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ນຍິາມໄມທ້ ີ່ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ 3: ໄມປ້ກູ  

ຫ ຼັກການ 3.1 ການກ ານດົເຂດພືື້ນທ ີ່ປກູໄມ້    

ມາດຖານ 3.1.1 ທ ີ່ດນິ ຂອງ ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫ  ືການຈຼັດຕຼັື້ງ 

ຕວົຊ ື້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

3.1.1.1 ສ າລຼັບ ການປູກໄມ້ ເປ ນສິນຄ້າ  
ໃນທ  ີ່ດິນຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄນົ ຫ ື
ການຈຼັດຕຼັື້ງ, ເຈົື້າຂອງ ຕອ້ງໄດ້ຮຼັບ ສິດນ າໃຊ້
ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.    

3.1.1.1.1 ໃບຕາດິນ ຫ  ື
ໃບຢ ັ້ງຢືນການໄດມ້າ ຂອງສິດນ າ
ໃຊທ້  ີ່ດິນ.  

• ກົດໝາຍ 70/ສພຊ (2019), 
ມາດຕາ 99 ແລະ 100  

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019),  

ມາດຕາ 60(1) 

• ດ າລຼັດ 247/ລບ (2019), ມາດຕາ 

8(1).   

3.1.1.1.2 ໃບແຈ້ງເສຍຄ່າ
ທ ານຽມ ການນ າໃຊທ້ ີ່ດິນ  

ມາດຖານ 3.1.2 ການເຊົົ່າ ຫ  ືສ າປະທານ ທ ີ່ດນິຂອງລຼັດ  

ຕວົຊ ື້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

3.1.2. 1 ຜູ້ລົງທຶນ ໄດຍ້ືີ່ນຄ າຮອ້ງຂລໍົງທຶນ 
ພ້ອມເອກະສານຄບົຊຸດ ຕໍໍ່ຫ້ອງການບໍລິການ  
ການລງົທຶນປະຕູດຽວ  ສ າລຼັບ ການປູກໄມ້
ເປ ນທລຸະກິດ ໃນທ ີ່ດິນປ່າ ຊຸດໂຊມ ແລະ ປາ່
ປອກໂຫ ້ນ ໃນເຂດປາ່ຜະລິດ.  

3.1.2.1.1 ໃບຄ າຮ້ອງ ສະເໜ 
ການລງົທຶນ ແລະ ເອກະສານຄົບ
ຊຸດ.        

• ກົດໝາຍ 14/ສພຊ (2016), 
ມາດຕາ 44 ແລະ 45.  

• ດ າລຼັດ 119/ນຍ  (2011), 
ມາດຕາ 11.  

 

3.1.2.2 ຜູ້ລງົທຶນ ໄດ້ຮຼັບອະນຸຍາດ ເຊົົົ່າ ຫ ື 
ສ າປະທານ ທ ີ່ດິນປູກໄມ້ ເປ ນທລຸະກິດ ດຼັົ່ງນ ື້:   

1. ລຼັດຖະບານ: ເນືື້ຶອທ ີ່ ຫ າຍກວ່າ ສິບພຼັນ
ເຮຼັກຕາ ຂືື້ນໄປ.   

2. ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ:້ ເນືື້ຶອທ ີ່ ແຕ່ 
ໜຶີ່ງຮ້ອຍ ຫາ ສິບພຼັນເຮຼັກຕາ.  
3. ອງົການປົກຄອງຂຼັື້ນແຂວງ: ເນືື້ຶອທ ີ່ ແຕ່   
ໜຶີ່ງຮ້ອຍ ເຮຼັກຕາ ລົງມາ.   

3.1.2.2.1 ໃບອະນຸຍາດເນືື້ອທ ີ່
ປູກໄມ້.  

 

• ກົດໝາຍ 70/ສພຊ (2019) 
ມາດຕາ 118 ແລະ 119 

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019),  
ມາດຕາ 89 

 

3.1.2.3 ຜູ້ລງົທຶນ ໄດ້ເຊຼັນສຼັນຍາ ເຊົົ່າ ຫ  ືສ າ
ປະທານ ທ ີ່ດິນ ສ າລຼັບ ການປູກໄມ້ ນ າ
ລຼັດຖະບານ.  

3.1.2.2.2 ສຼັນຍາ ເຊົົ່າ ຫ ື ສ າ
ປະທານ.  

 

• ກົດໝາຍ 14/ສພຊ (2016), 

ມາດຕາ 46 (4).  

ມາດຖານ 3.1.3 ການປະເມ ນ ທາງດາ້ນສິີ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກດິ-ເຕຼັກນກິ   

ຕວົຊ ື້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

3.1.3.1 ໂຄງການລງົທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ໃນການປກູໄມ້ເປ ນສິນຄ້າ  ໄດ້ດ າເນ ນ

3.1.3.1.1 ບົດ IEE/EIA  • ດ າລຼັດ 21/ລບ (2019), ມາດຕາ 9 

– 13 ແລະ 19-22 .  
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ການປະເມ ນຜົນກະທບົ ຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ໄດ້ຮຼັບ ໃບຢ ັ້ງຢືນສິີ່ງແວດລ້ອມ ອ ງຕາມຂະ  
ໜາດຂອງເນືື້ອທ ີ່:                               

- ການປູກໄມອຸ້ດສາຫະກ າ ຢູ່ນອກເຂດ 3 
ປະເພດປ່າ ແຕ່ 50 ຫາ 500 ເຮຼັກຕາ: ການ
ສຶກສາເບືື້ອງຕົື້ນ ກຽ່ວກຼັບ ຜົນກະທົບ  ຕໍໍ່ສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ (IEE).                       

- ການປູກໄມອຸ້ດສາຫະກ າ ຢູ່ນອກເຂດ 3 
ປະເພດປ່າ ຫ າຍກ່ວາ 500 ເຮຼັກຕາ: ການປະ
ເມ ນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລອ້ມ ແບບລະອຽດ 
(EIA).  

- ການປູກໄມອຸ້ດສາຫະກ າ ຢູ່ໃນເຂດປ່າຜະລິດ
ທ ີ່ມ ແຜນຈຼັດສຼັນແລ້ວ ແຕ່ 50 ເຮຼັກຕາຂຶືື້ນໄປ:  
ການສຶກສາເບືື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກຼັບ ຜົນກະທົບ ຕໍໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ (IEE).                       

• ຂໍໍ້ຕົກລງົ 8056/ກຊສ ກ າລຼັງປ ບປຸງ

(2019)  

3.1.3.1.2 ແຜນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ດ້ານສິີ່ງ
ແວດລ້ອມ (EMMP). 

• ດ າລຼັດ 21/ລບ (2019), ມາດຕາ 

13 (6), 22 (6) ແລະ 23.  

3.1.3.1.3 ໃບຢ ັ້ງຢືນ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ECC) ທ ີ່ອອກໃຫ້
ໂດຍ ພຊສ/ກຊສ. 

• ດ າລຼັດ 21/ລບ (2019), ມາດຕາ 

40 – 43, 75 ແລະ 76 (10). 

3.1.3.2 ໂຄງການລງົທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຕ່າງໆ ລວມທຼັງ ການ ສຼັນຍາພູກພຼັນສອງສົື້ນ 
ທ ີ່ລງົທຶນໃນການປກູໄມ້ເປ ນສິນຄ້າ  ໄດສ້້າງ
ບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕຼັກນິກ ແລະ ອະນຸມຼັດ 
ຈາກ ຂະ ແໜງການປ່າໄມ.້   

3.1.3.2.1 ບົດວິພາກເສດຖະກດິ
ເຕຼັກນິກ.  

• ກົດໝາຍ 14/ສພຊ (2016), 

ມາດຕາ 44. 

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019),  
ມາດຕາ 87 

• ບົດແນະນ າ 1643/ກປມ ຈະປ ບປຸງ
ເພືີ່ອກວມເອາົ ສຼັນຍາພູກພຼັນສອງສົື້ນ.   

ຫ ຼັກການ 3.2 ການຄຸມ້ຄອງ ປາ່ປກູ ແລະ ໄມປ້ກູ  

ມາດຖານ 3.2.1  ການຂືື້ນທະບຽນ ປາ່ປກູ ແລະ ໄມປ້ກູ 

ຕວົຊ ື້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

3.2.1.1 ເຈົື້າຂອງ ປາ່ປູກ ຫ ື ໄມປູ້ກ ໄດຂ້ືື້ນ
ທະບຽນປ່າປູກ ຫ  ືຢ ັ້ງຢືນ ໄມປູ້ກ ອ ງໃສ່ຂະ 
ໜາດຂອງເນືື້ອທ ີ່:  
• ຕ ່າກວ່າ 0.16  ເຮຼັກຕາ ແລະ ໄມປູ້ກ 

ແບບກະແຈກກະຈາຍ: ອົງການປກົ ຄອງ
ບ້ານອອກ. 

• ແຕ່ 0.16 ເຮຼັກ ຕາ ຫາ ຫ້າ ເຮຼັກຕາ:
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ຂຼັື້ນເມືອງ.  

• ຫ າຍກວາ່ ຫ້າ ເຮຼັກຕາ ຂຶື້ນໄປ: ພະແນກ
ກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້ ຂຼັື້ນແຂວງ.  

3.2.1.1.1 ໃບຢ ັ້ງຢືນໄມ້ປກູ ຫ ື 
ໃບທະບຽນປາ່ປູກ  

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019),  
ມາດຕາ 41.  

• ດ າລຼັດ 247/ລບ (2019), ມາດຕາ 
7.   

ມາດຖານ 3.2.2 ການຈຼັດຕຼັື້ງປະຕບິຼັດ ມາດຕະການຫ ຸຼຸູດຜອ່ນຜນົກະທບົ ຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລອ້ມ   

ຕວົຊ ື້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 
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3.2.2.1 ເຈົື້າຂອງໂຄງການ ໄດຈ້ຼັດຕຼັື້ງປະຕິ
ບຼັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ (EMMP) ໃນວຽກງານປູກ
ໄມ້.  

3.2.2.1.1 ບົດລາຍງານຄວາມຄບື
ໜ້າ ໃນການຈຼັດຕຼັື້ງປະຕິບຼັດ 
EMMP. 

• ດ າລຼັດ ເລກທ  21/ລບ (2019), 
ມາດຕາ 51 ແລະ 54.   

ຫ ຼັກການ 3.3  ການຕຼັດໄມປ້ກູ    

ມາດຖານ 3.3.1 ປະຕບິຼັດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບການ ໃນການຕຼັດໄມປ້ກູ  

ຕວົຊ ື້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

3.3.1.1 ກອ່ນຈະຕຼັດໄມ້ປກູ, ເຈົື້າຂອງໄມ້
ປູກ ໄດ້ແຈ້ງ ໃບທະບຽນປ່າປູກ ຫ  ືໃບ ຢ ັ້ງຢືນ
ໄມປູ້ກ ແລະ ຂໍໍ້ມູນ ກ່ຽວກຼັບ ສະຖານທ  ີ່,  
ຊະນິດພຼັນໄມ້ ແລະ ຈ ານວນຕົື້ນໄມ້ ໃຫ ້
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອືງ. 

3.3.1.1.1 ໃບທະບຽນປ່າປູກ ຫ  ື 
ໃບຢ ັ້ງຢືນໄມປູ້ກ. 

   

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019),  
ມາດຕາ 30 ແລະ 41 

• ດ າລຼັດ 247/ລບ (2019), ມາດຕາ 

7 ແລະ 8 (1).   
 

3.3.1.1.2 ບຼັນຊ ໄມ້ຢືນຕົື້ນ  

3.3.1.2 ເຄືີ່ອງຈຼັກຕຼັດໄມທຸ້ກຊະນິດ ທ ີ່ຈະນ າ
ໃຊ້ເຂົື້າໃນການຕຼັດໄມ້ປກູ ໄດ້ຂືື້ນທະບຽນ ນ າ
ຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ.້   

3.3.1.2.1 ໃບທະບຽນ ເຄືີ່ອງຈຼັກ
ຕຼັດໄມ້.  

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019),  
ມາດຕາ 38  

ຫ ຼັກການ 3.4 ການເຄືີ່ອນຍາ້ຍໄມທ້ອ່ນພາຍໃນ ແລະ ການສົົ່ງອອກໄມທ້ອ່ນ 
ມາດຖານ 3.4.1 ການເຄືີ່ອນຍາ້ຍໄມທ້ອ່ນພາຍໃນ   

ຕວົຊ ື້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ 

3.4.1.1  ຫ ຼັງຈາກການຂາຍໄມທ້່ອນ, ເຈົື້າ
ຂອງໄມປູ້ກ ໄດ້ລາຍງານ ບລໍິມາດ ຫ ື ນ ້າໜຼັກ 
ໄມ້ ໃຫ ້ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພືີ່ອ
ເກຼັບກ າຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມ.   

3.4.1.1.1 ໃບທະບຽນປ່າປູກ ຫ  ື
ໃບຢ ັ້ງຢືນໄມປູ້ກ.  

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019),  
ມາດຕາ 36 

• ດ າລຼັດ 247/ລບ (2019), ມາດຕາ 

7(3).   
3.4.1.2 ຜູ້ຊືື້ໄດ້ຮຼັບ ໃບທະບຽນປ່າປຸກ ຫ  ື
ໃບຢ ັ້ງຢືນໄມປູ້ກ ແລະ  ບຼັນຊ ກອງໄມ ້ຈາກ
ເຈົື້າຂອງໄມປູ້ກ.   

 3.4.1.2.1 ໃບທະບຽນປາ່ປຸກ ຫ ື 
ໃບຢ ັ້ງຢືນໄມປູ້ກ 

• ສະບຼັບຮ່າງ ຂໍໍ້ຕົກລງົ ໄມ້ສົື້ນເຂົື້າ-
ສົື້ນອອກ, ມາດຕາ 9.1.   

3.4.1.2.2 ບຼັນຊ ກອງໄມ ້

ມາດຖານ 3.4.2 ການສົົ່ງອອກໄມ້ທອ່ນ  
ຕວົຊ ື້ບອກ ຕວົຢ ັ້ງຢນື ເອກະສານອາ້ງອ ງດາ້ນນຕິກິ າ  

3.4.2.1 ຫ ຼັງຈາກການຂາຍໄມທ້ອ່ນ, ເຈົື້າ
ຂອງປ່າປູກ ໄດ້ລາຍງານ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ ບໍລິ
ມາດ ຫ ື ນ າ້ໜຼັກ ໄມ ້ໃຫ້ ຫ້ອງການກະສິກ າ 
ແລະ ປາ່ໄມ້ ເພືີ່ອເກຼັບກ າຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມ. 

3.4.2.1.1 ໃບຢ ັ້ງຢືນ ຂືື້ນທະບຽນ

ປ່າປູກ ຫ  ືໃບຢ ັ້ງຢືນ ໄມປູ້ກ.  

 

• ກົດໝາຍ 64/ສພຊ (2019), 

ມາດຕາ 36 

• ດ າລຼັດ 247/ລບ (2019), ມາດຕາ 

7(3).   

3.4.2.2 ຜູ້ສົົ່ງອອກໄມທ້່ອນໄດ ້ຂືື້ນທະບຽນ 
ວິສາຫະກິດ ພ້ອມທຼັງມ  ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນ

3.4.2.2.1 ໃບຂືື້ນທະບຽນ ວິສາ 

ຫະກິດ 

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 3 
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ທຸລະກິດ ທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມ ການບຼັນທຶກການ
ຊ າລະພາສ ປົກກະຕິ.   

3.4.2.2.2 ໃບອະນຸຍາດດ າເນ ນ

ທຸລະກິດ 

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 3 

3.4.2.2.3 ໃບຢ ັ້ງຢືນອາກອນ • ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 3 

3.4.2.3 ຜູ້ສົົ່ງອອກ ທ ີ່ໄດ້ຮຼັບການຢ ັ້ງຢືນ ໄດ້
ສົົ່ງ ໃບແຈ້ງສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໃບ
ຊ າລະພາສ ສາອອກ ບຼັນຊ ໄມທ້່ອນໃຫ້ ພະ
ແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຫ ຼັງຈາກການ
ສົົ່ງອອກ. 

3.4.2.3.1 ໜຼັງສືຢ ັ້ງຢືນ ບລໍິສຼັດ 

ສົົ່ງອອກ    

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 4 

3.4.2.3.2 ໃບແຈ້ງ ລາຍການ

ສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ (ແບບຟອມ1) 

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 4 

3.4.2.3.3 ສ າເນົາ ໃບຢ ັ້ງຢືນຂືື້ນ

ທະບຽນປ່າປູກ ຫ  ືໃບຢ ັ້ງຢືນໄມ້
ປູກ 

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 3 

3.4.2.3.4 ໃບບິນ ຈາກ ພະແນກ

ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ສ າລຼັບ 
ສ າເນົາ ໃບແຈ້ງຊ າລະພາສ ຂາອອກ  

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 6 

3.4.2.4 ກອ່ນການສົົ່ງອອກ, ຜູ້ສົົ່ງອອກໄມ ້
ທ ີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮຼັບການຢ ັ້ງຢືນ ໄດ້ສົົ່ງເອກະສານ ໃຫ້
ຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. ຫ ຼັງ
ຈາກການກວດກາໃນພືື້ນທ ີ່ໂຮງງານ, 
ຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມອືງ ແລະ ພະ
ແນກ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮຼັບຮອງ 
ໃບຢ ັ້ງຢືນໄມຂ້ືື້ນລົດ. ຜູ້ສົົ່ງອອກໄມ້ທອ່ນ ໄດ້
ສົົ່ງສ າເນົາ ໃບແຈ້ງການຊ າລະພາສ ສົົ່ງອອກ 
ໃຫ້ ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຫ ຼັງ
ຈາກການສົົ່ງອອກ.   

3.4.2.4.1 ບຼັນຊ  ກອງໄມ ້ • ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 5.1 

3.4.2.4.2 ສ າເນົາ ໃບຢ ັ້ງຢືນຂືື້ນ

ທະບຽນປ່າປູກ ຫ  ືໃບຢ ັ້ງຢືນໄມ້
ປູກ 

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 3 

3.4.2.4.3 ໃບຢ ັ້ງຢືນໄມ້ຂືື້ນລົດ 

(ແບບຟອມ 2) 

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 5.1 

3.4.2.4.4 ບົດລາຍງານ ການ

ກວດກາຄົບຊຸດ (ດ້ານຫ ຼັງ ຂອງ

ແບບຟອມ 2) 

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 5.1 

3.4.2.4.5 ບຼັນຊ ລາຍການສິນຄ້າ

ໄມ້ (ແບບຟອມ 3) 

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 5.1 
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3.4.2.4.6 ໃບບິນ ຈາກ ພະແນກ

ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ສ າລຼັບ 
ສ າເນົາ ໃບແຈ້ງຊ າລະພາສ ສາອອກ.   

• ຮ່າງບົດແນະນ າ/ອຄ ວາ່ດ້ວຍ ການສົົ່ງ

ອອກໄມປູ້ກ, ມາດຕາ 9 

 

 


