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ມາດຕະຖານນຍິາມໄມທ້ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 8: ການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້

ຫ ຼັກການ 8.1 ຂ ກ້ ານດົ ແລະ ຂຼັນ້ຕອນ ໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ 
ມາດຖານ 8.1.1 ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົ ໃນການສາ້ງຕຼັງ້ ວສິາຫະກດິປຸງແຕີ່ ງໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້
ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ  
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
8.1.1.1 ຜ ປ້ະກອບການທຸລະກດິ
ໄມ ້ໄດມ້ ໃບທະບຽນ ແລະ ໃບ
ອະນຸຍາດ ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ໃນການ
ດ າເນ ນ ກດິຈະການ ການປຸງແຕີ່ ງ
ໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ.້ 

8.1.1.1.1 ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ  ກດົໝາຍ 46/ສພຊ (2013), 
ມາດຕາ 14. 

 ແຈງ້ການ 0530/ອຄ, (2002) 
ແລະ ແຈງ້ການ 0538/ອຄ 
(2002) 

8.1.1.1.2 ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະ
ກດິໂຮງງານ 
 
 

 ກດົໝາຍ 048/ສພຊ (2013), 
ມາດຕາ 11.   

 ລະບຽບການ 07191/ອ.ຄ 
(2009), ມາດຕາ 12.  

8.1.1.1.3 ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະ
ກດິໄມ.້  

 ກດົໝາຍ 062/ສພຊ (2007), 
ມາດຕາ 45.  

ມາດຖານ 8.1.2  ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂຼັນ້ຕອນ ການຄຸມ້ຄອງ ຕີ່ ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ໃນການປຸງແຕີ່ ງ
ໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ 
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
8.1.2.1 ຜ ປ້ະກອບການມ  ລະບບົ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງໄມສ້ົນ້ເຂົາ້  ແລະ 
ຜະລດິຕະພຼັນໄມ ້ທ ີ່ ໄດຮ້ຼັບ ເພືີ່ ອ
ຮຼັບປະກຼັນ ແຫ ີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງໄມທ້ ີ່
ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 

8.1.2.1.1 ບດົລາຍງານໄມ ້ສົນ້ເຂົາ້ 
ແລະ ແລະ ຜະລດິຕະພຼັນໄມ ້(ຟອມ 
I).   

 ສະບຼັບຮີ່ າງຂ ຕ້ກົລງົ COC …./
ອ.ຄ, ມາດຕາ 6.  

 8.1.2.2 ຜ ປ້ະກອບການມ  ລະ 
ບບົການບຼັນທກຶ ແລະ ເກຼັບຮຼັກສາ 
ຂ ມ້ ນ ກີ່ ຽວກຼັບ ອຼັດຕາການ ນ າໃຊ ້
ໄມ ້ໃນຂະບວນການຜະລດິທຼັງ
ໝດົຂອງຕນົ.    

8.1.2.2 .1 ບດົລາຍງານ ການຈຼັດຕຼັງ້
ປະຕບິຼັດ ລະບບົການຄດິໄລີ່  ຂອງຜ ້
ປະກອບການ ຕາມຫ ຼັກການ ໃນ
ການນ າໃຊໄ້ມ ້ໃນການປຸງແຕີ່ ງໄມ ້
ຂຼັນ້ 1 ແລະ ຂຼັນ້ 2  

 ສະບຼັບຮີ່ າງຂ ຕ້ກົລງົ COC …./
ອ.ຄ, ມາດຕາ 5.2 

 8.1.2.3 ຜ ປ້ະກອບການມ  
ລະບບົ ໃນການຄຸມ້ຄອງໄມສ້ົນ້

8.1.2.3.1 ບດົລາຍງານ ໄມສ້ົນ້
ອອກ ແລະ ໄມຄ້າ້ງສາງ (ຟອມ II) 

 ສະບຼັບຮີ່ າງຂ ຕ້ກົລງົ COC …./
ອ.ຄ, ມາດຕາ 53. 

                                                           
1 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ:  ຕອ້ງ ປຼັບປຸງມາດຕາ 10 ເພືີ່ ອກວມເອາົ ແຫ ີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງວຼັດຖຸດບິທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ສ າລຼັບ ທຸລະກດິປຸງ
ແຕີ່ ງໄມລ້ະດຼັບຄອບຄວົ. 
2 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ:  “ຕອ້ງສາ້ງລະບຽບການ ສ າລຼັບຜ ຄ້າ້ໄມ ້ໃນອານາຄດົ”. 
3 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ: ໃບອະນຸຍາດຂງົສົີ່ ງໄມ ້ໃນປະຈບຸຼັນ ແຕີ່ ສະໜາມ III ໄປຫາສະໜາມ III ອືີ່ ນໆ ແມີ່ ນຕອ້ງໄດ ້ທດົແທນໃນ
ອານາຄດົ ດວ້ຍໃບ approved commercial invoice ພອ້ມດວ້ຍລາຍການສ ນ້ສີ່ ວນ ເພືີ່ ອໃຫລຸ້ດຜີ່ ອນ ວຽກບ ລຫິານ
ໃຫແ້ກີ່  ພາກເອກະຊນົ).   

V.2.0: 31-08-2017   
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ອອກ ແລະ ໄມຄ້າ້ງສາງ ແລະ 
ຜະລດິຕະພຼັນໄມ.້     

 

8.1.2.4 ຜ ປ້ະກອບການ (ຍກົເວຼັນ້
ທຸລະກດິ ຄອບຄວົ) ໄດ ້ຊ າລະ
ອາກອນຢີ່ າງຄບົຖວ້ນ.     

8.1.2.4.1 ໃບຢຼັງ້ຢືນ ການ ຊ າລະ
ອາກອນປະຈ າປ .  

 ກດົໝາຍ 70/ສພຊ (2015), ຂ ້
VI  ປະຕບິຼັດຕາມອາກອນ….. 

 ຄ າແນະນ າ ເລກທ  3281/ກງ  
(2014).  

8.1.2.5 ທຸລະກດິຄອບຄວົໄດ ້
ປະຕບິຼັດຕາມ ການ ຊ າລະອາກອນ
ແບບມອບເໝາົ ຢີ່ າງຄບົຖວ້ນ.     

8.1.2.5.1 ໃບຮຼັບເງນິ ການຊ າລະ
ອາກອນແບບມອບເໝາົປະຈ າປ  

 ກດົໝາຍ 70/ສພຊ (2015), 
ພາກທ  3.  

ມາດຖານ 8.1.3 ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ຂ ກ້ ານດົ ທາງດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຼັງຄມົ4  
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
ກ. ກຸີ່ ມ 2 “ຜນົກະທບົຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຼັງຄມົ ທ ີ່ ຮາ້ຍແຮງ ຫ  ືກະທບົຫ າຍ”5.   
8.1.3.1ກ ຜ ປ້ະກອບການໄດມ້  
ບດົລາຍງານປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ີ່
ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຼັງຄມົ 
(ESIA) ໂດຍມ ປະຊາຊນົຜ ທ້ ີ່ ໄດ ້
ຮຼັບຜນົກະທບົ ເຂົາ້ຮີ່ ວມ ໃນຂະ 
ບວນການປຶກສາຫາລ ືຕ ີ່ ຜນົກະທບົ 
ໃນການປຸງແຕີ່ ງປຸງໄມ ້ແລະ ໄດຮ້ຼັບ
ໃບຢຼັງ້ຢືນສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຈາກ 
ກຊສ ແລະ ອະນຸມຼັດໂດຍ ກຊສ.   

8.1.3.1ກ.1 ໃບຢຼັງ້ຢືນ ສິີ່ ງແວດ 
ລອ້ມ 
 

 ກດົໝາຍ  29/ສພຊ (2012) 
 ຄ າແນະນ າ 8030/ກຊສ 

(2013), ມາດຕາ 10.  
 ກດົໝາຍ 48/ພສຊ (2013), 

ມາດຕາ 11. 
8.1.3.1ກ.2 ເອກະສານຄຼັດຕດິ ບດົ
ລາຍງານ ESIA ທ ີ່ ມ   ຄ າຄດິຄ າເຫຼັນ
ຈາກພາກສີ່ ວນທ ີ່ ຂອ້ງ 

 ຄ າແນະນ າ 8030/ກຊສ 
(2013), ພາກທ  II 

8.1.3.2ກ ຜ ປ້ະກອບການ ໄດຈ້ ຼັດ
ຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ ມາດຕະການຫ ຸດຜີ່ ອນ
ຜນົກະທບົ ໃນແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສຼັງຄມົ (ESMMP). 

8.1.3.2ກ.1 ບດົລາຍງານຄວາມຄບື
ໜາ້ ໃນການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ  
ESMMP  ຂອງຜ ປ້ະກອບການ ທ ີ່
ໄດເ້ຊຼັນຮຼັບຮອງ. 

 ກດົໝາຍ 29/ສພຊ (2012) 
 ຄ າແນະນ າ 8030/ພສຊ 

(2013), ມາດຕາ 10.  

ຂ. ກຸີ່ ມ 1 ““ຜນົກະທບົຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຼັງຄມົ ທ ີ່ ປານກາງ ຫ  ືກະທບົນອ້ຍ”” 

8.1.3.1ຂ ຜ ປ້ະກອບການມ  ບດົ
ລາຍງານປະເມ ນຜນົກະທບົຕ ີ່

8.1.3.1ຂ.1 ໃບຢຼັງ້ຢືນສິີ່ ງແວດ 
ລອ້ມ.  

 ກດົໝາຍ 29/ສພຊ (2012) 

                                                           
4 ໝາຍເຫດ: ໃນກ ລະນ  ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶ ບ ີ່ ໄດຈ້ ຼັດເຂົາ້ ໂຄງການກຸີ່ ມ 1 ແລະ ກຸີ່ ມ 2 ໃນບຼັນຊ   
ໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະກ າການລງົທນຶ, ພະແນກຊຼັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຈະໄດໃ້ຊ ້ມາດຖານ
ຕີ່ າງຫາກ ເພືີ່ ອກຼັີ່ ນກອງໂຄງການ ຕາມຂ ມ້ ນທ ີ່ ໄດລ້ະບຸ ໃນການສະເໜ  ໃນການລງົທນຶ ວີ່ າໂຄງການລງົທນຶ ແລະ ກດິຈະກ າ
ການລງົທນຶນ  ້ຈະດ າເນ ນປະເມ ນຜນົກະທບົ ຕ ີ່ ດາ້ນສິີ່ ງແວດລອ້ມໃນລະດຼັບໃດ ຫ  ືບ ີ່ ຕອ້ງການ ໃຫມ້ ການປະເມ ນຜນົກະທບົ
ຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ.  

5 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ: ຂ ຕ້ກົລງົ ເລກທ  8056/ກຊສ, ປະເພດໂຄງການລງົທນຶ ສ າລຼັບຜະລດິຕະພຼັນໄມ ້ແມີ່ ນໄດເ້ນຼັນ້ໃສີ່ ແຕີ່  ໂຮງງານ
ໄມອ້ຼັດເທົີ່ ານຼັນ້. 
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ສິີ່ ງແວດລອ້ມ ເບືອ້ງຕົນ້ (IEE) 
ໂດຍມ ປະຊາຊນົຜ ທ້ ີ່ ໄດຮ້ຼັບຜນົ
ກະທບົ ເຂົາ້ຮີ່ ວມ ໃນຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລ ືຕ ີ່ ຜນົກະທບົ ໃນການ
ປຸງແຕີ່ ງປຸງໄມ ້ແລະ ໄດຮ້ຼັບ
ໃບຢຼັງ້ຢືນສິີ່ ງແວດລອ້ມ ຈາກ 
ພຊສ 

8.1.3.2ຂ.1 ເອກະສານຄຼັດຕດິ ບດົ
ລາຍງານ IEE ທ ີ່ ມ   ຄ າຄດິຄ າເຫຼັນ
ຈາກພາກສີ່ ວນທ ີ່ ຂອ້ງ.  

 ຄ າແນະນ າ 8029/ກຊສ 
(2013).   

 

8.1.3.2ຂ ຜ ປ້ະກອບການໄດ ້ຈ ຼັດ
ຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ ມາດຕະການຫ ຸດຜີ່ ອນ
ຜນົກະທບົ ໃນແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາ ສິີ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສຼັງຄມົ (ESMMP). 

8.1.3.2ກ.1 ບດົລາຍງານຄວາມຄບື
ໜາ້ ໃນການຈຼັດຕຼັງ້ປະຕບິຼັດ  
ESMMP  ຂອງຜ ປ້ະກອບການ ທ ີ່
ໄດເ້ຊຼັນຮຼັບຮອງ. 

 ກດົໝາຍ 29/ສພຊ (2012) 
 ຄ າແນະນ າ 8029/ກຊສ 

(2013).   
 

ຫ ຼັກການ 8.2 ຂ ກ້ ານດົ ແລະ  ຂຼັນ້ຕອນ ໃນການສົີ່ ງອອກ 

ມາດຖານ 8.2.1  ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການສົີ່ ງອອກ  
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
 8.2.1.1 ຜະລດິຕະພຼັນໄມ ້ສ າລຼັບ
ການສົີ່ ງອອກ ໄດປ້ະຕບິຼັດຖກືຕອ້ງ
ຕາມ ຂອບເຂດ ຂອງຜະລດິຕະພຼັນ
ໄມ ້ ແລະ ມາດຕະ ຖານ 
ຜະລດິຕະພຼັນໄມ ້ຈາກ ທ າມະຊາດ 
ຫ  ືໄມປ້ ກ ທ ີ່ ອະນຸຍາດ ແລະ ບ ີ່
ອະນຸຍາດໃຫສ້ົີ່ ງອອກ. 

8.2.1.1.1 ໃບຢຼັງ້ຢືນຜະລດິຕະພຼັນ
ໄມຂ້ືນ້ລດົ  
 
ໃບຢຼັງ້ຢືນຜະລດິຕະພຼັນໄມ ້ຈາກ
ປີ່ າໄມທ້ າມະຊາດ ເພືີ່ ອສົີ່ ງອອກ “IC 
01” ຫ  ື
ໃບຢຼັງ້ຢືນຜະລດິຕະພຼັນໄມ ້ຈາກ
ສວນປ ກ ເພືີ່ ອສົີ່ ງອອກ “IC 02” 

 ຄ າສຼັີ່ ງ 15 ນຍ (2016), ຂ  ້2.   
 ຂ ຕ້ກົລງົ 1833/ອ.ຄ (2016).  
 ຄ າສຼັີ່ ງແນະນ າ 2143/ອ.ຄ. 

DIMEX (2016) 
 ແຈງ້ການ 1161/DOIH 

(2016).  
 ສະບຼັບຮີ່ າງຂ ຕ້ກົລງົ COC …./

ອ.ຄ.  
 ຄ າສຼັີ່ ງແນະນ າ 1765/MOF 

(2013), ໜວດ 3. (ຕອ້ງໄດ ້
ປຼັບປຸງ) 

8.2.1.2 ຜ ສ້ົີ່ ງອອກ ມ ຂ ມ້ ນທຼັງ
ໝດົ ໃນການສົີ່ ງອອກຜະລດິຕະ
ພຼັນໄມ.້ 

8.2.1.2.1 ໃບຟອມ ການແຈງ້ພາສ    ແຈງ້ການ 1818/ສນຍ (2016).  
 ສະບຼັບຮີ່ າງຂ ຕ້ກົລງົ COC …./

ອ.ຄ. ມາດຕາ.....                               
 ຄ າສຼັີ່ ງແນະນ າ 2143/ອ.ຄ. 

DIMEX (2016)     
 ແຈງ້ການ  1161/DOIH 

(2016).  
ມາດຖານ 8.2.2 ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ການສົີ່ ງອອກຜະລດິຕະພຼັນໄມ ້ຕາມລະບຽບການ ຂອງ CITES 
ຕວົຊ ບ້ອກ ຕວົຢຼັງ້ຢືນ ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
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8.2.2.1 ຜ ສ້ົີ່ ງອອກ ຜະລດິຕະພຼັນ
ໄມ ້ໄດປ້ະຕບິຼັດຢີ່ າງຖກືຕອ້ງຕາມ
ລະບຽບການຂອງ CITES ໃນ
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I, II ແລະ 
III.  

8.2.2.1.1    ໃບຢຼັງ້ຢືນ CITES.  
 

 ລະບຽບການ 01416/ກປ
(2010), ມາດຕາ 21.  

 
 

 
 

 

                                                           
6 ຊີ່ ອງຫີ່ ວາງ: ບ ີ່ ມ ລະບຽບການສະເພາະ ໃນການກວດກາ ການປະຕບິຼັດທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການຂອງ CITES ໃນການ
ກ ານດົໄມ ້ໃນໄລຍະເວລາ  ການຈຼັດຊຼັນ້ຄຸນນະພາບໄມ ້ແລະ ການປະມ ນຂາຍໄມ ້ທ ີ່ ມາຈາກເຂດຫຼັນປີ່ ຽນທ ີ່ ດນິປີ່ າໄມ,້ 
ໄມຢຶ້ດໃນສະໜາມ II, ລວມທຼັງໄມສ້ົນ້ເຂົາ້ ແລະ ສົນ້ອອກໃນສະໜາມ III). 

 


