
ການປະຕບິດັຕາມ ບັນດາລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກບັການສ ົ່ງອອກ

VIETNAM 

LAOS

MYANMAR



ຫ ວຂ ັ້ນ າສະເໜີ

1. ຂ ັ້ມູນທ ົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບການສ ົ່ງອອກພືດກະສກິ າ ຂອງລາວ ປີ 
2021 ແລະ ຕະຫລາດຫລັກຂອງສິນຄາ້ລາວ

2. ບັນດານິຕິກ າ ຂອງລາວ ກ່ຽວກັບ ການສ ົ່ງອອກສິນຄາ້ສູູ່
ຕະຫລາດສາກ ນ

3. ບາງເງືົ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດສ ົ່ງອອກ
4. ເອກະສານ/ຄູູ່ມື ແນະນ າການສ ົ່ງອອກສນິຄ້າ ສູູ່ຕະຫລາດສາກ ນ 

(EU, Canada)



ບາງສນິຄາ້ກະສກິ າຂອງລາວທີົ່ສ ົ່ງອອກ ໃນປີ 2021

ຢາງພາລາ, 291

ໄມ້ໃຫຫ້ມາກ, 255

ຊາ, ກາເຟ, 95

ພືດຜັກປະເພດຫ ວ, 307

ທັນຍາພືດ, ເຂ ັ້າ, 56

ຢາງພາລາ ໄມ້ໃຫຫ້ມາກ ຊາ, ກາເຟ ພືດຜັກປະເພດຫ ວ ທັນຍາພືດ, ເຂ ັ້າ

ມູນຄ່າການສ ົ່ງອອກ (ຫ ວຫນ່ວຍ: ລ້ານ US)

ແຫລ່ງຂ ັ້ມູນ: ແວັບໄຊທ໌www.laotradeportal.gov.la



5 ອັນດັບປະເທດປາຍທາງ ທີົ່ສິນຄ້າລາວຖືກສ ົ່ງອອກໄປ
ຫລາຍທີົ່ສດຸ ໃນປີ 2021

ແຫລ່ງຂ ັ້ມູນ: ແວັບໄຊທ໌ www.laotradeportal.gov.la

ໄທ
40%

ສປ ຈີນ
37%

ສສ ຫວຽດນາມ
14%

ອ ດສຕຣາລີ
7%

ກ າປູເຈຍ
2%



ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ າ ຂອງລາວ ທີົ່ເອືັ້ອອ ານວຍ ໃນການສ ົ່ງ
ອອກ ສູູ່ຕະຫລາດສາກ ນ

ດ າລດັ
ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການນ າເຂ ັ້າ ແລະ ການສ ົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ເລກທີ 114/ລບ, ລ ງ
ວັນທີ 6 ເມສາ 2011
ຂ ັ້ຕ ກລ ງ
ຂ ັ້ຕ ກລ ງ ຂອງລັດຖະມ ນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືົ່ອນໄຫວ ຂອງຈຸດ
ສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ເລກທີ 1502/ກປ
ຂ ັ້ຕ ກລ ງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຂ ອະນຸຍາດ ນ າເຂ ັ້າ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ເຂ ັ້າ ເລກທີ 
0452/ອຄ.ກຂອ
ບ ດແນະນ າ ແລະ ຄູູ່ມື
ບ ດແນະນ າ ຂອງຫ ວໜ້າກ ມປູກຝງັ ກ່ຽວກັບ ຫ ັກການ ແລະ ວິທີການ ໃນການ
ອອກ ໃບຢັັ້ງຢືນສຸຂານາໄມພືດ ເລກທີ 1077/ກປຝ
ບ ດແນະນ າ ຂອງຫ ວໜ້າກ ມປູກຝງັ ກ່ຽວກັບ ຫ ັກການ ແລະ ວິທີການ ໃນການ
ອອກ ໃບຢັັ້ງຢືນສຸຂານາໄມພືດ ເລກທີ 1077/ກປຝ
ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບ ການຂືັ້ນທະບຽນສະຖານທີົ່ປະກອບການຜະລດິ ສ າລັບ 
ການສ ົ່ງອອກ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ, ເລກທີ 1753/ກປ, ລ ງວັນທີ 25 
ສິງຫາ 2020.
ຄູູ່ມື ການຂ ຢັັ້ງຢືນ ກະສິກ າອິນຊີ ຂອງລາວ ແຫລ່ງຂ ັ້ມູນ: ແວັບໄຊທ໌

www.laotradeportal.gov.la



ເປັນຫຍັງຈ ົ່ງຕອ້ງ 
ປະຕິບັດຕາມ

ລະບຽບການ ໃນ
ການສ ົ່ງອອກ?

ການລ ງທ ນ

ໂອກາດທາງການຕະຫລາດ!

ນະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການ ປ ກ
ປ້ອງຜູບ້ ລໂິພກ ແລະ ສິນຄາ້ພາຍ

ໃນ ຂອງປະເທດປາຍທາງ



ທາງເລອືກ ສ າລບັຕະຫລາດສ ົ່ງ
ອອກ?

ລາຄາຂາຍ ຕ ົ່ ຫ ວຫນ່ວຍ 
ບ ົ່ສູງຫລາຍ

1. ຂາຍສ ົ່ງ: ປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ (ປະຕບິດັຕາມ

ມາດຕະຖານ)



ທາງເລອືກ ສ າລບັຕະຫລາດສ ົ່ງ
ອອກ?

2. ຂາຍຍອ່ຍ: ຄຸນນະພາບ
(ປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານ)

ລາຄາຂາຍ ຕ ົ່ ຫ ວຫນ່ວຍ 
ສູງກວ່າ



ຂ ັ້ກ ານ ດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ການ
ຢັັ້ງຢືນ ຂອງຜູ້ຊືັ້/ຕະຫລາດປາຍທາງ



ຂອບໃຈ! Thanks


