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ບ ດນ ຳ 

ແຂວງຜ ູ້ງສຳລ ີເປັນແຂວງໜືູ່ ງທີູ່ ຕັ ູ້ງຢ ູ່ ທຳງພຳກເໜອືສຸດຂອງປະເທດລຳວ ແລະ ມຊີຳຍແດນຕດິ
ກບັບນັດຳປະເທດ ແລະ ແຂວງອ ູ້ອມຂ ູ້ຳງເຊັູ່ ນ: ທຳງທດິຕຳເວນັຕ ກ ແລະ ທດິເໜອືຕດິກບັ ສປ ຈນີ, 
ທດິຕຳເວນັອອກຕດິກບັ ສສ ຫຽດນຳມ, ທດິໃຕ ູ້ຕດິກບັ ແຂວງຫຼວງພະບຳງ ແລະ ແຂວງອຸດ ມໄຊ. ແຂວງ
ຜ ູ້ງສຳລ ີປະກອບມ ີ7 ເມອືງ ຄ:ື ຜ ູ້ງສຳລ,ີ ໃໝູ່ , ຂວຳ, ສ ຳພນັ, ບຸນເໜອື, ຍອດອ  ແລະ ບຸນໃຕ ູ້ ແລະ ແຕູ່
ລະເມອືງປະກອບມຫຼີຳຍຊ ນເຜ ູ່ ຳທີູ່ ມເີອກະລກັສະເພຳະພຳສຳປຳກເວ ູ້ຳທີູ່ ແຕກຕູ່ ຳງກນັອອກໄປ. ນອກນັ ູ້ນ, 
ສະພຳບອຳກຳດຢ ູ່ ພຳຍໃນແຂວງແມູ່ ນຂ ູ້ອນຂ ູ້ຳງທີູ່ ມອີຳກຳດເຢັນຫຼຳຍກູ່ ວຳບູ່ ອນອືູ່ ນ ເຊິູ່ ງເໝຳະສ ມສ ຳລບັ
ກຳນດ ຳເນນີທຸລະກດິທູ່ ອງທູ່ ຽວທຳງທ ຳມະຊຳດ ແລະ ກຳນຜະລດິກະສກິ ຳ ເຊັູ່ ນ: ກຳນປ ກພດືເປັນສນິຄ ູ້ຳ, 
ປ ກໄມ ູ້ໃຫ ູ້ໝຳກ ແລະ ກຳນລ ູ້ຽງສດັຕູ່ ຳງໆ. ເຖງິແມູ່ ນວູ່ ຳ ແຂວງຜ ູ້ງສຳລຈີະເປັນແຂວງໜືູ່ ງທີູ່ ມຄີວຳມເໝ
ຳະສ ມແກູ່ ກຳນປ ກຝັງ ແລະ ລ ູ້ຽງສດັເປັນສນິຄ ູ້ຳ ແຕູ່ ກ ູ່ ຍງັມສີິູ່ ງທີູ່ ທ ູ້ຳທຳຍຫຼຳຍດ ູ້ຳນທີູ່ ເຮ ຳຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ສບືຕ ູ່
ເອ ຳໃຈໃສູ່ ໃນກຳນສ ູ່ ງເສມີ ແລະ ໃຫ ູ້ກຳນຊູ່ ວຍເຫຼອືແກູ່ ຊຳວກະສກິອນ ແລະ ຜ ູ້ປະກອບກຳນທຸລະກດິຂະ
ໜຳດນ ູ້ອຍ ແລະ ກຳງທີູ່ ນອນຢ ູ່ ພຳຍໃນແຂວງ ໂດຍສະເພຳະວຽກງຳນ ຫຼ ືຂັ ູ້ນຕອນຕູ່ ຳງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັ
ກຳນເຊືູ່ ອມໂຍງສນິຄ ູ້ຳກບັຕະຫຼຳດທງັພຳຍໃນ ແລະ ສຳກ ນ. 

ປືູ້ມຄ ູ່ ມແືນະນ ຳຄວຳມຮ ູ້ພື ູ້ນຖຳນກຳນສ ູ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັຊຳ (Camellia sinensis) ລະຫວູ່ ຳງ
ປະເທດສະບບັນີ ູ້ ໄດ ູ້ສ ູ້ຳງຂື ູ້ນມຳໂດຍກຳນຮູ່ ວມມກືນັ ລະຫວູ່ ຳງ ພະແນກອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ູ້ຳ 
ແຂວງຜ ູ້ງສຳລ ີແລະ ໂຄງກຳນສ ູ້ຳງຄວຳມເຂັ ູ້ມແຂງດ ູ້ຳນບ ດບຳດຍງິ-ຊຳຍ ໃຫ ູ້ແກູ່ ຊຸມຊ ນ (COPE) ໂດຍ
ມຈີດຸປະສ ງ ເພືູ່ ອນ ຳໃຊ ູ້ເປັນຂ ູ້ມ ນແນະນ ຳຂັ ູ້ນພື ູ້ນຖຳນໃຫູ້ແກູ່ ຜ ູ້ປະກອບກຳນທຸລະກດິຂະໜຳດນ ູ້ອຍ ແລະ 
ກຳງຢ ູ່ ພຳຍໃນ ແຂວງຜ ູ້ງສຳລ ີໂດຍສະເພຳະແລ ູ້ວຜ ູ້ປະກອບກຳນໂຮງງຳນປຸງແຕູ່ ງຊຳ ແລະ ຊຳວກະສກິອນ
ກຸູ່ ມເປ ູ້ຳໝຳຍຂອງໂຄງກຳນ ທີູ່ ມຈີດຸປະສ ງຕ ູ້ອງກຳນຢຳກສ ູ່ ງຜະລດິຕະພນັຊຳ ຫຼ ືກະສກິ ຳອືູ່ ນໆຂອງພວກ
ເຂ ຳ ເພືູ່ ອໄປຈ ຳໜູ່ ຳຍຕະຫຼຳດຕູ່ ຳງປະເທດ. ຂ ູ້ມ ນທີູ່ ໄດ ູ້ສງັລວມຢ ູ່ ໃນປືູ້ມຄ ູ່ ມແືນະນ ຳສະບບັນີ ູ້ ແມູ່ ນໄດ ູ້ນ ຳ
ເອ ຳບ ດຮຽນຕ ວຈງິຈຳກກຳນສ ູ່ ງຜະລດິຕະພນັຊຳ ຂອງເມອືງ ແລະ ແຂວງຜ ູ້ງສຳລ ີໄປຈ ຳໜູ່ ຳຍຢ ູ່ ຕະຫຼຳດ
ປະເທດເອຣີ ບ ໂດຍສະເພຳະປະເທດເຢຍລະມນັ.  

ເຖງິຢູ່ ຳງໃດກ ູ່ ຕຳມ ກຳນສ ູ່ ງອອກສນິຄ ູ້ຳກະສກິ ຳຊະນດິຕູ່ ຳງໆ ເພືູ່ ອໄປຈ ຳໜູ່ ຳຍຕະຫຼຳດປະເທດຕູ່ ຳງໆ
ນັ ູ້ນອຳດມຂີັ ູ້ນຕອນໃນກຳນປະກອບເອກະສຳນ ຫຼ ືຂັ ູ້ນຕອນກຳນສ ູ່ ງອອກທີູ່ ແຕກຕູ່ ຳງກນັອອກໄປຈຳກຂ ູ້
ມ ນທີູ່ ໄດ ູ້ລະບຸໄວ ູ້ໃນປືູ້ມຄ ູ່ ມແືນະນ ຳສະບບັນີ ູ້ ເພຳະມນັຈະຂື ູ້ນກບັປະເພດສນິຄ ູ້ຳກະສກິ ຳ ຫຼ ືບນັດຳປະ 
ເທດປຳຍທຳງທີູ່ ເຮ ຳຈະສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປຂຳຍນັ ູ້ນ. 
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ພຳກທ ີI 
ຄວຳມຮ ູ້ພື ູ້ນຖຳນກູ່ ຽວກບັກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ 

1. ຄວຳມຫມຳຍຂອງກຳນຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ 

ກຳນຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດຫມຳຍເຖງິກຳນຊື ູ້-ຂຳຍສນິຄ ູ້ຳ ແລະ ບ ລກິຳນລະຫວູ່ ຳງປະເທດທີູ່ ເຮດັກຳນຊື ູ້-ຂຳຍສນິ 
ຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງກນັເອີ ູ້ນວູ່ ຳ “ປະເທດຄ ູ່ ຄ ູ້ຳ” ສນິຄ ູ້ຳແຕູ່ ລະປະເທດຊື ູ້ເຂ ູ້ຳມຳນັ ູ້ນເອີ ູ້ນວູ່ ຳ “ສນິຄ ູ້ຳນ ຳເຂ ູ້ຳ” ແລະ ສນິຄ ູ້ຳແຕູ່
ລະປະເທດຂຳຍໄປນັ ູ້ນເອີ ູ້ນວູ່ ຳ “ສນິຄ ູ້ຳສ ູ່ ງອອກ” ປະເທດທີູ່ ຊື ູ້ສນິຄ ູ້ຳຈຳກຕູ່ ຳງປະເທດເອີ ູ້ນວູ່ ຳ “ປະເທດຜ ູ້ນ ຳເຂ ູ້ຳ” 
ສູ່ ວນປະເທດທີູ່ ຂຳຍສນິຄ ູ້ຳໃຫ ູ້ຕູ່ ຳງປະເທດເອີ ູ້ນວູ່ ຳ “ປະເທດຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ”. 

2. ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ 

ໂດຍທ ູ່ ວໄປແລ ູ້ວ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໃນປັດຈບຸນັ ແມູ່ ນແບູ່ ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ:ື 

 2.1 ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳທຳງບ ກ 
ກຳນຂ ນສ ູ່ ງທຳງບ ກແມູ່ ນ ມຄີວຳມສ ຳຄນັຫລຳຍກບັກຳນພດັທະນຳເສດຖະກດິ-ສງັຄ ມ ເພຳະວູ່ ຳກຳນຂ ນສ ູ່ ງທຳງ

ລ ດມຄີວຳມໄດ ູ້ປຽບໃນກຳນເຂ ູ້ຳເຖິງຊຸມຊ ນ ແລະ ພື ູ້ນທີູ່ ໄດ ູ້ດກີວູ່ ຳກຳນຂ ນສ ູ່ ງຮ ບແບບອືູ່ ນ; ກຳນຂ ນສ ູ່ ງທຳງບ ກຍງັ
ສຳມຳດຈ ຳແນກອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:ື  

1) ກຳນຂ ນສ ູ່ ງໂດຍທຳງລ ດໄຟ: ເປັນເສັ ູ້ນທຳງກຳນລ ຳລຽງທີູ່ ສ ຳຄນັຫຼຳຍ ສ ຳລບັປະເທດທີູ່ ມທີຳງລ ດໄຟເຊືູ່ ອມຕ ູ່

ກບັປະເທດອືູ່ ນ ແລະ ຍງັເຫມຳະສ ຳລບັກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຂະໜຳດໃຫຍູ່ ທີູ່ ມນີ ູ້ຳຫນກັ ແລະ ປະລມິຳນຫຼຳຍ, 
ແລະ ມໄີລຍະທຳງໄກ. ນອກນັ ູ້ນ ຍງັເປັນກຳນຂ ນສ ູ່ ງທີູ່ ວູ່ ອງໄວ, ລຳຄຳຄູ່ ຳບ ລກິຳນບ ູ່ ແພງ ແລະ ທນັຕຳມ
ກ ຳນ ດເວລຳທີູ່ ຕ ູ້ອງກຳນ. ເຖງິຢູ່ ຳງໃດກ ູ່ ຕຳມ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງໂດຍທຳງລ ດໄຟແມູ່ ນມຄີວຳມຍດືຫຍຸູ່ ນໜູ້ອຍເມືູ່ ອ
ທຽບໃສູ່ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງດ ູ້ວຍວທິອີືູ່ ນຍ ູ້ອນມເີສັ ູ້ນທຳງຕຳຍຕ ວ. 

2) ກຳນຂ ນສ ູ່ ງໂດຍລ ດບນັທຸກ: ກຳນຂ ນສ ູ່ ງປະເພດນີ ູ້ມຄີວຳມນຍິ ມຫຼຳຍໃນຍຸກປັດຈບຸນັ ແລະ ເຫມຳະສ ຳລບັ
ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຂະໜຳດກຳງເຖິງຂະໜຳດໃຫຍູ່  ເພຳະມຄີວຳມສະດວກ, ວູ່ ອງໄວ, ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄດ ູ້ຕະ 
ຫຼອດເວລຳຕຳມຄວຳມຕ ູ້ອງກຳນຂອງລ ກຄ ູ້ຳ ແລະ ຍງັເຫມຳະສ ຳລບັກຳນຂ ນສ ູ່ ງໄລຍະທຳງສັ ູ້ນຫຳປຳນກຳງ. 
ເຖງິແມູ່ ນວູ່ ຳກຳນຂ ນສ ູ່ ງໂດຍລ ດບນັທຸກຈະມຂີ ູ້ໄດ ູ້ປຽບຫຼຳຍຢູ່ ຳງ ແຕູ່ ມຄີູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງຂ ູ້ອນຂ ູ້ຳງສ ງ, ບນັຈສຸນິຄ ູ້ຳ
ໄດ ູ້ໜ ູ້ອຍ ແລະ ມຄີວຳມປອດໄພຕ ູ່ ຳເມືູ່ ອທຽບໃສູ່ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງທຳງລ ດໄຟ ແລະ ຍງັບ ູ່ ສຳມຳດກ ຳນ ດເວລຳທີູ່

ແນູ່ ນອນໄດ ູ້ ເພຳະຂື ູ້ນຢ ູ່ ກບັສະພຳບກຳນຈຳລະຈອນ ແລະ ດນິຟູ້ຳອຳກຳດ. 

2.2 ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳທຳງນ ູ້ຳ (ທຳງເຮອື) 
ກຳນຂ ນສ ູ່ ງທຳງນ ູ້ຳແມູ່ ນເປັນທີູ່ ນຍິ ມກນັຫຼຳຍໃນປັດຈບຸນັ ເພຳະມນັເປັນສູ່ ວນໜືູ່ ງຂອງລະບ ບກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ

ລະຫວູ່ ຳງປະເທດ ແລະ ຍງັເໝຳະສ ມກບັສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ມໄີລຍະທຳງທີູ່ ໄກ, ມຂີະໜຳດໃຫຍູ່  ແລະ ມປີະລມິຳນຫຼຳຍ. ນອກ
ນັ ູ້ນຍງັມຄີູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງຕ ູ່ ຳ ເມືູ່ ອທຽບກບັກຳນຂ ນສ ູ່ ງທຳງອືູ່ ນໆ, ແຕູ່ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳດ ູ້ວຍວທິນີີ ູ້ແມູ່ ນບ ູ່ ສຳມຳດກ ຳນ ດ
ເວລຳທີູ່ ແນູ່ ນອນໄດ ູ້ ເພຳະຂື ູ້ນຢ ູ່ ກບັສະພຳບອຳກຳດ ແລະ ພ ມສນັຖຳນຂອງປະເທດນັ ູ້ນ. ໂດຍທ ູ່ ວໄປແລ ູ້ວກຳນຂ ນສ ູ່ ງ
ທຳງນ ູ້ຳ (ເຮອື) ແມູ່ ນຂ ນສ ູ່ ງໂດຍນ ຳໃຊ ູ້ຕ ູ້ຄອນເທນເນ ີ(ຕ ູ້ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຂະຫນຳດໃຫຍູ່ ) ເຊິູ່ ງລະບ ບຕ ູ້ຄອນເທນເນປີະ
ກອບມ:ີ 
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1) ຕ ູ້ແຫ ູ້ງ ຫຼ ືຕ ູ້ສນິຄ ູ້ຳທ ູ່ ວໄປ (Dry or General cargo container): ເປັນຕ ູ້ທີູ່ ນຍິ  ມໃຊ ູ້ຫຼຳຍທີູ່ ສຸດມລີກັສະ
ນະທີູ່ ທ ນທຳນ ຕ ູ່ ກຳນປູ່ ຽນແປງຂອງສະພຳບອຳກຳດ, ຕ ູ້ປະເພດນີ ູ້ພຳຍໃນຕ ູ້ບ ູ່ ມເີຄືູ່ ອງປັບຄວຳມເຢັນ ເໝຳະ
ສ ຳຫຼບັ ສນິຄ ູ້ຳແຫ ູ້ງ ທຸກປະເພດ. 

2) ຕ ູ້ຄວບຄຸມອຸນຫະພ ມ (Termer container ຫຼ ືRefrigerator): ມລີກັສະນະສ ຳຄນັໃນກຳນຄວບຄຸມອຸນ
ຫະພ ມ. 

3) ຕ ູ້ພເິສດ (Special container): ເໝຳະສ ຳຫຼບັສນິຄ ູ້ຳຊະນດິພເິສດ ເຊັູ່ ນ: ເສື ູ້ອຜ ູ້ຳ (ຕ ູ້ທີູ່ ອອກແບບສ ຳລບັ
ຫ ູ້ອຍເສື ູ້ອຜ ູ້ຳລຳຄຳສ ງທີູ່ ບ ູ່ ຕ ູ້ອງກຳນພບັ ຫຼ ືບນັຈຫຸບີຫ ູ່ ) ເປັນຕ ູ້ນ. 

ໂດຍທ ູ່ວໄປທູ່ ຳເຮອືແບູ່ ງອອກເປັນ 3 ຮ ບແບບ ຄ:ື 

1) ທູ່ ຳເຮອືແບບຖູ່ ຳຍລ ຳ (Transshipment Port): ເປັນສ ນລວມໃນກຳນເກບັ ແລະ ກະຈຳຍຕ ູ້ ຫຼ ື ອຳດຈະ
ເອີ ູ້ນວູ່ ຳ Consolidation Port ແມູ່ ນເປັນທູ່ ຳເຮອືທີູ່ ໃຊ ູ້ໃນກຳນລວມຕ ູ້ສນິຄ ູ້ຳຈຳກບ ລເິວນໃກ ູ້ຄຽງ ໂດຍຕ ູ້
ສນິຄ ູ້ຳຈະມກີຳນນ ຳມຳບນັທຸກໃສູ່ ເຮອືປະເພດທີູ່ ເອີ ູ້ນວູ່ ຳ: Feeder Vessel ເພືູ່ ອລ ຖູ້ຳກຳນຂ ນສ ູ່ ງໄປຫຳເຮອື 
ທີູ່ ເອີ ູ້ນວູ່ ຳ Direct Vessel ຫຼ ືMaster Vessel ເພືູ່ ອຈະໄດ ູ້ນ ຳສນິຄ ູ້ຳໄປສ ູ່ ງມອບຕຳມຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງ ເຊັູ່ ນ: 
ທູ່ ຳເຮອືສງິກະໂປ, ທູ່ ຳເຮອື ຣອດເຕດີ ຳ ແລະ ທູ່ ຳເຮອືອືູ່ ນໆ.  

2) ທູ່ ຳເຮອືຕ ູ້ນທຳງ ຫຼ ືທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງ (Original Destination Port):  ທູ່ ຳເຮອືທີູ່ ເປັນສ ນລວມ ແລະ ກຳນ
ກະຈຳຍສນິຄ ູ້ຳ ເຊິູ່ ງເປັນຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງຂອງກຳນຂ ນສ ູ່ ງເພືູ່ ອຂ ນຖູ່ ຳຍສນິຄ ູ້ຳ ຫຼ ືນ ຳຕ ູ້ຄອນເທນເນເີຂ ູ້ຳມຳ
ພກັກູ່ ອນທີູ່ ຈະປູ່ ຽນເຮອືລ ຳໃໝູ່ . 

3) ລຳນວຳງຕ ູ້ ຫຼ ືທູ່ ຳເຮອືເທງິແຜູ່ ນດນິ (Inland container Deposit (ICD)):  ເຊິູ່ ງມລີກັສະນະບ ູ່ ຕດິນ ູ້ຳ ເນັ ູ້ນ
ກຳນສ ູ່ ງຕ ູ່  ຫຼື ເປັນສະຖຳນທີູ່ ພັກຕ ູ້ຄອນເທນເນ ີກູ່ ອນທີູ່ ຈະສ ູ່ ງຕ ູ່ ສະຖຳນທີູ່ ມອບ-ຮັບຕຳມທີູ່ ກ ຳນ ດໃນ
ເງ ືູ່ອນໄຂ. 

2.3 ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳທຳງອຳກຳດ (ທຳງຍ ນ)  
 ກຳນຂ ນສ ູ່ ງທຳງອຳກຳດ ແມູ່ ນກຳນຂ ນສ ູ່ ງໂດຍຍ ນ  (Air Transportation) ເຫມຳະກບັກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະ 
ຫວູ່ ຳງປະເທດ ຫຼ ືກຳນຂ ນສ ູ່ ງທີູ່ ຕ ູ້ອງກຳນດູ່ ວນ; ກຳນຂ ນສ ູ່ ງດ ູ້ວຍວທິີນີ ູ້ແມູ່ ນມຄີວຳມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ 
ເຫມຳະກບັກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳສ ດ ປະເພດ ຜກັ, ໝຳກໄມ ູ້ ຫຼ ືປະເພດອຳຫຳນຕູ່ ຳງໆ. ເຖງິຢູ່ ຳງໃດກ ູ່ ຕຳມ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງ
ທຳງອຳກຳດແມູ່ ນບ ູ່ ເຫມຳະສ ຳລບັສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ມຂີະນຳດໃຫຍູ່  ຫຼ ືນ ູ້ຳຫນກັຫຼຳຍ, ສນິຄ ູ້ຳລຳຄຳຖກື, ສນິຄ ູ້ຳບ ູ່ ດູ່ ວນໃນກຳນ
ຂ ນສ ູ່ ງ ເພຳະມຄີູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍຂ ູ້ອນຂ ູ້ຳງສ ງ ເມືູ່ ອທຽບໃສູ່ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງປະເພດອືູ່ ນໆ. ໂດຍທ ູ່ ວໄປແລ ູ້ວກຳນຂ ນສ ູ່ ງທຳງອຳ 
ກຳດແມູ່ ນມລີກັສະນະກຳນຄດິໄລູ່ ນ ູ້ຳໜກັຂອງສນິຄ ູ້ຳ ຄ:ື ຄດິໄລູ່  ຈຳກນ ູ້ຳໜກັຂອງສນິຄ ູ້ຳ (Weight Ton), ຄດິໄລູ່  
ຈຳກປະລມິຳນຂອງສນິຄ ູ້ຳ (Measurement), ແລະ ຄດິໄລູ່  ຈຳກລຳຄຳສນິຄ ູ້ຳ (Ad Valorem Products). 
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2 ເງ ືູ່ອນໄຂກຳນສ ູ່ ງອອກສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ 

ຂ ູ້ຕ ກລ ງກຳນຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ ຫຼື ທີູ່ ເຮ ຳເອີ ູ້ນກນັທ ູ່ ວໄປວູ່ ຳ Incoterm (International Commercial 

Terms) ເຊິູ່ ງເປັນເງ ືູ່ອນໄຂຂ ູ້ກ ຳນ ດໃນກຳນສ ູ່ ງມອບສນິຄ ູ້ຳ ລະຫວູ່ ຳງ ຜ ູ້ຊື ູ້ກບັຜ ູ້ຂຳຍ ໂດຍໄດ ູ້ຮບັກຳນດ ແລ ແລະ ຄຸ ູ້ມ
ຄອງຈຳກສະພຳກຳນຄ ູ້ຳນຳໆຊຳດ (ICC: International Chamber of Commerce) ເຊິູ່ ງ Incoterms  ມຄີວຳມ
ສ ຳຄນັຫລຳຍເພຳະສຳມຳດບ ູ່ ງບອກຂອບເຂດຄວຳມຮບັຜດິຊອບ, ພຳລະຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍ ແລະ ຄວຳມສູ່ ຽງຕູ່ ຳງໆຂອງຜ ູ້ຊື ູ້
ກບັຜ ູ້ຂຳຍ ໃນແຕູ່ ລະເງ ືູ່ອນໄຂມຄີວຳມແຕກຕູ່ ຳງກນັ. ດັູ່ ງນັ ູ້ນ, ຜ ູ້ນ ຳເຂ ູ້ຳ ຫຼ ືຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ ຄວນສກຶສຳເຂ ູ້ຳໃຈໃຫູ້ລະອຽດ
ໃນແຕູ່ ລະເງ ືູ່ອນໄຂກຳນສ ູ່ ງມອບສນິຄ ູ້ຳ ເພຳະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ວຳງແຜນເລືູ່ ອງຄວຳມສູ່ ຽງ ແລະ ພຳລະກຳນດ ຳເນນີກຳນຂ ນສ ູ່ ງ 
ເພືູ່ ອໃຫ ູ້ກຳນນ ຳເຂ ູ້ຳ ແລະ ສ ູ່ ງອອກເປັນໄປຢູ່ ຳງສະດວກ ປຳສະຈຳກບນັຫຳທີູ່ ຈະຕຳມມຳພຳຍຫຼງັ. ເຊິູ່ ງເງ ືູ່ອນໄຂໃນ
ກຳນສ ູ່ ງອອກໃນແຕູ່ ລະປະເພດກ ູ່ ມຄີວຳມແຕກຕູ່ ຳງກນັ ຄ:ື 

2.1 ເງ ືູ່ອນໄຂ EXW (Ex-Works) ແມູ່ ນກຳນຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ ເຊິູ່ ງໝຳຍເຖງິຜ ູ້ຂຳຍເຮດັຜະລດິຕະພນັຢ ູ່ ສະຖຳນ 
ທີູ່ ໆໄດ ູ້ກ ຳນ ດໄວ ູ້ ຫຼ ືໂຮງງຳນຕ ວເອງ (ຮ ບສະແດງ 1) ແລະ ໃນເວລຳຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປຍງັຈດຸໝຳຍປຳຍ ທຳງໂດຍ
ຜ ູ້ຊື ູ້ສນິຄ ູ້ຳຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງທງັໝ ດ. 

2.1.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 
- ຜ ູ້ຂຳຍຮບັຜດິຊອບໃນກຳນຜະລດິສນິຄ ູ້ຳ ຫຼ ືຈດັກຽມສນິຄ ູ້ຳໄວ ູ້ໃຫ ູ້ຜ ູ້ຊື ູ້; 
- ຜ ູ້ຂຳຍມໜີ ູ້ຳທີູ່ ຊູ່ ວຍຜ ູ້ຊື ູ້ ໃນກຳນກະກຽມໃບອະນຸຍຳດສ ູ່ ງອອກ ແລະ ເອກະສຳນອືູ່ ນໆທີູ່ ຈ ຳເປັນ. 

2.1.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 
- ຮບັຜດິຊອບຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍຕູ່ ຳງໆ ໃນກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກສະຖຳນທີູ່ ຂອງຜ ູ້ຂຳຍ (ຕ ູ້ນທຳງ) ເຖງິຈດຸໝຳຍປຳຍ 

ທຳງທີູ່ ທຳງຜ ູ້ຊື ູ້ກ ຳນ ດໄວ ູ້. ນອກຈຳກນັ ູ້ນ ຍງັລວມເຖງິກຳນກະກຽມເອກະສຳນສ ູ່ ງອອກ, ຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງ, ຄູ່ ຳພຳສີ
ອຳກອນຕູ່ ຳງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງ ຕະຫຼອດຮອດ ຄູ່ ຳປະກນັໄພຕັ ູ້ງແຕູ່ ຕ ູ້ນທຳງ ເຖງິປຳຍທຳງອກີດ ູ້ວຍ. 

  ຮ ບສະແດງ 1: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ ພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ EXW 

2.2  ເງ ືູ່ອນໄຂ FCA (Free Carrier) ແມູ່ ນກຳນຄ ູ້ຳທີູ່ ກ ຳນ ດໃຫ ູ້ຜ ູ້ຂຳຍສນິຄ ູ້ຳ ມຄີວຳມຮບັຜດິຊອບຕ ູ່ ກຳນຈດັສ ູ່ ງ
ສນິຄ ູ້ຳເຫຼ ູ່ ຳນັ ູ້ນໄປສ ູ່ ຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງ ທີູ່ ຜ ູ້ຊື ູ້ກ ຳນ ດໄວ ູ້ (ຮ ບສະແດງ 2). 

2.2.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 
- ຜ ູ້ຂຳຍຮບັຜດິຊອບນ ຳສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປຍງັສະຖຳນທີູ່ ປູ່ ຽນຖູ່ ຳຍສນິຄ ູ້ຳ ຂອງຜ ູ້ຮບັຂ ນສ ູ່ ງ ເຊັູ່ ນ: ທູ່ ຳເຮອື, ສະໜຳມ

ບນິ ຫຼ ືສະຖຳນທີູ່ ອືູ່ ນໆທີູ່ ໃຫ ູ້ບ ລກິຳນຂ ນສ ູ່ ງ. ນອກຈຳກນັ ູ້ນ ຍງັໄດ ູ້ຮບັຜດິຊອບຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງ ແລະ ປະກນັ
ໄພຈຳກສຳງເຄືູ່ ອງ ຂອງຜ ູ້ຂຳຍ ຈ ນຮອດຈດຸປູ່ ຽນຖູ່ ຳຍສນິຄ ູ້ຳອກີດ ູ້ວຍ. 

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

EXW ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 
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2.2.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 
- ຜ ູ້ຊື ູ້ຕ ູ້ອງຮບັຜດິຊອບຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ແລະ ປະກນັໄພ ຈຳກຈດຸປູ່ ຽນຖູ່ ຳຍສນິຄ ູ້ຳ ຈ ນໄປຮອດຈດຸໝຳຍ

ປຳຍທຳງຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ທີູ່ ກ ຳນ ດໄວ ູ້. 

 
   ຮ ບສະແດງ 2: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ FCA  
 
2.3  ເງ ືູ່ອນໄຂ FOB (Free on Board) ແມູ່ ນເງ ືູ່ອນໄຂກຳນຂ ນສ ູ່  ງທີູ່ ໃຊ ູ້ເພືູ່ ອຊີ ູ້ບອກວູ່ ຳຜ ູ້ຂຳຍ ຫຼ ືຜ ູ້ຊື ູ້ຕ ູ້ອງຮບັຜດິ 

ຊອບຕ ູ່ ສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ເສຍຫຳຍ ຫຼ ື ຖກືທ ຳລຳຍໃນລະຫວູ່ ຳງກຳນຂ ນສ ູ່ ງ (ຮ ບສະແດງ 3), ແລະ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງແບບນີ ູ້

ແມູ່ ນນ ຳໃຊ ູ້ສະເພຳະກຳນຂ ນສ ູ່ ງທຳງນ ູ້ຳເທ ູ່ ຳນັ ູ້ນ. 
2.3.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 

- ຜ ູ້ຂຳຍ (ຜ ູ້ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ) ຮບັຜດິຊອບຕ ູ່ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກສະຖຳນທີູ່ ຜ ູ້ຂຳຍ ໄປຈ ນເຖງິທູ່ ຳເຮອື ແລະ ຄູ່ ຳ
ຍ ກສນິຄ ູ້ຳຂື ູ້ນເຮອື ພ ູ້ອມທງັຄູ່ ຳປະກນັໄພຈຳກຊູ່ ວງໄລຍະທຳງຂອງກຳນຂ ນສ ູ່ ງດັູ່ ງກູ່ ຳວ. 

2.3.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 
- ຜ ູ້ຊື ູ້ຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ (ທຳງນ ູ້ຳ), ຄູ່ ຳປະກນັໄພ, ຄູ່ ຳຍ ກເຄືູ່ ອງອອກຈຳກເຮອື ແລະ ຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງຈຳກທູ່ ຳເຮອື

ມຳຮອດຈດຸໝຳຍ ປຳຍທຳງສຸດທູ້ຳຍ. 

    ຮ ບສະແດງ 3: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ FOB  

2.4  ເງ ືູ່ອນໄຂ FAS (Free Alongside Ship) ແມູ່ ນເງ ືູ່ອນທີູ່ ໃຊ ູ້ໃນສນັຍຳກຳນຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ ທີູ່ ໝຳຍເຖງິຜ ູ້
ຂຳຍຕ ູ້ອງຈດັແຈງສນິຄ ູ້ຳຂອງຕ ນ ເພືູ່ ອຈະສ ູ່ ງຕ ູ່ ໄປໃສູ່ ເຮອື ຫຼ ືທູ່ ຳເຮອື ເພືູ່ ອກຽມພ ູ້ອມໃນກຳນຂ ນຂື ູ້ນເຮອືທີູ່ ລ ຖ ູ້ຳ 
( ຮ ບສະແດງ 4). 

2.4.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 
- ຜ ູ້ຂຳຍຮບັຜດິຊອບຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍທງັໝ ດ ແລະ ຄູ່ ຳປະກນັໄພ ຫຼ ືຄວຳມສູ່ ຽງຕ ູ່ ສນິຄ ູ້ຳ ຈ ນເຖງິຈດຸສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ. 

2.4.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

FCA ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

FOB ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 
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- ຜ ູ້ຊື ູ້ຮບັຜດິຊອບຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍຕູ່ ຳງໆ ລວມທງັຄູ່ ຳປະກນັໄພຈຳກທູ່ ຳເຮອືຕ ູ້ນທຳງຈ ນເຖງິ ຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງຂອງ
ຜ ູ້ຊື ູ້ກ ຳນ ດໄວ ູ້. 

   ຮ ບສະແດງ 4: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ FAS  

2.5 ເງ ືູ່ອນໄຂ CFR (Cost and Freight) ແມູ່ ນເງ ືູ່ອນ ໄຂທ ູ່ ວໄປ ທີູ່ ໃຊ ູ້ໃນສນັຍຳກຳນຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ ພ ູ້ອມທງັ
ໄດ ູ້ລະບຸລຳຄຳ ແລະ ຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງຢ ູ່ ໃນສນັຍຳດັູ່ ງກູ່ ຳວ, ແລະ ຜ ູ້ຂຳຍຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຈດັແຈງຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ໂດຍທຳງທະເລ 
(ທຳງນ ູ້ຳ) ໄປທີູ່ ທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງ (ຮ ບສະແດງ 5) ແລະ ພ ູ້ອມທງັສະໜອງເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງໃຫ ູ້ຜ ູ້ຊື ູ້ ເພືູ່ ອ
ເປັນບູ່ ອນອງີໃນກຳນຮບັເອ ຳສນິຄ ູ້ຳຢ ູ່ ປຳຍທຳງ ຈຳກຜ ູ້ຂ ນສ ູ່ ງ. 

2.5.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 
- ຜ ູ້ຂຳຍຮບັຜດິຊອບໃນກຳນກະກຽມທຸກເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັກຳນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳອອກ; 
- ຜ ູ້ຂຳຍຮບັຜດິຊອບຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປທູ່ ຳເຮອືທີູ່ ກ ຳນ ດໄວ ູ້ ພ ູ້ອມທງັສະໜອງເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງໃຫ ູ້

ຜ ູ້ຊື ູ້ ເພືູ່ ອເປັນບູ່ ອນອງີ ໃນກຳນຮບັເອ ຳສນິຄ ູ້ຳຢ ູ່ ປຳຍທຳງຈຳກຜ ູ້ຂ ນສ ູ່ ງ; 
- ຜ ູ້ຂຳຍບ ູ່ ຮບັຜດິຊອບໃນກຳນຈດັຊື ູ້ປະກນັໄພທຳງທະເລ ຕ ູ່ ກບັຄວຳມສູ່ ຽງຂອງກຳນສ ນເສຍ ຫຼ ື ຄວຳມເສຍ

ຫຳຍຕ ູ່ ສນິຄ ູ້ຳໃນລະຫວູ່ ຳງກຳນຂ ນສ ູ່ ງ. 
2.5.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 

- ຜ ູ້ຊື ູ້ຮບັຜດິຊອບ ໃນກຳນກະກຽມທຸກເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັກຳນນ ຳເຂ ູ້ຳສນິຄ ູ້ຳ; 
- ຜ ູ້ຊື ູ້ຮບັຜດິຊອບ ຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍ ຕັ ູ້ງແຕູ່ ທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງເຖິງຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງສຸດທູ້ຳຍ ແລະ ຄູ່ ຳປະກນັໄພ

ຄວຳມສູ່ ຽງ ຫຼ ືຄວຳມເສຍຫຳຍຂອງສນິຄ ູ້ຳ ໃນຊູ່ ວງໄລຍະນີ ູ້ແມູ່ ນຜ ູ້ຊື ູ້ເປັນຜ ູ້ຮບັຜດິຊອບ. 

   ຮ ບສະແດງ 5: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ CFR  

2.6  ເງ ືູ່ອນໄຂ CIF (Cost ,Insurance and Freight) ແມູ່ ນວທິກີຳນ ຫຼ ືເງ ືູ່ອນໄຂທ ູ່ ວໄປຂອງກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳນ ຳ
ເຂ ູ້ຳ ແລະ ສ ູ່ ງອອກ ເຊິູ່ ງແມູ່ ນຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍ ທີູ່ ຜ ູ້ຂຳຍຈູ່ ຳຍໃຫູ້ເພືູ່ ອຄຸ ູ້ມຄອງຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍ, ປະກນັໄພ ແລະ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງ
ສນິຄ ູ້ຳຂອງຜ ູ້ສັູ່ ງຊື ູ້ (ຮ ບສະແດງ 6). 

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

FAS ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 
 

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

CFR ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 
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2.6.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 
- ຜ ູ້ຂຳຍຮບັຜດິຊອບຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍ ຂອງສນິຄ ູ້ຳໃນກຳນຂ ນສ ູ່ ງ, ຄູ່ ຳປະກນັໄພ ແລະ ຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງເພືູ່ ອຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳ

ໄປສ ູ່ ຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງທີູ່ ຜ ູ້ຊື ູ້ເລອືກ; 
- ຖູ້ຳຜະລດິຕະພນັຕ ູ້ອງມກີຳນຍ ກເວັ ູ້ນພຳສເີພີູ່ ມເຕມີ, ເອກະສຳນສ ູ່ ງອອກ, ກຳນກວດກຳ ຫຼ ື ກຳນເອີ ູ້ນຄນື

ສນິຄ ູ້ຳ ຜ ູ້ຂຳຍຕ ູ້ອງຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍເຫຼ ູ່ ຳນີ ູ້. 
2.6.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 

- ຈຳກຈດຸສ ູ່ ງເຖງິຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງ ຫຼ ືທູ່ ຳເຮອືທີູ່ ຜ ູ້ຊື ູ້ເລອືກ ແມູ່ ນຜ ູ້ຊື ູ້ຈະຮບັຜດິຊອບຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງ ແລະ ຄູ່ ຳໃຊ ູ້
ຈູ່ ຳຍຕູ່ ຳງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງ ຈ ນໄປຮອດຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງສຸດທູ້ຳຍ. 

ຮ ບສະແດງ 6: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ CIF  

2.7  ເງ ືູ່ອນໄຂ CPT (Carriage Paid To) ແມູ່ ນເງ ືູ່ອນໄຂກຳນຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ ເຊິູ່ ງໝຳຍຄວຳມວູ່ ຳ ຜ ູ້ຂຳຍຈະຈດັ
ສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ໂດຍຈ ູ້ຳງບ ລສິດັ ຫຼ ືຕ ວແທນ ຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ສນິຄ ູ້ຳ (ຮ ບສະແດງ 7). 

2.7.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 
- ຜ ູ້ຂຳຍຈດັກຽມສນິຄ ູ້ຳ ແລະ ເຮດັສນັຍຳຈດັຈ ູ້ຳງ ບ ລສິດັຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ເພືູ່ ອສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປຍງັຈດຸໝຳຍທີູ່ ລະບຸ

ໄວ ູ້ໃນເອກະສຳນ ລວມທງັກຳນກະຽມເອກະສຳນຕູ່ ຳງໆ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັກຳນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳອອກ; 
- ຜ ູ້ຂຳຍຮບັຜດິຊອບ ກະກຽມເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັກຳນສ ູ່ ງອອກສນິຄ ູ້ຳ, ເສຍຄູ່ ຳພຳສ ີ ແລະ ຄູ່ ຳໃຊ ູ້

ຈູ່ ຳຍອືູ່ ນໆທີູ່ ຕ ູ້ນທຳງ. 
2.7.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 

- ຜ ູ້ຊື ູ້ຮບັຜດິຊອບໃນກຳນກະກຽມເອກະສຳນນ ຳເຂ ູ້ຳສນິຄ ູ້ຳ, ເສຍຄູ່ ຳພຳສນີ ຳເຂ ູ້ຳ ແລະ ອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງຢ ູ່
ປຳຍທຳງ; 

- ຜ ູ້ຊື ູ້ຮບັເອ ຳສນິຄ ູ້ຳ ຈຳກບ ລສິດັຂ ນສ ູ່ ງຢ ູ່ ສະຖຳນທີູ່ ປຳຍທຳງ; 
- ຄວຳມສູ່ ຽງຕູ່ ຳງໆ ຫຼ ືຄວຳມເສຍຫຳຍທີູ່ ເກດີຂື ູ້ນພຳຍຫຼງັທີູ່ ຜ ູ້ຂຳຍມອບສນິຄ ູ້ຳໃຫ ູ້ບ ລສິດັຂ ນສ ູ່ ງ ແມູ່ ນທຳງຜ ູ້ຊື ູ້

ຮບັຜດິຊອບ. 

ຮ ບສະແດງ 7: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ CPT  

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

CIF ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 
 

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

CPT ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 
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4.8 ເງ ືູ່ອນໄຂ CIP (Carriage and Insurance Paid To) ແມູ່ ນໝຳຍເຖງິຜ ູ້ຂຳຍຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງ ແລະ ປະກນັໄພ
ເພືູ່ ອຈດັສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໃຫ ູ້ແກູ່ ບ ລສິດັ ຫຼ ືຜ ູ້ທີູ່ ຖກືແຕູ່ ງຕັ ູ້ງ ໂດຍຜ ູ້ຂຳຍໃນສະຖຳນທີູ່ ໆໄດ ູ້ຕ ກລ ງກນັໄວ ູ້ (ຮ ບສະແດງ 8). 

4.8.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຜ ູ້ຂຳຍ 

- ຜ ູ້ຂຳຍຮບັຜດິຊອບໃນກຳນຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ແລະ ຄູ່ ຳປະກນັໄພຄວຳມສູ່ ຽງຂອງກຳນສ ນເສຍສນິຄ ູ້ຳ ຈ ນ
ຮອດຈດຸໝຳຍທີູ່ ໄດ ູ້ຕ ກລ ງກນັໄວ ູ້. 

4.8.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຜ ູ້ຊື ູ້ 

- ຄວຳມສູ່ ຽງຕູ່ ຳງໆ ຫຼ ືຄວຳມເສຍຫຳຍທີູ່ ເກດີຂື ູ້ນພຳຍ ຫຼງັທີູ່ ຜ ູ້ຂຳຍມອບສນິຄ ູ້ຳໃຫ ູ້ບ ລສິດັຂ ນສ ູ່ ງ ຫຼ ືບຸກຄ ນທີູ່

ເປັນຕ ວແທນ ແມູ່ ນທຳງຜ ູ້ຊື ູ້ຮບັຜດິຊອບ. 

ຮ ບສະແດງ 8: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ CIP ທີູ່ ຜ ູ້ຂຳຍຕ ູ້ອງຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງ ແລະ ຄູ່ ຳປະກນັໄພໃນ
ເວລຳຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ 

4.9 ເງ ືູ່ອນໄຂ DAP (Delivered at place) ນີ ູ້ເປັນອກີ ໜືູ່ ງເງ ືູ່ອນໄຂຂອງກຳນຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ ເຊິູ່ ງເງ ືູ່ອນໄຂນີ ູ້ຜ ູ້
ຂຳຍຕ ກລ ງທີູ່ ຈະຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍທງັໝ ດ ແລະ ລວມທງັຄູ່ ຳປະກນັໄພຄວຳມສ ນເສຍທີູ່ ອຳດເກດີຂື ູ້ນໃນກຳນເຄືູ່ ອນ
ຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ຂຳຍໄປສະຖຳນທີູ່ ໃດໜຶູ່ ງ ທີູ່ ໄດ ູ້ຕ ກລ ງກນັໄວ ູ້ (ຮ ບສະແດງ 9). 

4.9.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 
- ຜ ູ້ຂຳຍເຫນັດທີີູ່ ຈະຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍທງັໝ ດ ແລະ ລວມທງັຄູ່ ຳປະກນັໄພຄວຳມສ ນເສຍ ທີູ່ ອຳດເກດີຂື ູ້ນໃນ

ກຳນເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ຂຳຍໄປສະຖຳນທີູ່ ໃດໜຶູ່ ງ ທີູ່ ໄດ ູ້ຕ ກລ ງກນັໄວ ູ້. 
4.9.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 

- ຜ ູ້ຊື ູ້ຮບັຜດິຊອບຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳພຳສນີ ຳເຂ ູ້ຳສນິຄ ູ້ຳ ແລະ ຄູ່ ຳພຳສອີືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງ ໃນເວລຳທີູ່ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄດ ູ້
ໄປຮອດຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງທີູ່ ລະບຸ. 

ຮ ບສະແດງ 9: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ DAP  

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

CIP ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

DAP ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 
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4.10 ເງ ືູ່ອນໄຂ DPU (Delivery at place unloaded) ແຕູ່ ກູ່ ອນເອີ ູ້ນວູ່ ຳ ເງ ືູ່ອນໄຂ DAT (Delivered at 

Terminal), ເງ ືູ່ອນໄຂນີ ູ້ ຜ ູ້ຂຳຍຕ ູ້ອງຮບັຜດິຊອບຄວຳມສູ່ ຽງ ແລະ ຄູ່ ໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍທງັໝ ດໃນກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈ ນຮອດ
ສະຖຳນທີູ່ ສຳງເກບັມ ູ້ຽນສນິຄ ູ້ຳປຳຍທຳງ (ຮ ບສະແດງ 10). 

4.10.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 

- ຜ ູ້ຂຳຍ ຮບັຜດິຊອບ ຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍຈຳກກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ລວມທງັຄູ່ ຳປະກນັໄພຈຳກຕ ູ້ນທຳງໄປຫຳຈດຸໝຳຍ
ປຳຍທຳງທີູ່ ໄດ ູ້ຕ ກລ ງກນັ; 

- ຜ ູ້ຂຳຍ ຮບັຜດິຊອບ ກຳນກຽມເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັກຳນສ ູ່ ງອອກ, ເສຍຄູ່ ຳທ ຳນຽມ, ພຳສ ີແລະ ອືູ່ ນໆ
ທີູ່ ເກດີຂື ູ້ນຢ ູ່ ປະເທດຕ ູ້ນທຳງ. 

4.10.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 

- ຜ ູ້ຊື ູ້ ຮບັຜດິຊອບ ຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍຕູ່ ຳງໆທີູ່ ເກດີຂື ູ້ນຈຳກຈດຸທີູ່ ສນິຄ ູ້ຳໄປຮອດ ຈ ນຮອດຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງສຸດທູ້ຳຍ; 
- ຜ ູ້ຊື ູ້ ຮບັຜດິຊອບໃນກຳນກຽມເອກະສຳນຕູ່ ຳງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັກຳນນ ຳເຂ ູ້ຳສນິຄ ູ້ຳ, ເສຍຄູ່ ຳທ ຳນຽມ, ພຳສ ີ

ແລະ ອືູ່ ນໆທີູ່ ເກດີຂື ູ້ນຍງັປະເທດປຳຍທຳງ. 

ຮ ບສະແດງ 10: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ DPU  

4.11 ເງ ືູ່ອນໄຂ DDP (Delivered duty paid) ແມູ່ ນຂ ູ້ຕ ກລ ງຈດັສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ເຊິູ່ ງຜ ູ້ຂຳຍຮບັຜດິຊອບທງັໝ ດ ລວມ
ທງັຄວຳມສູ່ ຽງ ແລະ ຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍຕູ່ ຳງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ຈ ນກວູ່ ຳຜ ູ້ຊື ູ້ຈະໄດ ູ້ຮບັ ຫຼ ືຮອດຈດຸມອບ
ສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງ (ຮ ບສະແດງ 11). 

4.11.1 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຂຳຍ 

- ຜ ູ້ຂຳຍ ຮບັຜດິຊອບໃນກຳນຈດັກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳທຸກຂັ ູ້ນຕອນ ລວມທງັຈູ່ ຳຍຄູ່ ຳຂ ນສ ູ່ ງ, ຄູ່ ຳພຳສສີ ູ່ ງອອກ 
ແລະ ນ ຳເຂ ູ້ຳ,  ຄູ່ ຳປະກນັໄພ ແລະ ຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍອືູ່ ນໆ ທີູ່ ເກດີຂື ູ້ນໃນລະຫວູ່ ຳງກຳນຂ ນສ ູ່ ງໄປສະຖຳນທີູ່ ໆໄດ ູ້
ຕ ກລ ງກນັໃນປະເທດຜ ູ້ຊື ູ້. 

 

 

 

 

 

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

DPU ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 
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4.11.2 ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ຊື ູ້ 

- ຜ ູ້ຊື ູ້ຈະຮບັຜດິຊອບຕ ູ່ ກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ຢ ູ່ ປຳຍທຳງສຸດທູ້ຳຍ ລວມທງັຄູ່ ຳໃຊ ູ້ຈູ່ ຳຍຕູ່ ຳງໆ ທີູ່ ເກດີຂື ູ້ນໃນລະ 
ຫວູ່ ຳງກຳນຂ ນສ ູ່ ງ (ຖູ້ຳມ)ີ. 

ຮ ບສະແດງ 11: ສະແດງເຖງິກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດພຳຍໃຕ ູ້ເງ ືູ່ອນໄຂ DDP  

 

  

ທູ່ ຳເຮອື
ຕ ູ້ນທຳງ 

ທູ່ ຳເຮອື
ປຳຍທຳງ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ
ທຳງທະເລ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຕ ູ້ນທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ປຳຍທຳງ 

ສຳງສນິຄ ູ້ຳ
ຜ ູ້ຊື ູ້ 

ສຳງ/ໂຮງງຳນ
ຜ ູ້ຂຳຍ 

DDP ຜ ູ້ຂຳຍ ຜ ູ້ຊື ູ້ 
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ພຳກທ ີII 
ກຳນສ ູ່ ງຜະລດິຕະພນັຊຳ (Camellia sinensis) ຈຳກ ຜ ູ້ງສຳລ ີຫຳ ຕະຫຼຳດເອຣີ ບ 

ຕະຫຼອດໄລຍະເລີູ່ ມແຕູ່ ປີ 2017 ຈ ນມຳຮອດປັດຈບຸນັ ກຳນສ ູ່ ງຜະລດິຕະພນັກະສກິ ຳ (ຊຳ)ຂອງເມອືງຜ ູ້ງ
ສຳລ ີ ເພືູ່ ອໄປຈ ຳໜູ່ ຳຍຢ ູ່ ຕະຫຼຳດສຳກ ນ (ເຢຍລະມນັ) ແມູ່ ນພວກເຮ ຳໄດ ູ້ຄດັເລອືກເອ ຳເງ ືູ່ອນໄຂໃນກຳນຂ ນສ ູ່ ງແບບ 
CIF, ແລະ ກຳນເລອືກເງ ືູ່ອນໄຂດັູ່ ງກູ່ ຳວນີ ູ້ແມູ່ ນຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຕ ກລ ງເຫນັດຮີູ່ ວມກນັທງັ 2 ຝູ່ ຳຍກ ູ່ ຄ ືຝູ່ ຳຍຜ ູ້ຂຳຍສນິຄ ູ້ຳ ແລະ 
ຜ ູ້ຊື ູ້ສນິຄ ູ້ຳ.  

ໂດຍທ ູ່ ວໄປແລ ູ້ວ ກຳນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກແຂວງຜ ູ້ງສຳລ ີເພືູ່ ອອອກໄປຈ ຳໜູ່ ຳຍຢ ູ່ ຕູ່ ຳງປະເທດ (ເອຣີ ບ) ແມູ່ ນ
ປະກອບມ ີ4 ຂັ ູ້ນຕອນເຊັູ່ ນ: 1) ຂັ ູ້ນຕອນກູ່ ອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ, 2) ຂັ ູ້ນຕອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປຮອດດູ່ ຳນ, 3) 
ຂັ ູ້ນຕອນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ຈຳກດູ່ ຳນໄປຫຳທູ່ ຳເຮອື, ແລະ 4) ຂັ ູ້ນຕອນທີູ່ ສນິຄ ູ້ຳຮອດທູ່ ຳເຮອື ແລ ູ້ວເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍຂຶ ູ້ນເຮອື 
ເຊິູ່ ງລຳຍລະອຽດຂອງແຕູ່ ລະຂັ ູ້ນຕອນໄດ ູ້ອະທບິຳຍໄວ ູ້ດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ູ້: 

1. ຂັ ູ້ນຕອນກູ່ ອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ 

❖ ກຳນປະສຳນງຳນ ລະຫວູ່ ຳງ ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ແລະ ຜ ູ້ຊື ູ້: 
1) ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ໄດ ູ້ຮບັກຳນສັູ່ ງຊື ູ້ສນິຄ ູ້ຳຈຳກຜ ູ້ຊື ູ້ຈຳກຕູ່ ຳງປະເທດ ໂດຍຜູ່ ຳນທຳງອເີມວເປັນຫຼກັ  

2) ກຳນເຮດັສນັຍຳຊື ູ້-ຂຳຍ: ຢ ູ່ ໃນສນັຍຳຊື ູ້-ຂຳຍສນິຄ ູ້ຳ ມຄີວຳມຈ ຳເປັນທີູ່ ຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ລະບຸລຳຍລະອຽດກູ່ ຽວກບັ 
ເງ ືູ່ອນໄຂ, ພຳລະບ ດບຳດ ແລະ ໜູ້ຳທີູ່ ຂອງຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ແລະ ຜ ູ້ຊື ູ້ສນິຄ ູ້ຳ ເຊັູ່ ນ: 

- ປະເພດສນິຄ ູ້ຳ, ປະລມິຳນສນິຄ ູ້ຳ ແລະ ລຳຄຳຊື ູ້-ຂຳຍ; 
- ຮ ບແບບ ຫຼ ືຂັ ູ້ນຕອນກຳນຈູ່ ຳຍເງນິ; 
- ເງ ືູ່ອນໄຂ ຫຼ ືຮ ບແບບກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ; 
- ຄວຳມສູ່ ຽງໃນລະຫວູ່ ຳງກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ; 
- ກຳນກວດສອບສນິຄ ູ້ຳ; 
- ແລະ ອືູ່ ນໆ ໂດຍອງີໃສູ່ ຄວຳມຈ ຳເປັນຕ ວຈງິຂອງ 2 ຝູ່ ຳຍ. 

 

ກູ່ ອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງ
ສນິຄ ູ້ຳ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປ
ຮອດດູ່ ຳນ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກ
ດູ່ ຳນໄປຫຳທູ່ ຳເຮອື 

ເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳ
ຂຶ ູ້ນເຮອື 

ຂັ ູ້ນຕອນນີ ູ້ທຳງຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ມກີຳນກະກຽມຫຼຳຍຢູ່ ຳງ ເຊັູ່ ນ:  
1) ສນັຍຳຊື ູ້-ຂຳຍ: ກຳນເຮດັສນັຍຳດັູ່ ງກູ່ ຳວນີ ູ້ ແມູ່ ນເຮດັຂຶ ູ້ນພຳຍຫຼງັທີູ່  ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ແລະ ຜ ູ້ຊື ູ້ຈຳກຕູ່ ຳງປະເທດໄດ ູ້

ມກີຳນປະສຳນງຳນກນັ ພ ູ້ອມທງັໄດ ູ້ຮບັກຳນສັູ່ ງຊື ູ້ສນິຄ ູ້ຳເປັນທີູ່ ຮຽບຮ ູ້ອຍແລູ້ວ.  
2) ເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັກຳນສ ູ່ ງອອກ: ເອກະສຳນທີູ່ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ກະກຽມປະກອບດູ້ວຍ ໃບອະນຸຍຳດນ ຳສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ, 

ໃບຢັູ້ງຢືນເສຍພນັທະອຳກອນ, ໃບຢັູ້ງຢືນສຸຂຳນຳໄມພດື, ໃບຢັູ້ງຢືນແຫຼູ່ ງກ ຳເນດີສນິຄ ູ້ຳ. 
3) ປະສຳນກບັ ບ ລສິດັບ ລກິຳນສ ູ່ ງອອກສນິຄ ູ້ຳ (Shipping company). 



ຄ ູ່ ມແືນະນ ຳກຳນສ ູ່ ງອອກສນິຄ ູ້ຳລະຫວູ່ ຳງປະເທດ 
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❖ ຂັ ູ້ນຕອນກຳນກຽມເອກະສຳນຢ ູ່ ຂັ ູ້ນເມອືງ ແລະ ແຂວງ: 
ເອກະສຳນທີູ່ ຈ ຳເປັນຕ ູ້ອງໄດ ູ້ປະກອບຢ ູ່ ຂັ ູ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ກູ່ ອນກຳນສ ູ່ ງອອກສນິຄ ູ້ຳແຕູ່ ລະຄັ ູ້ງ ປະກອບດ ູ້ວຍ

ຫຼຳຍຢູ່ ຳງ ແລະ ແຕູ່ ລະຢູ່ ຳງ ແມູ່ ນຕ ູ້ອງໄດ ູ້ປະກອບຂຶ ູ້ນ ໂດຍພະແນກກຳນ ແລະ ຫ ູ້ອງກຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງ ເຊັູ່ ນ: 

1) ຫູ້ອງກຳນກະສກິ ຳ ແລະ ປູ່ ຳໄມ ູ້ເມອືງ: ອອກໃບໜງັສສືະເໜ ີເພືູ່ ອສະເໜຫີຳ ພະແນກກະສກິ ຳ ແລະ ປູ່ ຳໄມ ູ້
ແຂວງ ໃນກຳນຂ ອະນຸມດັນ ຳອອກຜ ນຜະລດິພດືກະສກິ ຳ. 

2) ຫູ້ອງກຳນອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ູ້ຳເມອືງ: ອອກໜງັສສືະເໜ ີເພືູ່ ອສະເໜ ີໄປຍງັ ພະແນກອຸດສຳຫະກ ຳ 
ແລະ ກຳນຄ ູ້ຳແຂວງ ໃນກຳນຂ ຢັູ້ງຢືນແຫຼູ່ ງທີູ່ ມຳຂອງສນິຄ ູ້ຳ ຂອງຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ພ ູ້ອມທງັກ ຳນ ດລຳຄຳ
ໃນກຳນເສຍພນັທະອຳກອນ. 

3) ຫູ້ອງກຳນ-ກຳນເງນິເມອືງ: ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນມອບອຳກອນໃຫູ້ຫ ູ້ອງກຳນ-ກຳນເງນິເມອືງ ແລະ ຫ ູ້ອງກຳນ-
ກຳນເງນິເມອືງ ອອກໃບຢັູ້ງຢືນກຳນເສຍພນັທະອຳກອນ. 

4) ພະແນກກະສກິ ຳ ແລະ ປູ່ ຳໄມ ູ້ແຂວງ: ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ສະເໜ ີຫຳ ພະແນກກະສກິ ຳ ແລະ ປູ່ ຳໄມ ູ້ແຂວງ 
ເພືູ່ ອຂ ໃບຢັູ້ງຢືນສຸຂຳນຳໄມພດື. ພຳຍຫຼງັທີູ່  ພະແນກກວດສອບສນິຄ ູ້ຳແລ ູ້ວ ທຳງພະແນກກະສກິ ຳ ກ ູ່ ຈະ
ອອກໃບຢັູ້ງຢືນສຸຂຳນຳໄມພດື ໃຫ ູ້ແກູ່ ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ. 

➢ ສດິ ແລະ ໜູ້ຳທີູ່  ຂອງພະແນກກະສກິ ຳ ແລະ ປູ່ ຳໄມ ູ້: ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ ຕ ູ້ອງຢືູ່ ນເອກະສຳນ ຫຳ ຂະແໜງ 
ປ ກຝັງ, ຫຼງັຈຳກນັ ູ້ນ ເຈ ູ້ຳໜ ູ້ຳທີູ່ກກັກນັພດື ລ ງກວດກຳຊຸດສນິຄ ູ້ຳທີູ່ຈະສ ູ່ ງອອກ ແລ ູ້ວທຳງຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ
ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຢືູ່ ນໃບເກບັເງນິ (Invoice) ແລະ ລຳຍກຳນບນັຈສຸນິຄ ູ້ຳ (Packing list) ໃຫ ູ້ກບັເຈ ູ້ຳໜ ູ້ຳທີູ່

ກກັກນັພດື ເພືູ່ອອອກໃບຢັ ູ້ງຢືນສຸຂຳນຳໄມພດື ຕຳມຂັ ູ້ນຕອນ. 
5) ກ ລະນບີ ລສິດັ ຫຼ ືຫ ວໜູ່ ວຍທຸລະກດິ ໄດ ູ້ຮບັສດິທພິເິສດທຳງດ ູ້ຳນກຳນຄ ູ້ຳໃນກຳນສ ູ່ ງອອກ ແມູ່ ນຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້

ໄປອອກໃບຢັູ້ງຢືນແຫຼູ່ ງກ ຳເນດີສນິຄ ູ້ຳດ ູ້ວຍຕ ນເອງ ຂອງສະຫະພຳບເອຣີ ບ ຫຼ ື ເອີ ູ້ນວູ່ ຳ ລະບ ບ REX 

(Registered Exporter system) ຢ ູ່ ກ ມກຳນນ ຳເຂ ູ້ຳ ແລະ ສ ູ່ ງອອກ ຂອງກະຊວງອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ູ້ຳ. 
6) ແຕູ່ ຖູ້ຳບ ລສິດັ ຫຼ ືຫ ວໜູ່ ວຍທຸລະກດິ ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ູ້ຮບັສດິທພິເິສດທຳງດ ູ້ຳນກຳນຄ ູ້ຳ ແມູ່ ນຈະໄປຂ ໃບຢັູ້ງຢືນແຫຼູ່ ງ

ກ ຳເນດີສນິຄ ູ້ຳ (CO White) ຢ ູ່ ສະພຳກຳນຄ ູ້ຳ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳແຂວງ. 
❖ ກຳນປະສຳນງຳນກບັບ ລສິດັຂ ນສ ູ່ ງ ແລະ ຈອງເຮອື:  

ຂັ ູ້ນຕອນນີ ູ້ເປັນຂັ ູ້ນຕອນໜຶູ່ ງທີູ່ ມຄີວຳມສ ຳຄນັ ໃນກຳນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳອອກຕູ່ ຳງປະເທດ. ໃນກ ລະນຜີ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງ 
ງຳນ ໄດ ູ້ວູ່ ຳຈ ູ້ຳງບ ລສິດັບ ລກິຳນສ ູ່ ງອອກສນິຄ ູ້ຳ (Shipping company) ທຳງຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ກຽມ
ເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງທງັໝ ດ ແລະ ມອບໃຫູ້ບ ລສິດັໃຫ ູ້ບ ລກິຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ເຊິູ່ ງໄດ ູ້ອະທບິຳຍໄວ ູ້ຢ ູ່ ຂັ ູ້ນດ ູ້ຳນລຸູ່ ມນີ ູ້ 
(ຂັ ູ້ນຕອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຮອດດູ່ ຳນ). 
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2. ຂັ ູ້ນຕອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຮອດດູ່ ຳນ 

ເອກະສຳນທີູ່ ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ມອບໃຫູ້ບ ລສິດັໃຫ ູ້ບ ລກິຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ (Shipping company) 
ເພືູ່ ອເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳດັູ່ ງກູ່ ຳວ ຈຳກໂຮງງຳນ ຫຼ ືສຳງເກບັເຄືູ່ ອງ ໄປຫຳທູ່ ຳເຮອືຕ ູ້ນທຳງ ແລະ ທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງ ແລະ 
ເພືູ່ ອແຈ ູ້ງຕ ູ່ ເຈ ູ້ຳໜ ູ້ຳທີູ່ ກກັກນັພດືປະຈ ຳດູ່ ຳນທີູ່ ສ ູ່ ງອອກ ແລະ ພຳສ ີຈະປະກອບດ ູ້ວຍ: 

1) ເອກະສຳນຂອງບ ລສິດັ (ໃບທະບຽນວສິຳຫະກດິ, ໃບທະບຽນອຳກອນ, ໃບມອບອຳກອນປະຈ ຳປີ); 
2) ສນັຍຳຊື ູ້-ຂຳຍ ຫຼ ືໃບເກບັເງນິ; 
3) ເອກະສຳນລຳຍກຳນບນັຈສຸນິຄ ູ້ຳ; 
4) ເອກະສຳນຢັູ້ງຢືນສຸຂຳນຳໄມພດື; 
5) ເອກະສຳນເສຍອຳກອນສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ຈະສ ູ່ ງອອກ; 
6) ເອກະສຳນຢັູ້ງຢືນແຫຼູ່ ງກ ຳເນດີສນິຄ ູ້ຳສນິຄ ູ້ຳ; 
7) ເອກະສຳນມອບສດິໃຫູ້ບ ລສິດັສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳອອກ; 
8) ເອກະສຳນມອບສດິຄ ູ້ຳປະກນັເອ ຳຕ ູ້ຄອນເທນັເນ ີ(ຕ ູ້ໃສູ່ ເຄືູ່ ອງ) ເຂ ູ້ຳມຳ ສປປ ລຳວ ເພືູ່ ອນ ຳມຳໃສູ່ ເຄືູ່ ອງ ຫຼ ື

ສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ຈະສ ູ່ ງອອກ. 

ກູ່ ອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງ
ສນິຄ ູ້ຳ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປ
ຮອດດູ່ ຳນ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກ
ດູ່ ຳນໄປຫຳທູ່ ຳເຮອື 

ເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳ
ຂຶ ູ້ນເຮອື 

ຂັ ູ້ນຕອນນີ ູ້ທຳງຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ປະຕບິດັ ຄ:ື  
1) ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກໂຮງງຳນ ຫຼ ືສຳງເກບັເຄືູ່ ອງຂອງຕ ນເອງ ໄປຫຳສຳງທູ່ ຳນຳແລ ູ້ງ (ຂ ວມດິຕະພຳບ

ລຳວ-ໄທ 1) ເພືູ່ ອໃຫ ູ້ເຈ ູ້ຳໜູ້ຳທີູ່ ປະຈ ຳດູ່ ຳນ ກວດສອບສນິຄ ູ້ຳ. 
2) ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນເຮດັໜງັສສືະເໜຫີຳເຈ ູ້ຳໜູ້ຳທີູ່ ປະຈ ຳດູ່ ຳນ ເພືູ່ ອກວດກຳຈ ຳນວນສນິຄ ູ້ຳ, ມ ນຄູ່ ຳ ແລະ ນ ູ້ຳໜກັ 

ຂອງສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ຈະສ ູ່ ງອອກ. 
3) ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ຫຼ ື ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຈອງຕ ູ້ຄອນເທນເນ ີຈຳກບ ລສິດັຂ ນສ ູ່ ງໄທ ແລ ູ້ວສະເໜຂີ ອນຸຍຳດເຂ ູ້ຳມຳ ສປປ 

ລຳວ ເພືູ່ ອ ນ ຳມຳບນັຈສຸນິຄ ູ້ຳ. ກຳນເຮດັແບບນີ ູ້ ກ ູ່ ເພືູ່ ອຫຼກີລູ່ ຽງກຳນປູ່ ຽນຖູ່ ຳຍສນິຄ ູ້ຳ ຈຳກຕ ູ້ໜຶູ່ ງໄປອກີຕ ູ້ໜຶູ່ ງ (ໃນ
ກ ລະນທີີູ່  ເຈ ູ້ຳໜູ້ຳທີູ່ ປະຈ ຳດູ່ ຳນກວດກຳຕ ູ້ຄອນເທນເນແີລ ູ້ວບ ູ່ ໄດ ູ້ມຳດຕະຖຳນ) 

4) ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ມອບເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັກຳນສ ູ່ ງອອກ ໃຫ ູ້ບ ລສິດັບ ລກິຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ (Shipping 

company).  
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3. ຂັ ູ້ນຕອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກດູ່ ຳນໄປຫຳທູ່ ຳເຮອື 

 

4. ຂັ ູ້ນຕອນກຳນເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳຂື ູ້ນເຮອື 

 

  

ກູ່ ອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງ
ສນິຄ ູ້ຳ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປ
ຮອດດູ່ ຳນ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກ
ດູ່ ຳນໄປຫຳທູ່ ຳເຮອື 

ເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳ
ຂຶ ູ້ນເຮອື 

ຂັ ູ້ນຕອນນີ ູ້ທຳງບ ລສິດັບ ລກິຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ປະຕບິດັ ຄ:ື  
1) ບ ລສິດັບ ລກິຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ (Shipping company) ແຈ ູ້ງເອກະສຳນຕ ູ່ ເຈ  ູ້ຳໜູ້ຳທີູ່ ກກັກນັພດື ແລະ ພຳສຢີ ູ່ ດູ່ ຳນສ ູ່ ງອອກ 

(ຢ ູ່ ດູ່ ຳນຂ ວມດິຕະພຳບລຳວ-ໄທ ແຫູ່ ງທ ີ1) ພ ູ້ອມທງັເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳຈຳກດູ່ ຳນເພືູ່ ອໄປທູ່ ຳເຮອືຕ ູ້ນທຳງ (ທູ່ ຳເຮອືແຫມຼ
ສະບງັ ປະເທດໄທ). ໂດຍທ ູ່ ວໄປແລູ້ວ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ແຈ ູ້ງເອກະສຳນພຳຍໃນ 2 ວນັ ຫຼງັຈຳກສນິຄ ູ້ຳຮອດດູ່ ຳນ. 

ກູ່ ອນກຳນຂ ນສ ູ່ ງ
ສນິຄ ູ້ຳ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳໄປ
ຮອດດູ່ ຳນ 

ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກ
ດູ່ ຳນໄປຫຳທູ່ ຳເຮອື 

ເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳ
ຂຶ ູ້ນເຮອື 

ຂັ ູ້ນຕອນນີ ູ້ເປັນຂັ ູ້ນຕອນສຸດທູ້ຳຍຂອງກຳນສ ູ່ ງອອກສນິຄ ູ້ຳ ແລະ ຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ປະຕບິດັຄ:ື  
1) ພຳຍຫຼງັທີູ່ ສນິຄ ູ້ຳໄດ ູ້ຖກືເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍຂຶ ູ້ນເທງິເຮອື ເພືູ່ ອຂ ນສ ູ່ ງໄປຍງັທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງແລ ູ້ວ ບ ລສິດັທີູ່ ບ ລກິຳນຂ ນສ ູ່ ງ

ສນິຄ ູ້ຳຈຳກທູ່ ຳເຮອືຕ ູ້ນທຳງ ຫຳ ທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງ (Carrier) ກ ູ່ ຈະອອກໃບນ ຳສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ (Bill of Lading) ໃຫູ້
ທຳງບ ລສິດັບ ລກິຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ (Shipper). ນີູ້ກ ູ່ ເພືູ່ ອເປັນກຳນຢືນຢັນວູ່ ຳ ສນິຄ ູ້ຳດັູ່ ງກູ່ ຳວນັ ູ້ນໄດ ູ້ຢ ູ່ ເທງິເຮອື ແລະ 
ພ ູ້ອມທີູ່ ຈະຂ ນສ ູ່ ງໄປຍງັທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງທີູ່ ກ ຳນ ດໄວ ູ້. 

2) ທຳງບ ລສິດັບ ລກິຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ (Shipping company) ຈະສ ູ່ ງເອກະສຳນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ູ້ອງມຳໃຫ ູ້ທຳງຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/
ໂຮງງຳນ; ຫຼງັຈຳກນັ ູ້ນ ທຳງຜ ູ້ສ ູ່ ງອອກ/ໂຮງງຳນ ກ ູ່ ຈະນ ຳສ ູ່ ງເອກະສຳນດັູ່ ງກູ່ ຳວໄປໃຫູ້ໃຫ ູ້ຜ ູ້ຊື ູ້ຈຳກຕູ່ ຳງປະເທດ ເຊິູ່ ງ
ເອກະສຳນດັູ່ ງກູ່ ຳວປະກອບດູ້ວຍ: 
- ໃບທວງໜີູ້/ສນັຍຳຊື ູ້-ຂຳຍ; 
- ເອກະສຳນລຳຍກຳນບນັຈສຸນິຄ ູ້ຳ; 
- ເອກະສຳນຢັູ້ງຢືນສຸຂຳນຳໄມພດື; 
- ເອກະສຳນຢັູ້ງຢືນແຫຼູ່ ງກ ຳເນດີສນິຄ ູ້ຳ; 
- ເອກະສຳນເສຍອຳກອນສນິຄ ູ້ຳທີູ່ ຈະສ ູ່ ງອອກ; 
- ໃບນ ຳສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ຫຼ ືBill of Lading. 
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ຂັ ູ້ນຕອນກຳນກຽມເອກະສຳນ ແລະ ກຳນສ ູ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັຊຳ (Camellia sinensis) ຈຳກ ແຂວງຜ ູ້ງສຳລ ີຫຳ 
ຕະຫຼຳດເອຣີ ບ (ເຢຍລະມນັ) 

 

  

ແຈ ູ້ງເອກະສຳນຕ ູ່ ເຈ  ູ້ຳໜູ້ຳ
ທີູ່ ກກັກນັພດື ແລະ ພຳສີ
ຢ ູ່ ດູ່ ຳນສ ູ່ ງອອກ/ສ ູ່ ງອອກ 

ບ ລສິດັຂ ນສ ູ່ ງຈດັກຳນຂ ນສນິຄ ູ້ຳໄປທູ່ ຳເຮອື (Laem Chabang) 

ສນິຄ ູ້ຳຮອດທູ່ ຳເຮອື/ພ ູ້ອມທງັແຈ ູ້ງເອກະສຳນຕ ູ່ ເຈ  ູ້ຳໜູ້ຳທີູ່ ຢ ູ່ ທູ່ ຳເຮອື 

ສນິຄ ູ້ຳຮອດຂື ູ້ນເຮອື ແລະ ອອກເອກະສຳນ BOL (bill of lading) ຫຼ ືສນັຍຳ 
ລະຫວູ່ ຳງເຈ ູ້ຳຂອງສນິຄ ູ້ຳ ແລະ ຜ ູ້ຮບັເໝ ຳຂ ນສນິຄ ູ້ຳເພືູ່ ອໄປທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງ 

ສນິຄ ູ້ຳຮອດທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງຂອງຜ ູ້ຊື ູ້/ຜ ູ້ນ ຳເຂ ູ້ຳສນິຄ ູ້ຳ 

ຜ ູ້ຊື ູ້/ຜ ູ້ນ ຳເຂ ູ້ຳສນິຄ ູ້ຳ 

ສນັຍຳຊື ູ້-ຂຳຍ 

ພະແນກກະສກິ ຳ ແລະ 
ປູ່ ຳໄມ ູ້ ແຂວງ 

ຫູ້ອງກຳນ-ກຳນເງນິເມອືງ 

ໂຮງງຳນ/ສຳງເຄືູ່ ອງ 

ຫູ້ອງກຳນກະສກິ ຳ ແລະ 
ປູ່ ຳໄມ ູ້ເມອືງ 

ຫູ້ອງກຳນອຸດສຳຫະກ ຳ 
ແລະ ກຳນຄ ູ້ຳເມອືງ 

ພະແນກອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ູ້ຳ 
ແຂວງ/ກ ມນ ຳເຂ ູ້ຳ ແລະ ສ ູ່ ງອອກ 

(ລະບ ບ REX) 

ສະພຳກຳນຄູ້ຳ ແລະ ອຸດ
ສຳຫະກ ຳ ແຂວງ 
(Co White) 
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ໄລຍະເວລຳກຳນກຽມເອກະສຳນ ແລະ ສ ູ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັຊຳ (Camellia sinensis) ຈຳກ ແຂວງຜ ູ້ງສຳລ ີຫຳ ຕະຫຼຳດເອຣີ ບ (ເຢຍລະມນັ) 

ກຽມເອກະສຳນ ແລະ ສ ູ່ ງອອກສນິຄ ູ້ຳ ໄລຍະເວລຳ (ມື ູ້) 

ເຮດັສນັຍຳຊື ູ້-ຂຳຍ ລະຫວູ່ ຳງ ຜ ູ້ຂຳຍ ແລະ ຜ ູ້ຊື ູ້ສນິຄ ູ້ຳ 7            
ຫູ້ອງກຳນກະສກິ ຳ ແລະ ປູ່ ຳໄມ ູ້ເມອືງ: ອອກໃບໜງັສສືະເໜ ີຫຳ ພະແນກກະສກິ ຳ ແລະ ປູ່ ຳໄມ ູ້ແຂວງ ໃນ
ກຳນຂ ອະນຸມດັນ ຳອອກຜ ນຜະລດິພດືກະສກິ ຳ 

 1           

ຫູ້ອງກຳນອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ູ້ຳເມອືງ: ອອກໜງັສສືະເໜ ີຫຳ ພະແນກອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ູ້ຳ
ແຂວງ ໃນກຳນຂ ຢັູ້ງຢືນແຫຼູ່ ງທີູ່ ມຳຂອງສນິຄ ູ້ຳ ພ ູ້ອມທງັກ ຳນ ດລຳຄຳໃນກຳນເສຍພນັທະອຳກອນ 

  0.5          

ຫູ້ອງກຳນ-ກຳນເງນິເມອືງ: ອອກໃບຢັູ້ງຢືນກຳນເສຍພນັທະອຳກອນ    0,5         
ພະແນກກະສກິ ຳ ແລະ ປູ່ ຳໄມ ູ້ແຂວງ: ອອກໃບຢັູ້ງຢືນສຸຂຳນຳໄມພດື     5        

ພະແນກອຸດສຳຫະກ ຳ ແລະ ກຳນຄ ູ້ຳແຂວງ: ອອກໃບຢັູ້ງຢືນສນິຄ ູ້ຳຖິູ່ ນກ ຳເນດີ ຫຼ ືໃບ CO      0.5       

ສະພຳກຳນຄ ູ້ຳ ແລະ ອຸດສຳຫະກ ຳແຂວງ: ເຊນັອະນຸມດັໃບຢັູ້ງຢືນສນິຄ ູ້ຳຖິູ່ ນກ ຳເນດີ       0.5      
ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກໂຮງງຳນ ຫຼ ືສຳງເກບັເຄືູ່ ອງຂອງຕ ນເອງ ໄປຫຳສຳງທູ່ ຳນຳແລ ູ້ງ (ຂ ວມດິຕະພຳບລຳວ-ໄທ)        2     

ແຈ ູ້ງເອກະສຳນຕ ູ່ ເຈ ູ້ຳໜ ູ້ຳທີູ່ ກກັກນັພດື ແລະ ພຳສຢີ ູ່ ດູ່ ຳນສ ູ່ ງອອກ/ສ ູ່ ງອອກ         2    
ເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍສນິຄ ູ້ຳຈຳກດູ່ ຳນເພືູ່ ອໄປທູ່ ຳເຮອືຕ ູ້ນທຳງ (ທູ່ ຳເຮອືແຫຼມສະບງັ ປະເທດໄທ)          1   
ເຄືູ່ ອນຍ ູ້ຳຍຂຶ ູ້ນເທງິເຮອື ເພືູ່ ອຂ ນສ ູ່ ງໄປຍງັທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງ           1  
ຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳຈຳກທູ່ ຳເຮອືຕ ູ້ນທຳງ (ແຫຼມສະບງັ) ຫຳ ທູ່ ຳເຮອືປຳຍທຳງ (NL 3088 Rotterdam)            45 

ໝຳຍເຫດ: ໄລຍະເວລຳຂອງກຳນຂ ນສ ູ່ ງສນິຄ ູ້ຳ ຈຳກທູ່ ຳເຮອືຕ ູ້ນທຳງ ຫຳ ທູ່ ຳເຮອືປຳຍໃນນັ ູ້ນ ແມູ່ ນຂື ູ້ນກບັທູ່ ຳເທອືຂອງປະເທດຜ ູ້ຊື ູ້ ຫຼ ືທູ່ ຳເຮອືທີູ່ຜ ູ້ຊື ູ້ຕ ູ້ອງກຳນໃຫ ູ້ສນິຄ ູ້ຳດັູ່ ງກູ່ ຳວນັ ູ້ນໄປລ ງ.  
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