
 
 

ເຜຍີແຜ່ໂດຍ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

ຂ ໍ້ມູນທະນາຄານ (ປັບປຸງເດອືນ ກນັຍາ 2022) 
 

ຊື່  ທະນາຄານ ການຄ ໍ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ 
ທີ່ ຕັ ໍ້ງ ບໍ້ານ ຊຽງຍນື, ເມອືງ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
ທນຶຈດົທະບຽນ 1.038.616.500.000 ກບີ. 

ໃບອະນຸຍາດສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງ 
ເລກທ ີ129/ທຫລ, ລງົວນັທ 01 ພະຈກິ 1989 ແລະ ສະບບັປ່ຽນແທນປະຈບຸນັ ເລກທ ີ21/ທຫລ, 
ລງົວນັທ ີ13 ກນັຍາ 2017. 

ຂອບເຂດການເຄື່ ອນໄຫວ 
ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍທະນາຄານທຸລະກດິ (ສະບບັປັບປຸງ) ສະບບັເລກທ ີ56/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ07 
ທນັວາ 2018 

ຜູ ໍ້ຖຮຸື ໍ້ນ 
- ລດັຖະບານ: 60%; 
- ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ: 10%; 
- ນກັລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: 30%. 

ຜູ ໍ້ບ ລຫິານ 

1. ສະພາບ ລຫິານ: 
1) ທ່ານ ຄ າສຸກ ສູນດາລາ  ຮກັສາການປະທານສະພາບ ລຫິານ; 
2) ທ່ານ ປະສມົເພດັ ຄ າຕນັ   ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ; 
3) MR. Stephane MANGIAVACA  ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ; 
4) ທ່ານ ຮສ. ທອງເພດັ ຈນັທະນວີງົ  ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຈາກພາຍນອກ; 
5) ທ່ານ ນາງ. ດາລາວນັ ຊງົວໄິລ   ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຈາກພາຍນອກ; 
6) ທ່ານ ສອນໄຊ ສລີາເພດັ   ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານຈາກພາຍນອກ; 
7) ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ   ສະມາຊກິສະພາບ ລຫິານ. 

2. ຄະນະອ ານວຍການ: 
1) ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈນັທະຈກັ   ຜູ ໍ້ອ ານວຍການ; 
2) ທ່ານ ກງົສກັ ສຸພອນສ ີ   ຮອງຜູ ໍ້ອ ານວຍການ; 
3) ທ່ານ ນນັທະລາດ ແກ ໍ້ວປະເສດີ  ຮອງຜູ ໍ້ອ ານວຍການ; 
4) ທ່ານ ວຽງສຸກ ຈນຸທະວງົ   ຮອງຜູ ໍ້ອ ານວຍການ; 
5) ທ່ານ ນາງ ບວົໄພວນັ ນນັດາວງົ  ຮອງຜູ ໍ້ອ ານວຍການ; 
6) ທ່ານ ສາຍຈດິ ສມິມະວງົ   ຮອງຜູ ໍ້ອ ານວຍການ. 

ຂ ໍ້ມູນສາຂາຂອງທະນາຄານ 
ຊື່ ສາຂາ ທີ່ ຕັ ໍ້ງສາຂາ (ບ ໍ້ານ, ເມອືງ, ແຂວງ) ຫວົໜໍ້າສາຂາ 

1. ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ບ ທົ່ ງຂນັຄ າ, ມ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທ່ານ ສປີະເສດີ ຄ່ວງສະຫວນັ 
2. ສາຂາ ຜົ ໍ້ງສາລ ີ ບ ຈອມເມອືງ, ມ ຜົ ໍ້ງສາລ,ີ ຂ ຜົ ໍ້ງສາລ ີ ທ່ານ ພອນຄ າ ດວງບຸບຜາ 
3. ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ ບ ໂພນແພງ, ມ ຫຼວງພະບາງ, ຂ ຫຼວງພະບາງ ທ່ານ ບຸນທນັ ແກ ໍ້ວບຸບຜາ 
4. ສາຂາ ໄຊຍະບູລ ີ ບ ສເີມອືງ, ມ ໄຊຍະບູລ,ີ ຂ ໄຊຍະບູລ ີ ທ່ານ ບຸນຍງົ ດາວສຸກ 
5. ສາຂາ ຄ າມ່ວນ ບ ຈອມທອງ, ມ ທ່າແຂກ, ຂ ຄ າມ່ວນ. ທ່ານ ຄ າແພງ ກຸມພນົພກັດ ີ
6. ສາຂາ ຊຽງຂວາງ ບ ໂພນສະຫວນັໃຕ ໍ້, ມ ແປກ, ຂ ຊຽງຂວາງ ທ່ານ ສມົຈນັ ວສິສິມົບດັ 
7. ສາຂາ ດງົໂດກ ບ ຄ າຮຸ່ງ, ມ ໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  ທ່ານ ວງົສກັ ລດັຕະນະວງົ 
8. ສາຂາ ຈ າປາສກັ ບ ພດັທະນາຫຼກັເມອືງ, ນະຄອນປາກເຊ, ຂ ຈ າປາສກັ ທ່ານ ເພດັພູວນັ ເຮອືງປັນຍາ 
9. ສາຂາ ບ ລຄິ າໄຊ ບ ໂພນໄຊເໜອື, ມ ປາກຊນັ, ຂ ບ ລຄິ າໄຊ ທ່ານ ຄອນປະເສດີ ຫຼວງສຸວນັນະວງົ 
10. ສາຂາ ບ ່ ແກ ໍ້ວ ບ ອຸດມົ, ມ ຫ ໍ້ວຍຊາຍ, ຂ ບ ່ ແກ ໍ້ວ ທ່ານ ຄ າຈນັ ຈນັທະມາດ 
11. ສາຂາ ວງັວຽງ ບ ສະຫວ່າງ, ມ ວງັວຽງ, ຂ ວຽງຈນັ ທ່ານ ກ ລະກນັ ບຸນຍາລາດ 
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12. ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ ບ ສຸນນັທາ, ມ ໄກສອນພມົວຫິານ, ຂ ສະຫວນັນະເຂດ ທ່ານ ພູຄ າ ແພງທາລງັສ ີ
13. ສາຂາ ສາລະວນັ ບ ນາເຫຼກັ, ມ ສາລະວນັ, ຂ ສາລະວນັ ທ່ານ ສຸກສະຫວນັ ໄຊຍະແສງ 
14. ສາຂາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ບ ໂພນໄຊ, ມ ຫຼວງນ ໍ້າທາ, ຂ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ທ່ານ ຕຸລາ ວງົໜ ່ ແກ ໍ້ວ 
15. ສາຂາ ຫວົພນັ ບ ພນັໄຊ, ມ ຊ າເໜອື, ຂ ຫວົພນັ ທ່ານ ມຸກດາ ຍອດລະວງົ 
16. ສາຂາ ອດັຕະປື ບ ໂພນສະຫວ່າງ, ມ ສາມກັຄໄີຊ, ຂ ອດັຕະປື ທ່ານ ພູມະໂນ ລາຊະຈກັ 
17. ສາຂາ ອຸດມົໄຊ ບ ນາຫວານນ ໍ້ອຍ, ມ ໄຊ, ຂ ອຸດມົໄຊ ທ່ານ ທະນສູກັ ແກ ໍ້ວປັນຍາ 
18. ສາຂາ ເຊກອງ ບ ໃໝ່ຫວົເມອືງ, ມ ລະມາມ, ຂ ເຊກອງ ທ່ານ ນ. ຈນັຖະໜອມ ມູນລາດຊະວງົ 
19. ສາຂາ ໂພນໂຮງ ບ ໂພນໂຮງ, ມ ໂພນໂຮງ, ຂ ວຽງຈນັ ທ່ານ ພູທອນ ດວງພະຈນັ 
20. ສາຂາ ໄຊເສດຖາ ບ ສບຸີນເຮອືງ, ມ ຈນັທະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທ່ານ ມງັຄະລະ ມະນວີງົ 
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