງງານ ໃຫສໍ້າເລດັ
• ຝຶກອບົຮມົ ຄ ີ່ ມ ືຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແຮງງານ ໃຫພ້ະນກັງານ ກ/ຊຮສສ
• ເຜ ຍແຜີ່  ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແຮງງານ ໃຫຜ້ ປ້ະກອບການປຸງແຕີ່ ງໄມ.້  
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