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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະບັບປີ2021)
1

ບູ່ອນອີງດູ້ານນິກາໍ
 ກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍສົົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016;
 ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013;
 ດໍາລັດວູ່າດູ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມີຖຸນາ 2018;
 ສັນຍາສໍາປະທານໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
 ລະຫັດສາລະບານ ການຈັດແບູ່ງຂະແໜງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ.

2

ພາກທີ I: ຫຼກ
ັ ການລວມກູ່ຽວກັບວິສາຫະກິດ
1. ຄວາມໝາຍຂອງວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດ ແມູ່ນການຈັດຕັັັັ້ງທລະກິດຂອງບກຄົນ ຫຼຼື ນິຕິບກຄົນ ຊຶີີີ່ງປະກອບດູ້ວຍຊືີີ່, ທຶນ, ການບໍລຫ
ິ ານຈັດການ ສໍາ
ນັກງານ ແລະ ໄດູ້ຂຶັັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26
ທັນວາ 2013). ວິສາຫະກິດເອີັັ້ນອີກຢ່າງໜຶີີີ່ງວູ່າ: ຫົວໜູ່ວຍທລະກິດ.
 ວິສາຫະກິດສູ່ວນບກຄົນ ໝາຍເຖິງ ຮບການວິສາຫະກິດໜຶີີີ່ງ ຊຶີີີ່ງບກຄົນຜູ້ດຽວເປນເຈົັັ້າຂອງກໍາມະສິດ. ວິສາຫະກິດ
ສູ່ວນບກກຄົນ ດໍາເນີນທລະກິດໃນນາມສູ່ວນຕົວຂອງເຈົັັ້າຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍໍ່ໜີັັ້ສິນວິສາຫະກິດ
ທັງໝົດໂດຍບໍໍໍ່ຈໍາກັດ;
 ວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນ ໝາຍເຖິງ ຮບການວິສາຫະກິດໜຶີີີ່ງ ຊຶີີີ່ງສູ້າງຕັັັັ້ງຂຶັັ້ນບົນພືັັ້ນຖານສັນຍາ ຂອງຜູ້ປະກອບທຶນຕັັັັ້ງ
ແຕູ່ສອງຄົນຂືັັ້ນໄປ ເພືີີ່ອນໍາເອົາທຶນມາດໍາເນີນທລະກິດຮູ່ວມກັນ ແນໃສູ່ແບູ່ງປນຜົນກໍາໄລ;
 ວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນສາມັນ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນ ຊຶີີີ່ງຂາຮູ້ນຮູ່ວມກັນດໍາເນີນທລະກິດ ໂດຍອິງ
ໃສູ່ຄວາມເຊືີີ່ອໃຈເຊິີີີ່ງກັນ ແລະ ກັນເປນຕົັັ້ນຕໍໍໍ່ ແລະ ຂາຮູ້ນທກຄົນຮູ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບຕໍໍໍ່ໜີັັ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດ
ໂດຍບໍໍໍ່ຈາໍ ກັດ;
 ວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນຈໍາກັດ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນ ຊຶີີີ່ງຂາຮູ້ນຈໍານວນໜຶີີ່ງຮັບຜິດຊອບຕໍໍໍ່ໜີັັ້ສິນ
ຂອງວິສາຫະກິດ ໂດຍບໍໍໍ່ຈໍາກັດເອີັັ້ນວູ່າ “ຂາຮູ້ນທົົົ່ວໄປ” ແລະ ອີກຈໍານວນໜຶີີ່ງຮັບຜິດຊອບແບບຈໍາກັດເອີັັ້ນວູ່າ “ຂາ
ຮູ້ນຈໍາກັດໜີັັ້ສິນ”;
 ບໍລິສັດຈໍາກັດ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບບໍລິສັດໜຶີີ່ງ ຊຶີີີ່ງມີ ຜຖ
ູ້ ື ຮູ້ນແຕູ່ສອງຄົນ ຂຶັັ້ນໄປ ແລະ ສງສດບໍໍໍ່ເກີນສາມສິບຄົນ ເວັັັັ້ນ
ເສຍແຕູ່ກໍລະນີທໄີີີ່ ດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ວັກໜຶີີີ່ງ ມາດຕາ 90 ຂອງກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ
ວັນທີ 26 ທັນວາ 2013) ແລະ ບໍລິສັດຈໍາກັດ ຊຶີີີ່ງມີຜຖ
ູ້ ືຮູ້ນ ຜູ້ດຽວເອີັັ້ນວູ່າ “ບໍລລ
ິ ັດຈໍາກັດຜດ
ູ້ ຽວ”;
 ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບບໍລິສັດໜຶີີີ່ງ ຊຶີີີ່ງມີຜູ້ຖື ຮູ້ນທີີີີ່ເປນຜູ້ກໍໍ່ຕັັັ້ງຢ່າງໜູ້ອຍເກົັັ້າຄົນຂຶັັ້ນໄປ, ສາມາດ
ໂອນຮູ້ນໄດູ້ຢ່າງເສລີ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮູ້ນຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍໍໍ່ມວນຊົນທົົົ່ວໄປໄດູ້.
2. ປະເພດ, ຮບແບບ ແລະ ຮບການ ຂອງວິສາຫະກິດ
2.1 ປະເພດວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດຢ່ ສປປ ລາວ ມີ 4 ປະເພດຄື: ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ວິສາຫະກິດລັດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ
ແລະ ວິສາຫະກິດລວມໝູ່.
ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ສາມາດສູ້າງຕັັັັ້ງ ແລະ ເຄືີີ່ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕົນ ພາຍໃຕູ້ຮບການ ແລະ ຮບ
ແບບວິສາຫະກິດໃດໜຶີີ່ງ ຕາມທີີີີ່ໄດູ້ກາໍ ນົດໄວູ້ໃນພາກທີ III, ພາກທີ IV ແລະ ພາກທີ V ຂອງກົດໝ
າຍ ວູ່າດູ້ວຍ ວິສາຫະກິດ.
2.2 ຮບການວິສາຫະກິດ
ຮບການວິສາຫະກິດ ແມູ່ນການຈັດຕັັັັ້ງທລະກິດທີີີີ່ເປນພືັັ້ນຖານຂອງການສູ້າງຕັັັັ້ງ ແລະ ການເຄືີີ່ອນໄຫວ ທລະກິດ ຂອງ
ທກປະເພດວິສາຫະກິດ.
ວິສາຫະກິດມີສາມຮບການ ດັົ່ງນີັັ້:
• ວິສາຫະກິດສູ່ວນບກຄົນ;
• ວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນ;
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• ບໍລິສັດ.
2.3 ຮບແບບວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນ ແລະ ບໍລິສັດ
ວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນ ແລະ ບໍລິສັດ ມີສີີີ່ຮແບບ ດັົ່ງນີັັ້:
2.3.1 ວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນມີ ສອງຮບແບບ ຄື:
• ວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນສາມັນ ;
• ວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນຈໍາກັດ.
2.3.2 ບໍລິສັດມີ ສອງຮບແບບ ຄື:
• ບໍລິສັດຈໍາກັດ ລວມທັງບໍລິສັດຈໍາກັດຜດ
ູ້ ຽວ;
• ບໍລິສັດມະຫາຊົນ.
2.4 ການປ່ຽນຮບການ ຫຼຼື ຮບແບບວິສາຫະກິດ
ການປ່ຽນວິສາຫະກິດສູ່ວນບກຄົນ ເປນວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນ ໃຫູ້ດໍາເນີນດູ້ວຍການເພີີີີ່ມຈໍານວນ ແລະ ປະເພດຂາ ຮູ້ນ
ແລູ້ວສູ້າງຕັັັັ້ງ ແລະ ເຄືີີ່ອນໄຫວ ຕາມທີີີີ່ໄດູ້ບົົ່ງໄວູ້ໃນກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍວິສາຫະກິດ. ແຕູ່ໜີັັ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດສູ່ວນບ ຸກ
ຄົນເຫຼົົ່ານັັັັ້ນ ໃຫູ້ຕົກມາເປນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນໃໝູ່ ເວັັັັ້ນເສຍແຕູ່ວິສາຫະກິດສູ່ວນບກຄົນ
ດັົ່ງກູ່າວ ຫາກໄດູ້ມີການຍົກເລີກ ແລະ ໄດູ້ມີການຊໍາລະ ສະສາງຢ່າງຖືກຕູ້ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວນແລູ້ວ ກູ່ອນການສູ້າງຕັັັັ້ງວິ
ສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນ.
ການປ່ຽນຮບແບບວິສາຫະກິດ ອືີີ່ນ ເປນຕົັັ້ນການປ່ຽນວິສາຫະກິດຮູ້ນສູ່ວນ ເປນບໍລິສັດນັັັັ້ນ ຈະດໍາເນີນ ໄດູ້ກໍຕໍໍ່ເ ມືີີ່ອ ວິ
ສາຫະກິດທີີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງນັັັັ້ນໄດູ້ຍບເລີກ ແລະ ມີການຊໍາລະສະສາງຢ່າງຖືກຕູ້ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວນເສຍກູ່ອນ ແລູ້ວຈຶີີີ່ງແຈູ້ງ
ຂຶັັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝູ່. 3
ພາກທີ II: ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .
1. ກິດຈະການລົງທຶນ
ກິດຈະການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປະກອບມີ:
• ກິດຈະການທີີີີ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕູ້ອງໄດູ້ຂໍການອະນມັດ;
• ກິດຈະການທີີີີ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດອະນມັດ.
ບັນຊີກິດຈະການທີີີີ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕູ້ອງໄດູ້ຂໍອະນມັດ ແລະ ກິດ ຈະການ
ທີີີີ່ສາມາດອະນ ມັດ ແມູ່ນ ໃຫູ້ອ ີງຕາມສັນ ຍາສໍາ ປະທານໂຄງການພັດ ທະນາເຂດເສດຖະກິດ ພິເ ສດ ແຕູ່ລ ະເຂດໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ດໍາລັດວູ່າດູ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄມ ແລະ ກິດຈະການສໍາ ປະທານຂອງ
ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ10 ມັງກອນ 2019 ແລະ ນິຕິກໍາອືີີ່ນໆທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ.
2. ກິດຈະການທີີີີ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕູ້ອງໄດູ້ຂໍການອະນມັດ
ກິດຈະການທີີີ່ຕູ້ອງໄດູ້ຂໍການອະນມັດ ປະກອບດູ້ວຍ: ກິດຈະການທີີີ່ ຕູ້ອງຂໍ ອະນມັ ດ ຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ ມຄອງການ
ລົງທຶນ ຂັັັ້ ນສ ນກາງ ໂດຍສະເໜີ ຜູ່ານຫູ້ ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.

3. ກິດຈະການທີີີີ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດອະນມັດໄດູ້
ກິດຈະການທີີີ່ສາມາດອະນມັ ດໄດູ້ແມູ່ ນກິດຈະການທີີີ່ບໍໍ່ຢ່ໃນບັນຊີຕູ້ອງຂໍ ການອະນມັດຈາກຄະນະກໍາມະການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງການ
ລົງທຶນ ຂັັັ້ນສນກາງ.
ກິດຈະການທີີີ່ ຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດອະນມັດໄດູ້ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັົ່ງນີັັ້:
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1. ກິດຈະການ ທີີີ່ຕູ້ອງຂໍ ຄໍາເຫັ ນ ຈາກຂະແໜງການທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແຈູ້ງຕອບພາຍໃນ ສິບວັນລັດຖະການ ນັບແຕູ່ວັນໄດູ້
ຮັບ ຄໍາ ຮູ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຈາກຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖູ້າ ບໍໍ່ມີຄໍາຕອບພາຍໃນ ສິບວັ ນ
ຖືວູ່າເປນການເຫັ ນດີ.
2. ກິດຈະການ ທີີີ່ ບໍໍ່ຈໍາເປນຕູ້ ອງຂໍຄໍາເຫັນ ຈາກຂະແໜງການທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ ອງພິຈາລະນາ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ສາມາດອະນມັ ດໄດູ້ເລີຍ.
ໝາຍເຫດ: ກິດຈະການທີີີີ່ສາມາດອະນມັດໄດູ້ ຕູ້ ອງບໍໍໍ່ຂັດຕໍໍໍ່ແ ຜນແມູ່ ບົດ ແລະ ສັນຍາສໍາປະທານ ການພັ ດທະນາໂຄງການເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ (ນອນຢ່ໃນບັນດາກິດຈະກໍາ ທີີີີ່ລະບໃນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ).

4.ການພິຈາລະນາ ກິດຈະການທີີີີ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດອະນມັດ
ຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາອອກທະບຽນວິສາຫະກິ ດ ພາຍໃນ ສາມວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕູ່ວັ ນ
ໄດູ້ຍືີີ່ນຄໍາ ຮູ້ ອງ, ປະກອບເອກະສານຖື ກຕູ້ ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວ ນເປນຕົັັ້ນໄປ.

5. ການຍືີີ່ນຄໍາຮູ້ອງຂໍລົງທຶນ
ບກຄົ ນ, ນິຕິບ ກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ມີຈດປະສົງລົງທຶນຢ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫູ້ຍືີີ່ ນຄໍາ ຮູ້ ອງຕໍໍ່ ຄະນະຄູ້ ມຄອງ
ເຂດ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາຕາມກົ ນໄກການບໍລິການປະຕດຽວ.

6. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີສິດໄດູ້ ຮັບ ນະໂຍບາຍພິເສດ ແລະ ປະຕິບັ ດພັນທະຕາມ ທີີີີ່ໄດູ້ກໍາ ນົດໄວູ້ໃນ
ກົດໝາຍສົົົ່ງເສີມການລົງທຶ ນ , ດໍາລັດວູ່າດູ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ນິຕິກໍາທີີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ.

ພາກທີ III: ເງືອ
ີີ່ ນໄຂ, ຂັນ
ັັັ້ ຕອນ ແລະ ການປະກອບເອກະສານອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
1. ເງືີີ່ອນໄຂຂອງຜູ້ລົງທຶນ
ບກຄົນ ຫຼຼື ນິຕິບກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ; ມີຖານະການເງິນເຂັັັັ້ມແຂງໝັັັັ້ນຄົງ ໂດຍໄດູ້ຮັບການກວດກາ
ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນ ຫຼຼື ຕູ່າງປະເທດ ທີີີີ່ເຊືອ
ີີ່ ຖືໄດູ້.
2. ເອກະສານປະກອບຂໍການລົງທຶນ
ຄໍາ ຮູ້ອງຂໍລົງ ທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປະກອບມີເອກະສານ ດັົ່ງນີັັ້:
1. ຄໍາ ຮູ້ ອງຂໍລົງທຶ ນ;
2. ບົດວິພາກເສດຖະກິ ດ-ເຕັກນິ ກ ຫຼຼື ແຜນດໍາເນີນ ທລະກິດ ;
3. ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ເບືັັ້ອງຕົັັ້ນ ຕໍໍໍ່ສິີີ່ງແວດລູ້ອມ ແລະ ສັງ ຄົມ (ຖູ້າ ຫາກມີຄວາມຈໍາເປນ);
4. ສັນຍາສູ້າງຕັັັັ້ງບໍລິສັດ (ຖູ້າເປນບໍລິສັດຮູ່ວມທຶນ);
5. ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ;
6. ເອກະສານຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນ ;
7. ເອກະສານຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ;
8. ເອກະສານຢັ້ງຢືນຖານະບກຄົ ນ ຫຼຼື ນິຕິບ ກຄົນ ;
9. ເອກະສານອືີີ່ນຕາມທີີີີ່ໄດູ້ກໍາ ນົດໄວູ້ໃນຄໍາ ຮູ້ ອງຂໍລົງທຶ ນ;
10.ຮບຂະໜາດ 3X4.
11.ສັນຍາເຊົົ່າຜູ້ພັດທະນາເຂດກັບຜູ້ລົງທຶ ນ
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3. ເອກະສານປະກອບ (ເພີີີ່ມເຕີມ) ຂອງວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດ
ສູ່ວນບກຄົນ

ເອກະສານຄັດຕິດ

ວິສາຫະກິດຮນ
ູ້
ສູ່ວນຈໍາກັດ

ວິສາຫະກິດຮນ
ູ້ ສູ່ວນສາ
ມັນ

ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ຈໍາກັດ

ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈໍາ ກັດ
ຜູ້ດຽວ

ໃບມອບສັນ ທະ ຫຼຼື ໃບມອບສິ ດ 3 ສະບັ ບ (ກໍ ລະນີ
ມອບໃຫູ້ບກຄົນອືີີ່ນມາຂຶັັ້ ນທະບຽນແທນ)

√

ກົ ດລະບຽບຂອງວິສາຫະກິ ດ 3 ສະບັ ບ

ສັນຍາສູ້າງຕັັັັ້ງວິ ສາຫະກິ ດຮູ້ນ ສູ່ວນ

(ຈໍາກັ ດຫຼຼື

ສາມັນ ) 3 ສະບັ ບ
ບົດບັນ ທຶ ກກອງປະຊຸມສູ້າງຕັັັັ້ງ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ບໍ ລິສັດຈໍາ

√

ກັ ດ 3 ສະບັ ບ

ສັນຍາຈູ້ າງຜູ້ ຈັດການ ຄົນລະ 3 ສະບັ ບ (ຖູ້າມີ)

ບໍລິສັດມະຫາຊົນ

√

√

ສໍາລັ ບ 3 ປະເພດບໍລິສັດນີັັ້ແມູ່ນໃຫູ້ປະຕິ ບັດຕາມກົ ດໝາຍ ວູ່າດູ້ ວຍວິ ສາຫະກິ ດສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 26 ທັນ ວາ 2013 ແລະ ລະບຽບການອືີີ່ນ ໆທີີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ.

ບໍລິສັດລັ ດ

ບໍລິສັດປະສົມ

4. ຂັັັັ້ນຕອນການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກິດຈະການທີີີີ່ຕູ້ອງໄດູ້ຂໍການອະນມັດ)
4.1. ກວດກາລາຍຊືີີ່ ວິສາຫະກິດ
ຜູ້ລົງທຶນ ຍືີີ່ນໜັງ ສືສະເໜີຈອງຊືີີ່ວິສາຫະກິ ດ ທີີີີ່ຕູ້ອງການຂຶັັ້ນທະບຽນ ຕໍໍໍ່ ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງ ທຶນປະຕດຽວ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພາຍຫຼັງກວດກາແລູ້ວ ຖູ້າ ຊືີີ່ວິສາຫະກິດບໍໍໍ່ທັບຊູ້ ອນ ກັບວິສາຫະກິດ ອືີີ່ນ ແມູ່ນສາມາດຍືີີ່ນເອກະສານຂໍລົງທຶ ນ ຕາມຂັັັັ້ ນຕອນ
ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ; ຖູ້າຊືີີ່ວິສາຫະກິດຫາກທັບຊູ້ ອນກັບວິສາຫະກິດອືີີ່ ນ ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ແຈູ້ງໃຫູ້ ຜູ້ລົງທຶນ
ປ່ຽນຊືີີ່ວິສາຫະກິ ດໃໝູ່ເສຍກູ່ອນ.
4.2 ຂັນ
ັັັ້ ຕອນການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃນບັນຊີຄວບຄມ
ຜູ້ລົງທຶນຍືີີ່ ນຄໍາ ຮູ້ ອງຂໍລົງທຶ ນ ພູ້ອມດູ້ວຍຂັດຕິດເອກະສານທີີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ ອງ (ທີີີ່ໄດູ້ລະບໄວູ້ໃນພາກທີ III ຂໍໍໍໍ້ ທີ 1, 2 ແລະ 3) ຕໍໍໍ່ຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາ (ໂດຍຜູ່ານໜູ່ວຍງານບໍລິ ການການລົງ ທຶນປະຕດຽວ) ຢ່ໃນເຂດ;
ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ກວດກາຄວາມຖື ກຕູ້ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວ ນ ບັ ນດາເອກະສານທີີີີ່ໄດູ້ລ ະບໄວູ້ ຂູ້າງເທິງ (ພາກທີ III ຂໍໍໍໍ້ ທີ 1, 2
ແລະ 3) ພູ້ອມທັງເຊັນຢັ້ງຢືນການມອບຮັບເອກະສານ;
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະເໜີ ຫູ້ອງການສົົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພືີີ່ອເຂົັັ້າຜູ່ານກອງປະຊຸມ
ຄະນະກໍາມະການສົົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ ມຄອງການລົງທຶ ນ ຂັັັັ້ ນສນກາງ;
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ຄະນະກໍາມະການສົົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງການລົງທຶ ນ ຂັັັັ້ ນສ ນກາງ ພິຈາລະນາຕອບຮັບ ຫຼຼື ປະຕິເສດຄໍາ ຮູ້ ອງຂໍລົງທຶນ ຊຶີີ່ງການກໍາ ນົດເວລາພິຈາລະນາ
ຄໍາ ຮູ້ອງຂໍລົງ ທຶນ ໃນກິດຈະການບັ ນຊີຄວບຄມ ແມູ່ ນປະຕິບັດຕາມ ພາກທີ II ໝວດທີ III, ມາດຕາ 37 ຂອງກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍ ການສົົົ່ງເສີມການ
ລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016;
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈູ້ງຕອບໃຫູ້ ຜູ້ລົງທຶນຕາມເວລາທີີີີ່ ກໍານົດຕາມລະບຽບການ. ໃນກໍລ ະນີ ຖືກຕອບຮັບ
ອະນຍາດໃຫູ້ລົງທຶ ນ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັ ບ ຂະແໜງ
ການເຊັົ່ນ: ສູ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອ
ອະນຍາດ ນໍາໃຊູ້ຕາປະທັບ ພາຍໃນກໍານົດ 05 ວັນລັດຖະການ.

ຄະນະກໍາມະການສົງົົ່ ເສີມ ແລະ
ຄູ້ມ ຄອງການລົງທຶນ ຂັັັັ້ນ ສນກາງ/
ຂະແໜງການທກ
ີີີ່ ຽູ່ ວຂອ
ູ້ ງ

(ຮບທີ 1) ຂັັັັ້ນຕອນການອອກທະບຽນວິສາຫະກິດບັ ນຊີ ຄວບຄມ

5. ຂັັັັ້ນຕອນການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກິດຈະການທີີີີ່ສາມາດອະນມັດ)
5.1 ການກວດກາລາຍຊືວ
ີີ່ ສ
ິ າຫະກິດ
ຜູ້ລົງທຶນ ຍືີີ່ນໜັງ ສືສະເໜີຈອງຊືີີ່ວິສາຫະກິ ດ ທີີີີ່ຕູ້ອງການຂຶັັ້ນທະບຽນ ຕໍໍໍ່ ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງ ທຶນປະຕດຽວ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພາຍຫຼັງກວດກາແລູ້ວ ຖູ້າ ຊືີີ່ວິສາຫະກິດບໍໍໍ່ທັບຊູ້ ອນ ກັບວິສາຫະກິດ ອືີີ່ນ ແມູ່ນສາມາດຍືີີ່ນເອກະສານຂໍລົງທຶ ນ ຕາມຂັັັັ້ ນຕອນ
ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ; ຖູ້າຊືີີ່ວິສາຫະກິດຫາກທັບຊູ້ ອນກັບວິສາຫະກິດອືີີ່ ນ ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ແຈູ້ງໃຫູ້ ຜູ້ລົງທຶນ
ປ່ຽນຊືີີ່ວິສາຫະກິ ດໃໝູ່ເສຍກູ່ອນ.
5.2 ຂັນ
ັັັ້ ຕອນການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ກິດຈະການທີບ
ີີີ່ ຈ
ໍໍ່ າໍ ເປນຂໍຄາໍ ເຫັນຈາກຂະແໜງການ)
5.2.1 ກິດຈະການທີບ
ີີີ່ ຈ
ໍໍ່ າໍ ເປນຕູ້ອງຂໍຄາໍ ເຫັນ
ຜູ້ລົງທຶນຍືີີ່ ນຄໍາ ຮູ້ ອງຂໍລົງທຶ ນ ພູ້ ອມດູ້ວຍຂັ ດຕິດເອກະສານທີີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ ອງ (ທີີີີ່ລ ະບໄວູ້ໃນພາກທີ III ຂໍໍໍໍ້ທີ 1, 2 ແລະ 3) ຕໍໍໍ່ຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະ
ກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ ອພິຈາລະນາ (ໂດຍຜູ່າ ນໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງ ທຶນປະຕດຽວ) ຢ່ໃນເຂດ;
ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ກວດກາຄວາມຖືກຕູ້ ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວ ນ ບັນດາເອກະສານທີີີີ່ໄດູ້ ລະບໄວູ້ຂູ້າງເທິງ (ພາກທີ III ຂໍໍໍໍ້ທີ 1, 2
ແລະ 3) ພູ້ອມທັງເຊັນຢັ້ງຢືນການມອບຮັບເອກະສານ;
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ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາຕອບຮັບ ຫຼຼື ປະຕິເສດຄໍາ ຮູ້ ອງ ພູ້ ອມທັງແຈູ້ງຕອບ ໃຫູ້ຜູ້ລົງທຶ ນ ; ໃນກໍລະນີ ທີີີ່
ສາມາດອະນມັ ດ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການ
ເຊັົ່ນ: ສູ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອອອກເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ ອອະ
ນຍາດ ນໍາໃຊູ້ຕາປະທັບ ພາຍໃນກໍານົດ 05 ວັນລັດຖະການ.

(ຮບທີ 2) ຂັັັັ້ນຕອນການອອກທະບຽນວິສາຫະກິດໃນຮບແບບທົົົ່ວໄປ
ໝາຍເຫດ: ການອະນມັດກິດຈະການການລົງທຶນ ທີີີ່ ຄະນະຄູ້ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດອະນມັດໄດູ້ ແມູ່ນກິດຈະ
ການທີີີ່ນອນຢໃ່ ນແຜນແມູ່ບົດ ແລະ ສັນຍາສໍາປະທານການພັດນາເຂດໂຄງການ ທີີີ່ ໄດູ້ຮັບ ການຮັບ ຮອງຈາກລັດຖະບານ).

5.2.2 ກິດຈະການຕູ້ອງການຂໍຄາໍ ເຫັນຈາກຂະແໜງການທີກ
ີີ່ ຽູ່ ວຂູ້ອງ.
ຜູ້ລົງທຶນຍືີີ່ ນຄໍາ ຮູ້ ອງຂໍລົງທຶ ນ ພູ້ ອມດູ້ວຍຂັ ດຕິດເອກະສານທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ ອງ (ທີີີ່ໄດູ້ລ ະບໄວູ້ໃນພາກທີ III ຂໍໍໍ້ທີ 1, 2 ແລະ 3) ຕໍໍ່ຄະນະຄູ້ມ ຄອງເຂດເສດຖະ
ກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ ອພິຈາລະນາ (ໂດຍຜູ່າ ນໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງ ທຶນປະຕດຽວ) ຢ່ໃ ນເຂດ;
ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ກວດກາຄວາມຖື ກຕູ້ອງ ແລະ ຄົບຖູ້ວ ນ ບັນດາເອກະສານທີີີ່ໄດູ້ລ ະບໄວູ້ຂູ້າງເທິງ (ພາກທີ III ຂໍໍໍ້ທີ 1, 2
ແລະ 3) ພູ້ ອມທັງເຊັນຢັ້ງຢືນການມອບຮັບເອກະສານ;
ຄະນະຄູ້ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະສານສົມທົບ ເພືີີ່ອຂໍຄໍາ ເຫັນ ຈາກຂະແໜງການທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ ອງ (ໃນໄລຍະ 10 ວັນລັດຖະ
ການ ນັບແຕູ່ວັນໄດູ້ ຮັບ ຄໍາ ຮູ້ ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຄົບ ຖູ້ວນ). ຖູ້າບໍໍ່ມີຄາຕອບພາຍໃນສິບວັນຖືວູ່າເຫັ ນດີ;
ຄະນະຄູ້ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈູ້ງຕອບໃຫູ້ຜູ້ລົງ ທຶນຕາມເວລາທີີີ່ ກໍານົດໃນລະບຽບການ. ໃນກໍລະນີ ທີີີ່ສາມາດອະນມັດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການເຊັົ່ນ: ສູ່ວຍສາ
ອາກອນ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອອອກເລກປະຈໍາ ຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອອະນຍາດ ນໍາ ໃຊູ້ຕາ
ປະທັບ ພາຍໃນກໍານົດ 05 ວັນລັດຖະການ.
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(ຮບທີ 3) ຂັນ
ັັ້ ຕອນການອອກທະບຽນວິສາຫະກິດທີຕ
ີີ່ ອ
ູ້ ງຂໍຄໍາເຫັນຈາກຂະແໜງການທີີີ່ກຽູ່ ວຂູ້ອງ.

6. ການຍົກເລີກທະບຽນວິສາຫະກິດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີສິດແຈູ້ງເຕືອນ, ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ສົົ່ງເສີມອືີີ່ນໆ ຕາມລະບຽບການ, ຖູ້າເຫັນວູ່າ ຜູ້ລົງທຶນບໍໍ່ມີການເຄືີີ່ ອນໄຫວທລະກິດ ແລະ ຈັດຫາທຶນໄດູ້ 30% (ສາມສິ ບ ສູ່ ວ ນຮູ້ ອຍ)
ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ໃນກໍານົດເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕູ່ມືັັ້ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ. ນອກຈາກນີັັ້ ບໍລສ
ິ ັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ຕູ້ອງເຮັດບົ ດ
ລາຍງານປະຈໍາປີ ຕໍໍໍ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສູ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກ
ສູ່ວນທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງຂອງລັດ ຕາມທີີີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍວິສາຫະກິດ.

ແບບຟອມຕູ່າງໆ (ຂັດຕິດມາພູ້ອມນີ)ັັ້
1. ແບບຟອມຄໍາຮູ້ ອງ ບໍລສ
ິ ັດຈໍາກັດ;
2. ແບບຟອມຄໍາ ຮູ້ ອງ ບໍລສ
ິ ັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ;
3. ແບບຟອມຄໍາ ຮູ້ ອງ ບໍລສ
ິ ັດປະສົມ;
4. ແບບຟອມຄໍາຮູ້ ອງ ວິສາຫະກິດ ສູ່ວນບກຄົ ນ;
5. ແບບຟອມຄໍາຮູ້ ອງ ວິສາຫະກິດ ຮູ້ ນສູ່ວນຈໍາກັດ;
6. ແບບຟອມຄໍາຮູ້ ອງ ວິສາຫະກິດ ຮູ້ ນສູ່ວນສາມັນ 12
9

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດ ພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄມ
ູ່ ແ
ື ນະນໍາ
ການອອກໃບຢງັ້ ຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທດ
ີີີ່ ນ
ິ ແລະ ອະສັງຫາລິມາຊັບ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະບັບປີ2021)
10

ບູ່ອນອີງທາງດູ້ານນິຕກ
ິ າໍ
 ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17
ພະຈິກ 2016;
 ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປບປງ) ສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26
ທັນວາ 2013;
 ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍທີີີ່ດິນ ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ຕລາ 2003;
 ດໍາລັດ ວູ່າດູ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມີຖຸນາ
2018;
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ພາກທີ I: ຫຼກ
ັ ການ, ຂັນ
ັັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ ອອກໃບຢງັ້ ຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທດ
ີີີ່ ນ
ິ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
1.

ການອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ

ການອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ແມູ່ນການອອກເອກະສານກູ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫູ້ແກູ່ບ ກຄົ ນ ແລະ ນິຕິບກຄົ ນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ມີຈດປະສົງເຄືີີ່ອນໄຫວກິດຈະການ ເພືີີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫູ້ແກູ່ການບໍ ລຫ
ິ ານ-ຄູ້ມຄອງ ແລະ ການປົ ກປກຮັກສາທີີີ່ດິນ ຢ່າງເປນເອກະພາບ. ຊຶີີ່ງເອກະສານຢັ້ງຢືນສິ ດນໍາໃຊູ້ເນືັັ້ອທີີີ່ດິນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ດັົ່ງກູ່າວ
ແມູ່ນຮັບ ຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ໂດຍຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມທີີີ່ ໄດັັ້ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ.

2.

ຄໍາຮູ້ອງຂໍຂຶັັ້ນທະບຽນທີີີ່ດິນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບກຄົ ນ ຫຼື ນິຕິບກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ມີຈດປະສົົງຂຶັັ້ ນທະບຽນທີີີ່ດິນຢ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕູ້ ອງ
ຍືີີ່ນຄໍາ ຮູ້ ອງຂໍຂືັັ້ນທະບຽນຕໍໍ່ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມທີີີ່ລ ະບໄວູ້ໃນຂໍໍໍ້ທີ 08 ຂອງປືັ້ ມຄູ່ ມືແນະນໍາສະບັບນີັັ້.

3.

ການກວດກາຄໍາຮູ້ອງຂໍຂຶັັ້ນທະບຽນທີີີ່ດິນ

ພາຍຫຼັງທີີີ່ສໍານວນຄໍາຮູ້ອງຂໍຂຶັັ້ນທະບຽນ ໄດູ້ຖືກມອບຮັບຈາກ ໜູ່ວຍງານບໍລກ
ິ ານການລົງທຶນປະຕດຽວ ແລູ້ວຂະແໜງ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີີີ່ດິນ ຕູ້ອງກວດກາຄວາມຖືກຕູ້ອງ ແລະ ລົງວັດແທກທີີີ່ດິນ ພູ້ອມທັງແຕູ້ມແຜນວາດທີີີ່ດິນ ແລະ ເຊັນ
ຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕູ້ອງ ເພືີີ່ອສົງົ່ ໃຫູ້ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາອະນມັດ ອອກໃບ
ອະນຍາດໃຫູ້ສິດໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີີີ່ດິນໃຫູ້ກບ
ັ ຜູ້ມາເຊົາົ່ ທີີີ່ດິນ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
4.

ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ແມູ່ນເອກະສານທີີີ່ເປນຫຼັກຖານຕົັັ້ນຕໍ ກູ່ຽວກັບສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ຢ່າງເປນທາງການພາຍໃນເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອມອບໃຫູ້ແກູ່ຜູ້ເປນເຈົັັ້າຂອງສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ພຽງໃບດຽວເກັບຮັກສາໄວູ້ເປນຫຼັກ
ຖານ ຈົນກວູ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ, ດັດແກູ້ ຫຼື ປ່ຽນແທນ ຕາມເງືີີ່ອນໄຂທີີີ່ກໍານົດໄວູ້ ໃນລະບຽບ ກົດໝາຍ.
5.

ປືັ້ມບັນທຶກ ທະບຽນທີດ
ີີ່ ິນ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປືັ້ມບັນທຶກທະບຽນທີີີ່ດິນ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມູ່ນປືັ້ມ ທີີີ່ໃຊູ້ຈົດກູ່າຍ, ເລກລໍາດັບ
ແລະ ຂໍໍໍ້ມນລະອຽດຂອງຕອນດິນ ໃນນັັັ້ນປືັ້ມທະບຽນທີີີ່ດິນ ຕູ້ອງປະກອບມີລາຍເຊັນ ແລະ ກາປະທັບຂອງຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ລາຍລະອຽດຂອງປືັ້ມບັນທຶກທະບຽນທີດ
ີີ່ ິນ ຕູ້ອງມີເນືັັ້ອໃນ ດັົ່ງນີັັ້:
-

ຊືີີ່ ແລະ ນາມສະກນ ຂອງບກຄົນ ຫຼື ນິຕິບກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ໄດູ້ຮັບສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ;

-

ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ, ສັນ ຊາດ, ອາຊີບ, ທີີີ່ຢ່ປະຈ ບັນ ຂອງຜູ້ທີີີ່ຈະໄດູ້ຮັບສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ;

-

ເລກທີຕອນດິນ (ຕາມທີີີ່ກໍານົດໄວູ້ໃນແຜນແມູ່ ບົດການພັດທະນາ ແລະ ຕາມສັນຍາການເຊົົ່າທີີີ່ດິນຮູ່ວມກັບ
ພັດທະນາ);

-

ເລກທີແຜນທີີີ່ດິນ, ຂອບເຂດ, ທີີີ່ຕັັັ້ງ, ປະເພດທີີີ່ດິນ ແລະ ຈໍານວນເນືັັ້ອທີີີ່ດິນ;

-

ເລກທີິໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ.
6.




7.

ເງືີີ່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະເໜີ ຂໍສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ.
ຕູ້ອງເປນບກຄົນ ຫຼື ນິຕິບກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ;
ມີໃບແຈູ້ງໂທດເລກທີ 3 (ສະເພາະຄົນລາວ);
ມີຖານະທາງດູ້ານການເງິນ.
ເອກະສານປະກອບເພືີີ່ອຂໍສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ



ໃບຄໍາຮູ້ອງຂໍສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ (ແບບຟອມ 1);



ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ, ໃບແຈູ້ງໂທດເລກ 3 ແລະ ຮບ 3x4 (ສໍາລັບຜລ
ູ້ ງົ ທຶນລາວ);



ສໍາເນົາໜັງສືຜູ່ານແດນ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍໍ້ຂອງຜລ
ູ້ ົງທຶນ ແລະ ຮບ 3x4 (ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນຕູ່າງປະເທດ);
12

ຜູ້



ສັນຍາເຊົົ່າດິນ ລະຫວູ່າງ ຜູ້ລົງທຶນກັບຜູ້ພດ
ັ ທະນາ (ພູ້ອມດູ້ວຍໃບບິນການມອບພັນທະອາກອນການເຊົົ່າທີີີ່ດິນ);



ແຜນຜັງທີີີ່ດິນໃນເບືັັ້ອງຕົັັ້ນ;



ໃບມອບສິດ (ແບບຟອມ 2) ກໍລະນີຕາງໜູ້າເປນຜູ້ມາພົວພັນປະກອບເອກະສານ.

8.

ຂັັັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາ



ພາຍຫຼັງທີີີ່ ຜູ້ລົງທຶນ ໄດູ້ຕົກລົງເຫັ ນດີ ກູ່ຽວກັບ ອັດຕາຄູ່າເຊົົ່າ, ໄລຍະເວລາການເຊົົ່າ, ຮບແບບການຊໍາລະ ແລະ ຕົກລົງເຊັນສັນຍາເຊົົ່າ
ທີີີ່ດິນ ຮູ່ວມກັບຜູ້ພັດທະນາ;



ຜູ້ລົງທຶນຍືີີ່ ນໃບຄໍາ ຮູ້ອງຂໍສິ ດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ພູ້ອມດູ້ວຍເອກະສານທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ ອງ (ຕາມທີີີ່ລ ະບໄວູ້ໃນຂໍໍໍ້ ທີ 07 ຂອງປືັ້ມຄູ່ມືສ ະບັບ ນີັັ້) ຢ່



ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
ໜູ່ວຍງານບໍລກ
ິ ານການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກວດຄື ນເອກະສານຢ່າງຄົບ ຖູ້ວນ ເພືີີ່ອ
ມອບໃຫູ້ຄະນະຄູ້ ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີທິດຊີັັ້ ນໍາ .



ຄະນະຮັບ ຜິດຊອບທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ ອງ ເປນຕົັັ້ນແມູ່ນຕາງໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງ
ດິນ ແລະ ສິີີ່ງແວລູ້ອມ, ຕາງໜູ້າ ບໍລສ
ິ ັດຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຕ ັັ້ອງການຂຶັັ້ນທະບຽນທີີີ່ດິນ

ວຽງຈັນ, ຂະແໜງທີີີ່

ລົງວັດແທກ, ປກຫຼັກໝາຍ ແລະ ແຕູ້ມ

ແຜນວາດທີີີ່ດິນ;


ຫຼັງຈາກນັັັ້ ນ ຂະແໜງທີີີ່ ດິນ ແລະ ສິີີ່ງແວດລູ້ອມ ກວດກາເອກະສານໃຫູ້ຄົບ ຖູ້ວນ ພູ້ອມທັງ ເຊັນຢັ້ງຢືນໃສູ່ແຜນວາດຕາດິນ ແລະ ຄິ ດ
ໄລູ່ອາກອນຄູ່າເຊົົ່າ, ຄູ່າ ທໍານຽມ ແລະ ຄູ່າບໍລິການ (ຕາມທີີີ່ ລະບໄວູ້ໃນສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ນິ ຕິກໍາທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ) ເພືີີ່ອສະເໜີຕໍໍ່



ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາອະນມັດ ຫຼື ປະຕິ ເສດ ໃຫູ້ສິດໃຊູ້ທີີີ່ດິນຕາມລະບຽບການ
(ແບບຟອມ 3).
ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົົ່າທີີີ່ດິນ ສງສດແມູ່ນບໍໍ່ໃຫູ້ເກີນອາຍຂອງສັນຍາ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

(ຮບທີ 1 : ຂັນ
ັັ້ ຕອນຂໍຂນ
ືັັ້ ທະບຽນທີດ
ີີ່ ນ
ິ ແລະ ອອກໃບຢງັ້ ຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທດ
ີີີ່ ນ
ິ )
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ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຜພ
ູ້ ດ
ັ ທະນາ

1. ຜູ້ລົງ ທຶນ ພົ ວພັນ ກັ ບ ຜູ້ ພັດທະນາ ເພືີີ່ອ

ເລືອກຕອນດິນ ທີີີ່ ຈະເຊົົ່າ, ຈາກນັັັ້ນ ຕົ ກລົງ
ເຫັນ ດີ ກັບຜູ້ ພັດທະນາ ກູ່ຽວກັບອັດຕາຄູ່າ
ເຊົົ່າ, ໄລຍະເວລາການເຊົົ່າ, ຮບແບບການ
ຊໍາລະ ແລະ ເຊັນສັ ນຍາເຊົົ່ າທີີີ່ດິນ.
7.ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົ ງ ທຶ ນ

ຜລ
ູ້ ງົ ທຶນ

2.ຜ ູ້ ລົ ງ ທຶ ນ ປະກອບເອກະສານທີ ີີ່ ກູ່ ຽວຂູ້ ອ ງ
ຄົ ບຖູ້ ວນ (ຕາມລະບ ໄວູ້ ໃ ນຂໍ ໍໍ້ ທີ 08 ໃນ
ປືັ້ມຄູ່ມືນີັັ້) ແລູ້ວສົົ່ງໃຫູ້ໜູ່ວຍງານບໍ ລິ ການ
ການລົງທຶນປະຕດຽວ ກວດຄືນເອກະສານ
ເພື ີີ່ ອມອບໃຫູ້ ຄ ະນະຄ ູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະ
ກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ ມີ ທິດຊີັັ້

ປະຕ ດຽວສົ ົ່ ງ ມອບໃບຢ ັ້ ງ ຢື ນ ສິ ດ
ໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີີີ່ດິນ ໃຫູ້ ຜູ້
ລົ ງ ທຶ ນ ຫຼ ື ມອບຄ ື ນ
ເອກະ
ສານຕູ່າງໆ (ຖູ້າປະຕິເສດ).

ນໍາ.
6.ຂະແໜງທີ ີີ່ ດ ິ ນ ແລະ ສິ ີີ່ ງ
3.(ຕາງໜູ້ າຜ ູ້ ພັ ດທະນາ, ຜ ູ້ ລົ ງ ທຶ ນ , ຄະນະ
ຄູ້ມຄອງເຂດ ແລະ ຂະແໜງທີີີ່ດິນ ແລະ
ສິີີ່ງແວດລູ້ອມ) ລົງວັດແທກ, ປກຫຼັ ກໝ
າຍ, ແຕູ້ ມແຜນວາດທີ ີີ່ ດິ ນ ແລະ ເຊັ ນ
ຢ ັ້ ງ ຢື ນ ຈາກຄະນະກໍ າມະການ ພູ້ ອມທັ ງ
ຄິ ດໄລູ່ ແລະ ຈັ ດເກັ ບອາກອນລາຍໄດູ້
ຈາກການເຊົ ົ່ າ ຄ ູ່ າ ທໍ າ ນຽມ ແລະ ຄ ູ່ າ
ບໍລິການ ຢ່າງຄົບຖູ້ວນ.

ໜູ່ວຍງານບໍລກ
ິ ານການລົງ
ທຶນປະຕດຽວ ຄະນະຄມ
ູ້
ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນວ

4. ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງ ທຶນປະຕດຽວ
ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽ
ງຈັນ ສົົ່ງເອກະສານຕູ່ າງໆທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ ສະເໜີ
ຕໍໍ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະ ກິດພິ ເສດ ເພືີີ່ອ
ພິ ຈາລະນາອະນມັ ດ ຫລື ປະຕິ ເສດ ຕາມ

ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ

ລະບຽບການ.
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ແ ວ ດລູ້ ອ ມ ບັ ນ ທຶ ກຂໍ ໍໍ້ ມ ນ
ໃບຢ ັ້ ງ ຢື ນ ສິ ດ ນໍ າ ໃ ຊູ້ ທີ ີີ່ ດິ ນ
ສະບັ ບ ດັ ົ່ ງ ກູ່ າ ວ ເຂົ ັັ້ າ ໃນປື ັ້ ມ
ບັນທຶກທະ ບຽນທີີີ່ດິນ.

5. ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະ
ກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ອະນມັ ດ ຫຼື ປະຕິ ເສດອອກ
ໃບຢັ້ງ ຢືນສິ ດນໍ າໃຊູ້ ທີີີ່ດິນ ແລະ
ແຜນທີີີ່ດິນ ໃຫູ້ກັບຜູ້ມາເຊົົ່າທີີີ່
ດິນ (ແບບຟອມ 3).

ແບບຟອມທີ 1 ໃບຄໍາຮູ້ອງຂໍອະນຍາດສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຊືີີ່ວິສາຫະກິ ດ..........................

ເລກທີ:.........../.........

ຄໍາ ຮູ້ອງ
ຂໍອະນຍາດສິດນໍາໃຊູ້ທດ
ີີີ່ ນ
ິ
ຮຽນ: ທູ່ານຫົ ວໜູ້າຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈັນ ທີີີ່ ນັບຖື
ເລືອ
ີີ່ ງ: ຂໍອະນຍາດເຊົົ່າສິ ດນໍ າໃຊູ້ ທີີີ່ດິນ

ຂູ້າພະເຈົັັ້າຊືີີ່....................................ນາມສະກນ.. .............................ອາຍ...................ປີ, ອາຊີບ..............................
ສັນຊາດ..................ວັນເດືອນປີເກີດ................ທີີີ່ເກີ ດ......................................, ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ...................................
ເມືອງ......... .......................ແຂວງ.. ..........................., ເບີໂທລະສັບ......................ຖືບດ
ັ ປະຈໍາຕົວເລກທີ...... ...............
ລົງວັນທີ....../....../................., ອອກໃຫູ້ທີີີ່........... ...........................ປືັ້ມສໍາມະໂນຄົວເລກທີ..........................................
ລົງວັນທີ......./......../.............., ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ.........................ລົງວັນ ທີ......................ອອກໃຫູ້ ທີີີ່........................
ມີຈດປະສົງ ຂໍ ອະນຍາດສິ ດນໍາໃຊູ້ ທີີີ່ ດິນ ເພືີີ່ອດໍາເນີນທລະກິ ດ...........................................................ໄລຍະເວລາການນໍ າ ໃຊູ້ ແ ຕູ່ ວັ ນ ທີ
............ ເດືອນ...........ປີ........... ຫາ ວັນທີ....... ເດືອນ..........ປີ............, ຢ່ໃນຕອນດິນເລກທີ..................ເນືັັ້ ອທີີີ່ ...............ຕາແມັ ດ ,
ລາຄາການເຊົົ່າຕໍໍ່ປີ...................ກີບ ຫຼື ໂດລາ.
ຈະເລີີີ່ມກໍໍ່ໍສູ້າງອາຄານ ໃນວັນທີ......./........./........ ແລະ ສໍາເລັດໃນວັນທີ........../........./...........
ຈະເລີີີ່ມເປີດການດໍາເນີນທລະກິດໃນວັນທີ............/ ............/ ............
ຂູ້າພະເຈົັັ້າໃຫູ້ຄໍາໝັັັ້ນສັນຍາວູ່າຈະປະຕິບັ ດຕາມ ກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍທີີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັັັ້ມງວດ.
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາຕາມທີີີ່ເຫັນສົມຄວນດູ້ວຍ.
ທີີີ່................................., ວັນທີ......../......./.........

ລາຍເຊັນຜູ້ຮອ
ູ້ ງຂໍ
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ແບບຟອມທີ 2: ໃບມອບສິດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຊືີີ່ວິສາຫະກິດ..........................

ເລກທີ:.........../.........

ໃບມອບສິດ
ຂູ້າພະເຈົັັ້າຊືີີ່...........................ນາມສະກນ.. ........................ວັນເດືອນປີເກີດ...........................
ອາຊີບ..........ສັນຊາດ............. ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ................ເມືອງ...............ແຂວງ.. ..........................
ເບີໂທລະສັບ.............ບັດປະຈໍາຕົວເລກທີ...............ລົງວັນທີ....../....../....... ອອກໃຫູ້ທີີີ່.......................
ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ.........................ລົງວັນທີ..............................ອອກໃຫູ້ທີີີ່..............................
ມີຈດປະສົງຂໍມອບສິດໃຫູ້ທູ່ານ.......................ນາມສະກນ.....................ວັນເດືອນປີເກີດ...............
ອາຊີບ..........ສັນຊາດ............. ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ................ເມືອງ...............ແຂວງ.. ..........................
ເບີໂທລະສັບ.............ບັດປະຈໍາຕົວເລກທີ...............ລົງວັນທີ....../....../....... ອອກໃຫູ້ທີີີ່.......................
ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ.........................ລົງວັນທີ..............................ອອກໃຫູ້ທີີີ່.............................
ເພືີີ່ອເຮັດໜູ້າທີີີ່..............................................................................................................
.....................................................................................................................ແທນຂູ້າພະເຈົັັ້າ.
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງໄດູ້ອອກໃບມອບສິດ ສະບັບນີັັ້ໃຫູ້ຜູ້ກູ່ຽວ ເພືີີ່ອໄວູ້ເປນຫຼັກຖານ, ຫວັງວູ່າພາກສູ່ວນທີີີ່ກູ່ຽ ວຂູ້ ອ ງຈະ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮູ່ວມມືຕາມທາງຄວນດູ້ວຍ.
ທີີີ່..............................., ວັນທີ......../......./.........
ຜ ູ້ມ ອບສິດ
...................................

ຜ ູ້ຮັບ ສິດ
...................................
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ພະຍານ
...................................

ແບບຟອມທີ 3 ຮບແບບ ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເລກທີ.........../.............
ທີີີ່.......................,ລົງວັນທີີີ່.......................

ໃບຢງັ້ ຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທດ
ີີີ່ ນ
ິ





ອີງຕາມກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍທີີີ່ດິນ, ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21ຕລາ 2003;
ອີງຕາມດໍາລັດວູ່າດູ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມີ ຖຸນາ 2018;
ອີງຕາມສັນຍາສໍາ ປະທານການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ..........ສະບັບເລກທີ.........../..........., ລົງວັນທີ......./....../......;
ອີງຕາມຄໍາຮູ້ ອງຂໍສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ................./.......... ລົງວັນທີ..........................
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອະນຍາດອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ: ໃຫູ້ແກູ່ ທູ່າ ນ
...........................................ບໍລິສັ ດ.............................................
ວັນເດືອນປີເກີ ດ......................................, ສັນຊາດ..........................., ອາຊີບ...................................ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ
......................................... ລົງວັນທີ........./........./.......
ອອກໃຫູ້ ທີີີ່.............................ທີີີ່ຢ່ ປະຈບັນຢ່ບູ້າ ນ......................................... ເມື ອງ............................................... ແຂວງ
................................, ມີຈດປະສົງນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນເພືີີ່ ອ.....................................................................................
ການໄດູ້ມາຂອງສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ.........................................................................................................................., ຂອບ
ເຂດ ແລະ ທີີີ່ຕັັັ້ງເນືັັ້ ອທີີີ່ ດິນ ອີງຕາມແຜນວາດທີີີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ.............../......., ລົງວັນທີ ............................., ປະເພດທີີີ່ດິນ
............................................. ປືັ້ ມທະບຽນທີີີ່ ດນ
ິ ເຫຼັ ມທີ...........................,ໃບທີ......................, ……………








ຕອນດິນເລກທີ............................................... ຈໍາ ນວນເນືັັ້ ອທີີີ່ດິນ............................................ຕາແມັດ
ໃບຢັ້ງຢືນສະບັບນີັັ້ ມີຜົນນໍາໃຊູ້ໄດູ້.......ປີ, ນັບແຕູ່ວັນທີ....ເດືອນ.....ປີ....... ຫາ ວັນທີ.....ເດື ອນ.....ປີ. .......
ຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນສະບັບນີັັ້ ຕູ້ ອງໄດູ້ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ປົກປກຮັ ກສາທີີີ່ ດິນໃຫູ້ດີ, ບໍໍ່ສູ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫູ້ແກູ່ຄນນະພາບດິ ນ
ແລະ ບໍໍ່ທໍາລາຍສິີີ່ງແວດລູ້ອມ, ສາມາດປກສູ້າງອາຄານ ແລະ ສິີີ່ງອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກຕູ່າງໆໄດູ້ ແຕູ່ຕູ້ອງປະຕິບັ ດຕາມຂໍໍໍ້ກໍານົ ດ, ລະບຽບ, ກົດ
ໝາຍທີີ່ີີີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ;
ຕູ້ອງເສຍພາສີ, ອາກອນ, ຄູ່າ ທໍານຽມ, ຄູ່າບໍລິ ການ ແລະ ພັ ນທະອືີີ່ນໆ ອີງຕາມສັນຍາ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີີີ່ໄດູ້ກໍາ ນົດໄວູ້ ໃນສັນຍາການ
ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;
ທກໆການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການເຄືີີ່ອນໄຫວກູ່ຽວກັບສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນເຊັົ່ນ: ການໂອນ, ການໃຫູ້ ຜູ້ອືີີ່ນເຊົົ່າຕໍໍ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງເປົັ້າ
ໝາຍການ
ພັດທະນາ ຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບ ຄວາມເຫັ ນດີຈາກຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມດໍ າລັດວູ່າດູ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມິ ຖຸນາ 2018;
ໃບອະນຍາດນີັັ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕູ່ ມືັັ້ລົງລາຍເຊັນເປນຕົັັ້ ນໄປ.
ຫົວໜູ້າຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ
................./...........
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
..............................

ເລກທີ
ທີີີ່........................, ວັນທີ

ແຜນວາດທີີີ່ດິນ
ທີີີ່ຕງັັັ້ ຂອງທີີີ່ດນ
ິ :
ໃນເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ....................................................................................................................................
ຕັັັ້ງຢ່ ຕອນດິນ ເລກທີ..........................................................................................................................................
ຕອນທີ...................................................ເນືັັ້ອທີີີ່....................................ເຮັກຕາ........................................ຕາແມັ ດ
ຂອບເຂດເນືອ
ັັ້ ທີີີ່ດນ
ິ :

ດູ້ານເໜືອ ຕິ ດກັ ບ................................................. ............................................................................

ດູ້ານໃຕູ້ ຕິ ດກັ ບ................................................... ............................................................................

ດູ້ານຕາເວັນ ອອກ ຕິ ດກັບ........................................ ............................................................................

ດູ້ານຕາເວັນ ຕົ ກ ຕິ ດກັ ບ.......................................... ............................................................................

ທາງຕັດໃຫມູ່

ໂຮງແຮມ

12.8

16.2

16.2

N

12.8
ມາດຕາສູ່ວ ນ:............................

ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

(ຊືີີ່ ແລະ ນາມສະກນ)

ສໍາຫຼວດວັດແທກໂດຍ:...............................................

(ລົງລາຍເຊັນ)

ລົງວັນທີ...............................................................

(ຊືີີ່ ແລະ ນາມສະກນ)

ກວດກາໂດຍ:. .....................................................
.........................................................................
(ລົງລາຍເຊັນ)
ລົງວັນທີ...............................................................
ໝາຍເຫດ:
1. ແຜນວາດທີີີ່ດິນສະບັບ ນີັັ້ໃຊູ້ເພືີີ່ອປະກອບເອກະສານໃບຢັ້ງຢືນສິດນາໃຊູ້ທີີີ່ ດິນ;
2. ໃນເມືີີ່ອຫາກມີການປ່ຽນແປງ ຈະໄດູ້ແກູ້ໄຂຕາມຄວາມສົ ມເຫດຜົນ;
3. ແຜນວາດສະບັບ ນີັັ້ສາມາດນໍາໃຊູ້ໄ ດູ້ນັບແຕູ່ ມືັັ້ລົງລາຍເຊັົ່ນຫົວໜູ້າຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດເປ ນຕົັັ້ ນໄປ.
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ພາກທີ II
ພາກທີ II: ຫຼກ
ັ ການ, ຂັນ
ັັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ ການອອກໃບຢງັ້ ຢືນສິດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
1. ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ ພາຍໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມູ່ນເອກະສານທີີີ່ເປນຫຼັ ກຖານ ກູ່ຽວກັ ບສິດນໍາໃຊູ້ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ພາຍໃນ ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບູ່ ອນທີີີ່ ອະສັງຫາລິ ມະຊັບ ນັັັ້ນຕັັັ້ງຢ່
ເພືີີ່ອມອບໃຫູ້ແກູ່ ຜູ້ເປນເຈົັັ້າຂອງສິດນາໃຊູ້
ອະສັງຫາລິ ມະຊັບ ພຽງໃບດຽວເກັບຮັ ກສາໄວູ້ເປນຫຼັກຖານ ຈົນກວູ່າຈະມີ ການປ່ຽນແປງ, ດັດແກູ້ ຫຼື ປ່ຽ ນແທນ ຕາມເງືີີ່ ອນໄຂທີີີ່
ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

2. ເງືີີ່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະເໜີ ຂໍສິດໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ




3.

ຕູ້ອງເປນບ ກຄົນ ຫຼື ນິຕິບກຄົ ນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ;
ມີໃບແຈູ້ງໂທດເລກທີ 3 (ສະເພາະຄົນລາວ);
ມີຖານະທາງດູ້ານການເງິນ.

ເອກະສານ ປະກອບເພືີີ່ອ ຂໍສິດນໍາໃຊູ້ ອະສັງຫາລິມະຊັບ


ໃບຄໍາຮູ້ ອງຂໍສິດນໍາໃຊູ້ ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ແບບຟອມ 1);



ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ, ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ, ໃບແຈູ້ງໂທດເລກ 3 ແລະ ຮບ 3x4 (ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນລາວ);



ສໍາເນົາໜັງສືຜູ່ານແດນ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍໍ້ ຂອງຜູ້ລົງ ທຶນ ແລະ ຮບ 3x4 (ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນຕູ່າງປະເທດ);



ສັນຍາເຊົົ່າ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນການໄດູ້ມາຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ລະຫວູ່າງ ຜູ້ລົງທຶ ນກັບຜູ້ ພັດທະນາ (ພູ້ອມດູ້ວຍໃບບິນມອບພັນ
ທະອາກອນການເຊົົ່າ ຫຼື ຊືັັ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ);




4.

ແຜນວາດທີີີ່ຕັັັ້ງ ຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບໃນເບືັັ້ ອງຕົັັ້ນ;
ໃບມອບສິດ (ແບບຟອມ 2).

ຂັັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ


ພາຍຫຼັງທີີີ່ຜູ້ລົງ ທຶນ ໄດູ້ຕົກລົງເຫັ ນດີກັບຜູ້ພັດທະນາ ກູ່ຽວກັບອັ ດຕາຄູ່າເຊົົ່າ /ຊືັັ້, ໄລຍະເວລາການເຊົົ່າ/ຊືັັ້, ຮບແບບການຊໍາລະ ແລະ
ໄດູ້ເຊັນສັນຍາເຊົົ່າ/ຊືັັ້ ອະສັງ ຫາລິມະຊັບ;





ຜູ້ລົງທຶນຍືີີ່ ນໃບຄໍາ ຮູ້ອງຂໍສິ ດນໍາໃຊູ້ອະສັງ ຫາລິມະຊັບ ແລະ ເອກະສານທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ ອງ (ຕາມທີີີ່ລ ະບໄວູ້ໃນຫົວຂໍໍໍ້ ກູ່ຽວກັບເອກະສານ
ປະກອບ ເພືີີ່ ອຂໍສິ ດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຂອງປືັ້ມຄູ່ມືສ ະບັບນີັັ້ ) ຢ່ ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ຂອງຄະນະຄູ້ມ ຄອງ
ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ກວດຄືນເອກະສານ ເພືີີ່ອມອບໃຫູ້ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ມີທິດຊີັັ້ ນໍາ .



ຄະນະຮັບ ຜິດຊອບ (ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂະແໜງທີີີ່ດິນ ແລະ ສິີີ່ງແວດລູ້ອມ, ຕາງໜູ້າບໍ ລິ
ສັດຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶ ນ) ລົງກວດກາ, ວັດແທກ, ແຕູ້ ມແຜນວາດທີີີ່ ຕັັັ້ງຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢື ນຈາກຄະນະ
ກໍາມະການ ພູ້ ອມທັງ ຄິດໄລູ່ ອາກອນລາຍໄດູ້ຈາກການເຊົົ່າ /ຊືັັ້, ຄູ່າ ທໍາ ນຽມ ແລະ ຄູ່າບໍລິການ ເພືີີ່ອສະເໜີຕໍໍ່ຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດ



ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິ ຈາລະນາອະນມັດ.
ຫຼັງຈາກນັັັ້ ນ ໜູ່ວຍງານບໍລິ ການການລົງ ທຶນປະຕດຽວ ສົົ່ງໃບຄໍາຮູ້ ອງ ແລະ ເອກະສານຕູ່າງໆ ທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ ອງສະເໜີ ຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິ ຈາລະນາອະນມັດ ຫຼ ື ປະຕິເສດຕາມລະບຽບການ (ແບບຟອມ 3).



ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາເຊົົ່າ/ຊືັັ້ ອະສັງ ຫາລິມະຊັບ ແມູ່ນອີງ ຕາມອາຍ ການນໍາ ໃຊູ້ຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ .
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5.

ຂັັັ້ນຕອນການອອກໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ

1. ຜູ້ລົງທຶນ ພົວພັນກັບ ບໍ ລສ
ິ ັດຜູ້ພັດທະນາ
ເພືີີ່ອເລືອກອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີີີ່ ຈະເຊົົ່າ,
ຈາກນັັັ້ ນ ຕົກລົງເຫັນດີກັບຜູ້ ພັດທະນາ
ກູ່ຽວກັບອັດຕາຄູ່າເຊົົ່າ /ຊືັັ້,

ຜພ
ູ້ ດ
ັ ທະນາ

ໄລຍະເວລາ,

ຮບແບບການຊໍາລະ ແລະ ເຊັນສັນຍາເຊົົ່າ /
ຊືັັ້ ອະສັງຫາ ລິມະຊັບ.

2. ຜູ້ຕູ້ອງການຂຶັັ້ນທະບຽນ

ປະກອບເອກະ

ສານກູ່ຽວ ຂູ້ອງຄົບ ຖູ້ວນ (ຕາມລະບໄວູ້

ຜລ
ູ້ ງົ ທຶນ

ໃນໃນປືັ້ມຄູ່ ມືນີັັ້) ແລູ້ວ ສົົ່ງໃຫູ້ໜູ່ວຍງານ

6. ໜູ່ ວ ຍງານບໍ ລ ິ ກ ານກາ ນ
ລົ ງ ທຶ ນປະຕ ດຽວ ສົ ົ່ ງ ມອບ
ໃ ບ ຢ ັ້ ງ ຢ ື ນ ສ ິ ດ ໃ ຊູ້
ອະສັ ງ ຫາລິ ມ ະຊັ ບ ແລະ
ແຜນທີີີ່ຕັັັ້ງ ຫຼື ມອບຄໍາຮູ້ ອງ
ເ ອກະສ າ ນຕູ່ າ ງ ໆ ໃ ຫູ້ ຜ ູ້

ບໍລິການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ ກວດຄື ນ
ເອ ກະສານຢ່າງຄົບ ຖູ້ວນ ເພືີີ່ອມອບໃຫູ້
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ນວ
ມີທິດຊີັັ້ ນໍາ .

ລົງທຶນຄືນ (ຖູ້າປະຕິເສດ).
3. ຕາງໜູ້າຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດ ພິ
ເສດ ນວ, ຂະແໜງທີີີ່ ດິນ ແລະ ສິີີ່ງແວດ

ໜູ່ວຍງານບໍລກ
ິ ານ
ການລົງທຶນ ປະຕດຽວ

ລູ້ອມ, ຕາງໜູ້າ ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາ ແລະ
ຜູ້ລົງທຶນ ລົງວັດແທກ, ແຕູ້ມແຜນວາດທີີີ່
ຕັັັ້ງ

ແລະ

5. ອະນ ມັ ດ ຫຼ ື ປະຕິ ເ ສ ດ
ໃ ບ ຢ ັ້ ງ ຢ ື ນສ ິ ດນໍ າໃຊູ້
ອະສັ ງ ຫາລິ ມ ະຊັ ບ ແລະ
ແຜນທີີີ່ ໃຫູ້ກັບ ຜູ້ ມາເຊົົ່ າ
ຫຼື ຊືັັ້ (ແບບຟອມ 3).

ເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກຄະນະ

ກໍາມະການພູ້ ອມທັງຄິ ດໄລູ່ອາ ກອນລາຍ
ໄດູ້ຈາກການເຊົົ່າ, ຄູ່າ ທໍາ ນຽມ ແລະ ຄູ່າ
ບໍລິການ.
4. ໜູ່ວຍງານບໍລິ ການການລົງທຶ ນປະຕດຽວ
ສົົ່ງໃບຄໍາຮູ້ອງ ແລະ ເອກະສານຕູ່າງໆ ທີີີ່
ກູ່ຽວຂູ້ອງ ສະເໜີ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດ
ນວ
ເພືີີ່ອພິຈາລະນາ

ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ນວ

ອະນມັດ ຫຼື ປະຕິເສດ ຕາມລະບຽບການ.

(ຮບທີ 1 : ຂັນ
ັັ້ ຕອນຂໍ ໃບຢງັ້ ຢືນສິດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ)
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ແບບຟອມທີ1: ຄໍາຮູ້ອງ ຂໍອະນຍາດສິດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຊືວ
ີີ່ ິ ສາຫະກິດ…………………….

ເລກທີ:.........../.........
ຄໍາຮູ້ອງ
ຂໍອະນຍາດສິດນາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ຮຽນ: ທູ່ານຫົວຫນູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບຖື.
ເລືອ
ີີ່ ງ: ຂໍອະນຍາດສິດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ຂູ້າພະເຈົັັ້າຊືີີ່....................................ນາມສະກນ.. .............................ອາຍ.............ປີ
ອາຊີບ..................ສັນຊາດ..................ວັນເດືອນປີເກີດ................ທີີີ່ເກີດ...............................
ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ.................................ເມືອງ......... .......................ແຂວງ.. .........................
ເບີໂທລະສັບ...... ................ຖືບັດປະຈໍາຕົວເລກທີ...... ......................ລົງວັນທີ....../....../..........
ອອກໃຫູ້ທີີີ່........... ...........................ປືັ້ມສໍາມະໂນຄົວເລກທີ............ ລົງວັນທີ......./......../........
ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ.........................ລົງວັນທີ..............................ອອກໃຫູ້ທີີີ່......................
ມີຈດປະສົງຂໍອະນຍາດສິດນໍາໃຊູ້ ອະສັງຫາລິມະຊັບເພືີີ່ອ.......................... .................................
ໄລຍະເວລາການແຕູ່ວັນທີ............ ເດືອນ........ປີ........... ຫາ ວັນທີ....... ເດືອນ........ປີ............
ປະເພດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ................................................................................................
ທີີີ່ຕັັັ້ງຂອງ ອະສັງຫາລິມະຊັບ................................................................................................
ຢ່ໃນຕອນດິນເລກທີ..................ເນືອ
ັັ້ ທີ.ີີ່ ..............ຕາແມັດ, ລາຄາຕໍໍ່ປີ..............ກີບ ຫຼື ໂດລາ
ຂູ້າພະເຈົັັ້າໃຫູ້ຄໍາໝັັັ້ນສັນຍາວູ່າຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍທີີີ່ດິນ ແລະ ລະບຽບການທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ
ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັັັ້ມງວດ.
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາຕາມທີີີ່ເຫັນຄວນດູ້ວຍ
ທີີີ່............ ............, ວັນທີ......../......./.........
ລາຍເຊັນຜຮ
ູ້ ອ
ູ້ ງຂໍ
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ແບບຟອມທີ2: ໃບມອບສິດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ເອກະພາບ ວັ ດທະນະຖາວອນ
ຊືີີ່ວິສາຫະກິດ…………………….

ເລກທີ:.........../.........

ໃບມອບສິດ
ຂູ້າພະເຈົັັ້າຊືີີ່...........................ນາມສະກ ນ.. ........................ວັນເດືອນປີເກີດ...................
ອາຊີບ..........ສັນຊາດ............. ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ................ເມືອງ...............ແຂວງ.. ...................
ເບີໂທລະສັບ.............ບັດປະຈໍາຕົວເລກທີ...............ລົງວັນທີ....../....../....... ອອກໃຫູ້ທີີີ່................
ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ.........................ລົງວັນທີ..............................ອອກໃຫູ້ທີີີ່......................
ມີຈດປະສົງຂໍມອບສິດໃຫູ້ທູ້າວ/ນາງ..................................ນາມສະກນ................................
ວັນເດືອນປີເກີດ................., ອາຊີບ.............;;ສັນຊາດ............. ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ........................
ເມືອງ...............ແຂວງ.....................ເບີໂທລະສັບ.............ບັດປະຈາຕົວເລກທີ..........................
ລົງວັນທີ....../....../....... ອອກໃຫູ້ທີີີ່................, ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ.....................................
ລົງວັນທີ..............................ອອກໃຫູ້ທີີີ່......................
ເພືີີ່ອເຮັດໜູ້າທີີີ່.........................................................................................................
........................................................................................................ແທນຂູ້າພະເຈົາັັ້ .
ດັົ່ງນັັັ້ ນ, ຈຶີີ່ງໄດູ້ອອກໃບມອບສິດ ສະບັບ ນີັັ້ໃຫູ້ຜູ້ກູ່ຽວ ເພືີີ່ອໄວູ້ເປນຫຼັກຖານ, ຫວັງວູ່າພາກສູ່ວນທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງຈະອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮູ່ວມມືຕາມທາງຄວນດູ້ວຍ.
ທີີີ່............ ............, ວັນທີ......../......./.........
ຜມ
ູ້ ອບສິດ
...................................

ຜູ້ຮບ
ັ ສິດ
...................................
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ພະຍານ
...................................

ແບບຟອມທີ 3 ຮບແບບ ໃບຢງັ້ ຢືນສິດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ດູ້ານຫນູ້າ)

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເລກທີ:.........../.......ວັນທີ
......../......./.......

ໃບຢງັ້ ຢືນສິດນໍາໃຊູ້ອະສັງຫາລິມະຊັບ



ອີງຕາມກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍ......, ສະບັ ບເລກທີ...../........, ລົງວັນ ທີ .....................;
ອີງຕາມໃບທະບຽນສໍາປະທານການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິ ດ........... .ສະບັ ບເລກທີ...................., ລົງວັນ ທີ......./....../......

ຄ ະນະຄ ູ້ ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດ ນະຄ ອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ .....................................ໄດູ້ ອອກໃບຢ ັ້ ງ ຢື ນ ສິ ດ ນ າໃຊູ້ ອ ະສັ ງ ຫາລິ ມ ະຊັ ບ ປະເພດ
...............................................ເພືອ
ີີ່ ..................................................................ໃຫູ້ແ ກູ່ ທູ້າວ/ນາງ.........................................................ບໍ ລິສັ ດ
...............................................ວັນເດືອນປີເກີດ........ ................................,ສັນຊາດ..... ......................, ອາຊີບ.......................
ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ / ເລກບັ ດປະຈໍ າໂຕ.................................................................... ................ ລົງວັນທີ............/............./... ..........ອອກໃຫູ້ ທີີີ່
..........................................................,ທີີີ່ຢ່ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ........ .......................ເມືອງ..............................ແຂວງ.. ..............................
ມີ ຈ ດປະສົ ງ ນໍ າ ໃ ຊູ້ ອ ະ ສັ ງ ຫາ ລິ ມ ະ ຊັ ບເ ພື ີີ່ ອ....... ........ ......... ........ ........ ........ .................................. , ການໄດູ້ ມ າຂອງ ສິ ດນ ໍ າ ໃ ຊູ້
........................................................................................ .............., ສະຖານະເປ ນເຈົ ັັ້ າ ຂອງ ກໍ າ ມະສິ ດ ອະສັ ງ ຫາ ລິ ມະ ຊ ັ ບ
....................................................ປະເພດອະສັງຫາລິມະຊັບ......... ....................................................................... ......................,
ທີ ີີ່ ຕັ ັັ້ ງ ຂອງອະສັ ງ ຫາລິ ມະຊັ ບ..................................................................................................... ,ຈໍ ານວນ..................................ຂະໜາດ
...................................ເນືັັ້ອທີີີ່................................
ໃບຢັ້ງຢຶນສະບັບນີັັ້ ມີຜົນນໍາໃຊູ້ໄດູ້ນັບຕັັັ້ງແຕູ່ວັນ ທີ...................................ຫາ ວັນທີ.............................

ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
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ແບບຟອມທີ 3

ຮບແບບ ແຜນວາດ ທີີີ່ຕັັັ້ງຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເລກທີ................./........
ວັ ນທີ............................

ແຜນວາດ ທີຕ
ີີ່ ງັັັ້ ຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
ທີຕ
ີີ່ ງັັັ້ ຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ:
ຖະໜົ ນ:............................ບູ້ານ........................ເມືອງ.................................ແຂວງ....................
ຕັັັ້ງຢ່ຕອນດິ ນເລກທີ......................................ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ...........................................
ເນືັັ້ອທີ...............................................................................................................................

ທາງຕັດໃຫມູ່

12.8

16.2

ໂຮງແຮມ

16.2

N

12.8

ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສໍາຫຼວດວັດແທກໂດຍ:......................
ລົງວັນທີ.........................................
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27

28

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດ ພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄມ
ູ່ ແ
ື ນະນໍາ
ການອອກໃບອະນຍາດປກສູ້າງ, ໃບຢງັ້ ຢືນສິງີີ່ ປກສູ້າງອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ໃນເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະບັບປີ2021)
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ບູ່ອນອີງດູ້ານນິຕກ
ິ າໍ


ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ສົົ່ງເສີມການລົງທຶ ນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິ ກ 2016;



ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍວູ່າດູ້ວຍການກໍໍ່ສູ້າງ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິ ກ 2009;



ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍການຜັງ ເມືອງ, ສະບັບເລກທີ 40/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017;



ອີງຕາມ ດໍາລັດ ວູ່າດູ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມີ ຖຸນາ 2018;



ອີ ງ ຕາມ ຂໍ ໍໍ້ ຕົ ກລົ ງ ວູ່າ ດູ້ ວຍການຈັ ດຕັ ັັ້ ງ ແລະ ການເຄື ີີ່ ອນໄຫວ ຂອງຄະນະຄ ູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິ ເສດ ແຂວງ ນະຄອນຫຼ ວ ງ
ສະບັບເລກທີ 1971/ກຜທ, ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 2018;



ອີງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕົກລົງວູ້າດູ້ວຍການຄູ້ມຄອງການກໍໍ່ສູ້າງ ສະບັບເລກທີ 2241/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2019.
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ພາກທີ I
ຫຼກ
ັ ການ, ຂັນ
ັັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ ອອກໃບອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ
1.

ໃນເຂດເສດຖະກິດ ພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ ການອອກໃບອະນຍາດປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.
ການອອກໃບອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ແມູ່ນການອອກເອກະສານກູ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນ ການອະນ ຍາດ

ປກສູ້າງ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫູ້ແກູ່ບກຄົນ ແລະ ນິຕິບກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ຕາມ
ແບບແຜນກໍໍ່ສູ້າງທີີີ່ ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດູ້ຮັບຮອງຮູ່ວມກັບຂະແໜງການທີີີ່ກູ່ຽ ວຂູ້ອ ງ
ຕາມສັນຍາເຊົົ່າທີີີ່ດິນ, ເອກະສານຢັ້ງຢຶນສິດນໍາ ໃຊູ້ທີີີ່ດິນຈາກການຈັດຕັັັ້ງພາກລັດ , ທີີີ່ມີຈດປະສົງເຄືີີ່ອ ນໄຫວກິດ ຈະການຢ່ ໃ ນ
ເຂດເສດຖະກິດ ພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ແກູ່ກ ານບໍ ລຫ
ິ ານ-ຄ ູ້ມ ຄອງ ແລະ ການປົກປກ
ຮັກສາສະພາບແວດລູ້ອມ ລວມທັງການເລີີີ່ມຕົັັ້ນກໍໍ່ສູ້າງຈົນສໍາເລັດ ຢ່າງເປນເອກະພາບ. ຊຶີີ່ງເອກະສານອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ
ແລະ ໂຮງງານ ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ດັົ່ງກູ່າວ ແມູ່ນຮັບຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ໂດຍຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ຕາມທີີີ່ໄດັັ້ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
2.

ຄໍາ ຮູ້ອງຂໍຂຶັັ້ນທະບຽນອະນຍາດປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.

ບກຄົນ ແລະ ນິຕິບກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ມີຈດປະສົົງຂຶັັ້ ນທະບຽນອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ
ຕູ່າງໆ ຢ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕູ້ອງຍືີີ່ນຄໍາຮູ້ອງຂໍຂືັັ້ນທະບຽນອະນຍາດ ແລະ ເອກະສານປະກອບຄົບ
ຖູ້ວນ ຕໍໍ່ໝູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶນປະຕດຽວ, ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມທີີີ່ລະບໄວູ້
ໃນ ແບບຟອມທີ 01 ແລະ 10 ຂອງປືັ້ມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີັັ້.
3.

ການກວດກາຄໍາ ຮູ້ອງຂໍຂຶັັ້ນທະບຽນອະນຍາດປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.

ພາຍຫຼັງທີີີ່ສໍານວນຄໍາຮູ້ອງຂໍຂຶັັ້ນທະບຽນ ໄດູ້ຖືກມອບຮັບຈາກໜູ່ວຍງານບໍລກ
ິ ານການລົງທຶນປະຕດຽວ ແລູ້ວຂະ ແໜ
ງຮັບ ຜິດຊອບວຽກງານການລົງທຶນ ຕູ້ອ ງກວດກາຄວາມຖືກ ຕູ້ອງດູ້ານເອກະສານປະກອບຂໍອ ະນ ຍາດ (ຖື ກ ຕູ້ອ ງຕາມຂໍໍໍ້ທີ 07
ຂອງຄູ່ມືສະບັບນີັັ້) ພູ້ອມທັງນໍາສົົ່ງແບບກໍໍ່ສູ້າງຫາຂະແໜງໂຍທາ ເພືີີ່ອກວດກາຄວາມຖືກຕູ້ອງດູ້ານເຕັກນິກ , ກູ່ອນການເປີດກອງ
ປະຊຸມ ວິຊາການຜູ່ານແບບປ ກສູ້າງ ຮູ່ວມກັບ ຂະແໜງການທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ ພູ້ອ ມທັງບັນທຶກ ກອງປະຊຸມ ແລະ ເຊັນ ຢ ັ້ງຢືນ ຄວາມ
ຖືກຕູ້ອງ ເພືີີ່ອໃຫູ້ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເປນບູ່ອນອີງໃນພິຈາລະນາອະນມັດ ອອກໃບອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ,
ໂຮງງານ ແລະ ຢັ້ງຢືນແຜນຜັງກໍໍ່ສູ້າງໃຫູ້ກັບຜູ້ມາຂໍອະນຍາດປກສູ້າງ.
4.

ໃບອະນຍາດປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.

ໃບອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ແມູ່ນເອກະສານທີີີ່ເປນຫຼັກຖານຕົັັ້ນຕໍ ກູ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ອະນຍາດ ຢ່າງ
ເປ ນທາງການພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອ ມອບໃຫູ້ແກູ່ຜ ູ້ເ ປ ນເຈົັັ້າຂອງທີີີ່ໄ ດູ້ຮັບອະນຍາດປ ກ
ສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ພຽງໃບດຽວເກັບຮັກສາໄວູ້ເປນຫຼັກຖານ ຈົນກວູ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ, ດັດແກູ້ ແລະ ປ່ຽນແທນ
ຕາມເງືີີ່ອນໄຂທີີີ່ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
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ຂອບເຂດອາຍ ການຂອງໃບອະນຍາດປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.

5.

ຂອບເຂດກໍາ ນົດ ເວລາຂອງໃບອະນ ຍາດປ ກສູ້າ ງຂອງຜ ູ້ລ ົງທຶ ນ ຫຼື ຜ ູ້ທ ີີີ່ໄ ດູ້ຮັບ ອະນ ຍາດ ຈາກຄະນະຄ ູ້ມ ຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມູ່ນນໍາໃຊູ້ພາຍໃນກໍານົດໄລຍະເວລາ 1 ປີ ນັບແຕູ່ມືັັ້ລົງລາຍເຊັນເປນຕົັັ້ນໄປ. ຫັຼງ
ຈາກນັັັ້ນ, ຄົບການົດອະນຍາດ 1 ປີ ຖູ້າຫາກການປກສູ້າງບໍໍ່ທັນສາເລັດ ແມູ່ນໃຫູ້ຜູ້ລົງທຶນປະກອບເອກະສານຄົບ ຖູ້ວນເພືີີ່ອ ຂໍຕໍໍ່
ໃບອະນ ຍາດ ແລູ້ວຍືີີ່ນ ໜັງສື ສ ະເໜີ ມ າຍັ ງ ໝູ່ວຍງານບໍລ ິກ ານການລົ ງທຶ ນ ປະຕ ດຽວ ປະຈໍາ ເຂດ, ຈາກນັັັ້ນ ໝູ່ວຍງານ
ຮັບຜິດຊອບ ຄົັັ້ນຄວູ້າ ແລູ້ວນໍາສະເໜີຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາອະນມັດຮັບຮອງ
ຕໍໍ່ໃບອະນຍາດດັົ່ງກູ່າວຕາມລະບຽບການ. ຖູ້າການປກສູ້າງສໍາເລັດແລູ້ວ ແມູ່ນໃຫູ້ຜູ້ອະນຍາດຍືີີ່ນ ໜັງສືສະເໜີຂໍໃບຢັ້ ງ ຢືນ ປ ກ
ສູ້າງຈາກ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອລົງກວດກາຄວາມສໍາເລັດຂອງການປກສູ້າງ ແລະ
ອອກໃບຢັ້ງຢືນປກສູ້າງໃຫູ້ແກູ່ຜູ້ຂໍອະນຍາດ.
ປືັ້ມບັນທຶກ ກູ່ຽ ວກັບ ອະນຍາດປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.

6.

ປືັ້ມບັນທຶກທະບຽນການອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງ
ຈັນ ແມູ່ນ ປືັ້ມ ທີີີ່ໃຊູ້ຈ ົດ ກູ່າຍເລກລໍາດັບ ແລະ ຂໍໍໍ້ ມ ນລະອຽດຂອງແບບການກໍໍ່ສູ້າງ ໃນນັັັ້ ນ , ປືັ້ມ ທະບຽນອະນ ຍາດປ ກສູ້າງ,
ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ຕູ້ອງປະກອບມີລາຍເຊັນ ແລະ ຕາປະທັບຂອງ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ.
ລາຍລະອຽດຂອງປືັ້ມບັນທຶກທະບຽນອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ຕູ້ອງມີເນືັັ້ອໃນ ດັົ່ງນີັັ້:

7.

-

ຊືີີ່ ແລະ ນາມສະກນ ຂອງບກຄົນ ຫຼື ນິຕິບກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ໄດູ້ຮັບສິດອະນຍາດປກສູ້າງ;

-

ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ, ສັນຊາດ, ອາຊີບ, ທີີີ່ຢ່ປດຈບັນ ຂອງຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບອະນຍາດປກສູ້າງ;

-

ເລກທີແຜນຜັງ ຫຼື ແບບກໍໍ່ສູ້າງ (ຕາມທີີີ່ກໍານົດໄວູ້ໃນແຜນແມູ່ບົດການພັດທະນາ ແລະ ຕາມສັນຍາການຮັບ
ໝົາກໍໍ່ສູ້າງຮູ່ວມກັບຜູ້ພັດທະນາເຂດ);

-

ເລກທີແບບລວມກໍໍ່ສູ້າງ, ຂອບເຂດ, ທີີີ່ຕັັັ້ງ, ປະເພດການກໍໍ່ສູ້າງ ແລະ ຈໍານວນເນືັັ້ອທີີີ່ປກສູ້າງ;

-

ເລກທີິໃບຢັ້ງຢືນອະນຍາດປກສູ້າງ.

ເ

ໜູ້າ ທີີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ຂອງຜູ້ທີີີ່ໄ ດູ້ຮັບ ອະນຍາດປກສູ້າ ງ.

ບກຄົນ ຫຼື ນິຕິບກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ໄດູ້ຮັບອະນຍາດປກສູ້າງ ຕູ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີັັ້:
- ຈູ່າຍຄູ່າທໍານຽມອະນຍາດປກສູ້າງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະຂອງຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດ ພິ ເ ສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍານົດອອກ;
- ແຈູ້ງມືັັ້ຈະລົງມືກໍໍ່ສູ້າງຕົວຈິງ ໃຫູ້ຜູ້ພັດທະນາເຂດຮັບຊາບ ໂດຍຜູ່ານຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ຕິດຕັັັ້ງປ້າຍບອກຂໍໍໍ້ມນກູ່ຽວກັບກິດຈະການການປກສູ້າງ ຢ່ດູ້ານໜູ້າ ຫຼື ບູ່ອນທີີີ່ສາມາດເຫັນໄດູ້ງູ່າ ຍ ໃນ
ສະຖານທີີີ່ປກສູ້າງ;
- ສົມທົບກັບຜູ້ພັດທະນາເຂດ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄຟ, ຄວາມເປນລະບຽບຮຽບຮູ້ອຍ ແລະ ສະພາບ
ແວດລູ້ອມ ພາຍໃນພືັັ້ນທີີີ່ມີການກໍໍ່ສູ້າງ ແລະ ນອກສະຖານທີີີ່ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຫືຼ ລະບຽບການສະເພາະຂອງເຂດ
ກໍານົດໄວູ້;
- ດໍາ ເນີນ ການປ ກສູ້າງໃຫູ້ຖ ືກ ຕູ້ອງ ແລະ ສອດຄູ່ອ ງຕາມແບບ ທີີີ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ ເສດຖະກິດພິ ເສດ ນະຄອນ ຫຼວງ
ວຽງຈັນ ໄດູ້ອອກອະນຍາດ ແລະ ບົດບັນທຶກຜົນການກວດກາແຕູ່ໄລຍະ ;
- ກໍລະນີຫາກມີການດັດແປງ ຫຼື ເພີີີ່ມເຕີມແບບກໍໍ່ສູ້າງ ຕູ້ອງໄດູ້ສົມທົບຜູ້ພັດທະນາເຂດ ແລູ້ວໃຫູ້ນາສະເໜີມ າຍັງຄ ະນະ
ຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາອະນມັດຮັບຮອງຕາມລະບຽບການ;
32

- ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮູ່ວມມືໂດຍສະເພາະແມູ່ນຕູ້ອງແຈູ້ງ, ສະໜອງຂໍໍໍ້ມນຂູ່າວສານ ຫຼື ເອກະສານ
ຕູ່າງໆໃຫູ້ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບຊາບ ໂດຍຜູ່ານຜູ້ພັດທະນາເຂດ ເພືີີ່ອກະກຽມ
ໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ ປະເມີນໂຄງການປກສູ້າ ງ ຮູ່ວມກັບເຈົັັ້າໜູ້າທີີີ່ຂະແໜງ ການທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອ ງ ເພືີີ່ອ ລົງ
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ໃນແຕູ່ໄລຍະ ທີີີ່ດໍາເນີນ ແລະ ຈົນສໍາເສັດການປກສູ້າງ.
ການຕິດຕາມກວດກາການປກສູ້າ ງ.

8.

ການຕິດຕາມການການປກສູ້າງ ແມູ່ນການລົງກວດກາໃນເວລາຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປ ກສູ້າ ງ ເພືີີ່ອຄວບຄມການປ ກ
ສູ້າງໃຫູ້ເປນໄປຕາມການອະນມັດ , ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຂະແໜງ ການທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ
ຕູ້ອງລົງກວດກາຢ່າງໜູ້ອຍສາມຄັັັ້ງຄື: ກວດກາໄລຍະຕົັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະທູ້າຍ.
ການລົງກວດກາແຕູ່ລ ະຄັັັ້ງ ຕູ້ອ ງໄດູ້ເ ຮັດ ບົດ ບັນ ທຶກ ຜົນ ການກວດກາ ແລະ ປຶກ ສາ ຫາລືກ ູ່ຽ ວກັບ ການດັດ ແກູ້ແບບ
ແຜນຜັງ (ຖູ້າມີ) ຮູ່ວມກັບຜູ້ໄດູ້ຮັບອະນຍາດປກສູ້າງ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜູ້າທີີີ່ໄດູ້ຮັບການມອບສິດເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນຫັຼກຖານ ຫຼື ບູ່ອ ນອີ ງໃຫູ້
ແກູ່ການພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນຄວາມສໍາເລັດຂອງສິີີ່ງປກສູ້າງ.
ເງືີີ່ອນໄຂຂອງຜູ້ສ ະເໜີ ຂໍອະນຍາດປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.

9.



ຕູ້ອງເປນບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ;




ມີໃບແຈູ້ງໂທດເລກທີ 3 (ສະເພາະຄົນລາວ);
ຕູ້ອງແມູ່ນຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບອະນຍາດດໍາເນີນທລະກິດ (ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ) ແລະ ຕູ້ອງນອນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;



ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນໃຫູ້ນໍາໃຊູ້ທີີີ່ດິນ ບູ່ອນທີີີ່ດໍາເນີ ນໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງ ໂດຍ
ສອດຄູ່ອງກັບແຜນແມູ່ບົດການພັດທະນາລວມຂອງເຂດ;



ມີເອກະສານການສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຜູ່ານແບບທີີີ່ໄດູ້ຜູ່ານການຮັບຮອງຢ່າງຖືກຕູ້ອງ ຈາກບໍລິສັດອອກແບບ
ທີີີ່ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບອະນຍາດດໍາເນີນທລະກິດ ຈາກຂະແໜງການທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ, ພູ້ອມທັງປະຕິບັດ
ພັນທະອາກອນຕູ່າງໆ ປະຈໍາປີ ຢ່າງຖືກຕູ້ອງ ຕາມທີີີ່ລະບໄວູ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ;



ມີຖານະທາງດູ້ານການເງິນ.
ເອກະສານປະກອບເພືີີ່ອຂໍໃ ບຢ ັ້ງ ຢືນສິີີ່ງ ປກສູ້າ ງ.

1.



ຄໍາຮູ້ອງສະເໜີຂໍອະນຍາດປກສູ້າງ (ແບບຟອມ 1);



ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;



ໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນປະຈໍາປີ ;



ໃບອະນຍາດເຊົົ່າສິດໃຊູ້ທີີີ່ດິນ;



ແຜນຜັງທີີີ່ດິນທີີີ່ຕັັັ້ງຂອງສະຖານທີີີ່ຈະປກສູ້າງ ຂະໜາດ A3;



ແຜນຜັງສະຖາປດຕະຍະກໍາ ແລະ ເຕັກນິກ ຂະໜາດ A3 ພູ້ອມແຜູ່ນ CD ຂໍໍໍ້ມນ;



ໃບຄິດໄລູ່ລາຄາການປກສູ້າງອາຄານ, ແຜນການດໍາເນີນການປກສູ້າງ (ປະກອບເອກະສານຈໍານວນ 03 ຊຸດ);



ໃບຢັ້ງຢືນການອອກແບບ ແລະ ແບບເຕັກນິກການກໍໍ່ສູ້າງຄົບຊຸດ ຂອງ ບໍລິສັດ ອອກແບບ ແລະ ກໍໍ່ສູ້າງ;



ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີີ່ງແວດລູ້ອມຂອງການກໍໍ່ສູ້າງ (ກໍລະນີເປນໂຄງການ ລະດັບກາງຫາສງ);



ສັນຍາຮັບເໝົາກໍໍ່ສູ້າງ ລະຫວູ່າງ ຜູ້ຮັບເໝົາ ກັບ ເຈົັັ້າຂອງໂຄງການ;
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ໃບມອບສິດ (ຜູ້ດໍາເນີນແລູ່ນເອກະສານ ແບບຟອມ 2);



ໃບອະນຍາດດໍາເນີນທລະກິດການກໍໍ່ສູ້າງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາ ຈາກຂະແໜງການ ຫຼື ເອກະສານອືີີ່ນໆກູ່ຽວຂູ້ອງ.
ຂັັັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາຮັບ ຮອງ.

2.






ພາຍຫຼັງທີີີ່ຜູ້ລົງທຶນໄດູ້ ຕົກລົງເຫັ ນດີ ກູ່ຽວກັບແບບການກໍໍ່ສູ້າງ, ຈດທີີີ່ຕັັັ້ງ, ມນຄູ່າລວມຂອງການກໍໍ່ ສູ້າງ, ໄລຍະເວລາການກໍໍ່ສູ້ າ ງ, ຮບ
ແບບການຊໍາລະ ແລະ ຕົກລົງເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາການກໍໍ່ສາັັ້ງ ຮູ່ວມກັບຜູ້ພັດ ທະນາ;
ຜູ້ລົງທຶນຍືີີ່ນໃບຄໍາຮູ້ອງຂໍ ອະນຍາດການກໍໍ່ສູ້ າງ (ຜູ່ານແບບປກສູ້າງ) ພູ້ອມດູ້ວຍເອກະສານປະກອບທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ ອງຄົບຖວູ້ ນ (ຕາມທີີີ່ ລ ະບ
ໄວູ້ໃນຂໍໍໍ້ທີ 07 ຂອງຄູ່ມືສະບັບນີັັ້) ຢ່ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶນປະຕດຽວ ຂອງຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼ ວ ງ
ວຽງຈັນ;
ໝູ່ວຍງານຮັບ ຜິ ດຊອບການລົງ ທຶ ນ, ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈັ ນ ກວດຄືນເອກະສານຢ່ າ ງຄົ ບ ຖູ້ ວ ນ
ພູ້ອມທັງນໍາສົົ່ງໃຫູ້ຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ ອງກູ່ອນ ເພືີີ່ອກວດກາແບບກໍໍ່ສູ້າງຄວາມຖືກຕູ້ອງທາງດູ້າ ນເຕັ ກນິ ກ ຫັຼງຈາກນັັັ້ນ , ກະກຽມຈັ ດ
ກອງປະຊຸມຮູ່ວມ (ຜູ່ານແບບປກສູ້າງ) ຮູ່ວມກັບຂະແໜງການພາຍໃນ 07 ວັນລັດຖະການ. ກໍລະນີຫາກມີການປບປງ (ຜູ້ລົງທຶນ) ຈະ
ຕູ້ ອງໄດູ້ ນໍ າ ໄປດັ ດແກູ້ ຕາມບົ ດບັ ນທຶ ກກອງປະຊຸ ມ ແລູ້ ວ ນໍ າ ສະເໜີ ຄະນະຄ ູ້ ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດ ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຕາມລະບຽບການ;



ແຕູ່ງຕັັັ້ງຄະນະຕິດຕາມການປກສູ້າງ ເປນຕົັັ້ນແມູ່ນ ຕາງໜູ້າຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຂະແໜງສົົ່ ງ
ເສີມການລົງທຶນ, ຕາງໜູ້າບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບການອະນຍາດປກສູ້າງ ຮູ່ວມກັນ ລົງກວດກາຈດພືັັ້ນທີີີ່ກໍໍ່ສູ້າງຕົວຈິງ ໃຫູ້
ສອດຄູ່ອງກັບແບບກໍໍ່ສູ້າງ ທີີີ່ໄດູ້ຮັບຮອງແລູ້ວ. ພູ້ອມນັັັ້ນ, ຈະມີການລົງຕິດຕາມກວດກາເປນແຕູ່ໄລຍະ ຈົນສາເລັດໂຄງການ;



ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາອະນມັດ ອອກໃບອະນຍາດປກສູ້າງ ຫລື ປະຕິເສດ ຈະໄດູ້ແຈູ້ ງ
ໃຫູ້ຜູ້ລົງທຶນຮັບຊາບ ພາຍໃນ 03 ວັນລັດຖະການ.
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( ຂັນັັ້ ຕອນຂໍຂນືັັ້ ທະບຽນອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ )

1. ຜູ້ລົງທຶນ ພົວພັນກັບ ຜູ້ ພັດທະນາ ເພືີີ່ ອເລືອກຈດທີີີ່ຕັັັ້ງ
ຂອງສະຖານທີີີ່ໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງ ໃນຕອນດິນທີີີ່ໄດູ້ ຮັບ
ອະນຍາດ,

ຈາກນັັັ້ນ,

ບໍລສ
ິ ດ
ັ

ຕົກລົງເຫັນດີ ກັບຜູ້ພັດທະນາ

9. ພິ ຈາ ລ ະນາ ຮັ ບ ຮອງ ອອກ ໃ ບ
ອະນ ຍາດປ ກ ສູ້ າ ງໃຫູ້ ຜ ູ້ ລ ົ ງ ທຶ ນ ຫຼ ື
ປະຕິ ເ ສດ ພາຍໃນ 03 ວັ ນລັ ດ ຖະ
ການ.

ຜພ
ູ້ ດ
ັ ທະນາ
8. ແຕູ່ ງ ຕັ ັັ້ ງ ຄະນະຕິ ດ ຕາມກາ ນປ ກ
ສູ້າງເປນແຕູ່ລະໄລຍະຜູ້ລົງທຶນເຮັ ດບົ ດ
ລາຍງາຄວາມຄື ບ ໜູ້ າຂອງການກໍໍ່ ສູ້ າ ງ
ໃຫູ້ ຄະນະຄ ູ້ ມຄອງເຂດ ຈົ ນສໍ າ ເລັ ດ
ໂຄງການ.

ກູ່ຽວກັບແບບກໍໍ່ສູ້າງ, ຈດທີີີ່ຕັັັ້ງ , ໄລຍະເວລາການກໍໍ່ສາັັ້ງ
, ຮບແບບການຊໍາລະ ແລະ ເຊັນສັ ນຍາກໍໍ່ສູ້າງ.
2.ຜ ູ້ ລ ົ ງ ທຶ ນ ຍື ີີ່ ນຄໍ າ ຮູ້ ອງຂໍ ອະນ ຍາດປ ກສູ້ າ ງ ແລະ ປະ
ກອບເອກະສານທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ ອງຄົບ ຖູ້ວ ນ (ຕາມລະບ ໄວູ້
ໃນຂໍໍໍ້ທີ 07ໃນຄູ່ມືນີັັ້) ແລູ້ວສົົ່ງໃຫູ້ໜູ່ວຍງານບໍລິການ

ຜລ
ູ້ ງົ ທຶນ
7.ໜູ່ວຍງານບໍລິ ການການລົງທຶ ນປະ

ການລົງທຶນປະຕດຽວ. ໜູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ກວດ

ດຽວ ສົົ່ງມອບ ໃບອະນຍາດປກສູ້າງ
ແລະ ປືັ້ ມແບບກໍໍ່ສູ້າງ ໃຫູ້ຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື
ມອບຄືນເອກະສານຄໍາ ຮູ້ ອງຕູ່າງໆ

ຄື ນເອກະສານຢ່ າ ງຄົ ບ ຖູ້ ວ ນ ເພື ີີ່ ອຂໍ ການພິ ຈາລະນາ
ຈາກຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ.

(ກໍລະນີ ປະຕິເສດ).
ໜູ່ວຍງານບໍລກ
ິ ານ
ການປະຕດຽວ ຂອງ

3.ໝູ່ ວ ຍງານຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ ກວດກາຄວາມຖື ກ ຕູ້ ອງ
ເອກະສານເພືີີ່ ອກະກຽມຈັ ດກອງປະຊຸມ (ຜູ່າ ນແບບ
ປກສູ້າງ) ຮູ່ວມກັບຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ອງ ພາຍໃນ
07 ວັ ນ ພູ້ ອມນໍ າ ສົ ົ່ ງ ແບບກໍ ໍ່ ສ ູ້ າ ງ ກວດກາດູ້ າ ນ
ເຕັ ກນິ ກ. ກໍ ລ ະນີ ມ ີ ກ ານປ ບປ ງ ແມູ່ ນໃຫູ້ ນ າໄ ປ

ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ

6.ຂະແໜງສົົ່ງເສີມການລົງ ທຶກບັ ນທຶ ກ
ຂໍໍໍ້ມນໃບອະນຍາດກໍໍ່ສູ້າງ ແລະ ເກັບສາ
ເນົາແບບກໍໍ່ສາັັ້ງ ສະບັບດັົ່ງກູ່າວ ເຂົັັ້າໃນ
ປືັ້ມບັ ນທຶ ກທະບຽນການປກສູ້າງ.

ດັ ດແກູ້ ສ ົ ົ່ ງໃຫູ້ ໝູ່ ວຍງານຮັ ບ ຜິດຊອບ ພາຍໃນ 05
ວັນ.
ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນວ

4.ຫຼັງຈາກນັັັ້ນ ໜູ່ວຍງານຮັ ບຜິດຊອບ ສະເໜີຕໍໍ່ ຄະນະຄູ້ມ
ຄອງເຂດ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາອະນມັ ດ ຫຼື ປະຕິເສດ ຕາມ
ລະບຽບການ ແລະ ແຈູ້ງໃຫູ້ຜູ້ລົງ ທຶນຊາບ ພາຍໃນ 03 ວັນ
ລັດຖະການ.

ຂະແໜງການທີກ
ີີ່ ຽູ່ ວຂູ້ອງ
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5.ຄະນະຄ ູ້ ມ ຄອງເຂດ ອະນ ມັ ດ ຫຼ ື
ປະຕິ ເ ສດອອກໃບອະນ ຍາດປ ກສູ້ າ ງ
ແລະ ພູ້ ອມທັ ງ ຢ ັ້ ງ ຢື ນແບບໃຫູ້ ກັບຜູ້
ລົງທຶນກໍໍ່ສູ້າງ (ແບບຟອມ 04.).

ພາກທີ II
ຫຼກ
ັ ການ, ຂັນ
ັັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ ອອກໃບຢງັ້ ຢືນສິງີີ່ ປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະໂຮງງານ

ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການອອກໃບຢ ັ້ງ ຢືນສິີີ່ງ ປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.

3.

ພາຍຫັຼງສິີີ່ງປກສູ້າງສໍາເລັດແລູ້ວ ຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ຕູ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້ຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດ ໂດຍຜູ່ າ ນການ
ປະສານສົມທົບກັບ ຜູ້ພັດທະນາເຂດ ຮູ່ວມກັບຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບ ອະນຍາດປກສູ້າງ ເພືີີ່ອລົງກວດກາໄລຍະທູ້າຍ ໂດຍມີການເຂົັັ້າຮູ່ວມຂອງຂະແໜງການທີີີ່
ກູ່ຽວຂູ້ອງ. ຫັຼງຈາກການກວດກາສໍ າເລັ ດແລູ້ວ ໝູ່ວຍງານຮັບ ຜິດຊອບ ຄົັັ້ນຄວູ້າ ແລະ ກວດກາດູ້ານເອກະສານ ນາສະເໜີ ຕໍໍ່ ຄ ະນະຄູ້ ມ ຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ ພິຈາລະນາຮັ ບ ຮອງ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງ ປກສູ້າງ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ພາຍໃນ 05
ວັນລັດຖະການ.
ຄໍາ ຮູ້ອງຂໍອອກໃບຢ ັ້ງ ຢືນສິີີ່ງ ປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.

4.

ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ຫຼື ຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບອະນຍາດປກສູ້າງ ທີີີ່ມີຈດປະສົົງຂໍອອກໃບຢັ້ງຢືນ ສິີີ່ງ ປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ
ໂຮງງານ ຢ ່ ໃ ນເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເສດ ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ ຕູ້ ອງຍື ີີ່ ນຄໍ າ ຮູ້ ອງຕໍໍ່ ໝູ່ ວ ຍງານບໍລ ິ ການການລົງ ທຶ ນປະຕ ດຽວ, ຄະນະຄ ູ້ ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມທີີີ່ລະບໄວູ້ໃນແບບ ຟອມທີ 06 ຂອງຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບນີັັ້.
ການກວດກາຄໍາ ຮູ້ອງຂໍອອກໃບຢ ັ້ງ ຢືນສິີີ່ງ ປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ

5.

ພາຍຫຼັງທີີີ່ສໍານວນຄໍາຮູ້ອງຂໍອອກໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ໄດູ້ຖືກມອບຮັບຈາກໜູ່ວຍງານບໍລກ
ິ ານການລົງ ທຶ ນ ປະຕ
ດຽວແລູ້ວ ຂະແໜງຮັບຜິດຊອບກວດກາຄວາມຖື ກຕູ້ ອງ ດູ້ານເອກະສານປະກອບ (ຕາມຂໍໍໍ້ທີ 07 ຂອງຄູ່ມືສະບັບນີັັ້) ແລູ້ວນໍາສະເໜີຄະນະຄູ້ ມ ຄອງ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາອະນມັດ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ໃຫູ້ກັບຜູ້ລົງທຶນຕາມລະບຽບ
ການ.
ໃບຢ ັ້ງ ຢືນສິີີ່ງ ປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ

6.

ໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ແມູ່ນເອກະສານທີີີ່ເ ປນຫຼັກຖານຕົັັ້ ນຕໍ ກູ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ອະນຍາດສະເພາະ ສິີີ່ ງ
ປກສູ້າງທີີີ່ສໍາເລັດ ແລະ ຖືກຕູ້ອງ ຢ່າງເປນທາງການ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອມອບໃຫູ້ແກູ່ຜູ້ລົງທຶນເຈົັັ້າ ຂອງໂຄງ
ການທີີີ່ໄດູ້ ຮັບ ອະນຍາດປກສູ້ າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ພຽງໃບດຽວ ເກັບຮັກສາໄວູ້ເ ປນຫຼັ ກຖານ ຈົນກວູ່າຈະມີການປ່ຽ ນແປງ, ດັ ດແກູ້ ແລະ
ປ່ຽນແທນ ຕາມເງືີີ່ອນໄຂທີີີ່ກໍານົ ດໄວູ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ. ສໍາລັບຂອບເຂດການນໍາໃຊູ້ໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ ແມູ່ນມີອາຍການນາໃຊູ້ ຈົ ນ ກວູ່ າ ສິີີ່ ງ
ປກສູ້າງຈະເຊືີີ່ອມຄນນະພາບ ນັບແຕູ່ມືັັ້ລົງລາຍເຊັນຮັບຮອງໄປຕົັັ້ນໄປ.
ປືັ້ມບັນທຶກ ກູ່ຽ ວກັບ ໃບຢ ັ້ງ ຢືນສິີີ່ງ ປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ

7.

ປືັ້ມບັນທຶກທະບຽນໃບຢັ້ງຢື ນສິີີ່ງ ປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ ແມູ່ ນປືັ້ ມທີີີ່ ໃ ຊູ້
ຈົ ດກູ່ າ ຍ ເລກລໍ າ ດັ ບ , ຂໍ ໍໍ້ ມ ນລະອຽດຂອງໃບອະນ ຍາດສິ ີີ່ ງ ປ ກສູ້ າ ງ ແລະ ບົ ດບັ ນທຶ ກການລົ ງ ກວດກາແຕູ່ ລ ະຄັ ັັ້ ງ .ໃນນັ ັັ້ ນ, ປື ັ້ ມ ບັ ນທຶ ກທະບຽນ
ໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ຕູ້ອງປະກອບມີລາຍເຊັ ນ ແລະ ຕາປະທັບຂອງຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼ ວ ງ
ວຽຈັນ.
ລາຍລະອຽດຂອງປືັ້ມບັນທຶກທະບຽນໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ຕູ້ອງມີເນືັັ້ອໃນ ດັົ່ງນີັັ້:
-

ຊືີີ່ ແລະ ນາມສະກນ ຂອງບກຄົນ ຫຼື ນິຕິບກຄົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ;

-

ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ, ສັນຊາດ, ອາຊີບ, ທີີີ່ຢ່ປດຈບັນ ຂອງຜູ້ທີີີ່ຈະໄດູ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ;

-

ເລກທີ, ລົງວັນທີ ຂອງ ບົດບັນທຶກການລົງກວດກາແຕູ່ລະຄັັັ້ງ ຫຼື ເອກະສານອືີີ່ນໆ ທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ;

-

ເລກທີໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງກໍໍ່ສູ້າງ, ຂອບເຂດ, ທີີີ່ຕັັັ້ງ , ປະເພດການກໍໍ່ສາັັ້ງ ແລະ ຈໍານວນເນືັັ້ອທີີີ່ປກສູ້າງ.
ເງືີີ່ອນໄຂຂອງຜູ້ສ ະເໜີ ຂໍໃ ບຢ ັ້ງ ຢືນ ສິີີ່ງ ປກສູ້າ ງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.

8.


ຕູ້ອງເປນບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ;



ຕູ້ອງແມູ່ນຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບອະນຍາດປກສູ້າງ ແລະ ຕູ້ອງນອນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;



ມີເອກະສານຢັ້ງ ຢື ນສິ ດນໍາໃຊູ້ ທີີີ່ດິນ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢື ນໃຫູ້ນໍາ ໃຊູ້ ທີີີ່ດິນ ບູ່ອນທີີີ່ດໍາເນີ ນໂຄງການກໍໍ່ ສູ້ າ ງ ໂດຍສອດຄູ່ ອງກັ ບ
ແຜນແມູ່ບົດການພັດທະນາລວມຂອງເຂດ.
36

ເອກະສານປະກອບເພືີີ່ອຂໍໃ ບຢ ັ້ງ ຢືນສິີີ່ງ ປກສູ້າ ງ.

9.


ຄໍາຮູ້ອງຂໍອະນຍາດອອກໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ (ແບບຟອມ 5);



ໃບອະນຍາດປກສູ້າງ;



ສັນຍາຮັບເໝົາກໍໍ່ສູ້າງ ລະຫວູ່າງ ເຈົັັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດ ຮັບເໝົາປກສູ້າງ;



ບົດບັນທຶກການລົງ ກວດກາຄວາມສໍ າເລັ ດຂອງການກໍໍ່ສູ້າງ (ບົດບັນທຶກກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຂອງຄະນະກໍ າມະ ການຮັ ບ ຜິ ດຊອບ
ກວດກາ ແຕູ່ລະໄລຍະ)



ສັນຍາຮັບເໝົາເຊົົ່າສໍາປະທານດິນ ລະຫວູ່າງ ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນ ກັບ ຜູ້ພັດທະນາເຂດ;



ໃບມອບສິດ (ຜູ້ດໍາເນີນແລູ່ນເອກະສານ ແບບຟອມ 2).
ຂັັັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາຮັບ ຮອງ.

10.





ພາຍຫຼັງທີີີ່ ດໍາເນີນການປກສູ້າງສໍ າເລັ ດ, ເຈົັັ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາປກສູ້າງ, ຕູ້ອງໄດູ້ເຮັດບົ ດລາຍງານຄວາມສ າເລັ ດ ຂອງ
ການປກສູ້າງ ໃຫູ້ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຜູ່ານຜູ້ພັດທະນາເຂດ ພາຍໃນ 30 ວັນ;
ຍືີີ່ນໃບຄໍາຮູ້ອງຂໍອະນຍາດອອກໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງ ປກສູ້າງ ພູ້ອມດູ້ວຍເອກະສານປະກອບທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ ອງ ຖືກຕູ້ອງຄົບ ຖວູ້ນ (ຕາມທີີີ່ລະບ ໄວູ້
ໃນຂໍໍໍ້ທີ 18 ຂອງຄູ່ມືສະບັບນີັັ້) ຢ່ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງ ທຶນປະຕດຽວ ຂອງຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼ ວ ງ
ວຽງຈັນ;
ໝູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບການລົງ ທຶ ນ, ກວດຄືນຄວາມຖືກຕູ້ ອງຄົບ ຖູ້ວ ນ ດູ້ານເອກະສານປະກອບ ແລະ ຫັຼງຈາກນັັັ້ນ, ອອກໜັ ງ ສື ຫາ
ຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ອງ ເພືີີ່ອເຂົັັ້າຮູ່ວມລົງກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ ຄວາມຖືກຕູ້ອງທາງດູ້ານເຕັກນິກ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ,



ພູ້ອມທັງສູ້າງບັນທຶກຮູ່ວມກັບຜູ້ລົງ ທຶນທີີີ່ໄດູ້ ຮັບອະນຍາດປກສູ້າງ ພາຍໃນ 07 ວັນລັດຖະການ. ກໍລະນີຜົນຂອງການກວດກາຫາກມີ
ການປບປງ (ຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບອະນຍາດ) ຈະຕູ້ອງໄດູ້ນໍາໄປດັດແກູ້ ຫຼື ເພີີີ່ມເຕີມ ຕາມບົດບັນທຶກລົງກວດກາຂອງຄະນະກໍາ ມະການ (ຕາມ
ຂໍໍໍ້ມນຕົວຈີງ ແລະ ໃຫູ້ສໍາເລັດຕາມເວລາທີີີ່ເໝາະສົມ).
ໝູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ (ຕາມແບບຟອມ 05 ຕາມຄູ່ມືສະບັບນີັັ້ ) ເພືີີ່ອສະເໜີຄະນະຄູ້ ມ ຄອງເຂດເສດຖະ
ກິ ດ ພິ ເ ສດ ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ ພິ ຈາລະນາຮັ ບ ຮອງ ພາຍໃນ 03 ວັ ນລັ ດຖະການ, ພູ້ ອມທັ ງ ບັ ນທຶ ກເຂົ ັັ້ າ ໃນປື ັ້ ມບັ ນທຶ ກຂໍ ຂື ັັ້ ນ
ທະບຽນ. ກໍລະນີອະນມັດ ຫຼື ປະຕິເສດ ແມູ່ນຈະແຈູ້ງໃຫູ້ຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ອະນຍາດຮັ ບຊາບ ພາຍໃນ 03 ວັນລັດຖະການ ຕາມລະບຽບການ.
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9.

ຂັັັ້ນຕອນການຂໍໃບຢັ້ງຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ

ບໍລສ
ິ ດ
ັ
1. ຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບ ອະນຍາດປກ
ສູ້ າ ງແຈູ້ ງ ໃຫູ້ ຄ ະນະຄ ູ້ ມ ຄອງເຂດ ໂດຍ
ຜູ່ານຜູ້ພັດທະນາ ຮັບຊາບກູ່ອນ 30 ວັ ນ

ຜພ
ູ້ ດ
ັ ທະນາ

ຫັຼງຈາກສໍາເລັດໂຄງການປກສູ້າງ, ລວມ
ທັ ງ ການຊໍ າ ລະ ຕາມສັ ນຍາທີ ີີ່ໄ ດູ້ ຕົ ກລົ ງ
ກັບຜູ້ພັດທະນາ.

ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ຜລ
ູ້ ງົ ທຶນ

2. ຜູ້ລົງທຶນ ຫຼື ຜູ້ທີີີ່ໄດູ້ຮັບອະນຍາດປກສູ້າງ ຍືີີ່ນຄໍາ
ຮູ້ອງຂໍອອກໃບຢັ້ງຢືນ ປກສູ້າງ ແລະ ປະກອບເອກະ
ສານທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງຢ່າງຄົບຖູ້ວນ (ຕາມລະບໄວູ້ໃນຂໍໍໍ້ທີ
18 ຄູ່ມືນີັັ້) ສົົ່ງໃຫູ້ໜູ່ວຍງານບໍລິການການລົງທຶນ
ປະຕດຽວ. ກວດຄືນເອກະສານຢ່າງຄົບຖູ້ວນ ເພືີີ່ອ

ໜູ່ວຍງານບໍລກ
ິ ານການ
ລົງທຶນປະຕດຽວ

ສະເໜີຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ ມີທິດຊີັັ້ນໍາ.

3.ໝູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ກວດກາຄວາມຖືກຕູ້ ອງ
ເອກະສານປະກອບ, ຈາກນັັັ້ນ, ອອກໜັງສືຫາຂະ
ແໜງການກູ່ຽວຂູ້ອງ ເພືີີ່ອລົງກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ
ດູ້ານເຕັກນິກ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ພາຍໃນ 07
ວັນ. ກໍລະນີມີການປບປງ ແມູ່ນໃຫູ້ນາໄປດັ ດແກູ້
ໜ ູ້ າ ວ ຽ ກ ຕ ົ ວ ຈ ິ ງ ແ ລ ູ້ ວ ນ າ ສ ົ ົ່ ງ ໝ ູ່ ວ ຍ ງ າ ນ

- ລົງກວດກາໄລ ຍະ
ຕົ ັັ້ ນ (ກວດກາການ
ປກຜັງ).
- ກວດກາໄລຍະກາງ
(ໂຄງການມີ ຄວາມຄື ບ
ໜູ້າ 30-50 %).
- ກວດກາໄລຍະທູ້ າ ຍ
(ໂຄງກາສ າ ເລັດ
100 %)

ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະ
ກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ

ຮັບຜິດຊອບ, ຄະນະຄູ້ມເຂດ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາ.

4.ໜູ່ ວ ຍງານຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ ສະເໜີ ຕໍ ໍ່ ຄະນະຄ ູ້ ມ
ຄອງເຂດ ເພື ີີ່ ອພິ ຈາລະນາອະນ ມັ ດ ຫລື ປະຕິ
ເສດ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ແຈູ້ງໃຫູ້ ຜູ້ ລົ ງ ທຶ ນ
ຮັບຊາບພາຍໃນ 03 ວັນລັດຖະການ.
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ພາກທີ III
ຄໍາຮູ້ອງຂໍອະນຍາດ ແລະ ແບບຟອມຕູ່າງໆ ກູ່ຽວກັບການຂໍອອກໃບຢງັ້ ຢືນສິງີີ່ ປກສູ້າງ,
ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ
1.

ໃບຄໍາຮູ້ອງຂໍອະນຍາດປກສູ້າງ,ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຊືີີ່ວິສາຫະກິດ..........................

ເລກທີ:.........../.........

ຄໍາຮູ້ອງ
ຂໍອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ
ຮຽນ: ທູ່ານຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ.......................ທີີີ່ ນັບຖືຢ່າງສງ.
ເລືອ
ີີ່ ງ: ຂໍອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ (ຜູ່ານແບບປກສູ້າງ).
ຂູ້າພະເຈົັັ້າຊືີີ່....................................ນາມສະກນ.. .............................ອາຍ..................ປີ
ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ ..................ລົງວັ ນທີ. .................ທີີີ່ ຕັັັ້ງສໍາ ນັ ກງານເຂດ................................ເມື ອງ......... .......................
ແຂວງ.. .............................ເບີໂ ທລະສັບ ...... ................ຖືບັ ດປະຈໍ າຕົວເລກທີ. ..... ......................ລົງວັ ນທີ .. ..../....../...............,
ອອກໃຫູ້ ທີ ີີ່ . .......... ......................... ..ປື ັ້ ມສໍ າ ມະໂນຄົ ວ ເລກທີ . ........... ລົ ງ ວັ ນທີ . ....../......../............ , ໜັ ງ ສື ຜູ່ າ ນແດນເລກທີ
.........................ລົງວັນທີ..............................ອອກໃຫູ້ ທີີ່.ີ .........................
ມີ ຈ ດປະສົ ງ ຂໍ ອະນ ຍາດປ ກສູ້ າ ງ

, ອາຄານ

ແລະ ໂຮງງານ.....ແລະ/ຫຼ ື ສູ້ ອມແປງ

ຮື ັັ້ ຖອນ

ທີ:...............ເນືັັ້ອທີີີ່:............ເຮັກຕາ..................ໃນເຂດ....................ຊືີີ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີັັ້.
1. ເປນອາຄານ ( ລະບຊະນິ ດຂອງໂຄງສູ້າງ, ຈໍານວນຫັຼງ , ປະໂຫຍດນໍາໃຊູ້)
-

ຊະນິດ...............................ຈໍາ ນວນ..........ຫຼັງ..........ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ...............................
ຊະນິດ...............................ຈໍາ ນວນ..........ຫຼັງ..........ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ...............................
ຊະນິດ...............................ຈໍາ ນວນ..........ຫຼັງ..........ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ...............................
ຊະນິດ...............................ຈໍາ ນວນ..........ຫຼັງ..........ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ...............................

2. ບໍລິສັດກໍໍ່ສູ້າງ;...................................................................................ຊືີີ່ງປກອບມີ:
- ສະຖາປານິກອອກແບບ/ຜູ້ ອອກແບບ ທູ່ານ.......................................................................
- ວິສະວະກອນ/ຜູ້ຄິດໄລູ່ໂຄງສູ້າງ ທູ່າ ນ.............................................................................
- ວິສະວະກອນ/ຜູ້ຄມງານທູ່ານ........................................................................................
3. ໄລຍະເວລາການກໍໍ່ສູ້າງສໍາເລັດພາຍໃນ..............ວັ ນ ນັບແຕູ່ວັນໄດູ້ ຮັບ ອະນຍາດ...........................
4. ຄວາມຕູ້ ອງການສາທາລະນປະໂພກ ແລະ ສິີີ່ງອໍາ ນວຍສະດວກຕູ່າງໆ:
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..................ຕອນດິ ນເລກ

ປະເພດ
1.

ໄຟຟ້າ

2.

ໂທລະສັບ

3.

ນໍໍ້ໍາປະປາ

4.

ນໍາດີບ

5.

ການບໍາບັດນໍໍ້າເສຍ

6.

ການຈໍາກັ ດສິີີ່ງເສດເຫຼືອຂອງຜະລິດ

7.

ອືີີ່ນໆ

ໄລຍະເລີີີ່ມຕົັັ້ນກໍໍ່ສາັັ້ງ
......./......./..........

ໄລຍະດໍາເນີນການຜະລິດ
........./........./.............

.......................
.......................
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ

.......................

x
........................

.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ໂຕນ/ວັ ນ
......................

ຂູ້າພະເຈົັັ້າ ໃຫູ້ ຄໍາ ໝັັັ້ນສັ ນຍາວູ່າຈະປະຕິ ບັດ ຕາມກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍການກໍໍ່ສາັັ້ງໃຫູ້ຖືກຕູ້ ອງ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິ ກ ແລະ
ລະບຽບການທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັັັ້ມງວດ.
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງສະເໜີມາຍັງ ທູ່ານເພືີີ່ ອພິຈາລະນາຕາມທີີີ່ເ ຫັນຄວນ.
ທີີີ່.........................., ວັນທີ......../......./.........
ລາຍເຊັນຜຮ
ູ້ ອ
ູ້ ງຂໍ

ເອກະສານຄັດຕິດ:
-

ແຜນຜັງບໍລິເວນ, ສະຖາປດ ແບບສະຖາປານິກ, ແບບວິສະວະກໍາໄຟ້າ, ແບບສຂະພິບານ ແລະ ອືີີ່ນໆ ຈໍານວນ 1 ຊຸດ;

-

ໃບອະນຍາດສິ ດນໍາໃຊູ້ທີີີ່ ດິນ 1ສະບັບ

-

ໃບທະບຽນວິ ສາຫະກິດ 1 ສະບັບ

-

ໜັງສືຢັ້ງຢື ນ ແລະ ຮັບຮອງຈາກສະຖາປານິກ ແລະ ວິສະວະກອນ 1 ສະບັບ
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2.

ໃບມອບສິດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ເອກະພາບ ວັ ດທະນະຖາວອນ
.....................................
.....................................

ເລກທີ :.........../.........

ໃບມອບສິດ
ຂູ້າພະເຈົັັ້າຊືີີ່...........................ນາມສະກ ນ.. ........................ວັນເດືອນປີເກີດ........................
ອາຊີບ..........ສັນ ຊາດ............. ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ................ເມືອງ...............ແຂວງ.. .......................
ເບີໂທລະສັບ.............ບັດປະຈໍາຕົວເລກທີ...............ລົງວັນທີ....../....../....... ອອກໃຫູ້ທີີີ່....................
ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ.........................ລົງວັນທີ..............................ອອກໃຫູ້ທີີີ່...........................
ມີຈດປະສົງຂໍມອບສິດໃຫູ້ທູ່ານ.......................ນາມສະກນ.....................ວັນເດືອ ນປີເກີດ...............
ອາຊີບ..........ສັນ ຊາດ............. ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ................ເມືອງ...............ແຂວງ.. .......................
ເບີໂທລະສັບ.............ບັດປະຈໍາຕົວເລກທີ...............ລົງວັນທີ....../....../....... ອອກໃຫູ້ທີີີ່.....................
ໜັງສືຜູ່ານແດນເລກທີ.........................ລົງວັນທີ..............................ອອກໃຫູ້ທ.ີີ່ີ ...........................
ເພືີີ່ອເຮັດໜູ້າ ທີີີ່...........................................................................................................ແທນຂູ້າພະເຈົັັ້າ.
ດັົ່ງນັັັ້ ນ, ຈຶີີ່ງໄດູ້ອອກໃບມອບສິດສະປບນີັັ້ໃຫູ້ຜູ້ ກູ່ຽວເພືີີ່ອໄວູ້ເປນຫຼັ ກຖານ, ຫວັງວູ່າພາກສູ່ວນທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ ອງຈະອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫູ້
ຄວາມຮູ່ວມມືຕາມທາງຄວນດູ້ວຍ.
ທີີີ່..............................., ວັ ນທີ ......../......./.........
ຜມ
ູ້ ອບສິດ
...................................

ພະຍານ
...................................
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ຜູ້ຮບ
ັ ສິດ
...................................

3.

ໃບຢັ້ງຢືນຂອງບໍລິສັດອອກແບບ ແລະ ກໍໍ່ສູ້າງ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ເອກະພາບ ວັ ດທະນະຖາວອນ
....................................................
................................................

ເລກທີ...........................
ວັນທີ......../........../.............
ໃບຢງັ້ ຢືນ
ຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ອອກແບບ ແລະ ກໍສ
ໍ່ າູ້ ງ

ບໍລິສັດ........................................................ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ............................................................ ລົງ
ວັນທີ........./........./......ທີີີ່ຕັັັ້ງສໍານັກງານ.............................ເມື ອງ................................... ແຂວງ.............................ເປນ
ບໍລິສັດໄດູ້ຮັບ ການຄິດໄລູ່ໂ ຄງສູ້າງ /ອອກ /ວາງຜັງ /ຄວບຄູ້ມການກໍໍ່ສູ້າງອາຄານທີີີ່ຢ່ໃນເຂດ.....................................................ໃນຕອນ
ດີນເລກທີ....................ເມືອງ......................, ແຂວງ.........................................ຊືີີ່ງມີລາຍລະອຽດອາຄານດັົ່ງນີັັ້:
(ລະບຊະນິ ດຂອງໂຄງການ, ຈໍານວນຫັຼງ , ປະໂຫວດການນໍາໃຊູ້ ແລະ ເນືັັ້ ອທີີີ່ການປກສູ້າງ).
 ຊະນິດ...............................ຈໍານວນ.................................ຫັງ,

ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ..........................................................

ເນືັັ້ອທີີີ່ປກສູ້າງ............................ຕາແມັດ 2(M2);
 ຊະນິດ...............................ຈໍານວນ.................................ຫັງ,

ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ..........................................................

ເນືັັ້ອທີີີ່ປກສູ້າງ............................ຕາແມັດ 2(M2);
 ຊະນິດ...............................ຈໍານວນ..................................ຫັງ,

ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ.........................................................

ເນືັັ້ອທີີີ່ປກສູ້າງ............................ຕາແມັດ 2(M2);
ດັົ່ງນັັັ້ ນ, ຈືີີ່ງຂໍຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບ ປະກັນການຄິດໄລູ່ໂ ຄງສູ້າງ /ອອກ /ວາງຜັງ /ຄວບຄູ້ມການກໍໍ່ສູ້າງອາຄານຖືກຕູ້ ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການ
ແລະ ລະບຽບກົ ດໝາຍກໍໍ່ສູ້າງທີີີ່ໄດູ້ວາງອອກ.

ທີີີ່............................, ວັນທີ......................
ລາຍເຊັນຜອ
ູ້ າໍ ນວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ
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4.

ໃບອະນຍາດປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ


ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ
ຫູ້ ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລກທີ:
/ຄຂສພ.02
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ:..........................

-ໃບອະນຍາດປກສູ້າງ
ການປກສູ້າງ

ການສູ້ອມແປງ

ການຂດດິ ນ-ຖົມດິນ

ການຕິ ດຕັັັ້ງ



ອີງຕາມ ກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍການກໍໍ່ສູ້າງເຄຫະສະຖານ, ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009;




ອີງຕາມ ດໍາລັດວູ່າດູ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018;
ອີງຕາມ ຂໍໍໍ້ຕກ
ົ ລົງວູ່າດູ້ວຍການຈັດຕັັັ້ງ ແລະ ການເຄືີີ່ ອນໄຫວ ຂອງຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1971/ກຜທ, ລົງວັນທີ 15 ສິງຫາ 2018;



ອີງຕາມ ໃບຄໍາ ຮູ້ ອງຂໍອະນຍາດປກສູ້າງຂອງບໍລິສັດ ......, ສະບັ ບເລກທີ ...../....,ລົງວັນທີ ..../.../....;



ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຂໍອະນຍາດຜູ່ານແບບກໍໍ່ສູ້າງໂຄງການ........., ຄັັັ້ງວັນທີ .../.../..........
ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ- ເຫັນດີອອກໃບອະນຍາດກໍສ
ໍ່ າູ້ ງໃຫູ້ແກູ່:
ບໍລສ
ິ ດ
ັ .................., ຊຶງີີ່ ມີທຕ
ີີີ່ ງັັັ້ ສໍານັກງານຢໃ່ ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ...............

ເລກປະຈໍາ ຕົວໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
ເລກປະຈໍາ ຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ

ຊຶງີີ່ ມີລາຍລະອຽດຂອງອາຄານ ດັງົ່ ລມ
ູ່ ນີ:ັັ້
1.

ອາຄານຫູ້ ອງການ, ຈໍານວນ....ຫຼັງ, ມີທັງ ໝົດ....ຊັັັ້ນ, ຄວາມສງ....ແມັ ດ , ມີເນືັັ້ອທີີີ່ກໍໍ່ສູ້າງທັງໝົດ............. ຕາແມັດ ;

2.

ອາຄານໂຮງແຮມ, ຈໍານວນ..... ຫຼັງ , ມີທັງ ໝົດ..... ຊັັັ້ ນ, ຄວາມສງ ..... ແມັດ , ມີເນືັັ້ອທີີີ່ກໍໍ່ສູ້າງທັງໝົ ດ ... ຕາແມັດ ;

3.

ອາຄານອາພາດເມັັັ້ ນ, ຈໍານວນທັງໝົ ດ .... ຫຼັງ , ມີ ..... ຊັັັ້ນ, ຈໍານວນ ..... ຫຼັງ , ..... ຊັັັ້ນ, ຈໍານວນ ..... ຫຼັງ, ມີ ຄວາມ
ສງ ............ແມັດ, ມີເນືັັ້ ອທີີີ່ທັງ ໝົດ ........... ຕາແມັດ ;

4.

ເຮືອນວິນລູ່າ , ຈໍານວນ ... ຫຼັງ, ມີ.... ຊັັັ້ ນ, ມີຄວາມສງ ..... ແມັດ , ມີເນືັັ້ອທີີີ່ ທັງໝົ ດ ........ ຕາແມັດ ;

5.

ຫູ້າງສັບພະສິ ນຄູ້າ , ຈໍານວນ ..... ຫຼັງ , ມີ.....ຊັັັ້ນ, ມີຄວາມສງ ..... ແມັດ , ມີເນືັັ້ ອທີີີ່ທັງ ໝົດ.......ຕາແມັ ດ ;

6.

ອາຄານສະໂມສອນ, ຈໍານວນ .... ຫຼັງ , ມີ ... ຊັັັ້ນ, ມີ ຄວາມສງ .... ແມັດ , ມີເນືັັ້ ທີີີ່ທັງໝົ ດ ..... ຕາແມັດ ;
ໂດຍມີບໍລິສັດ......... ສໍາ ຫຼວດອອກແບບ ກໍໍ່ສູ້າງສູ້ ອມແປງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຂົວ ທາງ ຈໍາກັດຜູ້ ດຽວ, ເປນຜູ້ຜູ່າ ນ ແລະ
ຮັບ ຮອງແບບກໍໍ່ສູ້າງທີີີ່ໄດູ້ ອອກແບບມາຈາກບໍລິສັດ ...............;

7.

ໃບອະນຍາດສະບັບນີັັ້ໃຊູ້ໄດູ້ເຖິງວັນທີ ..... /....../.........;
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8.

ໃບອະນຍາດກໍໍ່ສູ້າງສະບັບນີັັ້ ຕູ້ ອງດໍາເນີນການກໍໍ່ສູ້າງໃຫູ້ສອດຄູ່ ອງ ຕາມກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍການກໍໍ່ສູ້າງ ແລະ ກົດໝາຍຜັງເມືອງ;
ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຕາມລະບຽບການອືີີ່ນໆ ທີີີ່ລັດວາງອອກຢ່າງເຂັັັ້ມງວດ;

9.

ຫູ້າມນໍາເອົາໃບອະນຍາດສະບັບນີັັ້ໃຫູ້ຜູ້ ອືີີ່ນໃຊູ້ແທນ ຫຼື ປ່ຽນແປງຂໍໍໍ້ ຄວາມໃດໜຶີີ່ງໂດຍບໍໍ່ໄດູ້ ຮັບ ອະນຍາດຈາກຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢ່າງເດັດຂາດ.
ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບູ່ອນສົງົ່ :
 ເກັບສໍາເນົາ

1 ສະບັບ

 ຜູ້ຂໍອະນຍາດ

1 ສະບັບ
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5. ໃບຄໍາຮູ້ ອງຂໍ ອອກໃບຢັ້ງ ຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ,ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ເອກະພາບ ວັ ດທະນະຖາວອນ
ເລກທີ:.........../.........

ຄໍາຮູ້ອງ
ຂໍອອກໃບຢງັ້ ຢືນສິງີີ່ ປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ
ຮຽນ: ທູ່ານຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ......................ທີີີ່ນັບຖືຢ່າງສງ.
ເລືອ
ີີ່ ງ: ຂໍອະນຍາດອອກໃບຢັ້ນຢືນສິີີ່ງປກສູ້າງ, ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ.
ຂູ້າພະເຈົັັ້າຊືີີ່....................................ນານສະກນ.. .............................ອາຍ..................ປີ
ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ..................ລົງວັນທີ..................ທີີີ່ຕັັັ້ງສໍານັກງານຢ່ເຂດ............................ເມືອງ..............................ແຂວງ
.. .............................ເບີໂ ທລະສັບ...... ................ຖືບດ
ັ ປະຈາຕົວເລກທີ ...... ......................ລົງວັນທີ....../....../.............
ອອກໃຫູ້ ທີີີ່........... ...........................ປືັ້ ມສໍາມະໂນຄົວເລກທີ............ ລົງວັ ນທີ......./......../........ໜັງສືຜູ່າ ນແດນເລກທີ................ລົງ
ວັນທີ..............................ອອກໃຫູ້ ທີີີ່..........................
ມີຈດປະສົງຂໍ ອະນຍາດຢັ້ງຢືນ

ສໍາເລັດສິີີ່ງປກສູ້າງ

, ອາຄານ

ໂຮງງານ

ສູ້ ອມແປງ

ຮືັັ້ຖອນ.............................

ຕອນດິນເລກທີ:...............ເນືັັ້ ອທີີີ່:............ເຮັ ກຕາ..................ໃນເຂດ................ຊືີີ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີັັ້.
5. ເປນອາຄານ ( ລະບຊະນິ ດຂອງໂຄງສູ້າງ, ຈໍານວນຫັຼງ , ປະໂຫຍດນໍາໃຊູ້)
-

ຊະນິດ...............................ຈໍາ ນວນ..........ຫັງ..........ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ...............................
ຊະນິດ...............................ຈໍາ ນວນ..........ຫັງ..........ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ...............................
ຊະນິດ...............................ຈໍາ ນວນ..........ຫັງ..........ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ...............................
ຊະນິດ...............................ຈໍາ ນວນ..........ຫັງ..........ເພືີີ່ອໃຊູ້ເປນ...............................

6. ບໍລິສັດກໍໍ່ສູ້າງ;...................................................................................ຊືີີ່ງປກອບມີ:
- ສະຖາປານິກອອກແບບ/ຜູ້ ອອກແບບ ທູ່ານ.......................................................................
- ວິສາວະກອນ/ຜູ້ ຄິດໄລູ່ໂ ຄງສູ້າງ ທູ່ານ.............................................................................
- ສາວະກອນ/ຜູ້ ຄມງານທູ່າ ນ........................................................................................
7.

ໄລຍະເວລາການກໍໍ່ສູ້າງສໍາເລັດພາຍໃນ..............ວັ ນ ນັບແຕູ່ວັນໄດູ້ ຮັບ ອະນຍາດ...........................

8.

ຄວາມຕູ້ ອງການສາທາລະນປະໂພກ ແລະ ສິີີ່ງ ອໍາ ນວຍສະດວກຕູ່າງໆ:
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ປະເພດ
2.

ໄຟ້ຟ້າ

3.

ໂທລະສັບ

4.

ນໍໍ້ໍາປະປາ

5.

ນໍາດີບ

6.

ການບໍາບັດນໍໍ້າເສຍ

7.

ການຈໍາກັ ດສິີີ່ງເສດເຫຼືອຂອງຜະລິດ

8.

ອືີີ່ນໆ

ໄລຍະເລີີີ່ມຕົັັ້ນກໍໍ່ີີ່ສາັັ້ງ
......./......./..........

ໄລຍະດໍາເນີນການຜະລິດ
........./........./.............

.......................
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.............ໂຕນ/ວັນ
........................

.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ແມັດກູ້ອນ/ວັນ
.......ໂຕນ/ວັ ນ
......................

ຂູ້າພະເຈົັັ້າໃຫູ້ ຄໍາ ໝັັັ້ນສັ ນຍາວູ່າໄດູ້ຈັດປະຕິບັ ດ ຕາມກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍການກໍໍ່ສາັັ້ງໃຫູ້ຖືກຕູ້ ອງ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ
ລະບຽບການທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເຂັັັ້ມງວດ.
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງສະເໜີມາຍັງ ທູ່ານເພືີີ່ ອພິຈາລະນາຕາມທີີີ່ເ ຫັນຄວນ.
ທີີີ່.............................., ວັນທີ. ......./......./.....
ລາຍເຊັນຜຮ
ູ້ ອ
ູ້ ງຂໍ
ເອກະສານຄັດຕິດ:
-

ໃບອະນຍາດປກສູ້າ ງ ແລະ ອືີີ່ນໆ ຈໍານວນ 1 ຊຸດ;

-

ໃບຄໍາຮອູ້ງຂໍສະເໜີອະນຍາດອອກໃບຢັ້ງຢື ນສິີີ່ງປກສູ້າງ 1ສະບັບ;

-

ສໍາເນົາບົດບັ ນທຶກກວດກາ ແຕູ່ລະໄລຍະ 1 ສະບັບ;

-

ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງຈາກສະຖາປານິກ ແລະ ວິສະວະກອນ 1 ສະບັບ;

-

ໃບມອບສິ ດ (ຜູ້ຖືກ ມອບສິດແລູ່ນເອກະສານ) 1 ຊຸດ.
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6. ບົດບັນ ທຶ ກລົງ ກວດກາພາກສະໜາມ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ
ຫູ້ອງການຄູ້ມຄອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: ……………

ບົດບັນທຶກການລົງຕິດຕາມກວດກາການປກສູ້າງ
ໃນຄັງັັ້ ວັນທີ ...../......./ ......., ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ໄດູ້ສົມທົບກັບ ຮູ່ວມຂະ
ແໜງການຕູ່າງໆກູ່ຽວຂູ້ອງ (ລາຍລະອຽດມລາຍຊືຄ
ີີ່ ດ
ັ ຕິດມາພູ້ອມນີັັ້), ຕາງໜູ້າບໍລິສັດ………………………………... (ເຈົັັ້າ
ຂອງໂຄງການ) ແລະ ບໍລິສັດ ........................................................................(ຜູ້ຮັບເໝົາກໍໍ່ສູ້າງ) ໄດູ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ
ກວດກາຄວາມສໍາເລັດຂອງການປກສູ້າງຕຶກອາຄານປະເພດ……………………………………....................ຢ່ ໃນ
ເຂດ……………………………………………………………………………………………………..........
ໄລຍະຕົັັ້ນ

, ໄລຍະກາງ

, ຫຼື ໄລຍະສດທູ້າຍ

(ໃຫູ້ໝາຍໃສູ່ໄລຍະຂອງການລົງຕິດຕາມກວດກາ) ໂດຍມີບັນດາ

ໜູ້າວຽກໃນການລົງກວດກາດັົ່ງລູ່ມນີັັ້:
1. ພາກສູ່ວນ............................................................................................................................;
2. ພາກສູ່ວນ............................................................................................................................;
3. ພາກສູ່ວນ............................................................................................................................;
4. ພາກສູ່ວນ............................................................................................................................;
5. ພາກສູ່ວນ............................................................................................................................;
6. ພາກສູ່ວນ...............................................................................................................ແລະ ອືີີ່ນໆ.ໃນ
ນັັັ້ນທາງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາໄດູ້ແຈູ້ງຕໍໍ່ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ໃນຈດທີີີ່ໄດູ້ມີການປກສູ້າງ ຫລື ດັດແກູ້ຈາກແບບ ການ
ກໍໍ່ສູ້າງຄື:


ຈດທີດ
ີີ່ ດ
ັ ແກູ້ຈາກແບບຂອງການກໍສ
ໍ່ າູ້ ງມີຈາໍ ນວນ………….ຈດຄື:

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


ໜູ້າວຽກທີສ
ີີ່ າໍ ເລັດໃນການປກສູ້າງຂອງໂຄງການມີດງັົ່ ນີ:ັັ້

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ຜູ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາການປກສູ້າງຂອງໂຄງການໃນຄັງັັ້ ນີັັ້ ຄະນະຕິດຕາມກວດກາແມູ່ນເຫັນດີສະໜັບສະ
ໜນຕໍໍ່ໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງດັົ່ງກູ່າວ ໂດຍເບືັັ້ອງຕົັັ້ນແມູ່ນເປນໄປຕາມທີີີ່ນົດໄວູ້ໃນແບບປກສູ້າງຂອງທກຂັັັ້ນຕອນຕາມແຕູ່ໄລຍະ, ບໍໍ່ສົົ່ງ
ຜົນສະທູ້ອນ ແລະ ຖືກຕູ້ອງຕາມລະບຽບການທີວ
ີີ່ າງອອກ. ສໍາລັບການປກສູ້າງຕູ້ອງຮັບປະກັນທາງດູ້ານເຕັກນິກຂອງການກໍໍ່ສູ້າງ
ໄດູ້ມາດຕະຖານ ທັງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຕາມທີໄີີ່ ດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົົ່ງວາງອອກ. ເຊິີີ່ງຜູ່ານການກວດກາ ແລະ ພິຈາລະນາແລູ້ວ ຄະນະຕິດຕາມກວດກາສະເໜີໃຫູ້ ບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ຮັບເ
ໝົາໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງ ປບປງບາງບັນຫາດັົ່ງນີັັ້:


ບາງບັນຫາທີຕ
ີີ່ ອ
ູ້ ງປບປງມີດງັົ່ ນີ:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................
ສະນັັັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ຈຶີີ່ງໄດູ້ເຫັນດີຮູ່ວມກັນລົງລາຍເຊັນໃສູ່ບົດບັນທຶກຄວາມສໍາເລັດ ໃນໄລຍະຕົັັ້ນ
ໄ ລ ຍ ະກາ ງ

ຫ ຼ ື ໄ ລ ຍ ະສ ດ ທ ູ້ າ ຍ

(ໃຫ ູ້ ໝ າ ຍ ໃສູ່ ໄ ລ ຍ ະຂ ອງກາ ນລ ົ ງ ຕ ິ ດ ຕ າ ມ ກວດ ກາ ) ຂອງກາ ນກໍ ໍ່ ສ ູ້ າ ງ

ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ……………………………………………………………………………………………, ຂ ອ ງ
ບໍລິສັດ…………………………………………………………………………………………….............
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງໄດູ້ເຮັດບົດບັນທຶກສະບັບນີັັ້ໄວູ້ເພືີີ່ອເປນຫຼັກຖານ ແລະ ເປນບູ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດໃນຂັັັ້ນຕໍໍ່
ໄປຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
ຄະນະຕິດຕາມການກວດກາ

ເຈົາັັ້ ຂອງໂຄງການ

1.

……………………………………………….

2.

……………………………………………….

3.

……………………………………………….
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ຜຮ
ູ້ ບ
ັ ເໝົາກໍສ
ໍ່ າູ້ ງ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດ ພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄມ
ູ່ ແ
ື ນະນໍາ
ການອອກໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ ແລະ ສົງົ່ ອອກສີນຄູ້າໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະບັບປີ2021)
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ບູ່ອນອີງທາງດູ້ານນິຕກ
ິ າໍ
1. ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17
ພະຈິກ 2016;
2. ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍຄູ້ມຄອງສູ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 66/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17
ມິຖຸນາ 2019;
3. ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍອາກອນມນຄູ່າເພີີີ່ມ ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20
ມິຖຸນາ 2018;
4. ກົດໝາຍ ວູ່າດູ້ວຍພາສີ ສະບັບເລກທີ 81/ສພຊ, ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020;
5. ດໍາລັດ ວູ່າດູ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07
ມິຖຸນາ 2018;
6. ບົດແນະນໍາການໃຫູ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທືນດູ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນມນຄູ່າ
ເພີີີ່ມ ສໍາລັບວິສະຫາກິດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄລທ.ສ; ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ
2019;
7. ອີງຕາມ ຄໍາສັົ່ງຊີັັ້ນໍາຂອງທູ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູ່ຽວກັບການປບປງລະບຽບການ
ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດໍາເນີນທລະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ
02/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ກມພາ 2018.
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ພາກທີ I
ຫຼກ
ັ ການ, ຂັນ
ັັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ ອອກໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກສີນຄູ້າ
ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
10. ການອອກໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກສີນຄູ້າ.
ການອອກໃບຢັ້ງຢືນນໍ າເຂົັັ້າ-ສົົ່ງ ອອກສີ ນຄູ້າ ແມູ່ນການອອກເອກະສານກູ່ຽວກັ ບການຢັ້ງຢື ນນໍາເຂົັັ້ າ-ສົົ່ງອອກສີ ນຄູ້າ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິ ດ
ພິ ເ ສດ ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ ໃຫູ້ ແ ກູ່ ບ ກຄົ ນ ແລະ ນິ ຕິ ບ ກຄົ ນ ທັ ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່ າ ງປະເທດ ທີ ີີ່ ມີ ຈ ດປະສົ ງ ເພື ີີ່ ອນ າເຂົ ັັ້ າ ມາຮັ ບ ໃຊູ້ ໃ ນ
ການເຄື ີີ່ ອນໄຫວກິ ດຈະການ, ພູ້ ອມທັ ງ ອໍ າ ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ ແ ກູ່ ການຄ ູ້ມຄອງ-ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການປົ ກປ ກຮັ ກສາສີນຄູ້ າ . ຊຶ ີີ່ ງ ເອກະສານ
ຢັ້ງຢືນນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກສີນຄູ້າ ຂອງຜູ້ລົງທຶນດັົ່ງກູ່າວ ແມູ່ນຮັບຮອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ໂດຍຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ
ຕາມທີີີ່ໄດັັ້ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
11.

ການອະທິບາຍຄໍາສັບ.










12.

ວັດຖຸດບ
ີ ໝາຍເຖີງ: ວັດຖຸທີີີ່ໄດູ້ມາຈາກຊັບພະຍາກອນແຮູ່ທາດທໍາ ມະຊາດ (ເຊັົ່ນ: ໂລຫະ, ອະໂລຫະ), ມາຈາກແຫຼູ່ງກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມູ້ (ເຊັົ່ນ: ພືດ ແລະ ສັ ດລູ້ຽງປະເພດຕູ່າງໆ), ມາຈາກແຫຼູ່ງການຜະລິດຢ່ຕູ່າງປະ ເທດ (ເຊັົ່ນ: ຜະລິດຕະພັນເຄີີີ່ງສໍາເລັດຮບ) ແລະ
ມາຈາກສິີີ່ງເສດເຫຼືອ (ເຊັົ່ນ: ເສດເຈູ້ຍ, ເສດໄມູ້, ເສດເຫັຼ ກ, ເສດຢາງປຣາສະຕິ ກ) ຍົກເວັັັ້ນ ສິີີ່ ງເສດເຫຼືອທີີີ່ເ ປນອັນຕະລາຍຕໍໍ່
ສິີີ່ງແວດລູ້ອມ;
ຊີນ
ັັ້ ສູ່ວນປະກອບ ໝາຍເຖີງ: ວັດຖຸໃດໜືີີ່ງທີີີ່ ນໍາໃຊູ້ເປນສູ່ວນປະກອບ ໃນການຜະລິດໃຫູ້ ກາຍເປນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮບອືີີ່ນ;
ອາໄຫຼູ່ ໝາຍເຖີງ: ວັດຖຸໃຊູ້ສໍາລັບປ່ຽນຖູ່າຍໃນເຄືີີ່ ອງຈັກ, ອປະກອນ ແລະ ເຄືີີ່ ອງມືຕູ່າງໆ;
ເຄືອ
ີີ່ ງຈັກ ໝາຍເຖີງ: ສິງີີ່ ທີີີ່ປະກອບຫຼາຍຊີັັ້ນສູ່ວ ນ ທີີີ່ ນໍາໃຊູ້ເພືີີ່ອການຜະລິດ, ນໍາສົົ່ງພະລັງງານ, ປ່ຽ ນ ຫລື ສັບປ່ຽນຂອງພະລັງງານ
ໃດເປນພະລັງງານອືີີ່ນ ເພືີີ່ ອສູ້າງເປນຊັບສົມບັ ດຄົງທີີີ່ຂອງວິສາຫະກິດ;
ພາຫະນະກົນຈັກຮັບໃຊູ້ການຜະລິດທາງກົງ ໝາຍເຖີງ: ພາຫະນະກົ ນຈັກທີີີ່ ຮັບໃຊູ້ການກໍໍ່ສູ້າງ, ການຂດຄົັັ້ ນບໍໍ່ແ ຮູ່,ການຍົກຍໍ ແລະ
ຄູ່ຽນຖູ່າຍ, ການບົດໂມູ້, ການຜະລິດເບຕົງ, ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ອດສາຫະກໍາ ປງແຕູ່ງ, ການບໍລິການສາທາລະນະເປນຕົັັ້ ນ ລົ ດ
ບັດ 25 ບູ່ ອນນັົ່ງຂຶັັ້ນໄປ ສໍາລັບວຽກງານຂົ ນສົົ່ງ ແລະ ທູ່ຽວທູ່ ອງການອະນາໄມຕົວເມືອງ, ອດສາຫະກໍາ ຂົນສົົ່ງສະເພາະ ເປນຕົັັ້ ນ
ປະເພດຫົວລາກ-ຫາງລາກ, ລົດນໍາ , ລົດຕູ້ແຊູ່ ແລະ ລົ ດຂົ ນສົົ່ງວັດຖຸອັນຕະລາຍ (ລົດບັນທກນໍາມັ ນ, ລົດອາຍແກັສ, ລົດຂົນສົົ່ງສານ
ເຄມີ) ແລະ ລົດອືີີ່ ນທີີີ່ ຄູ້າຍຄຽງ, ລົດຕັກ, ລົດຈົກ-ຕັ ກ, ລົດກວາດ, ລົດດດ, ລົດເຄຣນ, ລົດໂລ, ລົ ດຍົກຍໍ (ຟອກລິບ );
ຊັບ ສົມບັດຄົງທີີີ່ ໝາຍເຖີງ: ຊັບສີນຂອງບໍລິສັດ ທີີີ່ບັນຈເຂົັັ້າໃນບັນຊີ ຊັບສີ ນຄົງ ທີີີ່ ແລະ ຕູ້ອງຫັກຄູ່າລູ້ຍຫູ້ຽ ນແຕູ່ ລ ະປີ ຕາມກົ ດ ໝ
າຍ.
ວັ ຖຸ ປະກອນ ໝາຍເຖິ ງ : ຜະລິ ດຕະພັ ນສໍ າ ເລັ ດຮ ບ ຫຼ ື ເ ຄິ ີີ່ ງ ສໍ າເລັ ດຮ ບ ທີ ີີ່ ນໍ າ ໃຊູ້ ເຂົ ັັ້າໃນການຜະລິ ດ ຫຼ ື ປະກອບເປ ນຜະລິ ດຕະພັ ນ
ສໍາເລັດຮບອືີີ່ນ.

ຄໍາ ຮູ້ອງຂໍຂຶັັ້ນທະບຽນການຢ ັ້ງ ຢືນນໍາ ເຂົັັ້າ -ສົົ່ງ ອອກ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວ ງວຽງຈັນ.

ບກຄົນ ແລະ ນິຕິບກຄົນທັ ງພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ມີຈດປະສົົງ ຂຶັັ້ ນທະບຽນຢັ້ງຢື ນ ການນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ ງ ອອກ ຢ່ ໃ ນເຂດເສດຖະກິ ດ
ພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕູ້ອງຢືື່ນຄໍາຮູ້ອງ ແລະ ແຜນການນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກ ປະຈໍາປີ ຕໍໍ່ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ຕາມທີີີ່ລະບໄວູ້ໃນຂໍໍໍ້ທີ 08 ຂອງປືັ້ມຄູ່ມືສະບັບນີັັ້.
13.

ການກວດກາຄໍາຮູ້ອງຂໍຂນ
ຶັັ້ ທະບຽນຢງັ້ ຢືນ.

ພາຍຫຼັງທີີີ່ ສໍານວນຄໍາ ຮູ້ອງຂໍຂຶັັ້ນທະບຽນຢັ້ງຢືນ ໄດູ້ ຖືກມອບຮັບ ຈາກ ໜູ່ວຍງານບໍ ລກ
ິ ານການລົງ ທຶນປະຕ ດຽວແລູ້ວ ຂະແໜງຮັບ ຜິດ ຊອບ
ວຽກງານດັົ່ງກູ່າວ ຕູ້ອງກວດກາຄວາມຖືກຕູ້ອງດູ້າ ນເອກະສານ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຜູ່ານແຜນນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ ປະຈໍາປີ ຂອງວິສາຫະກິ ດ ພູ້ ອມທັງ
ຮູ່າງບົດບັນທຶ ກກອງປະຊຸມ ເພືີີ່ ອເປນບູ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕູ້ອງ ເພືີີ່ອສະເໜີ ໃຫູ້ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາອະນມັດອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ໜັງສືສະເໜີຫາຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ ອງ ໃນການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດ
ແລະ ຕິດຕາມການນໍາເຂົັັ້າຕົວຈິງ.
51

ໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໃບຢັ້ງຢືນນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ ແມູ່ ນເອກະສານທີີີ່ເປນຫຼັກຖານຕົັັ້ ນຕໍ ເພືີີ່ອຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກ ຢ່າງເປນທາງການຂອງວິສາຫະກິດທີີີ່
ລົງທືນ ຢ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຍັງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດທີີີ່ ສາມ ແລູ້ວມອບໃຫູ້ແກູ່ ຜູ້ເປນເຈົັັ້າ ຂອງວິ
ສາຫະກິດພຽງໃບດຽວ ເກັບຮັກສາໄວູ້ເປນຫຼັກຖານ ແລະ ຂະແໜງ ການກູ່ຽວຂູ້ ອງເພືີີ່ອຕິດຕາມ ຈົນກວູ່າ ຈະມີການນໍາເຂົັັ້າ ຄົບ ຕາມຈໍາ ນວນ ຕາມ
ການສະເໜີ.
14.

ແຜນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກ ປະຈໍາປີ ຂອງວິສາຫະກິດ.
ການສູ້າງແຜນນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ ປະຈໍາ ປີ ແມູ່ ນຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ໂຄງການຕູ່າງໆ ເພືີີ່ ອນໍາສະເໜີແ ຜນປະຈໍາປີ ໂດຍ

15.

ສອດຄູ່ອງກັ ບບົດວິພາກເສດຖະກິ ດ-ເຕັກນິ ກ, ແບບແຜນຜັງ (Devise), ໃບຄິ ດໄລູ່ບໍລິມາດວຽກຄວາມຕູ້ອງການຕົວຈິງທີີີ່ ມີການຮັບ ຮອງເປນ
ທາງການ ຈາກຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຮູ່ວມກັບຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ ອງ ແລະ ຖື ກຕູ້ ອງຕາມກົດໝາຍ.
ແຜນການນໍ າ ເຂົ ັັ້ າ -ສົ ົ່ງ ອອກ ປະຈໍ າ ປີ ມີ ອາຍ ການນໍ າ ໃຊູ້ພາຍໃນ 01 ປີ ນັ ບ ແຕູ່ ມື ັັ້ ລ ົ ງ ລາຍເຊັ ນຮັ ບ ຮອງແຜນການດັົ່ ງກູ່ າວເປ ນຕົ ັັ້ ນໄປ.
ພາຍຫັຼງໝົດອາຍການນໍາໃຊູ້ ບັນດາສິນຄູ້າທີີີ່ກໍານົດໄວູ້ໃນແຜນນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກ ຊຶີີ່ງຍັງບໍໍ່ຖືກນໍາເຂົັັ້າຕູ້ອງຖືກລົບລູ້າງໃນທັນທີ.
ແຜນການນໍາ ເຂົັັ້າ -ສົົ່ງ ອອກ ເພີີີ່ມເຕີມ ຫຼື ສ ກເສີນ.
ແຜນນໍາເຂົັັ້າເພີີີ່ມເຕີມ ຫຼື ສກເສີນ ແມູ່ນແຜນນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກ ທີີີ່ມີຄວາມຈໍາເປນຕູ້ ອງການນໍາເຂົັັ້າເພີີີ່ມເຕີ ມ ຫຼື ສກເສີນ ເພືີີ່ ອມາຮັ ບ ໃຊູ້
ການຜະລິດຂອງວິສາຫະກິ ດ ຊືີີ່ງມີມນຄູ່າ ແລະ ບໍລິມາດຄວາມຕູ້ອງການເພີີີ່ມເຕີມຕົວຈິງຂອງ ວິສາຫະກິດ. ແຜນນໍາເຂົັັ້າເພີີີ່ມເຕີມ ຫຼື ສກເສີນ ມີ
ອາຍການນໍາໃຊູ້ຕາມກໍານົດເວລາຂອງແຜນນໍາເຂົັັ້າປະຈໍາປີ ທີີີ່ໄດູ້ຖືກຮັບຮອງ.
ກໍ ລ ະນີ ຂໍ ນໍ າ ເຂົ ັັ້ າ ເພີ ີີ່ ມເຕີ ມ ຫຼ ື ສ ກເສີ ນ ແມູ່ ນໃຫູ້ ຢ ື ື່ ນໜັ ງ ສື ສ ະເໜີ ພູ້ ອມແຜນການດັ ົ່ ງ ກູ່ າ ວ ຕໍ ໍ່ ຄະນະຄ ູ້ ມຄອງເຂດເສດ ຖະກິ ດພິ ເ ສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄົັັ້ນຄູ້ວາ, ພິຈາລະນາອະນມັດ ພາຍໃນ 07 ວັນລັດຖະການ, ຊືີີ່ງມີອາຍການນໍາໃຊູ້ຕາມທີີີ່ກໍານົດໄວູ້ ໃນແຜນນໍາເຂົັັ້ າ ປະຈໍ າ ປີ
ທີີີ່ໄດູ້ຖືກຮັບຮອງ. ພູ້ອມທັງນໍາສົົ່ງໃຫູ້ຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ອງ ພາຍໃນ 02 ວັນລັດຖະການ.
ໃນໄລຍະທີີີ່ຍັງດໍາເນີນຂັັັ້ນຕອນສະເໜີຂໍແ ຜນນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກປະຈໍາ ປີ, ບໍໍ່ທັນໄດູ້ຖືກຮັບຮອງ ແຕູ່ວິສາຫະກິດຫາກມີຄວາມຈາເປນຕູ້ອງນາ
ເຂົ ັັ້ າ ວັ ດຖຸ ດິ ບ ເພື ີີ່ ອມາທໍ າ ການຜະລິ ດ ແມູ່ ນຕູ້ ອງໄດູ້ ຮັ ບ ການຢ ັ້ ງ ຢື ນຂໍ ໍໍ້ ມ ນຕາມແຜນນໍ າ ເຂົ ັັ້ າ ປະຈໍ າ ປີ ຈາກຄະນະຄ ູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິ ເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ ເພືີີ່ອນໍາໄປຂໍຄໍາປະກັນເອົາສີ ນຄູ້າ ອອກສາງ ຫຼື ດູ່ານ ກູ່ອນການແຈູ້ງພາສີເປນລາຍລະອຽດຕາມກົດໝາຍພາສີ; ພາຍຫັ ຼງ ທີີີ່ ມີ
ການຮັບຮອງແຜນນໍາເຂົັັ້າປະຈໍາປີແລູ້ວ ຈືີີ່ງນໍາໄປສະສາງການຄໍາປະກັນ ຕາມກົດໝາຍພາສີ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັັັ້ມງວດ.
16.

17.


ເງືອ
ີີ່ ນໄຂຂອງຜສ
ູ້ ະເໜີ ຂໍອະນຍາດອອກໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກ.
ຕູ້ອງເປນບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ;



ຫົວໜູ່ວຍບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ຕູ້ອງນອນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;



ວິສາຫະກິ ດນັັັ້ ນ ຕູ້ ອງນອນໃນກິດກະການສົົ່ງເສີມການລົງທຶ ນ (ຕາມກົດໝາຍສົົ່ ງເສີມການລົງ ທືນ) ແລະ
ດາລັດວູ່າດູ້ວຍເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ;
ຕູ້ອງມີການລົງທຶ ນຢ່າງໜູ້ ອຍ 1,2 ຕືັັ້ກີບ ຫຼື ມີການນໍາໃຊູ້ວິຊາການລາວແຕູ່ 30 ຄົນຂຶັັ້ນໄປ ຫຼື ມີການນາໃຊູ້ແຮງງານລາວທີີີ່ມີສັ ນຍາ
ແຮງງານຢ່າງຕໍາ 1 ປີ ແຕູ່ 50 ຄົ ນຂືັັ້ ນໄປ;
ຕູ້ອງດໍາເນີ ນທລະກິດປົກກະຕິ ແລະ ປະຕິບັດພັ ນທະພາສີ- ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນການເສຍ
ພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ .




ເອກະສານປະກອບເພືອ
ີີ່ ຂໍອະນຍາດອອກໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກ.

18.


ຄໍາ ຮູ້ອງສະເໜີ ຂໍນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ. (ແບບຟອມ 1);



ແຜນວາດ ແລະ ແບບແຜນຄິ ດໄລູ່ລະອຽດຂອງແຕູ່ລະໂຄງການປະຈໍາປີ;



ບັນຊີລາຍການວັດສະດ, ອປະກອນລະອຽດ (Master List) ຂອງແຕູ່ລ ະໜູ້າວຽກ, ບັນຊີວັດຖຸດີບ ແລະ ອປະກອນ (ບັ ນຊີອາດມີ
ການດັດສົ ມໄດູ້ຕາມການປບປງແຜນວາດ ແລະ ການຜະລິ ດຕົວຈິງ). (ຕາມແບບຟອມ 05 ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງີນ);



ສັນຍາເຊົົ່າດິນ ລະຫວູ່າງ ຜູ້ລົງທຶ ນກັບຜູ້ ພັດທະນາ (ພູ້ອມດູ້ວຍໃບບິນມອບພັນທະອາກອນການເຊົົ່າທີີີ່ ດິນ);







ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
ໃບອະນຍາດປກສູ້າງ (ກໍລະນີບໍລິສັດ/ໂຮງງານ ຂໍ ປກສູ້າງໃໝູ່ );
ແຜນນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກປະຈໍາປີ ທີີີ່ ຖືກຮັບ ຮອງແລູ້ວ (ກໍລະນີສົົ່ງ ອອກ);
ແຜນການຜະລິ ດສົົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ (ແບບຟອມ 06 ) (ກໍລະນີສົົ່ງອອກ);
ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຜະລິ ດຕະພັ ນ (ກໍລ ະນີສົົ່ງອອກ)
52

19.



ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີີ່ງແວດລູ້ ອມ (ຖູ້າມີ );



ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼູ່ງກໍາເນີດສີນຄູ້າ ຫຼື CO ( ກໍລະນີສົົ່ງອອກ);




ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ສໍາລັບຜູ້ລົງທື ນໃໝູ່ );
ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈໍາ ປີຜູ່າ ນມາ (ໄລູ່ລຽງແລູ້ວ);



ໃບມອບສິດ (ແບບຟອມ 3) ກໍລະນີຕາງໜູ້າ ເປນຜູ້ມາພົວພັນປະກອບເອກະສານ.



ໃບອະນຍາດອືີີ່ນໆ ຈາກຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ ອງ (ຖູ້າມີ)

ເອກະສານປະກອບເພືອ
ີີ່ ຂໍອະນຍາດອອກໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກ.
ບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິ ດຕູ້ ອງຍືີີ່ນຄໍາ ຮູ້ ອງ, ແຜນນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກປະຈໍາປີ ແລະ ເອກະສານທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງຕາມຂໍໍໍ້ ທີ 8 ຂອງຄູ່ມື ຕໍໍ່ ໜູ່ວຍ
ງານບໍລິການການລົງທື ນປະຕດຽວ, ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກວດກາເອກະສານຖື ກຕູ້ອງຄົບ
ຖູ້ວນ, ພູ້ອມທັງສົົ່ງໃຫູ້ຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ ອງ ເພືີີ່ ອກວດຜູ່າ ນທາງດູ້ານເຕັກນິກ ກູ່ ອນເຂົັັ້າ ຮູ່ວມກອງປະຊຸມຜູ່ານແຜນນາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງ
ອອກ ປະຈໍາ ປີ;

ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດກອງປະຊຸມຜູ່າ ນແຜນນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກ ຮູ່ວມກັບຂະແໜງການ
ກູ່ຽວຂູ້ອງພາຍໃນ 07 ວັນລັດຖະການ, ຫັຼງຈາກນັັັ້ ນ, ບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ຕູ້ ອງປບປງແຜນດັົ່ງກູ່າວ ຕາມມະຕິ ກອງປະຊຸມ ແລະ
ນໍາສົົ່ງໃຫູ້ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ ເພືີີ່ ອຮັ ບ ຮອງແຜນການດັົ່ງກູ່າວ.
ກໍລະນີ ວິສາຫະກິດ ຫາກບໍໍ່ ປບປງແຜນພາຍໃນກໍານົດເວລາດັົ່ງກູ່າວ ຖືວູ່າວິສາຫະກິ ດນັັັ້ ນໄດູ້ສະຫຼ ະສິດໃນການໃຫູ້ນະໂຍບາຍ, ຖູ້າວິ
ສາຫະກິດຕູ້ ອງສືບຕໍໍ່ຂໍນະໂຍບາຍແມູ່ນ ໃຫູ້ຢື ນເອກະສານຄື ນໃໝູ່;

ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາຮັບ ຮອງອອກໃບຢັ້ງຢືນນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກ, ພູ້ ອມທັງນາສົົ່ງໃຫູ້
ບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ລວມທັງ ຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ ອງ ພາຍໃນ 07 ວັນລັດຖະການ ເພືີີ່ ອຕິດຕາມການນາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ ຕາມ
ລະບຽບຫັຼ ກການ.

ກໍລະນີ ບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ເຄີຍສະເໜີແຜນການນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກ ປະຈໍາ ປີຜູ່າ ນມາແລູ້ວ ຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບ ກັບວິສາຫະກິດດັົ່ງກູ່າວ ເພືີີ່ອສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ ແລະ
ປະເມີ ນການຈັດຕັັັ້ງ ປະຕິບັ ດໂຄງການລົງທຶ ນ
ໃນປີຜູ່ານມາ ແລູ້ວສັງລວມແຜນຄວາມຕູ້ ອງການຕົວຈິງ ຂອງປີ ຖັດໄປໃຫູ້ລ ະອຽດ; ສູ່ວນແຜນນໍາເຂົັັ້າປະຈໍ າງວດ ແລະ/ຫຼື ຄັັັ້ງທີ ທີີີ່
ນອນໃນແຜນລວມປະຈໍາ ປີ ແມູ່ ນໃຫູ້ນໍາສະເໜີແ ຜນການດັົ່ງກູ່າວ ຄະນະຄູ້ ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປນ
ຜູ້ພິຈາລະນາຮັບ ຮອງໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ ພາຍໃນ 03 ວັ ນລັດຖະການ.


20.

ມາດຕະການຕໍຜ
ໍ່ ລ
ູ້ ະເມີດ.

ພາຍຫັຼງບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິ ດ ໄດູ້ຮັບໃບຮັບ ຮອງແຜນນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກ ຈາກຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເປນທີີີ່ ຮຽບຮູ້ ອຍແລູ້ວຕູ້ ອງນໍາໃຊູ້ເຂົັັ້າໃນເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ຖູ້າ ຫາກນໍາໃຊູ້ສິ ດບໍໍ່ຖືກຕູ້ ອງຕາມເປົັ້າ ໝາຍ, ນໍາໄປຈໍາ ໜູ່າຍຂາຍພາຍໃນ,
ໂອນກໍາ ມະສິດ ຫຼື ຮບການການກະທໍາ ອືີີ່ ນໆ ທີີີ່ຜິດກົດໝາຍຕາມນະໂຍບາຍສົົ່ງການລົງທື ນດູ້ວຍການຍົກເວັັັ້ນ, ຫຼຸ ດຜູ່ ອນ ຫຼື ນໍາເຂົັັ້າຊົົ່ວ ຄາວ
ໂດຍບໍໍ່ໄດູ້ຮັບ ອະນຍາດຈາກ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂະແໜງການເງີ ນ (ພາສີ) ຕູ້ອງຖື ກດໍາເນີ ນຄະດີເສຍ
ພາສີ-ອາກອນ ພູ້ ອມປບໄໜ ຕາມສະຖານເບົາ ຫຼື ໜັກ ທີີີ່ໄດູ້ ກໍານົດໄວູ້ໃນກົ ດໝາຍວູ່າດູ້ວຍພາສີ ຢ່າງເຂັັັ້ມງວດ.
21.

ການຈັດຕັງັັ້ ປະຕິບດ
ັ .

ບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ຕູ້ ອງໄດູ້ຮັບ ການອະນຍາດ ເຄືີີ່ ອນໄຫວດໍາເນີ ນທລະກິດຢ່ ພາຍໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈາກຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສົມທົບກັ ບຂະແໜງການກູ່ຽວຂູ້ ອງ ຈັດຕັັັ້ງ ປະຕິ ບັດຕາມຄູ່ມືແນະນໍາສະບັບ ນີັັ້ ຢ່າງເຂັັັ້ມງວດ.
ຮບທີ 1 : ຂັັັ້ນ ຕອນຂໍ ອະນຍາດນໍ າເຂົັັ້າ -ສົົ່ງ ອອກ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນນໍ າເຂົັັ້າ -ສົົ່ງ ອອກ

ບໍລິສັດ ຫຼື ວິ

ໜູ່ ວຍງານບໍ ລິ ການການ

ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ

ສາຫະກິດ

ລົງທືນປະຕດຽວ ປະຈາຢ່

ເສດຖະກິ ດພິເສດ

ເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ

ດູ່ານພາສີ-ອາກອນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນ
ຂະແໜງການທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງ
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ພາກທີ II
ຄໍາຮູ້ອງຂໍອະນຍາດ ແລະ ແບບຟອມຕູ່າງໆ ກູ່ຽວກັບການຂໍອອກໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກສີນຄູ້າ
ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ແບບຟອມທີ 1 ໃບຄໍາຮູ້ອງຂໍອະນຍາດຜູ່ານແຜນນໍາເຂົັັ້ າ-ສົົ່ງອອກ ປະຈໍາປີ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຊືີີ່ວິສາຫະກິດ..........................

ເລກທີ:.........../......

ຄໍາຮູ້ອງ
ຂໍອະນຍາດຜູ່ານແຜນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກ
ຮຽນ: ທູ່ານຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ ນັບຖື
ເລືອ
ີີ່ ງ: ຂໍອະນຍາດຜູ່າ ນແຜນນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ ປະຈໍາປີ .
-

ອີງຕາມ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິ ດສະບັບເລກທີ.........................ລົງວັນທີ ...............................

-

ອີງຕາມ ບົດບັ ນທຶກກອງປະຊຸມຜູ່າ ນແຜນຮູ່ວມກັບຂະແໜງການ...........................................

ບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ຫຼື ໂຮງງານ.............................................................................................................ທະບຽນວິ
ສາຫະກິດເລກທີ ..............................................................................ລົງວັນທີ ............/ ............/ ............ດາເນີ ນ ທລະກິ ດ
.....................................ສານັ ກງານຕັງັັ້ ຢ່ເ ຂດ:........................................ເມື ອງ................................ແຂວງ,ນະຄອນຫຼ ວ ງ
......................................ເບີໂທລະສັບ.......................ແຟກ..............
ມີ ຈດປະສົງຂໍ ອະນຍາດນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກສີ ນຄູ້າ ຈາກປະເທດ ຫຼື ໄປປະເທດ.....................................ຊືີີ່ງມີລາຍລະອຽດຂອງສີນຄູ້າດັົ່ງ
ລູ່ມນີັັ້:
ລ/ດ

ລາຍການສີນຄູ້າ

ຈໍານວນ

ຫົວໜູ່ວຍ

ລາຄາ $

ລາຄາລວມ $

ນໍາໜັກ KG

ດູ່ານນໍາເຂົັັ້າ

01
02
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈືີີ່ງ ຮຽນສະເໜີ ມາທູ່ານເພືີີ່ ອຄົັັ້ ນຄວູ້າ ແລະ ພິ ຈາລະນາ ຕາມລະບຽບການດູ້ວຍ.
ທີີີ່.................................,
ວັນທີ. ......./......./.........
ລາຍເຊັນຜຮ
ູ້ ອ
ູ້ ງຂໍ
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ແບບຟອມທີ 2 ໃບຄໍາ ຮູ້ອງຂໍ ອະນຍາດນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ ປະຈໍາງວດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຊືີີ່ວິສາຫະກິດ...................................

ເລກທີ:.........../.........

ຄໍາ ຮູ້ອງ
ຂໍອະນຍາດນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກ ປະຈໍາງວດ
ຮຽນ: ທູ່ານຫົວ ໜູ້າຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບ ຖື
ເລືອ
ີີ່ ງ: ຂໍອະນຍາດນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ ປະຈໍາງວດ ແລະ/ຫຼື ຄັັັ້ງທີ.........ປີ...........................
-

ອີງຕາມ ໃບທະບຽນ..........ສະບັບເລກທີ...........ລົງວັນທີ ...............................................

-

ອີງຕາມ ແຜນປະຈໍາ ປີ ແລະ/ຫລືແຜນເພີີີ່ມເຕີມ......ສະບັບເລກທີ........ລົງວັນທີ.......(ລໍາດັບທີ. .......)

ບໍລິສັດ
ຫລື
ວິສາຫະກິ ດ
ຫລື
ໂຮງງານ.........................................................ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ
..........................................................ລົງວັນທີ............/ ............/ ............ດາເນີ ນທລະກິດ.....................................
ສໍານັກງານຕັັັ້ງຢ່ເຂດ:........................................ເມື ອງ....................ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ...........................ເບີໂທລະສັ ບ
...................ແຟກ..................ມີ ຈດປະສົງຂໍ ອະນຍາດນໍາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກສີ ນຄູ້າ ຈາກປະເທດ ຫຼື ໄປປະເທດ.....................................ຊືີີ່ງ
ມີລາຍລະອຽດຂອງສີນຄູ້າ ດັົ່ງລູ່ມນີັັ້:
ລ/ດ

ລາຍການສີນຄູ້າ

ຈໍານວນ

ຫົວໜູ່ວຍ

ລາຄາ $

ລາຄາລວມ $

ນໍາໜັກ KG

ດູ່ານນໍາເຂົາັັ້

01
02
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈືີີ່ງ ຮຽນສະເໜີ ມາທູ່ານເພືີີ່ ອຄົັັ້ ນຄວູ້າ ແລະ ພິ ຈາລະນາ ຕາມລະບຽບການດູ້ວຍ.
ທີ.ີີ່ ................................, ວັນທີ......../......./.........
ລາຍເຊັນຜຮ
ູ້ ອ
ູ້ ງຂໍ
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ແບບຟອມທີ 3: ໃບມອບສິດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຊືີີ່ວິສາຫະກິດ...................................

ເລກທີ:.........../.........

ໃບມອບສິດ
ຂູ້າພະເຈົັັ້າຊືີີ່...........................ນາມສະກນ.. ........................ວັ ນເດື ອນປີເ ກີດ......................,ອາຊີບ......................ສັ ນຊາດ
......................ປດຈບັ ນຢ່ບູ້ າ ນ........................ເມື ອງ.......................ແຂວງ.. ...................ເບີໂ ທລະສັບ.............ບັ ດ ປະຈໍ າ ຕົ ວ
ເລກທີ . ..............ລົ ງວັນທີ . ...../....../....... ອອກໃຫູ້ ທີ ີີ່ . ...................ໜັ ງສື ຜູ່າ ນແດນ ເລກທີ . ...................................ລົງວັ ນທີ
..............................ອອກໃຫູ້ ທີີ່.ີ .............................
ມີຈດປະສົງຂໍມອບສິດໃຫູ້ທູ່າ ນ.......................ນາມສະກນ.....................ວັນເດືອນປີເກີດ...............ອາຊີບ...................ສັ ນຊາດ
............. ປດຈບັນຢ່ບູ້ານ................ເມື ອງ...............ແຂວງ.. ......................ເບີໂ ທລະສັ ບ...........................ບັ ດປະຈາຕົ ວ ເລກທີ
...............ລົ ງ ວັ ນ ທີ . ...../....../....... ອອກໃຫູ້ ທີ ີີ່ . ..............................ໜັ ງ ສື ຜ ູ່ າ ນແດນເລກທີ . ........................ ລົ ງ ວັ ນ ທີ
..............................ອອກໃຫູ້ ທີີ່.ີ ..........................
ເພືີີ່ອເຮັດໜູ້າ............................................................................................................................ແທນຂູ້າພະເຈົາັັ້ .
ດັົ່ງນັັັ້ ນ, ຈຶີີ່ງໄດູ້ອອກໃບມອບສິດສະບັບນີັັ້ໃຫູ້ ຜູ້ກູ່ຽວ ເພືີີ່ອເປນຫຼັກຖານ, ຫວັງວູ່າພາກສູ່ວນທີີີ່ ກູ່ຽວຂູ້ອງຈະອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫູ້
ຄວາມຮູ່ວມມືຕາມທາງຄວນດູ້ວຍ.
ທີີີ່..............................., ວັ ນທີ ......../......./.........
ຜມ
ູ້ ອບສິດ
...................................

ຜູ້ຮບ
ັ ສິດ
...................................
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ພະຍານ
...................................

ແບບຟອມທີ 4 ຮບແບບ ໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເ ສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເລກທີ.........../.ຄຂສພ.ນວ02
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ...........

ໃບຢງັ້ ຢືນນໍາເຂົາັັ້ -ສົງົ່ ອອກ





ອີງຕາມກົດໝາຍສົົ່ງເສີມການລົງ ທືນ, ສະບັບເລກທີ ........./ສພຊ, ລົງວັນທີ ...... ..........;
ອີງຕາມ................................ ສະບັບເລກທີ ........./ສພຊ, ລົງວັນທີ ...... .......;
ອີງຕາມ ດໍາລັດວູ່າດູ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມີ ຖຸນາ 2018;
ອີງຕາມ ບົດບັ ນທຶກຜູ່າ ນແຜນນໍາເຂົັັ້າ-ສົົ່ງອອກ ສະບັບເລກທີ ........./....., ລົງວັນທີ ...... .......;
ອີງຕາມ ຄໍາ ຮູ້ອງຂໍສ ະເໜີ. .................ສະບັບເລກທີ................./.......... ລົງວັນທີ ..............

ຄະນະຄມ
ູ້ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຢງັ້ ຢືນວູ່າ:...................................................
ບໍລິສັດ
ຫຼື
ວິສາຫະກິດ
ຫຼື
ໂຮງງານ........................................................ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ
.................................ລົງວັນທີ............/
............/
............ດາເນີ ນທລະກິດ.....................................ສໍານັ ກງານຕັັັ້ງຢ່
ເຂດ:........................................ເມືອງ....................ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ.......ເບີ ໂທລະສັບ.......................ແຟ ກ
...........................ມີຈດປະສົງຂໍອະນຍາດນາເຂົັັ້າ -ສົົ່ງອອກສີ ນຄູ້າ ຈາກປະເທດ ຫຼື ໄປປະເທດ................ຕາມໜັງສະເໜີເລກທີ:............
ລົງວັນທີ...................ຊືີີ່ງມີລາຍລະອຽດຂອງສີນຄູ້າດັົ່ງລູ່ມນີັັ້:
ລໍາດັບ

ລາຍການສີນຄູ້າ

ຈໍານວນ

ຫົວໜູ່ວຍ

ລາຄາ $

ລາຄາລວມ $

ນໍາໜັກ KG

ດູ່ານນໍາເຂົາັັ້

01
02
ຜູ່ານການກວດກາເອກະສານ ແລະ ພິຈາລະນາຄົັັ້ ນຄູ້ວາແລູ້ວເຫັນວູ່າ:.......................................ມີ ຄວາມຈໍາເປນທີີີ່ຕູ້ອງໄດູ້ນໍາ
ເຂົັັ້າ............. ຕາມເອກະສານຄັ ດຕິດນັັັ້ນແທູ້.
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈືີີ່ງໄດູ້ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສະບັບ ນີັັ້ ເພືີີ່ອໃຫູ້ເຈົັັ້າ ໜູ້າ ທີີີ່ພາສີ-ອາກອນ ປະຈາດູ່ານ...................ອານວຍຄວາມສະດວກຕາມ
ລະບຽບການດູ້ວຍ.
ທີີີ່............., ວັ ນທີ..............
ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດັດແກູ້ຈາກໃບຢັ້ງຢືນຜູ່າ ນແຜນການນໍາເຂົັັ້າ..............,
ສະບັບເລກທີ......../..........., ລົງວັນທີ...................
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ແບບຟອມ 5
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຂດ:............................................

ເລກທີ...................

ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ:..............................
ຈໍານວນລາຍການ.............................
ລວມມນຄູ່າ....................................
ນໍາ ໜັກລວມ..................................
ຕາຕະລາງໂຫຼດ ຂໍມ
ໍໍ້ ນແຜນນໍາເຂົາັັ້ ປະຈໍາປີ.................(Master List)

ລ/ດ

ເລກທີີີ່
ແຜນ

ວັນທີ

ແຜນປະ
ຈໍາປີ

ລະຫັດເຈົາັັ້
ຂອງ
ໂຄງການ

ຊືີີ່
ໂຄງການ

ປະເພດແຜນ
ລະບອບ

ແຜນຂັນ
ັັ້

ວິທສ
ີ ະສາງ

ປະເພດ
ສິນຄູ້າ

ລະຫັດ
ສິນຄູ້າ

ຊະນິດ
ສິນຄູ້າ

ຈໍານວນ

ຫົວໜູ່ວຍ

ນໍາໍ້ ໜັກ

ມນຄູ່າ

ດູ່ານ
ນໍາເຂົາັັ້

1
2
3
4
5

ທີີີ່.............., ວັນທີ...................

ທີີີ່.............., ວັ ນທີ....................
ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ຜອ
ູ້ າໍ ນວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ /ໂຮງງານ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແແແແ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ແບບຟອມ 6

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຂດ:............................................

ເລກທີ...................

ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ:..............................
ຈໍານວນລາຍການ.............................
ລວມມນຄູ່າ....................................
ນໍາ ໜັກລວມ..................................
ຕາຕະລາງການຂໍນາໍ ເຂົາັັ້ ປະຈໍາງວດ ຫຼ/ື ແລະ ຄັງັັ້ ທີ........................ ປີ...................

ລ/ດ

ເລກທີີີ່
ແຜນ

ວັນທີ

ແຜນ
ປະຈໍາປີ

ລະຫັດເຈົາັັ້
ຂອງ
ໂຄງການ

ຊືີີ່
ໂຄງການ

ປະເພດແຜນ
ລະບອບ

ວິທສ
ີ ະ
ສາງ

ແຜນ
ຂັນ
ັັ້

ປະເພດ
ສິນຄູ້າ

ລະຫັດ
ສິນຄູ້າ

ຊະນິດ
ສິນຄູ້າ

ຈໍານວນ

ຫົວ
ໜູ່ວຍ

ນໍາໍ້ ໜັກ

ມນ
ຄູ່າ

ດູ່ານນໍາເຂົາັັ້

1
2

ທີີີ່.............., ວັນທີ....................

ທີີີ່. ............., ວັນທີ....................

ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜອ
ູ້ າໍ ນວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ /ໂຮງງານ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະຫຼບ
ຸ ການນໍາເຂົາັັ້ ວັດຖຸດບ
ິ , ອາໄຫຼ, ອປະກອນ, ຊິນ
ັັ້ ສູ່ວນ, ເຄືອ
ີີ່ ງຈັກອດສາຫະກໍາ ແລະ ການຈໍາໜູ່າຍ ຜະລິດຕະພັນ
ອດສາຫະກໍາ ປະຈໍາ..................., ປີ...................ປະຕິບດ
ັ ໄດູ້...............%
ຫົວໜູ່ວຍ:..... ກີບ/$
ເຂດ:..............................................
ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ:.................................

ເລກທີ...................

ໂທລະສັບ:.......................................

ລົງວັນທີ.................

ແຜນການປີ........
ລ/ດ

I

ລາຍການ
ຜະລິດຕະພັນ

ເລກລະຫັດ

ຫົວໜູ່ວຍ

ຈໍາ
ນວນ

ມນຄູ່າ

ປະຕິບດ
ັ ປີ........
ຈໍາ
ນວນ

ແຜນການປະຈໍາງວດ
ງວດ 1

ມນຄູ່າ

ການນໍາເຂົາັັ້

1
2
II

ການຈໍາໜູ່າຍ
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ຈໍານວນ

ງວດ 2
ມນຄູ່າ

ຈໍາ
ນວນ

ມນຄູ່າ

ງວດ 3
ຈໍາ
ນວນ

ມນຄູ່າ

ໝາຍ
ເຫດ

ງວດ 4
ຈໍານວນ

ມນ
ຄູ່າ

ຂາຍພາຍໃນ
ປະເທດ

ກ
1
2

ຂາຍອອກ
ຕູ່າງປະເທດ

ຂ
1
2
III

ລາຍການຄູ້າງສາງ
(ຜິດດູ່ຽງ)

1
2
ລວມ

ທີ.ີີ່ ............., ວັນທີ....................

ທີ.ີີ່ ............., ວັນທີ.................. ຜອ
ູ້ າໍ

ນວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ /ໂຮງງານ

ຜສ
ູ້ າູ້ ງແຜນ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ເຂດ:................................................
ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ:..................................

ເລກທີ...................

ໂທລະສັບ:.........................................

ວັນທີ..................

ແຜນການຄວາມຕູ້ອງການ ປີ......................
ຫົວໜູ່ວຍ:........ ກີບ /$

ລ/
ດ

I

ແຜນການປີ
..........
ລາຍການຜະລິດຕະພັນ

ເລກລະຫັດ

ຫົວໜູ່ວຍ

ຈໍາ
ນວນ

ແຜນການປະຈໍາງວດ
ງວດ 1

ມນຄູ່າ

ຈໍາ
ນວນ

ວັດຖຸດບ
ິ ຕົນ
ັັ້ ຕໍ

1
2
II

ວັດຖຸສາໍ ຮອງ

1
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ງວດ 2
ມນ
ຄູ່າ

ຈໍາ
ນວນ

ງວດ 3
ມນ
ຄູ່າ

ຈໍາ
ນວນ

ງວດ 4
ມນ
ຄູ່າ

ຈໍາ
ນວນ

ມນ
ຄູ່າ

ໝາຍ
ເຫດ

2
III

ອປະກອນ, ເຄືອ
ີີ່ ງຈັກ, ອາໄລູ່

1
2
IV

ອືນ
ີີ່

1
2
ລວມ

ທີີີ່.............., ວັນທີ....................

ທີ.ີີ່ ............, ວັນທີ....................ຜອູ້ າໍ

ນວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ /ໂຮງງານ

ຜສ
ູ້ າູ້ ງແຜນ
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ແບບຟອມ 9
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ເຂດ:...............................................
ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ:.................................

ເລກທີ...................

ໂທລະສັບ:........................................

ລົງວັນທີ..................
ແຜນການຈໍາໜູ່າຍ ປີ......................
ຫົວ ໜູ່ວຍ: ກີບ /$

ລ/ດ

ລາຍການຜະລິດຕະ
ພັນ

ເລກ
ລະຫັດ

ແຜນການປີ
..........
ຫົວໜູ່ວຍ

ຈໍາ
ນວນ

ມນ
ຄູ່າ

ແຜນການປະຈໍາງວດ
ງວດ 1
ຈໍາ
ນວນ

ງວດ 2
ມນ
ຄູ່າ

ຈໍາ
ນວນ

ງວດ 3
ມນ
ຄູ່າ

ຈໍາ
ນວນ

ງວດ 4
ມນ
ຄູ່າ

ຈໍານວນ

ເຄິອ
ີີ່ ງ
ສໍາເລັດ
ຮບ

ສໍາ
ເລັດ
ຮບ

ມນຄູ່າ

1
2
3
ລວມ
ທີີີ່.............., ວັ ນທີ....................

ທີີີ່.............., ວັນທີ............

ຜອ
ູ້ າໍ ນວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ /ໂຮງງານ

ຜສ
ູ້ າູ້ ງແຜນ
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ໝາຍ
ເຫດ

ແບບຟອມ 10

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ເຂດ:...............................................
ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ:.................................

ເລກທີ...................

ໂທລະສັບ:........................................

ລົງວັນທີ..................
ແຜນການຜະລິດ ປີ......................
ຫົວ ໜູ່ວຍ:............. ກີບ /$

ລາຍການຜະລິດຕະພັນ
ລ/ດ

ເລກ
ລະຫັດ

ແຜນການປີ..........
ຫົວໜູ່ວຍ
ຈໍານວນ

ມນຄູ່າ

ໝາຍ
ເຫດ

ແຜນການປະຈໍາງວດ
ງວດ 1
ຈໍານວນ

ມນຄູ່າ

ງວດ 2
ຈໍານວນ

ມນຄູ່າ

ງວດ 3
ຈໍານວນ

ງວດ 4

ມນຄູ່າ

ຈໍານວນ

ມນຄູ່າ

1
2
3
ລວມ

ທີີີ່.............., ວັນທີ....................

ທີີີ່.............., ວັນທີ....................

ຜອ
ູ້ າໍ ນວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ /ໂຮງງານ

ຜສ
ູ້ າູ້ ງແຜນ
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ແບບພອມ11
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ບົດສະຫຼຸບແຜນນໍາເຂົັັ້າ ປະຈໍາ ປີ..............ແລະ ແຜນນໍາເຂົັັ້າ ປະຈໍາປີ , ຂອງບໍລິສັດ........................
ທີີີ່ຕັັັ້ງ: ເຂດ....................................
ຈໍານວນ:............................... ລາຍການ.
ມນຄູ່າລວມ:........................... ໂດລາສະຫະລັດ.
ນໍໍ້າ ໜັກລວມ:.......................... ກິໂລກຼາມ.
ດູ່ານນໍາເຂົັັ້າ:................................................
ລາຍການສີນ
ລ/ດ

ສະເໜີແຜນ
່ ນາເຂ້ າປະຈາປີ ........../ importatl for 2021

ສະຫຼຸບແຜນນາເຂ້ າປະຈາປີ ຜາ່ ນມາ ..............

ຄາ້
ເລກ
ລະຫ ັດ

ຕວເລກອະນຸມດັ

pattern

ນາເຂ້ າຕວຈິງ

ຍ ັງເຫຼືອ

ຈານວນ

ltcm
costomc
ode

ພາສາ
ລາວ

Lits

ພາສາ
ອັງກິ ດ

ຈໍານວນ

ຫົວໜູ່ ວຍ

ນໍໍ້າ
ໜັກ

ມນ
ຄູ່າ

ຈໍານວນ

ນໍໍ້າໜັກ

ມນ
ຄູ່າ

ວ ັດຖຸດ ິບ

I

(ນ າເຂ້າ
ຊ່ວຄາວ)

1
2
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ຈໍານວນ

ນໍໍ້າ
ໜັກ

ມນ
ຄູ່າ

ຫົວ
ໜູ່ວຍ
Unit

ນໍໍ້ໍາ
ໜັກ
weig
ht
( KG )

ລາຄ

ມູນຄາ່

າ/ຫ ວ

ລວມ

ໜວ
່ ຍ

Amou
nt($)

ໝາຍ
ເຫດ

ລວມ I
ວັດຖຸ
ສໍາຮອງ
(ນາເຂົັັ້ າ
ຊົົ່ວຄາວ)

II

3
4
ລວມ II :
ອຸປະກອນ,
ເຄຼື່ ອງຈກັ
ແລະ

III

ພາຫະນະ
(ນ າເຂ້າ
ຖາວອນ)

5
6
ລວມ III :
ລວມທ ັງໝດ: ລາຍການ
( I+ll+III )

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..................

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..................

ຄະນະຄຸມ
້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ອານວຍການບລິສ ັດ………………………. ຈາກ ັດ.

ນະຄອນຫວງວຽງຈນັ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄມ
ູ່ ື
ການຂໍຕດ
ິ ຕັງັັ້ ປ້າຍ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະບັບປີ2021)

68

ບູ່ອນອີງທາງດູ້ານນິຕກ
ິ າໍ
- ກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍປ້າຍ ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018;
- ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ກູ່ຽວກັບການປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍວູ່າ
ດູ້ວຍ ປ້າຍ ສະບັບເລກທີ 209/ປປທ, ລົງວັນທີ 07 ສິງຫາ 2018;
- ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ວູ່າດູ້ວຍຄູ່າທໍານຽມ ແລະ ຄູ່າບໍລິ
ການ ເລກທີ 002/ປປທ, ລົງວັນທີີີ່ 17 ມິຖຸນາ 2021;
- ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫູ່ງຊາດກູ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍ
ປ້າຍ ສະບັບເລກທີ 091/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018;
- ດໍາລັດວູ່າດູ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ສະບັບເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ
2018.
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ຂັນ
ັັ້ ຕອນການຂໍຕດ
ິ ຕັງັັ້ ປ້າຍ

ຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ

ຄຂສພ.ນວ

1. ຜພ
ູ້ ດ
ັ ທະນາ ແລະ ຜລ
ູ້ ງົ ທຶນ
ຍືນເອກະສານກູ່ຽວກັບການຂໍຕິດຕັັັ້ງປ້າຍ ຫາ ຄຂສພ.ນວ ເຊີງປະກອບມີ:
-

ໃບສະເໜີ ຫາ ຄຂສພ.ນວ;

-

ໃບຄໍາຮູ້ອງ ຂໍ ອະນຍາດເນືັັ້ອໃນປ້າຍ;

-

ແບບປ້າຍທີີີ່ຂອ
ໍ ະນຍາດ;

-

ໃບຄໍາຮູ້ອງຂໍຕໍໍ່ອະນຍາດປ້າຍ;

-

ໃບສະເໜີຂອ
ໍ ະນຍາດຕິດຕັັັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ.

2. ຂັນ
ັັ້ ຕອນການຂໍອະນມັດຕິດຕັງັັ້ ປ້າຍ
ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.ນວ ເປນເຈົັັ້າການເຊີນພາກສູ່ວນກູ່ຽວຂູ້ອງ ເພືີີ່ອປະຊຸມເອກະພາບ ເປນບູ່ອນອີງໃຫູ້ ຄະນະຄມ
ູ້
ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.ນວ ຢັ້ງຢືນ ກູ່ຽວກັບການອະນຍາດວີີ່າດູ້ວຍປ້າຍຢ່ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.ນວ.

ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົວໄປກູ່ຽວກັບປ້າຍ
1. ປ້າຍ
ປ້າຍ ແມູ່ນຜະລິດຕະພັນ ສືີີ່ປະເພດໜຶີີ່ງ ທີີີ່ສູ້າງຂຶັັ້ນດູ້ວຍຕົວໜັງສື, ຕົວເລກ, ຮບພາບ, ຮບແຕູ້ມ, ການປັ້ນ, ການຫຼໍໍ່,ການຄວັດ
ຫຼືແກະສະຫຼັກ ແລະ ແສງສີ ເພຶີີ່ອບົົ່ງບອກ, ສຶກ ສາອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາ ໃຫູ້ສັງຄົມໄດູ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັັ້າໃຈ.
2. ປະເພດ ແລະ ຊະນິດປ້າຍ
2.1 ປະເພດປ້າຍ
ປ້າຍມີສາມປະເພດດັົ່ງນີັັ້:
-

ປ້າຍບົົ່ງບອກ;

-

ປ້າຍສຶກສາອົບຮົມ;

-

ປ້າຍໂຄສະນາ.

2.1.1 ປ້າຍບົງົ່ ບອກ
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ປ້າຍບົົ່ງບອກ ແມູ່ນ ປ້າຍທີີີ່ມີເນືັັ້ອໃນ ຊີັັ້ບອກ ແນະນໍາ ຊືີີ່ ສໍາ ນັກງານ, ອົງການລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ສະຖານທີີີ່ຕູ່າງໆ, ໜູ່ວຍ,
ຄູ້ມ, ບູ້ານ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຖະໜົນ,ທິດທາງການສັນຈອນ, ດູ່ານເຂົັັ້າ-ອອກລະຫວູ່າງປະເທດ,
ເຕືອນ, ບັງຄັບ, ເກືອດຫູ້າມ ແລະ ອືີີ່ນໆ.
2.1.2 ປ້າຍສຶກສາອົບຮົມ
ປ້າຍສຶກສາອົບຮົມ ແມູ່ນ ປ້າຍທີີີ່ມີເນືັັ້ອໃນ ເຜີຍແຜູ່ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຮບແບບຕູ່າງໆ ເພືີີ່ອປກ
ລະດົມນໍໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຮັກ ມນເຊືັັ້ອ ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
2.1.3 ປ້າຍໂຄສະນາ
ປ້າຍໂຄສະນາ ແມູ່ນ ປ້າຍທີີີ່ມີເນືັັ້ອໃນ ນໍາສະເໜີ ສະຖານທີີີ່ການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນສິນ ຄູ້າ, ອ ປະໂພກ-ບໍລໂິ ພກ, ສະຖານ
ທີີີ່ທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຕູ່າງໆ.
2.2 ຊະນິດປ້າຍ
ປ້າຍມີສາມ ຊະນິດ ຕົັັ້ນຕໍຄື:
- ປ້າຍພິມ;
- ປ້າຍຂຽນ, ແຕູ້ມ, ປັ້ນ, ຫຼໍໍ່, ຄວັດ ຫຼື ແກະສະຫຼັກ;
- ປ້າຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
2.2.1 ປ້າຍພິມ
ປ້າຍພິມ ແມູ່ນ ປ້າຍທີໄີີ່ ດູ້ນໍາເອົາຕົັັ້ນສະບັບ ທີເີີ່ ປນຕົວໜັງສື, ຮບພາບ, ຮບແຕູ້ມ, ເຄືີີ່ອງໝາຍການຄູ້າ ຫຼື ເຄືີີ່ອງ
ອືີີ່ນໆ ມາພິມໃສູ່ ວດ
ັ ສະດຕູ່າງໆ.

ໝາຍ

2.2.2 ປ້າຍ ຂຽນ, ແຕູ້ມ, ປນ
ັ້ , ຫຼ,ໍໍ່ ຄວັດ ຫຼື ແກະສະຫຼກ
ັ
ປ້າຍ ຂຽນ, ແຕູ້ມ, ປັ້ນ , ຫຼໍໍ່ , ຄວັດ ຫຼື ແກະສະຫຼັກ ແມູ່ນ ປ້າຍທີໄີີ່ ດູ້ຜູ່ານຂະບວນການໃຊູ້ ວດ
ັ ຖຸອປະກອນເຕັກນິກສະເພາະດູ້ານ
ວິຈິດສິນ ມາຂຽນ, ແຕູ້ມ, ປັ້ນ, ຫຼໍໍ່, ຄວັດ ຫຼື ແກະສະຫຼັກ ໃສູ່ໄມູ້,ຫີນອູ່ອນ ແລະ ວັດຖຸອືີີ່ນ ເປນຕົວໜັງສື, ຮບພາບ, ຮບ
ແຕູ້ມ, ເຄືີີ່ອງໝາຍການຄູ້າ ຫຼື ເຄືີີ່ອງໝາຍອືີີ່ນໆ.
2.2.3 ປ້າຍເອເລັກໂຕຣນິກ
ປ້າຍເອເລັກໂຕຣນິກ ແມູ່ນ ປ້າຍທີນ
ີີ່ ໍາໃຊູ້ໄຟຟ້າເຂົັັ້າໃນການຕິດຕັັັ້ງ ໃນຮບແບບຈໍພາບ, ຕູ້ໄຟຟ້າ,ລະບົບຄອມພິວເຕີທມ
ີີີ່ ີແສງ
ສີ ໂດຍມີພາບເຄືີີ່ອນໄຫວ ຫຼື ບໍໍ່ເຄືີີ່ອນໄຫວ ຊຶີີ່ງບັນຈຂໍໍໍ້ມນ ຂູ່າວສານ ທີີີ່ເປນຕົວໜັງສື ຫຼື ຮບພາບ, ຮບແຕູ້ມ ຫຼື ເຄືີີ່ອງໝາຍ
ການຄູ້າ ຫຼື ເຄືີີ່ອງໝາຍອືີີ່ນໆ.
3.

ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງພົນລະເມືອງ ກູ່ຽວກັບປ້າຍ

ສິດພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຊາວຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ເຂົັັ້າມາອາໃສຢ່ ສປປ ລາວ ມີ ສິດໄດູ້ຮັບຮຂ
ູ້ ໍໍໍ້ມນ ຂູ່າວສານ ແລະ ສາລະຄວາມ
ຮູ້, ມີ ສິດດໍາເນີນກິດຈະການກູ່ຽວກັບປ້າຍ, ສະແດງທັດສະນະ, ຄໍາ ເຫັນຕໍໍ່ເນືັັ້ອໃນ, ຮບແບບປ້າຍ ແລະ ພັນທະໃນການຄມ
ູ້
ຄອງ, ປົກ ປກຮັກ ສາ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານກູ່ຽວກັບປ້າຍ ໃຫູ້ສອດຄູ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
3.1. ສິດຂອງຜດ
ູ້ າໍ ເນີນທລະກິດກູ່ຽວກັບປ້າຍ
ຜູ້ດໍາເນີນທລະກິດກູ່ຽວກັບປ້າຍ ມີສິດ ດັົ່ງ ນີັັ້:

3.2

1.

ໄດູ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ໃນການດໍາເນີນທລະກິດກູ່ຽວກັບປ້າຍ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

2.

ຮູ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່ອົງການທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ ໃນກໍລະນີທີີີ່ເຫັນວູ່າຕົນຖືກອັບປະໂຫຍດ;

3.

ນໍາໃຊູ້ສິດອືີີ່ນ ຕາມທີີີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພັນທະຂອງຜັັ້ດາໍ ເນີນທລະກິດກູ່ຽວກັບປ້າຍ
ຜູ້ດໍາເນີນທລະກິດກູ່ຽວກັບປ້າຍ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີັັ້:

1. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລັດຖະທໍາມະນນ, ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
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2. ດໍາເນີນທລະກິດ, ຜະລິດປ້າຍຕູ້ອງຮັບປະກັນຄນນະພາບຖືກຕູ້ອງຕາມຮບແບບມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຕາມການອະນຍາດ
ຂອງຂະແໜງການທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ;
3. ປົກປກຮັກສາວັດທະນະທໍາອັນ ດີງານຂອງຊາດ, ຂອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນສິນ ຄູ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ກູ່ຽວ
ກັບປ້າຍ ທີຖ
ີີ່ ືກ ຕູ້ອງ, ຊັດເຈນຕາມຄວາມເປນຈິງ;
4. ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຍົກລະດັບສີມືສະເພາະ ແລະ ຖູ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫູ້ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານລາວ;
5. ເສຍພາສີ, ອາກອນ, ຄູ່າ ທໍານຽມ ແລະ ຄູ່າບໍລກ
ິ ານຕູ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖູ້ວນ ແລະ ທັນ ເວລາຕາມກົດໝາຍ;
6. ໃຫູ້ຄວາມຮູ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ ເປນຢ່າງດີກັບອົງການປົກຄອງທູ້ອງຖິີີ່ນ ໃນການເຄືອນໄຫວທລະກິດກູ່ຽວກັບປ້າຍ;
7. ປະຕິບັດພັນທະອືີີ່ນ ຕາມທີີີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ II ເນືອ
ັັ້ ໃນ, ສີພນ
ືັັ້ , ສີຕວ
ົ ໜັງສື ແລະ ຄວາມຮງູ່ ແຈູ້ງຂອປ້າຍ
1.

ເນືັັ້ອໃນຂອງປ້າຍ

ເນືັັ້ອ ໃນຂອງປ້າຍ ຕູ້ອງຮັບປະກັນລັກສະນະຊາດ, ກູ້າວໜູ້າ ແລະ ມະຫາຊົນ, ໃຫູ້ ຖືກຕູ້ອງຕາມຄວາມຈິງ, ຊັດ ເຈນ, ບໍໍ່
ສູ້າງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍແກູ່ສັງຄົມ, ສອດຄູ່ອງກັບກົດໝາຍທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ.
ເນືັັ້ອ ໃນຂອງປ້າຍ ຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການກວດຜູ່ານຈາກຂະແໜງການຖະແຫຼງຂູ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທູ່ອງທູ່ຽວ ຕາມການ
ແບູ່ງຂັັັ້ນຄູ້ມຄອງ.
ປ້າຍ ທກປະເພດ ທີີີ່ນໍາໃຊູ້ ຢໃ່ ນ ສປປ ລາວ ຕູ້ອງເປນພາສາລາວ, ມີເນືັັ້ອໃນທີຖ
ີີ່ ືກຕູ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ສໍາ ລັບປ້າຍ ທີີີ່
ຂຽນ ຫຼື ພິມພາສາລາວ ແລະ ຕູ່າງປະເທດນັັັ້ນ ໃຫູ້ໃສູ່ ພາສາລາວ ຢ່ເທີງ, ພາສາຕູ່າງປະເທດຢລ
່ ມ
ູ່ ຫຼື ພາສາລາວຢເ່ ບືັັ້ອງຂວາ, ພາ
ສາຕູ່າງປະເທດຢເ່ ບືັັ້ອງຊາຍ ຂອງປ້າຍ. ຂະໜາດພາສາຕູ່າງປະເທດບໍໍ່ໃຫູ້ໃຫຍູ່ເກີນ ສອງສູ່ວນສາມ ຂອງຕົວໜັງສືລາວ.
ສາລັບເນືັັ້ອໃນຂອງປ້າຍໂຄສະນາ ທີີີ່ມເີ ຄືີີ່ອງໝາຍການຄູ້ານັັັ້ນ ໃຫູ້ ຂຽນ ຫຼື ພິມ ພາສາລາວຢ່ ເທິງເຄືີີ່ອງໝາຍການຄູ້າ ທີີີ່
ເປນພາສາຕູ່າງປະເທດ.
ສາລັບປ້າຍກູ່ຽວກັບຄໍາຂັວນ, ການທດ ແລະ ການພົວພັນສາກົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ຕູ່າງປະເທດ ນັັັ້ນຂະໜາດຕົວໜັງ
ສືລາວ ແລະຕູ່າງປະເທດ ໃຫູ້ເທົົ່າກັນ.
ປ້າຍສໍານັກງານຜຕ
ູ້ ູ່າງໜູ້າຂອງຕູ່າງປະເທດ ແລະ ອົງ ການຈັດຕັັັ້ງສາກົນ ຢ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງເຮືອນພັກຂອງຫົວໜູ້າສໍາ
ນັກງານດັົ່ງກູ່າວ ໃຫູ້ປະຕິບັດຕາມສົນ ທິສັນ ຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງ ຊຶີີ່ງ ສປປ ລາວ ເປນພາຄີ.
ສາລັບເນືັັ້ອໃນຂອງປ້າຍຊືວ
ີີ່ ິສາຫະກິດ ໃຫູ້ຂະແໜງການທີີີ່ກູ່ຽວຂູ້ອງເປນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກວດຜູ່ານ.
2. ສີພືັັ້ນ ແລະ ສີ ຕົວໜັງສື ຂອງປ້າຍ
ການໃຊູ້ ສີພືັັ້ນ ແລະ ສີ ຕົວໜັງສື ຂອງປ້າຍໃຫູ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີັັ້:
1. ປ້າຍສໍານັກງານອົງການຂອງພັກ, ປ້ອງກັນປະເທດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫູ້ເປນພືັັ້ນສີແດງ ແລະ ຕົວໜັງ ສືສີ
ຂາວ;
2. ປ້າຍສໍານັກງານອົງການຂອງລັດ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ, ແນວລາວສູ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກ
ຮົບເກົົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັັັ້ງມະຫາຊົນ ໃຫູ້ເປນພືັັ້ນສີຟ້າ ແລະ ຕົວໜັງສືສີຂາວ;
3. ປ້າຍສະຖານທດ, ອົງການຈັດຕັັັ້ງສາກົນ, ເຮືອນພັກຂອງຄົນຕູ່າງປະເທດທີມ
ີີ່ າປະຕິບັດໜູ້າທີີີ່ຢ່າງເປນທາງການ ໃຫູ້
ເປນພືັັ້ນສີຂາວ ແລະ ຕົວໜັງສື ສີຟ້າ;
4. ປ້າຍຄໍາຂັວນ, ການທດ ແລະ ການພົວພັນສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ຕູ່າງປະເທດ ໃຫູ້ໃຊູ້ ພືັັ້ນສີຟ້າ ແລະ ຕົວໜັງສື
ສີຂາວ;
5. ປ້າຍວິສາຫະກິດ ໃຫູ້ເປນພືັັ້ນສີ ຂາວ ແລະ ຕົວໜັງສືສີແດງ;
6. ປ້າຍວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ໃຫູ້ເປນພືັັ້ນສີເຫຼືອງ ແລະ ຕົວ ໜັງສືສີແດງ.
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ໃນກໍລະນີບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະທດ ມີຈດປະສົງຢາກເຮັດປ້າຍເພືີີ່ອໃຫູ້ມີສີ
ສັນ ແລະ ເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນໃຫູ້ຂອ
ໍ ະນຍາດນໍາຂະແໜງການຖະແຫຼງຂູ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທູ່ອງທູ່ຽວ ຕາມການແບູ່ງ
ຂັັັ້ນຄມ
ູ້ ຄອງ.
ສາລັບສີ ພືັັ້ນ ແລະ ສີ ຕົວໜັງສືປ້າຍ ເປນຕົັັ້ນ ແຕູ້ມ, ປັ້ນ, ຫຼໍໍ່, ຄວັດ ຫຼື ແກະສະຫຼັກ ດູ້ວຍຫີນອູ່ອນ, ໄມູ້ ແລະ ວັດ ສະ
ດອືີີ່ນ, ປ້າຍສາສະນະສະຖານ ໃຫູ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີກ
ີີ່ ູ່ຽວຂູ້ອງ.
3. ຄວາມຮູ່ງແຈູ້ງຂອງປ້າຍ
ຄວາມຮູ່ງແຈູ້ງຂອງປ້າຍ ຕູ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຮູ່ງ, ຊັດເຈນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການໃຊູ້ ງານ ມີຄວາມສວຍງາມ,
ຄວາມຮູ່ງແຈູ້ງເທົົ່າກັນ ລະຫວູ່າງພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕູ່າງປະເທດ, ບໍໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍສ
ໍ່ າຍຕາ, ບໍໍ່ລົບກວນຊຸມຊົນ ແລະ ການສັນ
ຈອນ.

ພາກທີ III: ຂະໜາດ, ການຕິດຕັງັັ້ ແລະ ກໍານົດເວລາການນໍາໃຊູ້ປາ້ ຍ
1.

ຂະໜາດ ແລະ ການຕິດຕັັັ້ງປ້າຍ
ຂະໜາດຂອງປ້າຍຕູ້ອງສົມສູ່ວນກັບເນືັັ້ອ ໃນຂອງປ້າຍ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະຖານທີີີ່ຕັັັ້ງປ້າຍ, ບໍໍ່ ສູ້າ ງຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ ທິວທັດທໍາມະຊາດ, ສິີີ່ງແວດລູ້ອມອູ້ອມຂູ້າງ ຫຼື ສູ້າງອປະສັກແກູ່ການຈະລາຈອນ.
ການຕິດຕັັັ້ງປ້າຍຕູ້ອງຕິດຕັັັ້ງໃນສະຖານທີີີ່ເໝາະສົມ, ຖືກຕູ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ໂຄງສູ້າງຕູ້ອງຮັບ ປະກັນ
ຄວາມປອດໄພຕໍໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນ, ສັງຄົມ ແລະ ບໍໍ່ບັງທັດສະນີຍະພາບ, ທິວທັດທໍາມະຊາດ, ສິງແວດລູ້ອມອູ້ອມຂູ້າ ງ ຫຼື
ກີດຂວາງການຈະລາຈອນ.
ຂະໜາດ, ເຕັກ ນິກ ແລະ ມາດຕະຖານການຕິດ ຕັັັ້ງປ້າຍ ໃຫູ້ ປ ະຕິ ບັດຕາມລະບຽບການ ທີີີ່ຂ ະແໜງການໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ວາງອອກໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.

2.

ການຂໍອະນຍາດຕິດຕັັັ້ງປ້າຍ
ບກຄົນ, ນິ ຕບ
ິ ກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັັ້ງ ທີີີ່ມີຈດປະສົງຂໍຕິດຕັັັ້ງປ້າຍທກປະເພດ ພາຍຫຼັງໄດູ້ຮັບອະນຍາດ ຜູ່ານເນືັັ້ອໃນຈາກ
ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂູ່າວ, ວັດ ທະນະທໍາ ແລະ ທູ່ອງທູ່ຽວ ແລູ້ວ ຕູ້ອງຍືີີ່ນຄໍາຮູ້ອງຂໍອະນຍາດຕິດຕັັັ້ງນໍາຂະແໜງການ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຕາມການແບູ່ງຂັັັ້ນຄມ
ູ້ ຄອງ.

3.

ກໍານົດເວລານໍາໃຊູ້ ປ້າຍ
ກໍານົດເວລານໍາໃຊູ້ປ້າຍ ໃຫູ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັັ້:
- ປ້າຍຄໍາຂັວນ, ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖູ່າຍ ທີຕ
ີີ່ ິດຕັັັ້ງຂູ້າມທາງ ແລະ ສະຖານທີຕ
ີີ່ ູ່າງໆ ເພືີີ່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງບກລະດົມຂະບວນ
ການ,ເທດສະການ, ງານບນ, ກອງປະຊຸມ, ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດງານດັົ່ງກູ່າວແລູ້ວ ເຈົັັ້າຂອງ
ປ້າຍຕັັ້ອງເກັບກູ້ໃຫູ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນເວລາ ເຈັດວັນ ນັບແຕູ່ວນ
ັ ໄດູ້ຮັບອະນຍາດ.
- ປ້າຍໂຄສະນາ ຜະລິດຕະພັນສີັັ້ນຄູ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ສາມາດນໍາໃຊູ້ ໄດູ້ຈົນສີັັ້ນສດສັນ ຍາ, ຫາກມີການປ່ຽນແປງເນືັັ້ອ
ໃນ ແລະ ສະຖານທີີີ່ ຈຶີີ່ງຂໍອະນຍາດນໍາຂະແໜງການທີກ
ີີ່ ູ່ຽວຂູ້ອງຄືນໃໝູ່.
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ຄູ່າທໍານຽມ ແລະ ຄູ່າບໍລກ
ິ ານຕິດຕັງັັ້ ປ້າຍ
ການເກັບຄູ່າຕິດຕັັັ້ງປ້າຍແມູ່ນ ອີງຕາມ ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ວູ່າດູ້ວຍຄູ່າທໍານຽມ ແລະ ຄູ່າ ບໍລກ
ິ ານ
ເລກທີ 022/ປປທ, ລົງວັນ ທີີີ່ 17 ມິ ຖຸນາ 2021 ເຊິີີ່ງມີຕາຕະລາງດັົ່ງລູ່ມນີັັ້:

1

2

3

ອະນຍາດເນືັັ້ອໃນ ໂຄສະນາໃນລະບົບຈໍແອວອີດີ

ຕິດປ້າຍອູ່ອນ (ແບນເນີ, ຮບພາບ, ຮບແຕູ້ມ ທີີີ່ເຮັດດູ້ວຍ
ແຜູ່ນແຜຢາງ) ຫູ້ອຍຕາມຮູ້ານ ຫຼື ແຫຼູ່ງສາທາລະນະ

ອະນຍາດເນືັັ້ອໃນປ້າຍໂຄສະນາສີັັ້ນຄູ້າ ແລະ ບໍລິການທກ
ຊະນິດ

ຊມ/ຫົວໂຄສະນາ

6

ແຜູ່ນ/ຄັັັ້ງ

100,000

ຊມ/ປ້າຍ

6

4

ອະນຍາດອອກປ້າຍໂຄສະນາໃໝູ່

ແບບ

500,000

5

ຜູ່ານແບບໂລໂກູ້ (ເຄືີີ່ອງໝາຍສິນຄູ້າ)

ແບບ

500,000

ປີ

1,000,000

6

ອະນຍາດດໍາເນີນທລະກິດ, ກິດຈະການບໍລກ
ິ ານກູ່ຽວກັບ
ປ້າຍໂຄສະນາ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ໃບຄໍາຮູ້ອງ ຂໍອະນຍາດເນືັັ້ອໃນປ້າຍ
ຮຽນ: ທູ່ານຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບຖື.
ເລືອ
ີີ່ ງ: ຂໍອະນຍາດຜູ່ານເນືັັ້ອໃນປ້າຍ
ຂູ້າພະເຈົາັັ້ (ຊືີີ່ ແລະນາມສະກນ)...............................................................................................
ອາຍ.............ປີ , ສັນຊາດ…................ຢໜ
່ ູ່ວຍ.................ບູ້ານ................................................
ເມືອງ....................................ຖະໜົນ.....................................ໂທລະສັບ................................
ຊືີີ່ສໍານັກງານ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດ................................................................................
ຂຶັັ້ນກັບການຄູ້ມຄອງ.............................................................................................................
ຊືີີ່ສໍານັກງານ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຕັັັ້ງງຢເ່ ລກທີ....................ຖະໜົນ.....................................
ໜູ່ວຍ...............ບູ້ານ.........................................ເມືອງ.................................ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ປະກອບຄໍາຮູ້ອງສະບັບນີັັ້ຮຽນມາຍັງທູ່ານເພືີີ່ອຂໍອະນຍາດໂຄສະນາເນືັັ້ອໃນປ້າຍ ດັັົ່ງລູ່ມນີັັ້ :
ເນືັັ້ອໃນປ້າຍ (ເປນພາສາລາວ ຂຽນຢເ່ ທີງຫາກໃຊູ້ຫຼາຍພາສາ):
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(ພາສາຕູ່າງປະເທດ ຂຽນຢ່ລູ່ມ):
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ຕົວໜັງສືຂຽນດູ້ວຍສີ...............................ພືັັ້ນສີ.............................................ແຂບ..........................
ຂະໜາດປ້າຍ ( ກວູ້າງxຍາວ )........................................................................................................
ວັດຖຸທີີີ່ໃຊູ້ເຮັດປ້າຍ ແລະ ລະບົບຮາວເສົາ...........................................................................................
ຈໍານວນປ້າຍທີີີ່ຈະຂໍອະນຍາດ.........................................................................................................
ສະຖານທີີີ່ຂໍຕິດຕັັັ້ງປ້າຍ................................................................................................................
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາອອກໃບອະນມັດຕາມລະບຽບການດູ້ວຍ.
ວັນທີ.........................
ຜູ້ຮູ້ອງຂໍ (ເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ)
ເອກະສານຄັດຕິດ:
- ແບບປ້າຍທີີີ່ ຂໍອະນຍາດ
- ສໍາເນົາໃບອະນຍາດດໍາເນີນທລະກິດ
- ສໍາເນົາໃບທະບຽນທລະກິດ (ປະຕັງ )
- ຮບ 02 ໃບ ຂະໜາດ 3x4

75

ແບບປ້າຍທີຂ
ີີ່ ອ
ໍ ະນຍາດ:


ເນືັັ້ອໃນປ້າຍເປນພາສາລາວຢ່ເທິງ:
ຄະນະຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ



ເນືັັ້ອໃນປ້າຍເປນພາສາຕູ່າງປະເທດຢ່ລູ່ມ:
Vietiane Specical Economic Zone Authority



ໂລໂກູ້ຂອງປ້າຍທີີີ່ອະນຍາດ:

ວັນທີ.........................
ເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ
 ໝາຍເຫດ:
ກະລນາແຕູ້ມແຜນທີບ
ີີ່ ູ່ອນຕິດຕັັັ້ງປ້າຍຄັດຕິດມາພູ້ອມ

76

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ໃບຄໍາຮູ້ອງ ຂໍຕໍໍ່ອະນຍາດເນືັັ້ອໃນປ້າຍ
ຮຽນ: ທູ່ານຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບຖື.
ເລືອ
ີີ່ ງ: ຂໍອະນຍາດຜູ່ານເນືັັ້ອໃນປ້າຍ
ຂູ້າພະເຈົາັັ້ ( ຊືີີ່ ແລະ ນາມສະກນ )...............................................................................................
ອາຍ..............ປີ , ສັນຊາດ....................ຢໜ
່ ູ່ວຍ.................ບູ້ານ...........................ເມືອງ.................
ຖະໜົນ .................................................................ໂທລະສັບ..............................................
ຊືີີ່ສໍານັກງານ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດ...................................................................................
ຂຶັັ້ນກັບການຄູ້ມຄອງ................................................................................................................
ຊືີີ່ສໍານັກງານ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຕັັັ້ງຢເ່ ລກທີ....................ຖະໜົນ .........................................
ໜູ່ວຍ....................ບູ້ານ..........................................ເມືອງ...............................ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ປະກອບຄໍາຮູ້ອງສະບັບນີັັ້ຮຽນມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອຂໍອະນຍາດໂຄສະນາເນືັັ້ອໃນປ້າຍ ດັົ່ງລູ່ມນີັັ້:
ເນືັັ້ອໃນປ້າຍ (ເປນພາສາລາວ ຂຽນຢ່ເທິງ ຫາກໃຊູ້ຫຼາຍພາສາ):
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(ພາສາຕູ່າງປະເທດ ຂຽນຢລ
່ ູ່ມ):
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ຕົວໜັງສືຂຽນດູ້ວຍສີ........................ພືັັ້ນສີ.............................................ແຂບ.................................
ຂະໜາດປ້າຍ ( ກວູ້າງxຍາວ )........................................................................................................
ວັດຖຸທີີີ່ໃຊູ້ເຮັດປ້າຍ ແລະ ລະບົບຮາວເສົາ...........................................................................................
ຈໍານວນປ້າຍທີີີ່ຈະຂໍອະນຍາດ.........................................................................................................
ສະຖານທີີີ່ຂໍຕິດຕັັັ້ງປ້າຍ.................................................................................................................
ສະນັັັ້ນ , ຈຶີີ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາອອກໃບອະນມັດຕາມລະບຽບການດູ້ວຍ.
ວັນທີ ............................
ຜູ້ຮູ້ອງຂໍ ( ເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ )
ເອກະສານຄັດຕິດ:
- ແບບປ້ າຍທີີີ່ ຂໍອະນ ຍາດ
- ສໍາເນົາໃບອະນຍາດເນືັັ້ອໃນປ້າຍ
- ສໍາເນົາໃບອະນຍາດດໍ າເນີນ ທລະກິດ
- ສໍາເນົາໃບທະບຽນທລະກິ ດ (ປະຕັງ)
- ຮບ 02 ແຜູ່ນ ຂະໜາດ 3x4
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
************
ໃບສະເໜີຂໍອະນຍາດຕິດຕັັັ້ງປ້າຍໂຄສະນາ
ຮຽນ: ທູ່ານຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບຖື.
ເລືອ
ີີ່ ງ:.......................................................................................................................................
ຂູ້າພະເຈົັັ້າຊືີີ່ ທູ້າວ/ນາງ..................................ນາມສະກນ..................................ເບີໂທຕິດຕໍໍ່......................
ພາກສູ່ວນ.............................................ປະຈບັນຢ່ບູ້ານ....................................ໜູ່ວຍ...........................
ເຮືອອນເລກທີ..................ຖະໜົນ ..................................ເມືອງ.......................................ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ມີຈດປະສົງ...............................................ສະຖານທີີີ່ຕັັັ້ງຢ່ບູ້ານ:......................ຖະໜົນ.............................
ເມືອງ...................................ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ປະເພດປ້າຍ:........................................................
ຂະໜາດ.............................ຈໍານວນປ້າຍ...........................(ປ້າຍ). ເນືັັ້ອໃນທີີີ່ນໍາໃຊູ້ແຜູ່ນປ້າຍ…………..............ມ2.
ເລີີີ່ມຕິດຕັັັ້ງວັນທີ......................................................ຫາວັນທີ...................................................................
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງໄດູ້ສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອຄົັັ້ນຄູ້ວາພິຈາລະນາອອກໃບອະນຍາດຕິດຕັັັ້ງປ້າຍຕາມແບບ ແລະ ແຜນຜັງຄົບຊຸດ ທີີີ່ຕິດຄັດມາ
ພູ້ອມນີັັ້ ( 2 ຊຸດ) ຕາມລະນຽບການດູ້ວຍ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ວັນທີ..........................
ຜູ້ສະເໜີຂໍອະນຍາດ

ເອກະສານຄັດຕິດປະກອບມີ :
ໃບສະເໜີ.
1. ໃບຢັ້ງຢືນທີີີ່ຢ່ (ກໍລະນີບກຄົນ) ຫຼື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ບໍລິສັດ.
2. ໃບອະນຍາດທາງດູ້ານເນືັັ້ອໃນ
3. ບົດບັນທຶກຮັບປະກັນດູ້ານເຕັກນິກ.
4. ແບບປ້າຍ, ແຜນຜັງຈດທີີີ່ຕັັັ້ງ, ແຜນຜັງເຕັກນິກ ພູ້ອມບົດຄິດໄລູ່ໂຄງສູ້າງ.
ຈໍໍ້າກາຜູ່ານແບບ ບໍລິສັດ ອອກແບບດູ້ານເຄຫາ (ປ້າຍຂະໜາດໃຫຍູ່).
5. ສັນຍາເຊົາົ່ ສະຖານທີີີ່ ຫຼື ຄໍາເຫັນຈາກເຈົາັັ້ ຂອງພືັັ້ນທີຕ
ີີ່ ິດຕັັັ້ງປ້າຍ.
6. ໃນກໍລະນີຕິດຕັັັ້ງປ້າຍຢ່ຫຼາຍຈດ, ຕູ່າງເມືອງ ໃຫູ້ປະກອບໃບສະເໜີຂໍອະນຍາດຕິດຕັັັ້ງສະເພາະແຕູ່ລະເມືອງ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄມ
ູ້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄູ່ມແ
ື ນະນໍາ
ຂັັັ້ນຕອນການຂໍໂກຕູ້າ ແລະ ການຂໍນາໍ ເຂົາັັ້ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະບັບປີ2021)
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ບູ່ອນອູ້າງອີງນິຕກ
ິ າໍ
-

ຂໍຕ
ໍໍ້ ົກລົງ ວູ່າດູ້ວຍການອະນຍາດ ນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ທີີີ່ມາເຮັດວຽກຢ່ ສປປ ລາວ
ເລກທີ 5418/ຮສສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ທັນວາ 2007;

-

ກົດໝາຍວູ່າດູ້ວ ຍແຮງງານ ເລກທີ 43/ສພຊ ນະຄອນຫຼວ ງວຽງຈັນ, ວັນ ທີ 24 ທັນວາ
2013;

-

ອີງຕາມກົດໝາຍວູ່າດູ້ວຍ ການເຂົັັ້າ - ອອກ ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງຄົນຕູ່າງປະເທດ ຢ ່ ສປປ
ລາວ ສະບັບເລກທີ 59/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2014;

-

ຂໍຕົກລົງ ວູ່າດູ້ວຍການອະນຍາດ ໃຫູ້ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ເຂົັັ້າມາເຮັດວຽກຢ່ ສປປ
ລາວ ເລກທີ 0600/ຮສສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 ກມພາ 2021;

-

ອີງຕາມລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 002/ປທທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸ
ນາ 2021;

-

ອີ ງ ຕາມ ດໍ າ ລັ ດ ວູ່ າ ດູ້ວ ຍເຂດເສດຖະກິ ພ ິເສດ ສະບັ ບ ເລກທີ 188/ລບ, ລົ ງ ວັ ນ ທີ 07
ມິຖຸນາ 2018.
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ແຜນເອກະສານແນະນໍາໃນການຂໍໂກຕານໍາໃຊູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ.
1. ຂັນ
ັັ້ ຕອນການຂໍອະນຍາດໂກຕານໍາໃຊູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ.

1. ບໍລິສັດ ເຮັດໜັງສືສະເໜີ ຂໍໂກຕາຫາຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
2. ຫົວໜູ່ວຍແຮງງານ ຕູ້ອງເຂົັັ້າໄປພົວພັນເອົາແບບຟອມຂໍໂກຕາເພືີີ່ອນໍາໄປປະກອບເອກະສານ ແລະ ຜູ່ານພະແນກ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
3. ສໍາເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອານຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ຫຼັງ;
4. ສໍາເນົາໃບອານນາດສູ້າງຕັັັ້ງໂຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ;
5. ສໍາເນົາສີໃບທະບຽນອາກອນລວມທັງອາກອນເງິນເດືອນທີີີ່ມີລາຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັກງານລາວເດືອນຫຼູ້າສດ;
6. ໃບມອບສິດຈາກຫົວໜູ່ວຍແຮງງານຫຼືໂຄງການຜູ້ມາພົວພັນເອກະສານ(ສະບັບແທູ້);
7. ຄະນະຄ ູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເສດ ຮູ່າງໜັງສືສະເໜີ ຂໍໂກຕາຫາຫູ້ອ ງການສົົ່ ງເສີມ ແລະ ຄ ູ່ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ;
8. ຫູ້ອ ງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ູ່ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຮູ່າງໜັງສືສະເໜີ ຂໍໂກຕາຫາກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
9. ຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ່ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫຼູ້ງຈາກຢີັ້ນເອກະສານ ໂກຕານໍາ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດິການສັງຄົມພາຍໃນ 2 ອາທິດກົມ ໄປຮັບເອົາໃບອານຍາດໂກຕູ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ(ກາແດງ);
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ແຜນເອກະສານແນະນໍາໃນການຂໍນາໍ ເຂົາັັ້ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ.

2.

ຂັນ
ັັ້ ຕອນການຂໍອະນຍາດນໍາເຂົາັັ້ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ.

1. ຫົວໜູ່ວຍແຮງງານ ຕູ້ອງເຂົັັ້າໄປພົວພັນເອົາແບບຟອມການຂໍນໍາເພືີີ່ອນໍາໄປປະກອບເອກະສານ ແລະ ຜູ່ານພະແນກແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
2. ສໍາເນົາໃບອະນຍາດ ໂກຕາແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;
3. ສໍາເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອານຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ຫຼັງ;
4. ສໍາເນົາໃບອານນາດສູ້າງຕັັັ້ງໂຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ ;
5. ສໍາເນົາສີໃບທະບຽນອາກອນລວມທັງອາກອນເງິນເດືອນທີີີ່ມີລາຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັກງານລາວເດືອນຫຼູ້າສດ;
6. ໃບຈູ່ອງໂຮງແຮມ;
7. ສໍາເນົາໜູ້າບັດສະປອດ;
8. ບໍລິສັດ ເຮັດໜັງສືສະເໜີ ຂໍນໍາເຂົັັ້າຫາຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ;
9. ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຮູ່າງໜັງສືສະເໜີ ຂໍນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ຫາຫູ້ອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ່ມຄອງ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ;
10. ຫູ້ອ ງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄ ູ່ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດ ພິເ ສດ ຮູ່າ ງໜັງສືສະເໜີ ຂໍນ ໍາ ເຂົັັ້າ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ກົມ ກົງສ ນ
ກະຊວງການຕູ່າງປະເທດ;
11. ກົມກົງສນ ກະຊວງການຕູ່າງປະເທດ ຮູ່າງໜັງສືສະເໜີຫາຄະນະສະເພາະກິດຂັັັ້ນສນກາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
12. ຄະນະສະເພາະກິດຂັັັ້ນສນກາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮູ່າງໜັງສືສະເໜີຫາຫູ້ອງການສໍານັກງານນາຍົກ;
13. ຫູ້ອງການສໍານັກງານນາຍົກ ຮູ່າງໜັງສືສະເໜີຫາກົມ ກົງສນກະຊວງການຕູ່າ ງປະເທດູ້ພືີີ່ອ ອອກວິຊາເຂົັັ້າ ອອກ -ຫຼາ ຍເທືີີ່ອ
ເຂົັັ້າມາໄດູ້.
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ແຜນເອກະສານແນະນໍາໃນການຂໍຂນ
ືັັ້ ບັດແຮງງານຕູ່າງປະເທດ.

3. ຂັນ
ັັ້ ຕອນການຂໍອະນຍາດຂືນ
ັັ້ ບັດແຮງງານ.
1. ຫົວໜູ່ວຍແຮງງານ ຕູ້ອງເຂົັັ້າໄປພົວພັນເອົາແບບຟອມການຂໍຂືັັ້ນບັດແຮງງານ ເພືີີ່ອນໍາໄປປະກອບເອກະສານ ແລະ ຜູ່າ ນພະ
ແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ;
2. ໃບອະນຍາດໂກຕາແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;
3. ໃບອະນຍາດນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;
4. ສໍາເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອານຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ຫຼັງ ;
5. ສໍາເນົາໃບອານນາດສູ້າງຕັັັ້ງໂຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ ;
6. ສໍາເນົາສີໃບທະບຽນອາກອນລວມທັງອາກອນເງິນເດືອນທີີີ່ມີລາຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັກງານລາວເດືອນຫຼູ້າສດ;
7. ຮບ 3*4 2ໃບ;
8. ສໍາເນົາໜູ້າບັດສະປອດ;
9. ສໍາເນົາ LA-B2 ທີີີ່ຖືກຈາໃສູ່ພາສະປອດ;
10. ປະກອບໃສູ່ເ ອກະສານຊຸດ ເດີມ ທີີີ່ມ າຂໍນ ໍາ ເຂົັັ້າ ແຮງງານ ເພືີີ່ອ ຂໍຂ ືັັ້ນ ບັດ ແຮງງານຕູ່າ ງປະເທດ ນໍາ ພະແນກແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
11. ພາຍໃນ1 ອາທິດຫຼັງຈານຍືີີ່ນເອກະສານຂືັັ້ນບັດທາງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອະນມັດອອກບັດ;


ແຜນເອກະສານແນະນໍາໃນການຂໍຂນ
ືັັ້ ບັດພັກເຊົາແຮງງານຕູ່າງປະເທດ.

4. ຂັນ
ັັ້ ຕອນການຂໍອອກບັດພັກເຊົາ
1. ບໍລິສັດ ຮູ່າງໜັງສືສະເໜີຂໍຂືັັ້ນບັດພັກເຊົົາ ຫາ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
2. ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮູ່າງໜັງສືສະເໜີຂໍຂືັັ້ນບັດພັກເຊົົາ ກົມຄູ່ມຄອງຄົນ ຕູ່າ ງປະເທດ
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
3. ສໍາເນົາບັດແຮງງານ;
4. ໃບອະນຍາດໂກຕາແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;
5. ສໍາເນົາໃບນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;
6. ສໍາເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອານຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ຫຼັງ ;
7. ສໍາເນົາໃບອານນາດສູ້າງຕັັັ້ງໂຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ ;
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8. ສໍາເນົາສີໃບທະບຽນອາກອນລວມທັງອາກອນເງິນເດືອນທີີີ່ມີລາຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັກງານລາວເດືອນຫຼູ້າສດ;
9. ຮບ 3*4 2ໃບ;
10. ສໍາເນົາ LA-B2 ທີີີ່ຖືກຈາໃສູ່ພາສປອດປະກອບໃສູ່ເ ອກະສານຊຸດເດີມທີີີ່ມາຂໍນາເຂົັັ້າແຮງງານ ເພືີີ່ອຂໍຂືັັ້ນ ທະບຽນແຮງງານ
ຕູ່າງປະເທດ ນໍາພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
11. ພາຍໃນ1 ອາທິດຫຼັງຈານຍືີີ່ນເອກະສານຂືັັ້ນບັດພັກເຊົາ ອະນມັດອອກບັດ;


ແຜນເອກະສານແນະນໍາໃນການຂໍອອກວິຊາເຂົາັັ້ ອອກ-ຫຼາຍເທືອ.

5. ຂັນ
ັັ້ ຕອນການອອກວິຊາເຂົາັັ້ົ -ອອກຫຼາຍເທືອ.
1. ບໍລິສັດ ຮູ່າງໜັງສືສະເໜີຂໍອອກວິຊາເຂົັັ້ົາ -ອອກຫຼາຍເທືອ ຫາຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
2.

ຄະນະຄ ູ້ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮູ່າ ງໜັງສະເໜີຫາກົມ ກົງສນ ກະຊວງການຕູ່າງເທດ ຂໍອ ະນ ຍາດ
ອອກວິຊາເຂົັັ້າ-ອອກຫຼາຍເທືອ;

3. ສໍາເນົາບັດແຮງງານ;
4. ໃບອະນຍາດໂກຕາແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;
5. ໃບນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;
6. ສໍາເນົາທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອານຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ຫຼັງ ;
7. ສໍາເນົາໃບອານນາດສູ້າງຕັັັ້ງໂຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ ;
8. ສໍາເນົາສີໃບທະບຽນອາກອນລວມທັງອາກອນເງິນເດືອນທີີີ່ມີລາຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັ ກງານລາວເດືອນຫຼູ້າສດ;
9. ສໍາເນົາ LA-B2 ທີີີ່ຖືກຈາໃສູ່ພາສະປອດປະກອບໃສູ່ເອກະສານຊຸດເດີມທີີີ່ມາຂໍອອກວິຊາເຂົັັ້າອອກ-ຫຼາຍເທືອ;
10.

ພາຍໃນ1 ອາທິດຫຼັງຈານຍືີີ່ນເອກະສານກົງສນອະນມັດອອກວິຊາເຂົັັ້າ -ອອກຫຼາຍເທືອ;
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ເຂດ...............................................................
ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ..................................................
ເບີໂທ:.............................................................

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

ໜັງສືສະເໜີ
ຮຽນ: ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບຖືຢ່າງສງ.
ເລືີີ່ອ ງ: ສະເໜີຂໍອະນມັດໂກຕານໍາໃຊູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ປະຈໍາປີ.............
-

ອິງຕາມ ອິງຕາມໃບອະນຍາດສໍາປະທານ ຫຼື ໃບທະບຽນວິ ສາຫະກິດສະບັັບເລກທີ...............................................; ລົງວັນ
ທີ ........................ອອກໃຫູ້ໂດຍ..............................................;

-

ອີງຕາມ ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ, ສະບັບເລກທີ ...............,ລົງວັນທີ......................

-

ອີງຕາມ ຄວາມຕູ້ອງການ ພາຍໃນບໍລິສັດ .............................................................
ຂູ້າພະເຈົັັ້າ ຜູ້ອານວຍການ ບໍລິສັດ /ໂຮງງານ ........................................................ຂໍຖືເປນກຽດຮຽນສະເໜີມາຍັງທູ່າ ນ
ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືີີ່ອຂໍໂກຕານໍາໃຊູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ເຂົັັ້າມາເຮັດ ວຽກຢ່
ຫົວໜູ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ໃນປະຈໍາ ປີ ...........ຈໍາ ນວນ........ຄົນ , ຍິງ...........ຄົນ ພາຍຫຼັງໄດູ້ຮັບ ໂກຕູ້າ ນ າໃຊູ້ແຮງງານ
ຕູ່າງປະເທດແລູ້ວ ບໍລິສັດ ຈະຂໍອະນຍາດນໍາເຂົັັ້າ ແລະ ອອກບັດອະນຍາດເຮັດ ວຽກໃຫູ້ຖືກ ຕູ້ອ ງຕາມຂັັັ້ ນ ຕອນທີີີ່ໄ ດູ້ ກໍາ ນົດ ຢ່ໃນ
ລະບຽບກົດໜາຍ ແລະ ລະບຽບການກູ່ຽວຂູ້ອງ. (ລາຍລະອຽດມີເອກະສານຄັດຕິດມາພູ້ອມນີັັ້).
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດູ້ວຍ
ອໍານວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ

ໜາຍເຫດ: ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ.
1. ແຜນນໍາໃຊູ້ແຮງງານລາວ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ (ຕາມແບບຟອມ);
2. ບັນຊີລາຍຊືີີ່ຂອງແຮງງານຕູ່າງປະເທດທີີີ່ສິັັ້ນສດສັນຍາ ແລູ້ວກັບຄືນປະເທດ;
3. ບັນຊີລາຍຊືີີ່ແຮງງານລາວພາຍໃນບໍລິສັດ ;
4. ຢັ້ງຢືນການແຈູ້ງຕໍາແໝູ່ງງານວູ່າງສໍາລັບແຮງງານລາວ ປ້ອນລົງເວັບໄຊ www.pes.molsw.gov.la;
5. ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອະນຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ດູ້ານຫລັງ ;
6. ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ໃບຍັັັ້ງຢືນການເສຍອາກອນເງີນເດືອນທີມລ
ີ າຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັກງານເດືອນຫຼັງສດ;
7. ໃບມອບສິດຈາກຫົວໜູ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ໂຄງການ ມອບສິດໃຫູ້ຜູ້ມີສິດມາຢືື່ນເອກະສານ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ເຂດ...............................................................
ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ..................................................
ເບີໂທ:.............................................................

ເລກທີ..............................
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ......../......../.............
ໜັງສືສະເໜີ

ຮຽນ: ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບຖືຢ່າງສງ.
ເລືີີ່ອ ງ: ສະເໜີຂໍອະນຍາດນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ.
-

ອິງຕາມ ອິງຕາມໃບອະນຍາດສໍາປະທານ ຫຼື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັັບເລກທີ ...............................................;
ລົງວັນທີ ........................ອອກໃຫູ້ໂດຍ..............................................;

-

ອີງຕາມ ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ, ສະບັບເລກທີ ............................,ລົງວັນທີ.......................

-

ອີງຕາມ ໃບອານຍາດນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ ......................;ລົງວັນທີ.................
ຂູ້າພະເຈົັັ້າ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ /ໂຮງງານ ............................................................ ຂໍຖືເປນກຽດຮຽນ
ສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍອະນຍາດນາເຂົັັ້າແຮງງານທີມ າ ຈາກ
ຕູ່າງປະເທດ.....................................................ຈໍານວນ..........ຄົນ , ກໍານົດ.............ເດືອນ ແລູ້ວກັບຄືນປະເທດ
ຕາມສັນຍາແຮງງານ, ສະນັັັ້ນ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດທີີີ່ໄດູ້ນໍາ ເຂົັັ້າ ແລະ ຂືັັ້ນທະບຽນແລູ້ວ , ຍັງຈະຮັບເອົາ ແຮງງານລາວທີີີ່ມີ ສີ ມື
ແລະ ບໍມີສີມືຈໍານວນໜືີີ່ງເຂົັັ້າເຮັດ ວຽກນໍາ ເພືີີ່ອໃຫູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດໄດູ້ຖູ່າຍທອດຄວາມຮູ້ , ວິຊາການ, ເຕັກນິກ ເພືີີ່ອ ທົດ
ແທນແຮງງານຕູ່າງປະເທດພາຍຫຼັງສີັັ້ນສດກໍານົດເຮັດວຽກຢ່ ສປປ ລາວ (ລາຍລະອຽດມີເອກະສານຄັດຕິດມາພູ້ອມນີັັ້).
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດູ້ວຍ.
ອານວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ
ໜາຍເຫດ: ເອກະສານຕິດຂັດມາພູ້ອມມີຄື:

1. ໃບອະນຍາດໂກຕານໍາໃຊູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;
2. ເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອະນຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ດູ້ານຫລັງ ;
3. ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ໃບຍັັັ້ງຢືນການເສຍອາກອນເງີນເດືອນທີມລ
ີ າຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັກງານເດືອນຫຼັງສດ;
4. ໃບມອບສິດຈາກຫົວໜູ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ໂຄງການ ມອບສິດໃຫູ້ຜູ້ມີສິດມາຢືື່ນເອກະສານ;
5. ສັນຍາແຮງງານ;
6. ປະຫວັດຜູ້ອອກແຮງງານ;
7. ສໍາເນົາ passport ແລະ ວິຊູ່າ LA-B2;
8. ຮບ 3×4=2 ໃບ;
9. ໃບຢັ້ງຢືນກວດສຂະພາບ;
10. ໃບຈູ່ອງໂຮງແຮມ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ເຂດ...............................................................
ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ..................................................
ເບີໂທ:.............................................................

ເລກທີ..................................
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ........../......../.............
ໜັງສືສະເໜີ

ຮຽນ: ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບຖືຢ່າງສງ.
ເລືີີ່ອ ງ: ສະເໜີຂໍອະນຍາດຂືັັ້ນບັດພັກເຊົາ ທີີີ່ກົມຕໍາຫຼວດຄູ້ມຄອງຄົນຕູ່າງປະເທດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ .
- ອິງຕາມ ອິງຕາມໃບອະນຍາດສໍາປະທານ ຫຼື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັັບເລກທີ ...............................................;
ລົງວັນທີ ........................ອອກໃຫູ້ໂດຍ..............................................;
- ອີງຕາມ ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ, ສະບັບເລກທີ .............................,ລົງວັນທີ.......................
- ອີງຕາມ ໃບອານຍາດນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ ......................;ລົງວັນທີ.................
ຂູ້າພະເຈົັັ້າ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ /ໂຮງງານ .....................................................................ຂໍຖືເປ ນກຽດຮຽນ
ສະເໜີມ າຍັງທູ່າ ນ ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄ ູ້ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດ ພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍອ ະນ ຍາດອອກບັດ ພັກ ເຊົາ ແຮງງານ
ຕູ່າງປະເທດ ຈໍານວນ..........ຄົນ, ກໍານົດ.............ເດືອນ (ລາຍລະອຽດມີເອກະສານຄັດຕິດມາພູ້ອມນີັັ້).
ດັົ່ງນັັັ້ນ , ຈຶີີ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດູ້ວຍ.
ອານວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ
ໜາຍເຫດ: ເອກະສານຕິດຂັດມາພູ້ອມມີຄື:
1.

ສໍາເນົາບັດແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;

2.

ໃບອະນຍາດໂກຕານໍາໃຊູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;

3.

ສໍາເນົາໃບນໍາເຂົາັັ້ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;

4.

ເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອະນຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ດູ້ານຫລັງ ;

5.

ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ໃບຍັັັ້ງຢືນການເສຍອາກອນເງີນເດືອນທີມລ
ີ າຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັກງານເດືອນຫຼັງສດ;

6.

ໃບມອບສິດຈາກຫົວໜູ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ໂຄງການ ມອບສິດໃຫູ້ຜູ້ມີສິດມາຢືື່ນເອກະສານ;

7.

ສໍາເນົາ passport ແລະ ວິຊູ່າ LA-B2;

8.

ຮບ 3×4=2 ໃບ;

9.

ໃບຢັ້ງຢືນກວດສຂະພາບ;

10. ໃບຈູ່ອງໂຮງແຮມ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ເຂດ...............................................................
ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ..................................................
ເບີໂທ:.............................................................

ເລກທີ..............................
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ......../......../.........
ໜັງສືສະເໜີ

ຮຽນ: ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບຖືຢ່າງສງ.
ເລືີີ່ອ ງ: ຂໍອະນຍາດອອກບັດວິຊາເຂົັັ້າ -ອອກຫຼາຍເທືີີ່ອ ທີີີ່ກົມກົງສນ ກະຊວງການຕູ່າງປະເທດ.
-

ອິງຕາມ ອິງຕາມໃບອະນຍາດສໍາປະທານ ຫຼື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັັບເລກທີ ...........................;
ລົງວັນທີ ........................ອອກໃຫູ້ໂດຍ..............................................;

-

ອີງຕາມ ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ, ສະບັບເລກທີ ..................................,ລົງວັນທີ.......................

-

ອີງຕາມ ໃບອານຍາດນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ ...........................;ລົງວັນທີ.................
ຂູ້າພະເຈົັັ້າ ຜູ້ອານວຍການ ບໍລິສັດ /ໂຮງງານ .....................................................................ຂໍຖືເປນກຽດຮຽນສະເໜີມ າຍັງ
ທູ່ານ ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍອະນຍາດອອກບັດວິຊາເຂົັັ້າ-ອອກຫຼາຍເທືີີ່ອ ທີີີ່ກົມ ກົງ
ສນ ກະຊວງການຕູ່າງປະເທດ ຈໍານວນ..........ຄົນ, ກໍານົດ.............ເດືອນ (ລາຍລະອຽດມີເອກະສານຄັດຕິດມາພູ້ອມນີັັ້).
ດັົ່ງນັັັ້ນ, ຈຶີີ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດູ້ວຍ.

ອານວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ
ໜາຍເຫດ: ເອກະສານຕິດຂັດມາພູ້ອມມີຄື:
1.

ສໍາເນົາບັດພັກເຊົາ;

2.

ສໍາເນົາບັດແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;

3.

ໃບອະນຍາດໂກຕານໍາໃຊູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;

4.

ສໍາເນົາໃບນໍາເຂົາັັ້ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;

5.

ເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອະນຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ດູ້ານຫລັງ ;

6.

ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ໃບຍັັັ້ງຢືນການເສຍອາກອນເງີນເດືອນທີມລ
ີ າຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັກງານເດືອນຫຼັງສດ;

7.

ໃບມອບສິດຈາກຫົວໜູ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ໂຄງການ ມອບສິດໃຫູ້ຜູ້ມີສິດມາຢືື່ນເອກະສານ;

8.

ສໍາເນົາ passport ແລະ ວິຊູ່າ LA-B2;

9.

ໃບຢັ້ງຢືນກວດສຂະພາບ;

10. ໃບຈູ່ອງໂຮງແຮມ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ເຂດ...............................................................
ບໍລິສັດ/ໂຮງງານ..................................................
ເບີໂທ:.............................................................

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

ໜັງສືສະເໜີ
ຮຽນ: ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີີີ່ນັບຖືຢ່າງສງ.
ເລືີີ່ອ ງ: ສະເໜີຂໍອະນຍາດຂືັັ້ນບັດແຮງງານຕູ່າງປະເທດ.
- ອິງຕາມ ອິງຕາມໃບອະນຍາດສໍາປະທານ ຫຼື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດສະບັັບເລກທີ ...........................;
ລົງວັນທີ ........................ອອກໃຫູ້ໂດຍ..............................................;
- ອີງຕາມ ໃບທະບຽນອາກອນພາຍໃນ, ສະບັບເລກທີ ............................,ລົງວັນທີ.......................
- ອີງຕາມ ໃບອານຍາດນໍາເຂົັັ້າແຮງງານຕູ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ .......................;ລົງວັນທີ.................
ຂູ້າພະເຈົັັ້າ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ /ໂຮງງານ ...................................................................ຂໍຖືເປ ນກຽດຮຽນ
ສະເໜີມ າຍັງທູ່ານ ຫົວໜູ້າ ຄະນະຄ ູ້ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດ ພິເ ສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍອ ະນ ຍາດຂືັັ້ນບັດແຮງງານທີມາຈາກ
ຕູ່າງປະເທດ.....................................................ຈໍານວນ..........ຄົນ , ກໍານົດ.............ເດືອນ ແລູ້ວກັບຄືນປະເທດຕາມ
ສັນຍາແຮງງານ, ສະນັັັ້ນ ແຮງງານຕູ່າງປະເທດທີີີ່ໄດູ້ນໍາເຂົັັ້າ ແລະ ຂືັັ້ນທະບຽນແລູ້ວ , ຍັງຈະຮັບເອົາແຮງງານລາວທີີີ່ມີສີມື ແລະ ບໍມີ
ສີມືຈໍານວນໜືີີ່ງເຂົັັ້າເຮັດວຽກນໍາ ເພືີີ່ອໃຫູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດໄດູ້ຖູ່າຍທອດຄວາມຮູ້ , ວິຊາການ, ເຕັກນິກ ເພືີີ່ອທົດແທນແຮງງານ
ຕູ່າງປະເທດພາຍຫຼັງສີັັ້ນສດກໍານົດເຮັດວຽກຢ່ ສປປ ລາວ (ລາຍລະອຽດມີເອກະສານຄັດຕິດມາພູ້ອມນີັັ້).
ດັົ່ງນັັັ້ນ , ຈຶີີ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທູ່ານ ເພືີີ່ອພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດູ້ວຍ.
ອານວຍການບໍລສ
ິ ດ
ັ
ໜາຍເຫດ: ເອກະສານຕິ ດຂັດມາພູ້ອມມີ ຄື:
1.

ໃບອະນຍາດໂກຕານໍາໃຊູ້ແຮງງານຕູ່າງປະເທດ;

2.

ໃບນໍາເຂົັັ້າແຮງງານ

3.

ເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ອະນຍາດສໍາປະທານທັງດູ້ານໜູ້າ ແລະ ດູ້າ ນຫລັງ ;

4.

ສໍາເນົາໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ໃບຍັັັ້ງຢືນການເສຍອາກອນເງີນເດື ອນທີ ມີລາຍຊືີີ່ຈໍານວນພະນັກງານເດື ອນຫຼັງສດ;

5.

ໃບມອບສິດຈາກຫົວ ໜູ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ໂຄງການ ມອບສິດໃຫູ້ ຜູ້ມີສິດມາຢືື່ ນເອກະສານ;

6.

ສັນຍາແຮງງານ;

7.

ປະຫວັດຜູ້ ອອກແຮງງານ;

8.

ສໍາເນົາ passport ແລະ ວິຊູ່າ LA-B2;

9.

ຮບ 3×4=2 ໃບ;

10. ໃບຢັ້ງຢືນກວດສຂະພາບ;
11. ໃບຈູ່ອງໂຮງແຮມ.
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