ສາທາລະນະລດ
ັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

ເລກທີ 2860/ກປ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 11 ມິຖນ
ຸ າ 2010
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີ

ວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້ ຄອງຢາປາບສ ັດຕູພືດໃນ ສປປລາວ
- ອີງຕາມກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກາໍ ສະບ ັບເລກທີ 01/98. ສພຊ, ລ ົງວ ັນທີ 10 ຕຸລາ 1998;
- ອີງຕາມກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮ ັກສາສິ່ ງແວດລ້ອມ ສະບ ັບເລກທີ 02/99/ສພຊ, ລ ົງວ ັນທີ 3
ເມສາ 1999;
- ອີງຕາມກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນ ສະບ ັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລ ົງວ ັນທີ 21 ຕຸລາ 2003;
- ອີງຕາມກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ ສະບ ັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລ ົງວ ັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2004;
- ອີງຕາມດ ໍາລດ
ັ ຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈ ັດຕງັ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງກະສິກາໍ
ແລະ ປ່າໄມ ້ ສະບ ັບເລກທີ 148/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2007.
ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ອອກຂໍຕ
້ ົກລ ົງ:
ໝວດທີ I
ຫຼ ກ
ັ ການທົ່ ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສ ົງ
ເພື່ ອການ
ໍ ົດຫຼ ກ
ັ ການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງບ ັນດາ
ກິດຈະກາທີ່
ໍ ກ່ຽວຂ້ອງ ກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດໃນ ສປປລາວ ເພື່ ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ, ສ ັດ, ພືດ
ແລະ ປົກປັກຮ ັກສາສິ່ ງແວດລ້ອມໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ັບການປະຕິບ ັດ ພັນທະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ
ແລະ ລະບຽບການສາກ ົນທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 2. ເປົ້າໝາຍ
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ໃຊ້ເປັນເຄື່ ອງມືໃນການຄຸມ
້ ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການຜະລິດ, ນ ໍາເຂົ້າ-ສງົ່ ອອກ
, ຈາໜ່
ໍ າຍ, ຂ ົນສງົ່ , ເກັບຮ ັກສາ, ນ ໍາໃຊ້, ທ ໍາລາຍ, ຖິມ
້ ຢາປາບສ ັດຕູພືດໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມຫຼ ກ
ັ ວິຊາການ

ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມປອດໄພຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ, ສ ັດ, ພືດ ແລະ ປົກປັກຮ ັກສາສິ່ ງແວດລ້ອມ, ແນໃສ່ເຮັດ
ໃຫ້ການນ ໍາໃຊ້, ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະການດ້ານຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໄດ້ດ ໍາ
ເນີນໄປຕາມຫຼ ກ
ັ ການ, ລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການໃນຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ.້
ມາດຕາ 3. ການອະທິບາຍຄ ໍາສ ັບ
ຄ ໍາສ ັບຕ່າງໆທີ່ ນ ໍາໃຊ້ໃນຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍດງັ່ ນີ:້
ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໝາຍເຖິງສານພິດໃດໜຶ່ ງ ຫຼື ສ່ວນປະະສ ົມຂອງສານພິດຕ່າງໆ ທີ່ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ ອ
ການປ້ອງກ ັນ, ກາຈ
ໍ ັດ ຫຼື ຄວບຄຸມສ ັດຕູພືດໃດໜຶ່ ງ, ຊຶ່ ງລວມທັງພາຫະນ ໍາເຊືອ
້ ພະຍາດຂອງຄ ົນ ຫຼື
ພະຍາດສ ັດ, ພືດທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການ ຫຼື ບ ັນດາສ ັດທີ່ ເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອ ັນຕະລາຍ ຫຼື ລບ
ົ ກວນ
ໃນໄລຍະເວລາຂອງການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການເກັບຮ ັກສາ, ການຂ ົນສງົ່ ຫຼື ການຄ້າຂາຍອາຫານ,
ຜະລິດຕະພັນກະສິກ ໍາ, ໄມ ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ ້ ຫຼື ອາຫານສ ັດ, ຫຼື ບ ັນດາສານພິດທີ່ ກາຈ
ໍ ັດເຫັ ບ,
ໝດ
ັ ຫຼື ສ ັດຕູພືດອື່ ນໆທີ່ ມາລ ົບກວນສ ັດລ້ຽງ. ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຍ ັງລວມທັງບ ັນດາສານພິດທີ່ ມີເປົ້າໝາຍ
ເພື່ ອນ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດເຊັ່ ນ: ເຮັດໃຫ້ໃບພືດຫຼນ
ົ່ , ໃບພືດແຫ້ງ ຫຼື
ເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ ້ນ້ອຍ ຫຼື ປ້ອງກ ັນໝາກໄມ ້ຫຼນ
ົ່ ກ່ອນສຸກ, ນອກນີ,້ ຍ ັງລວມມີບ ັນດາສານເຄມີທີ່ນ ໍາໃຊ້ກ ັບ
ພືດ ກ່ອນ ຫຼື ຫຼງັ ເກັບກ່ຽວ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນຜົນຜະລິດຈາກ ການເສື່ ອມຄຸນນະພາບລງົ ໃນໄລຍະເກັບຮ ັກສາ
ແລະ ຂ ົນສງົ່ ;
ຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ຍ ົກເລີກນ ໍາໃຊ້ ໝາຍເຖິງຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຊຶ່ ງຖືກຫ້າມ ສ ໍາລ ັບທຸກການນ ໍາໃຊ້ໂດຍ
ລະບຽບການ, ເພື່ ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ, ສ ັດ ແລະ ປົກປັກຮ ັກສາສິ່ ງແວດລ້ອມ. ໃນນີ້ ຍ ັງລວມ
ທັງຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຊຶ່ ງຖືກປະຕິເສດຈາກການຮ ັບຮອງ ໃຫ້ນ ໍາໃຊ້, ຫຼື ຍ ົກເລີກການຈາໜ່
ໍ າຍໂດຍຜູ້
ຜະລິດ ຫຼື ຈາກອ ົງກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ ມີຫຼກ
ັ ຖານທີ່ ແຈ່ມແຈ້ງ;
ພືດທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການ ໝາຍເຖິງພືດທີ່ ບໍ່ ແມ ່ນພືດເປົ້າໝາຍ ໃນການປູກ;
ຜູປ
້ ະກອບການດ້ານຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໝາຍເຖິງບຸກຄ ົນ, ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ ຫຼື ອ ົງການຈ ັດຕງທັ
ັ້ ງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ດ ໍາເນີນທຸລະກິດ, ຜະລິດ, ປະສ ົມ ຫຼື ເຮັດການຕະຫຼາດກ່ຽວກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
ຜູຄ
້ າ້ ຂາຍ ໝາຍເຖິງບຸກຄ ົນ, ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ ຫຼື ອ ົງການຈ ັດຕງທັ
ັ້ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ດ ໍາ
ເນີນທຸລະກິດເຮັດການຄ້າຂາຍ ຊຶ່ ງລວມທັງການສງົ່ ອອກ, ນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ຈາໜ່
ໍ າຍຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ;
ສູດປະສ ົມ ໝາຍເຖິງການປະສ ົມຈາກສານພິດຫຼາຍຊະນິດ ເພື່ ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີ ປະສິດທິຜນ
ົ
ສ ໍາລບ
ັ ເປົ້າໝາຍຂອງຜູນ
້ ໍາໃຊ້;

ສານອອກລິດ ໝາຍເຖິງພາກສ່ວນທີ່ ມີປະຕິກລ
ິ ິຍາ ທາງຊີວະວິທະຍາ ຂອງຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
ການຈ ົດທະບຽນ ໝາຍເຖິງຂະບວນການໃນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງ ລດ
ັ ຖະບານລະດ ັບຊາດ ຫຼື ອ ໍາ
ນາດລະດ ັບພາກພື້ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຊຶ່ ງຕິດຕາມດ້ວຍການປະເມີນຜົນ
ທາງກວ້າງ ກ່ຽວກ ັບຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເພື່ ອສະແດງໃຫ້ເຫັ ນວ່າ ຜະລິດຕະພັນນນມີ
ັ້
ປະສິດທິພາບ ເພື່ ອບ ັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ບໍ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ, ສ ັດ ຫຼື
ສິ່ ງແວດລ້ອມ.
ສະຫຼ າກ ໝາຍເຖິງສິ່ ງຂຽນ, ສິ່ ງພິມ ຫຼື ຮູບແຕ້ມທີ່ ຕິດ, ຫຼື ຫ້ອຍມາພ້ອມກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໂດຍ
ກ ົງ ແລະ ກໍເຊັ່ ນດຽວກ ັນກ ັບການຕິດຂ້າງນອກ ພາຊະນະບ ັນຈຸ ຫຼື ສິ່ ງຫຸມ
້ ຫໍ່ ພາຊະນະບ ັນຈຸ ຢາປາບສ ັດຕູ
ພືດ ເພື່ ອຂາຍຍ່ອຍ;
ສ ັດຕູຂອງສ ັດຕູພືດໃນທ ໍາມະຊາດ ໝາຍເຖິງເຊືອ
້ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້ເປັນປະໂຫຍດທີ່ ຄວບຄຸມ
ສ ັດຕູພືດ ໂດຍທ ໍາມະຊາດເຊັ່ ນ: ແມງໄມ ້, ແມງກາຝາກ ແລະ ເຊືອ
້ ພະຍາດຕ່າງໆ.
ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນ ໍາໃຊ້
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ນ ໍາໃຊ້ສ ໍາລ ັບບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນ ແລະ ທຸກການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບການຜະລິດ,
ນ ໍາເຂົ້າ, ສງົ່ ອອກ, ຈາໜ່
ໍ າຍ, ນ ໍາໃຊ້, ຂ ົນສງົ່ , ເກັບຮ ັກສາ, ທ ໍາລາຍຖິມ
້ ຢາປາບສ ັດຕູພືດຢູ່ ສປປລາວ.
ໝວດທີ II
ການດ ໍາເນີນທຸລະກິດຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ມາດຕາ 5. ການດ ໍາເນີນທຸລະກິດຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງຢາກດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງຍື່ ນຄ ໍາ
ຮ້ອງຜ່ານຂະແໜງການກະສິກາໍ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ ອຂໍອະນຸຍາດດ ໍາເນີນທຸລະກິດ
ແລະ ຂໍຈ ົດທະບຽນວິສາຫະກິດນ ໍາ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນກ ົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 6. ໃບອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າ, ສງົ່ ອອກ ແລະ ຂາຍຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງຢາກໄດ້ ໃບອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າ ຫຼື ສງົ່ ອອກຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ຕ້ອງຍື່ ນຄ ໍາຮ້ອງຫາຂະແໜງການປູກຝັງ ກ່ອນການນ ໍາເຂົ້າ ຫຼື ສງົ່ ອອກ 3 ວ ັນລດ
ັ ຖະການ, ສ ໍາລ ັບຂາຍ
ຕ້ອງກ່ອນ 20 ວ ັນ.

ມາດຕາ 7. ການບ ັນທຶກ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ນ ໍາເຂົ້າ, ສງົ່ ອອກ, ຜະລິດ, ເກັບຮ ັກສາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງບ ັນທຶກກ່ຽວ
ກ ັບປະລິມານ ຂອງຢາປາບສ ັດຕູພືດທັງໝດ
ົ ແລະ ຂໍມ
້ ນ
ູ ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ ອນ ໍາໃຊ້ເປັນຂໍມ
້ ນ
ູ ດ້ານ
ສະຖິຕິ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸມ
້ ຄອງ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ.
ມາດຕາ 8. ພັນທະຂອງຜູປ
້ ະກອບການດ້ານຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ຜູປ
້ ະກອບການດ້ານຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງຮ ັບປະກ ັນຄວາມປອດໄພ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ, ສ ັດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ. ໃນກໍລະນີທີ່ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຄ ົນ,
ພືດ, ສ ັດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ຜູດ
້ ໍາເນີນທຸລະກິດຕ້ອງຮ ັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ກ ົດໝາຍ.
ຜູດ
້ ໍາເນີນທຸລະກິດຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງໃຫ້ການຮ່ວມມືກ ັບພະນ ັກງານ ວິຊາການຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ
້
ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ, ສະໜອງບ ັນດາເອກະສານ ແລະ ບ ົດບ ັນທຶ ກຕາມການຮ້ອງຂໍ
ແລະ ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຕິບ ັດງານ ຂອງໜ່ວຍງານດງັ່ ກ່າວ.
ໝວດທີ III
ການຈ ົດທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ມາດຕາ 9. ການຈ ົດທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ຜະລິດ, ນ ໍາເຂົ້າ-ສງົ່ ອອກ, ຈາໜ່
ໍ າຍ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ໃນ ສປປລາວ ຕ້ອງໄດ້ຈ ົດ
ທະບຽນນ ໍາກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້.
ມາດຕາ 10. ຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ຍ ົກເວັ້ນການຈ ົດທະບຽນ
ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ບໍ່ ຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງຈ ົດທະບຽນມີດງັ່ ນີ:້
1. ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ສະກ ັດຈາກພືດ ຊຶ່ ງບໍ່ ມີການບ ັນຈຸສະເພາະ ເພື່ ອຈາໜ່
ໍ າຍ;
2. ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ນ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄນຄວ້
ົ້
າ, ທົດລອງ, ວາງສະແດງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ ັບໃຊ້ພາຍ
ໃນໂຄງການໃດໜຶ່ ງ ຂອງລດ
ັ ຖະບານ, ແຕ່ຢາປາບສ ັດຕູພືດດງັ່ ກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຈ ົດທະບຽນ ແລະ
ອະນຸຍາດຈາໜ່
ໍ າຍຈາກ ອ ົງການຄຸມ
້ ຄອງຂອງປະເທດຜູຜ
້ ະລິດ ຫຼື ສງົ່ ອອກ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການ
ກວດກາຈາກ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້.

ມາດຕາ 11. ເງື່ ອນໄຂຂອງການຂໍຈ ັດທະບຽນ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ຈະຂໍຈ ົດທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງມີເງື່ ອນໄຂດງັ່ ນີ:້
1. ຜູທ
້ ີ່ ໄດ້ຮ ັບໃບອະນຸຍາດ ຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19 ຂອງຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ;້
2. ຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ຈະນ ໍາເຂົ້າ ຕ້ອງໄດ້ຈ ົດທະບຽນຈາກປະເທດສງົ່ ອອກ.
ມາດຕາ 12. ຄ ໍາຮ້ອງຂໍຈ ົດທະບຽນ
ຄ ໍາຮ້ອງຂໍຈ ົດທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ປະກອບດ້ວຍບ ັນດາເອກະສານດງັ່ ນີ:້
1. ສ ໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
2. ສ ໍາເນົາໃບທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຈາກປະເທດສງົ່ ອອກ ຫຼື/ແລະ ປະເທດຕນກ
ົ້ າເນີ
ໍ ດ;
3. ໃບມອບສິດໃຫ້ຈ ົດທະບຽນຈາກ ບໍລິສ ັດຜະລິດ ຫຼື ປະເທດສງົ່ ອອກ;
4. ຄູມ
່ ກ
ື ານນ ໍາໃຊ້ຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
5. ຕ ົວຢ່າງຢາປາບສ ັດຕູພືດ.
ມາດຕາ 13. ການພິຈາລະນາຈ ົດທະບຽນ
ກ ົມປູກຝັງ ຕ້ອງພິຈາລະນາຈ ົດທະບຽນ ຫຼື ປະຕິເສດການຈ ົດທະບຽນ ພາຍໃນການ
ໍ ົດເວລາ 30 ວ ັນ
ລ ັດຖະການ ນ ັບແຕ່ວ ັນໄດ້ຮ ັບຄ ໍາຮ້ອງເປັນຕນໄປ,
ົ້
ໃນກໍລະນີປະຕິເສດກ ົມປູກຝັງ ຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນເປັນ
ລາຍລ ັກອ ັກສອນ ໃຫ້ຜຮ
ູ້ ອ
້ ງຂໍຊາບ.
ມາດຕາ 14. ໃບທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ໃບທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ແມ ່ນເອກະສານທາງການຊຶ່ ງອອກໃຫ້ໂດຍ ກ ົມປູກຝັງ , ກະຊວງກະສິກ ໍາ
ແລະ ປ່າໄມ ້ຊຶ່ ງມີອາຍຸການນ ໍາໃຊ້ 2 ປີ . ຖ້າມີຈດ
ຸ ປະສ ົງຢາກສືບຕໍ່ , ເຈົາ້ ຂອງທະບຽນ ຕ້ອງຍື່ ນຄ ໍາຮ້ອງຂໍ
ຈ ົດທະບຽນນ ໍາ ກ ົມປູກຝັງກ່ອນໝດ
ົ ອາຍຸ 2 ເດືອນ. ຄ ໍາຮ້ອງ ແລະ ການພິຈາລະນາຕໍ່ ທະບຽນ ຢາປາບ
ສ ັດຕູພືດໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ 12 ແລະ 13 ຂອງຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ.້
ມາດຕາ 15. ການຖອນໃບທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ໃບທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ສາມາດຖອນໄດ້ກອ
່ ນໝດ
ົ ອາຍຸນ ໍາໃຊ້ ໂດຍຫົວໜ້າກ ົມປູກຝັງ , ກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ ງດງັ່ ນີ:້

- ມີການລະເມີດຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ຫຼື ລະບຽບກ ົດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍຜູຖ
້ ໃື ບທະບຽນ ຫຼື
ຕ ົວແທນທີ່ ຖືກມອບໝາຍຂອງຜູກ
້ ຽ່ ວ;
- ຢາປາບສ ັດຕູພືດບໍ່ ມີປະສິດທິພາບ ຫຼື ບໍ່ ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ ໃນໃບທະບຽນ;
- ຢາປາບສ ັດຕູພືດຖືກສງັ່ ຖອນອອກຈາກຕະຫຼາດ;
- ໃນກໍລະນີລ ົບລ້າງໃບທະບຽນ, ກ ົມປູກຝັງຕ້ອງການ
ໍ ົດ ໄລຍະເວລາໃຫ້ເໝາະສ ົມ ເພື່ ອການຈາໜ່
ໍ າຍ
ແລະ ນ ໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດງັ່ ກ່າວ ໃຫ້ໝດ
ົ ໄປ.
ການຖອນໃບທະບຽນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ.
ມາດຕາ 16. ໜ່ວຍງານທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ໜ່ວຍງານທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ ງຢູພ
່ າຍໃຕ້ການຄຸມ
້ ຄອງຂອງ ກ ົມປູກຝັງ ,
ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້, ຊຶ່ ງມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕນຕໍ
ົ້ ດງັ່ ນີ:້
1. ທົບທວນຄືນຄ ໍາຮ້ອງຂໍຈ ົດທະບຽນ ແລະ ພິຈາລະນາຈ ົດທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
2. ທົບທວນຄືນບ ັນຊີການຈ ົດທະບຽນ ຢາປາບສ ັດຕູພືດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ ອໃຫ້ຮວ
ູ້ າ່ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ເຫຼ່ ົ ານນຍ
ັ້ ັງຢູໃ່ ນເງື່ ອນໄຂທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ ບ ົນພື້ນຖານຂໍມ
້ ນ
ູ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ສະບ ັບລ້າ ສຸດ;
3. ຮຽບຮຽງ ແລະ ຮ ັບຮອງເອົ າສະຫຼ າກຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
4. ປະຕິບ ັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດ້ກ ໍານ ົດໄວ້ໃນລະບຽບກ ົດໝາຍ.
ໝວດທີ IV
ການຄຸມ
້ ຄອງການຜະລິດ, ນ ໍາເຂົ້າ, ສງົ່ ອອກ, ຈາໜ່
ໍ າຍ, ຂ ົນສງົ່ , ເກັບຮ ັກສາ ແລະ ສງົ່ ຜ່ານຢາປາບ
ສ ັດຕູພືດ
ມາດຕາ 17. ການຜະລິດ
ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງທັ
ັ້ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງຜະລິດຢາປາບ
ສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄ ໍາຮ້ອງພ້ອມທັງບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັ ກນິກການຜະລິດຕໍ່ ກະຊວງກະສິ
ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 18. ການນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ສງົ່ ອອກ
ຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ໄດ້ຈ ົດທະບຽນແລ້ວເທົ່ ານນັ້ ຈຶ່ ງສາມາດນ ໍາເຂົ້າ ຫຼື ສງົ່ ອອກ. ໃຫ້ຍື່ນຄ ໍາຮ້ອງຂໍຈ ົດ

ທະບຽນນ ໍາກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍ ົກເວັ້ນຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 10 ຂອງຂໍຕ
້ ົກລງົ ສະບ ັບນີ.້
ມາດຕາ 19. ການຈາໜ່
ໍ າຍ ຫຼື ຂາຍຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ຜູຈ
້ າໜ່
ໍ າຍ ຫຼື ຂາຍຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງມີເງື່ ອນໄຂດງັ່ ນີ:້
1. ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ມີໃບຢັງຢື
້ ນກ່ຽວກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
2. ຕ້ອງມີຄມ
ູ່ ຄ
ື ວາມປອດໄພ, ວິທີການນ ໍາໃຊ້ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ເພື່ ອແນະນ ໍາຜູນ
້ ໍາໃຊ້ ໄດ້ຢາ່ ງຖືກຕ້ອງ
ຮ ັບປະກ ັນບໍ່ ໃຫ້ ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ຜູໃ້ ກ້ຄຽງ ຫຼື ສິ່ ງແວດລ້ອມ;
3. ຕ້ອງມີວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນປ້ອງກ ັນຮ່າງກາຍ ເພື່ ອຈາໜ່
ໍ າຍໃຫ້ແກ່ຜຊ
ູ້ ຢ
ື້ າປາບສ ັດຕູພືດ;
4. ການເກັບຮ ັກສາຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມ ມາດຕາ 21 ຂອງຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີຢ
້ າ່ ງເຄັ່ ງຄ ັດ;
5. ຜູຈ
້ າໜ່
ໍ າຍ ຕ້ອງມີການບ ັນທຶກການສງັ່ ຊື້ ແລະ ການຈາໜ່
ໍ າຍ.
ຂໍຫ
້ າ້ ມສ ໍາລບ
ັ ຜູຈ
້ າໜ່
ໍ າຍ ຫຼື ຂາຍຢາປາບສ ັດຕູພືດມີດງັ່ ນີ:້
1. ຈາໜ່
ໍ າຍຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໂດຍບໍ່ ມີໃບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ຂາຍຢາປາບສ ັດຕູພືດຊຶ່ ງ:
- ຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຈ ົດທະບຽນໃນ ສປປລາວ;
- ກາຍເຂດອາຍຸການນ ໍາໃຊ້ ຫຼື ເຫັ ນວ່າຜິດປົກກະຕິເຊັ່ ນ: ຕິດກ ັນ, ເປັນກ້ອນໃສ, ເປັນວຸນ
້ , ປ່ຽນສີ ແລະ
ອື່ ນໆ ຫຼື ພາຊະນະບ ັນຈຸແຕກ ຫຼື ຮວົ່ ;
- ບໍ່ ມີເຄື່ ອງໝາຍ ຫຼື ເຄື່ ອງໝາຍຖືກທ ໍາລາຍ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດອ່ານອອກໄດ້;
- ມີການປ່ຽນຖ່າຍ ຫຼື ແບ່ງຂາຍ.
ມາດຕາ 20. ການຂ ົນສງົ່
ຜູຂ
້ ົນສງົ່ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຄວນປະຕິບ ັດດງັ່ ນີ:້
1. ການຂ ົນສງົ່ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຊະນິດດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຊະນິດລວມກ ັນເກີນກວ່າ 1.000 ລິດ (ຂອງເຫຼວ)
ຫຼື 1.000 ກິໂລກຣາມ (ຂອງແຫ້ງ) ຕ້ອງມີເອກະສານນ ໍາສງົ່ ມອບໃຫ້ຜຂ
ູ້ ັບລ ົດຮ ັກສາໄວ້ ເພື່ ອສະດວກ
ໃນການກວດກາຂອງພະນ ັກງານ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ເອກະສານດງັ່ ກ່າວຕ້ອງມີເນືອ
້ ໃນລາຍລະອຽດ ດງັ່ ນີ:້

1. ຊື່ , ທີ່ ຢູ່ ແລະ ເບີໂທລະສ ັບຂອງຜູຈ
້ າ້ ງຂ ົນສງົ່ ແລະ ຜູຂ
້ ົນສງົ່ ;
2. ຊື່ ສາມ ັນ ຫຼື ຊື່ ທາງເຄມີຂອງຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ຂ ົນສງົ່ ;
3. ປະເພດພາຊະນະທີ່ ໃຊ້ບ ັນຈຸ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ແລະ ອ ັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັມ
້ ຂຸນ
້ ;
4. ປະລິມານຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
5. ວິທີປະຕິບ ັດກໍລະນີມເີ ຫດສຸກເສີນເຊັ່ ນ: ແຕກ, ຮວົ່ , ຊຶມ, ຕ ົກເຮ່ຍ;
6. ໃນກໍລະນີຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ຂ ົນສງົ່ ເກີນ 1.000ລິດ ຫຼື 1.000 ກິໂລກຣາມ ຕ້ອງມີເອກະສານ
ສະແດງຂໍມ
້ ນ
ູ ຄວາມປອດໄພຂອງຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ຂ ົນສງົ່ (Material Safety Data Sheet);
2. ການຂ ົນສງົ່ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຊຶ່ ງມີຄວາມເປັນພິດໃນລະດ ັບ Ia ຫຼື Ib ເກີນກວ່າ 1.000 ລິດ ຫຼື
1.000 ກິໂລກຣາມ ຕ້ອງໃຫ້ມຄ
ີ ໍາເຕືອນເປັນອ ັກສອນສີແດງ ຄ ໍາວ່າ “ວ ັດຖຸເປັນພິດ” ແລະ ມີເຄື່ ອງໝາຍ
ຫົວກະໂຫຼ ກ ກ ັບກະດູກໄຂ່ວສີແດງຂະໜາດໃຫຍ່, ເຫັ ນໄດ້ງ ່າຍຕິດດ້ານຫຼງັ ແລະ ດ້ານຂ້າງ ທັງສອງ
ດ້ານຂອງຍານພາຫະນະທີ່ ໃຊ້ຂ ົນສງົ່ ;
3. ຕ້ອງລະບຸຈດ
ຸ ໝາຍປາຍທາງ ຂອງການຂ ົນສງົ່ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
4. ໃຫ້ຄ ັດເລືອກຜູຂ
້ ັບຂີ່ ຍານພາຫະນະຂ ົນສງົ່ ທີ່ ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມ ຍານພາຫະນະທີ່ ຂ ົນສງົ່ ຢາປາບ
ສ ັດຕູພືດ ໄດ້ຢາ່ ງປອດໄພ;
5. ບໍ່ ຄວນຂ ົນສງົ່ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ປົນກ ັບສິ່ ງທີ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ແລະ ວ ັດຖຸສງຂອງອື່
ິ່
ນໆ.
ມາດຕາ 21. ການເກັບຮ ັກສາ
ຖ້າເກັບຮ ັກສາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຫຼາຍກວ່າ 10 ລິດ ຫຼື 10 ກິໂລກຣາມ ສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສາຢາ
ປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງ:
1. ຕງຢູ
ັ້ ໃ່ ນພື້ນທີ່ ນາບໍ່
ໍ້ ຖວ້ມ, ຫ່າງຈາກແຫຼງ່ ນາ,
ໍ້ ທີ່ ຢູອ
່ າໄສຂອງຄ ົນ ແລະ ຄອກສ ັດລ້ຽງຢ່າງໜ້ອຍ 100
ແມັດ;
2. ເກັບຮ ັກສາໄວ້ບອ
່ ນທີ່ ມີ ໂຄງສ້າງແໜ້ນໜາ, ອ ັດແຈບ ແລະ ໃສ່ກນ
ຸ ແຈ ພ້ອມທັງຕິດປ້າຍເຕືອນ;
3. ເກັບຮ ັກສາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໄກຈາກແຫຼງ່ ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ກາງແດດໂດຍກ ົງ;
4. ເກັບຮ ັກສາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໂດຍແຍກອອກຈາກສິນຄ້າອື່ ນໆ;
5. ຈ ັດວາງຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕາມປະເພດ ແລະ ລະດ ັບຄວາມອ ັນຕະລາຍ;
6. ເກັບຮ ັກສາຢູໃ່ ນພາຊະນະເດີມ ຂອງບໍລິສ ັດຜູຜ
້ ະລິດພ້ອມຕິດສະຫຼາກ;

7. ມີວ ັດຖຸທີ່ມີຄນ
ຸ ສ ົມບ ັດ ດູດຊ ັບຂອງເຫຼວເຊັ່ ນ: ຖ່ານດ ໍາ, ຂີເ້ ລື່ ອຍ, ດິນຊາຍ;
8. ຮ ັກສາພື້ນຫ້ອງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ, ເຮັດຄວາມສະອາດທຸກໆຄງັ້ ເມື່ ອມີຢາປາບສ ັດຕູພືດຕ ົກເຮ່ຍ,
ຮວົ່ ຫຼື ຊຶມຈາກພາຊະນະບ ັນຈຸ;
9. ມີສະບູ ແລະ ນາໍ້ ເພື່ ອທ ໍາຄວາມສະອາດ ເມື່ ອສ ໍາພັດກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
10. ນ ໍາໃຊ້ຖາດ ຫຼື ປາແລັ ດ ເພື່ ອເປັນບ່ອນວາງຢາປາບສ ັດຕູພືດ ແລະ ບໍ່ ຄວນເກັບຮ ັກສາຢາປາບສ ັດຕູ
ພືດ ໄວ້ພື້ນຫ້ອງ;
11. ເກັບຮ ັກສາພາຊະນະບ ັນຈຸເປົ່ າ ໃນບ່ອນທີ່ ປອດໄພຈ ົນກວ່າຈະນ ໍາໄປທ ໍາລາຍຖິມ
້ .
ມາດຕາ 22. ການສງົ່ ຜ່ານ
ຢາປາບສ ັດຕູພືດທຸກຊະນິດທີ່ ສງົ່ ຜ່ານ ສປປລາວ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມສ ັນຍາສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍທີ່
ສປປລາວ ເປັນພາຄີ.
ໝວດທີ V
ການນ ໍາໃຊ້ ແລະ ການທ ໍາລາຍຖິມ
້ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ມາດຕາ 23. ການນ ໍາໃຊ້ຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ບຸກຄ ົນ ທີ່ ຕ້ອງການນ ໍາໃຊ້ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງມີຄວາມຮູກ
້ ຽ່ ວກ ັບຄຸນລກ
ັ ສະນະຂອງ ຢາປາບສ ັດຕູ
ພືດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເອົ າໃຈໃສ່ຕໍ່ບ ັນດາວິທີການດງັ່ ນີ:້
1. ນ ໍາໃຊ້ວທ
ິ ີການປ້ອງກ ັນພືດແບບປະສ ົມປະສານ ໂດຍເນັນ
້ ໃສ່ການນ ໍາໃຊ້ສ ັດຕູທ ໍາມະຊາດ ຂອງສ ັດຕູ
ພືດເພື່ ອຄວບຄຸມ ແລະ ກ ໍາຈ ັດສ ັດຕູພືດ;
2. ນ ໍາໃຊ້ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍການນ ໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບ ັດໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມວິທີກາໍ
ນ ົດ ໄວ້ໃນສະຫຼາກ;
3. ໃສ່ອປ
ຸ ະກອນປ້ອງກ ັນຕ ົວທຸກຄງັ້ ໃນເວລານ ໍາໃຊ້, ຜູໃ້ ຊ້ແຮງງານຕ້ອງສະໜອງອຸປະກອນ ປ້ອງກ ັນຕ ົວ
ທີ່ ເໝາະສ ົມ ລວມທັງຈ ັດການຝຶກອ ົບຮ ົມວິທີນ ໍາໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ ທີ່ ຈະນ ໍາໃຊ້ຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
4. ຮ ັບປະກ ັນບໍ່ ໃຫ້ເກີດມີຜນ
ົ ກະທົບ ທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ຄ ົນ, ສ ັດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ;
5. ລາຍງານສະພາບການກ່ຽວກ ັບ ອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ເຫດການໃດໜຶ່ ງທີ່ ອາດເປັນອ ັນຕະລາຍ ເນື່ ອງຈາກ
ການນ ໍາໃຊ້ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ
ທັນທີ .

ມາດຕາ 24. ການທ ໍາລາຍ ແລະ ຖິມ
້ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ຜະລິດຕະພັນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ປອມ, ໝດ
ົ ອາຍຸການນ ໍາໃຊ້, ສິ່ ງເສດເຫຼືອຂອງ
ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຊຶ່ ງລວມທັງພາຊະນະ ບ ັນຈຸເປົ່ າ ຕ້ອງທ ໍາລາຍ ຫຼື ຝັງດິນໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ ໆໄດ້ຮ ັບ
ອະນຸຍາດ ໂດຍບໍ່ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ເປັນພື້ນທີ່ ຮາບພຽງ, ບໍ່ ຢູເ່ ໜືອແຫຼງ່ ນາໍ້ ແລະ ຫ່າງໄກ
ຈາກນາສ້
ໍ້ າງ ຫຼື ນາບາດານ
ໍ້
ແລະ ປະຕິບ ັດຕາມຫຼ ກ
ັ ວິຊາການທີ່ ອ ົງການຊ ັບພະຍາກອນນາໍ້ ແລະ
ສິ່ ງແວດລ້ອມໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້.
ໝວດທີ VI
ການຫຸມ
້ ຫໍ່ , ການຕິດສະຫຼາກ ແລະ ການໂຄສະນາ
ມາດຕາ 25. ການຫຸມ
້ ຫໍ່
ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງຢູໃ່ ນພາຊະນະບ ັນຈຸເດີມ ຊຶ່ ງມີຄວາມປອດໄພໃນເວລານ ໍາເຂົ້າ, ຂ ົນສງົ່ , ເກັບ
ຮ ັກສາ ຫຼື ຈາໜ່
ໍ າຍ ແລະ ຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມປອດໄພ ໃນເວລານ ໍາໃຊ້ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນຄວາມ
ອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ, ສ ັດ ແລະ ປົກປັກຮ ັກສາສິ່ ງແວດລ້ອມ.
ມາດຕາ 26. ການຕິດສະຫຼ າກ
1. ທຸກຜະລິດຕະພັນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ນ ໍາເຂົ້າ ຫຼື ສງົ່ ອອກ ແລະ ຈາໜ່
ໍ າຍໃນ ສປປລາວ ຕ້ອງຖືກ
ບ ັນຈຸໃນພາຊະນະຕິດດ້ວຍສະຫຼ າກ ຊຶ່ ງມີເຄື່ ອງໝາຍ ແລະ ຂໍຄ
້ ວາມເປັນພາສາລາວ ຫຼື /ແລະ ພາສາ
ອ ັງກິດດງັ່ ນີ:້
1.1. ຊື່ ທາງການຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ;
1.2. ຊື່ ເຄມີ (ຊື່ ສາມ ັນ), ສູດປະສ ົມ ແລະ ຄວາມເຂັມ
້ ຂຸນ
້ ຂອງສານເຄມີທີ່ອອກລິດ;
1.3. ເປົ້າໝາຍຂອງການໃຊ້ເຊັ່ ນ: ຊະນິດພືດ ແລະ ສ ັດຕູພືດ;
1.4. ອ ັດຕາການນ ໍາໃຊ້ ແລະ ວິທີການນ ໍາໃຊ້;
1.5. ເຄື່ ອງໝາຍ ແລະ ຂໍຄ
້ ວາມດງັ່ ໃນຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີ;້
1.6. ປະໂຫຍດ, ວິທີໃຊ້, ວິທີເກັບຮ ັກສາ, ວິທີປະຕິບ ັດກ່ຽວກ ັບ ພາຊະນະບ ັນຈຸ ແລະ ການປ້ອງກ ັນການ
ເປັນອ ັນຕະລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ;
1.7. ໄລຍະຢຸດເຊົ ານ ໍາໃຊ້ ກ່ອນການເກັບກ່ຽວ;
1.8. ຄ ໍາເຕືອນ;

1.9. ອາການໄດ້ຮ ັບພິດ, ການແກ້ພິດເບື້ອງຕນ,
ົ້ ຄ ໍາແນະນ ໍາ ສ ໍາລບ
ັ ແພດ;
1.10. ລະດ ັບຄວາມອ ັນຕະລາຍຂອງຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
1.11. ຊື່ ຜູຜ
້ ະລິດ;
1.12. ຂະໜາດບ ັນຈຸ;
1.13. ວ ັນ ເດືອນ ປີ ທີ່ ຜະລິດ ຫຼື ໝດ
ົ ອາຍຸການນ ໍາໃຊ້;
1.14. ເລກທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ.
2. ສະຫຼາກຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕ້ອງມີເຄື່ ອງໝາຍ ແລະ ຂໍຄ
້ ວາມດງັ່ ນີ:້
2.1. ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ມີຄວາມເປັນພິດຢູໃ່ ນລະດ ັບ Ia ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ ອງໝາຍຫົວກະໂຫຼ ກກ ັບ ກະດູກໄຂ່ວ
ພ້ອມດ້ວຍຂໍຄ
້ ວາມວ່າ “ພິດຮ້າຍແຮງສູງ” ແລະ ຕ້ອງມີພາບສະແດງຄ ໍາເຕືອນຕ່າງໆ ຕາມຂໍ້ 3 ຢູໃ່ ນ
ແຖບສີແດງ.
2.2. ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ມີຄວາມເປັນພິດຢູໃ່ ນລະດ ັບ Ib ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ ອງໝາຍ ຫົວກະດູກກ ັບ ກະດູກໄຂ່ວ
ພ້ອມດ້ວຍຂໍຄ
້ ວາມວ່າ “ພິດຮ້າຍແຮງ” ແລະ ຕ້ອງມີພາບສະແດງຄ ໍາເຕືອນຕ່າງໆ ຕາມຂໍ້ 3 ຢູໃ່ ນແຖບ
ສີແດງ.
2.3. ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ມີຄວາມເປັນພິດຢູໃ່ ນລະດ ັບ II ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ ອງໝາຍ ຫົວກະດູກກ ັບ ກະດູກໄຂ່ວ
ພ້ອມດ້ວຍຂໍຄ
້ ວາມວ່າ “ອ ັນຕະລາຍ” ແລະ ຕ້ອງມີພາບສະແດງຄ ໍາເຕືອນຕ່າງໆ ຕາມຂໍ້ 3 ຢູໃ່ ນແຖບ
ສີເຫຼືອງ.
2.4. ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ມີຄວາມເປັນພິດ ຢູໃ່ ນລະດ ັບ III ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ ອງໝາຍ ຫົວກະດູກກ ັບ ກະດູກ
ໄຂ່ວ ພ້ອມດ້ວຍຂໍຄ
້ ວາມວ່າ “ລະວ ັງ” ແລະ ຕ້ອງມີພາບສະແດງຄ ໍາເຕືອນຕ່າງໆ ຕາມຂໍ້ 3 ຢູໃ່ ນແຖບ
ສີຟ້າແກ່.
3. ໃຫ້ໃຊ້ພາບດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ້ ເພື່ ອເປັນການສະແດງຄ ໍາເຕືອນ ໃນການໃຊ້ ແລະ ລະມ ັດລະວ ັງອ ັນຕະລາຍ
ຈາກ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ:
3.1
ມາດຕາ 27. ການໂຄສະນາ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນສາມາດໂຄສະນາໃນ ສປປລາວ ໄດ້ສະເພາະແຕ່ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ໄດ້ຈ ົດ
ທະບຽນແລ້ວເທົ່ ານນ.
ັ້

ຫ້າມແນະນ ໍາໃຫ້ນ ໍາໃຊ້ສງູ ກວ່າອ ັດຕາທີ່ ການ
ໍ ົດໄວ້ ໃນສະຫຼາກ ແລະ ຫ້າມໂຄສະນາເກີນຄວາມຈິງ ຫຼື
ບໍ່ ຖືກຕ້ອງຕາມຄຸນລກ
ັ ສະນະຂອງ ຢາປາບສ ັດຕູພືດຊຶ່ ງເຮັດໃຫ້ຜຊ
ູ້ ື້ ຫຼື ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃຈຜິດ.
ໝວດທີ VII
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາ
ມາດຕາ 28. ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ອ ົງການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາແມ ່ນຂະແໜງການກະສິກ ໍາ ປະກອບດ້ວຍ:
- ກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້;
- ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງ ຫຼື ນະຄອນ;
- ຫ້ອງການກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ເມືອງ ຫຼື ເທດສະບານ;
ຂະແໜງການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ສາມາດແຕ່ງຕງໜ່
ັ້ ວຍງານກວດກາ ຊຶ່ ງ
ປະກອບດ້ວຍພະນ ັກງານວິຊາການ ທີ່ ໄດ້ຮ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມ ຈາກກ ົມປູກຝັງ .
ມາດຕາ 29. ການກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ການກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ແມ ່ນການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວ ກ່ຽວກ ັບການຜະລິ ດ, ນ ໍາ
ເຂົ້າ, ສງົ່ ອອກ, ຈາໜ່
ໍ າຍ, ໂຄສະນາ, ເກັບຮ ັກສາ, ນ ໍາໃຊ້ ແລະ ທ ໍາລາຍຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ເສຍຄຸນ ຫຼື
ສິ່ ງເສດເຫຼືອຂອງຢາປາບສ ັດຕູພືດ ລວມທັງພາຊະນະບ ັນຈຸ ທີ່ ໄດ້ນ ໍາໃຊ້ຢາປາບສ ັດຕູພືດໝດ
ົ ແລ້ວ ໃນ
ຟາມປູກພືດຂອງບຸກຄ ົນ, ໂຄງການປູກພືດຕາມສ ັນຍາ, ໃນພື້ນທີ່ ສ ໍາປະທານເພື່ ອການກະສິກາໍ ແລະ
ປ່າໄມ ້, ສ ໍານ ັກງານຂອງອ ົງການຈ ັດຕງທັ
ັ້ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມລະບຽບກ ົດ
ໝາຍໃນ ສປປລາວ.
ມາດຕາ 30. ຮູບການກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ການກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດມີສາມຮູບການດງັ່ ນີ:້
1. ການກວດກາຕາມລະບ ົບປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮລ
ູ້ ວ
່ ງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.

ການກວດກາຕາມລະບ ົບປົກກະຕິ ແມ ່ນການກວດກາທີ່ ດ ໍາເນີນໄປຕາມແຜນການ ຢ່າງເປັນປະຈາໍ
ແລະ ມີການ
ໍ ົດເວລາອ ັນແນ່ນອນຊຶ່ ງຕ້ອງປະຕິບ ັດ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ ງເທື່ ອຕໍ່ ປີ .
ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮລ
ູ້ ວ
່ ງໜ້າ ແມ ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມື່ ອເຫັ ນວ່າມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ
ຊຶ່ ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜທ
ູ້ ີ່ ຈະຖືກກວດກາ ຊາບລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ ່ນການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນຊຶ່ ງບໍ່ ໄດ້ແຈ້ງ ໃຫ້ຜທ
ູ້ ີ່ ຈະຖືກກວດກາ
ຊາບລ່ວງໜ້າ.
ໃນການດ ໍາເນີນການກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກວດກາຕ້ອງສະແດງໃບຢັງຢື
້ ນການແຕ່ງຕງັ້
ແລະ ບ ັດປະຈາຕ
ໍ ົວຂອງຕ ົນໃຫ້ຜທ
ູ້ ີ່ ຖືກກວດກາຊາບ ແລະ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນລະບຽບກ ົດ
ໝາຍເທົ່ ານນ.
ັ້
ມາດຕາ 31. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກ ົມປູກຝັງ
ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ກ ົມປູກຝັງມີສດ
ິ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ ດງັ່ ນີ:້
1. ຄນຄວ້
ົ້
າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກ ົດໝາຍກ່ຽວກ ັບວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາ
ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເພື່ ອພິຈາລະນາຮ ັບຮອງ;
2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອ ົບຮ ົມລະບຽບກ ົດໝາຍ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບ
ສ ັດຕູພືດ;
3. ປະສານສ ົມທົບກ ັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອ ົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ ນໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ
ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
4. ຈ ົດທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕາມທີ່ ກ ໍານ ົດໄວ້ໃນພາກທີ III ແລະ ທົບທວນຄືນບ ັນຊີ ການຈ ົດ
ທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ ແລະ ບ ັນຊີຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ຍ ົກເລີກນ ໍາໃຊ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
5. ຕິດຕາມກວດກາການອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ສງົ່ ອອກຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
6. ກໍ່ ສາ້ ງ, ຍ ົກລະດ ັບບຸກຄະລາກອນທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ທາງດ້ານ ການເມືອງແນວຄິດ, ຄຸນສ ົມບ ັດ, ຈ ັນຍາທ ໍາ ແລະ ວິຊາສະເພາະ;
7. ການ
ໍ ົດມາດຖານ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍຂອງພະນ ັກງານກວດກາ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
8. ສະໜອງການຝຶກອ ົບຮ ົມໃຫ້ແກ່ຜຄ
ູ້ າ້ ຂາຍ ເພື່ ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຮູພ
້ ື້ນຖານ ກ່ຽວກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດ ແລະ
ຄວາມອ ັນຕະລາຍຂອງມ ັນ;

9. ພົວພັນຮ່ວມມືກ ັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ;
10. ລາຍງານສະພາບການກ່ຽວກ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູ
ພືດ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫ້ກະຊວງ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
11. ປະຕິບ ັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນລະບຽບກ ົດໝາຍ.
ມາດຕາ 32. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງ ແລະ ນະຄອນ
ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ
ປ່າໄມ ້ແຂວງ ແລະ ນະຄອນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດງັ່ ນີ:້
1. ຊີນ
້ ໍາການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດລະບຽບກ ົດໝາຍ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ພາຍໃນແຂວງຂອງຕ ົນ;
2. ອອກໃບອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໃຫ້ແກ່ບກ
ຸ ຄ ົນ ຫຼື ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ໄດ້ຈ ົດທະບຽນຢາປາບ
ສ ັດຕູພືດ ຫຼື ໃຫ້ບກ
ຸ ຄ ົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນທີ່ ຕ້ອງການ ເປັນຕ ົວແທນຈາໜ່
ໍ າຍຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ໄດ້ຈ ົດທະບຽນ
ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງບ ົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການນ ໍາໃຊພາຍໃນແຂວງຂອງຕ ົນ ເພື່ ອຫຼີກເວັ້ນການ
ສະໜອງຢາປາບສ ັດຕູພືດ ເກີນຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ, ຊຶ່ ງຈະນ ໍາໄປສູບ
່ ັນຫາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ໝດ
ົ ອາຍຸ
ການນ ໍາໃຊ້;
3. ອອກໃບອະນຸຍາດຂາຍ ແລະ/ຫຼື ນ ໍາເຂົ້າຢາປາບສ ັດຕູພືດໃຫ້ແກ່ບກ
ຸ ຄ ົນ ຫຼື ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນ ເມື່ ອຖືກຕ້ອງ
ຕາມເງື່ ອນໄຂດ້ານທຸລະກິດ;
4. ດ ໍາເນີນການກວດກາ ຮ້ານຂາຍຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໃນແຂວງຂອງຕ ົນ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ 30
ຂອງຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ;້
5. ສ້າງພະນ ັກງານວິຊາການກວດກາ ຢາປາບສ ັດຕູພືດເພື່ ອເຄື່ ອນໄຫວຈ ັດຕງັ້ ປະຕິບ ັດວຽກງານໃຫ້ສ ໍາ
ເລັ ດ ຕາມຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ;້
6. ສະເໜີຕໍ່ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເພື່ ອແຕ່ງຕງເຈົ
ັ້ າ້ ໜ້າທີ່ ກວດກາ ຢາປາບ
ສ ັດຕູພືດໃນເຂດພື້ນທີ່ ໆ ຕ ົນຮ ັບຜິດຊອບ;
7. ປະສານສ ົມທົບກ ັບພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ;
8. ລາຍງານກ່ຽວກ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານ ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໃຫ້ກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
9. ປະຕິບ ັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມການ
ໍ ົດໄວ້ໃນລະບຽບການກ ົດໝາຍ.

ມາດຕາ 33. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເມືອງ ແລະ ເທດສະບານ
ຫ້ອງການກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ເມືອງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດງັ່ ນີ:້
1. ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດລະບຽບກ ົດໝາຍ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ຢູໃ່ ນຄວາມ
ຮ ັບຜິດຊອບຂອງຕ ົນ;
2. ປະສານສ ົມທົບກ ັບພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ;
3. ລາຍງານກ່ຽວກ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານ ຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ໃຫ້ພະແນກ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
4. ປະຕິບ ັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມການ
ໍ ົດໄວ້ໃນລະບຽບກ ົດໝາຍ.
ມາດຕາ 34. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງໜ່ວຍງານກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ໜ່ວຍງານກວດກາມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດງັ່ ນີ:້
1. ແຈ້ງໃຫ້ຜຄ
ູ້ າ້ ຂາຍຊາບ ກ່ຽວກ ັບເນືອ
້ ໃນຂອງຂໍຕ
້ ົກລງົ ສະບ ັບນີ;້
2. ໃນການກວດກາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ພະນ ັກງານກວດກາຕ້ອງສະແດງ ໃບແຕ່ງຕງຕໍ່
ັ້ ຜູຂ
້ າຍຢາປາບສ ັດຕູ
ພືດ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຢ່າງເໝາະສ ົມ ແລະ ເຄັ່ ງຄ ັດຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ;
3. ກວດກາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ ສ ໍາລບ
ັ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບການນ ໍາເຂົ້າ ,
ສງົ່ ອອກ, ປຸງແຕ່ງ, ຫຸມ
້ ຫໍ່ , ຫຸມ
້ ຫໍ່ ຄືນ, ຕິດສະຫຼາກ, ເກັບຮ ັກສາ, ຈາໜ່
ໍ າຍ, ໂຄສະນາ ແລະ ນ ໍາໃຊ້
ເພື່ ອໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍໃນ ສປປລາວ;
4. ກວດກາໃບຢັງຢື
້ ນຕ່າງໆ ກ່ຽວກ ັບຜະລິດຕະພັນ, ໃບອະນຸຍາດ, ໃບທະບຽນຢາປາບສ ັດຕູພືດ,
ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ບ ົດບ ັນທຶກ ຫຼື ເອກະສານອື່ ນໆ ຫຼື ໃບອະນຸມ ັດຈາກທາງການ ຫຼື ຄ ໍາສງັ່ ພາຍໃຕ້ຂໍ້
ຕ ົກລ ົງສະບ ັບນີ;້
5. ສຸມ
່ ເກັບຕ ົວຢ່າງຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຫຼື ວ ັດຖຸໃດໜຶ່ ງທີ່ ພົວພັນກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດ ເພື່ ອວິໄຈຄຸນນະພາບ;
6. ຍຶດວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນ, ຢາປາບສ ັດຕູພືດ, ເອກະສານ, ບ ົດບ ັນທຶກ ຫຼື ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ, ມີ
ການລະເມີດລະບຽບການຕາມທີ່ ການ
ໍ ົດໄວ້ ໃນຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ,້ ຊຶ່ ງເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ກວດກາຕ້ອງ:
- ມອບບ ົດບ ັນທຶກລາຍການສິນຄ້າທີ່ ຖືກຍຶດ ໃຫ້ເຈົາ້ ຂອງສິນຄ້າ;
- ສງົ່ ຂອງກາງຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງ ເມື່ ອກວດສອບສ ໍາເລັ ດ, ຍ ົກເວັ້ນຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ຜິດກ ົດໝາຍ ໂດຍ
ມີຄ ໍາສງັ່ ຫຼື ຄ ໍາຊີຂ
້ າດຂອງສານນນ,
ັ້ ຕ້ອງນ ໍາໄປທ ໍາລາຍຖິມ
້ ຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາດຕາ 24 ຂອງຂໍ້

ຕ ົກລ ົງສະບ ັບນີ;້
7. ປະຕິບ ັດຕ ົນເອງໃຫ້ເໝາະສ ົມ ດ້ວຍຄວາມຮ ັບຜິດຊອບເພື່ ອຕິດຕາມຜູລ
້ ະເມີດ;
8. ລາຍງານຜົນການກວດສອບໃຫ້ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ຫົວໜ້າກ ົມປູກຝັງຊາບ.
ໝວດທີ VIII
ຄ່າທ ໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
ມາດຕາ 35. ຄ່າທ ໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
ຄ່າທ ໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສ ໍາລ ັບໃບທະບຽນ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆກ່ຽວກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມລດ
ັ ຖະບ ັນຍ ັດຂອງ ປະທານປະເທດກ່ຽວກ ັບຄ່າທ ໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທີ່ ປະກາດໃຊ້
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໝວດທີ IX
ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ມາດຕາ 36. ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ ນ ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຂໍຕ
້ ົກລງົ ສະບ ັບນີ້ ຈະ
ໄດ້ຮ ັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ ຕາມການການ
ໍ ົດຂອງກະຊວງ ກະສິ
ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້.
ມາດຕາ 37. ນະໂຍບາຍຕໍ່ ພະນ ັກງານ ສ ັງກ ັດຫ້ອງວິໄຈຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ພະນ ັກງານສ ັງກ ັດລ ັດຖະບານ ທີ່ ເຮັດວຽກກ ັບຢາປາບສ ັດຕູພືດຕໍ່ ເນື່ ອງກ ັນ ຫ້າປີ ຂນ
ຶ້ ໄປ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບ
ລະບອບເບ້ຍບ ໍານານ ຕາມທີ່ ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາດຕາ 59 ຂອງກ ົດໝາຍແຮງງານ.
ມາດຕາ 38. ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງໃດໜຶ່
ັ້
ງ ຫາກລະເມີດຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ຈະຖືກສຶກສາອ ົບຮ ົມ,
ກ່າວເຕືອນ, ປັບໄໝ ແລະ ລ ົງໂທດຕາມກໍລະນີໜກ
ັ ຫຼື ເບົາດງັ່ ລຸມ
່ ນີ:້
ຜູລ
້ ະເມີດຄງທີ
ັ້
1: ຍຶດສິນຄ້າ, ສຶກສາອ ົບຮ ົມ ແລະ ບ ັນທຶກໄວ້ໃນປຶ້ ມຕິດຕາມ;
ຜູລ
້ ະເມີດຄງທີ
ັ້
2: ຍຶດສິນຄ້າ ແລະ ປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ
ແລະ ບ ັນທຶກໄວ້ໃນປຶ້ ມຕິດຕາມ;

ຜູລ
້ ະເມີດຄງທີ
ັ້
3: ຍຶດສິນຄ້າ ແລະ ປັບໃໝສອງເທົ່ າຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ, ບ ັນທຶກໄວ້ໃນ
ປຶ້ ມຕິດຕາມ, ສ ົມທົບ ແລະ ສະເໜີຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງສງັ່ ຢຸດເຊົ າຊວົ່ ຄາວ ຫຼື ປິ ດກິດຈະການຕາມ
ແຕ່ລະກໍລະນີ.
ການລະເມີດບໍ່ ວ່າຈະເປັນຄງທີ
ັ້
1, 2 ຫຼື 3 ກໍຕາມ ຖ້າຫາກສງົ່ ຜົນກະທົບອ ັນຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ ສຸຂະພາບ
ແລະ ຊີວດ
ິ ຂອງຄ ົນ, ສ ັດ, ພືດ ຫຼື ສິ່ ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງຖືກດ ໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ.
ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງໃດໜຶ່
ັ້
ງ ທີ່ ໄດ້ຮ ັບຜົນເສຍຫາຍຈາກການນ ໍາເຂົ້າ, ສງົ່ ອອກ, ຜະລິດ
, ຫຸມ
້ ຫໍ່ ຫຼື ເກັບຮ ັກສາຢາປາບສ ັດຕູພືດ ທີ່ ບໍ່ ເໝາະສ ົມ ແລະ ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ, ສ ັດ
ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ຫຼື ໄດ້ຮ ັບຄວາມອ ັນຕະລາຍຈາກ ການນ ໍາໃຊ້ຂອງຄ ົນອື່ ນຊຶ່ ງບໍ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ ຈາກ
ທາງການຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການທົດແທນຄືນ ໂດຍການຕ ັດສິນຂອງສານ.
ໃນກໍລະນີມຄ
ີ າ່ ໃຊ້ຈາ່ ຍໃນການທ ໍາລາຍ ຫຼື ສງົ່ ກ ັບຄືນປະເທດສງົ່ ອອກ ຜູລ
້ ະເມີດຕ້ອງຮ ັບຜິດຊອບທັງ
ໝດ
ົ .
ໝວດທີ X
ບ ົດບ ັນຍ ັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 39. ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ
ມອບໃຫ້ກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນເຈົາ້ ການ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະສານ
ສ ົມທົບກ ັບພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີໃ້ ຫ້ມ ີ ປະສິດທິຜນ
ົ .
ມາດຕາ 40. ຜົນສ ັກສິດ
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ສ ັກສິດ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ນ ັບແຕ່ວ ັນທີລ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ.
ົ້
ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ, ບ ົດບ ັນຍ ັດໃດທີ່ ຂ ັດກ ັບ ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖກ
ື ຍ ົກເລີກ.
ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງ ກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້
ສີຕາເຮັ່ ງ ຣາຊະພົນ
ເອກະສານຄ ັດຕິດ 1 - ບ ັນຊີຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ຍ ົກເລີກນ ໍາໃຊ້ໃນ ສປປລາວ, ມິຖນ
ຸ າ 2010
ຢາຂ້າແມງໄມ ້ ແລະ ຂ້າໄຮ

1. ອອນດຣິນ (Aldrin)
2. ບີ ເຮັດ ຊີ (BHC)
3. ຄລໍດານ (Chlordane)
4. ຄລໍດມ
ີ ຟ
ີ ອມ (Chlordimeform)
5. ຄລໍເຟນວິນໂຟດ (Chlorfenvinphos)
6. ຄລໍທິໂອຟົສ (Chlorthiophos)
7. ໄຊເຮັກຊາທິນ (Cyhexatine)
8. ດີ ດີ ທີ (DDT)
9. ດີແອນດຣິນ (Dieldrin)
10. ດີມຟ
ີ ກ
ົ (Dimefox)
11. ດີນໂ
ີ ຕຣຄຣີໂຊນ (Dinitrocresol)
12. ດີມໂີ ທນ (Demeton)
13. ແອນດຣິນ (Endrin)
14. ແອນໂດຊຸນຟານ (Endosulfan)
15. ເອທິນພາຣາໄທອອນ (Ethyl Parathyon)
16. ອີພີເອັ ນ (EPN)
17. ເຮັບຕາຄລໍ (Heptachlor)
18. ເຮັກຊາຄລໍ ໂຣ ໄຊໂຄລເຮັກຊານ (Hexachloro cyclohexane)
19. ເລບໂຕໂຟດ (Leptophos)
20. ລິນດານ (Lindane)
21. ເມທາມີໂດຟົສ (Methamidophos)
22. ເມໂທມິນ (Methomyl)
23. ເມທິນພາຣາໄທອອນ (Methyl parathion)
24. ໂມໂນໂຄຣໂຕໂຟດ (Monocrotophos)
25. ໂປລີຄລໍໂຣຄາມເຟນ (Polychlorocamphene)
26. ໂຟແຣດ (Phorate)

27. ສະຣາດານ (Schradan)
28. ທີອພ
ີ ີພີ (TEPP)
29. ທອກຊາເຟນ (Toxaphene)
ຢາຂ້າເຊືອ
້ ລາ
30. ບີນາພາຄຣີນ (Binapacryl)
31. ແຄບຕາໂຟນ (Captafol)
32. ໄຊໂຄລຮິກຊີມາຍ (Cycloheximide)
33. ແມກກູຣີ ແລະ ແມກກູຣຄ
ີ ອມພາວ (Mercury and mercury compounds)
34. ເອັ ມ ອີ ເອັ ມ ຊີ (MEMC)
35. ພີ ເອັ ມ ເອ (PMA)
36. ຊີລີນຽມ ຄອມພາວ (Selenium compound)
ຢາຂ້າໜູ
37. ຄລໍໂຣເບນຊີເລດ (Chlorobenzilate)
38. ໂຊດຽມ ຟລູອໍໂຣອາເຊເຕດ (Sodium fluoroacetate)
ຢາຂ້າຫຍ້າ
39. 2, 4, 5 ທີ (2, 4, 5 –T)
40. ໄດໂນເຊບ (Dinoseb)
41. ໄດໂນເທິບ ອາເຊເຕດ (Dinoterb acetate)
42. ພາຣາຄວ ັດ (Paraquat)
43. ໂຊດຽມ ຄລໍເຣດ (Sodium chlorate)
ຢາຮ ົມຂ້າເຊືອ
້ ເຊືອ
້ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້
44. ອີດບ
ີ ີ (EDB)
45. ເອທິແລນອ ົກຊາຍ (Ethylene oxide)
46. ເມທິນ ໂບຣມາຍ(Methyl bromide)

ອື່ ນໆ
47. ອາເຊນິກ ຄອມພາວ (Arsenic compound)
48. ການຊຽມ ອາຊີເນດ (Calcium arsenate)– ສ່ວນປະສ ົມຂອງຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ແມງໄມ ້
49. ດີ ບີ ຊີ ພີ (DBCP) – ຢາຂ້າຂີກ
້ ະເດືອນຝອຍ
50. ດາມີໂນໄຊ (Daminozide) – ຢາຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ
51. ຟລູອໍໂຣອາຊີຕາໄມ (Fluoroacetamide) – ຂ້າແມງໄມ ້, ຂ້າໜູ
52. ອ ົກຊາມິນ (Oxamyl) – ຂ້າແມງໄມ ້, ຂ້າໄຮ, ຂ້າປວກ
53. ຟົສຟາມີດອນ (Phosphamidon) – ຂ້າແມງໄມ ້ ແລະ ຢາຂ້າຂີກ
້ ະເດືອນຝອຍ
54. ໂຊດຽມ ອາກຊີໄນ (Sodium Arsenite) – ຂ້າແມງໄມ ້, ຂ້າພະຍາດ, ຂ້າຫຍ້າ, ຂ້າໜູ
55. ທານລຽມ ຊຸນເຝດ (Thallium (i) sulfate) – ຂ້າໜູ, ຂ້າແມງໄມ ້
ເອກະສານຄ ັດຕິດ 2 - ການຈ ັດປະເພດຢາປາບສ ັດຕູພືດ
I. ການຈ ັດປະເພດຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການປ້ ອງກ ັນ ແລະ ກ ໍາຈ ັດລວມມີ:
1. ຢາຂ້າເທົ າ (Algicides)
2. ຢາປ້ອງກ ັນ ຫຼື ກາຈ
ໍ ັດໄຄ (Antifouling agents)
3. ຢາຂ້າເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີ (Antimicrobials and biocides)
4. ຢາລໍ້ແມງໄມ ້ (Attractants)
5. ເຊືອ
້ ຊີວະວິທະຍາ ປາບສ ັດຕູພືດ (Biopesticides)
6. ຢາຂ້າເຊືອ
້ ພະຍາດ ແລະ ນາຢາອະນາໄມ
ໍ້
(Disinfectants and sanitizers)
7. ຢາຂ້າເຊືອ
້ ເຫັ ດລາ (Fungicides)
8. ຢາຮ ົມຂ້າເຊືອ
້ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້ (Fumigants)
9. ຢາຂ້າຫຍ້າ (Herbicides)
10. ຢາຂ້າແມງໄມ ້ (Insecticides)
11. ຢາຂ້າໄຮ (Miticides (also called acaricides)
12. ເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີປາບສ ັດຕູພືດ (Microbial pesticides)
13. ຢາຂ້າຫອຍ (Molluscicides)
14. ຢາຂ້າຂີກ
້ ະເດືອນຝອຍ (Nematicides)

15. ຢາກ ໍາຈ ັດໄຂ່ແມງໄມ ້ (Ovicides)
16. ຢາກະຕຸນ
້ ພຶດຕິກ ໍາຂອງແມງໄມ ້ (Pheromones)
17. ຢາໄລ່ແມງໄມ ້ (Repellents)
18. ຢາຂ້າໜູ (Rodenticides)
ຢາປາບສ ັດຕູພືດຍ ັງລວມມີ:
1. ຢາເຮັດໃຫ້ໃບພືດຫຼນ
ົ່ (Defoliants)
2. ຢາເຮັດໃຫ້ໃບພືດແຫ້ງ (Desiccants)
3. ຢາຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແມງໄມ ້ (Insect growth regulators)
4. ຢາຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ (Plant growth regulators)
II. ການຈ ັດກຸມ
່ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕາມລະດ ັບຄວາມອ ັນຕະລາຍ
1. ລະດ ັບຄວາມອ ັນຕະລາຍຂອງ ຢາປາບສ ັດຕູພືດແບ່ງເປັນ 4 ລະດ ັບ:
ລະດ ັບ Ia ຄວາມອ ັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງສູງ
ລະດ ັບ Ib ຄວາມອ ັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ
ລະດ ັບ II ຄວາມອ ັນຕະລາຍປານກາງ
ລະດ ັບ III ຄວາມອ ັນຕະລາຍໜ້ອຍ
ລະດ ັບ U ບໍ່ ປະກ ົດມີພິດກະທັນຫັນ
2. ການຈ ັດກຸມ
່ ຢາປາບສ ັດຕູພືດ ຕາມລະດ ັບຄວາມອ ັນຕະລາຍຂອງ ຢາປາບສດ
ັ ຕູພືດ:
2.1. ສານເຄມີ ຫຼື ຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ມີການຈ ັດກຸມ
່ ແລ້ວ ດງັ່ ໃນເອກະສານ The WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard and Guideline to Classification ຂອງອ ົງການອາຫານໂລກ
ໃຫ້ຖເື ອົ າຕາມເອກະສານດງັ່ ກ່າວ ເປັນຫຼກ
ັ ການ.
2.2. ຜະລິດຕະພັນທີ່ ບໍ່ ຢູໃ່ ນ (ຂໍ້ 2.1) ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.
3. ການຈ ັດລະດ ັບຄວາມອ ັນຕະລາຍຂອງ ຢາປາບສ ັດຕູພືດທີ່ ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນ (ຂໍ້ 2.1) ແລະ ທີ່ ເປັນ
ຜະລິດຕະພັນສ ໍາເລັ ດຮູບ (Formulated Product or Finished Product) ໃຫ້ຈາແນກຕາມຄ່
ໍ
າອອກລິດ
(LD50) ໃນຕາຕະລາງດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້

ການຈ ັດລະດ ັບຄວາມອ ັນຕະລາຍຂອງ WHO

LD50 ສ ໍາລ ັບໜູ (mg/kg ນາໜັ
ໍ້ ກ
ຮ່າງກາຍ)

Ia
Ib

ຄວາມອ ັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງສູງ

II
III
U

ຄວາມອ ັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ
ຄວາມອ ັນຕະລາຍປານກາງ
ຄວາມອ ັນຕະລາຍໜ້ອຍ
ບໍ່ ປະກ ົດມີພິດກະທັນຫັນ

ເຂົ້າທາງປາກ

ເຂົ້າທາງຜິວ

-<5

ໜັງ
< 50

5 - 50

50 - 200

50 - 2000

200 - 2000

> 2000

> 2000

5000 ຫຼື ສູງກວ່າ

ໝາຍເຫດ:
LD50 (Lethal Dose) ແມ ່ນອ ັດຕາຂອງທາດເບື່ ອທີ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສ ັດທີ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ
ຊຶ່ ງນ ໍາມາເຮັດການທົດລອງນນັ້ ຕາຍເຖິງ 50%; ຄ່າຂອງ LD50 ໜ້ອຍເທົ່ າໃດຍິ່ ງມີ
ພິດສູງເທົ່ ານນ.
ັ້
Mg - ມວນສານຂອງທາດເບື່ ອ
Kg - ຫົວໜ່ວຍຂອງນາໜັ
ໍ້ ກສ ັດທີ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ

