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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ
(ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ກໍານົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ຍານພາຫະນະ, ຜ້ໂດຍສານ ຜ່ານ
ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານພາສີ ແລະ ການຄ້າ, ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການ
ເຊື່ອມໂຍງ, ເຊື່ອມຈອດ ກັບສາກົນ, ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ລັດຖະການພາສີ, ເກັບລາຍຮັບເຂົີ້າງົບປະ
ມານແຫ່ງລັດ ຢ່າງຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນເວລາ, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜ້ປະກອບການ, ຄວາມປອດໄພ
ຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ພາສີ
ພາສີ ແມ່ນ ພັນທະເປັນເງິນທີື່ມອບໃຫ້ລັດ ໂດຍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ດໍາເນີນ
ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ ຕາມອັດຕາທີື່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ປຶ້ມສາລະບານສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີ ແລະ ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບທີື່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້:
1. ລັດຖະການພາສີ ໝາຍເຖິງ ກົມພາສີ, ພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການຈັດ
ຕັີ້ງອື່ນຂອງພາສີ ທີື່ຂຶີ້ນກັບກະຊວງການເງິນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້
ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງລວມສນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
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2. ເຈົາີ້ ຂອງສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ຜ້ທີື່ມີກາມະສິດໂດຍກົງ
ຕໍ່ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເກັບຮັກສາ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໃນລະ
ບົບສາງ;
3. ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໝາຍເຖິງ ລາຍເຊັນຂອງເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຫຼ ຜ້ແຈ້ງ
ພາສີ ທີື່ໄດ້ເຊັນລົງໃນໃບແຈ້ງພາສີທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຊຶື່ງຖກຮັບຮອງ ໂດຍລັດຖະການພາສີ ໃນການແຈ້ງ
ພາສີ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລະບົບອື່ນ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການທາງພາສີ;
4. ການມາເຖິງຂອງສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງ ສິນຄ້າທີື່ນໍາເຂົີ້າຈາກຕ່າງປະເທດມາເຖິງດ່ານພາສີຊາຍ
ແດນຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ລະບົບສາງ ຫຼ ສະຖານທີື່ອື່ນ ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດໄວ້ ເພື່ອດໍາເນີນ
ການຕາມລະບຽບການທາງພາສີ;
5. ການອອກໄປຂອງສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງ ສິນຄ້າທີື່ເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກດ່ານພາສີຊາຍແດນ
ຂອງສປປ ລາວ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການດໍາເນີນການຕາມລະບຽບການທາງພາສີ;
6. ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ໝາຍເຖິງ ສິນຄ້າ ທີື່ປະເທດສົົ່ງອອກໄປເຖິງປະເທດນໍາເຂົີ້າໃດໜຶື່ງ ໂດຍ
ຜ່ານດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການ;
7. ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງ ການຍົກຍເອົາ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຈາກຍານພາຫະນະ
ຂົນສົົ່ງໜຶື່ງ ໄປຍັງຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງອື່ນ;
8. ສິນຄ້າປະເພດຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງ ສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ,
ເຄື່ອນຍ້າຍ, ເກັບຮັກສາ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ;
9. ສິນຄ້າປະເພດເກອດຫ້າມ ໝາຍເຖິງ ສິນຄ້າທີື່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ຂົນສົົ່ງ
ຜ່ານແດນ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ ຕາມກົດໝາຍ ເປັນຕົີ້ນ ອາວຸດເສິກ, ສານເສບຕິດ;
10. ໂລຊິດສະຕິກ (Logistics) ໝາຍເຖິງ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບລິຫານຢ່າງເປັນຕ່ອງໂສ້
ຂອງຂະບວນການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ທີື່ມີການວາງແຜນ, ການຄວບຄຸມ, ການເກັບຮັກສາ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການ
ຄ່ຽນຖ່າຍ, ການຂົນສົົ່ງ, ການບລິການ ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມນ ຂ່າວສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜົນ ຈາກຕົີ້ນທາງໄປຍັງປາຍທາງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລກຄ້າ;
11. ລານຕສ
້ ນ
ິ ຄ້າ ໝາຍເຖິງ ສະຖານທີື່ເກັບຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຕ້ສິນຄ້າ ຫຼ ບ່ອນຄັດ
ແຍກສິນຄ້າ ໃຫ້ເຈົີ້າຂອງຕາມທຸລະກໍາທາງການຄ້າ;
12. ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງ ການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າໃນລະບົບສາງ ຫຼ ສະຖານທີື່ໃດ
ໜຶື່ງ ຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສາງ ເພື່ອລຖ້າການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ;
13. ການຍຶດສິນຄ້າ, ຍານພາຫະນະ ໝາຍເຖິງ ການຮັກສາສິນຄ້າ, ຍານພາຫະນະໄວ້ຊົົ່ວຄາວ
ເພື່ອລຖ້າຜົນຂອງການດໍາເນີນຄະດີ;
14. ການອາຍັດ ສິນຄ້າ, ຍານພາຫະນະ ໝາຍເຖິງ ການຮັກສາສິນຄ້າ, ຍານພາຫະນະໄວ້ຊົົ່ວ
ຄາວຢ່ສະຖານທີື່ຂອງຜ້ຖກຫາ ຫຼ ສາງພາສີ ໂດຍຫ້າມຊີ້ ຂາຍ, ໂອນ ຫຼ ຈໍານໍາ, ຈໍານອງ ຫຼ ຄໍໍ້າປະກັນ ເພື່ອລຖ້າ
ຜົນຂອງການພິສດ ຫຼ ຜົນຂອງການດໍາເນີນຄະດີ;
15. ການຮິບ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ໝາຍເຖິງ ການເອົາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ເປັນຂອງກາງໃນ
ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ມາເປັນຂອງລັດ ຕາມຄໍາຕັດສີນຂອງສານ;
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16. ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ໝາຍເຖິງ ດ່ານພາສີສາກົນ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ດ່ານພາສີ
ປະເພນີ ທີື່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ຜ້ໂດຍສານ ຕາມກົດໝາຍ;
17. ການງົດເກັບພາສີ ໝາຍເຖິງ ການບໍ່ຈ່າຍ ພາສີ ສໍາລັບສິນຄ້າທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາ
ເຂົີ້າເປັນການຊົົ່ວຄາວ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີື່ສິນຄ້າເຫຼົົ່ານັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຖກສົົ່ງອອກຄນ ຕາມກໍານົດເວລາ;
18. ສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນ ທີື່ມີມນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ຊຶື່ງຖກນໍາເຂົີ້າ, ສົົ່ງອອກ
ແລະ ຜ່ານແດນ ເພື່ອຈຸດປະສົງການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ຊົມໃຊ້ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນປຶ້ມສາລະ
ບານສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີ ລະບົບເອກະພາບ;
19. ເຄອ
ື່ ງຂອງ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນ ທີື່ມີ ຫຼ ບໍ່ມີ ມນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ຊຶື່ງຖກນໍາເຂົີ້າ
ແລະ ສົົ່ງອອກ ເພື່ອຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ;
20. ຜປ
້ ະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ (Authorized Economic Operator- AEO)
ໝາຍເຖິງ ຜ້ປະກອບການດີເດັົ່ນ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
21. ລະບອບພາສີ ໝາຍເຖິງ ການນໍາໃຊ້ລະຫັດໃນການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ທີື່ຕິດພັນ
ກັບການນໍາເຂົີ້າ, ສົົ່ງອອກ, ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງຂອງ;
22. ສາລະບານສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີ ໝາຍເຖິງ ສາລະບານລະບົບເອກະພາບ ທີື່ກໍານົດເລກ
ລະຫັດສິນຄ້າ ຕາມຫຼັກການຂອງອົງການພາສີໂລກ ແລະ ອັດຕາພາສີ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາມຂອບສັນຍາການ
ຄ້າເສລີ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
23. ທ່າບົກ (Dry Port) ໝາຍເຖິງ ສະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຂອງ
ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ຊຶື່ງເຊື່ອມກັບໜຶື່ງ ຫຼ ຫຼາຍຮບແບບການຂົນສົົ່ງ ເພື່ອຄວບຄຸມ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ກວດກາ
ຄວາມຖກຕ້ອງຂອງສິນຄ້າທີື່ເຄື່ອນຍ້າຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບການຄ້າສາກົນ ໂດຍເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແລະ ເຈົີ້າ
ໜ້າທີື່ອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ
ລັດ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ດີ ໃຫ້ແກ່ຜ້ປະກອບການໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ,
ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເກັບຮັກສາສິນຄ້າ.
ລັດ ຊຸກຍ້, ສົົ່ງເສີມ ວຽກງານພາສີດ້ວຍການກໍານົດ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ສະໜອງງົບປະ
ມານ, ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ວັດຖູປະກອນ ທີື່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາສີ
ໃຫ້ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
ລັດ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະການພາສີ ໃຫ້ມີຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ, ສັດຊື່, ໂປ່ງ
ໃສ, ເປັນຜ້ຊໍານານງານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບລິຫານ ວຽກງານພາສີ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ລັດ ຊຸກຍ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຜ້ປະກອບການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ໃນການເສຍ
ພາສີ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 5 (ໃໝ່) ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງພາສີ
ລັດ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງພາສີ ດ້ວຍການກໍານົດກົນໄກ, ສ້າງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ເຊັົ່ນ ສະໜອງ ຂໍ້ມນ ຂ່າວສານ, ເຄື່ອງມທີື່ທັນສະໄໝ, ບຸກຄະລາກອນທີື່ມີຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ ເພື່ອບລິການ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ.
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ລັດ ໃຫ້ບລິມະສິດຄວາມສະດວກທາງດ້ານພາສີ ແກ່ຜ້ປະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ, ຜ້ລົງ
ທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈຸດປະສົງ ຍ້າຍຖານການຜະລິດເຂົີ້າມາ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 6 (ໃໝ່) ການບລິການເຊອ
ື່ ມໂຍງ ເຊອ
ື່ ມຈອດ
ລັດ ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທີື່ຕັີ້ງພມສາດຂອງປະເທດ ທີື່ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນພາກພີ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານ
ວຽກງານພາສີໃນການຕອບສະໜອງ ການບລິການລະບົບໂລຊິດສະຕິກ, ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ ແລະ ລະ
ບຽບການ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດ ດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ໃຫ້ມີຄວາມ
ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ທັນເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ມາດຕາ 7 (ໃໝ່) ການພັດທະນາວຽກງານພາສີເປັນທັນສະໄໝ
ລັດ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການພັດທະນາວຽກງານພາສີໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງກົງຈັກການ
ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສ້າງລະບົບ, ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງ, ຂັີ້ນຕອນການບລິຫານ, ການບລິການ ລວມທັງ
ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມ ໃນການເກັບກໍາ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໃສ
ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
ລັດ ຊຸກຍ້, ສົົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ລົງທຶນ, ມີສ່ວນຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ
ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ທາງທຸລະກໍາການຄ້າ ແລະ ການແຈ້ງພາສີ ໃຫ້ທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ.
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ຫຼກ
ັ ການເຄອ
ື່ ນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາສີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້:
1. ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ຄຸ້ມຄອງລວມສນ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງພາສີ ເພື່ອສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບລິ
ການ ຕາມກົດໝາຍ;
4. ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ບລິການວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ, ຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້
ຕາມກົດໝາຍ;
6. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
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ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ທີຕ
ື່ ອ
້ ງເສຍພາສີ
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ຈັດຊີ້ດ້ວຍ
ງົບປະມານຂອງລັດ ຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ ຕາມອັດຕາທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່ກລະນີ ງົດເກັບ ຫຼ
ຍົກເວັີ້ນພາສີ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ດໍາເນີນການ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ,
ເຄື່ອງຂອງ ຕ້ອງເສຍພາສີ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 10 (ໃໝ່) ການປະສານສົມທົບກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ
ລັດ ຊຸກຍ້ໃຫ້ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ, ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຮ່ວມ
ມ ແລະ ປະສານສົມທົບໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂະແໜງການຂັີ້ນສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນແກ້ໄຂສິື່ງກີດຂວາງ,
ອຸດຕັນ ໃນການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ, ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ການເຂົີ້າ-ອອກ
ຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຜ້ໂດຍສານ ຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ, ສະກັດກັີ້ນ ແລະ ຕ້ານ ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ.
ມາດຕາ 11 (ໃໝ່) ພັນທະຂອງພົນລະເມອງຕກ
ໍ່ ານສະກັດກັນ
ີ້ ການລັກລອບຫຼບ
ົ ຫຼກ
ີ ພາສີ
ພົນລະເມອງທຸກຄົນ ມີພັນທະໃນການຕິດຕາມ, ສະໜອງຂໍ້ມນ ຂ່າວສານ, ລາຍງານ ແລະ ໃຫ້
ການຮ່ວມມແກ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ໃນການສະກັດກັີ້ນ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີ, ການຄ້າຂາຍ
ເຖື່ອນ ແລະ ການລະເມີດອື່ນກ່ຽວກັບພາສີ.
ມາດຕາ 12 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບ
ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ການເຂົີ້າ-ອອກ
ຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຜ້ໂດຍສານ ຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ ແລະ ວຽກງານອື່ນກ່ຽວກັບພາສີ ຢ່ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ການຮ່ວມມສາກົນ
ລັດ ເປີດກວ້າງ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພົວພັນ, ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ
ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ, ຂໍ້ມນ ຂ່າວສານ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຝກ
ອົບຮົມ, ການຍົກລະດັບພະນັກງານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນ
ພາຄີ.
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ພາກທີ II
ລະບຽບການທາງພາສີ ແລະ ການແຈ້ງພາສີ
ໝວດທີ 1
ລະບຽບການທາງພາສີ
ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ລະບຽບການທາງພາສີ
ລະບຽບການທາງພາສີ ແມ່ນ ບົດບັນຍັດທີື່ກໍານົດອອກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການ
ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ, ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂອງຍານພາຫະ
ນະ ແລະ ຜ້ໂດຍສານ ຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ ແລະ ພາຍໃນອານາເຂດພາສີ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້.
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທຸກຊະນິດ ລວມທັງສິນຄ້າງົດເກັບ ຫຼ ຍົກເວັີ້ນພາສີ ທີື່ນໍາເຂົີ້າ -ສົົ່ງອອກ,
ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຕາມລະບຽບການທາງພາສີ.
ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ມນຄ່າແຈ້ງພາສີສງົົ່ ອອກ
ມນຄ່າແຈ້ງພາສີສົົ່ງອອກ (Customs Valuation for Export) ແມ່ນ ມນຄ່າຕົວຈິງຂອງ
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ລວມທັງຄ່າຂົນສົົ່ງ, ຄ່າປະກັນໄພ (ຖ້າມີ) ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮອດດ່ານພາສີ
ຊາຍແດນບ່ອນສົົ່ງອອກ ຫຼ ບ່ອນລັດຖະການພາສີກໍານົດ.
ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ມນຄ່າແຈ້ງພາສີນາໍ ເຂົາີ້
ມນຄ່າແຈ້ງພາສີນໍາເຂົີ້າ (Customs Valuation for Import) ແມ່ນ ມນຄ່າຕົວຈິງຂອງ
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ລວມທັງຄ່າຂົນສົົ່ງ ແລະ/ຫຼ ຄ່າປະກັນໄພ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ) ທີື່ສົົ່ງ
ຮອດດ່ານພາສີຊາຍແດນບ່ອນນໍາເຂົີ້າ ຫຼ ສະຖານທີື່ບ່ອນສິນຄ້າມາເຖິງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້
ຕົກລົງທົົ່ວໄປວ່າດ້ວຍອັດຕາພາສີ ແລະ ການຄ້າ (General Agreement on Tariffs and TradeGATT 1994) ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການກໍານົດມນຄ່າແຈ້ງພາສີ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ມນຄ່າສິນຄ້າ ຊີ້ ຂາຍ;
2. ການກໍານົດມນຄ່າແຈ້ງພາສີ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ມນຄ່າສິນຄ້າ ຊີ້ ຂາຍ ທີື່ຄກັນ;
3. ການກໍານົດມນຄ່າແຈ້ງພາສີ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ມນຄ່າສິນຄ້າ ຊີ້ ຂາຍ ທີື່ຄ້າຍຄກັນ;
4. ການກໍານົດມນຄ່າແຈ້ງພາສີ ດ້ວຍວິທີຫັກລົບມນຄ່າ;
5. ການກໍານົດມນຄ່າແຈ້ງພາສີ ດ້ວຍວິທີຄໍານວນ;
6. ການກໍານົດມນຄ່າແຈ້ງພາສີ ດ້ວຍວິທີຢ້ອນຄນທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການ ກ່ຽວກັບຫຼັກການປະເມີນມນຄ່າແຈ້ງພາສີນໍາເຂົີ້າ.
ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ການຈັດເລກລະຫັດ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ
ການຈັດເລກລະຫັດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທຸກຊະນິດທີື່ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ,
ເຄື່ອນຍ້າຍ ແມ່ນ ການກໍານົດເລກລະຫັດສິນຄ້າ ເພື່ອເປັນພີ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄິດໄລ່ຄ່າພາສີ , ການປະຕິບັດ
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ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະ ສະຖິຕິສິນຄ້າ. ການຈັດ ເລກລະຫັດສິນຄ້າ ຕ້ອງອີງໃສ່ເອກະສານທາງພາສີ,
ເອກະສານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂໍ້ມນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ ເພື່ອກໍານົດຊື່ ແລະ ເລກລະຫັດສິນຄ້າ.
ການກໍານົດເລກລະຫັດສິນຄ້າ ສໍາລັບສິນຄ້າປະເພດຄວບຄຸມ ແລະ ເກອດຫ້າມ ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສົມທົບກັບລັດຖະການພາສີ ໃນການຈັດເລກລະຫັດສິນຄ້າໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບເນີ້ອໃນ
ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ ທີື່ມີເລກລະຫັດເຄົີ້າ ແລະ ເລກລະຫັດຍ່ອຍ ຕາມທີື່ກໍານົດໃນສາລະບານສິນຄ້າລະບົບ
ເອກະພາບ.
ເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ຜ້ແຈ້ງພາສີ ມີພັນທະ ແຈ້ງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຕາມເລກລະຫັດ ຂອງແຕ່
ລະປະເພດສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສາລະບານສິນຄ້າລະບົບເອກະພາບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສາລະ
ບານສິນຄ້າລະບົບເອກະພາບຂອງອົງການພາສີໂລກ ແລະ ອາຊຽນ.
ໃນເວລາກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງກວດກາເລກລະຫັດສິນຄ້າ ຕາມເອກະ
ສານແຈ້ງພາສີ, ຜົນການກວດກາສິນຄ້າ ຫຼ ຜົນການວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ການປະເມີນສິນຄ້າຕົວຈິງ. ກລະນີຜ້
ແຈ້ງພາສີຈັດສິນຄ້າບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມເລກລະຫັດສິນຄ້າ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສາມາດເກັບຕົວຢ່າງໄປວິໄຈ ເພື່ອກໍານົດ
ເລກລະຫັດສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຖກຕ້ອງ. ໃນກລະນີຜ້ແຈ້ງພາສີ ຫາກເຫັນວ່າການຈັດເລກລະຫັດສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ
ບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີື່ລັດກໍານົດອອກ ກສາມາດສະເໜີເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ພິຈາລະນາຄນ.
ກະຊວງການເງິນ ມີໜ້າທີື່ປະສານສົມທົບກັບອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມນ
ກ່ຽວກັບການຈັດເລກລະຫັດ ແຕ່ລະປະເພດສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທຸກຊະນິດ ທີື່ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ຂົນສົົ່ງຜ່ານ
ແດນ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ) ແຫຼງ່ ກໍາເນີດສິນຄ້າ
ແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ແມ່ນ ການຢັຶ້ງຢືນແຫຼ່ງທີື່ມາຂອງສິນຄ້າຈາກ ປະເທດທີື່ໄດ້ຂຸດຄົີ້ນ, ຜະ
ລິດ ຫຼ ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດ ຫຼ ປຸງແຕ່ງສິນຄ້າ, ການກໍານົດທາງດ້ານປະລິມານຂອງສ່ວນປະກອບ ຕາມລະ
ບຽບການທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງການນໍາໃຊ້ສາລະບານສິນຄ້າລະບົບເອກະພາບ
ຂອງອົງການພາສີໂລກ ແລະ ອາຊຽນ.
ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ແມ່ນ ການຢັຶ້ງຢືນປະເທດຕົີ້ນກໍາເນີດຂອງແຫຼ່ງສິນຄ້າ ແລະ
ການໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີ ກັບບັນດາປະເທດທີື່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້
ຮ່ວມລົງນາມ ແລະ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 19 (ໃໝ່) ການກວດກາແຫຼງ່ ກໍາເນີດສິນຄ້າ
ການກວດກາແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ສໍາລັບສິນຄ້າສົົ່ງອອກ ໃຫ້ປະຕິບັດໃນເວລາ ປະເທດນໍາເຂົີ້າສະເໜີມາ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງ
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາ ໂດຍອີງໃສ່ແບບພິມແຈ້ງພາສີ, ເອກະສານປະກອບ
ການແຈ້ງພາສີ ເປັນລາຍລະອຽດ, ຜົນການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ, ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
ຂອງສິນຄ້າ. ໃນເວລາລຖ້າຜົນການກວດກາແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ສົົ່ງອອກ
ສິນຄ້າກ່ອນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 38 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
2. ສໍາລັບສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງກວດກາ ໂດຍອີງໃສ່ແບບພິມແຈ້ງພາສີ, ເອກະ
ສານປະກອບການແຈ້ງພາສີ ເປັນລາຍລະອຽດ, ໃບຢັຶ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ແລະ ຜົນການກວດກາສິນຄ້າຕົວ
ຈິງ. ໃນກລະນີມີຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກວດ
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ກາແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າຢ່ປະເທດຜະລິດສິນຄ້າ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງສົນທິສັນຍາທີື່ ສປປ ລາວ ເຂົີ້າເປັນພາຄີ. ຜົນ
ການກວດກາມີຜົນໃຊ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍສໍາລັບການຢັຶ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ. ໃນເວລາລຖ້າຜົນກວດກາແຫຼ່ງ
ກໍາເນີດສິນຄ້າ, ຜ້ແຈ້ງພາສີສາມາດນໍາສິນຄ້າເຂົີ້າໄດ້ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 38 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແຕ່
ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດດ້ານອັດຕາພາສີ.
ສໍາລັບ ຂັີ້ນຕອນ, ວິທີການ ແລະ ກໍານົດເວລາ ໃນການກວດກາແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.
ມາດຕາ 20 (ໃໝ່) ຫີບຫໍ່ ແລະ ພາຊະນະບັນຈຸ ສິນຄ້າ
ຫີບຫໍ່ ແລະ ພາຊະນະບັນຈຸ ສິນຄ້າ ທີື່ນໍາເຂົີ້າ ຫຼ ສົົ່ງອອກ ຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ເລກໝາຍ
ສະເພາະ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ບໍ່ໃຫ້ໂຮມເອົາຫຼາຍຊະນິດສິນຄ້າ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນເຂົີ້າໃນຫີບຫໍ່ດຽວ ແລະ ບໍ່
ໃຫ້ມີການດັດແປງພາຊະນະບັນຈຸສິນຄ້າ.
ສໍາລັບ ສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າ ຕ້ອງຕິດສະຫຼາກເປັນພາສາລາວ ໃສ່ຫີບຫໍ່ ແລະ ພາຊະນະບັນຈຸ ຕາມ
ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 21 (ໃໝ່) ການມາເຖິງ ແລະ ການອອກໄປ ຂອງສິນຄ້າ
ການມາເຖິງ ແລະ ການອອກໄປ ຂອງສິນຄ້າ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການມາເຖິງຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທາງນໍໍ້າ

ຈະສິີ້ນສຸດ

ເມື່ອເຮອບັນທຸກສິນຄ້າເຂົີ້າມາຈອດ

ທຽບທ່າເຮອ ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດ ແລະ ຂົນສິນຄ້າອອກຈາກເຮອສໍາເລັດ, ສໍາລັບການອອກໄປຂອງສິນ
ຄ້າ ຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອເຮອບັນທຸກສິນຄ້າໄດ້ອອກຈາກທ່າເຮອຂອງ ສປປ ລາວ;
2. ການມາເຖິງຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທາງບົກ ຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງສິນຄ້າໄດ້ມາ
ເຖິງດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ຂົນສິນຄ້າຈາກຍານພາຫະນະລົງສາງ ຫຼ ສະຖານທີື່ ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດ, ສໍາລັບ
ການອອກໄປຂອງສິນຄ້າ ຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ອອກຈາກດ່ານຊາຍແດນຂອງ ສປປ
ລາວ;
3. ການມາເຖິງຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທາງອາກາດ ຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອເຮອບິນຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ຫຼ ເຮຶອ
ບິນສ່ວນຕົວ ໄດ້ມາເຖິງສະໜາມບິນທີື່ມີດ່ານພາສີຕັີ້ງຢ່, ສໍາລັບການອອກໄປຂອງສິນຄ້າ ຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອເຮອ
ບິນໄດ້ບິນອອກຈາກສະໜາມບິນທີື່ມີດ່ານພາສີຕັີ້ງຢ່ເປັນຈຸດສຸດທ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ;
4. ການມາເຖິງຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທາງລົດໄຟ ຫຼ ທາງລາງ ຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອຂະບວນລົດໄຟຂົນ
ສົົ່ງສິນຄ້າ ໄດ້ມາເຖິງສະຖານີ ບ່ອນມີດ່ານພາສີຕັີ້ງຢ່ ຫຼ ສະຖານທີື່ ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດໄວ້ ເພື່ອເອົາສິນຄ້າ
ລົງສາງ. ສໍາລັບການອອກໄປຂອງສິນຄ້າ ຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອຂະບວນລົດດັົ່ງກ່າວໄດ້ອອກຈາກສະຖານີສຸດທ້າຍ ທີື່
ມີດ່ານພາສີຕັີ້ງຢ່ ແລະ ອອກຈາກຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ;
5. ການມາເຖິງຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທາງໄປສະນີ ຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອໄດ້ເປີດກ່ອງສິນຄ້າ, ພັດສະດຸ
ພັນ ແລະ ຖົງເມທາງໄປສະນີ ທີື່ຫ້ອງການໄປສະນີ ທີື່ມີເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີປະຈໍາຢ່ ຫຼ ສະຖານທີື່ ທີລ
ື່ ັດຖະການພາສີ
ກໍານົດ. ສໍາລັບການອອກໄປຂອງສິນຄ້າ ຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອໄດ້ປິດກ່ອງສິນຄ້າ, ພັດສະດຸພັນ ແລະ ຖົງເມທາງໄປ
ສະນີ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການສົົ່ງອອກໄປຕາມເນີ້ອໃນຂໍ້ 1, 2, 3 ຫຼ 4 ຂອງມາດຕານີີ້ ແລ້ວແຕ່ກລະນີ;
6. ການມາເຖິງສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທາງທໍ່, ສາຍສົົ່ງ ຫຼ ທາງອື່ນທີື່ຄ້າຍຄຽງ ຈະສິີ້ນສຸດເມື່ອສິນຄ້າສົົ່ງ
ຜ່ານທາງດັົ່ງກ່າວໄດ້ມາເຖິງສະຖານທີື່ ຫຼ ບ່ອນທີື່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ແລະ ສໍາເລັດການມອບ ສົົ່ງ
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ສິນຄ້າ ຕາມການວັດແທກຫົວໜ່ວຍ, ບລິມາດ. ສໍາລັບການອອກໄປຈະສິີ້ນສຸດ ເມື່ອສິນຄ້າອອກຈາກສະຖານ
ທີື່ ຫຼ ບ່ອນທີື່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ແລະ ອອກຈາກ ສປປ ລາວ.
ສໍາລັບ ການມາເຖິງ ແລະ ການອອກໄປຂອງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະ
ເພາະ.
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ການຄວບຄຸມທາງພາສີ
ການຄວບຄຸມທາງພາສີ ແມ່ນ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ, ວິທີການ ໂດຍລັດຖະການພາສີ
ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄວບຄຸມການນໍາເຂົີ້າ -ສົົ່ງອອກ, ການຜ່ານແດນ,
ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການເກັບຮັກສາ, ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ການເຂົີ້າ-ອອກ ຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຜ້ໂດຍ
ສານ ຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ.
ມາດຕາ 23 (ໃໝ່) ການສິນ
ີ້ ສຸດການຄວບຄຸມທາງພາສີ
ການຄວບຄຸມທາງພາສີ ຈະສິີ້ນສຸດລົງກຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ສໍາເລັດການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທາງ
ພາສີ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 14 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.

ໝວດທີ 2
ການແຈ້ງພາສີ
ມາດຕາ 24 (ໃໝ່) ການແຈ້ງພາສີ
ການແຈ້ງພາສີ ແມ່ນ ການແຈ້ງຂໍ້ມນກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ, ການຂົນສົົ່ງ
ແລະ ເອກະສານທຸລະກໍາທາງການຄ້າ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມນໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ
ແລະ/ຫຼ ເສຍພາສີ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ.
ການແຈ້ງພາສີ ດໍາເນີນດ້ວຍ ການແຈ້ງພາສີໂດຍສັງເຂບ ແລະ ການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ
ຊຶື່ງສາມາດແຈ້ງຕາມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼ ແຈ້ງຕາມແບບພິມທີື່ເປັນເຈ້ຍ ຢ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ຫຼ ສະຖານ
ທີື່ ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງພາສີ.
ມາດຕາ 25 (ປັບ
ັ ປຸງ) ການແຈ້ງພາສີໂດຍສັງເຂບ
ການແຈ້ງພາສີໂດຍສັງເຂບ ແມ່ນ ການແຈ້ງຂໍ້ມນສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຕາມເອກະສານຂົນສົົ່ງ
ລ່ວງໜ້າ ຫຼ ທັນທີ ເມື່ອມາຮອດດ່ານພາສີຊາຍແດນ ຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມການຄວບຄຸມທາງ
ພາສີ.
ໃນການແຈ້ງພາສີໂດຍສັງເຂບ ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຫຼ ຜ້ຂົນສົົ່ງ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ແຈ້ງຍານພາຫະນະ ແລະ ເອກະສານຂົນສົົ່ງ ຕາມແບບພິມທີື່ລັດຖະການພາສີ ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ ພາຍໃນເວລາ ຊາວສີື່ຊົົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ເວລາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ມາເຖິງດ່ານພາສີຊາຍແດນ;
2. ແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ຊາວສີື່ຊົົ່ວໂມງ ກ່ອນສິນຄ້າມາເຖິງດ່ານພາສີຊາຍແດນ ຕາມກົດໝາຍ.
ໃນການແຈ້ງພາສີໂດຍສັງເຂບ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ອອກຈາກຍານ
ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະການພາສີ ຫຼ ມີເຫດສຸດວິໄສ.
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ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ
ການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ແມ່ນ ການແຈ້ງຂໍ້ມນ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ຄົບ
ຖ້ວນ ຕາມແບບພິມ ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດໄວ້.
ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຂໍ້ມນ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ໄດ້ແຈ້ງໃນແບບພິມ
ແຈ້ງພາສີ ລວມທັງເອກະສານປະກອບໃນການແຈ້ງພາສີ.
ມາດຕາ 27 (ປັບປຸງ) ເອກະສານແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ
ເອກະສານແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ແບບພິມການແຈ້ງພາສີໂດຍສັງເຂບ ພ້ອມດ້ວຍ ເອກະສານຂົນສົົ່ງ;
2. ແບບພິມການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ;
3. ໃບແຈ້ງລາຄາສິນຄ້າ;
4. ໃບລາຍການຫຸ້ມຫໍ່.
ເອກະສານປະກອບການແຈ້ງພາສີ ເພື່ອສະເໜີການປະຕິບັດເງື່ອນໄຂສິດທິພິເສດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ໃບຢັຶ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ໃນກລະນີຕ້ອງການສິດທິພິເສດທາງດ້ານອັດຕາພາສີ;
2. ໃບອະນຸຍາດ ແລະ/ຫຼ ໃບຢັຶ້ງຢືນ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ໃນກລະນີເປັນສິນຄ້າປະເພດ
ຄວບຄຸມ.
ມາດຕາ 28 (ປັບປຸງ) ກໍານົດເວລາໃນການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ
ກໍານົດເວລາໃນການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຕ້ອງແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ຕາມໂມງເວລາທາງລັດຖະການ ຫຼ ນອກ
ໂມງລັດຖະການ ຕາມລະບຽບການ;
2. ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຕ້ອງແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້
ແຈ້ງພາສີ ໂດຍສັງເຂບ, ຖ້າຫາກກາຍກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຈະດໍາເນີນມາດຕະການ ຕາມທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສາມາດດໍາເນີນລະບຽບການທາງພາສີ ໃນວັນພັກລັດຖະການ ແລະ ນອກເວ
ລາລັດຖະການ ເພື່ອຮັບປະກັນເວລາ ໃນການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ, ການຜ່ານແດນ,
ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ການເຂົີ້າ-ອອກຂອງ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຜ້ໂດຍສານ ຕາມການສະເໜີຂອງ
ຜ້ແຈ້ງພາສີ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະຖານທີື່
ດໍາເນີນລະບຽບການທາງພາສີ. ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ້ແຈ້ງພາສີ .
ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການກວດກາເອກະສານແຈ້ງພາສີ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ມີໜ້າທີື່ກວດກາເອກະສານແຈ້ງພາສີ ຕາມແບບພິມການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະ
ອຽດກັບເອກະສານອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົີ້ນ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະ
ອັດຕາພາສີ ຕາມກົດໝາຍ. ຖ້າເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຫາກເຫັນວ່າຂໍ້ມນດັົ່ງກ່າວຖກຕ້ອງ ກໃຫ້ຮັບ ແລະ ລົງທະບຽນ
ການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ. ໃນກລະນີເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຫາກກວດພົບເຫັນຂໍ້ມນແຈ້ງພາສີ ບໍ່ຖກຕ້ອງ, ຄົບ
ຖ້ວນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີຮັບຊາບ ໃນທັນທີ.
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ການກວດກາເອກະສານແຈ້ງພາສີ ຕ້ອງດໍາເນີນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ/ຫຼ ການກວດ
ເອກະສານຕົວຈິງ.
ໃນກລະນີ ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຫາກກວດພົບເຫັນຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນ ໃນການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍ
ລະອຽດ, ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ, ຕ້ອງປະກອບໃບແຈ້ງພາສີຄນໃໝ່ໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ສ່ວນຄວາມຜິດພາດທີື່
ໄດ້ແຈ້ງຜ່ານມາ ຈະຖກດໍາເນີນການທາງດ້ານບລິຫານ ດ້ວຍການ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກ່າວເຕອນ.
ໃນກລະນີ ຜ້ແຈ້ງພາສີ ມີຈຸດປະສົງຍົກເລີກລະບອບການແຈ້ງພາສີໃນເບີ້ອງຕົີ້ນ ໂດຍໄປນໍາໃຊ້
ລະບອບການແຈ້ງພາສີອື່ນ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶື່ງ ຜ້ກ່ຽວຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ລັດຖະການພາສີ ພາຍໃນເວລາບໍ່ເກີນ
ເກົີ້າສິບວັນ ພາຍຫຼັງແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ
ລັດຖະການ.
ມາດຕາ 30 (ໃໝ່) ການປະຕິເສດການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ
ລັດຖະການພາສີ ສາມາດປະຕິເສດການແຈ້ງພາສີ ໃນກລະນີກວດພົບເຫັນການແຈ້ງຂໍ້ມນໃນ
ແບບພິມແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ບໍ່ຖກຕ້ອງ ຫຼ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ມີລາຍເຊັນຂອງຜ້ແຈ້ງພາສີ, ນໍາໃຊ້ແບບພິມ
ບໍ່ຖກຕ້ອງ ຫຼ ເອກະສານປະກອບການແຈ້ງພາສີ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ມີຮອຍລຶບ, ຮອຍຂີດຂ້າ, ຮອຍເປືຶ້ອນ.
ໃນກລະນີປະຕິເສດການແຈ້ງພາສີ ລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີຮັບຊາບເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນໃນທັນທີ.
ມາດຕາ 31 (ປັບປຸງ) ການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ກ່ອນສິນຄ້າມາເຖິງ
ຜ້ແຈ້ງພາສີ ສາມາດແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດກ່ອນສິນຄ້າມາເຖິງດ່ານພາສີຊາຍແດນ ໃຫ້ປະ
ຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຜ້ແຈ້ງພາສີ ສາມາດແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດລ່ວງໜ້າ ພາຍໃນເວລາ ເຈັດວັນ ລັດຖະ
ການ ແລະ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ສໍາລັບແບບພິມການແຈ້ງພາສີໂດຍສັງເຂບ ຫຼ ໃບຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ໃຫ້ຍື່ນຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ພາຍຫຼັງສິນຄ້າມາເຖິງ ;
2. ພາຍຫຼັງການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວ ໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຊໍາລະຄ່າ
ພາສີ ເມື່ອສິນຄ້າມາເຖິງດ່ານພາສີຊາຍແດນ;
3. ພາຍຫຼັງສິນຄ້າມາເຖິງດ່ານພາສີຊາຍແດນແລ້ວ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງກວດກາຕົວຈິງ ຫຼ
ກວດກາຄວາມສ່ຽງ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 32 (ປັບປຸງ) ການຮັບຮອງລ່ວງໜ້າ
ການຮັບຮອງລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການອອກໜັງສຮັບຮອງ ເລກລະຫັດ, ແຫຼ່ງກໍາເນີດ, ມນຄ່າແຈ້ງ
ພາສີ ຫຼ ຂໍ້ມນອື່ນ ເພື່ອປະກອບໃນການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ຊຶື່ງມີຜົນໃຊ້ບັງຄັບສໍາລັບເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີໃນ
ການກວດກາ ຕາມລະບຽບການທາງພາສີ.
ໃນກລະນີຜ້ແຈ້ງພາສີ ຫາກບໍ່ໝັີ້ນໃຈຕໍ່ການອອກໜັງສຮັບຮອງລ່ວງໜ້າຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ
ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນວັກທີ ໜຶື່ງ ຂອງມາດຕານີ,ີ້ ຜ້ແຈ້ງພາສີ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມນເພີື່ມຕື່ມ ຫຼ ຂຄໍາແນະນໍາ ຈາກ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ດັົ່ງນີີ້:
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1. ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມນ, ເອກະສານ ແລະ ຕົວຢ່າງສິນຄ້າ ໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ເພື່ອ
ເປັນຂໍ້ມນໃນການຄົີ້ນຄວ້າ. ກລະນີບໍ່ສາມາດສະໜອງຕົວຢ່າງສິນຄ້າ ຜ້ແຈ້ງພາສີຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມນເອກະສານ
ດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ;
2. ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງດໍາເນີນການຄົີ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດເລກລະຫັດສິນຄ້າ, ການຢັຶ້ງ
ຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ, ມນຄ່າແຈ້ງພາສີ ແລະ ຂໍ້ມນອື່ນ ແລະ ອອກໜັງສຮັບຮອງລ່ວງໜ້າໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີ
ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໜັງສຮ້ອງຂ, ໃນກລະນີຂໍ້ມນຫາກ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ ບໍ່ຖກຕ້ອງ ເຈົີ້າ
ໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີຮັບຊາບ ເພື່ອໃຫ້ຜ້ກ່ຽວສະໜອງເອກະສານເພີື່ມ
ຕື່ມ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າວັນ ລັດຖະການ; ໃນກລະນີຜ້ແຈ້ງພາສີ ຫາກຍັງບໍ່ເຫັນດີ ຕໍ່ການອອກໜັງສຮັບຮອງລ່ວງ
ໜ້າຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໜັງສຮັບຮອງ, ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຕ້ອງສະເໜີ
ໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ພິຈາລະນາຄນ ແລະ ແຈ້ງຜົນການຄົີ້ນຄວ້າໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຮັບຊາບ ພາຍໃນເວລາ ເຈັດວັນ
ລັດຖະການ.
ໜັງສຮັບຮອງລ່ວງໜ້າ ມີອາຍຸນໍາໃຊ້ທາງກົດໝາຍສໍາລັບເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສາມປີ, ຖ້າຄຸນລັກ
ສະນະຂອງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແລ້ວ ຫາກບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ໃນກລະນີ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງ
ຂອງ ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຄຸນລັກສະນະ ຜ້ແຈ້ງພາສີຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ລັດຖະການພາສີ ພິຈາລະນາອອກໜັງສ
ຮັບຮອງລ່ວງໜ້າສະບັບໃໝ່.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ກໍານົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງລ່ວງໜ້າ.
ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າພາສີ ແມ່ນ ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສະກຸນເງິນກີບ
ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີື່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະກາດໃຊ້ໃນເວລາແຈ້ງພາສີ
ເປັນລາຍລະອຽດ ເປັນພີ້ນຖານໃນການຄິດໄລ່.

ໝວດທີ 3
ການກວດກາ, ການອະນຸຍາດ ແລະ ການຄໍໍ້າປະກັນ
ມາດຕາ 34 (ໃໝ່) ຫຼກ
ັ ການໃນການກວດກາ
ການກວດກາຂອງລັດຖະການພາສີ ແມ່ນ ດໍາເນີນຕາມຜົນຂອງການວິເຄາະ, ວິໄຈ, ການເລອກ
ເຟັຶ້ນແຫຼ່ງຂໍ້ມນ ຂອງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ເຂົີ້າໃນການຄວບຄຸມ ກວດກາຂອງລັດຖະ
ການພາສີ ຕາມລະບົບບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຄວາມສ່ຽງລະດັບຕໍໍ່າ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາ;
2. ຄວາມສ່ຽງລະດັບກາງ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາ ຂໍ້ມນ ແລະ ເອກະສານການແຈ້ງພາສີ ;
3. ຄວາມສ່ຽງລະດັບສງ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາຂໍ້ມນ, ເອກະສານແຈ້ງພາສີ ແລະ ສິນຄ້າ
ຕົວຈິງ.
ພາຍຫຼັງທີື່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ໄດ້ກວດກາ ແລະ ເຫັນວ່າຖກຕ້ອງແລ້ວ ກສາມາດຮັບຮອງການແຈ້ງ
ພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຊໍາລະຄ່າພາສີ.
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ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ການກວດກາ ຂມ
ໍ້ ນ ແລະ ເອກະສານ
ໃນກລະນີລະບົບບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະແດງຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບກາງຂຶີ້ນໄປ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ
ຕ້ອງກວດກາຄນຂໍ້ມນທີື່ປະກອບໃນແບບພິມແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ແລະ ບັນດາເອກະສານປະກອບການ
ແຈ້ງພາສີ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຍັງສາມາດແຈ້ງຜ້ປະກອບການ ໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມນ ແລະ ເອກະສານ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເພີື່ມເຕີມ ເປັນຕົີ້ນ ເອກະສານ ທຸລະກໍາທາງການຄ້າ, ທຸລະກໍາທາງການເງິນ, ໃບຢັຶ້ງຢືນທາງດ້ານຄຸນ
ນະພາບ.
ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) ການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ
ໃນກລະນີລະບົບບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະແດງຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບສງ ໃຫ້ດໍາເນີນການກວດ
ກາ ສິນຄ້າຕົວຈິງ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ ທັງໝົດ ຫຼ ບາງສ່ວນ ໂດຍກົງ ຫຼ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ,
ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ວິທີການດ້ານວິຊາສະເພາະອື່ນ ໂດຍຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ສິນຄ້າເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ;
2. ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ກວດກາ ໂດຍຊ້ອງໜ້າຜ້ແຈ້ງພາສີ ຢ່ດ່ານພາສີ, ສາງສິນຄ້າ ຫຼ ສະຖານທີື່
ທີລ
ື່ ັດຖະການພາສີກໍານົດ, ຍົກເວັີ້ນກລະນີທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 38 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
3. ສິນຄ້າປະເພດ ພດຜັກ, ວັກແຊງ, ສັດມີຊີວິດ ຊຶື່ງຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການຮັກສາ ຫຼ ສິນຄ້າພິເສດ
ອື່ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບບລິມະສິດກ່ອນໃນການກວດກາ;
4. ໃນກລະນີສິນຄ້າ ທີື່ມີການກວດກາຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມກັນ ຢ່ດ່ານພາສີ, ສາງ
ສິນຄ້າ ຫຼ ສະຖານທີື່ ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດ ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັນໃນການດໍາເນີນການກວດກາ ຕາມ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ;
5. ການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ ຢ່ບລິເວນທີື່ມີການກວດກາຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງລັດຖະການ
ພາສີ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະການພາສີ ຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ສປປ
ລາວ ແລະ ປະເທດດັົ່ງກ່າວ;
6. ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນເວລາ ແປດ
ຊົົ່ວໂມງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບແບບພິມແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ. ສໍາລັບສິນຄ້າທີື່ມີຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍປະ
ເພດສິນຄ້າ ຊຶື່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດກາ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນເວລາ ສອງວັນ. ສໍາລັບ ສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງໄດ້
ກວດກາສະເພາະທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ສຸຂານາໄມ, ສຸຂານາໄມພດ, ສັດ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາ
ຫານ, ວັດທະນະທໍາ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດການກວດກາສິນຄ້າແລ້ວ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງບັນທຶກລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ
ກັບຊະນິດ, ຈໍານວນ, ນໍໍ້າໜັກ, ລາຄາ, ປະເທດຜະລິດ, ຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງ, ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ກວດກາ
ສິນຄ້າ ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນ, ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ໃສ່ໃບແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ແລະ/ຫຼ ໃບປ່ອຍສິນຄ້າ;
8. ໃນກລະນີຜົນຂອງການກວດກາສິນຄ້າ ບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມຂໍ້ມນທີື່ໄດ້ແຈ້ງລົງໃນແບບພິມ
ແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ, ແຈ້ງຂໍ້ມນເທັດ, ປອມແປງເອກະສານ ຫຼ ມີເຈດຕະນາລັກລອບຫຼົບຫຼີກ ເຈົີ້າໜ້າທີື່
ພາສີ ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກ ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີທາງພາສີ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນກລະນີ ຜ້ແຈ້ງພາສີບໍ່ພໃຈຕໍ່ຜົນຂອງການກວດກາທັງໝົດ ຫຼ ບາງສ່ວນ ກສາມາດສະເໜີໃຫ້ເຈົີ້ າໜ້າທີື່ພາສີ
ກວດກາສິນຄ້າຄນໃໝ່;
9. ການກວດກາຍານພາຫະນະ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງ
ອອກ ຊຶື່ງການຄວບຄຸມ ແລະ ການກວດກາສິນຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
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ມາດຕາ 37 (ໃໝ່) ສະຖານທີກ
ື່ ວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ
ສະຖານທີື່ກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ດ່ານພາສີຊາຍແດນ, ສະໜາມບິນສາກົນ, ສະຖານີລົດໄຟ, ຫ້ອງການໄປສະນີ, ທ່າເຮອ, ທ່າ
ບົກ, ສາງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫຼ ສະຖານທີື່ອື່ນ ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດ ໃຫ້ເປັນບ່ອນນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ,
ຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເກັບຮັກສາ ທີື່ໄດ້ດໍາເນີນລະບຽບການທາງພາສີ ;
2. ສະຖານທີື່ ວາງສະແດງສິນຄ້າ;
3. ສະຖານທີື່ ບ່ອນໂຄງການກໍ່ສ້າງຕັີ້ງຢ່;
4. ສະຖານທີື່ ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ປະກອບ;
5. ສະຖານທີື່ກວດກາສິນຄ້າຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສປປ ລາວ ແລະ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາ
ສີປະເທດອ້ອມຂ້າງ;
6. ສະຖານທີື່ອື່ນ ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດ ໃຫ້ເປັນບ່ອນກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ.
ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງສະໜອງສະຖານທີື່ ທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ສິິື່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກທີື່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ ໃນການກວດກາ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງ
ຂອງຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 38 (ໃໝ່) ການອະນຸຍາດໃຫ້ນາໍ ສິນຄ້າອອກສາງ ຫຼ ດ່ານພາສີ
ການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາສິນຄ້າອອກຈາກສາງ ຫຼ ດ່ານພາສີ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ສິນຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາອອກ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດລະບຽບການທາງພາສີ;
2. ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຫຼ ເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ ທີື່ຖກເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຫຼ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ຂະແໜງການອື່ນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນຄະດີຍ້ອນການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ຈະນໍາເອົາສິນຄ້າອອກຈາກ ສາງ ຫຼ ດ່ານພາສີໄດ້ ກຕໍ່ເມື່ອ
ມີການຊໍາລະຄ່າປັບໃໝ ຫຼ ຕ້ອງມີການຄໍໍ້າປະກັນ ໂດຍທະນາຄານ ຫຼ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ;
3. ສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາ, ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖກຕ້ອງ ນັີ້ນ
ກ່ອນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົີ້າ, ສົົ່ງອອກ ຕ້ອງມີໜັງສຢັຶ້ງຢືນດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ປະເພດ ບດເນົົ່າ ຫຼ ເຊື່ອມຄຸນນະພາບໄວ, ສິນຄ້າກະສິກໍາ, ສັດທີື່ມີຊີວິດ,
ສິນຄ້າທີື່ນໍາໃຊ້ເປັນກລະນີສຸກເສີນ, ສິນຄ້າທີື່ຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເຄື່ອງຂອງ
ນັກການທດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ຖ້າມີຈຸດປະສົງນໍາ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ອອກກ່ອນ
ນັີ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄໍໍ້າປະກັນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 39 (ໃໝ່) ການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງໂດຍບຊ
ໍ່ ອ
້ ງໜ້າເຈົາີ້ ຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ຜແ
້ ຈ້ງພາສີ
ລັດຖະການພາສີ ສາມາດກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ ໂດຍບໍ່ຊ້ອງໜ້າເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ຜ້ແຈ້ງພາສີ
ໃນກລະນີໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ;
2. ເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ;
3. ເມື່ອສົງໄສວ່າເປັນສິນຄ້າທີື່ຜິດກົດໝາຍ;
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4. ຜ້ແຈ້ງພາສີ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທາງພາສີຢ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ພາຍຫຼັງສິນຄ້າມາ
ຮອດດ່ານກາຍກໍານົດ ສາມສິບວັນ;
5. ກລະນີອື່ນທີື່ກົດໝາຍກໍານົດ.
ການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ ໂດຍບໍ່ຊ້ອງໜ້າເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ຜ້ແຈ້ງພາສີ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ກວດກາດ້ວຍເຄື່ອງສາຍແສງ;
2. ກວດກາດ້ວຍອຸປະກອນເຕັກນິກ ຫຼ ວິທີການອື່ນດ້ານພາສີ ຂອງລັດຖະການພາສີ;
3. ກວດກາ ໂດຍມີການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ປະຈໍາການຢ່ດ່ານພາສີຊາຍ
ແດນ, ວິສາຫະກິດຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ ຊຶື່ງຕ້ອງມີການບັນທຶກຜົນການກວດກາ ແລະ ລົງລາຍເຊັນ ໂດຍພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີື່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການກວດກາດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ການຊໍາລະຄ່າພາສີ
ພາຍຫຼັງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ໄດ້ຮັບຮອງການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດແລ້ວ ຜ້ແຈ້ງພາສີຕ້ອງຊໍາ
ລະຄ່າພາສີ ເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນໂດຍທັນທີ.
ພາຍຫຼັງຜ້ແຈ້ງພາສີ ຊໍາລະຄ່າພາສີ ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານສໍາເລັດແລ້ວ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຫຼ
ຜ້ຖກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບເງິນ ຕ້ອງອອກໃບຮັບເງິນ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼ ແບບພິມທົົ່ວໄປ ເພື່ອຢັຶ້ງຢືນ
ວ່າຜ້ແຈ້ງພາສີໄດ້ຊໍາລະຕາມກົດໝາຍແລ້ວ.
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ການຄໍາໍ້ ປະກັນ ເພອ
ື່ ນໍາເອົາສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ອອກຈາກ ສາງ ຫຼ ດ່ານພາສີ
ການຄໍໍ້າປະກັນ ເພື່ອນໍາເອົາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ອອກຈາກ ສາງ ຫຼ ດ່ານພາສີ ກ່ອນ ແຈ້ງພາສີ
ເປັນລາຍລະອຽດ ແລະ/ຫຼ ຊໍາລະຄ່າພາສີ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຜ້ແຈ້ງພາສີຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂຄໍໍ້າປະກັນ ຕາມແບບພິມ ຕໍ່ລັດຖະການພາສີ ເພື່ອພິຈາລະນາ;
2. ການຄໍໍ້າປະກັນສາມາດຄໍໍ້າປະກັນດ້ວຍເງິນສົດ, ໜັງສຄໍໍ້າປະກັນຂອງ ທະນາຄານ, ສະຖາ
ບັນການເງິນອື່ນ ຫຼ ນິຕິບຸກຄົນ. ມນຄ່າການຄໍໍ້າປະກັນຕ້ອງເທົົ່າກັບ ມນຄ່າພາສີ ທີື່ຕ້ອງຊໍາລະ;
3. ຜ້ແຈ້ງພາສີຕ້ອງແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນເອົາສິນ
ຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ອອກຈາກ ສາງ ຫຼ ດ່ານພາສີ;
4. ໃນການຊໍາລະສະສາງການຄໍໍ້າປະກັນນັີ້ນ ໃຫ້ລັດຖະການພາສີແຕ່ລະຂັີ້ນ ຖເອົາມນຄ່າແຈ້ງ
ພາສີ, ການຈັດເລກລະຫັດ ແລະ ຂໍ້ມນອື່ນ ທີື່ໄດ້ແຈ້ງລົງໃນໃບແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດໃນການຄໍໍ້າປະກັນ
ເບີ້ອງຕົີ້ນ ເປັນພີ້ນຖານໃນການຄິດໄລ່ຄ່າພາສີ. ສໍາລັບອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອັດຕາພາສີ ໃຫ້ຖເອົາຕາມອັດຕາ
ໃນວັນທີື່ລົບລ້າງເອກະສານຄໍໍ້າປະກັນດັົ່ງກ່າວ. ສ່ວນເງິນ ຫຼ ໜັງສຄໍໍ້າປະກັນນັີ້ນ ຕ້ອງສົົ່ງຄນໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີ
ພາຍໃນເວລາ ຫ້າວັນ ລັດຖະການ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າດ່ານພາສີຊາຍແດນ;
5. ການຄໍໍ້າປະກັນການນໍາເຂົີ້າຕາມນະໂຍບາຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃຫ້ຖເອົາວັນຮັບ
ຮອງ ຫຼ ການອະນຸມັດ ແຜນນໍາເຂົີ້າ ຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົີ້ນໄປ. ຖ້າບໍ່ແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະ
ອຽດ ຫຼ ບໍ່ຊໍາລະຄ່າພາສີ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ, ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຕ້ອງເສຍຄ່າ ປັບໃໝ ເທົົ່າກັບ ສນຈຸດສິິບ
ສ່ວນຮ້ອຍ (0,10%) ຂອງຄ່າ ພາສີຕໍ່ວັນ ທີື່ກາຍກໍານົດ ;
6. ອົງການຈັດຕັີ້ງລັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ກສາ
ມາດເຮັດໜັງສຄໍໍ້າປະກັນເອົາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຂອງຕົນອອກກ່ອນ. ຖ້າອົງການຈັດຕັີ້ງດັົ່ງກ່າວ ຫາກບໍ່ປະຕິ
ບັດຕາມໜັງສຄໍໍ້າປະກັນນັີ້ນ ກຈະຖກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍເຊັົ່ນກັນ.
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ໝວດທີ 4
ຜແ
້ ຈ້ງພາສີ
ມາດຕາ 42 (ໃໝ່) ຜແ
້ ຈ້ງພາສີ
ຜ້ແຈ້ງພາສີ ແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ, ຜ້ບລິການແຈ້ງພາສີ ຫຼ ຜ້ໄດ້ຮັບມອບ
ສິດ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແຈ້ງພາສີ, ຊຶື່ງປະກອບມີ ຜ້ແຈ້ງພາສີທົົ່ວໄປ ແລະ ຜ້ບລິການແຈ້ງພາສີ.
ມາດຕາ 43 (ໃໝ່) ຜແ
້ ຈ້ງພາສີທວ
ົົ່ ໄປ
ຜ້ແຈ້ງພາສີທົົ່ວໄປ ແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ເປັນເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ
ຫຼ ຜ້ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກເຈົີ້າຂອງ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ.
ມາດຕາ 44 (ປັບປຸງ) ຜບ
້ ລິການແຈ້ງພາສີ
ຜ້ບລິການແຈ້ງພາສີ ແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະການພາສີ ໃຫ້ດໍາເນີນ
ການແຈ້ງພາສີແທນເຈົີ້າຂອງ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜ້ບລິການແຈ້ງພາສີ.
ມາດຕາ 45 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜແ
້ ຈ້ງພາສີ
ຜ້ແຈ້ງພາສີ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້:
1. ດໍາເນີນການແຈ້ງພາສີ ຢ່ບັນດາດ່ານພາສີຊາຍແດນ ແລະ/ຫຼ ສະຖານທີື່ອື່ນ ບ່ອນລັດຖະ
ການພາສີກໍານົດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
2. ແຈ້ງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ຍື່ນເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ລັດຖະການພາສີ;
3. ຊໍາລະຄ່າພາສີ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມກົດໝາຍ;
4. ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມແກ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການນໍາເຂົີ້າ,
ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ;
5. ປະຕິບັດລະບຽບການໃນການແຈ້ງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ການປະກອບເອກະສານທາງພາສີ,
ການແຈ້ງພາສີ, ການເສຍພາສີ, ການນໍາເອົາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ອອກຈາກ ດ່ານພາສີ ຫຼ ສາງ ແທນເຈົີ້າຂອງສິນ
ຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ;
6. ສາມາດເຂົີ້າເຖິງຂໍ້ມນ, ຂ່າວສານ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ,
ການສົົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ;
7. ສະເໜີຂດັດແກ້ຂໍ້ມນ ແລະ ເອກະສານແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ;
8. ສະເໜີຄໍໍ້າປະກັນ ເພື່ອນໍາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ອອກຈາກດ່ານພາສີ ຫຼ ສາງ ກ່ອນການແຈ້ງ
ພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ແລະ/ຫຼ ຊໍາລະຄ່າພາສີ;
ສໍາລັບຜ້ທີື່ໄດ້ຮັບມອບສິດ ແລະ ຜ້ບລິການແຈ້ງພາສີ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂອບເຂດທີື່
ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ.
ໃນກລະນີ ເຈົີ້າຂອງ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຫາກສະໜອງຂໍ້ມນ ຫຼັກຖານ ໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີ ບໍ່ຖກ
ຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.
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ໝວດທີ 5
ຜ້ປະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ
ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ເງອ
ື່ ນໄຂຜປ
້ ະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ
ຜ້ປະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຂຶີ້ນທະບຽນຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
2. ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີື່ຕິດພັນກັບ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການບລິການແຈ້ງພາສີ, ການບລິການ
ສາງ, ການບລິການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ, ການບລິການທ່າເຮອ, ການບລິການສະໜາມບິນສາກົນ, ການບລິການໂລຊິດ
ສະຕິກ, ການຜະລິດ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ;
3. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;
4. ມີລະບົບຄວາມປອດໄພ ດ້ານຂໍ້ມນບລິສັດ, ດ້ານພະນັກງານ, ດ້ານການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ, ດ້ານ
ການເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ, ອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ການແກ້ໄຂເຫດການສຸກເສີນ;
5. ບໍ່ຖກດໍາເນີນຄະດີທາງພາສີ ແລະ/ຫຼ ບໍ່ຖກລົງໂທດໃນການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ເປັນເວລາ
ສາມປີ ກ່ອນການສະເໜີເປັນຜ້ປະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜ້ປະກອບການເອອີໂອ.
ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ສິດທິພເິ ສດຂອງຜປ
້ ະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ
ຜ້ປະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ການກວດກາເອກະສານແຈ້ງພາສີ, ເອກະສານປະກອບການແຈ້ງພາສີ
ແລະ ການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ ໃນເວລາດໍາເນີນລະບຽບການທາງພາສີ , ເວັີ້ນເສຍແຕ່ມີຂໍ້ມນວ່າມີການລະ
ເມີດລະບຽບການທາງພາສີ;
2. ໄດ້ຮັບຮອງການແຈ້ງພາສີ ແລະ ນໍາເອົາສິນຄ້າອອກຈາກ ດ່ານພາສີ ຫຼ ສາງກ່ອນ ເຖິງວ່າ
ເອກະສານໃດໜຶື່ງບໍ່ຄົບຖ້ວນກຕາມ ແຕ່ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານນັີ້ນ ໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແລະ ດໍາເນີນການຊໍາ
ລະຄ່າພາສີ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນເອົາສິນຄ້າອອກຈາກສາງ;
3. ສາມາດນໍາສິນຄ້າອອກຈາກ ດ່ານພາສີ ຫຼ ສາງ ນອກໂມງລັດຖະການ;
4. ສາມາດຄໍໍ້າປະກັນດ້ວຍໜັງສຄໍໍ້າປະກັນ ໃນການນໍາເອົາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ອອກກ່ອນ.
ຜ້ປະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ
ຕາມການຕົກລົງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງລັດຖະການພາສີຂອງສອງປະເທດ.
ມາດຕາ 48 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜປ
້ ະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ
ຜ້ປະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຮັບປະກັນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ແຕ່ງຕັີ້ງບຸກຄົນ ຫຼ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບລັດຖະການ
ພາສີ;
3. ສະໜອງຂໍ້ມນ ແລະ ເອກະສານ ໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕາມການສະເໜີ;
4. ການຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດ;
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5. ຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ລະບຽບການທາງພາສີ, ການຈັດສົົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກໍາ
ຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນ;
6. ໃຫ້ການຮ່ວມມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ໃນການລົງກວດກາ
ຫ້ອງການ, ສາງ, ລະບົບປ້ອງກັນໄພ ຂອງຕົນ.

ໝວດທີ 6
ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ມາດຕາ 49 (ໃໝ່) ຄວາມສ່ຽງທາງພາສີ
ຄວາມສ່ຽງທາງພາສີ ແມ່ນ ການລະເມີດກົດໝາຍ ທີື່ອາດຈະເກີດຂຶີ້ນ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງ
ອອກ, ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການເກັບຮັກສາ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ການເຂົີ້າ-ອອກຂອງຍານພາຫະ
ນະ ແລະ ຜ້ໂດຍສານ ຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ.
ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງພາສີ
ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງພາສີ ແມ່ນ ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະການດ້ານວິຊາສະເພາະ ທີື່ລັດ
ຖະການພາສີນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກໍານົດ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດ
ສັນຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດຜົນເຂົີ້າໃນການຄວບຄຸມ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະໜັບສະໜນການດໍາເນີນ
ການອື່ນໆທາງພາສີ.
ລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງບລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງພາສີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ນໍາໃຊ້ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຕັດສີນໃຈ ຄວບຄຸມ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ສິນຄ້າ,
ຍານພາຫະນະ ແລະ ຜ້ໂດຍສານ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີທຸກຮບແບບ;
2. ເກັບກໍາ, ວິເຄາະຂໍ້ມນ, ກໍານົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,
ຈັດປະເພດຄວາມສ່ຽງ, ວາງມາດຕະການທີື່ເໝາະສົມໃນການຄວບຄຸມທາງພາສີ;
3. ມີລະບົບການສື່ສານແບບອັດຕະໂນມັດ ໃນການຮິບໂຮມ ແລະ ປະເມີນຂໍ້ມນ ເພື່ອຮັບ
ໃຊ້ວຽກງານບລິຫານຄວາມສ່ຽງ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການລະອຽດ ກ່ຽວກັບການບລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງພາສີ.
ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາເຄອ
ື່ ງຂອງຕິດຕົວຜໂ້ ດຍສານ
ເຄື່ອງຂອງຕິດຕົວຜ້ໂດຍສານທີື່ເຂົີ້າ-ອອກຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ ທາງລົດ, ທາງລົດໄຟ, ທາງ
ເຮອ ແລະ ທາງເຮອບິນ ຕ້ອງຢ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມທາງພາສີ. ຖ້າເປັນເຄື່ອງຂອງຕິດຕົວຜ້ໂດຍສານ ທີື່ມີມນຄ່າ
ບໍ່ເກີນຕາມກົດໝາຍກໍານົດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແລະ ໃຫ້ໄປຕາມທາງທີື່ກໍານົດ.
ຜ້ໂດຍສານທີື່ນໍາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ເກີນຈໍານວນທີື່ກົດໝາຍກໍານົດ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງທາງປາກເປົົ່າ
ຫຼ ຕາມແບບພິມ ຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແລະ ໃຫ້ໄປຕາມທາງທີື່ກໍານົດ.
ຜ້ໂດຍສານ ທີື່ເດີນທາງເຂົີ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ທີື່ນໍາເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ຫຼ ເຄື່ອງມທາງດ້ານ
ການເງິນ ຊຶື່ງມີມນຄ່າເກີນ ໜຶື່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ ຫຼ ທຽບເທົົ່າ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີປະຈໍາດ່ານພາສີຊາຍແດນ
ຕາມແບບພິມຂອງລັດຖະການພາສີ.
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ສໍາລັບ ເຄື່ອງວັດຖຸບຮານ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຈະນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກໄດ້ ກຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີປະຈໍາດ່ານພາສີຊາຍແດນ.
ມາດຕາ 52 (ປັບປຸງ) ການຄວບຄຸມ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ທາງໄປສະນີ ແລະ ສັງົ່ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫຼ ສກ
ື່ າງອນ
ື່
ພັດສະດຸພັນ, ຖົງເມທາງໄປສະນີ ແລະ ສິນຄ້າ ທີື່ມີການ ຊີ້ ຂາຍ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫຼ ສື່ກາງ
ອື່ນ ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ຫຼ ຜ່ານແດນ ຕ້ອງຢ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມທາງພາສີ ແລະ ຈະສິີ້ນສຸດລົງເມື່ອໄດ້ສໍາເລັດ
ການປະຕິບັດລະບຽບການທາງພາສີ.
ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ດໍາເນີນທຸລະກິດບລິການຈັດສົົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍພັດສະດຸພັນ , ຖົງເມທາງໄປສະ
ນີ ສາມາດແຈ້ງພາສີແທນເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍານົດລະບຽບການໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ສົົ່ງຜ່ານທາງໄປສະນີ ແລະ ສັົ່ງຜ່ານທາງອອນລາຍ ຫຼ ສື່ກາງອື່ນ.
ມາດຕາ 53 (ປັບປຸງ) ການນໍາເອົາຍານພາຫະນະສ່ວນບຸກຄົນເຂົາີ້ -ອອກຜ່ານດ່ານ
ຜ້ມີຈຸດປະສົງ ນໍາເອົາຍານພາຫະນະສ່ວນບຸກຄົນ ເຂົີ້າ-ອອກຊົົ່ວຄາວ ເພື່ອທ່ອງທ່ຽວ ຢ້ຽມຢາມ
ຫຼ ພົວພັນວຽກງານ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທາງພາສີ, ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ສັນຍາ ຫຼ ອະນຸສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ຕາມເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຕ້ອງແມ່ນຍານພາຫະນະທີື່ຂຶີ້ນທະບຽນແລ້ວ;
2. ຕ້ອງແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງຍານພາຫະນະ ຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຫຼ ແຈ້ງຜ່ານລະບົບເອເລັກ
ໂຕຣນິກເພື່ອດໍາເນີນຕາມລະບຽບການ;
3. ຕ້ອງນໍາຍານພາຫະນະດັົ່ງກ່າວ ເຂົີ້າ-ອອກຄນຕາມກໍານົດເວລາ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຖ້າ
ກາຍກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖກປັບໃໝຕາມລະບຽບການ ແລະ ໃຫ້ເຂົີ້າ-ອອກຕາມດ່ານພາສີຊາຍແດນທີື່
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີໄດ້ກໍານົດ;
4. ຍານພາຫະນະດັົ່ງກ່າວ ຫ້າມ ຊີ້ ຂາຍ, ມອບ, ໂອນ, ຈໍານໍາ, ຈໍານອງ ຫຼ ຄໍໍ້າປະກັນ, ປົດ
ປ້າຍທະບຽນ.
ໃນກລະນີ ມີຈຸດປະສົງຂຕໍ່ອາຍຸນໍາໃຊ້ຢ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງນໍາເອົາເອກະສານ ແລະ ຍານ
ພາຫະນະ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະການພາສີບ່ອນທີື່ໃກ້ສຸດ ກ່ອນວັນໝົດກໍານົດຂອງໃບອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ຫ້າວັນ.
ມາດຕາ 54 (ໃໝ່) ການກວດກາສິນຄ້າ ແລະ ຍານພາຫະນະສະເພາະ
ສິນຄ້າ ແລະ ຍານພາຫະນະສະເພາະ ແມ່ນ ສິນຄ້າ ແລະ ຍານພາຫະນະ ທີື່ມີິຄຸນລັກສະນະພິເສດ
ທີື່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັຶ້ງຢືນທາງດ້ານວິຊາການ ຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການກວດກາສິນຄ້າ ແລະ ຍານພາຫະນະສະເພາະ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງກວດກາສິນຄ້າ ແລະ ຍານພາຫະນະຢບ
່ ລິເວນສະຖານທີື່ເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຕົນ. ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງກວດກາດ້ານວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບ ປະລິມານ, ສຸຂະພາບ, ສຸຂານາໄມ ພດ
ແລະ ສັດ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ວັດທະນະທໍາ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີຕ້ອງອີງໃສ່ຜົນການກວດກາ
ດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງການລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອະນຸຍາດປ່ອຍສິນຄ້າ;
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2. ສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາດ້ານວິຊາສະເພາະ
ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່ດ່ານພາສີຊາຍ
ແດນຈົນກວ່າຈະສໍາເລັດລະບຽບການທາງພາສີ. ຖ້າມີການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາສິນຄ້າໄປສະຖານທີື່ອື່ນ ເພື່ອການ
ກວດກາດ້ານວິຊາສະເພາະຕາມກົດໝາຍກໍານົດ ຫຼ ຖ້າເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າສະເໜີໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່ສະຖານທີື່ອື່ນ
ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ, ສະຖານທີື່ດັົ່ງກ່າວຕ້ອງຖກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຕ້ອງຢ່ພາຍໃຕ້
ການຄວບຄຸມຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຈົນກວ່າສໍາເລັດລະບຽບການທາງພາສີ ;
3. ຂະແໜງການທີື່ຮັບຜິດຊອບກວດກາດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງລາຍງານຜົນການກວດກາ ໃຫ້
ລັດຖະການພາສີ ພາຍໃນເວລາ ສອງວັນ ລັດຖະການ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຜົນການກວດກາ.
ລັດຖະການພາສີ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ດໍາເນີນການກວດກາດ້ານວິຊາ
ການ ເພື່ອຮັບປະກັນການອະນຸຍາດນໍາສິນຄ້າ ແລະ ຍານພາຫະນະ ອອກຢ່າງວ່ອງໄວ.
ມາດຕາ 55 (ໃໝ່) ການຄວບຄຸມ, ການກວດກາເຄອ
ື່ ງຂອງ, ສິນຄ້າ ທີມ
ື່ ໃີ ນຍານພາຫະນະໂດຍສານ
ການຄວບຄຸມ, ການກວດກາເຄື່ອງຂອງ, ສິນຄ້າ ທີື່ມີໃນຍານພາຫະນະໂດຍສານ ໃຫ້ດໍາເນີນ
ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ໃຊ້ສອຍມານໍາຍານພາຫະນະໂດຍສານຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ປະຕິບັດລະບຽບການທາງພາສີ ແຕ່ຕ້ອງຢ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
2. ສິນຄ້າ ທີື່ມານໍາຍານພາຫະນະໂດຍສານຜ່ານດ່ານຊາຍແດນຂາເຂົີ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບ
ການແຈ້ງພາສີຄກັນກັບສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າ;
3. ສິນຄ້າ ທີື່ໃຫ້ບລິການຢ່ຍານພາຫະນະໂດຍສານຜ່ານດ່ານຊາຍແດນຂາອອກ ຫຼ ຜ່ານ
ແດນ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບການແຈ້ງພາສີ ຄກັບສິນຄ້າຂາອອກ.
ມາດຕາ 56 (ໃໝ່) ການຄວບຄຸມ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ທີປ
ື່ ະຊາຊົນແລກປ່ຽນ ຊີ້ ຂາຍ ຕາມ
ຊາຍແດນ
ສິນຄ້າທີື່ມີການແລກປ່ຽນ ຊີ້ ຂາຍ ຕາມຊາຍແດນ ແມ່ນ ສິນຄ້າທີື່ຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ
ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ;
ສໍາລັບສິນຄ້າທີື່ມີການແລກປ່ຽນ ຊີ້ ຂາຍ ຕາມຊາຍແດນ ຕ້ອງຢ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຕິດຕາມ
ແລະ ກວດກາຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ; ໃນກລະນີບໍ່ມີເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ປະຈໍາການຢ່ບລິເວນດັົ່ງກ່າວ, ມອບໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າ
ທີລ
ື່ ັດກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ປະຈໍາຢ່ຊາຍແດນເປັນຜ້ຄວບຄຸມ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການສະເພາະ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງ
ຂອງ ທີື່ປະຊາຊົນແລກປ່ຽນ ຊີ້ ຂາຍ ຕາມຊາຍແດນ.
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ໝວດທີ 7
ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ປະເພດຄວບຄຸມ ແລະ ເກອດຫ້າມ
ມາດຕາ 57 (ປັບປຸງ) ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ປະເພດຄວບຄຸມ
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ປະເພດຄວບຄຸມ ແມ່ນ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານ ຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ, ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ, ສຸຂານາໄມ, ສຸຂານາໄມພດ
ແລະ ສັດ, ການຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຫດຜົນອື່ນ ຊຶື່ງຕ້ອງຢ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະການພາສີ.
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ປະເພດຄວບຄຸມ ຈະນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ, ເກັບຮັກສາ, ເຄື່ອນຍ້າຍ
ໄດ້ ກຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ຫຼ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 58 ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງປະເພດເກອດຫ້າມ
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ປະເພດເກອດຫ້າມ ແມ່ນ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ
ອາວຸດເສິກ, ຢາເສບຕິດ, ວັດຖຸອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ ແລະ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງ
ອອກ, ຜ່ານແດນ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊີ້ ຂາຍ ຫຼ ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ.

ໝວດທີ 8
ມາດຕະການປົກປ້ອງສິດຕຊ
ໍ່ ບ
ັ ສິນທາງປັນຍາ
ມາດຕາ 59 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການປົກປ້ອງສິດຕຊ
ໍ່ ບ
ັ ສິນທາງປັນຍາ
ຖ້າເຈົີ້າຂອງສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫາກມີຂໍ້ມນທີື່ໜ້າເຊື່ອຖໄດ້ວ່າການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ຫຼ
ການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ມີສິນຄ້າທີື່ລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ເຈົີ້າຂອງສິດນັີ້ນ ສາມາດປະກອບຄໍາຮ້ອງຍື່ນ
ຕໍ່ລັດຖະການພາສີ ເພື່ອຂໃຫ້ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະ ຍຶດສິນຄ້ານັີ້ນໄວ້ຊົົ່ວຄາວ. ໃນກລະນີ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ
ຫາກມີຂໍ້ມນກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກສາມາດຍຶດ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍໄດ້.
ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການປົກປ້ອງສິດຕຊ
ໍ່ ບ
ັ ສິນທາງປັນຍາ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປົກປ້ອງສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສາມາດໂຈະຊົົ່ວຄາວການດໍາເນີນລະບຽບການທາງພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້າທີື່ມີຂໍ້
ສົງໄສໃນການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຖ້າໄດ້ຮັບການສະເໜີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກເຈົີ້າຂອງ
ສິດ ຫຼ ຜ້ທີື່ໄດ້ຮັບການມອບສິດຢ່າງຖກຕ້ອງ ພ້ອມທັງສະແດງເອກະສານຫຼັກຖານໃນການລະເມີດສິດ ແລະ
ວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ຫຼ ການຄໍໍ້າປະກັນດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອເປັນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃນກລະນີ
ຫາກກວດພົບວ່າບໍ່ມີການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາແຕ່ຢ່າງໃດ;
2. ມາດຕະການກັກຊົົ່ວຄາວຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ທີື່ມີຂໍ້ສົງໄສວ່າ
ລະເມີດຕໍ່ສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ບໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕໍ່ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼອດ້ານ
ມະນຸດສະທໍາ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ສິນຄ້າໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ແລະ ສິດທິພິເສດຖກຕ້ອງ, ກະເປົາ, ຂອງຂວັນ,
ເຄື່ອງຂອງບລິຈາກທີື່ນອນໃນຂອບເຂດການຍົກເວັີ້ນພາສີ.
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ກະຊວງການເງິນ ສົມທົບກັບກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກລະບຽບການກ່ຽວກັບມາດຕະການປົກ
ປ້ອງສິດ ຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ພາກທີ III
ການຜ່ານແດນ, ການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ
ໝວດທີ 1
ການຜ່ານແດນ
ມາດຕາ 61 (ໃໝ່) ການຜ່ານແດນ
ການຜ່ານແດນ (Customs Transit) ແມ່ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ຍານພາຫະ
ນະ, ຕ້ບັນຈຸສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຈາກດ່ານພາສີຕົີ້ນທາງ ໄປສ່ດ່ານພາສີປາຍທາງ ຫຼ ບ່ອນລັດຖະການພາສີກໍາ
ນົດ.
ການຜ່ານແດນ ອາດມີການສັບປ່ຽນພາຫະນະ (Transshipment) ຊຶື່ງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະ
ບຽບການທາງພາສີ ທີື່ຄວບຄຸມການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ລວມທັງ ຕ້ບັນຈຸສິນຄ້າ, ຫົວລາກ ແລະ ຫາງລາກ ຈາກ
ພາຫະນະຂົນສົົ່ງຂາເຂົີ້າ ໃສ່ພາຫະນະຂົນສົົ່ງຂາອອກ ພາຍໃນດ່ານ ຫຼ ບ່ອນລັດຖະການພາສີກໍານົດ.
ການຜ່ານແດນ ມີ ສອງປະເພດ:
ກ. ການຜ່ານແດນພາຍໃນ
ການຜ່ານແດນພາຍໃນ (National Customs Transit) ແມ່ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ສິນຄ້າ,
ເຄື່ອງຂອງ, ຍານພາຫະນະ, ຕ້ບັນຈຸສິນ ຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະການພາສີ ຈາກດ່ານ
ພາສີໜຶື່ງ ໄປຫາດ່ານພາສີອື່ນ ພາຍໃນອານາເຂດພາສີ ໂດຍບໍ່ມີການຂ້າມແດນ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ຈາກດ່ານພາສີຊາຍແດນ ບ່ອນສິນຄ້າມາເຖິງ ໄປຫາດ່ານພາສີ ທີື່
ຢ່ໃນອານາເຂດພາສີ ເພື່ອການນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າ;
2. ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ຈາກດ່ານພາສີໃນອານາເຂດພາສີ ເຖິງດ່ານພາສີຊາຍແດນ ເພື່ອ
ການສົົ່ງອອກ;
3. ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ຈາກດ່ານພາສີຊາຍແດນຂາເຂົີ້າບ່ອນສິນຄ້າມາເຖິງ ໄປຫາດ່ານ
ພາສີຊາຍແດນຂາອອກ ຫຼ ດ່ານພາສີອື່ນ ເພື່ອເກັບມ້ຽນໃນສາງ ເພື່ອການສົົ່ງອອກ ຫຼ ລຖ້າການນໍາເຂົີ້າ;
4. ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າລະຫວ່າງສອງດ່ານ ພາຍໃນອານາເຂດພາສີ.
ຂ. ການຜ່ານແດນສາກົນ
ການຜ່ານແດນສາກົນ (International Customs Transit) ແມ່ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ສິນ
ຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ຍານພາຫະນະ, ຕ້ບັນຈຸສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຜ່ານແດນ (In Transit Goods) ພາຍໃຕ້ການ
ຄວບຄຸມຂອງລັດຖະການພາສີ ຈາກປະເທດໜຶື່ງ ຜ່ານອານາເຂດພາສີ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄປປະເທດທີສາມ ໂດຍ
ບໍ່ມີການສັບປ່ຽນ ແລະ/ຫຼ ມີການສັບປ່ຽນພາຫະນະ ຢ່ອານາເຂດພາສີ ຂອງສປປ ລາວ ບໍ່ເກີນ ສອງຄັີ້ງ.
ໃນກລະນີ ມີການສັບປ່ຽນພາຫະນະ ຢ່ອານາເຂດພາສີ ສປປ ລາວ ຕ້ອງດໍາເນີນຕາມລະ
ບຽບການທາງພາສີ ຢ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນຂາເຂົີ້າເສຍກ່ອນ, ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງສັບປ່ຽນພາຫະນະຄັີ້ງທີສອງ ຕ້ອງ
ດໍາເນີນຕາມລະບຽບການທາງພາສີ ວ່າດ້ວຍການສັບປ່ຽນພາຫະນະ ຢ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນຂາອອກ ຕາມລໍາດັບ.
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ສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ຈະໄດ້ຖກຍົກເວັີ້ນຄ່າພາສີ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າບລິການຕາມ
ອັດຕາທີື່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ຫຼກ
ັ ການຜ່ານແດນສາກົນ
ການຜ່ານແດນສາກົນ (International Customs Transit Principle) ໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຜ້ແຈ້ງພາສີ, ຜ້ຂົນສົົ່ງ ຫຼ ຕົວແທນ ຕ້ອງແຈ້ງເອກະສານຜ່ານແດນພາສີ ຂອງສິນຄ້າຜ່ານ
ແດນ ຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີຢ່ດ່ານຊາຍແດນຂາເຂົີ້າ ຕາມແບບພິມທີື່ກໍານົດ ຫຼ ຕາມທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;
2. ຜ້ແຈ້ງພາສີ, ຜ້ຂົນສົົ່ງ ຫຼ ຕົວແທນ ຕ້ອງຄໍໍ້າປະກັນຄວາມສ່ຽງທາງພາສີ ຕາມວົງເງິນຄວາມ
ສ່ຽງ ຫຼ ໃຊ້ການຄໍໍ້າປະກັນ ໂດຍນິຕິບຸກຄົນ ລວມທັງ ບລິສັດ ຫຼ ສະມາຄົມ ທີື່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
3. ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ຕ້ອງບົົ່ງບອກຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ບັນຈຸເຂົີ້າຕ້ສິນຄ້າທີື່ເປັນອັນສະເພາະ
ໂດຍມີການໜີບກົົ່ວ ຫຼ ສາຍຮັດເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼ ອຸປະກອນອື່ນ ພ້ອມທັງບົົ່ງບອກໃນເອກະສານຂົນສົົ່ງສິນ
ຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍພາຊະນະບັນຈຸ ວ່າ ສິນຄ້າໃນລະບອບຜ່ານແດນ ຜ່ານ ສປປ ລາວ ໄປສ່ປະເທດປາຍທາງ
“Cargo in Transit Via Lao PDR to name of destination country”.
ມາດຕາ 63 (ໃໝ່) ການບລິການຜ່ານແດນພາສີ
ການບລິການຜ່ານແດນພາສີ (Customs Transit Service) ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການບລິການຜ່ານແດນພາສີ ໂດຍສະເພາະການສັບປ່ຽນພາຫະນະ (ຫົວລາກ, ຫາງລາກ)
ເປັນບຸລິມະສິດ ຂອງນິຕິບຸກຄົນສັນຊາດລາວ ທີື່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຜ້ຂົນສົົ່ງ ແລະ ຈັດສົົ່ງ ລະຫວ່າງ
ປະເທດຂອງລາວ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຜ່ານການປະມນ, ເລອກເຟັຶ້ນຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກສະ
ເພາະ ທີື່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດ ແລະ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຄໍໍ້າປະກັນການບລິການຜ່ານແດນພາສີກັບລັດຖະການ
ພາສີ;
2. ຜ້ບລິການຜ່ານແດນພາສີ ເປັນຜ້ຄໍໍ້າປະກັນ ການອະນຸຍາດຜ່ານຊົົ່ວຄາວ ຂອງບັນດາຕ້ສິນ
ຄ້າ, ພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ພາຫະນະຂົນສົົ່ງ ທີື່ຈົດທະບຽນ ພາຍໃນປະເທດ ຫຼ ຢ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບການຂ້າມແດນ ແລະ ຜ່ານແດນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນ
ຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ກໍານົດລະບຽບ
ການຜ່ານແດນພາສີ ແລະ ການສັບປ່ຽນພາຫະນະ.
ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ຜບ
້ ລິການຜ່ານແດນພາສີ
ຜ້ບລິການຜ່ານແດນພາສີ ແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນທີື່ຖສັນຊາດລາວ ທີື່ໃຫ້ການບລິການ ແຈ້ງເອກະ
ສານ ແລະ ບລິການມອບຮັບສິນຄ້າຢ່ດ່ານ ຊຶື່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະການພາສີ ໃຫ້ດໍາເນີນການແຈ້ງຜ່ານ
ແດນພາສີແທນເຈົີ້າຂອງ, ຜ້ຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ.
ຜ້ບລິການຜ່ານແດນພາສີ ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ດັົ່ງນີີ້:
1. ມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕາມຂະແໜງການ;
2. ມີຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານ ເພື່ອດໍາເນີນການ;
3. ມີລະດັບ ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຮ້ດ້ານກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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4. ມີການນໍາໃຊ້ ອຸປະກອນທັນສະໄໝ ທີື່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄອທີ ຂອງດ່ານຊາຍແດນ;
5. ປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັີ້ມ
ງວດ.
ກະຊວງການເງິນ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັີ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບລິການຜ່ານແດນພາສີ.
ມາດຕາ 65 (ປັບປຸງ) ການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍ ສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ດໍາເນີນການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ໂດຍຜ່ານດິນແດນຂອງ
ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ລະບຽບການ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລັດຖະການພາສີ ;
2. ຕ້ອງຄໍໍ້າປະກັນດ້ວຍ ແຊັກ ຫຼ ໜັງສຄໍໍ້າປະກັນຂອງທະນາຄານ ຫຼ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນ
ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ;
3. ຕ້ອງປະກອບເອກະສານແຈ້ງພາສີຢ່ດ່ານຊາຍແດນບ່ອນນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ຕາມລະ
ບຽບການກໍານົດ;
4. ຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ຕ້ອງແມ່ນພາຫະນະຂົນສົົ່ງຕ້ບັນຈຸສິນຄ້າ ສະເພາະ
ແລະ ຕ້ອງໄປຕາມເສັີ້ນທາງສະເພາະ ແລະ ຕາມກໍານົດເວລາ;
5. ສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ແມ່ນຢ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ໂດຍໜີບກົົ່ວ
ຫຼ ສາຍຮັດເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼ ອຸປະກອນອື່ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຄ່ຽນຖ່າຍ, ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າພາຍໃນ;
6. ໃນກລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫຼ ເຫດສຸດວິໄສຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີບ່ອນໃກ້ທີື່ສຸດ , ຖ້າ
ມີການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
7. ໃນກລະນີສິນຄ້າ ຫາກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸປະຕິເຫດ ຊຶື່ງບໍ່ສາມາດເກັບກ້ຄນໄດ້
ຫຼ ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມນັີ້ນ ຜ້ດໍາເນີນການຂົນສົົ່ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
ໃນກລະນີມີແຫຼ່ງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສາມາດດໍາເນີນການ
ກວດກາສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍານົດ ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ
ຜ່ານແດນສາກົນ.
ມາດຕາ 66 (ໃໝ່) ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ
ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ສາມາດສັບປ່ຽນຫົວລາກ, ຫາງລາກ ຫຼ ຍົກຍຕ້ສິນຄ້າ
ຢ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ບ່ອນທີື່ມີການນໍາເຂົີ້າ ຫຼ ສົົ່ງອອກ ຫຼ ສະຖານທີື່ ທີລ
ື່ ັດຖະການພາສີກໍານົດ.
ສໍາລັບການຄ່ຽນຖ່າຍ ຫຼ ການຂົນສົົ່ງ ທີື່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ແລ້ວ ຖວ່າບໍ່ຢ່ໃນ
ເງື່ອນໄຂຂອງສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ.
ມາດຕາ 67 (ໃໝ່) ການສິນ
ີ້ ສຸດການຂົນສົງົ່ ສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ
ການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ລວມທັງການຄໍໍ້າປະກັນໄດ້ສິີ້ນສຸດລົງ ເມື່ອສິນຄ້າຖກນໍາ
ອອກຈາກດິນແດນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີການຢັຶ້ງຢືນຈາກເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີຊາຍແດນ. ເງິນຄໍໍ້າປະກັນຕ້ອງຖກສົົ່ງ
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ຄນໃຫ້ເຈົີ້າຂອງ, ສ່ວນໜັງສຄໍໍ້າປະກັນແມ່ນຖກລົບລ້າງ. ສໍາລັບຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.

ໝວດທີ 2
ການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ພາຍໃນ
ມາດຕາ 68 ການຄຸມ
້ ຄອງການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ພາຍໃນອານາເຂດພາສີ
ສິນຄ້າທີື່ຕ້ອງປະກອບເອກະສານການເຄື່ອນຍ້າຍ ແມ່ນ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍພາສີ,
ສິນຄ້າປອດພາສີ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງນໍາເຂົີ້າຕາມນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງເຄື່ອນ
ຍ້າຍພາຍໃນລະບົບສາງ.
ຜ້ແຈ້ງພາສີ ທີື່ມີຈຸດປະສົງເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ , ເຄື່ອງຂອງ ພາຍໃນອານາເຂດພາສີ ຕ້ອງໄປຕາມເສັີ້ນທາງ
ທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດ ເມື່ອຮອດປາຍທາງແລ້ວ ຕ້ອງນໍາໄປແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ເພື່ອດໍາເນີນຕາມລະບຽບ
ການ.
ມາດຕາ 69 ການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ນອກອານາເຂດພາສີ
ໃນກລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີື່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ , ເຄື່ອງຂອງ ພາຍໃນອານາເຂດພາສີໄດ້, ລັດ
ຖະການພາສີ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍອາໄສດິນແດນຂອງຕ່າງປະເທດ ຕາມການຕົກລົງຂອງປະເທດ
ໃຫ້ຜ່ານ; ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງຜ່ານແດນດັົ່ງກ່າວນັີ້ນ ຈະບໍ່ຖກເກັບພາສີ. ການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງດັົ່ງກ່າວ
ຕ້ອງມີເອກະສານແຈ້ງພາສີຕິດຕາມໄປນໍາ.

ໝວດທີ 3
ເຮອຂົນສົົ່ງ ຜໂ້ ດຍສານ ຫຼ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ຕາມແມ່ນາໍໍ້ ຊາຍແດນ
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) ການຄວບຄຸມເຮອຂົນສົງົ່ ຜໂ້ ດຍສານ ຫຼ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ຕາມແມ່ນາໍໍ້ ຊາຍແດນ
ເຮອ ທີື່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການຂົນສົົ່ງ ຜ້ໂດຍສານ ຫຼ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຕາມແມ່ນໍໍ້າຊາຍແດນ ຂອງ
ສປປ ລາວ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີທະບຽນ ແລະ ຂຶີ້ນບັນຊີ ນໍາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນເວລາເຮອເຂົີ້າ ຫຼ
ອອກຈາກທ່າ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ບ່ອນດ່ານພາສີຕັີ້ງຢ່.
ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ) ການຂົນສົງົ່ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງທາງເຮອ ຕາມແມ່ນາໍໍ້ ຊາຍແດນ
ເຮອ ສປປ ລາວ ຫຼ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ຂົນສົົ່ງຜ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ , ເຄື່ອງຂອງ ຕາມແມ່ນໍໍ້າ
ຊາຍແດນ ໃນເວລາເດີນທາງ ຫຼ ພາຍຫຼັງເຂົີ້າທຽບທ່າ ຫຼ ຖ້າຫາກມີການກວດຄົີ້ນເຮອຕາມເສັີ້ນທາງເດີນເຮອ,
ເຈົີ້າຂອງເຮອຕ້ອງເອົາປຶ້ມທະບຽນເຮອ ແລະ ໃບຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ , ເຄື່ອງຂອງ ທາງນໍໍ້າ ແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ເພື່ອ
ກວດກາ ເຖິງວ່າເຮອນັີ້ນຈະບັນທຸກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ຜ້ໂດຍສານ ຫຼ ບໍ່ກຕາມ.
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ສໍາລັບເຮອ ສປປ ລາວ ທີື່ມີການຊີ້ ຂາຍ, ໂອນ, ປ່ຽນແປງລັກສະນະຂອງເຮອ ຫຼ ຢຸດເຊົາການ
ເດີນເຮອ, ເຈົີ້າຂອງເຮອຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ບ່ອນເຮອໄດ້ຂຶີ້ນທະບຽນນັີ້ນ
ຮັບຊາບ ພາຍໃນເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ ຊີ້ ຂາຍ, ໂອນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ ຢຸດເຊົາ ເປັນຕົີ້ນໄປ.
ການເດີນເຮອຂົນສົົ່ງຜ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຕາມແມ່ນໍໍ້າຊາຍແດນ ຕ້ອງເສຍຄ່າ
ທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການຈອດທຽບທ່າ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອະນຸສັນຍາຂອງ
ບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງ.

ພາກທີ IV
ການຄຸມ
້ ຄອງ ລະບົບສາງ ແລະ ເຂດປອດພາສີ
ໝວດທີ 1
ລະບົບສາງພາສີ
ມາດຕາ 72 (ປັບປຸງ) ສາງພາສີ
ສາງພາສີ ແມ່ນ ສະຖານທີື່ເກັບຮັກສາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ເພື່ອນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ພາຍໃນເວລາ
ອັນແນ່ນອນໂດຍງົດເກັບພາສີ ແລະ ຢ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງລັດຖະການພາສີ ເພື່ອລຖ້າການປະຕິບັດ
ລະບຽບການທາງພາສີ.
ລະບົບສາງພາສີ (Customs Warehouse Regime) ປະກອບດ້ວຍ:
1. ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຊົົ່ວຄາວ (Temporary Storage Warehouse) ;
2. ສາງອຸດສາຫະກໍາ ( Industry Warehouse);
3. ສາງພິເສດ (Specific Warehouse);
4. ສາງພາງ (Bonded Warehouse);
5. ສາງນິຕິບຸກຄົນ (Private Warehouse).
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍານົດລະບຽບການ ກ່ຽວ
ກັບລະບົບສາງພາສີ.
ມາດຕາ 73 (ໃໝ່) ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຊົວ
ົ່ ຄາວ
ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຊົົ່ວຄາວ ແມ່ນ ສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທົົ່ວໄປ ຢ່ໃນດ່ານ
ພາສີຊາຍແດນ ຫຼ ບ່ອນລັດຖະການພາສີກໍານົດ ພາຍຫຼັງສິນຄ້າມາຮອດ ແລະ ລຖ້າການດາເນີນລະບຽບການ
ທາງພາສີນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ແລະ ສາມາດຂຕໍ່ອາຍຸການເກັບຮັກສາໄວ້ອີກໜຶື່ງຄັີ້ງ ບໍ່
ເກີນ ເຈັດວັນ ນໍາລັດຖະການພາສີບ່ອນສາງຕັີ້ງຢ່, ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຕາມໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້
ປ່ຽນໄປນໍາໃຊ້ລະບົບສາງອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 74 (ໃໝ່) ສາງອຸດສາຫະກໍາ
ສາງອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນ ສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນ ສິນຄ້າ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ວັດຖູປະກອນ ຢ່ສາງສິນຄ້າ
ຂອງບັນດາໂຮງງານ ຫຼ ສະຖານທີື່ ຊຶື່ງລັດຖະການພາສີກໍານົດ ທີື່ນໍາເຂົີ້າຊົົ່ວຄາວ ເພື່ອຜະລິດ, ປະກອບ, ດັດ
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ແປງ, ປຸງແຕ່ງ, ຫຸ້ມຫໍ່ ຫຼ ສ້ອມແປງ ແລ້ວສົົ່ງອອກຄນ ພາຍໃນເວລາ ໜຶື່ງຮ້ອຍແປດສິບວັນ ແລະ ສາມາດຂຕໍ່
ອາຍຸການເກັບຮັກສາໄວ້ອີກໜຶື່ງຄັີ້ງບໍ່ເກີນ ໜຶື່ງຮ້ອຍແປດສິບວັນ ນໍາລັດຖະການພາສີບ່ອນສາງຕັີ້ງຢ່, ຖ້າເກີນ
ກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄວບຄຸມທາງພາສີ.
ມາດຕາ 75 (ໃໝ່) ສາງພິເສດ
ສາງພິເສດ ແມ່ນ ສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ປະເພດຄວບຄຸມ ຫຼ ຕົກຢ່ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງສະເພາະ ຫຼ ກັກກັນ ເຊັົ່ນ ພດ, ສັດມີຊີວິດ, ສິນຄ້າທີື່ເສື່ອມຄຸນນະພາບໄວ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ຊຶື່ງຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງ ທີື່ມີທີື່ຕັີ້ງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກ
ສະເພາະ. ກໍານົດເວລາໃນການເກັບຮັກສາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງຂະແໜງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 76 (ໃໝ່) ສາງພາງ
ສາງພາງ ແມ່ນ ສະຖານທີື່ເກັບມ້ຽນສິນຄ້າທົົ່ວໄປ ຢ່ພີ້ນທີື່ກໍານົດພາຍໃນເຂດທ່າບົກ ຫຼ ບ່ອນ
ລັດຖະການພາສີກໍານົດ ພາຍຫຼັງສິນຄ້າມາຮອດ ແລະ ລຖ້າການດໍາເນີນລະບຽບການທາງພາສີ. ສິນຄ້າທົົ່ວໄປ
ສາມາດເກັບມ້ຽນ ຢ່ພີ້ນທີື່ດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນເວລາ ໜຶື່ງຮ້ອຍແປດສິບວັນ ແລະ ສາມາດຂຕໍ່ໄດ້ໜຶື່ງຄັີ້ງ ແຕ່ບໍ່ເກີນ
ໜຶງື່ ຮ້ອຍແປດສິບວັນ ນໍາລັດຖະການພາສີບ່ອນສາງຕັີ້ງຢ່, ຖ້າເກີນກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະ
ບຽບການຄວບຄຸມທາງພາສີ.
ສິນຄ້າພາຍໃນສາງພາງ ສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງການຫຸ້ມຫໍ່, ການຕິດກາໝາຍ, ກວດກາຄຸນ
ນະພາບ, ເຕົີ້າໂຮມ ແລະ ແຍກຫີບຫໍ່ ໂດຍບໍ່ກະທົບເຖິງລັກສະນະເດີມຂອງສິນຄ້າ.
ມາດຕາ 77 (ໃໝ່) ສາງນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ
ສາງນິຕິບຸກຄົນ ແມ່ນ ສະຖານທີື່ເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ຢ່ສະຖານທີື່ເກັບສິນຄ້າ ຂອງຕົນເອງສະເພາະ
ຊຶື່ງລັດຖະການພາສີຮັບຮອງ ແລະ ຢ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ.
ສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ແລະ ສາມາດຂຕໍ່ອາຍຸການ
ເກັບຮັກສາໄວ້ອີກໜຶື່ງຄັີ້ງບໍ່ເກີນ ສາມສິບວັນ ນໍາລັດຖະການພາສີ , ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດດາເນີນການຕາມໄລຍະ
ເວລາດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ປ່ຽນໄປນໍາໃຊ້ລະບົບສາງອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 78 (ໃໝ່) ການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ລະບົບສາງພາສີ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບລະບົບສາງພາສີໃດ
ໜຶື່ງ ຕ້ອງໄດ້ຂອະນຸຍາດ ນໍາກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມລະບຽບການ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ
ການຂອະນຸຍາດ ສ້າງຕັີ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕໍ່ອາຍຸ, ໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກ ລະບົບສາງພາສີ.
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ມາດຕາ 79 (ໃໝ່) ເງອ
ື່ ນໄຂຂອງລະບົບສາງພາສີ
ລະບົບສາງພາສີ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຕ້ອງແມ່ນບ່ອນທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ຂອງລັດຖະການພາສີ ບໍ່ແມ່ນ
ດ່ານພາສີສາກົນທີື່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງບັນດາປະເທດອະນຸພາກພີ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ ໃນການກວດ
ກາຮ່ວມກັນຈຸດດຽວ;
2. ຕ້ອງຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ເປັນການເພີື່ມຕົີ້ນທຶນທຸລະກິດຂອງຜ້ປະກອບການນໍາເຂົີ້າສົົ່ງອອກ ແນໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ;
3. ອາຄານຂອງສາງ ຕ້ອງມີສະຖານທີື່ພຽງພ ໃນການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຊົົ່ວຄາວ ທັງຮັບປະ
ກັນການຈັດສັນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບສາງ, ພ້ອມນັີ້ນ ກມີສະຖານທີື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດ
ວຽກຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
4. ມາດຕະຖານເຕັກນິກການປຸກສ້າງ ຕ້ອງໄດ້ຖກຮັບຮອງ ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 80 (ປັບປຸງ) ລະບຽບການຄຸມ
້ ຄອງສາງ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສາມາດກວດ ບັນຊີ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ຢ່ໃນສາງປະເພດຕ່າງໆໄດ້ທຸກເວ
ລາ ຕາມລະບຽບການຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ໃນກລະນີ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຢ່ໃນສາງມີຈໍານວນບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕາມບັນຊີທີື່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ໃນ
ເບີ້ອງຕົີ້ນ ຜ້ຄຸ້ມຄອງສາງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ.
ການເຄື່ອນຍ້າຍ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ພາຍໃນລະບົບສາງ ຕ້ອງມີໃບເຄື່ອນຍ້າຍ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງ
ຂອງ ຈາກເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ.
ຜ້ປະກອບການກິດຈະການລະບົບສາງພາສີ ຕ້ອງມີລະບົບບັນຊີທີື່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົີ້າກັບ
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ.
ມາດຕາ 81 (ໃໝ່) ການສະສາງສິນຄ້າຄ້າງສາງ
ລັດຖະການພາສີ ສາມາດດໍາເນີນການສະສາງສິນຄ້າຄ້າງສາງ ໃນກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ສິນຄ້າ ທີື່ເສື່ອມຄຸນນະພາບໄວ ໂດຍບໍ່ມີເຈົີ້າຂອງມາພົວພັນ;
2. ສິນຄ້າ ທີື່ຮັກສາໄວ້ເກີນກໍານົດເວລາທີື່ກົດໝາຍກໍານົດ ທີື່ມີເຈົີ້າຂອງ ຫຼ ບໍ່ມີເຈົີ້າຂອງມາ
ພົວພັນ;
3. ສິນຄ້າ ທີື່ແຈ້ງສະລະສິດ ຊຶື່ງບໍ່ເປັນມົນລະພິດ;
4. ສິນຄ້າປະເພດລັດຄວບຄຸມ ທີື່ນໍາເຂົີ້າສາງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ;
5. ລັດຖະການພາສີ ມີສິດປະມນຂາຍອອກ ແລະ ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ຈໍາເປັນໃນການປະ
ມນ, ສ່ວນເງິນທີື່ຍັງເຫຼອ ແມ່ນມອບເຂົີ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ສໍາລັບສິນຄ້າ ທີື່ເປັນມົນລະພິດ ເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ, ຜ້ຂັບລົດ ຫຼ ຜ້ທີື່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກເຈົີ້າ
ຂອງສິນຄ້າ ຕ້ອງຂົນສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວອອກຈາກອານາເຂດຂອງ ສປປ ລາວ. ກລະນີບໍ່ສາມາດລະບຸເຈົີ້າຂອງສິນ
ຄ້າດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນມອບໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສົມທົບກັບຜ້ບລິການສາງ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທໍາລາຍ
ສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ.
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ໝວດທີ 2
ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ແລະ ເຂດປອດພາສີ
ມາດຕາ 82 (ປັບປຸງ) ການສ້າງຕັງີ້ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ
ຮ້ານຄ້າປອດພາສີສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໃຫ້ຜ້ເດີນທາງອອກນອກປະ
ເທດ. ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງດັົ່ງກ່າວ ຖກງົດເກັບພາສີ ຕາມກົດໝາຍ.
ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ສາມາດສ້າງຕັີ້ງຂຶີ້ນ ແລະ ໃຫ້ບລິການຢ່ສະໜາມບິນສາກົນ, ຖ້ຽວບິນລະ
ຫວ່າງປະເທດ, ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ, ທ່າເຮອສາກົນ, ສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ລົດໂດຍສານ ລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼ
ຢ່ໃນຕົວເມອງ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການດາເນີນ
ກິດຈະການຮ້ານຄ້າປອດພາສີ.
ມາດຕາ 83 (ໃໝ່) ການດໍາເນີນກິດຈະການຮ້ານຄ້າປອດພາສີ
ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະການຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວໃນ
ເຂດ ຫຼ ສະຖານທີື່ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຖກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ.
ມາດຕາ 84 (ໃໝ່) ການຢຸດເຊົາກິດຈະການຮ້ານຄ້າປອດພາສີ
ການຢຸດເຊົາກິດຈະການຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ມີ ສອງ ກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການຢຸດເຊົາດ້ວຍຕົນເອງ ຊຶື່ງຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ກະຊວງການເງິນ ລ່ວງໜ້າ
ເກົີ້າສິບວັນ ກ່ອນວັນຢຸດເຊົາກິດຈະການ;
2. ການຢຸດເຊົາດ້ວຍຄໍາສັົ່ງຂອງ ການຈັດຕັີ້ງ ຫຼ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ພາຍຫຼັງຢຸດເຊົາກິດຈະການຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ຕ້ອງນໍາສິນຄ້າອອກຈາກດິນແດນ ສປປ ລາວ
ພາຍໃນເວລາ ສີື່ສິບຫ້າວັນ ຫຼ ນໍາໃຊ້ໃນລະບອບພາສີອື່ນ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງເສຍພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ພາຍໃນ
ເວລາ ສາມສິບວັນ.
ມາດຕາ 85 (ໃໝ່) ເຂດປອດພາສີ
ເຂດປອດພາສີ ແມ່ນ ຂອບເຂດ, ບລິເວນ ຫຼ ສະຖານທີື່ໃດໜຶື່ງ ທີື່ລັດຖະບານກໍານົດ ເພື່ອລົງທຶນ
ເຂົີ້າໃນການ ຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ປະກອບ. ສໍາລັບສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີື່ນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ຜ່ານເຂດດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ປະຕິບັດຄກັບລະບອບງົດເກັບພາສີ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ກໍານົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຂດປອດພາສີ.
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ພາກທີ V
ການນໍາເຂົາີ້ ແລະ ສົງົ່ ອອກ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ຊົວ
ົ່ ຄາວ
ມາດຕາ 86 (ປັບປຸງ) ການນໍາເຂົາີ້ ຊົວ
ົ່ ຄາວທົວ
ົ່ ໄປ
ການນໍາເຂົີ້າເຄື່ອງຂອງຊົົ່ວຄາວທົົ່ວໄປ ແມ່ນ ການນໍາເຂົີ້າໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶື່ງ ຫຼັງຈາກນັີ້ນ
ໃຫ້ສົົ່ງອອກຄນຕາມເວລາທີື່ລັດຖະການພາສີກໍານົດ, ຕາມຈໍານວນ ແລະ ສະພາບເດີມ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຍານພາຫະນະກົນຈັກໜັກ, ເຄື່ອງມ, ວັດຖູປະກອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານສະເພາະໃດໜຶື່ງ;
2. ພາຫະນະຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ລວມທັງ ຫົວລາກ, ຫາງລາກ, ພາຊະນະບັນຈຸສິນຄ້າ ລວມທັງຕ້
ສິນຄ້າ;
3. ເຄື່ອງຂອງ ເພື່ອການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວັດທະນະທໍາ, ການສະແດງ, ວາງສະແດງ
ແລະ ການທົດລອງ.
ເຄື່ອງຂອງທີື່ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ຫາ 3 ຂອງມາດຕານີີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼ ຢັຶ້ງຢືນຈາກຂະ
ແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການງົດເກັບພາສີ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ລັດຖະການພາສີ ເປັນຜ້ກໍານົດເວລາໃນການນໍາເຂົີ້າຊົົ່ວຄາວ ແຕ່ລະກລະນີ ຕາມລະບຽບການທີື່
ກະຊວງການເງິນ ກໍານົດໄວ້.
ມາດຕາ 87 (ປັບປຸງ) ການນໍາເຂົາີ້ ຊົວ
ົ່ ຄາວວັດຖຸສງິື່ ຂອງ ເພອ
ື່ ການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ປະກອບ, ດັດແປງ,
ຫຸມ
້ ຫໍ່ ຫຼ ສ້ອມແປງ
ການນໍາເຂົີ້າຊົົ່ວຄາວວັດຖຸສິື່ງຂອງ ລວມທັງພາຊະນະບັນຈຸ ແລະ ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ ເພື່ອຜະ
ລິດ, ປະກອບ, ດັດແປງ ຫຼ ສ້ອມແປງ, ປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮບ ຫຼ ເຄິື່ງສໍາເລັດຮບ ແລ້ວນໍາອອກ
ຄນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການງົດເກັບພາສີ ໃນເວ
ລານໍາເຂົີ້າ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຕ້ອງມີແຜນນໍາເຂົີ້າ ແລະ/ຫຼ ສດການຜະລິດ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະການພາສີ;
2. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາຂອງລະບຽບການນໍາເຂົີ້າຊົົ່ວຄາວ, ຖ້າປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕ້ອງ
ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະການພາສີ;
3. ສິື່ງເສດເຫຼອຈາກ ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການປະກອບ, ການດັດແປງ ຫຼ ຜະລິດຕະ
ພັນສໍາເລັດຮບ, ເຄິື່ງສໍາເລັດຮບ ທີື່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂສົົ່ງອອກຄນໄດ້ນັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ.
ໃນກລະນີສິື່ງເສດເຫຼອບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຫຼ ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອ ງແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະ
ກໍາມະການທໍາລາຍຖິີ້ມ.
ມາດຕາ 88 (ປັບປຸງ) ການນໍາເຂົາີ້ -ສົງົ່ ອອກຕາມນະໂຍບາຍສົງົ່ ເສີມການລົງທຶນ
ລັດ ມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສໍາລັບກິດຈະການ, ໂຄງການ ທີື່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງ
ລັດຖະບານ ລວມທັງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດອື່ນ ໃນເວລານໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ຈະໄດ້ຮັບ
ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ. ສໍາລັບການນໍາເຂົີ້າຊົົ່ວຄາວ ຍານພາຫະ
ນະກົນຈັກໜັກນັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນນໍາເຂົີ້າ ສິນຄ້າ ແລະ ພາຫະນະ ທີື່ຜ່ານ
ການຮັບຮອງຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 89 (ປັບປຸງ) ການນໍາອອກສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ຊົວ
ົ່ ຄາວ
ການນໍາເອົາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ອອກນອກປະເທດເປັນການຊົົ່ວຄາວ ໃນເວລານໍາກັບຄນປະ
ເທດ ຕ້ອງນໍາເຂົີ້າຄນຕາມຈໍານວນ ແລະ ສະພາບເດີມ. ຖ້າຫາກມີການດັດແປງ, ເສີມແຕ່ງ ຫຼ ເພີື່ມອຸປະກອນ
ໃດໜຶື່ງ ຕ້ອງເສຍພາສີ ໂດຍຖເອົາມນຄ່າຂອງການດັດແປງ, ເສີມແຕ່ງ ຫຼ ເພີື່ມເຕີມອຸປະກອນນັີ້ນ ເປັນພີ້ນຖານ
ການຄິດໄລ່.
ການນໍາເອົາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໄປວາງສະແດງ, ທົດລອງ, ຄົີ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ ຢ່ຕ່າງ
ປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່ບາງລາຍການ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ລະບຽບການສະເພາະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕ້ອງໄດ້ຄໍໍ້າປະກັນຄ່າພາສີຂາອອກ.
ສໍາລັບ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ອະນຸຍາດນໍາອອກຊົົ່ວຄາວນັີ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການງົດເກັບພາສີຂາອອກ.
ມາດຕາ 90 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຄຸມ
້ ຄອງການນໍາເຂົາີ້ ແລະ ສົງົ່ ອອກ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ຊົວ
ົ່ ຄາວ
ການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຊົົ່ວຄາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຮັດສັນຍາຄໍໍ້າປະກັນນໍາລັດຖະການພາສີ;
2. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນກໍາມະສິດ, ຈໍານໍາ, ຈໍານອງ ຫຼ ຄໍໍ້າປະກັນ, ແລກປ່ຽນ, ຊີ້ ຂາຍ ແລະ
ນໍາໃຊ້ໂດຍບໍ່ຖກເປົຶ້າໝາຍ. ຖ້າຫາກມີການລະເມີດ ຈະຖກດໍາເນີນຄະດີ. ໃນກລະນີມີຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້
ພາຍໃນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເສຍພາສີ;
3. ນໍາເຂົີ້າຄນຄົບຕາມຈໍານວນ ແລະ ສະພາບເດີມ. ໃນກລະນີ ມີການດັດແປງ, ເສີມແຕ່ງ ຫຼ
ເພີື່ມອຸປະກອນໃດໜຶື່ງ ຕ້ອງເສຍພາສີ;
4. ການນໍາເຂົີ້າ ວັດຖຸດິບ, ແຮ່ທາດ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນປະກອບ ທີື່ຮັບໃຊ້ການ
ຜະລິດ ເພື່ອສົົ່ງອອກ ຈະໄດ້ຮັບການງົດເກັບພາສີ. ໃນກລະນີສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ ຫາກບໍ່ສົົ່ງອອກ ຫຼ ມີການຊົມໃຊ້
ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ເສຍພາສີ.

ພາກທີ VI
ການຍົກເວັນ
ີ້ ແລະ ການງົດເກັບພາສີ
ໝວດທີ 1
ການຍົກເວັີ້ນ, ການງົດເກັບພາສີ ທາງການທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ
ມາດຕາ 91 (ປັບປຸງ) ການນໍາເຂົາີ້ ເຄອ
ື່ ງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະນະ ເພອ
ື່ ຮັບໃຊ້ທາງການທດ
ການນໍາເຂົີ້າເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະນະ ເພື່ອຮັບໃຊ້ທາງການທດ ຊຶື່ງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ສົນທິສັນຍາກຸງວຽນວ່າດ້ວຍການພົວພັນທາງການທດ ສະບັບລົງວັນທີ 18 ເມສາ 1961 ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ຢັຶ້ງຢືນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ຫຼ ງົດເກັບພາສີ.
ນັກການທດ ແລະ ພະນັກງານກົງສຸນ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຫຼ ສິດທິພິເສດ ດັົ່ງນີີ້:
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1. ນະໂຍຍາຍ ຫຼ ສິດທິພິເສດ ທີື່ກໍານົດໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ລວມເອົານະໂຍບາຍ ຫຼ ສິດ
ທິພິເສດ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງພາສີ ແລະ ການກວດກາສິນຄ້າ ;
2. ກະເປົານັກການທດ ແລະ ພະນັກງານກົງສຸນ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນການແຈ້ງພາສີ ແລະ
ການກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ. ກະເປົາ ແລະ ຍານພາຫະນະຂອງນັກການທດ, ພະນັກງານກົງສຸນ ແລະ ພະນັກງານ
ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນປະຈໍາການ ຢ່ ສປປ ລາວ ທີື່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຫຼ ສິດທິພິເສດ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນການ
ກວດກາສິນຄ້າຕົວຈິງ;
3. ກລະນີ ທີື່ມີຂໍ້ມນ ຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກະເປົານັກການທດ ຫຼ ພະນັກງານກົງສຸນ
ຖກນໍາໃຊ້ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງທີື່ກໍານົດໃນສົນທິສັນຍາກຸງວຽນ ວ່າດ້ວຍການພົວພັນທາງການທດທີື່ ສປປ
ລາວ ເປັນພາຄີ ຫຼ ກລະນີກະເປົາ ຫຼ ຍານພາຫະນະຂອງນັກການທດ ມີສິື່ງເກອດຫ້າມນໍາເຂົີ້າ ຫຼ ສົົ່ງອອກ ຊຶື່ງບໍ່ໄດ້
ຮັບນະໂຍບາຍ ຫຼ ສິດທິພິເສດ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ;
4. ຍານພາຫະນະສ່ວນຕົວຂອງ ນັກການທດ, ກົງສຸນທີື່ມາປະຈໍາການ ຢ່ ສປປ ລາວ ມີກໍາ
ນົດເວລານໍາໃຊ້ ສາມປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້ຕາມການຢັຶ້ງຢືນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ມາດຕາ 92 (ປັບປຸງ) ການນໍາເຂົາີ້ ເຄອ
ື່ ງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະນະ ເພອ
ື່ ຮັບໃຊ້ອງົ ການຈັດຕັງີ້ ສາກົນ
ການນໍາເຂົີ້າເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະນະ ເພື່ອຮັບໃຊ້ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ຫຼ ອົງການຈັດ
ຕັີ້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ຜ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ປະຈໍາໂຄງການໂດຍໄດ້ຮັບການຢັຶ້ງຢືນ ຫຼ ການອະນຸ
ຍາດຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ຫຼ ງົດເກັບພາສີ.
ຍານພາຫະນະສ່ວນຕົວ ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນທີື່ມາປະຈໍາການ ຢ່ ສປປ ລາວ ມີກໍານົດເວ
ລານໍາໃຊ້ ສອງປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້ຕາມການຢັຶ້ງຢືນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ມາດຕາ 93 ການສິນ
ີ້ ສຸດການຍົກເວັນ
ີ້ ແລະ ງົດເກັບ ພາສີ
ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະນະ ທີື່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ແລະ ງົດເກັບ ພາສີ ຂອງນັກການທດ, ອົງການ
ຈັດຕັີ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ຜ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດປະຈໍາໂຄງການ ພາຍຫຼັງສິີ້ນ
ສຸດໜ້າທີື່ ຢ່ ສປປ ລາວ ແລ້ວໃຫ້ນໍາເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະນະດັົ່ງກ່າວອອກຄນ, ຖ້າຫາກມີຈຸດປະສົງຊົມ
ໃຊ້ພາຍໃນ ຕ້ອງເສຍພາສີ.

ໝວດທີ 2
ການຍົກເວັີ້ນພາສີ
ມາດຕາ 94 (ປັບປຸງ) ການຍົກເວັນ
ີ້ ພາສີ
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ນໍາເຂົີ້າທີື່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຄື່ອງຕິດຕົວຜ້ໂດຍສານ;
2. ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ທີື່ໃຊ້ແລ້ວ, ເຄື່ອງໃຊ້ບາງປະເພດ ໃນເວລາຍົກຍ້າຍບ່ອນຢ່ ແລະ ຂອງ
ຂວັນຂອງຄະນະຜ້ແທນທີື່ໄປເຄື່ອນໄຫວຢ່ຕ່າງປະເທດ;
3. ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຂອງລັດຖະບານ ທີື່ໄດ້ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ແລະ ກ້ຢືມ;
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4. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ອັນຈໍາເປັນແກ່ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ,
ເຄື່ອງຂອງຕົວຢ່າງ ແລະ ທາງສາສະໜາ ທີື່ບໍ່ມີລັກສະນະທາງການຄ້າ;
5. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະໃນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
6. ແນວພັນພດ, ແນວພັນສັດ, ນໍໍ້າເຊີ້ອສັດ, ວັກແຊັງກັນພະຍາດສັດ ແລະ ສິນຄ້າປະເພດ
ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 100 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ .
ສໍາລັບສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ນໍາເຂົີ້າ ທີື່ມີມນຄ່າບໍ່ເກີນ 1.500.000 (ໜຶື່ງລ້ານຫ້າແສນ) ກີບ ໄດ້
ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ.
ໃນກລະນີທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ, ເຫດສຸດວິໄສ ຫຼ ໄພທໍາມະຊາດ ເຊັົ່ນ ພາຍຸ, ພະ
ຍາດລະບາດ, ນໍໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ອັກຄີໄພ ແລະ ເຫດການອື່ນ ທີື່ກໍ່ ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍ
ຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບາງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພີ້ນຖານລະດັບຊາດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ, ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພີ້ນ
ແລະ ສາກົນ ບົນພີ້ນຖານການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ຕຄ
ໍ່ ະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຍົກເວັີ້ນ
ພາສີ.
ມາດຕາ 95 (ປັບປຸງ) ການຍົກເວັນ
ີ້ ພາສີ ສໍາລັບເຄອ
ື່ ງຕິດຕົວຜໂ້ ດຍສານ
ຜ້ໂດຍສານທີື່ເດີນທາງເຂົີ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ນໍາໃຊ້ໜັງສຜ່ານແດນ ມີເຄື່ອງຕິດຕົວຈະໄດ້
ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງມທາງດ້ານການເງິນ ທີື່ມີມນຄ່າບໍ່ເກີນ 100.000.000
(ໜຶື່ງຮ້ອຍລ້ານ) ກີບ ຫຼ ທຽບເທົົ່າ;
2. ເຫຼົີ້າທຸກຊະນິດບໍ່ເກີນ ສອງລິດ ຫຼ ເບຍທຸກຊະນິດບໍ່ເກີນ ຫ້າ ລິດ ຫຼ ເຫຼົີ້າແວງທຸກຊະນິດ
ບໍ່ເກີນ ສາມລິດ;
3. ຢາສບທຸກຊະນິດບໍ່ເກີນ ໜຶື່ງຕຸດ (200 ກອກ) ຫຼ ຢາສບຊີກາບໍ່ເກີນ ຫ້າສິບກອກ ຫຼ ໃບ
ຢາສບບໍ່ເກີນ 250 ກຣາມ;
4. ນໍໍ້າຫອມ ແລະ ຫົວນໍໍ້າຫອມ ບໍ່ເກີນຊະນິດລະໜຶື່ງຢ່າງ.
ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ການຍົກເວັນ
ີ້ ພາສີ ສໍາລັບເຄອ
ື່ ງໃຊ້ສວ
່ ນຕົວ ທີໃື່ ຊ້ແລ້ວ, ເຄອ
ື່ ງໃຊ້ ບາງປະເພດໃນເວລາ
ຍົກຍ້າຍບ່ອນຢ່
ນັກສຶກສາ, ລັດຖະກອນ, ສະມາຊິກຂອງສໍານັກງານຜ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່ຕ່າງປະ
ເທດ ທີື່ສິີ້ນສຸດກໍານົດເວລາປະຈໍາການ ແລະ ເດີນທາງກັບຄນປະເທດ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີື່ມີຈຸດປະສົງຍົກ
ຍ້າຍມາຢ່ແບບຖາວອນ ທີື່ນໍາເຂົີ້າເຄື່ອງຮັບໃຊ້ບາງປະເພດ ລວມທັງຂອງຂວັນຂອງຄະນະຜ້ແທນ ທີື່ໄປເຄື່ອນ
ໄຫວຢ່ຕ່າງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຄື່ອງຂອງບາງຊະນິດ ແລະ ບາງຈໍານວນທີື່ບໍ່ມີລັກສະນະທາງການຄ້າ;
2. ເຄື່ອງໃຊ້ທີື່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄົວເຮອນ;
3. ວັດຖຸສິື່ງຂອງທີື່ໄດ້ຈາກການສບທອດມນມຣະດົກ.
ສໍາລັບຍານພາຫະນະ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ ຫຼ ຫຼຸດຜ່ອນ ພາສີ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະ
ບຽບການ.
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ມາດຕາ 97 (ປັບປຸງ) ການຍົກເວັນ
ີ້ ພາສີ ສໍາລັບ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ຂອງລັດຖະບານ ທີໄື່ ດ້ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອລ້າ
ແລະ ກຢ
້ ມ
ື
ການນໍາເຂົີ້າ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຂອງລັດຖະບານ ທີື່ໄດ້ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອລ້າຂອງຕ່າງປະ
ເທດ ຕາມສັນຍາ ແລະ/ຫຼ ການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ.
ສໍາລັບການນໍາເຂົີ້າວັດຖູປະກອນ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ ທີື່ນໍາໃຊ້ທຶນກ້ຢືມຂອງລັດຖະ
ບານ ຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນອີງຕາມເງື່ອນໄຂສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຜ້ໃຫ້ກ້ຢືມເປັນແຕ່ລະກລະນີ.
ເຄື່ອງຂອງຊ່ວຍເຫຼອ ດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ເຄື່ອງບັນເທົາທຸກ ແລະ
ພະຍາດລະບາດ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ ທີື່ໄດ້ຈາກການ
ຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ແລະ ກ້ຢືມ.
ມາດຕາ 98 ການຍົກເວັນ
ີ້ ພາສີ ສໍາລັບເຄອ
ື່ ງຮັບໃຊ້ອນ
ັ ຈໍາເປັນແກ່ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ,
ການຄົນ
ີ້ ຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຄອ
ື່ ງຂອງຕົວຢ່າງ ແລະ ທາງສາສະໜາ
ການນໍາເຂົີ້າເຄື່ອງຂອງບາງຊະນິດທີື່ຈໍາເປັນ ແລະ ບໍ່ມີລັກສະນະທາງການຄ້າ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນ
ພາສີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຄື່ອງຂອງຕົວຢ່າງ ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການຢັຶ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ທາງສາສະໜາ ເຊັົ່ນ ພະພຸດທະຮບທີື່ບໍ່ແມ່ນວັດຖຸບຮານ, ເຄື່ອງສັກກະລະບຊາ, ວັດ
ຖູປະກອນທີື່ຈໍາເປັນ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ພິທີທາງສາສະໜາ ຊຶື່ງມີໜັງສຢັຶ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໂດຍການເຫັນດີຂອງຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ມາດຕາ 99 (ປັບປຸງ) ການຍົກເວັນ
ີ້ ພາສີ ສໍາລັບເຄອ
ື່ ງຮັບໃຊ້ວຊ
ິ າສະເພາະໃນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ
ການນໍາເຂົີ້າວັດຖຸ, ເຄື່ອງຂອງ, ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ແລະ ຍານພາຫະນະວິຊາສະເພາະ ເພື່ອຮັບ
ໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍມີການຢັຶ້ງຢືນ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຈາກ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ.
ມາດຕາ 100 (ໃໝ່) ການຍົກເວັນ
ີ້ ພາສີ ສໍາລັບ ແນວພັນພດ, ແນວພັນສັດ, ນໍາໍ້ ເຊອ
ີ້ ສັດ, ວັກຊີນກັນພະຍາດສັດ
ການນໍາເຂົີ້າ ແນວພັນພດ, ແນວພັນສັດ, ນໍໍ້າເຊີ້ອສັດ, ວັກຊີນກັນພະຍາດສັດ, ຢາປົວສັດ, ວັດ
ຖຸດິບຮັບໃຊ້ການຜະລິດຫົວອາຫານສັດ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມ ຫ້ອງວິໄຈ ຮັບໃຊ້ກະສິກໍາ ທີື່ບໍ່ສາມາດຜະລິດ
ໄດ້ຢ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບໍ່ມີລັກສະນະທາງການຄ້າ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ.

34

ມາດຕາ 101 (ປັບປຸງ) ການຍົກເວັນ
ີ້ ພາສີຂາອອກທົວ
ົ່ ໄປ
ການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ທີື່ໄດ້ຈາກ ການຜະລິດ, ການປກ ແລະ ການລ້ຽງ, ສິນ
ຄ້າອຸດສາຫະກໍາທີື່ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດ ຫຼ ປຸງແຕ່ງ ເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮບ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ
ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັີ້ນພາສີຂາອອກ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່ບາງລາຍການ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະ
ບຽບການສະເພາະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ພາກທີ VII
ການສົງົ່ ເງິນຄ່າພາສີຄນ
ມາດຕາ 102 (ໃໝ່) ການສົງົ່ ເງິນຄ່າພາສີຄນ
ການສົົ່ງເງິນຄ່າພາສີຄນ ໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີ ປະຕິບັດຕາມກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຈໍານວນເງິນທີື່ໄດ້ຈ່າຍເກີນ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງ ການກໍານົດມນຄ່າແຈ້ງ
ພາສີ, ແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ, ເລກລະຫັດສິນຄ້າ;
2. ການແຈ້ງລະບອບພາສີ ບໍ່ຖກກັບຈຸດປະສົງຕົວຈິງ;
3. ຈໍານວນເງິນທີື່ໄດ້ຊໍາລະຄ່າພາສີ ສໍາລັບສິນຄ້າທີື່ໄດ້ນໍາເຂົີ້າ ແຕ່ໄດ້ຖກນໍາອອກຄນດ້ວຍ
ເຫດຜົນໃດໜຶື່ງ;
4. ຈໍານວນເງິນທີື່ຊໍາລະຄ່າພາສີ ຕາມການແຈ້ງພາສີລ່ວງໜ້າ ແຕ່ສິນຄ້າບໍ່ມາ ຫຼ ມາບໍ່ຄົບຕາມ
ຈໍານວນ.
ມາດຕາ 103 (ໃໝ່) ການສະເໜີຂເງິນຄນ
ຜ້ແຈ້ງພາສີ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຂເງິນຄນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 102 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂເງິນຄນ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຕໍ່ລັດຖະການພາສີ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ,
ຫຼັກຖານ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສະບັບຕົີ້ນ ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຊໍາລະຄ່າພາສີແລ້ວ;
2. ເງິນຄ່າພາສີ ສາມາດສະເໜີຂຄນໄດ້ ຫຼ ນໍາໄປໄລ່ລຽງຫັກລົບກັບຄ່າພາສີ ໃນການນໍາ
ເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໃນຄັີ້ງຕໍ່ໄປ.
ລັດຖະການພາສີແຕ່ລະຂັີ້ນ ຈະຕ້ອງອອກຂໍ້ຕົກລົງສົົ່ງເງິນຄ່າພາສີຄນ ໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂ ພາຍໃນກໍາ
ນົດເວລາ ສິບວັນລັດຖະການ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຂເງິນຄນ.
ມາດຕາ 104 (ໃໝ່) ການເລອ
ື່ ນຊໍາລະຄ່າພາສີ
ຜ້ປະກອບການມາດຕະຖານເອອີໂອ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ກ່ຽວກັບການເລື່ອນຊໍາລະຄ່າພາສີ
ຕ້ອງຊໍາລະ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາສິນຄ້າອອກຈາກ ສາງ ຫຼ ດ່ານພາສີ ກ່ອນ
ແລ້ວ. ໃນກລະນີບໍ່ຊໍາລະພາຍໃນເວລາດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າປັບໃໝໃນອັດຕາ ສນຈຸດສິບສ່ວນຮ້ອຍ
(0,10%) ຂອງຄ່າພາສີ ຕໍ່ວັນ ທີື່ໄດ້ກາຍກໍານົດ.
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ພາກທີ VIII
ການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ ແລະ ການສະເໜີຄນ
ໝວດທີ 1
ການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ
ມາດຕາ 105 (ປັບປຸງ) ການເກັບຮັກສາເອກະສານທາງພາສີ
ຜ້ແຈ້ງພາສີ ຕ້ອງເກັບຮັກສາເອກະສານທາງພາສີ ເປັນຕົີ້ນ ໃບແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ
ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຮບແບບທົົ່ວໄປ ແລະ/ຫຼ ຮບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ ສາມປີ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາສິນຄ້າອອກຈາກສາງ ຫຼ ດ່ານພາສີ.
ມາດຕາ 106 (ປັບປຸງ) ກໍານົດເວລາໃນການກວດສອບຄນຂອງລັດຖະການພາສີ
ລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສອບຄນ ໃບແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ຫຼ ຂໍ້ມນ
ການແຈ້ງພາສີ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນເວລາ ສາມປີ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດນໍາສິນຄ້າ ອອກສາງ ຫຼ ດ່ານພາສີ.
ມາດຕາ 107 (ໃໝ່) ສະຖານທີກ
ື່ ວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ
ການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ ສາມາດດໍາເນີນຢ່ຫ້ອງການພາສີ , ສໍານັກງານ ຫຼ ສະຖານທີື່
ຂອງຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ.
ມາດຕາ 108 ການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ
ການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ກວດສອບຄນບັນດາຂໍ້ມນທັງໝົດ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງພາສີ ລວມທັງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ຍັງຢ່ໃນ
ສາງຂອງຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ;
2. ກວດສອບບັນດາເອກະສານອ້າງອີງ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ເຊັົ່ນ ມນຄ່າ
ແຈ້ງພາສີ, ແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ, ການຈັດເລກລະຫັດສິນຄ້າ, ຂໍ້ມນການຊໍາລະສະສາງ, ຂໍ້ມນດ້ານການເງິນ, ການ
ບັນຊີ ແລະ ຂໍ້ມນອື່ນຂອງຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ;
3. ຮັກສາ ຫຼຶ ອາຍັດໄວ້ຊົົ່ວຄາວ ບັນດາຫຼັກຖານອ້າງອີງທັງໝົດ ຫຼ ບາງສ່ວນຂອງຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ
ໃນໄລຍະດໍາເນີນການກວດສອບ ຫຼ ການສບສວນ-ສອບສວນ;
4. ຕ້ອງແຈ້ງຜົນການກວດສອບໃຫ້ຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຮັບຊາບ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນລັດຖະການ.
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມເມື່ອມີການຮ້ອງຂຂອງ ເຈົີ້າໜ້າທີື່
ພາສີກ່ຽວກັບຂໍ້ມນຂອງຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ.
ມາດຕາ 109 (ປັບປຸງ) ຂັນ
ີ້ ຕອນການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ
ການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ ດັົ່ງນີີ້:
1. ນໍາໃຊ້ຫຼັກການບລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານພາສີ ເພື່ອກໍານົດເປົຶ້າໝາຍການກວດສອບ;
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2. ເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມນໃນໃບແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ;
3. ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ ເພື່ອກະກຽມບັນດາຂໍ້
ມນຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນການກວດສອບ;
4. ດໍາເນີນການກວດສອບ;
5. ສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ;
6. ແຈ້ງຜົນຂອງການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ ໃຫ້ຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ.
ມາດຕາ 110 (ໃໝ່) ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ນ
ົ ຂອງການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ
ມາດຕະການຕໍ່ຜົນຂອງການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຖ້າເຫັນວ່າຂໍ້ມນ, ເອກະສານຫຼັກຖານ ແລະ ຄໍາຊີີ້ແຈງຂອງຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫາກຖກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງຮັບຮອງເອົາຜົນການກວດສອບ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ;
2. ຖ້າເຫັນວ່າຂໍ້ມນ, ເອກະສານຫຼັກຖານ ແລະ ຄໍາຊີີ້ແຈງຂອງຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫາກບໍ່ຖກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ມາດຕະການທາງບລິຫານ ຫຼ ດໍາເນີນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການສະເໜີຄນ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ມາດຕາ 111 (ປັບປຸງ) ການສະເໜີຄນ
ຜ້ແຈ້ງພາສີ ມີສິດສະເໜີຄນ ກ່ຽວກັບການຢັຶ້ງຢືນ ຫຼ ຄໍາຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຂອງ
ລັດຖະການພາສີ ທີື່ພົວພັນກັບມນຄ່າແຈ້ງ, ເລກລະຫັດສິນຄ້າ, ແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ຫຼ ຄໍາຕົກລົງອື່ນ ທີື່ຕົນ
ເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທໍາ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ.
ການສະເໜີຄນ ຕ້ອງຍື່ນພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານອ້າງອີງທີື່ກ່ຽວຂ້ ອງສະບັບຕົີ້ນ
ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 112 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 112 (ປັບປຸງ) ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນ
ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນ ມີ ສອງຂັີ້ນ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນຂັີ້ນສນກາງ ຖກແຕ່ງຕັີ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ການເງິນ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າກົມພາສີ ເປັນປະທານ, ພະນັກງານຈາກກົມອື່ນຂອງກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫຼ ຜ້ຊໍານານງານດ້ານພາສີ ເປັນຄະນະ;
2. ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນ ຂອງລັດຖະການພາສີປະຈໍາທ້ອງຖິື່ນ ຖກແຕ່ງ
ຕັີ້ງໂດຍຫົວໜ້າກົມພາສີ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນປະທານ, ພະນັກງານຈາກ
ພະແນກການເງິນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫຼ ຜ້ຊໍານານງານດ້ານພາສີບ່ອນດ່ານ
ພາສີສາກົນຕັີ້ງຢ່ເປັນຄະນະ.
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ມາດຕາ 113 (ປັບປຸງ) ຂັນ
ີ້ ຕອນການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນ
ຂັີ້ນຕອນການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນ ກ່ຽວກັບ ມນຄ່າແຈ້ງພາສີ, ເລກລະຫັດສິນຄ້າ, ແຫຼ່ງກໍາ
ເນີດສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການສະເໜີຄນແລ້ວ ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນ
ຕ້ອງດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ ແຈ້ງຄໍາຕົກລົງໃຫ້ຜ້ສະເໜີ ພາຍໃນເວລາ ເກົີ້າສິບວັນ;
2. ໃນກລະນີ ບໍ່ພໃຈຕໍ່ຄໍາຕົກລົງຂອງຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນ
ນັີ້ນ ຜ້ສະເໜີມີສິດຍື່ນຄໍາສະເໜີຄນ ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນຂັີ້ນສນກາງ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າ
ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາຕົກລົງ ເປັນຕົີ້ນໄປ;
3. ໃນກລະນີຍັງບໍ່ພໃຈຕໍ່ຄໍາຕົກລົງ ຂອງຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການສະເໜີຄນຂັີ້ນສນ
ກາງນັີ້ນ ຜ້ສະເໜີ ມີສິດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ ພາຍໃນເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາ
ຕົກລົງດັົ່ງກ່າວເປັນຕົີ້ນໄປ. ຄໍາຕັດສີນຂອງສານປະຊາຊົນ ໃຫ້ຖເປັນອັນສິີ້ນສຸດ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຄນ ແລະ ການແກ້ໄຂການສະ
ເໜີຄນ.

ພາກທີ IX
ຂມ
ໍ້ ນ ແລະ ຖານຂມ
ໍ້ ນ ສະຖິຕທ
ິ າງພາສີ
ມາດຕາ 114 (ໃໝ່) ຂມ
ໍ້ ນສະຖິຕທ
ິ າງພາສີ
ຂໍ້ມນສະຖິຕິທາງພາສີ ແມ່ນ ຂໍ້ມນສະຖິຕິກ່ຽວກັບ ການຄ້າ, ມນຄ່ານໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສິນຄ້າ,
ເຄື່ອງຂອງ ຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ ທີື່ຄຸ້ມຄອງເປັນ ສອງປະເພດ ຄ ຂໍ້ມນທົົ່ວໄປ ແລະ ຂໍ້ມນພາຍໃນ.
ຂໍ້ມນທາງພາສີ ໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນຮບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຮບແບບພິມ ໃນໄລຍະ
ສິບປີ.
ມາດຕາ 115 (ໃໝ່) ຖານຂມ
ໍ້ ນສະຖິຕທ
ິ າງພາສີ
ຖານຂໍ້ມນສະຖິຕິທາງພາສີ ແມ່ນ ຂໍ້ມນທີື່ໄດ້ຈາກການເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ, ປະ
ເມີນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມນ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼ ແບບທົົ່ວໄປ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງພາສີ, ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສັງຄົມ.
ຖານຂໍ້ມນສະຖິຕິທາງພາສີ ປະກອບດ້ວຍ ຂໍ້ມນສາລະບານສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີ, ຂໍ້ມນ
ທາງດ້ານລາຍຮັບ, ສະຖິຕິການຄ້າ, ການຈັດຄ່າຄວາມສ່ຽງ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການປາບປາມ.
ມາດຕາ 116 (ໃໝ່) ການສ້າງລະບົບ ແລະ ຖານຂມ
ໍ້ ນ ສະຖິຕທ
ິ າງພາສີ
ກົມພາສີ ເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບ ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມນ
ສະຖິິຕິທາງພາສີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
ລັດຖະການພາສີແຕ່ລະຂັີ້ນ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຕາມ
ລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 117 (ໃໝ່) ການເຂົາີ້ ເຖິງ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການສະໜອງຂມ
ໍ້ ນສະຖິຕທ
ິ າງພາສີ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມນທົົ່ວໄປ ທີື່ໄດ້ຮັບການ
ເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດຖະການພາສີ.
ລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່, ສະໜອງຂໍ້ມນທາງພາສີ ຕາມລະບຽບການສະຖິຕິທາງການຄ້າ
ດ້ວຍຫຼາຍຮບແບບ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ສໍາລັບຂໍ້ມນພາຍໃນ ຕ້ອງໄດ້ຂອະນຸຍາດນໍາລັດຖະການພາສີ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງຕອບຜ້ຮ້ອງຂ
ພາຍໃນເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ.
ສ່ວນຄ່າບລິການໃນການສະໜອງຂໍ້ມນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.
ມາດຕາ 118 (ໃໝ່) ການປ້ອງກັນຂມ
ໍ້ ນສະຖິຕທ
ິ າງພາສີ
ລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມນ
ສະຖິຕິທາງພາສີ.

ພາກທີ X
ການຈັດຕັງີ້ ແລະ ການເຄອ
ື່ ນໄຫວຂອງລັດຖະການພາສີ
ໝວດທີ 1
ການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດຖະການພາສີ
ມາດຕາ 119 (ປັບປຸງ) ທີຕ
ື່ ງັີ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ລັດຖະການພາສີ ແມ່ນ ກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີຕາມສາຍຕັີ້ງ, ຄຸ້ມຄອງມະຫາ
ພາກກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ, ກວດກາກວດການ, ເປັນອົງການສບສວນ-ສອບສວນ, ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
ມາດຕາ 120 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງີ້ ຂອງລັດຖະການພາສີ
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ ຂອງລັດຖະການພາສີ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ກົມພາສີ ແມ່ນ ການຈັດຕັີ້ງທີື່ຂຶີ້ນກັບກະຊວງການເງິນ, ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງ
ການເງິນ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
2. ພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນ ການຈັດຕັີ້ງສາຍຕັີ້ງ ທີື່ຂຶີ້ນກັບກົມພາສີ ເປັນ
ເສນາທິການໃຫ້ກົມພາສີ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງພາສີ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງລັດຖະການພາສີ.
ມາດຕາ 121 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະການພາສີ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ກົມພາສີ:
- ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ;
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- ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ;
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກອງສບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການຄ້າຂາຍ
ເຖື່ອນປະຈໍາພາກ;
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ;
- ເຈົາີ້ ໜ້າທີື່ພາສີ;
- ລັດຖະກອນວິຊາການ.
2. ພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ;
- ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
- ລັດຖະກອນວິຊາການ.
2.1. ດ່ານພາສີຊາຍແດນ:
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ດ່ານພາສີສາກົນ;
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ; ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າດ່ານພາສີທ້ອງ
ຖິື່ນ ແລະ ປະເພນີ;
- ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
- ລັດຖະກອນວິຊາການ.
2.2. ຫ້ອງການພາສີປະຈໍາ ລະບົບສາງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະ
ກິດອື່ນ:
- ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການພາສີ;
- ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
- ລັດຖະກອນວິຊາການ.
ສໍາລັບການກໍານົດຕໍາແໜ່ງບລິຫານ, ການແຕ່ງຕັີ້ງ, ການຍົກຍ້າຍ, ການປົດຕໍາແໜ່ງ, ການ
ປະຕິບັດ ການຍ້ອງຍ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖະການພາສີ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 122 (ປັບປຸງ) ການຮັກສາຄວາມລັບ
ລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງລັດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ແລະ ຂໍ້ມນ
ສ່ວນຕົວຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍຫາກໄດ້ການົດໄວ້ເປັນ
ຢ່າງອື່ນ.
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ໝວດທີ 2
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ
ມາດຕາ 123 (ໃໝ່) ເຈົາີ້ ໜ້າທີພ
ື່ າສີ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແມ່ນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີື່ບັນຈຸເຂົີ້າໃນລັດຖະການພາສີ ແຕ່ລະຂັີ້ນ ຕ້ອງ
ມີມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 124 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ມີ ປະສົບການ ຫຼ
ອາຍຸການ ຫ້າປີ ຂິຶີ້ນໄປ ຊຶື່ງໄດ້ຖກແຕ່ງຕັີ້ງ ໃຫ້ເປັນເຈົີ້າໜ້າທີື່ສບສວນ-ສອບສວນ, ກວດກາສິນຄ້າ, ດໍາເນີນຄະດີ
ທາງພາສີ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 124 (ປັບປຸງ) ມາດຕະຖານຂອງເຈົາີ້ ໜ້າທີພ
ື່ າສີ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານ ດັົ່ງນີີ້:
1. ມີຄຸນທາດການເມອງໜັກແໜ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ສິນທໍາປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ,
ຮັບໃຊ້ຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄວາມສັດຊື່ບລິສຸດ;
2. ມີປະກາສະນີຍະບັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ ຊັີ້ນສງ ຂຶີ້ນໄປ, ມີຄວາມຮ້ ຄວາມສາມາດ, ຮ້ພາສາ
ຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງ ເປັນຕົີ້ນ ພາສາອັງກິດ, ມີປະສົບການທາງດ້ານວຽກງານພາສີ ຫ້າປີ ຂຶີ້ນໄປ;
3. ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ສາມາດໄປປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຕາມການຈັດຕັີ້ງມອບໝາຍ;
4. ມີສຸຂະພາບດີ.
ມາດຕາ 125 (ປັບປຸງ) ສິດຂອງເຈົາີ້ ໜ້າທີພ
ື່ າສີ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ມີ ສິດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ດໍາເນີນການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາສິນຄ້າ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການແກະຫໍ່, ການຄ່ຽນຖ່າຍ
ສິນຄ້າ, ການບັນຈຸ ແລະ ການຍົກຍສິນຄ້າ ຂຶີ້ນ, ລົງ ຢ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ແລະ ສະຖານທີື່ລັດຖະການພາສີກໍາ
ນົດ;
2. ເກັບຕົວຢ່າງສິນຄ້າ ຈາກຜ້ແຈ້ງພາສີ ເພື່ອດໍາເນີນການວິເຄາະ, ວິໄຈ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ;
3. ໃຫ້ຜ້ແຈ້ງພາສີ ສະໜອງຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານເອກະສານ ກ່ຽວກັບທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນການຈັດເລກລະຫັດສິນຄ້າ, ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ແລະ ມນຄ່າແຈ້ງພາສີ;
4. ໃຫ້ເຈົີ້າຂອງ ຫຼ ຜ້ຂັບຂີື່ຍານພາຫະນະ ໄປຕາມເສັີ້ນທາງ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ກໍານົດໄວ້;
5. ສບສວນ-ສອບສວນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ;
6. ຍຶດ, ອາຍັດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ເກັບຮັກສາຂອງກາງ ທີື່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ
ທາງພາສີ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍ
ອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ເຂົີ້າໃນສະຖານທີື່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສາງ ເພື່ອກວດກາ ສິນຄ້າ , ເຄື່ອງຂອງ ພ້ອມ
ດ້ວຍເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ -ສົົ່ງອອກ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
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8. ກວດຄົີ້ນເຄຫະສະຖານ, ສະຖານທີື່ອື່ນ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ຕົວບຸກຄົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ນໍາໃຊ້ອາວຸດ, ເຄື່ອງມ ແລະ ອຸປະກອນວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະ
ບຽບການ ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີື່ຕາມການມອບໝາຍ;
10. ປະສານສົມທົບຂຄວາມຮ່ວມມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອໃນກລະນີຈໍາເປັນ ນໍາອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖິື່ນທຸກຂັີ້ນ, ກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ນໍາໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 126 (ປັບປຸງ) ໜ້າທີຂ
ື່ ອງເຈົາີ້ ໜ້າທີພ
ື່ າສີ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ມີ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັີ້ມ
ງວດ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ສັງຄົມໂດຍສະເພາະບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ດໍາ
ເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ;
3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ແລະ ການຜ່ານແດນ ດ້ວຍການບລິ
ການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍຸຕິທໍາ;
4. ຈັດເກັບຄ່າພາສີ ມອບເຂົີ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຢ່າງຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ
ທັນກໍານົດເວລາ;
5. ນໍາໃຊ້ບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອປາບປາມການລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີ ແລະ ການຄ້າຂາຍ
ເຖື່ອນ;
6. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງລັດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ແລະ ຂໍ້ມນສ່ວນຕົວຂອງ ບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ປະສານສົມທົບກັບເຈົີ້າໜ້າທີື່ ຈາກຂະແໜງການອື່ນ ທີື່ປະຈໍາຢ່ດ່ານຊາຍແດນ;
8. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍ່ການຈັດຕັີ້ງທີື່ຕົນຂຶີ້ນກັບ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
9. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 127 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງອົງການສບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົາີ້ ໜ້າທີພ
ື່ າສີ
ອົງການສບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານສບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ການຄ້າ
ຂາຍເຖື່ອນທຸກຮບແບບ, ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການດໍາເນີນຄະດີທາງພາສີ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜ້
ລະເມີດກົດໝາຍ;
2. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຊາ ການປະຕິບັດວຽກງານປາບປາມການລັກ
ລອບຫຼົບຫຼີກພາສີ ໃນວົງລັດສະໝີພາສີທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
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3. ດໍາເນີນການກວດກາລາດຕະເວນ, ຈັດວາງກໍາລັງ, ສ້າງພີ້ນຖານແຫຼ່ງຂ່າວ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ,
ເລອກເຟັຶ້ນ, ນໍາໃຊ້ຫຼັກການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ກໍານົດຮບແບບ, ວິທີການຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຈັບ
ກຸມ ແລະ ຍຶດສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໃນທຸກຮບແບບ;
4. ກວດຄົີ້ນເຄຫະສະຖານ, ສະຖານທີື່ອື່ນ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ຕົວບຸກຄົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ນໍາໃຊ້ອາວຸດ, ເຄື່ອງມ ແລະ ອຸປະກອນວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ
ການ ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີື່ຕາມການມອບໝາຍ;
6. ສ້າງບົດບັນທຶກ ຍຶດ, ອາຍັດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະນະທີື່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການ
ກະທໍາຜິດ, ເກັບຮັກສາຂອງກາງ ເພື່ອດໍາເນີນຕາມຂັີ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ;
7. ອອກຄໍາສັົ່ງເປີດການສບສວນ-ສອບສວນ, ໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊີນ ຫຼ ແຈ້ງເຊີນ ບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມກົດໝາຍ;
8. ສັງລວມຜົນການສບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດີ ຍື່ນຕໍ່ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ເພື່ອສັົ່ງຟ້ອງສານ ຕາມກົດໝາຍ;
9. ປະສານສົມທົບຂຄວາມຮ່ວມມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອໃນກລະນີຈໍາເປັນ ນໍາອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ນທຸກຂັີ້ນ, ກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
10. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ຄັງວິຊາການ, ເງິນບລິຫານແຫຼ່ງຂ່າວ, ຍານພາຫະ
ນະ, ເຄຫາສະຖານ, ວັດຖູປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມທັນສະໄໝ ເຂົີ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສບສວນ-ສອບ
ສວນ ແລະ ປາບປາມການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ;
11. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມ
ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ ຕໍ່ກົມພາສີ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 3
ອານາເຂດ ແລະ ວົງລັດສະໝີ ພາສີ
ມາດຕາ 128 ອານາເຂດພາສີ
ອານາເຂດພາສີ ກວມເອົາຜນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດການປະຕິ
ບັດໜ້າທີື່ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ. ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນນອກອານາເຂດພາສີ ຕາມສົນທິ
ສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ຢ່ໃນອານາເຂດພາສີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກເຊີ້ອຊາດ ທີື່ດໍາເນີນທຸລະກິດ
ການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ມາດຕາ 129 (ປັບປຸງ) ການເຄອ
ື່ ນໄຫວໃນວົງລັດສະໝີພາສີ
ການເຄື່ອນໄຫວໃນວົງລັດສະໝີພາສີ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວໃນ ຂອບເຂດ, ບລິເວນ ສໍາລັບ
ການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນການຄວບຄຸມ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແລະ ລັດຖະການ
ພາສີ ແຕ່ລະຂັີ້ນ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວົງລັດສະໝີພາສີ.
ມາດຕາ 130 ການເຄອ
ື່ ນໄຫວນອກວົງລັດສະໝີພາສີ
ໃນກລະນີ ທີື່ມີການຕິດຕາມການລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີ ຢ່າງບໍ່ຂາດໄລຍະ ໂດຍມີຂໍ້ມນຫຼັກຖານໜັກ
ແໜ້ນນັີ້ນ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ມີສິດປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນນອກວົງລັດສະໝີພາສີ ໃນທົົ່ວອານາເຂດພາສີ ຕາມທີື່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 128 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.

ພາກທີ XI
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງພາສີ
ມາດຕາ 131 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານພາສີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ການກໍານົດ, ການປ່ຽນແປງ, ການຍົກເລີກ, ການລົບລ້າງ,
ການຍົກເວັີ້ນ ຫຼ ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
2. ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດ
ຖະບານ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 132 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັນ
ີ້ ແຂວງ
ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານພາສີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຄົີ້ນຄວ້າ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
2. ຊຸກຍ້ ບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່ທ້ອງຖິື່ນ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບເຂົີ້າ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນ;
3. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 133 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ
ລັດຖະບານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານພາສີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຄົີ້ນຄວ້າ ນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດ, ການປ່ຽນແປງ, ການຍົກ
ເລີກ, ການລົບລ້າງ, ການຍົກເວັີ້ນ ຫຼ ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີ;
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2. ສະເໜີການເຂົີ້າເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 134 (ໃໝ່) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ື່
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຊີີ້ນໍາ, ນໍາພາດ້ານການເມອງ, ແນວຄິດ ຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ທີື່ປະຈໍາການໃນຂອບເຂດທ້ອງ
ຖິື່ນຂອງຕົນ ເພື່ອຍົກສງສະຕິຄວາມເປັນເຈົີ້າການໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານພາສີ;
2. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັີ້ງໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ
ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ໃນທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບຮ້ , ເຂົີ້າໃຈ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ພ້ອມ
ກັນຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ, ຊຸກຍ້ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມ ແກ່ລັດຖະການພາສີ ໃນການປະຕິບັດ
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ XII
ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ
ມາດຕາ 135 (ໃໝ່) ຂຫ
ໍ້ າ້ ມທົວ
ົ່ ໄປ
ຫ້າມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:
1. ປະຕິເສດການສະໜອງຂໍ້ມນ ດ້ານພາສີ;
2. ຮ່ວມມ ກະທໍາຜິດ, ປົກປິດ ແລະ ຊຸກເຊື່ອງ ຫຼ ປົກປ້ອງ ຜ້ກະທໍາຜິດ, ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ
ຫຼ ຂັດຂວາງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາສີ;
3. ໝິື່ນປະໝາດ, ໃສ່ຮ້າຍປາຍສີ, ບັງຄັບນາບຂ່, ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ແລະ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຫຼ ຜ້ແຈ້ງພາສີ;
4. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 136 (ປັບປຸງ) ຂຫ
ໍ້ າ້ ມສໍາລັບເຈົາີ້ ໜ້າທີພ
ື່ າສີ
ຫ້າມເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ຫຼ ຂໍ້ມນສ່ວນຕົວຂອງຜ້ແຈ້ງ
ພາສີ;
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2. ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ, ປອມແປງເອກະສານ, ເລີື່ນເລີີ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່, ປະລະໜ້າທີື່
ຫຼ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານທີື່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;
3. ສວຍໃຊ້ໜ້າທີື່ຕໍາແໜ່ງ,ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບນາບຂ່ ຫຼ ຮັບສິນບົນ;
4. ປົກປ້ອງ ຫຼ ສົມຮ້ຮ່ວມຄິດກັບຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດລະເມີດກົດໝາຍ;
5. ນໍາເອົາເງິນຄ່າພາສີ ທີື່ເກັບໄດ້ມານໍາໃຊ້ສ່ວນຕົວ;
6. ນໍາໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ເປ່ເພ, ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຫຼ ຍັກຍອກເອົາຂອງກາງຄະດີທາງພາສີ;
7. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 137 (ປັບປຸງ) ຂຫ
ໍ້ າ້ ມສໍາລັບຜແ
້ ຈ້ງພາສີ
ຫ້າມຜ້ແຈ້ງພາສີ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້:
1. ປອມແປງຂໍ້ມນ, ລາຍເຊັນ, ຕາປະທັບ ແລະ ເອກະສານແຈ້ງພາສີ, ສະໜອງຂໍ້ມນ ແລະ
ເອກະສານທີື່ບໍ່ຖກຕ້ອງໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
2. ສົມຮ້ຮ່ວມຄິດ ກັບເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແລະ/ຫຼ ເຈົີ້າຂອງສິນຄ້າ ບິດເບື່ອນຂໍ້ມນການແຈ້ງ
ພາສີ ແລະ ຫຼົບຫຼີກການປະຕິບັດພັນທະຢ່າງຖກຕ້ອງ;
3. ໃຫ້ສິນບົນ, ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ;
4. ໝິື່ນປະໝາດ, ນາບຂ່ ຫຼ ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
5. ຫຼົບຫຼີກພາສີ, ຮ່ວມມໃນການປົກປິດ ຫຼ ຊຸກຍ້ການຫຼົບຫຼີກ ພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ ຂອງ
ຜ້ດໍາເນີນທຸລະກິດ;
6. ດັດແກ້ ຫຼ ດັດແປງ ຂໍ້ມນໃບແຈ້ງພາສີ ທີື່ໄດ້ລົງທະບຽນ ໃນລະບົບແຈ້ງພາສີແບບເອ
ເລັກໂຕຣນິກແລ້ວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
7. ທໍາລາຍຂໍ້ມນຫຼັກຖານ ສໍາລັບການກວດກາ ຫຼ ກວດສອບ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
8. ເອົາບັດອະນຸຍາດແຈ້ງພາສີຂອງຕົນ ໃຫ້ຜ້ອື່ນນໍາໃຊ້;
9. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມນຄວາມລັບຂອງລກຄ້າ ທີື່ອາດສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ
ບລິສັດດັົ່ງກ່າວ;
10. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
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ພາກທີ XIII
ການກະທໍາຜິດ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີທາງພາສີ
ໝວດທີ 1
ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ
ມາດຕາ 138 ( ປັບປຸງ ) ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ
ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ແມ່ນ ການກະທໍາ ຫຼ ການເມີນເສີຍ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນກ່ຽວກັບພາສີ ໃນທຸກຮບແບບ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການ
ຜ່ານແດນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ.
ມາດຕາ 139 (ປັບປຸງ) ສະຖານການກະທໍາຜິດທາງພາສີ
ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ໄດ້ແບ່ງເປັນສອງສະຖານ ຄ ການກະທໍາຜິດສະຖານເບົາ ແລະ ສະ
ຖານໜັກ.
1. ການກະທໍາຜິດສະຖານເບົາ ມີ ສາມລະດັບ ຄ:
- ລະດັບທີ ໜຶື່ງ;
- ລະດັບທີ ສອງ;
- ລະດັບທີ ສາມ.
2. ການກະທໍາຜິດສະຖານໜັກ ມີ ສອງລະດັບ ຄ:
- ລະດັບທີ ໜຶື່ງ;
- ລະດັບທີ ສອງ.
ມາດຕາ 140 (ປັບປຸງ) ການກະທໍາຜິດສະຖານເບົາລະດັບທີໜງຶື່
ການກະທໍາຜິດສະຖານເບົາລະດັບທີໜຶື່ງ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ບໍ່ນໍາເອົາ ຍານພາຫະນະນໍາເຂົີ້າຊົົ່ວຄາວ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວອອກຄນຕາມກໍານົດເວລາ;
2. ແຈ້ງຂໍ້ມນເປັນລາຍລະອຽດບໍ່ຖກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມຕົວຈິງ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຜົນ
ສະທ້ອນຕໍ່ຄ່າພາສີ;
3. ບໍ່ສະໜອງເອກະສານ ໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕາມການສະເໜີ;
4. ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ, ສ້າງອຸປະສັກ ໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
5. ເຄື່ອນຍ້າຍ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ເຂົີ້າ-ອອກ ສາງ ຫຼ ຂຶີ້ນ, ລົງ ຍານພາຫະນະຢ່ໃນສາງ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
6. ເປີດການຫຸ້ມຫໍ່ ຫຼ ຫຸ້ມຫໍ່ໃໝ່ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
7. ນໍາເອົາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ຍານພາຫະນະ ອອກ ຫຼ ເຂົີ້າ ສປປ ລາວ ບໍ່ຖກຕາມດ່ານທີື່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດ;
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8. ທໍາລາຍເຄື່ອງມທາງພາສີ ເຊັົ່ນ ການຕັດກົົ່ວ, ສາຍຮັດ, ກຸນແຈເອເລັກໂຕຣນິກ, ກຸນ
ແຈສາງ, ເຄື່ອງຕິດຕາມຈຸດພິກັດ (Global Positioning System-GPS);
9. ເຄື່ອນຍ້າຍ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໂດຍບໍ່ມີເອກສານເຄື່ອນຍ້າຍທີື່ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ຕາມລະບຽບການ;
10. ບໍ່ຕິດເຄື່ອງໝາຍ, ເລກໝາຍກໍາກັບຫີບຫໍ່ ຫຼ ພາຊະນະບັນຈຸສິນຄ້າ, ບໍ່ຕິດສະຫຼາກ
ເປັນພາສາລາວ, ບໍ່ຕິດສະແຕັມພາສີ, ໂຮມເອົາຫຼາຍຊະນິດສິນຄ້າ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນເຂົີ້າໃນຫີບຫໍ່ດຽວ;
11. ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ບໍ່ໄປຕາມເສັີ້ນທາງທີື່ລັດຖະການພາສີ ກໍານົດ
ຫຼ ມີການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຕາມເສັີ້ນທາງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
12. ບໍ່ນໍາເອົາ ຍານພາຫະນະ ແລະ ກົນຈັກ ທີື່ນໍາເຂົີ້າໃນລະບອບຊົົ່ວຄາວ ອອກຄນຕາມ
ກໍານົດເວລາ;
13. ພາຫະນະທີື່ບໍ່ໄດ້ດັດແປງ, ເສີມແຕ່ງ ທີື່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ເພື່ອ
ຫຼົບຫຼີກການກວດກາຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ.
ມາດຕາ 141 (ປັບປຸງ) ການກະທໍາຜິດສະຖານເບົາລະດັບທີສອງ
ການກະທໍາຜິດສະຖານເບົາລະດັບທີສອງ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ແຈ້ງຂໍ້ມນບໍ່ຖກຕ້ອງ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄ່າພາສີ ເຊັົ່ນ ເລກລະຫັດສິນຄ້າ,
ແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ, ອັດຕາພາສີ, ມນຄ່າແຈ້ງພາສີ;
2. ແຈ້ງຫີບຫໍ່ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ບໍ່ຖກຕາມຈໍານວນຕົວຈິງ ຫຼ ການແຈ້ງຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ,
ຫຼາຍຊະນິດສິນຄ້າ ເປັນຫົວໜ່ວຍ ຫຼ ຊະນິດດຽວ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກຄ່າພາສີ;
3. ແຈ້ງຫີບຫໍ່ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ຢ່ໃນລະບອບງົດເກັບ, ຍົກເວັີ້ນ ຫຼ ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ ບໍ່
ຖກຕາມຈໍານວນຕົວຈິງ;
4. ຫຼຸດ ຫຼ ເພີື່ມຈໍານວນສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ບໍ່ແຈ້ງຈໍານວນສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ຢ່
ໃນລະບົບສາງ;
5. ລະເມີດລະບຽບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຜ່ານແດນສິນຄ້າ,
ເຄື່ອງຂອງ;
6. ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ນໍາເຂົີ້າໃນລະບອບ ຊົົ່ວຄາວ, ງົດເກັບ, ຍົກ
ເວັີ້ນ ຫຼ ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ ໂດຍບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມເປົຶ້າໝາຍ.
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ພ້ອມທັງວັດຖຸສິື່ງຂອງ ແລະ ພາຫະນະ ທີື່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະທໍາຜິດ
ຊຶື່ງບໍ່ແມ່ນປະເພດຄວບຄຸມ ຫຼ ເກອດຫ້າມ ທີື່ຖກຍຶດໄວ້ນັີ້ນ ໃຫ້ສົົ່ງຄນແກ່ເ ຈົີ້າຂອງ ພາຍຫຼັງ ໄດ້ຊໍາລະຄ່າ
ພາສີ, ຄ່າປັບໃໝ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
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ມາດຕາ 142 (ປັບປຸງ) ການກະທໍາຜິດສະຖານເບົາລະດັບທີສາມ
ການກະທໍາຜິດສະຖານເບົາລະດັບທີສາມ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ນໍາເອົາຍານພາຫະນະ ຂົນສົົ່ງ ທາງນໍໍ້າ, ທາງອາກາດ ທີື່ຂົນສົົ່ງ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ເຂົີ້າ
ທຽບທ່າເຮອ, ຈອດ ຫຼ ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ຢ່ສະຖານທີື່ໃດໜຶື່ງ ທີື່ບໍ່ມີດ່ານພາສີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ;
2. ນໍາເອົາ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ບໍ່ແມ່ນປະເພດຄວບຄຸມ ຫຼ ເກອດຫ້າມ ເຂົີ້າ ຫຼ ອອກ
ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ຜ່ານດ່ານພາສີຊາຍແດນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ;
3. ເຊື່ອງອໍາປິດບັງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ໂດຍນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຫຼ ວັດຖຸສິື່ງຂອງ ເພື່ອລັກ
ລອບຫຼົບຫຼີກພາສີ ໂດຍເຈດຕະນາ;
4. ເກັບມ້ຽນ ຫຼ ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງສິນຄ້າ ໂດຍບໍ່ມີເອກະສານແຈ້ງເສຍພາສີເປັນລາຍລະອຽດ.
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ພ້ອມທັງວັດຖຸສິື່ງຂອງ ແລະ ພາຫະນະ ທີນ
ື່ ໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະທໍາຜິດ ຊຶື່ງ
ບໍ່ແມ່ນປະເພດຄວບຄຸມ ຫຼ ເກອດຫ້າມ ທີື່ຖກຍຶດໄວ້ນັີ້ນ ໃຫ້ສົົ່ງຄນແກ່ເຈົີ້າຂອງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຊໍາລະຄ່າພາສີ ແລະ
ຄ່າປັບໃໝ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ມາດຕາ 143 (ປັບປຸງ) ການກະທໍາຜິດສະຖານໜັກລະດັບທີໜງຶື່
ການກະທໍາຜິດສະຖານໜັກລະດັບທີໜຶື່ງ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ປະເພດຄວບຄຸມ
ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ຫຼ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕົກເປັນຂອງ
ລັດຕາມກົດໝາຍ;
2. ນໍາເອົາເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ເຄື່ອງມທາງດ້ານການເງິນ ເຂົີ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ທີື່ມີ
ມນຄ່າເກີນລະບຽບການກໍານົດ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີປະຈໍາດ່ານ ຫຼ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຖກຍຶດຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 144 (ປັບປຸງ) ການກະທໍາຜິດສະຖານໜັກລະດັບທີສອງ
ການກະທໍາຜິດສະຖານໜັກລະດັບທີສອງ ແມ່ນ ການກະທໍາຜິດສະຖານໜັກລະດັບທີໜຶື່ງ ທີື່
ໄດ້ມີການລະເມີດເທື່ອທີສາມຂຶີ້ນໄປ,

ການລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີໃນທຸກຮບແບບ

ທີື່ມີຄ່າພາສີ

ແຕ່

100.000.000 (ໜຶື່ງຮ້ອຍລ້ານ) ກີບ ຂຶີ້ນໄປ, ການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການປອມແປງເອ
ກະສານທາງພາສີ, ລາຍເຊັນ, ຕາປະທັບ.
ການກະທໍາຜິດສະຖານໜັກລະດັບທີສອງນີີ້ ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຊຶື່ງຈະຖກດາເນີນ
ຄະດີ ແລະ ລົງໂທດຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 145 (ປັບປຸງ) ການກະທໍາຜິດ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງປະເພດເກອດຫ້າມ
ເມື່ອເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ກວດພົບເຫັນສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ປະເພດເກອດຫ້າມ ກມີສິດຍຶດ ຫຼ ອາ
ຍັດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ລວມທັງຍານພາຫະນະທີື່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະທໍາຜິດດັົ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງກັກຕົວ ແລະ ເຮັດ
ບົດບັນທຶກ ແລ້ວສົົ່ງຜ້ຖກຫາ ພ້ອມທັງຂອງກາງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 146 ການຄອບຄອງສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະນະຂົນສົງົ່
ບຸກຄົນໃດຫາກມີສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທີື່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼ ມີຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງ ຊຶື່ງບັນທຸກ ສິນຄ້າ,
ເຄື່ອງຂອງດັົ່ງກ່າວ ຢ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຕົນ ຈະຖວ່າເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະ
ນະນັີ້ນ.
ຜ້ຂັບຂີື່ຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງທຸກປະເພດ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງພາສີ ແລະ ທາງອາຍາ ກຕໍ່ເມື່ອ
ການລະເມີດນັີ້ນ ຫາກເກີດຈາກການກະທໍາຂອງຜ້ກ່ຽວເອງ.

ໝວດທີ 2
ການດໍາເນີນຄະດີທາງພາສີ
ມາດຕາ 147 ບົດບັນທຶກການຍຶດ ສິນຄ້າ, ເຄອ
ື່ ງຂອງ
ເມື່ອພົບເຫັນການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ມີສິດ ຍຶດສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ຍານພາຫະ
ນະ ທີື່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະທໍາຜິດພ້ອມທັງເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການດໍາເນີນຄະດີ.
ການເຮັດບົດບັນທຶກການຍຶດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຕ້ອງດໍາເນີນໃນທັນທີ ໂດຍມີເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຢ່າງ
ໜ້ອຍສອງຄົນ.
ບົດບັນທຶກການຍຶດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຕ້ອງເຮັດຊ້ອງໜ້າຜ້ຖກຫາ ແລະ ມອບໃຫ້ຜ້ຖກຫາອ່ານ,
ໃນກລະນີທີື່ຜ້ຖກຫາບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້ ແມ່ນມອບໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມອ່ານໃຫ້ຟັງແລ້ວ ຜ້ຖກຫາຕ້ອງລົງລາຍ
ເຊັນ ຫຼ ແປະໂປ້ມໃສ່ບົດບັນທຶກນັີ້ນ.
ໃນກລະນີທີື່ຜ້ຖກຫາບໍ່ຍອມເຊັນ ຫຼ ແປະໂປ້ມໃສ່ບົດບັນທຶກ ແມ່ນໃຫ້ໝາຍເຫດໄວ້. ບົດບັນທຶກ
ໃຫ້ເຮັດເປັນສາມສະບັບ, ໜຶື່ງສະບັບປະກອບເຂົີ້າສໍານວນຄະດີ, ໜຶື່ງສະບັບມອບໃຫ້ຜ້ຖກຫາ ແລະ ອີກໜຶື່ງສະ
ບັບເກັບໄວ້ສໍາເນົາ.
ໃນກລະນີບໍ່ພົບເຫັນຜ້ຖກຫານັີ້ນພາຍຫຼັງເຮັດບົດບັນທຶກແລ້ວ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີຕ້ອງແຈ້ງ ຫຼ ປະກາດໄວ້
ຢ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງການພາສີ ຫຼ ຕາມສື່ຕ່າງໆ ພາຍໃນເວລາ ສີື່ສິບແປດຊົົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ຜ້ເປັນເຈົີ້າຂອງມາພົວພັນ
ພາຍໃນເວລາ ຊາວເອັດວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ແຈ້ງ ຫຼ ປະກາດເປັນຕົີ້ນໄປ. ຖ້າກາຍເວລາດັົ່ງກ່າວ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ
ຈະຕົກເປັນຂອງລັດ ດ້ວຍການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຖ້າເປັນສິນຄ້າຄວບຄຸມ ຫຼ ສິນຄ້າເກອດ
ຫ້າມ ກຈະຖກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 148 ການເອົາຄໍາໃຫ້ການ
ພາຍຫຼັງເຮັດບົດບັນທຶກການຍຶດ, ການອາຍັດສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງແລ້ວ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີຕ້ອງເອົາຄໍາໃຫ້
ການຈາກຜ້ຖກຫາແລ້ວເຮັດບົດບັນທຶກຄໍາໃຫ້ການດັົ່ງກ່າວ.
ໃນການເອົາຄໍາໃຫ້ການ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການເອົາຄໍາໃຫ້ການ ຕ້ອງດໍາເນີນໃນທັນທີ ເມື່ອມີການຍຶດ, ອາຍັດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງແລ້ວ.
ໃນກລະນີທີື່ບໍ່ສາມາດເອົາຄໍາໃຫ້ການໄດ້ໃນທັນໃດນັີ້ນ ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ ;
2. ກ່ອນເອົາຄໍາໃຫ້ການ, ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍສິດ ແລະ ພັນທະ
ຂອງຜ້ຖກຫາ, ໃນເວລາເອົາຄໍາໃຫ້ການນັີ້ນ ຕ້ອງມີເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ;
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3. ການເອົາຄໍາໃຫ້ການຕ້ອງດໍາເນີນໃນສະຖານທີື່ ຊຶື່ງລັດຖະການພາສີ ກໍານົດ;
4. ເມື່ອເອົາຄໍາໃຫ້ການສິີ້ນສຸດແລ້ວມອບໃຫ້ຜ້ໃຫ້ການອ່ານເນີ້ອໃນຂອງບົດບັນທຶກ , ໃນກລະນີຜ້
ໃຫ້ການບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້ ກມອບໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼຶ ຜ້ບັນທຶກອ່ານ ແລ້ວຜ້ໃຫ້ການລົ ງລາຍເຊັນ ແລະ ແປະ
ໂປ້ມ.ໃນກລະນີມີບາງຂໍ້ມນໄດ້ຖກດັດແປງ ຜ້ໃຫ້ການຕ້ອງລົງລາຍເຊັນຢັຶ້ງຢືນ ແລະ ແປະໂປ້ມໄວ້ຕໍ່ໜ້າແຖວ
ບ່ອນມີການດັດແປງ;
5. ໃນກລະນີຜ້ໃຫ້ການບໍ່ຍອມລົງລາຍເຊັນ ຫຼ ບໍ່ຍອມແປະໂປ້ມ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີຜ້ສບສວນ-ສອບ
ສວນ ຕ້ອງໝາຍເຫດໄວ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດບັນທຶກ;
6. ໃນເວລາເອົາຄໍາໃຫ້ການຂອງຜ້ຖກຫາ ຫຼ ບຸກຄົນທີື່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນຄະດີ ບໍ່ໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ ໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ນາບຂ່ ຫຼ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ທີື່ບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
7. ບົດບັນທຶກຄໍາໃຫ້ການຕ້ອງເຮັດເປັນສາມສະບັບ, ໜຶື່ງສະບັບປະກອບເຂົີ້າສໍານວນຄະດີ, ໜຶື່ງສະ
ບັບມອບໃຫ້ຜ້ຖກຫາ ແລະ ອີກໜຶື່ງສະບັບເກັບໄວ້ສໍາເນົາຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ.
ມາດຕາ 149 (ປັບປຸງ) ການຮັກສາຂອງກາງ
ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງທີື່ຖກຍຶດເປັນຂອງກາງ ໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ
ເປັນຜ້ປົກປັກຮັກສາໄວ້, ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້, ບໍ່ໃຫ້ເຮັດເປ່ເພ, ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຍັກຍອກ. ໃນກລະນີມີ
ການເປເພ່, ເສຍຫາຍ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ.
ສໍາລັບສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ເສື່ອມຄຸນນະພາບໄວ ຫຼ ບໍ່ເໝາະສົມໃນການຮັກສາໄວ້ , ເຈົີ້າ
ໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງນໍາອອກປະມນຂາຍ ຕາມກົດໝາຍ. ເງິນທີື່ຂາຍໄດ້ນັີ້ນ ໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຮັກສາໄວ້ຈົນກວ່າ
ການດໍາເນີນຄະດີຈະສິີ້ນສຸດ.
ມາດຕາ 150 (ປັບປຸງ) ການສົມຍອມຄະດີ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ສາມາດດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄະດີທາງພາສີ ຕາມການສົມຍອມ ຂອງຜ້ກະທໍາ
ຜິດ ທີື່ບໍ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ.
ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້ມລົງໃນບົດບັນທຶກ ຜ້ກະທໍາຜິດຕ້ອງມາສົມຍອມຄະດີ
ກັບລັດຖະການພາສີພາຍໃນເວລາ ເຈັດວັນລັດຖະການ, ຖ້າກາຍເວລາດັົ່ງກ່າວ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງແຈ້ງ ຫຼ ປະ
ກາດໄວ້ຢ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງການພາສີ ຫຼ ຕາມສື່ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຜ້ກະທໍາຜິດມາພົວພັນ ພາຍໃນເວລາ ຊາວເອັດວັນ ນັບ
ແຕ່ວັນໄດ້ແຈ້ງ ຫຼ ປະກາດ ເປັນຕົີ້ນໄປ. ຖ້າກາຍເວລາດັົ່ງກ່າວສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຈະຕົກເປັນຂອງລັດ ດ້ວຍ
ການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ຖ້າເປັນສິນຄ້າຄວບຄຸມ ຫຼ ສິນຄ້າເກອດຫ້າມ ກຈະຖກດໍາເນີນ
ຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
ໃນກລະນີຜ້ທີື່ກະທໍາຜິດ ຫາກສົມຍອມຄະດີຕາມບົດບັນທຶກການກະທໍາຜິດແລ້ວ ເຈົີ້າໜ້າທີື່
ພາສີຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກການສົມຍອມຄະດີ ແລ້ວໃຫ້ຜ້ກະທໍາຜິດຊໍາລະຄ່າພາສີ ພ້ອມທັງຄ່າປັບໃໝທັນທີ.
ໃນກລະນີທີື່ຜ້ກະທໍາຜິດ ຫາກບໍ່ສາມາດຊໍາລະໄດ້ທັນທີນັີ້ນ ຜ້ກ່ຽວຕ້ອງຊໍາລະ ຢ່າງຊ້າບໍ່ໃຫ້
ກາຍ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນເຮັດບົດບັນທຶກການສົມຍອມຄະດີເປັນຕົີ້ນໄປ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຊໍາລະແລ້ວ ສິນຄ້າ ,
ເຄື່ອງຂອງທີື່ບໍ່ແມ່ນປະເພດຄວບຄຸມ ແລະ ເກອດຫ້າມ ພ້ອມດ້ວຍຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງ ແລະ ວັດຖຸສິື່ງຂອງ
ທີື່ນໍາໃຊ້ການກະທໍາຜິດນັີ້ນ ໃຫ້ສົົ່ງຄນແກ່ເຈົີ້າຂອງ.
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ມາດຕາ 151 ການກວດຄົນ
ີ້ ຍານພາຫະນະ ແລະ ຕົວບຸກຄົນ
ການກວດຄົີ້ນຍານພາຫະນະ ແມ່ນ ການກວດຄົີ້ນລົດ ທຸກປະເພດ, ເຮອ, ແພ, ກໍາປັົ່ນ, ຍົນ, ລົດໄຟ
ຫຼ ຍານພາຫະນະອື່ນ ທີື່ມີຂໍ້ມນໜັກແໜ້ນ ຫຼ ເຫັນສິື່ງມີພິລຸດ ທີື່ບົົ່ງບອກວ່າມີການຊຸກເຊື່ອງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ
ລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີ ຈະດໍາເນີນໃນເວລາໃດກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຊ້ອງໜ້າເຈົີ້າຂອງຍານພາຫະນະ ຫຼ ຜ້ຂັບຂີື່ຍານ
ພາຫະນະ.
ການກວດຄົີ້ນຕົວບຸກຄົນ ຕ້ອງດໍາເນີນໃນສະຖານທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງແມ່ນເຈົີ້າໜ້າທີື່ເພດດຽວກັນ
ກັບຜ້ຖກກວດຄົີ້ນ.
ມາດຕາ 152 ການກວດຄົນ
ີ້ ເຄຫະສະຖານ
ການກວດຄົີ້ນເຄຫະສະຖານ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຂຄໍາສັົ່ງກວດຄົີ້ນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ນໍາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼ ສານປະຊາຊົນ, ເວັີ້ນ
ເສຍແຕ່ໃນກລະນີທີື່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມຜ້ລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີ ຢ່າງບໍ່ຂາດໄລຍະ ຫຼ ມີການກະທໍາ
ຜິດເຊິື່ງໜ້າ ແລະ ຮີບດ່ວນ ແຕ່ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼ ສານປະຊາຊົນ ຮັບຊາບ ພາຍ
ໃນເວລາ ສີື່ສິບແປດຊົົ່ວໂມງ ພາຍຫຼັງການກວດຄົີ້ນສິີ້ນສຸດ;
2. ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການກວດຄົີ້ນ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແລະ ຜ້ເຂົີ້າຮ່ວມຕ້ອງສະແດງຄວາມບລິສຸດຂອງຕົນ
ຕໍ່ເຈົີ້າຂອງເຄຫະສະຖານທີື່ຖກກວດຄົີ້ນ;
3. ເຮັດຊ້ອງໜ້າເຈົີ້າຂອງເຄຫະສະຖານ, ພະຍານຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ ແລະ ຜ້ຕາງໜ້າອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ນ. ສໍາລັບການກວດຄົີ້ນ ບລິສັດ, ສໍານັກງານ, ອົງການນັີ້ນ ຕ້ອງເຮັດຊ້ອງໜ້າຜ້ຕາງໜ້າສະຖານທີື່ ຫຼ ອົງການ
ດັົ່ງກ່າວ;
4. ເມື່ອໄດ້ກວດຄົີ້ນສິີ້ນສຸດແລ້ວ ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກຜົນການກວດຄົີ້ນ ແລະ ອ່ານຊ້ອງໜ້າຜ້ເຂົີ້າ
ຮ່ວມໃນການກວດຄົີ້ນແລ້ວພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້ມໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ, ບົດບັນທຶກຜົນການກວດຄົີ້ນ
ເຮັດເປັນສີື່ສະບັບ ໜຶື່ງສະບັບປະກອບເຂົີ້າສໍານວນຄະດີ, ໜຶື່ງສະບັບມອບໃຫ້ເຈົີ້າຂອງເຄຫະສະຖານທີື່ຖກກວດຄົີ້ນ,
ໜຶື່ງສະບັບມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ອີກໜຶື່ງສະບັບເກັບໄວ້ສໍາເນົາຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ.

ໝວດທີ 3
ການແກ້ໄຂຄະດີທາງພາສີ
ມາດຕາ 153 (ປັບປຸງ) ການແກ້ໄຂຄະດີທາງພາສີ
ຄະດີທາງພາສີທີື່ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຕົກເປັນຂອງລັດ ຫຼ ມີການສົມຍອມ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 147 ແລະ 150 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຖວ່າເປັນການສິີ້ນສຸດການແກ້ໄຂຄະດີທາງພາສີ, ເວັີ້ນ
ເສຍແຕ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ.
ສໍາລັບການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນຕ່າງໆ, ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ຫາກໄດ້ຈັບກຸມ, ຍຶດສິນ
ຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີ ໃນກລະນີເຊິື່ງໜ້າ ຫຼ ຮີບດ່ວນ ຕ້ອງມອບຄະດີພ້ອມດ້ວຍຂອງກາງ
ແລະ ຂໍ້ມນຫຼັກຖານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ບ່ອນໃກ້ສຸດໃນທັນທີ ເພື່ອດໍາເນີນການແກ້ໄຂ ຕາມທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
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ມາດຕາ 154 (ປັບປຸງ) ຄ່າປັບໃໝ ແລະ ຂາຍເຄອ
ື່ ງຮິບ
ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີທາງພາສີສິີ້ນສຸດແລ້ວ ເງິນຄ່າປັບໃໝ ແລະ ເງິນຂາຍເຄື່ອງຮິບ
ຕ້ອງມອບເຂົີ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຢ່າງລວມສນ, ຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 155 ພັນທະໃນການມີສວ
່ ນຮ່ວມ
ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີື່ສບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ,
ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນ ມີພັນທະໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ.

ໝວດທີ 4
ການສັົ່ງຟ້ອງຂຶີ້ນສານ
ມາດຕາ 156 ຄະດີທາງພາສີທສ
ີື່ ງັົ່ ຟ້ອງຂຶນ
ີ້ ສານ
ຄະດີທາງພາສີທີື່ສັົ່ງຟ້ອງຂຶີ້ນສານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ບໍ່ມີການຕົກລົງສົມຍອມເສຍຄ່າພາສີ ພ້ອມທັງຄ່າປັບໃໝ;
2. ບໍ່ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກການສົມຍອມຄະດີ;
3. ການຍຶດສິນຄ້າເກອດຫ້າມ;
4. ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຄໍໍ້າປະກັນ;
5. ການລັກລອບຫຼົບຫຼີກພາສີໃນທຸກຮບແບບ ທີື່ມີຄ່າພາສີ ແລະ ຄ່າອື່ນ ແຕ່ 100.000.000
(ໜຶື່ງຮ້ອຍລ້ານ) ກີບ ຂຶີ້ນໄປ;
6. ການກະທໍາຜິດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 157 ການປະກອບສໍານວນຄະດີ
ລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງປະກອບສໍານວນຄະດີຍື່ນຕໍ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼ ສານປະຊາຊົນທີື່ມີ
ສິດອໍານາດ ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
ສໍານວນຄະດີປະກອບດ້ວຍ ຄໍາຮ້ອງ, ບົດບັນທຶກການຍຶດ ຫຼ ອາຍັດ, ຄໍາສັົ່ງເປີດການສບສວນ-ສອບ
ສວນ, ບົດບັນທຶກການສບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເອກະສານອື່ນ ທີື່ຈໍາເປັນ.
ເນີ້ອໃນຄໍາຮ້ອງ ຕ້ອງບົົ່ງບອກການກະທໍາຜິດຂອງຜ້ລະເມີດໂດຍສັງເຂບ, ຂໍ້ກ່າວຫາ, ມາດຕາກົດ
ໝາຍທີື່ລະເມີດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນີ້ອໃນຂອງການຮ້ອງຟ້ອງ.
ການຮ້ອງຟ້ອງ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຫຼ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 158 (ປັບປຸງ) ການເປີດການສບສວນ-ສອບສວນ
ລັດຖະການພາສີ ຈະດໍາເນີນການເປີດການສບສວນ-ສອບສວນຄະດີທາງພາສີ ເມື່ອມີການ
ກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 143 ແລະ ມາດຕາ 144 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ
ການກະທໍາຜິດອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ.
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ໃນກລະນີ ມີຫຼັກຖານຄົບຖ້ວນແລ້ວ ໃຫ້ລັດຖະການພາສີ ສົົ່ງສໍານວນຄະດີໃຫ້ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ເພື່ອທໍາການສັົ່ງຟ້ອງຂຶີ້ນສານໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປີດການສບສວນ-ສອບສວນກໄດ້.
ມາດຕາ 159 (ປັບປຸງ) ຄໍາສັງົ່ ເປີດການສບສວນ-ສອບສວນ
ຫົວໜ້າກົມພາສີ, ຫົວໜ້າພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ
ກອງສບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການຄ້າຂາຍເຖື່ອນປະຈໍາພາກ ອອກຄໍາສັົ່ງເປີດການສບສວນ-ສອບ
ສວນ ຕາມຂອບເຂດ, ສິດອໍານາດຂອງຕົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ.
ມາດຕາ 160 ຫຼກ
ັ ຖານໃນຄະດີ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຕ້ອງກວດກາຄວາມຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວິໄສຂອງຫຼັກຖານ ຊຶື່ງມີຫຼັກຖານ
ທາງດ້ານ ວັດຖຸ, ເອກະສານ ແລະ ບຸກຄົນ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຫຼັກຖານທາງດ້ານວັດຖຸ ແມ່ນ ວັດຖຸສິື່ງຂອງທີື່ເປັນຂອງກາງ ຊຶື່ງພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດທາງ
ພາສີ ແລະ ໄດ້ມາຈາກການ ຍຶດ, ອາຍັດ ເຊັົ່ນ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ວັດ
ຖຸສິື່ງຂອງອື່ນ ທີື່ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການກະທໍາຜິດທາງພາສີ;
2. ຫຼັກຖານທາງດ້ານເອກະສານ ແມ່ນ ບັນດາຂໍ້ມນກ່ຽວກັບການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ແລະ
ເອກະສານປະກອບ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ບົດບັນທຶກການສບສວນສອບສວນ, ປຶ້ມເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ-ການບັນຊີ, ຮບພາບ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີື່ພົວພັນກັບການກະ
ທໍາຜິດທາງພາສີ;
3. ຫຼັກຖານທາງດ້ານບຸກຄົນ ແມ່ນ ຄໍາໃຫ້ການຂອງຜ້ຖກຫາ, ພະຍານ ແລະ ຄໍາເຫັນຢັຶ້ງຢືນຂອງຜ້
ຊ່ຽວຊານ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີື່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດທາງພາສີ.

ພາກທີ XIV
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານພາສີ
ໝວດທີ 1
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ
ມາດຕາ 161 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານພາສີ
ລັດຖະບານ ເປັນຜ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ ຢ່າງລວມສນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ກະຊວງການເງິນ;
2. ກົມພາສີ;
3. ພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
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3.1. ດ່ານພາສີຊາຍແດນ;
3.2. ຫ້ອງການພາສີປະຈໍາລະບົບສາງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດອື່ນ.
ສໍາລັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຫ້ອງການພາສີປະຈໍາລະບົບສາງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ
ເຂດເສດຖະກິດອື່ນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນ.
ມາດຕາ 162 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງການເງິນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ ກະຊວງການເງິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນ ກຽວກັບວຽກ
ງານພາສີ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ສ້າງແຜນການ, ອອກລະບຽບການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານພາສີ;
3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ;
4. ຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານ ຂອງລັດຖະການພາສີ;
5. ຄຸ້ມຄອງບັນຊີສໍາຮອງສົົ່ງຄນເງິນພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ;
6. ຊີີ້ນໍາ, ຊຸກຍ້, ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາອື່ນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຂອງລັດຖະການພາສີ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
7. ສ້າງ, ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາສີ;
8. ຕົກລົງແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ ປົດຕໍາແໜ່ງ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງລັດຖະການພາສີ ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍການປະສານສົມທົບ ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ;
9. ຍຶດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ບໍ່ມີເຈົີ້າຂອງມາພົວພັນ ຫຼ ເຈົີ້າຂອງແຈ້ງສະລະສິດ;
10. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຂັີ້ນສນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ
ໃນການຈັດ ຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ;
11. ພົວພັນ ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ;
12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 163 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກົມພາສີ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ ກົມພາສີ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ໃນການຄົີ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ,
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ;
2. ຄົີ້ນຄວ້າອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາສີ;
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3. ຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກໍາອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
4. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານຂອງລັດຖະການພາສີ
ການເງິນ ພິຈາລະນາ;

ເພື່ອສະເໜີກະຊວງ

5. ຄົີ້ນຄວ້າການສະເໜີສ້າງຕັີ້ງລະບົບສາງ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ເພີື່ອສະເໜີກະຊວງການເງິນ ພິ
ຈາລະນາ;
6. ຊີີ້ນໍາ, ນໍາພາ, ຊຸກຍ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ ກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງລັດຖະການພາສີ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
7. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ -ສົົ່ງ
ອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ;
8. ບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາສີ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ພາສີ;
9. ສ້າງແຜນການສ້າງ ບໍາລຸງ, ຈັດວາງ, ສັບຊ້ອນ, ສະເໜີແຕ່ງຕັີ້ງ, ເລື່ອນຊັີ້ນ, ເລື່ອນຂັີ້ນ,
ຍົກຍ້າຍ ຫຼ ປົດຕໍາແໜ່ງ ລັດຖະກອນພາສີ;
10. ຄົີ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງຜ້ແຈ້ງພາສີ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ;
11. ຍຶດ, ອາຍັດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ເກັບຮັກສາຂອງກາງ ທີື່ພົວພັນ
ກັບການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີ
ທາງອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
12. ກວດຄົີ້ນເຄຫະສະຖານ, ສະຖານທີື່ອື່ນ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ຕົວບຸກຄົນ ຕາມທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
13. ເຂົີ້າສະຖານທີື່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສາງ ເພື່ອກວດກາສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ, ຍານພາ
ຫະນະ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ;
14. ອອກຄໍາສັົ່ງເປີດການສບສວນ-ສອບສວນ, ໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊີນ ຫຼ ແຈ້ງເຊີນ ບຸກ
ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ຕາມກົດໝາຍ;
15. ດໍາເນີນການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ, ການກວດກາ, ປາບປາມການລັກລອບ
ຫຼົບຫຼີກພາສີ ແລະ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂຄະດີທາງພາສີ;
16. ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄະດີທາງພາສີ ຕາມການສົມຍອມຂອງຜ້ກະທໍາຜິດ;
17. ສບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີທາງພາສີ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດີທາງພາສີ ສົົ່ງໃຫ້ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພື່ອສັົ່ງຟ້ອງຕໍ່ສານ;
18. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຂັີ້ນສນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານພາສີ;
19. ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ, ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ພົວພັນ,
ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ຕາມການມອບໝາຍ;
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20. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາສີ ຕໍ່ກະຊວງການເງິນ ຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ;
21. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 164 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກົມພາສີ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ,

ແຜນຍຸດທະສາດ

ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັີ້ມງວດ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການ
ຈັດຕັີ້ງ ຢ່ໃນສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ້ ແລະ ຕື່ນຕົວປະຕິບັດ;
3. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ -ສົົ່ງ
ອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ;
4. ຊີີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ກວດການ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານວິຊາສະ
ເພາະ, ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນດາດ່ານພາສີຊາຍແດນ ແລະ ຫ້ອງການພາສີ
ປະຈໍາລະບົບສາງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດອື່ນ ທີື່ຢ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
5. ສ້າງແຜນຄາດຄະເນເກັບລາຍຮັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ ຂອງສົກງົບປະມານພາຍໃຕ້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກົມພາສີ ;
6. ຄົີ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ຂອງຜ້ແຈ້ງພາສີ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
7. ດໍາເນີນການກວດສອບຄນການແຈ້ງພາສີ, ການກວດກາ, ປາບປາມການລັກລອບຫຼົບ
ຫຼີກພາສີ, ດໍາເນີນ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີທາງພາສີ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ;
8. ສບສວນ-ສອບສວນຄະດີທາງພາສີ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດີຍື່ນຕໍ່ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ ເພື່ອສັົ່ງຟ້ອງຕໍ່ສານ ຕາມການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງ;
9. ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ;
10. ສ້າງແຜນການສ້າງ ບໍາລຸງ, ຈັດວາງພະນັກງານ, ສະເໜີແຕ່ງຕັີ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ຍົກ
ຍ້າ ຍ, ສັບຊ້ອນໝນວຽນລັດຖະກອນພາສີ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕໍ່ກົມພາສີ ;
11. ຕິດຕາມ ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວແຈ້ງພາສີຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ
ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
12. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີຕາມການມອບໝາຍ;
13. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາສີຕໍ່ກົມພາສີ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
14. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 165 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງດ່ານພາສີຊາຍແດນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ ກົມພາສີ, ພາສີປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ;
2. ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດ ແຜນການເກັບລາຍຮັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ
ຂອງປີງົບປະມານຕາມຄາດໝາຍ;
3. ຈັດເກັບຄ່າພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ເຂົີ້າງົບປະ ມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ຊີີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໜ້າທີື່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ
ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີປະຈໍາດ່ານ ທີື່ຂຶີ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ;
5. ບລິການ, ຕິດຕາມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການກວດກາ ສິນຄ້າ , ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ນໍາ
ເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ລວມທັງການຜ່ານແດນ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ຄົີ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ຂອງຜ້ແຈ້ງພາສີ;
7. ສະກັດກັີ້ນທຸກການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ດໍາ
ເນີນຄະດີຕໍ່ຜ້ລະເມີດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
8. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຜ້ແຈ້ງພາສີ ທີື່ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານພາສີ;
9. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນ
ຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ;
10. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິ
ບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນ;
11. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາສີ ຕໍ່ຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 166 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ື່ ແລະ ຂະແໜງການອນ
ື່
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທຸກຂັີ້ນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານ
ພາສີ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ.
ຂະແໜງການອື່ນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ປະສານສົມທົບ, ຮ່ວມມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ແກ່ລັດຖະການພາສີ ກ່ຽວກັບວຽກງານພາສີ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດ
ໝາຍ.

58

ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານພາສີ
ມາດຕາ 167 ອົງການກວດກາວຽກງານພາສີ
ອົງການກວດກາວຽກງານພາສີ ປະກອບດ້ວຍ: ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ອົງການກວດກາພາຍ
ນອກ.
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ມີ: ກະຊວງການເງິນ, ກົມກວດກາການເງິນຂອງກະຊວງການເງິນ;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ມີ:
- ສະພາແຫ່ງຊາດ;
- ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;
- ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ;
- ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ;
- ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນຂັີ້ນຕ່າງໆ, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກວດກາຕາມພາລະ
ບົດບາດຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 168 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງອົງການກວດກາພາຍໃນ
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ,
ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະການພາສີແຕ່ລະຂັີ້ນ.
ມາດຕາ 169 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງອົງການກວດກາພາຍນອກ
ອົງການກວດກາພາຍນອກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຂອງລັດຖະການ
ພາສີ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ພາສີ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.
ມາດຕາ 170 ຮບການກວດກາ
ການກວດກາລັດຖະການພາສີ ມີ ສາມຮບການ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດກາທີື່ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການ ຢ່າງເປັນ
ປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດເວລາອັນແນ່ນອນ;
2. ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮ້ລ່ວງໜ້າ

ຊຶື່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນການ

ເມື່ອເຫັນວ່າມີ

ຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶື່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຖກກວດກາຊາບລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດກາຮີບດ່ວນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຖກກວດກາ
ຊາບລ່ວງໜ້າ.
ໃນການດໍາເນີນການກວດກາລັດຖະການພາສີ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັີ້ມງວດ.
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ພາກທີ XV
ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
້ ີຜນ
ົ ງານ ແລະມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
້ ະເມີດ
ໝວດທີ 1
ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ້ມຜ
ີ ົນງານ
ມາດຕາ 171 (ປັບປຸງ) ການຍ້ອງຍ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນທີື່ໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂົີ້າໃນວຽກງານພາສີດ້ວຍການໃຫ້ຂໍ້ມນ, ການຈັບກຸມທາງກົງ ຫຼ ທາງອ້ອມກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດ
ໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ຫຼ ນະໂຍບາຍ ເປັນເງິນ ຫຼ ວັດຖຸ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 172 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ປ
້ ະກອບການ ແລະ ຜແ
້ ຈ້ງພາສີ
ຜ້ປະກອບການ ແລະ ຜ້ແຈ້ງພາສີ ທີື່ມີຄວາມສັດຊື່ບລິສຸດ, ປະຕິບັດຢ່າງຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ,
ທັນເວລາ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຄື່ອນ
ໄຫວກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ.

ໝວດທີ 2
ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ້ລະເມີດ
ມາດຕາ 173 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
້ ະເມີດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພາສີ ນອກຈາກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕອນ, ປັບໃໝ ຫຼ ຖກດໍາເນີນຄະ
ດີທາງພາສີແລ້ວ ຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຊໍາລະຄ່າພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ໃຊ້ ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງ
ແພ່ງທີື່ເກີດຈາກການກະທໍາຂອງຕົນ ແລະ ຈະຖກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 174 ມາດຕະການຕເໍ່ ຈົາີ້ ໜ້າທີພ
ື່ າສີ ແລະ ລັດຖະກອນພາສີ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ແລະ ລັດຖະກອນພາສີທີື່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຊຶື່ງບໍ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່
ລາຍຮັບພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນ ຈະຖກສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກ່າວເຕອນ.
ໃນກລະນີທີື່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ສ້າງຜົນເສຍຫາຍບໍ່ຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ລາຍຮັບພາສີ ແລະ
ພັນທະອື່ນໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖກລົງວິໄນຕາມລະບຽບການ ແລະ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶີ້ນ.
ສໍາລັບຜ້ທີື່ກະທໍາຜິດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງລັດ, ລວມໝ່ ຫຼ ບຸກຄົນ ເຊັົ່ນ ສວຍໃຊ້ຖານະຕໍາແໜ່ງ, ສິດອໍານາດ, ໜ້າທີື່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ,
ໃຊ້ອໍານາດເກີນຂອບເຂດ, ປອມແປງເອກະສານ, ຮັບສິນບົນໃນຮບແບບໃດກຕາມ ຫຼ ການກະທໍາຜິດອື່ນທາງ
ອາຍາ ຕ້ອງຖກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 175 (ໃໝ່) ການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກະທໍາຜິດທາງພາສີ ຊຶື່ງບໍ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ
ຈະຖກປັບໃໝ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ສະຖານເບົາລະດັບທີໜຶື່ງ:
- ການກະທໍາຜິດຕາມມາດຕາ 140 ຂໍ້ 1 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກປັບໃໝ
100.000 (ໜຶື່ງແສນ) ກີບ/ວັນ, ເວັີ້ນເສຍແຕ່ຫາກມີເຫດຜົນພຽງພ ແລະ ມີການຢັຶ້ງຢືນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ການກະທໍາຜິດຕາມມາດຕາ 140 ຂໍ້ 2, 3 ແລະ ຂໍ້ 4 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ທີື່ເປັນການ
ກະທໍາຜິດເທື່ອທີສອງ ຈະຖກປັບໃໝ 1.000.000 (ໜຶື່ງລ້ານ) ກີບ;
- ການກະທໍາຜິດຕາມມາດຕາ 140 ຂໍ້ 5 ແລະ ຂໍ້ 6 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກປັບ
ໃໝ 1.000.000 (ໜຶື່ງລ້ານ) ກີບ;
- ການກະທໍາຜິດຕາມມາດຕາ 140 ຂໍ້ 7 ແລະ ຂໍ້ 8 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກປັບ
ໃໝ 2.000.000 (ສອງລ້ານ) ກີບ;
- ການກະທໍາຜິດຕາມມາດຕາ 140 ຂໍ້ 9 ແລະ ຂໍ້ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກປັບ
ໃໝ 3.000.000 (ສາມລ້ານ) ກີບ;
- ການກະທໍາຜິດຕາມມາດຕາ 140 ຂໍ້ 11 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກປັບໃໝ
5.000.000 (ຫ້າລ້ານ) ກີບ;
- ການກະທໍາຜິດຕາມມາດຕາ 140 ຂໍ້ 12 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກປັບໃໝ ສນຈຸດ
ຫ້າສິບ ສ່ວນຮ້ອຍ (0,50%) ຂອງມນຄ່າສິນຄ້າທີື່ແຈ້ງ ໃນເວລານໍາເຂົີ້າ;
- ການກະທໍາຜິດຕາມມາດຕາ 140 ຂໍ້ 13 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກປັບໃໝ
ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (10%) ຂອງມນຄ່າຂອງສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ທີື່ຫຼົບຫຼີກ.
2. ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ສະຖານເບົາລະດັບທີສອງ ຕາມມາດຕາ 141 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້ ຈະຖກປັບໃໝ ໜຶື່ງຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຂອງຄ່າພາສີ ທີື່ມີການລະເມີດ ຕາມອັດຕາພາສີຂາເຂົີ້າ
ປົກກະຕິ ພ້ອມທັງ ເສຍຄ່າພາສີ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ. ໃນກລະນີ ກະທໍາຜິດເທື່ອທີສອງຂຶີ້ນໄປ ຈະຖກ
ປັບໃໝ ໜຶື່ງຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (150%) ຂອງຄ່າພາສີ ທີື່ມີການລະເມີດ ຕາມອັດຕາພາສີຂາເຂົີ້າປົກ
ກະຕິ;
3. ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ສະຖານເບົາລະດັບທີສາມ ຕາມມາດຕາ 142 ຂອງກົດໝາຍສະ
ບັບນີີ້ ຈະຖກປັບໃໝ ໜຶື່ງຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (150%) ຂອງຄ່າພາສີ ທີື່ມີການລະເມີດ ຕາມອັດຕາພາສີ
ຂາເຂົີ້າປົກກະຕິ ພ້ອມທັງເສຍຄ່າພາສີ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ. ໃນກລະນີ ກະທໍາຜິດເທື່ອທີສອງຂຶີ້ນໄປ ຈະ
ຖກປັບໃໝ ສອງຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (200%) ຂອງຄ່າພາສີ ທີື່ມີການລະເມີດ ຕາມອັດຕາພາສີຂາເຂົີ້າປົກກະຕິ;
4. ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ສະຖານໜັກລະດັບທີໜຶື່ງ ຕາມມາດຕາ 143 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້ ຈະຖກປັບໃໝ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງມນຄ່າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ. ໃນກລະນີກະທໍາຜິດເປັນ
ເທື່ອທີສອງ ຈະຖກປັບໃໝສອງເທົົ່າ ຂອງມນຄ່າປັບໃໝຄັີ້ງທໍາອິດ.
ສໍາລັບການກະທໍາຜິດ ທີື່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດການປັບໃໝ ຫຼ ການດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາ ຕາມກົດ
ໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕອນ ບັນທຶກເຂົີ້າໃນປະຫວັດ ການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ແລະ ຈະບໍ່
ໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງພາສີ.
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ພາກທີ XVI
ງົບປະມານ, ເຄອ
ື່ ງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ
ມາດຕາ 176 (ໃໝ່) ງົບປະມານ
ລັດຖະການພາສີ ມີງົບປະມານທີື່ຂຶີ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ ໂດຍລັດຖະບານ
ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຈັດສັນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຫັນເປັນ
ທັນສະໄໝ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ມາດຕາ 177 ເຄອ
ື່ ງແບບ, ກາໝາຍ, ຕາປະທັບ ແລະ ບັດປະຈໍາໜ້າທີື່
ລັດຖະການພາສີ ມີ ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບທາງລັດຖະການ.
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ ມີ ເຄື່ອງແບບຄົບຊຸດ, ບັດປະຈໍາໜ້າທີື່ ແລະ ກາໝາຍ ເຊັົ່ນ ທະນບ່າຕິດກາໝາຍ,
ສາຍອໍານາດ, ກາໝາຍບັນຊາ ແລະ ກາໝາຍອື່ນ.
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜ້ອອກລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງແບບ, ບັດປະຈໍາໜ້າທີື່, ກາໝາຍ, ເຄື່ອງ
ໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ ຂອງລັດຖະການພາສີ ແລະ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ພາສີ.

ພາກທີ XVII
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 178 (ປັບປຸງ) ການປ່ຽນແປງສາລະບານ ສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີ
ໃນກລະນີ ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປ່ຽນແປງສາລະບານສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີ ເພື່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະນັີ້ນ ລັດຖະບານ ມີສິດສະ
ເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ປະທານປະເທດ ອອກລັດຖະບັນຍັດປະກາດໃຊ້ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງອື່ນ ບໍ່ມີສິດປ່ຽນແປງສາລະບານ ສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາພາສີ.
ມາດຕາ 179 ການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 180 (ປັບ
ັ ປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ
ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.
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