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ຄ າເຫນັຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

ໃນປ ີ2018, ເສດຖະກດິໂລກຂະຫຍາຍຕວົຫຸຼດລງົເລກັນ ູ້ອຍ ຈາກ 3,8% ໃນປ ີ2017 ມາຢ ່ ໃນລະດບັ 3,7% 

ໃນປ ີ 20181 ສ ບເນ ່ ອງຈາກການຟ ູ້ນຕວົທາງເສດຖະກດິທີ່ ບ ່ ທນັຄ່ອງຕວົຂອງບນັດາປະເທດເສດຖະກດິຕະຫຼາດເກດີ   
ໃໝ່ ແລະ ປະເທດກ າລງັພດັທະນາ. ຕະຫຼາດເງນິຕາ-ການເງນິ ຍງັສ ບຕ ່ ມຄີວາມຜນັຜວນ, ໃນຂະນະທີ່  ຕະຫຼາດສນິຄ ູ້າ, 
ລາຄານ ູ້າມນັ ມທ່ີາອ່ຽງປບັຕວົເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ. ສ າລບັເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕວົຫຸຼດລງົ ເນ ່ ອງຈາກການຫຸຼດລງົ
ຂອງການຜະລດິໃນຂະແໜງບ ່ ແຮ່-ການຂຸດຄົ ູ້ນ, ຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິທີ່ ຊ ູ້າລງົ
ຂອງປະເທດຄ ່ ຄ ູ້າ ຫຼ  ປະເທດຄ ່ ຮ່ວມລງົທນຶຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກນັ ູ້ນ, ສປປ ລາວ ຍງັປະສບົໄພທ າມະຊາດໃນຂອບ
ເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ ບນັຫາຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກທາງດ ູ້ານງບົປະມານຂອງລດັ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຍ ູ້ອນກະແສເງນິ
ລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດຍງັສ ບຕ ່ ໄຫຼເຂົ ູ້າໃນຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟ ູ້າ, ການກ ່ ສ ູ້າງພ ູ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ, ການກ ່ ສ ູ້າງເສັ ູ້ນທາງ
ລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ໄດ ູ້ສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫ ູ້ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ສ ບຕ ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່
ເນ ່ ອງ ຢ ່ ໃນລະດບັ 6,47%.    

ຈາກສະພາບການຄ ດັ່ ງກ່າວ, ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃນການຮກັສາສະເຖຍລະພາບທາງດ ູ້ານເງນິຕາໃຫ ູ້ມຄີວາມໝັ ູ້ນ
ທ່ຽງ ພ ູ້ອມທງັປະກອບສ່ວນຊຸກຍ ູ້ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 
ໄດ ູ້ສ ບຕ ່ ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫ ູ້ແທດເໝາະກບັສະພາບເສດຖະ    
ກດິ-ການເງນິ ແລະ ຄວາມຕ ູ້ອງການທນຶຮອນຂອງປະເທດເຮາົໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ສ ບຕ ່ ຄຸ ູ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ ູ້ານລະ 
ບບົເງນິຕາ-ການເງນິໃຫ ູ້ມຄີວາມໝັ ູ້ນຄງົ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລກິານໃຫ ູ້ຫຼາກຫຼາຍທົ່ ວເຖງິ ໃນທົ່ ວປະເທດ, ປບັປຸງ
ກນົໄກການຊ າລະສະສາງໃຫ ູ້ມຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ, ພດັທະນາການລະດມົທນຶໄລຍະຍາວ ພ ູ້ອມທງັປບັປຸງ
ບນັດານຕິກິ າໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງແທດເໝາະໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

ຜ່ານການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັຄ ດັ່ ງທີ່ ໄດ ູ້ກ່າວມາຂ ູ້າງເທງິນັ ູ້ນ, ທຫລ ສາມາດຮກັສາສະເຖຍລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດ
ໄດ ູ້ຢ່າງໝັ ູ້ນທ່ຽງ ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ຢ ່ ໃນລະດບັຕ ່ າ 2,04%; ອດັຕາແລກປ່ຽນມຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕ;ິ ປະລມິານເງນິ 
(M2) ຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 8,37%; ຍອດເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ກວມເອາົ 48,33% ຂອງ GDP        

ແລະ ຍອດສນິເຊ ່ ອ ກວມເອາົ 45,30% ຂອງ GDP; ອດັຕາສ່ວນໜີູ້ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົຢ ່ ໃນລະດບັ 3,12% ຂອງ
ຍອດສນິເຊ ່ ອທງັໝດົ ແລະ ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸ ູ້ມການນ າເຂົ ູ້າໄດ ູ້ 3,23 ເດ ອນ. 

ໃນປ ີ2019, ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະປະເຊນີທງັກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທ ູ້າທາຍ. ເຖງິຢ່າງໃດ
ກ ຕາມ, ທຫລ ຈະສ ບຕ ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ອດັຕາແລກປ່ຽນ ແນໃສ່ຮກັສາສະເຖຍລະພາບເງນິຕາແຫ່ງ
ຊາດ, ຊຸກຍ ູ້ໃຫ ູ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ຍ ນຍງົ, ຄຸ ູ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ ູ້ານເງນິຕາ-ການເງນິໃຫ ູ້ມີ
ຄວາມໝັ ູ້ນຄງົ, ປບັປຸງການບ ລກິານໃຫ ູ້ເປນັທນັສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ປອດໄພ ພ ູ້ອມທງັຮບັປະກນັການສ ູ້າງເງ  ່ອນໄຂ
ລະບບົເງນິຕາ-ການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ ູ້ສາມາດເຊ ່ ອມໂຍງເຂົ ູ້າກບັພາກພ ູ້ນ ແລະ ສາກນົເທ ່ ອລະກ ູ້າວ. 
 

ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
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I. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ   

ໃນປ ີ2018, ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕວົດ ູ້ວຍອດັຕາ 6,47%2 ຕ ່ າກວ່າ GDP ປີ
ກ່ອນໜູ້າ ທີ່ ຢ ່ ໃນລະດບັ 6,85%, ຊຶ່ ງການປະກອບສ່ວນຕົ ູ້ນຕ  ແມ່ນຈາກຂະແໜງບ ລກິານ 3,01%, ອຸດສາຫະກ າ 
2,70%,  ກະສກິ າ 0,38% ແລະ ພາສອີາກອນຜະລດິຕະພນັ (ສຸດທ)ິ 0,37%. ມ ນຄ່າລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍ
ໃນ (ຕາມລາຄາໃນປ)ີ ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຈາກ 140.698 ຕ ູ້ກບີ, ມາເປນັ 152.425 ຕ ູ້ກບີ ແລະ ລາຍໄດ ູ້ສະເລັ່ ຍຕ ່ ຫວົຄນົ 
ສາມາດບນັລຸໄດ ູ້ 21,65 ລ ູ້ານກບີ ຫຼ  2.599 ໂດລາສະຫະລດັ.  

ຮ ບສະແດງ 1. ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ໄລຍະ 5 ປ ີຜ່ານມາ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. ຂະແໜງບ ລກິານ 
ໃນປ ີ 2018, ຂະແໜງການບ ລກິານ ຂະຫຍາຍຕວົໃນອດັຕາ 7,63% (ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນທຽບກບັປຜ່ີານມາ ທີ່ ຢ ່ ໃນ

ລະດບັ 4,41%) ຊຶ່ ງກວມເອາົ 41,68% ຂອງ GDP ແລະ ປະກອບສ່ວນຕ ່ ການຂະຫຍາຍຕວົລວມຂອງເສດຖະກດິ 
ດ ູ້ວຍອດັຕາ 2,97%. ໃນຊຸມປຜ່ີານມາໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ູ້ມກີານຫນັປ່ຽນຈາກຂະແໜງການ
ຜະລດິມາສ ່ ຂະແໜງການບ ລກິານຫຼາຍຂຶ ູ້ນ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫ ູ້ຂະແໜງການຍ່ອຍໃນຂະແໜງການບ ລກິານຂະຫຍາຍຕວົ 
ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ ໂດຍສະເພາະ ການບ ລກິານດ ູ້ານທຸລະກດິຂາຍສົ່ ງ-ຂາຍຍ່ອຍ, ການບ ລກິານດ ູ້ານທີ່ ພກັອາໃສ ແລະ ອະສງັ 
ຫາລມິະຊບັ, ການບ ລກິານດ ູ້ານການສ ່ ສານ ແລະ ການສກຶສາ, ການບ ລກິານດ ູ້ານການເງນິ ແລະ ປະກນັໄພ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
2 ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ຈາກບດົລາຍງານ ຕ ່ ກອງປະຊຸມລດັຖະບານສະໄໝສາມນັ ປະຈ າເດ ອນ 11/2018.   
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ຮ ບສະແດງ 2. ການປະກອບສ່ວນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບ ລກິານ 

 

1.2. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 
ໃນປ ີ 2018, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 7,68% (ຫຸຼດລງົເມ ່ ອທຽບກບັປຜ່ີານມາ ທີ່

ລະດບັ 11,68%) ຊຶ່ ງກວມເອາົ 31,69% ຂອງ GDP ແລະ ປະກອບສ່ວນຕ ່ ການຂະຫຍາຍຕວົລວມຂອງເສດຖະກດິ 
ດ ູ້ວຍອດັຕາ 2,70%. ໃນນັ ູ້ນ, ຂະແໜງການກ ່ ສ ູ້າງ ຂະຫຍາຍຕວົ 21,90% ເມ ່ ອທຽບກບັປຜ່ີານມາ ຕົ ູ້ນຕ ແມ່ນການກ ່
ສ ູ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແລະ ເຂ ່ ອນຂະໜາດໃຫຍ່ຈ ານວນໜຶ່ ງທີ່ ຍງັສ ບຕ ່ ດ າເນນີການກ ່ ສ ູ້າງ; ຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟ ູ້າ 
ຂະຫຍາຍຕວົ 7,47% ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ຂະຫຍາຍຕວົ 6,96% ໂດຍສະເພາະ ອຸດສາຫະກ າຜະລດິ
ຕະພນັແຜ່ນແພ, ເຄ ່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ, ເກບີ-ເຄ ່ ອງໜງັ ແລະ ອ ່ ນໆ. ໃນຂະນະທ,ີ ຂະແໜງບ ່ ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ ູ້ນ ຫຸຼດລງົ 
0,28% ເມ ່ ອທຽບກບັປຜ່ີານມາ. 

ຮ ບສະແດງ 3. ການປະກອບສ່ວນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 
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ບ ລກິານອ ່ ນໆ 

ຂນົສົ່ ງ ແລະ ສາງ 

ລດັບ ລຫິານ, ປູ້ອງກນັຊາດ ແລະ ປູ້ອງ
ກນັຄວາມສະຫງບົ 
ການບ ລກິານສາຍວຊິາຊບີ ແລະ 
ວທິະຍາສາດເຕກັນກິ 
ກດິຈະກ າການເງນິ ແລະ ປະກນັໄພ 

ການສ ່ ສານ ແລະ ການສກຶສາ 

ທີ່ ພກັອາໄສ ແລະ ອະສງັຫາລມິາຊບັ 

ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍ່ອຍ, ສ ູ້ອມແປງ
ພາຫະນະ 
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ກ ່ ສ ູ້າງ ໄຟຟູ້າ, ການສະໜອງນ ູ້າ, ແລະ ບ າບດັສິ່ ງເສດເຫຼ ອ ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງ  ບ ່ ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ ູ້ນ ອຸດສະຫະກ າ 
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1.3. ຂະແໜງກະສກິ າ 
ໃນປ ີ 2018, ຂະແໜງກະສກິ າ ຂະຫຍາຍຕວົໃນອດັຕາ 2,51% (ຫຸຼດລງົເມ ່ ອທຽບກບັປຜ່ີານມາ ທີ່ ລະດບັ 

2,87%) ຊຶ່ ງກວມ 15,70% ຂອງ GDP ແລະ ປະກອບສ່ວນຕ ່ ການຂະຫຍາຍຕວົລວມຂອງເສດຖະກດິ ດ ູ້ວຍອດັຕາ 
0,38%. ໃນນັ ູ້ນ, ການປະມງົ ຂະຫຍາຍຕວົ 3,14% ເມ ່ ອທຽບກບັປຜ່ີານມາ, ການລ ູ້ຽງສດັ 3,08%, ຜນົຜະລດິກະສິ
ກ າ-ປ ກຝງັ 2,51%  ແຕ່ຂະແໜງປ່າໄມ ູ້ ຫຸຼດລງົ 0,37%, ຕາມລ າດບັ. 

ຮ ບສະແດງ 4. ການປະສ່ວນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະສກິ າ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ 
ເງນິເຟີ ູ້ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶ ູ້ນເມ ່ ອທຽບກບັປຜ່ີານມາ ແຕ່ຢ ່ ໃນລະດບັຕ ່ າກວ່າການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ. 

ໃນປ ີ2018, ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ສະເລ່ຍ ຢ ່ ໃນລະດບັ 2,04%, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຈາກປຜ່ີານມາຊຶ່ ງຢ ່ ໃນລະດບັ 0,83%. ສະພາບການ
ປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສນິຄ ູ້າ ໄດ ູ້ມທ່ີາອ່ຽງເໜງັຕງີເພີ່ ມຂຶ ູ້ນໃນຊຸມປຜ່ີານມາ ໂດຍສະເພາະ ລາຄາສນິຄ ູ້ານ າເຂົ ູ້າ ແລະ ລາ 
ຄາສະບຽງອາຫານ. ພ ູ້ອມກນັນັ ູ້ນ, ລາຄານ ູ້າມນັເຊ ູ້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໄດ ູ້ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶ ູ້ນທຽບກບັປຜ່ີານ 
ມາ ຕາມຈງັຫວະການປບັຕວົເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຢ ່ ຕະຫຼາດສາກນົ.   

ພ ູ້ອມດຽວກນັນັ ູ້ນ, ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ 12 ໝວດ (ບ ່ ລວມນ ູ້າມນັເຊ ູ້ອໄຟ) ຢ ່ ໃນລະດບັ 1,77% ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ
ຈາກ 0,48% ໃນປຜ່ີານມາ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ 12 ໝວດ (ບ ່ ລວມອາຫານສດົ) ຢ ່ ໃນລະດບັ 2,79%, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຈາກ 
1,55% ໃນປ ີຜ່ານມາ (ຕາຕະລາງຊ ູ້ອນທ ູ້າຍ 4) ສ ບເນ ່ ອງຈາກຄວາມຕ ູ້ອງການຢ ່ ພາຍໃນປະເທດປບັຕວົເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ ເຮດັ
ໃຫ ູ້ລາຄາສນິ ຄ ູ້າພາຍໃນປະເທດປບັຕວົເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ.   

ສ າລບັການປະກອບສ່ວນຂອງໝວດສນິຄ ູ້າຕ ່ ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ລວມ ປະກອບມ:ີ ໝວດຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການ
ຂນົສົ່ ງ ປະກອບສ່ວນ 0,68%, ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມບ ່ ແມ່ນເຫຼົ ູ້າ 0,57%, ໝວດເຄ ່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ ແລະ ເກບີ 
0,29%, ໝວດຮ ູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 0,21%, ໝວດອ ່ ນໆ 0,19% ແລະ ໝວດທີ່ ພກັອາໄສ, ນ ູ້າປະປາ, ໄຟຟ ູ້າ 
ແລະ ເຊ ູ້ອເພງີ 0,10%. 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ສ ນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ). 

   ປ ກຝງັ    ລ ູ້ຽງສດັ    ປ່າໄມ ູ້    ປະມງົ ກະສກິ າ 
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ຮ ບສະແດງ 5. ໂຄງປະກອບຂອງອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ ໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ຂະແໜງການເງນິຂອງລດັ3 
2.1. ຖານະການເງນິຂອງລດັ 

ໃນປ ີ2018, ຖານະການເງນິຂອງລດັຖະບານ ຂາດດຸນ 7.059,06 ຕ ູ້ກບີ, ກວມເອາົ 4,63% ຂອງ GDP. ໃນ
ນັ ູ້ນ, ການເກບັລາຍຮບັຂອງລດັຖະບານ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ູ້ 23.943,79 ຕ ູ້ກບີ, ກວມເອາົ 15,70% ຂອງ GDP 
ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງລດັຖະບານ ປະຕບິດັໄດ ູ້ 31.002,24 ຕ ູ້ກບີ, ກວມເອາົ 20,34% ຂອງ GDP. 

2.2. ລາຍຮບັງບົປະມານ 
ໃນປ ີ 2018, ລາຍຮບັງບົປະມານປະຕບິດັໄດ ູ້ 23.943,79 ຕ ູ້ກບີ (ໃນນັ ູ້ນ, ລາຍຮບັພາຍໃນ ປະຕບິດັໄດ ູ້ 

21.795,66 ຕ ູ້ກບີ ແລະ ເງນິຊ່ວຍເຫຼ ອລ ູ້າ 2.148,13 ຕ ູ້ກບີ), ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 5,87% ທຽບກບັປຜ່ີານມາ, ກວມອດັຕາສ່ວນ 
15,70% ຂອງ GDP. ສາເຫດຕົ ູ້ນຕ ມາຈາກລາຍຮບັພາຍໃນເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ ເປນັຕົ ູ້ນແມ່ນການເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຂອງລາຍຮບັຈາກ
ອາກອນມ ນຄ່າເພີ່ ມ, ຄ່າທ ານຽມ, ເງນິປນັຜນົ ແລະ ຄ່າບນິຜ່ານ.  ພ ູ້ອມກນັນັ ູ້ນ, ເພ ່ ອແນ່ໃສ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເກບັລາຍຮບັໃຫ ູ້ມຄີວາມທນັສະໄໝ, ການເກບັລາຍຮບັງບົປະມານ ໄດ ູ້ຮບັການປບັປຸງຜ່ານໂທລະສບັມ ຖ , ການ
ບ ລກິານຜ່ານລະບບົທະນາຄານ ແລະ ຜ່ານແອບັພເິຄເຊນິຂອງໂທລະສບັມ ຖ  ເຊັ່ ນ: ການເສຍພາສທີີ່ ດນິ, ການເສຍ
ອາກອນ, ການຊ າລະຄ່າໄຟຟ ູ້າ-ນ ູ້າປະປາ ແລະ ການເສຍຄ່າທ ານຽມທາງ. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 ນບັແຕ່ປ ີ2017, ການເກບັກ າສງັລວມຂ ູ້ມ ນພາກງບົປະມານ ໄດ ູ້ປບັປຸງຮ ບແບບການລາຍງານ ຈາກລະບບົການລາຍງານແບບສກົປງີບົປະມານ 
ມາເປນັລະບບົການລາຍງານແບບປີປະຕທິນິ. 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມບ ່ ແມ່ນເຫຼ ົ ູ້າ ໝວດເຄ ່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ ແລະ ເກບີ   
ໝວດທີ່ ພກັອາໄສ, ນ ູ້າປະປາ, ໄຟຟູ້າ ແລະ ເຊ ູ້ອເພງີ ໝວດຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ 
ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ໝວດອ ່ ນໆ 
ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ລວມ 
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ຮ ບສະແດງ 6. ລາຍຮບັງບົປະມານ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ 
ໃນປ ີ 2018, ລາຍຈ່າຍງບົປະມານທງັໝດົ ປະຕບິດັໄດ ູ້ 31.002,85 ຕ ູ້ກບີ, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 1,89% ທຽບກບັ

ປຜ່ີານມາ, ກວມອດັຕາສ່ວນ 20,34% ຕ ່  GDP.  ໃນນັ ູ້ນ, ລາຍຈ່າຍບ ລຫິານ ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 5,11% ແຕ່ລາຍຈ່າຍລງົທນຶ 
ຫຸຼດລງົ 2,48% ທຽບກບັປຜ່ີານມາ. ປ ີ2018, ການຊ າລະດອກເບັ ູ້ຍ ປະຕບິດັໄດ ູ້ 2.588,33 ຕ ູ້ກບີ, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 32,91% 
ທຽບກບັປຜ່ີານມາ.  

ຮ ບສະແດງ 7. ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ 

 
 
2.4. ດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ 

ໃນປ ີ2018, ແຫ່ຼງດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ ປະກອບດ ູ້ວຍ ແຫ່ຼງພາຍໃນ 1.608,05 ຕ ູ້ກບີ ແລະ 
ແຫ່ຼງຈາກຕ່າງປະເທດ 5.451,01 ຕ ູ້ກບີ. ໃນນັ ູ້ນ, ການຈ າໜ່າຍພນັທະບດັຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ມມີ ນຄ່າ 1.822,56 ຕ ູ້ກບີ. 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ກະຊວງການເງນິ. 

ອດັຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍບ ລຫິານທົ່ ວໄປ ຕ ່ ລາຍຈ່າຍທງັໝດົ ອດັຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍລງົທນຶ ຕ ່ ລາຍຈ່າຍທງັໝດົ 
ການປ່ຽນແປງຂອງລວມຍອດລາຍຈ່າຍງບົປະມານ (ແກນຂວາ) 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ກະຊວງການເງນິ. 

ອດັຕາສ່ວນລາຍຮບັພາສ-ີອາກອນ ຕ ່ ລາຍຮບັທງັໝດົ ອດັຕາສ່ວນລາຍຮບັທີ່ ບ ່ ແມ່ນພາສ-ີອາກອນ ຕ ່ ລາຍຮບັທງັໝດົ 
ອດັຕາສ່ວນເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າ ຕ ່ ລາຍຮບັທງັໝດົ ການປ່ຽນແປງຂອງລວມຍອດລາຍຮບັງບົປະມານ (ແກນຂວາ) 
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ຮ ບສະແດງ 8. ດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ຂະແໜງເງນິຕາ-ການເງນິ 
3.1. ນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນ 

ໃນປ ີ 2018, ເພ ່ ອຮກັສາສະເຖຍລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍ ູ້ການພດັທະນາເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົໃຫ ູ້ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໝັ ູ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍ ນຍງົ. ທຫລ ໄດ ູ້ດ າເນນີນະໂຍບາຍເງນິຕາ ໂດຍນ າໃຊ ູ້ເຄ ່ ອງມ ທາງ
ອ ູ້ອມເປນັຕົ ູ້ນ: ສ ບຕ ່ ຮກັສາອດັຕາດອກເບັ ູ້ຍພ ູ້ນຖານ ໃນລະດບັ 4% ຕ ່ ປ,ີ ຮກັສາອດັຕາສ່ວນເງນິແຮຝາກບງັຄບັໃນ
ລະດບັ 5% ສ າລບັເງນິກບີ ແລະ 10% ສ າລບັເງນິຕາຕ່າງປະເທດ; ສ ບຕ ່ ຊຸກຍ ູ້ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດເປດີ ແລະ 
ຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິພ ູ້ອມທງັປະຕບິດັພາລະບດົບາດເປນັຜ ູ້ໃຫ ູ້ກ ູ້ຢ ມແຫ່ຼງສຸດທ ູ້າຍ.  

ພ ູ້ອມກນັນັ ູ້ນ, ທຫລ ກ ໄດ ູ້ຖ ເອາົນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນເປນັເຄ ່ ອງມ ຕົ ູ້ນຕ  ໃນການຮກັສາສະເຖຍລະພາບ
ດ ູ້ານເງນິຕາໃຫ ູ້ມຄີວາມໝັ ູ້ນທ່ຽງ ດ ູ້ວຍການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກຕະຫຼາດທີ່ ມກີານ
ຄຸ ູ້ມຄອງຂອງລດັ. ສ ບຕ ່ ກ ານດົອດັຕາແລກປ່ຽນອ ູ້າງອງີ ກບີ/ໂດລາ ປະຈ າວນັ ເພ ່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫ ູ້ ທທກ ແລະ ຮ ູ້ານ
ແລກປ່ຽນເງນິຕາ ປະຕບິດັຕາມໃນຂອບເຂດ ±0,25% ແລະ ກ ານດົສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາຊ ູ້-ຂາຍສ າລບັເງນິກບີ
ທຽບກບັໂດລາ ແລະ ກບີທຽບກບັເອໂີຣ 0,50%, ເງນິກບີທຽບກບັບາດ 0,75% ແລະ 2% ສ າລບັທຽບໃສ່ສະກຸນເງນິ
ອ ່ ນໆ.  

ຜ່ານການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັບນັດາມາດຕະການອດັຕາແລກປ່ຽນຄ ດັ່ ງກ່າວນັ ູ້ນ, ອດັຕາແລກປ່ຽນເໜງັຕງີໃນຂອບ
ເຂດທີ່ ກ ານດົໄວ ູ້, ອດັຕາແລກປ່ຽນສະເລັ່ ຍທົ່ ວລະບບົ ເງນິກບີສະເລັ່ ຍ ຢ ່ ໃນລະດບັ 8.481,03 ກບີ/ໂດລາ ແລະ 
265,19 ກບີ/ບາດ (ຕາຕະລາງຊ ູ້ອນທ ູ້າຍ 16). ໃນນີ ູ້, ເງນິກບີ ອ່ອນຄ່າ 1,56% ທຽບກບັເງນິໂດລາສະຫະລດັ ແລະ 
ອ່ອນຄ່າ 6,86% ທຽບກບັເງນິບາດ. 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ກະຊວງການເງນິ. 

ດຸ່ນດ່ຽງດ ູ້ວຍແຫຼ່ ງທນຶພາຍໃນ ດຸ່ນດ່ຽງດ ູ້ວຍແຫຼ່ ງທນຶຕ່າງປະເທດ ດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ ຕ ່  GDP (ແກນຂວາ) 
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ຮ ບສະແດງ 9. ການປ່ຽນແປງຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນ (+) ແຂງຄ່າ ແລະ (-) ອ່ອນຄ່າ 

  
 

 

 

 

 

 

           

 
 

3.2. ຖານເງນິຕາ 
ປ ີ2018, ຖານເງນິຕາ ຢ ່ ໃນລະດບັ 23.959,12 ຕ ູ້ກບີ, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 5,03% ທຽບກບັທ ູ້າຍປຜ່ີານມາ. ໃນນັ ູ້ນ, 

ຊບັສນິພາຍໃນ (ສຸດທ)ິ ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 14,24% ແຕ່ຊບັສນິຕ່າງປະເທດ (ສຸດທ)ິ ຫຸຼດລງົ 12,57%; ເນ ່ ອງຈາກການໂອນເງນິ
ໄປຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອຮອງຮບັການຊ າລະຄ່າສນິຄ ູ້າ ແລະ ຊ າລະໜີູ້ຕ ່ ຕ່າງປະເທດຂອງລດັຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊນົ. 

ຮ ບສະແດງ 10. ໂຄງປະກອບຂອງຖານເງນິຕາ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ເງນິສດົຢ ່ ຂອດຈ ລະຈອນ ເງນິຝາກ ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຖານເງນິຕາ (ແກນຂວາ) 
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3.3. ປະລມິານເງນິ 

ປະລມິານເງນິ (M2) ຢ ່ ໃນລະດບັ 80.930,29 ຕ ູ້ກບີ ຫຼ  ຂະຫຍາຍຕວົ 8,37% ທຽບກບັປຜ່ີານມາ ແລະ
ກວມອດັຕາສ່ວນ 53,10% ຕ ່  GDP. ໃນປ ີ 2018, ການປ່ອຍສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກດິພາຍໃນ ສ ບຕ ່ ຂະ 
ຫຍາຍຕວົເລກັນ ູ້ອຍ ພ ູ້ອມທງັກະແສເງນິລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດກ ່ ຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂຶ ູ້ນເຊັ່ ນກນັ ເປນັຕົ ູ້ນ ກະແສເງນິ
ໄຫຼເຂົ ູ້າໃນໂຄງການເສັ ູ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ໂຄງການກ ່ ສ ູ້າງເສັ ູ້ນທາງດ່ວນ "ວງັວຽງ-ວຽງຈນັ", ຂະແໜງພະລງັງານ
ໄຟຟ ູ້າ.  

ຮ ບສະແດງ 11. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະລມິານເງນິ (M2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍ 
ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍຂອງ ທທກ ໂດຍລວມມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ ທງັອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິກ ູ້ ແລະ ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິ

ຝາກນບັແຕ່ທ ູ້າຍປ ີ 2015 ເປນັຕົ ູ້ນມາ ຊຶ່ ງສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຂອງ ທຫລ ທີ່ ໄດ ູ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນປ ີ
2018, ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິຝາກຂອງ ທທກ 12 ເດ ອນ ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ ໃນນັ ູ້ນ, ສະກຸນເງນິກບີ ຫຸຼດລງົຈາກ 5,45% 
ມາເປນັ 5,36%, ສະກຸນເງນິບາດ ຄງົທີ່ ໃນລະດບັ 3,67% ແລະ ສະກຸນເງນິໂດລາສະຫະລດັ ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຈາກ 3,71% ມາ
ເປນັ 3,79%. ສ າລບັອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິກ ູ້ ໄລຍະສັ ູ້ນ ກ ່ ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ ໃນນີ ູ້, ສະກຸນເງນິກບີ ຫຸຼດລງົຈາກ 9,26% 
ມາເປນັ 9,20%, ສະກຸນເງນິບາດ ຫຸຼດລງົຈາກ 7,57% ມາເປນັ 7,55% ແລະ ສະກຸນເງນິໂດລາສະຫະລດັ ຫຸຼດລງົຈາກ 
7,47% ມາເປນັ 7,29%, ຕາມລ າດບັ (ຕາຕະລາງຊ ູ້ອນທ ູ້າຍ 10). 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ອດັຕາສ່ວນເງນິຝາກເປນັສະກຸນເງນິກບີ ຕ ່  M2 ອດັຕາສ່ວນເງນິຝາກເປນັສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ຕ ່  M2 
ອດັຕາສ່ວນເງນິສດົຢ ່ ຂອດຈ ລະຈອນ ຕ ່  M2 ປະລມິານເງນິ (M2) ຕ ່  GDP 
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ຮ ບສະແດງ 12. ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກ ູ້ຂອງ ທທກ ໄລຍະ 12 ເດ ອນ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. ເງນິຝາກ 
ໃນປ ີ2018, ຍອດເງນິຝາກຂອງ ທທກ ຢ ່ ໃນລະດບັ 73.672,86 ຕ ູ້ກບີ ຫຼ  ຂະຫຍາຍຕວົ 8,29% ທຽບກບັປີ

ຜ່ານມາ ແລະ ກວມອດັຕາສ່ວນ 48,33% ຕ ່  GDP. ໃນນັ ູ້ນ, ຍອດເງນິຝາກເປນັສະກຸນເງນິກບີ ຂະຫຍາຍຕວົ 7,31% 
ຫຼ  ກວມອດັຕາສ່ວນ 45,86% ຂອງຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ ແລະ ຍອດເງນິຝາກເປນັສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ຂະ 
ຫຍາຍຕວົ 9,14% ຫຼ  ກວມອດັຕາສ່ວນ 54,15% ຂອງຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ, (ຮ ບສະແດງ 13).  

ຮ ບສະແດງ 13. ໂຄງປະກອບຂອງເງນິຝາກ ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຜ່ານມາ 
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ແຫ່ຼງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

   ເງນິຝາກເປນັສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດຕ ່ ເງນິຝາກທງັໝດົ    ເງນິຝາກເປນັສະກຸນເງນິກບີຕ ່ ເງນິຝາກທງັໝດົ 
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3.6. ສນິເຊ ່ ອ 
ຍອດສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກດິຂອງ ທທກ ຢ ່ ໃນລະດບັ 69.052,63 ຕ ູ້ກບີ ຫຼ  ຂະຫຍາຍຕວົ 3,16% 

ທຽບກບັປຜ່ີານມາ ແລະ ມອີດັຕາສ່ວນຂອງຍອດສນິເຊ ່ ອກວມ 45,30% ຕ ່  GDP. ໃນນັ ູ້ນ, ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ພາກເອກະ
ຊນົ ຂະຫຍາຍຕວົ 4,39% ແຕ່ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ລດັວສິາຫະກດິຫຸຼດລງົ 8,51%. 

ໃນປ ີ2018, ການປະກອບສ່ວນຂອງສນິເຊ ່ ອແຍກຕາມຂະແໜງການ ຕ ່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊ ່ ອລວມ,

ມຄີ : ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 3,88%, ຂະແໜງການຄ ູ້າ 1,60%, ຂະແໜງອ ່ ນໆ 0,47%, ຂະແໜງກະສກິ າ 0,36%, 

ຂະແໜງບ ລກິານ 0,30%, ຂະແໜງສະໜອງວດັຖຸ ແລະ ເຕກັນກິ 0,17%, ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ 0,0%, ຂະແໜງກ ່ ສ ູ້າງ    
-0,73%  ແລະ ຂະແໜງຫດັຖະກ າ -2,09% ຕາມລ າດບັ (ຮ ບສະແດງ 14). 

ຮ ບສະແດງ 14. ສນິເຊ ່ ອຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແຍກຕາມຂະແໜງການ 

 

 

 

 

 

 

 
3.7. ລະບບົສະຖາບນັການເງນິ-ເງນິຕາ 

ທຫລ ໄດ ູ້ເອາົໃຈໃສ່ສ ບຕ ່ ຄຸ ູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ເພ ່ ອກ ູ້າວໄປສ ່ ການນ າໃຊ ູ້ຫຼກັການ Basel II ເຂົ ູ້າໃນ
ການຄຸ ູ້ມຄອງ ທທກ. ໃນປ ີ2018, ທຫລ ໄດ ູ້ສ າເລດັການສ ູ້າງແຜນແມ່ບດົ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານປ ີ2017-2025, 
ບນັຈຫຼຸກັການສາກນົເຂົ ູ້າໃນການປບັປຸງກດົໝາຍ ວ່າດ ູ້ວຍທະນາຄານທຸລະກດິ, ໄດ ູ້ສ ູ້າງຄ ່ ມ  ການຄຸ ູ້ມຄອງຕາມຄວາມ 
ສ່ຽງ,  ເຄ ່ ອງມ ໃນການວເິຄາະຖານະການເງນິ ແລະ ການກວດກາ ທທກ,  ລວມທງັການສ ູ້າງລະບບົເຕ ອນໄພລ່ວງໜູ້າ
ເພ ່ ອແນ່ໃສ່ການຄຸ ູ້ມຄອງທະນາຄານໃຫ ູ້ມຄີວາມໝັ ູ້ນຄງົ-ເຂັ ູ້ມແຂງ. ເພ ່ ອຮບັປະກນັການເຊ ່ ອມໂຍງຂະແໜງການທະນາ 
ຄານກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພ ູ້ນ ແລະ ສາກນົ, ທຫລ ກ ່ ໄດ ູ້ສຸມໃສ່ສ ູ້າງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິ າ ໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບ
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລະບບົທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສາມາດຫຍບັເຂົ ູ້າໃກ ູ້ກບັມາດຕະຖານສາກນົເທ ່ ອລະກ ູ້າວ.  
ຊຶ່ ງໃນປ ີ2018 ນຕິກິ າທີ່ ສ ູ້າງສ າເລດັ ແລະ ປະກາດໃຊ ູ້ ປະກອບມ ີ5 ສະບບັ, ນຕິກິ າທີ່ ຕ ູ້ອງປບັປຸງ 7 ສະບບັ ແລະ ນຕິິ
ກ າທີ່ ຈະສ ູ້າງໃໝ່ 7 ສະບບັ. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ບນັດາທະນາຄານທຸລະກດິ ກ ່ ໄດ ູ້ເລີ່ ມຂະບວນການປະເມນີຄວາມ
ພ ູ້ອມຂອງຕນົເອງໃນການຫນັໄປສ ່ ການຄຸ ູ້ມຄອງແບບມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກດິຈ ານວນໜຶ່ ງໄດ ູ້ສ າເລດັ
ການສ ູ້າງແຜນຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ ເພ ່ ອກ ູ້າວໄປສ ່ ຫຼກັການ Basel II. ນອກຈາກນັ ູ້ນ, ທຫລ ສ ບຕ ່ ຊຸກຍ ູ້ ທທກ ປບັປຸງ
ບນັດາຜະລດິຕະພນັຜ່ານທາງໂທລະສບັມ ຖ  ແນ່ໃສ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊ າລະສະສາງໃຫ ູ້ມຄີວາມທນັສະ  
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຂະແໜງອ ່ ນໆ 

ຂະແໜງຫດັຖະກ າ 

ຂະແໜງບ ລກິານ 

ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ-ໄປສະນ ີ

ຂະແໜງການຄ ູ້າ 

ຂະແໜງກະສກິ າ-ປ່າໄມ ູ້ 

ຂະແໜງສະໜອງວດັຖຸ ແລະ ເຕກັນກິ 

ຂະແໜງກ ່ ສ ູ້າງ 

ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ 

ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊ ່ ອ 
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ໄໝ ແລະ ປອດໄພ ເປນັຕົ ູ້ນ ການເສຍພາສທີີ່ ດນິ, ການຊ າລະຄ່າໄຟຟ ູ້າ-ນ ູ້າປະປາ, ການຊ າລະຄ່າສນິເຊ ່ ອ ແລະ ການ
ເສຍຄ່າທາງ. 

ຮອດທ ູ້າຍປ ີ2018, ລະບບົສະຖາບນັການເງນິ-ເງນິຕາ ປະກອບມ ີ43 ທະນາຄານທຸລະກດິ4, ມ ີ109 ສາຂາ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ, 533 ໜ່ວຍບ ລກິານ, 35 ໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງນິຕາ, 1.225 ຕ ູ້ ATM, 3.852 ເຄ ່ ອງຮ ດບດັ 
EDC ຢ ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ 1.426.966 ບດັ ATM. ສ າລບັສະຖາບນັການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນທະນາຄານ ມທີງັ
ໝດົ 185 ແຫ່ງ5, ຫຸຼດລງົ 1 ແຫ່ງ ແລະ ມຍີອດຊບັສນິທງັໝດົ 1.635,39 ຕ ູ້ກບີ6, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 34,42% ທຽບກບັທ ູ້າຍ
ປຜ່ີານມາ, ສາມາດລະດມົເງນິຝາກໄດ ູ້ 1.062,56 ຕ ູ້ກບີ7, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 42,64% ແລະ ສາມາດສະໜອງສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ແກ່
ສງັຄມົ ໄດ ູ້ 1.029,65 ຕ ູ້ກບີ8, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 42,62% ທຽບກບັທ ູ້າຍປຜ່ີານມາ.  

ການພດັທະນາຕະຫຼາດທນຶ, ທຫລ ເອາົໃຈໃສ່ຄົ ູ້ນຄວ ູ້າ ແລະ ປບັປຸງບນັດານຕິກິ າທີ່ ເປນັພ ູ້ນຖານໃຫ ູ້ແກ່ການ
ເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັໃຫ ູ້ມຄີວາມໜກັແໜູ້ນ, ພ ູ້ອມທງັໄດ ູ້ຄຸ ູ້ມຄອງການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງບ ລສິດັຫຼກັຊບັ, 
ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແລະ ບ ລສິດັຈດົທະບຽນໃຫ ູ້ເຄ ່ ອນໄຫວສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼກັການ. ໃນປ ີ 2018, ດດັຊະນຕີະ 
ຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ປດິຢ ່ ທີ່   823,65 ຈດຸ, ຫຸຼດລງົ 16,42% ເມ ່ ອທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາ (ໃນລະດບັ 998,39 ຈດຸ); ມ ນຄ່າ
ການຊ ູ້-ຂາຍທງັໝດົ 90,18 ຕ ູ້ກບີ, ຫຸຼດລງົ 70,75% ແລະ ມຈີ ານວນຮຸ ູ້ນຊ ູ້-ຂາຍທງັໝດົ 19,13 ລ ູ້ານຮຸ ູ້ນ, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 
62,43% ທຽບກບັປຜ່ີານມາ. ໃນນັ ູ້ນ, ມ ນຄ່າການຊ ູ້-ຂາຍຮຸ ູ້ນຂອງນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ກວມເອາົ 51,57% ຂອງມ ນ
ຄ່າການຊ ູ້-ຂາຍຮຸ ູ້ນທງັໝດົ. ໃນຂະນະທີ່ , ທຫລ ຈະສ ບຕ ່ ພດັທະນາຕະຫຼາດທນຶລາວ ໃຫ ູ້ມຄີວາມເຂັ ູ້ມແຂງຂຶ ູ້ນເທ ່ ອລະ
ກ ູ້າວ ເພ ່ ອກາຍເປນັແຫ່ຼງລະດມົທນຶໄລຍະຍາວຢ່າງແທ ູ້ຈງິ, ເປນັສະໜາມຝກຶຝນົຫຼ ່ ຫຼອມວສິາຫະກດິໃຫ ູ້ມຄີວາມເຂັ ູ້ມ
ແຂງ ແລະ ມຄີວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂນັກບັສາກນົ ພ ູ້ອມທງັພດັທະນາໃຫ ູ້ສາມາດເດນີໄປຄຽງຄ ່ ກບັຕະຫຼາດເງນິຢ່າງ
ໝັ ູ້ນຄງົ. 

IV. ດຸນການຊ າລະກບັຕ່າງປະເທດ 
4.1. ດຸນການຊ າລະລວມ 
 ໃນປ ີ2018, ດຸນຊ າລະປກົກະຕຂິາດດຸນ ໃນລະດບັ 1.430,39 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ໃນຂະນະທີ່ , ດຸນບນັຊີ
ທນຶ ເກນີດຸນ ໃນລະດບັ 12,46 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ດຸນບນັຊກີານເງນິ ມກີະແສເງນິໄຫຼເຂົ ູ້າ (ສຸດທ)ິ ໃນລະດບັ 
2.206,25 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ; ເຮດັໃຫ ູ້ດຸນການຊ າລະກບັຕ່າງປະເທດ ຂາດດຸນ ໃນລະດບັ 142,87 ລ ູ້ານໂດລາສະ 

                                                      
4
 ໃນນີ ູ້, ມ ີ3 ທະນາຄານທຸລະກດິລດັ; ມ ີ1 ທະນາຄານສະເພາະກດິ; ມ ີ 3 ທະນາຄານຮ່ວມທນຶ; ມ ີ8 ທະນາຄານເອກະຊນົ; ມ ີ9 ທະນາຄານ
ທີ່ ເປນັບ ລສິດັລ ກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ; ແລະ ມ ີ19 ສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງປະເທດ. 
5
 ໃນນັ ູ້ນ, ມ ີ20 ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ຮບັເງນິຝາກ, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 1 ແຫ່ງ; ມ ີ77 ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ບ ່ ຮບັຝາກ, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 3 ແຫ່ງ; ມ ີ30 ສະຫະ 
ກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ, ຫຼຸດລງົ 3 ແຫ່ງ; ມ ີ29 ບ ລສິດັເຊົ່ າສນິເຊ ່ ອ; ມ ີ27 ໂຮງຊວດຈ າ, ຫຼຸດລງົ 2 ແຫ່ງ ແລະ ມ ີ5 ບ ລສິດັໂອນ
ເງນິດ່ວນ. 
6
 ລວມມຍີອດຊບັສນິຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ຮບັເງນິຝາກ, ບ ່ ຮບັຝາກ, ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ-ເງນິຝາກປະຢດັ, ບ ລສິດັເຊົ່ າຊ ູ້ ແລະ 
ບ ລສິດັເຊົ່ າສນິເຊ ່ ອ.  
7
 ລວມມເີງນິຝາກຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ຮບັເງນິຝາກ ແລະ ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ-ເງນິຝາກປະຢດັ. 

8
 ລວມມສີນິເຊ ່ ອຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ຮບັເງນິຝາກ, ບ ່ ຮບັຝາກ, ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ-ເງນິຝາກປະຢດັ, ບ ລສິດັເຊົ່ າສນິເຊ ່ ອ ແລະ 
ໂຮງຊວດຈ າ. 



12 | ບດົລາຍງານເສດຖະກດິ ປະຈ າປ ີ2018 

 

ຫະລດັ (ຮ ບສະແດງ 16) ແລະ ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ຫຸຼດລງົຈາກ 1.016 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ ໃນປ ີ2017 
ມາຢ ່ ໃນລະດບັ 873,13 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ ສາມາດກຸ ູ້ມການນ າເຂົ ູ້າສນິຄ ູ້າໄດ ູ້ 3,23 ເດ ອນ9. 

ຮ ບສະແດງ 15. ດຸນການຊ າລະກບັຕ່າງປະເທດ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. ດຸນບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ
ໃນປ ີ 2018, ດຸນບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ ຂາດດຸນ ໃນລະດບັ 1.430,39 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຊຶ່ ງເປນັຜນົມາ

ຈາກການຂາດດຸນການຄ ູ້າ 869,33 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ຂາດດຸນລາຍຮບັຂັ ູ້ນໜຶ່ ງ 570,50 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ 
ແລະ ຂາດດຸນບ ລກິານ 232,72 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ໃນຂະນະທີ່  ດຸນລາຍຮບັຂັ ູ້ນສອງ ເກນີດຸນ ໃນລະດບັ 242,18 
ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ.  

ໃນປ ີ 2018, ມ ນຄ່າການຄ ູ້າ ຢ ່ ໃນລະດບັ 11.458,75 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 8,71% ທຽບກບັປ ີ
ຜ່ານມາ. ໃນນັ ູ້ນ, ການສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 8,65% ທຽບກບັປຜ່ີານມາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການສົ່ ງອອກ
ຜະລດິຕະພນັບ ່ ແຮ່ ກວມເອາົ 27,6% ຂອງການສົ່ ງອອກທງັໝດົ; ພະລງັງານໄຟຟ ູ້າ ກວມເອາົ 24,7%; ເຄ ່ ອງຈກັ ແລະ 
ອຸປະກອນກນົຈກັ, ເຄ ່ ອງອຸປະກອນໄຟຟ ູ້າ ແລະ ອ ່ ນໆ ກວມເອາົ 9,7%; ຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ 9,2%; ອາຫານປຸງ
ແຕ່ງ, ເຄ ່ ອງດ ່ ມ ແລະ ຢາສ ບ 8,2%, ຕາມລ າດບັ. ສ່ວນການນ າເຂົ ູ້າ ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 8,8%, ຊຶ່ ງການນ າເຂົ ູ້າສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ
ການນ າເຂົ ູ້າເຄ ່ ອງກນົຈກັ-ອຸປະກອນ ເພ ່ ອຮບັໃຊ ູ້ເຂົ ູ້າໃນການກ ່ ສ ູ້າງ ກວມເອາົ 17,5% ຂອງການນ າເຂົ ູ້າທງັໝດົ; ນ ູ້າມນັ
ເຊ ູ້ອໄຟ, ນ ູ້າມນັເຄ ່ ອງ ແລະ ອ ່ ນໆ ກວມເອາົ 15,3%; ຍານພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ 11,2%; ເຄ ່ ອງໄຟຟ ູ້າ ແລະ 
ອຸປະກອນ 11,2%; ອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມ 9,6%; ເຫຼກັ ແລະ ເຫຼກັກ ູ້າ 9,5%, ຕາມລ າດບັ. 

 

 

 

 

 

                                                      
9
 ຕວົເລກນ າເຂົ ູ້າສະເລັ່ ຍປ ີ 2018 (ຕວົເລກເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ) 270,12 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັຕ ່ ເດ ອນ ຊຶ່ ງບ ່ ລວມການນ າເຂົ ູ້າສນິຄ ູ້າທີ່ ມແີຫຼ່ ງທນຶຮອງ
ຮບັ. ໃນນັ ູ້ນ, ລວມມກີານນ າເຂົ ູ້າຂອງນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ, ນ າເຂົ ູ້າຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າ ແລະ ການກ ູ້ຢ ມຂອງພາກລດັ, ນ າເຂົ ູ້າຂອງອງົ
ການຈດັຕັ ູ້ງສາກນົ ແລະ ສະຖານທ ດ. 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ດຸນບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ ດຸນບນັຊກີານເງນິ ດຸນການຊ າລະລວມ (ແກນຂວາ) 
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ຮ ບສະແດງ 16. ໂຄງປະກອບຂອງດຸນບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.3. ດຸນບນັຊທີນຶ ແລະ ບນັຊກີານເງນິ 
ໃນປ ີ2018, ດຸນບນັຊທີນຶ ເກນີດຸນໃນລະດບັ 12,46 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ດຸນບນັຊກີານເງນິ ມກີະແສ

ເງນິໄຫຼເຂົ ູ້າ (ສຸດທ)ິ ໃນລະດບັ 2.206,25 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ສ່ວນການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ ມກີະແສ
ເງນິໄຫຼເຂົ ູ້າ (ສຸດທ)ິ 1.319,61 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ 498,42 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ 
ການລງົທນຶອ ່ ນໆ 388,22 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ຄ ່ ຮ່ວມລງົທນຶຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບມ ີ ສປ. ຈນີ ກວມອດັຕາ
ສ່ວນ 79,18% ຂອງການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ, ຮອງລງົມາແມ່ນ ປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ກວມເອາົ 7,51%, ປະ
ເທດໄທ 6,25%,  ປະເທດ ຍີ່ ປຸ່ນ 3,61% ແລະ ປະເທດ ສ.ເກາົຫຼ ີ1,88%. ນອກຈາກນີ ູ້, ການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ
ແຍກຕາມຂະແໜງການ ປະກອບດ ູ້ວຍ ຂະແໜງກ ່ ສ ູ້າງ 54,03%, ຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟ ູ້າ, ການສະໜອງອາຍແກ໊ສ 
ແລະ ອາຍເຢນັ ກວມເອາົ 15,29%, ຂະແໜງກະສກິ າ, ປ່າໄມ ູ້ ແລະ ປາມງົ 10,21%, ຂະແໜງກດິຈະກ າປະກນັ
ສງັຄມົ ແລະ ການເງນິ 8,29% ແລະ ຂະແໜງບ ່ ແຮ່-ການຂຸດຄົ ູ້ນ 4,44%. 

ຮ ບສະແດງ 17. ໂຄງປະກອບຂອງດຸນບນັຊກີານເງນິ 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ດຸນການຄ ູ້າ ດຸນບ ລກິານ ລາຍຮບັຂັ ູ້ນໜຶ່ ງ ສຸດທ ິ ລາຍຮບັຂັ ູ້ນສອງ ສຸດທ ິ ດຸນບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ການລງົທນຶໂດຍກງົ ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ ການລງົທນຶອ ່ ນໆ ດຸນບນັຊກີານເງນິ 
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4.4. ໜີູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດ 
ຮອດທ ູ້າຍປ ີ2018, ຍອດໜີູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດຂອງລດັຖະບານ ມຈີ ານວນ 9.761,50 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ,

ເພີ່ ມຂຶ ູ້ນ 14,02% ເມ ່ ອທຽບໃສ່ປຜ່ີານມາ ແລະ ກວມອດັຕາສ່ວນ 53,34% ຕ ່  GDP. ໃນນັ ູ້ນ, ໜີ ູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດ
ແບບສອງຝ່າຍ ມຈີ ານວນ 6.377,19 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາອນັດບັໜຶ່ ງແມ່ນປະເທດ ສປ.ຈນີ ກວມ
ເອາົ 53,5% ຂອງໜີ ູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດທງັໝດົແບບສອງຝ່າຍ, ຮອງລງົມາແມ່ນປະເທດໄທ 21,12%, ປະເທດລດັເຊຍ 
4,2% ແລະ ປະເທດອດົສະຕຮາຣ ີ 2%, ຕາມລ າດບັ. ໃນປ ີ 2018, ໜີ ູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດແບບຫຼາຍຝ່າຍ ມຈີ ານວນ 
1.771,24 ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ໃນນັ ູ້ນ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ADB) ສະໜອງເງນິກ ູ້ໃຫ ູ້ລດັຖະບານ ກວມ
ເອາົ 52,2% ໜີ ູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດແບບຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ກວມອດັຕາສ່ວນ 35,8%, ຕາມລ າດບັ. 

ຮ ບສະແດງ 18. ໜີູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

V. ທ່າອ່ຽງທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ ີ2019 

ການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ກ າລງັກ ູ້າວເຂົ ູ້າປ ີ 2019, ຍງັຈະປະເຊນີກບັສິ່ ງທ ູ້າທາຍຫຼາຍດ ູ້ານ 
ໂດຍສະເພາະ ຄວາມບ ່ ແນ່ນອນການຟ ູ້ນໂຕຂອງເສດຖະກດິໂລກ, ບນັຫາຂ ູ້ຂດັແຍ່ງທາງດ ູ້ານການຄ ູ້າຂອງປະເທດມະ 
ຫາອ ານາດ, ການຜນັຜວນຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນຢ ່ ຕະຫຼາດເງນິສາກນົ, ການເພີ່ ມຂຶ ູ້ນຂອງລາຄານ ູ້າມນັໃນຕະຫຼາດໂລກ 
ພ ູ້ອມທງັສະພາບພາຍໃນປະເທດກ ່ ປະສບົໄພນ ູ້າຖ ູ້ວມ ແລະ ຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກດ ູ້ານງບົປະມານຂອງລດັ. ເພ ່ ອຕອບສະ    
ໜອງໃຫ ູ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫ ູ້ເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົຕາມທດິຍ ນ
ຍງົ, ທຫລ ຈະສ ບຕ ່ ປະກອບສ່ວນຮກັສາສະເຖຍລະພາບທາງດ ູ້ານເງນິຕາໃຫ ູ້ໝັ ູ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ ູ້າງຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງໃຫ ູ້
ແກ່ພ ູ້ນຖານເສດຖະກດິໃຫ ູ້ຂະຫຍາຍຕວົແບບຍ ນຍງົ ດ ູ້ວຍການຮ່ວມມ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງລດັ 
ຖະບານ ເພ ່ ອດ າເນນີນະໂຍບາຍປະສມົປະສານ. ນອກຈາກນີ ູ້, ທຫລ ຈະສຸມໃສ່ການຄຸ ູ້ມຄອງລະບບົສະຖາບນັການເງນິ
ໃຫ ູ້ມຄີວາມໝັ ູ້ນຄງົ, ລະບບົການຊ າລະສະສາງມຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ ແລະ ການຄຸ ູ້ມຄອງນະໂຍບາຍ
ອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫ ູ້ມຄີວາມສະຫງບົ.  
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ອດັຕາສ່ວນໜີ ູ້ສນິສອງຝ່າຍ ຕ ່ ໜີ ູ້ສນິທງັໝດົ ອດັຕາສ່ວນໜີ ູ້ສນິຫາຼຍຝ່າຍ ຕ ່ ໜີ ູ້ສນິທງັໝດົ ຍອດເຫຼ ອໜີ ູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດ ຕ ່  GDP 
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ສະພາບ ລຫິານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ທ່ານ ສມົດ ີດວງດ,ີ ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ  
ປະທານສະພາບ ລຫິານ ທຫລ 

 

ທ່ານ ປອ. ອາດສະພງັທອງ ສພີນັດອນ 
ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ 
ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຫລ 

 

ທ່ານ ນ. ຈນັສະຫວາດ ບຸບຜາ 
ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່ 

ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຫລ 
 

ທ່ານ ສມົຈດິ ອນິທະມດິ 
ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ ູ້າ 

ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຫລ 
 

ທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ 
 ຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ຮອງປະທານສະພາບ ລຫິານ ທຫລ 

 

ທ່ານ ປອ. ພວງປາຣສີກັ ປຣະວງົວຽງຄ າ 
ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງກະສກິ າ-ປ່າໄມ ູ້  

ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຫລ 
 

ທ່ານ ປອ. ຄ າລຽນ ພນົເສນາ 
ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ  

ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຫລ 
 

ທ່ານ ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ 
ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສ ່ ສານ  

ກ າມະການສະພາບ ລຫິານ ທຫລ 
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ຜ ູ້ວ່າການ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ທ່ານ ຄ າວງົ ທບິພະວງົ  
ຮອງຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ  
ຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 

ທ່ານ ນ. ວດັທະນາ ດາລາລອຍ  
ຮອງຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 

ທ່ານ ນະ ຈນັຕະລວິງົ  
ຜ ູ້ຊ່ວຍຄະນະຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
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ຫວົໜູ້າກມົ ແລະ ທຽບເທົ່ າກມົ 
 

 

ທ່ານ ໄຂ່ແກ ູ້ວ ຫວຼງສວີໄິລ 
ຫວົໜູ້າກມົເຕກັໂນໂລຊຂີ ູ້

ມ ນຂ່າວສານ 
 

 

ທ່ານ ອ໊ອດ ພນົຊຽງດ ີ
ຫວົໜູ້າກມົຮ່ວມມ ສາກນົ 

ທ່ານ ນ. ຟອງຈນິດາ ແສງສຸລວິງົ   
ຫວົໜູ້າກມົບ ລກິານທະນາຄານ 

ທ່ານ ເພດັສະຖາພອນ ແກ ູ້ວວງົວຈິດິ  
ຫວົໜູ້າຫ ູ້ອງການ ທຫລ 

 

ທ່ານ ພານຸສກັ ແກ່ນວງົພະຈນັ  
ຫວົໜູ້າກມົຈດັຕັ ູ້ງ ແລະ ພະນກັງານ 

 

ທ່ານ ໜ ່ ແກ ູ້ວ ມຸນວິງົ 
ຫວົໜູ້າກມົກວດກາພາຍໃນ 

 

ທ່ານ ຄ າພຸດ ສດິທລິາດ 
ຫວົໜູ້າກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ 

 
 

ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສວີໄິລ  
ຫວົໜູ້າກມົຄຸ ູ້ມຄອງ ທທກ 

ທ່ານ ນ. ຂນັແກ ູ້ວ ຫຼ ູ້າມະນເີງາົ 
ຫວົໜູ້າກມົບນັຊ ີແລະ ການເງນິ 

 

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍງົ 
ຫວົໜູ້າກມົຄຸ ູ້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິ 

 

ທ່ານ ບຸນວງົ ດວງດອກເກດ 
ຫວົໜູ້າກມົເງນິຕາ 

 

ທ່ານ ໄຊລ ຊາ ຜຸຍຍະວງົ 
ວ່າການຫວົໜູ້າກມົນຕິກິ າ 
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ທ່ານ ບວົລຽນ ພມົມະວງົສາ 
ຫວົໜູ້າສ ນບ ລກິານເກບັຊ ູ້ໜີ ູ້ 

 ແລະ ຮບັຝາກເກບັໜີ ູ້ 
 

ທ່ານ ສນັຕ ິພນົເມ ອງລາວ 
ຫວົໜູ້າໂຮງພມິທະນາບດັ ທຫລ 

 

ທ່ານ ວງົພະຈນັ ແສງສຸວນັ 
ວ່າການຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກກາງ  

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
 

ທ່ານ ນ. ແພງສ ີແພງເມ ອງ 
ຫວົໜູ້າສ ານກັງານຂ ູ້ມ ນຕ ູ້ານການ 

ຟອກເງນິ 
 

ທ່ານ ນວນຕາ ແກ ູ້ວມະນ ີ
ວ່າການຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກໃຕ ູ້  

ແຂວງຈ າປາສກັ 

ທ່ານ ບຸນໄທ ສຸພດັທອນ 
ຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກເໜ ອ  

ແຂວງອຸດມົໄຊ 
 

ທ່ານ ວຽງສະຫວນັ ໄຊຍະວງົ 
ຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກເໜ ອ 

 ແຂວງຫວຼງພະບາງ 
 

ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈນັທະຈກັ 
ຫວົໜູ້າສ ານກັງານຄະນະ
ກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ 

 

ທ່ານ ວສິອນ ໄຊສງົຄາມ  
ວ່າການຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກເໜ ອ 

 ແຂວງຊຽງຂວາງ 
 

ທ່ານ ວນັຄ າ ວ ຣະວງົ 
ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ຕະຫາຼດຫຼກັຊບັລາວ 

 

ທ່ານ ນ. ດວງດ ີພມິວງົສາ  
ຫວົໜູ້າສະຖາບນັການທະນາຄານ 

 

ທ່ານ ນ. ແສງດາວວ ີວງົຄ າຊາວ 
ຫວົໜູ້າສ ານກັງານປກົປູ້ອງເງນິຝາກ 

 

ທ່ານ ສຸລສິກັ ທ ານຸວງົ 
ວ່າການຫວົໜູ້າກມົຄຸ ູ້ມຄອງລະບບົຊ າລະສະສາງ 
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ຕະຫາຼດຫຼກັຊບັລາວ 

ກມົເຕກັໂນໂລຊຂີ ູ້ມ ນຂ່າວສານ 

ກມົເງນິຕາ 

ກມົນະໂຍບາຍເງນິຕາ 

ກມົຄຸ ູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ 

ກມົບ ລກິານທະນາຄານ 

ກມົຄຸ ູ້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິ 

ກມົຮ່ວມມ ສາກນົ 

ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸ ູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ 

ສ ນບ ລກິານເກບັຊ ູ້ໜີ ູ້ ແລະ ຮບັຝາກເກບັໜີູ້ 

ສ ານກັງານປກົປູ້ອງເງນິຝາກ 

ສ ານກັງານຂ ູ້ມ ນຕ ູ້ານການຟອກເງນິ 

ສະຖາບນັການທະນາຄານ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ພາກໃຕ ູ້ ແຂວງຈ າປາສກັ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ພາກເໜ ອ ແຂວງຫວຼງພະບາງ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ພາກກາງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ພາກເໜ ອ ແຂວງອຸດມົໄຊ 

ຫູ້ອງການ ທຫລ 

ກມົຈດັຕັ ູ້ງ ແລະ ພະນກັງານ 

ກມົບນັຊ ີແລະ ການເງນິ 

ກມົກວດກາພາຍໃນ 

ໂຮງພມິທະນະບດັ ທຫລ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ພາກເໜ ອ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ສະພາບ ລຫິານ 

ຜ ູ້ວ່າການ 

ຮອງຜ ູ້ວ່າການ 

ຜ ູ້ຊ່ວຍຄະນະຜ ູ້ວ່າການ 

ກມົນຕິກິ າ 

ກມົຄຸ ູ້ມຄອງລະບບົຊ າລະສະສາງ 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖງິຕວົເລກເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ 
 R ໝາຍເຖງິຕວົເລກປບັປຸງໃໝ່ 

*: ລາຄາຄງົທີ່  ແມ່ນອງີໃສ່ຖານປ ີ2012 
ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ສ ນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ; ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 

  

ຕາຕະລາງທ ີ1. ຕວົເລກຊີ ູ້ບອກເສດຖະກດິທີ່ ສ າຄນັຂອງ ສປປ ລາວ 
 

ລາຍການ 2014 2015 2016 2017
(R)

 2018
(P)

 

ຂະແໜງການຜະລດິ (ການປ່ຽນແປງຄດິເປນັສ່ວນຮ ູ້ອຍ)  

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄງົທີ່ *  7,61 7,27 7,02 6,85 6,47 

ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ທ ູ້າຍປ ີ 2,40 0,90 2,49 0,15 1,48 

ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ 4,13 1,28 1,60 0,83 2,04 

ການເງນິຂອງລດັ (ເປເີຊນັຕ ່  GDP)  2014 2015 2016 2017(R) 2018(P) 

ລາຍຮບັງບົປະມານທງັໝດົ (ລວມເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າ) 21,9 20,2 16,33 16,07 15,71 

ລາຍຮບັພາຍໃນ 16,3 16,3 14,98 14,51 14,30 

ເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າ 5,6 3,9 1,35 1,56 1,41 

ລາຍຈ່າຍງບົປະມານທງັໝດົ 25,5 26,1 21,52 21,62 20,34 

ລາຍຈ່າຍບ ລຫິານປກົກະຕ ິ 15,6 15,4 15,46 12,46 12,09 

ລາຍຈ່າຍລງົທນຶ 9,8 10,8 6,07 9,16 8,25 

ດຸນງບົປະມານ -3,6 -5,93 -5,19 -5,55 -4,63 

ດຸນງບົປະມານ (ບ ່ ລວມເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າ) -9,2 -9,9 -6,54 -7,11 -6,04 

ຂະແໜງເງນິຕາ (ການປ່ຽນແປງຄດິເປນັສ່ວນຮ ູ້ອຍ) 2014 2015 2016 2017 2018 

ປະລມິານເງນິ (M2) 25,22 14,67 10,90 12,23 8,37 

ຂະແໜງການເງນິຕ່າງປະເທດ (ເປເີຊນັຕ ່  GDP) 2014(R) 2015(R) 2016(R) 2017(R) 2018(P) 

ດຸນການຊ າລະລວມ 1,16 1,19 -1,08 1,18 -0,79 

ດຸນບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ -14,50 -15,73 -8,71 -6,99 -7,96 

ດຸນການຄ ູ້າ -12,80 -14,02 -7,09 -4,76 -4,84 

ດຸນບນັຊກີານເງນິ -14,37 -20,24 -15,93 -12,63 -12,28 

ຍອດໜີູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດ 43,12  45,29 48,51 50,03 54,31 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖງິຕວົເລກເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ 
 *: ລາຄາຄງົທີ່  ແມ່ນອງີໃສ່ຖານປ ີ2012    
 **: ອາກອນຕ ່ າສຸດ, ອາກອນຕວົເລກທຸລະກດິ, ອາກອນມ ນຄ່າເພີ່ ມ, ອາກອນຊມົໃຊ ູ້ ແລະ ພາສນີ າເຂົ ູ້າ-ສົ່ ງອອກ          
ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ສ ນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ.  
                 

 

ຕາຕະລາງທ ີ2. ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຄດິໄລ່ຕາມມ ນຄ່າເພີ່ ມ (ຕ ູ້ກບີ) 

  

ລາຍການ 2014 2015 2016 2017
(R)

 2018
(P)

 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາໃນປ ີ  106.797   117.252   129.279   140.698  152.425 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕ ່ ຫວົຄນົ (ໂດລາສະຫະລດັ)  1.949   2.226   2.408   2.467   2.599  

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄງົທີ່ * 7,61 7,27 7,02 6,85 6,47 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄງົທີ່ *  94.871   101.768   108.916    116.422   123.903  

ກະສກິ າ  16.214   16.791   17.254   17.750      18.195  

ປ ກຝງັ  10.485   10.946   11.289   11.710       12.004  

ລ ູ້ຽງສດັ  2.079   2.171   2.301   2.437         2.512  

ປ່າໄມ ູ້  1.420   1.314   1.229   1.090         1.086  

ປະມງົ  2.229   2.360   2.435   2.513         2.592  

ອຸດສາຫະກ າ  30.595   32.739   36.667   40.923      44.065  

ບ ່ ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ ູ້ນ  10.625   10.617   11.052   10.579       10.549  

   ອຸດສະຫະກ າ ຜະລດິຕະພນັສະບຽງອາຫານ  1.545   1.620   1.645   1.721         1.799  

   ອຸດສະຫະກ າ ຜະລດິເຄ ່ ອງດ ່ ມ ແລະ ຢາສ ບ  1.518   1.568   1.627   1.627         1.654  

   ອຸດສະຫະກ າ ຜະລດິແຜ່ນແພ, ເຄ ່ ອງນຸ່ງຮົ່ ມ, ເກບີ ແລະ ເຄ ່ ອງໜງັ  1.348   1.357   1.368   1.378         1.399  

   ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງອ ່ ນໆ  3.918   4.152   4.331   4.642         4.965  

   ພະລງັງານໄຟຟ ູ້າ   6.160   6.856   9.539    12.629       13.572  

   ນ ູ້າປະປາ ແລະ ບ າບດັສິ່ ງເສດເຫຼ  ອ  267   276   285   301          318  

   ການກ ່ ສ ູ້າງ  5.213   6.292   6.820   8.046         9.808  

ການບ ລກິານ  38.873   41.990   43.944   45.926      49.385  

ຂາຍຍກົ ຂາຍຍ່ອຍ, ສ ູ້ອມແປງພາຫະນະ  12.393   13.622   14.516   15.566       17.298  

ຂນົສົ່ ງ ແລະ ສາງ  1.334   1.482   1.606   1.715         1.818  

ກດິຈະກ າທີ່ ພກັອາໄສ ແລະ ບ ລກິານອາຫານ  2.913   3.199   3.162   3.010         3.064  

ຂ່າວສານ ແລະ ການສ ່ ສານ  1.676   1.932   2.013   2.100         2.248  

ກດິຈະກ າການເງນິ ແລະ ປະກນັໄພ  2.154   2.288   2.466   2.704         2.918  

ກດິຈະກ າອະສງັຫາລມິະຊບັ  6.725   7.137   7.401   7.660         8.284  

ການບ ລກິານສາຍວຊິາຊບີ ແລະ ວທິະຍາສາດເຕກັນກິ  1.258   1.417   1.518   1.609        1.713  

ລດັບ ລຫິານ, ປູ້ອງກນັຊາດ ແລະ ປູ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ  6.519   6.888   7.128   7.331         7.630  

ການສກຶສາ  1.794   1.852   1.892   1.931         2.012  

ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ  499   516   519   522           535  

ບ ລກິານອ ່ ນໆ  1.609   1.659   1.723   1.777         1.863  

ລວມຍອດມ ນຄ່າເພີ່ ມທງັໝດົທຸກຂະແໜງການ  85.681   91.520   97.865  104.600    111.645  

ພາສອີາກອນຜະລດິຕະພນັ, ສຸດທ*ິ*  9.190   10.248   11.051   11.822       12.258  
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ:  ສ ນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ.                                                
 

ຕາຕະລາງທ ີ3. ດດັຊະນລີາຄາຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ (ທຽບຖານ ເດ ອນ 12/2015 = 100) 
 

ໝວດສນິຄ ູ້າ 2014 2015 2016 2017 2018 

ດດັຊະນລີາຄາຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ລວມ 12 ໝວດສນິຄ ູ້າ 98,46 99,71 101,30 102,14 104,23 

ທງັ 12 ໝວດ, ບ ່ ລວມນ ູ້າມນັເຊ ູ້ອໄຟ 96,13 98,99 101,50 101,99 103,79 

ທງັ 12 ໝວດ, ບ ່ ລວມອາຫານສດົ 101,41 100,60 100,23 101,78 104,62 

ທງັ 12 ໝວດ, ບ ່ ລວມນ ູ້າມນັເຊ ູ້ອໄຟ ແລະ ອາຫານສດົ 97,78 99,44 100,48 101,47 103,74 

ດດັຊະນແີຕ່ລະໝວດສນິຄ ູ້າ      

1. ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ບ ່ ແມ່ນເຫຼ ົ ູ້າ 94,16 98,44 102,66 102,57 103,84 

2. ໝວດເຫຼົ ູ້າ ແລະ ຢາສ ບ 96,61 99,00 100,68 101,34 102,23 

3. ໝວດເຄ ່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ ແລະ ເກບີ 94,46 98,45 100,42 102,84 108,44 

4. ໝວດທີ່ ພກັອາໃສ, ນ ູ້າປະປາ, ໄຟຟູ້າ ແລະ ເຊ ູ້ອເພງີ 93,76 99,92 101,34 101,94 103,86 

5. ໝວດເຄ ່ ອງໃຊ ູ້ໃນເຮ ອນ 98,74 99,93 100,52 101,59 102,92 

6. ໝວດການຮກັສາສຸຂະພາບ 96,76 97,68 100,20 101,16 102,30 

7. ໝວດຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ 110,53 103,04 99,41 102,25 106,67 

8. ໝວດໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ 98,95 99,89 99,97 99,90 101,57 

9. ໝວດການບນັເທງີ ແລະ ການພກັຜ່ອນ 99,65 99,81 100,10 100,24 100,26 

10. ໝວດການສກຶສາ 99,71 99,95 100,13 100,58 101,05 

11. ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 96,44 99,35 100,78 101,93 104,40 

12. ໝວດສນິຄ ູ້າ ແລະ ການບ ລກິານອ ່ ນໆ 99,34 99,66 100,67 102,04 103,55 
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ຕາຕະລາງທ ີ4. ອດັຕາເງນິເຟີ ູ້ (ທຽບຖານ ເດ ອນ 12/2015 = 100) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໝວດສນິຄ ູ້າ 2014 2015 2016 2017 2018 

ລວມ 12 ໝວດ 4,13 1,28 1,60 0,83 2,04 

ທງັ 12 ໝວດ, ບ ່ ລວມນ ູ້າມນັເຊ ູ້ອໄຟ 4,54 2,97 2,54 0,48 1,77 

ທງັ 12 ໝວດ, ບ ່ ລວມອາຫານສດົ 2,37 -0,80 -0,37 1,55 2,79 

ທງັ 12 ໝວດ, ບ ່ ລວມນ ູ້າມນັເຊ ູ້ອໄຟ ແລະ ອາຫານສດົ 2,74 1,71 1,04 0,99 2,24 

1. ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄ ່ ອງດ ່ ມບ ່ ແມ່ນເຫຼ ົ ູ້າ 6,88 4,55 4,29 -0,08 1,24 

2. ໝວດເຫຼົ ູ້າ ແລະ ຢາສ ບ 4,42 2,48 1,69 0,65 0,88 

3. ໝວດເຄ ່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ ແລະ ເກບີ 5,29 4,23 2,00 2,41 5,45 

4. ໝວດທີ່ ພກັອາໃສ, ນ ູ້າປະປາ, ໄຟຟູ້າ ແລະ ເຊ ູ້ອເພງີ 5,05 6,57 1,42 0,60 1,88 

5. ໝວດເຄ ່ ອງໃຊ ູ້ໃນເຮ ອນ 1,68 1,21 0,58 1,07 1,31 

6. ໝວດການຮກັສາສຸຂະພາບ 0,91 0,95 2,58 0,96 1,13 

7. ໝວດຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ 0,56 -6,78 -3,53 2,86 4,33 

8. ໝວດໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ 0,73 0,95 0,08 -0,07 1,68 

9. ໝວດການບນັເທງີ ແລະ ການພກັຜ່ອນ 1,60 0,17 0,28 0,14 0,02 

10. ໝວດການສກຶສາ 0,95 0,25 0,18 0,45 0,47 

11. ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 7,39 3,02 1,44 1,15 2,42 

12. ໝວດສນິຄ ູ້າ ແລະ ການບ ລກິານອ ່ ນໆ 1,02 0,32 1,01 1,36 1,48 

ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ:  ສ ນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ. 
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ໝາຍເຫດ: ນບັແຕ່ປ ີ2017, ການເກບັກ າສງັລວມຂ ູ້ມ ນພາກງບົປະມານ ໄດ ູ້ປບັປຸງຮ ບແບບການລາຍງານ ຈາກລະບບົການລາຍງານແບບສກົປງີບົປະ 

ມານ ມາເປນັລະບບົການລາຍງານແບບປີປະຕທິນິ. 
P ໝາຍເຖງິຕວົເລກເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ 
R ໝາຍເຖງິຕວົເລກປບັປຸງໃໝ່ 

ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ກະຊວງການເງນິ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ5. ຖານະການເງນິຂອງລດັ (ຕ ູ້ກບີ) 
ລາຍການ 2014

(R)
 2015

(R)
 2016

(R)
 2017

(R)
 2018

(P)
 

ລາຍຮບັລວມ 23.340,32 23.698,79 21.112,76 22.615,49    23.943,79  

ລາຍຮບັພາຍໃນ 17.393,26 19.080,44 19.363,81 20.418,43    21.795,66  

ລາຍຮບັພາສອີາກອນ 14.680,75 16.320,96 16.387,18 16.919,82      17.032,24  

ລາຍຮບັບ ່ ແມ່ນພາສອີາກອນ 2.712,51 2.759,49 2.976,63 3.498,61        4.763,43  

ເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າ 5.947,06 4.618,35 1.748,95 2.197,06      2.148,13  

ເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າສ າລບັ ໂຄງການ 1.141,29 970,00  774,27  876,91            684,58  

ເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າທີ່ ບ ່ ແມ່ນສ າລບັ ໂຄງການ  4.478,72 3.648,34  974,68  1.227,54          1.142,00  

ເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າທີ່ ບ ່ ແມ່ນສ າລບັ ໂຄງການ   (ຍີ່ ປຸ່ນ) -  -     -     -                    -    

ເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າໂຄງການດດັແກ ູ້ມະຫາພາກ 327,05  -     -    92,62              321,55  

ລາຍຈ່າຍລວມ  27.185,92   30.651,48   27.824,74   30.426,49     31.002,85  

ລາຍຈ່າຍບ ລຫິານປກົກະຕ ິ  16.672,97   18.034,11   19.981,31   17.534,04     18.430,24  

ລາຍຈ່າຍບ ລຫິານປກົກະຕ ິ(ບ ່ ແມ່ນດອກເບັ ູ້ຍ)  15.725,37   16.855,90   18.397,16   15.586,66       15.841,91  

ຊ າລະດອຍເບັ ູ້ຍ  947,60   1.178,22   1.584,15   1.947,38         2.588,33  

     ຕ່າງປະເທດ  759,93   891,02   1.237,53   1.490,84         2.084,40  

ລາຍຈ່າຍລງົທນຶ  10.512,94   12.617,37   7.843,42   12.892,45     12.572,61  

ດຸນເງນິສດົປກົກະຕ ິ  720,29   1.046,33   -617,51  2.884,39        3.365,24 

ດຸນງບົປະມານ  -3.845,59  -6.952,69  -6.711,98  -7.810,99  -9.207,19 

(ບ ່ ລວມເງນິຊ່ວຍເຫຼ  ອລ ູ້າ)  -9.792,65  -11.571,04  -8.460,93  -10.008,06    -12.188,60 

ດຸ່ນດ່ຽງງບົປະມານ  3.845,59   6.953,10   6.711,98   7.811,00       7.059,06  

ແຫຼ່ ງທນຶພາຍໃນ  1.624,09   -1.047,23  4.541,21   361,93       1.608,05  

ລະບບົທະນາຄານ  1.035,31   -1.425,16  3.803,74   143,01          916,65  

(ສນິເຊ ່ ອ) ລະບບົທະນາຄານ  -2.654,94  -1.409,49  2.404,32   -975,98        2.295,39  

(ຈ າໜ່າຍ) ພນັທະບດັຄງັເງນິ  300,00   300,00   -     1.002,00         2.528,70  

(ໄຖ່ຖອນ) ພນັທະບດັຄງັເງນິ  -671,75  -807,78  -1.510,58  -2.792,01      -3.628,32 

(ຈ າໜ່າຍ) ພນັທະບດັລດັຖະບານ  4.061,99   492,12   2.910,00   2.973,00           617,18  

(ໄຖ່ຖອນ) ພນັທະບດັລດັຖະບານ    -     -64,00         -896,30 

ບ ່ ແມ່ນລະບບົທະນາຄານ  588,78   377,93   737,47   218,92          691,41  

(ຈ າໜ່າຍ) ພນັທະບດັຄງັເງນິ  -     -     -     -                    -    

(ໄຖ່ຖອນ) ພນັທະບດັຄງັເງນິ  -     -     -     -                    -    

ຂາຍຊບັສນິ  484,45   421,76   387,35   87,44           383,27  

ຍອດເຫຼ  ອຜ່ານມາ  -                       -    

ຜດິດ່ຽງ  104,32   -43,83  350,13   131,49           308,14  

ແຫຼ່ ງທນຶຕ່າງປະເທດ (ສຸດທ)ິ  2.221,51   8.000,32   2.170,77   7.449,06       5.451,01  

(ຈ າໜ່າຍ) ພນັທະບດັລດັຖະບານ  734,13   4.035,25   -     3.500,11         1.822,56  

ເງນິກ ູ້ຢ ມຕາມແຜນງານ  77,51   117,14   136,03   327,71                  -    

ເງນິກ ູ້ຢ ມໂຄງການ  1.492,29   4.428,94   3.122,31   5.647,52         6.444,03  

ເງນິຊ າລະຕົ ູ້ນທນຶເງນິກ ູ້ຢ ມ  -990,37  -1.132,75  -1.837,71  -2.285,66      -3.427,58 

ກ ູ້ຢ ມຕ ່ ສຸດທ ິ  907,93   551,75   750,15   259,39           612,00 
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ຕາຕະລາງທ ີ6. ລາຍຮບັງບົປະມານ (ຕ ູ້ກບີ) 

ລາຍການ 2014
(R)

 2015
(R)

 2016
(R)

 2017
(P)

 2017
(P)

 

1. ລາຍຮບັພາສ-ີອາກອນ  14.680,75   16.320,96   16.387,18   16.919,82      17.032,24  

ອາກອນກ າໄລ  1.880,79   2.203,90   1.750,85   1.787,76         2.073,34  

ອາກອນລາຍໄດ ູ້  1.025,70   1.140,16   1.623,84   1.656,58         1.619,01  

ອາກອນທີ່ ດນິ  114,52   129,75   105,33   111,01            188,12  

ອາກອນຕ ່ າສຸດ  12,75   2,60   (0,00)  -                    -    

ອາກອນຕວົເລກທຸລະກດິ  122,69   243,85   0,00   -                    -    

ອາກອນມ ນຄ່າເພີ່ ມ  3.739,73   4.744,40   4.688,01   5.149,57         5.201,47  

ອາກອນຊມົໃຊ ູ້  3.340,38   3.252,93   4.124,31   3.788,80         4.742,82  

ພາສຂີາເຂົ ູ້າ  1.408,89   1.381,98   1.655,01   1.529,69         1.059,23  

ພາສຂີາອອກ  287,13   205,30   49,45   42,61              37,82  

ຄ່າທ ານຽມຈດົທະບຽນ  96,33   63,24   69,47   74,46              46,55  

ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ  1.165,07   1.408,17   1.350,01   1.463,28            966,48  

ອາກອນຈາກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ  860,62   620,31   474,11   609,71            641,23  

ຄ່າພາກຫຼວງໄມ ູ້  253,88   545,91   127,44   335,45              37,96  

ຄ່າພາກຫຼວງໄຟຟ ູ້າ  372,28   378,44   369,35   370,88            418,21  

2. ລາຍຮບັທີ່ ບ ່ ແມ່ນພາສ-ີອາກອນ  2.712,51   2.759,49   2.976,63   3.498,61        4.763,43  

ຄ່າເຊົ່ າ  103,28   111,58   69,39   69,96              44,52  

ຄ່າສ າປະທານ  89,77   86,52   85,02   59,85              90,00  

ຄ່າປບັໄໝ  94,07   123,81   179,64   81,92              49,93  

ລາຍຮບັບ ລຫິານວຊິາການ  434,86   721,11   970,42   985,76            805,75  

ເງນິປນັຜນົ ແລະ ຄ່າຫຼຸ ູ້ຍຫ ູ້ຽນ  789,49   870,18   623,94   861,74         1.249,31  

ດອກເບັ ູ້ຍ  180,32   281,43   423,83   650,88            830,82  

ຄ່າບນິຜ່ານ  486,30   550,38   594,91   656,95            826,18  

ກອງທນຶຮກັສາປ່າໄມ ູ້  22,79   5,57   6,80   4,28            676,42  

ອ ່ ນໆ  511,63   8,90   22,69   127,27            190,51  

ລາຍຮບັພາສ-ີອາກອນ ແລະ ບ ່ ແມ່ນພາສອີາກອນ  17.393,26   19.080,44   19.363,81   20.418,43      21.795,66  

ຂາຍຊບັສນິ  484,45   421,76   387,35   87,44            383,27  

ຮບັຊ າລະຄ ນຕົ ູ້ນທນຶ  907,93   551,75   750,15   259,39            612,00  

ລາຍຮບັທງັໝດົລວມກບັຮບັຊ າລະຕົ ູ້ນທນຶຄ ນ  18.785,65   20.053,94   20.501,30   20.765,26  22.790,93  

 
 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: ນບັແຕ່ປ ີ2017, ການເກບັກ າສງັລວມຂ ູ້ມ ນພາກງບົປະມານ ໄດ ູ້ປບັປຸງຮ ບແບບການລາຍງານ ຈາກລະບບົການລາຍງານແບບສກົປງີບົປະມານ ມາ
ເປນັ ລະບບົການລາຍງານແບບປປີະຕທິນິ. 

P ໝາຍເຖງິຕວົເລກເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ 
 R ໝາຍເຖງິຕວົເລກປບັປຸງໃໝ່ 

ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ກະຊວງການເງນິ. 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

 

ຕາຕະລາງທ ີ7. ຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຕ ູ້ກບີ) 
 

ລາຍການ 2014 2015 2016 2017 2018
(P)

 

ຊບັສນິຕ່າງປະເທດສຸດທ ິ        5.998,24         7.444,49         6.119,57         7.838,78         6.853,36  

ຊບັສນິຕ່າງປະເທດ        6.599,19         8.024,34         6.682,35         8.443,34         7.462,12  

ໜີູ້ສນິຕ່າງປະເທດ          -600,95          -579,85          -562,78          -604,56          -608,76 

ຊບັສນິພາຍໃນສຸດທ ິ      13.828,00       13.686,02       14.715,58       14.973,61       17.105,76  

ສນິເຊ ່ ອພາຍໃນ      11.237,51       11.745,69       12.916,96       12.439,36       14.036,62  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ລດັຖະບານສຸດທ ິ           157,19                4,25               -4,63          -743,44           653,14  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ລດັຖະບານ        1.119,19         1.117,44         1.094,64         1.346,64         1.590,84  

ເງນິຝາກລດັຖະບານ          -962,00       -1.113,19       -1.099,27       -2.090,08          -937,70 

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກດິ        6.591,06         6.475,12         6.454,05         6.425,42         6.343,44  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ສະຖາບນັການເງນິ        4.489,26         5.266,32         6.467,54         6.757,38         7.040,04  

ພນັທະບດັທະນາຄານກາງ       -1.259,61       -2.065,53       -2.902,80       -3.357,24       -3.452,58 

ລາຍການອ ່ ນໆສຸດທ ິ        3.850,10         4.005,86         4.701,42         5.891,49         6.521,72  

ຖານເງນິຕາ      19.826,24       21.130,51       20.835,15       22.812,38       23.959,12  

ເງນິສດົຢ ່ ຂອດຈ ລະຈອນ        8.360,80         8.290,15         7.836,89         8.823,22         9.200,23  

ເງນິຝາກ       11.465,44       12.840,36       12.998,26       13.989,16       14.758,89  

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ        7.551,31         8.625,43         9.051,13         9.941,68       10.780,55  

ເງນິແຮຝາກບງັຄບັ        2.561,51         3.104,89         3.471,58         3.714,24         3.624,76  

ທນຶຈດົທະບຽນຂອງ ທທກ        1.219,75         1.100,64            463,42            325,73           245,01  

ເງນິຝາກຂອງພາກສ່ວນອ ່ ນໆ          132,87                9,40              12,13                7,51            108,57  
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

 

ຕາຕະລາງທ ີ8. ຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ (ຕ ູ້ກບີ) 
 

ລາຍການ 2014 2015 2016 2017 2018
(P)

 

ຊບັສນິຕ່າງປະເທດສຸດທ ິ
       -4.195,20      -10.632,90      -17.387,90      -15.608,08      -16.101,65 

ຊບັສນິຕ່າງປະເທດ          9.753,70           8.852,20           8.898,10           9.994,44         9.697,10  

ໜີູ້ສນິຕ່າງປະເທດ      -13.948,90      -19.485,10      -26.286,00      -25.602,52      -25.798,75 

ຄງັສະສມົສຸດທ ິ
       12.907,00         18.223,60         18.966,00         19.718,78         20.215,29  

ຄງັສະສມົ        16.920,00         22.979,30         24.748,80         25.722,31         26.568,30  

ເງນິກ ູ້ຢ ມຈາກ ທຫລ        -4.013,00        -4.755,70        -5.782,10        -6.003,53        -6.353,01 

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ລດັຖະບານສຸດທ ິ
         3.497,30           4.790,20           4.377,80           2.466,28           6.181,70  

ເປນັສະກຸນເງນິກບີ          4.177,40           5.233,10           5.348,60           3.279,13           6.442,87  

ເປນັສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ           -680,10           -442,90           -970,80           -812,85           -261,17 

ຊບັສນິພາຍໃນສຸດທ ິ(ຍກົເວັ ູ້ນສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ລດັຖະບານ) 
       33.786,80         41.729,30         55.036,70         61.455,49         63.377,51  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກດິ        40.290,50         48.290,80         59.745,40         66.939,31         69.052,63  

ເປນັສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ        19.693,90         24.170,90         31.269,40         33.589,44         35.290,99  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ພາກສ່ວນລດັວສິາຫະກດິ          3.845,70           4.814,80           6.717,50           6.399,88           5.855,45  

ເປນັສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ          3.676,20           4.625,90           6.418,20           6.080,93           5.512,20  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ພາກເອກະຊນົ        36.444,80         43.476,00         53.027,90         60.539,43         63.197,18  

ເປນັສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ        16.017,70         19.545,00         24.851,20         27.508,51         29.778,79  

ຊບັສນິອ ່ ນໆສຸດທ ິ
       -6.503,70        -6.561,50        -4.708,70        -5.483,82        -5.675,12 

ເງນິຝາກລ ກຄ ູ້າ 
       45.995,70         54.109,80         60.993,30         68.032,49         73.672,86  

ເປນັສະກຸນເງນິກບີ        23.039,70         27.476,60         29.290,90         31.478,97         33.778,87  

ເປນັສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ        22.956,00         26.633,20         31.702,40         36.553,52         39.893,99  
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ9. ຖານະການເງນິຂອງລະບບົທະນາຄານ (ຕ ູ້ກບີ) 
 

ລາຍການ 2014 2015 2016 2017 2018
(P)

 

ຊບັສນິຕ່າງປະເທດສຸດທ ິ        1.803,04        -3.188,41     -11.268,33       -7.769,30       -9.248,29 

ຊບັສນິຕ່າງປະເທດ       16.352,89        16.876,54        15.580,45        18.437,78        17.159,22  

ໜີູ້ສນິຕ່າງປະເທດ   -14.549,85     -20.064,95     -26.848,78     -26.207,08     -26.407,51 

ຊບັສນິພາຍໃນສຸດທ ິ      50.519,33        63.187,66        77.807,84        82.447,46        90.178,57  

ສນິເຊ ່ ອພາຍໃນ      50.536,05        59.560,37        70.572,62        75.087,57        82.230,91  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ລດັຖະບານສຸດທ ິ        3.654,49          4.794,45          4.373,17          1.722,84          6.834,84  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ລດັຖະບານ         6.575,99          7.654,04          8.453,24          6.778,90          9.372,31  

ເງນິຝາກລດັຖະບານ     -2.921,50       -2.859,59       -4.080,07       -5.056,06       -2.537,47 

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກດິ      46.881,56        54.765,92        66.199,45        73.364,73        75.396,07  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ລດັວສິາຫະກດິ      10.436,76        11.289,92        13.171,55        12.825,30        12.198,89  

ສນິເຊ ່ ອໃຫ ູ້ພາກເອກະຊນົ      36.444,80        43.476,00        53.027,90        60.539,43        63.197,18  

   ລາຍການອ ່ ນໆສຸດທ ິ          -16,72         3.627,29          7.235,22          7.359,89          7.947,66  

 ທນຶທີ່ ທະນາຄານກ ູ້ຈາກລດັຖະບານ          -22,58            -22,70            -22,89            -23,19           -23,85 

 ເງນິຝາກມບີນັຫາ          -12,00            -19,30            -15,70          -117,40          -162,79 

 ບນັຊທີນຶ   -11.349,13     -13.172,39     -11.771,07     -12.221,67     -13.121,64 

 ອ ່ ນໆ      11.366,99        16.841,68        19.044,88        19.722,15        21.255,94  

ປະລມິານເງນິຕາມຄວາມໝາຍກວ ູ້າງ      52.322,17        59.998,85        66.539,51        74.678,18        80.930,29  

ປະລມິານເງນິຕາມຄວາມໝາຍແຄບ        9.346,57          9.742,55          9.006,31        10.741,82        11.327,12  

ເງນິຢ ່ ນອກລະບບົທະນາຄານ        6.316,00          5.879,65          5.534,29          6.638,18          7.148,86  

ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ        3.030,57          3.862,90          3.472,02          4.103,64          4.178,26  

ປະລມິານເງນິປະເພດອ ່ ນໆ      42.975,60        50.256,30        57.533,20        63.936,36        69.603,17  

ເງນິຝາກປະຢດັ ແລະ ຝາກມກີ ານດົ      20.019,60        23.623,10        25.830,80        27.382,84        29.709,18  

ເງນິຝາກເປນັເງນິຕາຕ່າງປະເທດ      22.956,00        26.633,20        31.702,40        36.553,52        39.893,99  
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ຕາຕະລາງທ ີ10. ອດັຕາດອກເບັ ູ້ຍສະເລັ່ ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ (ຄດິເປນັສ່ວນຮ ູ້ອຍຕ ່ ປ)ີ 

ລາຍການ 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 

I. ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິຝາກຂອງລ ກຄ ູ້າທົ່ ວໄປ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

          ເງນິຝາກປະຢດັ 3,13 2,60 1,76 1,75 1,76 

          ເງນິຝາກມກີ ານດົ      

                   ເງນິຝາກ 3 ເດ ອນ 5,36 4,47 3,05 3,04 3,02 

                   ເງນິຝາກ 6 ເດ ອນ 6,92 5,84 3,94 3,89 3,84 

                   ເງນິຝາກ 9 ເດ ອນ N.A. 4,05 4,76 5,09 5,10 

                   ເງນິຝາກ 12 ເດ ອນ 8,68 7,59 5,61 5,45 5,36 

                   ເງນິຝາກ 24 ເດ ອນ 11,17 10,00 7,70 6,69 6,55 

                   ເງນິຝາກ 36 ເດ ອນ 11,74 10,67 8,50 6,84 6,83 

                   ເງນິຝາກ 48 ເດ ອນ 12,96 11,81 9,22 6,97 6,85 

                   ເງນິຝາກ 60 ເດ ອນ 13,23 12,44 9,88 7,05 6,92 

ບນັຊເີງນິບາດ      

          ເງນິຝາກປະຢດັ 1,32 1,32 1,16 1,06 1,03 

          ເງນິຝາກມກີ ານດົ      

                   ເງນິຝາກ 3 ເດ ອນ 2,21 2,24 2,06 1,96 1,91 

                   ເງນິຝາກ 6 ເດ ອນ 2,91 3,02 2,83 2,72 2,69 

                   ເງນິຝາກ 9 ເດ ອນ 0,33 3,81 3,60 3,31 3,18 

                   ເງນິຝາກ 12 ເດ ອນ 3,79 4,01 3,76 3,67 3,67 

                   ເງນິຝາກ 24 ເດ ອນ 4,97 5,11 4,91 4,95 4,98 

                   ເງນິຝາກ 36 ເດ ອນ 5,45 5,89 5,72 5,76 5,74 

                   ເງນິຝາກ 48 ເດ ອນ 6,61 5,83 6,54 6,66 6,50 

                   ເງນິຝາກ 60 ເດ ອນ 6,91 6,34 6,90 6,86 6,57 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

          ເງນິຝາກປະຢດັ 1,50 1,42 1,28 1,20 1,19 

          ເງນິຝາກມກີ ານດົ      

                   ເງນິຝາກ 3 ເດ ອນ 2,57 2,53 2,29 2,19 2,21 

                   ເງນິຝາກ 6 ເດ ອນ 3,30 3,23 2,96 2,85 2,89 

                   ເງນິຝາກ 9 ເດ ອນ N.A. N.A. 3,33 3,59 3,48 

                   ເງນິຝາກ 12 ເດ ອນ 4,12 4,14 3,76 3,71 3,79 

                   ເງນິຝາກ 24 ເດ ອນ 5,67 5,42 5,21 5,27 5,37 

                   ເງນິຝາກ 36 ເດ ອນ 5,85 6,13 6,14 6,15 6,21 

                   ເງນິຝາກ 48 ເດ ອນ 6,99 6,61 6,75 6,73 6,84 

                   ເງນິຝາກ 60 ເດ ອນ 2,98 6,81 7,12 7,04 6,96 

II. ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິກ ູ້ຢ ມຂອງລ ກຄ ູ້າທົ່ ວໄປ      

ລ ກຄ ູ້າປະເພດ: ດຫີາຼຍ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັ ູ້ນ 1 ປ ີ 12,98 11,75 9,40 9,26 9,20 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 13,29 12,30 10,57 10,23 9,99 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 13,70 12,80 10,94 10,58 10,10 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັ ູ້ນ 1 ປ ີ 9,59 9,03 7,76 7,57 7,55 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 9,41 9,41 8,41 8,31 8,09 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 10,17 10,19 8,80 8,57 8,49 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັ ູ້ນ 1 ປ ີ 881 8,48 7,63 7,47 7,29 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 9,33 9,09 8,13 8,09 7,92 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 9,75 9,78 8,53 8,33 8,24 

ລ ກຄ ູ້າປະເພດ: ດ ີ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັ ູ້ນ 1 ປ ີ 13,36 12,28 9,67 9,64 9,66 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 14,26 13,18 10,47 10,57 10,53 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 14,87 13,74 10,79 10,71 10,57 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັ ູ້ນ 1 ປ ີ 9,37 9,48 8,11 7,84 7,75 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 9,83 10,10 8,58 8,49 8,24 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 10,31 10,59 8,85 8,65 8,42 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັ ູ້ນ 1 ປ ີ 9,27 9,24 7,84 7,66 7,37 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 9,73 9,86 8,30 8,39 8,09 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 10,18 10,31 8,54 8,46 8,23 

ລ ກຄ ູ້າປະເພດ: ປານກາງ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັ ູ້ນ 1 ປ ີ 14,54 13,04 9,60 9,81 9,88 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 15,31 14,07 10,05 10,58 10,81 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 16,01 14,46 10,15 10,84 10,86 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັ ູ້ນ 1 ປ ີ 10,13 9,87 8,64 7,96 7,81 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,60 10,57 8,99 8,61 8,34 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 11,34 11,06 9,03 8,70 8,48 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັ ູ້ນ 1 ປ ີ 9,75 9,60 7,92 7,74 7,47 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,21 10,33 8,40 8,53 8,22 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 11,22 10,89 8,28 8,51 8,24 

III. ເງນິເບກີເກນີບນັຊ ີ      

ລ ກຄ ູ້າປະເພດ: ດຫີາຼຍ      

ສະກຸນເງນິກບີ 14,21 13,22 10,31 10,00 10,13 

ສະກຸນເງນິບາດ 10,78 10,06 8,60 8,56 8,28 

ສະກຸນເງນິໂດລາສະຫະລດັ 10,39 9,94 8,30 8,31 8,06 
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ໝາຍເຫດ: ງຕຕ: ເງນິຝາກເປນັເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ຄດິໄລ່ເປນັກບີ. 
ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 
   

ຕາຕະລາງທ ີ11. ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ (ຕ ູ້ກບີ) 

 

 
 
 
 

ປ ີ ລາຍການ 

ເງນິ
ຝາ
ກລ

ວມ
 

ເງນິ
ຝາ
ກກ

ະແ
ສລ

າຍ
ວນັ

 

ເງນິ
ຝາ
ກປ

ະຢ
ດັ 

 ເງນິຝາກມກີ ານດົ 

ເງນິ
ຝາ
ກຂ

ອງ
ຜ ູ້ ທ

ີ່ ບ ່ ຕ
ັູ້ ງຢ
 ່ ລ
າວ

 

ລວ
ມ 

3
 ເດ

 ອນ
 

6
 ເດ

 ອນ
 

1
2
 ເດ

 ອນ
 

>
 1

2
 ເດ

 ອນ
 

2014 

ກບີ 23.039,70 3.020,14 4.889,21 15.130,35 3.147,11 3.434,59 4.993,02 3.555,63 1.246,00 

ງຕຕ ທຽບກບີ 22.956,00 6.590,93 9.299,28 7.065,79 1.335,43 1.695,79 2.402,37 1.632,20 2.561,30 

ລວມ 45.995,70 9.611,07 14.188,49 22.196,14 4.482,55 5.130,38 7.395,38 5.187,83 3.807,30 

2015 

ກບີ 27.476,55 3.853,50 5.667,31 17.955,74 931,64 1.071,62 5.118,28 10.834,20 1.458,59 

ງຕຕ ທຽບກບີ 26.633,25 6.516,58 10.149,91 9.966,76 1.394,98 1.113,28 4.159,99 3.298,51 2.350,35 

ລວມ 54.109,80 10.370,08 15.817,22 27.922,50 2.326,63 2.184,89 9.278,27 14.132,71 3.808,94 

2016 

ກບີ 29.290,75 3.460,01 6.771,86 19.058,88 986,58 1.046,19 5.232,37 11.793,74 1.697,41 

ງຕຕ ທຽບກບີ 31.702,38 9.259,61 9.434,66 13.008,11 988,09 2.097,06 5.299,00 4.623,96 2.808,78 

ລວມ 60.993,13 12.719,62 16.206,52 32.066,99 1.974,67 3.143,25 10.531,37 16.417,70 4.506,19 

2017 

ກບີ 31.478,97   4.096,13   8.257,84  19.125,00   741,96  1.132,30   5.319,08  11.931,66  2.018,94  

ງຕຕ ທຽບກບີ 36.553,52   10.395,34  10.322,29  15.835,89   681,51  1.985,72   6.455,02   6.713,63  3.341,76  

ລວມ 68.032,49   14.491,47  18.580,13  34.960,89   1.423,48  3.118,01  11.774,10  18.645,30  5.360,70  

2018 

ກບີ 33.778,87   4.069,69   9.410,76  20.298,42   795,80  1.202,24  6.190,09  12.110,29  2.045,25  

ງຕຕ ທຽບກບີ 39.893,99   11.343,35  11.590,90  16.959,74   986,46  1.027,76   6.324,59   8.620,93  3.518,84  

ລວມ 73.672,86   15.413,04  21.001,66  37.258,16   1.782,26  2.230,00  12.514,68  20.731,22  5.564,09  
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ12. ສນິເຊ ່ ອຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ (ຕ ູ້ກບີ) 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

ສນິເຊ ່ ອແຍກຕາມຂະແໜງການ 2014 2015 2016 2017 2018 

      

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ            5.750,03             7.315,90          14.641,73          16.762,76          17.994,53  

ຂະແໜງກ ່ ສ ູ້າງ            7.889,08             8.255,52            7.454,33            9.110,44            8.773,98  

ຂະແໜງສະໜອງວດັຖຸ ແລະ ເຕກັນກິ            1.246,48             1.251,69            1.202,19               476,64               591,10  

ຂະແໜງກະສກິ າ            3.994,34             4.426,42            4.608,54            5.741,75            5.716,28  

ຂະແໜງການຄ ູ້າ            8.109,89             8.580,06          10.043,23          12.968,90          14.129,70  

ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ            1.335,93             1.141,17            1.368,39            1.086,02            1.074,82  

ຂະແໜງບ ລກິານ            4.463,82             4.952,08            5.714,46            6.745,37            6.937,34  

ຂະແໜງຫດັຖະກ າ            2.496,68             4.349,66            4.919,44            2.595,99            2.238,86  

ຂະແໜງອ ່ ນໆ            5.004,24             8.018,30            9.793,00          11.451,44          11.264,11  

ລວມຍອດສນິເຊ ່ ອ    40.290,49     48.290,80     59.745,31     66.939,31    69.052,63  

ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊ ່ ອ  (ການປ່ຽນແປງຄດິເປນັສ່ວນຮ ູ້ອຍ) 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 3,31% 3,89% 15,17% 3,55% 1,84% 

ຂະແໜງກ ່ ສ ູ້າງ 1,72% 0,91% -1,66% 2,77% -0,50% 

ຂະແໜງສະໜອງວດັຖຸ ແລະ ເຕກັນກິ -1,06% 0,01% -0,10% -1,21% 0,17% 

ຂະແໜງກະສກິ າ 0,98% 1,07% 0,38% 1,90% -0,04% 

ຂະແໜງການຄ ູ້າ 2,22% 1,17% 3,03% 4,90% 1,73% 

ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ 0,17% -0,48% 0,47% -0,47% -0,02% 

ຂະແໜງບ ລກິານ 0,89% 1,21% 1,58% 1,73% 0,29% 

ຂະແໜງຫດັຖະກ າ 1,77% 4,60% 1,18% -3,89% -0,53% 

ຂະແໜງອ ່ ນໆ 3,75% 7,48% 3,68% 2,78% -0,28% 

ລວມຍອດສນິເຊ ່ ອ  13,74% 19,86% 23,72% 12,04% 3,16% 

ລວມຍອດສນິເຊ ່ ອ ທຽບໃສ່ GDP  37,7% 41,2% 46,21% 47,58% 45,30% 
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ຕາຕະລາງທ ີ13. ດຸນການຊ າລະກບັຕ່າງປະເທດ (ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ) 

ລາຍການ 2014
(R)

 2015
(R)

 2016
(R)

 2017
(R)

 2018
(P)

 

ກ. ດຸນບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ -1.924,46 -2.267,61 -1.384,96 -1.259,80 -1.430,38 

ດຸນການຄ ູ້າ -1.699,42 -2.022,02 -1.127,59 -794,16 -869,33 

ສົ່ ງອອກສນິຄ ູ້າ 3.276,46 3.653,31 4.244,77 4.873,16 5.294,71 

ນ າເຂົ ູ້າສນິຄ ູ້າ 4.975,88 5.675,33 5.372,37 5.667,32 6.164,04 

ດຸນບ ລກິານ -385,64 -234,41 -187,77 -335,79 -232,72 

ສົ່ ງອອກດ ູ້ານບ ລກິານ 764,44 844,07 834,65 780,56 921,43 

ນ າເຂົ ູ້າດ ູ້ານບ ລກິານ 1.150,08 1.078,48 1.022,42 1.116,35 1.154,15 

ດຸນການຄ ູ້າ ແລະ ບ ລກິານ -2.085,06 -2.256,44 -1.315,37 -1.129,95 -1.102,05 

ລາຍຮບັຂັ ູ້ນໜຶ່ ງ ສຸດທ ິ -149,19 -232,08 -324,73 -446,44 -570,50 

ລາຍຮບັຂັ ູ້ນໜຶ່ ງ 122,36 127,17 129,37 124,58 136,02 

ລາຍຈ່າຍຂັ ູ້ນໜຶ່ ງ 271,55 359,26 454,09 571,02 706,53 

ດຸນການຄ ູ້າ, ດຸນບ ລກິານ ແລະ ລາຍຮບັຂັ ູ້ນໜຶ່ງ -2.234,25 -2.488,52 -1.640,09 -1.576,39 -1.672,56 

ລາຍຮບັຂັ ູ້ນສອງ ສຸດທ ິ 309,79 220,91 255,13 316,59 242,18 

ລາຍຮບັຂັ ູ້ນສອງ 357,35 343,57 355,68 428,14 404,87 

ລາຍຈ່າຍຂັ ູ້ນສອງ 47,56 122,67 100,55 111,56 162,69 

ຂ. ດຸນບນັຊທີນຶ  50,40 35,90 21,95 21,84 12,46 

ລາຍຮບັບນັຊທີນຶ 50,40 35,90 21,95 21,84 12,46 

ລາຍຈ່າຍບນັຊທີນຶ  -     -     -     -                   -    

ປ່ອຍກ ູ້ສຸດທ ິ(+)/ກ ູ້ຢ  ມສຸດທ ິ(-) (ຈາກດຸນບນັຊຊີ າລະ
ປກົກະຕ ິແລະ ບນັຊທີນຶ) -1.874,06 -2.231,71 -1.363,01 -1.237,96 -1.417,92 

ຄ. ດຸນບນັຊກີານເງນິ -1.908,00 -2.918,89 -2.533,81 -2.172,53 -2.206,25 

ການລງົທນຶໂດຍກງົ -860,59 -1.038,06 -920,11 -1.676,57 -1.319,61 

ການລງົທນຶໂດຍກງົ: ຊບັສນິ 7,06 39,70 15,18 9,70 0,00 

ການລງົທນຶໂດຍກງົ: ໜີູ້ສນິ 867,65 1.077,76 935,30 1.686,28 1.319,61 

ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ -366,72 -537,82 -513,87 -326,10 -498,42 

ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ: ຊບັສນິ -6,05 -6,55 10,12 0,42 40,58 

ຫຼກັຊບັປະເພດທນຶ  -     -     -     -                   -    

ຫຼກັຊບັປະເພດໜີູ້ -6,05 -6,55 10,12 0,42 40,58 

ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ: ໜີູ້ສນິ 360,67 531,27 523,99 326,52 539,01 

ຫຼກັຊບັປະເພດທນຶ 4,28 -0,15 -4,63 -34,48 1,81 

ຫຼກັຊບັປະເພດໜີູ້ 356,39 531,42 528,62 361,00 537,20 

ການລງົທນຶໃນອະນຸພນັທາງການເງນິ ສຸດທ ິ  -     -     -     -                   -    

ການລງົທນຶໃນອະນຸພນັທາງການເງນິ: ຊບັສນິ  -     -     -     -                   -    

ການລງົທນຶໃນອະນຸພນັທາງການເງນິ: ໜີ ູ້ສນິ  -     -     -     -                   -    

ການລງົທນຶອ ່ ນໆ -680,69 -1.343,01 -1.099,82 -169,85 -338,22 

ການລງົທນຶອ ່ ນໆ: ຊບັສນິ 359,31 174,60 198,74 497,85 442,47 

ເງນິທນຶອ ່ ນໆ  -     -     -     -                   -    

ຕາສານໜີູ້ອ ່ ນໆ 359,31 174,60 198,74 497,85 442,47 

ທະນາຄານກາງ  -     -     -     -                   -    

ທະນາຄານທຸລະກດິ 369,29 -110,54 -13,55 117,15 264,17 

ລດັຖະບານ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ພາກເອກະຊນົອ ່ ນໆ -9,98 285,14 212,29 380,71 178,30 

ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ແມ່ນສະຖາບນັການເງນິ  -     -     -     -                   -    

ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ບ ່ ແມ່ນສະຖາບນັການເງນິ -9,98 285,14 212,29 380,71 178,30 

ການລງົທນຶອ ່ ນໆ: ໜີູ້ສນິ 1.040,01 1.517,61 1.298,56 667,71 830,69 

ເງນິທນຶອ ່ ນໆ  -     -     -     -                   -    

ສດິທໄິຖ່ຖອນພເິສດ  -     -     -     -                   -    

ຕາສານໜີູ້ອ ່ ນໆ 1.040,01 1.517,61 1.298,56 667,71 830,69 
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ໝາຍເຫດ: ນບັແຕ່ປ ີ2017, ທຫລ ໄດ ູ້ປ່ຽນຮ ບແບບການສງັລວມ ຈາກຫຼກັການ BPM5 ມາເປນັ BPM6. 
P ໝາຍເຖງິຕວົເລກເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ 

 R ໝາຍເຖງິຕວົເລກປບັປຸງໃໝ່ 
ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານກາງ -5,02 -3,35 -2,67 2,37 -1,52 

ທະນາຄານທຸລະກດິ 579,91 671,89 809,51 -124,68 34,82 

ລດັຖະບານ 123,01 402,54 198,02 342,94 676,80 

ພາກເອກະຊນົອ ່ ນໆ 342,11 446,52 293,70 447,07 120,58 

ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ແມ່ນສະຖາບນັການເງນິ  -     -     -     -                   -    

ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ບ ່ ແມ່ນສະຖາບນັການເງນິ 342,11 446,52 293,70 447,07 120,58 

ງ. ຄວາມຜດິພາດ ແລະ ການຄາດເຄ ່ ອນ 119,84 -516,06 -1.342,72 -733,55 -931,21 

ຈ. ດຸນການຊ າລະລວມ 153,78 171,12 -171,92 201,02 -142,87 

ສ. ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 153,78 171,12 -171,92 201,02 -142,87 

    ຊບັສນິຕ່າງປະເທດ 153,78 171,12 -171,92 201,02 -142,87 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖງິຕວົເລກເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ 
 R ໝາຍເຖງິຕວົເລກປບັປຸງໃໝ່ 

ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທ ີ14. ການຄ ູ້າຕ່າງປະເທດ (ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ) 
ລາຍການ 2014

(R)
 2015

(R)
 2016

(R)
 2017

(R)
 2018

(P)
 

ດຸນການຄ ູ້າ -1.699,53 -2.022,03 -1.127,60 -794,16 -869,34 

ການສົ່ ງອອກ  3.276,35 3.653,30 4.244,77 4.873,16          5.294,71  

(ອດັຕາການປ່ຽນແປງ %) 44,69 11,51 16,19 14,80                8,65  

ຜະລດິຕະພນັໄມ ູ້ 136,53 111,43 36,65 49,51               79,36  

ກາເຟ 70,05 58,72 67,00 98,10               96,70  

ເຄ ່ ອງກະສກິ າ/ເຄ ່ ອງປ່າ 168,48 273,75 524,29 524,29             483,52  

ຕດັຫຍບິ 391,30 353,11 249,60 178,67             189,69  

ໄຟຟ ູ້າ 570,25 518,85 1.041,87 1.283,19          1.309,31  

ບ ່ ແຮ່ 1.286,64 1.318,18 1.251,84 1.409,06          1.463,53  

ຄ າ 140,47 152,28 110,74 178,27             155,64  

ທອງແດງ 1.074,85 1.118,89 1.098,53 1.128,06          1.165,68  

ອ ່ ນໆ 71,31 47,01 42,56 102,74             142,21  

ສນິຄ ູ້າອ ່ ນໆ 653,10 1.019,26 1.073,52 1.330,33          1.672,59  

ການນ າເຂົ ູ້າ  -4.975,88 -5.675,33 -5.372,37 -5.667,32 -6.164,04 

(ອດັຕາການປ່ຽນແປງ %) 38,63 14,05 -5,39 5,49                 8,76  

ສນິຄ ູ້າທນຶ 1.601,86 1.595,46 2.010,34 1.802,86          2.126,59  

ປຸຸ໋ ຍ 44,74 55,37 42,34 61,47               74,49  

ຍານພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວຂ ູ້ອງ 478,07 709,66 911,17 660,68             688,91  

ເຄ ່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນ 801,56 650,33 825,01 810,26          1.079,84  

ອຸປະກອນທາງວທິະຍາສາດ ແລະ ກ ູ້ອງສ່ອງ 39,40 27,08 50,89 52,72               52,83  

ຜະລດິຕະພນັພຣາສະຕກິ ແລະ ຢາງ 238,07 151,79 179,10 217,48             215,09  

ອຶ່ ນໆ 0,01 1,22 1,84 0,25               15,44  

ສນິຄ ູ້າຂັ ູ້ນກາງ ແລະ ວດັຖຸດບິ 2.112,07 2.194,18 1.802,34 1.999,08          2.389,88  

ນ ູ້າມນັດບິ, ນ ູ້າມນັເຊ ູ້ອໄຟ, ນ ູ້າມນັເຄ ່ ອງ ແລະ ອຶ່ ນໆ 700,02 900,11 693,62 808,73             944,01  

ເຫຼກັ ແລະ ເຫຼກັກ ູ້າ 697,66 596,29 420,37 472,70             587,11  

ອຶ່ ນໆ 447,04 584,95 571,68 592,96             707,72  

ວດັຖຸດບິສ າລບັອຸປະກອນຕດັຫຍບິ 267,35 112,83 116,68 124,68             151,04  

ສນິຄ ູ້າຊມົໃຊ ູ້ 1.105,15 1.405,50 1.218,48 1.519,17          1.576,65  

ຄ າ ແລະ ເງນິ 77,85 180,12 64,04 33,71               55,93  

ໄຟຟ ູ້າ 78,96 88,63 48,58 29,27               14,98  

ອ ່ ນໆ 0,00 211,43 228,58 283,23             0,00  
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖງິຕວົເລກເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ 
 R ໝາຍເຖງິຕວົເລກປບັປຸງໃໝ່ 

ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ກະຊວງການເງນິ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ15. ໜີູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດ (ລ ູ້ານໂດລາສະຫະລດັ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ລາຍການ 2014
(R)

 2015
(R)

 2016
(R)

 2017
(R)

 2018
(P)

 

1. ຍອດເຫຼ  ອໜີູ້ສນິຕ ່ ຕ່າງປະເທດ  5.723,18   6.530,61   7.717,26   8.561,19   9.761,50  

ພນັທະບດັ  300,26   838,42   1.081,21   1.481,87   1.613,07  

ສອງຝ່າຍ  3.658,69   4.203,82   5.157,09   5.583,92   6.377,19  

ຫຼາຍຝ່າຍ  1.764,23   1.488,37   1.478,96   1.495,40   1.771,24 

2. ການຊ າລະໜີູ້  284,44   227,27   274,22   341,71   679,38  

(ການປ່ຽນແປງຄດິໄລ່ເປນັສ່ວນຮ ູ້ອຍ) 71,00 -20,10 20,66 24,61 100,75 

ຊ າລະຕົ ູ້ນທນຶ  120,80   134,07   164,47   213,08   434,49  

ສອງຝ່າຍ  49,89   69,28   70,15   140,84   349,02  

ຫຼາຍຝ່າຍ  70,91   64,79   94,31   72,23   85,47  

ຊ າລະດອກເບັ ູ້ຍ  163,64   93,20   109,75   128,62   244,89  

ສອງຝ່າຍ  144,02   75,61   98,89   112,14   220,62  

ຫຼາຍຝ່າຍ  19,62   17,59   10,86   16,48   22,27  
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທ ີ16. ອດັຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ຕະຫາຼດ 
  ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ ກບີ/ບາດ 

ເດ ອນ/ປ ີ ອດັຕາສະເລ່ຍ ທທກ ອດັຕາສະເລ່ຍຕະຫາຼດ  ສະເລ່ຍທົ່ ວລະບບົ ອດັຕາສະເລ່ຍ ທທກ ອດັຕາສະເລ່ຍຕະຫາຼດ  ສະເລ່ຍທົ່ ວລະບບົ 

1/2017 8.185,91 8.475,69 8.330,80 232,57 239,08 235,82 

2/2017 8.194,86 8.467,75 8.331,31 235,84 240,00 237,92 

3/2017 8.201,96 8.466,70 8.334,33 237,01 240,12 238,56 

4/2017 8.203,66 8.469,54 8.336,60 239,81 243,24 241,52 

5/2017 8.200,46 8.466,31 8.333,38 240,25 245,93 243,09 

6/2017 8.236,52 8.545,68 8.391,10 244,35 251,87 248,11 

7/2017 8.262,64 8.521,39 8.392,01 247,16 251,89 249,52 

8/2017 8.282,29 8.437,92 8.360,11 250,99 252,97 251,98 

9/2017 8.291,85 8.400,72 8.346,28 251,99 253,84 252,92 

10/2017 8.300,19 8.450,90 8.375,55 252,19 254,89 253,54 

11/2017 8.300,02 8.381,10 8.340,56 254,08 255,42 254,75 

12/2017 8.299,84 8.325,51 8.312,67 255,80 256,49 256,15 

ສະເລ່ຍປ ີ2017 8.246,68 8.450,77 8.348,73 245,17 248,81 246,99 

1/2018 8.286,07 8.310,56 8.298,31 261,01 261,12 261,06 

2/2018 8.281,63 8.316,49 8.299,06 264,63 265,34 264,99 

3/2018 8.291,58 8.331,52 8.311,55 266,84 267,16 267,00 

4/2018 8.299,91 8.342,64 8.321,27 266,82 267,70 267,26 

5/2018 8.337,20 8.447,69 8.392,45 263,14 265,32 264,23 

6/2018 8.384,68 8.523,61 8.454,14 261,20 263,79 262,50 

7/2018 8.426,24 8.656,10 8.541,17 258,44 262,09 260,27 

8/2018 8.480,44 8.784,89 8.632,67 262,36 266,73 264,55 

9/2018 8.502,29 8.777,00 8.639,65 266,47 269,97 268,22 

10/2018 8.520,42 8.729,58 8.625,00 267,30 268,95 268,13 

11/2018 8.536,86 8.748,26 8.642,56 266,34 267,85 267,09 

12/2018 8.539,86 8.689,29 8.614,58 266,35 267,65 267,00 

ສະເລ່ຍປ ີ2018 8.407,27 8.554,80 8.481,03 264,24 266,14 265,19 
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ຕາຕະລາງທ ີ17. ຕວົເລກນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ 

ປ ີ ຈ ານວນນກັທ່ອງທ່ຽວ (ຄນົ) ລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວ (ໂດລາສະຫະລດັ) 

2000 737.208 113.898.285 

2001 673.823 103.786.323 

2002 735.662 113.409.883 

2003 636.361 87.302.412 

2004 894.806 118.947.707 

2005 1.095.321 146.770.074 

2006 1.215.112 173.249.896 

2007 1.623.943 233.304.695 

2008 1.736.790 275.515.758 

2009 2.008.363 267.700.224 

2010 2.513.208 381.669.031 

2011 2.723.563 406.184.842 

2012 3,330,072 513,576,784 

2013 3,779,490 595,909,127 

2014 4,158,719 641,636,543 

2015 4,684,429 724,832,231 

2016 4,239,047 716,121,209 

2017
(R)

 3,868,838 648,067,008 

2018
(P) 4,457,675 785,993,823 

ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖງິຕວົເລກເບ ູ້ອງຕົ ູ້ນ 
 R ໝາຍເຖງິຕວົເລກປບັປຸງໃໝ່   

ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ:  ກະຊວງຖະແຫງຼຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 
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ແຫຼ່ ງຂ ູ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທ ີ18. ທີ່ ຕັ ູ້ງສ ານກັງານຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທຸລະກດິ 

ລ/ດ ຊ ່ ທະນາຄານທຸລະກດິ 
ທີ່ ຕັ ູ້ງສ ານກັງານ 

ໂທລະສບັ 
ຖະໜນົ ບ ູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 

ທະນາຄານທຸລະກດິລດັ      
1 ທະນາຄານ ການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ປາງຄ າ ຊຽງຍ ນ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 213 200 

2 ທະນາຄານ ພດັທະນາລາວ ສຸພານຸວງົ ສຫີອມ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 213 300-04 

3 ທະນາຄານ ສົ່ ງເສມີກະສກິ າ ໄກສອນພມົວຫິານ ພະຂາວ ໄຊທານ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 713 060 

ທະນາຄານສະເພາະກດິ      

4 ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ໄກສອນພມົວຫິານ ໂພນພະເນາົ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 264 407-21 

ທະນາຄານທຸລະກດິລດັຮ່ວມທນຶ      

5 ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກດິລາວ-ຫວຽດ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 251 416 

6 ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ ງ ຈ າກດັ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 285 111 

7 ທະນາຄານ ລາວຈນີ ຈ າກດັ ໄກສອນພມົວຫິານ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 418 888 

ທະນາຄານທຸລະກດິເອກະຊນົ      

8 ທະນາຄານ ຮ່ວມພດັທະນາ ຈ າກດັ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 213 531-6 

9 ທະນາຄານ ພງົສະຫວນັ ຈ າກດັ ໄກສອນພມົວຫິານ ພະຂາວ ໄຊທານ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 212 666 

10 ທະນາຄານ ເອສັທ ີຈ າກດັ ສາມແສນໄທ ອານຸ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 241 559-62 

11 ທະນາຄານ ອນິໂດຈນີ ຈ າກດັ 23 ສງິຫາ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 455 000 

12 ທະນາຄານ ບ ຢອງລາວ ຈ າກດັ ໜອງບອນ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 454 500-2 

13 ທະນາຄານ ລາວກ ່ ສ ູ້າງ ຈ າກດັ ກດົສະໂກ ໂພນສນີວນ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 285 555 

14 ທະນາຄານ ມາຣ ຮານ ເຈແປນລາວ ຈ າກດັ  23 ສງິຫາ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 266 000 

15 ທະນາຄານ ຫວຽດຄອມແບູ້ງລາວ ຈ າກດັ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 253 838 

ທະນາຄານທຸລະກດິທີ່ ເປນັບ ລສິດັລ ກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ      

16 ທະນາຄານ ເອເອນັແຊດັ (ລາວ) ຈ າກດັ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 222 700-703 

17 ທະນາຄານ ເອຊລີດີາລາວ ຈ າກດັ ວງົວຽນດງົປ່າລານ ໂພນສະຫວນັເໜ ອ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 264 994 

18 ທະນາຄານ ການຄູ້າສາກນົລາວ ຈ າກດັ ຫດັສະດ ີ ຫດັສະດໃີຕ ູ້ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 250 388 

19 ທະນາຄານ ອາເຮສັບ ີລາວ ຈ າກດັ ໄກສອນພມົວຫິານ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (865-21) 455 116-117 

20 ທະນາຄານ ກະສກິອນໄທ ຈ າກດັ ບ ຣຈິນັ ໂພນສນີວນ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 410 885 

21 ທະນາຄານ ຫຸ ູ້ນສ່ວນການຄູ້າໄຊງ່ອນເທ ອງຕິ່ ນ ສາຂາລາວ (ຊາຄອມແບງັ) ແຫ່ງບຸນ ຫາຍໂສກ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 265 726 

22 ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກ າ - ການຄູ້າ ຫວຽດນາມ ສາຂາລາວ (ຫວຽດຕນິແບງັ) ຂຸນບ ລມົ ວດັຈນັ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 263 997 

23 ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈ າກດັ ປາງຄ າ ຊຽງຍ ນ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 227 999 

24 ທະນາຄານ ການຄູ້າໄຊງ່ອນ-ຮູ້າໂນ ູ້ຍ (ມະຫາຊນົ) ສາຂາລາວ  ໂພນກຸງ ປາກເຊ ຈ າປາສກັ (856-31) 257 167 

ສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິຕ່າງປະເທດ      

25 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈ າກດັ (ມະຫາຊນົ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ລູ້ານຊ ູ້າງ ສສີະເກດ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 213 560 

26 ທະນາຄານ ກຸງໄທ ຈ າກດັ (ມະຫາຊນົ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຊຽງຍ ນ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 213 480 

27 ທະນາຄານ ກຸງສອີະຍຸດທະຍາ ຈ າກດັ (ມະຫາຊນົ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 213 521 

28 ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ຈ າກດັ (ມະຫາຊນົ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສາມແສນໄທ ສຫີອມ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 216 486 

29 ທະນາຄານ ໄທພານດິ ຈ າກດັ (ມະຫາຊນົ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ລູ້ານຊ ູ້າງ ສສີະເກດ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 213 500 

30 ທະນາຄານ ພາບລກິ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຕະຫຼາດເຊົ ູ້າ ຫດັສະດໃີຕ ູ້ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 223 394 

31 ທະນາຄານ ພາບລກິ ສາຂາສໄີຄ  ຫຼວງພະບາງ ວາທ່າ ສໂີຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 219 868 

32 ທະນາຄານ ພາບລກິ ສາຂາສະຫວນັນະເຂດ  ສສີະຫວ່າງວງົ ສຸນນັທາ ໄກສອນພມົວຫິານ ສະຫວນັນະເຂດ (856-41) 252 131 

33 ທະນາຄານ ກຸງສອີາຍຸດທະຍາ ຈ າກດັ (ມະຫາຊນົ) ສາຂາສະຫວນັນະເຂດ ສສີະຫວ່າງວງົ ສຸນນັທາ ໄກສອນພມົວຫິານ ສະຫວນັນະເຂດ (856-41) 252 360 

34 ທະນາຄານ ຫຸ ູ້ນສ່ວນການຄູ້າທະຫານ ສາຂາລາວ ໄກສອນ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 990 901 

35 ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄູ້າຈນີ ຈ າກດັ  ສາຂານະຄອນຫຼວງ (ໄອຊບີຊີ)ີ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 258 888 

36 ທະນາຄານ ພາບລກິ ຈ າກດັ ສາຂາປາກເຊ 13 ໃຕ ູ້ ໂພນສະຫວນັ ປາກເຊ ຈ າປາສກັ (856-31) 218 111 

37 ທະນາຄານ ເມແບງັ ສາຂາລາວ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 263 100 

38 ທະນາຄານ ຊໄີອເອມັບ ີສາຂາວຽງຈນັ ລູ້ານຊ ູ້າງ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 255 355 

39 ທະນາຄານ ຄາເທ ຢ ໄນເຕດັ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຂຸນບ ລມົ ຫດັສະດ ີ ຈນັທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 255 688 

40 ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈນີ ຈ າກດັ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຄ ວຽງ ໜອງຈນັ ສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 228 888 

41 ທະນາຄານ ເຟດີ ຄອມເມໂີຊ ຈ າກດັ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 23 ສງິຫາ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-21) 415 318 

42 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈ າກດັ (ມະຫາຊນົ) ສາຂາປາກເຊ ສາລາຂຽວດງົຈອງ ໂພນສະຫວນັ ປາກເຊ ຈ າປາສກັ (856-31) 257 255 

43 ທະນາຄານ ມາເລຍນັ ເບຫີດັ ສາຂາໜອງດູ້ວງ ອາຊຽນ ໜອງດູ້ວງ ສໂີຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (856-31) 258 160-61 




