
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

----------------------------- 

ສ  ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ             ເລກທີ 155 /ນຍ 

ດ  າລດັ 

ວາ່ດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

( ເພສດັຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ) 

- ອີງຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍລດັຖະບານ ແຫງ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ສະບບັ 

ເລກທີ 01/95/ສພຊ, ລງົວນັທີ 8 ມນີາ 1995; 

-  ອີງຕາມ  ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປ່າໄມ ້ສະບບັເລກທີ 01/96, ລງົວນັທີ 11 ຕລຸາ 1996; 

-  ອີງຕາມ  ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຢາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການແພດ ສະບບັເລກທີ 01/ສພຊ, ລງົວນັທີ 8 

ເມສາ 2000; 

-  ອີງຕາມ  ການສະເໜີຂອງລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕີອອກດ  າລດັ 

ໝວດທີ I 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1. ຈດຸປະສງົ 

     ດ  າລດັສະບບັນີມ້ໜີາ້ທີ່ ກ  ານດົລະບຽບຫ ກັການ, ບນັດາມາດຕະການ ກຽ່ວກບັການສ ົ່ງເສມີ, ຄຸມ້ຄອງ, 

ການຂດຸຄ ົນ້, ການຜະລດິ, ການປກູ, ການລຽ້ງ ແລະການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ເພ ່ ອ 

ປກົປກັຮກັສາແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ, ຄວາມອດຸມົສມົບນູ ຂອງທ  າມະຊາດ ແລະ ຮບັປະ 

ກນັການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາໃຫຍ້ ນຍງົ. 

ມາດຕາ 2. ນຍິາມຄ  າສບັຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

1. ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ແມນ່ເພສດັຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ (Materia Medical Pharma-

cognosy/matiere medicale) ຫ   ວດັຖໃຸດໜ ່ ງທີ່ ໄດມ້າຈາກແຫ ງ່ທ  າມະຊາດເຊ່ັນ: ພ ດ, ສດັ ແລະ ແຮ ່

ຈາ່ນ ທີ່ ສາມາດໃຊເ້ປນັວດັຖດຸບິເພ ່ ອຜະລດິເປັນຢາພ ນ້ເມ  ອງ ຫ   ຢາຫ ວງ. 

ມາດຕາ 3. ພນັທະໃນການສ ົ່ງເສມີ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

    ອງົການຈດັຕ ັງ້ທກຸຂ ັນ້ຂອງລດັທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ມໜີາ້ທີ່ ຊີນ້  າ, ນ  າພາ, ຄຸມ້ຄອງ, ສ ົ່ງເສີມການປກົປກັຮກັສາ 

ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ, ການປກູຕ ົນ້ໄມເ້ປນັຢາ ແລະ ການລຽ້ງສດັທີ່ ເປນັຢາ ດວ້ຍການເຜີຍ 

ແຜຂ່ ມ້ນູຂາ່ວສານ, ສ ກສາອບົຮມົໃຫປ້ະຊາຊນົເຫັນໄດຄ້ວາມສ  າຄນັ, ຄນຸຄາ່ຂອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ 

ທີ່ ເປນັຢາ ໃນການຮກັສາສຂຸະພາບຂອງປະຊາຊນົ ແລະການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຊາດ ແລະ ຜນົປະ 

ໂຫຍດທີ່ ພນົລະເມ  ອງ ຈະໄດຮ້ບັຈາກການເອົາໃຈໃສອ່ະນລຸກັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະ 

ຊາດທີ່ ເປັນຢາ. 



ພນົລະເມ  ອງລາວ, ຄນົຕາ່ງດາ້ວ, ຄນົບ ່ມສີນັຊາດ ແລະ ຄນົຕາ່ງປະເທດ ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດດ  າເນນີ 

ທລຸະກດິ ແລະ ຜະລດິຢາຈາກ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ມພີນັທະປກົປກັຮກັສາແຫ ງ່ຊບັພະຍາ 

ກອນດ ັງ່ກາ່ວ, ມໜີາ້ທີ່ ປກູ ແລະ ລຽ້ງທດົແທນ ເພ ່ ອບ ່ ໃຫມ້ກີານບກົແຫງ້. 

ມາດຕາ 4. ຫ ກັການພ ້ນຖານກຽ່ວກບັການສ ົ່ງເສມີການນ  າໃຊ ້ການຄຸມ້ຄອງ ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການປກູລຽ້ງ 

ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

     ຫ ກັການພ ນ້ຖານກຽ່ວກບັການສ ົ່ງເສີມ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາ 

ກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາມຄີ : 

1. ເອົາການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາເປນັວຽກງານຕ ົນ້ຕ , ເອົາ 

ວຽກງານປກູລຽ້ງທດົແທນຄ ນເປນັວຽກງານສ  າຄນັ; 

2. ການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ທີ່ ຕິດພນັກບັການສ ກສາຄ ົນ້ຄວາ້, ການຜະລດິຢາພ ້ນ 

ເມ  ອງ ແລະ ຢາຫ ວງຕອ້ງມແີຜນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ; 

3. ບກຸຄນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແລະ ພາກສວ່ນນ  າໃຊທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ມໜີາ້ທີ່ ປກົປກັ

ຮກັສາ ແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາຂອງຊາດ; 

4. ບກຸຄນົ ຫ   ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ ່ ງ ທີ່ ກ ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ ່ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ແລະ ແຫ ງ່

ເພສດັຊບັພະຍາກອນຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ ່ໜາ້ກດົໝາຍ; 

5. ຕອ້ງນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາຢ່າງມແີຜນການ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົເພ ່ ອການພດັທະ 

ນາຊວີະນາໆພນັແບບຍ ນຍງົ. 

ມາດຕາ 5. ການພວົພນັ ແລະ ການຮວ່ມມ  ສາກນົ 

     ລດັສ ົ່ງເສມີການພວົພນັ ແລະ ການຮວ່ມມ  ສາກນົ ເພ ່ ອການລງົທ ນ, ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ພດັ ທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ອ ່ ນໆ ບນົພ ້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິ

ບດັ ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປນັຢາ. 

ໝວດທີ II 

ການຄຸມ້ຄອງ, ການປກົປກັຮກັສາ, 

ການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

ມາດຕາ 6. ການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

         ການຂດຸຄ ົນ້, ເກບັກູ ້ເພສດັຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປນັຢາຕອ້ງມວິີທີການ ແລະ ນ  າໃຊ ້

    ເຕັກນກິທີ່ ເໝາະສມົ ພອ້ມທງັຖ ກລະດກູານ ຊ ່ ງມຜີນົກະທບົໜອ້ຍທີ່ ສດຸຕ ່ການຂະຫຍາຍພນັຂອງ  

    ພ ດ ແລະ ສດັເພ ່ ອການຍ ນຍງົຄງົຕວົຂອງແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປນັຢາ. 

ມາດຕາ 7. ການຈດັປະເພດ ແລະ ຊະນດິ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນ

ຢາ ຖ ກຈດັປະເພດ ແລະ ຊະນດິດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີ:້ 

1. ພ ດ, ສດັ ແລະ ແຮຈ່າ່ນທີ່ ເປັນຢາຊ ່ ງຫາໄດຍ້າກໃນທ  າມະຊາດ ແລະ ມທີ່າອຽ່ງຈະສນູພນັໄດກ້  ານດົໄວ້

ໃນບນັຊໝີວດທ ີI; 

2. ພ ດ, ສດັ ແລະແຮຈ່າ່ນທີ່ ເປັນຢາຊ ່ ງເປັນທ່າແຮງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສາມາດຜະລິດເປນັສິນ ຄາ້ຮບັ

ໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ເຮັດຂາອອກ ໄດກ້  ານດົໃນບນັຊໝີວດທີ II; 

3. ພ ດ, ສດັ ແລະ ແຮຈ່າ່ນທີ່ ເປັນຢາ ຊ ່ ງມລີກັສະນະແຜຫ່ າຍໃນທ  າມະຊາດ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນໝວດທີ III; 



ມາດຕາ 8. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການອະນຍຸາດ ການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

     ບກຸຄນົ ຫ   ການຈດັຕ ັງ້ ທີ່ ດ  າເນນີການຂດຸຄ ົນ້, ການລາ່ສດັທີ່ ເປັນຢາ, ການຂນົສ ົ່ງ, ການເກບັຮກັ ສາ, 

ການປງຸແຕງ່ ແລະ ການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປນັຢາຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກພາກ ສວ່ນທີ່

ກຽ່ວຂອ້ງ ແລະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພນັການແພດ, ກດົໝາຍປ່າ ໄມ,້ 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະລະບຽງການອ ່ ນໆ ທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງຢ່າງເຂັມ້ງວດ: 

1. ການເກບັກູ,້ ການຂດຸຄ ົນ້ພ ດພນັ ແລະ ການລາ່ສດັທີ່ ເປັນຢາ ຊ ່ ງໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນບນັຊໝີວດທ ີ I ຕອ້ງ 

ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ແລະ ພາກສວ່ນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ; 

2. ການເກບັກູ,້ ການຂດຸຄ ົນ້ພ ດພນັ ແລະ ການລາ່ສດັທີ່ ເປັນຢາ ຊ ່ ງໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນບນັຊໝີວດທີ II ຕອ້ງ

ໄດສ້າ້ງແຜນການເກບັກູ ້ ແລະ ປກູລຽ້ງແທນ ຊ ່ ງແຜນການດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນມຸດັ ຈາກກະຊວງ

ສາທາລະນະສກຸ ແລະ ພາກສວ່ນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ; 

3. ການເກບັກູ,້ ການຂດຸຄ ົນ້ພ ດພນັ ແລະ ສດັທີ່ ເປນັຢາ ໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນບນັຊໝີວດທີ III ຕອ້ງປະຕບິດັ

ຕາມຫ ກັການ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ແລະ ພາກສວ່ນກຽ່ວ ຂອ້ງວາງອອກ; 

4. ທກຸການນ  າເຂົ້າ ແລະ ສ ົ່ງອອກຊະນດິແນວພນັພ ດ, ສດັ, ແມງໄມ,້ ຈລຸິນຊ ີ ແລະ ແຮຈ່າ່ນທີ່ ປນັຢາ

ຕາ່ງໆ ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງເພສດັຊບັພະຍາກອນ 

ຢ່າງເຂັມ້ງວດ. ທກຸໆຊະນດິຢາທີ່ ຈະສ ົ່ງອອກຕອ້ງມກີານປກູລຽ້ງທດົແທນ, ຖາ້ວາ່ບ ່ມກີານປກູລຽ້ງທດົ

ແທນຈະບ ່ ອະນຍຸາດໃຫສ້ ົ່ງອອກ; 

5. ລດັສ ົ່ງເສີມປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາລງົທ ນໃນການປກູພ ດ ແລະ ລຽ້ງສດັທີ່ ເປນັຢາເພ ່ ອເປນັເສດຖະກດິສນິ 

ຄາ້ພາຍໃນ ຫ   ສ ົ່ງອອກ ແລະ ເປັນອາຊບີທດົແທນການປກູຝິ່ ນ ແລະ ຢດຸຕິການຖາງປ່າເຮດັໄຮ;່ 

6. ລດັສະຫງວນລຂິະສິດຕ ່ ທກຸໆຊະນດິຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ແລະ ພມູປນັຍາດ ັງ້ເດມີຂອງ 

ຊາດ,  ນບັທງັຜນົສ  າເລັດຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດ ຕ ່ ເປົ້າໝາຍດ ັງ່ກາ່ວທງັຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງ 

ປະເທດ. 

ມາດຕາ 9. ພນັທະກຽ່ວກບັການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

    ບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຂດຸຄ ົນ້ ຫ   ເກບັກູພ້ ດພນັ ແລະ ລາ່ສດັທີ່ ເປັນຢາ ເພ ່ ອນ  າ

ໃຊເ້ຂົ້າໃນການຜະລດິ ແລະ ຈ  າໜາ່ຍ ທງັຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຕອ້ງປະຕບິດັພນັທະ ຕາມການ

ຕກົລງົຂອງອງົການທີ່ ອອກອະນຍຸາດ ເພ ່ ອປະກອບສວ່ນເຂົາ້ໃນການບລູະນະແລະ ຟ ້ນຟລູະບບົນເິວດວິທະ

ຍາ. 

ໝວດທີ III 

ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

ມາດຕາ 10. ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

      ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາປະກອບດວ້ຍອງົການຄຸ້

ມຄອງຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ນ: 

ກ. ອງົການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ມະຫາພາກຂ ັນ້ສນູກາງ ແມນ່ກະຊວງສາທາລະ 

ນະສກຸ ຊ ່ ງມໜີາ້ທີ່ : 

1. ວາງລະບຽບການ ແລະມາດຕະການກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການຂດຸຄ ົນ້, ການນ  າໃຊ ້ ແລະປກົປກັ

ຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ; 



2. ກວດກາການຂດຸຄ ົນ້ ແລະການໃຊແ້ຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ; 

3. ຊີນ້  າການສ  າຫ ວດແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປນັຢາ ເພ ່ ອດດັແປງ ຫ   ເພ່ີມເຕມີລາຍຊ ່ຊບັ 

ພະຍາກອນທີ່ ເປນັຢາທີ່ ຕອ້ງຈດົເຂົ້າໃນບນັຊອີະນລຸກັ ແລະປກົປກັຮກັສາແຫ ງ່ດ ັງ່ກາ່ວ; 

4. ຈດັຕ ັງ້ການຄ ົນ້ຄວາ້ວິທະຍາສາດຢ່າງຕ ່ ເນ ່ອງ, ຊອກຄ ົນ້ຫາທາດທີ່ ເປນັຢາ ເພ ່ ອພດັທະນາການນ  າໃຊ ້

ແລະ ປງຸແຕງ່ເປນັຢາປວົພະຍາດ; 

5. ໃຫຄ້  າເຫັນແກອ່ງົການທີ່ ມສີິດໜາ້ທີ່ ຕກົລງົ ກຽ່ວກບັການລງົທ ນໃນການຂດຸຄ ົນ້, ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ 

ກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ; 

6. ພວົພນັຮວ່ມມ  ສາກນົໃນວຽກງານຄຸມ້ຄອງ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປກົປກັຮກັສາເພສດັຊບັພະຍາກອນທ  າມະ 

ຊາດ; 

7. ພວົພນັປະສານສມົທບົກບັກະຊວງກະສິກ  າ ແລະປ່າໄມໃ້ນການຄຸມ້ຄອງ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະປກົປກັຮກັສາ

ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ, ພວົພນັປະສານສມົທບົກບັກະຊວງການເງນິ ແລະ ຂະແໜງ 

ການອ ່ນໆ ທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ເພ ່ ອຄຸມ້ຄອງການສ ົ່ງອອກຊບັພະຍາກອນ ທີ່ ເປນັຢາປະເພດຫວງຫາ້ມ, ຮບີ

ຮອ້ນສະກດັກ ັນ້ການສ ົ່ງອອກທີ່ ຜິດກດົໝາຍ; 

8. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອ ່ ນໆ ທີ່ ລດັຖະບານມອບໝາຍໃຫ.້ 

ຂ. ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປນັຢາຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ນ ແມນ່ພະ 

   ແນກສາທາລະນະສກຸແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະເຂດພິເສດຊ ່ ງມສີິດຕກົລງົຕາມນະໂຍບາຍ, ມໜີາ້ທີ່ : 

1. ກ  ານດົ ແລະ ຈດັປະເພດ ແລະ ຊະນດິຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ທີ່ ຫາໄດຍ້າກ, ມຄີນຸ 

ຄາ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ແຜຫ່ າຍ ເພ ່ ອປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັ 

ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ; 

2. ຄຸມ້ຄອງການຂດຸຄ ົນ້, ການນ  າໃຊ ້ແລະ ການອະນລຸກັແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ທີ່ ເປັນຢາ ໃນ

ຂອບເຂດທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ; 

3. ດ  າເນນີການສ  າຫ ວດ ແລະ ຂ ນ້ບນັຊແີຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ, ໂດຍສະເພາະຕ ົນ້ໄມ ້

ທີ່ ເປນັຢາ ຊ ່ ງມຢີູ່ໃນທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ ແລະເອົາໃຈໃສກ່ຽ່ວກບັຕ ົນ້ຢາທີ່ ມໜີອ້ຍ, ມທີ່າອຽ່ງທີ່ ຈະສນູພນັ 

ຫ   ມກີານເກບັກູເ້ປັນຈ  ານວນຫ າຍ ເພ ່ ອສະເໜີຈດັເພ່ີມເຂົາ້ໃນບນັຊຂີອງຕ ົນ້ຢາທີ່ ຈະຕອ້ງອະ ນລຸກັ

ຮກັສາ; 

4. ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາ 

ກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ຂ ັນ້ສນູກາງວາງອອກ; 

5. ໃຫຄ້  າເຫັນແກອ່  ານາດການປກົຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ເຂດພິເສດໃນວຽກງານຄຸມ້ 

ຄອງ, ຂດຸຄ ົນ້, ສ  າຫ ວດ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ; 

6. ປະສານສມົທບົກບັພະແນກກະສກິ  າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ເຂດພິເສດໃນການ

ເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຄຸມ້ຄອງ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ; 

7. ລາຍງານກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ໃຫ້

ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາຂ ັນ້ສນູກາງ ຢ່າງເປັນ 

ປກົກະຕິ; 

8. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອ ່ ນໆ ທີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ. 



ໝວດທີ IV 

ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜ ູລ້ະເມດີ 

ມາດຕາ 11. ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ູມ້ຜີນົງານ 

ບກຸຄນົ ຫ   ການຈດັຕ ັງ້ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ນ ໃນການປະກອບສວ່ນປກົປກັຮກັສາແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນ 

ທ  າມະຊາດທີ່ ເປນັຢາ ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ  ຫລ  ປະຕິບດັນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ມາດຕາ 12. ມາດຕະການຕ ່ ຜ ູລ້ະເມດີ 

ບກຸຄນົ ຫລ  ການຈດັຕ ັງ້ໃດ ທີ່ ໄດລ້ະເມດີດ  າລດັສະບບັນີ ້ ຈະຖ ກສ ກສາອບົຮມົ, ປບັໃໝ ຫລ  ດ  າ

ເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍອີງຕາມກ ລະນໜີກັ ຫ   ເບົາ, ລວມທງັການໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການລະ

ເມດີນ ັນ້ 

ໝວດທີ V 

ບດົບນັຍດັສດຸທ້າຍ 

ມາດຕາ 13. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ມອບໃຫກ້ະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ອ  ານາດການປກົຄອງ

ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ດ  າລດັສະບບັນີຢ້່າງເຂັມ້ງວດ. 

ມາດຕາ 14. ຜນົສກັສດິ 

ດ  າລດັວາ່ດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທີ່ ເປັນຢາ ສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສິດນບັແຕມ່  ລ້ງົລາຍເຊັນເປັນ 

ຕ ົນ້ໄປ. ຂ ກ້  ານດົ, ບດົບນັຍດັ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ຂດັກບັດ  າລດັ ສະບບັນີລ້ວ້ນແຕ ່ຖ ກຍກົເລກີ. 

 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 30.09.2003 

ນາຍກົລດັຖະມນົຕີແຫງ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ 



ບນັຊຊີບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດທ່ີເປັນຢາ 

ລ/ດ ຊ ່ ລາວ ຊ ່ ວທິະຍາສາດ ແລະ ສະກນຸ ໜວດI ໝວດII ໝວດIII ສວ່ນໃຊເ້ຮັດຢາ 

 ສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນ  າ້ນມົ      

1 ງວົບາ Bos sauveli +   ເຂົາ, ກະດູກ 

2 ຊາ້ງ Elephas maximus +   ກະດູກ, ຫ ງັ 

3 ຄວາຍປ່າ Bubalus bubalis +   ເຂົາ 

4 ງວົປ່າ Bos javanicus +   ບີ,ເຂົາ 

5 ເມຍີ Bos gaurus +   ບີ,ເລັບ,ແຂວ້ 

6 ເໝ ອຍ Helarctors malayanus +   ບີ,ເລັບ,ແຂວ້ 

7 ໝີດ  າ Selenarctos thibetanus +   ບີ,ເລັບ,ແຂວ້ 

8 ໂອງ, ມງັ Cervus eldi +   ເຂົາ 

9 ເຍ ອງຜາ Nemorhedus caudatus +   ເລ ້ອດ,ເຂົາ,ກະດກູ,ບີ 

10 ຂາແດງ Pygathix nemaeue +   ໂພ່ນ 

11 ທະນທີກຸຊະນດິ Hylobates sp +   ໂພ່ນ, ກະດູກ 

12 ຄາ່ງ (ໂຄງ) Presbytes franciosis +   ໂພ່ນ, ກະດູກ 

13 ຕະລຸງ Presbytes cristatus +   ໂພ່ນ, ກະດູກ 

14 ຟານດງົ Megamuntiacus vuquangensis +   ເຂົາ 

15 ໝາປ່າ Cuon alpinus +   ແຂວ້,ບີ 

16 ກະທິງ Rhinoceros ulsicornis +   ເຂົາ,ກະດກູ,ບີ 

17 ກວາງ Cervus unicolor +   ເຂົາ 

18 ໄກ ້ Tragulus javanicus +   ເຂົາ 

19 ໝປູ່າ   +  ກະດູກ,ແຂວ້,ຄາງກະໄຕ 

20 ລີງ Macaca sp  +  ໂພ່ນ, ສະໝອງ 

21 ລີງລມົ Nicticebus coucang  +  ໜງັ,ຂນົ 

22 ເຍ ອງ Capricornis sumatrensis +   ນ  າ້ມນັ, ເຂົາ 

23 ໝາລ ງ Melogale personata  +  ນ  າ້ມນັ 

24 ໝລູ ງ Arctonyx collaris  +  ນ  າ້ມນັ 

25 ສິງ Panthera leo +   ບີ,ກະດກູ,ແຂວ້ 

26 ເສ ອລາຍເມກ Neofelis nebalosa +   ໝດົໂຕ 

27 ເສ ອໄຟ Felis temmincki +   ໝດົໂຕ 

28 ເສ ອປ່າ Felis viverrina +   ໝດົໂຕ 

29 ເສ ອໂຄງ່ Pnthera tigris L +   ໝດົໂຕ 

30 ເສ ອດາວ Panthera pardus +   ຂນົ,ແຂວ້,ເລັບ 

31 ແຮດ Rhinoceros unicornis L +   ໝດົໂຕ 

 ສດັປີກ      

1 ໄກປ່່າ Gallus gallus  +  ເດ ອຍ 

2 ໄກຂ່ວາ Lophura nycthemera +   ເດ ອຍ 

3 ໄກດ່  າ   +  ໝດົໂຕ 

4 ກາດ  າ   +  ກະດູກ,ໝດົໂຕ 

5 ນກົຍຸງ Pavo muticus +   ຂນົ, ບີ, ກະດູກ 

6 ນກົຫງົ Pelecanus philipensis +   ຂນົ, ສບົ 

7 ນກົສາລິກາ Gracula religioss +   ບີ,ກະດກູ 

8 ນກົເປັດກາ່ປີກຂາວ Cairina scutulata +   ນ  າ້ມນັ 

9 ນກົແອ່ນ   +  ຮງັ 

10 ນກົກອງກອດ Polyplectron bicalearatum +   ສບົ,ເດ ອຍ 

11 ນກົກາຮີງ   +  ໝດົໂຕ 



12 ນກົກກົ Buceros bicornis +   ສບົ 

13 ນກົກາໄຊ   +  ໝດົໂຕ 

14 ເຜ້ີງ    + ນ  າ້,ຮງັ 

15 ເຈຍ    + ຂ້ີເຈຍ 

16 ຕ ່    + ຮງັ 

17 ຂ້ີສດູ    + ຮງັ 

18 ແຮງ້ Sarcogyps calvas  +  ກະດູກ 

19 ແຫ ວ Fam:Accipitridac  +  ກະດູກ,ເລັບ,ສບົ 

20 ຮຸງ້  +   ກະດູກ,ເລັບ,ສບົ 

 ສດັເລ ອຄານ      

1 ແຂ ້ Crocodylus siamensis +   ແຂວ້,ບີ 

2 ເຕ່ົາ Chinemys reevesii  +  ກະດູກ,ອອງ,ເອີກ 

3 ງເູຫ  ອມ Python reticulatus +   ປ້ອງຄ ,ດກູ,ບີ 

4 ງຫູລາມ Python molurus +   ປ້ອງຄ ,ກະດູກ,ບີ 

5 ງຈູງົອາງ Ophiophgus hannah +   ໝດົໂຕ 

6 ງເູຫ່ົາ  +   ໝດົໂຕ 

7 ເໝ້ັນ Hystrix hodgsoni +   ໂພ່ນ,ບີ,ກະດູກ 

8 ລ່ິນ Manis pentadactyla +   ເກັດ 

9 ບາ່ງລົວ້ Hylopetes lepidus  +  ກະດູກ,ໂພ່ນ 

10 ກບັແກ ້ Gekko gekko L   + ໝດົໂຕ 

11 ແລນ Vanarus salvator  +  ນ  າ້ມນັ 

12 ຈອນຟອນ   +  ກະດູກ,ແຂວ້ 

13 ອ ົນ້ Rhizomys sp  +  ເລ ້ອດ 

14 ຫງອນ   +  ໂພ່ນ,ຂນົ,ກະດກູ 

15 ກະທ້າງ Calotes sp  +  ດກູ, ຄາງກະໄຕ 

 ປາ      

1 ປາຂາ່ Orcaella brevirostris +   ບີ, ນ  າ້ມນັ 

2 ປາຝາ Carapax amydae  +  ບີ,ກະດກູ,ເອີກ,ອອງ 

3 ປາຝາໄລ Himantura chaophraya  +  ໄລ,ບີ 

4 ຫອນເງ ອກ(ປະກາລງັ)   +  ຫອນ 

5 ປາບ ກ Pagasianodom gigas Chevey  +  ບີ, ນ  າ້ມນັ ,ກະດກູ 

6 ປາໝໝູາດ   +  ບີ, ນ  າ້ມນັ ,ກະດກູ 

7 ປາແຂ ້   +  ບີ, ນ  າ້ມນັ ,ກະດກູ 

8 ປາຄ ່     + ບີ 

9 ປາຄ ່ ກ ັງ້   +  ໝດົໂຕ 

10 ປາກວານ   +  ບີ, ກະດກູ 

11 ປາຊວຍ   +  ນ  າ້ມນັ 

 ພ ດ      

1 ກດູຕີນຮຸງ້ Boerhaavia repens L.C36 +   ຮາກ 

2 ກງົສະເດັນ Croton sp  +  ໝດົຕົນ້ 

3 ເກດສະໜາ Aquilaria agallocha Pierre +   ໝດົຕົນ້ 

4 ເກ ອ້ມ Canarium kerrii CRAIB A   + ໝາກ,ຢາງ 

5 ແກວ້ຮາກຫອມ Alyxia divaricataPIT   + ຮາກ 

6 ກອກດອ່ນ Spondias sp   + ເປ ອກ 

7 ກອຍ Dioscorea hispida Venn   + ຫວົ 

8 ກະຊາຍ (ຫວາ້ນ) Boesenbergia rotunda (L.) Mansf   + ຫວົ 

9 ເກ ອ Diospyros mollis Griff  +  ຫມາກ 



10 ກະທ  (ຫວາ້ ) Zingiber zerumbet (Linn.) Smith   + ຫວົ 

11 ຂມົລະຫວານຈ ້ Evodia lepta (Spreng) Merr +   ຫມດົຕົນ້ 

12 ຂ້ີຫມີນ້ຕ ົນ້ Careya herbacea Roxb  +  ລ  າຕ ົນ້ 

13 ຂີງແຄງປາກ ັງ້ Homalomena aromatica Schott   + ເຫງ້ົາຫວົ 

14 ເຂົາຮ  (ເຄ ອ) Tinospora crispa MIERS   + ເຄ ອ 

15 ຂະຍອມພ ູ Rauwolfia serpentina Benth   + ຮາກ 

16 ຂະຍອມພ ູ R. verticillata (Lour.) Baill   + ຮາກ 

17 ຂີງຜາ Zingiber sp   + ຫວົ 

18 ເຂ້ົາຫລາມດງົ Goniothalamus saigonensis P   + ລ  າຕ ົນ້ 

19 ແຄຫ່ອມ Cinnamomum zeylanicum Nees  +  ເປ ອກ,ໃບ 

20 ແຄຫ່ມູ ່ Cinnamomum obtusifolium Nees   + ເປ ອກ,ໃບ 

21 ແຄເ່ຜັດ Cinnamomum sp   + ເປ ອກ,ໃບ 

22 ເຄັງ (ໄມ)້ Dialium cochinchinense P   + ລ  າຕ ົນ້ 

23 ຈີ່ນາຍກອ້ມ Adenosma capitatum Benth   + ໃບ,ລ  າ 

24 ຈນັຈມູ Amomum aromaticum Roxb   + ໝາກ 

25 ຈນັໄດ Dracaena cambodiana P   + ແກນ 

26 ຈອງບາ Sterculia lychnophora HANCE   + ໝາກ 

27 ຈນັບາ Illicium verum Hook. F  +  ລ  າຕ ົນ້,ດອກ,ໝາກ 

28 ຈນັແດງ Pterocarpus indicus L  +  ແກນຕົນ້ 

29 ສ ົມ້ມ  Terminalia chebula Retz   + ໝາກ 

30 ແສງເບ ່ ອ Strychnos nux vomica L   + ແກນ່ 

31 ແສງຄ  າຕ ົນ້ Terminalia nigrovenulosa P  +  ເປ ອກຕົນ້ 

32 ສ ົມ້ຂ້ີມອນ Embelia ribes Burm   + ຫມາກ 

33 ໄສໄ້ກ(່ເຄ ອ) Morinda officinalis F.C.   + ເຄ ອ 

34 ສອ່ງຟ້າ Clausena harmandiana P  +  ໃບ 

35 ສີໄຄຕົນ້ Litseea cubeba (Lour.) Pers  +  ລ  າ, ນ  າ້ມກັຈາກຕົນ້ 

36 ໄສຊ້າ້ງ Bauhinia sp  +  ເຄ ອ 

37 ສະລີປີ Piper retrofractum Wall  +  ຫມາກ,ເຄ ອ 

38 ຊາງຈງິ Dendrocalamus strictus Nees +   ລ  າຕ ົນ້ 

39 ຊນັຊີ Zingiber sp.   + ຫວົ 

40 ຊາ້ປ່າ Helicteres hirsuta Lour   + ເປ ອກ 

41 ຊາຍນອນດຽວ Pyrrhosia lingua (Thunb.)   + ເຫ້ົງາຮາກ 

42 ຊິມ (ເຄ ອ) Streptocaulon tomentosum W   + ຮາກ,ເຄ ອ 

43 ຊາ້ Shorea falcata J.E.   + ລ  າ,ຮາກ 

44 ຊາ້ຈວງ Cinnamomum cassia BL   + ເປ ອກ,ໃບ 

45 ຍາ  (ກກົ) Styrax tonkinense P   + ຢາງ 

46 ຢາງບງົ Nothaphoebe umbelliflora Bl   + ເປ ອກ 

47 ຢິກບ ່ ຖອງ Eurycoma longifolia Jack   + ລ  າ,ຮາກ 

48 ຍ ປ່າ Morinda tinctoria Roxb   + ລ  າ,ໃບ 

49 ຍາງ (ຕົນ້) Hopea hainanensis Merr   + ເປ ອກຕົນ້ 

50 ດອກເຜ້ີງ Saccolabium albolineatum Teysm   + ໝດົຕົນ້ 

51 ແດງດາ່ນ (ເຄ ອ) Sargentodoxa cuneata (Oliv) Rehd  +  ຮາກ,ເຄ ອ 

52 ດູເ່ລ ອດ Pterocarpus macrocarpus Kurz +   ເປ ອກຕົນ້ 

53 ຕມູກາແດງ Strychnos sp +   ໝາກ, ແກນຕົນ້ 

54 ຕມູ (ຫມາກ) Aegle marmelos Corr   + ໝາກ 

55 ຕອ່ມເງນິ Stephania rotunda Lour   + ຫວົ 

56 ຕີນຈ  າ Ardisia silvestris Pit  +  ຮາກ ,ລ  າ 



57 ຕີນເປັດ Alstonia scholaris L   + ໝດົຕົນ້ 

58 ຖ ົ່ມ Adenia cordifolia (Willd) Hook   + ລ  າຕ ົນ້ 

59 ເທ້ົາສານ Rhapis laosensis Becc   + ລ  າ,ຮາກ 

60 ທຽນດ  າ Abronia angusta   + ແກນ່ໝາກ,ລ  າຕ ົນ້ 

61 ນມົຜາ Stalactite/stalacmite   + ນມົຕິດຜາ 

62 ນ  າ້ເຕ້ົານອ້ຍ Polyalthia suberosa Benth.Hook   + ລ  າ,ຮາກ 

63 ເບເບລິນ Mahonia nepalensis D C +   ຮາກ 

64 ບີຄນົ Brucea sumatrana Roxb   + ລ  າຕ ົນ້ 

65 ເປ້ົາເລ ອດ Croton robustus Kurz  +  ລ  າ 

66 ປະດງົເລ ອດ Dalbergia bariensis P  +  ເຄ ອ  

67 ປ ສາ Broussonetia papyriferaVent   + ເປ ອກ 

68 ຜ່າສາມ Flacourtia montana Grah   + ລ  າຕ ົນ້ 

69 ຝນົແສນຫາ Stixis scandens Lour  +  ລ  າຕ ົນ້ 

70 ຝາງແດງ Caesalpinia sappan Linn +   ແກນຕົນ້ 

71 ພງັຄີ Croton tomentosus Mull   + ຮາກ 

72 ຟອດຟາວ Gouania leptostachya D C   + ຫມດົເຄ ອ 

73 ມນັອອ້ນລີງ Polygonum multiflorum Thunb   + ຫວົ 

74 ມນັຂາໄກ ່ Codonopsis sp   + ຫວົ 

75 ໄມໂ້ລງເລງ Fokienia hodginsii (Dunn.) 

A. Henry et Thomas 
  + ໝດົຕົນ້ 

76 ມກູໃຫຍ ່ Holarrhena antidysenterica Wall   + ເປ ອກຕົນ້ 

77 ມວ່ງກະສ  Mangifera sp  +  ເປ ອກ 

78 ມວ້ຍເລ ອດ Gnetum latifolium BL   + ເຄ ອ 

79 ມອນກາ Caesalpinia rhombifolia J.E  +  ລ  າຕ ົນ້ 

80 ມຸງ້ກະຕາ່ຍ Oldenlandia capitellata O.Kze  +  ຫມດົຕົນ້ 

81 ຢານາງແດງ Limacia sp  +  ຮາກ,ເຄ ອ 

82 ຢາຫວົ Smilax glabra Roxb   + ຫວົ 

83 ເລັບມ ນາງ Schefflera elliptic Harms   + ເປ ອກ,ລ  າ 

84 ເລັບມ ນາງໜາມ Acanthopanax gracilistrylus W.W. Smith +   ເປ ອກ 

85 ເລັບຮຸງ້ Celtis sp  +  ເຄ ອ 

86 ຫວົສາມສິບ Stemona tuberosa Lour   + ຫວົ 

87 ຫວາ້ນລາຍ Anoectochilus formosusHayana +   ໝດົຕົນ້ 

88 ໜາດສອ້ຍ Leonurus heterophyllus Sweet   + ໃບ,ລ  າ 

89 ຫາດມີ ້ Artocarpus lakoocha Roxb  +  ແກນຕົນ້ 

90 ຫມາກແຕກ (ເຄ ອ) Celastrus paniculata Willd  +  ຮາກ,ເຄ ອ 

91 ແໜ່ງ Amomum ovoideum P  +  ໝາກ,ຮາກ 

92 ເໝ ອດຄນົ Scleropyrum wallichianum Arnott   + ລ  າຕ ົນ້ 

93 ອຽນດອ່ນ Osbeckia chinensis L  +  ຮາກ 

94 ອອ້ຍສາມສວນ Streptocaulon extensum Wight   + ເຄ ອ 

95 ຮີງ້ຂາວ Taxus sp  +  ລ  າຕ ົນ້ 

96 ແຮມ (ເຄ ອ) Coscinium usitatum P  +  ເຄ ອ 

 


