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ສະບບັວນັທ ີ14.01.2020 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ1: 

ບດົປະເມນີຜົນກະທບົຂອງຮາ່ງນຕິິກ າ 
 

ໄລຍະຂອງບດົປະເມນີຜນົກະທບົຂອງຮາ່ງນຕິກິ າ 
ຂັັ້ນເລີີ່ມຕົັ້ົັ້ນ ☐ ວັນສົົ່ງໃຫກ້ະຊວງຍຕຸິທ າ/ພະແນກຍຸຕິທ າ ເພ ີ່ອກວດກາ ແລະໃຫຄ້ າແນະນ າ..................... 
ຂັັ້ນທາບທາມຄ າເຫັນ ☐ ວັນປັບປຸງຄ ນເພ ີ່ອນ າໄປທາບທາມຄ າເຫັນໃນໄລຍະ 60 ວັນ..................... 
ຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ☐ ວັນສົົ່ງໃຫກ້ະຊວງຍຕຸິທ າ/ພະແນກຍຸຕິທ າ ເພ ີ່ອໃຫຄ້ າເຫັນ  

ຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ☐ ວັນສ າເລັດການປັບປຸງ ເພ ີ່ອພິມເຜີຍແຜ່....................................... 
 
1. ຂ ໍ້ມນູຕດິຕ ໍ່ພວົພນັ 

- ຊ ີ່ ກະຊວງ/ອົງການ: ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 
- ທີີ່ຕັັ້ງ ຂອງກະຊວງ/ອົງການ: ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ 

- ເບີໂທ ແລະ ອີເມວ: 021 450066; sinthavanh95@gmail.com  

- ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ: ທ ສິນທະວັນ ຈັນທະວົງ, ວິຊາການ, ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ 

 

2. ຂ ໍ້ມນູສະຫ ຼຸບ 

2.1 ລາຍລະອຽດຂອງຮາ່ງນຕິກິ າ 
- ຊ ີ່ນຕິກິ າ: ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ [Decree on Electronic Commerce] 

- ປະເພດນຕິກິ າ: ດ າລດັ ສາ້ງໃໝ ່                   ☐ ປບັປງຸ 
- ກ ານດົເວລາໃນການສາ້ງນຕິກິ າໃຫສ້ າເລດັ (ນບັແຕວ່ນັສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸ, ວນັທາບທາມຄ າເຫນັ, ວນັຕກົ ລງົ
ເຫນັດ,ີ ວນັສົົ່ງໃຫ ້ກະຊວງຍຕຸທິ າ/ພະແນກຍຕຸທິ າ, ລດັຖະບານ): 

1. ສ າເລັດບົດສະເໜີສ້າງດ າລັດ ພ້ອມດ້ວຍແຜນສ້າງກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 
ແລະ ສົົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນເດ ອນ ທັນວາ 2018 ໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າໃນ
ວາລະເດ ອນທັນວາ 2019. 

2. ສ າເລັດສ້າງຕັັ້ງຄະນະຄົັ້ນຄວ້າຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ເດ ອນມັງກອນ 
2019). 

3. ຈັດກອງປະຊຼຸມພາຍໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງດ າລັດ ຄັັ້ງທີ I ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງ ແລະ 
ເນ ັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ (ເດ ອນກຸມພາ 2019). 

4. ຈັດກອງປະຊຼຸມພາຍໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງດ າລັດ ຄັັ້ງທີ II ໂດຍສົມທົບກັບຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ 
ເພ ີ່ອຜ່ານຮ່າງສະບັບທີ 1 ໃນເດ ອນ ພຶດສະພາ 2019. 

5. ຈັດກອງປະຊຼຸມພາຍໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງດ າລັດ ຄັັ້ງທີ III ເພ ີ່ອຜ່ານຮ່າງສະບັບທີ 2 ໃນເດ ອນ 
ກ ລະກົດ 2019. 

6. ຈັດກອງປະຊຼຸມເປີດກ້ວາງເພ ີ່ອຮັບຟັງຄະນະວິຊາການ ເຫັນຈາກພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ທ ົ່ວປະເທດ 

(ຕຸລາ-ພະຈິກ 2019). 
7. ສ າເລັດຮ່າງດ າລັດສະບັບທີ 3  (ສະບັບສຸດທ້າຍ) (ເດ ອນທັນວາ 2019). 
8. ຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ  ກັບ ກົມກົດໝາຍ, ກະຊວງຍຸຕິທ າ ເພ ີ່ອຜ່ານເນ ັ້ອໃນກ່ອນເຂົັ້າກອງປະຊຼຸມ

ລັດຖະບານ (ເດ ອນກຸມພາ 2020). 
9. ສົົ່ງຮ່າງກົດໝາຍເຂົັ້າວາລະກອງປະຊຼຸມລັດຖະບານ (ເດ ອນມີນາ 2020). 
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2.2  ນຕິກິ າທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ: 
 

- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ສະບັບເລກທີ 30 ມິຖຼຸນາ 2010; 
- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນອາຊະຍາກ າທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ເລກທີ 61/ສພຊ, 

ລົງວັນທ ີ15 ກ ລະກົດ 2015; 
- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ, ສະບັບເລກທີ 60 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ກ ລະກົດ 2015; 
- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ເລກທີ 59/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ12 ທັນວາ 2018; 
- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂ ໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ 12 ພຶດສະພາ 

2017; 
- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງ ເອເລັກໂຕຣນິກ ເລກທ ີ20/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2012; 
- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສ ີ່ສານ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ເລກທ ີ02/ສພຊ, ລົງວັນທ ີ07 ພະຈິກ 

2016; 
- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ ີ38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017; 

- ສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກຂອງອາຊຽນ, ລົງວັນທ ີ04 ມີນາ 2019; 

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ ີ46/ສພຊ, ລົງວັນທີ  26 ທັນວາ 2013; 

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທ ີ70/ສພຊ, ລົງວັນທີ  15 ທັນວາ 2015. 

 

ຮາ່ງນຕິກິ າທີີ່ສະເໜສີາ້ງ ຫ   ປັບປງຸນັັ້ນ ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັນຕິກິ າທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ຫ  ບ ໍ່? 
 ສອດຄ່ອງ      ☐ ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ 
 

 

2.3  ຜນົກະທບົຂອງນຕິກິ າ ຕ ໍ່ທລຸະກດິ                 ☐ໜ້ອຍ     ຫ າຍ        ☐ ບ ໍ່ມີ 

 

ນິຕິກ າ ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບທີີ່ສ າຄັນ ແລະ ເອ ັ້ອອ ານວຍຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນສປປ ລາວ. ນິຕິກ າສະບັບນີັ້ ຈະສົົ່ງເສີມໃຫ້ທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເຂົັ້າສູ່ລະບົບ ໂດຍມີຖານະ
ທາງດ້ານກົດໝາຍທີີ່ຊັດເຈນ ຮັບປະກັນໄດ້ການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ 
ການບ ລິການ [ລາຍລະອຽດຢູູ່ໃນບົດລາຍງານຮ່າງດ າລັດ] 

 

2.4  ຜນົກະທບົຂອງນຕິກິ າຕ ໍ່ງບົປະມານແຫງ່ລດັ  ໜ້ອຍ     ☐ ຫ າຍ        ☐ ບ ໍ່ມີ 

 

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນ າໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດເພີີ່ມເຕີມ ພຽງແຕ່ໃນຂອດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ າລັດວ່າດ້ວຍການ
ຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະບວນການພັດທະນາກົນໄກຄຸ້ມຄອງຂອງລັດໃນຂະແໜງການນີັ້ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແຕ່ວ່າ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ງົບປະມານຈະມີໜ້ອຍ ຍ້ອນວ່າ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສາມາດດ າເນີນໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ມີຢູູ່ແລ້ວເປັນຕົັ້ນຕ  ຕົວຢູ່າງ: ກົມການຄ້າພາຍໃນ, 
ກົມສົົ່ງເສີມການຄ້າ, ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຂະແໜ
ງການອ ີ່ນໆ.  
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3. ການອະທບິາຍຫຍ ໍ້ກຽ່ວກບັຮາ່ງນຕິກິ າ 
3.1  ເປົົ້າໝາຍ: 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຫາ, ລະດັບຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະເກີດ ຈາກບັນຫາ 
ແລະ ຫ ັກຖານທີີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງນັັ້ນເກີດຂຶັ້ນ) 
 

         ເປົົ້າໝາຍຂອງດ າລັດສະບັບນີັ້ແມ່ນເພ ີ່ອກສົົ່ງເສີມວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ທຸລະກິດການ
ຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ພ້ອມທັງເປັນການສົົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຂົັ້າເຖິີ່ງຕະຫ າດທີໃຫຍ່
ຂຶັ້ນຜ່ານຊ່ອງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພ ີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຫັນເປັນທັນສະໃໝຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ້າ ກ ຄ ຂອງຊາດ. 
 

3.2 ຈດຸປະສງົ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ - ເວົັ້າເຖິງນະໂຍບາຍຂອງນິຕິກ າ ລວມທັງ ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວ ກັບນະໂຍບາຍ
ລວມ ຂອງລັດຖະບານ;) 

 

ຈຸດປະສົງຂອງດ າລັດ ແມ່ນເພ ີ່ອ (1) ກ ານົດວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງ (2) ຄຸ້ມ
ຄອງທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, (3) ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາການຄ້າທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກອາຊຽນ [ASEAN Agreement on E-Commerce] (ລາຍລະອຽດຢູູ່ໃນບົດສະເໜີ). 

  

3.3 ຮາ່ງນຕິກິ າທີີ່ສະເໜສີາ້ງ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງຮ່າງນິຕິກ າ ແລະອະທິບາຍເປັນຫຍັງຈຶີ່ງເລ ອກ ຮ່າງນິຕິກ ານີັ້ 
ຖ້າທຽບໃສ່ທາງເລ ອກອ ີ່ນເຊັົ່ນ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທີີ່ໄດຮ້ັບ, ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບຕົວຈິງຂອງລາວ 
ແລະ ບັນຫາອ ີ່ນ) 

 

ເງ ີ່ອນໄຂພ ັ້ນຖານ 

(ໃນບົດສະເໜີ) 

 

ເຫດຜນົສ າລບັການເລ ອກນ າໃຊມ້າດຕະການນີັ້   
(ໃນບົດສະເໜີ) 

 

 

 

 

4. ຜນົກະທບົທີີ່ຄາດຄະເນ 

4.1 ຄາດຄະເນຜນົກະທບົຕ ໍ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສງັຄມົ 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ພິຈາລະນາຜົນກະທົບທັງໝົດທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນຈາກນິຕິກ າທີີ່ສະເໜີສ້າງເຊັົ່ນ ຕ ໍ່ເສດຖະກິດ, ສິີ່ງແວດ-
ລ້ອມ, ການຈ້າງງານ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂະໜາດ /ລະດັບ ຂອງແຕ່ລະຜົນກະທົບ) 
 

ຜົນກະທົບໂດຍລວມຂອງດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍລວມແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້
ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເນ ີ່ອງຈາກໄດ້ກ ານົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງທີີ່ແທດເໝາະກທຸລະ
ກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຜູ້ປະກອບການຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍທີີ່ຊັດ
ເຈນ ຕ ໍ່ກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການທີີ່ຕົນນ າມາຈ ານ່າຍ ຊຶີ່ງກ ເປັນການປົກປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ
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ຊອບທ າຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້. ນອກຈາກນັັ້ນແລ້ວ, ການເປີດໃຫ້ຂະແໜງທຸລະກິດໃໝ່ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຜູ້ຄ້າຂາຍອອນ
ລາຍນອກລະບົບ ສາມາດມີຖານະທາງກົດໝາຍທີີ່ຖ ກຕ້ອງ ກ ຈະເປັນການເພີີ່ມອີກຊ່ອງທາງ ທີີ່ປອດໄພ ແກ່ຜູ້
ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ. 
4.2 ຄາດຄະເນຜນົກະທບົຕ ໍ່ທລຸະກດິ 

(ພິຈາລະນາຜົນກະທົບທັງໝົດທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນຈາກນິຕິກ າທີີ່ສະເໜີສ້າງ ຕ ໍ່ປະເພດ, ກຸ່ມ ແລະຂະໜາດຂອງທຸລະ
ກິດ ລວມທັງ ຂະໜາດ/ລະດັບຂອງແຕ່ລະຜົນກະທົບ) 
 

         ດ າລັດສະບັບນີັ້ກ ານົດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຊຶີ່ງໃນດ້ານດີ ກ ແມ່ນ
ເປັນການຮັບຮູ້ສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍຂອງຜູ້ປະກອກບການອອນລາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົັ້າມາຢູູ່ໃນລະບົບຄຸ້ມ
ຄອງວິສາຫະກິດ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າດ າເນີນທຸລະກິດໃນລະບົບໄດ້ຢູ່າງເຕັມທີີ່. ນອກຈາກນັັ້ນແລ້ວ, ທຸລະກິດຈະ
ສາມາດເຫັນພາບລວມທີີ່ຊັດເຈນ (ເຊັົ່ນ: ຕ້ອງພົວພັນກັບພາກສ່ວນໃດແດ່, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ 
ຂັັ້ນຕອນໃດແດ່  ສ າລັບການຂ ອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກແຕ່ລະປະ
ເພດ; ສິດ, ພັນທະ/ໜ້າທີີ່ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມ ຂອງຜູ້ດ າເນີນທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີຫຍັງແດ່) 
 
        ອີກໃນດ້ານໜຶີ່ງ, ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄຸ້ມຄອງໃນດ າລັດ, ທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກມີພັນທະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ ຊຶີ່ງອາດຈະເກີດຄ່າສິັ້ນເປືອງ
ທີີ່ຈ າເປັນບາງຢູ່າງ ຊຶີ່ງຖ ວ່າບ ໍ່ສູງ ຖ້າທຽບໃສ່ການໄດ້ມາຊຶີ່ງຖານະທາງກົດໝາຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ. 
 

4.3 ຄາດຄະເນຜນົກະທບົຕ ໍ່ລດັຖະບານ 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ກ ານດົລາຍລະອຽດທີີ່ລດັຖະບານ ຈະຕອ້ງເຮດັ ເພ ີ່ອບ ລຫິານຈດັການ ແລະຈດັຕັັ້ງ ປະຕິບັດນິຕິກ າ ທີີ່
ສະ ເໜີສ້າງ ລວມທັງ ຄ່າສິັ້ນເປຶອງທັງໝົດ ທີີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶັ້ນໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະໃນແຕ່ລະປີ. ຕົວຢູ່າງ: ຄ່າ
ສິັ້ນເປຶອງກ່ຽວ ກັບຄ່າບ ລິຫານ ລວມທັງຄ່າສິັ້ນເປືອງໃນການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ າ, ຄ່າສິັ້ນເປືອງໃນການອະ-
ນຸມັດ, ຂ ອະນຸຍາດຕ່າງໆ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ການເກັບກ າບັນທຶກຕ່າງໆ ຫ   ການແຈ້ງ ຫ   ເຜຍີແຜ່ຕ ໍ່ສງັຄົມ/
ທລຸະກິດ.) 

 

     ດ າລັດສະບັບນີັ້ມີເນ ັ້ອໃນທີີ່ເປັນ ການກ ານ ານົດນິຕິກ າ ທີີ່ມີພ ັ້ນຖານມາຈາກຈຸດປະສົງທີີ່ຢາກຈະສົົ່ງເສີມ 
ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກ ຄ ກັນຫັນເປັນທັນສະໃໝດ້ານການຄ້າ ເພ ີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໂລກຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສ ີ່ສານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ. ດ າລັດສະບັບນີັ້ ຈະ
ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານຂອບວຽກງານ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຊຶີ່ງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງທຸກ
ພາກສ່ວນໃນການກ ານົດນະໂຍບາຍໃນຂົງເຂດນີັ້ ແລະ ນ າໃຊ້ຫງົບປະມາຂອງລັດທີີ່ມີຢູູ່ຢູ່າງຈ າກັດ ໃຫ້ເກີດຜົນ
ສູງສຸດ. 
          ນອກຈາກນັັ້ນ, ເພ ີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກ າລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ້າໃນນາມເຈົັ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕ້ອງໄດ້ກ ານົດກົນໄກປະສານງານ ເພ ີ່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງໆ 
ທີີ່ກ ານົດໃນດ າລັດ ເຖິີ່ງແມ້ນວ່າ ໜ່ວຍງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຈະບັດຕົວຈິງຈະແມ່ນບັນດາກົມທີີ່ມີຢູູ່ແລ້ວກ ຕາມ 
ເວົັ້າລວມກ ແມ່ນເນ ີ່ອງຈາກວຽກງານຕິດພັນກັບຫ າຍຂົງເຂດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຕິດພັນກັບຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີ
ການສ ີ່ສານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທະນາຄານ ຊຶີ່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີກົນໄກປະສານງານໃໝ່ ເພ ີ່ອຮັບຜິດຊອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ເວົັ້າສະເພາະກ ແມ່ນວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເປັນວຽກງານໃໝ່ ຊຶີ່ງມີຄວາມຈ າເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຍົກລະດັບໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມ
ອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາໃນຍຸກສະໃໝໃໝ່. 
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5. ການຄົັ້ນຄວາ້ 
5.1 ທາງເລ ອກທີີ່ຈະຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາ   
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ກ ານົດຢູ່າງໜ້ອຍ 3 ທາງເລ ອກ /ວິທີແກ້ໄຂ
ທີີ່ ຈະຕ້ອງໄດພ້ິຈາລະນາ ລວມທັງ ທາງເລ ອກ/ວິທີແກ້ 
ໄຂທີີ່ບ ໍ່ ແມ່ນນິຕິກ າ) 

5.2  ການເລ ອກເອາົວທິກີານສາ້ງ ຫ   ປັບປງຸນຕິກິ າ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ - ອະທິບາຍຜົນສະທ້ອນທີີ່ເປັນ ໄປໄດ້
ຂອງແຕ່ລະທາງເລ ອກ/ວິທີແກ້ໄຂ) 

ກ. ກ ານົດເປັນນິຕິກ າຂັັ້ນກົດໝາຍຂຶັ້ນມາໃໝ່ ເພ ີ່ອແກ້
ບັນຫາ ສະພາບການຂອງຂະແໜງການທີີ່ເປັນຢູູ່ [ເນ ີ່ອງ
ຈາກການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນຂົງເຂດທີີ່ເກີດ
ຂຶັ້ນໃໝ່ ແລະ ມີຫ າຍກົດໝາຍເປັນຫ ັກຢູູ່ແລ້ວ, ທາງ
ຄະນະຄົັ້ນຄວ້າ ເລີຍບ ໍ່ເລ ອກເອົາວິທີແກ້ໄຂນີັ້]. 
ຂ. ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກ າທີີ່ມີຢູູ່ເປັນຕົັ້ນແມ່ນກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນນິຕິກ າຂັັ້ນກະຊວງ. 
[ເນ ີ່ອງຈາກການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນຂົງເຂດທີີ່
ເກີດຂຶັ້ນໃໝ່ ແລະ ຕິດພັນກັບຫ າຍກະຊວງ ຊຶີ່ງຈ າເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ມີກົນໄກເຮັດວຽກຂ້າມກະຊວງ, ວິທີການນີັ້
ເລີຍບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ]້. 
ຄ. ກ ານດົເປນັນຕິກິ າສະເພາະຂັັ້ນດ າລດັ [ວິທີການທີີ່ຖ ກ
ເລ ອກ]. 

 

ເຫດຜນົທີີ່ເລ ອກກ ານດົເປນັນຕິກິ າຂັັ້ນ
ດ າລດັ ແມ່ນເນ ີ່ອງຈາກ (1) ວຽກງານການຄ້າທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກນັັ້ນເປັນວຽກ ທີີ່ຕິດພັນກັບຫ າຍຂະ     
ແໜງການໃນກົງຈັກລັດຖະບານ, (2) ວຽກງານການ
ຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກເປັນວຽກງານໃໝ່ ແລະ ມີ
ການປັບຕົວໄວ ເນ ີ່ອງຈາກເປັນຂະແໜງທີີ່ຂະຫຍາຍ
ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຕັກໂນໂລຊີີ່
ການສ ີ່ສານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານສະໃໝໃໝ່, (3) ນິຕິກ າ
ສະບັບນີັ້ແມ່ນເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. ການທາບທາມຄ າເຫນັ 

6.1  ຜູມ່ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ທີີ່ຈະທາບທາມຄ າເຫນັ 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ - ໃຫກ້ ານດົຜູທ່ີີ່ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງທີີ່ຈະຖ ກ
ທາບ ທາມຄ າເຫນັ ໃນໄລຍະຮາ່ງນຕິກິ າ) 
 

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອ ີ່ນ
ຕ ໍ່ໄປນີັ້ຈະໄດ້ຮັບການທາບທາມຄ າເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດ   
ໝາຍ:  

ພາກລດັ: ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງ
ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ ີ່ສານ, 
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ກະຊວງການເງິນ, 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສຶກສາ, ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນາທ າ[ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ];  

6.2  ຜນົການທາບທາບຄ າເຫນັ 

ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ
ດ້ານເນ ັ້ອໃນ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນດ້ານນະໂຍບາຍ 
ຂອງດ າລັດສະບັບນີັ້. 
(ຄດັຕດິບດົລາຍງານການທາບທາມຄ າເຫນັທົົ່ວ
ປະເທດ) 
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ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການປະຊາສງັຄມົ: ສະພາການ
ຄ້າ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດການຄ້າຕ່າງໆ [ຂັັ້ນສູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ] 

 

7. ຄວາມສ າຄນັ 

7.1 ທາ່ອຽງທລຸະກດິທີີ່ຈະຖ ກກະທບົ 

- ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າທີີ່ຖ ກກະທບົ: ທຸກຂະແໜງການ ເນ ີ່ອງຈາກ ເປັນການກ ານົດມາດຕະການຕ ໍ່
ອຸດສາຫະກ າຈ ານ່າຍສິນຄ້າ ຊຶີ່ງເປັນສ່ວນສ າຄັນໃນຂັັັ້ນຂອດສຸດທ້າຍຂອງຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານຂອງທຸກໆ
ອຸດສາຫະກ າ ເປັນຕົັ້ນຕົັ້ນແລ້ວແມ່ນ ອຸດສາຫະກ າທີີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດແກ່ສິນຄ້າອຸປະໂພກ ຫ   ບ ລິໂພກ 
ແລະ ການບ ລິການໃນຊີວິດປະຈ າວັນທົົ່ວໄປ. 

- ຈ ານວນຂອງທລຸະກດິ: 1 ຂະແໜງການບ ລິການຫ ັກ (ທຸລະກິດຈ ່ານ່າຍສິນຄ້າ). 
- ທລຸະກດິທີີ່ໜາ້ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ: ທຸລະກິດຈ ່ານ່າຍສິນຄ້າ (ການຄ້າຂາຍຍົກ - ຂາຍຍ່ອຍ, ໃຫ້  

ບ ລິການຕະຫ າດ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ), ແລະ ການບ ລິການອ ີ່ນໆ... 
 

7.2 ຜນົກະທບົດາ້ນການແຂງ່ຂນັ 

ນິຕິກ າທີີ່ສະເໜີສ້າງ ຈະຈ າກັດການແຂ່ງຂັນ ໃນ ສປປ ລາວ:      ☐ ແມ່ນ       ບ ໍ່ແມ່ນ 

 

ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາອະທິບາຍວ່າເປັນໄປໄດແ້ນວໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງ:………………………………… 

 

7.3 ພນັທະຕ ໍ່ສາກນົ 

ຮ່າງນິຕກິ າ ທີີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະຕ ໍ່ສາກົນ         ແມ່ນ     ☐ ບ ໍ່ແມ່ນ 

 

ຖ້າແມ່ນ, ແມ່ນພັນທະອັນໃດ: 

☐WTO                 AEC                ☐ FTA           ATISA ສະບັບປັບປຸງ  ແຜນການເຊ ີ່ອມໂຍງ
ເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນຂອງອາຊຽນ          ☐ ອ ີ່ນໆ (ກ ານົດແຈ້ງ) ສອດຄ່ອງກັບພັນທະ WTO  ແລະ  ATIGA  

 

ຖ້າແມ່ນ, ຮ່າງນິຕິກ າທີີ່ສະເໜີສ້າງ ສອດຄ່ອງກັບພັນທະຕ ໍ່ສາກົນນັັ້ນ:    ແມ່ນ     ☐ ບ ໍ່ແມ່ນ 

 

ຮ່າງດ າລັດສະບັບດັົ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກອາຊຽນ (ASEAN 

Agreement on Ecommerce) 

 

 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ສ າລັບຂ ໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງ ີ່ອນໄຂຕ ໍ່ພັນທະສາກົນ ແມ່ນສອບຖາມເພີີ່ມເຕີມນ າ ກົມ ນຄຕ) 

7.4 ລະດບັການວເິຄາະ ແລະ ການທາບທາມຄ າເຫນັທີີ່ຈ າເປນັ (ໃນໄລຍະຮາ່ງນຕິກິ າ) 
ຕົວຊີັ້ວັດຄວາມສ າຄັນ ໜ້ອຍ ຫ າຍ 

ຈ ານວນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ທີີ່ຖ ກຜົນກະທົບ 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ - ຫ າຍ ໝາຍເຖິງມີຂະແໜງການສ່ວນໃຫຍ່/ທັງໝົດທີີ່ຖ ກກະທົບ) 
☐  

ຈ ານວນທລຸະກິດທັງໝົດທີີ່ຖ ກກະທົບ 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ - ຫ າຍ ໝາຍເຖິງ  ຫ າຍກວ່າ 30% ຂອງທຸລະກິດໃນຂະແໜງໃດໜຶີ່ງ ຫ   
20% ຂອງທລຸະກິດລາວທີີ່ຖ ກກະທົບ) 

☐  

ຜົນກະທົບດ້ານຄ່າສິັ້ນເປືອງຕ ໍ່ແຕ່ລະທລຸະກິດ (ສະເລ່ຍ) 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ - ຫ າຍ ແມ່ນໝາຍເຖິງ  ຫ າຍກວ່າ 800.000 ກີບ ຕ ໍ່ທລຸະກິດໜຶີ່ງ) 

 ☐ 
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ລະດັບການປູ່ຽນແປງທຽບກັບວິທີການເຮັດທຸລະກິດທີີ່ມີຢູູ່ແລ້ວ 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ- ຂ ໍ້ແນະນ າ - ຫ າຍ ໝາຍເຖິງການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ໍ່ການ ດ າເນີນ
ທຸລະກິດ) 

 ☐ 

ການບ ໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຮ່າງນິຕິກ າທີີ່ສະເໜີສ້າງ ໂດຍພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງທີີ່ຖ ກກະທົບ 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຫ າຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງພາກ ສ່ວນ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໜ້ອຍໜຶີ່ງ/ບ ໍ່ມີເລີຍ) 

 ☐ 

ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ຖ້າວ່າໜຶີ່ງໃນຕົວຊີັ້ວັດ ຫາກມີຄວາມສ າຄັນ ກ ຖ ວ່ານິຕິກ າທີີ່ສະເໜີສ້າງ ມີຄວາມສ າຄັນ ຊຶີ່ງ 
ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຮັດການວີເຄາະແບບລົງເລິກ ແລະການທາບທາມຄ າເຫັນ ຢູ່າງກວ້າງຂວາງກັບພາກສ່ວນ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບນິຕິກ ານັັ້ນ. 

 

8. ການຊວ່ຍເຫ  ອໃນການປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ການທບົທວນຄ ນ  
8.1 ການຊວ່ຍເຫ  ອໃນການປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍໃຫສ້ອດຄອ່ງ  
(ຂ ໍ້ແນະນ າ - ກ ານດົອນັໃດແດ)່ 
ລັດຖະບານ ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫ  ອທຸລະກິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີີ່ສອດຄ່ອງຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຮ່າງນິຕິກ າທີີ່ສະເໜີ, ຖ້າຫາກ 
ລັດຖະບານ ນ າໃຊ້ກົດ ໝາຍໃໝ່ທີີ່ໄດ້ນ າສະເໜີນັັ້ນ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະສານ
ສົມທົບກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດ ລວມທັງບັນດາສະມາຄົມທຸລະກິດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ
ເຜີຍແຜຜ່ົນປະໂຫຍດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດດັົ່ງກ່າວ. ພ້ອມນັັ້ນ, ກ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພິມເຜີຍແຜ່ຕ ໍ່
ສາທາລະນະຊົນ ເພ ີ່ອຮັບຊາບ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນໃນການນ າໃຊ້ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວ. 
 

 

8.2 ການທບົທວນຄ ນ ຫ ງັຈາກການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

(ຂ ໍ້ແນະນ າ - ກ ານົດເວລາໃດທີີ່ຄວນຈະເຮັດການທົບທວນຄ ນນິຕິກ າ ຫ ັງຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຜູ່ໃດເປັນຜູ່
ເຮັດ ແລະ ກ ານົດຈຸດປະສົງ ໂດຍສະເພາະ ຂົງເຂດການທົບທວນຄ ນ) 
 

ອາດຈະມີການທົບທວນຄ ນ 1 ປີ ຫ ັງຈາກມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

 

 

9. ການຕກົລງົເຫນັດ ີ

ຮາ່ງບດົປະເມນີຜນົສະບບັສດຸທາ້ຍ (ຂັັ້ນສດຸທາ້ຍ) 
#  ແມນ່/ບ ໍ່ແມນ່ 

1. ໄດມີ້ການປະເມີນຄ ນຜົນກະທົບທັງໝົດ (ລວມມີຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ, ການແຂ່ງ ຂັນ, 

ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ? ) 
ແມ່ນ 

2. ໄດມີ້ການພິຈາລະນາຄ່າສິັ້ນເປືອງໃນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງພາກທຸລະກິດ 
ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລັບເວລາ, ພະນັກງານ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການແນະນ າຂອງຊ່ຽວຊານ ແລະ
ອຸປະກອນ ຫ  ບ ໍ່? 

ຍັງ 

3. ໄດມີ້ການທາບທາມຄ າເຫັນຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ທຸລະກິດ, ລັດຖະບານ, ຊຼຸມຊົນໃນ ສັງ-
ຄົມ) ຫ  ບ ໍ່ ກ່ຽວກັບທາງເລ ອກ/ວິທແີກ້ໄຂ ລວມທັງຄວາມຈ າເປັນ ໃນການສະເໜີຮ່າງນິຕິ ກ າ? 

ແມ່ນ 

4. ຮ່າງນິຕກິ າ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບນິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ ີ່ນ ໃນລະດັບດຽວກັນ ຫ   ສູງກວ່າ ບ ໍ່ 
ລວມທັງພັນທະຕ ໍ່ສາກົນ? 

ແມ່ນ 

5. ໄດເ້ຮັດບົດປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານການເງິນ ຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ບ ໍ່? ຍັງ 




