ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ເລກທີ.............../ຜທ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ.........................

ໍ້ ກລົງ
(ຮ່ າງ) ຂຕົ

ວ່ າດໍ້ວຍ ການສໍ້າງຕັງໍ້ ແລະ ຄ ໍ້ມຄອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ
ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ຢ່ ສປປ ລາວ
ຂອງນິຕບ
-

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ17/11/2016;
ອີງຕາມ ດາລັດວ່າດໍ້ວຍ ການຈັດຕັງໍ້ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30/06/2017.

ໍ້ ກລົງ:
ລັດຖະມົນຕີ ອອກຂຕົ

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1

ຈດປະສົງ
ໍ້
່ ອການົດ ຫຼກ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີວາງອອກເພ
ັ ການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການເຄ່ ອນໄຫວ,
ຂຕົ
ໍ້ ຄອງ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າຂອງບລິສດ
ັ ຕ່ າງປະເທດ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃຫໍ້ເຄ່ ອນໄຫວ
ການສໍ້າງຕັງໍ້ ແລະ ການຄມ

ຖກຕ ໍ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຮັບປະກັນສໍ້າງເງ່ ອນໄຂການດຶງ
ດດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຢ່ ສປປ ລາວ ຕາມນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ໍ້ າຍຂຶນ,
ໍ້ ແນ່ ໃສ່ຊກຍ ໍ້ສົ່ງເສີມ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງລັດ, ລວມໝ່ , ປະຊາຊົນ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫໍ້ນັບມຫຼ
ໍ້ ງົ ທຶນຕ່າງປະເທດ.
ແລະ ຜລ
ມາດຕາ 2

ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ
ຫໍ້ອງການຜ ໍ້ຕາງໜໍ້າຂອງນິຕບ

ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ແມ່ ນຫໍ້ອງການປະສານງານຕາງໜໍ້າໃຫໍ້ບລິສດ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່າງ
ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າຂອງນິຕບ

ໍ້ ນດໍ້ານການຄໍ້າ, ການບລິການ, ໃຫໍ້ຄາປຶ ກສາ
ປະເທດ ໃນການດາເນີນການສຶກສາຊ່ອງທາງການລົງທຶນ, ສຶກສາຂມ
ັ ເຄ່ ອຄ່າຍ ຫຼ ສາຂາ, ພົວພັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢ່
ແລະ ປະສານງານໃຫໍ້ກ່ ມບລິສດ

ສປປ ລາວ ເພ່ ອກະກຽມການສໍ້າງຕັງໍ້ ແລະ ພັດທະນາທລະກິດການລົງທຶນຢ່ ສປປ ລາວ, ຕິດຕາມການຈັດຕັງໍ້
1

ໍ້
ັ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ໄດໍ້ເຊັນກັບ ລັດຖະບານ ໃນໂຄງການ
ປະຕິບດ
ຫຼ ສັນຍາ ທີ່ບລິສດ
ສາປະທານ ແຕ່ບ່ ກວມເອົາສັນຍາ ຮັບເໝົາກ່ ສໍ້າງ, ສັນຍາຊ່ວຍເຫຼອລໍ້າ ຫຼ ສັນຍາທລະກິດອ່ ນ.
ມາດຕາ 3

ການອະທິບາຍຄາສັບ

ໍ້ ່ ຕ່າງປະເທດ ໃນຮບແບບ ບລິສດ
ິ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ບລິສດ
ັ ທີ່ຕັງຢ
ັ ຈາກັດ, ບລິສດ
ັ ຈາກັດ
ນິຕບ

ໍ້ ຽວ, ລັດວິສາຫະກິດ, ບລິສດ
ັ ລັດ ຫຼ ບລິສດ
ັ ມະຫາຊົນ;
ຜດ
ັ ຂໍ້າມຊາດ (Multinational Corporation-MNC; Trans National Corporationບລິສດ
ັ ລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີການດາເນີນກິດຈະການ ຫຼ ສາຂາຄວບຄມໃນຫຼາຍປະເທດ
TNC ໝາຍເຖິງ ບລິສດ
ຫຼ ມີຖານການຜະລິດ ຫຼ ການລົງທຶນໂດຍກົງຢ່ ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ຄວບຄມກິດຈະການລະດັບໂລກ.
ໍ້
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່າງປະ
ສັນຍາ ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໝາຍເຖິງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຫຼ ສັນຍາ ທີ່ບລິສດ

ເທດ ໄດໍ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ ໃນໂຄງການສາປະທານ ແຕ່ ບ່ ກວມເອົາສັນຍາ ຮັບເໝົາກ່ ສໍ້າງ, ສັນຍາຊ່ວຍເຫຼອລໍ້າ
ຫຼ ສັນຍາທລະກິດອ່ ນ.
ມາດຕາ 4

ຂອບເຂດການນາໃຊໍ້
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ນາໃຊໍ້ສາລັບ ນິຕບ
ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ, ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າຂອງນິຕບ
ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ
ຂຕົ

ໍ້ ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖກຕໍ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ທີ່ສໍ້າງຕັງຢ

ໝວດທີ 2

ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ
ປະເພດ ແລະ ການອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ມາດຕາ 5

ປະເພດຫໍ້ອງການຜ ໍ້ຕາງໜໍ້າ

ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ທີ່ສໍ້າງຕັງໍ້ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວ ຢ່ ສປປ ລາວ ປະກອບ ມີ
ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
3 ປະເພດ ດັ່ງນີ:ໍ້
ໍ້ ນດໍ້ານການຄໍ້າ, ການລົງທຶນ, ການບລິການ,
- ປະເພດທີ 1: ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ທີ່ເຮັດໜໍ້າທີ່ສຶກສາຂມ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ເປັນ
ປະສານງານກັບພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຢ່ ສປປ ລາວ ເພ່ ອສະໜອງໃຫໍ້ແກ່ ບລິສດ
ໍ້ ນໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ຢ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ຂມ
ັ ແມ່ ໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັງໍ້
- ປະເພດທີ 2: ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ທີ່ເຄ່ ອນໄຫວຕາງໜໍ້າໃຫໍ້ບລິສດ

ໍ້
ັ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ໄດໍ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ ໃນໂຄງການສາ
ປະຕິບດ
ຫຼ ສັນຍາ ທີ່ບລິສດ
່
ປະທານ ແລະ ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີກ່ ຽວຂໍ້ອງ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ

ໍ້
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ໄດໍ້
ປະເພດນີ ໍ້ ຕໍ້ອງເຄ່ ອນໄຫວຕາມຂອບເຂດ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຫຼ ສັນຍາ ທີ່ບລິສດ
ເຊັນກັບລັດຖະບານ ແຕ່ບ່ ກວມເອົາສັນຍາຮັບເໝົາກ່ ສໍ້າງ, ສັນຍາຊ່ວຍເຫຼອລໍ້າ ຫຼ ສັນຍາທລະກິດອ່ ນ.
ັ ຂໍ້າມຊາດ (Multinational
ທີ່ເປັ ນຕົວແທນຂອງບລິສດ
່
Corporation-MNC; Trans National Corporation-TNC) ເພອເຮັດໜໍ້າທີ່ໃຫໍ້ຄາປຶກສາ ແລະ ເປັ ນຜ ໍ້
ັ ເຄ່ ອຄາຍ ຫຼ ສາຂາ ແລະ/ຫຼ ກະກຽມໃນການສໍ້າງຕັງໍ້ ແລະ ພັດທະນາທລະກິດການ
ປະສານງານໃຫໍ້ກ່ ມບລິສດ
- ປະເພດທີ

3:

ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ

ລົງທຶນ ຢ່ ສປປ ລາວ.

ິ ເຄໍ່ ອນໄຫວດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບ ຫ ກໍາໄລ.
ຫ້ອງການຜຕ້ າງໜ້າທຸກປະເພດ ບໍໍ່ມີສດ
2

ການສະເໜີຂສໍ້າງຕັງໍ້ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ
ໍ້ ່ ຕ່າງປະເທດ) ທີ່ມີຈດປະສົງສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງ
ິ ກຄົນຕ່າງປະເທດ (ບລິສດ
ັ ແມ່ ທີ່ຕັງຢ
ນິຕບ
ຕົນ ຢ່ ສປປ ລາວ ຕໍ້ອງຍ່ ນຄາຮໍ້ອງຕ່ ຫໍ້ອງການບລິການ ການລົງທຶນປະຕດຽວ ຢ່ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມແບບຟອມທີ່ການົດໄວໍ້.

ມາດຕາ 6

ມາດຕາ 7

ໍ້ ອງການຜ ໍ້ຕາງໜໍ້າ
ການປະກອບເອກະສານ ຄາຮໍ້ອງຂສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້
ັ ດາເອກະສານ ດັ່ງນີ:ໍ້
ຄາຮໍ້ອງ ຂສໍ້າງຕັງຫໍ້ອງການຜ
ຕໍ້ າງໜໍ້າ ຕອໍ້ ງປະກອບມີບນ

ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ;
1. ໃບສະເໜີຂສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້
2. ກົດລະບຽບຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ທີ່ສະເໜີຂສໍ້າງຕັງ;

ໍ້ ກລົງ ຂອງບລິສດ
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຢ່ ສປປ ລາວ;
ັ ແມ່ ໃນການສໍ້າງຕັງຫໍ້
3. ໃບສະເໜີ ຫຼ ຂຕົ
ໍ້ ຕ
ໍ້ າງໜໍ້າຈາກບລິສດ
ັ ແມ່ , ພໍ້ອມດໍ້ວຍສາເນົາໜັງສຜ່ານແດນ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍ ໍ້ ຂອງຜ ໍ້
4. ໃບແຕ່ງຕັງຜ
ໍ້
ທີ່ຖກແຕ່ງຕັງ;

ໍ້ ນຖານະນິຕບ
ິ ກຄົນ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງບລິສດ
ັ ແມ່ ຢໍ່ ຕໍ່ າງປະເທດ;
5. ສາເນົາເອກະສານຢັ ງຢ
ໍ້ ນຖານະການເງ ິນ ຂອງບລິສດ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະ
6. ປະຫວັດການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ເອກະສານຢັ ງຢ
ເທດ;

7. ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ້ອງອໍ່ ນທີໍ່ຈໍາເປັນ.
ໍ້
ເງ່ ອນໄຂການອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້ອງການຜ
ຕໍ້ າງໜໍ້າ
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຢ່ ສປປ ລາວ ຕອໍ້ ງມີເງ່ ອນ
ິ ກຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈດປະສົງສະເໜີຂສໍ້າງຕັງຫໍ້
ນິຕບ
ໄຂ ດັ່ງນີ:ໍ້
ໍ້ ງທາງ
ິ ກຄົນ ທີ່ໄດໍ້ຈົດທະບຽນພາຍໃຕໍ້ກດ
ົ ໝາຍຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີຖານະໜັນຄົ
1. ມີຖານະເປັ ນນິຕບ
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ໍ້ ນນິຕບ
ິ ກຄົນມາແລໍ້ວ ຢ່າງໜໍ້ອຍ 2 ປີ ຂນໄປ
ຶ ໍ້
ດໍ້ານທລະກິດ ຫຼ ສໍ້າງຕັງເປັ
ສາລັບຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ
ປະເພດທີ 1;

ັ ໃນຮບແບບ ບລິສດ
ັ ຈາກັດ, ບລິສດ
ັ ຈາກັດຜດ
ໍ້ ຽວ, ລັດວິສາຫະກິດ,
2. ມີຖານະເປັນວິສາຫະກິດ ຫຼ ບລິສດ
ັ ລັດ ຫຼ ບລິສດ
ັ ມະຫາຊົນ;
ບລິສດ
3. ຕໍ້ອງມທຶນຈົດທະບຽນຕ່ າສດ 50.000 (ຫໍ້າສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ;
່ ອນໄຫວ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ທັງສອດຄ່ອງ ກັບ
ໍ້
4. ມີເປົາໝາຍເຄ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່າງປະເທດ;
ກິດຈະການຂອງບລິສດ

ໍ້ ນຈາກບລິສດ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ກ່ ຽວກັບການຂສໍ້າງຕັງໍ້
5. ມີການຕົກລົງ ຫຼ ມີເອກະສານສະເໜີ ຫຼ ຢັ ງຢ
ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຢ ສປປ ລາວ;
ິ ກຄົນ ຫຼ ບລິສດ
ັ ທີ່ເຄີຍເປີ ດຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າຢ່ ສປປ ລາວ ມາກ່ ອນແລໍ້ວ ໄລຍະການ
6. ຖໍ້າແມ່ ນນິຕບ
ປິ ດຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຕໍ້ອງບ່ ຫຼດ 3 ປີ ;

ໍ້ ມາປະຈາຢ່ ສປປ
ັ ຕໍ້ອງແມ່ ນພະນັກງານຈາກບລິສດ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ທີ່ຖກແຕ່ງຕັງໃຫໍ້
7. ຜຕໍ້ າງໜໍ້າບລິສດ
ລາວ.

3

ໍ້
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ
ຂັນຕອນການພິ
ຈາລະນາສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້
ຫຼງັ ຈາກໄດໍ້ຮັບເອກະສານຄາຮໍ້ອງຂສໍ້າງຕັງຫໍ້ອງການຜ
ຕໍ້ າງໜໍ້າ, ພາຍໃນ 3 ວັນລັດຖະການ ຫໍ້ອງການ
ີ ວາມຈາເປັນ ເພ່ ອມີ
ບລິການ ການລົງທຶນປະຕດຽວ ຕໍ້ອງສົ່ງໜັງສຂຄາເຫັນນາຂະແໜງການກ່ ຽວຂໍ້ອງ ກລະນີມຄ
ັ ຄາເຫັນຈາກຂະແໜງການກ່ ຽວຂໍ້ອງ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ຄາເຫັນ ພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ. ພາຍຫຼງັ ໄດໍ້ຮບ
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ໍ້
ໍ້ ອງການຜຕ
ໍ້ າງໜໍ້າ
ໃນນາມ ຫໍ້ອງການບລິການ ການລົງທຶນປະຕດຽວ ຄົນຄວໍ້
າ ແລະ ອອກໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ຫຼ ຕອບປະຕິເສດ ພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະການ.
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ໍ້
ການອອກໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້ອງການຜ
ຕໍ້ າງໜໍ້າ

ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ເຊັນໂດຍ ຫົວໜໍ້າ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້ ນການໄດໍ້ຮບ
ິ າຢັງຢ
ັ ອະນຍາດໃຫໍ້ສາໍ້ ງຕັງໍ້ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວ ຢ່
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພ່ ອເປັນເອກະສານນິຕກ
ສປປ ລາວ.

ໍ້
ໍ້
ໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້ອງການຜ
ຕໍ້ າງໜໍ້າ ປະກອບມີເນອໃນ
ດັ່ງນີ:ໍ້
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ;
- ເລກທີໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້

ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ;
- ຊ່ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າໂດຍສອດຄ່ອງກັບຊ່ ຂອງບລິສດ
ໍ້ ານັກງານຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ (ຖະໜົນ, ເຮອນເລກທີ, ບໍ້ານ, ເມອງ ແລະ ແຂວງ);
- ທີ່ຕັງສ

ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່າງປະ
- ຈດປະສົງຂອງການເຄ່ ອນໄຫວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກິດຈະການເຄ່ ອນໄຫວ ຂອງບລິສດ
ໍ້
ັ ແມ່ ໄດໍ້ເຊັນກັບ ລັດຖະບານ ສປປ
ເທດ ແລະ/ ຫຼ ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຫຼ ສັນຍາ ທີ່ບລິສດ
ລາວ;

- ອາຍ ຫຼ ການົດເວລາເຄ່ ອນໄຫວຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ.

ໝວດທີ 3

ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ
ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
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ສິດ ຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ

ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ມີສດ
ິ ດັ່ງນີ:ໍ້
ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
ໍ້ ນກາງ ແລະ ທໍ້ອງຖິ່ນ, ເກັບກາຂມ
ໍ້ ນ
1. ປະສານງານກັບບັນດາພາກສ່ວນ ຫຼ ອົງການທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ ຂັນສ
ໍ້ ະສານງານໃຫໍ້ກ່ ມບລິສດ
ັ ເຄ່ ອຄ່າຍ ຫຼ
ແລະ ສຶກສາຊ່ອງທາງການລົງທຶນ, ເຮັດໜໍ້າທີ່ໃຫໍ້ຄາປຶກສາ ແລະ ເປັ ນຜປ
ັ ແມ່ ຫຼ ປະສານງານກັບຂະແໜງການກ່ ຽວຂໍ້ອງ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມທີ່ບລິສດ
ັ
ສາຂາ ຂອງບລິສດ

ໍ້
ແມ່ ຢ່ ຕ່າງປະເທດ ໄດໍ້ເຊັນບົດບັນທຶນຄວາມເຂົາໃຈ
ຫຼ ສັນຍາກັບລັດຖະບານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 5 ຂອງ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ;ໍ້
ຂຕົ

້ ນການສຶກສາຊໍ່ອງທາງການລົງທຶນ, ຂມ
ໍ້ ນທີ່ຕິດພັນກັບການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດ ຢ່ ສປປ
2. ນໍາສົໍ່ງຂໍມ
້
ໍ້
ັ ແມ່ , ຄວາມຄບໜ້າການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໂຄງການ ຕາມບົດບັນທຶນຄວາມເຂົາໃຈ
ລາວ ຂອງບລິສດ
ບດ
ຫຼ ສັນຍາ ທີ່
ັ ແມ່ ໄດໍ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ ໃຫ້ແກໍ່ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ແມໍ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ໂດຍສອດຄໍ່ອງກັບຈຸດປະສົງທີໍ່ກໍານົດໄວ້ໃນ
ບລິສດ
້ ອງການຜຕ
້ າງໜ້າຂອງຕົນ;
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັງຫ້

3. ວ່າຈ ໍ້າງພະນັກງານລາວ ແລະ/ຫຼ ຕ່ າງປະເທດ ປະຈາຢ່ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ໂດຍຕໍ້ອງໃຫໍ້ບລິມະສິດ
ໍ້ ດວຽກ. ພະນັກງານປະຈາຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ທີ່ເປັ ນຄົນຕ່ າງປະເທດຕໍ້ອງບ່
ແກ່ ພົນລະເມອງລາວໃນການເຂົາເຮັ
ເກີນ 2 ຄົນ;
4

ັ ການປົ ກປໍ້ອງ ແລະ ຊກຍ ໍ້ສົ່ງເສີມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.
4. ໄດໍ້ຮບ
ມາດຕາ 12

ໜໍ້າທີ່ ຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ

ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ມີໜາໍ້ ທີ່ ດັ່ງນີ:ໍ້
ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ

ໍ້ ບໃບອະນຍາດ
1. ຖອກທຶນຈົດທະບຽນໃຫໍ້ຄົບ ພາຍໃນການົດ 60 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ມໄດໍ້ຮັ

ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຢ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
ສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້ າຍຊ່ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າຂອງຕົນ ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ ມ ໍ້ ໄດໍ້
ໍ້ ານັກງານ ແລະ ຂຶນປໍ້
ີ ງສ
2. ຕໍ້ອງມີທ່ ຕັ
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ;
ຮັບໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້ ານເປີ ດຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຢ່ ສປປ
3. ລົງຂ່າວຜ່ານໜັງສພິມ ຫຼ ສ່ ຕ່າງໆ ເພ່ ອປະກາດໃຫໍ້ສງັ ຄົມຮັບຮກ

ລາວ;

4. ເປີ ດບັນຊີ ຢ່ ທະນາຄານທລະກິດໃດໜຶ່ງ ໃນນາມຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຢ່ ສປປ ລາວ;
ັ ພັນທະດໍ້ານການເງ ິນ ແລະ ພັນທະອ່ ນໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ
5. ປະຕິບດ
ໍ້
ລາວ ຢ່າງເຂັມງວດ;
6. ສົ່ງບົດລາຍງານການເຄ່ ອນໄຫວ ປະຈາ 6 ເດອນ, 12 ເດອນ ໃຫໍ້ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມແບບຟອມທີ່ການົດ ໂດຍຫໍ້ອງການບລິການ ການລົງທຶນປະຕດຽວ;
7. ສະເໜີຕ່ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພ່ ອຂຮັບຮອງເມ່ ອມີການ

ໍ້ ທຶນຈົດທະບຽນ, ກົດລະບຽບຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ແລະ ຂອບເຂດການເຄ່ ອນໄຫວ ພາຍ
ປ່ຽນແປງການຈັດຕັງ,
ໍ້ ຮບ
ັ ການຕົກລົງ ຫຼ ການແຈ ໍ້ງການປ່ຽນແປງຈາກ ບລິສດ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ.
ໃນ 30 ວັນ ນັບຈາກມໄດໍ້

ໝວດທີ 4

ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ
ອາຍ ແລະ ການຕ່ ອາຍຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
ມາດຕາ 13

ອາຍຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ

ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ໄດໍ້ການົດຕາມແຕ່ລະປະເພດ ດັ່ງນີ:ໍ້
ອາຍຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
ໍ້ ນດໍ້ານການຄໍ້າ, ການລົງທຶນ, ການບລິການ,
- ປະເພດ 1: ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ທີ່ເຮັດໜໍ້າທີ່ສຶກສາຂມ

ໍ້ ນໃນການ
ັ ແມ່ ເປັ ນຂມ
ປະສານງານກັບພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຢ່ ສປປ ລາວ ເພ່ ອສະໜອງໃຫໍ້ແກ່ ບລິສດ
ັ ໍ້
ຕັດສິນໃຈລົງທຶນ ຢ່ ສປປ ລາວ ມີອາຍ 1 ປີ ແລະ ສາມາດຕ່ ໄດໍ້ບ່ ເກີນ 3 ຄັງໍ້ ໂດຍຕ່ ໃຫໍ້ຄງລະ
1 ປີ . ໃນກລະນີ
ໍ້ ຕບ
ັ ແມ່ ໄດໍ້ຮບ
ັ ອະນຍາດສໍ້າງຕັງນິ
ິ ກຄົນຂຶນໍ້ ຢ່ ສປປ ລາວ ແລໍ້ວ, ອາຍຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າດັ່ງກ່ າວ ກ
ບລິສດ
ໍ້ ດລົງໃນຕົວ;
ຈະສີນສ

ັ ແມ່ ໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັງໍ້
- ປະເພດທີ 2: ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ທີ່ເຄ່ ອນໄຫວຕາງໜໍ້າໃຫໍ້ບລິສດ
ໍ້
ັ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ໄດໍ້ເຊັນກັບ ລັດຖະບານ ໃນໂຄງການ
ປະຕິບດ
ຫຼ ສັນຍາ ທີ່ບລິສດ
່
ສາປະທານ ແລະ ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີກ່ ຽວຂໍ້ອງ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີອາຍ 1 ປີ ແລະ ສາ

ໍ້
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ໄດໍ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ
ມາດຕ່ ໄດໍ້ ຕາມອາຍຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາໃຈ
ຫຼ ສັນຍາ ທີ່ບລິສດ
ໍ້ ດ, ອາຍຂອງ
ໍ້
ໍ້
ໂດຍຕ່ ໃຫໍ້ຄັງລະ
1 ປີ ແລະ ເມ່ ອໃດ ອາຍຂອງບົດບັນທຶຄວາມເຂົາໃຈ
ຫຼ ສັນຍາໂຄງການສິນສ

ໍ້ ດລົງໃນຕົວ;
ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າດັ່ງກ່ າວ ກຈະສີນສ
ັ ຂໍ້າມຊາດ (Multinational Corporation- ປະເພດ 3: ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ທີ່ເປັ ນຕົວແທນຂອງບລິສດ
ໍ້ ະສານງານໃຫໍ້ກ່ ມບລິ
MNC; Trans National Corporation-TNC) ເພ່ ອເຮັດໜໍ້າທີ່ໃຫໍ້ຄາປຶ ກສາ ແລະ ເປັ ນຜປ
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ສັດເຄ່ ອຄາຍ ຫຼ ສາຂາ ແລະ/ຫຼ ກະກຽມການສໍ້າງຕັງໍ້ ແລະ ພັດທະນາທລະກິດການລົງທຶນ ຢ່ ສປປ ລາວ ມີອາຍ 1
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ໂດຍຕ່ ໃຫໍ້ຄງລະ
ັ ໍ້
ປີ ແລະ ສາມາດຕ່ ໄດໍ້ຕາມການຕົກລົງຂອງບລິສດ
1 ປີ .
ເງ່ ອນໄຂການຕ່ ອາຍຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ
ັ ສິດໃນການພິຈາລະນາຕ່ ອາຍ ຕາມການການົດໃນ
1. ຕໍ້ອງເປັ ນຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ທີ່ຍັງຢ່ ໄລຍະໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ;ໍ້
ມາດຕາ 13 ຂອງຂຕົ
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ໍ້ ດອາຍ ໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງໍ້
2. ຕໍ້ອງຍ່ ນຄາຮໍ້ອງຂຕ່ ອາຍຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຢ່າງຊໍ້າ 30 ວັນ ກ່ ອນມໝົ

ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ;

ໍ້ ກລົງສະບັບນີ.ໍ້
3. ຕໍ້ອງປະກອບເອກະສານຄົບຖໍ້ວນ ຕາມທີ່ໄດໍ້ການົດໄວໍ້ໃນມາດຕາ 15 ຂອງຂຕົ

ມາດຕາ 15

ການປະກອບເອກະສານ ຂຕ່ ອາຍຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ
ັ ດາເອກະສານ ດັ່ງນີ:ໍ້
ການສະເໜີ ຂຕ່ ອາຍຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຕ ໍ້ອງປະກອບມີບນ

ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ;
1. ໃບສະເໜີ ຫຼ ຄາຮໍ້ອງຂຕ່ ອາຍໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້ ກລົງຂອງບລິສດ
ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່ າງປະເທດ ກ່ ຽວກັບການຕ່ ອາຍຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ;
2. ໃບສະເໜີ ຫຼ ຂຕົ
ໍ້
ໍ້
3. ໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້ອງການຜ
ຕໍ້ າງໜໍ້າ ສະບັບຕົນ;
ໍ້ ນການປະຕິບດ
ັ ພັນທະຕ່ າງໆ;
4. ສາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ເອກະສານຢັ ງຢ
5. ບົດລາຍງານການເຄ່ ອນໄຫວປະຈາປີ ແລະ ແຜນການເຄ່ ອນໄຫວໃນຕ່ ໜໍ້າ;
6. ເອກະສານກ່ ຽວຂໍ້ອງອ່ ນທີ່ຈາເປັ ນ.

ໝວດທີ 5

ໍ້
ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ
ຂຫໍ້າມສ
າລັບຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
ມາດຕາ 16

ໍ້
ຂຫໍ້າມສ
າລັບຫໍ້ອງການຜ ໍ້ຕາງໜໍ້າ

ໍ້ ່ ສປປ ລາວ ຫໍ້າມເຄ່ ອນໄຫວ ດັ່ງນີ:ໍ້
ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ທີ່ຕັງຢ
ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າຂອງນິຕບ
1. ຫໍ້າມເຄ່ ອນໄຫວດາເນີນທລະກິດ ທີ່ສໍ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຜົນກາໄລ;
2. ຫໍ້າມດາເນີນກິດຈະກາການໂຄສະນາຂາຍສິນຄໍ້າ, ບລິການ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນຕ່ າງໆທກຮບແບບ;
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ໃຫໍ້ຜອ
ໍ້ ່ ນນາໃຊໍ້;
3. ຫໍ້າມເອົາໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ;
4. ຫໍ້າມປ່ຽນແປງ ຫຼ ປອມແປງ ໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້

5. ຫໍ້າມອອກໃບຮັບເງ ິນ ຫຼ ໃບຮຽກເກັບເງ ິນ ສາລັບລາຍໄດໍ້ ຫຼ ລາຍຮັບຕ່ າງໆ;

ໝວດທີ 6
ການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ມາດຕາ 17

ອົງການຄ ໍ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ

ໍ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ຢ່ ສປປ ລາວ
ອົງການຄມ
ໍ້
ແມ່ ນຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍມອບໃຫໍ້ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເປັ ນເຈົາການປະສານສົ
ມທົບ
ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ.
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ມາດຕາ 18

ການຕິດຕາມກວດກາ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີໜາໍ້ ທີ່ໂດຍກົງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ

ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແບ່ງອອກເປັ ນ 3 ປະເພດ ຄ:
- ການຕິດຕາມກວດກາປົ ກກະຕິ ທກໆ 6 ເດອນ;
- ການກວດກາເວລາມີການຂຕ່ ອາຍ;

ີ ານລະເມີດກົດໝາຍ ຫຼ ມີຄວາມຈາເປັ ນອ່ ນໆ.
- ການກວດການອກແຜນ, ກລະນີມກ

ໝວດທີ 7
ມາດຕະການຕ່ ຜລໍ້ ະເມີດ
ມາດຕາ 19

ມາດຕະການຕ່ ຜລໍ້ ະເມີດ

່ ລະບໄວໍ້ໃນ
ໍ້ ່ ສປປ ລາວ ຫາກລະເມີດຂຫໍ້າມທີ
ໍ້
ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ທີ່ຕັງຢ
ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຈະຖກປະຕິບດ
ັ ມາດ
ກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປງປີ 2016 ແລະ ຂຕົ
ໍ້
ຕະການ ຕາມຂັນຕອນ
ດັ່ງນີ:ໍ້
1. ກ່ າວເຕອນ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພ່ ອໃຫໍ້ແກ ໍ້ໄຂໃນການົດ 30 ວັນ;
ິ ອອກ
2. ກລະນີບ່ ມີການແກ ໍ້ໄຂ ຕາມການກ່ າວເຕອນ ໂດຍບ່ ມີເຫດຜົນ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ມີສດ
ໜັງສແຈ ໍ້ງໂຈະການເຄ່ ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ ແລະ/ຫຼ ປັບໃໝ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າດັ່ງກ່ າວ;
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ໃນກລະນີຫາກຍັງບ່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມການແຈ ໍ້ງເຕອນ
3. ແຈ ໍ້ງຖອນໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ແລະ ແຈ ໍ້ງໂຈະການເຄ່ ອນໄຫວ ໂດຍບ່ ມີເຫດຜົນພຽງພ.

ມາດຕາ 20 ມາດຕະການປັບໃໝ

ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຈະຖກ
ິ ກຄົນຕ່ າງປະເທດ ທີ່ຕັງໍ້ ຢ່ ສປປ ລາວ ທີ່ລະເມີດຂຕົ
ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຂອງນິຕບ
ປັບໃໝ ດັ່ງນີ:ໍ້
- ກລະນີ ມີການເຄ່ ອນໄຫວ ຫຼ ດາເນີນທລະກິດ ທີ່ສໍ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຜົນກາໄລ ຈະຖກປັ ບໃໝ
ໍ້
5.000 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ ຄັງ;

- ກລະນີ ມີການດາເນີນກິດຈະກາການໂຄສະນາຂາຍສິນຄໍ້າ, ບລິການ ຫຼ ຜະລິດຕະພັນຕ່ າງໆ ຈະຖກ
ໍ້
ປັບໃໝ 5.000 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ ຄັງ;
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າຈະຖກປັ ບໃໝ
- ກລະນີ ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼ ປອມແປງ ໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້
3.000 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ ຄັງ;

ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ໃຫໍ້ຜອ
ໍ້ ່ ນຍມ ຫຼ ນາໃຊໍ້ ຈະຖກປັບໃໝ 2.000
- ກລະນີ ເອົາໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້
ໂດລາສະຫະລັດຕ່ ຄັງ;
- ກລະນີ ກວດພົບວ່າມີການອອກໃບຮັບເງ ິນ ຫຼ ໃບຮຽກເກັບເງ ິນ ສາລັບລາຍໄດໍ້ ຫຼ ລາຍຮັບຕ່ າງໆຈະ
ໍ້
ຖກປັບໃໝ 1.000 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ ຄັງ;
ມາດຕາ 21

ໍ້ ດຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ
ການສິນສ
ໍ້ ດການເຄ່ ອນໄຫວ ຢ່ ສປປ ລາວ ດໍ້ວຍຮບການ ດັ່ງນີ:ໍ້
ໍ້ າງໜໍ້າ ຈະສິນສ
ຫໍ້ອງການຜຕ

ໍ້ ານົດ;
ໍ້ ກລົງສະບັບນີກ
1. ໝົດອາຍຂອງຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂຕົ
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ັ ແມ່ ຢ່ ຕ່າງປະເທດ ຫຼ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ຢ່ ສປປ ລາວ (ໂດຍການມອບໝາຍຂອງບລິສດ
ັ ແມ່ )
2. ບລິສດ
ແຈ ໍ້ງປິ ດຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າຂອງຕົນ ໂດຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
ໍ້ ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ.
3. ກລະນີ ຖກສັ່ງປິ ດ ຫຼ ຖອນໃບອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້ ດການເຄ່ ອນໄຫວ ໃນຮບການທີ່ກ່ າວມາຂໍ້າງເທິງນັນໍ້ ຕໍ້ອງນາສົ່ງ ໃບ
ສາລັບ ຫໍ້ອງການຜຕໍ້ າງໜໍ້າ ທີ່ສິນສ
ໍ້ ອງການຜຕ
ໍ້ ໃຫໍ້ກມ
ໍ້ າງຫນ ໍ້າ (ສະບັບຕົນ)
ົ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາຍໃນການົດ 10 ວັນລັດຖະ
ອະນຍາດສໍ້າງຕັງຫໍ້
ໍ້ ດ.
ການ ນັບແຕ່ວັນສິນສ

ໝວດທີ 8
ບົດບັນຍັດສດທໍ້າຍ
ໍ້
ັ
ມາດຕາ 22 ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມອບໃຫໍ້ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສົມທົບກັບຂະແໜງການອ່ ນທີ່
ໍ້ ຕົ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຢ່າງເຂັມງວດ.
ໍ້
ກ່ ຽວຂໍ້ອງ ຈັດຕັງຂ

ມາດຕາ 23 ຜົນສັກສິດ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ມີຜນ
ົ ສັກສິດນັບແຕ່ ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼງັ ທີ່ໄດໍ້ລງົ ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ
ຂຕົ
ລັດຖະການ 15 ວັນ.
ລັດຖະມົນຕີ
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