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ນຍິາມໄມທ້ີຖ່ກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 7: ພນັທະຕໍດ່າ້ນແຮງງານ ໃນວຽກງານການຂດຸ
ຄົນ້ໄມ,້ ການປງຸແຕງ່ໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້

ຫຼກັການ 7.1 ສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ ໃນການຂດຸຄົ້ນໄມ,້ ການປງຸແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ 
ມາດຖານ 7.1.1 ປະຕິບດັໃຫ້ຖກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກບັ ສດິ ຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ ໃນການຂດຸຄົນ້
ໄມ,້ ການປງຸແຕງ່ໄມ້ ແລະ ການຄາ້ໄມ້  
ຕົວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິາໍ
7.1.1.1 ຜູ້ປະກອບການໄດ້ເຮດັສນັຍາແຮງງານ 
ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ທ່ີເປນັລາຍລກັອັກສອນ 
ແລະ ເນືອ້ໃນ ຂອງສັນຍາ ຕອ້ງສອດຄ່ອງ ກັບຂໍ້
ກໍານດົ ໃນກດົໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ. 

7.1.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການກວດກາ 
ຂອງອົງການກວດກາແຮງງານ ກ່ຽວກັບ 
ການບັນທຶກ ການຈ້າງແຮງງານ ຂອງຜູ້
ປະກອບການ. 

 ກົດໝາຍ 43/ສພຊ (2014), ມາດຕາ 
77, 78, 171(3) ແລະ 175.  

 ຂໍ້ຕກົລົງ 4277/ຮສສ (2016), ມາດ 
ຕາ 4, 7 ແລະ 8 

 ດໍາລດັໃໝ່ ກຽ່ວກບັ ລະບບົການລາຍ
ງານ ການກວດກາແຮງງານ ແບບອອນ
ໄລ. 

ມາດຖານ 7.1.2 ປະຕບິັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກບັ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ ໃນການ
ຂຸດຄົ້ນໄມ,້ ການປງຸແຕງ່ໄມ້ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ຕົວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິາໍ
7.1.2.1 ຜູ້ປະກອບການ ໄດຈ້່າຍເງນິເດອືນ/ຄ່າ
ແຮງງານ ເປັນປະຈໍາໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 
ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ທ່ີລັດຖະບານໄດ້ກໍານດົ. 

7.1.2.1.1 ບດົລາຍງານ ການກວດກາ 
ຂອງອົງການກວດກາແຮງງານ ກ່ຽວກັບ 
ບັນຊີ ການຈ່າຍເງິນເດອືນ ຂອງຜູ້
ປະກອບການ. 

 ກົດໝາຍ 43/ສພຊ (2014), ມາດຕາ 
104 -109, 171(3) ແລະ 175.  

 ຂໍ້ຕກົລົງ 4277/ຮສສ (2016), ມາດ 
ຕາ 4, 7 ແລະ 8 

 ດໍາລດັໃໝ່ ກຽ່ວກບັ ລະບບົການລາຍ
ງານ ການກວດກາແຮງງານ ແບບອອນ
ໄລ. 

ຫຼັກການ 7.2 ການປະກນັສງັຄມົ ໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານ ໃນການຂດຸຄົນ້ໄມ,້ ການປງຸແຕງ່ໄມ ້ແລະ 
ການຄາ້ໄມ ້

ມາດຖານ 7.2.1 ປະຕິບດັໃຫ້ຖກືຕອ້ງຕາມ ຂໍກ້າໍນົດ ກຽ່ວກບັ ການປະກນັສງັຄມົ ໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານ ໃນການຂຸດຄົ້ນໄມ,້ 
ການປງຸແຕງ່ໄມ້ ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ຕົວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິາໍ
7.2.1.1 ຜູ້ປະກອບການ ທ່ີມີຜູ້ອອກແຮງງານ 
10 ຄົນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າຂືນ້ໄປ ໄດຈ້່າຍເງິນ
ສົມທົບ ເຂົ້າກອງທຶນປະກນັສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ຕາມຂໍກ້ໍານົດຂອງກົດໝາຍ. 

7.2.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການກວດກາ 
ຂອງອົງການກວດກາແຮງງານ ກ່ຽວກັບ 
ການຈ່າຍເງນິສົມທົບ ເຂົ້າກອງທຶນປະກັນ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງຜູ້ປະກອບການ. 

 ກົດໝາຍ 34/ສພຊ (2013),ມາດຕາ 
06, 55(2) ແລະ 56(2)              

 ຂໍ້ຕກົລົງ 4277/ຮສສ (2016), ມາດ 
ຕາ 4, 7 ແລະ 8 

 ດໍາລດັໃໝ່ ກຽ່ວກບັ ລະບບົການລາຍ
ງານ ການກວດກາແຮງງານ ແບບອອນ
ໄລ. 

ຫຼັກການ 7.3 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບແຮງງານ ໃນການຂດຸຄົນ້ໄມ້  
ມາດຖານ 7.3.1 ປະຕິບດັໃຫ້ຖກືຕອ້ງຕາມ ຂໍກ້າໍນົດ ກຽ່ວກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບແຮງງານ ໃນການຂດຸຄົນ້ໄມ້  
ຕົວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິາໍ

v5.2:  06‐06‐2018 



20180606 TLD7_Labour obligations_V5.2_LA  2

 

7.3.1.1 ຜູ້ປະກອບການ ໄດຈ້ັດຕັ້ງປະຕິບດັ 
ລະບຽບການ ກ່ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການຂຸດຄົ້ນໄມ້.  

7.3.1.1.1 ບົດລາຍງານ ການກວດກາ 
ຂອງອົງການກວດກາແຮງງານ ກ່ຽວກັບ  
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ ຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ສຂຸະພາບແຮງງານ ໃນການຂດຸຄົນ້
ໄມ້ ຂອງຜູ້ປະກອບການ. 

 ກົດໝາຍ 43/ສພຊ (2014), ມາດຕາ 
119(7), 171(3) ແລະ 175.  

 ຄໍາແນະນໍາ 1035/ກປມ (2010), ຂໍ້ 
3. 

 ຂໍ້ຕກົລົງ 4277/ຮສສ (2016), 
ມາດ ຕາ 4, 7 ແລະ 8 

 ຮ່າງດໍາລັດ ກ່ຽວກບັ OSH/ລບ, 
ມາດຕາ 10 ແລະ 11.  

 ດໍາລດັໃໝ່ ກຽ່ວກບັ ລະບບົການລາຍ
ງານ ການກວດກາແຮງງານການ
ກວດກາແຮງງານ ແບບອອນໄລ. 

7.3.1.2 ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ ດໍາເນນີການຝຶກ
ອົບຮົມ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນການຕດັໄມ້  
ແລະ ການ  ນໍາໃຊ້ເຄືອ່ງຈກັຕດັໄມ້ ໃຫ້ຜູ້
ອອກແຮງງານ. 

7.3.1.2.1 ບົດລາຍງານ ການກວດກາ 
ຂອງອົງການກວດກາແຮງງານ ກ່ຽວກັບ  
ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄືອ່ງຈກັຕດັ
ໄມ້ ຂອງຜູ້ປະກອບການ. 

 ບົດແນະນໍາ 2157/ກປມ (2006), 
ຂໍ້ x (2).  

 ຂໍ້ຕກົລົງ 0182/ກປ (2009), 
ມາດຕາ 20 (20.5). 

 ຂໍ້ຕກົລົງ 4277/ຮສສ(2016), ມາດ 
ຕາ 4, 7 ແລະ 8 

 ຮ່າງດໍາລັດ ກ່ຽວກບັ OSH/ລບ 
ມາດຕາ 10 ແລະ 11 

 ດໍາລດັໃໝ່ ກຽ່ວກບັ ລະບບົການລາຍ
ງານ ການກວດກາແຮງງານການ
ກວດກາແຮງງານ ແບບອອນໄລ. 

7.3.1.3 ຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງ ສວນປກູຂອງ
ຄອບຄວົ ຜູ້ທ່ີໄດນ້ໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄືອ່ງ ຈກັ
ຕັດໄມ້ ໄດຮ້ັບ ການຝຶກອົບຮົມ ກຽ່ວກບັ ຂໍ້
ກໍານດົ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ກອ່ນຈະຂື້ນທະບຽນ 
ກັບ ພະແນກກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.   

7.3.1.3.1 ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອບົຮມົ 
ແລະ ໃບຂືນ້ທະບຽນເຄ່ື່ອງຈັກຕດັໄມ້.    

 ຂໍ້ຕກົລົງ 0080/ກປ (2012), 
ມາດຕາ 8. ຈະໄດປ້ັບປຸງ ໃຫ້
ສອດຄອ່ງ ກບັຂໍກ້າໍນົດຂອງ ຕົວຊີ້
ບອກ1. 
 

ມາດຖານ 7.3.2 ປະຕິບດັໃຫ້ຖກືຕອ້ງຕາມ ຂໍກ້າໍນົດ ກຽ່ວກບັ ການປອ້ງກັນສວ່ນບກຸຄນົໃນການຂດຸຄົນ້ໄມ້  
ຕົວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິາໍ
7.3.2.1  ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ສະໜອງ ເຄື່ອງ
ປ້ອງກັນສ່ວນບກຸຄົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້
ອອກແຮງງານ ໃນການຂຸດຄົ້ນໄມ້. 

7.3.2.1 .1 ບົດລາຍງານ ການກວດກາ 
ຂອງອົງການກວດກາແຮງງານ ກ່ຽວກັບ 
ການສະໜອງ ແລະ  ນໍາໃຊ້ ເຄືອ່ງປອ້ງ
ກັນສ່ວນບກຸຄົນ. 
 

 ກົດໝາຍ 43/ສພຊ (2014), ມາດຕາ 
119 (8),171(3) ແລະ 175.  

 . ບົດແນະນໍາ 2157/ກປມ (2006), 
ຂໍ້ x (1). 

 ຂໍ້ຕກົລົງ 4277/ຮສສ (2016), 
ມາດຕາ 4, 7 ແລະ 8 

 ຮ່າງດໍາລັດ ກ່ຽວກບັ OSH/ລບ 
ມາດຕາ 10 ແລະ 11 

 ດໍາລດັໃໝ່ ກຽ່ວກບັ ລະບບົການລາຍ
ງານ ການກວດກາແຮງງານການ
ກວດກາແຮງງານ ແບບອອນໄລ.  

 
1 ປັບປຸງເພື່ອກວມເອົາຂໍ້ກໍານົດ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ໃນການ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຕັດໄມ້  ກ່ອນຈະອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້. 
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ຫຼກັການ 7.4 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບແຮງງານ ໃນການປງຸແຕງ່ໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ 
ມາດຖານ 7.4.1 ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ 
ໃນການປງຸແຕງ່ໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ 
ຕົວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິາໍ
7.4.1.1 ຜູ້ປະກອບການ ໄດຈ້ັດຕັ້ງປະຕິບດັ ບດົ
ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການ
ຄ້າໄມ້ ຕາມກດົໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ຕາມ
ຂະໜາດຂອງວິສາຫະກດິ. 

7.4.1.1.1  ບດົລາຍງານ ການກວດກາ 
ຂອງອົງການກວດກາແຮງງານ ກ່ຽວກັບ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ ບດົແນະນໍາ ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສຂຸະພາບແຮງງານ ໃນ
ການປຸງແຕ່ງໄມ້  ແລະ ການຄ້າໄມ້. 

 ກົດໝາຍ 43/ສພຊ (2013), 
ມາດຕາ 119/7, 171 (3) ແລະ 
175.   

 ຂໍ້ຕກົລົງ 4277/ຮສສ(2016) 
ມາດຕາ 4, 7 ແລະ 8.        

 ຂໍ້ຕກົລົງ 0719/ອ.ຄ (2009), 
ມາດຕາ 6, 9 (9.1-9.7) ແລະ 10. 

 ຮ່າງດໍາລັດ ກ່ຽວກບັ OSH/ລບ 
ມາດຕາ 10 ແລະ 11. 

 ດໍາລດັໃໝ່ ກຽ່ວກບັ ລະບບົການລາຍ
ງານ ການກວດກາແຮງງານການ
ກວດກາແຮງງານ ແບບອອນໄລ 

ມາດຖານ 7.4.2 ປະຕິບດັໃຫ້ຖກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽ່ວກບັ ການປ້ອງກນັສວ່ນບກຸຄົນ ໃນສະຖານທີ່
ເຮັດວຽກ ໃນການປງຸແຕງ່ໄມ້ ແລະ ການຄາ້ໄມ້    
ຕົວົຊີບ້ອກ ຕວົຢັງ້ຢນື ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນຕິກິາໍ
7.4.2. 1 ຜູ້ປະກອບການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການ
ຄ້າໄມ້ ໄດ້ສະໜອງ ແລະ ຈດັຕັ້ງປະຕິບດັ ການນໍາ
ໃຊ້ ເຄືອ່ງປອ້ງກັນສ່ວນບກຸຄນົ ແລະ ຕາມຂະ  
ໜາດຂອງ ວິສາຫະກດິ. 

7.4.2.1.1  ບດົລາຍງານ ການກວດກາ 
ຂອງອົງການກວດກາແຮງງານກ່ຽວກບັ 
ການນໍາໃຊ້ ເຄືອ່ງປ້ອງກັນສ່ວນບກຸຄົນ. 

 ກົດໝາຍ 43/ສພຊ (2014), 
ມາດຕາ 119(8), 171(3) - 175.   

 ຂໍ້ຕກົລົງ 4277/ຮສສ(2016) 
ມາດຕາ 4, 7 ແລະ 8             

 ຂໍ້ຕກົລົງ 0719/ອ.ຄ (2009), 
ມາດຕາ 6, 9 (9.4) ແລະ 10 (6). 

 ຮ່າງດໍາລັດ ກ່ຽວກບັ OSH/ລບ 
ມາດຕາ 10 ແລະ 11. 

 ດໍາລດັໃໝ່ ກຽ່ວກບັ ລະບບົການລາຍ
ງານ ການກວດກາແຮງງານການ
ກວດກາແຮງງານ ແບບອອນໄລ.  

 

  


