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ຂໍກ້າໍນດົ

ວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການນາໍເຂ້ົາ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍແກສັຫງຸຕ ົມ້

 ອງີຕາມ ກດົໝາຍລດັຖະບານ ເລກທີ 01/ສພຊ, ລງົວນັທີ 08/03/95;

 ອງີຕາມ ກດົໝາບວາ່ດວ້ຍ ທລຸະກດິ ເລກທີ 0394/ສພຊ, ລງົວນັທີ 18/07/94;

 ອງີຕາມ ກດົໝາຍອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຂອງ ສປປລາວ;

 ອງີຕາມດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງການຄາ້ ເລກທີ 24/ນຍ,

ລງົວນັທີ 24/03/99.

ລດັຖະມນົຕ ີວາ່ການກະຊວງການຄາ້ ອອກຂໍກ້າໍນດົ

ພາກທີ I

ວາ່ດວ້ຍຫຼກັການລວມ

ມາດຕາ 1. ຂໍກ້າໍນດົສະບບັນີວ້າງອອກ ເພ່ືອແນໃສຄຸ່ມ້ຄອງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິການຄາ້ແກສັຫງຸ

ຕ ົມ້, ປກົປ້ອງຜນົປະໂຫຍດອນັຖກືກດົໝາຍ ຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ ຜູຊ້ມົໃຊ,້ ເພ່ີມທະວຄີວາມ

ສກັສິດໃນການຄຸມ້ຄອງ ຂອງລດັໃນຂະແໜງການຄາ້ ຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍ ແລະ ພດັທະນາ ເສດຖະກດິ

ຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2. ແກສັຫງຸຕ ົມ້ ເປັນເຊືອ້ເພີງຊະນດິໜ່ຶງ ເໝາະແກກ່ານໃຊໃ້ນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ແຕ່

ກງົກນັຂາ້ມ ຖຫ້າກການຄຸມ້ຄອງ ຫືຼ ການນາໍໃຊບ່ໍ້ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ ມາດຖານເຕັກນກິ ກສໍາມາດເຮັດ

ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍສຂຸະພາບ ແລະ ຊບັສິນໄດ.້



ມາດຕາ 3. ທກຸການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງບນັດາຫວົໜວ່ຍ ທລຸະກດິການຄາ້ ແກສັຫງຸຕ ົມ້ ຕອ້ງປະຕິບດັ

ຕາມບນັດາແຈງ້ການ, ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງທກຸຂະແໜງການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງວາງອອກ

ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົສະບບັນີ ້ ໄດລ້ວມເອົາວສິາຫະກດິນາໍເຂ້ົາອາຍແກສັ ແລະ ຖງັແກສັ, ໂຮງ

ບນັຈແຸກສັ ແລະ ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັ.

ພາກທີ II

ວາ່ດວ້ຍມາດຖານ, ເງ ື່ອນໄຂການນາໍເຂ້ົາແກສັຫງຸຕ ົມ້

ມາດຕາ 4. ວສິາຫະກດິ ຫືຼ ທລຸະກດິ ນາໍເຂ້ົາແກສັຫງຸຕ ົມ້ ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມເງ ື່ອນໄຂດ ັງ່ນີ:້

4.1 ຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ນາໍກະຊວງການຄາ້.

4.2 ມທີະບຽນເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກອງົການທ່ີມໜີາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຢູ່

ສປປລາວ.

4.3 ມໂີຮງບນັຈແຸກສັຫງຸຕ ົມ້ ແລະ ລະບບົສາງທ່ີເປັນກາໍມະສດິ ຂອງວສິາຫະກດິ ຫືຼ ທລຸະກດິທ່ີ

ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຕາມກດົໝາຍ.

4.4 ມລີະບບົການປ້ອງກນັອກັຄີໄພ ທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມາດຖານເຕັກນກິ.

4.5 ມຮີາ້ນຈາໍໜາ່ຍ (ຂາຍຍອ່ຍ) ແກສັຫງຸຕ ົມ້ເປັນກາໍມະສດິ ຫືຼ ເປັນຕວົແທນຈາໍໜາ່ຍຂອງວິ

ສາຫະກດິ.

4.6 ມພີາຫະນະຂນົສ ົ່ງກຽ່ວກບັວດັຖ ຸອນັຕະລາຍຕາມລະບຽບຂອງ ຄຂປກ.

ມາດຕາ 5. ວສິາຫະກດິທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂໃນມາດຕາ 04 ແລວ້ນ ັນ້ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັເງ ື່ອນໄຂ ແລະ

ຫຼກັການນາໍເຂ້ົາດ ັງ່ນີ້ ໋

5.1 ມແີຜນການນາໍເຂ້ົາແກສັເປັນງວດ, ປີ ໂດຍຜາ່ນການຮບັຮອງເອົາຈາກຂະແໜງການຄາ້

5.2 ແຈງ້ສນິຄາ້ນາໍເຂ້ົາຕາມລະບຽບການຂອງ ຂະແໜງການຄາ້ ແລະ ການເງນິ

5.3 ຕອ້ງເສຍພາສີ-ອາກອນ ຕາມລະບຽບຫຼກັການ



5.4 ຂະໜາດບນັຈ,ຸ ນ ໍາ້ໜກັຖງັ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ຂອງ ວສິາຫະກດິຕອ້ງຕດິໄວໃ້ນແຕ່

ລະຖງັ

5.5 ການຊາໍລະສະສາງ ດາ້ນການເງນິ ຕອ້ງຜາ່ນລະບບົທະນາຄານທ່ີຕ ັງ້ຢູ ່ສປປລາວ

5.6 ຕອ້ງລາຍງານສນິຄາ້ ຄາ້ງສາງປະຈາໍງວດ ໃຫພ້ະແນກການຄາ້ແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ

ແລະ ເຂດພິເສດ ກອ່ນວນັທີ 15 ຂອງງວດຕ່ໍໄປ

5.7 ຕອ້ງປະຕບິດັລະບຽບດາ້ນລາຄາ ຕາມການອະນມຸດັຂອງຂະແໜງການຄາ້ ທ່ີມໜີາ້ທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງ

ມາດຕາ 6. ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ທ່ີມບ່ໍີນອນ ຢູໃ່ນມາດຕາ 04 ແລະ 05 ແມນ່ບ່ໍມສີິດນາໍເຂ້ົາອາຍແກສັ

ແລະ ຖງັແກສັ, ຖາ້ນາໍເຂ້ົາຈະຖວືາ່ເປັນ ສນິຄາ້ທ່ີຜິດກດົໝາຍ ແລະ ຈະຖກືປະຕິບດັວໄິນຕາມລະບຽບ

ກດົໝາຍຢາ່ງເຂັມ້ງວດ

ພາກທີ III

ວາ່ດວ້ຍການຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັຫງຸຕ ົມ້

ມາດຕາ 7. ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັຫງຸຕ ົມ້ ຈະດາໍເນນີທລຸະກດິໄດ ້ຕອ້ງມ:ີ

 ໃບອະນຍຸາດເປັນຕວົແທນຈາໍໜາ່ຍຈາກບໍລິສດັຜູນ້າໍເຂ້ົາອາຍແກສັ

 ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິຈາກຂະແໜງການຄາ້

 ໃບທະບຽນອາກອນຈາກພະແນກການເງນິ

ມາດຕາ 8. ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັຫງຸຕ ົມ້ ຕອ້ງປະຕບິດັດ ັງ່ນີ:້

8.1 ທ່ີຕ ັງ້ຕອ້ງຫາ່ງຈາກບອ່ນທ່ີເຮັດໃຫເ້ກດີມຄີວາມຮອ້ນຢາ່ງໜອ້ຍ 50 ແມດັ ແລະ ລະດບັພ້ືນ

ຂອງຮາ້ນຕອ້ງບ່ໍ ຕ ໍາ່ກວາ່ລະດບັພ້ືນພາຍນອກ ແລະ ໜາ້ທາງ, ຖາ້ເປັນຕກຶແຖວ ຫືຼ ຫອ້ງແຖວ

ໃຫສ້ະສມົແກສັບ່ໍໃຫກ້າຍ 700 ກໂິລກຣາມ ຕ່ໍ ໜ່ຶງຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັ, ຖາ້ເປັນເຮອືນດຽ່ວ ຫືຼ

ເດີ່ ນ້ກວາ້ງຂວາງໃຫສ້ະສມົໄດ ້ບ່ໍກາຍ 1500 ກໂິລກຣາມ



8.2 ຖງັຕອ້ງວາງໃຫເ້ປັນລະບຽບ ບ່ໍວາງຊະຊາຍ-ກດີຂວາງ ສະຖານທ່ີສາທາລະນະ ກໍ່ຄື

ເສ້ັນທາງໄປມາ, ຕອ້ງຕ ັງ້ຖງັແກສັຫງຸຕ ົມ້ໄວ ້ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີຈດັໄວສ້ະເພາະເທ່ົານ ັນ້, ມທີາງ

ຍາ່ງເຂ້ົາ-ອອກໄດສ້ະດວກ ແລະ ຕອ້ງຕ ັງ້ຫາ່ງຈາກ ຝາອາຄານ ຢາ່ວໜອ້ຍ 60 ຊງັຕແີມດັ,

ການວາງຖງັແກສັ ແມນ່ບ່ໍໃຫກ້າຍ 2 ຊ ັນ້, ຖງັແກສັຕອ້ງຕ ັງ້ຕງົ ໃຫວ້າວປິດ-ເປີດຢູ ່ ຂາ້ງເທິງ

ສະເໝີ

8.3 ຫາ້ມບ່ໍໃຫຖ້າ່ຍເທ ຫືຼ ຄຍ່ນຖາ່ຍແກສັ ລະຫວາ່ງຖງັຕ່ໍຖງັ ຫືຼ ຈາກຖງັໄປຍງັສິ່ ງບນັຈອຸື່ ນ ໃນ

ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍຢາ່ງເດັດຂາດ ແລະ ຫາ້ມເຮັດການບນັຈແຸກສັໃນຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍ

8.4 ພາຍໃນຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັ ຕອ້ງຕິດຕ ັງ້ເຄື່ ອງດບັເພີງ ຊະນດິທ່ີດບັເພີງອນັເກດີຈາກແກສັ,

ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລດັວງົຈອນ ຊຶ່ ງສາມາດຊວ່ຍດບັເພີງ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ສວ່ນໃດ

ສວ່ນໜ່ຶງໄດ້

ມາດຕາ 9. ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັຫງຸຕ ົມ້ ຕອ້ງຕິດຕ ັງ້ເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ຂອງ ບໍລິສດັຜູນ້າໍເຂ້ົາ ແລະ

ລາຄາຂາຍໜາ້ຮາ້ນ, ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັຫງຸຕ ົມ້ ຕອ້ງຈາໍໜາ່ຍສະເພາະແຕແ່ກສັ ແລະ ອປຸະກອນກຽ່ວ

ກບັແກສັ ທ່ີມເີຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ຂອງ ບໍລິສດັຜູນ້າໍເຂ້ົາເທ່ົານ ັນ້, ຫາ້ມບ່ໍໃຫເ້ອົາແກສັຫງຸຕ ົມ້ ທ່ີບ່ໍໄດ້

ລງົທະບຽນການຄາ້ ໃນ ສປປລາວ ມາຂາຍຢາ່ງເດັດຂາດ

ມາດຕາ 10. ພະນກັງານຂາຍ ຕອ້ງມຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານ ກຽ່ວກບັແກສັ ແລະ ວິທີການຂາຍແກສັ, ບໍລິສດັ

ຜູນ້າໍເຂ້ົາ ຕອ້ງຝຶກອບົຮມົຄວາມຮູ ້ພ້ືນຖານ ແລະ ວຊິາການຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັແກສັຫງຸຕ ົມ້ ທ່ີຈາໍເປັນໃຫແ້ກ່

ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ພະນກັງານຈາໍໜາ່ຍ

ພາກທີ IV

ວາ່ດວ້ຍການກວດກາ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ

ມາດຕາ 11. ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຂອງລດັ ມສີດິລງົກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ບນັດາບໍລິສດັ

ແລະ ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັຫງຸຕ ົມ້ ໄດທ້ກຸເວລາ ໂດຍມກີານແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ ຫືຼ ບ່ໍແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ກໍ່

ໄດ,້ ຕາມໜາ້ທ່ີ ວຊິາສະເພາະຂອງຕນົ



ມາດຕາ 12. ບນັດາບໍລິສດັ ແລະ ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍແກສັຫງຸຕ ົມ້ ຕອ້ງໃຫກ້ານຮວ່ມມ ືແລະ ອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກ ໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດກາ

ມາດຕາ 13. ຖາ້ກວດເຫັນປະກດົການ ຫືຼ ການກະທາໍທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຕາມຂໍກ້າໍນດົສະບບັດ ັງ່ກາ່ວ ຫືຼ

ລະບຽບກດົ ໝາຍ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ມໜີາ້ທ່ີຕກັເຕອືນ, ຫືຼ ທງັຕກັເຕອືນ ພອ້ມປບັໃໝ ໃນມນູຄາ່ 500.000

ກບີ ຫາ 3.000.000 ກບີ ໃນກລໍະນຮີາ້ຍແຮງ, ຊຶ່ ງຈະນາໍຜນົເສຍຫາຍມາສູສ່ງັຄມົ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີມສີິດ ສ ັ່ງ

ໂຈະການດາໍເນນີທລຸະກດິຊ ົ່ວຄາວ ໂດຍມລີາຍລກັອກັສອນລາຍງານຫາ ຂ ັນ້ເທິງ ເພ່ືອອອກຄາໍສ ັ່ງຍດຸຕິ

ກດິຈະການໂດຍຖາວອນ ແລະ ດາໍເນນີຄະດຕີາມລະບຽບກດົໝາຍ

ມາດຕາ 14. ຖາ້ກວດເຫັນສນິຄາ້ (ແກສັ ແລະ ອປຸະກອນກຽ່ວກບັແກສັ) ທ່ີບ່ໍໄດລ້ງົທະບຽນການຄາ້ ຢູ່

ສປປລາວ ແມນ່ຕອ້ງຍດຶມາເປັນຂອງລດັ ໂດຍບ່ໍມກີານໄຖຖ່ອນ ແລະ ເສຍພາສຄີນືໃດທງັສິນ້ ພອ້ມທງັ

ປບັໃໝ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງ ສປປລາວ

ພາກທີ V

ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ມາດຕາ 15. ໃຫກ້ມົການຄາ້ພາຍໃນ, ພະແນກາກນຄາ້ແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ຈດັ

ຕ ັງ້ປະຕິບດັຕາມ ພາລະບດົບາດ ໃນຂອບເຂດທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບຢາ່ງເຂັມ້ງວດ

ມາດຕາ 16. ຂໍກ້າໍນດົ ມຜີນົສກັສິດນາໍໃຊນ້ບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ, ທກຸຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບໃນ

ເມ ື່ອກອ່ນ ທ່ີຂດັກບັເນືອ້ໃນຂໍກ້າໍນດົສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ

ລດັຖະມນົຕ ີວາ່ການກະຊວງການຄາ້

ພມູ ີທິບພະວອນ


