
ການດ າເນີນທຸລະກິດ ປະເມີນ ເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ບ ໍ່ລວມ ລາຄາອ ີ່ນ) ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂັັ້ນຕອນ 3 ປະເພດ ເຊັັ່ນ: ການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບລະບຽບການ ຢູູ່ ດ່ານຊາຍເເດນ, ຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງເອກະສານ ແລະ ການຂົນສົັ່ງພາຍໃນປະເທດ ຕາມຂອບເຂດ ຂະບວນການ ນ າເຂົັ້າ ເເລະ
ສົັ່ງອອກ ສິນຄ້າ. 
• ການສົັ່ງອອກ: ຂ ໍ້ສົມມຸດຖານ: ທ່ານ ກ າລັງສົັ່ົງສິນຄ້າອອກ ຈ ານວນ 15 ມາຕຣິກໂຕນ, ລະຫັດສິນຄ້າ ໝາຍເລກ HS 74: ທອງເເດງ ແລະ 
ສິນຄາ້ທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງ (ຫຼ  ສິນຄ້າຄ້າຍຄ ກັນ ທີີ່ທ່ານມີປະສົບການສົັ່ງອອກມາກ່ອນ) ຂົນສົັ່ງຈາກສາງສິນຄ້າ ຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປເຖິງ ສາງ 
ສິນຄ້າ ຢູູ່ ນະຄອນ ຊຽງໄຮ, ສປ ຈີນ.  
ກ ລະນສີມົມດຸຖານ 

ຮູບແບບການຊ າລະເງນິ
ແລະ ຄ່າໃຊຈ້າ່ຍ

ບ ລິສັດ ສົັ່ງອອກ ໄດ້ ໃຊ້ບ ລິການຂົນສົັ່ງສິນຄາ້ທາງອາກາດ ແລະ/ຫຼ  ໃຊ້ບ ລິສັດນາຍໜ້າ ເພ ີ່ອດ າເນນີເອກະສານດ້ານພາສາ ແລະ ບ ລິສັດ 
ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈາ່ຍທັງໝົດ ທີ່ີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົັ່ງພາຍໃນ, ການເເຈງ້ພາສີ ແລະ ການກວດກາ ສິນຄ້າ ໂດຍເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາສີ ແລະ ເຈົັ້າ
ໜ້າທີີ່ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຂ ອະນຸມັດຕ່າງໆ ຢູູ່ ຕາມ ທ່າເຮ ອ/ດ່ານຊາຍເເດນ, ການກະກຽມເອກະສານ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

ມີການຊ າລະສະສາງ ໂດຍໃຊ້ ຮູບເເບບທີີ່ນິຍົມໃຊ້ທົັ່ວໄປ, ຕົວຢູ່າງ: ອອກໜັງສ ຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງນິຈາກທະນາຄານ ຫຼ  L/C. 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປະກັນໄພ, ຄ່າທ ານຽມ, ການເສຍພາສີ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ ທີີ່ບ ໍ່ມີໃບບິນ ແມ່ນຈະບ ໍ່ຖ ກລວມເຂົັ້າໃນການປະ
ເມີນ.   

ສິນຄ້າ ແລະ ການຂນົສົັ່ງ ສິນຄ້າ ແມ່ນສິນຄ້າໃໝ່, ບ ໍ່ແມ່ນສິນຄ້າມ ສອງ ຫຼ ຖ ກນ າໃຊ້ມາກ່ອນ.
ສິນຄ້າ ທີີ່ຈະຂົນສົັ່ງ ມີນ ໍ້າໜັກ 15 ມາຕຣິກ ໂຕນ, ປະກອບມີສິນຄ້າປະເພດດຽວ, ບ ໍ່ເເມ່ນສນິຄ້າຫຼາຍປະເພດເເຕກຕ່າງກນັ.

ສິນຄ້າບ ໍ່ຈ າເປນັຕ້ອງຖ ກບັນບນັຈໃຸສ່ກ່ອງ. ໄດ້ມີການຕັັ້ງສົມມຸດຖານວ່າ ສິນຄ້າຖ ກ ຫຸ້ມຫ ໍ່ ດ້ວຍວິທີການຫຸ້ມຫ ໍ່ທົັ່ວໄປ. 
ເວລາ ເວລາ ຖ ກຄິດໄລ່ເປັນ ຊົັ່ວໂມງ, 1 ວັນ ເທົັ່າກັບ 24 ຊົັ່ວໂມງ. ຫາກຂັັ້ນຕອນ ໃຊ້ເວລາ 7.5 ຊົັ່ວໂມງ ກ ຈະມີການບນັທ ກເວລາຕາມນັັ້ນ. ຫາຂັັ້ນ

ຕອນເລີີ່ມ ຕອນ 8:00 ໂມງເຊົັ້າ ແລະ ດ າເນີນການຂ້າມຄ ນ ເເລ້ວ ສ າເລັດ ຕອນ 8:00 ໂມງເຊົັ້າ ຂອງມ ັ້ຖັດໄປ , ຂ ໍ້ມູນຈະບັນທ ກ ເປັນ 24 
ຊົັ່ວໂມງ. 

ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດເເດ່ ?



• ການນ າເຂົັ້າ: ສົມມຸດຖານ: ທ່ານ ກ າລັງນ າເຂົັ້າ ສິນຄ້າ ຈ ານວນ 15 ມາຕຣິກໂຕນ, ລະຫັດສິນຄ້າ ໝາຍເລກ HS 8708: ອາໄລ່ລົດ (ຫຼ  ສິນຄ້າ
ຄ້າຍຄ ກັນ ທີີ່ທ່ານ ມີປະສົບການນ າເຂົັ້າເເລ້ວ) ຂົນສົັ່ງຈາກ ສາງສິນຄ້າ ຢູູ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ຫາ ສາງສິນຄ້າ ຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກ ລະນີສົມມດຸຖານ 

ຮູບແບບການຊ າລະເງິນ
ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍ

ບ ລິສັດ ນ າເຂົັ້າ ໄດ້ ໃຊ້ບ ລິການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າທາງອາກາດ ແລະ/ຫຼ  ໃຊ້ບ ລິສັດນາຍໜ້າ ເພ ີ່ອດ າເນີນເອກະສານດ້ານພາສີ ແລະ ບ ລິສັດ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ທີ່ີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົັ່ງພາຍໃນ, ການເເຈ້ງພາສີ ແລະ ການກວດກາ ສິນຄ້າ ໂດຍເຈົັ້າໜ້າທີີ່
ພາສີ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຂ ອະນຸມັດຕ່າງໆ ຢູູ່ ຕາມ ທ່າເຮ ອ/ດ່ານຊາຍເເດນ, ການກະກຽມເອກະສານ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

ມີການຊ າລະສະສາງ ໂດຍໃຊ້ ຮູບເເບບທີີ່ນິຍົມໃຊ້ທົັ່ວໄປ, ຕົວຢູ່າງ: ອອກໜັງສ ຄ ໍ້າປະກັນທາງການເງິນຈາກທະນາຄານ ຫຼ  L/C. 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ດ້ານປະກັນໄພ, ຄ່າທ ານຽມ, ການເສຍພາສີ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ ທີີ່ບ ໍ່ມີໃບບິນ ແມ່ນຈະບ ໍ່ຖ ກລວມເຂົັ້າໃນ
ການປະເມີນ.   

ສິນຄ້າ ແລະ ການຂົນສົັ່ງ ສິນຄ້າ ແມ່ນສິນຄ້າໃໝ່, ບ ໍ່ແມ່ນສິນຄ້າມ ສອງ ຫຼ ຖ ກນ າໃຊ້ມາກ່ອນ.
ສິນຄ້າ ທີີ່ຈະຂົນສົັ່ງ ມີນ ໍ້າໜັກ 15 ມາຕຣິກ ໂຕນ, ປະກອບມີສິນຄ້າປະເພດດຽວ, ບ ໍ່ເເມ່ນສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດເເຕກຕ່າງກັນ.

ສິນຄ້າຖ ກບັນບັນຈຸໃສ່ກ່ອງ.
ເວລາ ເວລາ ຖ ກຄິດໄລ່ເປັນ ຊົັ່ວໂມງ, 1 ວັນ ເທົັ່າກັບ 24 ຊົັ່ວໂມງ. ຫາກຂັັ້ນຕອນ ໃຊ້ເວລາ 7.5 ຊົັ່ວໂມງ ກ ຈະມີການບັນທ ກເວລາຕາມ

ນັັ້ນ. ຫາຂັັ້ນຕອນເລີີ່ມ ຕອນ 8:00 ໂມງເຊົັ້າ ແລະ ດ າເນີນການຂ້າມຄ ນ ເເລ້ວສ າເລັດ ຕອນ 8:00 ໂມງເຊົັ້າ ຂອງມ ັ້ຖັດໄປ , ຂ ໍ້ມູນ
ຈະບັນທ ກ ເປັນ 24 ຊົັ່ວໂມງ. 

ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດເເດ່ ?



ຂອບໃຈ

Thank you!


