ສາທາລະນະລດ
ັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ 2387/ອຄ.ກຂອ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 15 ທັນວາ 2011
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງ
ວ່າດ້ວຍການມອບສິດໃຫ້ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ ໍາແຫ່ງຊາດລາວອອກ ແລະ
ຄຸມ
້ ຄອງໃບຢັງຢື
້ ນແຫຼງ່ ກາເນີ
ໍ ດສິນຄ້າ ປະເພດທີ່ ໄດ້ຮ ັບສິດທິພິເສດດ້ານການຄ້າ


ອີງໃສ່ດ ໍາລ ັດເລກທີ 228/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 22 ເມສາ 2010 ວ່າດ້ວຍແຫຼງ່ ກາເນີ
ໍ ດສິນຄ້ານ ໍາເຂົ້າ
ແລະ ສງົ່ ອອກ;



ອີງໃສ່ໃບສະເໜີຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ ໍາແຫ່ງຊາດ ສະບ ັບເລກທີ 0937/ສຄອ,
ລ ົງວ ັນທີ 17 ສິງຫາ 2010, ເລກທີ 1383/ສຄອ, ລ ົງວ ັນທີ 24 ທັນວາ 2010, ເລກທີ 1511/
ສຄອ, ລ ົງວ ັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2011;



ອີງໃສ່ ບ ົດລາຍງານກ່ຽວກ ັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ປຶ ກສາຫາລືກຽ່ ວກ ັບຂນຕອນການມອບ
ັ້
CO,
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃຫ້ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່
ໍ
ງຊາດ ສະບ ັບເລກທີ 1196/
ຫອຄ, ລ ົງວ ັນທີ 3 ມິຖນ
ຸ າ 2011;



ອີງໃສ່ການຄນຄວ້
ົ້
າດ້ານວິຊາການຂອງກ ົມກ່ຽວຂ້ອງ.

ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າອອກຂໍຕ
້ ົກລ ົງ:
ມາດຕາ 1. ມອບສິດໃຫ້ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ ໍາແຫ່ງຊາດລາວອອກ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງ
ໃບຢັງຢື
້ ນແຫຼງ່ ກາເນີ
ໍ ດສິນຄ້າ ປະເພດທີ່ ໄດ້ຮ ັບສິດທິພິເສດດ້ານການຄ້າເຊັ່ ນ: Form AK, Form CO
Korea, Form E, Form SPT, Form AANZ ແລະ Form AJ ນ ັບແຕ່ວ ັນທີ 1 ກໍລະກ ົດ 2012
ເປັນຕນໄປ.
ົ້
ສ່ວນຟອມອື່ ນໆນອກຈາກນີແ
້ ມ ່ນ ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນ
ການອອກ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງຕາມພາລະບ ົດບາດ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງຜູໃ້ ຫ້ສດ
ິ ທິພິເສດດ້ານການຄ້າ
ການ
ໍ ົດໄວ້.

ມາດຕາ 2. ໃຫ້ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່
ໍ
ງຊາດລາວ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການອອກ ແລະ ຄຸມ
້
ຄອງໃບຢັງຢື
້ ນແຫຼງ່ ກາເນີ
ໍ ດສິນຄ້າ ແຕ່ລະຊະນິດຟອມຕາມທີ່ ໄດ້ມອບໝາຍ ໃນມາດຕາ 1 ຂ້າງເທິງນີ້
ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ນ ັບແຕ່ຂນສູ
ັ້ ນກາງເຖິງຂນແຂວງ
ັ້
ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
ມາດຕາ 3. ການອອກຟອມໃບຢັງຢື
້ ນແຫຼງ່ ກາເນີ
ໍ ດສິນຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຂໍກ
້ ໍານ ົດ
ຕ່າງໆ ເພື່ ອຢັງຢື
້ ນການໄດ້ເງື່ ອນໄຂແຫຼງ່ ກາເນີ
ໍ ດສິນຄ້າ ທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 7, 8, 9 ແລະ 10
ຂອງດ ໍາລ ັດເລກທີ 228/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 22 ເມສາ 2010 ແລະ ຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ ໃນລະບຽບການ
ຂອງແຕ່ລະກອບສ ັນຍາ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບແຕ່ລະຟອມ.
ມາດຕາ 4. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ ໍາແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນເຈົາ້ ການຮ ັບຜິດຊອບໃນການ
ຄນຄວ້
ົ້
າ ອອກລະບຽບການເພື່ ອຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານດງັ່ ກ່າວ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງສອດຄ່ອງກ ັບນະໂຍບາຍ ແລະ
ລະບຽບການຂອງບ ັນດາປະເທດ ຜູໃ້ ຫ້ສິດທິພິເສດດ້ານການຄ້າແຕ່ລະກອບ ພ້ອມທັງຮ ັບຜິດຊອບໃນການ
ອອກ, ການກວດກາຕິດຕາມການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຮ ັດກຸມ.
ມາດຕາ 5. ເພື່ ອເປັນເອກະພາບ ໃນການປະຕິບ ັດຫຼ ກ
ັ ການຄຸມ
້ ຄອງລດ
ັ , ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະ
ກາແຫ່
ໍ
ງຊາດລາວ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຫຼກ
ັ ການສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ, ເປັນທ ໍາຕໍ່ ທຸກໆຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສງົ່
ອອກ, ປະຕິບ ັດໜ້າທີ່ ໃນການເກັບຄ່າທ ໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕາມລດ
ັ ຖະບ ັນຍ ັດ ເລກທີ 03/ປປທ,
ລ ົງວ ັນທີ 19 ພະຈິກ 2008 ເພື່ ອມອບເຂົ້າງ ົບປະມານຂອງລດ
ັ ພ້ອມທັງສະຫຼຸ ບລາຍງານໃຫ້ກະຊວງຊາບ
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ (ເດືອນ, ງວດ, ປີ ).
ມາດຕາ 6. ກ່ອນການມອບໂອນໃຫ້ກ ົມການນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ສງົ່ ອອກສ ົມທົບກ ັບພະແນກອຸດສາຫະກາໍ
ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເພື່ ອແຈ້ງ ແລະ ລຸລວ
່ ງເຫດຜົນ ທີ່ ຕ້ອງການມອບໂອນວຽກງານ
ດງັ່ ກ່າວ ໃຫ້ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ ໍາເປັນຜູອ
້ ອກ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງໃບຢັງຢື
້ ນແຫຼງ່ ກາເນີ
ໍ ດສິນຄ້າ
ທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 1 ພ້ອມທັງກະກຽມຈ ັດຕງການຝຶ
ັ້
ກອ ົບຮ ົມ ເພື່ ອສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ ຈະ
ຮ ັບຜິດຊອບ ການອອກ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງໃບຢັງຢື
້ ນແຫຼ ງ
່ ກາເນີ
ໍ ດສິນຄ້າ ດງັ່ ກ່າວນີໃ້ ຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງ
ເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ທົ່ ວເຖິງ.
ມາດຕາ 7. ມອບໃຫ້ກ ົມການນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ສງົ່ ອອກ, ພະແນກອຸດສາຫະກ ໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ສ ົມທົບກ ັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ ໍາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຫ້ອງການສະພາການ

ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາຂອງແຂວງ,
ໍ
ນະຄອນຫຼວງ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດການມອບໂອນວຽກງານ ການອອກ
ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງໃບຢັງຢື
້ ນແຫຼງ່ ກາເນີ
ໍ ດສິນຄ້າຕ ົວຈິງ ໃຫ້ມຜ
ີ ນ
ົ ສ ໍາເລັ ດ ແລະ ທັນກ ັບເວລາພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້
ບ ັນດາປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊາບຢ່າງທົ່ ວເຖິງ ກ່ຽວກ ັບການມອບໂອນດງັ່ ກ່າວ.
ມາດຕາ 8. ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ສ ັກສິດນ ັບແຕ່ມລ
ື້ ງົ ລາຍເຊັ ນ ເປັນຕນໄປ.
ົ້
ລດ
ັ ຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ

