
 

 

ລາຍການ (ບນັຊ)ີ ຜະລິດຕະພນັໄມ ້ເພ ື່ ອສ  ື່ງອອກ  

 

ລະຫດັເຄ ້າ 

 

ລະຫດັເຄ ້າ

ຍື່ອຍ 

 

ລາຍການຜະລິດຕະພນັໄມ ້
ອະທິບາຍຄ  າສບັ ຫ   ຄວາມໝາຍ 

 

4403 
1. ໄມ ້ທື່ອນ ແລະ ໄມຕ້ຕີບັ 

 

4407 
2. ໄມແ້ປຮູບ, ໄມ ້ຝານ ແລະ ໄມຊ້ອຍ 

 
 

4406 
3. ໄມໜ້ອນຮອງລາງລດົໄຟ ຫ ຼື ລດົລາງ  

 

4408 
4. ແຜ່ນວເີນຍັ 

 

44.01 5. ຜະລດິຕະພນັຂີເ້ລຼື່ ອຍອດັແທ່ງ ແລະ ອດັເມດັ  ຜະລິດຕະພນັຂີເ້ລ ື່ ອຍອດັແທື່ງ ແລະ ອດັເມດັ ແມ ື່ນໄດຈ້າກ ຂີ້

ເລ ື່ ອຍ, ໄມເ້ສດ ແລະ ສິື່ ງແຕກຫກັຂອງໄມມ້າຕດິລວມກນັດວ້ຍ

ກາວອດັເປັນທື່ອນ, ກອ້ນ ແລະ ອ ື່ ນໆ. 

4401.22.00 1.1 ຂີເ້ລ ື່ ອຍອດັແທື່ງ 

4401.31.00 1.2 ຂີເ້ລ ື່ ອຍອດັເມດັ 

44.02 6. ຜະລິດຕະພນັຖື່ານໄມ ້  

 ຖື່ານຂາວ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັຖື່ານ ຈາກໄມຕ້ີ້ວທີື່ ຂດຸຄ  ນ້ຈາກສວນ

ປກູ ຫ   ເຂດປື່າຟ ້ນຟຈູາກທ  າມະຊາດ, ອະນຍຸາດໃຫສ້  ື່ງອອກຕາມ

ລະບຽບການທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ຊ ື່ ງຕດິພນັກບັການສ  ື່ງເສີມໃຫປ້ະຊາຊ  ນ

ປກູໄມຕ້ີ້ວ ເພ ື່ ອເປັນວດັຖດຸບິ ສະໜອງໃຫແ້ກື່ການເຜ າຖື່ານ. 

 ຖື່ານອດັແທື່ງຈາກຂີເ້ລ ື່ ອຍ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັຖື່ານ ທີື່ ນ  າເອ າ ຂີ້

ເລ ື່ ອຍອດັແທື່ງ, ອດັເມດັ ມາເຜ າເປັນຖື່ານ. 

4402.90.90 2.1 ຖື່ານຂາວ 

2.2 ຖື່ານອດັແທື່ງຈາກຂີເ້ລ ື່ ອຍ  

44.09 7. ຜະລິດຕະພນັໄມປ້ກັເກ,້ ໄມປ້ພູ ້ນ ສ  າລບັພາຍໃນ.  



 

 

ລະຫດັເຄ ້າ 

 

ລະຫດັເຄ ້າ

ຍື່ອຍ 

 

ລາຍການຜະລິດຕະພນັໄມ ້
ອະທິບາຍຄ  າສບັ ຫ   ຄວາມໝາຍ 

 

 4409.29.00 3.1. ຜະລິດຕະພນັໄມປ້ກັເກ ້ 

3.1.1 ໄມປ້ກັເກເ້ສັ້ນດຽວ 

3.1.2 ໄມປ້ກັເກເ້ຊ ື່ ອມຕ ື່ ປະສານ 

3.1.3 ໄມປ້ກັເກໂ້ມເສດ 

 

3.2 ຜະລິດຕະພນັໄມປ້ພູ ນ້  

3.2.1 ໄມປ້ພູ ນ້ສິ້ນດຽວ 

3.2.2 ໄມປ້ພູ ນ້ເຊ ື່ ອມຕ ື່ ສິ້ນດຽວ  

3.2.3 ໄມປ້ພູ ນ້ຕ ື່ ເຊ ື່ ອມຕ ື່ ປະສານ 

3.2.4 ໄມປ້ພູ ນ້ອດັເປັນຊ ັນ້ 

3.2.5 ໄມແ້ຜື່ນພ ນ້ເດັກກງິ 

 

3.3 ຜະລິດຕະພນັໄມແ້ອມ້ຝາ ແລະ ເພດານ 

3.3.1 ໄມເ້ພດານແບບຮື່ອງຕ  ວວ ີ(V) 

3.3.2 ໄມເ້ພດານແບບຕ ື່ ເຊ ື່ ອມປະສານ 

3.3.3 ໄມແ້ອມ້ຝາ ແລະເພດານແບບອດັເປັນຊ ັນ້ 

3.3.4 ໄມແ້ອມ້ຝາແບບນນູ 

3.4 ຜະລິດຕະພນັໄມຕ້ ື່ ເປັນເສັ້ນ 

 ຜະລິດຕະພນັໄມປ້ກັເກ,້ ໄມປ້ພູ ້ນ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມທີ້ື່ ມຂີະໜ

າດອນັສະເພາະ ທີື່ ໄດກ້  ານ  ດໃນຕາຕະລາງນີ ້ໂດຍຜື່ານຂະບວນ

ການປງຸແຕື່ງຈາກການອ  ບ, ຕດັຂະໜາດ, ກ  ບ, ຂດັ, ແລື່ນຫລ້ີິິມ 

ແລະ ຮື່ອງ ຫ   ບ ື່ ແລື່ນຮື່ອງ (ແຕື່ກ  ບໜາ້ລຽບສີື່ ດາ້ນ), ລ  ງສີ ຫ   ບ ື່

ລ  ງສີ.  

  ຜະລິດຕະພນັໄມປ້ພູ ນ້ເຊ ື່ ອມຕ ື່ ປະສານ ແມ ື່ນການນ  າໃຊໄ້ມສ້ ັນ້, 

ໄມນ້ອ້ຍມາເຊ ື່ ອມຕ ື່ ເຂ ້າກນັດວ້ຍກາວ ເປັນເສັ້ນຍາວ ຊ ື່ ງມຂີະ

ບວນການປງຸແຕື່ງເຊັື່ ນ: ອ  ບ, ການຕດັຂະໜາດ, ການປາດເດ ອຍ, 

ຕດິກາວເຊ ື່ ອມຕ ື່ ເຂ ້າກນັເປັນເສັ້ນດຽວ ແລະ ອດັເປັນແຜື່ນຕາມຂະ

ໜາດທີື່ ໄດກ້  ານ  ດໄວແ້ລວ້, ການກ  ບ, ແລື່ນ ຫລ້ີມ ແລະ ຮື່ອງ, 

ຂດັ, ລ  ງສິ ຫ   ບ ື່ ລ  ງສິ. 

  ໄມປ້ພູ ນ້ແບບອດັເປັນຊ ັນ້ ແມ ື່ນການນ  າເອ າແຜື່ນໄມ ້ມາຕດິ

ເຂ ້າກນັດວ້ຍກາວ ເປັນ 2 ຊ ັນ້ ຫ   3 ຊ ັນ້ ໜີບເຂ ້າກນັດວ້ຍເຄ ື່ ອງ

ຈກັອດັແຮງ, ສື່ວນໜາ້ດາ້ນເທິງແມ ື່ນໃຊໄ້ມທີ້ື່ ມຄີນຸນະພາບດ ີ

ແລະ ສວຍງາມຕດິໃສື່ (ໄມປ້  ກໜາ້ ຄວາມໜາບ ື່ ເກນີ 3 ມມ) ຊ ື່ ງ

ຜື່ານຂະບວນການປງຸແຕື່ງເຊັື່ ນ: ການອ  ບ, ການຊອຍໄມຕ້າມຂະ

ໜາດ, ຕດັຂະໜາດ, ການປາດເດ ອຍ ແລະ ອດັເປັນແຜື່ນຕາມ

ຂະໜາດທີື່ ໄດກ້  ານ  ດໄວ,້ ການກ  ບ, ແລື່ນ ຫລ້ີມ ແລະ ຮື່ອງ, ຂດັ

, ລ  ງສິ ຫ   ບ ື່ ລ  ງສີ. 

 ໄມແ້ອມ້ຝາ ແລະ ເພດານ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມ ້ທີື່ ຜື່ານ

ຂະບວນການປງຸແຕື່ງເຊັື່ ນ: ການອ  ບ, ຊອຍ ແລະ ຕດັຕາມຂະໜ

າດ, ກ  ບ, ແລື່ນຫລ້ີມ ແລະ ຮື່ອງ ຫ   ລ  ບຫ ື່ຽມ ໃຫເ້ປັນຮບູຊ  ງ, 

ຂດັ, ລ  ງສີ ຫ   ບ ື່ ລ  ງສີ. 



 

 

ລະຫດັເຄ ້າ 

 

ລະຫດັເຄ ້າ

ຍື່ອຍ 

 

ລາຍການຜະລິດຕະພນັໄມ ້
ອະທິບາຍຄ  າສບັ ຫ   ຄວາມໝາຍ 

 

 ຜະລິດຕະພນັໄມຕ້ ື່ ເປັນເສັ້ນ ແມ ື່ນການນ  າໃຊໄ້ມສ້ ັນ້, ໄມນ້ອ້ຍ ມາ

ອດັເຊ ື່ ອມຕ ື່ ເຂ ້າກນັດວ້ຍກາວເປັນເສັ້ນຍາວ ຊ ື່ ງມຂີະບວນການປງຸ

ແຕື່ງເຊັື່ ນ: ການອ  ບ, ການຕດັຂະໜາດ, ການປາດເດ ອຍ, ຕດິ

ກາວເຊ ື່ ອມຕ ື່ ເຂ ້າກນັເປັນເສັ້ນດຽວ, ການກ  ບສີື່ ດາ້ນ, ຂດັ ແລະ 

ຫຸມ້ຫ ື່ ຢື່າງດ.ີ 

 8. ຜະລິດຕະພນັໄມອ້ດັ  ຜະລິດຕະພນັໄມອ້ດັຈາກ ຂີເ້ລ ື່ ອຍ, ຂີກ້  ບ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມ ້

ຈາກການນ  າເອ າຂີເ້ລ ື່ ອຍ ຫ   ຂີກ້  ບນ  າມາປະສ  ມໃສື່ກາວ ແລວ້ນ  າ

ເຂ ້າແມ ື່ແບບອດັດວ້ຍເຄ ື່ ອງຈກັອດັແໜນ້, ອ  ບດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ 

ເພ ື່ ອໃຫຂ້ີເ້ລ ື່ ອຍ ແລະ ຂີກ້  ບເຊ ື່ ອມຈບັຕ  ວເຂ ້າກນັໃຫແ້ຂງຕ  ວເປັນ

ແຜື່ນເພ ື່ ອນ  າໃຊງ້ານຕ ື່ ໄປ. 

 ຜະລິດຕະພນັໄມອ້ດັຈາກເສດໄມບ້  ດ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມນ້  າ

ເອ າໄມເ້ນ ອ້ອື່ອນທີື່ ມໜີາ້ຕາງ 14 ຊມ ລ  ງມາ ມາບ  ດ, ອ  ບນ  າມາ

ປະສ  ມໃສື່ກາວ ແລວ້ນ  າເຂ ້າແມ ື່ແບບອດັດວ້ຍເຄ ື່ ອງຈກັອດັແໜນ້, 

ອ  ບດວ້ຍຄວາມຮອ້ນເພ ື່ ອໃຫເ້ຊ ື່ ອມຈບັຕ  ວເຂ ້າກນັໃຫແ້ຂງຕ  ວເປັນ

ແຜື່ນເພ ື່ ອນ  າໃຊງ້ານຕ ື່ ໄປ. 

 ຜະລິດຕະພນັໄມອ້ດັຈາກໄມປ້ອກ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມທີ້ື່ ນ  າເອ າ

ໄມປ້ອກມາຕດິເຂ ້າກນັ ແລວ້ອດັດວ້ຍເຄ ື່ ອງຈກັໃຫເ້ປັນແຜື່ນດຽວ. 

ອາດຈະນ  າໃຊໄ້ມປ້ອກ ຕດິແຕື່ດາ້ນໜາ້ ຫ   ດາ້ນຫ ງັ, ສື່ວນ

ໃຈກາງອາດນ  າໃຊຂ້ີເ້ລ ື່ ອຍ ຫ   ອ ື່ ນໆ. 

 ໄມອ້ດັປະສານ, ໄມອ້ດັເຊ ື່ ອມຕ ື່ ປະສານ, ໄມອ້ດັປະສານສ  າລບັ

ໜາ້ໂຕະ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມ ້ທີື່ ນ  າເອ າໄມເ້ປັນເສັ້ນ (ໜາ້ກ້

ວາງບ ື່ ເກນີ 15 ຊມ) ຫ   ນ  າເອ າໄມສ້ ັນ້, ໄມນ້ອ້ຍມາເຊ ື່ ອມຕ ື່

ເຂ ້າກນັອດັໜີບດວ້ຍກາວ ເປັນເສັ້ນຍາວ ແລະ ອດັໜີບເຊ ື່ ອມຕ ື່

44.10 4410.11.00 4.1  ໄມອ້ດັຈາກ ຂີເ້ລ ື່ ອຍ, ຂີກ້  ບ 

44.11 4411.00.00 4.2 ໄມອ້ດັຈາກເສດໄມບ້  ດ 

4.3 ໄມອ້ດັຈາກໄຍໄມ ້

44.12 4412.99.00 
4412.94.00 
4412.94.00 
4412.99.00 

4.4 ໄມອ້ດັຈາກໄມປ້ອກ 

4.5 ໄມອ້ດັບອ໊ກບອດ 

4.6 ໄມອ້ດັປະສານ, ໄມອ້ດັເຊ ື່ ອມຕ ື່ ປະສານ 

4.7 ໄມອ້ດັປະສານສ  າລບັໜາ້ໂຕະ 

 

 



 

 

ລະຫດັເຄ ້າ 

 

ລະຫດັເຄ ້າ

ຍື່ອຍ 

 

ລາຍການຜະລິດຕະພນັໄມ ້
ອະທິບາຍຄ  າສບັ ຫ   ຄວາມໝາຍ 

 

ເຂ ້າກນັເປັນແຜື່ນ ໂດຍຜື່ານຂະບວນການປງຸແຕື່ງເຊັື່ ນ: ການອ  ບ, 

ຊອຍ ແລະ ຕດັຂະໜາດ, ອດັນບີດວ້ຍເຄ ື່ ອງຈກັອດັແຮງ ແລະ 

ຂດັກະດາດຊາຍ. 

 9. ເຄ ື່ ອງໃຊສ້ອຍທີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມ ້  

44.14 4414.00.00 5.1 ຂອບສ  າລບັແຕມ້ຮບູ, ຂອບຮບູ, ຂອບແວື່ນ  

44.15 4415.00.00 5.2 ຫີບ, ກບັ, ລງັ, ຖງັ ແລະ ສິື່ ງຫຸມ້ຫ ື່ ຄາ້ຍຄຽງ, 

ແກນມວ້ນສາຍກາບ, ພາເລດທີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມ ້

 4415.10.00 5.2.1 ຫີບ, ຫີບນອ້ຍ, ຫີບໂປື່ງ, ຖງັກ  ມ.  

     (ສ  າລບັບນັຈສຸິງຂອງ) 

 4415.20.00 5.2.2 ແຜື່ນຖາດ, ຖາດ-ຫີບ ແລະ ຖາດໃສື່

ຂອງອ ື່ ນໆ ທີື່ ໃຊສ້  າລບັຮອງ ແລະ ເຄ ື່ ອນຍາ້ຍ

ສິນຄາ້ 

44.16 4416.00.10 
4416.00.90 

5.3 ອື່າງ, ຖງັເຮັດດວ້ຍໄມ ້

5.3.1 ຖງັ 

5.3.2 ອື່າງ 

44.17 4417.00.90 
 
4417.00.10 

 

5.4 ດາ້ມເຄ ື່ ອງມ  ທີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມ ້

5.4.1 ດາ້ມຟອຍ ຫ   ແປງ ແລະ ອ ື່ ນໆ ສ  າລບັຮບັໃຊ້

ການຜະລິດ(ເສັ້ນຜື່າໃຈກາງບ ື່ ເກນີ 4 ຊມ, ນ  າໃຊໄ້ມ ້

ຄຸມ້ຄອງ 1.2.3). 

5.4.2 ຮບູຫຸື່ນເກບີບດູ, ສ  ນ້ເກບີ 

 

44.18 10. ຜະລິດຕະພນັໄມປ້ະກອບໃນອາຄານ  



 

 

ລະຫດັເຄ ້າ 

 

ລະຫດັເຄ ້າ

ຍື່ອຍ 

 

ລາຍການຜະລິດຕະພນັໄມ ້
ອະທິບາຍຄ  າສບັ ຫ   ຄວາມໝາຍ 

 

 4418.10.00 
 
 
 
4418.20.00 
 
 
 
 
4418.50.00 
 
4418.50.00 
 
4418.71.00 
 
4418.72.00 
 
4418.72.00 
 
 

6.1  ຊຸດປື່ອງຢ້ຽມ  

6.1.1 ວ  ງກ  ບປື່ອງຢ້ຽມ ສ  າເລັດຮບູ 

  (ຖອດຊິນ້ສື່ວນ ຫ   ບ ື່ ຖອດ) 

6.1.2 ບານປື່ອງຢ້ຽມ ສ  າເລັດຮບູ 

 

6.2  ຊຸດປະຕ ູ

6.2.1 ວ  ງກ  ບປະຕສູ  າເລັດຮບູ 

     (ຖອດຊິນ້ສື່ວນ ຫ   ບ ື່ ຖອດ) 

6.2.2 ບານປະຕ ູສ  າເລັດຮບູ 

6.2.3 ບານຕູເ້ຮ ອນຄ  ວ 

 

6.3 ແຜື່ນໄມມ້ງຸຫ ງັຄາ 

 

6.4 ແຜື່ນໄມຮ້  ວ້ 

 

6.5 ແຜື່ນໄມປ້ະກອບແບບລາຍໂມເສດ 

 

6.6 ຜະລິດຕະພນັໄມຂ້ອບອດັເປັນຊ ັນ້ 

 

6.7   ຊຸດຂ ັນ້ໄດ 

6.7.1 ແປ້ນຂ ັນ້ໄດຕ  ວນອນ 

6.7.2 ແປ້ນຂ ັນ້ໄດຕ  ວຕ ັງ້ 

 ໄມວ້  ງກ  ບປະຕ ູແລະ ປື່ອງຢ້ຽມ ສ  າເລັດຮບູ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັ

ໄມ ້ທີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມເ້ນ ອ້ແຂງ ແບບເສັ້ນດຽວ ຫ   ອດັປະສານ ຊ ື່ ງມ ີ

ຂະໜາດຄວາມໜາບ ື່ ເກນີ 5 ຊມ, ຄວາມກວ້າງ ບ ື່ ເກນີ 10 ຊມ, 

ຄວາມຍາວ ຕາມຂະໜາດຂອງປະຕ ູແລະ ປື່ອງຢ້ຽມ ໂດຍຜື່ານ

ຂະບວນການປງຸແຕື່ງເຊັື່ ນ: ການອ  ບ, ການກ  ບ, ການເຊາະຮື່ອງ

ບງັໃບ, ຕດັມມຸສາກຫ  ວວ  ງກ  ບ ຕ  ວຜູ ້ແລະ ຕ  ວແມ ື່ ທີື່ ສາມາດ

ປະກອບເປັນຊຸດ ຫ   ບ ື່ ປະກອບເຂ ້າກນັເພ ື່ ອສະດວກໃນການ

ຂ  ນສ  ື່ງ. 

 ໄມມ້ງຸຫ ງັຄາ ແລະ ໄມຮ້  ວ້ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມ ້ໂດຍຜື່ານ

ຂະບວນການປງຸແຕື່ງເຊັື່ ນ: ການອ  ບ, ຕດັຂະໜາດ, ກ  ບ, ການ

ແລື່ນໂລເຕີ ເພ ື່ ອໃຫເ້ປັນຮບູທີື່ ຕອ້ງການ, ລ  ບຫ ື່ຽມ ຫ   ແລື່ນຮື່ອງ, 

ລ  ງສີ ຫ   ບ ື່ ລ  ງສີ ແລະ ຕອ້ງນ  າໃຊສ້ະເພາະປະເພດໄມຄຸ້ມ້ຄອງ 

1, 2, 3.  

 ຜະລິດຕະພນັໄມຂ້ອບອດັເປັນຊ ັນ້ ແມ ື່ນການນ  າເອ າແຜື່ນໄມ ້ມາ

ຕດິເຂ ້າກນັດວ້ຍກາວ ເປັນ 3 ຊ ັນ້ ໜີບເຂ ້າກນັດວ້ຍເຄ ື່ ອງຈກັອດັ

ແຮງ ຊິື່ ງຜື່ານຂະບວນການປງຸແຕື່ງເຊັື່ ນ: ການອ  ບ, ການຊອຍ 

ແລະ ຕດັໄມຕ້າມຂະໜາດ, ກ  ບລະອຽດ ແລະ ອດັເປັນຊ ັນ້ ຕາມ

ຂະໜາດທີື່ ໄດກ້  ານ  ດໄວ,້ ກ  ບສີື່ ດາ້ນ, ຂດັ, ລ  ງສີ ຫ   ບ ື່ ລ  ງສີ ແລະ 

ຕອ້ງນ  າໃຊສ້ະເພາະປະເພດໄມຄຸ້ມ້ຄອງ 1, 2, 3. 

 ແປ້ນຂ ັນ້ໄດແນວນອນ ແລະ ແນວຕ ັງ້ ແມ ື່ນຕອ້ງໄດຜ້ື່ານຂະບວນ

ການປງຸແຕື່ງເຊັື່ ນ: ການອ  ບ, ກ  ບໃສ , ລ  ບຫ ື່ຽມ, ຕດັຂະໜາດ, 

ຂດັລຽບ ມທີງັແບບເປັນໄມແ້ຜື່ນດຽວ ຫ   ອດັເຊ ື່ ອມຕ ື່ ປະສານ 

ຕາມຂະໜາດທີື່ ໄດກ້  ານ  ດໄວ ້ໃນຕາຕະລາງນີ.້ 



 

 

ລະຫດັເຄ ້າ 

 

ລະຫດັເຄ ້າ

ຍື່ອຍ 

 

ລາຍການຜະລິດຕະພນັໄມ ້
ອະທິບາຍຄ  າສບັ ຫ   ຄວາມໝາຍ 

 

 11. ເຄ ື່ ອງຫດັຖະກ  າ ທີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມ ້  

44.19 4419.00.00 

 

 

7.1 ຜະລິດຕະພນັໄມທີ້ື່ ໃຊເ້ທິື່ ງໂຕະອາຫານ ແລະ 

ເຮ ອນຄ  ວເຊັື່ ນ: ຖວ້ຍ, ຊາມ, ຖາດ, ໂອງ, ຈານ, 

ໄມກ້ະດາ້ມ, ບື່ວງ, ຊອ້ມ, ດາ້ມມດີ. 

7.2  ຂຽງ 

7.2.1 ຂຽງສີື່ ຫ ື່ຽມ 

7.2.2 ຂຽງໜາ້ມ  ນ (ໜາ້ຕາ້ງ ≤ 30 ຊມ, ຄວາມໜາ 

≤ 5 ຊມ) 

 ສ  າລບັ ຜະລິດຕະພນັ ຂຽງ ແມ ື່ນສາມາດສ  ື່ງອອກໄດສ້ະເພາະ

ຕາມຮບູແບບ ແລະ ຂະໜາດທີື່ ໄດກ້  ານ  ດໃນ (ຂ  ້7.2.1 ແລະ 

7.2.2) ແລະ ນ  າໃຊ ້ໄມຄຸ້ມ້ ຄອງ1, 2, 3 ນີເ້ທ ື່ ານ ັນ້.  

 ຜະລິດຕະພນັໄມກ້າ້ນສ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັທີມຂີະໜາດນອ້ຍ 

ຄວາມໜາ ≤ 1 ຊງັຕີແມດັ, ຄວາມກວ້າງ ≤ 8 ຊງັຕີແມດັ ແລະ 

ຄວາມຍາວ ≤ 20 ຊງັຕີແມດັ, ໄມກ້າ້ນສ ມສີອງຮບູແບບຄ : 1). 

ຮບູແບບຕດັຂະໜາດສີື່ ຫ ື່ຽມຍາວ.2). ຮບູແບບຕດັສີື່ ຫ ື່ຽມຍາວ 

ແລະ ແລື່ນຮອງສ  າລບັໃສື່ໄສສ້ , (ນ  າໃຊໄ້ມເ້ນ ອ້ອື່ອນ). 44.20 4420.10.00 
 
 

7.3 ຜະລິດຕະພນັເຄ ື່ ອງຫດັຖະກ  າໄມ ້ແລະ ເຄ ື່ ອງ

ໄມແ້ກະສະຫ ກັ, ແຜື່ນໄມແ້ກະສະຫ ກັ, ແຜື່ນລາຍ

ປາດສະລ ຸ

44.21 4421.10.00 
4421.90.10 
 
 
4421.90.20 
4421.90.94 
4421.90.99 
4408.10.10   
 
4408.39.10 

7.4 ຜະລິດຕະພນັຂ ເກາະເສ ້ອ 

7.5 ຜະລິດຕະພນັແກນ, ຫ ອດ, ກະສວຍ, ຫ ອດ

ດາ້ຍຫຍິບຜາ້ 

 

7.6 ໄມຂ້ດີໄຟ  

7.7 ໄມຈ້ີມ້ແຂວ້  

7.8 ລກູປດັສ  າລບັນກັບວດ, ໄມກ້າ້ນສ  

7.9 ເຄ ື່ ອງດ  ນຕທີີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມ ້

 12. ເຄ ື່ ອງເຟີນເີຈທີີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມ ້  

94.01 
 

9401.61.00 
 
9401.61.00 
 

8.1 ສະໂລງໄມ,້ ສະໂລງໄມຫຸ້ມ້ເບາະທກຸຊະນດິ

ສ  າເລັດຮບູ.  

 ເຟີນເີຈຈີາກໄມ ້ແມ່່ນຜະລດິຕະພນັໄມສ້ າເລດັຮູບ ທີ່ ສາມາດແຍກ ຫ ຼື 
ປະກອບເຂົາ້ກນັໄດທ້ນັທ ີ(knock-down), ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວ 



 

 

ລະຫດັເຄ ້າ 

 

ລະຫດັເຄ ້າ

ຍື່ອຍ 

 

ລາຍການຜະລິດຕະພນັໄມ ້
ອະທິບາຍຄ  າສບັ ຫ   ຄວາມໝາຍ 

 

8.2 ຕ ັື່ງໄມ,້ ຕ ັື່ງໄມຫຸ້ມ້ເບາະທກຸຊະນດິສ  າເລັດຮບູ 

ສາມາດແຍກອອກ ຫ   ປະກອບເຂ ້າກນັໄດທ້ນັທີ  

 

ສາມາດສົ່ ງອອກຊິນ້ສ່ວນທີ່ ຄບົຊຸດ ແລະ ມກີານຫຸມ້ຫ ່ ເປັນຊຸດ ຫ ຼື ເປັນ
ໜ່ວຍຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດ, ແຕ່ຕອ້ງຜ່ານຂະບວນການປຸງ
ແຕ່ງຕາມຮູບແບບຂອງແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັ ເຊັ່ ນ: ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ຕູ,້ ຕຽງ 
ແລະ ອຼື່ ນໆ. (ບ ່ ອະນຸຍາດໃຫສ້ົ່ ງອອກເປັນຊິນ້ສ່ວນຊະນດິດຽວເຊນັ: ຂາ
ໂຕະຢ່າງດຽວ, ຂາຕັ່ ງຢ່າງດຽວ). 

94.03 
 

9403.60.10 
 
9403.60.10 
 
 
9403.60.10 
 
9403.00.00 
 
9403.30.00 
 
9403.40.00 
 
9403.50.00 

8.3 ໂຕະໄມທ້ກຸຊະນດິສ  າເລັດຮບູ ສາມາດແຍກອອກ 

ຫ   ປະກອບເຂ ້າກນັໄດທ້ນັທີ  

 

8.4 ຕູໄ້ມທ້ກຸຊະນດິສ  າເລັດຮບູ ສາມາດແຍກອອກ ຫ   

ປະກອບເຂ ້າກນັໄດທ້ນັທີ  

 

8.5 ຕຽງ ໄມທ້ກຸຊະນດິສ  າເລັດຮບູສາມາດແຍກອອກ 

ຫ   ປະກອບເຂ ້າກນັໄດທ້ນັທີ  

  

8.6 ເຄ ື່ ອງຕ  ບແຕື່ງອ ື່ ນໆ ທີື່ ເປັນເຟີນເີຈທີີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມ ້

8.6.1 ເຄ ື່ ອງເຟີນເີຈທີີື່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງການ 

 

8.6.2  ເຄ ື່ ອງເຟີນເີຈທີີື່ ໃຊໃ້ນເຮ ອນຄ  ວ 

 

8.6.3 ເຄ ື່ ອງເຟີນເີຈທີີື່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງນອນ 

 
 

94.03 13. ຜະລິດຕະພນັ ທີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມປ້ື່ອງ ແລະ ຫວາຍ  

 9403.81.00 9.1 ຜະລິດຕະພນັ ຈາກໄມປ້ື່ອງ. 

9.1.1 ເຄ ື່ ອງເຟີນເີຈ ີແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊສ້ອຍທີື່ ເຮັດດວ້ຍ

ໄມປ້ື່ອງ.  

 ຜະລິດຕະພນັໄມປ້ື່ອງ ແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັທີື່ ຜື່ານຂະບວນການປງຸ

ແຕື່ງຂ ັນ້ຕ  ນ້ ຫ   ສ  າເລັດຮບູເຊັື່ ນ:  ການຜື່າເປັນດວີ, ເປັນປື່ຽງ, 

ການເຫ  າເປັນຮບູຊ  ງກ  ມ, ການອດັເຊ ື່ ອມຕ ື່ ປະສານ ແລະ ອ ື່ ນໆ. 



 

 

ລະຫດັເຄ ້າ 

 

ລະຫດັເຄ ້າ

ຍື່ອຍ 

 

ລາຍການຜະລິດຕະພນັໄມ ້
ອະທິບາຍຄ  າສບັ ຫ   ຄວາມໝາຍ 

 

9.1.2 ເຄ ື່ ອງຈກັສານທີື່ ເຮັດດວ້ຍໄມປ້ື່ອງ 

9.1.3 ຜະລິດຕະພນັໄມປ້ື່ອງ. 

 

9.2 ຜະລິດຕະພນັທີື່ ເຮັດດວ້ຍຫວາຍ 

9.2.1 ເຄ ື່ ອງເຟີນເີຈທີີື່ ເຮັດດວ້ຍຫວາຍ 

9.2.2 ເຄ ື່ ອງຈກັສານທີື່ ເຮັດດວ້ຍຫວາຍ 

44.04 14. ໄມຄ້  າ້ແບບ, ໄມຂ້າ້ວ, ໄມຮ້  ວ້ (ໄມກ້  ມ), ໄມເ້ລ ື່ ອຍເປັນແຜື່ນ 

(ໄມປ້ກູ) 

 

 

 4404.10.00 10.1 ໄມຄ້  າ້ແບບ, ໄມຂ້າ້ວ, ໄມຮ້  ວ້ 

 

10.2 ໄມເ້ລ ື່ ອຍເປັນແຜື່ນ 

 ໄມປ້ກູສ  າລບັເຮັດໄມຄ້  າ້ແບບ, ໄມຮ້  ວ້ ແລະ ໄມຂ້າ້ວ ທີື່ ເປັນ

ລ  າຕ  ນ້ (ໄມກ້  ມ) ຕອ້ງແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມຈ້າກສວນປກູ (ໄມ ້

ວກິ, ໄມກ້ະຖິື່ ນນາລ  ງ ແລະ ກະຖິື່ ນເທພາ), ມເີສັ້ນຜື່າກາງນອ້ຍ

ກື່ວາ ຫ   ເທ ື່ າກບັ 12 ຊງັຕແີມດັ ລ  ງມາ (Diameter “D” ≤ 

12 Cm). 

 ໄມປ້ກູທີື່ ເລ ື່ ອຍເປັນແຜື່ນ ຕອ້ງແມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມຈ້າກສວນ

ປກູ (ໄມວ້ກິ, ໄມກ້ະຖິື່ ນນາລ  ງ ແລະ ກະຖິື່ ນເທພາ) ໂດຍຜື່ານ

ຂະບວນການປງຸແຕື່ງເຊັື່ ນ: ເລ ື່ ອຍເປັນແຜື່ນ ແລະ ຕອ້ງແມ ື່ນໄມ ້

ທີື່ ໄດຮ້ບັການຂ ນ້ທະບຽນສວນປກູ. 

44.05 15. ຜະລິດຕະພນັເຫຍ ື່ ອໄມ ້  

 4405.00.10   ຜະລິດຕະພນັເຫຍ ອໄມແ້ມ ື່ນຜະລິດຕະພນັໄມຈ້າກສວນປກູ (ໄມ ້

ວກິ, ໄມກ້ະຖນິນາລ  ງ ແລະ ກະຖນິເທພາ) ທີື່ ໄດຜ້ື່ານຂະບວນ

ການປງຸແຕື່ງຢູື່ໃນໂຮງງານ ເຊັື່ ນ: ຕດັ, ບ  ດ, ຕ  ມ້, ສະກດັ, ກ ັື່ນ 



 

 

ລະຫດັເຄ ້າ 

 

ລະຫດັເຄ ້າ

ຍື່ອຍ 

 

ລາຍການຜະລິດຕະພນັໄມ ້
ອະທິບາຍຄ  າສບັ ຫ   ຄວາມໝາຍ 

 

ຈ  ນໄດເ້ຫຍ ອ້ໄມລ້ະອຽດ (Cellulose fiber powder ຫ   wood 

fiber devised from wood pulp).   

44.04 16. ໄມເ້ກດສະໜາ (ບ  ດເປັນຝຸື່ນ ຫ   ສບັເປັນປື່ຽງນອ້ຍໆ)   

 4404.20.10   ໄມເ້ກດສະໜາທີື່ ສບັເປັນປື່ຽງນອ້ຍໆ ຫ   ບ  ດເປັນຝຸື່ນ (ສ  າລບັໄມ ້

ປກູ) ແມ ື່ນໄມເ້ກດສະໜາຈາກສວນປກູທີື່ ບ  ດເປັນຝຸື່ນ ຫ   ສບັເປັນ

ປື່ຽງນອ້ຍໆ. 

 

 

 


