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                               ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ  1 
 

    ປ  2016 ເສດຖະກິດໂລກດ ຂຶີ້ນກ່ວາທ ີ່ຄາດ
ການໄວູ້ ເນືີ່ອງຈາກການຫຼຸດລົງຂອງສິນຄ້າທ ີ່ຍັງເຫືຼອ 
ແລະ ການຟືີ້ນໂຕຂອງຜົນຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ. ຄຽງຄ ່
ກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາທ ີ່ມ 
ການຟືີ້ນໂຕດ ຂຶີ້ນ, ຕົວເລກການເຕ ບໂຕໃນເຂດເອ ລົບ 
ແລະ ຈ ນ ກໍີ່ດ ຂຶີ້ນກ່ວາທ ີ່ໄດູ້ຄາດໄວູ້ໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ ຍ້ອນ
ການນໍາໃຊູ້ມາດຕະການກະຕຸູ້ນເສດຖະກິດຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມກໍີ່ຍັງມ ບາງປະເທດໃນແຖວອາເມລິ 
ກາລາຕິນທ ີ່ກໍາລັງຕົກຢ ່ໃນພາວະເສດຖະກິດຫົດຖອຍ 
ເນືີ່ອງຈາກລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງ. ສໍາລັບ 
ສປປ ລາວ ເສດຖະກິດ ຕົກເຂົີ້າໄລຍະຫົດຕົວເລັກ
ນ້ອຍ ສ່ວນໜຶີ່ງແມ່ນເກ ດຈາກການຫົດຖອຍຂອງຂະ  
ແໜງການເງິນ ແລະ ການບໍລິການທ ີ່ມ ອັດຕາເຕ ບໂຕ
ຊັກຊ້າລົງ. 

ສະເພາະຢ ່ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອຕອນລຸ່ມຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ , ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ 
ເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ (GDP) ຂອງ 4 ແຂວງ ບັນລຸໄດູ້ 
18.928,80 ຕືີ້ກ ບ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢ ່ໃນລະດັບ 8,23%; ລາຍໄດູ້ສະເລ່ຍຕໍີ່ຫົວຄົນ 13,34 ລ້ານກ ບ/
ຄົນ/ປ ;  ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ສະເລ່ຍ 1,60% ຕໍີ່າກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ; ສາມາດດຶງດ ດການ
ລົງທຶນໄດູ້ທັງໝົດ 1.273 ໂຄງການ ລວມມ ນຄ່າ 4.823,30 ຕືີ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 28,43% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດູ້ ເອົ າໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ
ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາຢ ່ 4 ແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃກູ້ຊິດ; ເປັນຕົີ້ນແມ່ນການ
ດັດສົມສະພາບຄ່ອງດ້ານເງິນຕາ ເພືີ່ອອໍານວຍໃຫູ້ແກ່ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງງົບປະມານ ກໍີ່ຄືການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດ
ເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ; ອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ການຊໍາລະສະສາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫູ້ຄ່ອງຕົວ; ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ
ຂອງຄ່າເງິນກ ບໃຫູ້ໝັີ້ນທ່ຽງ; ສະເລ່ຍປ  2016 ເງິນກ ບອ່ອນຄ່າ 0,29% ທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ 
8.131,56 ກ ບ/1 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປ  2015 ມາເປັນ 8.154,83 ກ ບ/1 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປ  2016; 
ເງິນກ ບແຂງຄ່າ 3,07% ທຽບກັບເງິນບາດ ຈາກ 240,29 ກ ບ/1 ບາດ ມາເປັນ 232,92 ກ ບ/ບາດ.  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຍັງເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸູ້ມຄອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຢ ່ທ້ອງຖິີ່ນຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນດ້ວຍລະບົບ CAMEL ແລະ Basel I ພ້ອມທັງຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດປັບປຸງຂະ 
ຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການໃຫູ້ກ້ວາງຂວາງ. ຮອດປະຈຸບັນ ສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ມ ທັງໝົດ 19 ສາຂາ 
ແລະ 97 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ມ ຕ ູ້ ATM 178 ຕ ູ້. ມ ສະຖາບັນການເງິນທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ
ເງິນຕາເອກະຊົນ 48 ຮ້ານ. ບັນດາສະຖາບັນການເງິນສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດູ້ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 16,49% ທຽບໃສ່
ປ ຜາ່ນມາ ແລະ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊືີ່ອໄດູ້ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 8,95%. 
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ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດູ້ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນທຸກຂັີ້ນຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນໍາ
ໃຊູ້ເງິນກ ບຢ່າງຕັີ້ງໜ້າ ໂດຍມ ການແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະຊ ີ້ນໍາຂັີ້ນແຂວງ ເພືີ່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ໂຄສະນາ
ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທ ີ່ຕິດພັນວຽກງານຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນໍາໃຊູ້ເງິນ
ກ ບຢ ່ທ້ອງຖິີ່ນ; ພ້ອມທັງຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທຸກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕິດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການລວມທັງການຊໍາລະສະ
ສາງໃຫູ້ເປັນເງິນກ ບ; ຕິດຕາມກວດກາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຊະຊາຍໃຫູ້ຫັນເຂົີ້າສ ່ລະບຽບເທືີ່ອລະ
ກ້າວ; ນອກນັີ້ນຍັງໄດູ້ຕິດຕາມກະແສການ ໄຫຼເຂົີ້າ-ອອກ ຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດດ້ວຍການຢັີ້ງຢືນການນໍາທຶນ
ເຂົີ້າຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. 

ຄາດວ່າການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຂົງເຂດ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລຸ່ມ ປ  2017 ອາດຈະປະ
ເຊ ນກັບສິີ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານເປັນຕົີ້ນແມ່ນການຜັນແປຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພືີ້ນ ແລະ ບັນຫາໄພທໍາມະ
ຊາດພາຍໃນ, ເຊິີ່ງຈະມ ຜົນກະທົບຕໍີ່ຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາທ ີ່ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍຂອງລະບົບ
ເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດນ ີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຄາດວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍສະເລ່ຍຈະບໍີ່ຕໍີ່ າກວ່າ 
8,14%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 20.761,72 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ລາຍຮັບສະເລ່ຍ 14,51 ລ້ານ
ກ ບ/ຄົນ/ປ  ຫືຼ ເທົີ່າກັບ 1.814,17 ໂດລາສະຫະລັດ. 

ເພືີ່ອໃຫູ້ການພັດທະນາຂອງບັນດາແຂວງບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການທ ີ່ກໍານົດໄວູ້, ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈະສ ູ້ຊົນສ້າງເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍີ່ກັບການພັດທະນາ 
ເປັນຕົີ້ນແມ່ນສືບຕໍີ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫູ້ມ ຄວາມໝັີ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນມ ຄວາມ
ສະຫງົບໝັີ້ນຄົງ, ສ້າງເງືີ່ອນໄຂສະດວກໃຫູ້ແກ່ການຊໍາລະສະສາງຕິດພັນກັບການຊຸກຍ ູ້ສົີ່ງເສ ມການນໍາໃຊູ້ເງິນກ ບ 
ແລະ ການຊໍາລະໂດຍບໍີ່ໃຊູ້ເງິນສົດຢ ່ໃນທ້ອງຖິີ່ນໃຫູ້ນັບມືີ້ນັບກ້ວາງຂວາງ, ຂະຫຍາຍການບໍລິການຂອງທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພ້ອມກັບປັບປຸງພັດທະນາການບໍລິການໃຫູ້ເຕ ບໃຫຍ່ເຂັີ້ມແຂງຫັນສ ່ຄວາມທັນ
ສະໄໝເທືີ່ອລະກ້າວ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິີ່ນໃຫູ້ມ ຄວາມໝັີ້ນຄົງ 
ແລະ ເຂັີ້ມແຂງ. 

 
                                                         ຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
                                                               ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
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35,98%

28,60%

35,42%

ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກ າ ຜະລິດຕະພັນດ້ານອຸດສາຫະກ າ ຜະລິດຕະພັນດ້ານການບ ລິການ 

I. ສະພາບເສດຖະກິດ 
ປ  2016 ພາຍໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລຸ່ມ ເສດຖະກິດມ ການຂະຫຍາຍຕົວ, ລວມຍອດຜະລິດຕະ

ພັນ (GDP) ບັນລຸໄດູ້ 18.928,80 ຕືີ້ກ ບ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 8,23%, (ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 
31,87%, ໄຊຍະບ ລ  ກວມເອົາ 40,73%, ຊຽງຂວາງ ກວມເອົາ 15,74% ແລະ ຫົວພັນ ກວມເອົາ 
11,66%). ໃນນັີ້ນ, ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມເອົາ 35,98%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມເອົາ 28,60% ແລະ 
ຂະແໜງບໍລິການ ກວມເອົາ 35,42% ຂອງ (GDP), ລາຍໄດູ້ຕໍີ່ຫົວຄົນສະເລ່ຍ 13,34 ລ້ານກ ບ/ຄົນ/ປ  ຫືຼ 
1.666,67 ໂດລາສະຫະລັດ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ  7,36%. ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ 1,60% ຕໍີ່າກ່ວາອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ. 
ຮູບທ  1. ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງການຕ ີ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ປ  2016 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                                                  ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນຈາກ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4 ແຂວງ  
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມ  ປະຊາກອນທັງໝົດ 432.163 ຄົນ; ມ  12 ເມືອງ, ເມືອງທຸກຍາກ 4 ເມືອງ: 

ເມືອງປາກແຊງ, ເມືອງໂພນທອງ, ເມືອງວຽງຄໍາ ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ; ມ ບ້ານທັງໝົດ 753 ບ້ານ, ບ້ານທຸກຍາກ 
169 ບ້ານ ແລະ ບ້ານພັດທະນາ 280 ບ້ານ; ຄອບຄົວທຸກຍາກ 4.134 ຄອບຄົວ ແລະ ຄອບຄົວພັດທະນາ 
49.203 ຄອບຄົວ; ລາຍໄດູ້ສະເລ່ຍຕໍີ່ຫົວຄົນ 1.746 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປ  ຫືຼ 13,96 ລ້ານກ ບ (ອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ 8.000ກ ບ/1 ໂດລາຫະສະລັດ) ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 13,97% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 

ແຂວງໄຊຍະບູລ  ມ  ປະຊາກອນທັງໝົດ 393.182 ຄົນ; ມ  11 ເມືອງ, ເມືອງທຸກຍາກ 1 ເມືອງ 
ເມືອງໄຊສະຖານ; ບ້ານທັງໝົດ 430 ບ້ານ, ບ້ານທຸກຍາກ 14 ບ້ານ ແລະ ບ້ານພັດທະນາ 252 ບ້ານ; ຄອບຄົວ
ທຸກຍາກ 1.687 ຄອບຄົວ ແລະ ຄອບຄົວພັດທະນາ 60.739 ຄອບຄົວ; ລາຍໄດູ້ສະເລ່ຍຕໍີ່ຫົວຄົນ 2.510 ໂດ
ລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປ  ຫືຼ ທຽບເທົີ່າ 20,08 ລ້ານກ ບ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.000ກ ບ/1 ໂດລາສະຫະລັດ) ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
4,02% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 

ແຂວງຊຽງຂວາງ ມ  ປະຊາກອນ 256.969 ຄົນ; ມ  7 ເມືອງ; ມ ບ້ານທັງໝົດ 485 ບ້ານ, ບ້ານ
ພັດທະນາ 239 ບ້ານ; ຄອບຄົວທຸກຍາກ 44.200 ຄອບຄົວ ແລະ ຄອບຄົວພັດທະນາ 33.255 ຄອບຄົວ; ລາຍ
ໄດູ້ສະເລ່ຍຕໍີ່ຫົວຄົນ 12,10 ລ້ານກ ບ/ຄົນ/ປ  ຫືຼ 1.512,50 ໂດລາສະຫະລັດ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.000 ກ ບ/1 
ໂດລາສະຫະລັດ) ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 6,48% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 

ແຂວງຫົວພັນ ມ  ປະຊາກອນທັງໝົດ 296.851 ຄົນ; ມ  10 ເມືອງ, ເມືອງທຸກຍາກ 4 ເມືອງຄື: 
ເມືອງຫົວເມືອງ, ເມືອງຊໍາໃຕູ້, ເມືອງກວັນ ແລະ ເມືອງຊ່ອນ; ບ້ານທຸກຍາກ 354 ບ້ານ ແລະ ບ້ານພັດທະນາ 237 

ຫົວໜ່ວຍ: ເປ ເຊັນ (%) 
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ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລ ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ

ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກ າຕ ີ່ GDP ຜະລິດຕະພັນດ້ານອຸດສາຫະກ າຕ ີ່ GDP
ຜະລິດຕະພັນດ້ານການບ ລິການ GDP ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດ

ບ້ານ; ຄອບຄົວທຸກຍາກ 13.201 ຄອບຄົວ ແລະ ຄອບຄົວພັດທະນາ 18.808 ຄອບຄົວ; ລາຍໄດູ້ຕໍີ່ຫົວຄົນ
ສະເລ່ຍ 919,66 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປ  ຫືຼ 7,35 ລ້ານກ ບ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.000 ກ ບ/ໂດລາສະຫະລັດ) 
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 6,44% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 
ຮູບທ  2. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຜະລິດຕະພັນຕ ີ່ GDP ຂອງແຕ່ລະແຂວງ 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
1. ຂະແໜງກະສິກ າ 

ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ 4 ແຂວງ ເຫັນວ່າມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ເຊິີ່ງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນຂະແໜງ 
ກະສິກໍາ ສາມາດບັນລຸໄດູ້ 6.810,86 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 3,63% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ກວມເອົາ 35,98% ຂອງ 
GDP 4 ແຂວງ. ໃນນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 28,26%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  40,41%, ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ  16,96% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 14,37%. 
ຮູບທ  3. ຜະລິດຕະພັນຂະແໜງກະສິກ າ ປ  2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ບັນລຸໄດູ້ 1.924,50 ຕືີ້ກ ບ ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
3,73% ກວມເອົາ 31,90% ຂອງ GDP; ເນືີ້ອທ ີ່ປ ກເຂົີ້ານາປ  13.585 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 62.509 
ໂຕນ, ປ ກເຂົີ້າໄຮ່ 20.006 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 30.459 ໂຕນ; ປ ກພືດລະດ ແລູ້ງ ແລະ ລະດ ຝົນ ເນືີ້ອທ ີ່  
16.473 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 133.945 ໂຕນ ແລະ ປ ກພືດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ 31.634 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 
84.381 ໂຕນ. ໃນນັີ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ປ ກສາລ ແຂງ, ຖົີ່ວດິນ, ຢາສ ບ; ວຽກງານລ້ຽງສັດ ທົີ່ວແຂວງມ ຟາມລ້ຽງ
ຄວາຍນົມ 1 ຟາມ, ຟາມງົວ 8 ຟາມ, ຟາມແບູ້ 4 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງໝ  13 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ 12 ຟາມ,  
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ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4 ແຂວງ 
 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4 ແຂວງ 
 

ຫົວໜ່ວຍ: ເປ ເຊັນ (%) 

 



                               ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ  5 
 

ຟາມປາກະຊັງ 13 ຟາມ ສາມາດຜະລິດຊ ີ້ນປາ 1.294 ໂຕນ/ປ ; ມ ຄວາຍ 54.475 ໂຕ, ງົວ 91.451 ໂຕ, ໝ  
227.765 ໂຕ, ແບູ້ 70.861 ໂຕ, ສັດປ ກ 2,39 ລ້ານໂຕ. 

ແຂວງໄຊຍະບູລ  ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ບັນລຸໄດູ້ 2.752,47 ຕືີ້ກ ບ ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
12,62% ກວມເອົາ 35,70% ຂອງ GDP; ເນືີ້ອທ ີ່ປ ກເຂົີ້າທັງໝົດ 48.277 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 
202.152 ໂຕນ; ປ ກພືດສະບຽງອາຫານ ເນືີ້ອທ ີ່ 18.823 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 91.000 ໂຕນ, ປ ກພືດອຸດສາຫະ
ກໍາ 101.096 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 754.413 ໂຕນ; ວຽກງານລ້ຽງສັດ ທົີ່ວແຂວງມ  ຟາມໝ  52 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງ
ໄກ່ພັນໄຂ່ 32 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງໄກ່ພັນຊ ີ້ນ 10 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງເປັດພັນໄຂ່ 4 ຟາມ ແລະ ຟາມລ້ຽງເປັດພັນຊ ີ້ນ 4 
ຟາມ; ມ ຄວາຍ 51.918 ໂຕ, ງົວ 138.873 ໂຕ, ແບູ້ 12.822 ໂຕ, ໝ  148.057 ໂຕ; ໜອງປາລ້ຽງທັງໝົດ 
9.723 ໜອງ ແລະ ຜະລິດປາໄດູ້ 98,17 ໂຕນ.  

ແຂວງຊຽງຂວາງ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ບັນລຸໄດູ້ 1.154,98 ຕືີ້ກ ບ ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
3,53% ກວມເອົາ 38,77% ຂອງ GDP; ເນືີ້ອທ ີ່ປ ກເຂົີ້າທັງໝົດ 26.796 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 98.032 
ໂຕນ; ການປ ກສາລ ແຂງ 20.869 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 128.593 ໂຕນ; ປ ກພືດອຸດສາຫະກໍາ 24.889 ເຮັກຕາ 
ຜົນຜະລິດ 176.021 ໂຕນ; ວຽກງານລ້ຽງສັດ ທົີ່ວແຂວງມ ຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ຄວາຍ ແລະ ງົວ) ຈໍານວນ 20 
ຟາມ, ຟາມລ້ຽງແບູ້-ແກະ 1 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງໄກ່ໄຂ່ 7 ຟາມ ແລະ ຟາມລ້ຽງພັນປາ 27 ຟາມ; ມ ຄວາຍ 54.527 
ໂຕ, ງົວ 136.915 ໂຕ, ມ້າ 4.965 ໂຕ, ໝ  30.206 ໂຕ, ແບູ້ ແລະ ແກະ 117.310 ໂຕ, ສັດປ ກ 1.198 
ລ້ານໂຕ; ໜອງປາ 8.264 ໜອງ ຜົນຜະລິດ 2.545 ລ້ານໂຕນ. ນອກນັີ້ນ,  ຍັງມ ການລ້ຽງເຜິີ້ງທັງໝົດ 332 ຮັງ 
ຜົນຜະລິດ 47 ລິດ. 

ແຂວງຫົວພັນ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ບັນລຸໄດູ້ 978,91 ຕືີ້ກ ບ ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ  15,44%  
ກວມເອົາ 44,36% ຂອງ GDP; ເນືີ້ອທ ີ່ປ ກເຂົີ້າທັງໝົດ 27.700 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 108.472 ໂຕນ; 
ການປ ກພືດລວມ 21.039,21 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 130.656,45 ໂຕນ; ວຽກງານລ້ຽງສັດ ທົີ່ວແຂວງມ ຄວາຍ 
51.874 ໂຕ, ງົວ 92.044 ໂຕ, ມ້າ 963 ໂຕ, ແບູ້ 27.408 ໂຕ, ໝ  138.410 ໂຕ, ສັດປິກ 953.017 ໂຕ 
ແລະ ປາ 29.233 ລ້ານໂຕ. 
2. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ-ການຄ້າ 

ປ  2016 ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ 4 ແຂວງ ເຫັນວ່າມ ການຂະຫຍາຍຕົວດ  ສາມາດບັນລຸໄດູ້ 
5.413,79 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 7,37% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ກວມເອົາ 28,60% ຂອງ GDP; ມ ນຄ່າສິນຄ້າສົີ່ງ
ອອກທັງໝົດ 1.016,56 ຕືີ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 34,96%. ໃນນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 33,88%, ແຂວງໄຊ
ຍະບ ລ  26,50%, ແຂວງຊຽງຂວາງ 15,59% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 24,03%; ສິນຄ້າສົີ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ-ສັດລ້ຽງ, ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ຜະລິດຕະພັນໄມູ້ ແລະ ແຮ່ທາດ.  

ມ ນຄ່າສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທັງໝົດ 477,59 ຕືີ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 40,39%. ໃນນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 
25,19%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  28,62%, ແຂວງຊຽງຂວາງ 27,71% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 18,56%; ສິນຄ້ານໍາ
ເຂົີ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອຸປະກອນກໍີ່ສ້າງ ແລະ ໄຟຟູ້າ, ອຸປະກອນຮັບໃຊູ້ການຜະລິດ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມ, ນໍີ້າມັນເຊືີ້ອໄຟ 
ແລະ ແກ໊ດຕ່າງໆ, ໝວດສະບຽງອາຫານ-ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ແລະ ສິນຄ້າອືີ່ນໆຈໍານວນໜຶີ່ງ. (ດຸນການຊໍາລະເກ ນດຸນ 
538,97 ຕືີ້ກ ບ). 
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ຮູບທ  4. ຜະລິດຕະພນັຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ປ  2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ ບັນລຸໄດູ້ 1.429,80 ຕືີ້ກ ບ ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ເພ ີ່ມ

ຂຶີ້ນ 11,44% ກວມເອົາ 23,70% ຂອງ GDP; ການສົີ່ ງອອກທັງໝົດ ມ ນຄ່າ 344,44 ຕືີ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 
42,43%, ສິນຄ້າສົີ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວັດຖຸດິບ ເປັນຕົີ້ນ: ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ກວມເອົາ 44,25%, ຜະລິດຕະ
ພັນໄມູ້ 24,30% ແລະ ສິນຄ້າປະເພດອືີ່ນໆ; ສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທັງໝົດ ມ ນຄ່າ 119,88 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 70,3%. 
ໃນນັີ້ນ, ເຄືີ່ອງກໍີ່ສ້າງ ແລະ ເຄືີ່ອງໄຟຟູ້າ ກວມເອົາ 82,33%, ເຄືີ່ອງຮັບໃຊູ້ການຜະລິດ ແລະ ການປະມົງ 
16,28% ແລະ ເຄືີ່ອງໃຊູ້ສອຍປະຈໍາວັນ 1,39% (ດຸນການຄ້າເກ ນດນຸ 224,56 ຕືີ້ກ ບ). 

ປ  2016 ສາມາດອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໄດູ້ 334 ຫົວໜ່ວຍ ມ ນຄ່າທັງໝົດ 265,75 ຕືີ້ກ ບ. ໃນ
ນັີ້ນ, ແຍກເປັນການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ 300 ຫົວໜ່ວຍ ມ ນຄ່າ 212,75 ຕືີ້ກ ບ, ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 
25 ຫົວໜ່ວຍ ມ ນຄ່າ 31 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ການລົງທຶນປະສົມ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) 9 ຫົວໜ່ວຍ ມ ນຄ່າ 22 
ຕືີ້ີ້ກ ບ; ການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ດ້ານການບໍລິການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ກະສິກໍາຈໍານວນໜຶີ່ງ.  

ແຂວງໄຊຍະບູລ  ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ ບັນລຸໄດູ້ 2.513,46 ຕືີ້ກ ບ  ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 3,78% ທຽບໃສ່
ປ ຜ່ານມາ, ກວມເອົາ 32,60% ຂອງ GDP; ການສົີ່ງອອກທັງໝົດ ມ ນຄ່າ 269,40 ຕືີ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 43,32%, 
ສິນຄ້າສົີ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ-ສັດລ້ຽງ, ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ໄມູ້, ຜະລິດຕະພັນໄມູ້ ແລະ 
ອືີ່ນໆອ ກຈໍານວນໜຶີ່ງ; ສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທັງໝົດ ມ ນຄ່າ 136,71 ຕືີ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 74,00%. ໃນນັີ້ນ, ການນໍາເຂົີ້າສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນນໍີ້າມັນເຊືີ້ອໄຟ, ອຸປະກອນກໍີ່ສ້າງ, ເຄືີ່ອງໄຟຟູ້າ, ພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫຼີ່, ແນວພັນ ແລະ ອຸປະກອນການ
ຜະລິດ (ດຸນການຄ້າເກ ນດຸນ 132,69 ຕືີ້ກ ບ). 

ປ  2016 ສາມາດອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໄດູ້ 537 ຫົວໜ່ວຍ ມ ນຄ່າທັງໝົດ 235,57 ຕືີ້ກ ບ; 
ຮອດປະຈຸບັນ ທົີ່ວແຂວງມ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 8.356 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 5.200,42 ຕືີ້ກ ບ. 
ໃນນັີ້ນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 490 ທະບຽນ ທຶນທັງໝົດ 1.171,92 ຕືີ້ກ ບ, ຂະແໜງການຄ້າ 4.330 ທະບຽນ 
ທຶນທັງໝົດ 1.339,22 ຕືີ້ກ ບ, ຂະແໜງບໍລິການ 3.347 ຕືີ້ກ ບ ທຶນທັງໝົດ 1.220,52 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ຂະ        
ແໜງກະສິກໍາ 189 ທະບຽນ ທຶນທັງໝົດ 1.468,74 ຕືີ້ກ ບ. 

ແຂວງຊຽງຂວາງ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ ບັນລຸໄດູ້ 1.076,63 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 11,85% ກວມ
ເອົາ 36,14% ຂອງ GDP; ການສົີ່ງອອກທັງໝົດ ມ ນຄ່າ 158,48 ຕືີ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 43%, ສິນຄ້າສົີ່ງອອກສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນກະສິກໍາ, ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນຄ້າອືີ່ນອ ກຈໍານວນໜຶີ່ງ; ສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທັງໝົດ ມ ນຄ່າ 132,36 ຕືີ້

ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 
 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4 ແຂວງ 
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ກ ບ ຫຼຸດລົງ 16,75%, ສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດນໍີ້າມັນເຊືີ້ອໄຟ, ສິນຄ້າເພືີ່ອຈໍາໜ່າຍທົີ່ວໄປ ແລະ 
ສິນຄ້າຮັບໃຊູ້ການລົງທຶນຈໍານວນໜຶີ່ງ (ດຸນການຄ້າເກ ນດຸນ 26,12 ຕືີ້ກ ບ). 

ປ  2016 ສາມາດອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໄດູ້ 756  ຫົວໜ່ວຍ ມ ນຄ່າທັງໝົດ 171,73 ຕືີ້ກ ບ; 
ຮອດປະຈຸບັນ ທົີ່ວແຂວງມ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ 7.240 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 4.863,22 ຕືີ້ກ ບ. 
ໃນນັີ້ນ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 6.955 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດທະບຽນ 2.831,60 ຕືີ້ກ ບ, ບໍລິສັດຈໍາກັດຜ ູ້ດຽວ 
173 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດທະບຽນ 1.693,09 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ວິສາຫະກິດອືີ່ນ ອ ກຈໍານວນໜຶີ່ງ.  

ແຂວງຫົວພັນ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາ ບັນລຸໄດູ້ 393,90 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 5,13% ກວມເອົາ 
17,85% ຂອງ GDP; ການສົີ່ງອອກທັງໝົດ ມ ນຄ່າ 244,24 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 15,56%, ສິນຄ້າສົີ່ງອອກສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນກະສິກໍາ ແລະ ແຮ່ທາດ. ສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າທັງໝົດ ມ ນຄ່າ 88,64 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 23,11% ສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ນໍີ້າມັນ, ວັດສະດຸກໍີ່ສ້າງ, ເຄືີ່ອງຮັບໃຊູ້ການຜະລິດ, ສະບຽງອາຫານ, ເຄືີ່ອງໃຊູ້ສອຍປະຈໍາວັນ 
ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ (ດຸນການຄ້າເກ ນດຸນ 155,12 ຕືີ້ກ ບ). 
 ປ  2016 ສາມາດອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໄດູ້ 529 ຫົວໜ່ວຍ ມ ນຄ່າທັງໝົດ 151,7 ຕືີ້ກ ບ; ຮອດ
ປະຈຸບັນ ທົີ່ວແຂວງມ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ 649 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 380,4 ຕືີ້ກ ບ. ໃນນັີ້ນ, 
ຫົວໜ່ວຍກະສິກໍາ 46 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດທະບຽນ 141,1 ຕືີ້ກ ບ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ 142 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດ
ທະບຽນ 62,1 ຕືີ້ກ ບ, ອຸດສາຫະກໍາ 42 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດທະບຽນ 37,5 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອືີ່ນ
ອ ກຈໍານວນໜຶີ່ງ. 
ຮູບທ  5. ສິນຄ້າສົີ່ງອອກ-ນ າເຂົໍ້າ 4 ແຂວງ ປ  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ຂະແໜງບ ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
 ຜະລິດຕະພັນດ້ານການບໍລິການຍັງສືບຕໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ ສາມາດບັນລຸໄດູ້ 6.704,37 ຕືີ້ກ ບ 
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 11,09% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ກວມເອົາ 35,42% ຂອງ  GDP. ໃນນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 
39,95%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  36,45%, ແຂວງຊຽງຂວາງ 11,15% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 12,44%. 

ປ  2016 ລັດຖະບານໄດູ້ຕັີ້ງໜ້າສົີ່ງເສ ີ່ມການທ່ອງທ່ຽວທ ີ່ຕິດພັນກັບການອານຸລັກ, ຮັກສາມໍລະດົກທາງ
ວັດທະນະທໍາ, ທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນດ້ວຍຫຼາຍຮ ບແບບ ຫຼາຍວ ທ ; ພາຍໃນ 4 ແຂວງ ມ 
ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 468 ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 4 ແຫ່ງ. ໃນນັີ້ນ, ເປັນແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 116 ແຫ່ງ, ແຫຼີ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວທໍາມະຊາດ 199 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ 150 ແຫ່ງ; ມ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົີ້າມາທັງໝົດ 

ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ

ລວມມ ນຄ່າການສົີ່ງອອກສິນຄ້າ 344,44 269,40 158,48 244,24

ລວມມ ນຄ່າສິນຄ້ານໍາເຂົີ້າ 119,88 136,71 132,36 88,64

ດຸ່ນການຊໍາລະພາຍໃນ 224,56 132,69 26,12 155,60
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ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 4 ແຂວງ 
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835.277 ຄົນ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 6,42%; ລວມລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການທ່ອງທ່ຽວສະເລ່ຍ 1.657,70 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
3,72% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 73,84%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  
11,70%, ແຂວງຊຽງຂວາງ 8,88% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 5,58%.  
ຮູບທ  6. ຜະລິດຕະພັນຂະແໜງບ ລິການ ປ  2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຜະລິດຕະພັນດ້ານການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຕິບັດໄດູ້ 2.678,70 ຕືີ້ກ ບ 

ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 10,34% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ກວມເອົາ 44,40% ຂອງ GDP; ດ້ານການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຍັງ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ, ປະຈຸບັນມ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 78 ບໍລິສັດ, ໂຮງແຮມ ແລະ ລ ສອດ 78 ແຫ່ງ, ເຮືອນ
ພັກ 341 ຫັຼງ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດືີ່ມ 289 ຮ້ານ ແລະ ມ ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 228 ແຫ່ງ. ໃນນັີ້ນ, ມ 
ແຫ່ ຼງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 34 ແຫ່ງ, ແຫ່ ຼງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ 108 ແຫ່ງ ແລະ ແຫ່ ຼງທ່ອງທ່ຽວ
ວັດທະນາທໍາ 86 ແຫ່ງ; ສາມາດດຶງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົີ້າມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ພັກເຊົາ ທັງໝົດ 616.739 ຄົນ  
(ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ 451.500 ຄົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 165.239 ຄົນ); ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ
ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງໝົດ 192,44 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ທົີ່ວແຂວງມ ສະຖານ ຈອດລົດ 16 ແຫ່ງ. ໃນນັີ້ນ, ມ ສະຖານ ຖາວອນ 4 ແຫ່ງ ແລະ ເຄິີ່ງຖາວອນ 12 
ແຫ່ງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂົນສົີ່ງ 26 ແຫ່ງ, ບໍລິການຂາຍປ ີ້ຍົນ, ລົດ, ເຮືອ 31 ບໍລິສັດ, ປະເພດລົດເຮັດທຸລະກິດ
ຂົນສົີ່ງທັງໝົດ 3.415 ຄັນ ແລະ ມ ສະໜາມບິນສາກົນ 1 ແຫ່ງ. 

ແຂວງໄຊຍະບູລ  ຜະລິດຕະພັນດ້ານການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຕິບັດໄດູ້ 2.444,07 ຕືີ້ກ ບ 
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 0,62% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ກວມເອົາ 31,70% ຂອງ GDP; ມ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 20 ບໍລິສັດ, 
ໂຮງແຮມ ແລະ ລ ສອດ 14 ແຫ່ງ, ເຮືອນພັກ 156 ຫັຼງ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດືີ່ມ 79 ຮ້ານ ແລະ ແຫ່ ຼງ
ທ່ອງທ່ຽວທົີ່ວແຂວງທັງໝົດ 49 ແຫ່ງ. ໃນນັີ່ີ້ນ, ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 29 ແຫ່ງ, ແຫ່ ຼງທ່ອງທ່ຽວ
ປະຫວັດສາດ 8 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ 12 ແຫ່ງ; ມ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົີ້າມາຊົມ ທັງໝົດ 
97.736 ຄົນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ 3,08 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ທົີ່ວແຂວງມ ລົດຂົນສົີ່ງສິນຄ້າ 93 ຄັນ, ລົດຂົນສົີ່ງໂດຍສານ 15 ຄັນ, ເຮືອບັນທຸກ 3-50 ໂຕນ (50 
ລໍາ), ເຮືອບັນທຸກ 50-100 ໂຕນ ( 2 ລໍາ) ແລະ ເຮືອຫາງຍາວ 1.621 ລໍາ; ສາມາດບໍລິການຂົນສົີ່ງສິນຄ້າ
ທາງບົກໄດູ້ 415,73 ພັນໂຕນ ແລະ ຂົນສົີ່ງທາງນໍີ້າ 5 ພັນໂຕນ.                                              
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ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4 ແຂວງ 
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ແຂວງຊຽງຂວາງ ຜະລິດຕະພັນດ້ານການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຕິບັດໄດູ້ 747,44 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມ
ຂຶີ້ນ 12,70% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ກວມເອົາ 25,09% ຂອງ GDP; ມ ໂຮງແຮມ 12 ແຫ່ງ, ເຮືອນພັກ 105 
ຫັຼງ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດືີ່ມ 199 ຮ້ານ, ສາຂາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 11 ບໍລິສັດ ແລະ ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງ
ໝົດ 41 ແຫ່ງ. ໃນນັີ້ນ, ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 12 ແຫ່ງ, ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 11 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼີ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນາທໍາ 18 ແຫ່ງ, ສາມາດດຶງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດູ້ທັງໝົດ 74.166 ຄົນ. ໃນນັີ້ນ, ມ ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຕ່າງປະເທດ 62.324 ຄົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 11.820 ຄົນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກ
ການທ່ອງທ່ຽວໄດູ້ 57,68 ຕືີ້ກ ບ. 

ແຂວງຫົວພັນ ຜະລິດຕະພັນດ້ານການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະຕິບັດໄດູ້ 834,15 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
61,99% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ, ກວມເອົາ 37,80% ຂອງ GDP; ມ ໂຮງແຮມ 9 ແຫ່ງ, ເຮືອນພັກ 58 ຫັຼງ, ຮ້ານ
ອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດືີ່ມ 287 ຮ້ານ, ບໍລິສັດນໍາທ່ຽວ 2 ບໍລິສັດ ແລະ ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 150 ແຫ່ງ. ໃນ
ນັີ້ນ, ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 66 ແຫ່ງ, ແຫ່ ຼງທອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 50 ແຫ່ງ ແລະ ແຫ່ ຼງທ່ອງທ່ຽວ
ວັດທະນາທໍາ 34 ແຫ່ງ; ດຶງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດູ້ 44.636 ຄົນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດູ້ 
34,82 ຕືີ້ກ ບ.   
ຮູບທ  7. ລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 4 ແຂວງ  
 
 
 
     
 
 
 
 
 

4. ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟູ້າໄດູ້ທັງໝົດ 166,86 ລ້ານເມກະວັດ ມ ນຄ່າ 88,15 

ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 5,70% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ; ສາມາດຈໍາໜ່າຍກະແສໄຟຟູ້າໄດູ້ ທັງໝົດ 153,74 ລ້ານເມກະວັດ 
ມ ນຄ່າ 113,65 ຕືີ້ກ ບ; ຮອດປະຈຸບັນ ທົີ່ວແຂວງສາມາດຊົມໃຊູ້ໄຟຟູ້າທຸກເມືອງ; ມ  690 ບ້ານ;  71.172 
ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 86,62% ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 0,46%. 

ວຽກງານບໍີ່ແຮ່ໄດູ້ອະນຸຍາດໃຫູ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂຸດຄົີ້ນຫ ນແຂງທັງໝົດ 25 ຫົວໜ່ວຍ ທຶນຈົດ
ທະບຽນທັງໝົດ 79,59 ຕືີ້ກ ບ; ສາມາດຂຸດຄົີ້ນຫ ນ 431.870 ແມັດກ້ອນ ມ ນຄ່າ 21,59 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
9,34% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 

ແຂວງໄຊຍະບູລ  ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟູ້າໄດູ້ທັງໝົດ 141,17 ລ້ານເມກະວັດ ມ ນຄ່າ 90,52 ຕຶືີ້
ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 23,59% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ; ທົີ່ວແຂວງສາມາດຊົມໃຊູ້ໄຟຟູ້າ 419 ບ້ານ; 72.064 ຄອບຄົວ 
ກວມເອົາ 96,38%. 
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ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຖະແຫຼີ່ງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 4 ແຂວງ 
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ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ ຊຽງຊວາງ ຫົວພັນ

ແຂວງຊຽງຂວາງ ສາມາດຈໍາໜ່າຍໄຟຟູ້າໄດູ້ 48,72 ລ້ານເມກະວັດ ລວມເປັນເງິນ 31,86 ຕືີ້ກ ບ; ມ 
ບ້ານທ ີ່ຊົມໃຊູ້ໄຟຟູ້າທັງໝົດ 436 ບ້ານ; 39.262 ຄອບຄົວ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 3,07% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ; ວຽກງານຂຸດ
ຄົີ້ນສາມາດຂຸດຄົີ້ນຖ່ານຫ ນ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໄດູ້ 24.731 ໂຕນ ມ ນຄ່າ 9,89 ຕືີ້ກ ບ, ຫ ນອຸດສາຫະກໍາຜະລິດໄດູ້ 
67.162 ແມັດກ້ອນ ມ ນຄ່າ 3,90 ຕືີ້ກ ບ.  

ແຂວງຫົວພັນ ມ ບ້ານທ ີ່ໄດູ້ຊົມໃຊູ້ໄຟຟູ້າທັງໝົດ 482 ບ້ານ; 35.195 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 73,63%
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 9,05% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ; ວຽກງານຂຸດຄົີ້ນສາມາດຂຸດແຮ່ກົີ່ວເຂັີ້ມຂຸູ້ນ ຈໍານວນ 350 ໂຕນ ມ ນຄ່າ 
1,841 ໂດລາສະຫະລັດ, ຂຸດຄົີ້ນ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຫ ນກໍີ່ສ້າງໄດູ້ 66.078 ແມັດກ້ອນ ມ ນຄ່າ 4,12 ຕືີ້ກ ບ ແລະ 
ຂຸດຄົີ້ນຫ ນຝຸ່ນໄດູ້ 17.164 ແມັດກ້ອນ ມ ນຄ່າ 1,05 ຕືີ້ກ ບ. 
ຮູບທ  8. ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 4 ແຂວງ 
 

 
 
 
 

 

 
 

5. ອັດຕາເງິນເຟ ໍ້ 
ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ 4 ແຂວງ ສະເລ່ຍ 1,60% ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 7,94% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ; ສາເຫດທ ີ່ພາໃຫູ້ອັດຕາ

ເງິນເຟ ີ້ເພ ີ່ມຂຶີ້ນເລັກໜ້ອຍໃນຂົງເຂດນ ີ້ ເນືີ່ອງຈາກວ່າລາຄານໍີ້າມັນໄດູ້ມ ການປັບຕົວສ ງຂຶີ້ນໃນບາງຊ່ວງ ລາຄາຂອງ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມ ທ ີ່ບໍີ່ແມ່ນເຫົຼີ້າກໍີ່ມ ການປັບຕົວສ ງຂຶີ້ນ. 
ຮູບທ  9. ອັດຕາເງິນເຟ ໍ້ 4 ແຂວງ ປ  2016 
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ຫົວໜ່ວຍ: ເປ ເຊັນ (%) 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່ 4 ແຂວງ 

 

ຫົວໜ່ວຍ: ເປ ເຊັນ (%) 
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ll.     ພາກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການລົງທຶນ 
1. ລາຍຮັບຂອງ 4 ແຂວງ 

ລາຍຮັບງົບປະມານ 4 ແຂວງ ສາມາດບັນລຸໄດູ້ 648,35 ຕືີ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 15,47% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 
ໃນນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 34,75%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  33,72%, ແຂວງຊຽງຂວາງ 16,35% ແລະ 
ແຂວງຫົວພັນ 15,18%. 
ຮູບທ  10. ລາຍຮັບງົບປະມານ 4 ແຂວງ ປ  2016 
 
 
 
                                  
 
  

 

 

2. ລາຍຈ່າຍຂອງ 4 ແຂວງ                                                        
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 4 ແຂວງ ປະຕິບັດໄດູ້ 2.076,15 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 9,40% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນ

ນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 28,97%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  23,08%, ແຂວງຊຽງຂວາງ 23,87% ແລະ 
ແຂວງຫົວພັນ 24,08%. 
ຮູບທ  11. ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 4 ແຂວງ ປ  2016 

 
 
 
 
 
 
   

        
         ລວມ 4 ແຂວງຂາດດຸນງົບປະມານ 1.223,31 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 24,91% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂາດດຸນ 376,14 ຕືີ້ກ ບ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ຂາດດຸນ 260,53 ຕືີ້ກ ບ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຂາດ
ດຸນ 185,14 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ຂາດດຸນ 401,51 ຕືີ້ກ ບ. 
3. ການລົງທນຶ 

ລວມ 4 ແຂວງ ສາມາດດຶງດ ດການລົງທຶນ ແລະ ໄດູ້ອະນຸຍາດໃຫູ້ນັກລົງທຶນ ທັງໝົດ 1.493 ໂຄງການ 
ມ ນຄ່າ 4.823,30 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 25,48% ຂອງ GDP 4 ແຂວງ, ຫຼຸດລົງ 28,43% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນ
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ລາຍຈ່າຍ ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 

 

ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກການເງິນ 4 ແຂວງ 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກການເງິນ 4 ແຂວງ 
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ນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 40,11%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  18,40%, ແຂວງຊຽງຂວາງ 29,41% ແລະ 
ແຂວງຫົວພັນ  12,08%. 
ຮູບທ  12. ມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງບັນດາແຂວງ ປ  2016 
 
 
 
 
 

 

3.1 ການລົງທນຶຂອງລັດ 
ດ້ານການລົງທຶນຂອງລັດ ລວມ 4 ແຂວງ ມ ທັງໝົດ 918 ໂຄງການ ມ ນຄ່າ 363,42 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 

18,65% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 19,99%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  20,64%, 
ແຂວງຊຽງຂວາງ 30,52% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 28,85%.  
3.2     ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 

ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ 59 ໂຄງການ ມ ນຄ່າ 2.967,56 ຕືີ້ກ ບ ຫືຼ 
ກວມເອົາ 31,15% ຂອງ GDP 4 ແຂວງ, ຫຼຸດລົງ 18,56% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
29 ໂຄງການ ມ ນຄ່າ 1.168,30 ຕືີ້ກ ບ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  9 ໂຄງການ ມ ນຄ່າ 127,92 ຕືີ້ກ ບ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 
15 ໂຄງການ ມ ນຄ່າ 1.165,82 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 6 ໂຄງການ ມ ນຄ່າ 504,88 ຕືີ້ກ ບ. 
3.3     ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ 

ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແລະ ກ ູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທັງໝົດ 296 
ໂຄງການ ມ ນຄ່າ 1.492,96 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 59,73% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມ
ເອົາ 46,46%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  25,45%, ແຂວງຊຽງຂວາງ 9,50% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 18,59%.  
ຮູບທ  13. ການລົງທຶນແຍກປະເພດ 4 ແຂວງ 
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ຫົວໜ່ວຍ: ເປ ເຊັນ (%) 

 

ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 
 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4 ແຂວງ 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4 ແຂວງ 
 



                               ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ  13 
 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ
ເງິນຝາກ 1.885,31 1.020,31 1.416,27 607,57

ເງິນຝາກ

lll.    ພາກເງິນຕາ ແລະ ການທະນາຄານ 
1. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ 

ປ  2016 ສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ມ ທັງໝົດ 19 ສາຂາ ແລະ 97 ໜ່ວຍບໍລິການ ທ ີ່ຕັີ້ງຢ ່ 4 
ແຂວງ. ໃນນັີ້ນ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ 4 ສາຂາ ມ  18 ໜ່ວຍບໍລິການ, ທະນາຄານ
ພັດທະນາລາວ ມ  4 ສາຂາ ມ  21 ໜ່ວຍບໍລິການ, ທະນາຄານສົີ່ງເສ ມກະສິກໍາ 4 ສາຂາ ມ  20 ໜ່ວຍບໍລິການ, 
ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ ມ  2 ສາຂາ ມ  1 ໜ່ວຍບໍລິການ, ທະນາຄານເອັສທ  1 ສາຂາ ມ  2 ໜ່ວຍບໍລິການ, 
ທະນາຄານເອຊ ລ ດາ 1 ສາຂາ 2 ໜ່ວຍບໍລິການ, ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັີ່ງ ມ  2 ໜ່ວຍບໍລິການ, ທະນາຄານຮ່ວມ
ພັດທະນາ ມ  5 ໜ່ວຍບໍລິການ, ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມ  4 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ທະນາຄານອິນດ ຈ ນ 2 ໜ່ວຍ
ບໍລິການ; ນອກນັີ້ນ ຍັງມ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 3 ສາຂາ ມ  20 ໜ່ວຍບໍລິການ ເຮັດໜ້າທ ີ່ສະໜອງສິນເຊືີ່ອໃຫູ້
ບັນດາ ເມືອງທຸກຍາກ ແລະ ເມືອງທົດລອງສາມສ້າງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃນການສົີ່ງເສ ມການຜະລິດ
ກາຍເປັນສິນຄ້າໃຫູ້ຫຼາຍຂຶີ້ນ; ປະຈຸບັນທະນາຄານທຸລະກິດ 4 ແຂວງ ລວມມ ຕ ູ້ ATM 178 ຕ ູ້. ໃນນັີ້ນ, ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງມ  75 ຕ ູ້, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  45 ຕ ູ້, ແຂວງຊຽງຂວາງ 34 ຕ ູ້ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 24 ຕ ູ້. 
1.1 ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 

ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ 4 ແຂວງ ສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດູ້ທັງໝົດ 4.929,30 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
8,74% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ; ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 38,25%, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  20,70%, ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ 28,73% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 12,33%; ອົງປະກອບຂອງເງິນຝາກມ  ເງິນຝາກປະຈໍາ 2.547,52 ຕືີ້ກ ບ 
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 5,24% ກວມເອົາ 51,68%, ເງິນຝາກປະຢັດ 1.614,39 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 14,46% ກວມເອົາ 
33,30%, ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 564,49 ຕືີ້ກ ບ ເພ ມຂຶີ້ນ 15,30% ກວມເອົາ 11,45%, ເງິນຝາກຂອງສະ
ຖາບັນອືີ່ນໆ 169,95 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 1,74% ກວມເອົາ 3,45% ຂອງເງິນຝາກທັງໝົດ. 
ຮູບທ  14. ເງິນຝາກແຍກປະເພດ 4 ແຂວງ ປ  2016  

 
 
 
 
 
 

 
ຮູບທ  15. ເງິນຝາກແຍກຕາມແຂວງ ປ  2016 

 

 

 

 

ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ທຫລ-ຫຼບ) 

 

ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 
 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ທຫລ-ຫຼບ) 

 

ເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນອືີ່ນໆ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ເງິນຝາກປະຍັດ

ເງິນຝາກປະຈໍາ

ເງິນວາງຄໍີ້າປະກັນທ ີ່ໄດຮັບ

169,95

564,49

1.641,39

2.547,52

6,06
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ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ
ສິນເຊືີ່ອ 1.681,81 392,84 1.219,29 664,89

ສິນເຊືີ່ອ

1.2 ສິນເຊືີ່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທະນາຄານທຸລະກິດຢ ່ 4 ແຂວງສາມາດປ່ອຍສິນເຊືີ່ອໄດູ້ທັງໝົດ 3.959,04 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 20,92% 

ຂອງ GDP 4 ແຂວງ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 16,35% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 42,48%, 
ແຂວງໄຊຍະບ ລ  9,92%, ແຂວງຊຽງຂວາງ 30,80% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 16,79%.  
ຮູບທ  16. ສິນເຊືີ່ອແຍກຕາມແຂວງ ປ  2016 
 
 

 
 
   
  
 

  
 
ສິນເຊືີ່ອທ ີ່ປ່ອຍອອກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຂະແໜງການຄ້າ ມ ນຄ່າ 1.249,49 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 31,56%, 

ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມູ້ ມ ນຄ່າ 1.050,28 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 26,53%, ຂະແໜງກໍີ່ສ້າງ 520,51 ຕືີ້ກ ບ ກວມ
ເອົາ 13,15%, ຂະແໜງການບໍລິການ 419,24 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 10,59%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ 
168,98 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 4,27% ແລະ ຂະແໜງການອືືີ່ນໆອ ກຈໍານວນໜຶີ່ງ. 
ຮູບທ  17. ສິນເຊືີ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ 4 ແຂວງ ປ  2016 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
1.3 ວຽກງານແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ  

ຜ່ານການສະໜອງສິນເຊືີ່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການຜະລິດສິນຄ້າສົີ່ງອອກ; ແນໃສ່ເຮັດໃຫູ້ຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນດ ຂຶີ້ນເທືີ່ອລະ
ກ້າວໂດຍພືີ້ນຖານ; ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຄືີ່ອນໄຫວຢ ່ 4 ແຂວງ ມ ທັງໝົດ 3 ສາຂາ ແລະ 20 ໜ່ວຍບໍລິການ, 
ມ ຊັບສິນທັງໝົດ 962,28 ຕືີ້ກ ບ. ສາມາດປ່ອຍສິນເຊືີ່ອ ທັງໝົດ 252,63 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 1,33% ຂອງ GDP 
4 ແຂວງ. ໃນນັີ້ນ, ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 35,98% , ແຂວງຊຽງຂວາງ 18,92% ແລະ ແຂວງ

ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ທຫລ-ຫຼບ) 

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ທຫລ-ຫຼບ) 

 

ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 
 

ຂະແໜງການອືີ່ນໆ

ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ-ຫັດຖະກໍາ

ຂະແໜງກໍີ່ສ້າງ

ຂະແໜງການປະກອບວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກ

ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມູ້

ຂະແໜງການຄ້າ

ຂະແໜງການຂົນສົີ່ງ-ໄປສະນ 

ຂະແໜງການບໍລ ການ

366,48

168,98

520,51

144,78   

1.050,28   

1.249,49   

39,25

419,24   
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35,98%

18,92%

45,10%

ຫຼວງພະບາງ ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ

ຫົວພັນ 45,10% ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ. ໃນນັີ້ນ, ສິນເຊືີ່ອເຂົີ້າເຖິງເມືອງທຸກຍາກ 230,34 ຕືີ້ກ ບ, ເຂດຈຸດສຸມ
ລັດຖະບານ-ທ້ອງຖິີ່ນ 21,50 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງ 10,20 ຕືີ້ກ ບ; ສໍາລັບສິນເຊືີ່ອເຂົີ້າວຽກ 3 ສ້າງ 
ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 42,93% , ແຂວງຊຽງຂວາງ 41,95% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 15,11% 
(ສໍາລບັໜ່ວຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບ ລ  ແມ່ນຂຶີ້ນກັບສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ). 

ໃນສະພາບຕົວຈິງແລູ້ວການດໍາເນ ນນະໂຍບາຍຂອງສາຂາທະນາຄານນະໂຍບາຍແມ່ນໄດູ້ອ ງໃສ່ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ແລະ ອ ງຕາມແຜນການຂອງແຕ່ລະສາຂາ ເຫັນວ່າສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ດັີ່ງນ ີ້: 

ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ (ລວມແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບ ລ ) ສາມາດປ່ອຍສິນເຊືີ່ອ ທັງ
ໝົດ 90,90 ຕືີ້ກ ບ (ສິນເຊືີ່ອໄລຍະສັີ້ນ 8,74 ຕືີ້ກ ບ, ສິນເຊືີ່ອໄລຍະກາງ 19,60 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ສິນເຊືີ່ອໄລຍະຍາວ 
62,57 ຕືີ້ກ ບ); ໂຄງການທ ີ່ພົີ້ນເດັີ່ນແມ່ນ ໂຄງການລ້ຽງສັດ, ຮອງລົງມາແມ່ນໂຄງການປ ກຝັງ ແລະ ໂຄງການຕໍີ່າ
ຫ ກ. ໃນນັີ້ນ, ສິນເຊືີ່ອທົດລອງ 3 ສ້າງ ໃນ 6 ເມືອງ, 14 ບ້ານ, ແລະ 199 ຄອບຄົວ ລວມມ ນຄ່າທັງໝົດ 
20,79 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 4,82% ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ; ສ່ວນທ ີ່ເຫືຼອແມ່ນປ່ອຍໃຫູ້ເມືອງເປົີ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມ
ລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ. 

ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງສາມາດປ່ອຍສິນເຊືີ່ອ ທັງໝົດ 47,79 ຕືີ້ກ ບ (ສິນເຊືີ່ອໄລຍະສັີ້ນ 3,26 ຕືີ້ກ ບ, 
ສິນເຊືີ່ອໄລຍະກາງ 3,20 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ສິນເຊືີ່ອໄລຍະຍາວ 41,31 ຕືີ້ກ ບ). ໃນນັີ້ນ, ສິນເຊືີ່ອທົດລອງ 3 ສ້າງ ໃນ 
3 ເມືອງ, 6 ບ້ານ ແລະ 1.063 ຄອບຄົວ ລວມມ ນຄ່າທັງໝົດ 4,28 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 8,96% ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງ
ໝົດ; ສ່ວນທ ີ່ເຫືຼອແມ່ນປ່ອຍໃຫູ້ເມືອງເປົີ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ. 

ສາຂາແຂວງຫົວພັນສາມາດປ່ອຍສິນເຊືີ່ອ ທັງໝົດ 113,94 ຕືີ້ກ ບ (ສິນເຊືີ່ອໄລຍະສັີ້ນ 20,08 ຕືີ້ກ ບ, 
ສິນເຊືີ່ອໄລຍະກາງ 26,96 ຕືີ້ກ ບ ແລະ ສິນເຊືີ່ອໄລຍະຍາວ 66,90 ຕືີ້ກ ບ);  ໂຄງການທ ີ່ພົີ້ນເດັີ່ນແມ່ນ ໂຄງການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ໂຄງການຫັດຖະກໍາ. ໃນນັີ້ນ, ສິນເຊືີ່ອທົດລອງ 3 ສ້າງ ໃນ 3 ເມືອງ6 ບ້ານ ແລະ 502 ຄອບຄົວ 
ລວມມ ນຄ່າທັງໝົດ 1,54 ຕືີ້ກ ບ ກວມເອົາ 1,35% ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ; ສ່ວນທ ີ່ເຫືຼອແມ່ນປ່ອຍໃຫູ້ເມືອງເປົີ້າ
ໝາຍ, ຈຸດສຸມລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ (ແຫຼີ່ງຂໍີ້ມ ນ: ທະນາຄານນະໂຍບາຍ). 

ຮູບທ  18. ອັດຕາການປ່ອຍສິນເຊືີ່ອຂອງສາຂາທະນາຄານນະໂຍບາຍ ປ  2016 
             ອັດຕາສ່ວນການປ່ອຍສນິເຊືີ່ອທັງໝົດ                                                ອັດຕາສ່ວນສິນເຊືີ່ອທົດລອງ 3 ສ້າງ 
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1.4 ອັດຕາດອກເບັໍ້ຍ 
ທະນາຄານທຸລະກິດໄດູ້ກໍານົດອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນຝາກຂອງຕົນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ສະພາບຄວາມ

ເປັນຈິງຂອງເສດຖະກິດໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍເງິນຕາທ ີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດອອກແຕ່ລະ
ໄລຍະ ສ່ວນອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກ ູ້ຂອງບັນດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ຢ ່ທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍພືີ້ນຖານແລູ້ວແມ່ນໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມການກໍານົດອັດຕາດອກເບັີ້ຍຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ
ຕົນ. 
1.4.1  ອັດຕາດອກເບັໍ້ຍເງິນຝາກ 

ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ ສະກຸນເງິນກ ບສະເລ່ຍ 1,76%, ສະກຸນເງິນບາດ 1,16% ແລະ ສະກຸນ
ເງິນໂດລາສະຫະລັດ 1,28%; ເງິນຝາກມ ກໍານົດ 3 ເດືອນ ສະກຸນເງິນກ ບສະເລ່ຍ 3,05%, ສະກຸນເງິນບາດ 
2,06% ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 2,29%; ເງິນຝາກປະຈໍາ 6 ເດືອນ ສະກຸນເງິນກ ບສະເລ່ຍ 3,94%, 
ສະກຸນເງິນບາດ 2,83% ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 2,96%; ເງິນຝາກປະຈໍາ 12 ເດືອນ ສະກຸນເງິນກ ບ
ສະເລ່ຍ 5,61%, ສະກຸນເງິນບາດ 3,76% ແລະ ສະກຸນໂດລາສະຫະລັດ 3,76% (ລາຍລະອຽດເບິີ່ງຕາຕະລາງ
ຊ້ອນທ້າຍ). 
ຮູບທ  19. ອັດຕາດອກເບັໍ້ຍເງິນຝາກ 1 ປ  
 
 
 
 
  

 

1.4.2  ອັດຕາດອກເບັໍ້ຍເງິນກູ້  
 ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນມ ການປ່ຽນແປງ. ອັດຕາດອກເບັີ້ຍ
ໂດຍສະເລ່ຍເງິນກ ູ້ໄລຍະ 1 ປ  ສະກຸນເງິນກ ບ 9,40%, ສະກຸນເງິນບາດ 7,76% ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດ 7,63%; ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ໄລຍະ 1-3 ປ  ສະກຸນເງິນກ ບ 10,57%, ສະກຸນເງິນບາດ 8,41% 
ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາ 8,13% ແລະ ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ໄລຍະ 3-6 ປ  ສະກຸນເງິນກ ບ 10,94%, ສະກຸນ
ເງິນບາດ 8,80% ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 8,53% (ລາຍລະອຽດເບິີ່ງຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ). 
ຮູບທ  20. ອັດຕາດອກເບັໍ້ຍເງິນກູ້ 1 ປ  
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ຫົວໜ່ວຍ: ເບ ເຊັນ 
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2.      ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ 
ລວມ 4 ແຂວງ ມ ສະຖາບັນການເງິນ ທ ີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄຸູ້ມ

ຄອງທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ. ໃນນັີ້ນ, ມ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ຮັບເງິນຝາກ 1 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ
ພາກທ ີ່ບໍີ່ຮັບຝາກເງິນ 4 ແຫ່ງ, ສະຫະກອນສິນເຊືີ່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 6 ແຫ່ງ; ລວມຍອດຊັບສິນທັງໝົດ 
49,37 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 47,07%; ໜ ີ້ສິນທັງໝົດ 33,96 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 30,88%; ທຶນທັງໝົດລວມ 15,40 
ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 102,20%; ເງິນຝາກທັງໝົດ 31,55 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ  58,91%; ຍອດເງິນປ່ອຍກ ູ້ທັງໝົດ 
36,53  ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 34,84% (ເງິນກ ູ້ທ ີ່ກາຍເປັນໜ ີ້ບໍີ່ເກ ດດອກອອກຜົນ (NPL) ກວມເອົາ 5,98%) ແລະ 
ສາມາດສ້າງກໍາໄລໄດູ້ 1,62 ຕືີ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 77,88% ທຽບໃສປ່ ຜ່ານມາ. 
3.     ອັດຕາແລກປ່ຽນ 

ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເຫັນວ່າຈໍານວນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາເພ ີ່ມຂຶີ້ນ ແລະ ສາມາດ ຕ ຖອຍການ
ແລກປ່ຽນແບບຊະຊາຍໄດູ້ເທືີ່ອລະກ້າວ; ໃນປ  2016 ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາເອກະຊົນ ໃນ 4 ແຂວງ ມ ທັງໝົດ 
48 ຮ້ານ (ແຂວງຫຼວງພະບາງ 21 ຮ້ານ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  6 ຮ້ານ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 19 ຮ້ານ ແລະ ແຂວງ
ຫົວພັນ 2 ຮ້ານ).  

ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາເອກະຊົນ ພາຍໃນ 4 ແຂວງ ສາມາດເກັບຊືີ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດທຸກສະກຸນເງິນທຽບ
ເທົີ່າກ ບ ໄດູ້ທັງໝົດຈໍານວນ 141.917,02 ລ້ານກ ບ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 0,86% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ຊືີ້ໂດລາ
ສະຫະລັດ ໄດູ້ 15,51 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ  0,85%, ຊືີ້ເງິນບາດ ໄດູ້ 158,80 ລ້ານບາດ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
1,54% ແລະ ສະກຸນອືີ່ນອ ກຈໍານວນໜຶີ່ງ. 

ທະນາຄານທຸລະກິດ ສາມາດຊືີ້ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໄດູ້ທັງໝົດ 73,08 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼຸດ
ລົງ 37,51%; ຂາຍອອກທັງໝົດ 52,25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼຸດລົງ 62,81%; ສະກຸນເງິນບາດສາມາດຊືີ້ໄດູ້ 
921,07 ລ້ານບາດ ຫຼຸດລົງ 62,09%; ຂາຍອອກທັງໝົດ1.237,79 ລ້ານບາດ ຫຼຸດລົງ 58,94% ທຽບໃສ່
ປ ຜ່ານມາ. 

ສະເລ່ຍອັດຕາແລກປ່ຽນຊືີ້ ແລະ ຂາຍສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 4 ແຂວງ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນ
ປ  2016 ແມ່ນ 8.154,83 ກ ບ/1 ໂດລາສະຫະລັດ ອ່ອນຄ່າ 0,29% ແລະ ສະກຸນເງິນບາດ 232,92 ກ ບ/1 
ບາດ ແຂງຄ່າ 3,07% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 

ສະເລ່ຍອັດຕາແລກປ່ຽນຊືີ້ ແລະ ຂາຍສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ນອກລະບົບ ໃນປ  2016 ແມ່ນ 
8.204,79 ກ ບ/1 ໂດລາສະຫະລັດອ່ອນຄ່າ 0,08% ແລະ ສະກຸນເງິນບາດ 234,71 ກ ບ/1 ບາດ ແຂງຄ່າ 
2,62% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 
ຮູບທ  21. ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ ກ ບ/ໂດລາສະຫະລດັ ປ  2016  
 
 
 
 
 
 

ມັງກອນ ກຸມພາ ມ ນາ ເມສາ ພຶດສາພາ ມ ຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ

ຕະຫຼາດມືດ 8.169,35 8.149,86 8.134,89 8.124,97 8.130,49 8.138,65 8.132,97 8.112,42 8.131,70 8.190,14 8.204,85 8.213,32

ທະນາຄານ 8.153,43 8.131,83 8.127,57 8.119,90 8.112,30 8.110,39 8.099,13 8.094,46 8.102,80 8.131,02 8.165,39 8.186,84
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ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກເສດຖະກິດເງິນຕາ-ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ທຫລ-ຫຼບ) 
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ຮູບທ  22. ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ ກ ບ/ບາດ ປ  2016 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.       ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ເງິນກ ບ 
4.1    ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊ າລະໂດຍບ ີ່ໃຊ້ເງິນສດົ 
 ປ  2016 ໄດູ້ຕິດຕາມສົີ່ງເສ ມວຽກງານການຊໍາລະໂດຍບໍີ່ໃຊູ້ເງິນສົດເປັນຕົີ້ນ ແມ່ນຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານ
ທຸລະກິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫັນມາຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ເຄືີ່ອງມືທາງດ້ານເອເລັກໂທຼນິກຫຼາຍ
ຂຶີ້ນ; ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດໄດູ້ປັບປຸງລະບົບການບໍລິການດ້ວຍຫຼາຍຮ ບແບບໃຫູ້ທັນສະໄໝຂຶີ້ນ ເພືີ່ອຕອບສະ
ໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ; ເປັນຕົີ້ນການຂະຫຍາຍໜ່ວຍແລກປ່ຽນ, ເຄືີ່ອງມືການໂອນເງິນທ ີ່
ທັນສະໄໝເຊັີ່ນ: ຕ ູ້ຮ ດບັດເງິນສົດ (ATM), ອອກບັດ (VISA), ບັດເງິນຝາກ, ບັດເງິນກ ູ້ຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງ
ການຊໍາລະດ້ວຍການໃຊູ້ແຊັກ ຢ ່ສ ນຊໍາລະສະສາງ (ເຄຼຍລິງ) ໄດູ້ຈໍານວນ 389 ໃບ ລວມມ ນຄ່າ 396,57 ຕືີ້ກ ບ 
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 41% ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ. 
4.2     ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ຢັໍ້ງຢືນການນ າເຂົໍ້າທຶນຕ່າງປະເທດ 

ທຫລ-ຫຼບ ໄດູ້ຄົີ້ນຄ້ວາຢັີ້ງຢືນການນໍາເຂົີ້າທຶນໃຫູ້ແກ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນປ  2016 ຈໍານວນ 5 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ນໍາເງິນທຶນທ ີ່ເຂົີ້າມາຢັີ້ງຢືນຜ່ານລະບົບທະນາຄານທັງໝົດ 20,39 ລ້ານໂດລາຫະສະລັດ ແລະ 497,80 
ລ້ານຢວນ. 
4.3     ວຽກງານໂຄສະນາສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ເງິນກ ບ 

ທຫລ-ຫຼບ ສືບຕໍີ່ເຄືີ່ອນໄຫວໂຄສະນາສົີ່ງເສ ມການນໍາໃຊູ້ເງິນກ ບໃນຫຼາຍຮ ບແບບ: ໂດຍສະເພາະການຈັດ
ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຮ່ວມກັບທະນາຄານທຸລະກິດແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊືີ່ລາຍການ: ທະນາຄານເພືີ່ອ
ປະຊາຊົນ; ເຊິີ່ງອອກອາກາດໃນເວລາ 8:00 -8:30 ໂມງ ທຸກໆວັນຈັນ ແລະ ເວລາ: 17:30-18:00 ໂມງ ທຸກໆ
ວັນພະຫັດ. ນັີ້ນໃນ, ລາຍການໄດູ້ເຜ ຍແຜ່ລະບຽບການ, ກົດໝາຍ, ແຈູ້ງການຕ່າງໆທ ີ່ສໍາຄັນ ແລະ ວຽກງານ
ການເຄືີ່ອນໄຫວທ ີ່ພົີ້ນເດັີ່ນຂອງທຸກທະນາຄານ 4 ແຂວງ ທ ີ່ຂຶີ້ນກັບ ທຫລ-ຫຼບ, ສືບຕໍີ່ໂຄສະນາສົີ່ງເສ ີ່ມເງິນກ ບໃນ
ງານບຸນສໍາຄັນຕ່າງໆ, ຊຸກຍ ູ້ເຜ ຍແຜ່ລະບຽບການຕ່າງໆໃຫູ້ນັກສຶກສາເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊູ້ເງິນກ ບ, 
ປະສານສົມທົບນໍາພະແນກການເປັນຕົີ້ນ: ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ ແລະ ຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດ ລົງເຄືີ່ອນ
ໄຫວວຽກງານໂຄສະນາສົີ່ງເສ ມເງິນກ ບ ດ້ວຍຮ ບການແຈກຢາຍແຈູ້ງການ, ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫູ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍີ່ກັບວຽກງານຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ສົີ່ງເສ ມການນໍາໃຊູ້ເງິນກ ບ.                                                     
  

ມັງກອນ ກຸມພາ ມ ນາ ເມສາ ພຶດສາພາ ມ ຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ

ຕະຫຼາດມືດ 229,04 230,62 235,15 232,57 234,02 233,60 232,33 234,86 235,30 235,51 235,31 233,07

ທະນາຄານ 226,47 229,36 231,80 232,24 230,27 231,23 232,03 234,46 234,48 233,86 233,31 230,94
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ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕ າແໜ່ງ 
 ຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ 
 

 ຮອງຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກ ບເກສອນ 

 

 ຮອງຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
ທ່ານ ບຸນລ້ອມ ພົງຈະເລ ນ 

 

 ພະແນກຫ້ອງການ-ຈັດຕັໍ້ງ 

 ຫົວໜ້າພະແນກຫ້ອງການ-ຈັດຕັໍ້ງ 
ທ່ານ ທອງວັນ ແກ້ວພິລາ 

 

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫ້ອງການ-ຈັດຕັໍ້ງ 
ທ່ານ ຈິດຕະພັນ ລັດຕະນະພູໄບ 

 

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫ້ອງການ-ຈັດຕັໍ້ງ 
ທ່ານ ນາງ. ອານຸທິດາ ສຸກສະຫວັດ 

 

 ພະແນກສາງ-ຄັງເງິນສົດ 

 ຫົວໜ້າພະແນກສາງ-ຄັງເງິນສົດ 
ທ່ານ ສັງທອງ ຄູນຄ າ 

 

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາງ-ຄັງເງິນສົດ 
ທ່ານ ຄ າສະຫວັດ ພັນທະວົງ 
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 ພະແນກບ ລິການ-ການບັນຊ  

 ຫົວໜ້າພະແນກບ ລິການ-ການບັນຊ  
ທ່ານ ນັດ ວົງວິຈິດ 

 

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບ ລິການ-ການບັນຊ  
ທ່ານ ວິໄລວັນ ສູນດາລາ 

 

 ພະແນກເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ທ່ານ ປຼົີ່ງຢ່າງ ຊາວາ 

 

 
 

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ທ່ານ ສ ມຸງຄຸນ ຈັນທະວົງ 

 

 ພະແນກກວດກາພາຍໃນ 

 ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ 
ທ່ານ ຈັນທະໂຄລົບ ຈັນທະມາດ 

 

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ 
ທ່ານ ໄພສິດ ພລິາສະຫວັນ 

 
 
 

  

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພາຍໃນ 
ທ່ານ ທະນູສິນ ອິນສົມພອນ 

 

 ພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
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ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທ່ານ ສອນໄຊ ຮຸ່ງວໄິລ 

 

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທ່ານ ສົມພົງ ໄຊຍະວົງ 

 

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ທ່ານ ສິນບັນດິດ ພະວ ໄຊ 

 

 ພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ 

 ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ 
ທ່ານ ວາສະສິນ ດາລາພອນ 

 
 
 

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖາບນັການເງິນ 
ທ່ານ ສຸດທິສັກ ມິີ່ງບຸບຜາ 

 

 
 



                               ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ  22 
 

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ 
ຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກ ບເກສອນ ຮອງຫົວໜ້າ ທຫລ-ຫຼບ 
 

ພະແນກຄູ້ມຄອງ 
ສະຖາບັນການເງິນ 

ພະແນກສາງ- 
ຄັງເງິນສົດ 

ພະແນກຫ້ອງການ-
ຈັດຕັໍ້ງ 

ພະແນກກວດກາ  
ພາຍໃນ 

ທ່ານ ບຸນລ້ອມ ພົງຈະເລ ນ ຮອງຫົວໜ້າ ທຫລ-ຫຼບ 
 

ພະແນກເສດຖະກິດ-
ເງິນຕາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 

ພະແນກບ ລິການ-ການ
ບັນຊ  

ພະແນກຄຸ້ມຄອງ 
ທະນາຄານທຸລະກິດ 
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ຕາຕະລາງທ  1. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 4 ແຂວງ ໃນແຕ່ລະປ  

 
 
 
 
 
 
 

 
ລ/ດ 

 
ເນືໍ້ອໃນ 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
ກວມເອົາ 

ສົມທຽບ 2015- 2016 

ມ ນຄ່າການ
ປ່ຽນແປງ 

ການຂະຫຍາຍຕົວ 
% 

I. 
ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (ຕືີ້ກ ບ) 10.875,21 12.461,06 13.818,96 15.629,92 17.650,13 18.928,80 100% 1.278,67 7,24% 

1 
ຜະລິດຕະພນັດ້ານກະສິກໍາ (ຕືີ້ກ ບ) 4.837,55 5.304,39 5.495,62 6.010,95 6.572,53 6.810,86 35,98% 238,33 3,63% 

2 
ຜະລິດຕະພນັດ້ານອຸດສະຫະກໍາ (ຕືີ້ກ ບ) 2.820,30 3.244,99 3.772,22 4.344,62 5.042,28 5.413,79 28,60% 371,51 7,37% 

3 
ຜະລິດຕະພນັດ້ານການບລໍິການ (ຕືີ້ກ ບ) 3.267,41 3.888,26 4.551,12 5.273,95 6.034,85 6.704,37 35,42% 669,52 11,09% 

II. 
ພົນລະເມືອງໃນປ  (ຄນົ) 1.356.087 1.361.464 1.474.199 1.368.254 1.353.101 1.376.165 

 
23.064,00 1,70% 

III. 
ສະເລ່ຍລາຍໄດູ້/ຄນົ/ປ  7.633.861 8.801.251 9.996.000 10.888.000 12.419.040 13.333.360 

 
914.320,00 7,36% 

IV. 
ທຽບໃສເ່ງິນໂດລາສະຫະລັດ (USD) 954,23 1.100,16 1.249,50 1.361,00 1.552,38 1.666,67 

 
114,29 7,36% 

       
  

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4 ແຂວງ 
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           ຕາຕະລາງທ  2. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 4 ແຂວງ ປ  2016 

 
 
 
 
 

ລ/ດ ລາຍການ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ລວມ 

 
 
I. 

 
ລວມຍອດ 
ຜະລິດຕະພນັ 
ພາຍໃນ 

ມ ນຄ່າ     
GDP ຕືີ້ກ ບ 

ອັດຕາ
ສ່ວນ 

ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ ມ ນຄ່າ     
GDP ຕືີ້ກ ບ 

ອັດຕາ
ສ່ວນ 

ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ ມ ນຄ່າ     
GDP ຕືີ້ກ ບ 

ອັດຕາ
ສ່ວນ 

ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ ມ ນຄ່າ     
GDP ຕືີ້ກ ບ 

ອັດຕາ
ສ່ວນ 

ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ ມ ນຄ່າ     
GDP ຕືີ້ກ ບ 

ອັດຕາ
ສ່ວນ 

ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 

6.033,00 100% 8,39% 7.710,00 100% 5,69% 2.979,05 100% 8,66% 2.206,75 100% 7,78% 18.928,80 100% 7,24% 

1 ຜະລິດຕະພນັດ້ານ
ກະສິກໍາ (ຕືີ້ກ ບ) 

1.924,50 31,90% 3,73% 2.752,47 35,70% 12,62% 1.154,98 38,77% 3,53% 978,91 44,36% 15,44% 6.810,86 35,98% 3,63% 

2 ຜະລິດຕະພນັດ້ານ
ອຸດສາຫະກໍາ (ຕືີ້ກ ບ) 

1.429,80 23,70% 11,44% 2.513,46 32,60% 3,78% 1.076,63 36,14% 11,85% 393,90 17,85% 5,13% 5.413,79 28,60% 7,37% 

3 ຜະລິດຕະພນັດ້ານການ
ບໍລິການ (ຕືີ້ກ ບ) 

2.678,70 44,40% 10,34% 2.444,07 31,70% 0,62% 747,44 25,09% 12,70% 834,15 37,80% 61,99% 6.704,37 35,42% 11,09% 

II. ພົນລະເມືອງໃນປ  
(ຄນົ) 

432.163 
  

393.182 
  

256.969 
  

293.851 
  

1.376.165 
 

1,70% 

III. ສະເລ່ຍລາຍໄດູ້/ຄນົ/ປ  
13.968.000 

  
20.080.000 

  
12.101.656 

  
7.357.280 

  
13.333.360 

  
IV. ທຽບໃສເ່ງິນໂດລາ

ສະຫະລດັ (USD) 
1.746,00 

  
2.510,00 

  
1.491,27 

  
919,66 

  
1.666,67 

  

                 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 4 ແຂວງ 
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     ຕາຕະລາງທ  3. ຕົວເລກຊ ໍ້ບອກເສດຖະກິດທ ີ່ສ າຄັນ ປ  2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ລວມ 4 ແຂວງ 

I. ສະພາບເສດຖະກິດ 
      

1. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ 

ເບ ເຊນັ 8,40% 8,20% 8,13% 8,20% 8,23% 

2. ຈ ານວນປະຊາກອນ ຄົນ 432.163 393.182 256.969 296.851 1.379.165 

3. ລາຍໄດ້ຕ ີ່ຫົວຄົນ 
ໂດລາ

ສະຫະລດັ 
1.746 2.510 1.491 919,66 1.666,67 

4. ອັດຕາເງິນເຟ ໍ້ (ສະເລຍ່ໝົດປ  ) ເບ ເຊນັ 1,52% 1,43% 2,43% 1,01% 1,60% 

II.  ງົບປະມານ 
     

- 

1. ລາຍຮັບງບົປະມານ ຕືີ້ກ ບ 225,28 218,65 105,98 98,44 648,35 

2. ລາຍຈ່າຍຂອງລັດ ຕືີ້ກ ບ 601,42 479,18 495,6 499,95 2.076,15 

3. ດຸນງົບປະມານ ຕືີ້ກ ບ -376,14 -260,53 -185,14 -401,51 -1.223,31 

III. ການຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດ 
      

1. ການລົງທຶນລັດ ຕືີ້ກ ບ 72,65 75,00 110,91 104,86 363 

2. ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ຕືີ້ກ ບ 1.168,30 127,92 1.165,82 504,88 2.967 

3. ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ ຕືີ້ກ ບ 693,60 379,92 141,84 277,60 1.492,96 

4. ດູນການຄ້າ ເຂົໍ້າ-ອອກ ຕືີ້ກ ບ 224,56 132,69 26,12 155,6 538,97 

- ການສົີ່ງອອກ ຕືີ້ກ ບ 344,44 269,40 158,48 244,24 1.016,56 

- ການນ າເຂົໍ້າ ຕືີ້ກ ບ 119,88 136,71 132,36 88,64 477,59 

IV. ການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ 
      

1. ເງິນຝາກ ຕືີ້ກ ບ 1.885,31 1.020,31 1.415,23 607,57 4.928,42 

2. ສິນເຊືີ່ອ ຕືີ້ກ ບ 1.681,99 392,84 1.219,29 664,89 3.959,01 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ບັນດາພະແນກການ  4 ແຂວງ 
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     ຕາຕະລາງທ  4. ການບ ລິການ ແລະ ສະຖານທ ີ່ທ່ອງທ່ຽວ 4 ແຂວງ ປ  2016 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ລ/ດ 

 
ເນືໍ້ອໃນລາຍການ 

 
ຫົວໜ່ວຍ 

 
ແຂວງຫຼວງພະ

ບາງ 

 
ແຂວງໄຊຍະບູລ  

 
ແຂວງຊຽງຂວາງ 

 
ແຂວງຫົວພັນ 

 
ລວມ 4 ແຂວງ 

I ແຫຼີ່ງທອ່ງທ່ຽວທັງໝົດ ແຫ ່ຼງ 228 49 41 150 468 

1 ແຫຼີ່ງທອ່ງທ່ຽວປະຫັວດສາດ ແຫຼີ່ງ 34 8 11 66 119 

2 ແຫຼີ່ງທອ່ງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແຫຼີ່ງ 108 29 12 50 199 

3 ແຫຼີ່ງທອ່ງທ່ຽວວດັທະນະທໍາ ແຫຼີ່ງ 86 12 18 34 150 

II ສະຖານທ ີ່ບໍລກິານ 
 

786 269 327 354 1.736 

1 ໂຮງແຮມ, ລ ສອດ 
ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ 

78 14 12 9 113 

2 ບ້ານພັກ 
ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ 

341 156 105 58 660 

3 ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກນິດືີ່ມ 
ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ 

289 79 199 287 854 

4 ບໍລສິັດທ່ອງທ່ຽວ 
ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ 

78 20 11 - 109 

III ການທອ່ງທຽ່ວ       

1 ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄົນ 616.739 97.736 74.166 46.636 835.277 

2 ລາຍໄດູ້ຈາກການທອ່ງທຽ່ວ ຕືີ້ກ ບ 1.540,56 24,64 57,68 34,80 1.656,68 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຖະແຫຼີ່ງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 4 ແຂວງ 
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ຕາຕະລາງທ  5. ອັດຕາເງນິເຟ ໍ້ 4 ແຂວງ  
 

ອັດຕາເງິນເຟ ໍ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

2011 4,40 4,48 5,66 7,01 6,75 5,49 3,30 3,27 3,10 3,35 4,55 4,93 4,67 

2012 4,57 5,19 4,78 3,35 3,32 3,58 3,39 3,40 3,43 3,87 3,61 3,37 3,81 

2013 3,43 2,42 3,25 4,49 6,11 7,49 7,33 7,35 7,52 7,04 7,04 7,98 5,97 

2014 8,13 8,66 6,35 5,36 3,49 2,22 3,35 2,43 4,39 2,47 2,55 2,01 4,23 

2015 1,93 1,46 2,31 2,55 2,83 3,91 2,67 3,23 0,66 2,46 2,53 2,48 2,41 

2016 1,64 1,63 1,54 0,68 1,07 0,88 1,38 1,65 1,73 1,80 1,89 2,35 1,52 

ອັດຕາເງິນເຟ ໍ້ ແຂວງໄຊຍະບູລ  

2011 3,42 3,67 4,28 6,41 5,88 5,84 4,86 4,59 5,29 4,71 5,63 5,21 4,99 

2012 5,43 5,31 5,68 4,55 4,84 4,80 3,55 4,92 5,58 6,30 5,98 7,86 5,40 

2013 8,47 8,88 7,56 7,37 6,37 6,72 8,77 6,42 5,32 4,87 5,19 4,94 6,71 

2014 4,12 3,64 4,79 5,10 5,91 5,61 4,18 4,27 3,65 3,34 3,11 2,48 4,18 

2015 1,90 1,05 0,18 0,19 0,14 0,27 0,08 0,33 0,64 1,22 0,92 0,57 0,62 

2016 0,66 1,09 0,91 0,10 0,44 1,00 1,97 1,96 1,98 1,98 2,39 2,59 1,43 

ອັດຕາເງິນເຟ ໍ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

2011 3,43 3,62 3,55 5,78 6,35 6,57 6,47 5,58 5,34 5,35 6,54 6,07 5,40 

2012 8,03 7,18 7,11 4,69 3,99 3,21 1,27 1,93 2,96 3,09 3,76 5,61 4,35 

2013 6,11 6,24 6,57 7,39 6,52 4,68 6,79 6,17 5,58 4,76 4,33 3,90 5,74 

2014 3,95 4,24 3,58 3,20 3,84 5,92 3,70 3,99 2,02 1,44 1,18 0,81 3,14 

2015 0,37 0,98 0,80 0,43 0,57 0,40 0,64 0,06 2,05 3,29 3,44 2,89 1,32 

2016 2,63 2,40 2,23 1,54 1,64 2,38 4,05 3,81 1,83 1,99 2,12 2,55 2,43 

ອັດຕາເງິນເຟ ໍ້ ແຂວງຫົວພັນ 

2011 4,05 4,03 5,33 6,35 6,45 6,01 4,23 4,57 5,13 5,22 6,29 6,31 5,33 

2012 6,15 6,46 5,96 5,49 5,10 4,94 4,40 5,13 5,42 5,64 5,49 6,23 5,53 

2013 6,75 6,61 6,12 6,28 6,37 7,21 8,30 6,59 6,12 5,90 6,02 6,34 6,55 

2014 5,77 5,61 5,39 5,06 5,01 4,35 3,93 3,61 3,71 2,99 2,88 2,37 4,20 

2015 2,10 1,57 1,53 1,70 1,63 1,88 1,34 1,54 1,00 1,73 1,58 1,24 1,57 

2016 1,52 1,71 1,55 0,44 0,33 0,63 0,77 0,83 0,87 0,87 1,11 1,51 1,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 

ຫົວໜ່ວຍ: (ເປ ເຊັນ) 
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  ຕາຕະລາງທ  6. ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ 4 ແຂວງ ປ  2016 
 

ລ/ດ ເນືອໃນ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ລວມ 

I ລາຍຮັບພາຍໃນແຂວງ 225,28 218,65 105,98 98,44 648,35 

1 ລາຍຮັບຈາກພາສ  0,24 35,89 3,68 3,39 43,20 

2 ລາຍຮັບຈາກສວ່ຍສາອາກອນ 210,51 177,11 95,10 89,60 572,32 

3 ລາຍຮັບຈາກຊບັສິນຂອງລດັ-ທ ດິນ 14,40 5,54 6,56 5,44 31,94 

4 ລາຍຮັບຈາກການຄຸູ້ມຄອງວສິາຫະກິດ 0,22 0,11 0,64 
 

0,97 

5 ລາຍຮັບອືີ່ນໆ ພາຍໃນແຂວງ 0,02 
  

0,01 0,03 

II. ລາຍຈ່າຍ 601,42 479,18 495,60 499,95 2.076,15 

1 ລາຍຈ່າຍເງິນເດອືນ 387,30 314,48 291,11 287,04 1.279,93 

2 ລາຍຈ່າຍນະໂຍບາຍ 53,86 30,39 25,56 21,37 131,18 

3 ຈ່າຍບໍລຫິານ 66,61 43,22 33,21 35,99 179,03 

4 ຈ່າຍໃນການລົງທຶນຂອງລັດ 72,65 65,13 111,18 104,86 353,82 

5 ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆ 20,99 25,96 34,54 50,69 132,18 

III. ດຸນງບົປະມານ -376,140 -260,530 -389,13 -401,51 -1.223,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ຫົວໜ່ວຍ: (ຕືໍ້ກ ບ) 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກການເງິນ 4 ແຂວງ 



                               ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ  29 
 

ຕາຕະລາງທ  7. ສາຂາທະນາຄານ, ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ ຕູ້ ATM 4 ແຂວງ ປ  2016 

 
 
 
 

ລ/ດ ຊືີ່ທະນາຄານ ໜ່ວຍບ ລິການ ATM ເບ ໂທຫ້ອງການ 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ 7 ສາຂາ 26 ໜ່ວຍບ ລິການ ( 4 ໜ່ວຍບ ລິການ ທ ີ່ບ ີ່ມ ສາຂາ ) ATM 75 

1 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 5 0 071 260 337 

2 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 8 25 071 252 814 

3 ທະນາຄານພັດທະນາລາວ 4 17 071 252 691 

4 ທະນາຄານສົີ່ງເສ ມກະສິກໍາ 3 6 071 212 360 

5 ທະນາຄານເອສັທ  2 3 071 260 622 

6 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ 0 4 071 261 113 

7 ທະນາຄານເອຊ ລດິາ 0 1 071 260 747 

8 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບລໍິການ 1 13 071 260 510 

9 ທະນາຄານລາວ-ຝລັີ່ງ ໜ່ວຍບໍລິການ 1 4 21 2222 0113 

10 ທະນາຄານອິນໂດຈ ນ ໜ່ວຍບລໍິການ 1 1 071 215 000 

11 ທະນາຄານພົງສະຫວນັ ຈໍາກັດ ໜ່ວຍບລໍິການ 1 1 071 213 355 

ແຂວງໄຊຍະບູລ  3 ສາຂາ 26 ໜ່ວຍບ ລກິານ ( 6 ໜ່ວຍບ ລິການ ທ ີ່ບ ີ່ມ ສາຂາ ) ATM 45 

1 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 4 20 074 260 038 

2 ທະນາຄານພັດທະນາລາວ 5 9 074 211 153 

3 ທະນາຄານສົີ່ງເສ ມກະສິກໍາ 8 9 074 211482 

4 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໜ່ວຍບໍລກິານ ໄຊຍະບ ລ  3 0 074 211 569 

5 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບລໍິການ ໄຊຍະບ ລ  1 1 074 212 161 

6 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບລໍິການ ເມອືງປາກລາຍ 1 1 074 219 060 

7 ທະນາຄານເອຊ ລດິາ ໜ່ວຍບໍລກິານ 1 1 074 212 206 

8 ທະນາຄານລາວ-ຝລັີ່ງ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມອືງຫງົສາ 1 1 074 266 018 

9 ທະນາຄານພົງສະຫວນັ ຈໍາກັດ ໜ່ວຍບລໍິການ ໄຊຍະບ ລ  1 2 074 212 198 

10 ທະນາຄານພົງສະຫວນັ ຈໍາກັດ ໜ່ວຍບລໍິການ ຫົງສາ 1 1 074 860 089 

ແຂວງຊຽງຂວາງ ມ  5 ສາຂາ 24 ໜ່ວຍບ ລິການ (4 ໜ່ວຍບ ລິການ ທ ີ່ບ ີ່ມ ສາຂາ) ATM 34 

1 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 4 
 

061 213 403 

2 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 4 10 061 213 294 

3 ທະນາຄານພັດທະນາລາວ 6 9 061 211 095 

4 ທະນາຄານສົີ່ງເສ ມກະສິກໍາ 5 7 061 312 376 

5 ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ 1 3 061 213 475 

6 ທະນາຄານພົງສະຫວນັ ຈໍາກັດ ໜ່ວຍບລໍິການ 1 1 061 213 588 

7 ທະນາຄານເອຊ ລດິາ ໜ່ວຍບໍລກິານ 1 1 061 213 504 

8 ທະນາຄານອິນໂດຈ ນ ໜ່ວຍບລໍິການ 1 1 061 313 001 

9 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບລໍິການ 1 2 061 213 550 

ແຂວງຫົວພັນ ມ  4 ສາຂາ 21 ໜ່ວຍບ ລິການ ( 1 ໜ່ວຍບ ລິການ ທ ີ່ບ ີ່ມ ສາຂາ ) ATM 24 

1 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 8 
 

064 312 738 

2 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 2 9 064 312 112 

3 ທະນາຄານພັດທະນາລາວ 6 8 064 312 171 

4 ທະນາຄານສົີ່ງເສ ມກະສິກໍາ 4 6 064 312 224 

5 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໜ່ວຍບລໍິການ 1 1 064 312 591 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ທຫລ-ຫຼບ) 
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ຕາຕະລາງທ  8. ສິນເຊືີ່ອ ແລະ ເງິນຝາກ ແຍກຕາມຂະແໜງການ ປ  2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ຊືີ່ແຂວງ ຫົວໜ່ວຍ: ຕືໍ້ກ ບ 

ລາຍການສິນເຊືີ່ອ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ລວມ 4 ແຂວງ 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ-ຫັດຖະກ າ 46,83 8,24 111,58 2,34 168,98 

ຂະແໜງກ ີ່ສ້າງ 212,41 24,59 161,17 122,35 520,51 

ຂະແໜງການປະກອບວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກ 37,43 37,66 29,14 40,55 144,78 

ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ 481,97 67,08 218,89 282,35 1.050,28 

ຂະແໜງການຄ້າ 348,00 206,32 555,64 139,54 1.249,50 

ຂະແໜງການຂົນສົີ່ງ-ໄປສະນ  10,99 4,42 17,39 6,45 39,25 

ຂະແໜງການບ ລ ການ 230,29 43,48 80,23 65,25 419,25 

ຂະແໜງການອືີ່ນໆ 314,09 1,06 45,26 6,07 366,48 

ລວມສິນທັງໝົດ 1.682,00 392,85 1.219,30 664,90 3.959,04 

ລາຍການເງິນຝາກ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ລວມ 4 ແຂວງ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 160,04 147,00 209,80 47,65 564,49 

ເງິນຝາກປະຍັດ 736,12 354,26 386,34 164,67 1.641,39 

ເງິນຝາກປະຈ າ 950,90 470,80 782,75 343,07 2.547,52 

ເງິນວາງຄ ໍ້າປະກັນທ ີ່ໄດຮັບ 1,84 1,60 1,21 1,42 6,07 

ເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນອືີ່ນໆ 36,41 46,66 36,12 50,76 169,96 

ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ - - - - - 

ລວມເງິນຝາກທັງໝົດ 1.885,31 1.020,32 1.416,23 607,58 4.929,43 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ທຫລ-ຫຼບ) 
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  ຕາຕະລາງທ  9. ອັດຕາດອກເບັໍ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນຝາກ 
ມັງກອນ ກຸມພາ ມ ນາ ເມສາ ພຶດສາພາ ມ ຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ສະເລ່ຍ 

ສະກຸນເງິນກ ບ 

ປະຈໍາ 3 ເດອືນ 3,12% 3,13% 3,13% 3,13% 3,02% 3,03% 3,03% 3,05% 2,99% 2,99% 3,01% 3,01% 3,05% 

ປະຈໍາ 6 ເດອືນ 4,01% 4,02% 4,02% 4,02% 3,96% 3,91% 3,91% 3,97% 3,86% 3,86% 3,87% 3,87% 3,94% 

ປະຈໍາ 1 ປ  5,83% 5,81% 5,84% 5,84% 5,65% 5,53% 5,53% 5,62% 5,43% 5,43% 5,42% 5,42% 5,61% 

ປະຈໍາ 3 ປ  9,32% 9,30% 9,32% 9,39% 9,50% 9,43% 9,43% 8,90% 6,84% 6,84% 6,87% 6,87% 8,50% 

ປະຈໍາ 5 ປ  11,31% 11,31% 11,31% 11,47% 11,49% 11,51% 11,45% 10,33% 7,08% 7,08% 7,08% 7,08% 9,88% 

ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນຝາກ ສະກຸນເງິນບາດ ສະເລ່ຍ 

ປະຈໍາ 3 ເດອືນ 2,07% 2,06% 2,09% 2,09% 2,12% 2,14% 2,14% 2,03% 2,00% 2,00% 1,99% 1,99% 2,06% 

ປະຈໍາ 6 ເດອືນ 2,80% 2,81% 2,83% 2,82% 2,90% 2,91% 2,91% 2,88% 2,79% 2,79% 2,77% 2,77% 2,83% 

ປະຈໍາ 1 ປ  3,79% 3,76% 3,82% 3,81% 3,87% 3,74% 3,74% 3,65% 3,76% 3,76% 3,70% 3,70% 3,76% 

ປະຈໍາ 3 ປ  5,45% 5,26% 5,34% 5,65% 6,22% 6,14% 6,14% 5,80% 5,65% 5,65% 5,65% 5,65% 5,72% 

ປະຈໍາ 5 ປ  6,61% 6,61% 6,61% 7,18% 7,03% 7,04% 6,98% 7,03% 6,92% 6,92% 6,92% 6,92% 6,89% 

ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນຝາກ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ສະເລ່ຍ 

ປະຈໍາ 3 ເດອືນ 2,27% 2,33% 2,33% 2,30% 2,28% 2,26% 2,26% 2,33% 2,27% 2,27% 2,26% 2,26% 2,29% 

ປະຈໍາ 6 ເດອືນ 2,94% 2,98% 2,98% 2,96% 2,96% 2,96% 2,95% 2,93% 3,03% 2,98% 2,93% 2,93% 2,96% 

ປະຈໍາ 1 ປ  3,83% 3,84% 3,87% 3,84% 3,81% 3,65% 3,65% 3,72% 3,75% 3,75% 3,70% 3,70% 3,75% 

ປະຈໍາ 3 ປ  6,16% 6,07% 6,28% 6,32% 6,25% 6,16% 6,13% 6,28% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,14% 

ປະຈໍາ 5 ປ  6,95% 6,95% 6,95% 7,46% 7,18% 7,24% 7,17% 7,20% 7,08% 7,08% 7,08% 7,08% 7,12% 

ສະກຸນເງິນກ ບ ອັດຕາດອກເບັໍ້ຍເງິນກູ້ ສະເລ່ຍ 

ດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ 1 ປ  9,45% 9,58% 9,41% 9,57% 9,55% 9,30% 9,40% 9,21% 9,37% 9,39% 9,28% 9,28% 9,40% 

ດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ (1-3 ປ ) 10,55% 10,63% 10,44% 10,91% 10,94% 11,03% 10,94% 10,22% 10,30% 10,32% 10,26% 10,26% 10,57% 

ດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ (3-6 ປ ) 10,88% 10,95% 10,73% 10,99% 11,06% 11,19% 11,24% 10,95% 10,87% 10,88% 10,77% 10,77% 10,94% 

ສະກຸນເງິນບາດ ອັດຕາດອກເບັໍ້ຍເງິນກູ້ ສະເລ່ຍ 

ດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ 1 ປ  7,79% 8,04% 7,86% 7,99% 7,89% 7,62% 7,75% 7,66% 7,61% 7,67% 7,58% 7,63% 7,76% 

ດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ (1-3 ປ ) 8,42% 8,54% 8,46% 8,72% 8,54% 8,67% 8,62% 8,40% 8,13% 8,19% 8,07% 8,13% 8,41% 

ດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ (3-6 ປ ) 8,72% 8,86% 8,75% 8,86% 8,86% 8,96% 8,97% 8,83% 8,70% 8,77% 8,63% 8,69% 8,80% 

ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ອັດຕາດອກເບັໍ້ຍເງິນກູ້ ສະເລ່ຍ 

ດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ 1 ປ  7,72% 7,95% 7,75% 7,72% 7,67% 7,38% 7,54% 7,47% 7,64% 7,64% 7,52% 7,54% 7,63% 

ດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ (1-3 ປ ) 8,14% 8,20% 8,14% 8,35% 8,17% 8,31% 8,27% 8,00% 8,01% 8,01% 7,95% 7,96% 8,13% 

ດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ (3-6 ປ ) 8,44% 8,51% 8,42% 8,51% 8,54% 8,66% 8,66% 8,57% 8,58% 8,58% 8,44% 8,46% 8,53% 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ  (ທຫລ-ສ ານັກງານໃຫ່ຍ) 
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                         ຕາຕະລາງທ  10. ສະຖາບັນການເງິນ 4 ແຂວງ ປ  2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ລ/ດ ຊືີ່ສະຖາບັນການເງິນ ເບ ໂທຫ້ອງການ 

                                      ແຂວງຫຼວງພະບາງ 4 ສະຖາບັນການເງິນ 

1 ສກຈຮ ຈໍາປາລາວ 071 260 200 

2 ສສງ ຫຼວງພະບາງ 071 260112 

3 ສກຈບ ຮຸ່ງເຮອືງຊບັ 030 997623 

4 ສສງ ພ ຄ ນ 
 

                                      ແຂວງໄຊຍະບູລ  2 ສະຖາບັນການເງິນ 

5 ສກຈບ ເມືອງຫົງສາ-ເມືອງເງນິ 074 860002 

6 ສກຈບ ເມືອງຄອບ-ເມືອງຊຽງຮອ່ນ 074 710056 

                                      ແຂວງຊຽງຂວາງ 3 ສະຖາບັນການເງິນ 

7 ສສງ ເມືອງຜາໄຊ 061 212433 

8 ສສງ ເມືອງແປກ 061 312248 

9 ສສງ ເມືອງພ ກດຸ 061 216021 

                                      ແຂວງຫົວພັນ 1 ສະຖາບັນການເງິນ 

10 ສກຈບ ຊ່ວຍກນັພັດທະນາ 064 312060 

ໝາຍເຫດ: ສກຈຮ = ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຮັບຝາກເງິນ 

                 ສສງ   = ສະຫະກອນສິນເຊືີ່ອ ແລະ ຝາກປະຢັດ 

               ສກຈບ =  ສະຖາບັນການເງິນທ ີ່ບ ີ່ຮັບຝາກເງິນ 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖາບນັການເງິນ (ທຫລ-ຫຼບ) 
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               ຕາຕະລາງທ  11. ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ 4 ແຂວງ ປ  2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ລ/ດ 

ຊືີ່ຮ້ານແລກປ່ຽນ 
ຫຼວງພະບາງ 

ຊືີ່ຮ້ານແລກປ່ຽນ 
ໄຊຍະບູລ  

ຊືີ່ຮ້ານແລກປ່ຽນ 
ຊຽງຂວາງ 

ຊືີ່ຮ້ານແລກປ່ຽນ 
ຫົວພັນ 

1 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ແດນນຍິົມ ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເອັດຊ  SC 1 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເອັດຊ  SC ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຊໍາເໜືອ 

2 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ລາວປາລ  ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເອັດຊ  SC 2 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເອັດພ  SP ຮ້ານແລກປ່ຽນ ພອນຈັນ ຄໍາວງົໄຊ 

3 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ສ ວິໄລ ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເອັດຊ  SC 3 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ໄທມົວ ຢົງມາມົວ 
 

4 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ສະບາຍດ  ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເອັດຊ  SC 4 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເພູ້ຍມົວ 
 

5 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ວັນນິກອນ ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເອັດຊ  SC 5 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຈົີ່ງເລົີ່າລ  
 

6 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຮຸ່ງຈະເລ ນ ຮ້ານແລກປ່ຽນ ວຽງຄໍາ ຮ້ານແລກປ່ຽນ ປ່າເບຍຼລ  
 

7 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ລາວດິດຄາເວ ລ  
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ໄຊຢົງລ  
 

8 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ວັນນະສິນ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເຍ່ຍມົວ ຢົງວາ 
 

9 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ໂຊກທະວ ຄ ນ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ດ່າມົວ 
 

10 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ວັງມ ໄຊ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເຍ່ຍເຈ ມົວ ປ່າລ  
 

11 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຊຸບເປ ແລກ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ດອກເຜ ີ້ງຂາວ 
 

12 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຈະເລ ນຊບັ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຊົວຫັງ 
 

13 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຕາດໍາ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຢົງຢ່າງ ລ  
 

14 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຈໍາປາລາວ ກບຸ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຊືີ່ວ່າງ 
 

15 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ສົມຫວັງ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຈົງ ຫັງ 
 

16 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຊ້າງແກູ້ວ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ສຸວນັທອນ 
 

17 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ສົມຈດິມ ໄຊ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ກວົມົວ ຢົງວາມົວ 
 

18 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ເຍຍຈ  ຢ່າງ 
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ແສງຈັນ ລໍີ່ 
 

19 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ອາລນຸນ  
 

ຮ້ານແລກປ່ຽນ ປ່າເຢັີ່ງຊົີ່ງ ຈົງຕວົ 
 

20 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ມນິິໂປດ 
   

21 ຮ້ານແລກປ່ຽນ ບົວສ  ພົມມະລາດ 
   

        

 

ແຫຼີ່ງຂ ໍ້ມູນ: ພະແນກເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 



 

 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
ຖະໜົນເລກທ  13 ເໜືອ. ບ້ານນາສໍາພັນ ໂທ: (+856-71) 260701, ແຟັກ: (856-71) 260718-9 


