
 

 

 

 

ການພັດທະນາລະບົບ

ໃນໂອກາດເປ�ດບໍລິສັດ ລາວເນເຊິນນໍ

ທະນາຄານໂດຍຜ�ານຕ�� ATM ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 

ສາງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ�ຢ�ນ

ເປ�ນຍ�ກທ່ີໂລກຖືກຂັບເຄື່ອນດ�ວຍເຕັກໂນໂລຊ,ີ

ເຮັດວຽກຮ�ວມກັນເອງໄດ�ຢ�າງອັດຕະໂນມັດ. 

FinTech ແລະ ບັນດາ Startup ຕ�າງໆທີພ່ວມຂະຫຍາຍຕົວໃນຫຼາຍປະເທດ ແລະ ມີ

ດ�າເນີນທ�ລະກິດດ�ວຍນະວັດຕະກ�າໃໝ� ເພື່ອຕໍ�ຍອດການດ�າເນີນທ�ລ

ຈາກການບໍລິການທ�າມະດາໃຫ�ກາຍເປ�ນ High Value Service

ກ�ຽວກັບຍ�ດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ

ປ� 2030 ຊຶ່ງແຕ�ນີ້ຮອດ 2025 ໄດ�ກ�ານົດໄວ� 4

ແຫ�ງຊາດໃຫ�ເປ�ນສ�ນກາງການຊ�າລະທີ່ທັນສະໄໝປອດໄພ ໂດຍ

ສາມາດຮອງຮັບທ�ລະກ�າການຊ�າລະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ,

ເປ�ນເງິນກີບ, ຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະ 

ສະນັ້ນ; ທຫລ ຈຶ່ງພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະຈາກຂ້ັນພ້ືນຖານໄປສ��ການຊ�າລະທີ່ທັນສະ

ຂອງສາກົນ. ໃນນ້ີ, ໄດ�ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະພາຍໃນ ແລະ ການຊ�າລະຂ�າມແດນ

(Systemically Important Payment Systems: SIPS),

ທັນທ;ີ ສ�ນຊ�າລະສະສາງແຊັກ; ລະບົບການຊ�າ

ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະສ��ທັນສະ

ມີຜົນຄືບໜ�າດີ 
 

 

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊິນນ ໍເພເມ້ັນ ເນັດເວີກ ຈ�າກັດ (LAPNet) ແລະ ເປ�ດໂຕການໃຫ�ບໍລິການໂອນເງິນຂ�າມ

ພະຈິກ 2019 ຜ�ານມານີ;້ ທ�ານ  ສ�ລິສັກ  ທํານ�ວົງ ຫົວໜ�າກົມຄ��ມຄອງລະບົບຊํາລະສະ

ຢ�ນຢ�ນວ�າ: ປະຈ�ບັນແມ�ນຍ�ກທ່ີເຕັກໂນໂລຊີມີຄວາມທັນສະໄໝກໍ�ຄືຍ�ກ 

, ເປ�ນຍ�ກທ່ີເຕັກໂນໂລຊີມີມັນສະໝອງ ສາມາດເຮັດໃຫ�ອ�ປະກອນຕ�າງໆສື່ສານ ແລະ 

 ສະເພາະຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານ ກໍ�ນ�າໃຊ�ເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນກໍ�ຄື 

ພວມຂະຫຍາຍຕົວໃນຫຼາຍປະເທດ ແລະ ມີຍັງຕິດຕາມທ�າອ�ຽງການປ�ຽນແປງຮ�ບແບບ

ດ�າເນີນທ�ລະກິດດ�ວຍນະວັດຕະກ�າໃໝ� ເພື່ອຕໍ�ຍອດການດ�າເນີນທ�ລະກິດ ບົນພ້ືນຖານການແຂ�ງຂັນທ່ີມີຄວາມວ�ອງໄວ ແລະ

High Value Service ເພື່ອຄວາມໝ້ັນຄົງ, ມັ�ງຄັ�ງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງທ�ລະກິດ

ກັບຍ�ດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງ ິນຕາ ສປປ ລາວ 10 ປ� (2016

4 ຍ�ດທະສາດຫຼັກ ແລະ 1 ໃນ 4 ຍ�ດທະສາດຫຼັກແມ�ນການພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະ

ແຫ�ງຊາດໃຫ�ເປ�ນສ�ນກາງການຊ�າລະທີ່ທັນສະໄໝປອດໄພ ໂດຍສ�າງໃຫ�ລະບົບການຊ�າລະແຫ�ງຊາດມີລັກສະນະລວມສ�ນ ແລະ ທົ�ວເຖິງ 

, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮບັປະກັນໄດ�ດ�ານເວລາ; ສ��ຊົນໃຫ�ກາ

ເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຕ�� ATM ໃຫ�ໄດ�ທົ�ວລະບົບທະນາຄານ; 

ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະຈາກຂ້ັນພ້ືນຖານໄປສ��ການຊ�າລະທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍສອດຄ�ອງຕາມຫຼັກການ

ໄດ�ພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະພາຍໃນ ແລະ ການຊ�າລະຂ�າມແດນ ໂດຍ

(Systemically Important Payment Systems: SIPS), ທຫລ ເປ�ນຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບດັ�ງກ�າວຊຶ່ງປະກອບມີລະບົບການຊ�າລະແບບ

ຊ�າລະມ�ນຄ�າຕ��າ (ACH) ສ�າລັບພາກລັດ. ລະບົບການຊ�າ

ສະໄໝ 

 
ແລະ ເປ�ດໂຕການໃຫ�ບໍລິການໂອນເງິນຂ�າມ

ຫົວໜ�າກົມຄ��ມຄອງລະບົບຊํາລະສະ

ແມ�ນຍ�ກທ່ີເຕັກໂນໂລຊີມີຄວາມທັນສະໄໝກໍ�ຄືຍ�ກ Digital 4.0 ຊຶງ່

ເປ�ນຍ�ກທ່ີເຕັກໂນໂລຊີມີມັນສະໝອງ ສາມາດເຮັດໃຫ�ອ�ປະກອນຕ�າງໆສື່ສານ ແລະ 

ນ�າໃຊ�ເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນກໍ�ຄື 

ຕາມທ�າອ�ຽງການປ�ຽນແປງຮ�ບແບບ

ະກິດ ບົນພ້ືນຖານການແຂ�ງຂັນທ່ີມີຄວາມວ�ອງໄວ ແລະ ຮອບດ�ານ

ມັ�ງຄັ�ງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງທ�ລະກິດ. 

2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດ 

ຍ�ດທະສາດຫຼັກແມ�ນການພັດທະນາລະບົບການຊ�າລະ

ສ�າງໃຫ�ລະບົບການຊ�າລະແຫ�ງຊາດມີລັກສະນະລວມສ�ນ ແລະ ທົ�ວເຖິງ 

ສ��ຊົນໃຫ�ການຊ�າລະພາຍໃນປະເທດ

ໝ ໂດຍສອດຄ�ອງຕາມຫຼັກການ

ໂດຍມີລະບົບການຊ�າລະທີ່ສ�າຄັນ 

ທຫລ ເປ�ນຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບດັ�ງກ�າວຊຶ່ງປະກອບມີລະບົບການຊ�າລະແບບ

ຊ�າລະທ�ລະກ�າຍ�ອຍແມ�ນບໍລິສັດ



LAPNet ເປ�ນຜ��ຄວບຄ�ມລະບົບ ຊຶ່ງປະກອບມີລະບົບການນ�າໃຊ�ບັດທະນາຄານຮ�ວມກັນ (Lao ATM Pool Switching: LAPS) 

ທີ່ສາມາດໃຫ�ບໍລິການຕໍ�ລ�ກຄ�າຂອງທະນາຄານທ່ີເປ�ນສະມາຊິກ ໃນການກວດຍອດເງິນ ແລະ ຖອນເງິນສົດຂ�າມທະນາຄານຜ�ານຕ�� 

ATM; ການໂອນເງິນຂ�າມທະນາຄານຜ�ານຕ�� ATM (ຄາດວ�າຈະເປ�ດໃຫ�ບໍລິການໃນທ�າຍເດືອນ ພະຈິກ 2019 ນີ້). 

ປະຈ�ບັນ ມີ 12 ທະນາຄານທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງບໍລສິັດ LAPNet; ມີຈ�ານວນເຄື່ອງຮັບບັດ (POS) 3.986 ເຄື່ອງ (ເດືອນ 

7/2019); ຕ�� ATM ທັງໝົດ 1.277 ຕ�� (ເດືອນ 7/2019); ບັດ ATM 1.518.497 ບັດ. ການໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະທີ່ບໍ�ແມ�ນເງິນສົດ 

ປະກອບມີຜ��ໃຫ�ບໍລິການບັດ ATM ທັງໝົດມີ 24 ທະນາຄານ (ໃນນ້ັນມີ 12 ທະນາຄານເປ�ນສະມາຊິກຂອງ LAPNet); ຜ��ໃຫ�

ບໍລິການ Mobile Banking ມີ 12 ທະນາຄານ; ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ E-Money ແລະ E-Wallet ມີ 4 ແຫ�ງ (ໃນນ້ີມີທະນາຄານ 2 ແຫ�ງ, 

ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກ 1 ແຫ�ງ ແລະ ນິຕິບ�ກຄົນ 1 ແຫ�ງ ); ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະຜ�ານ QR Code ມີ 6 ທະນາຄານ. ຜ��ໃຫ�

ບໍລິການຮບັຊ�າລະຜ�ານເຄື່ອງພີໂອເອສ (POS) ມີ 8 ທະນາຄານ ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຮັບຊ�າລະຜ�ານ Alipay ມີ 3 ທະນາຄານ ແລະ ຮບັ

ຊ�າລະຜ�ານ WeChat Pay ມີ 1 ທະນາຄານ. 

ສ�າລັບລະບົບການຊ�າລະຂ�າມແດນ ຊຶ່ງມີຜ��ໃຫ�ບໍລິການໂອນເງິນຜ�ານລະບົບ SWIFT31 ແຫ�ງ, ຜ��ໃຫ�ບໍລິການໂອນເງິນຜ�ານ 

MoneyGram ແລະ Western Union ມີ 15 ແຫ�ງ (ໃນນ້ີມີທະນາຄານ 12 ແຫ�ງ ແລະ ນິຕິບ�ກຄົນ 3 ແຫ�ງ); ການໃຫ�ບໍລກິານຊ�າລະ

ຂ�າມແດນຜ�ານ QR Code ລະຫວ�າງ ລາວ-ໄທ (ທຄຕລ ແລະ ທະນະຊາດ); ການໂອນເງິນຂ�າມແດນ ລະຫວ�າງ ລາວ-ໄທ ໂດຍນ�າໃຊ�

ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ຂອງທະນາຄານກ�ງສີ. 

ທ�ານຫົວໜ�າກົມຄ��ມຄອງລະບົບຊ�າລະສະສາງ ທຫລ ໝ້ັນໃຈວ�າ: ບັນດາທະນາຄານທ່ີເປ�ນຜ��ຊ�ຽວຊານທາງດ�ານວຽກງານ

ການເງິນແຖວໜ�າຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເປ�ນຜ��ຊ�ຽວຊານທາງດ�ານເຕັກໂນໂລຊີດ�ານການຊ�າລະຕື່ມອີກ  ແລະ ມີຄວາມກ�າຫານທ່ີຈະສ�າງ

ສິ່ງຫັນປ�ຽນໃໝ�ຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ແລະ ຊັດເຈນກໍຄືສິ່ງທີ່ທ�າທາຍທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນໃນຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອເຮັດ

ໃຫ�ການໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ມີຄວາມສະດວກ, ວ�ອງໄວ, ທັນໃຈ  ແລະ  ມີຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຖືກລົງ ແລະ ເຊື່ອໝ້ັນວ�າບໍລິສັດ

LAPNet ຈະມີບົດບາດສ�າຄັນທີ່ຊ�ວຍເຊີດຊູໃຫ�ທ�ກຂະແໜງທີ່ເຮັດທ�ລະກ�າການເງິນໃຫ�ມີຄວາມວ�ອງໄວທັນການຊຶ່ງເປ�ນເຄື່ອງມືອັນ

ສ�າຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ�ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ ທັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ�ເທື່ອລະ

ກ�າວ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

ຢ��ເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ ຊາດລາວກ�າວໄປ 




