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ສົົ່ງເສີມການຣຽນຮ ູ້ແລະການນ າໃຊູ້ໄອຊີທີ 
ເພ ື່ອກຽມຄວາມພອູ້ມ ເຂົົ້າຊ ູ່ເສດຖະກິດດີຈີຕັລ໌

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2019



ສະລະບານ 

1.ກູ່ຽວກັບ ລີກາ  ຫລ  
ສະມະຄົມການຄູ້າ ໄອຊີທີລາວ
Lao ICT Commerce Association (LICA)

2. ນິຍາມຂອງ ສະຕັດອັບ
3. ລະບົບແວດລອູ້ມ ຂອງ ສະຕັດອັບໃນລາວ
4. ຄວາມຫວັງສະຕັດອັບແຫູ່ງອະນາຄົດ ເພ ື່ອກູ້າວຊ ູ່ຍຸກການ
ປະຕິວັດອຸດສະຫະກ າ 4.0 



1.ກ ກູ່ຽວກັບ ສະມະຄົມການຄູ້າ ໄອຊີທີລາວ
Lao ICT Commerce Association (LICA)

1.1 ຈັດຕັົ້ງຂ ົ້ນປີ 2006 ພາຍໄຕູ້ການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກສະພາການ
ຄູ້າ ແລະອຸດສະຫະກ າແຫູ່ງຊາດລາວ

1.2 ພາຍໄຕູ້ການຊີົ້ນ າຂອງກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ສ ື່ສານ

1.3 ມີຊະມາສິກ ລວມ 30 ຫາ 40 ບໍລິສັດ

1.4 ເປັນ ຊະມາຊິກຂອງ ASOCIO
Asian-Oceania Computing Industry Organization



1.ຂ ເປ ົ້າໝາຍ ແລະພາລະບົດບາດຂອງ ສະມະຄົມ

1.1 ເຕົົ້າໂຮມພາກທ ລະກິດ ການຄູ້າ ໄອຊີທີ ໃນລາວ ເພ ື່ອພອູ້ນກັນຈັດຕັົ້ງປະຕະ
ບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ພັກແລະລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະທີື່ຊິົ້ນ າ
ຂະແໝງດັົ່ງກູ່າວ

1.2 ສູ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະຍ ນຍົງ ໃຫູ້ສະມາຊິກ ໃຫູ້ເປັນກ າລັງທີື່ເພິື່ງພາໄດູ້ໃນ
ການພັດທະນາ ສູ້າງສາເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະທີື່ກູ່ຽວຂູ້ອງ ກັບ   ຂະແໝງການ
ໄອຊີທີ  

1.3 ຊູ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍ ຄຸນນະພາບ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະມາດຕະຖານຂອງ 
ໄອຊີທີ ໃນສັງຄົມລາວ ແລະ ຕອບສະໝອງໄດູ້ຄວາມຕູ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດ  
ທູ່າມກາງການຜັນປ່ຽນຂອງເທັກໂນໂລຈີ ແລະນະວັດຕະກ າໃໝູ່ໆ ທີື່ເກີດຂ ົ້ົ້ນ 

1.4 ເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ົ້ນ ແລະສາກົນ ຕາງໜູ້າໃຫູ້ພາກທ ລະກິ ການຄູ້າ ໄອຊີທີ
ໃນເວທີ ສາກົນກູ່ຽວຂອູ້ງ



1.ຄ ກິດຈະກ າ ແລະການເຄ ື່ອນໄຫວຫລັກໆ 

1.1 ເຕົົ້າໂຮມພາກທ ລະກິດ ການຄູ້າ ໄອຊີທີ ໃນລາວ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ  ບັນຫາ 
ຄວາມທູ້າທາຍ ແລະທິດຂະຫຍາຍ ປະກອບໃສູ່ ກຸູ່ມ ເຮັດວຽກ ຂອງ ກອງປະຊຸມ 
ທ ລະກິດລາວ Lao Business Forum

1.2 ຈັດ ການສ າມະນາ ຝຶກອົບຮົມ ການວາງສະແດງ ແລະການແຂູ່ງຂັນ ດູ້ານໄອຊີ
ທີ ໂດຍສະເພາະໃນດູ້ານໂຊຟ໌ແວ ເທັກສະຕັດອັບ ແລະອ ື່ນໆ 

1.3 ສູ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະຍ ນຍົງ ໃຫູ້ສະມາຊິກ ໂດຍການຈັດ Matching
ໃຫູ້ຊະມາຊິກ ທັງຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ

1.4 ປະກອບສູ່ວນ ກັບພາກລັດ ໃນການ ກະກຽມ ປະກອບຄວາມເຫັນໃສູ່ບັນດາ
ກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ ທີື່ຕິດພັນກັບໄອຊີທີ



ລະບົບແວດລູ້ອມສະຕັດອັບລາວ - ວິໃສທັດສ າລັບກູ້າວໄປໃນອະນາຄົດ



EXAMPLES



ຕົວຢ່າງສະຕັດອັບໃນລາວ



ສະຕັດອັບແມູ່ນຫຍັງ

ແມູ່ນ ອົງກອນ ຊົົ່ວຄາວ ອອກແບບມາເພ ື່ອຊອກຫາແບບຈ າລອງທ ລະ
ກິດ Business model ທີື່ : 

➢ ເຮັດຊ າ  ໆ ໄດູ້ 
➢ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເຕີບໂຕຂ ົ້ນໄດູ້
ໄວ

➢ ຊູ່ວຍແກູ້ໄຂ ບັນຫາໃດໝ ື່ງ
➢ ມີການນ າໃຊູ້ນະວັດຕະກ າ 
ແລະເທັດໂນໂລຢີໃໝູ່ໆ  



ສະຕັດອັບ ລາວເດັົ່ນໆ



ສະຕັດອັບ ລາວເດັົ່ນໆ



ກິດຈະກ າສະຕັດອັບ



ASEAN CENTER OF ENTREPRENEURS
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ກິດຈະກ າສະຕັດອັບ



ກິດຈະກ າສະຕັດອັບ



11

ກິດຈະກ າສະຕັດອັບ



ກິດຈະກ າສະຕັດອັບ



ກິດຈະກ າສະຕັດອັບ



ວິໃສທັດ
“Startup catalyzes the economic growth of Laos 
and  opens up opportunities to and from
ASEAN”

“ສະຕັດອັບຊູ່ວຍຊຸກຍ ູ້ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວ ແລະ
ທັງເປີດປະຕ ຊ ູ່ໂອກາດໄປຊ ູ່ອາຊຽນ ແລະ ໂລກ ຫລ  ຈາກ 
ອາຊຽນ ໂລກ ຊ ູ່ເຮົາ”







ພາກສວູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງ
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ບັນຫາຄູ້າງຄາ

•ລະດັບຄວາມຕ ື່ນຕົວກູ່ຽວກັບສະຕັດອັບຍັງນອູ້ຍຫລາຍ
•ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຕັດອັບລາວຍັງຕ າ  
•ຄວາມຈ າກັດໃນການເຂົົ້າເຖິງ ແຫ ູ່ງທ ນຮອນ
•ກົດໝາຍ ລະບຽບການ ແລະ ການກະຕຸູ້ນຊຸກຍ ູ້ ສົົ່ງເສີມ 
ສະຕັດອັບລາວ ຍັງຂາດ ແລະບໍໍ່ພຽງພໍ

•ຄວານຈ າກັດຂອງໂຄງສູ້າງພ ົ້ນຖານ ກໍຄ  ລະບົບແວດລອູ້ມ 
ທີື່ສະໜັບສະໜ ນແດູ່ສະຕັດອັບລາວ



ອະນາຄົດສົດໃສ
ນະໂຍບາຍທີື່ປາດຖະໜາ ສ າລັບສົົ່ງເສີມ ສະຕັດອັບ

• ປະກາດສະຕັດອັບເປັນວາລະແຫູ່ງຊາດ ເຊັົ່ນດຽດກັບ ຫວຽດນາມ ອິນເດັຽ ໄທ 
ອິນໂດເນເຊັຍ ສິງກະໂປ

• ອອກ ກົດໝາບ ລະບຽບການ ນະໂຍບາຍ ການກະຕຸູ້ນ ຊຸກຍ ູ້ ການເຕີບໂຕຂອງສະ
ຕັດອັບ

• ມີການລົງທ ນຂອງພາກລັດແລະເອກກະຊົນ ໃສູ່ໂຄງສູ້າງພ ົ້ນຖານ ເຊັົ່ນ ລະບົບ 
ອິນເຕີແນັດ ບຣອດແບດ ສ ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ working  spaces

• ລະບົບການສ ກສາ ໃຫູ້ເຊ ື່ອມຊ ມເລ ື່ ອງສະຕັດອັບ ແລະນະວັດຕະກ າ
• ວາງງ ົບປະມານໃນການສົົ່ງເສີມ ກິດຈະກ າ ແລະໂຄງການກູ່ຽວຂອູ້ງຕູ່າງໆ



ລົງເລິກຂະແໜງການ



ການສ ກສາ
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ກະສິກ າ



ທອູ່ງທູ່ຽວ



ບໍລິການການເງິນ



ຫັດຕະກ າ



ຂອບໃຈ


