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ກອງປະຊຸມຄະນະຊ ີ້ນ ຳລະດບັຊຳດ ຄັ ີ້ງທ 3
ແຜນງຳນ FLEGT VPA ລະຫວ່ຳງ ສ ປປ ລຳວ ແລະ ສະຫະພຳບເອ ຣບົ

19 ມງັ ກອນ 2018
ໂຮງແຮມ ຈ ຳ ປຳສກັແກຣນ, ເມອືງປຳກເຊ, ແຂວງຈ ຳ ປຳສກັ

ກຳນສ ີ້ຳງຂ ີ້ຕກົລງົວ່ຳດ ີ້ວຍ ’’ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງ ແລະ ກຳນຕດິຕຳມ
ກວດກຳໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ ແລະ ສົ ີ້ນອອກໃນວຽກງຳນກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ ແລະ 

ກຳນຄ ີ້ຳໄມ ີ້’’
 ກອບແຜນວຽກໂດຍທົ່ ວໄປ
 ຈດຸປະສງົ
 ໝວດຕ່ຳງໆໃນຂ ີ້ຕກົລງົ
 ຄວຳມຄບືໜີ້ຳ
 ແຜນວຽກໃນຕ ່ ໜ ີ້ຳ
 ບນັດຳສ ່ ງທ ີ້ຳທຳຍທ ່ ຍງັຄງົຄ ີ້ຳງ

19/01/2018 ກຳອງ ປະຊຸມ ຄະນະກ ຳມະກຳນຊ ີ້ນ ຳລະດບັ ຊຳດ ຄັ ີ້ງ ທ 3

ທ່ຳນ ວ່ຳງ ໃຈ ວ່ຳງ
ຫວົໜີ້ຳພະແນກ, ກມົ ກຳນນ ຳເຂົ ີ້ຳ ແລະ ສົ່ ງ ອອກ, 

ກະ ຊວງອຸດສຳ ຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ີ້ຳ
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ແຜນວຽກຂອງກະຊວງ ອຄ

ຄ ຳສັ່ ງເລກທ  15/ນຍ
ແຜນງຳນ FLEGT ໃນ ສປປ ລຳວ:

ມຳດຕະຖຳນນຍິຳມໄມ ີ້ທ ່ ຖກືຕ ີ້ອງຕຳມກດົໝຳຍ (TLDs)
(ກຳນຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ ີ້ກຳນສະໜອງໄມ ີ້ ຈຳກສະໜຳມໄມ ີ້ 1- 3) 

ກຳນສ ີ້ຳງນຍິຳມໄມ ີ້ທ ່
ຕ ີ້ອງຕຳມກດົໝຳຍ (TLD) 
ສ ຳລບັໄມ ີ້ສະໜຳມ 3

ທບົທວນ/ປັງປຸງ ບນັດຳນຕິິ
ກ ຳທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ

ແຜນວຽກສ ຳກຳນສ ີ້ຳງຄວຳມ
ອຳດສຳມຳດ ກຳນບງັຄບັໃຊ ີ້ກດົໝຳຍລະບບົຢືນຢັນຄວຳມ

ຖືກຕ ີ້ອງ ແລະ ຖຳນຂ ີ້ມູນ

ຂ ີ້ຕກົລງົ ອຄ (ຮ່ຳງ) ວ່ຳດ ີ້ວຍກຳນ
ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງ ແລະ ກຳນຕດິຕຳມ
ກວດກຳໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ ແລະ ສົ ີ້ນ
ອອກໃນວຽກງຳນກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ີ້
ແລະ ກຳນຄ ີ້ຳໄມ ີ້

TLD 8

ວຽກງຳນກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ ແລະ 
ກຳນຄ ີ້ຳໄມ ີ້

ຍງັຢູ່ໃນຂັ ີ້ນຕອນກຳນພດັທະນຳ
ຮ່ວມກບັເອກະສຳນແນບທີ້ຳຍສະບບັ
ທ  3 ຂອງຂ ີ້ຕກົລງົ ອຄ. ສ ຳລບັກຳນ
ຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ 
ແລະ ສົ ີ້ນອອກ ແມ່ນໜີ້ຳທ ່ ຮບັຜດິ 
ຊອບຂອງພະນກັງຳນລດັ ແລະ 
ລວມທງັກຳນເຮດັລຳຍງຳນ

ກອບແຜນວຽກໂດຍທົ່ ວໄປ

ຂ ີ້ຕກົລງົສະບບັນ ີ້ແມ່ນໄດ ີ້ກ ຳນດົໃຫ ີ້ນ ຳໃຊ ີ້ສ ຳລບັ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ອງົກຳນຈດັຕັ ີ້ງ ທງັ
ພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ ທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກບັວຽກງຳນກຳນຄຸ ີ້ມຄອງບນັດຳຫວົໜ່ວຍ
ກດິຈະກຳນທ ່ ໄດ ີ້ຂື ີ້ນທະບຽນດ ຳເນ ນທຸລະກດິໄມ ີ້ ທ ່ ປະກອບດ ີ້ວຍໂຮງງຳນປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ທຸກ
ຂັ ີ້ນ, ທຸກຂະໜຳດ ເຊ ່ ງໃນນ ີ້ ແມ່ນລວມທງັຜູ ີ້ປະກອບກຳນໃນລະດບັຄວົເຮອືນ, ຜູ ີ້ຄ ີ້ຳໄມ ີ້ ທ ່
ໄດ ີ້ດ ຳເນ ນກດິຈະກຳນຢູ່ໃນ ສປປ ລຳວ. (ມຳດຕຳ 4)

ຂອບເຂດ

• ຜູ ີ້ປະກອບກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ ແລະ ຜູ ີ້ຄ ີ້ຳໄມ ີ້ ຕ ີ້ອງໄດ ີ້ມ ລະບບົຄຸ ີ້ມຄອງກຳນຜະລດິ ເພື່ ອປະຕບິດັຕຳມ 
ລະບບົກຳນກວດສອບຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ ແລະ ກຳນແຈ ີ້ງຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງຂອງຕ່ອງໂສ ີ້ກຳນສະໜອງໄມ ີ້

• ກຳນລງົຕດິຕຳມ ແລະ ກຳນກວດກຳຕຳມລະບຽບກຳນເພື່ ອຄວບຄຸມຕ່ອງໂສ ີ້ກຳນສະໜອງໄມ ີ້
• ຮບັປະກນັຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງຕຳມກດົໝຳຍຂອງໄມ ີ້ ທ ່ ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະກຳນກຳນຊື ີ້ຂຳຍ ແລະ ກຳນມອບໂອນ 
ລະຫວ່ຳງບນັດຳຜູ ີ້ປະກອບກຳນທຸລະກດິໄມ ີ້ ຢູ່ຕ່ອງໂສ ີ້ກຳນສະໜອງໄມ ີ້ (ມຳດຕຳ 2)

ຂ ີ້ຕກົລງົສະບບັນ ີ້ແມ່ນໄດ ີ້ກ ຳນດົບນັດຳຫ ກັກຳນ ແລະ ລະບຽບກຳນ ເພື່ ອເພ ່ ມທະວ ໃນກຳນ
ຄວບຄຸມ ແລະ ກຳນຕດິຕຳມ ຕ່ອງໂສ ີ້ກຳນສະໜອງໄມ ີ້  ພຳຍຫ ງັທ ່ ໄດ ີ້ເຄື່ ອນຍ ີ້ຳຍອອກຈຳກ
ສະໜຳມໄມ ີ້ 2 ຈນົເຖງິຈດຸທ ່ ມ ກຳນຊື ີ້ຂຳຍຢູ່ພຳຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກຕ່ຳງປະເທດ. 
(ມຳດຕຳ 1)

ຈດຸປະສງົ

ຂອບເຂດ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງຂ ີ້ຕກົລງົ
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ໝວດທ  I: ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ
ໝວດທ  II: ລະ ບບົ ກຳນຄຸ ີ້ມ ຄອງໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ ແລະ ສົ ີ້ນ
ອອກ ຂອງຜູ ີ້ປະກອບກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ ແລະ ຜູ ີ້ຄ ີ້ຳໄມ ີ້
ໝວດທ III: ກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ  ເອ ກະ ສຳນ ແລະ 
ກຳນກວດຳກຳນປະຕບິດັຕຳມລະບຽບບກຳນ  ໃນ ກຳນ 
ເຄື່ ອນ ຍ ີ້ຳຍ ໄມ ີ້ ແລະ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ ໄມ ີ້ ຂອງ ອງົກຳນ 
ຈດັຕັ ີ້ງລດັ 
ໝວດທ IV: ຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜີ້ຳທ ່ ຮບັຜດິຊອບ 
ຂອງຂະແໜງກຳນ ອຸດ ສຳ ຫະ ກ ຳ ແລະ ກຳນ ຄ ີ້ຳ
ໝວດທ  V: ຂ ີ້ຫ ີ້ຳມ
ໝວດທ VI: ນະໂຍບຳຍຕ ່ ຜູ ີ້ມ  ຜນົງຳນ ແລະ ມຳດຕະ 
ກຳນຕ ່ ຜູ ີ້ລະເມ ດ
ໝວດທ VII: ບດົບນັຍດັສຸດທ ີ້ຳຍ

ເອກະສຳນແນບທ ີ້ຳຍ:

ສະບບັ 1: ຄູ່ມກືຳນຄຸ ີ້ມຄອງລະບບົຕ່ອງໂສ ີ້ກຳນ 
ສະໜອງໄມ ີ້

ຍງັຢູ່ໃນຂັ ີ້ນຕອນກຳນທບົທວນທນືຈຳກກະຊວງ ອຄ

ສະບບັ 2: 3 ແບບຟອມລຳຍງຳນ (ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ, 
ສົ ີ້ນອອກ ແລະ ຄ ີ້ຳງສຳງ, ກຳນຂຳຍ ແລະ ສົ່ ງ
ອອກ)
ຍງັຢູ່ໃນຂັ ີ້ນຕອນກຳນທບົທວນທນືຈຳກກະຊວງ ອຄ

ສະບບັ 3: ຄູ່ມກືຳນຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ
ກ ຳລງັຢູ່ໃນຂັ ີ້ນຕອນພດັທະນຳ ໂດຍ ProFLEGT

ສ ຳລບັເອກະສຳນແນບທີ້ຳຍທ  3
ອຳດຈະແຍກອອກຈຳກຂ ີ້ຕກົລງົຂອງ 
ອຄ ແລະ ປ່ຽນມຳເປັນເອກະສຳນ
ສ ຳລບັຂັ ີ້ນຕອນກຳນດ ຳເນ ນງຳນພຳຍ

ໃນຂອງ ອຄ ພຽງຢ່ຳງດຽວ.

ໝວດຕ່ຳງໆໃນຂ ີ້ຕກົລງົ
(ຮ່ຳງສະບບັທ . 1.7, 12.12.2017)

ຄວບຄຸມກຳນດ ຳເນ ນງຳນ
ຜູ ີ້ປະກອບກຳນຕ ີ້ອງໄດ ີ້ປະຕບິດັຕຳມ
ກດົໝຳຍ ແລະ ລະບຽບກຳນທ ່ໄດ ີ້
ກ ຳນດົໄວ ີ້

ໜ່ວຍງຳນຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ/ໜວ່ຍງຳນພຳກລດັ
ເພື່ ອອ ີ້ຳງອ ງ ແລະ ຢັີ້ງຢືນກຳນດ ຳເນ ນ
ງຳນຂອງຜູ ີ້ປະກອບກຳນ ແລະ ສນິຄ ີ້ຳ
ໃຫ ີ້ຖກືຕ ີ້ອງຕຳມກດົໝຳຍ ແລະ 
ລະບຽບກຳນທ ່ໄດ ີ້ກ ຳນດົໄວ ີ້

ນຍິຳມໄມ ີ້ສະບບັທ  (TLD) 8
+

ຂ ີ້ຕກົລງົ CoC ຂອງກະຊວງ ອຄ 
ແມ່ນສ ຳລບັຜູ ີ້ປະກອບກຳນປຸງແຕ່ງໄມ ີ້ 

ແລະ ຄ ີ້ຳໄມ ີ້

MOIC

BUSINES
S

ຮູບແບບກຳນປະຕບິດັ: ແມ່ນຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູ ີ້ປະກອບກຳນໃນກຳນ “ຄວບຄຸມ
ກຳນດ ຳເນ ນງຳນ” , ກຳນຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງໃນກຳນປະຕບິັດັຕຳມລະບຽບກຳນແມ່ນ
ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງ “ໜ່ວຍງຳນພຳກລດັ”

ກຳນຄວບຄຸມກຳນດ ຳເນ ນງຳນ (ໝວດທ II) ແລະ
ກຳນກວດກຳຢັີ້ງຢືນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ (ໝວດທ III)
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ກຳນຄວບຄຸມ ແລະ 
ກຳນຕດິຕຳມໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ

ກຳນຄວບຄຸມ ແລະ 
ກຳນຕດິຕຳມໄມ ີ້ສົ ີ້ນອອກ

ລະບບົບນັຊ ກຳນຄຸ ີ້ມຄອງວດັຖຸດບິ

ລຳຍງຳນກຳນຄຸ ີ້ມຄອງ ລຳຍງຳນກຳນຜະລດິໃຫ ີ້
ແກ່ພຳກລດັ

ກຳນຈດັກຳນ ແລະ ກຳນບນັທກຶຂ ີ້ມນູ

ກຳນຄວບຄຸມກຳນດ ຳເນ ນງຳນ : ລະບບົຄວບຄຸມກຳນຜະລດິ
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ຟອມບນັທກຶໄມ ີ້ທ່ອນ
ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ

ຟອມບນັທກຶຊິ ີ້ນສ່ວນ 
ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ

ຟອມ 1: ແບບຟອມ
ລຳຍງຳນໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ

ຟອມ 2: ແບບຟອມ
ລຳຍງຳນໄມ ີ້ສົ ີ້ນອອກ 
ແລະ ໄມ ີ້ຄ ີ້ຳງສຳງ 

(ອດັຕຳກຳນນ ຳໃຊ ີ້ໄມ ີ້)

ສູນລວມເກບັກ ຳຂ ີ້
ມູນໄມ ີ້

ຖຳນຂ ີ້ມູນຜະລດິຕະ
ພນັສ ຳເລດັຮູບໃນສຳງ ຖຳນຂ ີ້ມູນຜະລດິຕະພນັ

ສ ຳເລດັຮູບໃນສຳງ

ຟອມສະເໜ ເບ ກຈ່ຳຍ
ວດັຖຸດບິ (ໄມ ີ້ແປຮູບ)

ຟອມຄດິໄລ່ບ ລິ
ມຳດວດັຖຸດບິ

ຟອມສະເໜ ເບ ກຈ່ຳຍ
ວດັຖຸດບິ (ໄມ ີ້ຊິ ີ້ນສ່ວນ)

ຟອມຄດິໄລ່ບ ລິ
ມຳດວດັຖຸດບິ

ຟອມ 3: ແບບຟອມ
ລຳຍງຳນກຳນຂຳຍ ແລະ 

ສົ່ ງອອກ

ທດິສະດ vs.ຕວົຈ ງ

ທດິສະດ vs.ຕວົ
ຈ ງ

ລະບບົກຳນຄຸ ີ້ມຄອງພຳຍໃນ ແລະ ແບບຟອມລຳຍງຳນ
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ກຳນລງົກວດສອບ ແລະ ກວດກຳຕຳມ
ລະບຽບກຳນ

ກຳນຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ ແລະ ກຳນອະນຸມດັ ເພື່ ອກຳນ
ສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັໄມ ີ້

ອຄມ ອຄຂ ອຄ

ກຳນລງົຕດິຕຳມ ແລະ ກຳນຢືນຢັນກຳນປະຕບິດັຕຳມ
ລະບຽບກຳນ ໂດຍ ອຄມ/ອຄຂ/ອຄ

ມ ນຳ 2016

ເລ ່ ມຕົ ີ້ນ&ຮ່ຳງທ ຳອດິ

ຕຸລຳ 2016

ຮ່ຳງທ  2 ປັບປຸງ

ມງັກອນ 2017

ຮ່ຳງທ  3 ປັບປຸງ

ກຸມພຳ 2017
ກອງປະຊຸມປຶກສຳຫຳລລືະດບັຊຳດ
ຄັ ີ້ງທ ຳອດິ

ຮ່ຳງທ  4 ປັບປຸງ

ກຳນທດົລອງ (ແຂວງທດົລອງ ແຂວງອດັຕະປື

ຂະບວນກຳນກວດສອບຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ + 
ກອງປະຊຸມປຶກສຳຫຳລ ື

ກຸມພຳ 2018

ຮ່ຳງທ  5 ປັບປຸງ

ທບົທວນຄນືແຜນທດົ
ລອງ

ທບົທວນຄນືຫ ງັຈຳກປັງປຸງ
ໂດຍກະຊວງ ອຄ

ຄວຳມຄບືໜີ້ຳ
ໃນກຳນສ ີ້ຳງຂ ີ້ຕກົລງົ ອຄ
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• ດ ຳເນ ນກຳນສ ີ້ຳງຮ່ຳງຂ ີ້ຕກົລງົ ກະຊວງ ອຄ ໃຫ ີ້ສ ຳເລດັ

• ສ ີ້ຳງລະບບົກຳນຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ ແລະ ຄູ່ມແືນະນ ຳ

• ກຳນຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັຂ ີ້ຕກົລງົຂອງກະຊວງ ອຄ

ແຜນວຽກໃນຕ ່ ໜ ີ້ຳ

ຟອມ1: ໄມ ີ້ສົ ີ້ນເຂົ ີ້ຳ 

ຟອມ2 :ໄມ ີ້ສົ ີ້ນ
ອອກ ແລະຄີ້ຳງສຳງ ກຳນປະມວນຜນົຂ ີ້ມູນ: ຂ ີ້ມູນຈະມ ກຳນຈດັລຽງ/ຄດິໄລ່/ຄດັເລອືກ…ແບບອດັຕະໂນມດັ ໂດຍ

ອ ງໃສ່ ລະຫດັຂອງໂຮງງຳນ; ຖຳນຂ ີ້ມູນຂອງໂຮງງຳນອຳດມ ເຖ ງ 250 ຖນັໃນຕຳຕະລຳງ

ໂຮງງຳນຕື່ ມຂ ີ້ມູນ
ໃສ່ຟອມລຳຍງຳນ/ສົ່ ງໃຫ ີ້
ແກ່ ອຄມ

ຫ ີ້ອງກຳນອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ີ້ຳເມອືງ
ຢືນຢັນ ແລະ ຢັີ້ງຢືນດ ີ້ຳນຂ ີ້ມູນ ແລະ ລງົບນັທກຶໃສ່ໃນຖຳນຈດັເກບັຂ ີ້ມູນ

ໜີ້ຳຕ່ຳງກຳນລງົບນັທກຶຂ ີ້ມູນ: ຮູບແບບງ່ຳຍດຳຍ ແລະ ກຳນປີ້ອງກນັຂ ີ້ຜດິຜຳດ ດ ີ້ວຍກຳນ
ຈ ຳແນກ 6 ປະເພດວດັຖຸດບິ ແລະ 6 ແຫ ່ ງທ ່ ມຳ / ດີ້ວຍລະຫດັຂອງແຕ່ລະໂຮງງຳນ

ໂຮງງຳນປຸງແຕ່ງໄມ ີ້
ແລະ ຜູ ີ້ຄ ີ້ຳໄມ ີ້

ແຜນວຽກໃນຕ ່ ໜ ີ້ຳ (1): 
ລະບບົກຳນຢືນຢັນຄວຳມຖກືຕ ີ້ອງ
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ອຄມ
ຈະສງັລວມຂ ີ້ມູນ ແລະ ລຳຍງຳນໃຫ ີ້ແກ່ ອຄ.ອປ

ກຳນປະມວນຜນົບດົລຳຍງຳນ
ບດົລຳຍງຳນສຳມຳດທ ່ ຈະປ່ຽນຮູບແບບກຳນລຳຍງຳນໄດ ີ້ໃນ

ຫ ຳຍປະເພດ ໂດຍອ ງໃສ່ຖຳນຂ ີ້ມູນຂ ີ້ຳງເທ ງ

ອຄ.ອປ
ໄດ ີ້ຮບັບດົລຳຍງຳນຈຳກ ອຄມ ພ ີ້ອມທງັ
ສຳມຳດເຂົ ີ້ຳເຖ ງລຳຍລະອຽດປະຫວດັກຳນ
ດ ຳເນ ນງຳນຂອງໂຮງງຳນທ ່ ຜ່ຳນມຳໄດ ີ້

ບດົລຳຍງຳນສຳມຳດທ ່ ເຮດັໄດ ີ້ຫ ຳຍຮູບແບບທ ່ ແຕກຕ່ຳງກນັ 
ໂດຍອ ງໃສ່ຖຳນຂ ີ້ມູນຈຳກ ອຄມ.

ລຳຍງຳນ: ກ່ຽວກບັໂຮງງຳນ, ເມອືງ, ບ ລມິຳດກຳນຊື ີ້ຂຳຍ, 
ດີ້ວຍແຫ ່ ງທ ່ ມຳຊອງວດັຖຸດບິ...

ແຜນວຽກໃນຕ ່ ໜ ີ້ຳ (2): ລະບບົກຳນກວດກຳຢັີ້ງຢືນຄວຳມ
ຖກືຕ ີ້ອງ

• ຕຳຕະລຳງແຜນງຳນສ ຳລບັກຳນຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ.
• ຄວຳມພ ີ້ອມໃນດ ີ້ຳນຕ່ຳໆທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ ເພື່ ອກຳນຍກົລະດບັລະບບົ
ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.

• ກຳນຈດັຝຶກອບົຮມົສ ີ້ຳງຄວຳມອຳດສຳມຳດໃຫ ີ້ແກ່ພຳກສ່ວນຜູ ີ້
ປະກອບກຳນ ແລະ ກະຊວງ ອຄ/ ພະແນກ ອຄ ແຂວງ.

• ປະສຳນສມົທບົກບັໜ່ວຍພຳກລດັທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ ເຊັ່ ນວ່ຳ ກມົກວດ
ປ່ຳໄມ ີ້, ພະແນກກະສກິ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ ີ້ແຂວງ ແລະ ກອງກວດກຳ
ປ່ຳໄມ ີ້ແຂວງ.

ສິ່ ງທ ີ້ຳທ ີ້ຳຍ


