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ຄ າຖາມທີື່ 5. ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າແມຸ່ນຫຍັງ ? 3 

ຄ າຖາມທີື່ 6. ເຮັດແນວໃດຈ ື່ງຈະຮ ້ວຸ່າ ແມຸ່ນກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າຫ ືບໍໍ່ ? 3  

ພາກທ ີII ກຸ່ຽວກບັລະບຽບການສາ້ງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິກ າ ໜາ້ 4 
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ຄ າຖາມທີື່ 1.  ກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິ າ ແມຸ່ນຫຍງັ ? 
ຄ າຕອບ:      ແມຸ່ນການຈັດຕັັ້ງຂອງຊາວນາຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ທີື່ໄດຜຸ້່ານຂະບວນການກຸຸ່ມຮຽນຮ ້ຢ ່ໃນໝ ຸ່ບ້ານກ້າວຂ ັ້ນມາສະ 
   ໝັກໃຈໂຮມກັນເຂົັ້າມາເປັນອົງກອນ ດ້ວຍຄວາມເຊືື່ອໝັັ້ນວຸ່າການຊຸ່ວຍເຫ ືອຕົນເອງ ແລະການຊຸ່ວຍເຫ ືອຊ ື່ງກັນ 
   ແລະກັນ ພາຍໃຕ້ຫ ັກການຂອງກຸຸ່ມນັັ້ນ ຈະເປັນເຄືື່ອງມືພາໄປສ ຸ່ການມີຢ ່ມີກິນ, ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທ າໃນສັງຄົມ  
   ແລະຊີວິດມີຄວາມສະຫງົບສຸກປອດໄພ.ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ ແມຸ່ນໜ ໍ່ແໜງຂອງສະຫະກອນຜະລິດກະສິກ າ ມີ 
   ການຈັດຕັັ້ງຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະມີການເຄືື່ອໄຫວຕໍໍ່ເນືື່ອງ. 

ຄ າຖາມທີື່ 2.  ກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິ າ ບດົບາດສ າຄນັແນວໃດຕໍໍ່ສງັຄມົ ? 
ຄ າຕອບ:   ບົດບາດສ າຄັນຕໍໍ່ສັງຄົມຂອງກຸຸ່ມມີຫ າຍດ້ານ ແຕຸ່ອັນທີື່ເປັນພືັ້ນຖານແລ້ວມີຢ ່ 3 ດ້ານຄື: 

1. ເປັນກ າລັງແຮງ ດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ຊຸ່ວຍອ ານາດການປົກຄອງ; 
2. ເປັນກ າລັງຄົນ ດ້ານການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າ; 
3. ເປັນເຄືື່ອງມືຊຸ່ວຍຊາວນາຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ສາມາດເຕົັ້າໂຮມກັນສ້າງຕັັ້ງເປັນສະຫະກອນ ຫ ືວິສາຫະກິດລວມໝ ຸ່ເຂົັ້າເຖິງ

ການບໍລິການຂອງລັດໄດ້ຢ່າງເທົົ່າທຽມ ກັບປະເພດວິສາຫະກິດອືື່ນໆ ກ້າວຂ ັ້ນເປັນພາຄີຂອງສະຫະພັນສະຫະກອນ
ອາຊຽນ ແລະສາກົນ.  

ຄ າຖາມທີື່ 3. ກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິ ສາ້ງຕັັ້ງຂ ັ້ນບນົຫ ກັການ ອນັໃດແດຸ່ ? 
ຄ າຕອບ: ບົນພືັ້ນຖານ 4 ຫ ັກການຄື: 

1. ສະໝັກໃຈ; 
2. ຄຸ້ມຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ; 
3. ມີຜົນປະໂຫຍດຮຸ່ວມກັນ. 
4. ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ 
 

 

ຄ າຖາມທີື່ 4. ແມຸ່ນໃຜເປນັສະມາຊກິກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິ າ? 

ຄ າຕອບ:  ແມຸ່ນຊາວກະສກິອນລາວ ທີື່ມີອາຍຸແຕຸ່ 18 ປີຂ ັ້ນໄປ, ເຮັດການຜະລິດກະສິກ າປະເພດດຽວກັນ ແລະດ າລົງ  
 ຊີວິດຢ ່ໃນໝ ຸ່ບ້ານ ທີື່ກຸຸ່ມນັັ້ນດ າເນີນການເຄືື່ ອນໄຫວຢ ່. 

ຄ າຖາມທີື່ 5.ຈດຸປະສງົຂອງການສາ້ງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິ າແມຸ່ນຫຍງັ ? 
ຄ າຕອບ:  ເພືື່ອໃຫ້ເປັນເຄືື່ອງມືຊຸ່ວຍຊາວນາຜ ້ທຸກຈົນ ໃຫ້ມີຢ ່ມີກິນ, ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທ າ ແລະມີອ ານາດຕໍໍ່ລອງໃນ 
   ການຊືັ້ປັດໄຈຜະລິດ ແລະການຈ າໜຸ່າຍສິນຄ້າ, ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ ຸ່ງທ ນແລະການບໍລິການຂອງລັດໄດ້ສະດວກ. 

ພາກທີ I 
ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍໍ່ກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລິດກະສິກ າ 
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ຄ າຖາມທີື່ 6.  ເຮດັແນວໃດຈ ື່ງຈະຮ ວຸ້່າ ແມຸ່ນກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິ າຫ ບືໍໍ່ ? 
ຄ າຕອບ: ຕ້ອງມີຄະນະກ າມະການບໍລິຫານ ທີື່ຜຸ່ານການເລືອກຕັັ້ງຈາກກອງປະຊຸມສະມາຊິກ, ມີສະມາຊິກຫ າຍກວຸ່າ 

ເຈັດຄົນ, ມີກົດລະບຽບ, ເກັບຄຸ່າທ ານຽມການສະໝັດເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ, ມີການປະກອບຮຸ້ນ, ມີການແບຸ່ງປັນຜົນກ າໄລໃຫ້
ແກຸ່ສະມາຊິກ ແລະມີໃບອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ ຈາກທຸ່ານເຈົັ້າເມືອງ. 
 
 

 
 
 

 

 ຄ າຖາມທີື່ 1.  ຢາກສາ້ງຕັັ້ງກຸຸ່ມ ຕອ້ງມເີງືື່ອນໄຂໃດແດຸ່ ? 
ຄ າຕອບ:  ຊາວກະສິກອນ ຢາກສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າຂອງຕົນຂ ັ້ນ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ມີຜ ້ລິເລີື່ມກະກຽມນ າກັນສາມຄົນຂ ັ້ນເມືອ; 
2. ມີສະມາຊິກທີື່ເຮັດການຜະລິດຊະນິດດຽວກັນ ຢ່າງໜ້ອຍເຈັດຄົນ. 

ຄ າຖາມທີື່ 2.  ຂັັ້ນຕອນດ າເນນີການສາ້ງຕັັ້ງກຸຸ່ມ ເຮດັແນວໃດ ? 
ຄ າຕອບ:  ກຸ່ອນອືື່ນໝົດ ຕ້ອງມີການແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍແມຸ່ນຕາງໜ້າຂອງ 
   ສາມຄົນທີື່ລິເລີື່ມອອກຫົວຄິດນ າກັນ ເປັນຄົນຂຽນຄ າຮ້ອງຜຸ່ານນາຍບ້ານ (ແບບຟອມ 1) ຫາຫ້ອງການກະສິກ າ  
   ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ເພືື່ອຂໍອະນຸມັດອອກຂໍໍ້ຕົກລົງ (ແບບຟອມ 2) ຮັບຮອງເອົາການແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມຢ່າງເປັນ  
   ທາງການ. 

ຄ າຖາມທີື່ 3.  ຄະນະລເິລີື່ມ ເມືື່ອໄດຂ້ໍໍ້ຕກົລງົຮບັຮອງຈາກຫອ້ງການ ກປ ເມອືງແລວ້ ຕອ້ງເຮດັຫຍງັແດຸ່ ? 
ຄ າຕອບ:  ກະກຽມບັນດາເອກະສານ ແລະເງືື່ອນໄຂຕຸ່າງໆ ເພືື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມນ າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ 

ດັົ່ງນີັ້: 
1. ສືບຕໍໍ່ປຸກລະດົມ ສ້າງຄວາມຮັບຮ ້ກຸ່ຽວກັບກຸຸ່ມທີື່ຈະສ້າງ ເພືື່ອຂົນຂວາຍຫາສະມາຊິກເພີື່ມ ໂດຍໃຫ້ສະມາຊິກຂຽນຄ າ

ຮ້ອງສະໝັກເຂົັ້າກຸຸ່ມ (ແບບຟອມ 3) ແລ້ວສັງລວມເຂົັ້າໃນຕາຕະລາງ (ແບບຟອມ 4) ເພືື່ອໃຊ້ເປັນເອກະສານປະກອບ
ໃສຸ່ຄ າຮ້ອງຂໍສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ; 

2. ປ ກສາຫາລື ແລະວາງແຜນກຸ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງ ເຊັົ່ນ: ຊືື່ຂອງກຸຸ່ມ, ສັນຍາລັກ, ຈ ານວນສະມາຊິກເລີື່ມຕົັ້ນ,  
ແຫ ຸ່ງທ ນ,ຈ ານວນຮຸ້ນ,ໂຄງຮຸ່າງການຈັດຕັັ້ງ,ແຜນດ າເນີນງານຂອງກຸຸ່ມ,ການບັນຊແີລະຮຸ່າງກົດລະບຽບຂອງກຸຸ່ມ 
(ແບບຟອມ 5,6,7,8); 

3. ເປີດກອງປະຊຸມສະມາຊິກຄັັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຕົກລົງເພືື່ອຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບ,ແຜນເຄືື່ອໄຫວ ເລືອກຕັັ້ງຄະນະກ າມະ
ການບໍລິຫານ ແລະຄະນະກວດກາຊຸດທ າອິດ ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມນ າພ້ອມ (ແບບຟອມ 9,10); 

4. ເປີດກອງປະຊຸມຄັັ້ງທ າອິດ ຂອງຄະນະກ າມະການບໍລິຫານ ເພືື່ອເລືອກເອົາປະທານ ແລະຮອງປະທານຄະ  
ນະກ າມະການບໍລິຫານ (ແບບຟອມ 11); 

5. ຂຽນໃບຄ າຮ້ອງສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ ຜຸ່ານນາຍບ້ານ,ໃບສະເໜີຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜຸ່ານຫ້ອງການ ກປ ເມືອງ ແລະ ອອກໃບ
ອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜະລິດກະສິກ າໂດຍແມຸ່ນເຈົັ້າເມືອງ ເປັນຜ ້ອະນຸມັດ (ແບບຟອມ 12,13,14)   

ຄ າຖາມທີື່ 4.  ສ ານວນເອກະສານປະກອບໃສຸ່ ຄ າຮອ້ງຂສໍາ້ງຕັັ້ງກຸຸ່ມ ມີອນັໃດແດຸ່ ? 
ຄ າຕອບ: ເອກະສານປະກອບໃສຸ່ຄ າຮ້ອງ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ວຸ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະ ກຽມສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ; 
2. ບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມຄັັ້ງທ າອິດ ເພືື່ອຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບ, ເລືອກຕັັ້ງຄະນະກ າມະການບໍລິຫານ ແລະ 

ພາກທີ II 
ກຸ່ຽວກັບລະບຽບການສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລິດກະສິກ າ 
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ຄະນະກວດກາຊຸດທ າອິດ; 
3. ບົດບັນທ ກການປະຊຸມຜົນການເລືອກຕັັ້ງປະທານ ແລະຮອງປະທານຄະນະກ າມະການບໍລິຫານກຸຸ່ມ; 

   4.   ຕາຕະລາງສັງລວມລາຍຊືື່ສະມາຊິກທັງໝົດ; 
   5. ກົດລະບຽບ; 
   6. ໂຄງຮຸ່າງການຈັດຕັັ້ງ; 
   7. ແຜນການດ າເນີນງານ ແລະງົບປະມານຂອງກຸຸ່ມ. 
 

ຄ າຖາມທີື່ 5.  ເລອືກໃສຸ່ຊືື່ ກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິ າ ແນວໃດຈ ື່ງຖກືຕອ້ງ? 

ຄ າຕອບ: ອາດຈະເລືອກໃສຸ່ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແຕຸ່ຕ້ອງມີຄ າວຸ່າ “ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ” ຕິດນ າທຸກຄັັ້ງ. 

ຄ າຖາມທີື່ 6.  ຜ ໃ້ດມສີຸ່ວນຮຸ່ວມໃນການອະນຍຸາດໃຫສ້າ້ງຕັັ້ງກຸຸ່ມ ? 
ຄ າຕອບ:   ລວມມີ 2 ພາກສຸ່ວນຄື: 

1. ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ທຸ່ານເຈົັ້າເມືອງ ໃນການພິຈາລະນາສ ານວນຄ າຮ້ອງ 
 ຂໍສ້າງຕັັ້ງ;  

2. ເຈົັ້າເມືອງເປັນຜ ້ທີື່ມີສິດ ເຊັນອະນຸມັດການສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ ຕາມການນ າສະເໜີຂອງ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າ 
 ປ່າໄມ້ເມືອງ.  

ຄ າຖາມທີື່ 7.  ຂັັ້ນຕອນການພຈິາລະນາ ຄ າຮອ້ງຂອໍະນມຸດັສາ້ງຕັັ້ງກຸຸ່ມ ? 
ຄ າຕອບ: ໜຸ່ວຍງານສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະສະຫະກອນ ທີື່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ 
  ເມືອງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານກຸຸ່ມ ແລະສະຫະກອນ. ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງຂໍແລ້ວ ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບໜຸ່ວຍ 
  ງານກຸ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາຄົັ້ນຄວ້າອະນຸມັດ ຕາມປະເພດກຸຸ່ມປ ກ-ກຸຸ່ມລ້ຽງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ າຕອບພາຍໃນ 15 ວັນ 
  ລັດຖະການ (ນັບແຕຸ່ວັນທີື່ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ) ຕາມແຕຸ່ລະກໍລະນີດັົ່ງນີັ້: 

1. ກໍລະນີສາມາດອະນຸຍາດໄດ້ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ຕ້ອງນ າສະເໜີໃຫ້ທຸ່ານເຈົັ້າເມືອງ ເຊັນໃບ 
ອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ; 

2. ກໍລະນີຕິດຂັດບັນຫາໃດ ທີື່ບໍໍ່ສາມາດອະນຸມັດໄດ້ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ ແລະຊຸ່ວຍເຂົາເຈົັ້າແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວສະເໜີຂ ັ້ນມາໃໝຸ່. 

 
 

 
  

ຄ າຖາມທີື່ 1.  ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີຂອງລດັຕໍໍ່ກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິ ມແີນວໃດແດຸ່ ? 
ຄ າຕອບ:   ມີຫ າຍດ້ານ ແຕຸ່ອັນທີື່ເປັນພືັ້ນຖານລວມມີ: 

1. ອອກນະໂຍບາຍຊຸກຍ ້ ປົກປ້ອງ ແລະຄຸ້ມຄອງ; 
2. ຊຸ່ວຍເຫ ືອດ້ານວິຊາການ; 
3. ສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ ຸ່ງທ ນ ແລະແຫ ຸ່ງຕະຫ າດ; 
4. ສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແຂຸ່ງຂັນໄດ້;ໆລໆ ... 

ຄ າຖາມທີື່ 2.  ກະຊວງ ກປ ແບຸ່ງຂັັ້ນຄຸມ້ຄອງກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິຄແືນວໃດ ? 
ຄ າຕອບ:   ກະຊວງໄດ້ແບຸ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຕາມສາຍຕັັ້ງຂອງຂະແໜງການ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ກົມສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະສະຫະກອນ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກນີັ້ທົົ່ວປະເທດ; 
2. ຂະແໜງສົົ່ງເສີມແຂວງ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກົມສົົ່ງເສີມ ແລະພະແນກກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ແຂວງ ພ້ອມທັງຄຸ້ມ 

ພາກທີ III 
ກຽ່ວກບັລະບຽບການຄ ຸ້ມຄອງກ ມ່ຜ ຸ້ຜະລິດກະສກິ  າ 
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 ຄອງວຽກນີັ້ໃນທົົ່ວແຂວງ; 
3. ໜຸ່ວຍງານສົົ່ງເສີມເມືອງ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຂະແໜງສົົ່ງເສີມ ແລະຫ້ອງການ ກປ ເມືອງ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  

ຕົວຈິງໃນການຄົັ້ນຄວ້າສ າ ນວນຄ າຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ ແລະຄຸ້ມຄອງວຽກນີັ້ໃນທົົ່ວເມືອງ; 
4. ໜຸ່ວຍງານກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ບ້ານ ຊຸ່ວຍຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມ ແລະຕິດຕາມ ການດ າເນີນງານຂອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ 

ຢ ່ພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ. 
ຄ າຖາມທີື່ 3.  ອງົການທີື່ມອີ ານາດ ໃນການກວດກາກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິ ມໃີຜແດຸ່ ? 
ຄ າຕອບ:  ອົງການທີື່ມີອ ານາກວດກາ ແມຸ່ນອົງການດຽວກັບທີື່ຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ ຄື: ກົມສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະສະຫະກອນ, ຂະແໜ

ງສົົ່ງເສີມແຂວງ, ໜຸ່ວຍງານສົົ່ງເສີມເມືອງ ແລະກະສິກ າບ້ານ. 
 

 

ຄ າຖາມທີື່ 4.  ກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິ າ ທີື່ສາ້ງຕັັ້ງຂ ັ້ນກຸ່ອນຂໍໍ້ຕກົລງົສະບບັນີັ້ ຈະຕອ້ງຂອໍະນຍຸາດສາ້ງຕັັ້ງຄນືໃໝຸ່ຄແືນວໃດ ? 
ຄ າຕອບ: ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ ທີື່ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງກັນຂ ັ້ນມາກຸ່ອນການອອກຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຈະຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງຄືນໃໝຸ່ ແຕຸ່ບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງ

ມີຂໍໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງການແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມ ຈາກຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາຄະນະເກົົ່າ
ທີື່ດ າເນີນການຢ ່ນັັ້ນ ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນຄະນະລິເລີື່ມໄດ້ເລີຍ. ນອກນັັ້ນ ໃຫ້ດ າເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນ ທີື່ລະບຸຢ ່ໃນສອງຂໍໍ່
ຕົກລົງທັງໝົດ. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 1. ໃບຄ າຮ້ອງຂໍແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມ 
2. ຂໍໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາການແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມ 
3. ໃບຄ າຮ້ອງສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ 
4. ສັງລວມບັນຊີລາຍຊືື່ຜ ້ສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ 
5. ກົດລະບຽບ ແລະ ໂຄລຮຸ່າງການຈັດຕັັ້ງ 
6. ແຜນດ າເນີນງານ, ງົບປະມານ ແລະຮຸ່າງແຜນການຜະລິດກະສິກ າ ເປັນສິນຄ້າຂອງກຸຸ່ມ 
7. ບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກ ຄັັ້ງປະຖົມມະລ ກ 
8. ຂໍໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານກຸຸ່ມ 
9. ໃບຄ າຮ້ອງຂໍສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ ແລະ ໃບສະເໜີຂໍສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ 
10. ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜະລິດກະສິກ າ 

  

ພາກທີ IV 
ບນັດາແບບຟອມທ ່ ໃຊຸ້ສຸ້າງຕ ັຸ້ງກ ມ່ຜ ຸ້ຜະລິດກະສກິ  າ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
 

ເມືອງ ................................ 
ບ້ານ ................................. 

ທີື່ ...................., ວັນທີື່ ........................ 

ໃບຄ າຮ້ອງ 
 

 ຮຽນ: ທຸ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ .............................. ທີື່ນັບຖື 
  (ໂດຍຜຸ່ານ: ທຸ່ານ ນາຍບ້ານໆ ..................................) 

 ເລືື່ອງ: ສະເໜີຂໍອະນຸມັດຂໍໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາການແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ. 
 

 -ອິງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ວຸ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ 
  ກະສິກ າ ສະບັບເລກທີື່ 2984/ກປ, ລົງວັນທີື່ 25/09/2014; 
 -ອິງຕາມ ບົດແນະນ າກຸ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້  
 ຜະລິດກະສິກ າ ສະບັບເລກທີື່.................../ກສກສ, ລົງວັນທີື່ .................................... 
 

 ຂ້າພະເຈົັ້າທ້າວ/ນາງ.....................................................ທີື່ຢ ່ປະຈຸບັນບ້ານ:...................................ໜຸ່ວຍ:............
ເຮືອນເລກທີື່:................ເມືອງ:............................ແຂວງ: ...................................ເບີໂທ:.............................. 
.ແຟັກ:............................ຕ ້ໄປສະນີ:...............ອີແມວ: ........................... 
 ໃນນາມຜ ້ປຸກລະດົມກໍໍ່ຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທຸ່ານເພືື່ອອະນຸມັດອອກຂໍໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາການ
ແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ ...................... ຊ ື່ງມີລາຍລະອຽດ ດັົ່ງລຸຸ່ມນີັ້: 

I. ຈ ານວນຄະນະລເິລີື່ມກະກຽມສາ້ງຕັັ້ງ: ............. ທຸ່ານ 
1. ຊືື່ ແລະນາມສະກຸນ (ຜ ້ທີື່ 1): .....................................................ອາຊີບປະຈຸບັນ:................... 

ທີື່ຢ ່ປະຈຸບັນ ບ້ານ: ............................ ເມືອງ: .................................. ແຂວງ:........................... 
  ເບີໂທ: ................................... 

2. ຊືື່ ແລະນາມສະກຸນ (ຜ ້ທີື່ 2): .................................................... ອາຊີບປະຈຸບັນ:................... 

ທີື່ຢ ່ປະຈຸບັນ ບ້ານ: ............................ ເມືອງ: .................................. ແຂວງ: .......................... 
  ເບີໂທ: ................................... 

3. ຊືື່ ແລະນາມສະກຸນ (ຜ ້ທີື່ 3): .................................................... ອາຊີບປະຈຸບັນ: .................. 
ທີື່ຢ ່ປະຈຸບັນ ບ້ານ: ............................ ເມືອງ: .................................. ແຂວງ: .......................... 

  ເບີໂທ: ................................... 
  (ກໍລະນີມີຫ າຍກວຸ່າ 3 ທຸ່ານ ໃຫ້ເຮັດເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ) 

Form 1: ໃບຄ າຮ້ອງຂໍແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ 
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 ຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ທີື່ຖືກແຕຸ່ງຕັັ້ງນີັ້ ມີໜ້າທີື່ກະກຽມເອກະສານ ແລະເງືື່ອນໄຂຕຸ່າງໆ ເພືື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້
ຜະລິດກະສິກ ານ າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ.ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າດັົ່ງກຸ່າວມີການເຄືື່ອນໄຫວຕົັ້ນຕໍດັົ່ງນີັ້: 

II. ຈດຸປະສງົຂອງກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິ າ 
1. ............................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................ 

III. ທີື່ຕັັ້ງຫອ້ງການບຸ່ອນເຮດັວຽກຂອງຄະນະລເິລີື່ມກະກຽມສາ້ງຕັັ້ງ 
ບ້ານ:........................................ໜຸ່ວຍ:..............ເຮອືນເລກທີື່:......................ເມືອງ:......................... 
ແຂວງ: .................................. ເບີໂທ: ...................................... ແຟັກ: ............................. 
ຕ ້ໄປສະນ:ີ .......ອີແມວ: ............................... 

 ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທຸ່ານ ເພືື່ອພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດ້ວຍ. 

  ຄ າເຫນັ         ຜ ຮ້ອ້ງຂ ໍ
ຂອງນາຍບາ້ນໆ ..................      (ລາຍເຊນັຄະນະລເິລີື່ມສາ້ງຕັັ້ງກຸຸ່ມ)  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບວດັ ທະນະຖາວອນ 

 
 

ເມືອງ ................................ 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້..................      ເລກທີື່: .........../ ....... 

      ທີື່ ...................., ວັນທີື່ .................... 

ຂໍໍ້ຕກົລງົ 
ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ 

ວຸ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ............... 
 
 -ອິງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ວຸ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະການເຄືື່ອນໄຫວ ຂອງ 
  ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ສະບັບເລກທີື່ .................. /ກປ, ລົງວັນທີື່ ................................... 
 -ອິງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ວຸ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ 
  ກະສິກ າ ສະບັບເລກທີື່ 2984/ກປ, ລົງວັນທີື່ 25/09/2014. 
 -ອິງຕາມ ໃບຄ າຮ້ອງຂອງຜ ້ປຸກລະດົມກໍໍ່ຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ .......................ສະບັບລົງວັນທີື່ ................. 
 

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະປາ່ໄມເ້ມອືງ ອອກຂໍໍ້ຕກົລງົ: 
 

ມາດຕາ 1: ຫັນດີຮັບຮອງເອົາການແຕຸ່ງຕັັ້ງ ຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ ...........ດັົ່ງລາຍຊືື່ລຸຸ່ມນີັ້: 
1.  ....................................... 
2.  ....................................... 
3.  ....................................... 

 

ມາດຕາ 2: ຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ທີື່ຖືກແຕຸ່ງຕັັ້ງນີັ້ ມີໜ້າທີື່ກະກຽມເອກະສານ ແລະເງືື່ອນໄຂຕຸ່າງໆ ເພືື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ 
ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ ານ າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ.   

ມາດຕາ 3:   ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ ນັບແຕຸ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ. 

 
         ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ  
            

 

ສ າເນາົສົົ່ງ: 

1. ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ  1  ສະບັບ  “ເພືື່ອລາຍງານ” 

2. ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ ............ 1  ສະບັບ  “ເພືື່ອຊາບ” 

Form 2: ຂໍໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງການແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມ
ສ້າງຕັັ້ງ 
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3. ເກັບມ້ຽນ  1  ສະບັບ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
 

ເມືອງ ................................ 
ບ້ານ ................................. 

ທີື່ ...................., ວັນທີື່ ........................ 

ໃບຄ າຮ້ອງ 
 

 ຮຽນ: ຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ ....................................... ທີື່ນັບຖື. 

 ເລືື່ອງ: ຂໍສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ........................................ 
 

 -ອິງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ວຸ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ 
  ກະສິກ າ ສະບັບເລກທີື່ 2984/ກປ, ລົງວັນທີື່ 25/09/2014; 
 -ອິງຕາມບົດແນະນ າກຸ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້  
  ຜະລິດກະສິກ າ ສະບັບເລກທີື່........../ກສກສ, ລົງວັນທີື່........ເດືອນ.......ປີ......... 
 -ອິງຕາມ ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ເມືອງ...................... ສະບັບເລກທີື່............... , ລົງວັນທີື່ 
  .................. ວຸ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ.............. 
 

 ຂ້າພະເຈົັ້າທ້າວ/ນາງ ..................................................... ອາຍຸ: ........ ປີ, ອາຊີບ: ..........................ທີື່ຢ ປ່ະຈຸບັນ 
ບ້ານ: ................................. ໜຸ່ວຍ: ............ ເຮືອນເລກທີື່: ................ ເມືອງ: ...................ແຂວງ: ...................... 
ສ າມະໂນຄົວເລກທີື່: .......... ລົງວັນທີື່: ................... ເລກບັດປະຈ າຕົວ: ..............ເບີໂທ: ........................  ເນືັ້ອທີື່/ ຈ ານວນ
ສັດ...................................... 

 ຂ້າພະເຈົັ້າຢາກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ ............................. ເນືື່ອງຈາກວຸ່າ.......................... 
......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 

 ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ .................................... ເພືື່ອຂໍ
ສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ຖ້າຫາກວຸ່າ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າດັົ່ງກຸ່າວ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. 

 
                   ຜ ຮ້ອ້ງຂ ໍ
           (ລາຍເຊນັຜ ສ້ະໝກັ) 

 

 

Form 3: ໃບຄ າຮ້ອງຂໍສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັັດັທະນະຖາວອນ 
 
 

 ເມືອງ .......................................... 
 ບ້ານ ...........................................           ວັນທີື່ ....................... 

ບັນຊລີາຍຊືື່ຜ ້ສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊກິກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລິດກະສິກ າດ້ານ.................................. 
 

ລ/
ດ 

 

ຊືື່ ແລະນາມສະກຸນ ວ. ດ. ປີ
ເກີດ ອາຊີບ ທີື່ຢ ່ປະຈຸບັນ ເລກທີື່ສ າ

ມະໂນຄົວ 

ຈ ານວນສັດ
(ໂຕ) ເນືັ້ອທີື່ 

(ຮຕ) ເບີໂທລະສັບ 

1         
 

2         
 

3         
 

4         
 

5         
 

6         
 

7         
 

8         
 

9         
 

10         
 

11         
 

12         
 

13         
 

14         
 

15         
 

16         
 

17  
 

       

18  
 

       

19  
 

       

20         

Form4: ສັງລວມບັນຊີລາຍຊືື່ຜ ້ສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ 
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    ຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ........................ 

 
 

ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັຸ້ງກ ມ່ຜະລິດກະສິກ  າ 

 

 

  

 

Form 5: ໂຄງຮຸ່າງການຈັດຕັັ້ງກຸຸ່ມ 

 

ສະມາຊກິ ສະມາຊກິ ສະມາຊກິ 

ກອງປະຊມຸໃຫຍຸ່ສະມາຊກິກຸຸ່ມ 

ຄະນະກວດກາ 

ການເງນິ ວຊິາການ ບນັຊ ີການຕະຫ າດ ສນິເຊືື່ອ ບລໍຫິານ 

ຄະນະກ າມະການບລໍຫິານງານກຸຸ່ມ 



ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
 

ເມືອງ ..................................... 
ບ້ານ ...................................... 
ຊືື່ ກຸຸ່ມ ...................................                ເລກທີື່: ............./.........    

 ທີື່ ............., ວັນທີ .................. 

ກົດລະບຽບຂອງກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລິດກະສິກ າ ............................................... 
 
 
ມາດຕາ 1: ຊືື່ຂອງກຸຸ່ມ 
             ຊືື່ເຕັມ…………………………………………………ຊືື່ຫຍໍໍ້ …………………………… 
ມາດຕາ2 : ທີື່ຕັັ້ງຂອງກຸຸ່ມ……………………………………… ………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………………………… 

ມາດຕາ 3: ຈຸດປະສົງຂອງກຸຸ່ມ 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 

ມາດຕາ 4: ຫ ັກການ ການປະຕິບັດຂອງກຸຸ່ມ 
− ………………………………………………………………………………………… 
− ………………………………………………………………………………………… 
− ………………………………………………………………………………………… 

ມາດຕາ : ຄຸນສົມບັດທີື່ຈະສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ 
              …………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
ມາດຕາ 6: ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງກຸຸ່ມ ຮັບຜິດຊອບກການນ າພາກຸຸ່ມ ປະກອບມີດັົ່ງນີັ້: 

1. ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານງານກຸຸ່ມ……………………………………………………… 
2. ຄະນະກວດກາກຸຸ່ມ………………………………………………….. 

ມາດຕາ 7 ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກຸຸ່ມ 
➢ ປະທານກຸຸ່ມ 
➢ ຮອງຜ ້ທີ 1. 
➢ ຮອງຜ ້ທີ 2  

− ………………………………………………………………………………………… 
− ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

ແບບຟອມ 6: ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 1. ກົດລະບຽບຂອງກຸຸ່ມ
ຊາວນາ  
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ມາດຕາ 8 ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກ 
− ……………………………………………………………………………………… 
− ……………………………………………………………………………………… 
− ……………………………………………………………………………………… 

ມາດຕາ 9 ໜ້າທີື່ຂອງແຕຸ່ລະໜຸ່ວຍງານພາຍໃນກຸຸ່ມ 

1. ໜຸ່ວຍງານບັນຊີ……………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………… 

 
ມາດຕາ10 ການແບຸ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດ 

ລາຍຮັບທັງໝົດທີື່ໄດ້ມາຈາກການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງກຸຸ່ມພາຍຫ ັງຫັກຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍທຸກຢ່າງອອກແລ້ວຈະເປັນກ າໄລ
ສຸດທິ ເພືື່ອຈັດສັນເຂົັ້າໃນແຕຸ່ລະຮຸ່ວງ (ກຸຸ່ມຈະຕົກລົງກັນເອງ ແຕຸ່ກໍມີບາງຮຸ່ວງທີື່ດ າລັດ 136/ນຍ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ແລ້ວ) 
ດັົ່ງນີັ້:     

1. ....... % ຈຸ່າຍປັນຜົນຕອບແທນການປະກອບຮຸ້ນ ໃຫ້ແກຸ່ສະມາຊິກຕາມອັດຕາສຸ່ວນຮຸ້ນ ຂອງແຕຸ່ລະຄົນ; 
2. (10 %ຕາມດ າລັດ 136/ນຍ) ຫັກເຂົັ້າຄັງສ າຮອງ ຮິບໂຮມໄວ້ເພືື່ອໃຊ້ຈຸ່າຍສະເພາະຖົມຂຸມການຫ ຸບທ ນຂອງກຸຸ່ມ; 
3. ....... % ຈຸ່າຍເປັນເງິນສຸ່ວນແບຸ່ງຈາກການດ າເນີນທຸລະກິດຮຸ່ວມ ຂອງສະມາຊິກກັບກຸຸ່ມ; 
4. ....... % (ຕາມດ າລັດ 136/ນຍ ແມຸ່ນຢ່າງໜ້ອຍ 1%) ຫັກເຂົັ້າຄັງສະສົມ ເພືື່ອການສ ກສາ ແລະການພັດທະນາ ກຸຸ່ມໃຊ້

ເປັນທ ນການສ ກສາ, ການຝ ກອົບຮົມສະມາຊິກ, ເປັນທ ນຊືັ້ຮຸ້ນຂອງສະມາຊິກທີື່ລາອອກ, ເປັນເງິນສະຫວັດດີການສະມາຊິກ 
ແລະຄອບຄົວສະມາຊິກ. 

ມາດຕາ11 ຜນົສກັສດິ ຂອງກດົລະບຽບ 
ກົດລະບຽບສະບັບນີັ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັັ້ງປະຖົມມະເລີກຂອງກຸຸ່ມຊ ື່ງໄດ້ຈດັຂ ັ້ນໃນວນັທີື່.............. ........ ແລະ ມີຜົນ

ບັງຄັບໃຊ ້ນບັແຕຸ່ມືັ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ. 

 
 
ເຊນັໂດຍ ອ ານາດການປົກຄອງບາ້ນ.................                                       ເຊນັໂດຍ ຄະນະບລໍຫິານງານກຸຸ່ມ 
 

 

 

 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 2. ຮ ບແບບແຜນການຜະລິດຂອງກຸຸ່ມຊາວນາ  

 

I.  ຊືື່ ຂອງແຜນການຜະລິດ: 

…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………........... 
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II. ຂໍໍ້ມ ນຂຸ່າວສານຂອງກຸຸ່ມ: 

ບ້ານ:  .....................................................................................................................  

ເມືອງ:  ....................................................................................................................  

ຈ ານວນສະມາຊິກໃນກຸຸ່ມ: …………… , ໃນນັັ້ນ: ທຸກຍາກ …………..,  ເພດຍິງ …………, ຊົນເຜົົ່າ 

……………….    

III. ໄລຍະເວລາ ແລະ ມ ນຄຸ່າການລົງທືນສ າລັບແຜນການຜະລິດ: 

ໄລຍະການປະຕິບັດ, ປະມານ: …….……….. (ເດືອນ). 

ຄາດກະເວລາເລີື່ມຕົັ້ນ: ………........... (ເດືອນ/ປີ); ຄາດກະເວລາສິັ້ນສຸດ: …………(ເດືອນ/ປີ)  

ລົງທ ນທັງໝົດ ມ ນຄຸ່າສ າລັບແຜນການຜະລິດ: ……………………… ກີບ.  

ງົບປະມານທີື່ສະເໜີຫາຜ ້ໃຫ້ທ ນ ຈ ານວນ: …………………….. ກີບ. 

ການປະກອບສຸ່ວນເປັນເງິນສົດ ຈາກສະມາຊິກພາຍໃນກຸຸ່ມ : .………………………….. ກີບ. 

ການປະກອບສຸ່ວນເປັນວັດຖຸ ຈາກສະມາຊິກພາຍໃນກຸຸ່ມ : …………………………… ກີບ. 

ເຮັດເປັນລາຍຊືື່ ແລະ ອະທິບາຍທັງໝົດກຸ່ຽວກັບການປະກອບສຸ່ວນຂອງກຸຸ່ມ (ເຊັົ່ນ: ແຮງງານ, ອຸປະກອນ, ເຄືື່ອງມື, ທີື່ດິນທີື່

ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກ າການຜະລິດ): 

 

ອະທິບາຍການປະກອບສຸ່ວນຂອງກຸຸ່ມ ມ ນຄຸ່າ 

1.  

2.  
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3.  

  

  

  

  

 

IV. ແຜນການຜະລິດ 

 

ຜະລິດ…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………........... 

 

ການຕະຫ າດ (ຈະຂາຍຈັກເປີເຊັນ? ຈະຂາຍຜົນຜະລິດຢ ່ໃສ?)…………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………........... 

 

ບໍລິມາດການຜະລິດ (ຜະລິດຫ າຍເທົົ່າໃດ? ຜົນເກັບກຸ່ຽວ)….…………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………........... 

ການຊືັ້ປັດໃຈການຜະລິດ (ຈະຊືັ້ຢ ່ໃສ? ຊືັ້ຮຸ່ວມກັນບໍໍ່?)………………………… 
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……………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

 

 

V.ງົບປະມານການຜະລິດສິນຄ້າ (ມ ນຄຸ່າ-ກ າໄລ) 

ການຜະລດິ: 

  
 ໄລຍະເກບັກຸ່ຽວ:  

 

ຈ ານວນຜນົຜະລດິ:  

 ຈ ານວນຂາຍ:  

  

  

  

ຫວົໜຸ່ວຍ 
No. of 

Units 

Unit cost ມ ນຄຸ່າ 

ກບີ'000 ກບີ'000 

 ຜົນ
ຜະລດິ 
  

ຜົນຜະລິດ 1  ກິໂລ    

ຜົນຜະລິດ 2 … ກິໂລ    
ຜນົຜະລດິທງັໝດົ / ລາຍຮບັ ກິໂລ     
     
1. ການນ າເຂົັ້າເປນັວດັຖ ຸ     

ແນວເມັດພັນ        
ປຸຍ     
ຢາຂ້າແມງໄມ້     
ຢາປາບສັດຕ ຸພືດ     
…     
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VI. ແຜນການ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ຄາດຄະເນມ ນຄຸ່າ: 

2. ເຄືື່ອງກນົຈກັ / ແຮງງານສດັ        
ມ ນຄຸ່າການລົງທ ນ     
ມ ນຄຸ່າການດ າເນີນງານ     
ມ ນຄຸ່າການເຊົົ່າເຄືື່ອງຈັກ          
3. ມ ນຄຸ່າຢ່າງອືື່ນໆ         
ເຄືື່ອງມື     
ການຫຸ້ມຫໍໍ່     
ການຂົນສົົ່ງ     
ວັດຖຸ          
 4. ແຮງງານ       
ການກະກຽມດິນ ມືັ້      
ການປ ກຝັງ     
ການຮັກສາ     
ການເກັບກຸ່ຽວ     
…     
ມ ນຄຸ່າທງັໝດົ     
ກ າໄລ (ລາຍຮບັ - ມ ນຄຸ່າ)      
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ກດິຈະກ າ ຫວົໜຸ່ວຍ ຈ ານວນ 
ລາຄາ ຫວົ

ໜຸ່ວຍ 

ມ ນຄຸ່າທງັໝດົ 

ກບີ 

ມ ນຄຸ່າຄາດຄະເນ    …………. 

1) ວດັຖນຸ າເຂົັ້າ    ມ ນຄຸ່າທັງໝົດ: 

1.1     

1.2     

1.3     

1.4     

1.5     

2) ການຜະລດິ / ການບລໍກິານທລຸະກດິ    ມ ນຄຸ່າທັງໝົດ: 

2.1     

2.2     

2.3     

2.4     

2.5     

3) ເຄືື່ອງຈກັ, ອປຸະກອນ    Total: 

3.1     

3.2     

3.3     

3.4     
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VII. ການປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍຜຸ່ານ SWOT 

 
ຈດຸແຂງ ຈດຸອຸ່ອນ 

ໂອກາດ ສິື່ື່ງທາ້ທາຍ 

 

VIII. ການຢັຶ້ງຢືນ: 

 

1. ລາຍເຊັນຄະນະບໍລິຫານງານກຸຸ່ມ 

 

ລາຍເຊັນຜ ້ຮ້ອງຂໍ: ………………………… ວັນທີ:  ........................................................  

(ຊືື່ເຕັມ)     

 

 

2. ການຢັຶ້ງຢືນຂອງອ ານາດການປົກຄອງ: 

 

 

 

ຊືື່: ……………………………… ວັນທີ .....................................................................  
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(ຊືື່ເຕັມ ແລະ ຕາປະທັບ) 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດັທະນະຖາວອນ 

 
 

ເມືອງ ..................................... 
ບ້ານ ...................................... 
ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ....................     ທີື່ ...................., ວັນທີື່ .................... 

ບດົບນັທ ກ 
ກອງປະຊມຸສະມາຊກິຄັັ້ງປະຖມົມະເລກີ 

 ກອງປະຊຸມຄັັ້ງປະຖົມມະເລີກຂອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ..............................................................ໄດ້ຈັດຂ ັ້ນໃນວັນ
ທີື່ ..........................ຢ ່ທີື່ ............................... ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທຸ່ານ/ນາງ .......................... 
ຕາງໜ້າຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ໂດຍມີສະມາຊິກເຂົັ້າຮຸ່ວມທັງໝົດ .............. ຄນົ. ນອກນັັ້ນ, ທີື່ປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບກຽດຈາກ
ທຸ່ານ .................................................................... ເຂົັ້າຮຸ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານນ າດ້ວຍ. 
 ກອງປະຊຸມໄດ້ດ າເນີນໄປເປັນເວລາ ..... ວັນ ແລະປິດລົງດ້ວຍຜົນສ າເລັດຕາມຄາດໝາຍ, ຊ ື່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຜຸ່ານເນືັ້ອໃນຕຸ່າງໆ
ດັົ່ງນີັ້: 

1. ແຈ້ງໜັງສືທາງລັດຖະການ ຂອງຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ກຸ່ຽວກັບການແຕຸ່ງຕັັ້ງ ຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້
ຜະລິດກະສິກ າ......................... ສະບັບເລກທີື່.................., ລົງວັນທີື່ .......................... 

2. ຟັງການລາຍງານ ຂອງຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ກຸ່ຽວກັບຂະບວນການດ າເນີນງານກະກຽມສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ; 
3. ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງກຸຸ່ມ;  
4. ດ າເນີນປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະກ າມະການບໍລິຫານ ແລະຄະນະກວດກາ ຊ ື່ງຜົນການເລືອຕັັ້ງມີດັົ່ງນີັ້: 

ກ. ຄະນະກ າມະການບໍລິຫານມີ ........ ທຸ່ານ ຄື: 
1. ..................................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................... 

ຂ. ຄະນະກວດກາມີ ...... ທຸ່ານ ຄື: 
1..................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................... 

5. ຮັບຮອງເອົາແຜນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງກຸຸ່ມ; 
6. ປ ກສາຫາລືວຽກງານອືື່ນໆ (ຖ້າມີ) 

        ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງເຮັດບົດບັນທ ກສະບັບນີັ້ ໄວ້ເປັນຫ ັກຖານ 
  

Form 7: ບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມຄັັ້ງປະຖົມມະເລີກ 
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   ປະທານກອງປະຊຸມ                 ຜ ້ບັນທ ກ 

 
 

 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ເມືອງ..................................... 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ.................    ເລກທີ:...................../ກປມ 

ລົງວັນທີ:....................... 

ຂໍໍ້ຕກົລງົ 
ຂອງຫອ້ງການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ:...................................... 

ວຸ່າດວ້ຍການຮບັຮອງເອາົ ຄະນະບລໍຫິານງານ ແລະ ຄະນະກວດກາກຸຸ່ມຜະລດິກະສກິ າ 
 

- ອິງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ວຸ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະການເຄືື່ອນໄຫວ ຂອງ  

ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ສະບັບເລກທີື່ 2201/ກປມ, ລົງວນັທີື່ 16 ມີນາ 2016. 

- ອິງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ວຸ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ  ກະສິກ າ 

ສະບັບເລກທີື່ 2984/ກປ, ລົງວນັທີື່ 25/09/2014. 

- ອິງຕາມ ບົດບັນທ ກກອງປະຊຸມຄັັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລິດກະສິກ າ ..............ສະບັບລງົວນັທີື່ .............. 

ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ມືອງ:...................................................ອອກຂໍໍ້ຕົກລງົ: 
 
ມາດຕາ 01: ແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານກຸຸ່ມ...........................................ດັົ່ງມີລາຍຊືື່ຫ ຸຸ່ມນີັ້: 

1. ທຸ່ານ..................................................ເປັນປະທານຄະນະບໍລິຫານງານກຸຸ່ມ 
2. ທຸ່ານ..................................................ເປັນຮອງປະທານ 
3. ທຸ່ານ..................................................ເປັນຄະນະ 

ມາດຕາ 02: ແຕຸ່ງຕັັ້ງຄະນະກວດກາກຸຸ່ມ...........................................ດັົ່ງມີລາຍຊືື່ຫ ຸຸ່ມນີັ້: 
1. ທຸ່ານ..................................................ເປັນປະທານຄະນະກວດກາກຸຸ່ມ 
2. ທຸ່ານ..................................................ເປັນຮອງປະທານ 
3. ທຸ່ານ..................................................ເປັນຄະນະ 

ມາດຕາ 03: ມອບໃຫ້ຜ ້ທີື່ຖືກແຕຸ່ງຕັັ້ງ ແລະ ພາກສຸ່ວນກຸ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ມີການເຄ ື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ, ລະບຽບກົດ
ໝາຍຂອງລັດວາງອອກໃຫ້ສ າເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົຶ້າໝາຍທີື່ວາງໄວ້. 

ມາດຕາ 04: ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດແຕຸ່ມືັ້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ. 

 

Form8: ໃບຄ າຮ້ອງຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜະລິດກະສິກ າ 
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ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ................................ 
  

 

 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ  ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  
 

ເມືອງ ................................ 
ບ້ານ ................................. 

     ທີື່ ...................., ວັນທີື່ ...................... 

ໃບຄ າຮ້ອງ 
 

 ຮຽນ: ທຸ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ເມືອງ................................... ທີື່ນັບຖື 
  (ໂດຍຜຸ່ານ: ທຸ່ານ ນາຍບ້ານໆ ...................................) 
 ເລືື່ອງ: ສະເໜີຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ .......................................................... 
 

 -ອິງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ວຸ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ 
  ກະສິກ າ ສະບັບເລກທີື່ 2984/ກປ, ລົງວັນທີື່ 25/09/2014; 
 -ອິງຕາມ ບົດແນະນ າກຸ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້  
  ຜະລິດກະສິກ າ ສະບັບເລກທີື່/ກສກສ, ລົງວັນທີື່/11/2014. 
  

 ຂ້າພະເຈົັ້າທ້າວ/ນາງ ..................................................... ທີື່ຢ ່ປະຈຸບັນ ບ້ານ: ................................. ໜຸ່
ວຍ: ............ ເຮືອນເລກທີື່: ................ ເມືອງ: .......................... ແຂວງ: ......................................  
ເບີໂທ: ............................... ແຟັກ: ............................... ຕ ້ໄປສະນີ: .............. ອີແມວ: .................... 
  ຂ້າພະເຈົັ້າ ຕາງໜ້າຄະນະລິເລີື່ມກະກຽມສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ ................ທີື່ໄດຮ້ັບການເຫັນດີຈາກ ຫ້ອງການກະສິກ າ 
ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີື່.................. , ລົງວັນທີື່ .................................... 
ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທຸ່ານ ເພືື່ອຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ/ສະຫະກອນຜະລິດກະສິກ າ ທີື່ມີເນືັ້ອໃນລະອຽດດັົ່ງລຸຸ່ມນີັ້: 

I. ຈດຸປະສງົ ໃນການສາ້ງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜ ຜ້ະລດິກະສກິ າ 
1. .......................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 

 

II. ຊືື່ເອີັ້ນ ແລະ ສັນຍາລກັ 
1. ຊືື່ເຕັມພາສາລາວ: ............................................................................................................. 
2. ຊືື່ຫຍໍໍ້ພາສາລາວ: .............................................................................................................. 

Form9: ໃບຄ າຮ້ອງຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜະລິດກະສິກ າ 
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3. ຊືື່ເຕັມພາສາອັງກິດ: .......................................................................................................... 
4. ຊືື່ຫຍໍໍ້ພາສາອັງກິດ: ........................................................................................................... 
5. ສັນຍາລັກຂອງກຸຸ່ມ(ຖ້າມີ): ................................................................................ 

 

 

 
 

III. ມາດຖານ ແລະເງືື່ອນໄຂຂອງສະມາຊກິ  
1. .......................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 

 

IV. ໂຄງປະກອບການຈດັຕັັ້ງ 
1. .......................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 

 

V. ການເງນິ ແລະຊບັສນິເບືັ້ອງຕົັ້ນ 
1. .......................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 
 

 ຂ້າພະເຈົັ້າຂໍປະຕິຍານຕົນວຸ່າ ເມືື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ ............... ແລ້ວຈະປະຕິບັດຕາມບັນດາກົດ
ໝາຍລັດ ແລະລະບຽບຂອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທຸ່ານ ເພືື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມທາງຄວນດ້ວຍ. 

  ຄ າເຫນັ          ຜ ຮ້ອ້ງຂ ໍ
ຂອງນາຍບາ້ນໆ ...................  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 
 

ເມືອງ............................... 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້ເມືອງ.................    ເລກທີ:................./ກປມ 

ລົງວັນທີ:............................ 
 

ໃບສະເໜີ 
ຮຽນ: ທຸ່ານ ເຈົັ້າເມືອງ........................................................... 

  ເລືື່ອງ: ຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ 
  ເລກລະຫັດ:.......................... 

 
- ອິງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ ວຸ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະການເຄືື່ອນໄຫວ ຂອງ 

 ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ສະບັບເລກທີື່ 2201/ກປມ, ລົງວັນທີື່ 16 ມີນາ 2016. 

- ອີງຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບເລກທີ 2984/ກປ, ລົງວັນທີ 
25/09/2014: ວຸ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ. 

- ອີງຕາມໃບສະເໜີຂອງຄະນະບໍລິຫານງານກຸຸ່ມ................., ສະບັບເລກທີ..........., ລົງວັນທີ............. 
 

 ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ..........................ຮຽນສະເໜີມາຍັງທຸ່ານເຈົັ້າເມືອງເພືື່ອຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ
ກຸຸ່ມ:.........................................................ຫ້ອງການກຸຸ່ມຕັັ້ງຢ ່ເຮືອນເລກທີ:......................ໜຸ່ວຍ:............,
ບ້ານ:...................................ເມືອງ:..........................,ແຂວງ:........................... 

1. ຊືື່ປະເພດຂອງກຸຸ່ມ:......................................ດັົ່ງລາຍລະອຽດມີ:  
✓ ໜຸ່ວຍຜະລິດ....................................ມີສະມາຊິກ..........ຄົນ, ມີເນືັ້ອທີື່:.........................ຮຕ 
✓ ໜຸ່ວຍຜະລິດ....................................ມີສະມາຊິກ..........ຄົນ, ມີເນືັ້ອທີື່:.........................ຮຕ 
✓ ໜຸ່ວຍຜະລິດ....................................ມີສະມາຊິກ..........ຄົນ, ມີເນືັ້ອທີື່:.........................ຮຕ 
✓ ໜຸ່ວຍຜະລິດ....................................ມີສະມາຊິກ..........ຄົນ, ມີເນືັ້ອທີື່:.........................ຮຕ 

2. ຂອບເຂດການຜະລິດທັງໝົດຂອງກຸຸ່ມ:ບ້ານ....................ເມືອງ............................ແຂວງ...................... 
3. ມີທ ນທັງໝົດຂອງກຸຸ່ມ:..........................................ກບີ, (.......................................................) 

 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 

 

 

 

 

 

 

 

Form 10: ໃບສະເໜີຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກ າ 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

  

 

   ແຂວງ……………………………………  

   ເມອືງ……………….        ເລກທ.ີ............../.............…
        ທີື່....................., ວນັທ.ີ.................. 
   

ໃບອະນຍຸາດ 
 ສາ້ງຕັັ້ງກຸຸ່ມຜະລດິກະສກິ າ  

ເລກລະຫັດ: 
 

- ອງີຕາມກດົໝາຍວຸ່າດ້ວຍການປກົຄອງທ້ອງຖີື່ນ (ສະບັບປບັປງຸ), ສະບັບເລກທີ 68/ສພຊ, ລງົວນັທີ 14ທັນວາ 2015. 

- ອງີຕາມຂໍໍ້ຕົກລງົຂອງລດັຖະມນົຕີວຸ່າການກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ,້ ສະບັບເລກທີ 2984/ກປ, ລງົວນັທີ 25/09/2014: ວຸ່າດ້ວຍການ
ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງກຸຸ່ມຜະລດິກະສິກ າ. 

- ອງີຕາມໃບສະເໜີຂອງ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມເ້ມອືງ....................ວຸ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງກຸຸ່ມຜະລດິ
ກະສິກ າ, ສະບັບເລກທີ ............/..........,ລງົວນັທີ................... 

 
ເຈົັ້າເມອືງໆ:..................................ແຂວງ:................................ອອກໃບອະນຸຍາດ: 

1. ອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງປະເພດກຸຸ່ມ:................................................................ຊ ື່ງມຫ້ີອງການຕັັ້ງຢ ່ເຮອືນເລກທີ:.....................ໜຸ່

ວຍ:..............,ບ້ານ:.................................ເມອືງ:.................................,ແຂວງ:........................................... 

2.ຊືື່ຂອງກຸຸ່ມ:...............................................................ທີື່ມກີດິຈະກ າດັົ່ງລາຍລະອຽດລຸຸ່ມນີັ້:  
✓ ໜຸ່ວຍຜະລດິ.........................................ມສີະມາຊກິ...........ຄນົ, ມເີນືັ້ອທີື່............ຮຕ, ຈ ານວນ............................. 

3.ຂອບເຂດການຜະລດິທັງໝົດຂອງກຸຸ່ມ:ມ.ີ.............ບ້ານ(......................),ເມອືງ.....................ແຂວງ............................... 
4. ມທີ ນທັງໝົດຂອງກຸຸ່ມ:.....................................ກບີ, (....................................................................................) 

5. ອະນຸຍາດນ າໃຊ.້................ປ,ີ ແຕຸ່ວນັທີ............................................ເຖງິ...................................... ແມຸ່ນໝົດອາຍ.ຸ 
 
ຂໍໍ້ຫ້າມ:  

1. ການເຄືື່ອນໄຫວຕ້ອງປະຕິບັດໃຫຖ້ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັວາງອອກ, 
2. ຫ້າມນ າໄປຊືັ້-ຂາຍ ຫ  ືໃຫຜ້ ອ້ ື່ນນ າເອາົໄປໃຊແ້ທນເດັດຂາດ, 
3. ຫາກມກີານຢຸດເຊາົການເຄືື່ອນໄຫວ,ເອກະສານເສຍຫາຍຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ຜ ອ້ອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງເພືື່ອລບົລາ້ງຫ ປືຽ່ນໃໝຸ່. 

 

       ເຈົັ້າເມອືງໆ................................... 
ບຸ່ອນສົົ່ງ: 
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1. ຫອ້ງກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມ້ເມືອງ  1 ສະບບັ 
2. ຂະແໜງການສົົ່ງເສມີກະສກິ າ ແລະ ສະຫະກອນ 1 ສະບບັ 
3. ຫອ້ງການກຸຸ່ມຜະລດິກະສກິ າ  1 ສະບບັ ເພືື່ອຕດິໄວ້ 

 
ມາດຖານ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຂອງຜ ສ້ະມັນເປັນຄະນະລເິລີັ້ມ 

ໃນການສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ 
1. ມຄີວາມເຊືື່ອໝັັ້ນຈາກຊາວບາ້ນ, ມຄີວາມຮ ອ້ນັແນຸ່ນອນກຸ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງກຸຸ່ມການຜະລິດ 

ແລະ ມຄີວາມສາມາດເຕົັ້າໂຮມລະດົມແນວຄວາມຄດິຂອງຊາວບາ້ນໄດ້ດີ 

2. ມຄີວາມຊືື່ສັດ,ບລິໍສຸດຕໍໍ່ໜ້າທີື່,ມຄີວາມເອືັ້ອເຝືຶ້ອເພືື່ອແຜຸ່ ແລະ ມີນ ໍ້າໃຈເສັຍສະລະ 

3. ສາມາດອຸ່ານອອກຂຽນເປັນ 

4. ຕ້ອງເປັນຜ ທີ້ື່ຢ ກັ່ບບາ້ນ, ເປັນຜ ທີ້ື່ມີສັດທາ ແລະ ເຊືັ້ອໝັັ້ນຈາກຊາວບາ້ນ 

5. ສາມາດປະສານສົມທົບກັບພາກສຸ່ວນທີື່ກຸ່ຽວຂອ້ງໄດ້ດີ 

6. ບໍໍ່ຈ າແນກເພດ,ອາຍຸ18ປຂີືັ້ນໄປ 

7. ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ 

8. ອາດມພີະນັກງານກະສິກ າຮຸ່ວມນ າໃນກໍລະນີຄະນະລິເລີື່ມຂຮ້ໍອງ 
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ມາດຖານ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຂອງຜ ສ້ະມັກເປັນຄະນະບລໍຫິານງານ 

ໃນການສ້າງຕັັ້ງກຸຸ່ມ 
1. ມຄີວາມເຊືື່ອໝັັ້ນຈາກຊາວບາ້ນ ແລະ ເປັນຕົວຢາ່ງທີື່ດີຢ ໃ່ນການດ າເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ 

ແລະ ການບລິໍການຂອງຕົນ 

2. ມຄີວາມຊືື່ສັດ,ບລິໍສຸດຕໍໍ່ໜ້າທີື່,ມຄີວາມເອືັ້ອເຝືຶ້ອເພືື່ອແຜຸ່ ແລະ ມີນ ໍ້າໃຈເສັຍສະລະ 

3. ສາມາດອຸ່ານອອກຂຽນເປັນ 

4. ຕ້ອງເປັນຜ ທີ້ື່ຢ ກັ່ບບາ້ນ, ມີສັດທາ ແລະ ມລີະດັບຄວາມເຂົັ້າໃຈກຸ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງກຸຸ່ມອັນ
ແນຸ່ນອນ 

5. ສາມາດປະສານສົມທົບກັບພາກສຸ່ວນທີື່ກຸ່ຽວຂອ້ງໄດ້ດີ 

6. ບໍໍ່ຈ າແນກເພດ,ອາຍຸ18ປຂີືັ້ນໄປ 

7. ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ 

8. ບໍໍ່ແມຸ່ນພະນັກງານລັດຖະກອນ 
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