
ຂະບວນການຂ ຶ້ນທະບຽນກະສິກ າອນິຊ,ີ 
ມາດຕະຖານ ເງ  ື່ອນໄຂຕື່ າງໆ ແລະ ຄື່ າໃຊ ຶ້ຈື່ າຍ.

ທື່ ານ ນາງ ມນົທດິາ ສສີມົພູ
ພະແນກມາດຕະຖານ ແລະ ການຢ ຶ້ງຢ ນ, ກມົປູກຝ ງ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປື່ າ ໄມ ຶ້
ເບີໂທ: 021 412350, 020 2922 7755



ໂຄງ ຮື່ າງ ການຈ ດຕ ຶ້ງ ຂອງກມົປູກຝ ງ

ພະແນກແຜນການ ແລະ ການ ຮື່ ວມມ ພະແນກບ ລຫິານ

ພະແນກລະບຽບການ ພະແນກ ລງົທ ນ ດ ຶ້ານການປູກຝ ງ

ພະແນກກ ກກ ນພ ດ ພະແນກມາດຕະຖານ ແລະ ການຢ ຶ້ງຢ ນ

ສູນ ມາດ ຕະ ຖານກະສກິ າສະອາດ

ສູນປຶ້ອງກ ນພ ດ

ຂະແໜງປູກຝ ງ ແຂວງ

ກມົ ປູກຝ ງ

ພະ ແນກ ຄ ຶ້ມຄອງການ ປ ງ ແຕື່ ງ



ໂຄງຮື່ າງການຈ ດຕ ຶ້ງຂອງພະແນກມາດຕະຖານ

ຫວົໜຶ້າພະແນກ
Director

ຮອງຫວົໜຶ້າພະແນກ 1

Deputy Director

ກ ື່ ມວຽກ ກວດກາ ແລະ ຮ ບຮອງ
Accreditation

ກ ື່ ມວຽກພ ດທະນາມາດຕະຖານ
Standard Development 

ຮອງຫວົໜຶ້າພະແນກ 2
Deputy Director

ກ ື່ ມວຽກກວດກາ ແລະ ຢ ຶ້ງຢ ນ
Certification 



ບ ໍ່ ໄດນ້  ຳໃຊສ້ຳນເຄມ ີ

ນ  ຳໃຊຝ້ ໍ່ນຄອກຝ ໍ່ນບ  ໍ່ມ

ມກີຳນຈດູຫລືຖຳງ

ສຳມຳດນ  ຳໃຊສ້ຳນເຄມໄີດແ້ຕໍ່ຕອ້ງຢູໍ່
ໃນຂອບເຂດທີໍ່ ກ  ຳນ  ດໄວ້

ກະສກິ  ຳທີໍ່ ດີ GAP = Good 

Agriculture Practice

ກະສກິ  ຳບ ໍ່ ນ  ຳໃຊຢ້ຳສດັຕພືູດ
PFP = Pesticide free 

production 

ກະສກິ  ຳອນິຊີ

OA=Organic agriculture

ບ ໍ່ ອະນ ຍຳດນ  ຳໃຊຢ້ຳຂຳ້ແມງໄມ ້ ຈຳກເຄມສີງັ
ເຄຳະທ ກປະເພດ

ຫຳ້ມນ  ຳໃຊສ້ຳນເຄມສີງັເຄຳະທ ກປະເພດ

ກະສກິ  ຳທ  ຳມະຊຳດ

Traditional agriculture

ກະສກິ  ຳສະອຳດ



ກຳນຜະລິດກະສກິ  ຳອນິຊແີມ ໍ່ນຫຍງັ?

ລະບ  ບກຳນຜະລິດ
ກະສກິ  ຳອນິຊີ

ແມ ໍ່ນກຳນ
ຜະລິດທີໍ່ ບ ໍ່ ນ  ຳ
ໃຊສ້ຳນເຄມ ີ

ດຳ້ນ
ສ ຂະພຳບ: 

ສ ຂະພຳບຄ  ນ, 
ສດັ ແລະ

ສິໍ່ ງແວດລອ້ມ

ຄວຳມຫວໍ່ຳງ
ໃຍ: ຍ ກປະຈ 
ບນັ ແລະ
ຄ  ນຫ  ນ້ຫລງັ

ດຳ້ນຄວຳມ
ເປັນທ  ຳ: 

ສິໍ່ ງແວດລອ້ມ
ແລະ ກຳນ
ດ  ຳລ  ງຊວີດິ

ດຳ້ນນເິວດ: 
ກຳນອະນ ລກັ
ຊວີະນຳໆພນັ

ລະບ  ບກຳນຜະລິດກະສກິ  ຳອນິຊໄີດກ້ວມເອ ຳ 4 ປດັສະຍຳ



ກຳນຜະລິດກະສກິ  ຳອນິຊແີມ ໍ່ນຫຍງັ?

1. ກຳນໝ ນວຽນຂອງທຳດອຳຫຳນ
2. ທຳດອຳຫຳນມຄີວຳມສ  ມດ ນ
3.ມຄີວຳມຫ ຳກຫ ຳຍຢໍ່ຳງສ  ມດ ນ
4.ອະນ ລກັແລະຟ້ືນຟນູເິວດ
ກະສກິ  ຳ
5.ອຳໃສກ  ນໄກທ  ຳມະຊຳດ
6.ເພີງພຳຕ  ນເອງດຳ້ນປດັໃຈກຳນ
ຜະລິດ



ມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊລີາວ

 ມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊີ ແມື່ ນວທິີການ 
ແລະ ຂ ຶ້ກ ານດົ ເງ  ື່ອນ ໄຂການຜະລດິກະສກິ າ
ອນິ ຊີໃນທ ກຂ ຶ້ນ ຕອນ ເລີື່ ມແຕື່ ການ ປູກ,
ຈນົ ຮອດ ຂ ຶ້ນ ຕອນການປ ງ ແຕື່ ງ, ການຈ ດ 
ການ, ການເກ ບຮ ກສາ, ການຂນົ ສົື່ ງ ແລະ
ການ ເກ ບ ກື່ ຽວ ຜນົ ຜະ ລດິ ຈາກ ທ າ ມະ ຊາດ,
ໂດຍ ປະຕິບ ດ ຕາມມາດຕະຖານກະສກິ າອນິ 
ຊີ ຂອງ ສ ປ ປ  ລາວ

 9 ໝວດ 31 ມາດ ຕາ
 ເງ  ື່ອນ ໄຂ ມາດ ຕະ ຖານ 92 ຂ ຶ້
 ເງ  ື່ອນ ໄຂກ ື່ ມ 44 ຂ ຶ້



ມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊີ

 ຫ  ກ ການ ລວມ
 ລະ ບບົ ນິເວດ ພາຍ ໃນ ຟາມ
 ໄລ ຍະ ການ ປ ບ ປື່ ຽນ ຫ  ໄລ ຍະ ຂ ຶ້າມຜື່ ານ: ພ ດ 

ລົ ຶ້ມລ ກ 12 ເດ ອນ, ໄມ ຶ້ໃຫ ຶ້ໝາກ 18 ເດ ອນ, 
ການ ຂ ຍກົ ເວ ຶ້ນ ໄລ ຍະ ປ ບ ປື່ ຽນ

 ຊະ ນດິ ແລະ ແນະ ພ ນ ພ ດ
 ຄວາມຫ າກຫ າຍ ຂອງພ ດ ພາຍໃນ ຟາມ
 ການ ປຶ້ອງກ ນ ແລະ ການ ກ າຈ ດ ສ ດ ຕູ ພ ດ

 ການ ປຶ້ອງກ ນ ການ ປົນ ເປ ຶ້ອນ
 ການ ປ ງແຕື່ ງ
 ການ ຫ ື່ ມ ຫ ື່

 ຜູ ຶ້ຮ ບ ຈ ຶ້າງການ ຜະ ລດິ
 ການ ໃຊ ຶ້ສະຫ າກ ແລະ ກາໝາຍ ກະ ສິກ າອນິ ຊີ

ລາວ: 95%, 70% ແລະ ໜຶ້ອຍກວື່ າ 70% 
ແລະ ຜນົ ຜະ ລດິ ໄລ ນະ ປ ບ ປື່ ຽນ

 ເອ ກະ ສານ ຊ ຶ້ອນ ທຶ້າຍ



ຂະບວນການອອກໃບຢ ຶ້ງຢ ນ

1. ການ ສະ ໝ ກ
2. ການກວດ ກາ
3. ການຢ ຶ້ງ ຢ ນ
4. ການ ຕ ື່ ອາ ຍ ການຢ ຶ້ງ ຢ ນ



ຂະບວນການອອກໃບຢ ຶ້ງຢ ນ

ຜູສ້ະໝກັຂ ກຳນຢັງ້ຢືນ

ພະແນກມຳດຕະຖຳນ ແລະ ກຳນ
ຢັງ້ ຢືນ

ຜູທ້  ບທວນດຳ້ນເຕັກນກິ

ພະນກັງຳນກວດກຳ

ຄະນະພິຈຳລະນຳຢັງ້ຢືນ

ຄະນະພິຈຳລະນຳຢັງ້ຢືນ

ກ  ມປກູຝງັ

ຍືໍ່ ນໃບສະໝກັຫຳກ  ມປກູຝງັ

ທ ບທວນເອກະສຳນ

ກວດກຳພ້ືນທີໍ່  ແລະ ຂຽນລຳຍງຳນ

ທ ບທວນຄວຳມຖກືຕອ້ງຂອງ
ບ  ດລຳຍງຳນ

ກອງປະຊ ມພິຈຳລະນຳກຳນຢັງ້ຢືນ

ແຈງ້ຜ  ນກຳນພິຈຳລະນຳໃຫຜູ້້
ສະໝັກ້

ອະນ ມດັອອໃບຢັງ້ຢືນ

ຜໍ່ຳນ

ບ
 ໍ່ ຜ
ໍ່ຳນ



ໃບຢ ຶ້ງຢ ນ

ອາ ຍ ໃບຢ ຶ້ງຢ ນ 2 ປີ

ນ ບແຕື່ ມ ຶ້ລງົລາຍເຊ ນເປ ນຕົ ຶ້ນໄປ



ເອກະສານທີື່ ຕ ຶ້ອງກະກຽມ

1. ໃບສະເໜີ ຂ ຢ ຶ້ງຢ ນ ແບບ ຟາມ ດຽວ
2. ຂ ຶ້ຕກົລງົຂ ການຢ ຶ້ງຢ ນກະສກິ າອນິຊ ີ(ໃບສ ນຍາຂ ການຢ ຶ້ງຢ ນກະສກິ າອນິຊ)ີ
3. ແບບຟອມ ການສະໝ ກພ ຶ້ນທີື່ ການຜະລດິ ເພ ື່ ອຂ ການຢ ຶ້ງຢ ນກະສກິ າອນິຊີ
4. ເອກະສານທີື່ ຕ ຶ້ອງປະກອບນອກຈາກແບບຟອມມ:ີ 
4.1 ແຜນທີື່ ສວນ ຫ   ຟາມ ທີື່ ສາມາດບອກທາງໄປຫາສວນ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຟາມຕນົເອງ

4.2 ແຜນວາດສວນຫ  ຟາມ ທີື່ ບົື່ ງບອກເຖງິທ ກຈ ດທີື່ ສ າຄ ນພາຍໃນ ເຊ ື່ ນ: ແປງປູກ, ເຮ ອນເຮ ດຝ ື່ ນ, ບື່ ອນຢູື່ , ບື່ ອນເກ ບນ ຶ້າ, ໂຮງເຮ ອນບື່ ອນເກ ບມ ຶ້ຽນເຄ ື່ ອງມ , ບື່ ອນລ ຶ້າງ
ຜນົຜະລດິ, ບື່ ອນຢູື່ , …. 

4.3 ແຜນການຜະລດິປະຈ າປີ ທີື່ ລະບ ງວດ, ໄລຍະເວລາ, ປີ, ຊະນດິພ ດ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ເປ ນຕົ ຶ້ນ
4.4 ລະບຽບ ຫ   ຂ ຶ້ກ ານດົຕື່ າງໆ ແລະ ຂ ຶ້ມູນດ ຶ້ານວຊິາການ ທີື່ ໃຊ ຶ້ພາຍໃນສວນ
4.5 ລາຍການຂອງຝ ື່ ນ, ຢາ, ຂາເຂົ ຶ້າປ ດໃຈການຜະລດິ
4.6 ແບບຟອມການບ ນທ ກທີື່ ໃຊ ຶ້ໃນສວນ ຫ   ຟາມ (ບ ນທ ກການປູກ, ການໃສື່ ຝ ື່ ນ, ການເຮ ດຝ ື່ ນ, ການເກ ບກື່ ຽວ, ການປ ງແຕື່ ງ ຫ   ແປຮູບ, ການຂາຍ, ບດົສະຫ  ບ
ສ ງລວມ ແລະ ແບບຟອມອ ື່ ນໆ ທີື່ ໃຊ ຶ້
4.7 ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ/ໃບອະນ ຍາດດ າເນນີທ ລະກດິ
4.8 ໃບຢ ຶ້ງຢ ນການນ າໃຊ ຶ້ພ ຶ້ນທີື່  (ໃບຕາດນິ ຫ   ໃບສ ນຍາເຊາົ ຫ   ສ ນຍາສ າປະທານ ທີື່ ດນິ)



ເອກະສານທີື່ ຕ ຶ້ອງກະກຽມ
ລາຍການແບບຟອມ

1. ໃບສະເໜີ ຂ ການຢ ຶ້ງຢ ນ ແບບ ກ ື່ ມ
2. ຂ ຶ້ຕກົລງົຂ ການຢ ຶ້ງຢ ນກະສກິ າອນິຊ ີ(ໃບສ ນຍາຂ ການຢ ຶ້ງຢ ນກະສກິ າອນິຊ)ີ
3. ແບບຟອມ ການສະໝ ກພ ຶ້ນທີື່ ການຜະລດິ ເພ ື່ ອຂ ການຢ ຶ້ງຢ ນກະສກິ າອນິຊີ
4. ລາຍລະອຽດຂອງສະມາຊກິກ ື່ ມ (Grower List)
5. ເອກະສານທີື່ ຕ ຶ້ອງປະກອບນອກຈາກແບບຟອມມ:ີ 
5.1 ແຜນທີື່ ສວນ ຫ   ກ ື່ ມ ທີື່ ສາມາດບອກທາງໄປຫາກ ື່ ມ ແລະ ຂອບເຂດຂອງກ ື່ ມຕນົເອງ
5.2 ແຜນວາດລວມຂອງສວນ ຫ   ຟາມ ຂອງສະມາຊກິພາຍໃນກ ື່ ມ 
5.3 ແຜນການຜະລດິປະຈ າປີ ທີື່ ລະບ ງວດ, ໄລຍະເວລາ, ປີ, ຊະນດິພ ດ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ ເປ ນຕົ ຶ້ນ
5.4 ປ ຶ້ມຄູື່ ມ  ລະບບົຄວບຄ ມພາຍໃນກ ື່ ມ
5.5 ລະບຽບ ຫ   ຂ ຶ້ກ ານດົຕື່ າງໆ ແລະ ຂ ຶ້ມູນດ ຶ້ານວຊິາການ ທີື່ ໃຊ ຶ້ພາຍໃນກ ື່ ມ
5.6 ລາຍການຂອງຝ ື່ ນ, ຢາ, ຂາເຂົ ຶ້າປ ດໃຈການຜະລດິ
5.7 ແບບຟອມການບ ນທ ກທີື່ ໃຊ ຶ້ໃນກ ື່ ມ, ສວນ ຫ   ຟາມ ຂອງສະມາຊກິ (ບ ນທ ກການປູກ, ການໃສື່ ຝ ື່ ນ, ການເຮ ດຝ ື່ ນ, ການເກ ບກື່ ຽວ, ການປ ງແຕື່ ງ ຫ   ແປຮູບ, ການຂາຍ
, ບດົສະຫ  ບສ ງລວມ ແລະ ແບບຟອມອ ື່ ນໆ ທີື່ ໃຊ ຶ້
5.8 ຂ ຶ້ຕກົລງົຂອງການສ ຶ້າງຕ ຶ້ງກ ື່ ມ
5.9 ໂຄງຮື່ າງການຈ ດຕ ຶ້ງຂອງກ ື່ ມ
5.10 ໃບຢ ຶ້ງຢ ນການນ າໃຊ ຶ້ພ ຶ້ນທີື່  (ໃບຕາດນິ ຫ   ໃບສ ນຍາເຊາົ ຫ   ສ ນຍາສ າປະທານ ທີື່ ດນິ)
5.11 ເອກະສານອ ື່ ນໆ ທີື່ ໄດ ຶ້ນ າໃຊ ຶ້ພາຍໃນກ ື່ ມ ຫ   ເປ ນຮື່ າງແບບຟອມທີື່ ຈະນ າໃຊ ຶ້



ສິື່ ງທີື່ ຄວນເອາົໃຈໃສື່ ໃນການຂ ຢ ຶ້ງຢ ນ ແລະ ຮ ກສາໃບຢ ຶ້ງຢ ນ

 ສ າຫ  ບຊາວກະສກິອນ ( ມາດຖານການປູກຝ ງ, ລະບຽບ...)
- ກຽມ ຄວາມ ພ ຶ້ອມ: ສ ກສາມາດ ຕະຖານ, ການ ຜະລດິ ຕາມ ມາດ ຕະຖານ, ການ ຈດົ ບ ນ ທ ກ, ປະກອບ ແບບ ຟອມສະໝ ກ ແລະ ຕ ື່ ອາຍ (ກື່ ອນ ໝດົ ອາຍ ໃບຢ ຶ້ງຢ ນ 60 
ວ ນ)
 ສ າຫ  ບສວນຂະໜາດນ ຶ້ອຍ-ກາງ ແລະ ໃຫຍື່ :
- ກຽມ ຄວາມ ພ ຶ້ອມ: ສ ກສາມາດ ຕະຖານ, ການ ຜະລດິ ຕາມ ມາດ ຕະຖານ, ການ ຈດົ ບ ນ ທ ກ, ປະກອບ ແບບ ຟອມສະໝ ກ ແລະ ຕ ື່ ອາຍ (ກື່ ອນ ໝດົ ອາຍ ໃບຢ ຶ້ງຢ ນ 60 
ວ ນ)
 ສ າຫ  ບບ ລສິ ດ: 
- ສ ກສາມາດ ຕະຖານ, ການ ຜະລດິ ຕາມ ມາດ ຕະຖານ, ການ ຈດົ ບ ນ ທ ກ, ປະກອບ ແບບ ຟອມສະໝ ກ ແລະ ຕ ື່ ອາຍ (ກື່ ອນ ໝດົ ອາຍ ໃບຢ ຶ້ງຢ ນ 60 ວ ນ)
 ສົື່ ງອອກ: 
- ກຽມ ຄວາມ ພ ຶ້ອມ: ການ ຜະລດິ ຕາມ ມາດ ຕະຖານ, ການ ຈດົ ບ ນ ທ ກ, ປະກອບ ແບບ ຟອມສະໝ ກ ແລະ ຕ ື່ ອາຍ (ກື່ ອນ ໝດົ ອາຍ ໃບຢ ຶ້ງຢ ນ 60 ວ ນ)



ຄື່ າໃຊ ຶ້ຈື່ າຍ



ຄື່ າໃຊ ຶ້ຈື່ າຍ

 ອງີຕາມ ລ ດຖະບ ນຍ ດ ຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ວື່ າ
ດ ຶ້ວຍ ຄື່ າທ ານຽມ ແລະ ຄື່ າບ ລກິານ, ສະບ ບເລກທ ີ002/ປປທ, ລງົວ ນທ ີ17.06.2021ອະທບິາຍ
ເລ ື່ ອງຄື່ າໃຊ ຶ້ຈື່ າຍຕື່ າງໆທີື່ ຈ າເປ ນ.

ລ
/
ດ

ລາຍການ ຄື່ າທ ານຽມ ຫວົໜື່ ວຍ ອ ດຕາ (ກບີ)

1 ໃບຢ ຶ້ງຢ ນມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊີ ແລະ ມາດຕະ ຖານ
ກະສກິ າທີື່ ດີ (ສະໝ ກໃໝື່ )

ໃບ 50,000

2 ໃບຢ ຶ້ງຢ ນຂ ຕ ື່ ອາຍ ມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊີ ແລະ ມາດຕະ
ຖານກະສກິ າທີື່ ດີ

ໃບ 50,000

3 ໃບຢ ຶ້ງຢ ນຝ ື່ ນອນິຊີ ທີື່ ໃຊ ຶ້ໃນພ ຶ້ນທີື່ ຂ ການຢ ຶ້ງຢ ນຕາມ
ມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊີ

ໃບ 50,000



ລ/
ດ

ລາຍການ ຫວົໜື່ ວຍ ອ ດຕາ (ກບີ)

1 ສ ງລວມ, ຄົ ຶ້ນຄວ ຶ້າ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແລະ ກະກຽມ
ເອກະສານ ເພ ື່ ອລງົກວດກາພ ຶ້ນທີື່

ຄ ຶ້ງ 250,000

3 ສ ງລວມ, ຄົ ຶ້ນຄວ ຶ້າ ແລະ ປະເມນີ ແລະ ຂຽນບດົລາຍງານ
ສະເໜີ ຕ ື່ ຄະນະກ າມະການພຈິາລະນາອອກໃບຢ ຶ້ງຢ ນ

ຄ ຶ້ງ 250,000

4 ການລງົກວດກາພ ຶ້ນທີື່ ການຜະລດິ ແລະ ຜູ ຶ້ປະກອບການ
ຕາມມາດຕະຖານກະສກິ າທີື່ ດີ (GAP) ແລະ
ມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊີ (OA)

ວ ນ/ຄນົ 250,000

•ຄື່ າບ ລິການ

•ຄື່ າ ໃຊ ຶ້ຈື່ າຍໃນການເດນີທາງ,ກນິຢູື່ ພ ກເຊາົ ແມື່ ນບ ື່ ລວມໃນຄື່ າທ ານຽມ ແລະ ຄື່ າບ ລກິານ, ຈະມກີານຄດິໄລື່ ຕາມຕວົຈງິໃນ
ມ ຶ້ລງົເຮ ດວຽກ.

ຄື່ າໃຊ ຶ້ຈື່ າຍ



ຜນົປະໂຫຍດຂອງການອອກໃບຢ ຶ້ງຢ ນ

 ນະໂຍບາຍຂອງພາກລ ດຕ ື່ ວຽກງານກະສກິ າອນິຊ.ີ
- ສົື່ ງເສມີ ໃຫ ຶ້ມີການຜະ ລດິກະ ສິກ າ ອນິຊີ
- ມີມາດ ຕະ ຖານ, ລະ ບບົການ ຢ ຶ້ງຢ ນ
- ມີບ ນດາ ໂຄງການ ໃນການ ສົື່ ງເສມີ ໃຫ ຶ້ເຮ ດການ ຜະ ລດິກະ ສິກ າ ອນິຊີ ເຊ ື່ ນ: ເຕ ກ ນກິ ການ 

ຜະ ລດິ, ການ ເຂົ ຶ້າ ເຖງິແຫ ື່ ງ ທ ນ,…

 ດ ຶ້ານຜູ ຶ້ຜະລດິ: ການ ເຂົ ຶ້າ ເຖງິ ຕະຫ າດ
 ຜູ ຶ້ບ ລໂິພກ: ຜນົຜະ ລດິປອດໄພ



ຂໍ ຂອບໃຈ


