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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງການເງິນ                      ເລກທີ:…………./ກງ 

                                                                   ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ:ີ………………  
 

ຄໍາແນະນາໍ 
ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ລະບບົຜ່ານແດນພາສອີາຊຽນ 

ASEAN CUSTOMS TRANSIT SYSTEM (ACTS) 
 

 ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 81/ສພຊ, ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020; 
 ອີງຕາມ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 144/ນຍ, ລົງວັນທ ີ08/05/2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ 

ແລະ  ການເຄ ື່ອນໄຫວ ກະຊວງການເງິນ; 
 ອີງຕາມ ຂ ໍ້ຕ ົກລົງການອໍານວຍຄວາມສະດວກສິນຄ້າຜ່ານແດນອາຊຽນ  (ASEAN Framework 

Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit / AFAFGIT) ສະບັບລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 
1998;  

 ອີງຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບ ເລກທີ 1234/ກງ,  ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 
2020ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດ ນ າໃຊ້ລະບົບຜ່ານແດນພາສີອາ ຊຽນ (ACTS).  

 ອີງຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1235/ກງ ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 
2020 ວ່າ ດ້ວຍການ ອະນຸມັດ ນໍາໃຊ້ແບບພິມ ໃບແຈ້ງພາສີສິນຄ້າຜ່ານແດນ Transit Accompanying 
Document (TAD).  

 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ອອກຄໍາແນະນາໍ: 
 

ໝວດທ ີ1 
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

 
ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ໄດ້  ກໍານົດບັນດາຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການແຈ້ງພາສີ, ການກວດກາ 
ແລະ ຄວບຄຸມ ລະບົບສິນຄ້າຜ່ານແດນພາສີອາຊຽນ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກສິນຄ້າຜ່ານແດນອາຊຽນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

 

 



2 
 

ມາດຕາ 2 ຫຼກັການ 
ລັດຖະການພາສີ ນໍາໃຊ້ລະບົບຜ່ານແດນພາສີອາຊຽນ ເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກສິນຄ້າຜ່ານແດນພາຍໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ດໍາເນີນຂັັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີ, ການນໍາໃຊ້ເຈ້ຍ, ແລກປ່ຽນລະບົບຂ ໍ້ມູນສິນຄ້າຜ່ານແດນອາຊຽນ 

ທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ເພີື່ມທະວີຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໄສ, ວ່ອງໄວຍົກສູງປະສິດ 
ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

 

ລັດຖະການພາສີ ປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດລະບົບຜ່ານແດນພາສີອາຊຽນ ຕາມຫຼັກການ ຂອງ ບັນດາອະນຸສັນຍາ ໃນ ຂ ໍ້ຕົກລົງການອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກສິນຄ້າຜ່ານແດນອາຊຽນ ເປັນຕົັ້ນ: ອະນຸສັນຍາ 1 ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດເສັັ້ນທາງ
ຂົນສົົ່ງ ແລະ ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ, ອະນຸສັນຍາ 2 ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດດ່ານ, ອະນຸສັນຍາ 3 ວ່າດ້ວຍ 
ການກໍານົດປະເພດ ແລະ ຈໍານວນພາຫະນະ, ອະນຸສັນຍາ 4 ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດມາດຕະຖານ
ເຕັກນິກພາຫະນະຂົນສົົ່ງ, ອະນຸສັນຍາ 5 ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດລະບອບປະກັນໄພພາຫະນະຂົນສົົ່ງ
ອາຊຽນ, ອະນຸສັນຍາ 6 ວ່າດ້ວຍ ການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນຕາມສະຖານີລົດໄຟ, ອະນຸ
ສັນຍາ 7 ວ່າດ້ວຍ ລະບົບຜ່ານແດນພາສີອາຊຽນ ພ້ອມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍດ້ານເຕັກນິກ, ອະນຸ
ສັນຍາ 8 ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການສຸຂະອະນາໄມ, ກັກກັນພ ດ, ສັດ ແລະ ອະນຸສັນຍາ 9 ວ່າດ້ວຍ ມາດ
ຕະການສິນຄ້າອັນຕະລາຍ. 

 
ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 

ຄໍາສັບທີື່ນໍາໃຊ້ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ລະບົບຜ່ານແດນພາສີອາຊຽນ (ACTS): ແມ່ນລະບົບການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ພາຍໃຕ້ການ

ຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະການພາສີ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ທີື່ຜ່ານ
ອານາເຂດຂອງປະເທດ ໜຶື່ງ ຫຼ  ຫຼາຍປະເທດ ຂອງປະເທດພາຄີໃນອານຸສັນຍາ 7 ຂອງອາຊຽນ. 

2. ການດໍາເນີນການຜ່ານແດນ ໝາຍເຖິງ ການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ຈາກດ່ານພາສີຂອງປະເທດ
ຕົັ້ນທາງ ເຖິງ ດ່ານພາສີຂອງປະເທດປາຍທາງ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການ ACTS. 

3. ລະບຽບການ ACTS ໝາຍເຖິງລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົົ່ງ
ສິນຄ້າຜ່ານແດນພາຍໃຕ້ ລະບຽບການ ACTS. 

4. ເຈົັ້າໜ້າທີື່ ຜູ້ທີື່ມີສິດໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບ ACTS ໝາຍເຖິງເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີ ຫຼ  ເຈົັ້າໜ້າທີື່
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມລະບຽບການທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້. 

5. ລັດຖະການພາສີ ໝາຍເຖິງການຈັດຕັັ້ງພາສີຂອງປະເທດພາຄີ. 
6. ຫ້ອງການພາສີຕົັ້ນທາງ ໝາຍເຖິງ ດ່ານພາສີຂອງປະເທດຕົັ້ນທາງ ທີື່ການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ

ຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນທາງ. 
7. ຫ້ອງການພາສປີາຍທາງ ໝາຍເຖິງ ດ່ານພາສີຂອງປະເທດປາຍທາງ ທີື່ການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ

ຈຸດປາຍທາງ. 
8. ຫ້ອງການພາສີຂອງການຜ່ານແດນ ໝາຍເຖິງ ດ່ານພາສີຂອງປະເທດຜ່ານແດນ ທີື່ຄຸ້ມຄອງການ

ຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນຂອງປະເທດນັັ້ນ. 
9. ການປະກອບໃບແຈງ້ພາສສີາໍລບັການຂນົສົົ່ງສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ ໝາຍເຖິງການດໍາເນີນການແຈ້ງພາສີ 

ຕ ໍ່ຫ້ອງການພາສີຕົັ້ນທາງ ເພ ື່ອດໍາເນີນການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງ 
ACTS.  
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10. ໃບແຈ້ງພາສີສໍາລັບການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ Transit Accompanying Document (TAD) 
ໝາຍເຖິງ ແບບພິມໃບແຈ້ງພາສີເອກະພາບສໍາລັບແຈ້ງຂ ໍ້ມູນສິນຄ້າເຄ ື່ອງຂອງໃນລະບົບສິນຄ້າ
ຜ່ານແດນອາຊຽນ. 

11. ສາຍລັອກສິນຄ້າ ໝາຍເຖິງ ສາຍລັອກຕູ້ສິນຄ້າຂອງພາສີ ທີື່ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄວບຄຸມ ພາຫະນະ
ຂົນສົົ່ງ, ຕູ້ບັນທຸກສິນຄ້າ, ເຄ ື່ອງຂອງຜ່ານແດນ ເພ ື່ອຕິດຕາມການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ຈາກດ່ານພາສີຕົັ້ນ
ທາງ ໄປຫາ ດ່ານພາສີປາຍທາງ. 

12. ໜີັ້ຕ ໍ່ລັດຖະການພາສີ ໝາຍເຖິງຄ່າພາສີ ແລະ ພັນທະອ ື່ນ ທີື່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນກັບສິນຄ້າທີື່ຖ ກ
ຂົນສົົ່ງພາຍໃຕ້ລະບຽບການ ACTS. 

13. ຜູ້ຄໍໍ້າປະກັນ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນ ທີສາມ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນທີື່
ມີຜົນສັກສິດຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ ໍ່ລັດຖະການພາສີ ຂອງປະເທດ
ຕົັ້ນທາງ, ປະເທດຜ່ານແດນ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ ທີື່ເກິດຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ

ຜ່ານແດນ ຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງຜູ້ທີື່ເປັນເຈົັ້າຂອງສິນຄ້າ. 
14. ຜູ້ຄໍໍ້າປະກັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີື່ ື່ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍຂອງ 

ສປປລາວ ເຊິື່ງສາມາດອອກການຄໍໍ້າປະກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກັບ ກົມພາສີ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ສໍາລັບສິນຄ້າຜ່ານແດນທີື່ມີຕົັ້ນທາງຈາກ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອຄໍາ  ປະກັນໜີັ້ຕ ໍ່ລັດຖະການພາສີ 
ທີື່ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນ ຢູ່ປະເທດຕົັ້ນທາງ, ປະເທດຜ່ານແດນ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ ຕາມລະບຽບ
ການ ACTS. 

15. ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕນິກທີື່ຈໍາເປັນໃນການດໍາເນີນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນລະຫວ່າງ  ເຈົັ້າໜ້າທີື່ ຜູ້ທີື່ມີສິດໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບ 
ACTS. 

16. ຜູ້ປະກອບການທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໝາຍເຖິງ  ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ຜູ້ຕາງໜ້າ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ທີື່ມີ
ສິດໃນການດໍາເນີນການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນຕາມ ລະບຽບການ ACTS. 

17. ຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານ ເອທີທີ Authorized Transit Trader (ATT) ໝ
າຍເຖິງ ຜູ້ປະກອບການດີເດັົ່ນ ໃນການ ບ ລິການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ, ປະກອບສ່ວນພັນທະໃຫ້ລັດ 
ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. 

18. ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ໝາຍເຖິງກ ລະນີທີື່ສິນຄ້າຜ່ານແດນ 
ມີການສູນເສຍ, ຂາດຫາຍ, ເພີື່ມເຕີມ, ປ່ຽນແປງສະພາບ, ເປ່ເພ ແລະ ອ ື່ນໆ ທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່
ການປະຕິບັດລະບຽບການ ACTS. 

19. ການສິັ້ນສດຸການຂນົສົົ່ງສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ ໝາຍເຖິງພາຫະນະຂົນສົົ່ງ ແລະ ສິນຄ້າສົົ່ງໄປເຖິງ ແລະ 
ແຈ້ງ ຕ ໍ່ດ່ານພາສີປາຍທາງ ໂດຍບ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນລັກສະນະຂອງ ສິນຄ້າ ແລະ ສາຍລັອກຕູ້
ສິນຄ້າ ເຊິື່ງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ. 

 
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນ າໃຊ ້

ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບນີັ້ ນໍາໃຊ້ ສະພາະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຜ່ານແດນ ທີື່ ນອນໃນ ຫຼັກການ ແລະ 
ສອດ ຄ່ອງ ຕາມລະບົບ ACTS ເທົ່ົານັັ້ນ, ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ທີື່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ 
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 5 ຜູປ້ະກອບການຜາ່ນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ດັົ່ງນີັ້: 
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1. ມີໃບທະບຽນວິສະຫະກິດ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ອອກໂດຍຂະແໜງຂົນສົົ່ງ ແລະ ຂອງ
ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ; 

2. ເປັນບ ລິສັດທີື່ເຂົັ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ ແລະ ມີໃບຢັັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ
ປະຈໍາປ;ີ 

3. ມີຖານະການເງິນ ເພ ື່ອສາມາດ ຄໍາ  ປະກັນໜີັ້ຕ ໍ່ລັດຖະການພາສີ ຕາມກົດໝາຍພາສີ; 
4. ຕ້ອງບ ໍ່ຖ ກດໍາເນີນຄະດີທາງພາສີ ແລະ/ຫຼ  ບ ໍ່ຖ ກລົງໂທດໃນການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ເປັນເວລາ 3 

ປີ; 
5. ຕ້ອງມີພາຫະນະຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນທີື່ຖ ກຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ 

ອານຸສັນຍາ 3 (ໃນບັນຊີ 500 ຄັນ) ແລະ ອານຸສັນຍາ 4 (ສະພາບເຕັກນິກ) ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງການອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກສິນຄ້າຜ່ານແດນອາຊຽນ. 

6. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງອາຊຽນຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

ມາດຕາ 6 ພນັທະ ແລະ ສດິຂອງ ຜູປ້ະກອບການຜາ່ນແດນ 
ຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມີ ພັນທະ ແລະ ສິດ ດັົ່ງນີັ້: 
 ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຜ່ານແດນອາຊຽນ ຕາມຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້; 
 ດໍາເນີນການແຈ້ງພາສີຜ່ານແດນ ແລະ ການກວດປ່ອຍສິນຄ້າ ຢູ່ບັນດາດ່ານພາສີສາກົນ ບ່ອນນໍາ

ເຂົັ້າ ແລະ ດ່ານພາສີສາກົນ ບ່ອນສົົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມທີື່ລະບຽບການໄດ້ກໍານົດໄວ້; 
 ປະກອບເອກະສານ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອ ື່ນໆ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າຜ່ານແດນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າ

ດ້ວຍພາສີ; 
 ຕ້ອງມີການຄໍາ  ປະກັນຈາກ ຜູ້ຄໍໍ້າປະກັນ (ທະນາຄານ); 
 ຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຕາມລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ; 
 ໃນກ ລະນີມີການລະເມີດລະບຽບການຜ່ານແດນ, ຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະຄ່າພາສີ ແລະ 

ຄ່າປັບ   ໄໝ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມກົດໝາຍ, ຖ້າຫາກ ຜູ້ປະກອບການ ຫຼີກລ້ຽງ, ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ສັນຍາ ຜູ້ຄໍາ  ປະກັນຕ້ອງໄດຊ້ໍາລະຄ່າພາສີ ແລະ ຄ່າປັບໄໝ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມກົດໝາຍ; 

 ການຜ່ານແດນ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເສັັ້ນທາງສະເພາະ ແລະ ດ່ານພາສີສາກົນເປົັ້າໝາຍ ທີື່ກໍານົດໃນອະນຸ
ສັນຍາ 1 ແລະ 2 ຂອງ ຂ ໍ້ຕົກລົງການອໍານວຍຄວາມສະດວກສິນຄ້າຜ່ານແດນອາຊຽນ.  

 ຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນຄໍໍ້າປະກັນຄ ນຈາກຜູ້ຄໍໍ້າປະກັນ ພາຍຫຼັງທີື່ລັດຖະການພາສີກ່ຽວຂ້ອງ ຢັັ້ງຢືນວ່າ 
ການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນໄດ້ສິັ້ນສຸດລົງ. 

 
ມາດຕາ 7 ພັນທະ ແລະ ສິດ ຂອງ ຜູ້ຄໍໍ້າປະກັນ 

ຜູ້ຄໍໍ້າປະກັນ ມີພັນທະ ແລະ ສິດ ດັົ່ງນີັ້: 
 ຕ້ອງມີການຄໍາ  ປະກັນຂອງທະນາຄານ ຕາມແບບຟອມເອກະພາບອາຊຽນ (ASEAN 

CUSTOMS TRANSIT SYSTEM GUARANTEE DOCUMENT) ໃຫ້ແກ່ການ
ຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນຕາມ ລະບຽບການຜ່ານແດນພາສີອາຊຽນ ACTS. 

 ກ ລະນີລະເມີດລະບຽບການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນຢູ່ປະເທດໃດໜຶື່ງ ແລະ ລັດຖະການພາສີຂອງປະເທດ
ດັົ່ງກ່າວ ສົົ່ງໜັງສ ຮຽກເກັບໜີັ້ ຕ ໍ່ຜູ້ຄໍາ  ປະກັນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຜູ້ຄໍາ  ປະກັນ ຕ້ອງຊໍາລະໜີັ້ ຕາມ
ຈໍານວນເງິນ ຄ່າພາສີ-ອາກອນ ແລະ ປັບໄໝ ທີື່ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງຊໍາລະ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ 
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງປະເທດນັັ້ນ.  
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 ຜູ້ຄໍໍ້າປະກັນ (ທະນາຄານ) ກ່ອນ ຫຼ  ຫຼັງ ການຊໍາລະໜີັ້ຄ່າພາສີ-ອາກອນ ແລະ ປັບໄໝ ຕ້ອງແຈ້ງ

ຕ ໍ່ ລັດຖະການພາສີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ.  
 ຕ້ອງສົົ່ງເງິນຄໍໍ້າປະກັນຄ ນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ພາຍຫຼັງທີື່ລັດຖະການພາສີກ່ຽວຂ້ອງ ຢັັ້ງຢືນວ່າ 

ການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນໄດ້ສິັ້ນສຸດລົງ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການກໍານດົ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໍໃຊລ້ະບບົຜ່ານແດນພາສອີາຊຽນ (ACTS) 

 

ມາດຕາ 8 ດາ່ນນາໍເຂົັ້າ-ສົົ່ງອອກ  
ດ່ານພາສີສາກົນເປົັ້າໝາຍ ທີື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບຜ່ານແດນພາສີອາຊຽນ (ACTS) ປະກອບມີ:  
1. ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ I, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; 
2. ດ່ານພາສີສາກົນນໍໍ້າພາວ, ແຂວງ ບ ລິຄໍາໄຊ; 
3. ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ II, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; 
4. ດ່ານພາສີສາກົນແດນສະຫວັນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; 
5. ດ່ານພາສີສາກົນໜອງນົກຂຽນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ. 
6. ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ IV, ແຂວງ ບ ໍ່ແກ້ວ; 

ບັນດາດ່ານພາສີສາກົນທີື່ຈະຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດລະບົບຜ່ານແດນ ໃນຕ ໍ່ໜ້າອາດສາມາດເພີື່ມ ຫຼ  ຫຼຸດ
ຈໍານວນດ່ານ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ການຕົກລົງຂອງພາສີອາຊຽນ. 

 
ມາດຕາ 9 ການລງົທະບຽນຂອງຜູປ້ະກອບການ  

ຜູ້ປະກອບການທີື່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ ແລະ ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດ ຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ ຈະຕ້ອງ ຖ ກລົງທະ 
ບຽນ ແລະ ບັນທຶກລົງໃນ ລະບົບ ACTS (Trader Registration) ເພ ື່ອ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ
ສາມາດເຂົັ້ານໍາໃຊ້ ລະບົບ ເພ ື່ອແຈ້ງພາສີສິນຄ້າຜ່ານແດນ. 
 

ມາດຕາ 10 ແບບພມິໃບແຈງ້ພາສສີາໍລບັການຂນົສົົ່ງຜາ່ນແດນ (Transit Accompanying Document / 
TAD) 
ແບບພິມໃບແຈ້ງພາສີສໍາລັບການຂົນສົ ົ່ງຜ່ານແດນ (Transit Accompanying Document / 
TAD) ປະກອບມີ 43 ຫ້ອງ ສໍາລັບບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ສິນຄ້າໃນລະບົບ ACTS ຊຶື່ງຖ ກຮັບຮອງ ແລະ 
ນໍາໃຊ້ເປັນເອກະພາບໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.  
ແບບພິມໃບແຈ້ງພາສີ (TAD) ໄດ້ກໍານົດໃນ ລະບົບ ACTS ສໍາລັບບັນທຶກຂ ໍ້ມູນສິນຄ້າ ທີື່ຖ ກ
ຮັບຮອງ ດ້ວຍລະບົບດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງພິມອອກຈາກລະບົບ ເພ ື່ອເປັນເອກະສານກໍາກັບການເຄ ື່ອນ
ຍ້າຍສໍາລັບລົດບັນທຸກສິນຄ້າຜ່ານແດນອາຊຽນ. 

 
ມາດຕາ 11 ການແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນລະບບົ ACTS 
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ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານລະບົບ ACTS ຕ້ອງເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ຖ ກຮັບຮອງ ແລະ ບັນທຶກ
ລົງໃນລະບົບແລ້ວ ແລະ ສາມາດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ ແບບທັນເວລາ (Real Time) ລະຫວ່າງ ລັດຖະການ
ພາສີຂອງປະເທດຕົັ້ນທາງ, ປະເທດຜ່ານແດນ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ. 

 

ໝວດທ ີ3 
ການຄໍໍ້າປະກັນສນິຄ້າຜ່ານແດນ 

 
ມາດຕາ 12 ຮບູແບບ ແລະ ວທິກີານຄໍໍ້າປະກນັສິນຄ້າຜາ່ນແດນ 

ການຄໍໍ້າປະກັນ ສາມາດດໍາເນີນການດ້ວຍ ສອງ ຮູບແບບຄ : ແບບຖ້ຽວດຽວ ແລະ ແບບຫຼາຍຖ້ຽວ, 
ສ່ວນວິທີການຄໍາ  ປະກັນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ຫຼັກການຜ່ານແດນພາສີອາຊຽນ ACTS, ກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ມາດຕາ 13 ການຄໍໍ້າປະກນັແບບຖຽ້ວດຽວ 

ການຄໍໍ້າປະກັນແບບຖ້ຽວດຽວ ແມ່ນການຄໍໍ້າປະກັນເປັນຖ້ຽວ ເທົົ່າກັບຄ່າພາສີ-ອາກອນ ຂອງສິນຄ້າ
ຜ່ານແດນອາຊຽນ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຜ່ານແດນ ຖ ວ່າ ການຄໍໍ້າປະກັນແບບຖ້ຽວດຽວ ສິັ້ນສຸດລົງ. 
ຫຼັງຈາກນັັ້ນ, ລັດຖະການພາສີປະເທດຕົັ້ນທາງ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຄໍໍ້າປະກັນຮັບຊາບຢ່າງເປັນທາງການ. 
 

ມາດຕາ 14 ການຄໍໍ້າປະກນັແບບຫາຼຍຖຽ້ວ 
ການຄໍໍ້າປະກັນແບບຫຼາຍຖ້ຽວ ແມ່ນການຄໍໍ້າປະກັນຫຼາຍຄັັ້ງ ໃນວົງເງິນຄໍໍ້າປະກັນຕ້ອງບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ຄ່າ
ພາສີ-ອາກອນ ທີື່ດໍາເນີນການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນໃນແຕ່ລະຖ້ຽວ ແລະ ມີອາຍຸຄໍໍ້າປະກັນສູງສຸດບ ໍ່ເກີນ 

01 ປີ ໂດຍອີງໃສ່ການອະນຸຍາດຂອງລັດຖະການພາສີປະເທດຕົັ້ນທາງ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຜ່ານ
ແດນ ຖ ວ່າ ການຄໍໍ້າປະກັນແບບຫຼາຍຖ້ຽວ ສິັ້ນສຸດລົງ. ຫຼັງຈາກນັັ້ນ, ລັດຖະການພາສີປະເທດຕົັ້ນ
ທາງ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຄໍໍ້າປະກັນຮັບຊາບຢ່າງເປັນທາງການ. 

 

ໝວດທ ີ4 
ສນິຄ້າປະເພດ ຄວບຄຸມ, ເກ ອດຫາ້ມ ແລະ ສະຫງວນ 

ມາດຕາ 15 ສນິຄາ້, ເຄ ື່ອງຂອງ ປະເພດຄວບຄມຸໃນການຂນົສົົ່ງຜາ່ນແດນ 
ສິນຄ້າ, ເຄ ື່ອງຂອງປະເພດຄວບຄຸມ ແມ່ນສິນຄ້າ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ວຍ
ເຫດຜົນດ້ານ ຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ເຫດຜົນອ ື່ນໆ 
ຊຶື່ງການຜ່ານແດນ ເຄ ື່ອງຂອງປະເພດຄວບຄຸມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ຫຼ  ຂະແໜງ 
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ: ພ ດ ແລະ ສັດມີຊີວິດ, ທາດເຄມີ, ທາດ
ລະເບີດ, ອຸປະກອນສໍາລັບການພະນັນ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
ການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນສິນຄ້າປະເພດຄວບຄຸມ ຕ້ອງໄດ້ຂ ອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກໍານົດໄວ້ (ບັນຊີຊ້ອນທ້າຍສິນຄ້າປະເພດຄວບຄຸມ). 

 
ມາດຕາ 16 ສນິຄາ້, ເຄ ື່ອງຂອງປະເພດ ເກ ອດຫາ້ມໃນການຂນົສົົ່ງຜາ່ນແດນ 
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ສິນຄ້າ, ເຄ ື່ອງຂອງປະເພດ ເກ ອດຫ້າມໃນການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ ແມ່ນສິນຄ້າ,ເຄ ື່ອງຂອງທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ: ອາວຸດເສິກ, ຢາເສບຕິດ, ວັດຖຸອອກ
ລິດຕ  ໍ່ຈິດປະສາດ, ສານເຄມີອັນຕະລາຍ, ສິນຄ້າລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ບັນຊີລາຍການພ ດ ແລະ 
ສັດໃກ້ສູນພັນຕາມສົນທິສັນຍາ CITES, ສິື່ງເສດເຫຼ ອທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ອ ື່ນໆ ແມ່ນບ ໍ່
ອານຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ (ບັນຊີຊ້ອນທ້າຍສິນຄ້າປະເພດເກ ອດຫ້າມ). 

 
ມາດຕາ 17 ລາຍການສນິຄາ້ປະເພດ ສະຫງວນຊົົ່ວຄາວ 

ສິນຄ້າ, ເຄ ື່ອງຂອງ ປະເພດສະຫງວນຊົົ່ວຄາວ ທີື່ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ 

ປະກອບມີສິນຄ້າ, ເຄ ື່ອງຂອງ ທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຸຂານາໄມພ ດ 

ແລະ ສັດ, ການຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ຊຶື່ງປະກອບມີ: ຢາສູບທຸກປະເພດ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມທີື່ມີທາດເຫຼົັ້າ, 
ເບຍ, ພາຫະນະທຸກປະເພດ, ນໍໍ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, ອາຍແກັສ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມຊູກໍາລັງ, ສັດມີຊີວິດ ແລະ ໝາກ
ໄມ້ສົດ (ບັນຊີຊ້ອນທ້າຍສິນຄ້າປະເພດສະຫງວນຊົົ່ວຄາວ). ກະຊວງການເງິນຈະມີການທົບທວນ, 
ປັບປຸງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.  

  

ໝວດທ ີ5 
ການຄວບຄຸມສນິຄ້າຜ່ານແດນ 

 
ມາດຕາ 18 ຂັັ້ນຕອນການແຈງ້ພາສຜີາ່ນແດນ ສາໍລບັ ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດຕົັ້ນທາງ 

ຂັັ້ນຕອນການແຈ້ງສິນຄ້າຜ່ານແດນສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດຕົັ້ນທາງ ປະກອບມີ 3ຂັັ້ນຕອນຄ :  
1. ຜູ້ປະກອບການທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ສໍາລັບ

ສິນຄ້າຂາອອກ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ໃຫ້ປະກອບຂ ໍ້ມູນສິນຄ້າຜ່ານ
ແດນລົງໃນລະບົບອີ ACTS ຫຼັງຈາກນັັ້ນແມ່ນ ພິມໃບແຈ້ງພາສີຜ່ານແດນ (TAD) ອອກຈາກ
ລະບົບ ອີເລັກໂຕຣນິກ ແລ້ວຍ ື່ນ  ພ້ອມເອກະສານປະກອບ ຍ ື່ນຕ ໍ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີ ທີື່ດ່ານພາສີ
ສາກົນ ບ່ອນສິນຄ້າສົົ່ງອອກ. 

2. ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີ ທີື່ດ່ານພາສີສາກົນ ບ່ອນສິນຄ້າສົົ່ງອອກ ໃຫ້ດໍາເນີນການກວດກາ ແລະ ເຊັນ
ຢັັ້ງຢືນລົງໃນໃບ TAD ພ້ອມທັງຮັດສາຍລັອກສິນຄ້າ ໃສ່ຕູ້ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ແລ້ວ ບັນທຶກຂ ໍ້
ມູນ ການຂົນສົົ່ງດັົ່ງກ່າວລົງໃນລະບົບ ACTS ເພ ື່ອສົົ່ງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ບັນດາດ່ານພາສີຂອງປະເທດ
ຜ່ານແດນ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ. 

3. ກວດປ່ອຍສິນຄ້າຜ່ານແດນອາຊຽນ ສົົ່ງອອກຕາມລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 19 ຂັັ້ນຕອນການແຈງ້ພາສຜີາ່ນແດນ ສາໍລບັ ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດຜາ່ນແດນ  
ຂັັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີຜ່ານແດນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທາງຜ່ານ ຢູ່ ດ່ານພາສີສາກົນຂາ
ເຂົັ້າ ແລະ ດ່ານພາສີສາກົນຂາອອກ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ 
ປະກອບມີ 2 ຂັັ້ນຕອນ ຄ :  

 ດາ່ນພາສສີາກນົຂາເຂົັ້າ:   
1. ຜູ້ປະກອບການດໍາເນີນການແຈ້ງພາສີ 
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2. ເຈົ ັ້າໜ້າພາສີປະຈໍາດ່ານດໍາເນີນການກວດກາ ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ, ຕູ ້ບັນທຸກສິນຄ້າ, 
ສາຍລັອກພາສີ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອ ື່ນໆ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ຂ ໍ້ມູນໃນໃບຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ 
(TAD) ທີື່ຕິດມານ າລົດບັນທຸກສິນຄ້າ. ຖ້າຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ໃຫ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ການ
ຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ ແລ້ວສົົ່ງຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວໃຫ້ດ່ານພາສີສາກົນຂາອອກຂອງ ສປປລາວ ແລະ 
ບັນດາດ່ານພາສີຂອງປະເທດຕົັ້ນທາງ, ປະເທດຜ່ານແດນ (ຖ້າມີ) ແລະ ປະເທດປາຍທາງ 
ໂດຍຜ່ານລະບົບ ACTS. 

3. ສໍາລັບລົດບັນທຸກສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ທີື່ນໍາເຂົັ້າ ຜ່ານດ່ານຂອງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ ຊໍາ
ລະຄ່າທຽມນຽມ ຫຼ  ຄ່າບ ລິການຕາມລະບຽບການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນຂອງ ລະບົບ
ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພາຫະນະຂົນສົົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣ
ນິກ (ບ 53). 

 
 ດາ່ນພາສສີາກນົຂາອອກ: 

1. ຜູ້ປະກອບການດໍາເນີນການແຈ້ງພາສີ 
2. ເຈົັ້າໜ້າພາສີປະຈໍາດ່ານດໍາເນີນການກວດກາ ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ, ຕູ້ບັນທຸກສິນຄ້າ, ສາຍກົົ່ວ

ໜີບ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອ ື່ນໆ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ຂ ໍ້ມູນໃນໃບຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ (TAD) 
ທີື່ຕິດມານໍາລົດບັນທຸກສິນຄ້າ. ຖ້າຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ໃຫ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ການຂົນສົົ່ງຜ່ານ
ແດນ ແລ້ວສົົ່ງຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວໃຫ້ດ່ານພາສີສາກົນຂາເຂົັ້າຂອງ ສປປລາວ ແລະ ບັນດາດ່ານ
ພາສີຂອງປະເທດຕົັ້ນທາງ, ປະເທດຜ່ານແດນ (ຖ້າມີ) ແລະ ປະເທດປາຍທາງ ໂດຍຜ່ານ
ລະບົບ ACTS. 

3. ສໍາລັບລົດບັນທຸກສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ທີື່ສົົ່ງອອກ ຜ່ານດ່ານຂອງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ ຊໍາ
ລະຄ່າທຽມນຽມ ຫຼ  ຄ່າບ ລິການຕາມລະບຽບການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນຂອງ ລະບົບ
ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພາຫະນະຂົນສົົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣ
ນິກ (ບ 53). 

 
ມາດຕາ 20 ຂັັ້ນຕອນການແຈງ້ສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ ສາໍລບັ ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດປາຍທາງ  

ຂັັ້ນຕອນການແຈ້ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດປາຍທາງ ຢູ່ບັນດາດ່ານພາສີ
ສາກົນທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ປະກອບມີຂັັ້ນຕອນ ຄ :  

1. ເຈົັ້າໜ້າພາສີປະຈໍາດ່ານພາສີສາກົນຂາເຂົັ້າ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາ ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ, ຕູ້
ບັນທຸກສິນຄ້າ, ສາຍລັອກພາສີ ແລະ ຂ ໍ້ມູນອ ື່ນໆ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ຂ ໍ້ມູນໃນໃບແຈ້ງພາສີ TAD 
ທີື່ຕິດມານໍາລົດບັນທຸກສິນຄ້າ. ຖ້າຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ໃຫ້ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນ ການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ
ຜ່ານແດນສາກົນ ແລ້ວສົົ່ງຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວໃຫ້ບັນດາດ່ານພາສີຂອງປະເທດຕົັ້ນທາງ ແລະ ປະເທດ
ຜ່ານແດນ ໂດຍຜ່ານລະບົບ ACTS. 

2. ສິນຄ້າ, ເຄ ື່ອງຂອງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນສິັ້ນສຸດການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນສາກົນ ຕາມລະບຽບການ
ອາຊຽນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ສໍາລັບສິນຄ້າຂາເຂົັ້າຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້
ໃນກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ 21 ການກາໍນດົໄລຍະເວລາໃນການຂນົສົົ່ງຜາ່ນແດນ 

ການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນສາກົນ ຜ່ານດິນແດນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ເສັັ້ນທາງສະເພາະ 
ແລະ ໄລຍະເວລາທີື່ລັດຖະການພາສີໄດ້ອະນຸຍາດ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າໄປຕາມກໍານົດໝາຍ, ໃຫ້ 
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ສອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບການ, ຫຼັກການ ທີື່ ກໍານົດໄວ້ໃນ ລະບົບ ACTS  ແລະ ອານຸສັນຍາ 1 ວ່າ
ດ້ວຍການ ກໍານົດເສັັ້ນທາງ. 

 

ມາດຕາ 22 ພາຫະນະຂນົສົົ່ງສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ 

ພາຫະນະຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນແຕ່ລະປະເພດມີ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ລົດແບບຕິດຕູ້ (Boxed), ລົດຕູ້ແຊ່ເຢັນ (refrigerated), ລົດບັນທຸກຂອງແຫຼວ ຫຼ  ອາຍແກັສ 

ຫຼ  ຊິມັງຜົງ ຫຼ  ນໍໍ້າມັນ (tanker) ແລະ ລົດຂົນຕູ້ສິນຄ້າ (container); ຫຼ   
2. ລົດຫົວລາກ; ຫຼ  
3. ຫາງລາກ. 

 

ມາດຕາ 23 ມາດຖານເຕກັນກິພາຫະນະຂນົສົົ່ງສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ 

ມາດຖານເຕັກນິກພາຫະນະຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນຂອງປະເທດສະມາຊິກ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ອານຸ
ສັນຍາ 3 (ໃນບັນຊີ 500 ຄັນ) ແລະ ອານຸສັນຍາ 4 (ສະພາບເຕັກນິກ) ຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກສິນຄ້າຜ່ານແດນອາຊຽນ ຊຶື່ງໄດ້ມີການຢັັ້ງຢືນ, ຮັບຮອງຈາກຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ທີື່ໄດລ້ົງຂ ໍ້ມູນ ໃນລະບົບ ACTS. 

 

ມາດຕາ 24 ການປ່ຽນພາຫະນະ, ຜູຂ້ບັຂີື່ ແລະ ຄຽ່ນຖາ່ຍຕູສ້ນິຄາ້ 

ການປ່ຽນພາຫະນະ, ຜູ້ຂັບຂີື່ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍຕູ້ສິນຄ້າ ໃນການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ແມ່ນອານຸ
ຍາດໃຫ້ມີການ ປ່ຽນຖ່າຍໄດ້ 01 ຄັັ້ງໃນອານາເຂດພາສີຂອງ ສປປ ລາວ, ສໍາລັບພາຫະນະຂົນສົົ່ງ
ຜ່ານແດນ ຕ້ອງນອນໃນບັນຊີ 500 ຄັນທີື່ລະບຽບການໄດ້ກ ານົດ. ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີປະຈ າດ່ານ ຕ້ອງ
ໄດ້ ບັນທຶກຂ ໍ້ມູນການປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວລົງໃນລະບົບ ACTS. 

 

ມາດຕາ 25 ເຫດສດຸວໃິສ 
ໃນການຂົນສົົ່ງຜ່ານແດນ ຫາກເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫຼ  ເຫດສຸດວິໃສ ຕ້ອງແຈ້ງຕ ໍ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີບ່ອນ
ໃກ້ທີື່ສຸດ. ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າໃສ່ຕູ້ບັນທຸກສິນຄ້າ ຫຼ  ພາຫະນະຄັນໃໝ່ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີ. ໃນກ ລະນີສິນຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸປະຕເິຫດ 
ຊຶື່ງບ ໍ່ສາມາດເກັບກູ້ຄ ນໄດ້ ຫຼ  ມີຜົນສະທ້ອນຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ຜູ້ດໍາເນີນການຂົນສົົ່ງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ 
ຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ.  
ສໍາລັບສິນຄ້າທີື່ສາມາດເກັບກູ້ຄ ນໄດ້ ຜູ້ດໍາເນີນການຂົນສົົ່ງ ຕ້ອງໄດ້ບັນຈຸໃສ່ຕູ້ສິນຄ້າ ຫຼ  ພາຫະນະ
ຂົນສົົ່ງຄັນໃໝ່, ໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີໃສ່ສາຍລັອກພາສີ ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກ ແຈ້ງລົງໃນລະບົບ 
ACTS. 

 

ມາດຕາ 26 ລະບບົຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ ເກດີການຂດັຂອ້ງ 

ກ ລະນີລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ເກີດການຂັດຂ້ອງ ເປັນຕົັ້ນ: ລະບົບ ACTS, ລະບົບສາຍສົົ່ງ, ອິນເຕີ
ເນັດ, ລະບົບໄຟຟ້າ ຂັດຂ້ອງ, ຜູ້ຂົນສົົ່ງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃບແຈ້ງພາສີສິນຄ້າຜ່ານແດນ (TAD) ທີື່ມາກັບ
ລົດຂົນສົົ່ງ ໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີປະຈໍາດ່ານ ເພ ື່ອບັນທຶກຂ ໍ້ມູນການຂົນສົົ່ງ ລົງໃນໃບແຈ້ງພາສີດັົ່ງກ່າວ 
ແລ້ວອະນຸຍາດໃຫ້ພາຫະນະ ແລະ ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ຜ່ານອອກດ່ານ. ຫຼັງຈາກລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ກັບມານໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິແລ້ວ ໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີດໍາເນີນການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ ລົງລະບົບໂດຍ
ທັນທີ. 
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ໝວດທ ີ6 
ຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານ ATT  
Authorized Transit Trader (ATT) 

 

ມາດຕາ 27 ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູປ້ະກອບການຜາ່ນແດນມາດຕະຖານ ATT 

ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານ ATT ມີດັົ່ງນີັ້: 

- ເປັນຜູ້ປະກອບການ ACTS ທີື່ດີເດັົ່ນ; 

- ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ; 
- ບ ໍ່ມີປະຫວັດການກະທໍາຜິດທາງພາສີ ແລະ ອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
- ມີຖານະການເງິນໝັັ້ນຄົງ, ດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງການເງິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ. 

- ອ ື່ນໆ ກ ລະນີມີການກໍານົດ. 
 

ມາດຕາ 28 ການອະນມຸດັ ເປນັຜູປ້ະກອບການຜາ່ນແດນມາດຕະຖານ ເອທທີ ີ
ກົມພາສີເປັນຜູ້ອະນຸມັດອອກໃບຢັັ້ງຢືນຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານ ເອທີທີ ມີອາຍຸ
ການນໍາໃຊ້ສາມປີ ແລະ ຕ້ອງມີການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ປະກອບການ
ຜ່ານແດນມາດຕະຖານເອທີທີເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໃນການສ ບຕ ໍ່ ຍົກເລີກໃບຢັັ້ງຢືນ ເປັນແຕ່ລະ
ກ ລະນ ີແລະ ແຈ້ງໃຫ້ປະເທດພາຄີຊາບ.  

 
ມາດຕາ 29 ກາໝາຍເອທທີ ີ

ກົມພາສີ ເປັນຜູ້ອອກແບບ ແລະ ນໍາໃຊ້ກາໝາຍເອທີທີ (ATT Logo) ທີື່ ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນ
ລັກສະນະຊາດ, ຄວາມທັນສະໄໝ, ຄວາມເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງອາຊຽນ. ຜູ້
ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານ ເອທີທີ ສາມາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍດັົ່ງກ່າວໃນການໂຄສະນາທຸລະ
ກິດຂອງຕົນ ເຊັົ່ນ: ພິມໃສ່ຫົວເອກະສານ, ນາມ ບັດ, ສະຕິກເກີັ້, ແຜ່ນພັບ (ໂບຣຊົວ) ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 
ມາດຕາ 30 ສດິທພິເິສດຂອງຜູປ້ະກອບການຜາ່ນແດນມາດຕະຖານ ເອທທີ ີ

ຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານ ເອທີທີ ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ໄດ້ຮັບພິຈາລະນາຍົກເວັັ້ນການວາງເງິນຄໍໍ້າປະກັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເອກະສານຄໍໍ້າປະກັບ ແບບ ຫຼາຍຖ້ຽວ; 
2. ໄດ້ຮັບການຍົກເວັັ້ນກວດກາໃບແຈ້ງພາສີ TAD ແລະ ກວດກາສິນຄ້າ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ມີຂ ໍ້ສົງໃສ ຫຼ  

ລະບົບຄັດຂ້ອງ; 
3. ນໍາໃຊ້ສາຍລັອກຕູ້ສິນຄ້າພິເສດຂອງຕົນ ທີື່ຖ ກຮັບຮອງໂດຍລັດຖະການພາສີ ເພ ື່ອ ລັອກຕູ້ສິນຄ້າ ທີື່ 

ຫ້ອງການພາສີຕົັ້ນທາງ ຫຼ  ສະຖານທີື່ຂອງຜູ້ປະກອບການ; 
4. ໄດ້ຮັບການບ ລິການນອກໂມງລັດຖະການ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 31 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານເອທີທີ 
ຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານເອທີທີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ; 
2. ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວ ປະຈໍາປີໃຫ້ກົມພາສີ ບ ໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ມັງກອນຂອງປີ ຫຼ  ຕາມ

ການຮ້ອງຂ ຂອງກົມພາສີ; 
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3. ປະຕິບັດເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້. 
 

ມາດຕາ 32 ການຍກົເລກີສະຖານະຜູປ້ະກອບການຜາ່ນແດນມາດຕະຖານເອທທີ ີ 
ການຍົກເລີກສະຖານະຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານເອທີທີ ມີ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
2. ຂ ຖອນສິດອອກຈາກຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານເອທີທີ ດ້ວຍຕົນເອງ; 
3. ບ ໍ່ສາມາດ ສ ບຕ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້. 
 

ມາດຕາ 33 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 
ກ ລະນີ ພົບເຫັນການກະທໍາຜິດຂອງ ຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນມາດຕະຖານ ເອທີທີ ທີື່ເປັນການ
ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກົມພາສີ ຈະດໍາເນີນມາດຕະການ ຕາມຂັັ້ນຕອນ 
ດັົ່ງນີັ້: 
 ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ກ່າວເຕ ອນ;  
 ໂຈະໃບຢັັ້ງຢືນ ເປັນການຊົົ່ວຄາວ; 
 ຍົກເລີກໃບຢັັ້ງຢືນ. 

 

ໝວດທ ີ7 
ການກວດກາສນິຄ້າຜ່ານແດນ 

ມາດຕາ 34 ການກວດກາສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ 
ກ ລະນີມີຂ ໍ້ມູນສົງໃສ ຫຼ  ແຫຼ່ງຂ່າວທີື່ໜ້າເຊ ື່ອຖ ໄດ້ ວ່າມີການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວກັບການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີມີໜ້າທີກວດກາ ດັົ່ງນີັ້:  
1. ສິນຄ້າທີື່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກ ໍ່ການຮ້າຍ; 
2. ສິນຄ້າທີື່ລະເມີດຕ ໍ່ ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ, ສຸຂານາໄມ, ສຸຂານາໄມພ ດ 

ແລະ ສັດ, ການຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງຊາດ ຕາມ
ທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 15 ແລະ 16 ຂອງຄ າແນະນ າສະບັບນີັ້;  

3. ພົບເຫັນສາຍລັອກຕູ້ສິນຄ້າ ຜິດປົກກະຕິ ຫຼ  ມີການດັດແປງ ຫຼ  ເລກໝາຍກໍາກັບສາຍລັອກບ ໍ່ກົງ
ກັນ; 

4. ການແຈ້ງຂ ໍ້ມູນສິນຄ້າບ ໍ່ຖຶກຕ້ອງ ເປັນຕົັ້ນ ຊະນິດ, ຈໍານວນ, ນໍາ  ໜັກ, ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ແລະ ອ ື່ນໆ; 
5. ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າບ ໍ່ໄປຕາມເສັັ້ນທາງ, ກໍານົດເວລາ, ການສັບປ່ຽນພາຫະນະຂົນສົົ່ງ ແລະ ຕູ້

ບັນຈຸສິນຄ້າໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 
 

ມາດຕາ 35 ມາດຕະການ ຕ ໍ່ການລະເມີດ ສິນຄ້າຜ່ານແດນ 
ສິນຄ້າຜ່ານແດນທີື່ມີການລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖ ກດໍາເນີນຄະດີ 
ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນຄະດີທາງພາສີ, ທາງແພ່ງ 

ແລະ ອາຍາ ຕ ໍ່ສິນຄ້າຜ່ານແດນ ແມ່ນ ຜູ້ຂົນສົົ່ງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.  
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ໝວດທ ີ8 

ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 36 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
 ມອບໃຫ້ກົມພາສີຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບ ACTS, ລົງທະບຽນການນ າໃຊ້ລະບົບ 

ACTS ແລະ ໃຫ້ການແນະນໍາ ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີື່ພາສີປະຈໍາດ່ານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຜ່ານແດນ 
ຕາມລະບຽບການໄດ້ກໍານົດໄວ້. 

 ມອບໃຫ້ກົມພາສີ ອອກຄໍາແນະນໍາລະອຽດກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບ, ການລົງທະບຽນນໍາ

ໃຊ້ລະບົບ, ການຄັດເລ ອກຜູ້ປະກອບການມາດຕະຖານ ເອທີທີ ແລະ ຄູ່ມ ການນໍາໃຊ້ລະບົບ 
ACTS. 

 ມອບໃຫ້ລັດຖະການພາສີແຕ່ລະຂັັ້ນ ຈັດຕັັ້ງການເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ 
ການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເພ ື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາ
ແນະນໍາສະບັບນີັ້ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 
ມາດຕາ 37 ຜົນສັກສິດ  

ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີັ້ມີຜົນສັກສິດນໍາໃຊ້ ພາຍຫຼັງ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ພິມລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການເປັນຕົັ້ນໄປ. 

 

ລດັຖະມນົຕ ີ
 


