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ນຍິາມໄມທ້ ີ່ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 8: ການປງຸແຕງ່ໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ້ 

ຫ ຼັກການ 8.1   ຂ ໍ້ກ ານດົ ແລະ ຂຼັັ້ນຕອນ ໃນການປງຸແຕງ່ໄມ ້ແລະ ການຄາ້ໄມ ້ 

ມາດຖານ 8.1.1 ປະຕິບຼັດຕາມ ຂ ໍ້ກ ານົດ ໃນການສ້າງຕຼັັ້ງ ວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງໄມ ້ແລະ ການຄ້າໄມ ້ທ ີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
8.1.1.1 ຜ ້ປະກອບ ມ ໃບທະບຽນ 
ແລະ ໃບອະນຸຍາດ ທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນ
ການດ າເນ ນ ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ 
ການຄ້າໄມ້. 

8.1.1.1.1 ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ • ກົດໝາຍ 46/ສພຊ (2013), ມາດຕາ 14. 
• ແຈ້ງການ 0530/ອຄ, (2002)              
• ແຈ້ງການ 0538/ອຄ (2002) 

8.1.1.1.2 ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກິດ
ໂຮງງານ 
 

 

• ກົດໝາຍ 048/ສພຊ (2013), ມາດຕາ 

11.   

• ລະບຽບການ 0719/ອ.ຄ (2009), 

ມາດຕາ 12 ແລະ 1726 ຈະໄດ້ປ ບປຸງ ເພືີ່ອ
ໃຫ ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດສາມາດເຂົັ້າເຖິງການ
ປະມ ນໄມໄ້ດ້1. 

8.1.1.1.3 ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນທຸລະກິດ
ປ່າໄມ.້  

• ກົດໝາຍ 06/ສພຊ (2007), ມາດຕາ 45.  

ມາດຖານ 8.1.2  ປະຕິບຼັດຕາມ ຂຼັັ້ນຕອນ ການຄວບຄຸມ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ໃນການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້  
ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
8.1.2.1 ຜ ້ປະກອບການມ  ລະບົບ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຼັນທຶກ ວຼັດຖຸ
ດິບໄມ້ທ ີ່ຮຼັບເຂົັ້າໂຮງງານ ເພືີ່ອ
ຮຼັບປະກຼັນ ແຫ ່ງທ ີ່ມາຂອງໄມ້ທ ີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

8.1.2.1.1 ບົດລາຍງານໄມ້ສົັ້ນເຂົັ້າ 
ກ່ຽວກຼັບ ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພຼັນໄມ້ 
(ຟອມ I).   

 

 

• ສະບຼັບຮ່າງຂ ໍ້ຕົກລົງ COC ./ອ.ຄ, ມາດຕາ 

6.  

• ບົດແນະນ າ 0962/ກປມ (2010) ກ່ຽວ

ກຼັບ ໃບອະນຸຍາດຂົນສົົ່ງ (ກ າລຼັງປ ບປຸງ) 

• ແຈ້ງການ 1429/ກຄນ (2016) 

8.1.2.1.2 ມ ລະບົບ ລາຍງານໄມ້ຄ້າງ
ສາງ 

• ສະບຼັບຮ່າງຂ ໍ້ຕົກລົງ COC …./ມາດຕາ 7 

 8.1.2.2 ຜ ້ປະກອບການມ  ລະ ບົບ 
ໃນການບຼັນທຶກ ແລະ ເກຼັບຮຼັກສາ ຂ ໍ້
ມ ນ ກ່ຽວກຼັບ ອຼັດຕາການ ນ າໃຊ້ໄມ້ 
ໃນຂະບວນການຜະລິດທຼັງໝົດຂອງ
ຕົນ.    

8.1.2.2.1 ບົດລາຍງານ ໃນ 
ການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ ລະບົບການຄິດໄລ່ 
ຂອງຜ ້ປະກອບການ ສ າລຼັບ ຫ ຼັກການໃນ
ການນ າໃຊ້ໄມ້ ໃນການປຸງແຕ່ງໄມ້ຂຼັັ້ນ 1 
ແລະ ຂຼັັ້ນ 2  

• ສະບຼັບຮ່າງຂ ໍ້ຕົກລົງ COC …./ອ.ຄ, 

ມາດຕາ 5.2 

 8.1.2.3 ຜ ້ປະກອບການມ  ລະບົບ 
ໃນການຄວບຄຸມ ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພຼັນໄມ້ສົັ້ນອອກ ແລະ ໄມ້ຄ້າງສາງ.     

8.1.2.3.1 ບົດລາຍງານ ໄມ້ສົັ້ນອອກ 

ແລະ ໄມ້ຄ້າງສາງ (ຟອມ II) 

• ສະບຼັບຮ່າງຂ ໍ້ຕົກລົງ COC …./ອ.ຄ, 

ມາດຕາ 5. 

8.1.2.3.2 ໃບສຼັົ່ງຈ່າຍອາກອນ  

 

• ແຈ້ງການ 1429/ກຄພ (2016)  

8.1.2.4 ຜ ້ປະກອບການ (ຍົກເວຼັັ້ນ
ທຸລະກິດ ຄອບຄົວ) ໄດ້ ປະຕິບຼັດ

8.1.2.4.1 ໃບຢ ັ້ງຢືນ ການຊ າລະ
ອາກອນປະຈ າປີ.  

• ກົດໝາຍ 70/ສພຊ (2015), ຂ ໍ້VI  

ມາດຕາ 62. 

• ຄ າແນະນ າ ເລກທ  3281/ກງ  (2014).  

 
1  ຈະມ ການປ ບປຸງ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ຂ ໍ້ກ ານົດ ກ່ຽວກຼັບ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຈຸລະວສິາຫະກິດສາມາດເຂົັ້າເຖິງການປະມ ນໄມ້.  
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ພຼັນທະ ໃນການຊ າລະອາກອນຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ.     

8.1.2.5 ທຸລະກິດຄອບຄົວໄດ້ຊ າລະ

ອາກອນແບບມອບເໝົາ.     

8.1.2.5.1 ໃບຮຼັບເງິນ ການຊ າລະ
ອາກອນແບບມອບເໝົາປະຈ າປີ 

• ກົດໝາຍ 70/ສພຊ (2015),    ໝວດທ  
3, ມາດຕາ 55.  

ມາດຖານ 8.1.3 ປະຕິບຼັດຕາມ ຂ ໍ້ກ ານົດ ທາງດ້ານສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຼັງຄົມ  
ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
ກ. ກຸມ່ 2 “ກິດຈະກ າທ ີ່ມ  ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຼັງຄົມ ທ ີ່ຮ້າຍແຮງ ຫ ື ກະທົບຫ າຍ”2.   

8.1.3.1ກ ຜ ້ປະກອບການ (ຍົກເວຼັັ້ນ 

ທຸລະກິດຄອບຄົວ) ໄດ້ດ າເນ ນ ບົດ
ລາຍງານ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຼັງຄົມ (ESIA) 
ໂດຍມ ຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກ
ໂຄງການ ເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນຂະ ບວນການ
ປຶກສາຫາລື ຕ ໍ່ຜົນກະທົບ ໃນການປຸງ
ແຕ່ງປຸງໄມ້ ແລະ ໄດ້ຮຼັບໃບຢ ັ້ງຢືນ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຈາກ ກຊສ ແລະ 
ອະນຸມຼັດໂດຍ ກຊສ.   

8.1.3.1ກ.1 ໃບຢ ັ້ງຢືນ ສິີ່ງແວດ ລ້ອມ 

 

• ກົດໝາຍ  29/ສພຊ (2012) 

• ຄ າແນະນ າ 8030/ກຊສ (2013), ມາດຕາ 

10.  

• ກົດໝາຍ 48/ພສຊ (2013), ມາດຕາ 11. 

8.1.3.1ກ.2 ບົດລາຍງານ ESIA ແລະ 
ເອກະສານຄຼັດຕິດ ກ່ຽວກຼັບຄ າຄິດຄ າເຫຼັນ
ຈາກພາກສ່ວນທ ີ່ຂ້ອງ.  

• ຄ າແນະນ າ 8030/ກຊສ (2013), ພາກທ  

II 

8.1.3.2ກ ຜ ້ປະກອບການ (ຍົກເວຼັັ້ນ

ທຸລະກິດຄອບຄົວ)ໄດ້ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ 
ມາດຕະການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ໃນ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຼັງຄົມ 
(ESMMP). 

8.1.3.2ກ.1 ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ 

ໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ  ESMMP  

ຂອງຜ ້ປະກອບການ ທ ີ່ໄດ້ເຊຼັນຮຼັບຮອງ. 

• ກົດໝາຍ 29/ສພຊ (2012) 

• ຄ າແນະນ າ 8030/ພສຊ (2013), ພາກ II, 

ຫົວຂ ໍ້ 2.10.  

ຂ. ກຸມ່ 1 “ກິດຈະກ າ ທ ີ່ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຼັງຄົມ ປານກາງ ຫ ື ນ້ອຍ” 

8.1.3.1ຂ ຜ ້ປະກອບການ (ຍົກ ເວຼັັ້ນ

ທຸລະກິດຄອບຄົວ) ໄດ້ມ  ບົດລາຍງານ
ປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ເບືັ້ອງຕົັ້ນ (IEE) ໂດຍມ ຜ ້ທ ີ່ໄດ້ຮຼັບ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເຂົັ້າຮ່ວມ 
ໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ຕ ໍ່ຜົນ
ກະທົບ ໃນການປຸງແຕ່ງປຸງໄມ້ ແລະ 
ໄດ້ຮຼັບອະນຸມຼັດ ບົດລາຍງານ IEE 
ຈາກ ພຊສ.  

8.1.3.1ຂ.1 ໃບຢ ັ້ງຢືນສິີ່ງແວດ ລ້ອມ.  • ກົດໝາຍ 29/ສພຊ (2012) 

• ຄ າແນະນ າ 8029/ກຊສ (2013).   

 

8.1.3.2ຂ.2 ບົດລາຍງານ IEE ແລະ  
ເອກະສານຄຼັດຕິດ ກ່ຽວກຼັບ  ຄ າຄິດເຫຼັນ
ຈາກພາກສ່ວນທ ີ່ຂ້ອງ.  

 
2 ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເລກທ  8056/ກຊສ, ມ ແຕໄ່ດລ້ະບຸ ໂຮງງານປຸງແຕງ່ໄມ້ອຼັດ ເທົົ່ານຼັັ້ນ ທ ີ່ເປ ນປະເພດໂຄງການລົງທຶນ. ຕ້ອງຈຼັດ ວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕາມຜົນກະທົບທ ີ່ອາດຈະ

ເກ ດຂືັ້ນ. ຈ າເປ ນຕ້ອງມ ການຕ າແນກປະເພດຂອງວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ ຕາມຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນ (ເພືີ່ອລະບຸຂ ໍ້ກ ານົດໃນຕ ໍ່ໜ້າຕາມປະເພດຂອງໂຮງງານ

ປຸງແຕງ່ໄມ້ທ ີ່ຈະແຈງ້ ສ າລຼັບການປະຕິບຼັດຂ ໍ້ກ ານົດທາງດ້ານ ESIA ຫ  ືIEE) 
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8.1.3.2ຂ ຜ ້ປະກອບການ (ຍົກ ເວຼັັ້ນ

ທຸລະກິດຄອບຄົວ)ໄດ້ ຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ 
ມາດຕະການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຕາມ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຼັງຄົມ 
(ESMMP).  

8.1.3.2ກ.1 ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ 

ໃນການຈຼັດຕຼັັ້ງປະຕິບຼັດ  ESMMP  

ຂອງຜ ້ປະກອບການ ທ ີ່ໄດ້ເຊຼັນຮຼັບຮອງ. 

• ກົດໝາຍ 29/ສພຊ (2012) 

• ຄ າແນະນ າ 8029/ກຊສ (2013).   
 

ຫ ຼັກການ 8.2 ຂ ໍ້ກ ານດົ ແລະ  ຂຼັັ້ນຕອນ ໃນການສົົ່ງອອກ 

ມາດຖານ 8.2.1  ປະຕິບຼັດຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການສົົ່ງອອກ  
ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
 8.2.1.1   ຜະລິດຕະພຼັນໄມ້ ສ າລຼັບ
ການສົົ່ງອອກ ໄດ້ປະຕິບຼັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຕາມ ຂອບເຂດຜະລິດຕະພຼັນໄມ້ ແລະ 
ມາດຕະຖານ ຜະລິດຕະພຼັນໄມ້ ຈາກ
ໄມ້ທ່ອນຈາກ ທ າມະຊາດ ຫ ື ໄມ້ປ ກ 
ທ ີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົົ່ງ
ອອກ. 

8.2.1.1.1 ໃບຢ ັ້ງຢືນ ຜະລິດຕະພຼັນໄມ້

ຂືັ້ນລົດ (ໃບຟອມ“IC 01” ທ ີ່ໃຊ້ສ າລຼັບ 

ຜະລິດຕະພຼັນໄມ້ ຈາກປ່າທ າມະຊາດ) 

• ຂ ໍ້ຕົກລົງ 1833/ອ.ຄ (2016) ແລະ 

0002/ອ.ຄ (2018), ຂ ໍ້ 2.   

• ຄ າສຼັົ່ງແນະນ າ 2143/ອ.ຄ. DIMEX 

(2016) 

• ແຈ້ງການ 1161/DOIH (2016).  

• ສະບຼັບຮ່າງຂ ໍ້ຕົກລົງ COC …./ອ.ຄ.  

8.2.1.1.2 ໃບຢ ັ້ງຢືນ ຜະລິດຕະພຼັນໄມ້

ຂືັ້ນລົດ (ໃບຟອມ “IC 02”ໃຊ້ສ າລຼັບ 

ຜະລິດຕະພຼັນໄມ້ ຈາກໄມ້ປ ກ).    

8.2.1.2 ຜ ້ສົົ່ງອອກ ມ ຂ ໍ້ມ ນທຼັງໝົດ 

ໃນການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພຼັນໄມ້. 

8.2.1.2.1 ໃບຟອມ ການແຈ້ງພາສ  ທ ີ່
ໄດ້ອະນຸມຼັດ.   

• ແຈ້ງການ 1818/ສນຍ (2016).  

• ສະບຼັບຮ່າງຂ ໍ້ຕົກລົງ COC …./ອ.ຄ. 
ມາດຕາ.....                               

• ຄ າສຼັົ່ງແນະນ າ 2143/ອ.ຄ. DIMEX 

(2016)     

• ແຈ້ງການ  1161/DOIH (2016).  

ມາດຖານ 8.2.2 ປະຕບິຼັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ ການສົົ່ງອອກຜະລດິຕະພຼັນໄມ ້ຕາມລະບຽບການ ຂອງ CITES 
ຕວົຊ ັ້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  
8.2.2.1 ຜ ້ສົົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພຼັນໄມ້ 
ໄດ້ປະຕິບຼັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ
ສົນທິສຼັນຍາ ຂອງ CITES ແລະ 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I, II ແລະ III.  

8.2.2.1.1  ໃບອະນຸຍາດ CITES.  
 

• ລະບຽບການ 0141/ກປ(2010), ມາດຕາ 

21. ຈະໄດ້ປ ບປຸງ ເພືີ່ອໃຫກ້ວມເອົາຊະນິດ
ພຼັນໄມ ້ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຼັບຮອງກົດ  ໝ
າຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ສະບຼັບປ ບປຸງ3 

• ກົດໝາຍ 18/ສພຊ(2017), ມາດຕາ 

6(4).  

• ຄ າສຼັົ່ງ 05/ນຍ (2018) (ພືດພຼັນ ແລະ 

ສຼັດປ່າ) 

 

  

 
3 ລາຍການຊະນິດພຼັນໄມ້ທ ີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ້ສະບຼັບປ ບປຸງ ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດ ຊະນິດພຼັນໄມ້ຂອງ CITES.  

 


