
ບົດທ ີ3  

 
1.1 ການພດັທະນາເນ ື້ອໃນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕຼນກິ 

 

 ການພດັທະນາເນ ື້ອໃນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕຼນກິ 

 

 

1.1 ຄ າແນະນ າ 
 

ພາຍຫຼັງສ າເລັດບດົນີື້, ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຈະສາມາດ: 

• ເຂົື້າໃຈຄວາມສ າຄັນຂອງການສ້າງທຸລະກດິການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມຄີຸນນະພາບ; 

• ກ ານົດອົງປະກອບດ້ານເນ ື້ອໃນຕ່າງໆຂອງທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ; ແລະ 

• ຜະລິດເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບສ າທຸລະກດິຂອງຕົນ.  

ບດົບນັລະຍາຍ 
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ການພດັທະນາເນ ື້ອໃນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕຼນກິ 

ຄ າແນະນ າ 
 

ພາຍຫຼງັສ າເລດັການບນັຍາຍນີື້, ຜ ເ້ຂົື້າຮວ່ມຈະສາມາດ: 

• ເຂົື້າໃຈຄວາມສ າຄັນຂອງການສ້າງທລຸະກດິການຄ້າທາງເອເລັກ

ໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ; 

• ກ ານົດອົງປະກອບດ້ານເນ ື້ອໃນຕ່າງໆຂອງທຸລະກິດການຄ້າທາງ 

ເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ; ແລະ 

• ຜະລິດເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບສ າທຸລະ

ກິດຂອງຕົນ.  
 

ບດົທ ີ3 
 

ການພດັທະນາເນ ື້ອໃນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕຼນກິ 

ຄ າແນະນ າ 
 

ພາຍຫຼັງສ າເລັດການບັນຍາຍນີື້, ຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຈະສາມາດ: 

• ເຂົື້າໃຈຄວາມສ າຄັນຂອງການສ້າງທຸລະກດິການຄ້າທາງເອເລັກ

ໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ; 

• ກ ານົດອົງປະກອບດ້ານເນ ື້ອໃນຕ່າງໆຂອງທຸລະກິດການຄ້າທາງເອ

ເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ; ແລະ 

• ຜະລິດເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບສ າທລຸະ

ກິດຂອງຕົນ.  
 

ສູນການຄ້າ
ສາກົນ         

 

ສະຖາບັນການຄາ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ 
(SME) 



1.2 ຍອ້ນຫຍງັເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕຼນກິຈິີ່ງສ າຄນັ? 

 

 

ຍອ້ນຫຍງັເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິຈິີ່ງສ າຄນັ? 

 

1.3 ຕອບຄ າຖາມ 

 

ຄ າເຫັນ:  

ກ່ອນອ ີ່ນໝດົ, ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານມີຂ ໍ້ມ ນລາຍລະອຽດ ປະກອບດ້ວຍຂ ໍ້ມ ນຕ່າງໆທີີ່ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອຊັກຊວນລ ກຄ້າທີີ່ເຮັດທຸລະ

ກິດນ າທ່ານນັື້ນໃຫຄຸ້້ມຄ່າ. ລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກດິທ່ານ ແມ່ນນັບແຕ່ບັດປະຈ າຕົວພະນັກງານຜ ້ຂາຍອອນໄລນ໌ທຸກຄົນ. ເລົົ່າເລ ີ່ອງທີີ່ດີກ່ຽວກັບ ທຸ

ລະກິດຂອງທ່ານ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົື້າມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮ ້ວ່າ ທ່ານແມ່ນໃຜ ແລະ ທ່ານກ າລັງເຮັດການຄ້າຂາຍຫຍັງຢ ູ່, ທັງໝົດນີື້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້

ລ ກຄ້າຂອງທ່ານຕັດສິນໃຈຊ ື້ສິນຄາ້ຂອງທ່ານຫຼາຍຂ ື້ນ. 
 

ນອກຈາກນີື້ ໃນການໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງໃຫຂ້ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກັບເງ ີ່ອນໄຂໃນການຊ ື້, ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ 

ຍອ້ນຫຍງັເນ ື້ອໃນດາ້ນ

ທລຸະກດິການຄາ້ທາງ 

ເອເລກັໂຕນຼກິຈິີ່ງສ າ

ຄນັ? 

 

ຕອບຄ າຖາມ 

 

ທາ່ນມສີອງສາມວກັໃຫອ້ະທບິາຍ

ທລຸະກດິຂອງທາ່ນໃນເວບັໄຊການ

ຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິ. ເນ ື້ອໃນທຸ

ລະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິ

ໃດທີີ່ທາ່ນຕອ້ງການ? 

ພິມຄ າຕອບຂອງທ່ານໄດທ້ີີ່

ນີື້. 

ຄ າຕອບຂອງທາ່ນ 

ຄ າເຫັນ 



ການຄ ນເງິນຂອງທ່ານ, ຕະຫຼອດຮອດນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. 



1.4 ຍອ້ນຫຍງັເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິຈິີ່ງສ າຄນັ? 

 

 

ເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິມຄີວາມສ າຄນັ ເນ ີ່ອງຈາກ 2 ເຫດຜນົຫຼກັໆເຊັົ່ນ: 
 

ການໃຫຂ້ ໍ້ກ ານດົທີີ່ລະອຽດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂໃນການຊ ື້ 
 

ເມ ີ່ອທ່ານເຮັດທຸລະກິດອອນໄລນ໌, ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ລ ກຄ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອ ີ່ນໆໃນຫ່ວງໂສ້ມ ນຄ່າດ້ານການຄ້າທາງ ເອ

ເລັກໂຕຼນິກມີຄວາມເຂົື້າໃຈຢູ່າງຈະແຈງ້ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບທ່ານ, ລວມທັງເງ ີ່ອນໄຂດ້ານການຊ ື້, 

ການຂົນສົົ່ງ, ການປົກປ້ອງຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕົວ, ການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ຂັື້ນຕອນການຄ ນເງິນອ ີ່ນໆ. 

 

ດ້ວຍການວາງວາງເງ ີ່ອນໄຂທັງເຫົຼົ່ານີື້ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ຈະເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງເນ ື້ອໃນການຄ້າດ້ານເອເລັກໂຕຼນິກຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຫີຼກລ່ຽງສິີ່ງທີີ່ບ ໍ່ເພິີ່ງປາ

ຖະນາເກີດຂ ື້ນກັບທ່ານ ແລະ ລ ກຄ້າຂອງທ່ານ, ພ້ອມດຽວກັນນັື້ນ ທ່ານຍັງຮັກສາເວລາ, ຫຼຼຸດຜອ່ນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນການ

ໃຊ້ເງິນໃນອະນາຄດົ. 
 

ການສາ້ງພາບຫຼກັໃຫທ້ລຸະກດິຂອງທາ່ນ 
 

ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄ ່ແຂ່ງຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວຕົວທ່ານເອງ, ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງສ້າງຍີີ່ຫ ໍ້, ຮ ບພາບ ແລະ ເລ ີ່ອງລາວສ າລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. 

ການເຮັດແນວນີື້ບ ໍ່ພຽງແຕ່ເພ ີ່ອດ ງດ ດຄວາມສົນໃຈຂອງລ ກຄ້າຂອງທ່ານ, ແຕ່ຍັງເນັື້ນເຖິງຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ  ແລະ ຄວາມເປັນມ ອາຊີບຂອງທ່ານ. 

ຍອ້ນຫຍງັເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິຈິີ່ງສ າຄນັ? 
 

ເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິມຄີວາມສ າຄນັ ເນ ີ່ອງຈາກ 2 ເຫດຜນົຫຼກັໆເຊັົ່ນ: 
 

ການໃຫ້ຂ ໍ້ກ ານົດທີີ່ລະອຽດ ແລະ 

ເງ ີ່ອນໄຂໃນການຊ ື້ 
 

ສາ້ງພາບຫຼກັໃຫທ້ລຸະກດິຂອງທາ່ນ 

ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄ ່ແຂ່ງຂອງທ່ານໃຫຕ້ົວຕົວທ່ານເອງ, ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງສ້າງຍີີ່ຫ ໍ້, ຮ ບພາບ ແລະ 

ເລ ີ່ອງລາວສ າລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ການເຮັດແນວນີື້ບ ໍ່ພຽງແຕ່ເພ ີ່ອດ ງດ ດຄວາມສົນໃຈຂອງລ ກຄ້າ 

ຂອງທ່ານ, ແຕ່ຍັງເນັື້ນເຖິງຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ  ແລະ ຄວາມເປັນມ ອາຊີບຂອງທ່ານ. 
 



1.5 ຄວາມສຽ່ງທີີ່ບ ໍ່ມເີນ ື້ອໃນດາ້ນການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິທີີ່ຮດັກມຸ 

 

 

ຄວາມບ ໍ່ໜາ້ເຊ ີ່ອຖ  ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈຜດິ 

ເນ ີ່ອງຈາກບ ໍ່ມີການຕິດຕ ໍ່ເປັນການສ່ວນຕົວລະຫວ່າງທ່ານກັບລ ກຄ້າຂອງທ່ານ, ລ ກຄ້າຂອງທ່ານຈະຄົື້ນຫາວິທີການອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວາ່ທ່ານມີ 

ຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ . ການມີເນ ື້ອໃນດ້ານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ສາມາດແກ້ເລ ີ່ອງນີື້ໄດ້ ແລະ  ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ລ ກຄ້າອອນໄລນ໌ສ່ວນໃຫຍ່ຈະ 

ເບິີ່ງລາຍລະອຽດດ້ານທຸລະກດິຂອງຜ ້ຂາຍອອນໄລນ໌, ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂກອ່ນທີີ່ຈະຕັດສິນໃຈຊ ື້. ລາຍລະອຽດ ແລະ ໂປູ່ງໃສດ້ານຂ ໍ້ມ ນທີີ່ມີທັງຫຼາຍ 

ຈະເຮັດໃຫກ້ານຕັດສິນໃຈຊ ື້ງາ່ຍຂ ື້ນ, ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມບ ໍ່ໜ້າເຊ ີ່ອຖ  ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈຜດິຕ່າງໆໄດ້. 
 
 

ບ ໍ່ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ 
 

ເງ ີ່ອນໄຂການຊ ື້, ການຄ ນເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນຂອງທ່ານ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ທັື້ງໝົດ

ນີື້ຈ າເປັນຕ້ອງສອດຄອ່ງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງ. ຕົວຢູ່າງ: ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງ EU, ລ ກຄ້າມີສິດທີີ່ຈະຍົກເລີກ ແລະ 

ສົົ່ງຄ ນຕາມສັົ່ງພາຍໃນ 14 ມ ື້ ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນເຫດຜນົ ແລະ ບ ໍ່ມີເຫດຜົນກ ຕາມ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຖ້າທ່ານວາງແຜນທີີ່ຈະຂາຍສົົ່ງໄປສະຫະພາບເອີຣົບ, 

ທ່ານຕ້ອງໝັື້ນໃຈວ່າທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການຈດັການກັບລ ກຄ້າຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຊົດເຊີຍໃຫລ້ ກຄາ້ບ ໍ່ວ່າຈະສົົ່ງຄ ນຫຍັງກ ຕາມ. 

ຍິີ່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຄ ່ຮ່ວມງານການບ ລິການເຊັົ່ນ: ການຈ່າຍເງິນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການຂົນສົົ່ງໂດຍປົກກະຕິຈະໃຫ້ບ ລິການໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດສະໜ

ອງເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງ ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເຊິີ່ງໄດ້ອອກຂ ໍ້ກ ານົດສ າລັບ 

ການຈັດເກັບ ແລະ ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕົວຈາກຜ ້ໃຊ້. 

ຄວາມສຽ່ງທີີ່ບ ໍ່ມເີນ ື້ອໃນດາ້ນການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິທີີ່ຮດັກມຸ 

 

ຄວາມບ ໍ່ໜ້າເຊ ີ່ອຖ  

ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈຜດິ 
 

ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ 

ເງ ີ່ອນໄຂການຊ ື້, ການຄ ນເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນຂອງທ່ານ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ 

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ທັື້ງໝົດນີື້ຈ າເປັນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດ

ໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວຢູ່າງ: ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງ EU, ລ ກຄ້າມີສິດທີີ່ຈະຍົກເລີກ ແລະ 

ສົົ່ງຄ ນຕາມສັົ່ງພາຍໃນ 14 ມ ື້ ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນເຫດຜົນ ແລະ ບ ໍ່ມີເຫດຜົນກ ຕາມ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຖ້າທ່ານ

ວາງແຜນທີີ່ຈະຂາຍສົົ່ງໄປສະຫະພາບເອີຣົບ, ທ່ານຕ້ອງໝັື້ນໃຈວ່າ ທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການ 

ຈັດການກັບລ ກຄ້າຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຊົດເຊີຍໃຫ້ລ ກຄ້າບ ໍ່ວ່າຈະສົົ່ງຄ ນຫຍັງກ ຕາມ. 

ຍິີ່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຄ ່ຮ່ວມງານການບ ລິການເຊັົ່ນ: ການຈ່າຍເງິນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການຂົນສົົ່ງໂດຍ 

ປົກກະຕິຈະໃຫບ້ ລິການໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດສະໜອງເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງ 

ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, 

ເຊິີ່ງໄດ້ອອກຂ ໍ້ກ ານົດສ າລັບ ການຈັດເກັບ ແລະ ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕົວຈາກຜ ້ໃຊ້. 



1.6 ຕອບຄ າຖາມ 
 

 

ຄ າຕ ານຕິຊິມົ: 
 

ເລ ີ່ອງນີື້ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ 

…ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ. ໃນຄວາມຈິງ ຜ ້ຂາຍມີທາງເລ ອກໃນການໃຫຂ້ ໍ້ມ ນລາຍລະອຽດດາ້ນທຸລະກິດແບບສັື້ນ ຫຼ  ຍາວໄດ້, ເນ ື້ອໃນດ້ານທຸລະກດິອ ີ່ນໆ 

ເຊັົ່ນ: ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນແມ່ນຜ ້ໃຫ້ບ ລິການໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມ ນຄ່າການຄ້າ

ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ. ໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ຍັງຈ າເປັນຕ້ອງນ າໃຊ້ກົດໝາຍ. 

ຕາມທີີ່ເວົື້າກັນວ່າ, ຄວາມສ າເລັດຂອງທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກຂອງທ່ານຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້, ຂ ື້ນກັບຄວາມດ ງດ ດ ແລະ 

ຄວາມເຂົື້າໃຈຂອງຂ ໍ້ມ ນລາຍລະອຽດດ້ານທຸລະກດິຂອງທ່ານ. ຈົົ່ງຈ ີ່ໄວ້ວ່າ ຂ ໍ້ມ ນລາຍລະອຽດດ້ານທຸລະກດິມີໜ້າທີີ່ເທົົ່າກັບບັດປະຈ າຕົວຂອງທ່ານ. 

ມັນວາງພ ື້ນຖານສ າລັບຄວາມສ າພັນຂອງທ່ານ ແລະ ລ ກຄ້າ, ຄ ່ຮ່ວມງານດາ້ນການບ ລິການ ແລະ ເຈົື້າໜ້າທີີ່ອ ີ່ນໆ 

ຕອບຄ າຖາມ 

ຈ ານວນເນ ື້ອໃນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິທີີ່ຂາ້ພະເຈົື້າສະໜອງແມນ່ທາງເລ ອກຂອງຂາ້ພະເຈົື້າເອງ. ຂາ້ພະເຈົື້າສາມາດໃຫໜ້ອ້ຍ 

ຫຼ  ຫາຼຍເທົົ່າທີີ່ຂາ້ພະເຈົື້າຕອ້ງການ 

ຖ ກຕອ້ງ ຜດິ 

ເບິີ່ງຄ າເຫນັ 

ທາ່ນເຫນັດກີບັຖອຍ້ຄວາມຖະແຫງຼນີື້ບ ? 



1.7 ເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິແມນ່ຫຍງັ? 

ເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິແມນ່ຫຍງັ? 

 

1.8 ການກ ານດົ ເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິ 

 
 

ໃນຂະນະທີີ່ເນ ື້ອໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນການຄາ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກມີຈຸດປະສົງເພ ີ່ອໃຫຂ້ ໍ້ມ ນລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລດິຕະພັນເອງ, ລວມທັງຕົື້ນກ າເນີດ, 

ຮ ບຮ່າງລັກສະນະ, ອງົປະກອບ, ໂຄງສ້າງ, ການນ າໃຊ້, ແລະ ລາຄາ. ເນ ື້ອໃນທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ມີຈຸດປະສົງເພ ີ່ອ ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບທຸ

ລະກິດຂອງທ່ານ, ຄວາມເປັນດັົ່ງເດີມ, ປະເພນ,ີ ຄຸນຄ່າ, ວິໄສທັດ ແລະ ພະນັກງານ. ນອກຈາກນັື້ນ, ເນ ື້ອໃນຍັງມີຈຸດປະສົງເພ ີ່ອແຈ້ງໃຫ້ລ ກຄ້າ ແລະ 

ຄ ່ຮ່ວມງານດ້ານການບ ລິການຂອງທ່ານຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບເງ ີ່ອນໄຂຂອງການຊ ື້, ການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການຈັດການຂ ໍ້ມ ນ 

ສ່ວນຕົວລ ກຄ້າຂອງທ່ານ.  

ດັົ່ງທີີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນບົດບັນລະຍາຍທີ 1, ເນ ື້ອໃນທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍອີງໃສ່ຜ ້ມີສວ່ນ

ໄດ້ເສຍທີີ່ໄດ້ຕັື້ງໃຈ: 
 

ເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄ້າທາງ

ເອເລກັໂຕນຼກິແມນ່ຫຍງັ? 
 

ການໃຫນ້ຍິາມເນ ື້ອໃນດາ້ນທລຸະກດິການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິແມນ່ຫຍງັ? 
 

ໃນຂະນະທີີ່ເນ ື້ອໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກມີຈຸດປະສົງເພ ີ່ອໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເອງ, ລວມທັງ 

ຕົື້ນກ າເນີດ, ຮ ບຮ່າງລັກສະນະ, ອົງປະກອບ, ໂຄງສ້າງ, ການນ າໃຊ້, ແລະ ລາຄາ. ເນ ື້ອໃນທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ມີຈຸດປະສົງເພ ີ່ອ 

ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຄວາມເປັນດັົ່ງເດີມ, ປະເພນີ, ຄຸນຄ່າ, ວິໄສທັດ ແລະ ພະນັກງານ. ນອກຈາກນັື້ນ, ເນ ື້ອໃນຍັງ 

ມີຈຸດປະສົງເພ ີ່ອແຈ້ງໃຫ້ລ ກຄ້າ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານດ້ານການບ ລິການຂອງທ່ານຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບເງ ີ່ອນໄຂຂອງການຊ ື້, ການສົົ່ງຄ ນ ແລະ 

ການຄ ນເງິນ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການຈັດການຂ ໍ້ມ ນ ສ່ວນຕົວລ ກຄ້າຂອງທ່ານ.  
 

ດັົ່ງທີີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນບົດບັນລະຍາຍທີ 1, ເນ ື້ອໃນທຸລະກິດການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍອີງໃສ່ຜ ້ມີສ່ວນໄດ້ເສຍທີີ່ໄດ້ຕັື້ງໃຈ: 
 

ລ ກຄາ້: 

ຜ ສ້ະໜອງການຊ າລະ

ທາງອອນລາຍ 

ຜ ສ້ະໜອງການຂນົສົົ່ງ ຕະຫາຼດອອນລາຍ 

ສ າລບັລ ກຄາ້: ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດ້ານທຸລະກິດປະກອບມີຮ ບພາບ / ວິດີໂອ, ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ນະໂຍບາຍ

ການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນ. 
 



ສ າລບັລ ກຄາ້: ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດ້ານທຸລະກດິ ປະກອບມີຮ ບພາບ / ວິດໂີອ, ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ນະໂຍບາຍການສົົ່ງ

ຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນ. 



ສ າລບັຜ ໃ້ຫບ້ ລກິານຊ າລະອອນໄລນ໌: ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດ້ານທຸລະກິດ, ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ນະໂຍບາຍການ

ສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນ 

ສ າລບັຜ ໃ້ຫກ້ານບ ລກິານຂນົສົົ່ງ: ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນ 

ສ າລບັຕະຫາຼດທາງອອນລາຍ (VMPs): ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດ້ານທຸລະກິດ, ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນ 

(ຖ້າບ ໍ່ຖ ກຄວບຄຸມຕົວເອງໂດຍຜ່ານ VMP) 
 
 

1.9 ຮ ບແບບທີີ່ແຕກຕາ່ງຂອງເນ ື້ອໃນຜະລດິຕະພນັ 

 

ເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກສາມາດມີຮ ບແບບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງຂ ໍ້ຄວາມ, ຕົວເລກ, ຮ ບພາບ ແລະ ວິດີໂອ. 

ໃນຂະນະທີີ່ບາງເນ ື້ອໃນ ເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍການຄ ນເງິນ ແລະ ການສົົ່ງຄ ນ, ລວມທັງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທັງ

ໝົດມັກຈະສະແດງອອກໃນຂ ໍ້ຄວາມ, ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດ້ານທຸລະກິດສາມາດນ າໃຊ້ຮ ບແບບຂອງຂ ໍ້ຄວາມ, ຮ ບພາບ ຫຼ  ວິດີໂອ. 

ເມ ີ່ອຄິດເຖິງຮ ບແບບທີີ່ເນ ື້ອໃນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຄວນຈະມີ, ຈົົ່ງຈ ີ່ໄວ້ວາ່ຮ ບແບບຕ່າງໆມີມ ນຄ່າດ້ານຂ ໍ້ມ ນທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

ທ່ານອາດຈະສາມາດຖ່າຍທອດຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຕົື້ນກ າເນີດ, ປະເພນີ, ຄຸນຄ່າຂອງມັນ, ພາລະກິດ, ວິໄສທັດ ແລະ 

ພະນັກງານໂດຍການເຮັດວດິີໂອສັື້ນໆ ດ້ວຍການຂຽນຂ ໍ້ຄວາມເປັນວັກ. ພວກເຮົາແນະນ າໃຫ້ລວມເອົາຮ ບແບບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນເພ ີ່ອໃຫໄ້ດ້ຄ່າຂ ໍ້ມ ນທີີ່

ເໝາະສົມທີີ່ສຸດ. 

ການແລກປູ່ຽນລະຫວາ່ງເນ ື້ອໃນຂອງຮ ບແບບທີີ່ແຕກຕາ່ງກນັ 
 

• 1 ຄ າ = 1 ຄ າ   

• ຮ ບພາບ = 1,000 ຄ າ 

ຮ ບແບບທີີ່ແຕກຕາ່ງຂອງເນ ື້ອໃນຜະລດິຕະພນັ 
 

ເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກສາມາດມີຮ ບແບບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງ 

ຂ ໍ້ຄວາມ, ຕົວເລກ, ຮ ບພາບ ແລະ ວິດີໂອ. 

 

ໃນຂະນະທີີ່ບາງເນ ື້ອໃນ ເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍການຄ ນເງິນ ແລະ 

ການສົົ່ງຄ ນ, ລວມທັງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທັງໝົດມັກຈະສະແດງອອກໃນ 

ຂ ໍ້ຄວາມ, ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດ້ານທຸລະກິດສາມາດນ າໃຊ້ຮ ບແບບຂອງຂ ໍ້ຄວາມ, ຮ ບພາບ ຫຼ  

ວິດີໂອ. 

 

ການແລກປູ່ຽນລະຫວາ່ງເນ ື້ອໃນຂອງຮ ບແບບທີີ່ແຕກຕາ່ງກນັ 

1 ຄ າ = 1 ຄ າ   

ຮ ບພາບ = 1,000 ຄ າ 

ວິດີໂອ = 10,000 ຄ າ 

ສ້າງປະສົບການຈາກ VR = 100,000 ຄ າ 



• ວິດີໂອ = 10,000 ຄ າ 

• ສ້າງປະສົບການຈາກ VR = 100,000 ຄ າ 



ແຜນພາບ 
 

 

1.10 ການສາ້ງຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດາ້ນທລຸະກດິທີີ່ໄດຮ້ບັຜນົດ ີ
 

ບ ໍ່ວ່າເປົົ້າໝາຍລ ກຄາ້ຂອງທ່ານ ຈະແມ່ນນັກທຸລະກິດ ຫຼ  ບຸກຄົນ, ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດຂອງທຸລະກິດທ່ານຈະຕ້ອງເຊີນຊວນໃຫມ້ະນຸດເບິີ່ງມັນຢ ູ່ໃນ

ໜ້າຈ ຄອມພິວເຕີຂອງເຂົາເຈົື້າ. ການສ້າງໂປຣໄຟລ໌ຜ ້ຂາຍແມ່ນການສ້າງຕັື້ງການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງມະນດຸກັບມະນຸດ (H2H). ລ ກຄ້າຢາກຮ ້ແຫ່ຼງກ າເນີດ 

ແລະ ສະພາບການຂອງຜະລິດຕະພັນທີີ່ເຂົາເຈົື້າຊ ື້ຫຼາຍຂ ື້ນ. ການເລົົ່າເລ ີ່ອງທີີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນສົນໃຈວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ, ທ່ານມາຈາກໃສ ແລະ ທ່ານກ າລັງຂາຍ 

ຫຍັງຈະມີຜົນເຮັດໃຫລ້ ກຄ້າເປົົ້າໝາຍຂອງທ່ານຕັດສິນໃຈຊ ື້ສິນຄ້າ. 

ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດາ້ນທຸລະກິດຂອງທ່ານຄວນມີເນ ື້ອໃນທີີ່ຕອບຄ າຖາມຕ ໍ່ໄປນີື້: 

• ທ່ານແມ່ນໃຜ: ອັນນີື້ຄວນປະກອບດ້ວຍຄ າບັນຍາຍໃນຮ ບແບບຂ ໍ້ຄວາມ ຫຼ  ວິດີໂອ. ຮັບປະກັນໃຫມີ້ "ໜ້າພົບກັບທີມງານ" ເພ ີ່ອໃຫ້ລ ກຄ້າ 

ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານບ ລິການຂອງທ່ານເຂົື້າໃຈຜ ້ທີີ່ຢ ູ່ເບ ື້ອງຫຼັງທຸລະກິດ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ທີີ່ພວກເຂົາກ າລັງຊອກຫາຢ ູ່. 

• ຕົື້ນກ າເນີດ/ ການກ ໍ່ຕັື້ງຂອງທ່ານ: ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ກາ່ວເຖິງເມ ີ່ອໃດ ແລະ ສະຖານທີີ່ໃດທີີ່ທຸລະກດິຂອງທ່ານໄດ້ຮບັການສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ ລວມ

ທັງຜ ້ກ ໍ່ຕັື້ງທຸລະກິດ, ແລະ ເພ ີ່ອຈຸດປະສົງໃດ. 

ຕວົເລກ 

ໄອຄອນ 

ຊ ີ່ 

ວດິໂີອ 

ຄ າສ າຄນັ 

ກາຕ ນ 

ລະຫດັ 

ພາບສະເໝ ອນຈງິ 

ຮ ບພາບ 

ຂ ໍ້ຄວາມ 

ໄຟລສ໌ຽງ 

ການສ້າງຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດ້ານທຸລະກິດທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນດ ີ
 

ບ ໍ່ວ່າເປົົ້າໝາຍລ ກຄ້າຂອງທ່ານ ຈະແມ່ນນັກທຸລະກິດ ຫຼ  ບຸກຄົນ, ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດຂອງທຸລະກິດທ່ານຈະຕ້ອງເຊີນຊວນໃຫ້ມະນຸດເບິີ່ງມັນຢ ູ່ໃນ

ໜ້າຈ ຄອມພິວເຕີຂອງເຂົາເຈົື້າ. ການສ້າງໂປຣໄຟລ໌ຜ ້ຂາຍແມ່ນການສ້າງຕັື້ງການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງມະນຸດກັບມະນຸດ (H2H). ລ ກຄ້າຢາກ

ຮ ້ແຫຼ່ງກ າເນີດ ແລະ ສະພາບການຂອງຜະລິດຕະພັນທີີ່ເຂົາເຈົື້າຊ ື້ຫຼາຍຂ ື້ນ. ການເລົົ່າເລ ີ່ອງທີີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນສົນໃຈວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ, ທ່ານມາຈາກໃສ 

ແລະ ທ່ານກ າລັງຂາຍ ຫຍັງຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ລ ກຄ້າເປົົ້າໝາຍຂອງທ່ານຕັດສິນໃຈຊ ື້ສິນຄ້າ. 

ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດດ້ານທລຸະກິດຂອງທ່ານຄວນມີເນ ື້ອໃນທີີ່ຕອບຄ າຖາມຕ ໍ່ໄປນີື້: 

 
 

ທ່ານແມ່ນໃຜ 

ຕົື້ນກ າເນີດ/ 

ການກ ໍ່ຕັື້ງ 

ທີີ່ຕັື້ງ ແລະ 

ຊຼຸມຊົນຂອງທ່ານ  

ວັດທະນະທ າ ແລະ 

ປະເພນີຂອງທ່ານ 

ຄຸນຄ່າ / ພາລະກິດ / 

ວິໄສທັດຂອງທ່ານ  

ພະນັກງານ/ຜ ້ຮ່ວ

ມງານຂອງທ່ານ 

ລ ກຄ້າຂອງທ່ານ  

ການນ າໃຊ້ຜະລິດ

ຕະພັນຂອງທ່ານ 

ຕົວຢູ່າງຂ ໍ້ມ ນທາງທຸລະກິດ 



• ທີີ່ຕັື້ງ ແລະ ຊຼຸມຊົນຂອງທ່ານ: ຊີື້ບອກວ່າປະຈຸບັນນີື້ທຸລະກິດຂອງທ່ານຕັື້ງຢ ູ່ບ່ອນໃດ, ແລະ ຄວາມສ າພັນປະເພດໃດ (ຖ້າມີ) 

ກັບຊຼຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ. 



• ວັດທະນະທ າ ແລະ ປະເພນີຂອງທ່ານ: ໃຫຄ້ວາມສ າຄັນໃນທັກສະດ້ານວດັທະນະທ າຂອງທຸລະກິດ, ລວມທັງການອ້າງອິງໃດໜ ີ່ງໂດຍສະເພາະ 

ປະເພນໃີນການຮັບປະກັນຄວາມສ າຄັນ. 

• ຄຸນຄ່າ / ພາລະກິດ / ວິໄສທັດຂອງທ່ານ: ຊີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັື້ນດ້ານທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ ໍ່ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ອະນາຄດົ.   

• ພະນັກງານ/ຜ ້ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ: ເນັື້ນບົດບາດຂອງບຸກຄົນທີີ່ເຮັດວຽກຢ ູ່ໃນວິສາຫະກິດຂອງທ່ານ, ແລະ 

ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນແກ່ລ ກຄາ້ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການພົວພັນກັບພະນັກງານ. 

• ລ ກຄ້າຂອງທ່ານ: ລວມເອົາບາງຂ ໍ້ມ ນປະເພດລ ກຄ້າ, ສ້າງຄວາມເຊ ີ່ອໝັື້ນດວ້ຍການເພີີ່ມຮ ບພາບ / ວິດີໂອ, ແລະ ຄ າຊົມເຊີຍ. 

• ການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ: ການນ າໃຊ້ຜະລດິຕະພັນເປັນວິທີທີີ່ສະຫລາດໃນການເຊ ີ່ອມໂຍງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເນ ື້ອໃນດ້ານທຸລະ

ກິດຂອງທ່ານ. ເນັື້ນໃສ່ບ່ອນທີີ່ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຖ ກນ າໃຊ້, ແລະນ າໃຊ້ໂດຍຜ ້ໃດ. 
 

1.11 ຮບັປະກນັວາ່ຂ ໍ້ກ ານດົ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງທາ່ນມເີນ ື້ອໃນຄບົຖວ້ນ 

 

 

ຂ ໍ້ກ ານົດ & ເງ ີ່ອນໄຂ (T&C) ຕັື້ງຂ ໍ້ກ ານົດ, ເງ ີ່ອນໄຂ, ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະ ປະໂຫຍດທາງດ້ານກດົໝາຍທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບການນ າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼ  

ແອັບມ ຖ , ເຊັົ່ນ: ການປົກປ້ອງລິຂະສິດ ຫຼ  ການປິດບັນຊີໃນກ ລະນີທີີ່ມີການລະເມີດ. ສ າລັບ SME ພຽງແຕ່ເລີີ່ມຕົື້ນໃນການຕະຫຼາດທາງເອເລັກ

ໂຕຼນິກ, ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສຸດສ າລັບທ່ານແມ່ນເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າຂ ໍ້ກ ານດົ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງທ່ານສອດຄອ່ງກັບກດົໝາຍທີີ່ໃຊ້ໄດ້ 

(ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນອີງໃສ່ກດົລະບຽບການປົກປ້ອງຜ ້ບ ລໂິພກ). 

ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງທ່ານຄວນລວມມີ: 
 

• ການຍອມຮັບເງ ີ່ອນໄຂການນ າໃຊ້: ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ຍອມຮັບເງ ີ່ອນໄຂການນ າໃຊຂ້ອງທ່ານກ່ອນທີີ່ພວກເຂົາຈະໃຊ້ 

ຮ້ານອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ. ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂໃດໆທີີ່ທ່ານມີໄວ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຈະສາມາດບັງຄັບໄດ້ຖ້າຜ ້ນ າໃຊ້ຂອງທ່ານຍອມຮັບເງ ີ່ອນໄຂ 

ຂອງການນ າໃຊ້. 

• ອ້າງເຖິງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ: ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງທ່ານຕ້ອງລວມເອົາການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ທີີ່ແຍກອອກລະ

ຫວ່າງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຈາກເວັບໄຊທ໌ທີີ່ບັນຈຸໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼ  ຄຸກກີ (cookies). 



• ອ້າງເຖິງນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນ: ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງທ່ານຕ້ອງປະກອບມີການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ທີີ່ແຍກອອກລະ

ຫວ່າງນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນຂອງທ່ານ. 

• ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຮັບປະກັນ: ທ່ານຄວນຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານສະແດງຄວາມປະຕິເສດຢູ່າງຈະແຈ້ງຕ ໍ່ຄວາມຮັບຜດິຊອບ 

ຈາກການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼ  ໄວຣັສທີີ່ບ ໍ່ພຽງແຕ່ຈະຕິດເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ແຕ່ຍັງຈະຕິດໃສ່ຄອມພິວເຕີຂອງຜ ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. 

• ປະໂຫຍກທາງກົດໝາຍດ້ານສັບສິນທາງປັນຍາ: ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫຜ້ ້ມາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ທີີ່ສະໜອງເນ ື້ອໃນໃຫເ້ວັບໄຊທ໌ແມ່ນຊັບສິນຂອງ 

ເຈົື້າຂອງເວັບໄຊທ໌. 

• ກົດໝາຍທີີ່ນ າໃຊ້: ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລ ກຄ້າຂອງທ່ານຮ ້ວ່າ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ສິດອ ານາດສານໃນກ ລະນກີານຂັດແຍ້ງ. 

• ຢຸດເຊົາການນ າໃຊ້: ອະທິບາຍວິທີການ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງ ີ່ອນໄຂໃດທີີ່ບັນຊີຜ ້ໃຊ້ສາມາດຖ ກຍກົເລີກ, ໂດຍຜ ້ໃຊ້ເອງ, ຫຼ  ໂດຍຜ ້ຂາຍ (ເຊັົ່ນ: ທ່ານ). 

• ການປູ່ຽນແປງເງ ີ່ອນໄຂ: ແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ຂອງທ່ານຮ ້ວ່າຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງທ່ານອາດຈະປູ່ຽນແປງໄດ້ທຸກເວລາ, ແລະ 

ອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຂົາຮ ້ວາ່ການປູ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວຈະໄດຮ້ັບການສ ີ່ສານແນວໃດ. 

• ລາຄາ ແລະ ເວລາການຂົນສົົ່ງ: ໃຫອ້ະທິບາຍ ບ ໍ່ວ່າລາຄາສິນຄ້າຂອງທ່ານຈະລວມຄ່າຂົນສົົ່ງ ຫຼ  ບ ໍ່, ແລະ ໃຫອ້ະທິບາຍວ່າ 

ທ່ານຄາດຫວັງວາ່ລ ກຄາ້ຂອງທ່ານຄວນຄາດວ່າຈະມີຄ່າທ ານຽມເພີີ່ມເຕີມຈາກພາສີອາກອນທີີ່ອາດຈະມີໃນເວລາຂົນສົົ່ງຕ່າງປະເທດ. 

• ການຊ າລະເງິນ: ໃຫລ້າຍການຊ າລະທີີ່ທ່ານຮັບໄດ້ ແລະ ສະກຸນເງິນທີີ່ລາຄາຜະລດິຕະພັນຂອງທ່ານໄດ້ຈດັລຽງໄວ.້ ມັນສ າຄັນທີີ່ຈະໄດ້ຮັບ 

ການອະນຸມັດຈາກລ ກຄ້າຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ໂຮງງານຜະລິດຈາ່ຍເງິນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. 
 
 

2 ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງນິ 
 

ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນຂອງທ່ານຖ ກອອກແບບມາເພ ີ່ອແຈ້ງໃຫ້ລ ກຄ້າຂອງທ່ານຮ ້ກ່ຽວກັບເງ ີ່ອນໄຂການສົົ່ງຄ ນ ແລະ 

ການຄ ນເງິນທີີ່ທ່ານຈະຍອມຮັບ. ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນທີີ່ສຸດສ າລບັທ່ານແມ່ນເພ ີ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນຂອງທ່ານ 

ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່ນ າໃຊ້ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນອີງໃສ່ກົດລະບຽບການປົກປ້ອງຜ ້ບ ລິໂພກ). 

ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນຂອງທ່ານຄວນປະກອບມີ: 



ໄລຍະເວລາຂອງການສົົ່ງຄ ນ: ອະທິບາຍໄລຍະເວລາທີີ່ລ ກຄ້າຂອງທ່ານຕ້ອງການສົົ່ງຄ ນສິນຄ້າຖາ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ພ ໃຈກັບມັນ. 

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ ໍ້ກ ານົດຂອງທ່ານສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່ບັງຄັບໃຊ້ (ບາງຄັື້ງກ ໍ່ລວມຢ ູ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜ ້ບ ລິໂພກ). 

• ຕົວຢູ່າງຢ ູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ:: 

• ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ຜ ້ຂາຍຕ້ອງແກ້ໄຂ, ປູ່ຽນແທນ, ສ່ວນຫຼຼຸດ ຫຼ  ໃຫ້ເງິນຄ ນຢູ່າງເຕັມຈ ານວນສ າລັບ 

ຜະລິດຕະພັນທີີ່ຂາຍທີີ່ບົກຜອ່ງ, ຫຼ  ບ ໍ່ໄດ້ຕາມທີີ່ໂຄສະນາ. 

• ລ ກຄ້າທີີ່ຊ ື້ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການທາງອອນລາຍ ຫຼ  ຢ ູ່ນອກຮ້ານຂາຍຍອ່ຍ (ເຊັົ່ນ: ທາງໂທລະສັບ, ການສັົ່ງຊ ື້ທາງໄປສະນີ, 

ຈາກພະນັກງານຂາຍໜາ້ຮ້ານ, ແລະ ອ ີ່ນໆ) ມີສິດຍົກເລກີ ແລະ ສົົ່ງຄ ນສິນຄ້າທີີ່ສັົ່ງຊ ື້ພາຍໃນ 14 ວັນ, ສ າລັບທຸກກ ລະນີບ ໍ່ວ່າຈະມີ ເຫດຜົນ 

ແລະ ບ ໍ່ມີເຫດຜົນ. 

• ລກັສະນະຂອງການຄ ນເງນິ: ແຈງ້ໃຫ້ລ ກຄ້າຂອງທ່ານຮ ປ້ະເພດຂອງການຄ ນເງິນທີີ່ທ່ານຈະໃຫ້ (ເຊັົ່ນ: ໃຫ້ເງິນຄ ນໃຫ້ເຂົາເຈົື້າ, 

ສົົ່ງສິນຄ້າທົດແທນໃຫ້ເຂົາເຈົື້າ, ໃຫໃ້ບສ່ວນຫຼຼຸດລາຄາສນິຄ້າແກເ່ຂົາເຈົື້າ ແລະ ອ ີ່ນໆ). 

• ການຂນົສົົ່ງກບັຄ ນ: ຊີື້ແຈງວ່າໃຜຈະຈາ່ຍຄ່າຂົນສົົ່ງຄ ນ, ລວມທັງພາສີ ແລະ ອາກອນຖ້າມີ (ການປະຕິບັດທີີ່ດີທີີ່ສດຸແມ່ນໃຫ້ການຂົນສົົ່ງໂດຍ

ບ ໍ່ເສຍຄ່າສ າລັບການສົົ່ງຄ ນ). 

• ເງ ີ່ອນໄຂຂອງການຄ ນເງນິ: ກ ານົດເງ ີ່ອນໄຂສ າລັບການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ການຄ ນເງິນ. ຕົວຢູ່າງ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ສົົ່ງຜະລິດຕະພັນຄ ນ 

ໃນບັນພາຊະນະຈຸພັນຕົື້ນສະບັບຂອງມັນ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 
 
 

2.1 ການສາ້ງນະໂຍບາຍຄວາມເປນັສວ່ນຕວົ 

 

 

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້ກ ານົດເງ ີ່ອນໄຂການເກັບກ າ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນສ່ວນບຸກຄົນຈາກຜ ້ໃຊ້. 

ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ, ການຄ ນເງິນ, ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 

ຂອງທ່ານສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີີ່ບັງຄັບໃຊ້. 
 
 

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຄວນປະກອບມີ: 
 



• ການຍອມຮບັນະໂຍບາຍຄວາມເປນັສວ່ນຕວົ: ທ່ານຕ້ອງອະທິບາຍວ່າ, ໂດຍການນ າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ລ ກຄ້າຂອງທ່ານຍິນຍອມຕ ໍ່

ການເກັບກ າ ແລະ ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົື້າຕາມທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານ. 

ແນະນ າໃຫ້ລ ກຄ້າ ບ ໍ່ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານຖ້າເຂົາ ເຈົື້າບ ໍ່ເຫັນດີກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຂົາ 

• ເກບັກ າຂ ໍ້ມ ນ: ອະທິບາຍປະເພດຂອງຂ ໍ້ມ ນສ່ວນບຸກຄົນທີີ່ທ່ານມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະເກັບກ າ. ນີື້ອາດຈະປະກອບມີຂ ໍ້ມ ນທີີ່ສະໜອງໃຫ້ 

ໂດຍລ ກຄາ້ຂອງທ່ານເມ ີ່ອພວກເຂົາເຮັດແບບຟອມຄ າສັົ່ງຢ ູ່ໃນເວັບໄຊຂອງທ່ານ; ຊ ີ່ຜ ້ໃຊ້ ແລະ ລາຍລະອຽດລະຫັດຜ່ານ; ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ

ການສ ີ່ສານທີີ່ສົົ່ງໂດຍລ ກຄ້າຂອງທ່ານ (ການສອບຖາມ, ຄວາມກັງວົນ, ຄ າຄດິເຫັນ), ແລະອ ີ່ນໆ. 

• ເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ການນ າໃຊ້: ອະທິບາຍວ່າທ່ານໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ ເກັບຂ ໍ້ມ ນອັດຕະໂນມັດໃດ້ຫຼ ບ . ຖ້າແມ່ນກ ລະນີນີື້, ໃຫ້ສັງເກດປະເພດຂອງຂ ໍ້ມ ນທີີ່ 

ເຄ ີ່ອງມ ນີື້ເກັບກ າ, ຊ ີ່ງອາດລວມມີຄຸກກີື້, ປະເພດບຣາວເຊີ, ພາສາ, ທີີ່ຢ ູ່ຂອງເວັບໄຊທີີ່ລ ກຄ້າຂອງທ່ານເຂົື້າມາທີີ່ເວັບໄຊທ໌, ເວລາໃນ

ການເຂົື້າ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

• ການນ າໃຊຂ້ ໍ້ມ ນສວ່ນຕວົ: ອະທິບາຍຈດຸປະສົງທີີ່ທ່ານອາດຈະນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕົວຂອງລ ກຄາ້ຂອງທ່ານ, ຊ ີ່ງອາດຈະລວມເອົາ ເຊັົ່ນຕົວຢູ່າງ ໃຫ້

ການບ ລິການ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນລ ກຄ້າໂດຍຜ່ານເວັບໄຊຂອງທ່ານ, ຕອບສະໜອງຕ ໍ່ການສອບຖາມ, ດ າເນີນການວິເຄາະສະຖິຕິ, ໃຫ້ບ ລິການສ່ວນຕົວ, 

ການປັບປຸງເວັບໄຊຂອງທ່ານ, ການກວດຈັບພ ດຕິກ າການສ ໍ້ໂກງ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

• ການແບງ່ປັນຂ ໍ້ມ ນສວ່ນຕວົ: ໃຫລ້າຍລະອຽດບ ໍ່ວາ່ທ່ານຈະສົົ່ງ ຫຼ  ບ ໍ່ສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນຂອງລ ກຄາ້ຂອງທ່ານໃຫບຸ້ກຄົນທີສາມທີີ່ໄດ້ເລ ອກ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າ

ທ່ານເຮັດແນວນັື້ນ, ພາກສ່ວນເຫົຼົ່ານີື້ແມ່ນໃຜ (ເຊັົ່ນ: ຜ ້ໃຫບ້ ລິການຂົນສົົ່ງ, ການຊ າລະເງິນ, ແລະ ອ ີ່ນໆ) 

• ການໂອນຂ ໍ້ມ ນ: ແຈງ້ໃຫລ້ ກຄ້າຂອງທ່ານວາ່ຂ ໍ້ມ ນຂອງເຂົາເຈົື້າອາດຈະຖ ກໂອນໄປປະເທດທີສາມ (ເຊັົ່ນ: ປະເທດອ ີ່ນນອກຈາກທີີ່ທ່ານ ຫຼ ລ ກຄ້າ

ຂອງທ່ານຢ ູ່). 

• ຄວາມປອດໄພ: ອະທິບາຍມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີີ່ທ່ານໃຊ້ເພ ີ່ອປົກປ້ອງຂ ໍ້ມ ນຂອງລ ກຄ້າຈາກການສ ນເສຍ, 

ການເຂົື້າເຖິງໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ/ຫຼ  ການໝ ນໃຊ້ໃນທາງທີີ່ຜິດ. 

• ຄກຸກ ີ(cookies): ອະທິບາຍສິີ່ງທີີ່ຄຸກກີໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໃຊ້ (ເຊັົ່ນ: ຄຸກກີຕາມຕາມລະດ ການ, ຄຸກກີຄງົທີີ່), ຄຸກກີຊ່ວຍນ າທາງ

ໃຫ້ລ ກຄ້າຂອງທ່ານຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວິທີການລ ບຄ ກກີຜ່ານການຕັື້ງຄ່າຂອງຕົວທ່ອງເວັບ. 

• ການເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ພາຍນອກ: ອະທິບາຍວາ່ທ່ານບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ເນ ື້ອໃນເວັບໄຊທີີ່ພາກສ່ວນທີສາມໄດ້ກ່າວໄວ້ທີີ່ຕິດຢ ູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. 

ສິີ່ງສ າຄັນ!  

ໃນເດ ອນພ ດສະພາ 2018, "ກົດລະບຽບການປົກປ້ອງຂ ໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ" (GDPR), ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ຄວບຄຸມການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ 

ດິຈິຕອນພາຍໃນສະຫະພາບເອີຣົບ. GDPR ນ າໃຊ້ກັບທຸລະກິດທີີ່ສະໜອງຜະລດິຕະພັນ ຫຼ  ການບ ລິການໃຫ້ແກ່ພົນລະເມ ອງຂອງ EU ແລະ/ຫຼ  

ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕົວຈາກພົນລະເມ ອງຂອງ EU. 

ເພ ີ່ອປະຕິບັດຕາມ GDPR, ທຸລະກິດທັງໝົດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາແຈ້ງໃຫ້ລ ກຄ້າຮ ້ຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕົວ 

ທີີ່ພວກເຂົາເກັບກ າ, ວິທີການ ແລະ ເຫດຜົນທີີ່ພວກເຂົາເກັບມັນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການນ າໃຊ້, ບ ໍ່ວ່າຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຂົື້າເຖິງພາກສ່ວນທີສາມ 

ຫຼ  ບ ໍ່. ບ ໍ່ວ່າຈະນ າໃຊ້ຄຸກກີ ຫຼ  ບ ໍ່, ແລະ ວິທີທີີ່ລ ກຄ້າສາມາດຄວບຄຸມຂ ໍ້ມ ນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົື້າ. 

ຖ້າທ່ານຂ ື້ນແຜນຂາຍອອນໄລນ໌ໃຫ້ພົນລະເມ ອງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ 

ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ GDPR. ສ າລັບຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມ, ກົດທີີ່ນີື້: <https://www.eugdpr.org/> 
 

2.2 ຕອບຄ າຖາມ 



 

 

ບດົຝກຶຫດັນີື້ບ ໍ່ມຢີ ູ່ໃນສະບບັ PDF ຂອງບດົບນັຍາຍນີື້. 

ຕອບຄ າຖາມ 
 
ຈັດຄ ່ປະເພດເນ ື້ອໃນທຸລະກດິການຄາ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກຕາມຄ ານິຍາມລຸ່ມນີື້ 
 

ເນ ື້ອໃນ 
 

ຕັື້ງຂ ໍ້ກ ານົດ, ຄວາມຕ້ອງການ, ເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ປະໂຫຍດທາງກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນ າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼ  ແອັບໂທລະສບັ ເຊັົ່ນ: ໜີື້ສິນ, ການປ້ອງກັນລິຂະ

ສິດ, ການຍົກເລີກບັນຊີໃນກ ລະນີລະເມີດ, ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນກ ລະນີມີຂ ໍ້ຂັດແຍ້ງ ຕະຫຼອດຮອດທາງເລ ອກໃນການສົົ່ງ ແລະ ການຊ າລະເງິນ.  
 

ຕັື້ງຂ ໍ້ກ ານົດສ າລັບການເກັບກ າ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນສ່ວນບຸກຄົນຈາກຜ ້ໃຊ້. 
 

ຕັື້ງເງ ີ່ອນໄຂເພ ີ່ອຮອງຮັບການສົົ່ງຜະລິດຕະພັນຄ ນ ເຊັົ່ນດຽວກັບສະພາບ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂຂອງການຄ ນເງິນ 
 

ລວມເອົາການເລົົ່າເລ ີ່ອງກ່ຽວກັບທຸລະກິດ, ຕົື້ນກ າເນີດ, ພາລະກິດ, ຄຸນຄ່າ, ວິໄສທັດ, ພະນັກງານ ແລະ ເຕັກນິກ

ດ້ານການຜະລິດ 
 

ປະເພດເນ ື້ອໃນ 
 

ເບິີ່ງຄ າເຫັນ 



2.3 ການຜະລດິເນ ື້ອໃນການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິທີີ່ມປີະສດິທິພາບ: ກ ລະນສີ ກສາ 
 

 

ການຜະລດິເນ ື້ອໃນການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕນຼກິທີີ່ມປີະສດິທິພາບ: ການສ ກສາກ ລະນ ີ
 
 

 

2.4 ພົບກບັທາ່ນ Alwazzan 

 
 

 

ດຽວນີື້ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຕົວຢູ່າງຊວີິດຈິງຂອງທ່ານ Alwazzan, ນາຍຊ່າງອານມ້າ ສ າລັບມ້າຊາວອາຣັບທີີ່ຕັື້ງຢ ູ່ໃນເມ ອງ ອ າມັນ (Amman), ປະເທດ ຈ 

ແດນ, ເພ ີ່ອອະທິບາຍວິທີທີີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ Alwazzan ມີອາຍຸ 80 ປີ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການນ າໃຊອ້ິນເຕີເນັດ, ແຕ່ລ ກຊາຍສອງຄົນຂອງລາວມີຄວາມສາມາດໃນການ

ນ າໃຊ້ພາສາອັງກິດ, ໄດ້ຊັກຊວນລາວສ້າງກ າໄລຈາກການເລີີ່ມຕົື້ນຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງລາວຜ່ານທາງລະບົບອອນໄລນ໌. 

ຈາກການຊ່ວຍເຫຼ ອພຽງເລັກນ້ອຍຈາກ ITC, ລາວສາມາດສ້າງທຸລະກິດທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດ້ານເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ 

ເລີີ່ມການຂາຍຄັື້ງທ າອດິໃຫ້ກັບລ ກຄາ້ສາກົນຜ່ານອິນເຕີເນັດ. 



 

ນີື້ແມ່ນວິທີທີີ່ທ່ານ Alwazzan ໄດ້ເຮັດ. 
 

ຈດັສນັເນ ື້ອໃນ 
 

ບ ໍ່ເຄີຍຂາຍອອນໄລນ໌, ຄອບຄົວ Alwazzan ຕ້ອງໄດກ້ະກຽມເນ ື້ອໃນບາງຢູ່າງສ າລັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼ ອ 

ດ້ານອຸປະກອນຈາກ ITC ເຊັົ່ນຫັຼກສ ດນີື້, ຄອບຄວົມີຄວາມຄິດທີີ່ດີກ່ຽວກັບສິີ່ງທີີ່ຈ າເປັນໃນຂ ໍ້ກ ານົດຂອງທຸລະກດິ ແລະ 

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລດິຕະພັນ. 

ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ທ່ານ Alwazzan ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດລະບຽບຄວາມຄິດຂອງລາວເປັນລາຍລັກອກັສອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວມີປະສົບການ 

ທີີ່ອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ມີເລ ີ່ອງລາວທີີ່ໜ້າສົນໃຈທີີ່ຈະແບ່ງປັນຢູ່າງບ ໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ການນັົ່ງຢ ູ່ໜ້າຈ ຂອງຄອມພິວເຕີເພ ີ່ອຂຽນຂ ໍ້ມ ນຂອງທຸລະ

ກິດແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສ າລັບລາວ. 
 

ຂັື້ນຕອນທ ີ1: ການຖາ່ຍຮ ບວດິໂີອ 

ຍຸດທະສາດແມ່ນເລີີ່ມຕົື້ນດ້ວຍວິດໂີອ. ດ້ວຍໂທລະສັບອະເນກປະສົງ ແລະ ຂາຕັື້ງທີີ່ງ່າຍດາຍ, ການສ າພາດຂັື້ນພ ື້ນຖານໄດ້ເລີີ່ມຕົື້ນເພ ີ່ອຈັດສັນເນ ື້ອໃນ

ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກຂອງຄອບຄົວ Alwazzan. ຄ າຖາມສ າພາດມີດັົ່ງນີື້:  

1. ທ່ານ Alwazzan, ກະລຸນາເລົົ່າເລ ີ່ອງຂອງທ່ານໃຫ້ຂ້າພະເຈົື້າຟັງແດ່. 

2. ທ່ານ Alwazzan, ກະລຸນາບອກຂາ້ພະເຈົື້າແດວ່່າທ່ານເຮັດຜະລດິຕະພັນນີື້ແນວໃດ. 

ຂັື້ນຕອນທ ີ2: ການຖາ່ຍຮ ບ ແລະ ສຽງ 

ຕ ໍ່ໄປ, ໄດ້ຖ່າບຮ ບພາບຂອງການດ າເນີນການເຮັດທຸລະກດິຂອງ Alwazzan ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກ າມ ມມອງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນດ້ານຜະລິດຕະພັນຂອງ

ລາວ. ຕ ໍ່ມາ, ຮ ບພາບເຫົຼົ່ານີື້ໄດ້ເສີມເຂົື້າມາບາງຮ ບທີີ່ລ ກຊາຍຂອງລາວໄດອ້ັບໂຫຼດລົງໃນ Facebook ແລ້ວ. 

ໃນຂະນະທີີ່ກ າລັງຖາ່ຍຮ ບ, ຄ າຖາມເພີີ່ມເຂົື້າມາ ກ່ຽວກບັຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດໄດ້ຖາມທ່ານ Alwazzan. ສິີ່ງເຫົຼົ່ານີື້ຖ ກບັນທ ກ 

ເປັນສຽງ, ໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບອະເນກປະສົງທີີ່ໃຊ້ເພ ີ່ອບັນທ ກວິດີໂອ. 

 

ຂັື້ນຕອນທ ີ3: ການສາ້ງເນ ື້ອໃນຂ ໍ້ຄວາມ 

ໄດ້ສ້າງເນ ື້ອໃນສ າລັບຮ ບແບບວິດີໂອ, ສຽງ ແລະ ຮ ບພາບ, ມັນແມ່ນເວລາທີີ່ຈະໂອນເຂົື້າໄປໃນຂ ໍ້ຄວາມ. ຂັື້ນຕອນທ າອິດແມ່ນເພ ີ່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບເນ ື້ອໃນ

ສ າພາດສຽງ ແລະ ວດິີໂອໄດ້ຮັບການຖອດລະຫັດເປັນຂ ໍ້ຄວາມ ແລະ ແປເປັນພາສາອັງກດິ. ຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດນີື້ ສ າເລັດໄດ້ງ່າຍໆດ້ວຍການນ າໃຊ້

ພະນັກງານຮັບຈ້າງອິດສະຫຼະທາງລະບົບອອນລາຍ.   

ບົນພ ື້ນຖານຂອງເນ ື້ອໃນ "ດິບ" ນີື້, ຜ ້ກວດແກ້ໄດ້ຖ ກຈາ້ງໃຫ້ຂຽນຂ ໍ້ມ ນທຸລະກິດ 300 ຄ າ ທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເລ ີ່ອງທີີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຄອບຄົວ 

Alwazzan. ຜົນໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນດ້ານທຸລະກດິແມ່ນສະແດງຢ ູ່ທີີ່ນີື້. 
 

ລາຍລະອຽດທຸລະກິດອານມ້າຂອງ ທ່ານ Alwazzan  

ການນ າໃຊ້ເຄ ີ່ອງມ  ແລະ ເຕັກນິກໂດຍອີງໃສ່ປະເພນີຂອງຄອບຄົວທີີ່ຜາ່ນມາທີີ່ມີຕົື້ນກ າເນີດໃນຊຼຸມປີ 1870, Al Wazzan Saddelry ສະເໜີ ເຮັດ

ອານມ້າຊາວອາຣັບທີີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ໜ້າເຊ ີ່ອຖ . ຊ່າງສີມ ນີື້ແມ່ນຂອງພ ໍ່ຂອງທ່ານ Alwazzan ໄດ້ຮຽນຕອນອາຍຸປະມານ 12 ຫາ 13 ປີ. ໃຊເ້ວ

ລາພຽງແຕ່ 30 ປີ ເມ ີ່ອລາວຍ້າຍຈາກປະເທດ ຊີເຣຍ ຫາ ປະເທດ ຈ ແດນ ແລະ ເລີີ່ມເຮັດອານມ້າ. 

ຂັື້ນຕອນທ າອິດທີີ່ຈະເຮດັອານມ້າແມ່ນເລີີ່ມຕົື້ນດ້ວຍຖານ, ເຊິີ່ງເຮັດຈາກຜ້າໃບແຂງ. ເມ ີ່ອສິີ່ງດັົ່ງກ່າວສ າເລັດ, ທ່ານ Alwazzan ໄດ້ປະກອບຕົວຢຶດ, 

ເຊິີ່ງໃຊ້ສ າລັບສາຍແອວ ແລະ ສົື້ນນ່ອງ ແລະ ວາງສິີ່ງເຫົຼົ່ານີື້ຢ ູ່ເທິງຖານ. ຫັຼງຈາກນັື້ນ, ລາວເອົາຊິື້ນໄມ້ດ້ານຫນ້າ ແລະ ດ້ານຫັຼງຮ່ວມກັນເພ ີ່ອສ້າງເປັນຖານ



ສຸດທ້າຍ. ຊິື້ນສ່ວນດ້ານໜາ້ ແລະ ດ້ານຫລັງແມ່ນປົກຫຸ້ມດ້ວຍຜ້າໃບ ແລະ ຜ້າຝ້າຍໃນຂະນະທີີ່ຊິື້ນສ່ວນກາງແມ່ນຂ ື້ນກັບວັດສະດຸທີີ່ມີຢ ູ່, ຫ ໍ່ດ້ວຍຜ້າຝາ້ຍ 

ຫຼ  ຂົນສັດ. ຂັື້ນຕອນທີສອງ ແມ່ນຂ ື້ນຕາມສັົ່ງ. ຖ້າໃຜໃດສັົ່ງບ່ອນນັົ່ງຜ້າ, ບ່ອນນັົ່ງແມ່ນເຮັດດວ້ຍຂົນສັດ, ໃນຂະນະທີີ່ຖ້າບາງຄົນຕ້ອງການບ່ອນນັົ່ງທີີ່

ເປັນໜັງ, ຈະໃຊ້ໜັງແທນ. ປົກກະຕິແລ້ວ ອານມ້າໃຊ້ເວລາເຮັດໜ ີ່ງອາທິດຈິີ່ງສ າເລັດ. ຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຖ້າສັົ່ງດ່ວນ ແລະ ລາວເຮັດທັງວັນ ແລະ ຄ ນ, 

ທ່ານ Alwazzan ສາມາດເຮັດໃຫ້ສ າເລັດຢ ູ່ໃນ 2 ຫາ 3 ມ ື້. ບາງຄັື້ງທ່ານ Alwazzan ມີຜ ້ຊວ່ຍບາງຄົນທີີ່ຊ່ວຍເຮັດວຽກງານໃຫສ້ າເລັດ ເຊັົ່ນ ທ່ານ 

Abu Ramadan, ທ່ານ Moaaz ແລະ ທ່ານ Wael ລ ກຊາຍຂອງລາວ. ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 

ວຽກງານຕົື້ນຕ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍຕົວເອງເພາະວ່າລາວເປັນຜ ້ທີີ່ຊ ານິຊ ານານດ້ານຫັດຖະກ າ. 



2.5 ຖາມຊຽ່ວຊານ 

 

 
https://youtu.be/KywhdQ-OcRw 

 

ຜ ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາຂອງ ITC ຕອບຄ າຖາມທີີ່ຖ ກຖາມເລ ື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ.  

ຄ າຖາມ: ການສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເນ ື້ອໃນແມ່ນລາຄາແພງ, ຂາ້ພະເຈົື້າບ ໍ່ມີງົບປະມານເພ ີ່ອເຮັດສິີ່ງນີື້. 

ຄ າຕອບ: ການຕະຫຼາດແມ່ນລາຄາແພງກວາ່! ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເງິນບ ໍ່ຈ າກັດໃນການເຮັດການການຕະ

ຫຼາດ! ມັນເປັນຄວາມຈິງທີີ່ວ່າ, ໃນຖານະເປັນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ທ່ານອາດຈະບ ໍ່ມີເງິນ ຫຼ  ມີຊັບພະຍາກອນຫຼາຍ. 

ແຕ່ສິີ່ງໜ ີ່ງທີີ່ທ່ານມີແມ່ນເວລາ. ຖ້າທ່ານເລີີ່ມຕົື້ນສ້າງເນ ື້ອໃນທາງເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບໄວ, ສິີ່ງທີີ່ທ່ານຈະໃຊ້ແມ່ນເວລາ - 

ເງິນເກ ອບຈະບ ໍ່ມີຄວາມຈ າເປັນ.  
 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບ ໍ່ສະດວກໃນການຂຽນ, ຈ້າງນກັກວດແກ້! ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນອັນດັບໜ ີ່ງສ າລັບທ່ານແມ່ນນ າເອົາແນວຄວາມຄິດອອກຈາກສະ

ໝອງຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະບ ໍ່ໄດ້ຂຽນໃນລັກສະນະ “ທາງການ". ເມ ີ່ອເນ ື້ອໃນຂອງທ່ານອອກໃນບາງຮ ບແບບ, ມັນສາມາດເກາະເກົາ

ໃຫດ້ີຂ ື້ນ ເພ ີ່ອເຜີຍແຜ່ໃນພາຍຫັຼງ. 

ອັນທີສອງ, ເມ ີ່ອທ່ານໄດ້ສ າເລັດເນ ື້ອໃນດ້ານທຸລະກດິຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຜີຍແຜ່ມັນໄດ້ໄວພ້ອມກັນໃນຫຼາຍຮ້ອຍຊອ່ງທາງອອນໄລນ໌. 

ໂດຍການນ າໃຊ້ການຈັດການປ້ອນຂ ໍ້ມ ນ, ທ່ານຈະສາມາດຈັດລຽງລາຍຊ ີ່ ແລະ ປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານເປັນຮ້ອຍໆຕະຫຼາດ ແລະ 

ເຄ ີ່ອງຈັດການປຽບທຽບລາຄາ. ການແກ້ໄຂດ້ານວິຊາການນີື້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເນັື້ນໃສ່ການໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານໃນການສ້າງເນ ື້ອໃນທຸລະ

ກິດຂອງທ່ານ, ແທນທີີ່ຈະປູ່ອຍອອກອາກາດ. 

ອັນທີສອງ, ເມ ີ່ອທ່ານໄດ້ສ າເລັດເນ ື້ອໃນດ້ານທຸລະກດິຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຜີຍແຜ່ມັນໄດ້ໄວພ້ອມກັນໃນຫຼາຍຮ້ອຍຊອ່ງທາງອອນໄລນ໌. 

ໂດຍການນ າໃຊ້ການຈັດການປ້ອນຂ ໍ້ມ ນ, ທ່ານຈະສາມາດຈັດລຽງລາຍຊ ີ່ ແລະ ປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານເປັນຮ້ອຍໆຕະຫຼາດ ແລະ 

ເຄ ີ່ອງຈັດການປຽບທຽບລາຄາ. ການແກ້ໄຂດ້ານວິຊາການນີື້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເນັື້ນໃສ່ການໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານໃນການສ້າງເນ ື້ອໃນທຸລະ

ກິດຂອງທ່ານ, ແທນທີີ່ຈະປູ່ອຍອອກອາກາດ. 
 

https://youtu.be/KywhdQ-OcRw


ສຸດທ້າຍ, ຈົົ່ງຈ ີ່ໄວວ້່າ: ເວລາມັກຈະຊວນທ່ານໃຊ້ເພ ີ່ອເວົື້າວ່າ ທ່ານບ ໍ່ຮ ້ວ່າຈະເວົື້າຫຍັງກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ, ເວລາທີີ່ທ່ານໃຊ້ໃນ

ການອະທິບາຍວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານແມ່ນມີເນ ື້ອໃນຈະແຈ້ງທີີ່ສຸດທີີ່ບ ໍ່ຕ້ອງການເນ ື້ອໃນໃດເພ ີ່ອມາອະທິບາຍ. … ເວລາທັງໝົດນີື້ແມ່ນເວລາ 

ທີີ່ເຈົື້າສາມາດໃຊ້ເພ ີ່ອສ້າງເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບແທນ! ດັົ່ງນັື້ນ, ອອກໄປ, ຖ່າຍຮ ບ, ສ້າງວິດີໂອສັື້ນ, ແລະ 

ນ າສະເໜີຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ! 



2.6 ກດິຈະກ າ 
 

 

 

ບດົຝກຶຫດັນີື້ບ ໍ່ມຢີ ູ່ໃນສະບບັ PDF ຂອງບດົບນັຍາຍນີື້. 
 
 
 

2.7 ຈດຸສ າຄນັ 

 
 

ສິີ່ງຄວນຈ ີ່ຈ າ: 

ມີຂ ໍ້ມ ນລາຍລະອຽດດ້ານທຸລະກດິທີີ່ມີຄຸນນະພາບແມ່ນຈ າເປັນເພ ີ່ອດ ງດ ດລ ກຄ້າ ແລະ ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການຂາຍອອນໄລນ໌. 

ກດິຈະກ າ 

ດຽວນີື້, ເຖິງເວລາແລ້ວທີີ່ຈະທົດລອງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ. ນ າໃຊ້ຮ່າງດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້ເພ ີ່ອສ້າງຮ່າງເນ ື້ອໃນຄ້າວໆກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມ ນລາຍອຽດດ້ານທຸລະກິດ

ຂອງທ່ານ. ບ ໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າທ່ານບ ໍ່ມີຄວາມພ້ອມດ້ານເນ ື້ອໃນໃນປະຈຸບັນ. ຈດຸປະສົງຂອງການເຮັດກິດຈະກ ານີື້ແມ່ນ ເພ ີ່ອໃຫແ້ນວຄິດປະເພດ

ຮ ບແບບທີີ່ຂ ໍ້ມ ນລະອຽດບ ລິສັດຂອງທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້. 

ຄ າຕອບຂອງທ່ານຈະບ ໍ່ໄດ້ຈັດໃຫຢ້ ູ່ໃນຮ ບແບ PDF ເພ ີ່ອໃຫທ່້ານທົບທວນຄ ນພາຍຫຼັງ. 

 

ຕົວເລກພ ື້ນຖານ 
 

ການບ ລິການ/ຜະລິດຕະພັນ 
 

ພາລະກິດ ແລະ ວິໄສທດັ 
 

ລ ກຄ້າ/ຄ າອ້າງອີງ 
 

ທີມງານ 
 

ຂ ໍ້ມ ນຕິດຕ ໍ່ 
 



ມີຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ນະໂຍບາຍການສົົ່ງຄ ນ ແລະ ເງິນຄ ນແມ່ນເງ ີ່ອນໄຂເບ ື້ອງຕົື້ນ 

ທີີ່ສ າຄັນທີີ່ຈະສາມາດໃຊ້ບ ລິການຂອງຄ ່ຮ່ວມງານການຄາ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄວາມຈ າເປັນໃນການຂາຍອອນໄລນ໌. 

ວິທີການ "ຈັບປະເດັນ, ແກ້ໄຂ, ຈັດລະບຽບ ຫຼ  Capture-Edit-Organize" 3 ຂັື້ນຕອນສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການສ້າງເນ ື້ອໃນການຄ້າທາງ

ເອເລັກໂຕຼນິກທີີ່ມີຄຸນນະພາບ. 

ໃນຂະນະທີີ່ຂັື້ນຕອນ "ກວດແກ້" ສາມາດມາຈາກພາຍນອກ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງກັບຜ ້ຜະລດິຕົື້ນຕ ຂອງຜະລິດຕະພັນ 

(ເຊິີ່ງອາດຈະເເມ່ນຕົວທ່ານເອງ) ສ າລັບຂັື້ນຕອນ "ການບັນທ ກພາບ". 
 
 

2.8 ຂອບໃຈສ າລັບການຮັບຟງັການບັນລະຍາຍຈົນຈົບ 
 


