
 

 

 

 

ພິທີເປ�ດມາດຕະຖານ 

ເພ່ືອການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ�ຈັດ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງ ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາ ຮ�ວມຢ�າງພ�ອມພຽງຂອງບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ

ທະນາຄານທ�ລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ, ບໍລິສັດ 

ໄທ. 

ການເປ�ດມາດຕະຖານ Lao QR Code

ຂະແຫນງການທະນາຄານເວ້ົາລວມ, ເວ້ົາສະເພາະຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ໃນການພັດທະນາມາດຕະຖານ QR Code ທີ່ສາມາດຮອງຮັບຊ�ອງທາງການຊ�າລະ ໃຫ�ມີຄວາມສະດວກ

ຕໍ�ໃຊ�ຮ�ວມກັນໄດ� ເພື່ອເປ�ນບ�ອນອີງໃຫ�ແກ�ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ຍິ່ງໃນການຕອບສະຫນອງຍ�ດທະສາດຂະແຫນງການ ເງິນ

ເຄື່ອນສັງຄົມໃຫ�ກ�າວເຂ້ົາສ�� ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ 

ກ�າວຫນ�າຂ້ຶນ ເທື່ອລະບາດກ�າວ. 

 

 

ພິທີເປ�ດມາດຕະຖານ Lao QR Code

ເພ່ືອການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ 
 

 

ໄດ�ຈັດພິທເີປ�ດ ມາດຕະຖານ Lao QR Code ເພື່ອການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ ຂ້ຶນໃນ

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງ ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາ ຮ�ວມຢ�າງພ�ອມພຽງຂອງບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ

ບໍລິສັດ Fintech, ກ��ມທະນາຄານໂລກ, ບໍລິສັດ UnionPay 

Lao QR Code ເພື່ອການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ ຖືວ�າເປ�ນຜົນສ�າເລັດຫນຶ່ງທີ່ສ�າ

ເວ້ົາສະເພາະຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ການພັດທະນາດັ�ງກ�າວແມ�ນ ເປ�ນບາດກ�າວທ�າອິດ 

ທີ່ສາມາດຮອງຮັບຊ�ອງທາງການຊ�າລະ ໃຫ�ມີຄວາມສະດວກ, 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈະເປ�ນທ�າແຮງທີ່ສ�າຄັນຢ�າງ

ຍິ່ງໃນການຕອບສະຫນອງຍ�ດທະສາດຂະແຫນງການ ເງິນ-ເງ ິນຕາ ໃນການຫຼຸດຜ�ອນການໃຊ�ເງ ິນສົດ (Cashless Society)

ເຄື່ອນສັງຄົມໃຫ�ກ�າວເຂ້ົາສ�� ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ (Digital Economy) ກໍຄືຊກຍ��ການພັດທະນາເສດຖະກິດ

Lao QR Code  

 

ເພື່ອການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ ຂ້ຶນໃນ

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງ ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ��ວ�າການ

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາ ຮ�ວມຢ�າງພ�ອມພຽງຂອງບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ, ກະຊວງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ,

 ແລະ ທະນາຄານແຫ�ງປະເທດ

ລາວ ຖືວ�າເປ�ນຜົນສ�າເລັດຫນຶ່ງທີ່ສ�າຄັນຂອງ

ການພັດທະນາດັ�ງກ�າວແມ�ນ ເປ�ນບາດກ�າວທ�າອິດ 

 ປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຊືອ່ມ

ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຊ�າລະໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈະເປ�ນທ�າແຮງທີ່ສ�າຄັນຢ�າງ

Cashless Society) ແລະ ຂັບ

ກໍຄືຊກຍ��ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ�ມີຄວາມ



 
 

ມາດຕະຖານ Lao QR Code ເພື່ອການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະປະກາດນ�າໃຊ�ນີ້ ແມ�ນສາມາດຮັບໃຊ� 05 ຈ�ດປະສງົຫຼກັ

ຂອງການຊ�າລະ ຄ:ື 

1. ສາມາດຮອງຮັບການໂອນເງິນແບບບ�ກຄົນຫາບ�ກຄົນ (Peer-to-peer: P2P)  

2. ການຊ�າລະຄ�າສິນຄ�າ-ບໍລິການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ກວມເອົາທັງຮ�ານຄ�າທົ�ວໄປ ແລະ ຮ�ານຄ�າອອນລາຍ  

   (e-commerce). 

3. ຮອງຮັບການເສຍອາກອນຕ�າງໆໃຫ�ພາກລັດໄດ�ໃນອະນາຄົດ  

4. ຮອງຮັບການຮັບບໍລິຈາກເພື່ອຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມແບບ e-donation  

5. ຮອງຮັບການພັດທະນານະວັດຕະກ�າການຊ�າລະ (Payment Innovation) ໃນອະນາຄົດ 

ປ�ດຈ�ບັນ, ທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດໃນການໃຫ�ບໍລິການຮັບຊ�າລະຜ�ານ QR Code ຈາກ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ 

ລາວ ປະກອບມີ 08 ແຫ�ງຄ:ື ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານພັດທະນາ ລາວ, ທະນາຄານສົ�ງເສີມກະສິກ�າ,

ທະນາຄານຮ�ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານຮ�ວມທ�ລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ,ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈ�າກັດ, ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈ�າ

ກັດ ແລະ ທະນາຄານໄຊງ�ອນເທື່ອງຕິນ ລາວ ຈ�າກັດ ທີ່ໄດ�ໃຫ�ບໍລກິານໄປແລ�ວຈ�ານວນຫນ່ຶງ ແລະ ພວມກະກຽມການເປ�ດໃຫ�ບໍລິການ

ອີກຈ�ານວນຫນ່ຶງໃນໄວໆນີ.້ 

ພ�ອມດຽວກັນນີ້, ໃນງານຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ�ຈັດເວທີສົນທະນາ ເພື່ອເປ�ດໂອກາດໃຫ�ແຂກຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມ ໄດ�ແລກປ�ຽນຄວາມຮ�� ແລະ 

ປະສົບການໃນການພັດທະນາກ�ຽວກັບລະບົບການຊ�າລະ ຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ເພື່ອເປ�ນ ແນວທາງໃນການພັດທະນາ 

ແລະ ສ�າງນະວັດຕະກ�າໃຫມ�ໆທີ່ຊ�ວຍໃຫ�ລະບົບການຊ�າລະ ມີຄວາມທັນສະໄຫມ ແລະ ຮອງຮັບຄວາມຕ�ອງການນ�າໃຊ�ຂອງສັງຄົມໃນ

ປ�ດຈ�ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມ�ນການຫັນສ��ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ. 

ພິທີໃນມ້ືນີ້ ຖືເປ�ນນິມິດຫມາຍອັນດີຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການສ�າງສະພາບແວດລ�ອມທີ່ດີ ແລະ ໂຄງລ�າງ ພື້ນຖານດ�ານການຊ�າ

ລະທີ່ເຂ້ັມແຂງ ເພື່ອເອ້ືອອ�ານວຍຕໍ�ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ�ງຂັນຂອງປະເທດ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດແບບຍືນຍົງ

ຕໍ�ໄປ. 

ເຖິງຢ�າງໃດກໍຕາມ ພິທີເປ�ດໂຕມາດຕະຖານ QR Code ເພື່ອການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນ້ີ ແມ�ນຖືເປ�ນບາດກ�າວເລີມ່

ຕົ້ນເທົ�ານັ້ນ ໃນການພັດທະນາວຽກງານການຊ�າລະຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ�ກ�າວໄປສ��ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ການຈັດຕັ້ງ

ຜັນຂະຫຍາຍການນ�າໃຊ�ມາດຕະຖານດັ�ງກ�າວ ໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດນ�າໃຊ�ໄດ�ຄົບຊຸດ ທຫລ ມີທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດໃນຕໍ�ຫນ�າດັ�ງນ້ີ: ຄົ້ນຄວ�າ ມາດຕະຖານຂໍ�ຄວາມ ແລະ ກ�ານົດກົດລະບຽບຕ�າງໆໃນການເຊື່ອມໃຊ�ລະບົບຮ�ວມກັນ ແລະ ສມົທົບ

ກັບພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງໃນການຄົ້ນຄວ�າສ�າງລະບຽບການທີ່ເອື້ອອ�ານວຍຕໍ�ກັບການພັດທະນານະວັດຕະກ�າໃຫມ�ໆດ�ານການຊ�າລະ.

ນອກຈາກນີ້ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມຜ��ຄ��ມຄອງວຽກງານການຊ�າລະ ໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດ ແມ�ນຈະສືບຕໍ�ຄົ້ນຄວ�າ ສ�າງ

ລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ສົ�ງເສີມການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນ (FinTech) ທີ່ຄຽງຄ��ກັບການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�

ຜະລິດຕະພັນດ�ານການເງິນ. 

# ບດົຂ�າວໂດຍ: ກມົຄ��ມຄອງລະບບົຊ�າລະສະສາງ, ທຫລ 

# ພາບ: ວນັປະເສດີ ສມົບ�ນຂນັ 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 




