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ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 1: ປີ່ າຜະລດິ 

ຫ ຼັກການ 1.1 ແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ 

ມາດຖານ 1.1.1 ຕອ້ງສາ້ງແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ ແບບຍນືນານ ທ ີ່ ມ  ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃຫໜ້ີ່ ວຍງານຄ ມ້ຄອງປີ່ າໄມ ້ 

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

1.1.1.1 ພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມ ້ແລະ ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມເ້ມອືງໄດສ້າ້ງ ແຜນຈຼັດສຼັນ 
ແລະ ຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ ທ ີ່ ບາ້ນມ 
ສີ່ ວນຮີ່ ວມ (ການສ າຫ ວດ, ການໝາຍ
ຂອບເຂດ ແລະ ການຮີ່ າງແຜນຈຼັດ
ສຼັນ) ທ ີ່ ເຊຼັນຮຼັບຮອງ ໂດຍກມົປີ່ າໄມ ້
ແລະ ມ ການປຼັບປ ງ ທ ກໆ 15 ປ .   

1.1.1.1.1 ແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ 
ຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິ  

 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 14.    

 ດ າລຼັດ 59/ນຍ (2002), ມາດຕາ 7.  

 ລະບຽບການ 0204/ກປ (2003), article 7.  

 ບດົແນະນ າ 2156/ກປມ (2006), ຂ  ້III (3.2) , 

IV (4.3, 4.4, 4.5 ແລະ 4.6). 

 1080/ກປ, ມາດຕາ 9 ແລະ 10  
 

1.1.1.2 ແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ
ປີ່ າຜະລດິ ໄດກ້ ານດົ ບ ລມິາດໄມ ້ທ ີ່
ສາມາດຂ ດຄົນ້ປະຈ າປ  ແລະ  ຄ ມ້ຂ ດ
ຄົນ້ (ຄ ມ້ຕຼັດປະຈ າປ ).   
 

1.1.1.2.1 ບ ລມິາດໄມທ້ ີ່ ສາ 
ມາດຂ ດຄົນ້ປະຈ າປ  ໃນແຜນ
ຈຼັດສຼັນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງປີ່ າ
ຜະລດິ.  

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 18(1)   

 ບດົແນະນ າ 2156/ກປມ (2006), ມາດຕາ 6.  

1.1.1.2.2 ແຜນທ ີ່  ຄ ມ້ຂ ດ
ຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປ .   

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 18(1).   

 ບດົແນະນ າ 2156/ກປມ (2006), ມາດຕາ 6. 

ຫ ຼັກການ 1.2 ການດ າເນ ນຂ ດຄົນ້ໄມ ້ 

ມາດຖານ 1.2.1 ແຜນການຂ ດຄົນ້ໄມປ້ະຈ າປ  ຕອ້ງໄດອ້ະນ ມ ຼັດ ຈາກລຼັດຖະບານ  

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

1.2.1.1 ໄດສ້າ້ງ ແຜນຈຼັດສຼັນ ແລະ 
ຄ ມ້ຄອງປີ່ າຜະລດິປະຈ າປ  ອ ງໃສີ່ ຜນົ
ຂອງການສ າຫ ວດ ກີ່ ອນການຂ ດຄົນ້
ໄມ.້ 

1.2.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການ
ສ າຫ ວດ ກີ່ ອນການຂ ດຄົນ້.    

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 15.  

 ລະບຽບການ 0204/ ກປ (2003), ມາດຕາ 13  

 ບດົແນະນ າ 2155/ກປມ (2006), ພາກທ  5. 

1.2.1.1.2 ແຜນງານປະຈ າປ 
ຂອງແຂວງ ລວມທຼັງ 
ແຜນການຂ ດຄົນ້.  

 ລະບຽບການ 0204/ ກປ (2003), ມາດຕາ 13 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ພາກທ  5(1) 

1.2.1.2 ແຜນຂ ດຄົນ້ປະຈ າປ  ໄດ ້
ອະນ ມ ຼັດຈາກລຼັດຖະບານ.   

1.2.1.2.1 ແຈງ້ການ ແຜນ
ຂ ດຄົນ້ປະຈ າປ  ຂອງຫອ້ງ
ວີ່ າການສ ານຼັກງານນາຍກົ.  

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 18(4).  

 ຄ າສຼັີ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 4 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ພາກທ  4.  
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1.2.1.2.2 ແຈງ້ການ ແຜນ
ຂ ດຄົນ້ປະຈ າປ  ຂອງ ກະຊວງ
ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ.້ 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 18 (4).  

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ພາກທ  4.  

 

1.2.1.3 ໃບອ ະຍາດຂ ດຄົນ້ໄມ ້ໃນ
ເຂດຂ ດຄົນ້ຍີ່ ອຍ ໄດອ້ະນ ມ ຼັດ ຈາກ
ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ.້   

 

1.2.1.3.1 ໃບອ ະຍາດຂ ດຄົນ້
ໄມ ້ທ ີ່ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ 
ປີ່ າໄມອ້ອກໃຫ.້ 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (3).  

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ພາກທ  5(4).  

ມາດຖານ 1.2.2 ການດ າເນ ນຂ ດຄົນ້ໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ຕາມຫ ຼັກການໃນການຂ ດຄົນ້  

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

1.2.2.1 ໄດເ້ຊຼັນສຼັນຍາການຂ ດຄົນ້
ໄມ ້ລະຫີ່ ວາງ ຂະແໜງປີ່ າໄມແ້ຂວງ 
ແລະ ກອງຂ ດຄົນ້ໄມ/້ວສິາຫະກດິຂ ດ
ຄົນ້ໄມ ້ທ ີ່ ສາ້ງຕຼັງ້ຂືນ້ຢີ່ າງຖກືຕອ້ງຕາມ
ກດົໝາຍ ທ ີ່ ມ ເຄືີ່ ອງມກືານຂ ດຄົນ້ໄມ ້
ເຊິີ່ ງໄດເ້ຊຼັນຢຼັງ້ຢືນ ຈາກພະແນກ
ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ.້     
 

1.2.2.1.1 ສຼັນຍາການຂ ດຄົນ້
ໄມ.້   

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2)  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 15(3) 

1.2.2.1.2 ໃບອະນ ຍາດ
ສາ້ງຕຼັງ້ກອງຂ ດຄົນ້ໄມ/້ວິ
ສາຫະກດິຂ ດຄົນ້ໄມ.້ 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2)  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 23. 

1.2.2.1. 3 ໃບທະບຽນຂືນ້
ທະບຽນວສິາຫະກດິ ການຂ ດ
ຄົນ້ໄມ.້    

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2).  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 24.  

1.2.2.1. 4 ໃບອະນ ຍາດ 
ການນ າໃຊພ້າຫະນະ.    

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2).  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 15(4)  

1.2.2.1.5 ໃບອະນ ຍາດ  
ການນ າໃຊເ້ຄືີ່ ອງຈ ຼັກຂ ດຄົນ້
ໄມ.້    

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (2).  

 ຂ ຕ້ກົລງົ 0080/ກປ (2012), ມາດຕາ 8. 

 ຂ ຕ້ກົລງົ  0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 11(4). 

1.2.2.2 ກອງຂ ດຄົນ້ໄມ/້ວສິາຫະກດິ
ຂ ດຄົນ້ໄມ ້ໄດສ້າ້ງ ສິີ່ ງ ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃນການຂ ດຄົນ້ໄມ ້(ລວມມ 
ເສຼັນ້ທາງ, ແຄມ້ພຼັກຂອງໜີ່ ວຍງານ
ຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ແລະ ສະໜາມໄມ)້ ອ ງ
ຕາມບດົແນະນ າ  

1.2.2.2.1 ແຜນທ ີ່ ຂ ດຄົນ້ໄມ ້
ທ ີ່ ບົີ່ ງບອກ ສິີ່ ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການຂ ດຄົນ້ໄມ.້    

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (7).  

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ພາກທ  6-9 

1.2.2.3 ກອງຂ ດຄົນ້ໄມ/້ວສິາຫະກດິ
ຂ ດຄົນ້ໄມ ້ໄດຈ້ ຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ ການ 

1.2.2.3.1 ແຜນທ ີ່ ສະແດງຈ ດ
ຢືນຂອງຕົນ້ໄມ.້  

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (4 - 

6).  

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ພາກທ  10 
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ດ າເນ ນການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ອ ງຕາມບດົ
ແນະນ າ. 

1.2.2.3.2 ບຼັນຊ ໄມຢື້ນຕົນ້ ທ ີ່
ຄຼັດເລອືກ ໃນການຂ ດຄົນ້. 
(ຟອມ I)  

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (7). 

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ພາກທ  10 

 ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010). ພາກທ  IV 

(4.1).  

1.2.2.4 ຢ ີ່ ສະໜາມໄມ ້II, ຂະ      
ແໜງປີ່ າໄມຂ້ອງແຂວງ, ໜີ່ ວຍງານ
ປີ່ າໄມເ້ມອືງ ແລະ ໜີ່ ວຍງານຄ ມ້ຄອງ
ປີ່ າໄມຂ້ອງບາ້ນ ໄດຂ້ືນ້ບຼັນຊ ໄມ,້ 
ວຼັດແທກ ແລະ ແຕມ້ເຄືີ່ ອງໝາຍໃສີ່
ໜາ້ໄມທ້ີ່ ອນ ແລະ ຈຼັດຊຼັນ້ຄ ນ
ນະພາບໄມທ້ີ່ ອນ ອ ງຕາມ ບດົ
ແນະນ າ.  

1.2.2.4.1  ບຼັນຊ ໄມ ້ໃນສະ 

ໜາມ II (ຟອມ IV)1 

 ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010). ພາກທ  IV 

(4.4-4.6). 

 ຂ ຕກົລງົ 116/ກປ (2007), ພາກທ  I – II 

ຫ ຼັກການ 1.3 ການຂາຍໄມ ້ 

ມາດຖານ 1.3.1 ການປະມ ນຂາຍໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ລະບຽບການ  

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

1.3.1.1 ໄດສ້າ້ງຕຼັງ້ ຄະນະ
ກ າມະການປະມ ນຂາຍໄມ ້ຢ ີ່ ຂຼັນ້
ແຂວງ ຈາກສາມຂະແໜງການທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງ: ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ,້ 
ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ແລະ 
ການເງນິ ລວມທຼັງ ໜີ່ ວຍງານຄ ມ້ຄອງ
ປີ່ າໄມ ້ແລະ ອງົການຈຼັດຕຼັງ້ປີ່ າໄມ ້
ບາ້ນ.     

1.3.1.1.1 ຂ ຕ້ກົລງົການ
ແຕີ່ ງຕຼັງ້ ຄະນະກ າມະການ
ປະມ ນຂາຍໄມ ້ຈາກ
ເຈົາ້ແຂວງ.   
 

 ຄ າສຼັີ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 6 (2).  

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), ພາກທ  (4).  

 ລະບຽບການ 0204/ກປ (2002), ມາດຕາ 17.  
 

1.3.1.2 ການຂາຍໄມ ້ໄດດ້ າເນ ນ 
ຕາມບຼັນຊ ໄມ ້ຜີ່ ານການປະມ ນຢີ່ າງມ 
ຄວາມໂປີ່ ງໃສ ຂອງຄະນະກ າມະການ
ປະມ ນຂາຍໄມ.້     

 

1.3.1.2.1 ບຼັນຊ ໄມ ້(ຟອມ 
IV) ທ ີ່ ຂືນ້ທະບຽນເປຼັນ ຊຼັບ
ສນິຂອງລຼັດ.  
 

 ດ າລຼັດ 59/ນຍ (2002), ມາດຕາ 11.  

 ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ 2. 

1.3.1.2.2 ໄມທ້ີ່ ອນ ທ ີ່ ຈ ຼັດ
ເປຼັນແຕີ່ ລະກອງ ສ າລຼັບ ການ
ປະມ ນ (ຟອມ V). 

 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ “ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010), 

COC “ 

 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ “ລະບຽບການ 1726/ອ.ຄ (2012). “  

                                                           
1 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ: ການປະເມ ນຕີ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ໃນປີ່ າຜະລດິ ໄດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫຼັນວີ່ າ ການຈຼັດລດິໄມຕ້ີ່ າງໆ ໃນຟອມ IV ຢ ີ່ ສະໜາມໄມ ້II 
ແມີ່ ນຍຼັງບ ີ່ ທຼັນຈະແຈງ້ ແລະ ໄດມ້ ແຜນ ໃນການປຼັບປ ງ ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010) ເຊິີ່ ງມ ຄວາມຈ າເປຼັນ ຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາ. 
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1.3.1.2.3 ໃບແຈງ້ເຊ ນເຂົາ້
ຮີ່ ວມ ການປະມ ນຂາຍໄມ.້ 

 ລະບຽບການ 17262/ອຄ (2012), ພາກທ  II 
(1.1). 

1.3.1.2.4 ບດົບຼັນທກຶ ຜນົໄດ ້
ຮຼັບ ຂອງການປະມ ນໄມ ້

ລວມທຼັງລາຍຊືີ່ ຂອງ ຄະນະ
ກ າມະການປະມ ນ.   

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), ພາກທ  II (2)  

 ລະບຽບການ 0204/ກປ (2002), ມາດຕາ 17.  

1.3.1.2.5 ສຼັນຍາ ການຊື-້
ຂາຍໄມ.້    

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 11 (1).  

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), ພາກທ  III (1) 

1.3.1.2.6 ໃບບນິ ການ     
ສ າລະຄີ່ າພຼັນທະໄມ ້ຈາກຜ ຊ້ື ້
ໄມ.້   

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 11 (1).  

 ລະບຽບການ 1726/ອຄ (2012), ພາກທ  III (2). 

1.3.1.2.7 ໃບລບົລາ້ງ ບຼັນຊ 
ໄມອ້ອກຈາກ ຊຼັບສນິຂອງ
ລຼັດ. 
 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 11 (1).  

 ຄ າແນະນ າ 3211/ກງ (2015), ມາດຕາ 6. 

ມາດຖານ 1.3.2  ການແບີ່ ງປຼັນຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການຂາຍໄມ ້ຕອ້ງປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ລະບຽບການ 

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

1.3.2.1 ຂ ມ້ ນໃນການໃຊຈ້ີ່ າຍ ໃນ
ການຂ ດຄົນ້ໄມ ້(ຄີ່ າຂ ດຄົນ້ໄມ)້ ແລະ 
ລາຍຮຼັບ (ມ ນຄີ່ າການປະມ ນ) ຕອ້ງມ 
ຄວາມໂປີ່ ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດ
ສອບໄດ.້  

1.3.2.1.1 ໃບຮຼັບເງນິ ທ ີ່ ເຊຼັນ
ຮຼັບຮອງ ຈາກໜີ່ ວຍງານຂ ດ
ຄົນ້ໄມ ້ອ ງຕາມສຼັນຍາການຂ ດ
ຄົນ້ໄມ.້   

 ລະບຽບການ 0182/ກປ (2009), ມາດຕາ 7 
(7.7) 

 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ “ແຈງ້ການ 0167/ອ.ຄ.ນສ (2010) – 

ຕອ້ງໄດປ້ຼັບປ ງ“  

1.3.2.1.2 ຍອດເງນິລາຍຮຼັບ 
ຈາກການປະມ ນຂາຍໄມ.້  

 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ “ປຼັບປ ງ ລຼັດທະບຼັນຍຼັດ 001 /ປປທ 

(2012), ເພືີ່ ອ ໃຫເ້ຂົາ້ເຖ ງຂ ມ້ ນການໃຊຈ້ີ່ າຍ ໃນ
ການຂ ດຄົນ້“ 

1.3.2.2 ລາຍຮຼັບທຼັງໝດົ ຈາກການ
ຂາຍໄມ ້ໄດແ້ບີ່ ງອອກເປຼັນ 70% ເຂົາ້
ໃນງບົປະມານຂອງລຼັດ ແລະ 30% 

ເຂົາ້ໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ພຼັດທະນາ
ປີ່ າໄມ ້ແລະ ພຼັດທະນາບາ້ນ.           

                  

1.3.2.1.1 ໃບສຼັີ່ ງມອບເງນິ ທ ີ່
ອອກໃຫ ້ຈາກຂະແໜງຊຼັບ
ສນິຂອງລຼັດ.  

 ລຼັດທະບຼັນຍຼັດ 001 /ປປທ (2012), ມາດຕາ 4 

and 6 

1.3.2.1.2 ໃບບນິໂອນເງນິ 
ເຂົາ້ຄຼັງເງນິຂອງແຂວງ.  

 ລຼັດທະບຼັນຍຼັດ 001 /ປປທ 001(2012), 

ມາດຕາ 7 

1.3.2.1.3 ໃບບນິໂອນເງນິ 
12% ຂອງລາຍຮຼັບທຼັງໝດົ  

 ລຼັດທະບຼັນຍຼັດ 001 /ປປທ 001(2012), 

ມາດຕາ 7 

                                                           
2
 ຫ ຼັງຈາກໄດອ້ອກຄ າສຼັີ່ ງ 15/ນຍ, ຄ າແນະນ າ 0336/ອກ (2017) ໄດມ້ ການປຼັບປ ງຂຼັນ້ຕອນ ແລະ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ ໃນການປະມ ນຂາຍ
ໄມຍ້ດຶ. ສະນຼັນ້ ການປຼັບປ ງລະບຽບການ 1726/ອ.ກ (2012) ຈ ິີ່ ງມ ຄວາມຈ າເປຼັນ. 
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ເຂົາ້ ບຼັນຊ ທະນາຄານ ຂອງ
ບາ້ນ.  

ຫ ຼັກການ 1.4 ການຂນົສົີ່ ງໄມ ້ 

ມາດຖານ 1.4.1 ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົໃນການຂນົສົີ່ ງໄມ ້ຈາກຄ ມ້ຕຼັດ ຫາ ສະໜາມ II   
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

1.4.1.1 ຜ ປ້ະກອບການຂ ດຄົນ້ໄມ ້
ໄດບ້ຼັນ ທກຶ ເຂົາ້ໃນ ຟອມ COC ໃນ
ການຂນົ ສົີ່ ງໄມ ້ຈາກຄ ມ້ຕຼັດ ໄປຫາ
ສະໜາມ II.   

1.4.1.1.1 ໃບນ າສົີ່ ງໄມ ້
(ຟອມ II) ແລະ ບຼັນຊ ໄມ ້
ທີ່ ອນ ເຂົາ້ສະໜາມ II (ຟອມ 
III) 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (7).  

 ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010), ພາກທ  V 

(4.3).  

ມາດຖານ 1.4.2 ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົໃນການຂນົສົີ່ ງໄມ ້ຈາກສະໜາມ II ຫາ ສະໜາມ III 

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  

1.4.2.1 ຜ ຊ້ືໄ້ມ ້ໄດມ້ ເອກະສານ
ເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມຄ້ບົຊ ດ ກອີ່ ນຈະເຄືີ່ ອນ
ຍາ້ຍໄມອ້ອກ. 

1.4.2.1.1 ໃບບນິຮຼັບເງນິ 
ການຂາຍໄມ.້   

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 53. 

 ຄ າສຼັີ່ ງ 17/ນຍ (2008), ມາດຕາ 15.  

1.4.2.1.2 ໃບລບົລາ້ງບຼັນຊ 
ໄມອ້ອກຈາກຊຼັບສນິຂອງລຼັດ. 

 ຄ າສຼັີ່ ງ 57/ນຍ (2014). 

 ຄ າແນະນ າ 3211 /ກງ (2015), ມາດຕາ 6.  

1.4.2.1.3 ບຼັນຊ ໄມ ້(ຟອມ 
V) 

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 53. 

1.4.2.1.4 ໃບອະນ ຍາດ
ເຄືີ່ ອນຍາ້ຍໄມ ້ຈາກພະແນກ
ກະສກິ າ ແລະ ປີ່ າໄມ.້  

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 53. 

 ດ າລຼັດ 32/ນຍ (2012), ມາດຕາ 5 (7). 

 ບດົແນະນ າ 0962/ກປມ (2010), ຂ  ້5.2.  

ຫ ຼັກການ 1.5 ການດ າເນ ນ ຫ ຼັງການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ 

ມາດຖານ 1.5.1 ຕອ້ງໄດດ້ າເນ ນ ການປະເມ ນຫ ຼັງການຂ ດຄົນ້ໄມ ້

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

1.5.1.1 ໜີ່ ວຍງານຄ ມ້ຄອງປີ່ າໄມ ້
ແລະ ຂະແໜງປີ່ າໄມແ້ຂວງ ໄດ ້
ດ າເນ ນການປະເມ ນ ການຈຼັດຕຼັງ້ປະ
ບຼັດ ໃນການຂ ດຄົນ້ໄມ,້ ຜນົກະທບົ
ຂອງການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ຂ ຄ້ຼັດແຍີ່ ງ
ກຼັບປະຊາຊນົ.  

1.5.1.1.1 ບດົລາຍງານ ການ
ປະເມ ນຫ ຼັງການຂ ດຄົນ້ໄມ.້  

 ກດົໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 49 (8 ແລະ 

9).  

 ລະບຽບການ 0221/ກປ (2000), ມາດຕາ 16 

ແລະ 17.  

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ພາກທ  X (3).   

 ບດົແນະນ າ 1036/ກປມ (2010), ຂ  ້6.   

ມາດຖານ 1.5.2 ຕອ້ງໄດຈ້ ຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ ຜນົຂອງການປະເມ ນ ຫ ຼັງການຂ ດຄົນ້ໄມ ້     

ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
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1.5.2.1 ບຼັນຫາ ແລະ ຜນົກະທບົ ທ ີ່
ໄດໃ້ຫຄ້ າແນະນ າ ຈາກການປະເມ ນ
ຫ ຼັງການຂ ດຄົນ້ໄມ ້ໄດ ້ມ ການ
ຫ  ດຜີ່ ອນຜນົກະທບົ ແລະ ຈຼັດຕຼັງ້
ປະຕບິຼັດ.  

1.5.2.1.1 ບດົລາຍງານ ການ
ຫ  ດຜີ່ ອນຜນົກະທບົ ແລະ 
ການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ.  

 ບດົແນະນ າ 2157/ກປມ (2006), ພາກທ  XII 

 ຄ ີ່ ມກືານດ າເນ ນງານ ປີ່ າຜະລດິ ກປມ (2013), ຂ  ້
8.5.2 ແລະ 8.5.5   

  

  


