
 
 
 
 
 
 
 

ເປ�ດການນ�າໃຊ�ລະບົບການຊ�າລະ

ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ

ສປປ ລາວ (LaPASS) ຊຶ່ງເປ�ນລະບົບສ�າຄັນທີ່

ບັນຊີທ່ີ ທຫລ ໄດ�ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການພັດທະນາ

ສະດວກ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງໄດ�ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ

ທ�ານ ສົມດ ີດວງດ ີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ

ຄະນະນ�າ, ຄະນະກົມ-ຄະນະອ�ານວຍການ ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ

ການເປ�ດໂຕລະບົບການຊ�າລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ

1999 ທຫລ ໄດ�ສ�າງຕັ້ງສ�ນຊ�າລະສະສາງແຊັກ 

ຊ�າລະສະສາງແຊັກ (ສະເພາະສະກ�ນເງິນກີບ) ລະຫວ�າງຜ��ອອກແຊັກ

ສ�ດທິໂດຍມີສະມາຊິກສ�ນຊ�າລະທັງໝົດ 8 ທະນາຄານ

2011 ທຫລ ໄດ�ສືບຕໍ�ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະໄປສ��ການເຊື່ອມໂຍງກັນຫຼາຍຂ້ຶນຈ່ຶງນ�າໃຊ�ລະບົບການຊ�າລະແບບທັນທີ

Real Time Gross Settlement = RTGS) 

(Message Type) ມີສະມາຊິກນ�າໃຊ�ລະບົບຈ�ານວນ

ຮອດປະຈ�ບັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 41 ທະນາຄານ

 
 
 
 

ເປ�ດການນ�າໃຊ�ລະບົບການຊ�າລະ

ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ
 

 

ທຫລ) ໄດ�ຈັດພິທີເປ�ດໂຕຢ�າງເປ�ນທາງການກ�ຽວກັບລະບົບການຊ�າລະ

ຊຶ່ງເປ�ນລະບົບສ�າຄັນທີ ່ທຫລ ເປ�ນຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບ ແລະ ໃຫ�ບໍລິການແກ�ສະມາຊິກໃນການໄລ�ລຽງ

ໄດ�ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄ��ມຄອງລະບົບການຊ�າລະໃຫ�ມີປະສິດທິພາບໃນຮ�ບທີ່ທັນສະໄໝ

ຊຶ່ງໄດ�ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ທີ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການ

ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ. 

ຫັກບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ ເປ�ນລະບົບສ�າຄັນທີ ່ ທຫລ ເປ�ນຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບ

 (Cheque Clearing House) ຂ້ຶນກັບກົມບໍລິການທະນາຄານເພື່ອເຮັດໜ�າທີ່ເປ�ນສ�ນ

ລະຫວ�າງຜ��ອອກແຊັກ ແລະ ຜ��ຮຽກເກັບແຊກັຜ�ານລະບົບການໄລ�ລຽງມ�ນຄ�າຈ�ານວນເງິນ

ທະນາຄານ ແລະ ໃນເວລານັ້ນທ�ລະກ�າການຊ�າລະສະສາງດ�ວຍແຊັກຍັງມີບໍ�ຫຼາຍ

ໄດ�ສືບຕໍ�ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະໄປສ��ການເຊື່ອມໂຍງກັນຫຼາຍຂ້ຶນຈ່ຶງນ�າໃຊ�ລະບົບການຊ�າລະແບບທັນທີ

Real Time Gross Settlement = RTGS) ຊຶ່ງລະບົບດັ�ງກ�າວນ�າໃຊ�ມາດຕະຖານຂໍ�ຄວາມ ISO 15022 

ມີສະມາຊິກນ�າໃຊ�ລະບົບຈ�ານວນ 23 ທະນາຄານ ແລະ 1 ກະຊວງ (ຄັງເງິນແຫ�ງຊາດ

ທະນາຄານ ແລະ 1 ກະຊວງ (ຄັງເງ ິນແຫ�ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ). 

ເປ�ດການນ�າໃຊ�ລະບົບການຊ�າລະ 

ລາວ 

 
ການກ�ຽວກັບລະບົບການຊ�າລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງ 

ໃຫ�ບໍລິການແກ�ສະມາຊິກໃນການໄລ�ລຽງ ແລະ ຫກັ

ຄ��ມຄອງລະບົບການຊ�າລະໃຫ�ມີປະສິດທິພາບໃນຮ�ບທີ່ທັນສະໄໝ, 

ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງ

ຜ��ວ�າການ ທຫລ; ພ�ອມນີ,້ ກໍ�ມີ

ເປ�ນຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບ ຊຶ່ງໃນປ� 

ຂ້ຶນກັບກົມບໍລິການທະນາຄານເພື່ອເຮັດໜ�າທີ່ເປ�ນສ�ນ

ຜ��ຮຽກເກັບແຊກັຜ�ານລະບົບການໄລ�ລຽງມ�ນຄ�າຈ�ານວນເງິນ

ໃນເວລານັ້ນທ�ລະກ�າການຊ�າລະສະສາງດ�ວຍແຊັກຍັງມີບໍ�ຫຼາຍ. ມາຮອດປ�

ໄດ�ສືບຕໍ�ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະໄປສ��ການເຊື່ອມໂຍງກັນຫຼາຍຂ້ຶນຈ່ຶງນ�າໃຊ�ລະບົບການຊ�າລະແບບທັນທ ີ (ລະບົບ 

15022 ດ�ວຍຮ�ບແບບຂໍ�ຄວາມ MT 

ຄັງເງິນແຫ�ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ) ແລະ ມາ

 



ໄປຄຽງຄ��ກັບການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍ�ດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ

(2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປ� 2030 ທີ່

ແຫ�ງຊາດໃຫ�ເປ�ນສ�ນກາງຊ�າລະທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ

ລວມສ�ນ ແລະ ທົ�ວເຖິງສາມາດຮອງຮັບທ�ລະກ�າການຊ�າລະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ສະສາງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ 

ຊ�າລະທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ISO 20022 ຊຶ່ງເປ�ນມາດຕະຖານຂໍ�ຄວາມການຊ�າລະເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກລະຫວ�າງສະຖາບັນການເງິນ

ຄົ້ນຄວ�າກົນໄກຫັນປ�ຽນການຊ�າລະສະສາງແຊັກທີ່ນ�າໃຊ�ປະຈ�ບັນທ່ີເປ�ນລະບົບແບບເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດເຂ້ົາສ��ລະບົບອັດຕະໂນມັດທ່ີທັນ

ສະໄໝຢ�າງເຕັມສ�ວນໂດຍແຕ�ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ�າພັດທະນາລະບົບຊ�າລະສະສາງແຊັກຫັນເປ�ນທັນສະໄໝ

ຄົ້ນຄວ�າຍົກລະດັບລະບົບການຊ�າລະແບບທັນທີ 

ISO 20022 ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ�າສ�າງລະບຽບການ

ACH ທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ISO 20022.  

ທ�ານຜ��ວ�າການ ທຫລ ໄດ�ເນັ້ນວ�າ: ການເປ�ດຕົວລະບົບ

ຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຫັນເປ�ນທັນສະໄໝ

ດ�ວຍການມີລະບົບທີ່ຮອງຮັບການຊ�າລະທັງມ�ນຄ�າສ�ງ

ທະນາຄານ ຫຼື ຜ��ໃຫ�ບໍລິການກໍ�ຈະສາມາດຊ�າລະຂ�າມກັນໄດ�

ຫັນການເກັບລາຍຮັບງ ົບປະມານໃຫ�ທັນສະໄໝ

ງົບປະມານເຂ້ົາມາລວມສ�ນ ຢ�� ທຫລ ດ�ວຍການເຊື່ອມໂຍງລະບົບງ ົບປະມານເຂ້ົາກັບລະບົບໄລ�ລຽງອັດຕະໂນມັດ

ຊ�ວຍຊຸກຍ��ວຽກງານງ ົບປະມານໃຫ�ມີຄວາມຄ�ອງຕົວ

ສາມາດຫຼຸດຜ�ອນຕົ້ນທຶນໃນການພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະທີ່ຕິດພັນກັບງ ົບປະມານ

ຂອງການເກັບລາຍຮັບງ ົບປະມານເທື່ອລະກ�າວ. 

 
 

 
 
 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງ

 

ໄປຄຽງຄ��ກັບການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍ�ດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງ ິນຕາ

ທີ ່ທຫລ ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ຊຶ່ງ 1 ໃນ 4 ຍ�ດທະສາດຫຼັກແມ�ນການພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະ

ແລະ ປອດໄພ. ທຫລ ໄດ�ສ�ມໃສ�ສ�າງລະບົບການຊ�າລະສະສາງແຫ�ງຊາດໃຫ�ມີລັກສະນະ

ທົ�ວເຖິງສາມາດຮອງຮັບທ�ລະກ�າການຊ�າລະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ, ຮັບປະກັນໄດ�ດ�ານຄວາມໄວໃນການຊ�າລະ

 ແລະ ສາກົນ. ຈາກຍ�ດທະສາດດັ�ງກ�າວ, ທຫລ ໄດ�ສືບຕໍ�ປ�ບປ�ງ

ຊຶ່ງເປ�ນມາດຕະຖານຂໍ�ຄວາມການຊ�າລະເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກລະຫວ�າງສະຖາບັນການເງິນ

ຄົ້ນຄວ�າກົນໄກຫັນປ�ຽນການຊ�າລະສະສາງແຊັກທີ່ນ�າໃຊ�ປະຈ�ບັນທ່ີເປ�ນລະບົບແບບເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດເຂ້ົາສ��ລະບົບອັດຕະໂນມັດທ່ີທັນ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ�າພັດທະນາລະບົບຊ�າລະສະສາງແຊັກຫັນເປ�ນທັນສະໄໝ

 (RTGS) ແລະ ລະບົບການໄລ�ລຽງແບບອັດຕະໂນມັດ (ACH) 

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ�າສ�າງລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການດ�າເນີນງານຂອງລະບົບ

 

ການເປ�ດຕົວລະບົບ ລາປາສ ຖືເປ�ນບາດກ�າວທີສ່�າຄັນໃນການພັດທະນາຂອງລະບົບການ

ໃນການຫັນເປ�ນທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ�ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ�ສາມາດດ�າເນີນທ�ລະກ�າໄດ�ຢ�າງຄ�ອງຕົວ

ດ�ວຍການມີລະບົບທີ່ຮອງຮັບການຊ�າລະທັງມ�ນຄ�າສ�ງ, ມ�ນຄ�າຕ��າ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໃຊ�ຮ�ວມກັນໄດ� ໝາຍຄວາມວ�າບໍ�ວ�າຈະຢ��ຄົນລະ

ຜ��ໃຫ�ບໍລິການກໍ�ຈະສາມາດຊ�າລະຂ�າມກັນໄດ� ຊຶ່ງປ�ດຈ�ບັນ, ລັດຖະບານ ກ�າລັງເອົາໃຈໃສ�ວຽກງານລະບົບການຊ�າລະ

ຫັນການເກັບລາຍຮັບງ ົບປະມານໃຫ�ທັນສະໄໝ ຜ�ານໂທລະສັບມືຖື; ອັນພິເສດສ�າລັບລະບົບລາປາສແມ�ນຈະຫັນເອົາລະບົບການຊ�າລະ

ດ�ວຍການເຊື່ອມໂຍງລະບົບງ ົບປະມານເຂ້ົາກັບລະບົບໄລ�ລຽງອັດຕະໂນມັດ

ຊ�ວຍຊຸກຍ��ວຽກງານງ ົບປະມານໃຫ�ມີຄວາມຄ�ອງຕົວ ເຮັດໃຫ�ລັດຖະບານສາມາດຄ��ມຄອງລາຍຮັບ-ເກັບລາຍຈ�າຍ

ສາມາດຫຼຸດຜ�ອນຕົ້ນທຶນໃນການພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະທີ່ຕິດພັນກັບງ ົບປະມານ ແລະ ທີ່ສ�າຄັນແມ�ນການຫຼຸດຜ�ອນການຮົ�ວໄຫຼ

.  

# ຂ�າວ

ທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບ

 

ເງ ິນຕາ ສປປ ລາວ 10 ປ� 

ຍ�ດທະສາດຫຼັກແມ�ນການພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະ

າງລະບົບການຊ�າລະສະສາງແຫ�ງຊາດໃຫ�ມີລັກສະນະ

ຮັບປະກັນໄດ�ດ�ານຄວາມໄວໃນການຊ�າລະ

ໄດ�ສືບຕໍ�ປ�ບປ�ງ-ຍົກລະດບັລະບົບການ

ຊຶ່ງເປ�ນມາດຕະຖານຂໍ�ຄວາມການຊ�າລະເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກລະຫວ�າງສະຖາບັນການເງິນ,

ຄົ້ນຄວ�າກົນໄກຫັນປ�ຽນການຊ�າລະສະສາງແຊັກທີ່ນ�າໃຊ�ປະຈ�ບັນທ່ີເປ�ນລະບົບແບບເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດເຂ້ົາສ��ລະບົບອັດຕະໂນມັດທ່ີທັນ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ�າພັດທະນາລະບົບຊ�າລະສະສາງແຊັກຫັນເປ�ນທັນສະໄໝ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

(ACH) ທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານ 

ນະໂຍບາຍການດ�າເນີນງານຂອງລະບົບ RTGS ແລະ ລະບົບ 

ການພັດທະນາຂອງລະບົບການ

ໃຫ�ສາມາດດ�າເນີນທ�ລະກ�າໄດ�ຢ�າງຄ�ອງຕົວ 

ໝາຍຄວາມວ�າບໍ�ວ�າຈະຢ��ຄົນລະ

ກ�າລັງເອົາໃຈໃສ�ວຽກງານລະບົບການຊ�າລະ ເພື່ອ

ອັນພິເສດສ�າລັບລະບົບລາປາສແມ�ນຈະຫັນເອົາລະບົບການຊ�າລະ

ດ�ວຍການເຊື່ອມໂຍງລະບົບງ ົບປະມານເຂ້ົາກັບລະບົບໄລ�ລຽງອັດຕະໂນມັດ (ຫຼື ACH) ຊຶ່ງຈະ

ເກັບລາຍຈ�າຍ ຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ

ທີ່ສ�າຄັນແມ�ນການຫຼຸດຜ�ອນການຮົ�ວໄຫຼ

ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

ກີບລາວ 


