
 

 

 

 

ການ

ເປ�ນຫົວໃຈໃນການປ�ບຕົວ

 

ທ�ານ ສ�ລິສັກ ທ�ານ�ວົງ ຫົວໜ�າກົມຄ��ມຄອງລະບົບ

ຄລຊ ເປ�ນເສນາທິການໃຫ�ຄະນະຜ��ວ�າການ ທຫລ

ເຄື່ອງມືການຊ�າລະ ເພື່ອເອື້ອອ�ານວຍໃຫ�ແກ�ການ

ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການຄົ້ນຄວ�າ, ສ�າງ, ປ�ບປ�ງບັນດາ

ລະໃຫ�ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບສາກົນໃນ

ການຊ�າລະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດບັນດາຫຼັກການ

ລາວ; ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ� ແລະ ໃຫ�ຄວາມຮ��ແກ�ສັງຄົມ

ກັບລະບົບການຊ�າລະໂດຍຜ�ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ

ທຫລ, ທະນາຄານທ�ລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈ�

ຕ�າງປະເທດ ເພື່ອຍົກສ�ງຄ�ນນະພາບວຽກງານການ

ບັນຫາຕ�າງໆລະຫວ�າງຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມໃນລະບົບການ

 
 
 
 
 

ການຊ�າລະແບບດິຈີຕ�ອລ  

ການປ�ບຕົວຂອງແຜນສ�າງເສດຖະກິດ
 

ຫົວໜ�າກົມຄ��ມຄອງລະບົບການຊ�າລະ (ຄລຊ) ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ທຫລ ກ�ຽວກັບການກ�ານົດນະໂຍບາຍ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ

ການປະຕບັິດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ

ປ�ບປ�ງບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນຍ�ດທະສາດ  ແລະ ລະບຽບການຕ�າງໆທີ່

ສອດຄ�ອງກັບສາກົນໃນແຕ�ລະໄລຍະ; ຄ��ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາລະບົບການ

ການ, ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການຕ�າງໆໃຫ�ສອດຄ�ອງຕາມລະ

ໃຫ�ຄວາມຮ��ແກ�ສັງຄົມກ�ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ແຜນຍ�ດທະສາດ ແລະ ການເຄື່ອນ

ວນຊົນ ແລະ ຮ�ບການຕ�າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ປະສານກັບບັນດາກົມ

ການເງິນຈ�ລະພາກ, ການຈັດຕ້ັງລັດ ແລະ ພາກສ�ວນທີກ່�ຽວຂ�ອງທັ

ຍົກສ�ງຄ�ນນະພາບວຽກງານການຄ��ມຄອງລະບົບການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ; ຄົ້ນຄວ�າ, ພິຈາລະນາແກ�

ການຊ�າລະ.  

ເສດຖະກິດ 

 
ລາວ (ທຫລ) ໄດ�ໃຫ�ຮ��ວ�າ: ກົມ 

ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະ, 

ພາບທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ມີ

ທີຕ່ິດພັນກັບວຽກງານການຊ�າ

ການຊ�າລະ, ຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມໃນລະບົບ

ຄ�ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ 

ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ຕິດພັນ

ປະສານກັບບັນດາກົມ/ທຽບເທົ�າຂອງ 

ຂ�ອງທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ

ພິຈາລະນາແກ�ໄຂຂໍ�ຄັດແຍ�ງ ແລະ 



ທ�ານ ສ�ລິສັກ ທ�ານ�ວົງ ຫົວໜ�າກົມຄລຊ ແຈ�ງໃຫ�ຮ��ວ�າ: ປະຈ�ບັນ, ລະບົບການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບດ�ວຍພືນ້ຖານ

ໂຄງລ�າງ (Financial Market Infrastructure: FMI)  ມີ 2 ລະບົບຫຼັກຊຶ່ງມາຮອດປະຈ�ບັນ, ມີຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະມີທັງໝົດ 47 

ແຫ�ງ ໃນນ້ີທະນາຄານທ�ລະກິດຈ�ານວນ 42 ແຫ�ງ, ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ�ແມ�ນທະນາຄານ 1 ແຫ�ງ ແລະ ນິຕິບ�ກຄົນ 4 ແຫ�ງ ປະກອບມີ

ຜ��ໃຫ�ບໍລິການແຊັກ 38 ແຫ�ງ; ຜ��ໃຫ�ບໍລິການບັດລວມທັງໝົດ 25 ແຫ�ງ (ບັດ ATM ພາຍໃນ 1.622.379 ບັດ, ບັດ VISA ເດບິດ 

64.109 ບັດ, ບັດ VISA ເຄຣດິດ 9.173 ບັດ); ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະຜ�ານແອັບພຣິເຄຊັ�ນໂທລະສັບມືຖື 14 ແຫ�ງ; ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຜ�ານ

ລະບົບການຊ�າລະຂ�າມແດນ ໂດຍໃຊ�ເຕັກໂນໂລຊີບລັອກເຊນ 1 ແຫ�ງ; ຜ��ໃຫ�ບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 5 ແຫ�ງ; ຜ��ໃຫ�ບໍລິການໂອນ

ເງິນຜ�ານລະບົບ SWIFT (29 ທະນາຄານ); ຜ��ໃຫ�ບໍລິການໂອນເງິນດ�ວນຜ�ານ MoneyGram ແລະ Western Union 16 ແຫ�ງ; ຜ��

ໃຫ�ບໍລິການຮັບໃຊ�ງ ົບປະມານແຫ�ງລັດມີທັງໝົດ 5 ແຫ�ງ, ໃນນ້ີຮັບໃຊ�ການເກັບລາຍຮັບງ ົບປະມານປະເພດອາກອນ, ພາສີທີ່ດິນ, ຄ�າ

ທ�ານຽມທາງ ແລະ ອື່ນໆ 5 ແຫ�ງ; ຮັບໃຊ�ການຄ��ມຄອງລາຍຈ�າຍ ແລະ ການເບີກຈ�າຍງ ົບປະມານ 4 ແຫ�ງ. ລະບົບການຊ�າລະທັນສະໄໝ

ເຮັດໃຫ�ລັດຖະບານ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ�ເພີ່ມຂ້ຶນຢ�າງເຫັນໄດ�ຈະແຈ�ງກວ�າໄລຍະຜ�ານມາ. 

ສະພາບການຄ��ມຄອງຜ�ານມາແມ�ນມີບັນດານິຕິກ�າ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດພັນທີ່ມີລັກສະນະ

ຄົບຖ�ວນສົມຄວນ ສາມາດຍາດໄດ�ຜົນສ�າເລັດດ�ວຍບາດກ�າວທີ່ໜັກແໜ�ນ ທັນສະໄໝກໍ�ຍ�ອນໄດ�ຮັບການຊີ້ນ�າ-ນ�າພາຢ�າງໃກ�ຊິດຈາກ

ຂ້ັນເທິງ ເຮັດໃຫ�ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກົມ ຄລຊ ມີຄວາມຄ�ອງຕົວຂ້ຶນເທື່ອລະກ�າວ, ມີການແບ�ງຄວາມຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບ

ບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ ກ�ຽວກັບການຄ��ມຄອງວຽກງານການຊ�າລະ, ມີການຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ອອກນິຕກິ�າລ��ມກົດໝາຍທີກ່�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອ

ເປ�ນບ�ອນອງີໃນການຄ��ມຄອງຜ��ມິີສ�ວນຮ�ວມໃນລະບົບການຊ�າລະ (ຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບ, ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະ ແລະ ຜ��ໃຊ�ບໍລິການ) ເຮັດ

ໃຫ�ການບໍລກິານຊ�າລະແກ�ສັງຄົມມີຄວາມກ�າວໜ�າຂ້ຶນເລື້ອຍໆ, ນອກນ້ັນ ຂອດການປະສານສົມທົບກັບພາກສ�ວນພາຍນອກທີກ່�ຽວ

ຂ�ອງດ�ານວຽກງານການຊ�າລະທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພ�ອມດຽວກັນ ກໍ�ມີຂໍ�ຈ�າກັດ ແລະ ສິ່ງທ�າທ�າຍຈ�ານວນໜ່ຶງທີ່ຈະໄດ�ຮັບການ

ແກ�ໄຂໃນຕໍ�ໜ�າ. 

ທ�ານຫົວໜ�າກົມ ຄລຊ ໄດ�ຢ�ນຢ�ນທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄ��ມຄອງລະບົບການຊ�າລະໃນຕໍ�ໜ�າ ແນໃສ�ການຫັນໄປສ�� 

Digital Economy ເທື່ອລະກ�າວດ�ວຍການສ�າງຍ�ດທະສາດແຫ�ງຊາດວ�າດ�ວຍລະບົບການຊ�າລະ ເພື່ອເປ�ນບ�ອນອີງໃຫ�ແກ�ການ

ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະໃຫ�ລວມສ�ນໂດຍການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງບັນດາກະຊວງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເຮັດໃຫ�ການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄ��ມ

ຄອງລາຍຈ�າຍງ ົບປະມານຫັນໄປສ��ການຊ�າລະດິຈຕີ�ອລມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ�ອນຈົນກ�າວໄປເຖິງລົບລ�າງການຮົ�ວໄຫຼຂອງການເກັບ

ລາຍຮັບງ ົບປະມານ; ສະໜັບສະໜ�ນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ, ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊ�າລະ

ໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນຄົງ, ປອດໄພ, ທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີທາງເລືອກໃນການຊ�າລະທີ່ຫຼາກຫຼາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຂ�າມແດນ; 

ຊຸກຍ��ການຄ�າແບບເອເລັກໂຕນິກ (E-Commerce) ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂ�າມແດນພ�ອມທັງສົ�ງເສີມທ�ລະກິດ SME. ສົ�ງເສີມການ

ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງການເງິນຜ�ານເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນ (FinTech). ມີລະບົບຖານຂໍ�ມ�ນທ່ີສາມາດນ�າໃຊ�ຮ�ວມກັນລະຫວ�າງ

ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ; ມີກົນໄກການປະສານງານກັນລະຫວ�າງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນເຮັດໃຫ�ລະບົບນິເວດການຊ�າລະດິຈິຕ�ອລ 

ມີຄວາມສົມບ�ນ. 

ທາງດ�ານພ້ືນຖານໂຄງລ�າງທາງດ�ານເຕັກໂນໂລຊຮີັບປະກັນມີລະບົບການຊ�າລະທີ່ຄົບຖ�ວນ, ໄດ�ມາດຕະຖານ, ສາມາດເຊື່ອມ

ໃຊ�ຮ�ວມກັນ ເປ�ນຕ້ົນພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະແຫ�ງຊາດໃຫ�ລວມສ�ນເພື່ອຮອງຮັບທ�ກທ�ລະກ�າທ່ີຮັບປະກັນທາງດ�ານເວລາ ແລະ

ປະລິມານສາມາດເຊື່ອມໃຊ�ຮ�ວມກັນໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ (Interoperable); ຊຸກຍ��ໃຫ� LAPNet ກາຍເປ�ນພື້ນຖານໂຄງ

ລ�າງລະບົບການຊ�າລະທ�ລະກ�າຍ�ອຍຂອງປະເທດ; ຊຸກຍ��ສົ�ງເສີມການນ�າໃຊ�ນະວັດຕະກ�າ, ຄົ້ນຄວ�າອອກອະນ�ຍາດໃຫ�ມີຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າ

ລະທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນຜ��ໃຊ�ບໍລິການຊ�າລະ (End User) ໃຫ�ມີທາງເລືອກໃນການໃຊ�ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. 

ທາງດ�ານການຄ��ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາແມ�ນຮັບປະກັນໃຫ�ມີຜ��ຄ��ມຄອງທີ່ມີຄວາມຊ�ຽວຊານ, ມີນິຕິກ�າເປ�ນລະບົບ-ຄົບ

ຊຸດເປ�ນຕ້ົນສ�າງຄວາມສາມາດໃຫ�ແກ�ບ�ກຄະລາກອນທີເ່ຮັດໜ�າທີ່ໃນການຄ��ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາລະບົບການຊ�າລະ ແລະ ຜ��ໃຫ�

ບໍລິການຊ�າລະ; ຄົ້ນຄວ�າສ�າງກອບການຄ��ມຄອງ (Supervisory Framework) ທີ່ສອດຄ�ອງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນລວມທັງບັນດາ

ລະບຽບການ, ບົດແນະນ�າ ແລະ ຄ��ມືໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບການຊ�າລະທີ່ສ�າຄັນ, ຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບການຊ�າລະຍ�ອຍ 

ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະທີ່ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດຈາກ ທຫລ ແລະ ດ�ານກົນໄກຕ�ານ, ປ�ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ກ�ຽວກັບ

ລະບົບການຊ�າລະແມ�ນຕິດຕາມການໂຄສະນາ, ລັກລອບໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະແບບບໍ�ຖືກກົດໝາຍ, ລວມທັງການແອບອ�າງຊື່ທະນາຄານ

ທ�ລະກິດໃນການເຮັດທ�ລະກ�າທີ່ບໍ�ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດ ເຊັ�ນ: ຊື-້ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕ; ເອົາໃຈໃສ�ຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ (Cyber 

Security) ແລະ ສະກັດກັ້ນຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະທີ່ບໍ�ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດເຊັ�ນ: ການໂອນເງິນຂ�າມແດນແບບຜິດກົດໝາຍ. 



ໃນປະຈ�ບັນ; ການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19, ຂະແໜງທະນາຄານກໍ�ຕ�ອງປ�ບຕົວໃຫ�ເຂ້ົາກັບການໃຊ�ຊີວິດແບບໃໝ� 

(New Normal). ສະນັ້ນ, ການຊ�າລະທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ການຊ�າລະແບບດິຈີຕ�ອລ ເປ�ນຫົວໃຈສ�າຄັນໃນການປ�ບຕົວ ແລະ ສະ

ໜັບສະໜ�ນແຜນການສ�າງເສດຖະກິດດິຈີຕ�ອລຂອງລັດຖະບານ. ດັ�ງນັ້ນ, ເພື່ອບັນລ�ບັນດາທິດທາງນະໂຍບາຍໃນການຄ��ມຄອງລະບົບ

ການຊ�າລະທີ່ກ�າວມານັ້ນ; ທ�ານຫົວໜ�າກົມ ຄລຊ ສະເໜີໃຫ�ຜ��ຄ��ມຄອງເລັ�ງທວງການກໍ�ສ�າງ ແລະ ປະກອບພະນັກງານໃຫ�ຄົບຖ�ວນພຽງພໍ

ກັບຄວາມຕ�ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ເພື່ອປະຕິບັດໜ�າທີ່ໃນການຄ��ມຄອງຕິດຕາມ, ລົງກວດກາຕົວຈິງໃນການຄ��ມຄອງລະບົບການ

ຊ�າລະໃຫ�ນັບມ້ືນັບເຂ້້ັມແຂງ. ສ�າລັບຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບ ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະ ໂດຍສະເພາະ LAPNet ແລະ ບັນດາທະນາຄານທ�ລະ

ກິດສະເໜີໃຫ�ຄົ້ນຄວ�າພັດທະນາການນ�າໃຊ�ລະບົບຮ�ວມກັນ ເພື່ອປະຢ�ດຕົ້ນທຶນໃນການສ�າງພືນ້ຖານໂຄງລ�າງ ແລະ ຫັນມາແຂ�ງຂັນກັນ

ໃຫ�ບໍລິການແທນຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການຂອງສັງຄົມກໍ�ຄືການຊ�າລະຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ການຄ�າເອເລັກໂຕຣນິກ, ທ�ລະກິດ

SME. ສ�າລັບພາກລັດສະເໜີຮ�ວມກັນປ�ກສາຫາລເືພື່ອກ�ານົດພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງຕໍ�ວຽກງານລະບົບການຊ�າລະໃຫ�ຈະແຈ�ງວ�າ

ພາກສ�ວນໃດຮັບຜິດຊອບຫຍັງໃນຂອບເຂດໃດ. ພ�ອມທັງຈະຕ�ອງໄດ�ສ�າງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ແລກປ�ຽນຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານກັນ

ຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິ. 

#ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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