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ຄ າເຫນັຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
 

ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19  ໄດູ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການຂອງຄົນທົົ່ວໂລກ, ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ເສດຖະກິດໂລກຖົດຖອຍຕ ໍ່າສຸດໃນຮອບຫຼາຍປີ. ເສດຖະກິດໂລກຂະ 
ຫຍາຍຕົວຫຼຼຸດລົງ ຈາກ 2,8% ໃນປີ 2019 ມາເປັນ -3,3% ໃນປີ 20201, ໃນຂະນະທີື່ ບັນດາປະເທດເສດຖະ 
ກິດທີື່ມີລາຍໄດູ້ຕ ໍ່າ ແລະ ຕະຫຼາດເສດຖະກິດເກີດໃໝ່ ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ໃນການຮອງຮັບ ແລະ 
ຕອບໂຕູ້ສະພາບດັົ່ງກ່າວ, ທະນາຄານກາງປະເທດຕ່າງໆ ໄດູ້ນ າໃຊູ້ມາດຕະການທີື່ກວູ້າງຂວາງ ເພ ື່ອຊ່ວຍຫຼຼຸດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ສະພາບການເງິນ-ເງິນຕາສ ບຕໍໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ. ບັນດາມາດຕະ 
ການດັົ່ງກ່າວ ລວມມີການປັບຫຼຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍນະໂຍບາຍ, ການຊ ີ້ຊັບສິນທາງການເງິນເພ ື່ອສະໜອງສະ 
ພາບຄ່ອງໃຫູ້ຫຼາຍຂຶີ້ນ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍໍ່ຄວາມຕູ້ອງການມວນລວມ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັີ້ນ, ທະນາ 
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນຄາຍ ແລະ ມີມາດຕະການຫຼຼຸດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ເພ ື່ອຊ່ວຍຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ແລະ ຊຼຸກຍ ູ້ການຟ ີ້ນຕົວທາງດູ້ານເສດຖະກິດ.    

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈ າປີສະບັບນີີ້ ໄດູ້ນ າສະເໜີໃຫູ້ເຫັນເຖິງສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ 
ລາວ ໃນປີ 2020 ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍສ າຄັນ, ໂດຍເນັີ້ນໃສ່ຂໍໍ້ມ ນທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທະ 
ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົີ້ນຕໍ. 

ໃນປີ 2020, ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດສະກັດກັີ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບ
ປອດ Covid-19  ໄດູ້ດີສົມຄວນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະພາບການແຜ່ລະບາດດັົ່ງກ່າວ ໄດູ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສະ 
ພາບເສດຖະກິດ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດູ້ານການເງິນ-ເງິນຕາຢ່າງຫຼີກລຽ່ງບໍໍ່ໄດູ້. ການປິດຊາຍ
ແດນລະຫວ່າງປະເທດ, ການຈ າກັດການເຄ ື່ອນຍູ້າຍ ແລະ ການກັກກັນທີື່ຈ າເປັນ ເພ ື່ອສະກັດກັີ້ນການແຜ່ລະ 
ບາດໄດູ້ເລີື່ມຕົີ້ນໃນທູ້າຍໄຕມາດທ າອິດ ບວກກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວທີື່ກ າລັງຂະຫຍາຍວົງ
ກວູ້າງໃນປະເທດໃກູ້ຄຽງທີື່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ ແລະ ປະເທດອ ື່ນໆໃນຂົງເຂດ ໄດູ້ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ລາຍຮັບຂອງ
ປະເທດຫຼຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ, ດູ້ານການຂົນສົົ່ງ, ດູ້ານການຂາຍຍ່ອຍ, ດູ້ານ
ການບໍລິການທີື່ຢ ່ອາໄສ, ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ຊຶື່ງໄດູ້ສູ້າງຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານການເງິນງົບປະມານເພີື່ມ
                                                 
1 ບົດລາຍງານທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໂລກ ຂອງກອງທຶນການເງິນສາກົນ ໃນເດ ອນ ເມສາ 2021. 
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ຂຶີ້ນ, ເຮັດໃຫູ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນການກະຕຸູ້ນເສດຖະກິດມີຂີດຈ າ
ກັດ, ໃນຂະນະທີື່ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດໃນໄຕມາດທີື່ຜ່ານມາ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຜົນຜະລິດກະສກິ າຂອງປະເທດຫຼຼຸດ
ລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄຽງຄ ກ່ັບຂໍໍ້ຈ າກັດຕ່າງໆ, ການຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດ ກໍຍັງສາມາດຮັກສາດຸນການຄູ້າ
ສ າລັບສິນຄູ້າ ແລະ ບໍລິການ ທີື່ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶີ້ນ ຍູ້ອນມ ນຄ່າການນ າເຂົີ້າຫຼຼຸດລົງ. ນອກຈາກນີີ້, ກະແສເງິນທຶນ
ຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ຍັງສ ບຕໍໍ່ໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທ)ິ ສ ່ຂະແໜງໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງການທາງລົດໄຟ 
ລາວ-ຈີນ. ສິື່ງທູ້າທາຍໃນການຄຸູ້ມຄອງສະຖຽນລະພາບດູ້ານເງິນຕາອັນຕົີ້ນຕໍແມ່ນການທີື່ເສດຖະກິດຍັງເອ ື່ອຍ
ອີງໃສ່ການນ າເຂົີ້າຍູ້ອນການຜະລິດບໍໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມຕູ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພ ື່ອຊ າລະ
ກັບຕ່າງປະເທດຍັງມີສ ງເກີນຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ ຈຶື່ງເຮັດໃຫູ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ
ທຽບໃສ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ແລະ ເງິນສະກຸນປະເທດຄ ່ຄູ້າ.

ຈາກສະພາບການຄ ດັົ່ງກ່າວ, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,3%, ຊຶື່ງເປັນການ
ຂະຫຍາຍຕົວຕ ໍ່າສຸດນັບແຕ່ປີ 1990 ເຖິງປັດຈຸບັນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອັດຕາເງິນເຟີີ້ສະເລ່ຍມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶີ້ນ 
ຍູ້ອນການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງລາຄາສິນຄູ້າທີື່ນ າເຂົີ້າ ແລະ ຕ່ອງໂສູ້ການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງທີື່ຖ ກກະທົບ.

ນັບແຕ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ໃນຕົີ້ນປ ີ2020, ເພ ື່ອຮັກສາສະຖຽນ
ລະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງກະແສທຶນໃນໄລຍະກ່ອນເກີດການລະບາດ, ທຫລ ໄດູ້ນ າໃຊູ້ນະ 
ໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ບັນດາເຄ ື່ອງມ ນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍໍ່ກັບກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ ແລະ 
ສະຖຽນລະພາບທາງດູ້ານລາຄາ. ໂດຍສະເພາະການປັບຫຼຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍນະໂຍບາຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນ
ແຮຝາກບັງຄັບໃນເດ ອນມີນາ 2020, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊຼຸກຍ ູ້ສິນເຊ ື່ອສ າລັບຜ ູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ແລະ ຄວາມຍ ດຍຸ່ນທາງດູ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍອອກບົດແນະນ າໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານເພ ື່ອເລ ື່ອນການຊ າລະຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍ, ການປັບໂຄງສູ້າງໜີີ້ສິນ ແລະ ຊຼຸກຍ ູ້
ການສະໜອງເງິນກ ູ້ບູ້ວງໃໝ່, ຄຽງຄ ່ກັບການສະໜັບສະໜ ນໂຄງການການເງິນ ສ າລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນູ້ອຍ ແລະ ກາງ. ນອກນັີ້ນ, ທຫລ ຍັງໄດູ້ສ ບຕໍໍ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນການສົົ່ງເສີມໃຫູ້ທຸກ
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຫຼາຍຂຶີ້ນ, ປັບປຸງລະບົບການຊ າ
ລະໄປຄຽງຄ ່ກັບການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນໃຫູ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັີ້ມແຂງ.

ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ ດັົ່ງທີື່ໄດູ້ກ່າວມາຂູ້າງເທິງນັີ້ນ ໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫູ້ລວມຍອດຜະລິດ 
ຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວ 3,3%, ທຫລ ສາມາດບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍທີື່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການ
ທະນາຄານ ສ າລັບປີ 2020 ທີື່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດູ້ຮັບຮອງ. ຍອດເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ກວມເອົາ 
64,62% ຂອງ GDP, ຍອດເຫຼ ອສິນເຊ ື່ອຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ ກວມເອົາ 48,94% ຂອງ GDP ແລະ 
ອັດຕາສ່ວນໜີີ້ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ຢ ່ໃນລະດັບ 3,16%; ປະລິມານ
ເງິນ (M2) ຂະຫຍາຍຕົວ 16,33%; ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸູ້ມການນ າເຂົີ້າ 4,81 ເດ ອນ; ການ
ອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ (LAK) ເມ ື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນເກີນເປົີ້າໝາຍທີື່ກ ານົດໄວູ້ເລັກນູ້ອຍ 
(ແຜນ: ເໜັງຕີງຢ ໃ່ນຂອບ ±5% ທຽບໃສ່ເງິນສະກຸນຫຼັກ); ອັດຕາເງິນເຟີີ້ ຢ ່ໃນລະດັບ 5,07%.
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I. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ   

ໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ສາມາດຮັກສາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໄດູ້ຢ່າງແຂງແຮງ, ແຕ່
ເນ ື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດຫຼຼຸດລົງ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ ຫຼຼຸດລົງມາເປັນ 3,3% ໃນປີ 2020, ຈາກ 5,46% ໃນປີຜ່ານມາ. 
ສາເຫດແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການບໍລິການທີື່ຫຼຼຸດລົງ. ໃນຂະນະທີື່, ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຍັງເປັນຕົວຂັບ
ເຄ ື່ອນທີື່ສ າຄັນຂອງເສດຖະກິດ (ຮ ບສະແດງ 1 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 1). ໃນປີ 2020, ມ ນຄ່າລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ຕາມລາຄາໃນປີ) ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 162.657 ຕ ີ້ກີບ ໃນປ ີ2019, ມາເປັນ 172.612 ຕ ີ້ກີບ 

ແລະ ລາຍໄດູ້ສະເລຍ່ຕໍໍ່ຫົວຄົນ ສາມາດບັນລໄຸດູ້ 24 ລູ້ານກີບ ຫຼ  2.642 ໂດລາສະຫະລັດ. (ຕາຕະລາງຊູ້ອນ
ທູ້າຍ 2).  

 
ຮ ບສະແດງ 1.  ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແຕປ່ ີ2016 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ 

ໃນປີ 2020, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 9,2%, ສ ງກວ່າປີ 2019 (5,6%) ຊຶື່ງກວມເອົາ 33,3% 

ຂອງ GDP ແລະ ໄດູ້ປະກອບສ່ວນຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຫຼາຍທີື່ສຸດ. ຂະແໜງທີື່ເປັນທ່າແຮງໃນ
ການຂັບເຄ ື່ອນ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນເສດຖະກິດ ແມ່ນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການກໍໍ່ສູ້າງ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 
20,5% ແລະ 14,5% ຕາມລ າດັບ (ຮ ບສະແດງ 2). ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ມາຈາກ
ການຜະລິດພະລັງງານກະແສໄຟຟ້າຂອງເຂ ື່ອນໃຫຍ່ໆໃນ ສປປ ລາວ ເພີື່ມຂຶີ້ນຫຼາຍກວ່າທີື່ຄາດຄະເນໄວູ້. ການ
ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການກໍໍ່ສູ້າງ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ 
ທີື່ສ າເລັດແລູ້ວປະມານ 91% ຂອງແຜນການທີື່ວາງໄວູ້. ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການຜະລິດ ຂະຫຍາຍຕົວ 
23,4%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ ຫຼຼຸດລົງ -16,7%. (ຕາຕະລາງ
ຊູ້ອນທູ້າຍ 2) 

 

7.02% 6.85%
6.29%

5.46%

3.28%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2016 2017 2018 2019 2020

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ).
ກະສິກ າ ອຸດສະຫະກ າ ບໍລິການ ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,  ສຸດທິ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ 
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ປ ກຝັງ

ລູ້ຽງສັດ

ປ່າໄມູ້

ປະມົງ

ກະສິກ າ

ຮ ບສະແດງ 2. ການປະກອບສວ່ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ຂະແໜງກະສກິ າ 

ໃນປີ 2020, ຂະແໜງກະສິກ າ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 1,2%, ເທົົ່າກັບການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງປີຜ່ານມາ ຊຶື່ງກວມເອົາ 
16,5% ຂອງ GDP ແລະ ໄດູ້ປະກອບສ່ວນໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເປັນອັນດັບທີສອງ. ປັດໄຈ
ຂັບເຄ ື່ອນທີື່ສ າຄັນຂອງການຜະລິດກະສິກ າ ລວມມີ ການລູ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, ແລະ ຂະແໜງປ່າໄມູ້. ໃນທາງ
ກົງກັນຂູ້າມ, ການປ ກຝັງ ແມ່ນໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ ໍ້າຖູ້ວມໃນໄຕມາດສຸດທູ້າຍຂອງປີ ແລະ ໄດູ້ຫຼຼຸດລົງ
ນັບແຕ່ປີ 2019. (ຮ ບສະແດງ 3 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 2) 

 

ຮ ບສະແດງ 3. ການປະກອບສວ່ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະສກິ າ 
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ກໍໍ່ສູ້າງ

ໄຟຟ້າ, ການສະໜອງນ ໍ້າ, 
ແລະ ບ າບັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ
ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງ 

ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ

ອຸດສະຫະກ າ
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1.3. ຂະແໜງບລໍກິານ 

ໃນປີ 2020, ຂະແໜງການບໍລິການ ຫົດຕົວລົງ -1.2%, ໂດຍຫຼຼຸດລົງຈາກ 6,9% ໃນປີຜ່ານມາ ຊຶື່ງ
ກວມເອົາ 39,6% ຂອງ GDP ແລະ ເປັນການຫຼຼຸດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລົງ   -0,5%. ໃນ
ຊຼຸມປີຜ່ານມາ, ການຜະລິດໃນຂະແໜງບໍລິການ ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກມາດຕະການປ້ອງກັນ
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ເປັນຕົີ້ນແມ່ນຂະແໜງການດູ້ານທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ອາ 
ຫານ ຫຼຼຸດລົງ 55%; ຂະແໜງການດູ້ານການຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງ ຫຼຼຸດລົງ 2,9%. ປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນສ າຄັນຂອງການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງການບໍລິການ ລວມມີດູ້ານການບໍລິຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະ 
ຫງົບ, ດູ້ານການຄູ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ແລະ ດູ້ານການສ ື່ສານ ແລະ ການສຶກສາ. (ຮ ບສະແດງ 4 ແລະ 
ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 2) 

 

ຮ ບສະແດງ 4. ການປະກອບສວ່ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບລໍກິານ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ອດັຕາເງນິເຟີີ້ 
ເງິນເຟີ ີ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ ື່ມຂຶ ີ້ນ, ອັດຕາເງິນເຟີ ີ້ສະເລ່ຍ ເພີ ື່ມຂຶ ີ້ນຈາກ 3,32% ໃນປີຜ່ານມາ ມາເປັນ 

5,07%, ເປັນຜົນສະທູ້ອນມາຈາກອຸປະສົງພາຍໃຕູ້ຄວາມອ່ອນແອທາງດູ້ານການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ 
ຂອບຈ າກັດດູ້ານການປິດເມ ອງ ເພ ື່ອສະກັດກັີ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃນບັນດາປະເທດ, 

ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ອຸປະສົງພາຍໃນປະເທດສ ງຂຶີ້ນ ໂດຍສະເພາະສະບຽງອາຫານ, ສິນຄູ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິ 
ໂພກ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາ ແລະ ອຸປະກອນທາງການແພດ ໃນຂະນະທີື່ ຕ່ອງໂສູ້ການສະ
ໜອງໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ. ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ລາຄາສິນຄູ້ານ າເຂົີ້າທີື່ເພີື່ມສ ງຂຶີ້ນ
ຈາກຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19, ການອ່ອນຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນສົົ່ງ
ຜົນໃຫູ້ຕົີ້ນທຶນການຜະລິດພາຍໃນສ ງຂຶີ້ນ ຊຶື່ງການນ າເຂົີ້າມີບົດບາດສ າຄັນໃນຂະບວນການຜະລິດ. ນອກຈາກ
ນີີ້, ອັດຕາເງິນເຟີີ້ຍັງໄດູ້ຮັບແຮງກົດດັນຈາກປັດໄຈດູ້ານຈິດວິທະຍາ ເນ ື່ອງຈາກຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍໍ່ການ
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ).

ບໍລິການອ ື່ນໆ

ຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງ

ລັດບໍລິຫານ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ 
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ການບໍລິການສາຍວິຊາຊີບ ແລະ 
ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ
ກິດຈະກ າການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ

ການສ ື່ສານ ແລະ ການສຶກສາ

ທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ອະສັງຫາລິມາຊັບ

ຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ, ສູ້ອມແປງ
ພາຫະນະ
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ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ແລະ ຂອບຈ າກັດຕໍໍ່ການຜະລິດພາຍໃນ, ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ກັບລະດັບລາຄາ
ພາຍໃນປະເທດສ ງຂຶີ້ນຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. (ຮ ບສະແດງ 5 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 4). 

 

ຮ ບສະແດງ 5. ເງນິເຟີີ້ພ ີ້ນຖານ ແລະ ເງນິເຟີີ້ບໍໍ່ເປນັພ ີ້ນຖານ, ເງນິເຟີີ້ສນິຄູ້າພາຍໃນ ແລະ ເງນິເຟີີ້ສນິຄູ້ານ າເຂົີ້າ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ນອກຈາກນັີ້ນ, ເງິນເຟີີ້ທີື່ບໍໍ່ເປັນພ ີ້ນຖານ ມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶີ້ນສ ງ ເນ ື່ອງຈາກການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງລາຄາສະ 
ບຽງອາຫານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລາຄານ ໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດສາກົນ. ການປະກອບສ່ວນຂອງບາງໝວດສິນຄູ້າ ຕໍໍ່
ອັດຕາເງິນເຟີີ້ລວມ: ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບໍໍ່ມີທາດເຫຼົີ້າ 3,93%, ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ 
0,25%, ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ 0,19%, ໝວດທີື່ພັກອາໄສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງ
ຫຸງຕົີ້ມ 0,03%, ແລະ ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ -0,08%. 

 

ຮ ບສະແດງ 6. ການປະກອບສວ່ນຂອງໝວດສນິຄູ້າຕໍໍ່ອດັຕາເງນິເຟີີ້ລວມ ໄລຍະ 5 ປຜີາ່ນມາ 
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ເງ ິນເຟີີ້ທີື່ເປັນພ ີ້ນຖານ ເງິນເຟີີ້ທີື່ບໍໍ່ເປັນພ ີ້ນຖານ

ເງິນເຟີີ້ລວມ
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ສິນຄູ້າພາຍໃນ ສິນຄູ້ານ າເຂົີ້າ

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
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ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບໍໍ່ມີທາດເຫົຼີ້າ ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ  
ໝວດທີື່ພັກອາໄສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງຫຸງຕົີ້ມ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ 
ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ໝວດອ ື່ນໆ 
ອັດຕາເງິນເຟີີ້ລວມ

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
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II. ຂະແໜງການເງນິຂອງລດັ 

2.1. ຖານະການເງນິຂອງລດັ 

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີື່ຊູ້າລົງ ແລະ ການສ ນເສຍການເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີ-ອາກອນ 
ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ການເກັບລາຍຮັັບງົບປະມານມີທ່າອ່ຽງຫຼຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ດຸນງົບປະມານສ ບຕໍໍ່ຂາດດຸນ
ເພີື່ມຂຶີ້ນ. ຕໍໍ່ສະພາບດັົ່ງກ່າວ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນເພ ື່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜນົກະທົບການແຜ່ລະ 
ບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ເປັນຕົີ້ນ ການຍົກເວັີ້ນອາກອນລາຍໄດູ້ ແລະ ອາກອນກ າໄລ ໄດູ້ສົົ່ງ
ຜົນເຮັດໃຫູ້ລາຍຮັບງົບປະມານຫຼຼຸດລົງ ແລະ ຖານະການເງິນຂອງລັດຖະບານຂາດດຸນຈາກ 3,25% ໃນປີ 2019 

ມາເປັນຂາດດຸນ 5,22% ໃນປີນີີ້.  

2.2. ລາຍຮບັງບົປະມານ 

ໃນປີ 2020, ລາຍຮັບງົບປະມານປະຕິບັດໄດູ້ 21.845,75 ຕ ີ້ກີບ (ໃນນີີ້, ລາຍຮັບພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດູ້ 
19.215,59 ຕ ີ້ກີບ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ 2.565,28 ຕ ີ້ກີບ ແລະ ເງິນປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ 64,88 ຕ ີ້ກີບ),       

ກວມອັດຕາສ່ວນ 12,66% ຂອງ GDP. ສາເຫດຕົີ້ນຕມໍາຈາກລາຍຮັບພາຍໃນຫຼຼຸດລົງ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນການຫຼຼຸດ
ລົງຂອງການເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີຂາອອກ, ຄ່າການສະຫງວນປ່າໄມູ້, ຄ່າບິນຜ່ານ, ຄ່າພາກຫຼວງໄຟຟ້າ,  ດອກ
ເບູ້ຍ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ຄ່າຫຼຼຸູ້ຍຫູ້ຽນ, ຄ່າສ າປະທານ, ອາກອນຊົມໃຊູ້, ຄ່າເຊົົ່າ, ອາກອນກ າໄລ, ອາກອນລາຍ
ໄດູ້, ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ, ອາກອນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ແລະ ອາກອນທີື່ດິນ (ຮ ບສະແດງ 7 ແລະ 
ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 6).  ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ລັດຖະບານໄດູ້ມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນການເກັບອາກອນເງິນເດ ອນ,

ອາກອນຊົມໃຊູ້ໄຟຟ້າ, ແລະ ອາກອນກ າໄລຈາກຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ເພ ື່ອຊ່ວຍຫຼຼຸດຜ່ອນຜນົກະທົບຈາກການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19. 

 
ຮ ບສະແດງ 7. ລາຍຮບັງບົປະມານ 
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ແຫ່ຼງຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ.

ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ຕໍໍ່ລາຍ
ຮັບທັງໝົດ

ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພາສີ-ອາກອນ 
ຕໍໍ່ລາຍຮັບທັງໝົດ

ອັດຕາສ່ວນເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ ຕໍໍ່ລາຍຮັບທັງ
ໝົດ

ອັດຕາສ່ວນເງິນບໍລິຈາກ ຕໍໍ່ລາຍຮັບທັງໝົດ

ການປ່ຽນແປງຂອງລວມຍອດລາຍຮັບ
ງ ົບປະມານ (ແກນຂວາ)

ລວມຍອດລາຍຮັບງ ົບປະມານ ຕໍໍ່ GDP 
(ແກນຂວາ)
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2.3. ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານ 

ໃນປີ 2020, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ ປະຕິບັດໄດູ້ 30.858,17 ຕ ີ້ກີບ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 0,77% ທຽບ
ກັບປີຜ່ານມາ, ກວມອັດຕາສ່ວນ 17,88% ຕໍໍ່ GDP. ສາເຫດຍູ້ອນການຈ າກັດລາຍຈ່າຍບໍລິຫານລົງ, ການເພີື່ມ
ຂຶີ້ນຂອງລາຍຈ່າຍລົງທຶນ 10,38% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ແລະ ການໃຊູ້ຈ່າຍເພ ື່ອສັງຄົມໃນການປ້ອງກັນ ແລະ 
ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງເຊ ີ້ອພະຍາດ, ການຊົດເຊີຍເງິນເດ ອນຂອງພະນັກງານທີື່ໄດູ້ເຂົີ້າຮ່ວມອົງການປະ 
ກັນສັງຄົມ, ການຢຸດວຽກ ຕະຫຼອດຮອດການຫວ່າງງານ. 

ຮ ບສະແດງ 8. ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ 

ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ມີມ ນຄ່າ 9.012,42 ຕ ີ້ກີບ. ປະກອບດູ້ວຍ ແຫຼ່ງທຶນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ (ສຸດທ)ິ 4.220,26 ຕ ີ້ກີບ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ (ສຸດທ)ິ 4.792,16 ຕ ີ້ກີບ (ຮ ບສະແດງ 9). ໃນ       

ນັີ້ນ, ການຈ າໜ່າຍພັນທະບັດພາຍໃນ ມີມ ນຄ່າ 6.916,61 ຕ ີ້ກີບ (ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 5).  
 

ຮ ບສະແດງ 9. ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ 
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ແຫ່ຼງຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ.

ອັດຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ຕໍໍ່
ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ

ອັດຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົົ່ວ
ໄປ ຕໍໍ່ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ

ການປ່ຽນແປງຂອງລວມຍອດລາຍ
ຈ່າຍງ ົບປະມານ (ແກນຂວາ)

ລວມຍອດລາຍຈ່າຍງ ົບປະມານ ຕໍໍ່ 
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ແຫ່ຼງຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ.

ດຸ່ນດ່ຽງດູ້ວຍແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ດຸ່ນດ່ຽງດູ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຕ່າງປະເທດ ດຸ່ນດ່ຽງງ ົບປະມານ ຕໍໍ່ GDP (ແກນຂວາ)
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III. ຂະແໜງເງນິຕາ-ການເງນິ 

3.1. ນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປຽ່ນ 

ເພ ື່ອຊຼຸກຍ ູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນແກູ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທບົຈາກການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19, ທຫລ ໄດູ້ດ າເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນຄາຍ ດູ້ວຍ
ການປັບຫຼຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍນະໂຍບາຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ. ໃນເດ ອນມີນາ 2020, ທຫລ 
ໄດູ້ປັບຫຼຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບຈາກ 5% ເປັນ 4% ສ າລັບເງິນກີບ ແລະ 10% ເປັນ 8% ສ າລັບ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ແນໃສ່ເພ ື່ອປັບປຸງສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທຫລ ໄດູ້
ສ ບຕໍໍ່ປັບຫຼຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍພ ີ້ນຖານຂອງ ທຫລ ລົງ 1%, ຈາກ 4% ມາເປັນ 3%, ເພ ື່ອແນໃສ່ປັບຫຼຼຸດອັດຕາ
ດອກເບູ້ຍຊ ີ້-ຂາຍຝາກ ແລະ ອັດຕາດອກເບູ້ຍຊ ີ້-ຂາຍຂາດຕົວ ແລະ ຊັບສິນທາງການເງິນອ ື່ນໆ. ສ າລັບນະໂຍ 
ບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ, ທຫລ ສ ບຕໍໍ່ນ າໃຊູ້ລະບອບນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີື່ມີການ
ຄຸູ້ມຄອງຂອງລັດ ເປັນເຄ ື່ອງມ ຕົີ້ນຕໍໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ດູ້ວຍການສ ບຕໍໍ່ກ ານົດອັດ 
ຕາແລກປ່ຽນອູ້າງອີງປະຈ າວັນ (ເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ) ເພ ື່ອໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮູ້ານແລກປ່ຽນ
ເງິນຕາ ປະຕິບັດໃນຂອບເຂດ ±0,25% ແລະ ກ ານົດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາຊ ີ້-ຂາຍ ສ າລັບເງິນກີບທຽບກັບ
ເງິນເອີໂຣ 0,50%, ເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດ 0,75% ແລະ 2% ສ າລັບເງິນກີບທຽບສະກຸນເງິນຕາອ ື່ນໆ. 

ນອກຈາກນີີ້, ທຫລ ໄດູ້ອອກຂໍໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19, ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020, ຊຶື່ງ
ປະກອບດູ້ວຍ 4 ມາດຕະການທີື່ສ າຄັນ ເຊັົ່ນ: ການເລ ື່ອນການຊ າລະຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍ, ຊຼຸກຍ ູ້ໃຫູ້
ທະນາຄານທຸລະກິດ ປັບຫຼຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ, ຊຼຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສະໜອງສິນເຊ ື່ອ
ບູ້ວງໃໝ່ເພ ື່ອຟ ີ້ນຟ ເສດຖະກິດ, ແລະ ການປັບໂຄງສູ້າງສິນເຊ ື່ອ.  

ທຫລ ໄດູ້ອອກແຈູ້ງການ ວ່າດູ້ວຍໂຄງການສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອຊຼຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19, ສະບັບເລກທີ 318/ທຫລ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 
2020, ຊຶື່ງມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອກະຕຸູ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ
ອັກເສບປອດ Covid-19 ໂດຍການສະໜອງເງິນກ ູ້ດູ້ວຍອັດຕາດອກເບູ້ຍຕ ໍ່າ 5,5% ແລະ ມີໄລຍະເວລາ 6 ປີ. 

ສ າລັບໂຄງການສິນເຊ ື່ອດັົ່ງກ່າວ ຈະຖ ກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເປັນເວລາ 18 ເດ ອນ ແລະ ຖ ກຄຸູ້ມຄອງໂດຍທະນາຄານ
ທຸລະກິດ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຂອງ ທຫລ ໄດູ້ປະເຊີນກັບສິື່ງທູ້າທາຍ
ຫຼາຍຢ່າງ ຄ : 1) ທຫລ ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະໜອງສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ 
ກາງ (SMEs), ແຕ່ວ່າສິນເຊ ື່ອດັົ່ງກ່າວອາດຈະບໍໍ່ພຽງພໍສ າລັບການຮັກສາສະພາບຄ່ອງທາງດູ້ານການເງິນຂອງ
ບັນດາວິສາຫະກິດ ຖູ້າວ່າຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ພູ້ອມທັງມາດ
ຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ມາດຕະການຈ າກັດການເດີນທາງໄດູ້ຖ ກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະກາງ ແລະ
ໄລຍະຍາວ; 2) ທຫລ ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນຄາຍ ໂດຍການປັບຫຼຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍ
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ເພ ື່ອກະຕຸູ້ນການປ່ອຍສິນເຊ ື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ແຕ່
ທະນາຄານທຸລະກິດ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງຫູ້າວຫັນ ເນ ື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປ່ອຍ    
ສິນເຊ ື່ອທີື່ອາດຈະເປັນໜີີ້ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL); ແລະ 3) ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ 
Covid-19 ແມ່ນສິື່ງທູ້າທາຍໃຫູ້ແກ່ການດ າເນີນນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ, ໂດຍສະເພາະໃນການຮັກສາ
ສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ. ນັບແຕ່ການແຜ່ລະບາດໃນທູ້າຍປີ 2019, ເສດຖະກິດໂລກມີຄວາມຜັນ 
ຜວນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ 6 ສະກຸນເງິນຫຼັກ ມີທ່າອ່ຽງແຂງຄ່າ, ລາຄາຫຸູ້ນ, ລາຄາ
ສິນຄູ້າ ແລະ ລາຄານ ໍ້າມັນ ມີການຜັນຜວນ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີື່ເນັີ້ນໃສ່ການນ າເຂົີ້າ    
ພູ້ອມທັງການປິດຊາຍແດນ ເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມຕູ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພ ື່ອຊ າລະສະສາງພາຍໃນປະເທດ. 
ຈາກປັດໄຈທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໄດູ້ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.       
ໃນປີ 2020, ເງິນກີບ ອ່ອນຄ່າ 6,23% ທຽບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອ່ອນຄ່າ 8,15% ທຽບເງິນບາດ     
(ຮ ບສະແດງ 10 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 16). 

 

ຮ ບສະແດງ 10. ການປຽ່ນແປງຂອງອດັຕາແລກປຽ່ນ (+) ແຂງຄາ່ ແລະ (-) ອອ່ນຄາ່ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ຖານເງນິຕາ 

ຖານເງິນຕາ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 18,82% ຈາກ 27.325,26 ຕ ີ້ກີບ ໃນປີ 2019, ມາເປັນ 32.469,17 ຕ ີ້ກີບ 

ໃນປີ 2020. ໃນນີີ້, ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (ສຸດທ)ິ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 30,10%ໃນປີ 2019, ມາເປັນ 35,65%ໃນປີ 
2020, ໃນຂະນະທີື່ ຊັບສິນພາຍໃນ (ສຸດທິ) ຫຼຼຸດລົງຈາກ 69,90%, ມາເປັນ 64,35% (ຮ ບສະແດງ 11). ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (ສຸດທ)ິ ເນ ື່ອງຈາກ ທທກ ໄດູ້ຮັບເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນການຫຼຼຸດ
ລົງຂອງຊັບສິນພາຍໃນ (ສຸດທິ) ຍູ້ອນ ທຫລ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອຊຼຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກູ້
ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 (ຮ ບສະແດງ 7). 
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ຮ ບສະແດງ 11. ໂຄງປະກອບຂອງຖານເງນິຕາ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ປະລມິານເງນິ 
ປະລິມານເງິນ (M2) ເພີື່ມຂຶີ້ນ 16,33% ຈາກ 96.186,33 ຕ ີ້ກີບ ໃນປີ 2019, ມາເປັນ 111.895,01 

ຕ ີ້ກີບໃນປີ 2020. ຊຶື່ງກວມອັດຕາສ່ວນ 64,82% ຕໍໍ່ GDP. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ (M2)     
ໃນປີ 2020 ແມ່ນສ ງກວ່າຊ່ວງໄລຍະກ່ອນໜູ້າຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 

(2018-19), ທີື່ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນວ່າ ການນ າໃຊູ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນຄາຍ ເພ ື່ອຊ່ວຍກະຕຸູ້ນເສດຖະກິດ 
ແລະ ສະພາບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກດູ້ານງົບປະມານທີື່ຈ າກັດ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ (M2) ສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແມ່ນມາຈາກເງິນຝາກທີື່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນຝາກປະຈ າ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ສົົ່ງ
ຜົນເຮັດໃຫູ້ການນ າໃຊູ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສ ງ ເປັນຕົີ້ນ ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດ. ອັດຕາສ່ວນທີື່ເປັນ
ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕໍໍ່ (M2) ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 49,35% ໃນປີ 2019, ມາເປັນ 50,69% ໃນປີ 2020 (ຮ ບ
ສະແດງ 12 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 9). 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,29% ຈາກ 81.007,30 ຕ ີ້ກີບໃນປີ 2019, ມາ
ເປັນ 84.480,76 ຕ ີ້ກີບໃນປີ 2020 (ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 20). ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນຜົນຂອງການດ າ
ເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນຄາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຊຼຸກຍ ູ້ສິນເຊ ື່ອ, ໃນຂະນະທີື່ ການສະໜອງສິນເຊ ື່ອຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດໃນໄລຍະທີື່ສະພາບເສດຖະກິດມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແລະ ຂອບຈ າກັດຕໍໍ່ກັບຊ່ອງທາງສົົ່ງຜ່ານ
ຂອງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເນ ື່ອງຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ ກ າລັງພັດທະນາ.  
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ຮ ບສະແດງ 12. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະລມິານເງນິ (M2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ອດັຕາດອກເບູ້ຍ 

ໃນປີ 2020, ທຫລ ສ ບຕໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ກ ານົດອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ ແລະ ເງິນ
ຝາກທຸກສະກຸນຂອງຕົນ ເພ ື່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນຄາຍ ດູ້ວຍ
ການປັບຫຼຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍນະໂຍບາຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ເພ ື່ອຊຼຸກຍ ູ້ການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຍັງບໍໍ່ທັນຫຼຼຸດລົງ
ເທົົ່າທີື່ຄວນ ເນ ື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນຕໍໍ່ຄວາມສ່ຽງໜີີ້ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ຄ ານຶງຕໍໍ່ຫຼັກການບໍລິຫານທຶນ
ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19. ດັົ່ງໃນ
ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 10, ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຼຸດລົງ, ສ່ວນອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ ມີທ່າອ່ຽງ
ເພີື່ມຂຶີ້ນ. ໃນນັີ້ນ, ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກ 1 ປີ ຄົງທີື່ໃນລະດັບ 5,37% ສ າລັບສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຫຼຼຸດລົງ
ເລັກນູ້ອຍສ າລັບສະກຸນເງິນບາດ ແລະ ສ າລັບສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ 3,61% ມາເປັນ 3,48%,  ແລະ 
ຈາກ 3,80% ມາເປັນ 3,72%, ຕາມລ າດັບ. ສ າລັບອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 
9,47% ມາເປັນ 9,79%, ສະກຸນເງິນບາດ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 8,07% ມາເປັນ 8,39% ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 7,70% ມາເປັນ 8,15%. (ຮ ບສະແດງ 13 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 10)  
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ອັດຕາສ່ວນເງິນສົດຢ ່ຂອດຈໍລະຈອນ ຕໍໍ່ M2 ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕໍໍ່ M2
ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຕໍໍ່ M2 ປະລິມານເງິນ (M2) ຕໍໍ່ GDP



14 | ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈ າປີ 2020 

 

ຮ ບສະແດງ 13. ອດັຕາດອກເບູ້ຍເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກ ູ້ຂອງ ທທກ ໄລຍະ 12 ເດ ອນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ເງນິຝາກ 

ໃນປີ 2020, ເງິນຝາກຂອງ ທທກ (ບໍໍ່ລວມເງິນຝາກຂອງບຸກຄົນທີື່ມີຖິື່ນຖານຢ ່ຕ່າງປະເທດ) ຢ ່ໃນ
ລະດັບ 102.520,80 ຕ ີ້ກີບ, ຂະຫຍາຍຕົວ 17,09% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ກວມອັດຕາສ່ວນ 59,39% ຕໍໍ່ 
GDP. ໃນນີີ້, ຍອດເງິນຝາກເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຂະຫຍາຍຕົວ 14,25% ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 44,68% 

ຂອງຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ, ແລະ ຍອດເງິນຝາກເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂະຫຍາຍຕົວ 19,48%, ແລະ
ກວມອັດຕາສ່ວນ 55,32% ຂອງຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ, (ຮ ບສະແດງ 14 ແລະ ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 11).  

 

ຮ ບສະແດງ 14. ໂຄງປະກອບຂອງເງນິຝາກ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜາ່ນມາ 
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3.6. ສນິເຊ ື່ອ 

ມາຮອດທູ້າຍປີ 2020, ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ມີຍອດເຫຼ ອ ຢ ່ໃນ
ລະດັບ 78.237,87 ຕ ີ້ກີບ, ຂະຫຍາຍຕົວ 4,84% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ກວມອັດຕາສ່ວນ 43,33% ຕໍໍ່ GDP. 

ໃນນີີ້, ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ ຂະຫຍາຍຕົວ 5,48%, ສ່ວນສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດວິສາຫະກິດ ຫຼຼຸດລົງ 2,43%. 

ການປະກອບສ່ວນຂອງສິນເຊ ື່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ ຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊ ື່ອ ມີຄ : ຂະ    
ແໜງບໍລິການ 2,58%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 0,97%, ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ 0,68%, ຂະແໜງຂົນສົົ່ງ 0,48%, ຂະ
ແໜງອ ື່ນໆ 0,43%,  ຂະແໜງຫັດຖະກ າ -0,11%, ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຼຸ ແລະ ເຕັກນິກ -0,08%, ຂະ          
ແໜງການຄູ້າ -0,07%, ແລະ ຂະແໜງກະສິກ າ -0,06% (ຮ ບສະແດງ 15 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 12). 

 

ຮ ບສະແດງ 15. ສນິເຊ ື່ອຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແຍກຕາມຂະແໜງການ 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. ລະບບົສະຖາບນັການເງນິ-ເງນິຕາ 

ເພ ື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບດູ້ານລົບຂອງໂລກລະບາດ, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດູ້ານເງິນຕາແມ່ນ
ໜຶື່ງໃນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ ທຫລ ທີື່ຕູ້ອງບັນລຸ. ເພ ື່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທີື່ເພີື່ມຂຶີ້ນຕໍໍ່ໜີີ້ສິນຂອງຄົວເຮ ອນ, 

ທຫລ ໄດູ້ອອກຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍໂຄງການສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອຊຼຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກູ້ໄຂຜົນກະທົບພະຍາດ 
Covid-19. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ 
ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນູ້ອຍ (SMEs) ເພ ື່ອດ າເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ທຫລ ໄດູ້
ອອກແຈູ້ງການກ່ຽວກັບໂຄງການສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອສົົ່ງເສີມການຜະລິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸູ້ມຄອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ສາ 
ຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ໂດຍການອອກແຈູ້ງການທົບທວນຄ ນ, ປະເມີນຄ ນກົດລະບຽບທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານ 1 ສະບັບ2. ນອກຈາກນັີ້ນ, ທຫລ ສ ບຕໍໍ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການຕິດຕາມຄຸູ້ມຄອງ

                                                 
2
 ສະບັບເລກທີ 352/ກຄທ, ລົງວັນທີ 17 ມິຖຼຸນາ 2020. 
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ຂະແໜງອ ື່ນໆ
ຂະແໜງຫັດຖະກ າ
ຂະແໜງບໍລິການ
ຂະແໜງຂົນສົົ່ງ-ໄປສະນີ
ຂະແໜງການຄູ້າ
ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້
ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຼຸ ແລະ ເຕັກນິກ
ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ
ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊ ື່ອ
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ທະນາຄານໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງທະນາຄານ ໄປຄຽງຄ ່ກັບການພັດທະນາໄປສ ່ການຄຸູ້ມຄອງຕາມຫຼັກ 
ການ Basel II ແລະ Basel III ໂດຍໄດູ້ເຜີຍແຜ່ແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາ
ການຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດໄປສ ກ່ານຄຸູ້ມຄອງຕາມມາດຕະຖານ Basel ແຕ່ປີ 2017-2025. ພູ້ອມກັນ
ນັີ້ນ, ທຫລ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍ ູ້ໃຫູ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ດ າເນີນການກວດສອບພາຍນອກ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ຖານະການເງິນຂອງຕົນໃນຮ ບແບບຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ບົດລາຍງານປະຈ າປີຜ່ານເວັບໄຊ, ແຜ່ນພັບ ແລະ 
ສ ື່ສິື່ງພິມໂຄສະນາຕ່າງໆ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃນການສູ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັີ້ນ ແລະ ໂປ່ງໃສໃນລະບົບທະນາຄານ ເພ ື່ອ
ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ບໍລິການ. ນິຕິກ າຫຼາຍສະບັບໄດູ້ຖ ກພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ເພ ື່ອ
ເປັນເຄ ື່ອງມ ໃນການຄຸູ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບທະນາຄານ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການເຊ ື່ອມໂຍງຂອງຂະ 
ແໜງການທະນາຄານກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມາດຕະການສະກັດກັີ້ນການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19, ທຫລ ໄດູ້ຮັບປະກັນໃຫູ້ມີການບໍລິການດູ້ານການເງິນຢ່າງຕໍໍ່
ເນ ື່ອງ ໂດຍໄດູ້ຊຼຸກຍ ູ້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດມີການຈັດແບ່ງປ່ຽນກັນ ເພ ື່ອໃຫູ້ບໍລິການດູ້ານ
ການເງິນຢ່າງຄ່ອງຕົວປົກກະຕິ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທຫລ ສ ບຕໍໍ່ຊຼຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ
ບໍລິການ ໂດຍມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນທີື່ນ າໃຊູ້ເທັກໂນໂລຊີຜ່ານລະບົບມ ຖ ໃຫູ້ຫຼາຍ
ຂຶີ້ນ ແນໃສ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການຊ າລະສະສາງໃຫູ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະ
ກັບຄວາມປອດໄພ ເຊັົ່ນ: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, ການຊ າລະດູ້ວຍ QR 

code ແລະ E-Wallet. 

ປີ 2020, ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ປະກອບມີ 44 ທະນາຄານທຸລະກິດ3 (ຕາຕະລາງ 18), ມີ 
115 ສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ໜ່ວຍບໍລິການ 538 ແຫ່ງ, ໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາ 42 ແຫ່ງ, ຕ ູ້ ATM 

1.336 ແຫ່ງ, ເຄ ື່ອງຮ ດບັດ EDC ຈ ານວນ 4.578 ເຄ ື່ອງ ຢ ່ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລະ ບັດ ATM ຈ າ
ນວນ 1.629.448 ບັດ. ສ າລັບສະຖາບັນການເງິນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ມີທັງໝົດ 191 ແຫ່ງ4 (ຕາຕະລາງ 19), 

ເພີື່ມຂຶີ້ນ 8 ແຫ່ງ ແລະ ມີຍອດຊັບສິນທັງໝົດ 2.119,83 ຕ ີ້ກີບ5, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 2,93% ທຽບກັບທູ້າຍປີຜ່ານມາ, 
ສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດູ້ 1.411,68 ຕ ີ້ກີບ6, ຫຼຼຸດລົງ -4,54% ແລະ ສາມາດສະໜອງສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ແກ່ສັງຄົມ 
ໄດູ້ 1.388,82 ຕ ີ້ກີບ7, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 9,72% ທຽບກັບທູ້າຍປີຜ່ານມາ. 

                                                 
3 ໃນນີີ້, ມີ 3 ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ; ມີ 1 ທະນາຄານສະເພາະກິດ; ມີ  3 ທະນາຄານຮ່ວມທຶນ; ມີ 8 ທະນາຄານເອກະຊົນ; ມີ 8 

ທະນາຄານທີື່ເປັນບໍລິສັດລ ກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ; ແລະ ມີ 21 ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ. 
4 ໃນນັີ້ນ, ມີ 21 ສະຖາບັນການເງິນທີື່ຮັບເງິນຝາກ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 1 ແຫ່ງ; ມີ 83 ສະຖາບັນການເງິນທີື່ບໍໍ່ຮັບຝາກ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 6 ແຫ່ງ; ມີ 
28 ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ຫຼຼຸດລົງ 2 ແຫ່ງ; ມີ 29 ບໍລິສັດເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ; ມີ 30 ໂຮງຊວດຈ າ, ຫຼຼຸດລົງ 3 ແຫ່ງ ແລະ 
ມີ 3 ບໍລິສັດໂອນເງິນດ່ວນ. 
5 ລວມມີຍອດຊັບສິນຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ, ທີື່ບໍໍ່ຮັບຝາກ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ອ-ເງິນຝາກປະຢັດ. 
6 ລວມມີເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ, ທີື່ບໍໍ່ຮັບຝາກ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ອ-ເງິນຝາກປະຢັດ. 
7 ລວມມີສິນເຊ ື່ອຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ, ທີື່ບໍໍ່ຮັບຝາກ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ອ-ເງິນຝາກປະຢັດ. 
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ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ, ທຫລ ໄດູ້ອອກແຈູ້ງການ8 ອະນຍຸາດໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສາ 
ມາດໄປລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ທຫລ ສ ບຕໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ການຈັດ 
ຕັີ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະ 
ບຽນໃຫູ້ເຄ ື່ອນໄຫວສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ແນໃສ່ເພ ື່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດູ້ານລົບຕໍໍ່ຕະຫຼາດທຶນ. 
ໃນປີ 2020, ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວປິດທີື່ 598.70 ຈຸດ, ຫຼຼຸດລົງ -17.77 %; ການຊ ີ້-ຂາຍຫຼັກຊັບມີມ ນ
ຄ່າທັງໝົດ 72,89 ຕ ີ້ກີບ, ຫຼຼຸດລົງ -1,52% ທຽບໃສ່ປ ີ2019. ໃນນັີ້ນມ ນຄ່າການຊ ີ້-ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງ 
ປະເທດກວມເອົາ 58,67% ຂອງມ ນຄ່າການຊ ີ້ຂາຍທັງໝົດ. ຕໍໍ່ສະພາບການດັົ່ງກ່າວ, ທຫລ ຈະສ ບຕໍໍ່ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວໃຫູ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງເທ ື່ອລະກູ້າວ ເພ ື່ອກາຍເປັນແຫຼ່ງລະດົມທຶນໄລ 
ຍະຍາວຢ່າງແທູ້ຈິງ, ເພ ື່ອສູ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັີ້ນໃຫູ້ແກ່ນັກລົງທ ນໃຫູ້ກັບຄ ນສ ່ຕະຫຼາດທຶນພາຍຫຼັງການແກູ້ໄຂ
ຜົນກະທົບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covit-19 ພູ້ອມທັງພັດທະນາໃຫູ້ສາມາດກູ້າວໄປຄຽງຄ ່
ກັບຕະຫຼາດການເງິນຢ່າງໝັີ້ນຄົງ.  

IV. ດນຸການຊ າລະກບັຕາ່ງປະເທດ 

4.1. ດຸນການຊ າລະລວມ 

 ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ໄດູ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ໂຄງປະກອບທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນຂອງລະບົບດຸນການຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2020 ຄ : ດຸນຊ າລະປົກກະຕິຂາດດຸນ ໃນລະດັບ 115,23 
ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ແລະ ກວມເອົາ 0,6% ຕໍໍ່ GDP. ໃນຂະນະທີື່, ດຸນບັນຊີທຶນ ແລະ ການເງິນ ມີ
ກະແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ ສຸດທິ ໃນລະດັບ 1.179,96 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ແລະ ກວມເອົາ 6,19% ຕໍໍ່ 
GDP (ຮ ບສະແດງ 16 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 13). ໃນທູ້າຍປີ 2020 ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ ່ໃນ
ລະດັບ 1.319,17 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສາມາດກຸູ້ມການນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນ FDI ໄດູ້ເປັນເວລາ 4,81 
ເດ ອນ9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 ສະບັບເລກທີ 251/ທຫລ, ລົງວັນທີ 08 ເມສາ 2020. 
9 ມ ນຄ່າສິນຄູ້ານ າເຂົີ້າທີື່ບໍໍ່ລວມ FDI ສະເລ່ຍຕໍໍ່ເດ ອນໃນປີ 2020 ແມ່ນນ າໃຊູ້ 274,04 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຕົວເລກຄາດຄະເນ) 

ຊຶື່ງເປັນຕົວເລກທີື່ນ າໃຊູ້ລະດັບການນ າເຂົີ້າທີື່ບໍໍ່ລວມການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ເນ ື່ອງຈາກໂຄງການທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ FDI 
ເປັນການໃຊູ້ທຶນຂອງຕົນເອງ ຊຶື່ງບໍໍ່ໄດູ້ກ່ຽວຂູ້ອງກັບຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. 
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ຮ ບສະແດງ 16. ດນຸການຊ າລະກບັຕາ່ງປະເທດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ດນຸບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ

ໃນປີ 2020, ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ ຂາດດຸນໃນລະດັບ 115,23 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ຊຶື່ງ
ຂາດດຸນຫຼຼຸດລົງຈາກ 1.319,56 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ແລະ ຫຼຼຸດລົງ  91,27% ເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານ 

ມາ. ສາເຫດມາຈາກດຸນການຄູ້າເກີນດຸນ, ດຸນລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ ເກີນດຸນຫຼຼຸດລົງ, ດຸນລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ ຂາດດຸນ
ຫຼຼຸດລົງ, ແລະ ດຸນບໍລິການ ຂາດດຸນເພີື່ມຂຶີ້ນ (ຮ ບສະແດງ 17 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 13). 

ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ມ ນຄ່າການຄູ້າຢ ່ໃນລະດັບ 11.485,33 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ໃນປີ 2020, 
ຫຼຼຸດລົງ 4,91% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ດຸນການຄູ້າ ເກີນດຸນໃນລະດັບ 744,54 ລູ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດທຽບເທົົ່າ ເນ ື່ອງຈາກການສົົ່ງອອກໄຟຟ້າເພີື່ມຂຶີ້ນ ແລະ ການນ າເຂົີ້າຫຼຼຸດລົງຍູ້ອນຄວາມຕູ້ອງການພາຍໃນ
ຫຼຼຸດລົງ. ມ ນຄ່າການສົົ່ງອອກ ມີມ ນຄ່າ 6.114,93 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 5,32% ທຽບກັບ
ປີຜ່ານມາ, ສິນຄູ້າສົົ່ງອອກເພີື່ມຂຶີ້ນເປັນຕົີ້ນແມ່ນກະແສໄຟຟ້າ ກວມເອົາ 30,39% ຂອງການສົົ່ງອອກທັງໝົດ; 
ຮອງລົງມາແມ່ນຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ກວມເອົາ 22,61%; ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ກວມເອົາ 12,75%; ອາ 
ຫານປຸງແຕ່ງ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ ແລະ ຢາສ ບ ກວມເອົາ 6,06%; ຜະລິດຕະພັນໄມູ້, ເຍ ີ້ອໄມູ້ ແລະ ເຈູ້ຍ ກວມເອົາ 
5,60%; ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ ກວມເອົາ 4,91%; ເຄ ື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊູ້ໄຟຟ້າອ ື່ນໆກວມເອົາ 
4,70% ຂອງການສົົ່ງອອກທັງໝົດ.  

ໃນຂະນະທີື່, ການນ າເຂົີ້າ ມີມ ນຄ່າ 5.370,40 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ຫຼຼຸດລົງ 14,37% ທຽບ
ກັບປີຜ່ານມາ, ເນ ື່ອງຈາກຄວາມຕູ້ອງການໃຊູ້ຈ່າຍຫຼຼຸດລົງຍູ້ອນມາດຕະການສະກັດກັີ້ນການແຜ່ລະບາດຂອ. ພະ 
ຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ໃນການເຂັີ້ມງວດການສັນຈອນເຄ ື່ອນຍູ້າຍລະຫວ່າງປະເທດ. ຊຶື່ງການນ າເຂົີ້າ
ຫຼຼຸດລົງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການນ າເຂົີ້າເຫຼັກເສັີ້ນ, ເຫຼັກແຜ່ນ ແລະ ໂລຫະອ ື່ນໆ; ຮອງລົງມາເຄ ື່ອງກົນຈັກ-ອຸປະ 
ກອນ; ນ ໍ້າມັນດິບ, ນ ີ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ, ນ ີ້າມັນເຄ ື່ອງ ແລະ ອ ື່ນໆ; ຍານພະຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວຂູ້ອງເປັນຕົີ້ນ. 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ ດຸນບັນຊີທຶນ ແລະ ການເງິນ ດຸນການຊ າລະລວມ (ແກນຂວາ)
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ນອກຈາກນີີ້, ສິນຄູ້ານໍໍາເຂົີ້າຫຼັກ ໄດູ້ແກ່ປະເພດອາຫານ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ,ຢາ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊູ້ສອຍທົົ່ວໄປ ກວມເອົາ 
14,50%; ຮອງລົງມາແມ່ນນໍໍໍ້າມັນດິບ, ນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ, ນ ໍ້າມັນເຄ ື່ອງ ແລະ ອ ື່ນໆ ກວມເອົາ 11,77%; ເຄ ື່ອງ
ຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ກວມເອົາ 11,45%; ເຄ ື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊູ້ໄຟຟ້າອ ື່ນໆ ກວມເອົາ 
10,72%; ເຫຼັກເສັີ້ນ, ເຫຼັກແຜນ່ ແລະ ໂລຫະອ ື່ນໆ ກວມເອົາ 9.81%; ຍານພະຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວ 
ຂູ້ອງ ກວມເອົາ 8.62% ຂອງການນ າເຂົີ້າທັງໝົດ (ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 14). 

 

ຮ ບສະແດງ 17. ໂຄງປະກອບຂອງດນຸບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ດນຸບນັຊທີນຶ ແລະ ບນັຊກີານເງນິ 

ໃນປີ 2020, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ກະແສເງິນ
ລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເນ ື່ອງຈາກການຈ າກັດການເດີນທາງທຸລະກິດຂູ້າມຊາຍແດນ, ລວມ
ທັງກະທົບຕໍໍ່ກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງ ເຂົີ້າມາ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາໂຄງການທີື່ກ າລັງດ າເນີນ
ການ ເປັນຕົີ້ນ ໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງ ຍັງສ ບຕໍໍ່ມີກະແສທຶນເຂົີ້າມາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ດຸນບັນຊີທຶນ 
ເກີນດຸນໃນລະດັບ 12,62 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ຫຼຼຸດລົງ -15,06% ເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ແລະ ດຸນ
ບັນຊີການເງິນ ມີກະແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທ)ິ 1.167,34 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ຫຼຼຸດລົງ -39,93% ເມ ື່ອ
ທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ມີກະແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທິ) 967,71 ລູ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ແລະ ການລົງທຶນອ ື່ນໆມີກະແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທ)ິ 456,15 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ທຽບເທົົ່າ, ໃນຂະນະທີື່ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ມີກະແສເງິນໄຫຼອອກ (ສຸດທິ) 256,51 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ທຽບເທົົ່າ (ຮ ບສະແດງ 18 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 13). ນອກຈາກນີີ້, ປະເທດທີື່ມາລົງທຶນໂດຍກົງຈາກ
ຕ່າງປະເທດຢ  ່ສປປ ລາວ ຫຼາຍກ່ວາໝ ່ ປະກອບມີ ສປ. ຈີນ ກວມເອົາ 87,65%, ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດໄທ 
ກວມເອົາ 4,99% ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ກວມເອົາ 2,52%. ສ່ວນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ
ແຍກຕາມຂະແໜງການທີື່ມາລົງທຶນຫຼາຍກ່ວາໝ ່ ໃນປີ 2020 ແມ່ນຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ ກວມເອົາ 49,07%; ຮອງ
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ແຫ່ຼງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ດຸນການຄູ້າ ດຸນບໍລິການ ລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ ສຸດທິ ລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ ສຸດທິ ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ
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ລົງມາແມ່ນຂະແໜງກະສິກ າ, ປ່າໄມູ້ ແລະ ການປະມົງ ກວມເອົາ 18,50%; ຂະແໜງການເງິນ ກວມເອົາ 
15,45% ແລະ ຂະແໜງການໄຟຟ້າ ກວມເອົາ 7,73% ຂອງການລົງທຶນ FDI ທັງໝົດ. 

 

ຮ ບສະແດງ 18. ໂຄງປະກອບຂອງດນຸບນັຊກີານເງນິ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດຂອງລດັຖະບານ 

ຮອດທູ້າຍປີ 2020 (ຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ), ຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ມີຈ ານວນ 
10.610,34 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ,  ເພີື່ມຂຶີ້ນ 6,79% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 
55,66% ຕໍໍ່ GDP. ຍູ້ອນແນວນັີ້ນ, ໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕາງປະເທດຂອງລັດຖະບານຍັງຢ ່ໃນລະດັບສ ງ ແລະ ຢ ່ໃນສະຖາ 
ນະທີື່ອ່ອນແອໃນຊຼຸມປີທີື່ຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດທີື່ເປັນພັນທະບັດ ມີຈ ານວນ 1.387,25 

ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ, ຫຼຼຸດລົງ -13,76% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 13,07% ຕໍໍ່ 
ຍອດໜີີ້ສິນທັງໝົດ. ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ຍອດເງິນກ ູ້ຢ ມ ມີຈ ານວນ  9.223,09 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ, 
ເພີື່ມຂຶີ້ນ 10,75% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ໂຄງປະກອບຂອງເງິນກ ູ້ຢ ມຂອງລັດຖະບານ ປະ 
ກອບດູ້ວຍ 3 ຮ ບແບບ ໃນນັີ້ນ, (1) ເປັນເງິນກ ູ້ຢ ມຮ ບແບບສອງຝ່າຍ ມີມ ນຄ່າ 6.671,38 ລູ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດທຽບເທົົ່າ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 10,12% ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍສຸດເຖິງ 62,88% ຂອງ ຍອດໜີີ້ສິນທັງໝົດ; 

(2) ເປັນເງິນກ ູ້ຢ ມຮ ບແບບຫຼາຍຝ່າຍ ມີມ ນຄ່າ 1.763,38 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 4,48% 

ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 16,62% ຂອງ ຍອດໜີີ້ສິນທັງໝົດ ; ແລະ (3) ເປັນເງິນກ ູ້ຢ ມທະນາຄານທຸລະກິດ ມີ
ມ ນຄ່າ 787,81 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ,  ເພີື່ມຂຶີ້ນ 35,57% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມອັດຕາ
ສ່ວນ 7,42% ຂອງຍອດໜີີ້ສິນທັງໝົດ (ຮ ບສະແດງ 19 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 15). 
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ແຫ່ຼງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ການລົງທຶນໂດຍກົງ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ການລົງທຶນອ ື່ນໆ ດຸນບັນຊີການເງິນ
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ຮ ບສະແດງ 19. ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ທາ່ອຽ່ງທາງດູ້ານເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021 

ທຫລ ຄາດວ່າ ສະພາບເສດຖະກິດ ໃນປີ 2021 ຈະມີການຟ ີ້ນຕົວເທ ື່ອລະກູ້າວ, ສອດຄ່ອງກັບການ
ຄາດຄະເນຂອງລັດຖະບານ ທີື່ຄາດວ່າ ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,8%, ໂດຍໄດູ້ຮັບການຂັບ
ເຄ ື່ອນຈາກໂຄງການພ ີ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ຍັງສ ບຕໍໍ່ ແລະ ການສົົ່ງອອກທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ
ໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ບໍໍ່ເຕັນ, ໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີື່ມີແຜນຈະສ າເລັດ ແລະ 
ເປີດໃຫູ້ບໍລິການໃນເດ ອນທັນວາ 2021, ເຊິື່ງຈະເປັນສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດູ້ານການຄູ້າ ແລະ ການ
ລົງທຶນຢ ່ພາຍໃນປະເທດໃຫູ້ດີຂຶີ້ນ; ໃນຂະນະທີ, ພາກການສົົ່ງອອກ ຄາດວ່າຈະຄ່ອຍໆປັບຕົວດີຂຶີ້ນ ຕາມການ
ຟ ີ້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດບັນດາປະເທດຄ ່ຮ່ວມທາງການຄູ້າ (ໂດຍສະເພາະ ສປ. ຈີນ, ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ ປະ 
ເທດໄທ). ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜູ້າການພັດທະນາດູ້ານການສົົ່ງອອກ, ສັນຍາຊ ີ້ໄຟຟ້າທີື່ໄດູ້ເຊັນກັນກ່ອນການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ຈະເປັນສິື່ງທີື່ຮັບປະກັນທາງດູ້ານລາຍຮັບໃນການສົົ່ງອອກກະ 
ແສພະລັງໄຟຟ້າ; ໃນຂະນະທີື່, ຄວາມຕູ້ອງການມວນລວມຂອງໂລກ ແລະ ບັນຍາກາດການລົງທຶນພາຍໃນ
ປະເທດ ຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບການເກັບລາຍຮັບຈາກການສົົ່ງອອກແຮ່ທາດ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍຮັບຈາກ
ການທ່ອງທ່ຽວ ອາດຈະຍັງສ ບຕໍໍ່ຫຼຼຸດລົງ. ສ າລັບດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ ຄາດວ່າຈະຂາດດຸນຫຼຼຸດລົງ ເນ ື່ອງຈາກ
ການນ າເຂົີ້າການບໍລິການຫຼຼຸດລົງ ແລະ ກະແສເງິນໄຫຼອອກ (ສຸດທ)ິ ຂອງດຸນລາຍໄດູ້ຫຼຼຸດລົງ. ເນ ື່ອງຈາກອຸປະສົງ
ພາຍໃນປະເທດຈະເຮັດໃຫູ້ມີຄວາມຕູ້ອງການຊົມໃຊູ້ເພີື່ມຂຶີ້ນ, ສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ລະດັບລາຄາສິນຄູ້າ ແລະ ລາຄານ ໍ້າມັນ
ເຊ ີ້ອໄຟພາຍໃນປະເທດ, ຄວາມກົດດັນຕໍໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ; ເງິນເຟີີ້ ຄາດວ່າຈະຢ ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າກວ່າ ໃນລະດັບ 
5-7%. ສ າລັບງົບປະມານພາກລັດ, ການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງໜີີ້ຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຂາດດຸນງົບ 
ປະມານຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ຈະເປັນສິື່ງທີື່ເຝົີ້າລະວັງຂອງກິດຈະກ າຕ່າງໆທາງເສດຖະກິດ. 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ.

ອັດຕາສ່ວນໜີີ້ສນິທີື່ເປັນພັນທະບັດ ຕໍໍ່ໜີີ້ສິນທັງໝົດ ອັດຕາສ່ວນໜີີ້ສນິທີື່ເປັນເງິນກ ູ້ຮ ບແບບສອງຝ່າຍ ຕໍໍ່ໜີີ້ສິນທັງໝົດ
ອັດຕາສ່ວນໜີີ້ສນິທີື່ເປັນເງິນກ ູ້ຮ ບແບບຫຼາຍຝ່າຍ ຕໍໍ່ໜີີ້ສິນທັງໝົດ ອັດຕາສ່ວນໜີີ້ສນິທີື່ເປັນເງິນກ ູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ຕໍໍ່ໜີີ້ສິນທັງໝົດ
ຍອດເຫຼ ອໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດ ຕໍໍ່ GDP (ແກນຂວາມ )
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ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ສະໜັບສະໜ ນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັີ້ນທ່ຽງ, ຊຼຸກຍ ູ້ການຟ ີ້ນຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ 
ລາວ ແບບຍ ນຍົງ, ການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 
ບັນດາປະເທດຄ ່ຮ່ວມທາງການຄູ້າ ແລະ ການລົງທຶນທີື່ສ າຄັນ ພູ້ອມທັງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການ 
ເງິນ, ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫຼາຍ. ດັົ່ງນັີ້ນ, ທຫລ ຈະ
ສ ບຕໍໍ່ຕິດຕາມເຝົີ້າລະວັງສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ Covid-19 ຢ່າງໃກູ້ຊິດ ແລະ 
ຜົນກະທົບຕໍໍ່ກັບຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ໃນຂະນະທີື່, ກະກຽມວາງມາດຕະການ
ເພີື່ມຕ ື່ມເພ ື່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດູ້ານເງິນຕາ-ການເງິນ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ
ທາງດູ້ານລາຄາ, ພູ້ອມທັງສະໜັບສະໜ ນຄວາມຍ ດຍຸ່ນທາງດູ້ານເສດຖະກິດໃນຕໍໍ່ໜູ້າ.  
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ສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ;  

ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ; 

ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທ່ານ ນ. ຄ າຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;     

ກ າມະການສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄູ້າ;           
ກ າມະການສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄ າ ດວງສະຫວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້;  
ກ າມະການສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທ່ານ ນ. ທິບພະກອນ ທ າມະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ,  

ຮອງຫົວໜູ້າຫູ້ອງວ່າການສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;  

ກ າມະການສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງຫົວໜູ້າສະຖາບັນຄົີ້ນຄວູ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ;  

ກ າມະການສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພ ເພັດ ກູ້ຽວພິລາວົງ ຄະນະບໍດີຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ,  

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;  

ກ າມະການສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ຄະນະຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ຄ າວົງ ທິບພະວົງ ຮອງຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 
 

 

 

 

ຊວ່ຍວຽກຄະນະຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

 

ທ່ານ ບຸນໄທ ສຸພັດທອນ ຊ່ວຍວຽກຄະນະຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
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ບນັດາຫົວໜູ້າກົມ ຢ ທ່ະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ  
 

ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກູ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜູ້າຫູ້ອງການ 

ທ່ານ ພານຸສັກ ແກ່ນວົງພະຈັນ ຫົວໜູ້າກົມຈັດຕັີ້ງແລະພະນັກງານ 

ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜູ້າກົມກວດກາພາຍໃນ 

ທ່ານ ຄ າພຸດ ສິດທິລາດ ຫົວໜູ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ 
ທ່ານ ນ. ໂພທິຈັນ ທ າມະເທວາ ວ່າການຫົວໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ຫົວໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ 
ທ່ານ ຄ າແກູ້ວ ວິສີສົມບັດ ວ່າການຫົວໜູ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ 
ທ່ານ ນ. ຟອງຈິນດາ ແສງສຸລິວົງ ຫົວໜູ້າກົມຮ່ວມມ ສາກົນ 
ທ່ານ ນ. ຂັນແກູ້ວ ຫຼູ້າມະນີເງົາ ຫົວໜູ້າກົມບັນຊີ ແລະ ການເງິນ 
ທ່ານ ບຸນທະວີ ສຸກດາວົງ ວ່າການຫົວໜູ້າກົມພິມຈ າໜ່າຍ 
ທ່ານ ໄຂ່ແກູ້ວ ຫຼວງສີວິໄລ ຫົວໜູ້າເຕັກໂນໂລຊີຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ 
ທ່ານ ໄຊລ ຊາ ຜຸຍຍະວົງ ວ່າການຫົວໜູ້າກົມນິຕິກ າ 
ທ່ານ ສຸລິສັກ ທ ານຸວົງ ຫົວໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງລະບົບຊ າລະສະສາງ 

 

 

ກົງຈກັການຈດັຕັີ້ງທຽບເທົົ່າກົມ ຢ ທ່ະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

 
ທ່ານ ປອ. ສັນຕິ ພົນເມ ອງລາວ ຫົວໜູ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ 
ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜູ້າສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງຫັຼກຊັບ 
ທ່ານ ນ. ແພງສີ ແພງເມ ອງ ຫົວໜູ້າສ ານັກງານຂໍໍ້ມ ນຕູ້ານການຟອກເງິນ 
ທ່ານ ນ. ຄ າເຜີຍ ວໍລະເດດ ວ່າການຫົວໜູ້າໂຮງພິມທະນະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ທ່ານ ນ. ທິບພາວັນ ຈັນທະຜາສຸກ ວ່າການຫົວໜູ້າສ ນບໍລິການເກັບຊ ີ້ໜີີ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜີີ້ 
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ກົງຈກັການຈດັຕັີ້ງຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຢ ທູ່້ອງຖິື່ນ 

 

ທ່ານ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
ທ່ານ ນວນຕາ ແກູ້ວມະນີ ຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກໃຕູ້ ແຂວງຈ າປາສັກ 

ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ ຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

ທ່ານ ໂພຕະມີ ພຸດທະວົງ ວ່າການຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງອຸດົມໄຊ 

ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິື່ງບຸບຜາ ວ່າການຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
 

 

 

ພາກສວ່ນທີື່ຂຶີ້ນກັບການຊີີ້ນ າຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

 

ທ່ານ ນ. ແສງດາວວີ ວົງຄ າຊາວ ຫົວໜູ້າສ ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ 

ທ່ານ ອ໊ອດ ພົນຊຽງດີ ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບລາວ 

ທ່ານ ນ. ວິນຄ າ ລຸນທອນ ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
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ແຜນວາດ. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັີ້ງຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

*: ລາຄາຄົງທີື່ ແມ່ນອີງໃສ່ຖານປີ 2012 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 

  

ຕາຕະລາງທ ີ1. ຕວົເລກຊີີ້ບອກເສດຖະກິດທີື່ສ າຄັນຂອງ ສປປ ລາວ 

 

ລາຍການ 2016 2017 2018 2019(P) 2020(P) 

ຂະແໜງການຜະລດິ (ການປ່ຽນແປງຄດິເປັນສວ່ນຮູ້ອຍ) 
 

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີື່*  7,02 6,85 6,29 5,46 3,28 

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ທູ້າຍປ ີ 2,49 0,15 1,48 6,28 3,19 

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ 1,60 0,83 2,04 3,32 5,07 

ການເງນິຂອງລດັ (ເປີເຊນັຕໍໍ່ GDP)  2016 2017 2018 2019(R) 2020(P) 

ລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດ  16,37 16,28 15,71 15,58 12,66 

ລາຍຮັບພາຍໃນ 15,02 14,62 14,30 13,84 11,13 

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ 1,35 1,67 1,41 1,74 1,49 

ເງິນປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ - - - 0,12 0,04 

ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ 21,52 21,83 20,34 18,83 17,88 

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ 15,46 12,55 12,09 12,63 11,43 

ລາຍຈ່າຍລົງທຶນ 6,07 9,29 8,25 6,19 6,44 

ດຸນງົບປະມານ -5,15 -5,55 -4,63 -3,25 -5,22 

ດຸນງົບປະມານ (ບໍໍ່ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ) -6,51 -7,21 -6,04 -4,99 -6,74 

ຂະແໜງເງນິຕາ (ການປ່ຽນແປງຄດິເປັນສວ່ນຮູ້ອຍ) 2016 2017 2018 2019(P) 2020(P) 

ປະລິມານເງິນ (M2) 10,90 12,23 8,37 18,85 16,33 

ຂະແໜງການເງນິຕາ່ງປະເທດ (ເປີເຊນັຕໍໍ່ GDP) 2016(R) 2017(R) 2018(R) 2019(P) 2020(P) 

ດຸນການຊ າລະລວມ -1,08 1,18 -0,79 0,66 1,68 

ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ  -8,71 -7,38 -9,10 -6,99 -0,60 

ດຸນການຄູ້າ -7,09 -4,65 -5,00 -2,47 -3,89 

ດຸນບັນຊີການເງິນ -15,93 -12,73 -12,09 -10,30 -6,10 

ຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດ 46,42 51,16 52,67 52,64 55,66 

ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ (ລູ້ານໂດລາສະຫະລດັ) 814,92 1.016,05 873,17 997,25 1.319,17 

   ຕົວເລກກຸູ້ມການນ າເຂົີ້າຕໍໍ່ເດ ອນ (ບໍໍ່ລວມການນ າເຂົີ້າ
ສິນຄູ້າຂອງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່) 

5,26 4,39 3,23 3,59 4,81 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 *: ລາຄາຄົງທີື່ ແມ່ນອີງໃສ່ຖານປີ 2012    
 **: ອາກອນຕ ໍ່າສຸດ, ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ, ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ, ອາກອນຊົມໃຊູ້ ແລະ ພາສີນ າເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ          
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.  
                 

 

 

ຕາຕະລາງທ ີ2. ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຄິດໄລຕ່າມມ ນຄ່າເພີື່ມ (ຕ ີ້ກີບ) 

  

ລາຍການ 2016 2017 2018 2019 2020(P) 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາໃນປີ  129.279   140.698   152.414   162.657   172.612  

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕໍໍ່ຫົວຄນົ (ໂດລາສະຫະລດັ)  2.343   2.472   2.585   2.632   2.642  

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ* 7,02% 6,85% 6,29% 5,46% 3,28% 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄງົທີື່*  108.916   116.377   123.696   130.447   134.720  

ກະສກິ າ  17.254   17.750   17.974   18.194   18.404  

ປ ກຝັງ  11.289   11.710   11.767   11.686   11.584  

ລູ້ຽງສັດ  2.301   2.437   2.510   2.637   2.772  

ປ່າໄມູ້  1.229   1.090   1.066   1.111   1.154  

ປະມົງ  2.435   2.513   2.631   2.761   2.894  

ອຸດສາຫະກ າ  36.667   40.923   44.119   46.591   50.880  

ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ  11.052   10.579   9.891   9.885   8.233  

   ອຸດສະຫະກ າ ຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານ  1.645   1.721   1.792   1.902   1.928  

   ອຸດສະຫະກ າ ຜະລິດເຄ ື່ອງດ ື່ມ ແລະ ຢາສ ບ  1.627   1.627   1.703   1.814   1.870  

   ອຸດສະຫະກ າ ຜະລິດແຜ່ນແພ, ເຄ ື່ອງນຸ່ງຮົົ່ມ, ເກີບ ແລະ ເຄ ື່ອງໜງັ  1.368   1.378   1.413   1.457   1.464  

   ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງອ ື່ນໆ  4.331   4.642   5.044   5.449   6.724  

   ພະລັງງານໄຟຟ້າ   9.539   12.629   14.089   13.808   16.640  

   ນ ໍ້າປະປາ ແລະ ບ າບັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ  285   301   322   342   360  

   ການກໍໍ່ສູ້າງ  6.820   8.046   9.864   11.936   13.661  

ການບໍລກິານ  43.943   45.882   49.044   52.409   51.783  

ຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ, ສູ້ອມແປງພາຫະນະ  14.516   15.566   17.231   18.658   18.899  

ຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງ  1.606   1.715   1.798   1.944   1.888  

ກິດຈະກ າທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ບໍລິການອາຫານ  3.162   3.010   3.242   3.502   1.574  

ຂ່າວສານ ແລະ ການສ ື່ສານ  2.013   2.100   2.304   2.466   2.678  

ກິດຈະກ າການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ  2.466   2.704   2.970   3.217   3.257  

ກິດຈະກ າອະສັງຫາລິມະຊັບ  7.401   7.660   8.031   8.660   8.869  

ການບໍລິການສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ  1.518   1.564   1.677   1.827   1.904  

ລັດບໍລິຫານ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  7.128   7.331   7.480   7.695   8.133  

ການສຶກສາ  1.892   1.931   1.963   2.004   2.048  

ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  519   522   526   546   571  

ບໍລິການອ ື່ນໆ  1.723   1.777   1.823   1.888   1.962  

ລວມຍອດມ ນຄ່າເພີື່ມທັງໝດົທຸກຂະແໜງການ  97.865   104.555   111.138   117.194   121.067  

ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ, ສຸດທິ**  11.051   11.822   12.558   13.253   13.653  
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ:  ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.                                                
 

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

ໝວດສນິຄູ້າ 2016 2017 2018 2019 2020 

ດດັຊະນລີາຄາຜ ູ້ຊມົໃຊູ້ລວມ 12 ໝວດສນິຄູ້າ 101,30 102,14 104,23 107,69 113,15 

ທງັ 12 ໝວດ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ 101,50 101,99 103,79 107,31 113,05 

ທງັ 12 ໝວດ, ບໍໍ່ລວມອາຫານສດົ 100,23 101,78 104,62 106,85 109,21 

ທງັ 12 ໝວດ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ ແລະ ອາຫານສດົ 100,48 101,47 103,74 106,07 108,72 

ດດັຊະນແີຕລ່ະໝວດສນິຄູ້າ      

1. ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມທີື່ບໍໍ່ມີທາດເຫຼົີ້າ 102,66 102,57 103,84 108,70 117,98 

2. ໝວດເຫຼົີ້າ ແລະ ຢາສ ບ 100,68 101,34 102,23 104,91 106,20 

3. ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ 100,42 102,83 108,44 112,29 117,48 

4. ໝວດທີື່ພັກອາໄສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງຫຸງຕົີ້ມ 101,34 101,94 103,86 104,77 105,37 

5. ໝວດເຄ ື່ອງໃຊູ້ໃນເຮ ອນ 100,52 101,59 102,92 105,27 110,23 

6. ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ 100,20 101,16 102,30 103,92 109,12 

7. ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ 99,41 102,25 106,67 109,07 110,39 

8. ໝວດໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 99,97 99,90 101,57 103,75 107,96 

9. ໝວດການບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ 100,10 100,25 100,26 102,45 104,21 

10. ໝວດການສຶກສາ 100,13 100,58 101,05 102,00 102,87 

11. ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 100,78 101,93 104,40 106,43 105,41 

12. ໝວດສິນຄູ້າ ແລະ ການບໍລິການອ ື່ນໆ 100,67 102,04 103,55 106,59 115,76 
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ຕາຕະລາງທ ີ4. ອດັຕາເງນິເຟີີ້ (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໝວດສິນຄູ້າ 2016 2017 2018 2019 2020 

ເງນິເຟີີ້ລວມ 1,60 0,83 2,04 3,32 5,07 

ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ 2,54 0,48 1,77 3,39 5,36 

ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມອາຫານສດົ -0,37 1,55 2,79 2,14 2,21 

ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ ແລະ ອາຫານສດົ 1,04 0,99 2,24 2,25 2,49 

ອດັຕາເງນິເຟີີ້ແຕລ່ະໝວດສນິຄູ້າ (%)      

1. ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບໍໍ່ມີທາດເຫຼົີ້າ 4,29 -0,08 1,24 ,24 8,53 

2. ໝວດເຫຼົີ້າ ແລະ ຢາສ ບ 1,69 0,65 0,88 0,88 1,22 

3. ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ 2,00 2,41 5,45 5,45 4,62 

4. ໝວດທີື່ພັກອາໄສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງຫຸງຕົີ້ມ 1,42 0,60 1,88 1,88 0,57 

5. ໝວດເຄ ື່ອງໃຊູ້ໃນເຮ ອນ 0,58 1,07 1,31 1,31 4,71 

6. ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ 2,58 0,96 1,12 1,13 5,00 

7. ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ -3,53 2,86 4,33 4,33 1,21 

8. ໝວດໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 0,08 -0,07 1,67 1,68 4,06 

9. ໝວດການບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ 0,28 0,14 0,01 0,02 1,72 

10. ໝວດການສຶກສາ 0,18 0,45 0,47 0,47 0,85 

11. ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 1,44 1,15 2,42 2,42 -0,96 

12. ໝວດສິນຄູ້າ ແລະ ການບໍລິການອ ື່ນໆ 1,01 1,36 1,48 1,48 8,60 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ:  ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
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ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2017, ການເກັບກ າສັງລວມຂໍໍ້ມ ນພາກງົບປະມານ ໄດູ້ປັບປຸງຮ ບແບບການລາຍງານ ຈາກລະບົບການລາຍງານແບບສົກປີງົບປະ 
ມານ ມາເປັນລະບົບການລາຍງານແບບປປີະຕິທິນ. 

P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ. 
 

 

ຕາຕະລາງທ ີ5. ຖານະການເງນິຂອງລດັ (ຕ ີ້ກີບ) 

ລາຍການ 2016 2017 2018 2019(R) 2020(P) 

ລາຍຮບັລວມ  21.162,83   22.925,01   23.943,78   25.340,53   21.845,75  

ລາຍຮບັພາຍໃນ  19.413,88   20.579,48   21.795,66   22.511,34   19.215,59  

ລາຍຮັບພາສີອາກອນ  16.426,64   16.918,44   17.032,24   17.747,94   15.764,60  

ລາຍຮັບບໍໍ່ແມ່ນພາສີອາກອນ  2.987,24   3.661,04   4.763,42   4.763,40   3.450,99  

ເງນິຊວ່ຍເຫຼ ອລູ້າ  1.748,95   2.345,53   2.148,12   2.632,19   2.565,28  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າສ າລັບໂຄງການ  774,27   876,91   684,57   711,29   841,24  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສ າລັບໂຄງການ   974,68   1.360,01   1.142,00   1.736,00   1.724,04  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສ າລັບໂຄງການ (ຍີື່ປຸ່ນ)  -     -     -     -     -    

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າໂຄງການດັດແກູ້ມະຫາພາກ  -     108,62   321,55   184,90   -    

ເງນິປະກອບສວ່ນຂອງສງັຄມົ  -     -     -     197,00   64,88  

ລາຍຈາ່ຍລວມ  27.824,77   30.736,00   31.002,85   30.623,68   30.858,17  

ລາຍຈາ່ຍບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  19.981,34   17.662,14   18.430,24   20.547,31   19.735,62  

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ (ບໍໍ່ແມ່ນດອກເບູ້ຍ)  18.397,15   15.751,35   15.841,91   17.678,99   17.126,14  

ຊ າລະດອກເບູ້ຍ  1.584,19   1.910,80   2.588,33   2.868,32   2.609,48  

     ຕ່າງປະເທດ  1.237,53   1.490,84   2.084,40   2.428,21   2.100,26  

ລາຍຈາ່ຍລງົທຶນ  7.843,42   13.073,86   12.572,61   10.076,37   11.122,56  

ດນຸເງນິສດົປົກກະຕ ິ  -567,47  2.917,34   3.365,42   1.964,03   -520,03 

ດນຸງບົປະມານ  -6.661,94  -7.810,99  -7.059,06  -5.283,15  -9.012,42 

(ບໍໍ່ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ)  -8.410,89  -10.156,52  -9.207,19  -8.112,34  -11.642,58 

ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ  6.661,95   7.810,99   7.059,06   5.283,15   9.012,42  

ແຫ່ຼງທຶນພາຍໃນ  4.491,18   595,25   1.608,05   33,53  4.792,16  

ລະບົບທະນາຄານ  3.803,74   351,31   916,65   -863,56  3.884,50  

(ການເຄ ື່ອນໄຫວ) ບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານ
ຢ ່ລະບົບທະນາຄານ 

 -  -  -  -  507,11  

(ສິນເຊ ື່ອ) ລະບົບທະນາຄານ  2.404,32   -975,98  2.295,39   -915,72     1.200,00  

ຊ າລະເງິນລ່ວງໜູ້າໃຫູ້ ທຫລ  -  -  -     1.000,00     -2.200,00 

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -     -     2.528,70   3.752,25   6.916,61  

(ໄຖ່ຖອນ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -1.510,58  -2.856,01  -3.628,32  -4.700,09  -2.539,22 

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ  2.910,00   4.183,30   617,18   -     -    

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

ບໍໍ່ແມ່ນລະບົບທະນາຄານ  687,44   243,94   691,41   897,10   907,66  

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -     -     -     -     -    

(ໄຖ່ຖອນ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -     -     -     -     -    

ຂາຍຊັບສິນ + ເງິນຊ າລະຕົີ້ນທຶນ  387,35   60,41   383,27   257,28   61,09  

ພັນທະບັດຊ າລະໜີີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ  -  -  -     144,47      -    

ເງິນເກີນແຜນ  -  -  -     -   249,32  

ຍອດເຫຼ ອຜ່ານມາ  -  -  -     363,42   274,27  

ຜິດດ່ຽງ  300,09   183,53   308,14   131,93  322,98  

ແຫ່ຼງທຶນຕາ່ງປະເທດ (ສດຸທິ)  2.170,77   7.215,74   5.451,01   5.249,62   4.220,26  

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ  -     3.500,11   1.822,56   1.350,00   -    

ເງິນກ ູ້ຢ ມມາດຸ່ນດ່ຽງ (ເປັນເງິນກ ູ້ຜ່ອນຜັນ)  -  -  -     3.606,55   -    

ເງິນກ ູ້ຢ ມຕາມແຜນງານ  136,03   327,71   -     -     3.852,16  

ເງິນກ ູ້ຢ ມໂຄງການ  3.122,31   5.647,52   6.444,03   3.381,57   5.167,75  

ເງິນຊ າລະຕົີ້ນທຶນເງິນກ ູ້ຢ ມ  -1.837,71  -2.285,66  -3.427,58  -4.127,93  -5.868,69 

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນໂຄງການ (ຈາກຍີື່ປຸ່ນ)  -     -     -     -     -    

ກ ູ້ຢ ມຕໍໍ່ສຸດທິ 750,15  26,07  612,00  1.039,42  1.069,04  
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ຕາຕະລາງທ ີ6. ລາຍຮບັງບົປະມານ (ຕ ີ້ກີບ) 

ລາຍການ 2016 2017 2018 2019(R) 2020(P) 

1. ລາຍຮບັພາສ-ີອາກອນ  16.426,63   16.918,44   17.032,24   17.747,94   15.764,60  

ອາກອນກ າໄລ  1.750,85   1.979,66   2.073,34   2.209,25   1.727,75  

ອາກອນລາຍໄດູ້  1.623,84   1.602,58   1.619,01   1.646,45   1.450,88  

ອາກອນທີື່ດິນ  105,33   113,15   188,12   201,32   188,37  

ຄ່າຈົດທະບຽນທຸລະກິດ  -     -     -     -     -    

ອາກອນຕ ໍ່າສຸດ  -  -     -     -     -    

ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ  -  -     -     -     -    

ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ  4.688,01   4.934,30   5.201,47   5.412,97   4.720,51  

ອາກອນຊົມໃຊູ້  4.124,31   4.233,96   4.742,82   4.971,97   3.601,52  

ພາສີຂາເຂົີ້າ  1.655,01   970,57   1.059,23   978,84   1.070,01  

ພາສີຂາອອກ  49,45   28,99   37,82   45,05   14,84  

ຄ່າທ ານຽມຈົດທະບຽນ  69,47   74,46   46,55   33,58   55,23  

ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ  1.389,47   1.664,72   966,48   1.068,46   2.009,46  

ອາກອນຈາກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ  474,11   609,71   641,23   620,46   562,72  

ຄ່າພາກຫຼວງໄມູ້  127,44   335,45   37,96   21,86   44,17  

ຄ່າພາກຫຼວງໄຟຟ້າ  369,35   370,88   418,21   537,71   319,15  

2. ລາຍຮບັທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພາສ-ີອາກອນ  2.987,24   3.661,04   4.763,42   4.763,40   3.450,99  

ຄ່າເຊົົ່າ  69,39   69,96   44,51   54,62   44,78  

ຄ່າສ າປະທານ  85,02   61,25   90,00   114,37   79,76  

ຄ່າປັບໄໝ  179,64   83,30   49,93   34,66   36,02  

ລາຍຮັບບໍລິຫານວິຊາການ  981,03   881,45   805,75   926,03   931,61  

ເງິນປັນຜົນ ແລະ ຄ່າຫຼຼຸູ້ຍຫູ້ຽນ  623,94   934,09   1.249,31   975,81   656,03  

ດອກເບູ້ຍ  423,83   838,88   830,82   702,26   402,39  

ຄ່າບິນຜ່ານ  594,91   656,95   826,17   842,66   413,46  

ກອງທຶນຮັກສາປ່າໄມູ້  6,80   4,28   676,42   685,78   608,41  

ອ ື່ນໆ  22,69   130,88   190,51   427,21   278,53  

ລາຍຮບັພາສ-ີອາກອນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພາສອີາກອນ  19.413,87   20.579,48   21.795,66   22.511,34   19.215,59  

ຂາຍຊັບສິນ  387,35   87,44   383,27   257,28   61,09  

ຮັບຊ າລະຄ ນຕົີ້ນທຶນ  750,15   259,39   612,00   1.039,42   1.069,04  

ລາຍຮບັທັງໝດົລວມກັບຮບັຊ າລະຕົີ້ນທຶນຄ ນ  20.551,37   20.926,31   22.790,93   23.808,04   20.345,72  

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2017, ການເກັບກ າສັງລວມຂໍໍ້ມ ນພາກງົບປະມານ ໄດູ້ປັບປຸງຮ ບແບບການລາຍງານ ຈາກລະບົບການລາຍງານແບບສົກປີງົບປະມານ ມາ
ເປັນ ລະບົບການລາຍງານແບບປີປະຕິທິນ. 

P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ. 
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

 
 

ຕາຕະລາງທ ີ7. ຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ (ຕ ີ້ກີບ) 

 

ລາຍການ 2016 2017 2018 2019 2020(P) 

ຊບັສິນຕາ່ງປະເທດສດຸທິ  6.119,57   7.838,78   6.853,36   8.224,86   11.575,93  

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ  6.682,35   8.443,34   7.462,12   8.853,58   12.261,64  

ໜີີ້ສິນຕ່າງປະເທດ  -562,78  -604,56  -608,76  -628,72  -685,71 

ຊບັສິນພາຍໃນສດຸທິ  14.715,58   14.973,61   17.019,26   19.100,40   20.893,24  

ສິນເຊ ື່ອພາຍໃນ  12.916,96   12.439,36   13.789,79   14.199,58   16.969,79  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານສຸດທິ  -4,63  -743,44  406,31   839,17   1.173,38  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານ  1.094,64   1.346,64   1.344,01   2.746,82   2.509,49  

ເງິນຝາກລັດຖະບານ  -1.099,27  -2.090,08  -937,70  -1.907,65  -1.336,11 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ  6.454,05   6.425,42   6.343,44   6.379,03   6.242,90  

   ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດວິສາຫະກິດ  6.454,05   6.425,42   6.343,44   6.379,03   6.242,90  

   ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ  -  - - - - 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ສະຖາບັນການເງິນ  6.467,54   6.757,38   7.040,04   6.981,39   9.553,51  

ພນັທະບັດທະນາຄານກາງ  -2.902,80  -3.357,24  -3.452,58  -2.886,41  -2.192,76 

ລາຍການອ ື່ນໆສດຸທິ  4.701,42   5.891,49   6.682,05   7.787,22   6.116,22  

ຖານເງນິຕາ  20.835,15   22.812,38   23.872,62   27.325,26   32.469,17  

ເງິນສົດຢ ່ຂອດຈໍລະຈອນ  7.836,89   8.823,22   9.200,23   10.990,13   12.195,01  

ເງິນຝາກ   12.998,26   13.989,16   14.672,39   16.335,13   20.274,16  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  9.051,13   9.941,68   10.694,05   11.895,26   15.714,99  

ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ  3.471,58   3.714,24   3.624,76   3.860,49   4.093,95  

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງ ທທກ  463,42   325,73   245,01   534,53   403,24  

ເງິນຝາກຂອງພາກສ່ວນອ ື່ນໆ  12,13   7,51   108,57   44,85   61,98  
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

 
 

 

ຕາຕະລາງທ ີ8. ຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ (ຕ ີ້ກີບ) 

ລາຍການ 2016 2017 2018 2019 2020(P) 

ຊບັສິນຕາ່ງປະເທດສດຸທິ  -17.387,90  -15.608,08  -16.101,65  -15.485,24  -13.627,28 

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ  8.898,10   9.994,44   9.697,10   11.915,42   14.142,70  

ໜີີ້ສິນຕ່າງປະເທດ  -26.286,00  -25.602,52  -25.798,75  -27.400,66  -27.769,98 

ຄງັສະສມົສດຸທິ  18.966,00   19.718,78   20.215,29   28.894,61   35.608,19  

ຄັງສະສົມ  24.748,80   25.722,31   26.568,30   34.261,18   42.131,46  

ເງິນກ ູ້ຢ ມຈາກ ທຫລ  -5.782,10  -6.003,53  -6.353,01  -5.366,57  -6.523,27 

ສນິເຊ ື່ອໃຫູ້ລດັຖະບານສດຸທິ  4.377,80   2.466,28   6.181,70   3.747,83   6.456,31  

ເປັນສະກຸນເງິນກີບ  5.348,60   3.279,13   6.442,87   4.496,28  7.078,35  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  -970,80  -812,85  -261,17  -748,45  -622,03 

ຊບັສິນພາຍໃນສດຸທິ (ຍກົເວັີ້ນສນິເຊ ື່ອໃຫູ້ລດັຖະບານ)  55.036,70   61.455,49   63.377,51   70.402,92   74.083,58  

   ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ  59.745,40   66.939,31   69.052,63   74.628,28   78.237,87  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  31.269,40   33.589,44   35.290,99   38.686,21   40.012,02  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນລັດວິສາຫະກິດ  6.717,50   6.399,88   5.855,45   6.084,65   5.936,55  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  6.418,20   6.080,93   5.512,20   5.691,32   5.507,17  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ  53.027,90   60.539,43   63.197,18   68.543,63   72.301,32  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  24.851,20   27.508,51   29.778,79   32.994,90   34.504,85  

ຊບັສິນອ ື່ນໆສດຸທິ  -4.708,70  -5.483,82  -5.675,12  -4.225,36  -4.154,29 

ເງນິຝາກລ ກຄູ້າ  60.993,30   68.032,49   73.672,85   87.560,12   102.520,80  

ເປັນສະກຸນເງິນກີບ  29.290,90   31.478,97   33.778,86   40.090,21   45.803.29  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  31.702,40   36.553,52   39.893,99   47.469,91   56.717,50  
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ9. ຖານະການເງນິຂອງລະບບົທະນາຄານ (ຕ ີ້ກີບ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ລາຍການ 2016 2017 2018 2019 2020(P) 

ຊບັສິນຕາ່ງປະເທດສດຸທິ  -11.268,33  -7.769,30  -9.248,29  -7.260,38  -2.051,35 

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ   15.580,45   18.437,78   17.159,22   20.769,00   26.404,34  

ໜີີ້ສິນຕ່າງປະເທດ  -26.848,74  -26.207,08  -26.407,51  -28.029,38  -28.455,69 

ຊບັສິນພາຍໃນສດຸທິ  77.807,78   82.447,46   90.178,57   103.446,72   113.946,36  

ສນິເຊ ື່ອພາຍໃນ  70.572,62   75.087,57   81.984,08   85.594,31   92.110,46  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານສຸດທິ  4.373,17   1.722,84   6.588,01   4.587,00   7.629,69  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານ   8.453,24   6.778,90   9.125,48   8.799,27   11.270,65  

ເງິນຝາກລັດຖະບານ  -4.080,07  -5.056,06  -2.537,47  -4.212,27  -3.640,96 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ  66.199,45   73.364,73   75.396,07   81.007,30   84.480,76  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດວິສາຫະກິດ  13.171,55   12.825,30   12.198,89   12.463,67   12.179,44  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ  53.027,90   60.539,43   63.197,18   68.543,63   72.301,32  

ລາຍການອ ື່ນໆສດຸທິ  7.235,22   7.359,89   8.194,49   17.852,41   21.835,91  

ປະລມິານເງນິຕາມຄວາມໝາຍກວູ້າງ  66.539,51   74.678,18   80.930,28   96.186,33   111.895,01  

ປະລມິານເງນິຕາມຄວາມໝາຍແຄບ  9.006,31   10.741,82   11.327,12   13.785,64   15.310,12  

ເງິນຢ ່ນອກລະບົບທະນາຄານ  5.534,26   6.638,18   7.148,86   8.581,37   9.312,24  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  3.471,02   4.103,64   4.178,26   5.204,28   5.997,88  

ປະລມິານເງນິປະເພດອ ື່ນໆ  57.533,20   63.936,36   69.603,16   82.400,69   96.584,90  

ເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກມີກ ານົດ  25.830,80   27.382,84   29.709,17   34.930,78   39.867,39  

ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  31.702,40   36.553,52   39.893,99   47.469,91   56.717,50  
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ຕາຕະລາງທ ີ10. ອດັຕາດອກເບູ້ຍສະເລຍ່ຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ (ຄິດເປັນສ່ວນຮູ້ອຍຕໍໍ່ປີ) 

ລາຍການ 2016 2017 2018 2019  2020(P) 

I. ອດັຕາດອກເບູ້ຍເງນິຝາກຂອງລ ກຄູ້າທົົ່ວໄປ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

          ເງິນຝາກປະຢັດ 1,76 1,75 1,76 1,76 1,74 

          ເງິນຝາກມີກ ານົດ      

                   ເງິນຝາກ 3 ເດ ອນ 3,05 3,04 3,02 3,02 3,01 

                   ເງິນຝາກ 6 ເດ ອນ 3,94 3,89 3,84 3,84 3,83 

                   ເງິນຝາກ 9 ເດ ອນ 4,76 5,09 5,10 5,06 4,89 

                   ເງິນຝາກ 12 ເດ ອນ 5,61 5,45 5,36 5,37 5,37 

                   ເງິນຝາກ 24 ເດ ອນ 7,70 6,69 6,55 6,45 6,42 

                   ເງິນຝາກ 36 ເດ ອນ 8,50 6,84 6,83 6,83 6,83 

                   ເງິນຝາກ 48 ເດ ອນ 9,22 6,97 6,85 6,88 6,88 

                   ເງິນຝາກ 60 ເດ ອນ 9,88 7,05 6,92 6,94 6,95 

ບນັຊເີງນິບາດ      

          ເງິນຝາກປະຢັດ 1,16 1,06 1,03 1,01 0,98 

          ເງິນຝາກມີກ ານົດ      

                   ເງິນຝາກ 3 ເດ ອນ 2,06 1,96 1,91 1,84 1,77 

                   ເງິນຝາກ 6 ເດ ອນ 2,83 2,72 2,69 2,64 2,54 

                   ເງິນຝາກ 9 ເດ ອນ 3,60 3,31 3,18 2,83 2,91 

                   ເງິນຝາກ 12 ເດ ອນ 3,76 3,67 3,67 3,61 3,48 

                   ເງິນຝາກ 24 ເດ ອນ 4,91 4,95 4,98 4,63 4,46 

                   ເງິນຝາກ 36 ເດ ອນ 5,72 5,76 5,74 5,44 5,27 

                   ເງິນຝາກ 48 ເດ ອນ 6,54 6,66 6,50 6,47 6,30 

                   ເງິນຝາກ 60 ເດ ອນ 6,90 6,86 6,57 6,16 6,12 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

          ເງິນຝາກປະຢັດ 1,28 1,20 1,19 1,18 1,13 

          ເງິນຝາກມີກ ານົດ      

                   ເງິນຝາກ 3 ເດ ອນ 2,29 2,19 2,21 2,19 2,14 

                   ເງິນຝາກ 6 ເດ ອນ 2,96 2,85 2,89 2,89 2,84 

                   ເງິນຝາກ 9 ເດ ອນ 3,33 3,59 3,48 3,37 3,67 

                   ເງິນຝາກ 12 ເດ ອນ 3,76 3,71 3,79 3,80 3,72 

                   ເງິນຝາກ 24 ເດ ອນ 5,21 5,27 5,37 5,09 4,98 

                   ເງິນຝາກ 36 ເດ ອນ 6,14 6,15 6,21 6,01 5,90 

                   ເງິນຝາກ 48 ເດ ອນ 6,75 6,73 6,84 6,88 6,87 

                   ເງິນຝາກ 60 ເດ ອນ 7,12 7,04 6,96 6,97 6,88 

II. ອດັຕາດອກເບູ້ຍເງນິກ ູ້ຢ ມຂອງລ ກຄູ້າທົົ່ວໄປ      

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ດຫີາຼຍ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,40 9,26 9,20 9,47 9,79 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,57 10,23 9,99 10,30 10,59 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 10,94 10,58 10,10 10,40 10,71 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,76 7,57 7,55 8,07 8,39 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,41 8,31 8,09 8,48 8,90 
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           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,80 8,57 8,49 8,90 9,34 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,63 7,47 7,29 7,70 8,15 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,13 8,09 7,92 8,30 8,70 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,53 8,33 8,24 8,63 9,05 

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ດ ີ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,67 9,64 9,66 9,95 10,56 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,47 10,57 10,53 10,68 11,11 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 10,79 10,71 10,57 10,76 11,29 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 8,11 7,84 7,75 8,35 9,15 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,58 8,49 8,24 8,73 9,49 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,85 8,65 8,42 8,80 9,64 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,84 7,66 7,37 7,86 8,63 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,30 8,39 8,09 8,41 9,07 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,54 8,46 8,23 8,51 9,25 

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ປານກາງ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,60 9,81 9,88 10,30 11,09 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,05 10,58 10,81 11,01 11,69 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 10,15 10,84 10,86 11,13 11,88 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 8,64 7,96 7,81 8,39 9,52 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,99 8,61 8,34 8,79 9,90 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 9,03 8,70 8,48 8,89 10,06 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,92 7,74 7,47 7,96 8,99 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,40 8,53 8,22 8,50 9,48 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,28 8,51 8,24 8,54 9,63 

III. ເງນິເບກີເກນີບນັຊ ີ      

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ດຫີາຼຍ      

ສະກຸນເງິນກີບ 10,31 10,00 10,13 10,16 10,33 

ສະກຸນເງິນບາດ 8,60 8,56 8,28 8,55 8,90 

ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 8,30 8,31 8,06 8,43 8,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈ າປີ 2020 | 39  

 

ໝາຍເຫດ: ງຕຕ: ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄິດໄລ່ເປັນກີບ 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

    

 

ຕາຕະລາງທ ີ11. ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ (ຕ ີ້ກີບ) 

 

 

 

ປ ີ ລາຍການ 

ເງນິ
ຝາ
ກລ

ວມ
 

ເງນິ
ຝາ
ກກ

ະແ
ສລ

າຍ
ວນັ

 

ເງນິ
ຝາ
ກປ

ະຢ
ດັ 

 ເງນິຝາກມີກ ານດົ 

 

ເງນິ
ຝາ
ກຂ

ອງ
ຜ ູ້ທ

ີື່ບໍໍ່ມ
ຖີິື່ນ

ຖາ
ນຕ

ັີ້ງຢ
 ລ່າ
ວ 

ລວ
ມ 

3
 ເດ

 ອນ
 

6
 ເດ

 ອນ
 

1
2

 ເດ
 ອນ

 

>
 1

2
 ເດ

 ອນ
 

2016 

ກີບ 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 ທຽບ
ກີບ 

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 

ກີບ 31.478,97   4.096,13   8.257,84  19.125,00   741,27  1.146,70   5.303,98  11.933,05  2.018,94  

ງຕຕ ທຽບ
ກີບ 

36.553,52   10.395,34  10.322,29  15.835,89   677,02  1.999,91   6.431,88   6.727,08  3.341,76  

ລວມ 68.032,49   14.491,47  18.580,13  34.960,89   1.418,29  3.146,61  11.735,86  18.660,13  5.360,70  

2018 

ກີບ 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 ທຽບ
ກີບ 

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  

2019 

ກີບ 40.090,21   5.159,43   12.191,96  22.738,82  1.189,34  1.286,66  7.463,16  12.799,66  2.739,14  

ງຕຕ ທຽບ
ກີບ 

47.469,91   12.733,35  12.823,99  21.912,57   748,66  993,87  7.843,77  12.326,28  3.889,79  

ລວມ 87.560,12   17.892,77  25.015,95  44.651,39   1.938,00  2.280,53  15.306,93  25.125,94  6.628,93  

2020 

ກີບ 45.803,29   5.935,90   14.754,90  25.112,49  1.257,33  1.558,24  8.541,90  13.755,02  3.205,62  

ງຕຕ  ທຽບ
ກີບ 

56.717,50   14.159,49  14.862,85  27.695,17  1.400,43  1.062,65  9.235,61  15.996,48  5.820,56  

ລວມ 102.523,24   20.095,39  29.617,75  52.807,66   2.657,76  2.620,89  17.777,51  29.751,50  9.026,17  
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ຕາຕະລາງທ ີ12. ສນິເຊ ື່ອຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ (ຕ ີ້ກີບ) 

(ຫົວໜ່ວຍ: ຕ ີ້ກີບ) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ສິນເຊ ື່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ 2016 2017 2018 2019 2020(P) 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ  14.641,73   16.762,76   19.313,88   20.714,50     21.441,51 

ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ  7.454,33   9.110,44   8.601,70   10.686,51   11.197,66  

ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຼຸ ແລະ ເຕັກນິກ  1.202,19   476,64   585,84   942,08   883,46  

ຂະແໜງກະສິກ າ  4.608,54   5.741,75   5.967,48   6.088,89   6.041,94  

ຂະແໜງການຄູ້າ  10.043,23   12.968,90   13.644,21   15.000,37   14.951,56  

ຂະແໜງຂົນສົົ່ງ  1.368,39   1.086,02   1.083,13   1.102,54   1.461,46  

ຂະແໜງບໍລິການ  5.714,46   6.745,37   6.926,44   8.444,79   10.367,72  

ຂະແໜງຫັດຖະກ າ  4.919,44   2.595,99   1.195,49   1.130,93   1.051,59  

ຂະແໜງອ ື່ນໆ  9.793,00   11.451,44   11.734,46   10.517,65   10.840,96  

ລວມຍອດສນິເຊ ື່ອ  59.745,31   66.939,31   69.052,63   74.628,28   78.237,87  

ການປະກອບສວ່ນຕໍໍ່ຍອດສນິເຊ ື່ອລວມ  (ການປະກອບສວ່ບັນດາຂະແໜງການຕໍໍ່ຍອດສນິເຊ ື່ອລວມ) 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 15,17% 3,55% 3,81% 2,03% 0,97% 

ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ -1,66% 2,77% -0,76% 3,02% 0,68% 

ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຼຸ ແລະ ເຕັກນິກ -0,10% -1,21% 0,16% 0,52% -0,08% 

ຂະແໜງກະສິກ າ 0,38% 1,90% 0,34% 0,18% -0,06% 

ຂະແໜງການຄູ້າ 3,03% 4,90% 1,01% 1,96% -0,07% 

ຂະແໜງຂົນສົົ່ງ 0,47% -0,47% 0,00% 0,03% 0,48% 

ຂະແໜງບໍລິການ 1,58% 1,73% 0,27% 2,20% 2,58% 

ຂະແໜງຫັດຖະກ າ 1,18% -3,89% -2,09% -0,09% -0,11% 

ຂະແໜງອ ື່ນໆ 3,68% 2,78% 0,42% -1,76% 0,43% 

ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິຊ ື່ອລວມ  23,72% 12,04% 3,16% 8,07% 4,84% 

ລວມຍອດສນິເຊ ື່ອ ທຽບໃສ ່GDP  46,21% 47,55% 45,31% 45,88% 43,33% 
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ຕາຕະລາງທ ີ13. ດນຸການຊ າລະກັບຕາ່ງປະເທດ  

(ຫົວໜ່ວຍ: ລູ້ານໂດລາສະຫະລດັ) 

ລາຍການ 2016 2017 2018(R) 2019(P) 2020(P) 

ກ. ດນຸບັນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ -1.384,96 -1.259,80 -1.648,94 -1.319,56 -115,23 

ດນຸການຄູ້າ -1.127,59 -794,16 -906,82 -465,97 744,54 

ສົົ່ງອອກສິນຄູ້າ 4.244,77 4.873,16 5.407,82 5.805,95 6.114,93 

ນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າ 5.372,37 5.667,32 6.314,64 6.271,92 5.370,40 

ດນຸບໍລກິານ -187,77 -335,79 -264,03 -67,01 -99,28 

ສົົ່ງອອກດູ້ານບໍລິການ 834,65 780,56 985,35 1.179,24 346,19 

ນ າເຂົີ້າດູ້ານບໍລິການ 1.022,42 1.116,35 1.249,38 1.246,25 445,48 

ດນຸການຄູ້າ ແລະ ບໍລກິານ -1.315,37 -1.129,95 -1.170,85 -532,98 645,25 

ລາຍຮບັຂັີ້ນໜຶື່ງ ສດຸທິ -324,73 -446,44 -785,73 -1.084,45 -1.012,41 

ລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ 129,37 124,58 71,34 94,28 82,91 

ລາຍຈ່າຍຂັີ້ນໜຶື່ງ 454,09 571,02 857,07 1.178,73 1.095,32 

ດນຸການຄູ້າ, ດນຸບໍລິການ ແລະ ລາຍຮບັຂັີ້ນໜຶື່ງ -1.640,09 -1.576,39 -1.956,58 -1.617,44 -367,16 

ລາຍຮບັຂັີ້ນສອງ ສດຸທິ 255,13 316,59 307,65 297,87 251,93 

ລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ 355,68 428,14 470,33 419,12 379,53 

ລາຍຈ່າຍຂັີ້ນສອງ 100,55 111,56 162,69 121,25 127,60 

ຂ. ດນຸບັນຊທຶີນ  21,95 21,84 12,46 14,86 12,62 

ລາຍຮັບບັນຊີທຶນ 21,95 21,84 12,46 14,86 12,62 

ລາຍຈ່າຍບັນຊີທຶນ                -                   -                   -                   -                   -    

ຄ. ດນຸບັນຊກີານເງນິ -2.533,81 -2.172,53 -2.192,00 -1.943,43 -1.167,34 

ການລງົທຶນໂດຍກົງ -920,11 -1.676,57 -1.358,02 -755,52 -967,71 

ການລົງທຶນໂດຍກົງ: ຊັບສິນ 15,18 9,70                -                   -                   -    

ການລົງທຶນໂດຍກົງ: ໜີີ້ສິນ 935,30 1.686,28 1.358,02 755,52 967,71 

ການລງົທຶນໃນຫັຼກຊບັ -513,87 -326,10 -521,91 41,28 265,51 

ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ: ຊັບສິນ 10,12 0,42 16,68 40,55 18,72 

ຫັຼກຊັບປະເພດທຶນ               -                   -                   -                   -              42,50  

ຫັຼກຊັບປະເພດໜີີ້ 10,12 0,42 16,68 40,55 -23,78 

ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ: ໜີີ້ສິນ 523,99 326,52 538,59 -0,73 -237,79 

ຫັຼກຊັບປະເພດທຶນ -4,63 -34,48 1,39 -0,12 -0,92 

ຫັຼກຊັບປະເພດໜີີ້ 528,62 361,00 537,20 -0,60 -236,88 

ການລົງທຶນໃນອະນຸພັນທາງການເງິນ ສຸດທິ                -                   -                   -                   -                   -    

ການລົງທຶນໃນອະນຸພັນທາງການເງິນ: ຊັບສິນ               -                   -                   -                   -                   -    

ການລົງທຶນໃນອະນຸພັນທາງການເງິນ: ໜີີ້ສິນ                -                   -                   -                   -                   -    

ການລງົທຶນອ ື່ນໆ -1.099,82 -169,85 -312,07 -1.229,18 -456,15 

ການລົງທຶນອ ື່ນໆ: ຊັບສິນ 198,74 497,85 434,76 -5,66 407,59 

ເງິນທຶນອ ື່ນໆ                -                   -                   -                   -                   -    

ຕາສານໜີີ້ອ ື່ນໆ 198,74 497,85 434,76 -5,66 407,59 

ທະນາຄານກາງ               -                   -                   -                   -                   -    

ທະນາຄານທຸລະກິດ -13,55 117,15 246,99 166,88 286,89 

ລັດຖະບານ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ພາກເອກະຊົນອ ື່ນໆ 212,29 380,71 187,77 -172,55 120,70 

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ                -                   -                   -                   -                   -    

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ 212,29 380,71 187,77 -172,55 120,70 

ການລົງທຶນອ ື່ນໆ: ໜີີ້ສິນ 1.298,56 667,71 746,84 1.223,52 863,73 

ເງິນທຶນອ ື່ນໆ                -                   -                   -                   -                   -    

ສິດທິໄຖ່ຖອນພິເສດ                -                   -                   -                   -                   -    

ກາສານໜີີ້ອ ື່ນໆ 1.298,56 667,71 746,84 1.223,52 863,73 

ທະນາຄານກາງ -2,67 2,37 -1,52 -0,41 2,95 

ທະນາຄານທຸລະກິດ 809,51 -124,68 -80,15 67,55 -103,22 
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ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2017, ທຫລ ໄດູ້ປ່ຽນຮ ບແບບການສັງລວມ ຈາກຫຼັກການ BPM5 ມາເປັນ BPM6. 
P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 

 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ລັດຖະບານ 198,02 342,94 693,04 609,36 464,38 

ພາກເອກະຊົນອ ື່ນໆ 293,70 447,07 135,46 547,03 499,62 

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ                -                   -                   -                   -                   -    

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ 293,70 447,07 135,46 547,03 499,62 

ງ. ຄວາມຜດິພາດ ແລະ ການຄາດເຄ ື່ອນ -1.342,72 -733,55 -698,16 -514,88 -742,81 

ຈ. ດນຸການຊ າລະລວມ -171,92 201,02 -142,64 123,84 321,92 

ສ. ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ -171,92 201,02 -142,64 123,84 321,92 

    ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ -171,92 201,02 -142,64 123,84 321,92 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທ ີ14. ການຄູ້າຕາ່ງປະເທດ (ລູ້ານໂດລາສະຫະລດັ) 
 

ລາຍການ 2016 2017 2018 2019 2020(P) 

ດນຸການຄູ້າ -1.127,60 -794,16 -906,83 -465,97 744,54 

ການສົົ່ງອອກ  4.244,77 4.873,16 5.407,81 5.805,95 6.114,93 

(ອັດຕາການປ່ຽນແປງ %) 16,19% 13,61% 10,97% 7,36% 5,32% 

1.ຜະລິດຕະພັນບໍໍ່ແຮ່ 1.391,10 1.479,74 1.558,89 1.502,73 1.382,50 

2.ໄຟຟ້າ 1.041,87 1.283,19 1.422,42 1.326,86 1.858,56 

3.ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ 542,43 582,25 485,37 636,25 779,47 

4.ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ 48,89 41,41 94,71 234,65 300,35 

5.ອາຫານປຸງແຕ່ງ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ ແລະ ຢາສ ບ 340,28 415,88 434,52 473,73 370,82 

6.ຜະລິດຕະພັນໄມູ້, ເຍ ີ້ອໄມູ້ ແລະ ເຈູ້ຍ 38,70 54,71 233,48 392,70 342,42 

7.ຜະລິດຕະພັນຕັດຫຍິບ ແລະ ເຄ ື່ອງຫັດຖະກ າ 253,14 185,30 199,28 219,53 196,17 

8.ຜະລິດຕະພັນພລາຕິກ ແລະ ຢາງພາລາ 82,15 156,57 180,57 279,52 254,18 

9.ເຄ ື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊູ້ໄຟຟ້າອ ື່ນໆ 353,02 430,16 504,79 410,99 287,50 

10.ຜະລິດຕະພັນອ ື່ນໆ 153,20 243,94 293,78 329,00 342,97 

ການນ າເຂົີ້າ  -5.372,37 -5.667,32 -6.314,64 -6.271,92 -5.370,40 

(ອັດຕາການປ່ຽນແປງ %) -5,34% 5,49% 11,42% -0,68% -11,77% 

1.ນ ໍ້າມັນດິບ, ນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ, ນ ໍ້າມັນເຄ ື່ອງ ແລະ ອຶື່ນໆ 693,62 808,73 1.001,36 827,76 632,01 

2.ເຄ ື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊູ້ໄຟຟ້າອ ື່ນໆ 444,53 589,93 653,07 559,74 575,53 

3.ເຫັຼກເສັີ້ນ, ເຫັຼກແຜ່ນ ແລະ ໂລຫະອ ື່ນໆ 481,29 529,27 671,39 791,82 526,71 

4.ຍານພະຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວຂູ້ອງ 911,17 660,68 695,47 590,03 463,14 

5.ເຄ ື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ 825,01 810,26 1.079,86 848,67 615,06 

6.ອາຫານ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ,ຢາ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊູ້ສອຍທົົ່ວໄປ 691,82 791,50 772,25 869,78 778,64 

7.ສັດທີື່ມີຊີວິດ 154,11 125,04 170,07 271,29 325,27 

8.ແຜ່ນແພ ແລະ ເຄ ື່ອງທີື່ເຮັດດູ້ວຍຜູ້າຕ ໍ່າ 116,68 124,68 151,04 204,87 183,58 

9.ຜະລິດຕະພັນພລາຕິກ ແລະ ຢາງ 179,10 217,48 215,09 248,51 266,47 

10.ຊີມັງ, ປ ນຂາວ ແລະ ວັດຖຼຸດິບທ າມະຊາດ 105,94 87,33 131,68 79,16 46,00 

11.ຜະລິດຕະພັນໄມູ້, ເຍ ີ້ອໄມູ້ ແລະ ເຈູ້ຍ 76,08 86,41 132,18 219,02 221,24 

12.ໄຟຟ້າ 48,58 29,27 15,39 78,96 91,43 

13.ຄ າ, ທອງແດງ ແລະ ໂລຫະມີຄ່າອ ື່ນໆ 68,33 51,85 79,22 25,46 14,48 

14.ຜະລິດຕະພັນອ ື່ນໆ 576,12 754,88 546,58 656,86 630,84 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
  R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ. 
 

 

ຕາຕະລາງທ ີ15. ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດ (ລູ້ານໂດລາສະຫະລດັ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລາຍການ 2016 2017 2018(R) 2019(P) 2020(P) 

ຍອດເຫຼ ອໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດທງັໝດົ  7.380,72   8.727,68   9.549,17   9.936,28  10.610,34 

     ພັນທະບັດ  1.081,21   1.481,88   1.590,49   1.608,67   1.387,25  

     ເງິນກ ູ້ຢ ມ  6.299,51   7.245,81   7.958,68   8.327,61   9.223,09  

          ແບບສອງຝ່າຍ  4.368,87   5.204,06   5.981,96   6.058,18   6.671,38  

          ແບບຫລາຍຝ່າຍ  1.479,61   1.603,45   1.586,75   1.688,30   1.763,89  

          ທະນາຄານທຸລະກິດ  451,02   438,30   389,96   581,13   787,81  

ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດທງັໝດົທຽບໃສ ່GDP (%)  46,42   51,16   52,67   53,08  55,66 

      



 

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈ າປີ 2020 | 45  

 

ຕາຕະລາງທ ີ16. ອດັຕາແລກປຽ່ນທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ຕະຫາຼດ 

 

  ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ ກບີ/ບາດ 

ເດ ອນ/ປ ີ
ອດັຕາສະເລຍ່ 

ທທກ 

ອດັຕາສະເລຍ່ຕະຫາຼດ
ນອກລະບບົ  

ສະເລຍ່ທົົ່ວລະບົບ 
ອດັຕາສະເລຍ່ 

ທທກ 

ອດັຕາສະເລຍ່ຕະຫາຼດ
ນອກລະບບົ  

ສະເລຍ່ທົົ່ວລະບົບ 

1/2019 8.550,49 8.627,61 8.589,05 271,17 272,10 271,64 

2/2019 8.563,68 8.650,21 8.606,95 276,49 277,42 276,95 

3/2019 8.576,83 8.723,25 8.650,04 275,88 277,23 276,56 

4/2019 8.599,18 8.799,19 8.699,18 275,46 277,92 276,69 

5/2019 8.625,53 8.830,15 8.727,84 274,31 278,93 276,62 

6/2019 8.645,89 8.812,04 8.728,96 281,95 283,67 282,81 

7/2019 8.670,49 8.854,53 8.762,51 287,48 288,86 288,17 

8/2019 8.709,04 9.037,22 8.873,13 289,43 294,84 292,14 

9/2019 8.797,77 9.106,79 8.952,28 294,66 299,65 297,16 

10/2019 8.819,90 9.051,02 8.935,46 296,91 299,22 298,06 

11/2019 8.849,71 9.175,40 9.012,56 300,50 304,72 302,61 

12/2019 8.867,73 9.179,29 9.023,51 302,68 305,79 304,23 

ສະເລຍ່ປ ີ2019 8.689,69 8.903,89 8.796,79 285,58 288,36 286,97 

1/2020 8.876,86 9.172,25 9.024,55 301,95 304,41 303,18 

2/2020 8.891,80 9.186,83 9.039,32 298,53 300,22 299,37 

3/2020 8.904,52 9.332,06 9.118,29 297,12 297,52 297,32 

4/2020 8.957,92 9.579,20 9.268,56 295,42 297,73 296,58 

5/2020 8.982,48 9.608,88 9.295,68 301,03 302,46 301,75 

6/2020 9.009,04 9.706,89 9.357,97 310,92 312,97 311,95 

7/2020 9.042,35 9.884,60 9.463,47 316,32 317,30 316,81 

8/2020 9.079,73 9.914,84 9.497,28 319,02 319,04 319,03 

9/2020 9.136,73 9.918,83 9.527,78 318,67 318,64 318,65 

10/2020 9.233,26 10.007,58 9.620,42 320,18 320,88 320,53 

11/2020 9.264,71 10.013,89 9.639,30 326,67 329,18 327,93 

12/2020 9.276,26 10.161,21 9.718,74 333,10 339,42 336,26 

ສະເລຍ່ປ ີ2020 9.054,64 9.707,26 9.380,95 311,58 313,31 312,45 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ຕາຕະລາງທ ີ17. ຕວົເລກນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຂອງ ສປປ ລາວ 

 

ປ ີ ຈ ານວນນກັທອ່ງທຽ່ວ (ຄົນ) ລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວ (ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ) 

2000 737.208 113,90 

2001 673.823 103,79 

2002 735.662 113,41 

2003 636.361 87,30 

2004 894.806 118,95 

2005 1.095.321 146,77 

2006 1.215.112 173,25 

2007 1.623.943 233,30 

2008 1.736.790 275,52 

2009 2.008.363 267,70 

2010 2.513.208 381,67 

2011 2.723.563 406,18 

2012 3.330.072 513,58 

2013 3.779.490 595,91 

2014 4.158.719 641,64 

2015 4.684.429 724,83 

2016 4.239.047 716,12 

2017 3.868.838 648,07 

2018(R) 4.186.432 811,01 

2019(P) 4.791.065 934,71 

2020(P) 894.776 213,21 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕວົເລກປັບປຸງໃໝ່   

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທ ີ18. ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານຂອງແຕລ່ະທະນາຄານທລຸະກິດ 

ລ/ດ ຊ ື່ທະນາຄານທລຸະກດິ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານ 

ໂທລະສບັ 
ຖະໜນົ ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 

ທະນາຄານທຸລະກິດລດັ      

1 ທະນາຄານ ການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປາງຄ າ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 200 

2 ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສຸພານຸວົງ ສີຫອມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 300-04 

3 ທະນາຄານ ສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ໄກສອນພົມວິຫານ ພະຂາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 713 060 

ທະນາຄານສະເພາະກິດ      

4 ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ໄກສອນພົມວິຫານ ໂພນພະເນົາ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 264 407-21 

ທະນາຄານທຸລະກິດລດັຮວ່ມທຶນ      

5 ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 251 416 

6 ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 285 111 

7 ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈ າກັດ ໄກສອນພົມວິຫານ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 418 888 

ທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊນົ      

8 ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ຈ າກັດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 531-6 

9 ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈ າກັດ ໄກສອນພົມວິຫານ ພະຂາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 212 666 

10 ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈ າກັດ ສາມແສນໄທ ອານຸ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 241 559-62 

11 ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈ າກັດ 23 ສິງຫາ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 455 000 

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

13 ທະນາຄານ ລາວກໍໍ່ສູ້າງ ຈ າກັດ ກົດສະໂກ ໂພນສີນວນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 285 555 

14 ທະນາຄານ ມາຣ ຮານ ເຈແປນລາວ ຈ າກັດ  23 ສິງຫາ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 266 000 

15 ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈ າກັດ ຫັດສະດີ ຫັດສະດີໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 250388 

ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ເປັນບໍລສິດັລ ກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ      

16 ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈ າກັດ ວົງວຽນດົງປ່າລານ ໂພນສະຫວັນເໜ ອ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 264 994 

17 ທະນາຄານ ອາເຮັສບີ ລາວ ຈ າກັດ ໄກສອນພົມວິຫານ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (865-21) 455 116-117 

18 ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈ າກັດ ບ ຣິຈັນ ໂພນສີນວນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 410 885 

19 ທະນາຄານ ຫຸູ້ນສ່ວນການຄູ້າໄຊງ່ອນເທ ອງຕິື່ນ ສາຂາລາວ (ຊາຄອມແບັງ) ແຫ່ງບຸນ ຫາຍໂສກ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 265 726 

20 ທະນາຄານ ຫວຽດຕິື່ນ ລາວ ຈ າກັດ ຂຸນບ ລົມ ວັດຈັນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 263 997 

21 ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈ າກັດ ປາງຄ າ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 227 999 

22 ທະນາຄານ ການຄູ້າໄຊງ່ອນ-ຮູ້າໂນູ້ຍ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາລາວ ລູ້ານຊູ້າງ ໂພນກຸງ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ (856-31) 257 167 

23 ທະນາຄານ ການຄູ້າຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ປະຈ າລາວ ຈ າກັດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  

ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕາ່ງປະເທດ      

24 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ສີສະເກດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 560 

25 ທະນາຄານ ກຸງໄທ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 480 

26 ທະນາຄານ ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 521 

27 ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມແສນໄທ ສີຫອມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 216 486 

28 ທະນາຄານ ໄທພານິດ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ສີສະເກດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 500 

29 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕະຫຼາດເຊົີ້າ ຫັດສະດີໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 223 394 

30 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາວັດໄຕ ຫຼວງພະບາງ ວາທ່າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 219 868 

31 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ  ສີສະຫວ່າງວົງ ສຸນັນທາ ໄກສອນພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ (856-41) 252 131 

32 ທະນາຄານ ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ສີສະຫວ່າງວົງ ສຸນັນທາ ໄກສອນພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ (856-41) 252 360 

33 ທະນາຄານ ຫຸູ້ນສ່ວນການຄູ້າທະຫານ ສາຂາລາວ ໄກສອນ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 990 901 

34 ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄູ້າຈີນ ຈ າກັດ  ສາຂານະຄອນຫຼວງ (ໄອຊີບີຊີ) ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 258 888 

35 ທະນາຄານ ພາບລິກ ຈ າກັດ ສາຂາປາກເຊ 13 ໃຕູ້ ໂພນສະຫວັນ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ (856-31) 218 111 

36 ທະນາຄານ ຊີໄອເອັມບີ ສາຂາວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 255 355 

37 ທະນາຄານ ຄາເທ ຢ ໄນເຕັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂຸນບ ລົມ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 255 688 

38 ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈ າກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄ ວຽງ ໜອງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 228 888 

39 ທະນາຄານ ເຟີດ ຄອມເມີໂຊ ຈ າກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 23 ສິງຫາ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 415 318 

40 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ ສາລາຂຽວດົງຈອງ ໂພນສະຫວັນ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ (856-31) 257 255 

41 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາໜອງດູ້ວງ ອາຊຽນ ໜອງດູ້ວງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-31) 258 160-61 

42 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ມະຫາຊົນ ສາຂາລາວ (ທະນາຄານ ເມແບູ້ງ ສາຂາລາວ) ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 263 100 

43 ກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສະຕາລ ີແລະ ນິວຊີແລນ ຈ າກັດ ສາຂາລາວ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 222 700 

44 ທະນາຄານ ໄຕູ້ຫວັນ ໂຄໂອເປີເຣທິບ ຈ າກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດົງປາຍນາ ສະພານທອງເໜ ອ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 415 666 
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ຕາຕະລາງທ ີ19. ລາຍຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມນ່ທະນາຄານ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ 

ລ/ດ ຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານ 

ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
1 ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສະພານທອງເໜ ອ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

2 ສກຈຮ ນິວຕັນ ສີວັດໄຕນູ້ອຍທ່າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

3 ສກຈຮ ສາຍໃຍສ າພັນ ລັດຕະນະລັງສີໃຕູ້ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 

4 ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ຄອຍ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 
5 ສກຈຮ ມະນີ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

6 ສກຈຮ ບໍໍ່ຄ າຈະເລີນຊັບ ທົົ່ງສູ້າງນາງ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

7 ສກຈຮ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ສົງເປ ອຍໃຕູ້ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

8 ສກຈຮ ປະຕ ຄ າ ວັດຈັນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

9 ສກຈຮ ເພ ື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ ຝາຍ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

10 ສກຈຮ ນະຄອນຫຼວງ ນາເລົົ່າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

11 ສກຈຮ ພອນວາລີ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

12 ສກຈຮ ເພ ື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ທາດຫຼວງກາງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

13 ສກຈຮ ໂຊກໄຊ ທາດຫຼວງກາງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

14 ສກຈຮ ຈ າປາສັກ ແກູ້ວສ າພັນ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ 

15 ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ ໂພນຕູ້ອງສະຫວາດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
16 ສກຈຮ ພັດທະນາຜົີ້ງສາລີ ຮົມສະຫວ່າງ ຜົີ້ງສາລີ ຜົີ້ງສາລີ 
17 ສກຈຮ ດອກຄ ນ ທົົ່ງຂັນຄ າ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

18 ສກຈຮ ພັດທະນາອຸດົມໄຊ ນາເລົາ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 

19 ສະຖາບັນເງິນຝາກປະຢັດໄປສະນີລາ ອານຸ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

20 ສກຈຮ ສິນຊັບເມ ອງເໜ ອ ນາວຽງຄ າ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 
21 ສກຈຮ ສຸພາພອນ ນາໂດນ ສາລະວັນ ສາລະວັນ 

22 ສສງ ເຊໂນ ໄຊສົມບ ນ ອຸດົມພອນ ສະຫວັນນະເຂດ 

23 ສສງ ຫຼວງພະບາງ ວຽງແກູ້ວ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 
24 ສສງ ທ່າແຂກ ທ່າແຂກກາງ ທ່າແຂກ ຄ າມ່ວນ 

25 ສສງ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ດົງດ ານວນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 

26 ສສງ ຫົວແຊ ຈະເລີນ ຫົວແຊ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ຈ າປາສັກ 

27 ສສງ ມິດຕະພາບ ນາທົົ່ມ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

28 ສສງ ວັນໃໝ່ ເລົົ່າງາມ ເລົົ່າງາມ ສາລະວັນ 

29 ສສງ ພັດທະນາໜອງໄຮໂຄກ ໜອງໄຮໂຄກ ໂພນທອງ ຈ າປາສັກ 

30 ສສງ ພັດທະນາແກູ້ວສ າພັນ ແກູ້ວສ າພັນ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ 

31 ສສງ ຄອນຈັນ ຄອນຈັນ ນາແລ ຫຼວງນ ໍ້າທາ 

32 ສສງ ພັດທະນາ ແສນຈະເລີນດອນໂຂງ ເມ ອງແສນ ໂຂງ ຈ າປາສັກ 

33 ສສງ ເຂດປາກທອນ ບຸງກວາງ ປາກກະດິງ ບໍລິຄ າໄຊ 

34 ສສງ ເມ ອງຜາໄຊ ນາມ ນ-ລາດຄູ້າຍ ຜາໄຊ ຊຽງຂວາງ 

35 ສສງ ເມ ອງກາສີ ວຽງແກູ້ວ ກາສີ ວຽງຈັນ 

36 ສສງ ເມ ອງວັງວຽງ ພ ດິນແດງ ວັງວຽງ ວຽງຈັນ 

37 ສສງ ເມ ອງຫີນເຫີບ ຫີນເຫີບ ຫີນເຫີບ ວຽງຈັນ 

38 ສສງ ເມ ອງແປກ ເທີນ ແປກ ຊຽງຂວາງ 
39 ສສງ ເມ ອງພ ຄ ນ ສາມແຍກ ພ ຄ ນ ຫຼວງພະບາງ 
40 ສສງ ເມ ອງພ ກ ດ ພ ວຽງ ພ ກ ດ ຊຽງຂວາງ 
41 ສສງ ກະດັນຮຸ່ງເຮ ອງ ກະດັນ ໂຂງ ຈ າປາສັກ 
42 ສສງ ລາວໂທລະຄົມ (LTC) ສາຍລົມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
43 ສສງ ຈ າປາພັດທະນາ ສຸຂຸມາ ສຸຂຸມາ ຈ າປາສັກ 
44 ສສງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (BOL) ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
45 ສະຫະກອນ ອອມຊັບ-ສິນເຊ ື່ອ ອີທີແອລ (ETL) ສາຍລົມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
46 ສສງ ເມ ອງວຽງໄຊ ນາໄກ່ ວຽງໄຊ ຫົວພັນ 
47 ສສງ ນາກາຍ ອຸດົມສຸກ ນາກາຍ ຄ າມ່ວນ 
48 ສສງ ເມ ອງຫົວເມ ອງ ບວມງາມ ຫົວເມ ອງ ຫົວພັນ 
49 ສສງ ເມ ອງຮູ້ຽມ ນາທວນ ຮູ້ຽມ ຫົວພັນ 



 

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈ າປີ 2020 | 49  

 

ຕາຕະລາງທ ີ19. ລາຍຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມນ່ທະນາຄານ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ (ຕໍໍ່)  

ລ/ດ ຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານ 

ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
50 ສກຈບ ເມ ອງຫົງສາ-ເມ ອງເງິນ ໂພນໄຊ ຫົງສາ ໄຊຍະບ ລີ 
51 ສກຈບ ເມ ອງຄອບ-ເມ ອງຊຽງຮ່ອນ ຜາບ່ອງ ຄອບ ໄຊຍະບ ລີ 
52 ສກຈບ ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ ຊ າເໜ ອ ຊ າເໜ ອ ຫົວພັນ 

53 ສກຈບ ມິດຕະພາບ ນາໂບ ທ່າແຂກ ຄ າມ່ວນ 

54 ສກຈບ ໄຊນິຍົມ ພ ຂຽວ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 

55 ສກຈບ ຄວາມຫວັງໃໝ່ ບໍໍ່ນາງົວ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

56 ສກຈບ ສະສົມຊັບ ນາຄວາຍກາງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

57 ສກຈບ ທະວີຊັບ ໄຊສະອາດ ສາມັກຄີໄຊ ອັດຕະປ  
58 ສກຈບ ໂຮມຊັບພັດທະນາ ວຽງຄ າ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ 
59 ສກຈບ ສະຫວັນແດນງາມ ບຸງຄ າ ວິລະບ ລີ ສະຫວັນນະເຂດ 

60 ສກຈບ ໂພທິສານ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

61 ສກຈບ ໄຊອຸດົມ ທາດຫຼວງໃຕູ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

62 ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊັບ ຜານົມ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 
63 ສກຈບ ຫົງແກູ້ວ ອີື່ໄລໃຕູ້ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

64 ສກຈບ ເນັກ ດ່ານຄ າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
65 ສກຈບ ອຸດົມເອກ ອຸບມົງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

66 ສກຈບ ອາລຸນໃໝ່ ຫົວຂົວ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

67 ສກຈບ ຈັນຈະເລີນ ນາປົົ່ງ ຄົງເຊໂດນ ສາລະວັນ 

68 ສກຈບ ສະເຫີຼມສຸກ ໂພນຕູ້ອງສະຫວາດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

69 ສກຈບ ທະວີໂຊກ ຫັຼກ 52 ໂພນໂຮງ ວຽງຈັນ 
70 ສກຈບ ບີຊີໄອ (ເນຕິບັນດິດ) ອີື່ໄລເໜ ອ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

71 ສກຈບ ໄພສານລູ້ານຊູ້າງ ຈອມເພັດໃຕູ້ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

72 ສກຈບ ເອັສແອນເຄ ໂພນພະເນົາ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
73 ສກຈບ ໂຊກຄ ນຊັບ ຫູ້ວຍອີເລີດ ວຽງຄ າ ວຽງຈັນ 

74 ສກຈບ ໄພວັນ ນາແຮ່ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

75 ສກຈບ ໜຶື່ງດຽວພັດທະນາ ທ່າງ່ອນ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

76 ສກຈບ ວັນໄຊທະວີຊັບ ດົງໂດກ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

77 ສກຈບ ວັນດາລາ ສີວິໄລ ໂພນໂຮງ ວຽງຈັນ 

78 ສກຈບ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມທຸລະກິດ ດອນປ່າໃໝ່ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

79 ສກຈບ ສະຫວັນຄ າ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

80 ສກຈບ ແມ່ຂອງ ໂພນຕູ້ອງສະຫວາດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

81 ສກຈບ ລາວໃໝ່ ດົງກະເລົາ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

82 ສກຈບ ສີປະເສີດ ໂພນໄຊເໜ ອ ປາກຊັນ ບໍລິຄ າໄຊ 

83 ສກຈບ ປາກຊັນ ສີວິໄລ ປາກຊັນ ບໍລິຄ າໄຊ 

84 ສກຈບ ພອນມະນີ ນາເຫົຼົ່າ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 

85 ສກຈບ ພັນຈະເລີນຊັບ ນາທົົ່ງຈອງ ຊ າເໜ ອ ຫົວພັນ 

86 ສກຈບ ໄຊທານີ ໜອງທາໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

87 ສກຈບ ສິນອຸດົມພັດທະນາ ຊູ້າງຄ ່ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

88 ສກຈບ ຫົງຄ າ ຫູ້ວຍສະເຫງົີ້າ ວັງວຽງ ວຽງຈັນ 

89 ສກຈບ ອາລີພັດທະນາ ທ່າງ່ອນ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
90 ສກຈບ ຊັບທະວີ ສີໄຄທົົ່ງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
91 ສກຈບ ວິວົງສີ ນາໂບ ທ່າແຂກ ຄ າມ່ວນ 
92 ສກຈບ ເທບທິດາຄ າ ດົງດ ານວນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 
93 ສກຈບ ສະບາຍດີ ຫົວແຊ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ຈ າປາສັກ 
94 ສກຈບ ຟາຊິນ ໂພນສະອາດ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ 
95 ສກຈບ ອີຊີມັນນີ ຫັຼກເມ ອງ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ 
96 ສກຈບ ວາລີລັກ ຝາຍ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
97 ສກຈບ ຈະເລີນຊັບ ໂພນພະເນົາ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
98 ສກຈບ ສົມບ ນຊັບ ອຸດົມສິນ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ 
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ຕາຕະລາງທ ີ19. ລາຍຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມນ່ທະນາຄານ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ (ຕໍໍ່)  

ລ/ດ ຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານ 

ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
99 ສກຈບ ອານຸສອນ ຜາປ ນ ໄຊຍະບ ລີ ໄຊຍະບ ລີ 

100 ສກຈບ ທິບອາພອນ ສະໜາມໄຊ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ 

101 ສກຈບ ແອວເອທີ ວັດໄຕນູ້ອຍທົົ່ງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

102 ສກຈບ ປັນຍາພອນ ວຽງຈະເລີນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

103 ສກຈບ ຊູ້າງເພັດ ເມ ອງງາ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 
104 ສກຈບ ຍອດທົົ່ງ ດອນກອຍ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

105 ສກຈບ ເພັດອຸໄລ (ໂຊກໄຊຈະເລີນຊັບ) ໂຊກນູ້ອຍ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

106 ສກຈບ ເອັດພີທະວີຊັບ (ອ າມາລາມະຫາອຸດ) ປາກຫາງ ທຸລະຄົມ ວຽງຈັນ 

107 ສກຈບ ເຮ ອງປັນຍາ ໂພນໄຊ  ປາກເຊ ຈ າປາສັກ 

108 ສກຈບ ໝັີ້ນຄົງ ພິບຸນທອງ ຫູ້ວຍຊາຍ ບໍໍ່ແກູ້ວ 

109 ສກຈບ ເພັດອານົງ ຫົວຂົວ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ 
110 ສກຈບ ນະຄອນ ຫົວຂົວ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ 
111 ສກຈບ ໄຊຍະວົງແສງ ບຸນເໜ ອ ບຸນເໜ ອ ຜົີ້ງສາລີ 
112 ສກຈບ ວີແອວວີ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

113 ສກຈບ ແອວເອນແອວ ທາດຂາວ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
114 ສກຈບ ເສີມພາໄຊ ຄອນວັດ ລູ້ອງຊານ ໄຊສົມບ ນ 

115 ສກຈບ ໂຊກໄຊຊະນະ ຄ າຮຸ່ງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

116 ສກຈບ ຈະເລີນໄວ ຮ່ອງໄກ່ແກູ້ວ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

117 ສກຈບ ອຸດົມຊັບ ໜອງສອງຫູ້ອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

118 ສກຈບ ຄ າພ ວົງຊັບ ໂພນທັນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
119 ສກຈບ ເມ ອງລາວ ວັດຈັນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

120 ສກຈບ ແສງທອງ ໂພນກຸງ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ 

121 ສກຈບ ສົມຫວັງທັນໃຈ ດົງຄ າຊູ້າງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
122 ສກຈບ ພັນທະວີ ໂນນຄໍໍ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

123 ສກຈບ ເຊກອງ ເພຍໃໝ່ ລະມາມ ເຊກອງ 
124 ສກຈບ ກຸງສີ ໂພນທັນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

125 ສກຈບ ເອສເອສບີ ໜອງບົວທອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

126 ສກຈບ ເດດຈະເຣີນໄຊ ດອນແດງ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

127 ສກຈບ ອາຣີໂຊກ ຕານມີໄຊ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

128 ສກຈບ ສີເມ ອງເງິນດ່ວນ ໂພນທັນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

129 ສກຈບ ໂຊກດີ ໂພນຄ າໃຕູ້ ໂພນໂຮງ ວຽງຈັນ 

130 ສກຈບ ຊຽງຂວາງມີໄຊ ໂພນສະອາດໃຕູ້ ແປກ ຊຽງຂວາງ 
131 ສກຈບ ມີໄຊ ດົງນາທອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

132 ສກຈບ ຫູ້ວຍນ ໍ້າຄ າ ນາພະນັງ ບົວລະພາ ຄ າມ່ວນ 

133 ບໍລິສັດ ໄມດາ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຂົວຫຼວງເໜ ອ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

134 ບໍລິສັດ ທະນະຊັບ ລິດຊີງ ແອນຟາຍແນນ ຈອມມະນີໃຕູ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

135 ບໍລິສັດ ສີສົມບັດລິດຊິງ ຈ າກັດ ດອນແດງ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

136 ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນາເລົົ່າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

137 ບໍລິສັດ ມັນນີແມັກ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ (ລາວທອງແກູ້ວ) ໂພນສີນວນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

138 ບໍລິສັດ ມະຫາທຶນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໂພນພະເນົາ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
139 ບໍລິສັດ ແອູ້ນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ວັດນາກ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
140 ບໍລິສັດ ອີອອນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ (ລາວ) ຈ າກັດ ສີບຸນເຮ ອງ  ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
141 ບໍລິສັດ ພົນສັກ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
142 ບໍລິສັດ ລູ້ານຊູ້າງ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
143 ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ບຶງຂະຫຍອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
144 ບໍລິສັດ ກຸງສີ ບໍລິການ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໂພນທັນ ໄຊເສດຖາ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
145 ບໍລິສັດ ຊັບຄະນາ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໂພນທັນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
146 ບໍລິສັດ ລາວ ອາຊຽນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
147 ບໍລິສັດ ບີເອັນເຄເຄັບປີໂຕລາວ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ເພຍວັດ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
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ຕາຕະລາງທ ີ19. ລາຍຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມນ່ທະນາຄານ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ (ຕໍໍ່)  

 

 

ລ/ດ ຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານ 

ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
148 ບໍລິສັດ ໂຊກດີ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ວັດໄຕໃຫຍ່ທ່າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

149 ບໍລິສັດ ຈີແອວ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ທົົ່ງພານທອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

150 ບໍລິສັດ ແສງໄຊ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໂພນສະຫວ່າງໃຕູ້ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 

151 ບໍລິສັດ ເດັບໂກ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ (ລາວ) ຈ າກັດ ບຶງຂະຫຍອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

152 ບໍລິສັດ ໄທເອັສ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໜອງປາໃນ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

153 ບໍລິສັດ ຄິນທາມ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ດົງປ່າລານທ່າ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

154 ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕາທ ໂຊ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

155 ບໍລິສັດ ແວວຄ າ ຈ າກັດ  ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

156 ບໍລິສັດ ເອພີເອັມລາວ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
157 ບໍລິສັດ ເຄທີພີ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

158 ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໜອງແຕ່ງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

159 ບໍລິສັດ ດີຈີບີ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

160 ບໍລິສັດ ສີສະຫວັດ ໂພນທັນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

161 ບໍລິສັດ ເຄບີ ໂຄລາວ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

162 ໂຮງຊວດຈ າ ເຫົຼາຕູ້າ ຫາຍໂສກ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

163 ໂຮງຊວດຈ າ ທະນາພອນ ຂົວຫຼວງໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
164 ໂຮງຊວດຈ າ ສະຫວັນນະເຂດ ນາເຫົຼົ່າ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 

165 ໂຮງຊວດຈ າ ນາທີທອງ ຈອມທອງ ທ່າແຂກ ຄ າມ່ວນ 

166 ໂຮງຊວດຈ າ ພ ນຊັບຈະເລີນ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

167 ໂຮງຊວດຈ າ ດາວວັນ ສຸລະພາ ວຽງຈະເລີນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

168 ໂຮງຊວດຈ າ ບຸນຟີ ດົງປ່າແຫຼບ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
169 ໂຮງຊວດຈ າ ຊູ້າງຄ າ ໂພສີ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

170 ໂຮງຊວດຈ າ ໄຊພອນສຸກ ວັງໄຮ ໄຊ ອຸດົມໄຊ 

171 ໂຮງຊວດຈ າ ເທບພົມມາ ນາເລົົ່າ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 
172 ໂຮງຊວດຈ າ ສົມພອນ ທ່າພະລານໄຊ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

173 ໂຮງຊວດຈ າ ອຸດົມຊັບ ໂນນສະຫວ່າງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

174 ໂຮງຊວດຈ າ ລາວຮຸ່ງ ຫີນສິວ ສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

175 ໂຮງຊວດຈ າ ຈິື່ງເຊີນ ໜອງສະໂນຄ າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

176 ໂຮງຊວດຈ າ ນ າເບີວັນ (ເພັດມະນີ) ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

177 ໂຮງຊວດຈ າ ສີສະຫວັດ ສີບຸນເຮ ອງ ຕົີ້ນເຜິີ້ງ ບໍໍ່ແກູ້ວ 

178 ໂຮງຊວດຈ າ ແສງຈັນ ໂພນກຸງ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ 

179 ໂຮງຊວດຈ າ ສາຍເວີີ້ຍຊົງດີີ້ ແກູ້ວສ າພັນ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ 

180 ໂຮງຊວດຈ າ ໄຊດວງດີ ຮຸ່ງເຮ ອງຈະເລີນຊັບ ວັດໄຕໃຫຍ່ທົົ່ງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

181 ໂຮງຊວດຈ າ ຈະເລີນຊັບ ພານິດຈະເລີນ ນາສູ້ຽວ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

182 ໂຮງຊວດຈ າ ພອນວິໄລ ນາກົກໂພ  ສາລະວັນ ສາລະວັນ 

183 ໂຮງຊວດຈ າ ຕ ່ຕ ່ (ພ ນຊັບ) ດົງໂພສີ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

184 ໂຮງຊວດຈ າ ລັກແວວ ໂພນສີນວນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

185 ໂຮງຊວດຈ າ ພ ວິມາລາ ໂພນໄຊ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 

186 ໂຮງຊວດຈ າ ຄ າທິໂຊກ ສວນມອນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

187 ໂຮງຊວດຈ າ ສີສະເກດ ຫັຼກ 52 ໂພນໂຮງ ວຽງຈັນ 

188 ໂຮງຊວດຈ າ ຈອມມະນີ ຫັຼກ 52 ໂພນໂຮງ ວຽງຈັນ 
189 ໂຮງຊວດຈ າ ແກູ້ວມີໄຊ ວຽງຄ າ ປາກກະດິງ ບໍລິຄ າໄຊ 
190 ໂຮງຊວດຈ າ ລິນລາວະດີ ໄຊຍະພ ມ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ 
191 ໂຮງຊວດຈ າ ອິຊີີ້ມັນນີີ້ ທົົ່ງຕ ມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

     

ໝາຍເຫດ: “ສກຈຮ” ໝາຍເຖິງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ; 

“ສສງ” ໝາຍເຖິງ ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ; 

“ສກຈບ” ໝາຍເຖິງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ບໍໍ່ຮັບເງິນຝາກ. 

ແຫ່ຼງທີື່ມາ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ຕາຕະລາງທ ີ20. ລາຍຊ ື່ຮູ້ານແລກປຽ່ນເງນິຕາ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ 

ລ/ດ ຊ ື່ຮູ້ານແລກປຽ່ນເງນິຕາ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານ 

ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
1 ຮູ້ານ ປະທຸມພອນ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

2 ຮູ້ານ ເດ ອນນະພາ ສີຫອມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
3 ຮູ້ານ ອິນເຕີ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

4 ຮູ້ານ ວັນພອນ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

5 ຮູ້ານ ເອັສ໌ພີ (SP) ຕະຫຼາດເຊົີ້າມໍ, ຊັີ້ນ 1 ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

6 ຮູ້ານ ວິສາຫະກິດສາຍຂອງ ອານຸ ຈັນທະບ ລ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

7 ຮູ້ານ ສຸວັນນະຈັກ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

8 ຮູ້ານ ຄອຍສະຕາຣ໌ ດົງໂພສີ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

9 ຮູ້ານ ສິລິພອນ ພະໄຊ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

10 ຮູ້ານ ວຽງໄຮ ພະໄຊ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

11 ຮູ້ານ ໂອຊີຈິ ໜອງຈັນ (ຕະຫຼາດໜອງຈັນ) ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

12 ຮູ້ານ ລາວໂຮເຕັນພລາຊາ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

13 ຮູ້ານ ເອັສ໌ຊີ (SC) ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

14 ຮູ້ານ ເອັສ໌ເຄ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

15 ຮູ້ານ ກາຍແກູ້ວ ຕະຫຼາດເຊົີ້າມໍ 1 ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

16 ຮູ້ານ ນິວຕັນ ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

17 ຮູ້ານ ມະນີ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

18 ຮູ້ານ ອຸດົມພັດທະນາ ດົງປ່າລານທົົ່ງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

19 ຮູ້ານ ຈອນສຸດາ ໂພນຕູ້ອງສະຫວາດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

20 ຮູ້ານ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

21 ຮູ້ານ ສົມສະນຸກ ຕະຫຼາດທົົ່ງຂັນຄ າ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

22 ຮູ້ານ ວີວີ ຫັດສະດີໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

23 ຮູ້ານ ຊັບທະວີ ສີໄຄ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

24 ຮູ້ານ ມະນີວົງ ຕະຫຼາດໂພນຕູ້ອງ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

25 ຮູ້ານ ສັນຕິສຸກ ສີໄຄທົົ່ງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

26 ຮູ້ານ ນ. ຄ າ ຊູ້າງຄ ູ້ (ຄິວລົດສາຍໃຕູ້) ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

27 ຮູ້ານ ບຸນມາ ຈອມແຈູ້ງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

28 ຮູ້ານ ຊີເຄ ຫັດສະດີໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

29 ຮູ້ານ ສີບຸນເຮ ອງ ນູ້ອຍມະນີ ທາດຫຼວງກາງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

30 ຮູ້ານ ຄ າຕັນ ສີໄຄທົົ່ງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

31 ຮູ້ານ ເວີລວາຍ ໂພນເຄັງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

32 ຮູ້ານ ສົງເປ ອຍ ສົງເປ ອຍໃຕູ້ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

33 ຮູ້ານ ແມັກ ສະພານທອງເໜ ອ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

34 ຮູ້ານ ໄພລິນ ດົງປ່າລານທົົ່ງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

35 ຮູ້ານ ມາດສະເຕີ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

36 ຮູ້ານ ຄ າມະນີ ໂພນເຄັງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

37 ຮູ້ານ ນຸູ້ຍ ຫັດສະດີ (ຕະຫຼາດເຊົີ້າຕຶກເກົົ່າ) ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

38 ຮູ້ານ ຄ າພັດ ຫາຍໂສກ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

39 ຮູ້ານ ຈັນສະຖາພອນ ທາດຂາວ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

40 ຮູ້ານ ວຽງຈັນ ທາດຫຼວງກາງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

41 ຮູ້ານ ມະນີຄ າ ເກົີ້າຍອດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

42 ຮູ້ານ ວຽງທອງ ຫູ້ວຍຫົງ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

43 ຮູ້ານ ສອນປະສິດ ທົົ່ງຂັນຄ າ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

44 ຮູ້ານ ລາວຈະເລີນ ຫາຍໂສກ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

45 ຮູ້ານ ສົມຫວັງຫັຼກ 7 ຈອມເພັດໃຕູ້ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

46 ຮູ້ານ ໄກສອນ ວຽງຈະເລີນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

47 ຮູ້ານ ສົມໄພບ ນ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

48 ຮູ້ານ ສຸດໃຈ ມີໄຊ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

49 

 
ຮູ້ານ ແອລ ແອນ ເອ ທາດຫຼວງໃຕູ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
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ຕາຕະລາງທ ີ20. ລາຍຊ ື່ຮູ້ານແລກປຽ່ນເງນິຕາ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ (ຕໍໍ່) 

ລ/ດ ຊ ື່ຮູ້ານແລກປຽ່ນເງນິຕາ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານ 

ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
50 ຮູ້ານ ລາດຊະຈັກ ໂນນທອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

51 ຮູ້ານ ຊີເອັມດີເຄ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
52 ຮູ້ານ ສີຫອມ ຫາຍໂສກ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

53 ຮູ້ານ ບີທີເອັນ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

54 ຮູ້ານ ພອຍໄພລິນ ສີສັງວອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

55 ຮູ້ານ ວຽງສະຫວັນ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

56 ຮູ້ານ ວິນາວົງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

57 ຮູ້ານ ນິຍົມລາວ ທາດຫຼວງໃຕູ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

58 ຮູ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ໂພນສະຫວ່າງ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

59 ຮູ້ານ ເກວອນ ທ່າງ່ອນ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

60 ຮູ້ານ ເຄທີ ສີໄຄ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

61 ຮູ້ານ ວີຄ າ ດົງໂດກ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

62 ຮູ້ານ ສົມໝາຍ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

63 ຮູ້ານ ຂຽນທອງ ລໍປາງກາວ ໂພນພະເນົາ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

64 ຮູ້ານ ຫຸູ້ຍຖົງ ນາຄາ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

65 ຮູ້ານ ບົວຄ າ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

66 ຮູ້ານ ຈະເລີນໄຊ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

67 ຮູ້ານ ແອວທີ (LT) ໂພນໄຊ  ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

68 ຮູ້ານ ນ. ບຸນຈີນ ທົົ່ງຂັນຄ າ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

69 ຮູ້ານ ນ. ວັນນະພາ ດົງປ່າລານ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

70 ຮູ້ານ ນ. ທີສອນ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

71 ຮູ້ານ ທ. ສິດທິເດດ ອຸມຸງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

72 ຮູ້ານ ຊິດຕີ ຫາຍໂຊກ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

73 ຮູ້ານ ເວີນວຽງທອງ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

74 ຮູ້ານ ວັນໂນລາ ດົງໂດກ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

75 ຮູ້ານ ພ ນຊັບ ໂພນເຄັງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

76 ຮູ້ານ ພີໂນ ຈອມມະນີໃຕູ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

77 ຮູ້ານ ສີອາວອນ ທົົ່ງກາງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

78 ຮູ້ານ ນິດເນດ ໂພນຕູ້ອງຈອມມະນີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

79 ຮູ້ານ ສະຕາຣ໌ ສີສະເກດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

80 ຮູ້ານ ປ ເປ້ ໜອງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

81 ຮູ້ານ ຄ າພ ວາ ທົົ່ງຂັນຄ າ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

82 ຮູ້ານ ສຸລິສັກ ໂພນສີນວນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

83 ຮູ້ານ ສາລີີ້ ສີສະຫວາດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

84 ຮູ້ານ ພະລັງງານ ຣາຊິຕາ ຝາຍ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

85 ຮູ້ານ ລັດດາວັນ ຈອມມະນີໃຕູ້ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

86 ຮູ້ານ ສຸກັນຍາ ທາດຫຼວງໃຕູ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

87 ຮູ້ານ ວຽງວິໄລ ດາວ ໜອງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

88 ຮູ້ານ ພີພີ ຫູ້ວຍຫົງ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

89 ຮູ້ານ ຊິງຊິງ ວັດໄຕນູ້ອຍທົົ່ງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

90 ຮູ້ານ ເອັນເອັສ໌ ດົງໂພສີ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

91 ຮູ້ານ ຂັນທະລີ ໜອງທາເໜ ອ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

92 ຮູ້ານ ວັນ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

93 ຮູ້ານ ວຽງຈະເລີນ ວຽງຈະເລີນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

94 ຮູ້ານ ສຸວັນນະຜ ສິດ ພະໄຊ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

95 ຮູ້ານ ຄ ນຊັບ ໂພນເຄັງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

96 ຮູ້ານ ໄພວັນ ທາດຫຼວງໃຕູ້ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

97 ຮູ້ານ ຂົວຫຼວງ ຂົວຫຼວງ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

98 

 
ຮູ້ານ ໄພວັນ ນາແຮ່ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
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ຕາຕະລາງທ ີ20. ລາຍຊ ື່ຮູ້ານແລກປຽ່ນເງນິຕາ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ (ຕໍໍ່) 

ລ/ດ ຊ ື່ຮູ້ານແລກປຽ່ນເງນິຕາ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານ 

ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
99 ຮູ້ານ ວິໄລສອນ ພະໄຊ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

100 ຮູ້ານ ພອນປະເສີດ ໂພນສະຫວັນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
101 ຮູ້ານ ປາວີນາ ຮ່ອງແກ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

102 ຮູ້ານ ເອແອນບີ ສວນມອນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

103 ຮູ້ານ ເອັນເອັສ໌ ນາຄ າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

104 ຮູ້ານ ພ ນຊັບ ບໍໍ່ໂອ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

105 ຮູ້ານ ແກຮນ ສະພານທອງໃຕູ້ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

106 ຮູ້ານ ປະເສີດ ດ່ານຄ າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

107 ຮູ້ານ ດາວເຮ ອງ ໜອງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

108 ຮູ້ານ ພອນຄ າ ດອນໜ ນ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

109 ຮູ້ານ GTJ ດົງໂດກ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

110 ຮູ້ານ ເຊີນ ຝາຍ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

111 ຮູ້ານ ເຄເອັນເຄ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

112 ຮູ້ານ ວົງເດ ອນ ວັດສົບ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

113 ຮູ້ານ ແກູ້ວເພັດ ໜອງທາເໜ ອ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

114 ຮູ້ານ ຄ ນມີ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

115 ຮູ້ານ PKP ໜອງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

     

 






