
ໂອກາດ ແລະ ແນວໂນມ້ຂອງ
ການສ ົ່ ງອອກສນິຄາ້ກະສກິ າ
ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈນີ

ຮສ. ປອ. ປຍີະ ວ ງພດິ



ສາລະບານ
1. ໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ
2. ເງ  ົ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ ົ່ ງ
ອອກ
3. ການຄາ້ລະຫວົ່ າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສປ ຈນີ
4. ສິົ່ ງທາ້ທາຍ
5. ການຄາ້ອເີລກັໂຕນກິ ສປ ຈນີ 
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1. ເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ
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ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກິດ ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ

ກະສກິ າ: 16,2%

ບ ລກິານ: 40,64%

ອຸດສາຫະກ າ: 32,08%



2. ເງ  ົ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການສ ົ່ ງອອກ



2.1 ເສັນ້ທາງຄ ມມະນາຄ ມ

20XX 6

ດົ່ ານສ ົ່ ງອອກທີົ່ ສ າຄນັ

ບ ົ່ ເຕນັ-ບ ົ່ ຫານ ຫລວງນ າ້ທາ

ລານຕູຍ-ເມ ອງຄ າ ຜ ງ້ສາລີ

ເສັນ້ທາງຂ ນສ ົ່ ງຫລກັໄປຍງັ ສປ ຈນີ
1 ລ ດໄຟລາວ-ຈນີ

2 ເສັນ້ທາງລ ດ (13 ເຫນ ອ ແລະ R3A)

3 ທົ່ າເຮ ອ (ວູງແອງ ແລະ ດານງັ)



2.2 ສດິທພິເິສດທາງ
ການຄາ້
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ສດິທ ິພ ິເສດ ແບບ ທ ົ່ ວ ໄປ

• ສດິທພິເິສດແບບທ ົ່ ວໄປແມົ່ ນ
ສດິທ ິພ ິເສດ ໃນ ການ ຍ ກ ເວັນ້ ຫ    
ຫ ຸດຜົ່ ອນ ອດັຕາ ພາສຂີອງ ປະ ເທດ
ທີົ່  ພດັທະນາ ແລວ້ສ າລບັປະ ເທດກ  
າລງັ ພດັທະນາ  ແລະ  ດອ້ຍ 
ພດັທະນາ. 

• ສປປ ລາວ  ໄດ ້ຮບັ ສດິທ ິພ ິເສດ
ແບບ ທ ົ່ ວ ໄປ ຈາກ 38 ປະ ເທດ

ສດິທພິ ິເສດຂອງ ປະ ເທດ ກ າລງັ 
ພດັທະນາ
• ສດິທພິເິສດຂອງປະເທດກ າລງັ
ພດັທະນາແມົ່ ນຂອງ ປະ ເທດ ກ າລງັ 
ພດັທະນາທີົ່  ສະໝກັ ໃຈ  ໃຫ ້ສດິທ ິພ ິ
ເສດ ແບບ ຝົ່ າຍ ດຽວແກົ່  ປະ ເທດ 
ດອ້ຍ ພດັທະນາ
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ສດິທ ິພ ິເສດ ພາຍ ໃຕ ້ສນັຍາ ການ 
ຄາ້ ເສລີ
• ສດິທພິເິສດພາຍໃຕສ້ນັຍາການຄາ້
ເສລແີມົ່ ນ ສດິທ ິພ ິເສດ ພາຍ ໃຕເ້ຂດ 
ການ ຄາ້ ເສລ ີ (Free trade 
areas)



ສນັຍາຄູົ່ ຮົ່ ວມມ 
ເສດຖະກດິຮອບດາ້ນ

ພາກພ ນ້
RCEP 

ສະມາຄ ມປະຊາຊາດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ຫລ  
ອາຊຽນ ມສີນັຍາການຄາ້ເສລກີບັ 5 ປະເທດຄູົ່ ຮົ່ ວມມ ຄ : 
ສປ. ຈນີ, ເກ າຫ ,ີ ຍີົ່ ປຸົ່ ນ, ອ ດສະຕາລ ີແລະ ນວິຊແີລນ.
ກົ່ ຽວກບັເນ ອ້ໃນສນັຍາ RCEP ປະກອບມ ີ20 ໝວດ
ແລະ ລວມມຫີ າຍຂ ງເຂດທີົ່ ບ ົ່ ໄດຮ້ບັກວມລວມໃນ FTA 
ອາຊຽນບວກໜ ົ່ ງໃນເມ ົ່ ອກົ່ ອນ. 
RCEP ສນັຍາມຂີ ກ້ ານ ດສະເພາະທີົ່ ກວມເອ າການຄາ້
ສນິຄາ້, ໃນນັນ້ມລີະບຽບແຫລົ່ ງກ າເນດີສນິຄາ້, ພາສ,ີ 
ຂັນ້ຕອນ ແລະ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນ
ການຄາ້, ມາດຕະການສຸຂານາໄມພ ດ, ມາດຕະຖານ, 
ລະບຽບການທາງເຕກັນກິ, ຂັນ້ຕອນການປະເມນີຄວາມ
ສອດຄົ່ ອງ, ແລະ ການແກໄ້ຂທາງການຄາ້. 
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ອດັຕາພາສຂີອງ ສປ ຈນີ ທີົ່ ກ ານ ດຕ ົ່  ສປປ ລາວ ພາຍ ໃຕ ້
RCEP

ປຖີານ ປທີ ີ1

3.22%

ປທີ ີ5

2.29%

ປທີ ີ10

1.13%

ປທີ ີ20

0.37%
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9.76%



3. ການຄາ້ລະຫວົ່ າງ ສປປ 
ລາວ ກບັ ສປ ຈນີ



ສນິຄາ້ສ ົ່ ງອອກຫລກັ ໄປ ສປ ຈນີ
ລະຫດັ ລາຍລະອຽດ

ມູນຄົ່ າການສ ງອອກ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈນີ
2017 2018 2019 2020 2021

ລວມ ລວມ 1239831 1546520 1636397 1423337 1741452
'4805 ເຈຍ້  ແລະ  ເຈຍ້ ແຂງ ອ ົ່ ນໆທີົ່  ບ ົ່  ໄດ ້ເຄ ອບ, ເປນັ ມວ້ນ ຫ   ເປນັແຜົ່ ນ 0 0 0 3993 448726
'2603 ແຮົ່ ທອງ ແລະ ຫ ວແຮົ່ ດັົ່ ງກົ່ າວ. 767005 707082 589052 436556 306970
'4702 ເຍ ົ່ ອໄມເ້ຄ ມ,ີ ຊະ ນດິ ລະ ລາຍ ໄດ ້ 0 0 90174 144017 245489
'0803 ໝາກກວ້ຍ, ລວມທງັໝາກໄມຕ້ະກນູກວ້ຍ, ສ ດ ຫ   ແຫງ້. 160810 104240 181656 206212 202811

'2601 ແຮົ່ ເຫ ກັ ແລະ ສິົ່ ງທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງຂອງແຮົ່ ເຫ ກັ, ລວມທງັແຮົ່ ເຫ ກັໄພ ໄທທ  ທີົ່ ອ ບ
ແລວ້. 7309 2467 35829 66078 121281

'3104 ປຸຸ໋ຍ ໄດຈ້າກ ແຮົ່  ຫ    ປຸຸ໋ຍ ເຄ ມ ີ, ທີົ່ ມສີົ່ ວນປະສ ມໂພ ແທສຊຽມ. 59510 104780 102450 45849 103727

'4001
ຢາງ ທ າ ມະ ຊາດ, ບາ ລາ ຕາ, ກດັ ຕາ-ເປ ີທ  ຊາ, ກວາ ຍູ, ຊ ີເຄ ີລ ແລະ  ຢາງກ າ ທ າມະ 
ຊາດ ຄາ້ຍ ຄ ກນັ, ໃນ ຮູບ ແບບ ລກັ ສະ ນະ ຂັນ້ ຕ ້ ນ້ ຫ    ເປນັແຜົ່ ນ, ແຜົ່ ນບາງ ຫ    ເປນັ
ເສັນ້ແປຍາວ. 

82824 79120 96647 108057 93288

'0807 ໝາກແຕງເມລົ່ ອນ (ລວມທງັໝາກໂມ)  ແລະ ໝາກຫຸົ່ ງ, ສ ດ. 9221 11371 21732 18213 25798

'7108 ຄ າ (ລວມ ທງັ ຄ າ ຍອ້ມດວ້ຍ ຄ າຂາວ) ຍງັ ບ ົ່  ທນັ ຕ ບແຕົ່ ງ ເປນັ ຮູບຮົ່ າງ ຫ   ຢູົ່  ໃນ ລກັ 
ຊະນະ ເຄິົ່ ງສ າ ເລດັ ຮູບ ຫ   ເປນັ ຜ ງ. 0 0 1841 9662 20553

'4703 ເຍ ົ່ ອໄມ ້ເຄ ມ,ີ ທີົ່  ເປນັ ເຍ ອ້ ໄມໂ້ຊ ດາ ຫ    ເຍ ອ້ໄມ ້ຊ ັລ ເຟທ , ນອກ ຈາກ ຊະ ນດິທີົ່   ລະ 
ລາຍ ໄດ.້ 0 272778 121581 28009 14065



ສນິຄາ້ນ າເຂ າ້ຈາກ ສປ ຈນີ
ລະຫດັສນິຄາ້ ລາຍລະອຽດສນິຄາ້

ມູນຄົ່ າການນ າເຂ າ້ຈາກ ສປ ຈນີ
2017 2018 2019 2020 2021

ລວມ ທຸກສນິຄາ້ 1509650 1283616 1681038 1295107 1232098

'8517 ເຄ ົ່ ອງໂທລະສບັລວມທງັເຄ ົ່ ອງ, ໂທລະສບັເຄ ອຂົ່ າຍເຊລລຸລາ ຫ   ສ າລບັເຄ ອຂົ່ າຍໄຮ ້ສາຍ 
ອ ົ່ ນໆ ເຄ ົ່ ອງປະກອບອ ົ່ ນໆ 71153 110518 74530 56780 57904

'8701 ລ ດ ແທ ທກັ ເຕ ີ(ນອກ ຈາກລ ດ ແທທກັ ເຕ ີໃນລະຫດັເຄ າ້  87.09). 998 2079 6801 32020 52479
'8704 ຍານພາ ຫະ ນະ ສ າ ລບັ ຂ ນ ສ ົ່ ງສນິ ຄາ້. 81287 38459 35769 28891 40396
'7308 ສິົ່ ງ ກ ົ່  ສາ້ງ ແລະສົ່ ວນ ຂອງ  ສິົ່ ງ ກ ົ່  ສາ້ງ 103006 74880 144299 52652 36522

'8504 ໝ  ້ແປງ ໄຟ ຟາ້, ເຄ ົ່ ອງ ປົ່ ຽນ ໄຟ ຟາ້ ຊະ ນດິ ຢູົ່  ຄ ງ ທີົ່ , (ຕ ວຢົ່ າງ, ເຄ ົ່ ອງ ປບັ ກະ ແສ ໄຟ ຟາ້) ແລະ  ຕ ວ ໜ
່ົ່ຽວ ນ າ. 82601 25841 60597 62817 34915

'8601 ຫ ວ ລ ດ ໄຟທີົ່  ໃຊ ້ກ າ ລງັ ຈາກ ແຫ ົ່ ງ ຈົ່ າຍໄຟ ຟາ້ ພາຍນອກ  ຫ   ຈາກ ໝ  ້ສະ ສ ມ ໄຟ ຟາ້. 0 40 5 11 34032

'8544 ເສັນ້ລວດ ແລະ  ເຄ ເບລິ ທີົ່  ຫຸມ້ດວ້ຍວດັຖຸ ຕາ້ນກບັ ການ ຮ ົ່ ວຂອງ  ກະ ແສ ສ າ ລບັ ໄຟ ຟາ້ ຈະ ຕດິ 
ກບັ ຂວັນ້ ຕ ົ່  ຫ   ບ ົ່  ກ ົ່  ຕາມ 63537 61175 74500 59524 33379

'8705 ຍານພາຫະນະສ າລບັໃຊວ້ຽກພເິສດ, ນອກ ຈາກຍານພາຫານະທີົ່ ອອກແບບສ າ ລບັ ຂ ນສ ົ່ ງ
ຜູໂ້ດຍສານ ຫ    ສນິຄາ້ເປນັຫ ກັ 8475 6857 6951 5083 29654

'8716 ຫາງລ ດພົ່ ວງ ແລະ  ຫາງເຄິົ່ ງລ ດພົ່ ວງ; ຍານພາຫະນະຊະນດິອ ົ່ ນໆ, ທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດເຄ ົ່ ອນທີົ່ ດວ້ຍ
ຕ ວເອງ; ລວມທງັສົ່ ວນປະກອບຂອງສິົ່ ງດັົ່ ງກົ່ າວ 3983 4080 3897 12785 23430

'8603 ລ ດ ໄຟ ຫ   ລ ດລາງ, ລ ດຕູ ້ແລະ ລ ດບນັ ທຸກ ທີົ່  ແລົ່ ນ ເທງິ ລາງຊະ ນດິຄບັເຄ ົ່ ອນໄດ ້ດວ້ຍ ຕ ວ ເອງ 0 1 0 512 21977



ສນິຄາ້ກະສກິ າທີົ່ ສ ົ່ ງອອກ ໄປ ສປ ຈນີ
ລະຫດັ ລາຍລະອຽດ

ມູນຄົ່ າການສ ງອອກ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈນີ
2017 2018 2019 2020 2021

ລວມ ລວມທັງ້ຫມ ດ 1239831 1546520 1636397 1423337 1741452
'0803 ໝາກກວ້ຍ, ລວມທງັໝາກໄມຕ້ະກນູກວ້ຍ, ສ ດ ຫ   ແຫງ້. 160810 104240 181656 206212 202811
'0807 ໝາກແຕງເມລົ່ ອນ (ລວມທງັໝາກໂມ)  ແລະ ໝາກຫຸົ່ ງ, ສ ດ. 9221 11371 21732 18213 25798
'1104 ເມດັທນັຍາພ ດທີົ່ ຈດັແຕົ່ ງໂດຍວທິີີ 46271 11857 26253 16422 11038
'1108 ແປງ້ສະຕາດຈ  ; ແປງ້ອນິລູນີ. 5926 1834 0 3575 10957
'1106 ແປງ້,  ແປງ້ຫຍາບ ແລະ ແປງ້ຝຸົ່ ນທີົ່ ໄດຈ້າກພ ດຜກັຕະກນູຖ ົ່ ວທີົ່ ແຫງ້ 0 40 1481 6945 7649
'1005 ສາລ ີຫລ  ສາລລີຽ້ງສດັ 25040 21125 22123 25306 3411
'1006 ເຂ າ້. 5588 7253 3656 14011 2942
'0709 ພ ດຜກັອ ົ່ ນໆ, ສ ດ ຫ   ແຊົ່ ເຢນັ. 530 71 6428 2595 2931
'1401 ວດັຖຸຈາກພ ດຈ າພວກໃຊຕ້ ນ້ຕ ໃນການຈກັສານ ຫ   ເຄ ົ່ ອງເຮດັດວ້ຍ 78 92 421 243 2442
'0708 ພ ດຜກັຕະກນູຖ ົ່ ວ, ເອ າເປ ອກອອກ ຫ   ບ ົ່ ກ ົ່ ຕາມ, ສ ດ ຫ   ແຊົ່ ເຢນັ. 542 88 4943 2187 1836
'0902 ຊາຈະປຸງແຕົ່ ງກິົ່ ນ ຫ   ບ ົ່ ກ ົ່ ຕາມ. 34 184 347 336 1439
'1201 ຖ ົ່ ວເຫລ ອງ 0 1381 1550 2098 1378



ທົ່ າແຮງໃນການສ ົ່ ງອອກ
ປະເທດ ທົ່ າແຮງການສ ົ່ ງ

ອອກ
ການສ ົ່ ງອອກຕ ວ

ຈງິ
ທົ່ າແຮງການສ ົ່ ງ
ອອກທີົ່ ບ ົ່ ໄດໃ້ຊ ້ ສນິຄາ້ຫລກັທເີປນັທົ່ າແຮງການສ ົ່ ງອອກ

ບທູໄນ NA NA NA NA
ກ າປຸເຈຍ 90 10 82 ໄຟຟາ້, ແຮົ່ ໂປຕສັສ າຫລບັເຮດັຝຸົ່ ນ, ຊມີງັ
ອນິໂດເນເຊຍ 74 22 67 ໄຟຟາ້, ທອງແດງ, ນ າ້ຕານ
ມາເລເຊຍ 13 6.3 13 ຢາງພາລາ, ແຮົ່ ທອງແດງ, ນ າ້ຢາງ
ມຽນມາ້ 0.88 0.31 0.79 ໄຟຟາ້, ຊມີງັ, ຢາງພາລາ
ຟລິປິປນິ 5.8 3.3 5.6 ຊມີງັ, ເຂ າ້, ຊິນ້ສົ່ ວນອຸປະກອນໂທລະສບັ
ສງິກະໂປ 4.3 2.6 3.2 ຊມີງັ, ຊິນ້ສົ່ ວນອຸປະກອນໂທລະສບັ, ແຮົ່ ທອງແດງ
ໄທ 2,900 2,400 1,000 ໄຟຟາ້, ມນັຕ ນ້, ແຮົ່ ທອງແດງ
ສສ ຫວຽດນາມ 604 416 400 ໄຟຟາ້, ມນັຕ ນ້, ແຮົ່ ທອງແດງ
ອ ດສະຕາລີ 14 9.6 10 ກາເຟ, ຊິນ້ສົ່ ວນອຸປະກອນໂທລະສບັ, ແຮົ່ ໂປຕສັສ າຫລບັເຮດັຝຸົ່ ນ
ສປ ຈນີ 1,700 890 1,100 ຢາງພາລາ, ແຮົ່ ທອງແດງ, ມນັຕ ນ້
ຍີົ່ ປຸົ່ ນ 146 111 99 ແປງ້, ຫມາກກວຍ້, ສ ງ້ຜູຊ້າຍຂາສັນ້ ແລະ ຍາວ
ເກ າຫລີ 27 23 21 ແຮົ່ ທອງແດງ, ຊິນ້ສົ່ ວນອຸປະກອນໂທລະສບັ, ສ ງ້ຜູຊ້າຍຂາສັນ້ ແລະ ຍາວ
ນວິຊແີລນ 2.8 1.6 2.1 ແຮົ່ ໂປຕສັສ າຫລບັເຮດັຝຸົ່ ນ, ກາເຟ, ຊິນ້ສົ່ ວນອຸປະກອນໂທລະສບັ
ແຫລົ່ ງທີົ່ ມາ: ICT Export Potential Map, 2022
ຫມາຍເຫດ: NA ຫມາຍເຖງີ ບ ົ່ ມຂີ ມູ້ນ



ສະເພາະສນິຄາ້ກະສກິ າ
ລະຫດັ ລາຍລະອຽດ ທົ່ າແຮງໃນການສ ົ່ ງອອກ ສ ົ່ ງອອກຕ ວຈງິ ທົ່ າແຮງທີົ່ ຍງັບ ົ່ ທນັໄດໃ້ຊ ້

4001 ຢາງພາລາ 220 132 88
0714 ມນັຕ ນ້ 214 12 202
4407 ໄມແ້ປຮູບ 61 31 23
1212 ຫມາກໄມ ້ 25 24 1.4
0803 ຫມາກກວ້ຍ 22 58 -
0810 ຫມາກໄມອ້ ົ່ ນໆ 19 1.7 17
1005 ສາລີ 8.8 36 0
1701 ອອ້ຍ 4.8 2.6 2.2



4. ສິົ່ ງທາ້ທາຍ



ສິົ່ ງທາ້ທາຍ

•ການອອກຈາກສະຖານະປະເທດດອ້ຍພດັທະນາເຮດັໃຫສູ້ນເສຍ
ສດິທພິເິສດທາງການການຄາ້
•ມາດຕະການທາງດາ້ນການຄາ້ທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນພາສີ
•ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້



ການອອກຈາກສະຖານະປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ

• ຄາດ ຄະ ເນ ວົ່ າການ ສ ົ່ ງ ອອກ ໄປ ຍງັ ຕະຫ າດ EU ຈະ ໄດ ້ຮບັ ຜ ນ ກະທ ບ ຢົ່ າງ ໃຫຍົ່  ຫ ວງ  ເນ ົ່ ອງ ຈາກ ການ 
ສ ົ່ ງ ອອກ ໄປ ຍງັ EU  ສົ່ ວນ ໃຫຍົ່  ແມົ່ ນດ າເນນີພາຍໃຕລ້ະບ ບສດິທພິເິສດທາງການຄາ້ແບບຝົ່ າຍດຽວ 
(GSP). 

• ສນິຄາ້ສ ົ່ ງອອກຫ ກັໄປ EU ລວມມເີຄ ົ່ ອງຕດັຫຍບິ (6203, 6403), ກາເຟ (0901), ເຂ າ້ (1006), 
ແລະ ນ າ້ຕານ (1701). ພາຍ ໃຕສ້ດິທພິເິສດທາງການຄາ້, ການ ສ ົ່ ງ ອອກ ໄປ ຍງັ EU ກວມ ເອ າ 
255.73 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ ຫ   20.48% ຂອງ ການ ສ ົ່ ງ ອອກ ທງັຫມ ດ. 

• GSP ປະຈບຸນັຂອງ EU ທີົ່ ໃຫ ້ສປປ ລາວ ຈະສິນ້ສຸດລ ງໃນປ ີ2023. ແນວໃດກ ົ່ ຕາມ, ສດິທິ
ພເິສດປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນ EU ຈະຖ ກຂະຫຍາຍອອກໄປອກີ 3 ປ ີຫ ງັຈາກຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກ
ສະຖານະປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ເປນັໄລຍະຫນັປົ່ ຽນ. 

•  ການ ຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກສະຖານະ ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ  ຈະ ມ ີຜ ນ ສະທອ້ນ ຢົ່ າງ ໃຫຍົ່  ຫ ວງ ຕ ົ່  ການ ສ ົ່ ງ 
ອອກ ໄປ ຍງັ ຕະຫ າດ EU.



ການອອກຈາກສະຖານະປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ

• ການ ສ ົ່ ງ ອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄປ ຈນີ ກວມ ເອ າ ປະມານ 29% ຂອງ ການ ສ ົ່ ງ ອອກ ທງັ
ໝ ດ. 

• ສນິຄາ້ສ ົ່ ງອອກທີົ່ ສ າຄນັໄປຈນີປະກອບມຫີມາກກວ້ຍ (0803), ແປງ້ (1108), ນ າ້
ຕານ (1702), ແຮົ່ ເຫ ກັ (2601), ແລະຢາງພາລາ (4001). 

• ເນ ົ່ ອງຈາກວົ່ າບ ົ່ ມສີດິທພິເິສດອດັຕາພາສສີ າລບັປະເທດດອ້ຍພດັທະນາພາຍໃຕ ້
AFTA ແລະ APTA, ຈ ົ່ ງບ ົ່ ມກີານປົ່ ຽນແປງອດັຕາພາສຫີ ງັຫ ຸດພ ນ້ອອກຈາກ
ສະຖານະປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ. 



ມາດຕະການທາງດາ້ນການຄາ້ທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນພາສີ
ປະເທດ ຈ ານວນ NTM ແລະ ການປົ່ ຽນແປງ

2018 2020 ປົ່ ຽນແປງ 2022 ປົ່ ຽນແປງ
ບທູໄນ 19 19 0.00% 19 0.00%
ກ າປຸເຈຍ 91 102 12.09% 102 0.00%
ອນິໂດເນເຊຍ 655 684 4.43% 685 0.15%
ມາເລເຊຍ 38 43 13.16% 43 0.00%
ມຽນມາ້ 85 98 15.29% 98 0.00%
ຟລິປິປນິ 146 172 17.81% 172 0.00%
ສງິກະໂປ 39 40 2.56% 40 0.00%
ໄທ 666 1,271 90.84% 1,345 5.82%
ສສ ຫວຽດນາມ 1,080 1,928 78.52% 1,934 0.31%
ອ ດສະຕາລີ 0 0 0.00% 0 0.00%
ສປ ຈນີ 839 844 0.60% 844 0.00%
ຍີົ່ ປຸົ່ ນ 395 395 0.00% 395 0.00%
ເກ າຫລີ 1,153 1,153 0.00% 1,153 0.00%
ນວິຊແີລນ 502 979 95.02% 1,090 11.34%
ລວມ 5,708 7,728 35.39% 7,920 2.48%



ມາດຕະການທາງດາ້ນການຄາ້ທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນພາສີ
ປະເທດ A B C D E F G H I J N O P ລວມ
ບທູໄນ 5 6 2 6 19 
ກ າປຸເຈຍ 15 40 11 1 35 102 
ອນິໂດເນເຊຍ 183 247 56 91 19 9 1 78 684 
ມາເລເຊຍ 7 13 6 2 15 43 
ມຽນມາ້ 2 24 5 24 7 4 5 1 25 97 
ຟລິປິປນິ 22 79 2 2 29 11 1 2 1 23 172 
ສງິກະໂປ 5 19 2 10 3 1 2 42 
ໄທ 287 659 51 5 46 49 5 243 1,345 
ສສ ຫວຽດນາມ 354 848 22 17 260 42 6 19 354 1,934 
ອ ດສະຕາລີ
ສປ ຈນີ 64 559 14 54 11 2 8 1 1 3 127 844 
ຍີົ່ ປຸົ່ ນ 37 231 13 32 12 1 1 68 395 
ສ ເກ າຫລີ 200 614 24 88 69 1 157 1,153 
ນວິຊແີລນ 660 219 11 39 19 2 2 138 1,090 
ລວມ 1,836 3,557 200 24 696 247 17 39 8 19 3 3 1,271 7,920 



ມາດຕະການທາງດາ້ນການຄາ້ທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນພາສ ີສະເພາະສນິຄາ້
ກະສກິ າ
ປະເທດ A B C E F P ລວມ
ບທູໄນ 0
ກ າປຸເຈຍ 2 4 3 9
ອນິໂດເນເຊຍ
ມາເລເຊຍ 2 1 1 1 5
ມຽນມາ້ 3 1 3 7
ຟລິປິປນິ 4 3 2 9
ສງິກະໂປ 0
ໄທ 14 5 1 1 2 23
ສສ ຫວຽດນາມ 72 50 4 8 2 18 154
ອ ດສະຕາລີ 0
ສປ ຈນີ 13 7 1 5 12 38
ຍີົ່ ປຸົ່ ນ 0
ເກ າຫລີ 26 43 8 5 11 13 106
ນວິຊແີລນ 45 9 1 2 5 12 74
ລວມ 174 123 14 28 21 65 425



2022 24

ມາດຕະການນ າ
ເຂ າ້

ມາດຕະການດາ້ນເຕກັນກິ

A ມາດຕະການທາງດາ້ນສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພ ດ
B ສິົ່ ງກດີຂວາງທາງດາ້ນເຕກັນກິຕ ົ່ ການຄາ້
C ການກວດກາສນິຄາ້ກົ່ ອນຂ ນສ ົ່ ງ ແລະ ລະບຽບການອ ົ່ ນ

ມາດຕະການທີົ່ ບ ົ່ ແມົ່ ນ
ເຕກັນກິ

D ມາດຕະການສຸກເສນີເພ ົ່ ອປ ກປອ້ງການຄາ້
E ການອອກໃບອະນຸຍາດແບບບ ົ່ ອດັຕະນຸມດັ, ໂກຕາ້, ການເກ ອດຫາ້ມ ແລະ ສາມາດ
ຕະການຄວບຄຸມປະລມິານ ນອກເໜ ອຈາກເຫດຜ ນທາງດາ້ນ SPS ຫ   TBT
F ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາ, ລວມມບີນັດາອາກອນເພີົ່ ມເຕມີ ແລະ ຄົ່ າທ ານຽມຕົ່ າງໆ
G ມາດຕະການທາງດາ້ນການເງນິ
H ມາດຕະການສ ົ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ົ່ ການແຂົ່ ງຂນັ
I ມາດຕະການທາງດາ້ນການລ ງທ ນ ທີົ່ ຕດິພນັກບັການຄາ້
J ການຈ າກດັການຈດັຈ າໜົ່ າຍ
K ການຈ າກດັທາງດາ້ນການບ ລກິານຫ ງັການຂາຍ
L ການອຸດໜນູ (ບ ົ່ ລວມເອ າການອຸດໜນູການສ ົ່ ງອອກພາຍໃຕຂ້  ້P7) 
M ການຈ າກດັການຈດັຊ ຈ້ດັຈາ້ງຂອງລດັຖະບານ
N ຊບັສນິທາງປນັຍາ
O ລະບຽບການແຫ ົ່ ງກ າເນດີສນິຄາ້

ມາດຕະການການສ ົ່ ງອອກ P ມາດຕະການທີົ່ ຕດິພນັກບັການສ ົ່ ງອອກ



ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້ 

ການສ ົ່ ງອອກ
• ເວລາໃນການດ າເນນີເອກະສານ 170 ຊ ວໂມງ
• ເວລາຢູົ່ ດົ່ ານ 160 ຊ ວໂມງ
• ຕ ນ້ທ ນເອກະສານ 400 ໂດລາ
• ຕ ນ້ທ ນກຽວຂອ້ງ 1060 ໂດລາ. 

ການນ າເຂ າ້
• ເວລາໃນການດ າເນນີເອກະສານ 240 ຊ ວໂມງ
• ເວລາຢູົ່ ດົ່ ານ 280 ຊ ວໂມງ
• ຕ ນ້ທ ນເອກະສານ 700 ໂດລາ
• ຕ ນ້ທ ນກຽວຂອ້ງ 1200 ໂດລາ.. 
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ຄ າຄດິເຫນັຂອງພາກເອກະຊ ນຕ ົ່ ກບັການສ ົ່ ງອອກ

ຂັນ້ຕອນ ແລະ ຕ ນ້ທ ນ
• ຄົ່ າໃຊຈ້ົ່ າຍໃນການຂ ນສ ົ່ ງ 
• ຂະບວນການການຄາ້ທີົ່ ໃຊ ້
ເວລາດ ນ. 

ການເຂ າ້ເຖງີຕະຫລາດ
• ກ າລງັພະຍາຍາມສາ້ງຄູົ່ ຮົ່ ວມ
ງານກບັບ ລສິດັຈນີທີົ່ ເຂ າ້ໃຈ
ຕະຫ າດ. 

• ບ ລສິດັຍງັຕອ້ງການຂ ມູ້ນ
ເພີົ່ ມເຕມີກົ່ ຽວກບັການ
ປະຕບິດັສດິທພິເິສດທີົ່
ສປປ ລາວ ກ າລງັໄດຮ້ບັ 

ມາດຕະການບ ົ່ ແມົ່ ນພາສີ
• ມາດຕະຖານສຸຂະອານາໄມ
ພ ດສູງ 
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5. ການຄາ້ອເີລກັໂຕນກິ ສປ 
ຈນີ



ສະພາບລວມການຄາ້ອເີລກັໂຕນກິ ສປ ຈນີ

• ສປ ຈນີຢອດມຸນຄົ່ າການຄາ້ທາງອເີລກັໂຕນກິເພີົ່ ມຂ ນ້ຢົ່ າງຫລວງຫລາຍ 37 ລາ້ນໆ
ຫຍວນ ເພີົ່ ມຂ ນ້ 4.5%, 

• ມູນຄົ່ າຂາຍຍົ່ ອຍທາງອນິເຕເີນດັ ທ ົ່ ວປະເທດມເີຖງີ 11 ລາ້ນໆຫຍວນ. ການຄາ້ຍົ່ ອຍ
ເພີົ່ ມຂ ນ້ 30% ໃນປ ີ2020

• ສາຍເຫດ ຄົ່ າແຮງງານຕ ົ່ າ, ຄົ່ າເຊ ົ່ າເປດີຮາ້ນສູງ, ປະຊາຊ ນຫນາແຫນນ້ ຜູໃ້ຊໂ້ທລະສບັ
ຊ ຂ້າຍອອນໄລນ 812 ລາ້ນຄ ນ 79.2% ຂອງຜູໃ້ຊອ້ນິເຕເີນດັ. 

• 2 ຮຸບການທຸລະກດິ ຄ  ສ ົ່ ງທາງໄປສະນສີາກ ນໂດຍກ ງ ແລະ ສາງປອດພາສພີາຍໃນ
ປະເທດ (ກະຈາຍພາຍໃນປະເທດ)
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ຮູບແບບການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕທນກິ

• ການຄາ້ເອເລກັໂຕທນກິແບບດັງ້ເດມີ
• ການຄາ້ເອເລກັໂຕທນກິແບບໃຫມົ່

• ການຈດັສ ົ່ ງຮອດເຮ ອນ
• ການຈດັສ ົ່ ງຜົ່ ານສ ົ່ ກາງ
• ອອນໄລນ ອອຟໄລນ ປະສ ມປະສານ
• ການຈດັສ ົ່ ງສນິຄາ້ຜົ່ ານສາງສນີຄາ້ສ ົ່ ງຕ ົ່

• ຈດຸຮບັສນິຄາ້ຊຸມຊ ນ
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ການຄາ້ເອເລກັໂຕທນກິ
ແບບດັງ້ເດມີ

Taobao/T-mall (ກຸົ່ ມບ ລສິດັ 
Alibaba), JD.com, 
Pinduoduo
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ການຄາ້ເອເລກັໂຕທນກິແບບ
ໃຫມົ່

ຜົ່ ານສ ົ່ ກາງ
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ການຄາ້ເອເລກັໂຕທນກິແບບໃຫມົ່

ອອນໄລນ ອອຟໄລນ
O2O
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ການຄາ້ເອເລກັໂຕທນກິແບບໃຫມົ່

ຮາ້ນຄາ້ຊຸມຊ ນ
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ສະຫລຸບ
ການສ ົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ 
ຈນີ ມສີີົ່ ງເອ ອ້ອ ານວຍໃນການສ ົ່ ງອອກ
ຫລາຍ ແຕົ່ ເຖງີຢົ່ າງໃດກ ົ່ ຕາມຕອ້ງ
ພະຍາຍາມແກໄ້ຂສິົ່ ງທາ້ທາຍທັງ້ຫລາຍ
ເພ ົ່ ອເຮດັໃຫ ້ການສ ົ່ ງອອກໄດຮ້ບັ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ
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ຂ ຂອບໃຈ
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