
 

 

 

 

ຊ�າລະຄ�າລົດເມດ�ວຍ 

ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ (ທພລ) ຮ�ວມ

ສະສາງຄ�າໂດຍສານດ�ວຍການສະແກນ QR Code

ຊົນທີສ່ັນຈອນບົນຖະໜົນທັງພາຍໃນນະຄອນຫຼ

ນະຄອນຫຼວງ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ຊຶ່ງໃນ

ໃຫຍ� ທພລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  

ພທິເີຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ,້ ໂດຍແມ�ນທ�ານ 

ວອນທວົີງສີ  ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ� ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນ

ວຽງສະຫວັດ ສພີັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ຄະນະອ�ານວຍການ  ທພລ - ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ

ການ ສະແກນ QR Code ຜ�ານລະບົບ ທພ

ການຊ�າລະສະສາງ ພາຍໃນໃຫ�ຫັນເຂ້ົາສ��ລະບົບ

ການນ�າໃຊ�ເງ ິນສົດ, ປະຢ�ດເວລາ ຮັບປະກັນບໍ�ຕົກເຮ�ຍເສຍຫາຍ 

ປະຈ�ບັນ ທພລ ມີສາຂາ 18 ສາຂາ, 79 

ຫັນເອົາການບໍລິການຂອງທະນາຄານໄປສ��ຄວາມ

ໃນດ�ານການບໍລິການ ແລະ ລົງທຶນ ນ�າເອົາເຕັກ

ຕະພັນ - ການບໍລິການ ທີ່ທັນສະໄໝອອກສ��ຮັບໃຊ�ສັງຄົມ  

ສາທາລະນ�ປະໂພກຕ�າງໆ, ຄ�າໂທລະສັບ, ຊື້ຫວຍ

ບໍລິການບັດ Debit Union Pay ຮອງຮັບການບໍລິການທ່ີ

ດັບການໃຫ�ບໍລິການບັດ ATM ພາຍໃນ ຈາກບັດ

ສາມາດນ�າໃຊ�ຫຼາຍກວ�າ 160 ປະເທດໃນທົ�ວໂລກ

ເມດ�ວຍ QR Code ຜ�ານລະບົບ 
 

 
 

ຮ�ວມມືກັບລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອ

QR Code ຜ�ານລະບົບ ທພລ ຊຶ່ງເປ�ນນິມິດໝາຍທີດ່ີ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສ�າຄັນຍິງ່ 

ຫຼວງວຽງຈັນ - ຕ�າງແຂວງ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ທີໂ່ດຍສານ

ບາຍ ຊຶ່ງໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2020 ໄດ�ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ�າງ 

ທ�ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ� ທພລ ແລະ

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ�ງ; ພ�ອມນີ້, ກໍ�ບັນດາຄະນະກົມ 

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງ ເພື່ອຊ�າລະສະສາງຄ�າໂດຍສານ

ພລ ຊຶ່ງເປ�ນການປະກອບສ�ວນອັນສ�າຄັນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຍົກ

ສ��ລະບົບການຊ�າລະຜ�ານທະນາຄານໃຫ�ຫຼາຍຂ້ຶນ ທັງເປ�ນການຫຼຸດຜ�ອນການ

ຮັບປະກັນບໍ�ຕົກເຮ�ຍເສຍຫາຍ ສາມາດນ�າລາຍຮັບເປ�ນທຶນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາປະເທດ

79 ໜ�ວຍບໍລິການ, 18 ໜ�ວຍແລກປ�ຽນ, ມີຕ�� ATM 245

ຄວາມທັນສະໄໝ, ບໍລິການຮັບໃຊ�ສັງຄົມ, ສ�າງຄວາມສະດວກ

ຕັກໂນໂລຊີເຂ້ົາມາຮັບໃຊ�ໃນການບໍລິການ. ພ�ອມນີ້ ຍັງພັດທະນາ

ອອກສ��ຮັບໃຊ�ສັງຄົມ  ເປ�ນຕົ້ນ Mobile Banking ຫຼື LDB Trust

ຊື້ຫວຍ, ຊ�າລະອາກອນ, ຊ�າລະສິນເຊື່ອ AEON, KOLAO, ກວດຜົນຫວຍ ແລະ ອືນ່ໆ

ຮອງຮັບການບໍລິການທ່ີຫຼາກຫຼາຍກວ�າ ແລະ ທພລ ກໍ�ເປ�ນທະນາຄານທ�າອິດໃນ

ຈາກບັດທີ່ເປ�ນແບບແຖບແມ�ເຫຼັກມາເປ�ນບັດ Chip ແລະ ເປ�ນ

ໂລກ. 

ຜ�ານລະບົບ ທພລ 

ເພື່ອເພີ່ມຊ�ອງທາງໃນການຊ�າລະ 

ດີ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສ�າຄັນຍິງ່ ແກ�ມວນ

ສານໄປກັບລັດວິສາຫະກິດລົດເມ 

ຫວ�າງ 2 ພາກສ�ວນ ທີສ່�ານັກງານ 

ລ ແລະ ທ�ານ ແກ�ວວັນພອນ    

ເຂ້ົາເປ�ນສັກຂີພຍິານຂອງທ�ານ 

ນະກົມ - ຄະນະສະພາບໍລິຫານ - 

ຊ�າລະສະສາງຄ�າໂດຍສານ ດ�ວຍ

ພັດທະນາຍົກລະດັບລະບົບການບໍລ ິ

ຜ�ອນການຊ�າລະສະສາງ ດ�ວຍ

ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ. 

245 ຕ�� ໃນທົ�ວປະເທດ ແລະ ໄດ�

ສະດວກ, ວ�ອງໄວ ສາມາດແຂ�ງຂັນ

ພ�ອມນີ້ ຍັງພັດທະນາບ�ກຄະລາກອນ, ຜະລິດ 

LDB Trust ທີສ່າມາດຊ�າລະສະສາງຄ�າ 

ກວດຜົນຫວຍ ແລະ ອືນ່ໆ, ມີ

ເປ�ນທະນາຄານທ�າອິດໃນລາວ ທີ່ໄດ�ຍົກລະ 

ເປ�ນທັງບັດສາກົນໃນບັດດຽວ 



ນອກນີ,້ ທພລ ກໍ�ມີລະບົບຮອງຮັບການຊ�າລະອາກອນຜ�ານລະບົບ Easy Tax ບໍລິການເບີກຈ�າຍງ ົບປະມານຜ�ານລະບົບທະ 

ນາຄານ (Smart Cash); ພ�ອມນີ້ ຍັງມີເຄືອຂ�າຍກັບຫຼາຍສະຖາບັນການເງິນ, ບໍລິສັດເຊົ�າສິນເຊື່ອ ເພື່ອໃຫ�ຊ�າລະຄ�າງວດສິນເຊື່ອ ຈາກ 

ລ�ກຄ�າຜ�ານລະບົບທະນາຄານ; ໃຫ�ບໍລິການຜະລິດຕະພັນໃໝ�ຊື່ວ�າ Lao National Single Window ເປ�ນລະບົບຮັບແຈ�ງເສຍພາສ ີ

ນ�າເຂ້ົາຜ�ານລະບົບທະນາຄານ; ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງລະບົບການບໍລິການທີ່ເອີ້ນວ�າ Easy Pass ເພື່ອຮອງຮັບການຊ�າລະຄ�າທ�າ 

ນຽມຢ��ດ�ານຕ�າງໆ ແລະ ເປ�ດໃຫ�ບໍລິການຢ��ດ�ານບໍ�ເຕັນ (ຫລວງນ��າທາ), ຂົວມິດຕະພາບ 4 (ແຂວງ ບໍ�ແກ�ວ); ນອກນ້ີ, ຍັງກຽມພ�ອມ

ຂະຫຍາຍການບໍລິການດັ�ງກ�າວໄປດ�ານອື່ນໆໃນທົ�ວປະເທດ ແລະ ຍັງໃຫ�ບໍລິການຮອງຮັບການຊ�າລະແອັບເທິງມືຖື “Alipay” ຂອງ

ລ�ກຄ�າຄົນຈີນທີເ່ດີນທາງເຂ້ົາ ສປປ ລາວ; ໃຫ�ບໍລິການຜະລິດຕະພັນໃໝ�ທີເ່ປ�ນລະບົບບໍລິຫານຈັດການບັນຊີຂອງບັນດາບໍລິສັດ-

ນິຕິບ�ກຄົນ ທີ່ ເປ�ນລ�ກຄ�າຂອງ ທພລ ຜ�ານ E-Bank Application ແລະ ໄດ�ຮ�ວມກັບຫຼາຍທະນາຄານທ່ີນອນຢ��ໃນລະບົບ LAP 

NET ໃນການ ເຮັດທ�ລະກ�າໂອນເງິນຂ�າມທະນາຄານ ຜ�ານຕ�� ATM. ໃນມໍ�ໆນີ້ ທພລ ຈະມີຜະລິດຕະພັນ LDB E-Wallet ເປ�ນ

ການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນຜ�ານໂທລະສັບມືຖື, ບັດ LDB Credit UnionPay, ເປ�ດໃຫ�ບໍລິການ LDB Trust version ໃໝ� 

ລວມທັງຈະມີຫຼາກຫຼາຍການບໍລິການໃໝ� ເປ�ນຕົ້ນ ການຊ�າລະຄ�າປ��ຍົນ, ການຊ�າລະຄ�າຮຽນນັກສຶກສາ. 

ສ�າລັບ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແມ�ນໄດ�ສ�າງຕັ້ງມາ 40 ກ�ວາປ� ແລະ ປະຈ�ບັນຂ້ຶນກັບພະແນກໂຍທາທ ິ

ການ ແລະ ຂົນສົ�ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີລົດເມທັງໝົດ 89 ຄັນ ແລະ ໃຫ�ການບໍລິການຂົນສົ�ງສາທາລະນະມີ 24 ສາຍທາງ, ກ��ມ 

ລ�ກຄ�າສ�ວນໃຫຍ�ກໍ�ແມ�ນມວນຊົນ, ໃນນັ້ນ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ກວມອັດຕາໃນການນ�າໃຊ�ສ�ງກວ�າໝ�� ໂດຍມີສາຍທາງດົງໂດກ (ເຂດ

ມະ ຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດ) ກວມ 65-70 % ຂອງກ��ມລ�ກຄ�າທັງໝົດ, ນອກນ້ັນ ກໍ�ແມ�ນນັກທ�ອງທ�ຽວຕ�າງປະເທດທີ່ນ�າໃຊ�ສ�ວນໃຫ

ຍ� ຊຶ່ງເຫັນວ�າຈ�ານວນຜ��ໂດຍສານນັບມ້ືເພີ່ມຂ້ຶນໃນແຕ�ລະປ� ປະມານ 5-10% ແລະ ໃນຕໍ�ໜ�າຍັງມີແຜນເພີ່ມຊ�ອງທາງການຊ�າລະຄ�າ

ໂດຍສານ ແລະ ລົດໃຫ�ບໍລິການຕ່ືມ ຂະໜາດ 28 ບ�ອນນັ�ງ - 45 ບ�ອນນັ�ງ ປະມານ 40 ຄັນ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂ້ັມແຂງ ຖ�າປວງຊົນຮ�ວມແຮງນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 




