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ຫອ້ງວາ່ການສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ເລກທີ 1691/ຫສນຍ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 07/10/2004

ແຈງ້ການ
ເຖງິ : ບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບເທ່ົາກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ເຂດພິເສດ,

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ລງົທຶນຕາ່ງປະເທດໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ.

ເລ່ືອງ : ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີເອກະສານ ເພ່ືອນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ແລະ ການຈລໍະຈອນສິນຄາ້ຢູພ່າຍ
ໃນປະເທດ.

- ອງີຕາມດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການສ ົ່ງອອກ ແລະ ການນາໍເຂ້ົາ ສະບບັເລກທີ 205/ນຍ, ລງົ
ວນັທີ 10/10/2001.
- ອງີຕາມຄາໍສ ັ່ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ວາ່ດວ້ຍການອາໍນວຍຄວາມສະດວກແກກ່ານນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ
ແລະ ຈລໍະຈອນສນິຄາ້ຢູພ່າຍໃນປະເທດ ສະບບັເລກທີ 24/ນຍ, ລງົວນັທີ 22/09/2004.

ຫອ້ງວາ່ການສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຂໍຖເືປັນກຽດແຈງ້ ກຽ່ວກບັ ຂ ັນ້ຕອນການດາໍເນນີ
ເອກະສານເພ່ືອນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ສນິຄາ້ດ ັງ່ນີ້ :
- ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ຫລື ຜູປ້ະກອບການອື່ ນໆ ທ່ີມຈີດຸປະສງົນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກສນິຄາ້
ຫລື ເຄື່ ອງຂອງຕາ່ງໆ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານຄບົຖວ້ນ ແລວ້ຍື່ ນຕາມຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆດ ັງ່ນີ້ :
1. ສາໍລບັສິນຄາ້ຂາອອກ
1.1. ສິນຄາ້ທ ົ່ວໄປ
ຜູສ້ ົ່ງອອກ ປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍ ມາແຈງ້ຢູໜ່ວ່ຍງານ ບປດ ປະຈາໍ

ດາ່ນ, ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ປ່ອຍສນິຄາ້.
1.2. ສິນຄາ້ກະຊວງການຄາ້ຄຸມ້ຄອງ (ເພັດຫຍາບ, ເພັດທ່ີເຈຍລະໄນ)
ຜູສ້ ົ່ງອອກຕອ້ງປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍມາຍື່ ນຢູກ່ະຊວງການ

ຄາ້ ເພ່ືອອອກໃບອະນຍຸາດສ ົ່ງອອກ. ຫລງັຈາກນ ັນ້ ຜູສ້ ົ່ງອອກໄປຍື່ ນເອກະສານຢູສ່ະໜາມບນິ ຫລື



ໜວ່ຍງານ ບປດ ເພ່ືອກວດກາ ແລະ ປ່ອຍສນິຄາ້.
1.3. ສິນຄາ້ເກອືດຫາ້ມ
ຜູສ້ ົ່ງອອກຕອ້ງປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍ ຍື່ ນຢູກ່ະຊວງ

ກຽ່ວຂອ້ງ, ກະຊວງກຽ່ວຂອ້ງນາໍສະເໜີຫາຫອ້ງວາ່ການສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ເພ່ືອຂໍອະນຍຸາດ,
ພາຍຫລງັທ່ີໄດຮ້ບັການເຫັນດຈີາກຫອ້ງວາ່ການສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີແລວ້ ຜູສ້ ົ່ງອອກນາໍ
ເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ ໄປແຈງ້ຢູໜ່ວ່ຍງານ ບປດ.
1.4.ສິນຄາ້ຂະແໜງການຄຸມ້ຄອງ
ຜູສ້ ົ່ງອອກຕອ້ງປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍ ຢ່ືນຢູຂ່ະແໜງການ

ກຽ່ວຂອ້ງ (ກະຊວງ ຫລື ພະແນກການຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຫລື ເຂດພິເສດ) ຂະແໜງການ
ກຽ່ວຂອ້ງອອກໃບອະນຍຸາດແລວ້ໄປແຈງ້ໜວ່ຍງານ ບປດ.
2. ສາໍລບັສິນຄາ້ຂາເຂ້ົາ.
2.1. ສິນຄາ້ທ ົ່ວໄປຕາມແຜນການນາໍເຂ້ົາ
ຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິຕອ້ງຂຶນ້ແຜນການນາໍເຂ້ົາຂອງຕນົ 6 ເດອືນ ຫລື 1 ປີ ສນິຄາ້ແຕລ່ະລາຍການ

ໂດຍເອົາແຜນການແຈງ້ໃຫພ້ະແນກການຄາ້ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຫລື ເຂດພິເສດຮບັຊາບແລວ້ນາໍເອົາ
ແຜນການດ ັງ່ກາ່ວໄປແຈງ້ໄວໜ້ວ່ຍງານ ບປດ (ຂະແໜງການຄາ້).

ໃນເວລານາໍເຂ້ົາສນິຄາ້ແຕລ່ະຄ ັງ້ ຜູນ້າໍເຂ້ົາຕອ້ງປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍ
ໄປແຈງ້ຕ່ໍໜວ່ຍງານ ບປດ (ຂະແໜງການຄາ້) ເພ່ືອຫກັຕວົເລກອອກ ແລວ້ໄປເສັຍພາສີ-ອາກອນ ຕາມ
ລະບຽບການ ແລະ ປ່ອຍສນິຄາ.
2.2. ລດົ ແລະ ສີ້ນສວ່ນປະກອບລດົ
ຜູນ້າໍເຂ້ົາຕອ້ງປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈງ້ ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍ ຍື່ ນຢູ່ ກະຊວງ

ຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເພ່ືອຂໍອອກອະນຍຸາດເຕັກນກິ, ສາໍລບັສີນ້ສວ່ນ ຕອ້ງຜາ່ນ
ແຜນການ ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລວ້ນາໍເອົາຕວົເລກດ ັງ່ກາ່ວໄຍື່ ນຢູຂ່ະແໜງການເງນິ ເພ່ືອເສັຍພາສີ-
ອາກອນຕາມລະບຽບການ, ຫລງັຈາກນ ັນ້ ນາໍເອົາເອກະສານທງັໝດົມາຍື່ ນຢູກ່ະຊວງການຄາ້ ເພ່ືອອອກ
ໃບອະນຍຸາດນາໍເຂ້ົາ ແລວ້ໄປແຈງ້ຕ່ໍໜວ່ຍງານ ບປດ.
2.3. ສິນຄາ້ເກອືດຫາ້ມ
ຜູນ້າໍເຂ້ົາຕອ້ງປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍຍື່ ນຢູກ່ະຊວງກຽ່ວຂອ້ງ,

ກະຊວງກຽ່ວຂອ້ງນາໍສະເໜີ ຫອ້ງວາ່ການສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ເພ່ືອຂໍອະນຍຸາດພາຍຫລງັໄດຮ້ບັ
ການເຫັນດແີລວ້ ຜູນ້າໍເຂ້ົານາໍເອົາເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ ໄປແຈງ້ຢູໜ່ວ່ຍງານ ບປດ.
2.4. ສິນຄາ້ທ່ີຂະແໜງການຄຸມ້ຄອງ
ຜູນ້າໍເຂ້ົາຕອ້ງປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍ ຍື່ ນຢູກ່ະຊວງ

ກຽ່ວຂອ້ງ. ( ກະຊວງ ຫລື ພະແນກການຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຫລື ເຂດພິເສດ) ຂະແໜງການ
ກຽ່ວຂອ້ງອອກອະນຍຸາດແລວ້ໄປແຈງ້ຢູໜ່ວ່ຍງານ ບປດ.



2.5. ສິນຄາ້ກະຊວງການຄາ້ຄຸມ້ຄອງ
ໃບສະເໜີ, ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍ ສາໍລບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກດັໃຫຄ້ດັຕດິບດົສະຫລບຸ

ແລະ ແຜນການມາຍື່ ນຢູກ່ະຊວງການຄາ້ ເພ່ືອອອກໃບອະນຍຸາດນາໍເຂ້ົາ. ຫລງັຈາກນ ັນ້ ຜູນ້າໍເຂ້ົາແຈງ້
ເອກະສານຢູສ່ະໜາມບນິ ຫລື ໜວ່ຍງານ ບປດ.
3. ສາໍລບັການນາໍເຂ້ົາເຄື່ ອງຂອງໂຄງການ
3.1. ເຄື່ ອງຂອງທົ່ວໄປ
ຜູນ້າໍເຂ້ົາເຄື່ ອງຂອງໂຄງການ, ນກັການທດູ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ຊຽ່ວຊານຕາ່ງປະເທດ, ລງົທຶນ

ຕາ່ງປະເທດ, ລງົທຶນພາຍໃນ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍ ໄປ
ຍື່ ນຢູກ່ະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ຫລື ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຫລື ກະຊວງກຽ່ວ
ຂອ້ງ. ຫລງັຈາກນ ັນ້ ກະຊວງດ ັງ່ກາ່ວ ສ ົ່ງໃບອະນມຸດັໃຫໜ້ວ່ຍງານ ບປດ.
3.2. ພາຫະນະ
ຜູນ້າໍເຂ້ົາພາຫະນະໂຄງການ, ນກັການທກູ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ຊຽ່ວຊານຕາ່ງປະເທດ, ລງົທຶນ

ຕາ່ງປະເທດ, ລງົທຶນພາຍໃນ ປະກອບເອກະສານເຊ່ັນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈງ້ລາຄາ, ໃບຫຸມ້ຫ່ໍ ໄປຍື່ ນຢູ່
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ຫລື ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຫລື ກະຊວງກຽ່ວຂອ້ງ.
ຫລງັຈາກນ ັນ້ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງສ ົ່ງໃບອະນມຸດັມາຍງັ ກະຊວງການຄາ້ ເພ່ືອອກໃບອະນຍຸາດການນາໍ
ເຂ້ົາ ພາຫະນະ ພາຍຫລງັໄດໃ້ບອະນຍຸາດນາໍເຂ້ົາພາຫະນະແລວ້ ໄປແຈງ້ຕ່ໍໜວ່ຍງານ ບປດ.
4. ສາໍລບັການຈລໍະຈອນສນິຄາພາຍໃນປະເທດ

ການກວດກາການຈລໍະຈອນສນິຄາ້ຕາມເສ້ັນທາງຕາ່ງໆຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແມນ່ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຄາໍ
ສ ັ່ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ສະບບັເລກທີ 12/ນຍ ວາ່ດວ້ຍການຢດຸເຊົາການກວດກາການເກບັຄາ່ທາໍນຽມ
ແລະ ຄາ່ບໍລິການຕາ່ງໆນອກລະບບົ ໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍສນິຄາ້ຕາມເສ້ັນທາງຕາ່ງໆຢູພ່າຍໃນປະເທດ
ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ.

ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັແຈງ້ການສະບບັນີ,້ ຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ
ເຂດພິເສດ ຈ ົງ່ແຈງ້ກຽ່ວກບັ ຂ ັນ້ຕອນການເດນີເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫໜ້ວ່ຍງານກຽ່ວຂອ້ງຂອງຂະແໜງ
ການຕນົຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກໍ່ອອກຂາ່ວທາງສື່ ມວນຊນົ ເພ່ືອແຈງ້ໃຫມ້ວນຊນົໄດ້
ຮບັຊາບຢາ່ງທົ່ວເຖງິ. ສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນການປະກອບເອກະສານທ່ີເຄຍີປະຕບິດັໃນຜາ່ນມາແມນ່ໃຫປ້ບັປງຸ
ແກໄ້ຂຕາມຈດິໃຈຂອງແຈງ້ການສະບບັນີ.້

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງແຈງ້ມາຍງັທາ່ນເພ່ືອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເນືອ້ໃນແຈງ້ການສະບບັນີຢ້າ່ງເຂັມ້ງວດ.

ຫວົໜາ້ຫອ້ງວາ່ການສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ.


