ສາທາລະນະລດ
ັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນະຖາວອນ
ຫ້ອງວ່າການສ ໍານ ັກງານນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ

ເລກທີ

1691/ຫສນຍ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 07/10/2004

ແຈ້ງການ
ເຖິງ

: ບ ັນດາກະຊວງ, ອ ົງການທຽບເທົ່ າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ, ເຂດພິເສດ,
ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ້
ົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດລ ົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ລ ົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດ
ທົ່ ວປະເທດ.

ເລື່ ອງ : ຂນຕອນການດ
ັ້
ໍາເນີນເອກະສານ ເພື່ ອນ ໍາເຂົ້າ-ສງົ່ ອອກ ແລະ ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າຢູພ
່ າຍ
ໃນປະເທດ.
- ອີງຕາມດ ໍາລດ
ັ ວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້ ຄອງການສງົ່ ອອກ ແລະ ການນ ໍາເຂົ້າ ສະບ ັບເລກທີ 205/ນຍ, ລ ົງ
ວ ັນທີ 10/10/2001.
- ອີງຕາມຄ ໍາສງັ່ ຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອ ໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການນ ໍາເຂົ້າ-ສງົ່ ອອກ
ແລະ ຈໍລະຈອນສິນຄ້າຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ ສະບ ັບເລກທີ 24/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 22/09/2004.
ຫ້ອງວ່າການສ ໍານ ັກງານນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ ຂໍຖເື ປັນກຽດແຈ້ງ ກ່ຽວກ ັບ ຂນຕອນການດ
ັ້
ໍາເນີນ
ເອກະສານເພື່ ອນ ໍາເຂົ້າ-ສງົ່ ອອກ ສິນຄ້າດງັ່ ນີ້ :
- ຜູດ
້ ໍາເນີນທຸລະກິດນ ໍາເຂົ້າ-ສງົ່ ອອກ ຫລື ຜູປ
້ ະກອບການອື່ ນໆ ທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງນ ໍາເຂົ້າ-ສງົ່ ອອກສິນຄ້າ
ຫລື ເຄື່ ອງຂອງຕ່າງໆ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄ ົບຖ້ວນ ແລ້ວຍື່ ນຕາມຂນຕອນຕ່
ັ້
າງໆດງັ່ ນີ້ :
1. ສ ໍາລ ັບສິນຄ້າຂາອອກ
1.1. ສິນຄ້າທົ່ ວໄປ
ຜູສ
້ ງົ່ ອອກ ປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ມາແຈ້ງຢູໜ
່ ວ
່ ຍງານ ບປດ ປະຈາໍ
ດ່ານ, ເພື່ ອກວດກາ ແລະ ປ່ອຍສິນຄ້າ.
1.2. ສິນຄ້າກະຊວງການຄ້າຄຸມ
້ ຄອງ (ເພັ ດຫຍາບ, ເພັ ດທີ່ ເຈຍລະໄນ)
ຜູສ
້ ງົ່ ອອກຕ້ອງປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ມາຍື່ ນຢູກ
່ ະຊວງການ
ຄ້າ ເພື່ ອອອກໃບອະນຸຍາດສງົ່ ອອກ. ຫລ ັງຈາກນນັ້ ຜູສ
້ ງົ່ ອອກໄປຍື່ ນເອກະສານຢູສ
່ ະໜາມບິນ ຫລື

ໜ່ວຍງານ ບປດ ເພື່ ອກວດກາ ແລະ ປ່ອຍສິນຄ້າ.
1.3. ສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ
ຜູສ
້ ງົ່ ອອກຕ້ອງປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ຍື່ ນຢູກ
່ ະຊວງ
ກ່ຽວຂ້ອງ, ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງນ ໍາສະເໜີຫາຫ້ອງວ່າການສ ໍານ ັກງານນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ ເພື່ ອຂໍອະນຸຍາດ,
ພາຍຫລ ັງທີ່ ໄດ້ຮ ັບການເຫັ ນດີຈາກຫ້ອງວ່າການສ ໍານ ັກງານນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີແລ້ວ ຜູສ
້ ງົ່ ອອກນ ໍາ
ເອກະສານດງັ່ ກ່າວ ໄປແຈ້ງຢູໜ
່ ວ
່ ຍງານ ບປດ.
1.4.ສິນຄ້າຂະແໜງການຄຸມ
້ ຄອງ
ຜູສ
້ ງົ່ ອອກຕ້ອງປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ຢື່ ນຢູຂ
່ ະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ (ກະຊວງ ຫລື ພະແນກການຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຫລື ເຂດພິເສດ) ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງອອກໃບອະນຸຍາດແລ້ວໄປແຈ້ງໜ່ວຍງານ ບປດ.
2. ສ ໍາລ ັບສິນຄ້າຂາເຂົ້າ.
2.1. ສິນຄ້າທົ່ ວໄປຕາມແຜນການນ ໍາເຂົ້າ
ຜູດ
້ ໍາເນີນທຸລະກິດຕ້ອງຂຶນ
້ ແຜນການນ ໍາເຂົ້າຂອງຕ ົນ 6 ເດືອນ ຫລື 1 ປີ ສິນຄ້າແຕ່ລະລາຍການ
ໂດຍເອົ າແຜນການແຈ້ງໃຫ້ພະແນກການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຫລື ເຂດພິເສດຮ ັບຊາບແລ້ວນ ໍາເອົ າ
ແຜນການດງັ່ ກ່າວໄປແຈ້ງໄວ້ໜວ
່ ຍງານ ບປດ (ຂະແໜງການຄ້າ).
ໃນເວລານ ໍາເຂົ້າສິນຄ້າແຕ່ລະຄງັ້ ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າຕ້ອງປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່
ໄປແຈ້ງຕໍ່ ໜ່ວຍງານ ບປດ (ຂະແໜງການຄ້າ) ເພື່ ອຫັກຕ ົວເລກອອກ ແລ້ວໄປເສັຍພາສີ-ອາກອນ ຕາມ
ລະບຽບການ ແລະ ປ່ອຍສິນຄາ.
2.2. ລດ
ົ ແລະ ສີ້ນສ່ວນປະກອບລດ
ົ
ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າຕ້ອງປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງ ລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ຍື່ ນຢູ່ ກະຊວງ
ຄ ົມມະນາຄ ົມຂ ົນສງົ່ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ ສາ້ ງເພື່ ອຂໍອອກອະນຸຍາດເຕັກນິກ, ສ ໍາລບ
ັ ສີນ
້ ສ່ວນ ຕ້ອງຜ່ານ
ແຜນການ ກະຊວງອຸດສາຫະກ ໍາ ແລ້ວນ ໍາເອົ າຕ ົວເລກດງັ່ ກ່າວໄຍື່ ນຢູຂ
່ ະແໜງການເງິນ ເພື່ ອເສັຍພາສີອາກອນຕາມລະບຽບການ, ຫລ ັງຈາກນນັ້ ນ ໍາເອົ າເອກະສານທັງໝດ
ົ ມາຍື່ ນຢູກ
່ ະຊວງການຄ້າ ເພື່ ອອອກ
ໃບອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າ ແລ້ວໄປແຈ້ງຕໍ່ ໜ່ວຍງານ ບປດ.
2.3. ສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ
ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າຕ້ອງປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ຍື່ ນຢູກ
່ ະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ,
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງນ ໍາສະເໜີ ຫ້ອງວ່າການສ ໍານ ັກງານນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ເພື່ ອຂໍອະນຸຍາດພາຍຫລ ັງໄດ້ຮ ັບ
ການເຫັ ນດີແລ້ວ ຜູນ
້ ໍາເຂົ້ານ ໍາເອົ າເອກະສານດງັ່ ກ່າວ ໄປແຈ້ງຢູໜ
່ ວ
່ ຍງານ ບປດ.
2.4. ສິນຄ້າທີ່ ຂະແໜງການຄຸມ
້ ຄອງ
ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າຕ້ອງປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ຍື່ ນຢູກ
່ ະຊວງ
ກ່ຽວຂ້ອງ. ( ກະຊວງ ຫລື ພະແນກການຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຫລື ເຂດພິເສດ) ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງອອກອະນຸຍາດແລ້ວໄປແຈ້ງຢູໜ
່ ວ
່ ຍງານ ບປດ.

2.5. ສິນຄ້າກະຊວງການຄ້າຄຸມ
້ ຄອງ
ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ສ ໍາລບ
ັ ນາມ
ໍ້ ັນເຊືອ
້ ໄຟ ແລະ ອາຍແກັດໃຫ້ຄ ັດຕິດບ ົດສະຫລຸບ
ແລະ ແຜນການມາຍື່ ນຢູກ
່ ະຊວງການຄ້າ ເພື່ ອອອກໃບອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າ. ຫລ ັງຈາກນນັ້ ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າແຈ້ງ
ເອກະສານຢູສ
່ ະໜາມບິນ ຫລື ໜ່ວຍງານ ບປດ.
3. ສ ໍາລ ັບການນ ໍາເຂົ້າເຄື່ ອງຂອງໂຄງການ
3.1. ເຄື່ ອງຂອງທົ່ ວໄປ
ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າເຄື່ ອງຂອງໂຄງການ, ນ ັກການທູດ, ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ້
ົນ, ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ລ ົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດ, ລ ົງທຶນພາຍໃນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ໄປ
ຍື່ ນຢູກ
່ ະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫລື ຄະນະກາມະການແຜນການ
ໍ
ແລະ ການລ ົງທຶນ ຫລື ກະຊວງກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ຫລ ັງຈາກນນັ້ ກະຊວງດງັ່ ກ່າວ ສງົ່ ໃບອະນຸມ ັດໃຫ້ໜວ
່ ຍງານ ບປດ.
3.2. ພາຫະນະ
ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າພາຫະນະໂຄງການ, ນ ັກການທູກ, ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ້
ົນ, ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ລ ົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດ, ລ ົງທຶນພາຍໃນ ປະກອບເອກະສານເຊັ່ ນ : ໃບສະເໜີ, ໃບແຈ້ງລາຄາ, ໃບຫຸມ
້ ຫໍ່ ໄປຍື່ ນຢູ່
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫລື ຄະນະກາມະການແຜນການ
ໍ
ແລະ ການລ ົງທຶນ ຫລື ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫລ ັງຈາກນນັ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສງົ່ ໃບອະນຸມ ັດມາຍ ັງ ກະຊວງການຄ້າ ເພື່ ອອກໃບອະນຸຍາດການນ ໍາ
ເຂົ້າ ພາຫະນະ ພາຍຫລ ັງໄດ້ໃບອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າພາຫະນະແລ້ວ ໄປແຈ້ງຕໍ່ ໜ່ວຍງານ ບປດ.
4. ສ ໍາລ ັບການຈໍລະຈອນສິນຄາພາຍໃນປະເທດ
ການກວດກາການຈໍລະຈອນສິນຄ້າຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ ແມ ່ນໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມຄ ໍາ
ສງັ່ ຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ສະບ ັບເລກທີ 12/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຢຸດເຊົ າການກວດກາການເກັບຄ່າທ ໍານຽມ
ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆນອກລະບ ົບ ໃນການເຄື່ ອນຍ້າຍສິນຄ້າຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆຢູພ
່ າຍໃນປະເທດ
ຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ.
ພາຍຫລ ັງໄດ້ຮ ັບແຈ້ງການສະບ ັບນີ,້ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ັນ ແລະ
ເຂດພິເສດ ຈງົ່ ແຈ້ງກ່ຽວກ ັບ ຂນຕອນການເດີ
ັ້
ນເອກະສານດງັ່ ກ່າວ ໃຫ້ໜວ
່ ຍງານກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂະແໜງ
ການຕ ົນຊາບ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ພ້ອມກ ັນນນັ້ ກໍ່ ອອກຂ່າວທາງສື່ ມວນຊ ົນ ເພື່ ອແຈ້ງໃຫ້ມວນຊ ົນໄດ້
ຮ ັບຊາບຢ່າງທົ່ ວເຖິງ. ສ ໍາລບ
ັ ຂນຕອນການປະກອບເອກະສານທີ່
ັ້
ເຄີຍປະຕິບ ັດໃນຜ່ານມາແມ ່ນໃຫ້ປບ
ັ ປຸງ
ແກ້ໄຂຕາມຈິດໃຈຂອງແຈ້ງການສະບ ັບນີ.້
ດງັ່ ນນ,
ັ້ ຈຶ່ ງແຈ້ງມາຍ ັງທ່ານເພື່ ອຊາບ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດເນືອ
້ ໃນແຈ້ງການສະບ ັບນີຢ
້ າ່ ງເຂັມ
້ ງວດ.
ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສ ໍານ ັກງານນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ.

