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ບດົປະເມນີຜົນກະທບົ 
ຂອງຮ່າງປບັປງຸ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທລຸະກ າທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 

 
1. ຂ ໍ້ມນູຕດິຕ ໍ່ພວົພນັ ແລະ ກ ານດົເວລາໃນການສາ້ງ ຫ ຼື ປບັປງຸນຕິກິ າ  

1.1 ຂ ໍ້ມນູຕດິຕ ໍ່ພວົພນັ 

ຊຼືື່ ກະຊວງ: ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຼືື່ສານ 
ຊຼືື່ກົມ/ພະແນກ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ 
ພະນັກງານທີື່ຮັບຜິດຊອບ: ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມ 
ເບີໂທລະສັບ: 021 253323 / ມຼືຖຼື: 020 97896451 
ອີເມລ: dit@most.gov.la  

 
1.2  ຊຼືື່ ນຕິກິ າ 

ຊຼືື່ຮ່າງນິຕິກ າ:  ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບປັບປຸງ) 
ຮ່າງນິຕິກ າແມ່ນສະບັບ:           ໃໝ່                 ປັບປຸງ 

 

1.3 ກ ານດົເວລາ 
ກ ານົດເວລາ ໃນການປັບປຸງກດົໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ນັບແຕ່ເລີື່ມສ້າງ ຈົນເຖິງສ າເລັດ 
- ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດວ້ຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
- ສ າເລັດປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ພາຍໃນປີ 2022; 
- ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງ ຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍວາ່ດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
- ສ າເລັດການສ້າງຮ່າງປບັປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ພາຍໃນເດຼືອນ ພຶດສະພາ ປີ 

2022; 
- ສ າເລັດການທາບທາມຄ າຄິດຄ າເຫັນຢູູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ພາຍໃນເດຼືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2022;  
- ສ າເລັດການທາບທາມຄ າຄິດຄ າເຫັນຢູູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ທັງ 3 ພາກ ພາຍໃນເດຼືອນ ກ ລະກົດ ປີ 2022; 
- ສ າເລັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລຼືຮ່ວມກັບ ກະຊວງຍຸດຕິທ າ ກຽ່ວກັບເນຼືັ້ອໃນ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງປັບປຸງກົດ

ໝາຍ ວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນເດຼືອນ ກ ລະກົດ ປີ 2022; 
- ສະເໜີຂ ພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈ າເດຼືອນ ສິງຫາ ປີ 2022; 
- ສະເໜີເຂົັ້າກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທຼືື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນທ້າຍປີ 2022 ເພຼືື່ອ

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ. 
 

2. ບນັຫາ ແລະ ຈດຸປະສງົ 
2.1 ບນັຫາ 

  

 



2 
 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບປີ 2012) ໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທຼືື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ແລະ ທ່ານ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ
ສະບັບດັັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2013. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສະບັບນີັ້ ຖຼືວ່າເປັນນິຕິກ າ
ທີື່ຮອງຮັບຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານຕ ໍ່ກັບ ການເຮັດທຸລະກ າ ຫ ຼື ການເຮັດຂ ໍ້ຕົກລົງ ຫ ຼື ການເຮັດສັນຍາ ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ຫ ຼື ທາງອອນລາຍ ລະຫວ່າງຜູ້ຕົກລົງຊຼືັ້ ແລະ ຜູ້ຕົກລົງຂາຍສິນຄ້າ ແລະ/ຫ ຼື ການບ ລິການ, ການຮັບຮູ້ເອກະສານທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກທີື່ນ າໃຊ້ເປັນທາງການ, ຮັບຮູ້ການນ າໃຊ້ລາຍເຊັນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຊຶື່ງໄດ້ແຍກປະເພດຕາມລະດັບ
ຄວາມປອດໄພຂອງການນ າໃຊ້ຕ ໍ່ກັບທຸລະກ າ ພ້ອມດຽວກັນກ ໄດ້ໃຫ້ສິດການເຮັດທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ມີ
ຜົນສັກສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ ຊຶື່ງກົດໝາຍດັັ່ງກ່າວ ມີພຼືັ້ນຖານມາຈາກກົດໝາຍສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
(UNCITAL Model Law (ກົດໝາຍຕົັ້ນແບບ) ຊຶື່ງຖຼືວ່າມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ມີລັກສະນະສົັ່ງເສີມ. 

 ພາຍຫ ັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າການຊົມໃຊ້ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກຢູູ່ພາຍໃນ
ປະເທດແມ່ນນັບມຼືັ້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງແຜ່ຫ າຍ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ ຮັບຮູ້ ແລະ ນ າໃຊ້ທຸລະກ າທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເຂົັ້າໃນການດ າລົງຊີວິດເປັນກ້າວໆ ເຊັັ່ນ: ການຈ່າຍຄ່າສາທາລະນູປະໂພກຜ່ານແອັບພີເກເຊິນເທິງມຼືຖຼື (ຄ່າ
ໄຟຟ້າ, ຄ່ານ ໍ້າປະປາ,...ອຼືື່ນໆ), ການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍປະຈ າວັນ (ອາຫານ, ເຄຼືື່ອງນຸ່ງຫົັ່ມ, ເຄຼືື່ອງດຼືື່ມ, ເຄຼືື່ອງສ າອາງ,..
ອຼືື່ນໆ), ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ບ ລິການບາງຂະແໜງ ໄດ້ພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນກັນປັບປູ່ຽນຈາກຮູບແບບບ ລິການດັັ້ງເດີມ 
ຫັນມານ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ທັນສະໄໝ ເຂົັ້າໃນການບ ລິການຂອງຕົນ ເພຼືື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ 
ແລະ ທັງເປັນການດຶງດູດແນໃສ່ສ້າງຖານລູກຄ້າຂອງຕົນເອງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເຊັັ່ນ: ທະນາຄານ, ການຄ້າ, ບ ລິການ, 
ຂົນສົັ່ງ ແລະ ອຼືື່ນໆ. ສ າລັບພາກສ່ວນອົງການລັດ ກ ເຫັນວ່າມີການປະຍຸກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົັ້າມານ າໃຊ້ໃນຂອດການ
ບ ລິການຂອງລັດຫ າຍຂຶັ້ນ ເຊັັ່ນ: ລະບົບຊ າລະຄ່າທ ານຽມທາງ, ລະບົບຊ າລະຄ່າອາກອນທີື່ດິນ, ລະບົບໜັງສຼືຜ່ານແດນ
ເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Passport), ລະບົບພາສີປະຕູດຽວ (National Single Windrow), ແລະ ອຼືື່ນໆ.  

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ລັດຖະບານ ກ ຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ ປັກດັນໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ 
ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າກ່ຽວຂ້ອງຈ ານວນໜຶື່ງອອກສູ່ສັງຄົມ ເຊັັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ າລະສະສາງ, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂ ໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນຕົັ້ນ. ແຕ່
ພາຍຫ ັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ໃນໄລຍະ 01 ປີກວ່າ ເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດດ້ານຂອດຂອງການຄຸ້ມຄອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ສ່ວນໃນ
ເບຼືັ້ອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ກ ມີຄວາມສັບສົນ. ນອກນັັ້ນ ເຫັນວ່າເນຼືັ້ອໃນຂອງ
ກົດ  ໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບປີ 2012) ຍັງບ ໍ່ທັນສາມາດເຊຼືື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພຼືັ້ນ 
ແລະ ສາກົນໄດ້ຢູ່າງພຽງພ  ໂດຍສະເພາະດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງກັບອະນຸສັນຍາປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການໃຊ້ການສຼືື່ສານ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃນສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ (United Nations Convention on the Use of Electronic 

Communications in international Contracts (New York, 2005)).  
ຈາກບັນຫາທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເນຼືັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ເພຼືື່ອໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ລະອຽດ, 

ຮັດກຸມ, ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົັ່າ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມໃນໄລຍະປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025), ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ 
(2021-2040) ຍູດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

2.2  ຈຸດປະສງົ 
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ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີຈຸດປະສົງ ດັັ່ງນີັ້: 
1) ເພຼືື່ອເຮັດໃຫ້ເນຼືັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ລະອຽດ, ຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ

ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະປະຈຸບັນ; 
2) ເພຼືື່ອໃຫ້ເນຼືັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍເປັນພຼືັ້ນຖານຮອງຮັບນິຕິກ າສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍສະເພາະເພຼືື່ອ

ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບອະນຸສັນຍາປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການໃຊ້ການສຼືື່ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃນສັນຍາລະຫວ່າງ
ປ ະ ເ ທ ດ  (United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in 

international Contracts); 

3) ເພຼືື່ອໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ເປັນເຄຼືື່ອງມຼືຊຸກຍູ້ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ານວຽກງານທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
 

3. ການຄົັ້ນຄວາ້ ແລະ ທາງເລຼືອກທີື່ໄດພ້ຈິາລະນາ 
3.1 ທາງເລຼືອກທ ີ1: ຮກັສາຕາມສະພາບໃນປດັຈບຸນັ 
ຖ້າ ສປປ ລາວ ຫາກຍັງສຼືບຕ ໍ່ນ າໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບປີ 2012), ລັດຖະ 

ບານ ກ ຄຼືອົງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງເພີື່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ກັບກົດ
ໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັດກັນຂອງບາງບົດບັນຍັດທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກກັບກົດໝາຍ
ອຼືື່ນທີື່ສ້າງຂຶັ້ນໃໝ່. 

o ຜົນດ.ີ 

- ບ ໍ່ສູນເສຍງົບປະມານຂອງລັດທີື່ຈະນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ; 

- ຈ ານວນບົດບັນຍັດທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກ ບ ໍ່ເພີື່ມຂຶັ້ນ. 
o ຜົນເສຍ. 

- ບາງບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ອາດມີການຂັດກັນກັບກົດໝາຍອຼືື່ນທີື່ສ້າງ
ຂຶັ້ນໃໝ່ ເຊັັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບປີ 2018); 

- ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຈະບ ໍ່ມີຄວາມສະດວກ, ບ ໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົັ່າທີື່ຄວນ, 
ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອາດຂາດຄວາມເຊຼືື່ອຖຼື ແລະ ຄວາມໝັັ້ນໃຈ ຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ທຸລະກ າທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ; 

- ຈະເປັນອຸປະສັກໃນການເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
 

3.2 ທາງເລຼືອກທ ີ2: ວທິກີານແກ້ໄຂທີື່ບ ໍ່ແມນ່ນຕິກິ າ 
ໃນການແກ້ໄຂວຽກງານຄຸ້ມຄອງທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກດ້ວຍທາງເລຼືອກອຼືື່ນ ຊຶື່ງບ ໍ່ແມ່ນການອອກນິຕິ

ກ າມາຄຸ້ມຄອງນັັ້ນ ລັດຖະບານ ຄຼືອົງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງໄດເ້ພີື່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ໃຫ້ຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງ, ສັງຄົມ, ຫວົໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ ມສີະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບຽບກົດໝາຍອຼືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂອ້ງຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ; ຕ້ອງຍົກລະດັບ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນ
ຂົງເຂດ ອົງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ສາມາດນ າໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍຢູ່າງຖຼືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າໃຈ ກົດໝາຍອຼືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົດໝາຍຂອງສາກົນ ໄດ້ຢູ່າງເລິກເຊິື່ງ ຊຶື່ງ
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ທາງເລຼືອກດັັ່ງກ່າວນີັ້ ອີງໃສ່ບດົຮຽນຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດ
ຕອບສະໜອງໄດ້ດີເທົັ່າທີື່ຄວນ.  

o ຜົນດີ. 

- ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ສັງຄົມ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ  ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຫ າຍຂຶັ້ນ.  

o ຜົນເສຍ. 

- ມີການນ າໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີື່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດເປັນຈ ານວນຫ າຍເຂົັ້າໃນ
ການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ; 

- ບ ໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ເຕັມຮູບແບບ; 
- ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີຄວາມຈ າກັດ. 

 

3.3 ທາງເລຼືອກທ ີ3: ການສາ້ງ ຫ ຼື ປບັປງຸນຕິກິ າ 
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກ ເປັນເຄຼືື່ອງມຼືໃນການ

ສົັ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຮັດໃຫ້ການນ າໃຊ້ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ 
ຂະຫຍາຍຕົວຂຶັ້ນເປັນກ້າວໆ ເມຼືື່ອທຽບໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຖິງ
ຢູ່າງໃດກ ຕາມ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບອະນຸສັນຍາ
ສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫ ີກລ້ຽງໄດ້ໃນການຂັດກັນກັບບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍອຼືື່ນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ຂອດຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນັັ້ນ ເຫັນວ່າຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງກົດໝາຍຄຼືນ. 

ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ 
ແລະ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເຄຼືື່ອນໄຫວວຽກງານທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີື່ຕິດພັນກັບ ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, 
ຂ ໍ້ຄວາມທີື່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີື່ນ າໃຊ້ໂດຍອົງການລັດ, 
ການນ າໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ສຼືື່ກາງ ແລະ ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ; ຊຶື່ງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ໄດ້ກ ານົດຫ ັກການ, 
ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພຼືື່ອຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົັ່ງເສີມວຽກງານທຸລະກ າທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຍຸກການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນຕ ໍ່ໜ້າ ແບບຍຼືນ
ຍົງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

o  ຜົນດີ. 

- ເປັນເຄຼືື່ອງມຼືໃຫ້ລັດ ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ານວຽກງານທຸລະກ າທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກທີື່ມີປະສິດທິພາບ; 

- ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການຂັດກັນຂອງບາງບົດບັນຍັດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກກັບ
ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍອຼືື່ນທີື່ສ້າງຂຶັ້ນມາໃໝ່ພາຍຫ ັງ; 

- ຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ ແລະ ສົັ່ງເສີມທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ປົກປ້ອງສິດ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
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- ສ້າງຄວາມເຊຼືື່ອໜ້າເຊຼືື່ອຖຼື ແລະ ຄວາມໝັັ້ນໃຈ ຕ ໍ່ການທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ
ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

- ມີມາດຕະການທີື່ເໝາະສົມ ໃນການສະກັດກັັ້ນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ທີື່ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍຕ ໍ່ຜູ້
ຊົມໃຊ້ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ທີື່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມສະຫງົບ ແລະ 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ; 

- ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

o ຜົນເສຍ. 

- ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານ ເຂົັ້າໃນການເຄຼືື່ອນໄຫວປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ແລະ ການສ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍຕ່າງໆ; 

- ລັດຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານ ເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກສະບັບປັບປຸງ ເປັນຕົັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນການເຄຼືື່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງສະບັບນີັ້. 

 

3.4 ການເລຼືອກເອາົວທິກີານສາ້ງ ຫ ຼື ປບັປງຸນຕິກິ າ 
3.4.1 ເຫດຜນົ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສະບັບປີ 2012) ຊຶື່ງນ າໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ເຫັນວ່າບາງ
ພາກ, ບາງໝວດ ທີື່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ໃນກົດໝາຍຍັງບ ໍ່ທັນລົງເລິກລາຍລະອຽດ ເພຼືື່ອຕອບສະໜອງກັບສະພາບການ
ຂະຫຍາຍຕວົທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ. ນອກນັັ້ນ ເຫັນວ່າເນຼືັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍຍັງບ ໍ່ທັນຮອງຮັບນິຕິກ າ
ສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍສະເພາະເພຼືື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບອະນຸສັນຍາປະຊາຊາດວາ່ດ້ວຍການໃຊ້ການ
ສຼືື່ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃນສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ (United Nations Convention on the Use of 

Electronic Communications in international Contracts). ຍິື່ງໄປກວາ່ນັັ້ນ ຍັງເຫັນວ່າບາງບົດບັນຍັດ
ຂອງກົດໝາຍແມ່ນຂັດກັບບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍອຼືື່ນທີື່ສ້າງຂຶັ້ນໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ເປັນຕົັ້ນ ໃນຂອດຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຕ ໍ່ການທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 
ນອກຈາກນີັ້ ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈະເຂົັ້າເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນໃນຕ ໍ່ໜ້າ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກະ ກຽມເຂົັ້າເປັນພາຄີຂອງ WTO ດ້ານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (E-Commerce). 
ຍ້ອນເຫັດຜົນທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ ຄຼືກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ຈຶື່ງເລຼືອກເອົາການ
ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ. 

 
ນິຕິກ າທີື່ຈະສ້າງ ນອນຢູູ່ໃນປະເພດນິຕິກ າທີື່ຕ້ອງເຮັດບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກ າບ ໍ່? 
 
                  ແມ່ນ                 ບ ໍ່ແມ່ນ 
 

 

3.4.2 ການປບັປງຸຮາ່ງນຕິກິ າ 
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ຖ້າແມ່ນການປັບປຸງຮ່າງນິຕິກ າ, ໃຫ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ າ
ດັັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

 
3.4.3 ຜນົກະທບົດາ້ນການແຂງ່ຂນັທາງທລຸະກດິ 

ນິຕິກ າທີື່ສະເໜີສ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງຈະຈ າກັດການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຫ ຼື ບ ໍ່? 
 
         ຈ າກັດ                 ບ ໍ່ຈ າກັດ 

 
3.4.4 ພນັທະຕ ໍ່ສາກນົ 

ຮ່າງນິຕິກ າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະຕ ໍ່ສາກົນ ຫ ຼື ບ ໍ່?          ແມ່ນ          ບ ໍ່ແມ່ນ    
ຖ້າແມ່ນ, ແມ່ນພັນທະອັນໃດ: 
 

 WTO            AEC           FTA           ອຼືື່ນໆ (ອະນຸສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ) 

 
ຖ້າແມ່ນ, ຮ່າງນິຕິກ າທີື່ສະເໜສີ້າງນັັ້ນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະຕ ໍ່ສາກົນນັັ້ນ ຫ ຼື ບ ໍ່? 
 

ສອດຄ່ອງ              ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ 
 
3.4.5 ນຕິກິ າທີື່ພວົພນັ 

ນິຕິກ າທີື່ພົວພັນກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ປະກອບມີ ດັັ່ງນີັ້: 
1) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂ ໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ, 

ລົງວັນທີ 08 ທັນວາ 2008; 
2) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 59/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018; 
3) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 

ພຶດສາພາ 2017; 
4) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010;  

5) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຊ າລະສະສາງ ສະບັບເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ພະຈິກ 2017; 
6) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນ ອາຊະຍາກ າທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ສະບັບເລກທີ   

61/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ກ ລະກົດ 2015; 
7) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 

2017; 
8) ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017; 
9)  ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 06 ທັນວາ 2018; 
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10) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ສະບັບເລກທີ 51/ສພຊ, ລົງວັນທີ 
22 ມິຖຸນາ 2018;  

11) ອະນຸສັນຍາປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການໃຊ້ການສຼືື່ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ 
(United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in international 

Contracts (New York, 2005)); 

12) ກົດໝາຍຕົັ້ນແບບ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (UNCITRAL 

Model Law on electronic signature (2001)); 

13) ກົດໝາຍຕົັ້ນແບບ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (UNCITRAL 

Model Law on electronic commerce (1996)). 

 
ນອກຈາກນິຕິກ າທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກ

ໂຕຣນິກ ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ, ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040) ຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງ
ຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025). ໄດ້ສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າກົດໝາຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, 
ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ. 

 

4. ຄາດຄະເນຜນົກະທບົ ແລະ ການທາບທາມຄ າເຫນັ 
4.1 ສງັຄມົ 

4.1.1  ຜນົກະທບົ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກນີັ້ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພຼືື່ອຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າເທົັ່າທຽມກັນທາງດ້ານ

ກົດໝາຍຂອງການເຮັດສັນຍາ, ການນ າໃຊ້ເອກະສານ ໃນຮູບແບບດັັ້ງເດີມ (ແບບເຈັັ້ຍ) ກັບໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣ 
ນິກ, ເພຼືື່ອສ້າງຄວາມເຊຼືື່ອຖຼື ແລະ ຄວາມໝັັ້ນໃຈ ຕ ໍ່ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກວ່າມີຄວາມປອດໄພດ້ານຂ ໍ້ມູນເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ຊຶື່ງຖ້າຜູ້ໃດລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແມ່ນຈະຖຼືກມາດຕະການລົງໂທດ, ປັບໃໝໃນການກະທ າຜິດດັັ່ງກ່າວ. 

o ຜົນກະທົບທາງບວກ: 
- ຕອບສະໜອງການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣ

ນິກ; 
- ສົັ່ງເສີມການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົັ້າໃນທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູູ່ສັງຄົມໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນກວ່າເກົັ່າ; 
- ສົັ່ງເສີມການທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການບ ລິການຂອງ

ລັດແກ່ສັງຄົມ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຂຶັ້ນກວ່າເກົັ່າ. 
o ຜົນກະທບົທາງລບົ: ບ ໍ່ມ ີ

 
4.1.2  ເງຼືື່ອນໄຂໃນການປະຕບິດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກ າທາງເອເລກັໂຕຣນິກ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກນີັ້ ກ ານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ 
ກ່ຽວກັບການສາ້ງ, ການນ າໃຊ້, ການຮັບຮູ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພຼືື່ອ
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ຮັບປະກັນ ການນ າໃຊ້, ການສົັ່ງເສີມທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ການເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກ
ພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ແຕ່ເນຼືື່ອງຈາກວ່າເປັນກົດໝາຍທີື່ຕິດພັນກບັຫ າຍຂະແໜງການ ຈຶື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຮັບຮູ້, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 

 

 
ຄາດຄະເນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ຕ ໍ່ບກຸຄນົໃນການປະຕບິດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກ າທາງເອເລກັໂຕຣນກິ: 

 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ (ຖ້າມີ) : ບ ໍ່ມີ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນແຕ່ລະປີ: ບ ໍ່ມີ 

 

4.1.3  ການທາບທາມຄ າເຫນັ 
ການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສະບັບປັບປຸງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ຈະໄດ້ທາບທາມຄ າເຫັນຢູ່າງກວ້າງຂວາງຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດດ້ວຍຫ າຍວິທີ ເປັນຕົັ້ນ ການທາບທາມຄ າເຫັນຜ່ານເວັບໄຊຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, 
ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພຼືື່ອປະກອບຄ າເຫັນ. ຊຶື່ງຜົນຈາກການທາບທາມພາກສ່ວນຕ່າງໆນັັ້ນ ຖຼືໄດ້ວ່າຮັບຄ າເຫັນທີື່
ຫ າກຫ າຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການພິຈາລະນາຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງເນຼືັ້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພຼືື່ອໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນສັງຄົມປະຈຸບັນ.  

 
4.1.4 ສະຫ ບຸ  

ຕວົຊີັ້ວດັຜນົກະທບົ ບ ໍ່ມ ີ ໜອ້ຍ ຫ າຍ 
ຈ ານວນຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ຊຸມຊົນສ່ວນໃຫຍ່/ທັງໝົດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ) 

   

ຈ ານວນບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ 20% ຂອງຊຸມຊົນ/ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ) 

   

ຜົນກະທົບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ ໍ່ບກຸຄົນ (ສະເລ່ຍ) 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ຫ າຍກວ່າ 800,000 ກີບຕ ໍ່ບຸກຄົນ) 

   

ລະດັບປູ່ຽນແປງຕ ໍ່ວິທີການດ າລົງຊີວິດຂອງບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ມີຜົນກະທົບຫ າຍ ຕ ໍ່ວິທີການດ າລົງຊີວິດຂອງບຸກຄົນ) 

   

ການບ ໍ່ເຫັນດີຂອງບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ຮ່າງນິຕິກ າທີສະເໜີສ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບນັັ້ນ ແມ່ນມີໜ້ອຍ ຫ ຼື ບ ໍ່ມີເລີຍ) 

   

 

4.2 ພາກທລຸະກດິ 
4.2.1 ຜນົກະທບົ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສະບັບປັບປຸງນີັ້ ຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ການລົງທຶນ, ຕ ໍ່ເຈົັ້າຂອງ 

Platform ທີື່ຕ້ອງການໃຫ້ບ ລິການປະຊາຊົນ.  
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o ຜົນກະທົບທາງບວກ: 
- ສ້າງຄວາມເຊຼືື່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ຫັນມາລົງທຶນໃສ່ໃນຂົງເຂດນີັ້; 
- ຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີື່ປອດໄພ; 
- ເປັນການສົັ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແບບຍຼືນຍົງ. 
- ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.  

o ຜົນກະທົບທາງລົບ: ບ ໍ່ມີ 
4.2.2 ເງຼືື່ອນໄຂໃນການປະຕບິດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກ າທາງເອເລກັໂຕຣນິກ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສະບັບປັບປຸງ ຖຼືວ່າມີຄວາມສະດວກພ 

ສົມຄວນ ເນຼືື່ອງຈາກວ່າ ຫ າຍພາກສ່ວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົັ່າ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຮູ້ຕ ໍ່ກົດ 
ໝາຍດັັ່ງກ່າວມາກ່ອນແລ້ວ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຍັງຕ້ອງໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ສ້າງຈິດສ ານຶກໃຫ້
ສັງຄົມ ຮັບຮູ້, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ເຄົາລົບ ລະບຽບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກຢູ່າງຈິງຈັງ, ເຂັັ້ມງວດ. 

 

ຄາດຄະເນຄ່າສິັ້ນເປືອງສະເລ່ຍຕ ໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການປະຕິບັດນິຕິກ າ: 
ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ ເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ (ຖ້າມີ): ມ ີ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນແຕ່ລະປີ: ມ ີ

 

4.2.3  ການທາບທາມຄ າເຫນັ 
ການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະໄດ້ທາບທາມຄ າເຫັນ

ຢູ່າງກວ້າງຂວາງຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ, ບັນດານັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 
ຢູູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເຊັັ່ນ ການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດ, ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພຼືື່ອປະກອບ
ຄ າເຫັນ, ລວມທັງສາກົນ. ຊຶື່ງຂ ໍ້ມູນຈາກການທາບທາມຄ າເຫັນທີື່ຫ າກຫ າຍ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງເນຼືັ້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພຼືື່ອໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສາມາດເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກ
ພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
 

4.2.4 ສະຫ ບຸ 
 

ຕວົຊີັ້ວດັຜນົກະທບົ ບ ໍ່ມ ີ ໜອ້ຍ ຫ າຍ 
ຈ ານວນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າສ່ວນຫ າຍ ຫ ຼື ທັງໝົດທີື່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ) 

   

ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ 30% ຂອງທຸລະກິດໃນຂະແໜງການໃດໜຶື່ງ ຫ ຼື 20%
ຂອງທຸລະກິດລາວທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ) 

   

ຜົນກະທົບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລບັແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ (ສະເລ່ຍ) 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ຫ າຍກວ່າ 1,600,000 ກີບຕ ໍ່ບຸກຄົນ) 
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ລະດັບປູ່ຽນແປງຕ ໍ່ວິທີການເຮດັທຸລະກິດທີື່ມີໃນປັດຈຸບັນ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ) 

   

ການບ ໍ່ເຫັນດີຂອງພາກທຸລະກດິທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ຮ່າງນິຕິກ າທີສະເໜີສ້າງ ຫ ຼື 
ປັບປຸງ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທົບຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງທຸລະກິດທີື່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບນັັ້ນ ແມ່ນມີໜ້ອຍ ຫ ຼື ບ ໍ່ມີເລີຍ) 

   

4.3 ລດັຖະບານ 
4.3.1 ຜນົກະທບົ 
ພາຍຫ ັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສະບັບປັບປຸງ ຖຼືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ກ ຈະ

ກາຍເປັນເຄຼືື່ອງມຼືອັນສ າຄັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສົັ່ງເສີມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ປະຕິບັດ
ວຽກງານທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ.  

o ຜົນກະທບົທາງບວກ: 
- ເປັນບ່ອນອີງທີື່ສ າຄັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ 

ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
- ກົນໄກການປະສານງານກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ເຮັດໃຫ້

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ຫ ີກລ້ຽງການທັບຊ້ອນພາລະບົດບາດ ແລະ ການປະຕິບັດງານມີປະສິດທິພາບດິ
ຂຶັ້ນກວ່າເກົັ່າ; 

- ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການເຊຼືື່ອມໂຍງກັບພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.  
o ຜົນກະທບົທາງລບົ: 

ເພີື່ມລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ເນຼືື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານເຂົັ້າໃນການຄົັ້ນຄວ້າ 
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍຕ່າງໆ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແລະ ການ
ຕິດຕາມ ກວດກາ. 

 
4.3.2 ເງຼືື່ອນໄຂໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທລຸະກ າທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 

ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສະບັບປັບປຸງ ບ ໍ່ໄດ້ກ ານົດໂດຍກົງໃຫ້ລັດຖະບານ 
ຄວນນ າໃຊ້ງົບປະມານເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີັ້ ແຕ່ເພຼືື່ອສ້າງເງຼືື່ອນໄຂໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີນັັ້ນ ລັດຖະບານ ຄວນມີງົບປະມານເຂົັ້າໃນການຝຶກອົບ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນັກງານວິຊາການໃນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການກວດສອບຢັັ້ງຢືນສັນຍາເອ
ເລັກໂຕຣນິກ, ການກວດສອບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງເຕັກໂນໂລຊີທີື່ນ າໃຊ້ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ (ຖ້າມີ): ບ ໍ່ມີ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນແຕ່ລະປີ: ບ ໍ່ມີ 

 

4.3.3 ການທາບທາມຄ າເຫນັ 
ການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສະບັບປັບປຸງ ຊຶື່ງນອກຈາກຈະມີຜູ້

ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມເປັນຄະນະຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍແລ້ວ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຍັງຈະໄດ້
ນ າເອົາຮ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໄປທາບທາມຄ າຄິດເຫັນນ າອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ແລະ ພາກ
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ເອກະຊົນ ໃນທຸຂະແໜງການ ທັງສູນການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. ພ້ອມດຽວກັນ ກ ຈະໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືື່ອປຶກສາຫາລຼືບາງບັນຫາທີື່ເຫັນວ່າບ ໍ່ຈະແຈ້ງ. ຊຶື່ງຜົນຈາກການທາບທາມຄ າເຫັນນັັ້ນ ຖຼືໄດ້ວ່າຮັບຄ າເຫັນ
ທີື່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການພິຈາລະນາຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງເນຼືັ້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພຼືື່ອໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນສັງຄົມປະຈຸບັນ ແລະ ທັງ
ສາມາດຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຜົນຄາດຄະເນໄດ້ໃນທາງບວກ ແລະ ທາງລົບທີື່ຈະເກີດຂຶັ້ນຕ ໍ່ພາກລັດ. 

4.3.4 ສະຫ ບຸ 
 

ຕວົຊີັ້ວດັຜນົກະທບົ ບ ໍ່ມ ີ ໝ້ອຍ ຫ າຍ 
ຈ ານວນຊຸມຊົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ຊຸມຊົນສ່ວນໃຫຍ່/ທັງໝົດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ) 

   

ຈ ານວນບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖິງ 20% ຂອງຊຸມຊົນ/ປະຊາຊນົໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ) 

   

ຜົນກະທົບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ ໍ່ບກຸຄົນ (ສະເລ່ຍ) 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ຫ າຍກວາ່ 800,000 ກີບຕ ໍ່ບຸກຄົນ) 

   

ລະດັບປູ່ຽນແປງຕ ໍ່ວິທີການດ າລົງຊີວິດຂອງບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ມີຜົນກະທບົຫ າຍ ຕ ໍ່ວິທີການດ າລົງຊີວິດຂອງ
ບຸກຄົນ) 

   

ການບ ໍ່ເຫັນດີຂອງບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ຮ່າງນິຕິກ າທີສະເໜີສ້າງ ຫ ຼື ປັບປຸງ 
(ຂ ໍ້ແນະນ າ-ຜົນກະທບົຫ າຍ ໝາຍເຖິງ ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງບຸກຄົນທີື່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບນັັ້ນ ແມ່ນມີໜ້ອຍ ຫ ຼື ບ ໍ່ມີເລຍີ) 

   

 

5. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
5.1 ການສະໜບັສະໜນູແກບ່ກຸຄນົ 

ເຜີຍແຜ່ເນຼືັ້ອໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

5.2 ການສະໜັບສະໜູນແກ່ພາກທຸລະກິດ 

- ເຜີຍແຜ່ເນຼືັ້ອໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
- ໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ຄວາມຮູ້, ບົດຮຽນດ້ານທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

 

5.3 ແຜນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
ພາຍຫ ັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຖຼືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ພາກສ່ວນທີື່ມີໜ້າທີື່

ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ສ້າງຈິດສ ານຶກໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ, 
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ, ສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດ  ໝ
າຍຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ, ສ້າງກົນໄກການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກ ໍ່ສ້າງ-ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ວິຊາການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ. 
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5.4 ງົບປະມານ ແລະ ແຫ ່ງທຶນ 
ບ ໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນເນຼືັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ. 

 

5.5 ທົບທວນຄຼືນ 
ພາຍຫ ັງທີື່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສະບັບປັບປຸງມີຜົນສັກສິດ, ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນໄລຍະໜຶື່ງ, ອົງການຄຸ້ມຄອງຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຂະຫຍາຍຕົວ 
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງໃສ່ງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່ມີ ເພຼືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດ ແລະ ສາກົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ຕ ໍ່ກັບວຽກງານກວດກາ ອົງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການ
ອຼືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ລວມທັງພາກເອກະຊົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມ
ຄ າເຫັນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍພາຍຫ ັງ 04 ປີ ຫ ຼື 05 ປີ ທີື່ກົດໝາຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 
ເພຼືື່ອຈະເປັນຂ ໍ້ມູນພຼືັ້ນຖານໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ ກ ຄຼືການແກ້ໄຂວຽກງານທຸລະກ າທາງເອເລັກໂຕຣນິກແຕ່ລະໄລຍະ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ການອະນຸມັດ 
ໄດ້ເຮັດອັນໃດໃນລຸ່ມນີັ້: 

1.  ເຊັນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕກິ າ (ຂັັ້ນຕອນເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ) ເພຼືື່ອສະເໜີຫາອົງການຮັບຜິດຊອບ
ກວດກາ, ກວດກາຄຼືນ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າຫ ຼື; 

2.  ເຊັນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕກິ າ (ຂັັ້ນສດຸທ້າຍ) ເພຼືື່ອສະເໜີຫາອົງການຮັບຜິດຊອບກວດ 
ກາມີຄ າເຫັນຕ ໍ່ບົດປະເມີນຜົນ. 

ທີື່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ,  ວັນທີ 
 

      ຫວົໜາ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບ 
                                                                    ປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທລຸະກ າທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
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