
 

 

 

 

ເປ�ດໂຕບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິການໂອນເງນິຂ�າມ

ທະນາຄານ ຜ�ານຕ��ເອທີເອັມ

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມ້ັນ ເນັດເວີກ ຈ�າກັດ ໄດ�

ໂຮງແຮມຄຣາວ ພລາຊ�າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 

ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງ ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ 

ຜ��ຖືຮ��ນຂອງບໍລິສັດ, ບັນດາກົມຂອງ ທຫລ, ກະຊວງ

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມ້ັນ ເນັດເວີກ ຈ�າກັດ 

ຂ້ຶນແຕ�ວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ແລະ ວັນທີ 22 ພະຈິກ 

ຂອງບັນດາຜ��ຖືຮ��ນພາຍໃນນ�າພາໂດຍ ທຫລ, 

ທະນາຄານສົ�ງເສີມກະສິກ�າ, ທະນາຄານຮ�ວມພັດທະນາ

ບີໄອຊີ ລາວ ຈ�າກັດ  ແລະ ຜ��ຖືຮ��ນຕ�າງປະເທດ 

ຍ�ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມຄ�າຂວັນຂອງບໍລິສັດ ທີ່ວ�າ

ໝາຍທີ່ໄດ�ວາງໄວ�ໃນແຜນຍ�ດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ

ຕາມວິໄສທັດຮອດປ� 2030. 

 

ເປ�ດໂຕບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິການໂອນເງນິຂ�າມ

ທະນາຄານ ຜ�ານຕ��ເອທີເອັມ 
 

 

ເຊີນນໍ ເພເມ້ັນ ເນັດເວີກ ຈ�າກັດ ໄດ�ເປ�ດໂຕຢ�າງເປ�ນທາງການໃນວັນທີ 

ວຽງຈັນ ແລະ ໄດ�ເປ�ດໂຕຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນຂ�າມທະນາຄານ ໂດຍຜ�ານຕ��

ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງ ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການທະນາຄານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ

ກະຊວງ, ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ. 

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມ້ັນ ເນັດເວີກ ຈ�າກັດ (Lao National Payment Network Co., Ltd 

ພະຈິກ 2019 ກໍ�ໄດ�ມີການເຊັນສັນຍາການຮ�ວມທຶນສ�າງຕັ້ງບໍລິສັດ 

 ພ�ອມດ�ວຍທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານຮ�ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານຮ�ວມທ�ລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈํາກັດ

 ຄື: ບໍລິສັດ ຢ�ນຽນເພ ສາກົນ ໂດຍມີຈ�ດປະສົງເຮັດໜ�າທີ່ຄວບຄ�ມລະບົບຊ�າລະທ�ລະກ�າ

ນຂອງບໍລິສັດ ທີ່ວ�າ: “ທ�ກທ່ີ, ທ�ກເວລາ ແລະ ທ�ກເຄື່ອງມືການຊํາລະ

ໝາຍທີ່ໄດ�ວາງໄວ�ໃນແຜນຍ�ດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງ ິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 

ເປ�ດໂຕບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິການໂອນເງນິຂ�າມ 

 

 
ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019 ທີ່

ໂດຍຜ�ານຕ��ເອທີເອັມ (ATM) 

ທຫລ) ພ�ອມດ�ວຍບັນດາຕາງໜ�າ

Lao National Payment Network Co., Ltd ຫຼື LAPNet) ໄດ�ສ�າງ

ສ�າງຕັ້ງບໍລິສັດ ພາຍໃຕ�ການຮ�ວມມື

ຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, 

ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈํາກັດ, ທະນາຄານ 

ຈ�ດປະສົງເຮັດໜ�າທີ່ຄວບຄ�ມລະບົບຊ�າລະທ�ລະກ�າ

ທ�ກເວລາ ແລະ ທ�ກເຄື່ອງມືການຊํາລະ” ສອດຄ�ອງກັບລະດັບຄາດ   

ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປ� (2016-2025) ແລະ 



 

 

ທ�ານ ຫົງຄ�າ ເພັດດາວົງ ຜ��ອ�ານວຍການ ບໍລິສັດ LAPNet ໄດ�ກ�າວວ�າ: ເພື່ອປະຕິບັດແຜນການຂອງລັດຖະບານລາວ ກໍ�ຄື

ການພັດທະນາລະບົບ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດໂອນເງິນຂ�າມທະນາຄານລະຫວ�າງກັນ, ທາງ ບໍລິສັດກໍ�ໄດ�ເອົາໃຈໃສ� ໂດຍໄດ�ຮັບການສະໜັບສະ

ໜ�ນຈາກກົມຄ��ມຄອງລະບົບຊ�າລະສະສາງ ທຫລ ທີ່ໄດ�ໃຫ�ໂອກາດພ�ອມດວ�ຍບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດ ໄດ�ສ�ມໃສ�ວຽກງານການ

ພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງລະບົບເຂ້ົາກັນ. ປະຈ�ບັນບໍລິສັດມີສະມາຊິກທັງໝົດ 12 ທະນາຄານ ທີ່ສາມາດເຮັດທ�ລະກํາຄື: ກວດຍອດເງິນ

ໃນບັນຊ,ີ ຖອນເງິນສົດ ຜ�ານຕ��ເອທີເອັມຮ�ວມກັນໄດ�ແລ�ວທົ�ວປະເທດມີ ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ, ທະນາຄານພັດທະນາ

ລາວ, ທະນາຄານສົ�ງເສີມກະສິກํາ, ທະນາຄານຮ�ວມທ�ລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານຮ�ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານ ມາຣ�ຮານ ເຈແປນ 

ລາວ ຈ�າກັດ, ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ, ທະນາຄານອ�ດສາຫະກํາ ແລະ ການຄ�າຈີນ, ທະນາຄານແຫ�ງປະເທດຈີນ, ທະນາຄານເອຊີລີ

ດາລາວ, ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນລາວ ແລະ ທະນາຄານ ບີໄອຊີລາວ ຈ�າກັດ. 

ໃນຂະນະນີ ້ບໍລິສັດກ�າລັງລິເລີ່ມໂຄງການໂອນເງິນເງິນຂ�າມທະນາຄານ ຜ�ານຕ�� ATM ໂດຍມີ 6 ທະນາຄານທ່ີເປ�ນສະມາຊິກ 

ສາມາດພັດທະນາລະບົບຂອງຕົນສ�າເລັດ ຊຶ່ງຈະເປ�ດໃຫ�ນ�າໃຊ�ໄດ�ບາງຈ�ດໃນເຂດນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ�ທ�ກຕ��ພາຍໃນ

ທ�າຍປ� 2019 ນີ້ ແລະ ໃນຕໍ�ໜ�າບໍລິສັດ ຈະພັດທະນາລະບົບທີ່ສາມາດຊํາລະຄ�າສິນຄ�າ ແລະ ຄ�າບໍລິການຕ�າງໆຢ��ຮ�ານຄ�າໂດຍຜ�ານເຄື່ອງ

ພີໂອເອສ,ຜ�ານ QR Code ຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດອ່ືນທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet ໄດ�. 

 

 

 

 ທ�ານ ສ�ລິສັກ ທ�ານ�ວົງ ຫົວໜ�າກົມ ຄ��ມຄອງລະບົບຊ�າລະສະສາງ ທຫລ ໄດ�ເນັ້ນວ�າ: ການເປ�ດໂຕບໍລິສັດ LAPNet ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນໃໝ�ນີກ້ໍ�ຄື: ການໂອນເງິນຂ�າມທະນາຄານ ໂດຍຜ�ານຕ�� ATM, ແມ�ນຜະລິດຕະພັນໜ່ຶງຂອງບໍລິສັດທີ່ໃຫ�ມວນຊົນສາມາດ

ນ�າໃຊ�ບັດສິນເຊື່ອ ຫຼື ບັດເງິນຝາກຂອງຕົນ (ບັດ ATM) ເຮັດທ�ລະກํາການໂອນເງິນ ໂດຍນํາໃຊ�ຕ�� ATM, ຕ��ຊີດີເອັມ ຂອງທະນາຄານ

ໃດກໍ�ໄດ�ທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet ໂດຍຂ້ັນຕອນຂອງການໂອນຕ�ອງນ�າໃຊ�ບັດ ATM ຂອງທ�ານປ�ອນເຂ້ົາໃນຕ�� ATM,



ກົດປ��ມໂອນເງິນຂ�າມທະນາຄານ ຫຼື LAPNet ແລ�ວຕີເລກບັດ ATM ຈ�ານວນ 16 ຕົວຂອງຜ��ທີ່ຕ�ອງການໂອນໃຫ�ປາຍທາງ ເພື່ອ

ກວດສອບວ�າມີບັນຊີປາຍທາງນັ້ນແທ�ບໍ?; ຈ�ານວນເງິນໂອນສ�ງສ�ດ  10.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ ແລະ ສ�ງສ�ດ 50.000.000 ກີບ/ວັນ ໂດຍ

ມີທະນາຄານທ່ີສາມາດໂອນຂ�າມກັນໄດ�ມີ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ�ງເສີມກະສິກํາ, ທະນາຄານມາຣ�ຮານເຈແປນລາວ 

ຈ�າກັດ, ທະນາຄານການຄ�າ ຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈํາກັດ ແລະ ທະນາຄານຮ�ວມພັດທະນາ . 

ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການ ທຫລ ໄດ�ໃຫ�ກຽດໂອ�ລົມ ແລະ ມອບໃບຍ�ອງຍໃໍຫ�ແກ� 6 ທະນາຄານແບບຢ�າງ ທີ່ມີ

ຄວາມເອົາໃຈໃສ�ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະຂອງຕົນໃຫ�ມີຄວາມທັນສະໄໝ ເພື່ອມາຮັບໃຊ�ມວນຊົນ ແລະ ກໍ�ບໍລິສັດ LAPNet ຍັງໄດ�

ຕັ້ງເປ��າຜັນຂະຫຍາຍທ�ລະກິດ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາລະບົບໂຄງລ�າງພື້ນຖານດ�ານການຊ�າລະໃຫ�ມວນຊົນສາມາດເຮັດທ�ລະກ�າການ

ຊ�າລະລະຫວ�າງທະນາຄານໄດ�ຫຼາຍຊ�ອງທາງໃນໄວໆນີ້ ເຊັ�ນ: QR Code, Internet-Mobile Banking ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ມີເປ��າໝາຍ

ທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະໃຫ�ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແລກປ�ຽນເງນິຕາຊະຊາຍ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍບ�ານເມືອງ 




