ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງການຄ້າ

ເລກທີ 0756/ກຄ.ພນ
ວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 20 ມິຖນ
ຸ າ 2001

ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ
ວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້ ຄອງການນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ຈາໜ່
ໍ າຍແກັສຫຸງຕມ
ົ້


ອີງຕາມ ກ ົດໝາຍລ ັດຖະບານ ເລກທີ 01/ສພຊ, ລ ົງວ ັນທີ 08/03/95;



ອີງຕາມ ກ ົດໝາບວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດ ເລກທີ 0394/ສພຊ, ລ ົງວ ັນທີ 18/07/94;



ອີງຕາມ ກ ົດໝາຍອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປລາວ;



ອີງຕາມດ ໍາລດ
ັ ວ່າດ້ວຍການຈ ັດຕງັ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງການຄ້າ ເລກທີ 24/ນຍ,
ລ ົງວ ັນທີ 24/03/99.
ລ ັດຖະມ ົນຕີ ວ່າການກະຊວງການຄ້າ ອອກຂໍກ
້ ໍານ ົດ

ພາກທີ I
ວ່າດ້ວຍຫຼກ
ັ ການລວມ
ມາດຕາ 1. ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດສະບ ັບນີວ
້ າງອອກ ເພື່ ອແນໃສ່ຄມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກິດການຄ້າແກັສຫຸງ
ຕມ,
ົ້
ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອ ັນຖືກກ ົດໝາຍ ຂອງຜູດ
້ ໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູຊ
້ ົມໃຊ້, ເພີ່ ມທະວີຄວາມ
ສ ັກສິດໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ຂອງລດ
ັ ໃນຂະແໜງການຄ້າ ຊຸກຍູກ
້ ານຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ
ຂອງຊາດ.
ມາດຕາ

2.

ແກັສຫຸງຕມ
ົ້

ເປັນເຊືອ
້ ເພີງຊະນິດໜຶ່ ງ

ເໝາະແກ່ການໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກາປຸ
ໍ ງແຕ່ງ

ແຕ່

ກ ົງກ ັນຂ້າມ ຖ້ຫາກການຄຸມ
້ ຄອງ ຫຼື ການນ ໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ມາດຖານເຕັກນິກ ກໍສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ຊ ັບສິນໄດ້.

ມາດຕາ 3. ທຸກການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງບ ັນດາຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດການຄ້າ ແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ຕ້ອງປະຕິບ ັດ
ຕາມບ ັນດາແຈ້ງການ, ຂໍກ
້ ໍານ ົດ ແລະ ລະບຽບກ ົດໝາຍ ຂອງທຸກຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ
ຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ ແລະ ຂໍກ
້ ໍານ ົດສະບ ັບນີ້ ໄດ້ລວມເອົ າວິສາຫະກິດນ ໍາເຂົ້າອາຍແກັສ ແລະ ຖ ັງແກັສ , ໂຮງ
ບ ັນຈຸແກັສ ແລະ ຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສ.

ພາກທີ II
ວ່າດ້ວຍມາດຖານ, ເງື່ ອນໄຂການນ ໍາເຂົ້າແກັສຫຸງຕມ
ົ້
ມາດຕາ 4. ວິສາຫະກິດ ຫຼື ທຸລະກິດ ນ ໍາເຂົ້າແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມເງື່ ອນໄຂດງັ່ ນີ:້
4.1 ຂຶນ
້ ທະບຽນວິສາຫະກິດ ນ ໍາກະຊວງການຄ້າ.
4.2

ມີທະບຽນເຄື່ ອງໝາຍການຄ້າ

ທີ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ

ຈາກອ ົງການທີ່ ມີໜາ້ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ຢູ່

ສປປລາວ.
4.3 ມີໂຮງບ ັນຈຸແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ແລະ ລະບ ົບສາງທີ່ ເປັນກາມະສິ
ໍ
ດ ຂອງວິສາຫະກິດ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່
ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດຕາມກ ົດໝາຍ.
4.4 ມີລະບ ົບການປ້ອງກ ັນອ ັກຄີໄພ ທີ່ ຖືກຕ້ອງຕາມາດຖານເຕັກນິກ.
4.5 ມີຮາ້ ນຈາໜ່
ໍ າຍ (ຂາຍຍ່ອຍ) ແກັສຫຸງຕມເປັ
ົ້
ນກາມະສິ
ໍ
ດ ຫຼື ເປັນຕ ົວແທນຈາໜ່
ໍ າຍຂອງວິ
ສາຫະກິດ.
4.6 ມີພາຫະນະຂ ົນສງົ່ ກ່ຽວກ ັບວ ັດຖຸ ອ ັນຕະລາຍຕາມລະບຽບຂອງ ຄຂປກ.
ມາດຕາ

5.

ວິສາຫະກິດທີ່ ມີເງື່ ອນໄຂໃນມາດຕາ

04

ແລ້ວນນັ້

ຈະຕ້ອງປະຕິບ ັດເງື່ ອນໄຂ

ຫຼກ
ັ ການນ ໍາເຂົ້າດງັ່ ນີ້ ໋
5.1 ມີແຜນການນ ໍາເຂົ້າແກັສເປັນງວດ, ປີ ໂດຍຜ່ານການຮ ັບຮອງເອົ າຈາກຂະແໜງການຄ້າ
5.2 ແຈ້ງສິນຄ້ານ ໍາເຂົ້າຕາມລະບຽບການຂອງ ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ການເງິນ
5.3 ຕ້ອງເສຍພາສີ-ອາກອນ ຕາມລະບຽບຫຼ ກ
ັ ການ

ແລະ

5.4 ຂະໜາດບ ັນຈຸ, ນາໜັ
ໍ້ ກຖ ັງ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍການຄ້າຂອງ ວິສາຫະກິດຕ້ອງຕິດໄວ້ໃນແຕ່
ລະຖ ັງ
5.5 ການຊ ໍາລະສະສາງ ດ້ານການເງິນ ຕ້ອງຜ່ານລະບ ົບທະນາຄານທີ່ ຕງຢູ
ັ້ ່ ສປປລາວ
5.6 ຕ້ອງລາຍງານສິນຄ້າ ຄ້າງສາງປະຈາງວດ
ໍ
ໃຫ້ພະແນກການຄ້າແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ແລະ ເຂດພິເສດ ກ່ອນວ ັນທີ 15 ຂອງງວດຕໍ່ ໄປ
5.7 ຕ້ອງປະຕິບ ັດລະບຽບດ້ານລາຄາ ຕາມການອະນຸມ ັດຂອງຂະແໜງການຄ້າ ທີ່ ມີໜາ້ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ
ມາດຕາ 6. ບຸກຄ ົນ, ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ມີບໍ່ນອນ ຢູໃ່ ນມາດຕາ 04 ແລະ 05 ແມ ່ນບໍ່ ມີສິດນ ໍາເຂົ້າອາຍແກັສ
ແລະ ຖ ັງແກັສ, ຖ້ານ ໍາເຂົ້າຈະຖືວາ່ ເປັນ ສິນຄ້າທີ່ ຜິດກ ົດໝາຍ ແລະ ຈະຖືກປະຕິບ ັດວິໄນຕາມລະບຽບ
ກ ົດໝາຍຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ

ພາກທີ III
ວ່າດ້ວຍການຈາໜ່
ໍ າຍ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສຫຸງຕມ
ົ້
ມາດຕາ 7. ຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ຈະດ ໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ ຕ້ອງມີ:


ໃບອະນຸຍາດເປັນຕ ົວແທນຈາໜ່
ໍ າຍຈາກບໍລິສ ັດຜູນ
້ ໍາເຂົ້າອາຍແກັສ



ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກຂະແໜງການຄ້າ



ໃບທະບຽນອາກອນຈາກພະແນກການເງິນ

ມາດຕາ 8. ຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ຕ້ອງປະຕິບ ັດດງັ່ ນີ:້
8.1 ທີ່ ຕງຕ້
ັ້ ອງຫ່າງຈາກບ່ອນທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮ້ອນຢ່າງໜ້ອຍ 50 ແມັດ ແລະ ລະດ ັບພື້ນ
ຂອງຮ້ານຕ້ອງບໍ່ ຕາໍ່ ກວ່າລະດ ັບພື້ນພາຍນອກ ແລະ ໜ້າທາງ, ຖ້າເປັນຕຶກແຖວ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ
ໃຫ້ສະສ ົມແກັສບໍ່ ໃຫ້ກາຍ 700 ກິໂລກຣາມ ຕໍ່ ໜຶ່ ງຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສ, ຖ້າເປັນເຮືອນດ່ຽວ ຫຼື
ເດີ່ ນ
້ ກວ້າງຂວາງໃຫ້ສະສ ົມໄດ້ ບໍ່ ກາຍ 1500 ກິໂລກຣາມ

8.2

ຖ ັງຕ້ອງວາງໃຫ້ເປັນລະບຽບ

ບໍ່ ວາງຊະຊາຍ-ກີດຂວາງ

ເສັ້ນທາງໄປມາ, ຕ້ອງຕງຖ
ັ້ ັງແກັສຫຸງຕມໄວ້
ົ້
ໃນສະຖານທີ່

ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ

ກໍ່ ຄື

ທີ່ ຈ ັດໄວ້ສະເພາະເທົ່ ານນ,
ັ້
ມີທາງ

ຍ່າງເຂົ້າ-ອອກໄດ້ສະດວກ ແລະ ຕ້ອງຕງຫ່
ັ້ າງຈາກ ຝາອາຄານ ຢ່າວໜ້ອຍ 60 ຊ ັງຕີແມັດ,
ການວາງຖ ັງແກັສ ແມ ່ນບໍ່ ໃຫ້ກາຍ 2 ຊນ,
ັ້
ຖ ັງແກັສຕ້ອງຕງຕ
ັ້ ົງ ໃຫ້ວາວປິ ດ-ເປີ ດຢູ່ ຂ້າງເທິງ
ສະເໝີ
8.3 ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ຖາ່ ຍເທ ຫຼື ຄ່ຍນຖ່າຍແກັສ ລະຫວ່າງຖ ັງຕໍ່ ຖ ັງ ຫຼື ຈາກຖ ັງໄປຍ ັງສິ່ ງບ ັນຈຸອນ
ື່ ໃນ
ຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຫ້າມເຮັດການບ ັນຈຸແກັສໃນຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍ
8.4 ພາຍໃນຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສ ຕ້ອງຕິດຕງເຄື່
ັ້ ອງດ ັບເພີງ ຊະນິດທີ່ ດ ັບເພີງອ ັນເກີດຈາກແກັສ ,
ນາມ
ໍ້ ັນເຊືອ
້ ໄຟ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າລ ັດວ ົງຈອນ ຊຶ່ ງສາມາດຊ່ວຍດ ັບເພີງ ໃນເບືອ
້ ງຕນສ່
ົ້ ວນໃດ
ສ່ວນໜຶ່ ງໄດ້
ມາດຕາ 9. ຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ຕ້ອງຕິດຕງເຄື່
ັ້ ອງໝາຍການຄ້າຂອງ

ບໍລິສ ັດຜູນ
້ ໍາເຂົ້າ ແລະ

ລາຄາຂາຍໜ້າຮ້ານ, ຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ຕ້ອງຈາໜ່
ໍ າຍສະເພາະແຕ່ແກັສ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວ
ກ ັບແກັສ

ທີ່ ມີເຄື່ ອງໝາຍການຄ້າຂອງ

ບໍລິສ ັດຜູນ
້ ໍາເຂົ້າເທົ່ ານນ,
ັ້

ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ເອົ າແກັສຫຸງຕມ
ົ້

ທີ່ ບໍ່ ໄດ້

ລ ົງທະບຽນການຄ້າ ໃນ ສປປລາວ ມາຂາຍຢ່າງເດັດຂາດ
ມາດຕາ 10. ພະນ ັກງານຂາຍ ຕ້ອງມີຄວາມຮູພ
້ ື້ນຖານ ກ່ຽວກ ັບແກັສ ແລະ ວິທີການຂາຍແກັສ, ບໍລິສ ັດ
ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າ ຕ້ອງຝຶກອ ົບຮ ົມຄວາມຮູ້ ພື້ນຖານ ແລະ ວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກ ັບແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນໃຫ້ແກ່
ຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍ ແລະ ພະນ ັກງານຈາໜ່
ໍ າຍ

ພາກທີ IV
ວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ມາດຕາ 11. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງລດ
ັ ມີສດ
ິ ລ ົງກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ບ ັນດາບໍລິສ ັດ
ແລະ ຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ໄດ້ທກ
ຸ ເວລາ ໂດຍມີການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ ຫຼື ບໍ່ ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກໍ່
ໄດ້, ຕາມໜ້າທີ່ ວິຊາສະເພາະຂອງຕ ົນ

ມາດຕາ 12. ບ ັນດາບໍລິສ ັດ ແລະ ຮ້ານຈາໜ່
ໍ າຍແກັສຫຸງຕມ
ົ້ ຕ້ອງໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ອ ໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ກວດກາ
ມາດຕາ 13. ຖ້າກວດເຫັ ນປະກ ົດການ ຫຼື ການກະທ ໍາທີ່ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມຂໍກ
້ ໍານ ົດສະບ ັບດງັ່ ກ່າວ ຫຼື
ລະບຽບກ ົດ ໝາຍ, ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ມີໜາ້ ທີ່ ຕ ັກເຕືອນ, ຫຼື ທັງຕ ັກເຕືອນ ພ້ອມປັບໃໝ ໃນມູນຄ່າ 500.000
ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ ໃນກໍລະນີຮາ້ ຍແຮງ, ຊຶ່ ງຈະນ ໍາຜົນເສຍຫາຍມາສູສ
່ ັງຄ ົມ, ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ມີສິດ ສງັ່
ໂຈະການດ ໍາເນີນທຸລະກິດຊວົ່ ຄາວ ໂດຍມີລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນລາຍງານຫາ ຂນເທິ
ັ້
ງ ເພື່ ອອອກຄ ໍາສງັ່ ຍຸດຕິ
ກິດຈະການໂດຍຖາວອນ ແລະ ດ ໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ
ມາດຕາ 14. ຖ້າກວດເຫັ ນສິນຄ້າ (ແກັສ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກ ັບແກັສ) ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ລ ົງທະບຽນການຄ້າ ຢູ່
ສປປລາວ ແມ ່ນຕ້ອງຍຶດມາເປັນຂອງລ ັດ ໂດຍບໍ່ ມີການໄຖ່ຖອນ ແລະ ເສຍພາສີຄນ
ື ໃດທັງສິນ
້ ພ້ອມທັງ
ປັບໃໝ ຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ ຂອງ ສປປລາວ

ພາກທີ V
ວ່າດ້ວຍການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ
ມາດຕາ 15. ໃຫ້ກ ົມການຄ້າພາຍໃນ, ພະແນກາກນຄ້າແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ແລະ ເຂດພິເສດ ຈ ັດ
ຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕາມ ພາລະບ ົດບາດ ໃນຂອບເຂດທີ່ ຕ ົນຮ ັບຜິດຊອບຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ
ມາດຕາ 16. ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ ມີຜນ
ົ ສ ັກສິດນ ໍາໃຊ້ນ ັບແຕ່ມລ
ື້ ງົ ລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ,
ົ້
ທຸກຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດ, ກ ົດລະບຽບໃນ
ເມື່ ອກ່ອນ ທີ່ ຂ ັດກ ັບເນືອ
້ ໃນຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດສະບ ັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖກ
ື ຍ ົກເລີກ
ລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ ວ່າການກະຊວງການຄ້າ
ພູມ ີ ທິບພະວອນ

