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ການຈັດອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຢ ູ່ 
ສປປ ລາວ

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການຈັດຄວາມ
ສະດວກໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ (Ease of Doing Business) ຢ ູ່ ສປປ
ລາວ ໃນປີ 2017:

➢ ໄດ້ຈັດອັນດບັ ສປປ ລາວ ຢ ູ່ອັນດັບທີ 141 ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 190, ຊ ຶ່ງ
ຕົກລົງຈາກອນັດັບທີ 139 ໃນປີ 2016. ເປັນອັນດບັທີ 09 ໃນປະເທດ
ອາຊຽນ ດີກວ່າປະເທດ ມຽນມາ (171).

➢ ມີ 10 ໝວດຕົວຊີີ້ວັດ. ໃນນີີ້, ໝວດຕົວຊີີ້ວັດທີຶ່ຕດິກັບກະຊວງ ອຄ ມີ 02
ໝວດຕົວຊີີ້ວັດ ຄື:  ການເລີຶ່ມຕົີ້ນທຸລະກິດ (Starting a Business)
ແລະ  ການຄ້າຂ້າມແດນ (Trading Across Borders).

➢ ສໍາລັບ ໝວດຕົວຊີັ້ວັດທີ 8 ການຄ້າຂ້າມແດນ, ສປປ ລາວ ຢ ູ່ອນັດັບ
ທີ 124 ຕົກລົງຈາກອັນດັບທີ 120 ຂອງປີກ່ອນໜ້າ.



ຄ າສັັ່ງ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 02/ນຍ ວ່າດ້ວຍການ
ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດ າເນີນ

ທຸລະກິດ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ລົງວັນທີ 01/02/2018
ໝວດຕົວຊີີ້ວັດ ທີ 8: ຕົວຊີີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນ ແມູ່ນ ມອບໝາຍໃຫ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ
ແລະ ການຄ້າ ເປນັເຈົີ້າການປະສານງານກັບຂະແໜງການທີຶ່ກຽ່ວຂ້ອງ ເລັຶ່ງປັບປຸງ ແກ້ໄຂຂະບວນ
ການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົີ້າ - ສົຶ່ງອອກໃຫ້ຫຼຸດລົງໄດ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ໃນປີ 2019 ໂດຍ:

✓ ປະສານສົມທບົກບັຂະແໜງການທີຶ່ກຽ່ວຂ້ອງ ຮີບຮ້ອນຄົີ້ນຄວ້າປ ກສາກັນເພືຶ່ອຫລຸດຂັີ້ນ
ຂອດ, ເວລາ ແລະ ເອກະສານ ທີຶ່ບໍຶ່ຈ າເປັນໃນການອະນຸຍາດການນ າເຂົີ້າ ແລະ ສົຶ່ງອອກ
ສິນຄ້າ;
✓ ປະສານສົມທບົກບັຂະແໜງການເງນິ ປັບປຸງຂັີ້ນຕອນດໍາເນີນການແຈ້ງເອກະສານການນໍາ
ເຂົີ້າ ແລະ ສົຶ່ງອອກສິນຄ້າ ທີຶ່ດ່ານຊາຍແດນ ໃຫມ້ີຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂືີ້ນກວາ່
ເກົຶ່າ, ຂັີ້ນຂອດໃດບໍຶ່ຈ າເປັນແມູ່ນໃຫ້ຕດັອອກ;
✓ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂົນສົຶ່ງ ກວດກາຄືນ ສິຶ່ງຂີດ
ຂວາງທາງດ້ານການຂົນສົຶ່ງພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ ການຕັີ້ງດ່ານກວດກາຂອງເຈົີ້າໜ້າທີຶ່ຕາມ
ເສັີ້ນທາງ ແລ້ວນໍາສະເໜີເພືຶ່ອລົບລ້າງດ້ານກວດກາ ຕາມເສັີ້ນທາງທີຶ່ບໍຶ່ຈໍາເປັນຕາມເສັີ້ນ ທາງ.



II. ຄວາມຄ ບໜ້າການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ



2. ການປັບປຸງຂັັ້ນຂອດ, ເວລາ ແລະ ເອກະສານ ທີັ່ບ ັ່ຈ າເປັນ
ໃນການອະນຸຍາດການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກສິນຄ້າ

2.1. ປ ກສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີຶ່ກຽ່ວຂ້ອງ ກຽ່ວກັບການປັບປຸງຂັີ້ນ
ຕອນການສົຶ່ງອອກຜະລິດຕະພັນແຮູ່ທາດ ທີຶ່ເປັນສິນຄ້າໜ ຶ່ງທີຶ່ຖືກຄັດເລືອກເປັນກໍລະນສີ ກສາ
ຂອງຕົວຊີີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນ ໃນການສ ກສາຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທລຸະກິດໃນ
ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຊ ຶ່ງຜົນຂອງການປັບປຸງມີດັຶ່ງນີີ້:
❖ ສໍາເລັດການປັບປຸງ:

• ກະຊວງການເງິນ (ກົມພາສີ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການສົຶ່ງອອກແຮູ່ທາດ ເລກທີ 01616/
ກພສ, ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2018 ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຂັີ້ນຕອນໃນການອອກໜັງສືລັດຖະການ ຫາ ດ່ານພາສີ ເພືຶ່ອ
ປະຕິບັດການເກັບພັນທະຕ່າງໆ ສໍາລັບການສົຶ່ງອອກແຮູ່ທາດແຕູ່ລະຄັີ້ງ ມາເປັນ ການອອກ ໜັງສືດັຶ່ງກ່າວຄັີ້ງດຽວ
ຈົນກວ່າຈະມີການປູ່ຽນແປງໃນສັນຍາສໍາປະທານ (ຮ ບສະແດງທີ 1).

❖ ຂະແໜງການທີຶ່ຢ ູ່ໃນຂັີ້ນຕອນການຄົີ້ນຄວ້າປັບປຸງ:
• ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍຶ່ແຮູ່ (ກົມຄຸ້ມຄອງບໍຶ່ແຮູ່) ພວມທົບທວນຄືນນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຊືີ້-ຂາຍແຮູ່ທາດ.
ພ້ອມດຽວກັນ, ສໍາລັບໂຄງການໃຫຍ່ ເຊັຶ່ນ: ພ ເບ້ຍ ແລະ ເຊໂປນ ທີຶ່ມີການສົຶ່ງອອກປົກກະຕິ ອາດມອບໃຫ້
ພະນັກງານລັດທີຶ່ປະຈໍາການຢ ູ່ ສະຖານຂຸດຄົີ້ນທີຶ່ຕົວຈິງ ກວດກາ ແລະ ອະນຸຍາດສົຶ່ງອອກເລີຍ ໂດຍບໍຶ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງນໍາສົຶ່ງມາຂໍອະນຸຍາດສົຶ່ງອອກຢ ູ່ກົມອີກ ຊ ຶ່ງໄດ້ວາງເປົີ້າໝາຍເວລາໃນການອະນຸຍາດສົຶ່ງອອກໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍ
ໃນ 01 ວັນລັດຖະການ.

• ກະຊວງການເງິນ (ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົມພາສີ) ຈະປ ກສາຫາລືພາຍໃນ ຕໍຶ່
ກັບຂໍີ້ສະເໜີຂອງກະຊວງ ອຄ ໃນການເກັບຄ່າພັນທະຕ່າງໆ ເຊັຶ່ນ: ຄ່າຊັບພະຍາກອນແຮູ່ທາດ, ພາສີ ສົຶ່ງອອກ,
ອາກອນມ ນຄ່າເພີຶ່ມ ແລະ ອືຶ່ນໆ ສໍາລັບການສົຶ່ງອອກແຮູ່ທາດ ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພືຶ່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາ
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການໄປ-ມາ ລະຫວ່າງຂັີ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິຶ່ນ ຂອງພາກທຸລະກິດ.



ຮ ບສະແດງທີ 1: ການຫຼຸດຜ່ອນການຂັັ້ນຕອນການສົັ່ງອອກຜະລິດຕະ
ພັນແຮູ່ທາດ



2. ການປັບປຸງຂັັ້ນຂອດ, ເວລາ ແລະ ເອກະສານ ທີັ່ບ ັ່ຈ າເປັນ
ໃນການອະນຸຍາດການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກສິນຄ້າ (ຕ ັ່)

2.2. ປ ກສາຫາລື ແລະ ເຮດັວຽກຮວ່ມກັບຂະແໜງການທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການປບັປຸງຂັີ້ນຕອນການນໍາ
ເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະ ຊ ຶ່ງຜົນຂອງການປັບປຸງ ມີດັຶ່ງນີີ້:
❖ ສໍາເລັດການປັບປຸງ:
• ກະຊວງ ອຄ (ກົມການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົຶ່ງອອກ) ໄດ້ອອກຄໍາສັຶ່ງ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາ ເຂົີ້າຊິີ້ນ
ສ່ວນຍານພາຫະນະ, ນໍີ້າມັນດິບ ແລະ ນໍີ້າມັນເຄິຶ່ງສໍາເລັດຮ ບ ເພືຶ່ອມາປະກອບ, ກັຶ່ນຕອງ ຫ ື ຜະລິດ ຢ ູ່ໂຮງງານ ເລກທີ
0535/ອຄ.ກຂອ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2017 ຊ ຶ່ງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຂັີ້ນຕອນການອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນ
ຍານພາຫະນະ ຢ ູ່ກົມການນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົຶ່ງອອກ ໂດຍມອບໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ເປັນຜ ້ຢັີ້ງຢືນ
ການນໍາເຂົີ້າພຽງຜ ້ດຽວ (ຮ ບສະແດງທີ 2).

❖ ຂະແໜງການທີຶ່ຢ ູ່ໃນຂັີ້ນຕອນການຄົີ້ນຄວ້າປັບປຸງ:
• ກະຊວງ ອຄ (ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ) ຈະປ ກສາຫາລືພາຍໃນ ຕໍຶ່ກັບການຂະຫຍາຍເວລາແຜນ ການ
ຜະລິດຂອງໂຮງງານ ຈາກແຕູ່ລະປີ ມາເປັນ 02-03 ປີ ຕໍຶ່ຄັີ້ງ ແລະ ໃນເວລາພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນ
ຍານພາຫະນະ ບໍຶ່ໃຫ້ຄັດຕິດແຜນການຜະລິດດັຶ່ງກ່າວມາພ້ອມ. ພ້ອມດຽວກັນ, ຈະພິຈາລະນາປູ່ຽນຮ ບແບບການ
ອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າ ຈາກແຕູ່ລະຄັີ້ງ ມາເປັນ ຕາມລຸ້ນ (Model-based).

• ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົຶ່ງ (ກົມຂົນສົຶ່ງ) ຈະປ ກສາຫາລືພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິການອອກໃບອະນຸຍາດ
ທາງດ້ານເຕັກນິກຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະນໍາເຂົີ້າ ໂດຍໃຫ້ອອກອະນຸຍາດພາຍຫ ັງທີຶ່ປະກອບ ຫ ື ຜະລິດເປັນຄັນແລ້ວ
ເທົຶ່ານັີ້ນ, ການຢຸດຕິການອອກອະນຸຍາດສັບເລກຈັກ- ເລກຖັງ ກ່ອນການຜະລິດ ໂດຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດ
ຫ ື ປະກອບ ສາມາດຢັີ້ງຢືນເລກຈັກ-ເລກຖັງ ດ້ວຍຕົນເອງ. ພ້ອມນີີ້, ຈະພິຈາລະນາປູ່ຽນຮ ບແບບການອອກອະນຸຍາດ
ທາງດ້ານເຕັກນິກລົດເປັນຄັນ ຈາກແຕູ່ລະຄັີ້ງ ມາເປັນ ຕາມລຸ້ນ (Model-based).

• ກະຊວງການເງິນ (ກົມພາສີ) ຈະພິຈາລະນາຢຸດຕິການອອກໃບຢັີ້ງຢືນການເສຍພາສີ ແບບ IKD ຢ ູ່ໂຮງງານ (ໃບບໍ 9)
ເນືຶ່ອງຈາກລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະ ໄດ້ລະບຸຢ ູ່ໃນໃບ 40 ແລະ ອືຶ່ນໆ ແລ້ວ
ໃນເວລານໍາເຂົີ້າຕົວຈິງ ຊ ຶ່ງບໍຶ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໃບ 9 ອີກ. (ຮ ບສະແດງທີ 3)



ຮ ບສະແດງທີ 2: ການຫຼຸດຜ່ອນການຂັັ້ນຕອນການນ າເຂົັ້າຊິັ້ນສ່ວນ
ຍານພາຫະນະ ທີັ່ມາປະກອບ ຫ   ຜະລິດຢ ູ່ໂຮງງານ



ຮ ບສະແດງທີ 3: ຂ ັ້ສະເໜີການຫຼຸດຜ່ອນການຂັັ້ນຕອນການນ າເຂົັ້າຊິັ້ນ
ສ່ວນຍານພາຫະນະ ທີັ່ມາປະກອບ ຫ   ຜະລິດຢ ູ່ໂຮງງານ



2. ການປັບປຸງຂັັ້ນຂອດ, ເວລາ ແລະ ເອກະສານ ທີັ່ບ ັ່ຈ າເປັນ
ໃນການອະນຸຍາດການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກສິນຄ້າ  (ຕ ັ່)

2.3. ຂັີ້ນຕອນການອະນຸມັນແຜນນໍາເຂົີ້າ (Master List) ສິນຄ້າເພືຶ່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການສໍາ
ປະທານ, ກ ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫ ືອລ້າ ແມູ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຄືດັຶ່ງນີີ້:
❖ ສໍາເລັດການປັບປງຸ:
• ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ (ກົມສົຶ່ງເສີມການລົງທ ນ) ໄດ້ປບັປຸງຂັີ້ນຕອນການອະນຸມັດແຜນ

Master List ພາຍໃນກະຊວງໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮດັຂ ີ້ນ ໂດຍມອບສິດໃຫຫ້ົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ
ເປັນຜ ້ອະນຸມັດແຜນ ແທນ ລັດຖະມົນຕີ.

• ກະຊວງການເງິນ (ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີີ້ສນິ) ໄດ້ອອກແຈງ້ການ ກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນ
ການດໍາເນີນເອກະສານຂໍອະນຸຍມດັນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າເຄືຶ່ອງຂອງ ແລະ ຍົກເວັີ້ນພາສີ-ອາກອນນໍາເຂົີ້າ ສໍາລັບ
ໂຄງ ການທີຶ່ນໍາໃຊທ້ ນກ ້ຢືມ ແລະ ຊວ່ຍເຫ ອືລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 0420/ກງ, ລົງວັນທີ 14
ກຸມພາ 2018 ໂດຍຫຼຸດຜອ່ນການອະນຸມັດການນໍາເຂົີ້າສນິຄ້າ ທີຶ່ມາຮບັໃຊໂ້ຄງການກ ້ຢືມ ແລະ
ຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ຢ ູ່ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີີ້ສນິ ຈາກສອງເທືຶ່ອ ມາເປັນ ເທືຶ່ອດຽວ. (ຮ ບ
ສະແດງທີ 4)
❖ ຂະແໜງການທີຶ່ຢ ູ່ໃນຂັີ້ນຕອນການຄົີ້ນຄວາ້ປັບປຸງ:
• ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ (ກົມສົຶ່ງເສີມການລົງທ ນ) ພວມຮ່າງຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນ
ການອະນຸມັດແຜນ Master List ສະບັບປບັປຸງທີ 7 ແລະ ມີແຜນຈະຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງຄໍາແນະ
ນໍາ ດັຶ່ງກ່າວ ເປັນຄັີ້ງສຸດທາ້ຍ.



ຮ ບສະແດງທີ 4: ການປັບປຸງຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດ Master List ສ າລັບ
ໂຄງການສ າປະທານ, ກ ູ້ຢ ມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ ທີັ່ໄດູ້ຮັບການຍົກເວັັ້ນ
ພາສ-ີອາກອນ

ໂຄງການກຸູ້ຢ ມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ ໂຄງການສ າປະທານ



3. ການປັບປຸງຂັັ້ນຕອນດ າເນີນການແຈູ້ງເອກະສານການນ າ
ເຂົັ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ທີັ່ດ່ານຊາຍແດນ

• ປະຈຸບັນ, ລະບົບ ASYCUDA ໄດ້ຖືກສ້າງຕັີ້ງຢ ູ່ 23 ດ່ານສາກນົທົຶ່ວປະເທດ.
ໄດ້ມີການລິເລີຶ່ມພັດທະນາລະບົບ LNSW ເພືຶ່ອໃຫ້ສາມາດເຊືຶ່ອມຕໍຶ່ກັບລະບບົ
ASYCUDA ຊ ຶ່ງຈະຫຼຸດຜອ່ນເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊຈ້່າຍ ໃນການອອກອະນຸຍາດ
ຕ່າງໆ ທີຶ່ເປັນເຈ້ຍສໍ ລົງ.

• ພັດທະນາລະບບົຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມຍານພາຫະນະ ແລະ ຜ ້ໂດຍສານ
ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ ຶ່ງຈະເລີຶ່ມນໍາໃຊ້ໃນດ່ານຂ່າວມິດຕະພາບ 1;

• ດໍາເນີນການປບັປຸງເວັບໄຊທ໌ ການໃຫຂ້ໍີ້ມ ນຂ່າວສານທາງດາ້ນພາສີ ແລະ ປະກາດ
ໃຊ້ສາລະບານສິນຄ້າລະບົບເອກະພາບອາຊຽນ ລຸ້ນປີ 2017 (AHTN 2017)
(ຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 1434/ກງ, ລົງວັນທີ 14 ພ ດສະພາ 2018).



3. ການປັບປຸງຂັັ້ນຕອນດ າເນີນການແຈູ້ງເອກະສານການນ າ
ເຂົັ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກສິນຄ້າ ທີັ່ດ່ານຊາຍແດນ (ຕ ັ່)

• ເພືຶ່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຊັກຊາ້ ຂອງຂັີ້ນຕອນການອອກເອກະສານກາໍກັບການ
ເຂົີ້າ-ອອກຂອງຕ ້ສິນຄ້າ, ຂະແໜງການພາສີ ຈະສຸມໃສູ່ສ້າງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງຕ ້
ສິນຄ້າ ແລະ ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ ເປັນອນັສະເພາະ ເພືຶ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກູ່ຜ ້ປະກອບການ ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ
ສາກົນ;

• ເອົາໃຈໃສູ່ປັບປຸງການປະສານງານກັບພາກທຸລະກິດ ທີຶ່ພາກທຸລະກິດພບົພໍີ້ກ່ຽວກັບ
ການແຈ້ງພາສີ ໂດຍມີການຮວ່ມມື ກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ເພືຶ່ອ
ສ້າງກົນໄກການປ ກສາຫາລື ຢູ່າງເປັນປະຈໍາ.

• ເອົາໃຈໃສູ່ພັດທະນາລະບົບ ຜ ້ປະກອບການບັດຄາໍ (AEO) ເພືຶ່ອເຮດັໃຫ້ການ
ກວດປູ່ອຍສິນຄ້າຢ ູ່ດ່ານມີຄວາມວ່ອງໄວຂ ີ້ນ ສໍາລັບບໍລສິັດ ທີຶ່ມີປະຫວັດການ
ປະຕິບັດງານດີເດັຶ່ນ ແລະ ສະໝັກເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການ AEO ຕາມເງືຶ່ອນໄຂທີຶ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ ພອ້ມທັງການພດັທະນາການກວດສອບພາຍຫ ັງການນໍາເຂົີ້າ (Post
Audit).



4. ການປັບປຸງສິັ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານການຂົນສົັ່ງພາຍໃນ

• ໂດຍລວມແລ້ວ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາໃຫ້ຢຸດເຊົາການຕັີ້ງ
ດ່ານກວດກາຕ່າງໆ ຢ ູ່ຕາມເສັີ້ນທາງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຄົນ
ເຂົີ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 096/ປກສ, ລົງວັນທີ 31
ມັງກອນ 2011. ແຕູ່ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງບໍຶ່ທັນຮັດກຸມເທົຶ່າທີຶ່ຄວນ ແລະ ຍັງ
ພົບເຫັນໃນບາງເຂດມີການຕັີ້ງດ່ານກວດກາຕາມເສັີ້ນທາງຢ ູ່ ຊ ຶ່ງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ມີແຜນລົງໄປກວດກາຕາມເສັີ້ນທາງຍຸດທະສາດ ເພືຶ່ອກວດກາການຕັີ້ງດ່ານຕາມ
ເສັີ້ນທາງຫ ັກ ໃນຂອບເຂດທົຶ່ວປະເທດພາຍໃນປີ 2018 ນີີ້. ຖ້າພົບເຫັນການຕັີ້ງດ່ານ
ສະເພາະກິດຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ ຈະມີການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານອະນຸຍາດ
ແລະ ການກໍານົດຈໍານວນດ່ານດັຶ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ.

• ແຕູ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຶ່ຕາມ, ຫ າຍຂະແໜງການຍັງເຫັນວ່າການກວດກາຕາມເສັີ້ນທາງຍັງມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ເປັນການສະກັດກັັີ້ນ
ການຄ້າຂາຍສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຫ ີກລ້ຽງພັນທະພາສີ-ອາກອນ. ແຕູ່ທັງນີີ້, ເຫັນ
ວ່າຄວນມີມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາດັຶ່ງກ່າວຢູ່າງເປັນລະບົບ ເພືຶ່ອຈໍາກັດການສວຍໃຊ້ຊ່ອງ
ຫວ່າງທາງດ້ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຈົນກາຍເປັນສິຶ່ງກີດຂວາງ
ທາງດ້ານການຄ້າ.



III. ສັງເກດຕີລາຄາ



III. ສັງເກດຕີລາຄາ

ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາສັຶ່ງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 02/ນຍ ສາມາດ
ຕີລາຄາ ໄດ້ດັຶ່ງລຸູ່ມນີີ້:
• ການແກ້ໄຂບນັຫາຂອງພາກທລຸະກິດ ແລະ ການພຈິາລະນາປັບປຸງຂັີ້ນຕອນການ
ອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົຶ່ງອອກ ຂອງພາກລດັ ແມູ່ນຕິດພນັກັບຫ າຍ
ພາກສ່ວນ ເຮດັໃຫ້ການຕັດສິນໃຈປັບປຸງຂັີ້ນຂອດຕ່າງໆ ຍງັມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ
ບໍຶ່ທັນເປັນຮ ບປະທໍາເທົຶ່າທີຶ່ຄວນ;

• ພາກສ່ວນທີຶ່ກຽ່ວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ຍັງບໍຶ່ທັນມີຄວາມເຂົີ້າໃຈຢູ່າງ
ເລິກເຊິຶ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມສາໍຄັນໃນການທົບທວນຄືນ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບ
ຂອງມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າທີຶ່ບໍຶ່ແມູ່ນພາສີ (NTMs);

• ຍັງມີຂໍີ້ຈໍາກັດທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍວຽກ
ງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄາ້ ກໍຄືຕົວຊີີ້ວັດການຄ້າຂ້າມແດນ;

• ມີການຊັບຊ້ອນຜ ້ຮັບຜດິຊອບທີຶ່ເປັນຈດຸປະສານງານ ເຮັດໃຫ້ການປະສານງານ
ແລະ ການແລກປູ່ຽນຂໍີ້ມ ນຂ່າວສານ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການ ຢ ູ່ຂັີ້ນສ ນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິຶ່ນ ບໍຶ່ມີຄວາມຕໍຶ່ເນືຶ່ອງ.



IV. ຂ ັ້ສະເໜີ ແລະ ແຜນວຽກຕ ັ່
ໜ້າ



IV. ຂ ັ້ສະເໜີ ແລະ ແຜນວຽກຕ ັ່ໜ້າ

ເພືຶ່ອສືບຕໍຶ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕົວຊີີ້ວັດການຄາ້ຂ້າມແດນ, ກະຊວງ ອຄ ມີຂໍີ້ສະເໜີ 
ແລະ ແຜນວຽກ ດັຶ່ງນີີ້:
• ສະເໜີ ໃຫ້ກະຊວງທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ຮີບຮ້ອນ ແຕູ່ງຕັີ້ງ ຄອຄ ຂັີ້ນສ ນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິຶ່ນ ຕາມຂໍີ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 48/ນຍ ເພືຶ່ອຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;

• ອອກຄໍາສັຶ່ງ ຢຸດຕິການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າເຫ ັກ ແລະ ຊີມັງ ທີຶ່ຂະແໜງ ອຄ ເປັນຜ ້
ຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນເດືອນ ຕຸລາ 2018 ເພືຶ່ອເປັນຕົວແບບທີຶ່ດີໃຫ້ແກູ່ຂະແໜງການ
ອືຶ່ນ ໃນການພິຈາລະນາປັບປຸງການອອກໃບອະນຸຍາດ ນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົຶ່ງອອກ ສິນຄ້າທີຶ່
ຂະແໜງການຕົນຄຸ້ມຄອງ;

• ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຮີບຮ້ອນປັບປຸງຂັີ້ນຕອນການສົຶ່ງອອກແຮູ່ທາດ ແລະ ນໍາ
ເຂົີ້າຊິີ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະ ໃຫ້ເປັນຮ ບປະທໍາ ໃນງວດ IV ປີ 2018 ເພືຶ່ອຫຼຸດຜ່ອນຂັີ້ນ
ຕອນ, ເວລາ ແລະ ເອກະສານປະກອບສ າລັບການສົຶ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າດັຶ່ງກ່າວ 
ໃຫ້ຫຼຸດລົງໄດ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ພາຍໃນປີ 2019;

• ສົມທົບກັບ 04 ກົມ (ກົມປ ກຝັງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ 
ແລະ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ) ເພືຶ່ອປັບປຸງຂັີ້ນຂອດການອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າ
ສິນຄ້າຂອງຂະແໜງການດັຶ່ງກ່າວ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນງວດ IV ປີ 2018;



IV. ຂ ັ້ສະເໜີ ແລະ ແຜນວຽກຕ ັ່ໜ້າ   (ຕ ັ່)

• ສົມທົບ ກບັ ກົມພາສີ ເພືຶ່ອຄົີ້ນຄວ້າປັບປຸງການບໍລິການຢ ູ່ດ່ານ ໃຫ້ກະທັດຮັດ,
ພ້ອມທັງການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບບົຮບັ-ສົຶ່ງ ສະຖິຕນິໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົຶ່ງອອກ
ສິນຄ້າ ໃຫ້ທນັສະພາບ ແລະ ສາມາດລາຍງານຂັີ້ນເທິງໄດ້ທວ່ງທັນ ຖ້າຫາກມີການ
ຢຸດຕິການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າ ຫ ື ສົຶ່ງອອກ;

• ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພືຶ່ອປັບປຸງຂັີ້ນຕອນການອະນຸມັດ Master
List ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ;

• ຫັນມານໍາໃຊ້ການອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົີ້າ ແລະ ສົຶ່ງອອກ ໂດຍຜາ່ນລະບົບ
LNSW ຢູ່າງສົມບ ນແບບ;

• ສ ບຕໍຶ່ຕິດຕາມການແກ້ໄຂບັນຫາການກວດກາຕາມເສັີ້ນທາງ ຂອງຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ;

• ສືບຕໍຶ່ເຮັດວຽກກັບຂະແໜງການທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສາ້ງແຜນດາໍເນີນງານວຽກ
ງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄາ້ຂອງຕົນ ເພືຶ່ອໃຫ້ສໍາເລັດຕາມ
ແຜນການ.



ຂ ຂອບໃຈ
ພະແນກ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄາ້ 
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