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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ  ເອກະລາດ  ປະຊາທປິະໄຕ  ເອກະພາບ  ວັດທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ               /ອຄ.ກຂອ 
              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ        ກ  ຍາ 2018 

 

“ຮາ່ງ” 
 

ຂໍໍ້ຕກົລງົ 
ວາ່ດວ້ຍສດິທາງການຄາ້ ຂອງ ຜ ູ້ຄາ້ຕາ່ງປະເທດ 

 
- ອີງຕາມດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

ສະບັບເລກທີ 230/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017. 
- ອີງຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ການສົື່ງອອກສິນຄ້າ, ສະບັບເລກທີ 114/ລບ, ລົງວັນທີ 06 

ເມສາ 2011.  
- ອີງຕາມການໃຫູ້ສັດຕະຍາບັນການເຂົໍ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກຂອງ ສປປ ລາວ, ຄັໍ້ງວັນທີ 21 

ທັນວາ 2012. 
 

ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ອອກຂໍໍ້ຕກົລງົ: 
 

ໝວດທີ I 
 ບດົບັນຍດັທົື່ວໄປ  

 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 
 ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ກໍານົດຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽ່ວກັບການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງ
ອອກສິນຄ້າຂອງ ຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອເປີດກວ້າງການຄ້າ ໂດຍສ້າງເງ ື່ອນໄຂເອ ໍ້ອອໍານວຍໃຫູ້ແກ່ການນໍາເຂົໍ້າ 
ແລະ ການສົື່ງອອກສິນຄ້າ, ແນໃສ່ຊຸກຍ ູ້ສົື່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການຜະລິດພາຍໃນ ໃຫູ້ມີຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ, 
ປະກອບສ່ວນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການເຊ ື່ອມໂຍງ
ເສດຖະກິດພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

 

ມາດຕາ 2   ສດິທາງການຄາ້ຂອງຜ ູ້ຄາ້ຕາ່ງປະເທດ  
 ສິດທາງການຄ້າຂອງຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ    ກາ ໃຫູ້ສິດໃນກາ   າ ຂ  າ ຫຼ  ສົື່ງອອກ      າຂອງຜ ູ້ຄ້າ
  າ       ທີື່ບໍື່ໄດູ້ຂ ໍ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢ ່ ສປປ ລາວ  າ     ອ  ຂ   ກ າ        ຂ    ກ           .  

  
ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 

 ຄໍາສັບທີື່ນໍາໃຊູ້ໃນຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ມີຄວາມໝາຍດັື່ງນີໍ້: 
1. ຜ ູ້ຄາ້ຕາ່ງປະເທດ (Foreign Traders) ໝາຍເຖິງ ຜ ູ້ຄ້າທີື່ຂ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ.    
2. ຜ ູ້ຄາ້ພາຍໃນ (Domestic Traders) ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດທີື່ໄດູ້ຂ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະ

ກິດ,            ກາ ຈໍາໜ່າຍ     າ     ສປປ ລາວ. 
3. ໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິ າ ກາ   າ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທາງການ   ອອກ   ໂ ຍ ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ, 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ     ອຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ   າຂອ      າ  າ      . 
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ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດການນາໍໃຊູ້ 
 ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ນໍາໃຊູ້ສໍາລັບ ຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດູ້ຮັບໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າ ຢ ່ ສປປ ລາວ.  

   

ໝວດທີ II 
ການນາໍເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກສນິຄາ້ ຂອ       າ  າ       

 

ມາດຕາ 5  ເງ ື່ອນໄຂການນາໍເຂົໍ້າ     ສົື່ງອອກສນິຄາ້ຂອງຜ ູ້ຄາ້ຕາ່ງປະເທດ 
 ການ  າ ຂ  າ ແລະ ສົື່ງອອກ     າ ຂອງ ຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ    ອ   ຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ            :  
1.                າ ກາ   າ; 
2. ນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ສິນຄ້າຜ່ານດ່ານພາສີສາກົນ; 
3. ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ (Bond) ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 
4. ມີສັນຍາຊ ໍ້-ຂາຍສິນຄ້າກັບຜ ູ້ຄ້າພາຍໃນ. 

 

ມາດຕາ 6 ຂັໍ້ນຕອນການນາໍເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກສນິຄາ້ 
 ການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງ ຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັໍ້ນຕອນທີື່ກໍານົດໄວູ້ໃນ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ. ສໍາລັບສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜ
ງ ການຄຸູ້ມຄອງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້. 
 ຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດນໍາສິນຄ້າເຂົໍ້າມາພັກໄວູ້ຢ ່ໃນອານາເຂດພາສີ, ແຈູ້ງເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະ
ອ ື່ນໆ ຕາມລະບຽບການພາສີ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໃຫູ້ຜ ູ້ຄ້າພາຍໃນ. 

 

ໝວດທີ III  
  ການອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິ າ ກາ ຄາ້  

 

ມາດຕາ 7 ເງ ື່ອນໄຂຜ ູ້ສະເໜຂີ ໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິ າ ກາ ຄາ້ 
ການສະເໜີຂໍໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ ຄ້າຂອງຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມເີງ ື່ອນໄຂ ດັື່ງນີໍ້:  

1. ຂ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງປະເທດຜ ູ້
ຄ້າຕ່າງປະເທດ; 

2. ບໍື່ເຄີຍມີ      ການກະທໍາຜິດ ຫຼ     ຢ ່ໃນຂັໍ້ນຕອນການດໍາເນີນຄະດີໃດໜ ື່ງ         ກ  ກາ   າ     
ກາ     ; 

3. ເປັນຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ ຈາກ ສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ. 
 

ມາດຕາ 8 ເອກະສານປະກອບການຂ ໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິທາງການຄາ້ 
ການຂໍໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ ຄ້າ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັື່ງນີໍ້: 

1. ໃບສະເໜີ ຕາມແບບຟອມທີື່ ກໍານົດໄວູ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1;  
2. ສໍາເນົາໜັງສ ຜ່ານແດນຂອງຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ; 
3. ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
4. ເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນ       ຂອ    າ  ກ     ອອກ   ໂ ຍອົງການຈັດຕັໍ້ງລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອ      ຜ ູ້ຄ້າ

ຕ່າງປະເທດ; 
5. ເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນ      ທີື່ບໍື່ເຄີຍມີການກະທໍາຜິດໃດໜ ື່ງຕາມທີື່ລະບຸໃນມາດຕາ 7 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບ

ນີໍ້; 
6. ໃບມອບສິດ (ໃນກໍລະນີທີື່ບໍື່ແມ່ນຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດມາຍ ື່ນເອກະສານເອງ). 

 

ກໍລະນີຕໍື່ອາຍຸໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າ, ຜ ູ້ສະເໜີ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີໍ້ມເຕີມ ຄ : 
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1. ໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ   າສະບບັຕົໍ້ນ; 
2.          ກາ              າ  , ອາກອນ ແລະ ຄ່າພັນທະອ ື່ນໆ ຈາກ ກົມພາສີ. 

 

ເອກະສານທີື່ລະບຸໄວູ້ໃນມາດຕານີໍ້ຕ້ອງໄດູ້ປະກອບ    ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໂ ຍຜ່ານ
ການຢັໍ້ງຢ ນຈາກ ສະຖານທ ດ, ຫ້ອງການຜ ູ້ຕາງໜ້າ ສປປ ລາວ ຫຼ  ສະຖານທ ດ, ຫ້ອງການຜ ູ້ຕາງໜ້າ ຂອງປະ
ເທດຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາຢ ່ ສປປ ລາວ.  

 

ມາດຕາ 9 ຂັໍ້ນຕອນການສະເໜ ີແລະ ພຈິາລະນາອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນ    າ ກາ   າ 
9.1. ຍ ື່ນເອກະສານຕາມທີື່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ເຖິງ ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ 

ສົື່ງອອກ. 
9.2. ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ກວດກາຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານຕາມທີື່ໄດູ້

ລະບຸໄວູ້ມາດຕາ 8 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລງົສະບັບນີໍ້. 
9.3. ກໍລະນີຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂທີື່ລະບຸໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງ ຂໍໍ້ຕົກລົງ

ສະບັບນີໍ້, ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ຈະອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າໃຫູ້ຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ 
ຕາມແບບຟອມທີື່ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3,   າ          ກ   30 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່
ມ ໍ້ໄດູ້ຮັບເອກະສານເປັນຕົໍ້ນໄປ. 

9.4. ໃນກໍລະນີທີື່ ຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ ບໍື່ໄດູ້    ອ  ຂໃດໜ ື່ງ  າ                 າ  າ 7 ຂອ ຂ    ກ
           , ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ຈະແຈູ້ງໃຫູ້ຜ ູ້ສະເໜີຮັບຊາບໂ ຍ    ຈ       ເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ມ ໍ້ຮັບເອກະສານເປັນຕົໍ້ນໄປ. 
  

ມາດຕາ 10 ການດດັແກູ້ເນ ໍ້ອໃນ ແລະ ການອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິຄ ນ    
ຖ້າຜ ູ້ໄດູ້ຮັບໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ ຫາກຕ້ອງການດັດແກູ້ເນ ໍ້ອໃນ ຫຼ  ອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດຄ ນໃໝ່ (ກໍລະນີໃບ

ອະນຸຍາດຖ ກທໍາລາຍ ຫຼ  ເສຍຫາຍ) ຕ້ອງຍ ື່ນໃບສະເໜີຕາມແບບຟອມທີື່ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 
ເຖິງ ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ     ອ  ຈາ   າ,    ອາຍຸການ  າ   ຂອ          ສິດສະບັບ    ແມ່ນ
ຖ ເອົາ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວູ້ໃນໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ     ເກົື່າ. 

ຂ    ອ ຂອ ການດັດແກູ້ເນ ໍ້ອໃນ ແລະ ການອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດຄ ນ   ື່            າ ຂ    
 ອ                 າ  າ 9 ຂອ ຂ    ກ            . 

 

ມາດຕາ 11 ອາຍ ຸແລະ ການຕໍື່ອາຍຂຸອງໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິ າ ກາ ຄາ້  
ໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ ຄ້າມອີາຍຸນໍາໃຊູ້ ສອງ (2) ປີ ແລະ ສາມາດຕໍື່ໄດູ້, ການຕໍື່ແຕ່ລະຄັໍ້ງແມ່ນມີ

ອາຍຸ ສອງ (2) ປີເທົື່າກັນ. 
ສໍາລັບເອກະສານປະກອບ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນການຍ ື່ນສະເໜີຂໍຕໍື່ອາຍຸ ແມ່ນໃຫູ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ລະບຸ

ໄວູ້ໃນມາດຕາ 8 ແລະ 9 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້. 
 

ມາດຕາ 12 ການລບົລາ້ງໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິ າ ກາ ຄາ້ 
ໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ ຄ້າ ຈະຖ ກລົບລ້າງໃນກໍລະນີດັື່ງນີໍ້:  

1. ໝົດອາຍຸກາ   າ    ແລະ ຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດບໍື່ໄດູ້ສະເໜີຕໍື່ອາຍ;ຸ 
2. ໝົດອາຍຸກາ   າ    ແລະ  ກົມການນ າເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ບໍື່ອະນຸຍາດໃຫູ້ສ ບຕໍື່ ຍ້ອນສາເຫດໃດໜ ື່ງ ທີື່

ກໍານົດໃນມາດຕາ 7, 15 ແລະ 16 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້;  
3. ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ສັື່ງໃຫູ້ລົບລ້າງກ່ອນມ ໍ້ໝົດອາຍຸ ຍ້ອນຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ ລະເມີດຕໍື່ມາດຕາ 

15 ແລະ 16 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້; 
4. ຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດສະເໜີລົບລ້າງກ່ອນມ ໍ້ໝົດອາຍຸ. 
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ກ່ອນລົບລ້າງໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ ຄ້າ, ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບສິດຕ້ອງຊໍາລະໜີໍ້ສິນທັງໝົດ ແລະ ປະຕິບັດພັນ 
ທະຕ່າງໆທີື່ຕົນຕ້ອງປະຕິບັດຕໍື່ພາກລັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທົື່ວໄປ.  

 

ມາດຕາ 13 ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບລໍກິານໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິ າ ກາ ຄາ້ 
 ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ທີື່ຕິດພັນກັບ ໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າ ມີດັື່ງນີໍ້: 
 

ປະເພດ ຄາ່ທາໍນຽມ ຄາ່ບລໍກິານ 

ອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າ 100.000 ກີບ 2.000.000 ກີບ 

ດັດແກູ້ເນ ໍ້ອໃນໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າ 100.000 ກີບ 1.000.000 ກີບ 

ອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າຄ ນໃໝ່ 100.000 ກີບ 1.000.000 ກີບ 

ຕໍື່ອາຍຸໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າ 100.000 ກີບ 1.000.000 ກີບ 
  

 ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສໍາລັບການ ອອກ, ດັດແກູ້, ອອກຄ ນ ແລະ ຕໍື່ອາຍຸຂອງໃບຢັໍ້ງຢ ນ
ສິດທາງການຄ້າອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມລັດຖະບັນຍັດປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການ ທີື່ປະກາດໃຊູ້ແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ໝວດທີ  V 
ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜ ູ້ທີື່ໄດູ້ຮບັໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິ າ ກາ ຄາ້ 

 

ມາດຕາ 14 ຂອບເຂດສດິ ຂອງຜ ູ້ທີື່ໄດູ້ຮບັໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິ າ ກາ ຄາ້ 
 ຜ ູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ ຄ້າ ມີສິດດັື່ງນີໍ້: 

1. ນໍາເຂົໍ້າສິນຄ້າ ເພ ື່ອຈໍາໜ່າຍໃຫູ້ແກຜ່ ູ້ຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຊ ໍ້ສິນຄ້າຈາກຜ ູ້ຄ້າພາຍໃນເພ ື່ອສົື່ງອອກ; 
2. ແຈູ້ງເສຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າພັນທະອ ື່ນໆ ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼ  ນ າໃຊູ້ບໍລິການຂອງຜ ູ້ແຈູ້ງພາສີ; 
3. ສະເໜີຂໍໂຈະຊົື່ວຄາວ, ຕໍື່ອາຍຸ, ດັດແກູ້ເນ ໍ້ອໃນ ຫຼ  ລົບລ້າງໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າ; 
4. ໄດູ້ຮັບສິດອ ື່ນຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ມາດຕາ 15 ພນັທະຂອງຜ ູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບສດິ າ ກາ ຄາ້ 
 ຜ ູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບສິດ າ ກາ ຄ້າ ມີພັນທະດັື່ງນີໍ້:  

1. ນໍາເຂົໍ້າ ສົື່ງອອກ ສິນຄ້າ ໃຫູ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງ 
ສປປ ລາວ; 

2. ເສຍພາສີ-ອາກອນ ແລະ ພັນທະອ ື່ນໃຫູ້ແກ່ລັດຖະບານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ 
ລາວ; 

3. ສະໜອງຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານທີື່ຖ ກຕ້ອງກ່ຽວກັບການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກສິນຄ້າ ປະຈາໍເດ ອນ, ງວດ, 
ແລະ ປີ ໃຫູ້ ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ; 

4. ແຈູ້ງ ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ກ່ອນລ່ວງໜ້າ 15 ວັນ ໃນ
ກໍລະນີທີື່ມີການໂຈະ ຫຼ  ຍົກເລິກກິດຈະການ. 

5. ປະຕິບັດພັນທະອ ື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.  
 

ໝວດທີ V 
ຂໍໍ້ຫາ້ມ 
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ມາດຕາ 16 ຂໍໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຜ ູ້ໄດູ້ຮບັສດິ າ ກາ ຄາ້ 
 ຫ້າມຜ ູ້   ໄດູ້ຮັບສິດ າ ກາ ຄ້າ ມີພ ດຕກິໍາດັື່ງນີໍ້:  

1.   າ ຂ  າ         ອອກ     າ ໂດຍບໍື່ຖ ກຕ້ອງຕາມຂັໍ້ນຕອນທີື່ກໍານົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2. ລະເມີດຕໍື່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ 17 ຂໍໍ້ຫາ້ມສາໍລບັພະນກັງານລດັຖະກອນ 
 ຫ້າມພະນັກງານລັດຖະກອນ ມີພ ດຕິກໍາ ດັື່ງນີໍ້: 

1. ກົດໜ່ວງການອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ ຄ້າ; 
2. ຂັດຂວາງການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ການສົື່ງອອກສິນຄ້າຂອ                ; ແລະ 
3. ພ ດຕິກໍາອ ື່ນທີື່ເປັນການລະເມີດຕໍື່ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນ. 

 
ໝວດທີ VI 

ອງົການຄຸູ້ມຄອງ    າ ກາ   າຂອງຜ ູ້ຄາ້ຕາ່ງປະເທດ 
 

ມາດຕາ 18 ອງົການຄຸູ້ມຄອງ    າ ກາ   າຂອງຜ ູ້ຄາ້ຕາ່ງປະເທດ 
ອົງການຄຸູ້ມຄອງ    າ ກາ ຄ້າຂອງຜ ູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດແມ່ນ ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ, ກະຊວງ 

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນເຈົໍ້າການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັື່ງກ່າວ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 19 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງອົງການຄຸູ້ມຄອງ    າ ກາ   າຂອງຜ ູ້ຄາ້ຕາ່ງປະເທດ 
1. ເຜີຍແຜ່ແນະນໍາການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢາ່ງທົື່ວເຖິງ; 
2. ພິຈາລະນາອອກ, ໂຈະ, ຖອນ, ລົບລ້າງ, ຕໍື່ອາຍຸ, ອອກຄ ນໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງເນ ໍ້ອໃນຂອງໃບຢັໍ້ງຢ ນ

ສິດ າ ກາ ຄ້າ; 
3. ເຜີຍແຜໃ່ຫູ້ມວນຊົນຮັບຊາບ ໂດຍຜ່ານສ ື່ຕ່າງໆ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃນ ສິບ (10) ວັນລັດຖະການ ຫັຼງ

ຈາກໄດູ້ອອກອ   ຍາ , ໂຈະຊົື່ວຄາວ ຫຼ  ລົບລ້າງໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດ າ ກາ   າ;  
4. ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການເຄ ື່ອນໄຫວການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກສິນຄ້າຂອງຜ ູ້   ໄດູ້ຮັບສິດ; 
5. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກສິນຄ້າຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮັບສິດ ເພ ື່ອ ລາຍງານໃຫູ້

ຄະນະນໍາກະຊວງ ຮັບຊາບ ປະຈໍາງວດ ແລະ ປະຈໍາປີ; 
6. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ທີື່ໄດູ້ກໍາ   ໄວູ້ຢ ໃ່ນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນ. 
 

ໝວດທີ VII 
ນະໂຍບາຍຕໍື່ຜ ູ້ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍື່ຜ ູ້ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 20 ນະໂຍບາຍຕໍື່ຜ ູ້ມຜີນົງານ 
ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບສິດນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກສິນຄ້າ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງ ທີື່ມີ ຜົນງານ

ດີເດັື່ນໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ຈະໄດູ້ຮບັການຍ້ອງຍໍ ຫຼ  ນະໂຍບາຍ ອ ື່ນຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ.  

ມາດຕາ 21 ມາດຕະການຕໍື່ຜ ູ້ລະເມດີ 
ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບສິດນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກສິນຄ້າ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງ ທີື່ລະເມີດຂໍໍ້

ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ຈະຖ ກດໍາເນີນມາດຕະການຕາມແຕ່ລະກໍລະນີຄວາມໜັກເບົາຂອງການກະທໍາຜິດ ດັື່ງນີໍ້: 
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1. ນໍາເຂົໍ້າສິນຄ້າໂດຍບໍື່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີື່ຄຸູ້ມຄອງ (ຄັໍ້ງທີ 1 ຕັກເຕ ອນພ້ອມປັບໄໝ 50% 
ຂອງມ ນຄ່າສິນຄ້າ, ຄັໍ້ງທີ 2 ໂຈະການເຄ ື່ອນໄຫວຊົື່ວຄາວເປັນເວລາ 03 ເດ ອນພ້ອມປັບໄໝ 100% ຂອງ
ມ ນຄ້າ, ຄັໍ້ງທີ 3 ຖອນໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າ); 

2. ນໍາເຂົໍ້າ ຫຼ  ສົື່ງອອກ ສິນຄ້າທີື່ເກ ອດຫ້າມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ຈະຖ ກຍົກເລິກ ແລະ ລົບລ້າງໃບຢັໍ້ງ 
ຢ ນສິດທາງການຄ້າໂດຍທັນທີ, ພ້ອມທັງປັບໃໝສອງເທົື່າຂອງມ ນຄ່າ. ຖ້າເປັນການກະທໍາຜິດທາງແພ່ງ ຫຼ  
ທາງອາຍາ ແມ່ນຈະຖ ກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ລະບຸໄວູ້. 

 
ໝວດທີ VIII 

ບດົບັນຍດັສດຸທາ້ຍ 
 
ມາດຕາ 22 ການຈດັຕັໍ້ງປະຕບິດັ 

ມອບໃຫູ້ ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນເຈົໍ້າການ
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ ແລະ ໃຫູ້
ມີປະສິດທິຜົນສ ງ.  

ມາດຕາ 23 ຜນົສກັສດິ 
ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫັຼງໄດູ້ພມິລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ

ທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ (15) ວັນ. 
       
 ລດັຖະມນົຕ ີ
 ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 



ຮ່າງສະບັບວັນທີ: 13.08.18  
 

7 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ແບບຟອມໃບສະເໜຂີໃໍບຢັໍ້ງຢ ນສດິທາງການຄາ້ 
TRADING RIGTHS CERTIFICATE APPLICATION 

1. Application lodged for/ໃບສະເໜີຂໍ  

For official use only/
ສາໍລບັເຈົໍ້າໜາ້ທີື່ 
 

Supporting documents:

/ເອກະສານທີື່ຕ້ອງມ ີ

 copy of passport/ສໍາ
ເນົາໜັງສ ຜ່ານແດນ 

 Copy of Business 

registration certificate/ສໍາ
ເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 

 Office certificate/
ເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນອອກໂດຍ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 Criminal record/ໃບ
ແຈູ້ງໂທດ 
 Power of attoney/ໃບ
ມອບສິດ 
 

Additional documents/
ເອກະສານເພີື່ມເຕມີ in case 

of renew:/ໃນກໍລະນຕີໍື່ອາຍຸ
ໃບຢັໍ້ງຢ ນ 

 Original Trading 

rights certificate/ໃບຢັໍ້ງຢ ນ
ສິດທາງການຄ້າສະບັບຕົໍ້ນ 

 Certificate of taxes 

and other fees payment 

from Customs 

Department/ໃບຢັໍ້ງຢ ນການ
ປະຕິບັດພນັທະພາສີ, ອາກອນ 
ແລະ ຄ່າພັນທະອ ື່ນໆຈາກກົມ
ພາສີ 
 

Application decision:/
ໃບສະເໜຂີໃໍບຢັໍ້ງຢ ນສດິທາງ
ການຄາ້ 
 Granted/ຜ່ານ 

 Denied/ບໍື່ຜ່ານ 

 

Reason(s) of denial:/
ເຫດຜົນທີື່ບໍື່ຜ່ານ 

.........................................

......................................... 

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

 new certificate/ອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນໃໝ່  renew certificate/ຕໍື່ອາຍຸໃບຢັໍ້ງຢ ນ 

2. Applicant personal details (Details given in this section must match with the 

passport, business registration certificate or other official documents)./ຂໍໍ້ມ ນສ່ວນຕົວຂອງ
ຜ ູ້ສະເໜີ (ໃນພາກສ່ວນນີໍ້ ສໍາລັບລາຍລະອຽດໃນການຕ ື່ມຂໍໍ້ມ ນຕ້ອງຄ ກັນກັບຂໍໍ້ມ ນໃນຫນັງສ ຜ່ານແດນ, 
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ  ເອກະສານທາງການອ ື່ນໆ.) 

 

ຄໍາແທນນາມ 
 Mr/ທ້າວ  Mrs/ນາງ  Ms/ນາງ  Dr/ດຣ 
 Other:/ອ ື່ນໆ ............................................................................... 

 (Please specify)/(ກະລຸນາລະບຸ) 
Family name/
ນາມສະກຸນ 

 

Given name/ ຊ ື່  

Gender/ເພດ 

 Male/ຊາຍ  Female/ຍິງ 
 Other:ອ ື່ນໆ ................................................................................... 

(Indeterminate/intersex/unspecified)/ (ບໍື່ຊັດເຈນ/ສອງເພດ /ບໍື່ລະບຸ) 
Current nationality/
ສັນຊາດ 

 

Passport number/ໜັງ
ສ ຜ່ານແດນເລກທີ 

 
Date of issue/ອອກ
ໃຫູ້ວັນທີ 

 ...../....../...........  

(dd/mm/yyyy)/(ວັນ
ທ/ີເດ ອນ/ປີ) 

Issued by/ອອກໃຫູ້
ໂດຍ 

 
Valid until/ໝົດອາຍຸ
ວັນທີ 

 ...../....../...........  

(dd/mm/yyyy))/(ວັນ
ທ/ີເດ ອນ/ປີ) 

Current applicant’s home address and contact details (telephone, fascimile and e-mail)/ 
(ກະລຸນາລະບ ຸລາຍລະອຽດຂອງທີື່ຢ ່ປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນຕິດຕໍື່ຂອງຜ ູ້ສະເໜີ (ເບີໂທລະສັບ, ແຟັກ ແລະ ອີ
ເມລ) 
 

 

 

 

3. Business informations/ຂໍໍ້ມ ນວສິາຫະກິດ 

Business registration certificate number/ໃບ
ທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 

 

Business activities/ກິດຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດ  

Date of issue/ອອກໃຫູ້ວັນທີ                        
 ...../....../...........            
(dd/mm/yyyy)/))/(ວັນທີ/ເດ ອນ/ປີ) 
 

Expiration date/La 
 ...../....../...........            
(dd/mm/yyyy)/(ວັນທີ/ເດ ອນ/ປີ) 
 N/A (ບໍື່ມີ) 

Name and address of issuance authority (Address, telephone, fascimile)/ກະລຸນາລະບຸ ຊ ື່ ແລະ 
ທີື່ຢ ່ບ່ອນອອກອະນຸຍາດ (ທີື່ຢ ່,ເບີໂທລະສັບ, ແຟັກ) 
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......................................... 

Date of issue/ອອກໃຫູ້ວັນທີ                        

 ...../....../...........  (dd/mm/yyyy)/(ວັນທີ/
ເດ ອນ/ປີ) 
 

Expiration date/ວັນທີໝົດອາຍຸ                   
 ...../....../........... (dd/mm/yyyy))/(ວັນທີ/
ເດ ອນ/ປີ) 
 

Surname, first name, titlement, telephone, fascimile and e-mail address of contact person 

in the issue authority/ ກະລຸນາລະບຸ ຊ ື່, ນາມສະກຸນ, ເບີໂທລະສັບ, ແຟັກ ແລະ ທີື່ຢ ່ອີເມລຂອງຜ ູ້ອອກ
ອະນຸຍາດ 

 

 

Existing trading rights certificate/ໃບຢັໍ້ງຢ ນ
ສິດທາງການຄ້າທີື່ມີຢ ່ 

 

I declared that to the best of my knowledge 

all particulars supplied by me are correct 

and complete. I am aware that any false 

statements will lead to my application being 

rejected or may render me liable to 

prosecution under the law and regulations 

of Lao PDR./ ຂ້າພະເຈົໍ້າຂໍຢັໍ້ງຢ ນວ່າຂໍໍ້ມ ນທີື່ຕ ື່ມໃສ່
ຂ້າງເທິງນັໍ້ນແມ່ນຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. ຂ້າພະເຈົໍ້າ
ຮັບຮ ູ້ວ່າຖ້າຫາກຂໍໍ້ມ ນທີື່ຕ ື່ມໃສ່ຂ້າງເທິງນັໍ້ນບໍື່ຖ ກຕ້ອງ
ເຊິື່ງມີຜົນຕໍື່ການຂໍໃບສະເໜີຂໍໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການ
ຄ້າບໍື່ຜ່ານ, ຂ້າພະເຈົໍ້າຍອມຮັບໂທດຕໍື່ຂໍໍ້ມ ນບໍື່ຖ ກຕ້ອງ
ດັື່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ 
ທີື່ກໍານົດໄວູ້. 
 

Place and date/ທີື່ ແລະ ວັນທີ
........................................................................................... 

Signature of applicant/ລາຍເຊັນຜ ູ້ສະເໜີ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ແບບຟອມໃບສະເໜຂີດໍດັແກູ້ ຫຼ  ອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິທາງການຄາ້ 
TRADING RIGTHS CERTIFICATE APPLICATION 

1. Application lodged for/ໃບສະເໜີຂໍ  

For official use only/
ສາໍລບັເຈົໍ້າໜາ້ທີື່ 
 

Supporting documents:

/ເອກະສານທີື່ຕ້ອງມ ີ

  copy of passport/ສໍາ
ເນົາໜັງສ ຜ່ານແດນ 

 Copy of Business 

registration certificate/ສໍາ
ເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 

 Office certificate/
ເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນອອກໂດຍ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 Criminal record/ໃບ
ແຈູ້ງໂທດ 
 Power of attoney/ໃບ
ມອບສິດ 
 

Additional documents/
ເອກະສານເພີື່ມເຕມີ in case 

of renew:/ໃນກໍລະນຕີໍື່ອາຍຸ
ໃບຢັໍ້ງຢ ນ 

 Original Trading 

rights certificate/ໃບຢັໍ້ງຢ ນ
ສິດທາງການຄ້າສະບັບຕົໍ້ນ 

 Certificate of taxes 

and other fees payment 

from Customs 

Department/ໃບຢັໍ້ງຢ ນການ
ປະຕິບັດພນັທະພາສີ, ອາກອນ 
ແລະ ຄ່າພັນທະອ ື່ນໆຈາກກົມ
ພາສີ 
 

Application decision:/
ໃບສະເໜຂີໃໍບຢັໍ້ງຢ ນສດິທາງການ
ຄ້າ 

 Granted/ຜ່ານ 

 Denied/ບໍື່ຜ່ານ 

 

Reason(s) of denial:/
ເຫດຜົນທີື່ບໍື່ຜ່ານ 

.........................................

......................................... 

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

 modification of certificate/ດັດແກູ້
ໃບຢັໍ້ງຢ ນ 

 re-issue certificate/ອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນຄ ນໃໝ່ 

2. Applicant personal details (Details given in this section must match with the 

passport, business registration certificate or other official documents)./ຂໍໍ້ມ ນສ່ວນຕົວຂອງ
ຜ ູ້ສະເໜີ (ໃນພາກສ່ວນນີໍ້ ສໍາລັບລາຍລະອຽດໃນການຕ ື່ມຂໍໍ້ມ ນຕ້ອງຄ ກັນກັບຂໍໍ້ມ ນໃນຫນັງສ ຜ່ານແດນ, 
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼ  ເອກະສານທາງການອ ື່ນໆ.) 

Name/ຊ ື່  

Address and contact details (telephone, fascimile and e-mail) 

ກະລຸນາລະບຸ ລາຍລະອຽດຂອງທີື່ຢ ່ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນຕິດຕໍື່ (ເບີໂທລະສັບ, ແຟັກ ແລະ ອີເມລ) 
 

 

 

Existing trading rights certificate/
ໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າທີື່ມີຢ ່ 

 

Date of issue/ອອກໃຫູ້ວັນທີ                
 ...../....../...........   

(dd/mm/yyyy)/(ວັນທີ/ເດ ອນ/ປີ) 

Expiration date/ວັນທີ ໝົດອາຍຸ          
 ...../....../...........           
(dd/mm/yyyy)/ວັນທີ/ເດ ອນ/ປີ) 

3. Reason for modification or re-issuance (Tick where applicable)/ເຫດຜນົໃນການດດັແກູ້ 
ຫຼ  ອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນໃໝ່ (ກະລນຸາໝາຍໃສ່ຂໍໍ້ມ ນລຸມ່ນີໍ້) 

 Lost/damage of Trading rights certificate/ໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າເສຍ 

 Change of business registration certificate/Passport/ປ່ຽນໃບວິສາຫະກິດ ຫຼ  ໜັງສ ຜ່ານແດນໃ
ໝ່ 

 Change of business 

owner/ປ່ຽນຊ ື່ເຈົໍ້າຂອງວິ
ສາຫະກິດ ຄໍາແທນນາມ 

 Mr/ທ້າວ  Mrs/ນາງ  Ms/ນາງ  Dr/

ດຣ 

 Other:/ອ ື່ນໆ ................................................... 

 (Please specify)/(ກະລຸນາລະບ)ຸ 

Name/ຊ ື່  

Family name

/ນາມສະກຸນ 
 

Gender/ເພດ 

 Male/ຊາຍ  Female/ຍິງ 
 Other:/ອ ື່ນໆ .................................................. 

(Indeterminate/intersex/unspecified)/(ບໍື່ຊັດເຈນ/
ສອງເພດ /ບໍື່ລະບຸ) 

Passport/ໜັງ
ສ ຜ່ານແດນ
ເລກທີ 

 

Nationality/
ສັນຊາດ 

 

Issue by/
ອອກໃຫູ້ໂດຍ 
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Issue date/
ອອກໃຫູ້ວັນທີ  

.........................................

......................................... 

Valid until/
ໝົດອາຍຸວັນທີ  

 Change of office 

address/ປ່ຽນທີື່ຢ ່
ຫ້ອງການ 

New address and contact details (telephone, fascimile and e-

mail) ກະລຸນາລະບຸ ລາຍລະອຽດທີື່ຢ ່ໃໝ່ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນຕິດຕໍື່ (ເບີໂທລະສັບ, 
ແຟັກ ແລະ ອີເມລ)  
 
 

 
I declared that to the best of my knowledge 

all particulars supplied by me are correct 

and complete. I am aware that any false 

statements will lead to my application 

being rejected or may render me liable to 

prosecution under the law and regulations 

of Lao PDR./ຂ້າພະເຈົໍ້າຂໍຢັໍ້ງຢ ນວ່າຂໍໍ້ມ ນທີື່ຕ ື່ມ
ໃສ່ຂ້າງເທິງນັໍ້ນແມ່ນຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. 
ຂ້າພະເຈົໍ້າຮັບຮ ູ້ວ່າຖ້າຫາກຂໍໍ້ມ ນທີື່ຕ ື່ມໃສ່ຂ້າງ
ເທິງນັໍ້ນບໍື່ຖ ກຕ້ອງເຊິື່ງມີຜົນຕໍື່ການຂໍໃບສະເໜີ
ຂໍໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າບໍື່ຜ່ານ, ຂ້າພະເຈົໍ້າ
ຍອມຮັບໂທດຕໍື່ຂໍໍ້ມ ນບໍື່ຖ ກຕ້ອງດັື່ງກ່າວຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່
ກໍານົດໄວູ້. 
 

Place and date/ທີື່ ແລະ ວັນທີ 
...................................................................... 

Signature of applicant/ລາຍເຊັນຜ ູ້ສະເໜີ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິທາງດາ້ນການຄາ້ຂອງຜ ູ້ຄາ້ຕາ່ງປະເທດ 
 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
PEACE INDEPENDENCE DEMOCRACY UNITY PROSPERITY 

 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
Ministry of Industry and Commerce 

ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ 
Department of Import and Export 

Ref.no:…………/ 
ກຂອ. 
DIMEX. 

 
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ, ວນັທ ີ 

……../……../…….… 
Vientiane, date 

 

ໃບຢັໍ້ງຢ ນສດິທາງການຄາ້/Trading Rights Certificate 

 

ກົມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ອອກ ໃບຢັໍ້ງຢ ນສິດທາງການຄ້າ ໃຫູ້: 
Department of Import and Export, Ministry of Industry and Commerce grants this certificate to: 
 

ຊ ື່ເຈົໍ້າຂອງວິສາຫະກິດ/Business owner  
ສັນຊາດ/Nationality  
ໜັງສ ຜ່ານແດນ/Passport  
ຊ ື່ວິສາຫະກິດ/Name:  
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
Business registration certificate 

 

ທີື່ຕັໍ້ງສໍານັກງານ/office address ຖະໜົນ/Street  

ບ້ານ/Village  

ເມ ອງ/City  
ປະເທດ/Country  

ໂທ/Telephone  
ແຟັກ/Fax  
ອີເມລ/E-mail  
ອາຍ ນໍາໃຊູ້/validation ...../......./.......... - ......../......./............ 

   

  ຫວົໜາ້ກມົ/Director General, 
 

 


