
 

 

ຄວາມຮ��ພ້ືນຖານກ�ຽວ
 

ຮຽນທ�ານ ຜ��ອ�ານທີເ່ຄົາລົບ ແລະ ຮັກ

ລະບົບສະວິບ (SWIFT)” ເຊິ່ງຂໍ�ມ�ນນີແ້ມ�ນກ�ຽວ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເປ�ນຄວາມຮ��ພື້ນຖານໃຫ�ແກ�

ໃນປະຈ�ບັນຍັງມີກ��ມຄົນ ແລະ ນິຕບິ�ກຄົນຈາກຫຼາຍ

ຫວັງດໃີນການແອບອ�າງ ແລະ ນ�າໃຊ�ຊ�ອງຫວ�າງຂອງ

ກ�າການເງິນ ແລະ ອ�ດສາຫະກ�າການຄ�າ, ຮຽກເກັບຄ�າ

ໜ່ຶງທີເ່ຮັດໃຫ�ກ��ມຄົນ ແລະ ນຕິບິ�ກຄົນພາຍໃນ 

ກ�ຽວກັບທ�ລະກ�າແອບອ�າງຕ�າງໆ ດັ�ງທີໄ່ດ�ເຄີຍພົບ

ເຊັ�ນ: SWIFT: MT 103/202;MT 103/202 

SWIFT MT 103 CASH WIRE TRANSFER

ຫຼາຍຮ�ບແບບ. ສະນັ້ນ, ຜ��ຂຽນຈະຂໍນ�າສະເໜີກ�ຽວ

ເປ�ນຂໍ�ມ�ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມມີສະຕລິະວັງຕົວໃຫ�ແກ�

ສະເໜີຕໍ�ໄປດັ�ງນີ້: 

ລະບົບສະວິບ (SWIFT) ແມ�ນລະບົບ

ດວກ, ວ�ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສ�ງ ເຂ້ົາໃນ

ເຮັດທ�ລະກ�າທາງການເງິນຢ��ຕ�າງປະເທດ ເຊິ່ງໃຫ�

Telecommunication) ໝາຍເຖິງລະບົບສື່ສານ

ໂລກ ຫຼື ສະມາຄົມການສື່ສານທາງດ�ານການເງິນ

Financial Telecommunication SWIFT Code

ໃຊ�ໃນການໂອນເງິນລະຫວ�າງປະເທດ ແລະ ຢ�� ສ

ໃຊ�ປະເພດຂໍ�ຄວາມ MT 103 ແລະ MT 202 ເພາະ

 

ທ�ານຜ��ອ�ານທີເ່ຄົາລົບ ແລະ ຮັກແພງ

(SWIFT) ແມ�ນໄດ�ຮັບການຄ��ມຄອງຈາກ ບໍລສິັດ

ເທດ ແບນຊິກ ແລະ SWIFT ແມ�ນໄດ�ຮັບການ

ເທດທີມີ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ�ານເສດຖະກິດ

ຍີ່ປ��ນ, ໂຮນລັງ, ສະວີເດນ, ສະວິດສະແລນ, ອັງກິດ

ຮັບຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຈາກສະຖາບັນການເງິນທົ�ວໂລກ

(SWIFT) ບໍ�ແມ�ນລະບົບທ�າອິດທີໃ່ຫ�ບໍລິການທາງ

ວ�າ ລະບົບ Telex-Messages ເຊິ່ງຖືກສ�າງຕັ້ງ

 

ຖານກ�ຽວກັບລະບົບສະວິບ (SWIFT

ລົບ ແລະ ຮັກແພງ ມ້ືນີຜ້��ຂຽນມີສາລະໜ�າຮ��ດີໆ ທີຈ່ະນ�າສະເໜີໃນຫົວຂໍ�

ກ�ຽວຂ�ອງກັບການຊ�າລະສະສາງລະຫວ�າງປະເທດ ດ�ວຍລະບົບ

ແກ�ຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຮ�� ເພື່ອມີສະຕລິະວັງຕົວໃນການເຮັດທ�ລະກ�າທາງ

ຄົນຈາກຫຼາຍພາກສ�ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ທີຕ່ົກເປ�ນເຍື່ອ

ຂອງລະບົບສະວິບ (SWIFT) ເພື່ອຮຽກເກັບເງິນໃນການໃຫ�

ເກັບຄ�າດ�າເນີນການເຮັດທ�ລະກ�າທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ

 ແລະ ຕ�າງປະເທດ ໄດ�ມີການສ�ນເສຍຊັບສິນເປ�ນຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍ

ພົບເຫັນຜ�ານໆມາຕາມຂໍ�ມ�ນແອບອ�າງການນ�າໃຊ�ປະເພດຂໍ�ຄວາມ

 Special SWIFT; MT 103 FOR COLLATERAL PURPOSES

103 CASH WIRE TRANSFER; SWIFT MT 104 DDTR TO INVESTOR ແລະ

ກ�ຽວກັບຂໍ�ມ�ນ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາຂອງລະບົບສະວີບ

ແກ�ສັງຄົມ ແລະ ຜ��ອ�ານເອງຄົງມີຄວາມສົນໃຈບໍ�ໜ�ອຍກ�ຽວ

ບົບຊ�າລະ ລະຫວ�າງສະຖາບັນການເງິນດ�ວຍກັນ ເຊິ່ງເປ�ນລະບົບ

ໃນການນ�າໃຊ�ແລກປ�ຽນຂໍ�ມ�ນກັບທະນາຄານດ�ວຍກັນ, ຢ��ງ

ໃຫ�ນຍິາມແມ�ນ S.W.I.F.T (society for Worldwide interbank Financial 

ສານດ�ານການເງິນລະຫວ�າງທະນາຄານຜ�ານລະບົບຄອມພິວເຕີ

ເງ ິນສາກົນລະຫວ�າງປະເທດ ທີໃ່ຫ�ບໍລກິານໂດຍ (Society for 

lecommunication SWIFT Code) ເປ�ນຮ�ບແບບມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານ (Bank 

ສປປ ລາວ ບັນດາທະນາຄານແມ�ນໄດ�ນ�າໃຊ� ລະບົບສະວິບ 

ເພາະເປ�ນຂໍ�ຄວາມໃນການຊ�າລະສະສາງໃຫ�ແກ�ລ�ກຄ�າ. 

ແພງຜ��ຂຽນຈະມາເລົ�າປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ ແລະ ຂໍ�ມ�ນບາງ

ສັດ SWIFT  ທີມີ່ສ�ານັກງານຕັ້ງຢ�� 26 ປະເທດທົ�ວໂລກ

ການຄວບຄ�ມ ໂດຍທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ G-10 (ໝາຍ

ກິດນ�າໜ�າເຂ້ົາຮ�ວມ) ເຊິ່ງປະກອບມີຄື: ປະເທດແບນຊິກ, ກາ

ກິດ ແລະ ສະຫາລັດອາເມລິກາ. ນອກນີ້ ລະບົບສະວິບ (SWIFT)

ໂລກ ແລະ ສ�າງຕັ້ງຂ້ືນມາຈາກການຮ�ວມມືຂອງຫຼາຍສະຖາບັນ

ທາງດ�ານອ�ດສາຫະກ�າການເງິນ ແລະ ອ�ດສາຫະກ�າການຄ�າ 

ຕັ້ງໃນປ� 1930 ແລະ ເປ�ນທີ່ຍອມຮັບຕະຫອຼດ ຈົນມາຮອດ

SWIFT) 

ຂໍ� “ຄວາມຮ��ພື້ນຖານກ�ຽວກັບ

ບົບສະວິບ (SWIFT) ເພື່ອສ�າງ

ທາງດ�ານການເງິນ ຊຶ່ງຜ�ານມາ

ເຍື່ອກົນອ�ບາຍຂອງກ��ມຄົນທີບໍ່�

ໃຫ�ບໍລກິານທາງດ�ານອ�ດສາຫະ

ອື່ນໆຊຶ່ງບັນຫານີກ້ໍ�ແມ�ນບັນຫາ

ນວນຫຼວງຫຼາຍໃນການດ�າເນີນການ

ຄວາມ ຂອງລະບົບ SWIFT 

MT 103 FOR COLLATERAL PURPOSES; VIA. GPI 

ແລະ ປະເພດຂໍ�ຄວາມອື່ນໆອີກ

ວີບ SWIFT ເຊິ່ງຄິດວ�າຄົງຈະ

ກ�ຽວກັບຂໍ�ມ�ນບາງສ�ວນທີ່ຈະໄດ�ນ�າ

ບົບທີມີ່ຄວາມທັນສະໃໝ, ສະ

ຢ��ງຢ�ນ ແລະ ຊ�າລະສະສາງການ

Worldwide interbank Financial 

ເຕທີີມີ່ເຄືອຂ�າຍເຊື່ອມໂຍງທົ�ວ

ociety for Worldwide interbank 

 Identifier Codes-BIC) ທີ່

 (SWIFT), ສ�ວນໃຫຍ�ຈະນ�າ

ບາງສ�ວນກ�ຽວກັບລະບົບສະວິບ 

ໂລກ ເຊິ່ງສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງຢ��ປະ

ໝາຍເຖິງກ��ມ 10 ແຕ�ວ�າມີ 11 ປະ

ການາດາ, ເຢຍລະມັນ, ອຕີາລີ, 

(SWIFT) ຍັງເປ�ນລະບົບໜ່ຶງທີໄ່ດ�

ບັນ, ກ�ອນໜ�ານີລ້ະບົບສະວິບ 

 ແຕ�ແມ�ນອີກລະບົບໜ່ຶງທີເ່ອີ້ນ

ຮອດປ� 1980 ລະບົບ Telex-



Messages ແມ�ນໄດ�ຮັບຄວາມນຍິົມໜ�ອຍລົງ ສາເຫດແມ�ນມາຈາກສະຖາບັນການເງິນຫຼາຍແຫ�ງແມ�ນຫັນມາໃຊ�ລະບົບສະວິບ 

(SWIFT). ໃນປ� 1973 ລະບົບສະວິບ (SWIFT) ແມ�ນໄດ�ຖືກສ�າງຂ້ືນ ໂດຍໄດ�ຮັບການຮ�ວມມືຂອງທະນາຄານ 239 ແຫ�ງ ຈາກ 15  

ປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ລະບົບສະວິບ (SWIFT) ໄດ�ມີການເຊື່ອມຕໍ�ຂໍ�ມ�ນ, ການສືສ່ານທົ�ວໂລກ ແລະ ຖານຂໍ�ມ�ນທີໄ່ດ�ຮັບປະກັນສ�າລັບໜ�າ

ທີ່ຫຼັກຂອງການພັດທະນາລະບົບສະວິບ (SWIFT) ແມ�ນການສົ�ງຂໍ�ມ�ນທາງການເງິນ, ໃນປ� 1977 ລະບົບສະວິບ (SWIFT) ເລີ່ມໃຫ�ບໍລິ

ການທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ພາຍໃນ 1 ປ� ມີຈ�ານວນ 10 ລ�ານຂໍ�ຄວາມ ທີຖື່ກສົ�ງຜ�ານ ລະບົບສະວິບ (SWIFT) ແລະ ເປ�ນທີ່ຍອມຮັບ

ຂອງລ�ກຄ�າ, ໃນປ�ດຽວກັນຈ�ານວນລ�ກຄ�າຂອງບໍລສິັດ SWIFT ກໍ�ໄດ�ເພີ່ມຂ້ືນເປ�ນ 518 ກວ�າທະນາຄານ ເຮັດໃຫ�ບໍລສິັດ SWIFT ມີ

ຄວາມໝ້ັນໃຈທີຈ່ະຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ�ລະບົບຂອງຕົນກັບສະຖາບັນການເງິນອື່ນໃນທົ�ວໂລກ, ໃນປ� 1979 ລະບົບສະວິບ (SWIFT) 

ໄດ�ຕັ້ງສ�ນປະຕິບັດງານ ແລະ ຖືກນ�າໃຊ�ຢ��ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເປ�ນຄັ້ງທ�າອິດ ເຊິ່ງໃນປ�ຕໍ�ມາ ບໍລສິັດ SWIFT ໄດ�ຂະຫຍາຍການເຊື່ອມ

ຕໍ�ລະບົບເຂ້ົາມາໃນເຂດອາຊີ ແລະ ເປ�ນທີ່ຍອມຮັບຂອງຫຼາຍປະເທດ ນອກນີ ້ ການນ�າໃຊ� ລະບົບສະວິບ (SWIFT) ຂອງແຕ�ລະປະເທດ 

ຈະມີລະຫັດ SWIFT Code ເຊິ່ງປະກອບດ�ວຍຕົວອັກສອນ 8-11 ຕົວອັກສອນ ໂດຍ 8 ຕົວທາງໜ�າຈະໝາຍເຖິງສ�ານັກງານໃຫຍ�ທີມີ່

ຄວາມໝາຍຕາມຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກຈ�ານວນ 8-12 ຕົວມີຄ:ື 

ອັກສອນ 4 ຕົວທາງໜ�າໝາຍເຖິງລະຫັດຂອງທະນາຄານນ້ັນໆ; 

ອັກສອນ 2 ຕົວຖັດມາ ຄລືະຫັດປະເທດ ຫຼື ລະຫັດ ISSO 3166-Ialpha-2; 

ອັກສອນ 1 ຕົວ ແລະ ຕົວອັກສອນ 1 ຕົວຖັດມາ ຄືລະຫັດບອກຕ�າແໜ�ງ; 

ອັກສອນ 3 ຕົວ ສ�ດທ�າຍ ໝາຍເຖິງລະຫັດບອກສາຂາ ແລະ ສາຂາຍ�ອຍຖ�າເປ�ນ XXX 1 ຢ��ຂ�າງຊ�າຍຕົວອັກສອນ 8 ຕົວ    

ໝາຍເຖິງສ�ານັກງານໃຫຍ�. 

 ເບ້ືອງຕົ້ນຜ��ຕ�ອງການໂອນເງິນສາມາດກວດສອບລະຫັດ SWIFT Code ຂອງທະນາຄານນ້ັນໄດ�ຈາກເວັບໄຊຂອງ SWIFT 

Code ຂອງທະນາຄານທີຢ່��ປະເທດປາຍທາງ. 

ດັ�ງທີຮ່��ກັນແລ�ວວ�າລະບົບສະວິບ (SWIFT) ແມ�ນຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງບໍລສິັດ SWIFT ທີໄ່ດ�ໃຫ�ບໍລກິານເຄືອຂ�າຍ

ແກ�ສະຖາບັນການເງິນຫຼາຍກວ�າ 11,000 ແຫ�ງຈາກ 200 ກວ�າປະເທດທີເ່ຂ້ົານ�າໃຊ� ລະບົບສະວິບ (SWIFT) ແລະ ມີການແລກປຽນຂໍ�

ມ�ນສະເລ�ຍຫຼາຍກວ�າ 32 ລ�ານຂໍ�ຄວາມຕໍ�ມ້ືເມ່ືອທຽບໃສ�ປ� 1995 ສະເລ�ຍມີພຽງ 2,4 ລ�ານຂໍ�ຄວາມຕໍ�ມ້ື ເຊິ່ງລະບົບສະວິບ (SWIFT)ຈະ

ມີປະເພດຂໍ�ຄວາມຢ�� 10 ປະເພດ ຫຼື ເອື້ນວ�າ FIN Message ຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ�ປະເພດ MT 0xx ຈົນເຖິງ MT 9xx ແຕ�ລະປະເພດຈະມີ

ແຍກຍ�ອຍຕາມການເຮັດທ�ລະກ�າທາງການເງິນ ເຊິ່ງລວມມີ 227 ປະເພດຂໍ�ຄວາມ (ອີງຕາມຂໍ�ມ�ນ ຂອງ ທຫລ). 

#ໂດຍ: ນ. ສອນໄຊ ສຫີາເທບ, ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 
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