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ຄ  າແນະນ  າ 

ກຽ່ວກບັ ການຕດິຕ ັັ້ງ ໂປຣໂຕຄອລແບບຄງົທ່ີ ຫ ຼື Fixed Protocol 

-          ອງີຕາມ ຂ ັ້ກ  ານດົ ວາ່ດັ້ວຍ ການຈດັຕ ັັ້ງ ແລະ ການເຄຼື່ ອນໄຫວ ຂອງ ກມົບນັຊ-ີການເງນີ ສະບບັເລກທີ 

51/ກບຊ, ລງົວນັທີ 01 ມຖິນຸາ 2001. 

ກມົບນັຊ-ີການເງນີ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ອອກ ຄ  າແນະນ  າ ກຽ່ວກບັ ການ ຕດິຕ ັັ້ງ 

Protocol ດ ັງ່ນີັ້: 

ຂ ັ້ທີ 1: ນຍິາມຄ  າສບັ: 

“Protocolໝາຍເຖງີລະບບົປະຕບິດັການສ  າລບັເຄຼື່ ອຂາ່ຍ ຈະເຮັດໃຫັ້ ຖານຂ ັ້ມນູໝ ່ ງສາມາດຕດິຕາມ ກບັອກີຖານຂ ັ້

ມນູໝ ່ ງໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ໝວ່ຍລກູຂາ່ຍ(Workstation)ຕດິຕ ່ ກບັໝວ່ຍແມຂ່າ່ຍ (server),ເຮັດ ໃຫັ້ຂ ັ້ຄວາມໃນ ນາງເມວ ຫ ຼື 

e-mail ຫາເສັັ້ນທາງຜາ່ນເຄຼື່ ອຂາ່ຍມາຢູທີ່ເຄຼື່ ອງຂອງເຮົາ: 

 internet ໝາຍເຖງິ ສນັຍານເຄຼື່ ອຂາ່ຍທ່ີບ ່ ມພິມົແດນ: 

 Address ໝາຍເຖງີທ່ີຢູ:່ 

 IP Address ຫ ຼື internet Protocol Address ໝາຍເຖງີການບອກທີຢູຂ່ອງ Workstation ຂອງເຮົາເຂົັ້າ

ສູເ່ສັັ້ນທາງລະບບົເຄຼື່ ອຂາ່ຍ ທ່ີມຫີ າຍໆ Workstation ເຊຼື່ ອມໂຍມເຂົັ້າດັ້ວຍກນັ ໂດຍແລນ່ຜາ່ນເສັັ້ນທາງເຄຼື່ ອ

ຂາ່ຍດ ັງ່ນ ັັ້ນການບອກທີຢູຕ່ ັ້ອງກ  ານດົດັ້ວຍຕວົເລກທ່ີລະບບົ ເຄຼື່ ອຂາ່ຍ ນ ັັ້ນໄດັ້ກ  ານດົໄວັ້ທີຈະກາ່ວຕ ່ ລງົໄປນີັ້ມຕີວົ

ເລກຕອັ້ງບ ່ ຊ  ັ້າກນັ ແລະມບີາງ ຕວົ ເລກ ເໝຼືອນກນັ: 

 ຂ ັ້ທີ: 2 ຈດຸປະສງົ: 

ຄ  າແນະນ  າສະບບັນີັ້ ຊວ່ຍໃຫັ້ເຂົັ້າໃຈໃນການນ  າຕດິຕ ັັ້ງ IP Addressແບບຄງົທີເຂົັ້າໃນເຄຼື່ ອງຄອມ ພີວເຕຂີອງທາ່ນ

ດັ້ວຍຕວົຂອງທາ່ນເອງ ເພຼື່ ອໃຫັ້ເຄຼື່ ອງຂອງທາ່ນຈ  າ IP Address ໄດັ້ ໂດຍບຕັ້ອງ ອາໄສລະບບົແຈກເລກ IP 

Adderss ຈາກໝວ່ຍແມຂ່າ່ຍ (DHCP) ມາຍງັໝວ່ຍຂອງທາ່ນປັ້ອງ ກນັກ ່ລະນລີະບບົ DHCP ຕດິຄດັ ຄອມພີວເຕ ີ

ຂອງເຮົາກ ່ຍງັໃຊັ້ໄດັ້ປກົກະຕ:ິ 



ຂ ັ້ທີ: 2 ການແບງ່ກຸມ່ຂອງ IP Address 

ລ/ດ ຊຼື່ກມົ ຊ ັັ້ນຂອງເຄຼື່ ອຂາ່ຍ ເລກກ  າກບັຄອມພິວເຕ ີ

1 ຫອັ້ງການ 192 168 1 10 ເຖງິ 30 

2 ກມົຈດັຕ ັັ້ງ - ພະນກັງານ 192 168 1 31 ເຖງິ 40 

3 ກມົກວດກາ 192 168 1 41 ເຖງິ 50 

4 ກມົຄ ົັ້ນຄັ້ວາເສດຖະກດິ 192 168 1 51 ເຖງິ 70 

5 ກມົຄຸັ້ມຄອງ 192 168 1 71 ເຖງິ 100 

6 ກມົເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 192 168 1 101 ເຖງິ 110 

7 ກມົບ ລິການທະນາຄານ 192 168 1 112 ເຖງີ 135 

8 ກມົບນັຊ-ີການເງນິ 192 168 1 136 ເຖງິ 145 

9 ກມົເງນິຕຣາ-ຄງັສາງ 192 168 1 146 ເຖງິ 170 

10 ກອງທ ນປກົປັ້ອງ 192 168 1 171 ເຖງິ 175 

ໝາຍເຫດ 

 ເລກກ  າກບັຄອມພິວເຕ ີຄອມພິວເຕໄີດັ້ໃຊັ້ແລັ້ວ  ຫັ້າມບ ່ ໃຫັ້ໄປກ  ານດົໃສຄ່ອມພິວ ເຕໜີວ່ຍອຼື່ ນ ເດັດຂາດແຕລ່ະກມົ

ໃຫັ້ກ  ານດົເລກໃສຕ່າມທ່ີໄດັ້ກ  ານດົໃຫັ້ນີັ້; 

 ເຄຼື່ ອຂາ່ຍໂປແກມບນັຊທີະນາຄານແລະເຄຼື່ ອຂາ່ຍ  Swift  ຂອງກມົບ ລິການທະນາຄານແມບ່ ່ ໃຫັ້ ໃຊັ້ IP Address 

ເທິງນີັ້ເດັດຂາດ; 

  ຂ ັ້ທີ3: ວທີິຕດິຕ ັັ້ງສ  າລບັ Windows  XP  

1.      ເລຼືອກ Start 

2.      My Network   Places 

3.     ກດົເມົັ້າເບຼືັ້ອງຂວາເລຼືອກ  Properties ຫລຼືກດົເມົັ້າເບຼືັ້ອງຂວາໃສຮ່ບູ My Computer ຢູໜ່ັ້າຈ  

Computer ເຮົາຈະໄດັ້ຮບູລຸມ່ນີັ້  : 

  



 

 

4. ໃຫັ້ຊີັ້ເມົັ້າສໄປທ່ີ  Local Area Connection. 

5.      ກດົເມົັ້າເບຼືັ້ອງຂວາ ເລຼືອກ Properties ຈະໄດັ້ຮບູລຸ່ ມຸນີັ້ : 



 

6. ໃຫັ້ຊີັ້ເມົັ້າໄປທ່ີ Internet  Protocol 

a. ກດົເມົັ້າເບຼືັ້ອງຂວາ ເລ ອກ  Properties ຈະໄດັ້ຮບູລຸ່ ມຸນີັ້ : 



 

b.      ໃຫັ້ປະຕິບດັຕາມຮບູຂັ້າງເທິງນີັ້ມ ີແຕຕ່ີເລກໃໝແ່ທນຕວົເລກ 152 ເທ່ົານ ັັ້ນ ແລັ້ວ OK. 

c.     ຖັ້າທາ່ນບ ່ ຕັ້ອງການໃຊັ້ສນັຍານອິນເຕເີນັດຈ  າກດັການຕດິເຊຼືັ້ອໄວຣດັສຄອມພິວເຕີທາ່ນກ ່ບ ່

ຕັ້ອງໃສເ່ລກທີ Default gateway ແລະ DNS server address. 

ຜາ່ນກການຈດັຕ ັັ້ງປະຕີບດັກ ລະນບິ ່ ສາມາດຕິດຕ ່ ໄດັ້ໃຫັ້ກວດກາຄຼືນໃໝຖ່ັ້າຍງັ ບ ່

ສາມາດໃຊັ້ໄດັ້ ກະລນຸາໂທ ຂ ຄວາມຊວ່ຍເຫ ຼືອ 213103 ຫ ຼື 241267. 

  

                                ຮ. ຫວົໝັ້າກມົບນັຊ-ີການເງນີ,  

                                     ທາ່ນ ພານທອງ ກອງວງົສາ. 

 


