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ຄ າເຫນັຜ ູ້ວາ່ການ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ໃນປີ 2021, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຄ່ອຍໆຟ ີ້ນຕົວຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ຍູ້ອນປັດໄຈທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ໃນຂະນະທີື່ເສດຖະກິດໂລກໄດູ້ຟ ີ້ນຕົວຈາກການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໃນປີ 2021 ຈະຂະຫຍາຍຕົວ 5,9% ຈາກທີື່ຫົດຕົວລົງ 3,1% ໃນປີ 20201, ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຮອບຈາກສາຍພັນໃໝ່ເດວຕາກໍໍ່ຕາມ, ການເປີດ
ຕົວວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ ແລະ ກະຈາຍສັກວັກຊີນໃນຫຼາຍປະເທດ ສົົ່ງຜົນໃຫູ້ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜ ູ້ບໍລິໂພກ
ມີການປັບຕົວດີຂຶີ້ນ ພູ້ອມທັງຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ການດ າເນີນນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງບັນດາ
ປະເທດ, ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດໃນຫຼາຍປະເທດກັບຄ ນມາເຄ ື່ອນໄຫວໄດູ້ອີກເທ ື່ອໜຶື່ງ. 
 ທ່າມກາງການຟ ີ້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກ, ປີ 2021 ຖ ເປັນປີທີ ື່ສ າຄັນສ າລັບການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ເນ ື່ອງຈາກ ເປັນປີທ າອິດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັີ້ງທີ IX (2021-2025)  ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດູ້ວຍການແກູ້ໄຂ
ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດູ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (2021-2023), ເປັນປີທີື່ເປີດນ າໃຊູ້ເສັີ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ 
ທີື່ຄາດວ່າຈະຫັນປ່ຽນ ສປປ ລາວ ຈາກການເປັນປະເທດທີື່ບໍໍ່ມີທາງອອກສ ່ທະເລ ໃຫູ້ກາຍເປັນຈຸດສ ນກາງໃນ
ການເຊ ື່ອມໂຍງໃນພາກພ ີ້ນ ແລະ ມີການພັດທະນາໂຄງການບໍລິການດູ້ານການຂົນສົົ່ງຂະໜາດໃຫຍ່. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າໃນເຄິື່ງປີທີື່ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດໄດູ້ປະເຊີນກັບການອ່ອນຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ແຮງກົດດັນ
ຈາກອັດຕາເງິນເຟີີ້, ແຕ່ການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງອັດຕາການສັກວັກຊີນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໄດູ້ສູ້າງເງ ື່ອນໄຂອັນ
ດີຕໍໍ່ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດທີື່ສ າຄັນໃຫູ້ກັບຄ ນມາເຄ ື່ອນໄຫວໄດູ້ອີກເທ ື່ອໜຶື່ງ. ນອກນີີ້, ການຟ ີ້ນຕົວ ຢ່າງ
ແຂງແຮງຂອງປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດູ້ຊຸກຍ ູ້ການສົົ່ງອອກສິນຄູ້າຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ  ຊ່ວຍສະ
ໜັບສະໜຸນການປັບປຸງຖານະການເງິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງລາວ,  ເຮັດໃຫູ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມ
ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີື່ມຂຶີ້ນ 0,2% ຈາກ 3,28% ໃນປີ 2020 ມາເປັນ 3,48% ໃນປີ 
2021. 
 ໃນປີ 2021, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ດ າເນີນນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີື່ຫຼາກຫຼາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນ-ເງິນຕາ ພູ້ອມທັງສະໜັບສະໜຸນການຟ ີ້ນຕວົຂອງ
ເສດຖະກິດທີື່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ດູ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາແລກປ່ຽນອູ້າງ
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ອີງ ໃຫູ້ມີຄວາມຍ ດຍຸ່ນຫຼາຍຂຶີ້ນ ເພ ື່ອສະທູ້ອນເຖິງຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ. ພູ້ອມນີີ້, ພາກເອກະຊົນກໍໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກມາດຕະການດູ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ
ຕ່າງໆ ເຊິື່ງລວມມີ ການປັບຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ, ການຮັກສາອັດຕາດອກເບູ້ຍພ ີ້ນຖານຢ ່ໃນ
ລະດັບຕ ໍ່າ ເພ ື່ອຊຸກຍ ູ້ການປ່ອຍກ ູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫູ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃນໄລຍະທີື່ເສດຖະກິດ
ຂະຫຍາຍຕົວຊູ້າ ແລະ ສະໜອງສິນເຊ ື່ອຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫູ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ກາງ 
(SMEs).  ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາດັ ົ່ງກ່າວ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ປະລິມານສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດເພີ ື່ມຂຶ ີ້ນ ເຊິ ື່ງກວມເອົາ 47,19% ຂອງ GDP, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ M2 

ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 23,98%, ໃນຂະນະທີື່ສາມາດຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ ີ້ຢ ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າທີ ື່ 3,75%. 
ນອກຈາກນີີ້, ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄຸູ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນທີື່ມີຄວາມຍ ດຍຸ່ນຫຼາຍຂຶີ້ນ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້
ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດ ແຄບເຂົີ້າ  ຈາກ 20,76% ໃນ
ເດ ອນ ສິງຫາ 2021 , ເຊິື່ງເປັນອັດຕາທີື່ກວູ້າງທີື່ສຸດ,  ມາຢ ່ໃນລະດັບ 5,83% ໃນເດ ອນທັນວາ 2021, ແລະ 
ສະເລ່ຍໝົດປີ 2021 ຢ ່ໃນລະດັບ 11,76% ສ າລັບເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ, ໃນຂະນະທີື່ສ່ວນຕ່າງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນສ າລັບເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດ ໄດູ້ແຄບເຂົີ້າຈາກ 2,30% ມາເປັນ 0,16% ໃນໄລຍະດຽວກັນ, 
ແລະ ສະເລ່ຍໝົດປີ 2021 ຢ ່ໃນລະດັບ 0,73%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຄາ່ເງິນ
ກີບໃນປີທີື່ຜ່ານມາຍັງເປັນສິື່ງທູ້າທາຍ ເນ ື່ອງຈາກເງິນກີບໄດູ້ອ່ອນຄ່າລົງ 9,07% ທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດ 
ເຊິື່ງອ່ອນຄ່າສ ງກວ່າເປົີ້າໝາຍທີື່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ຢ ່ໃນລະດັບ 5%. 

 ໃນປີ 2022, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶີ້ນໃນລະດັບ 4,4% ໂດຍໄດູ້
ຮັບແຮງຍ ູ້ໜ ນຫຼັກຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກ າສ ່ຕະຫຼາດ ສປ. ຈີນ ຜ່ານ
ການນ າໃຊູ້ເສັີ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ການຜະລິດໄຟຟ້າທີື່ເພີື່ມຂຶີ້ນ, ການຂະຫຍາຍໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງພ ີ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ການກັບຄ ນມາດ າເນີນການຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າການຜະລິດ, ການເປີດປະເທດຕູ້ອນຮັບນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫູ້ດີຂຶີ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່າອ່ຽງການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ອາດຖ ກກະທົບໂດຍ  ການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີີ້ ທີື່ເກີດ
ຈາກລາຄາພະລັງງານ ແລະ ລາຄາອາຫານທີື່ເພີື່ມສ ງຂຶີ້ນຢ່າງໄວວາ, ການດ າເນີນນະໂຍບາຍທີື່ຮັດກຸມຂຶີ້ນ, ແລະ 
ເສດຖະກິດໂລກທີື່ຂະຫຍາຍຕົວຊູ້າລົງ.  ສະນັີ້ນ, ສິື່ງທູ້າທາຍໃນການດ າເນີນນະໂຍບາຍໃນປີ 2022 ແມ່ນ
ການຊັົ່ງຊາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ ນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຮັດກຸມເພ ື່ອຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີີ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ແຮງກົດດັນຕໍໍ່ການອ່ອນຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຄຽງຄ ່ກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆເພ ື່ອຊຸກຍ ູ້
ການຟ ີ້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ ື່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ, ລວມເຖິງ
ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການຜະລິດເພ ື່ອທົດແທນການນ າເຂົີ້າ ແລະ ສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   ຜ ູ້ວາ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 



ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈ າປີ 2021 | 3  
 

I. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ   

ເນ ື່ອງຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຂະຫຍາຍຕົວພຽງແຕ່ 
3,3% ໃນປີ 2020 ເຊິື່ງເປັນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທີື່ຕ ໍ່າທີື່ສຸດ ນັບຕັີ້ງແຕ່ປີ 1990. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນປີ 2021 ແມ່ນໄດູ້ເພີື່ມຂຶີ້ນ 0,2% 
ຈາກ 3,28% ໃນປີ 2020 ມາເປັນ 3,48% ໃນປີ 2021 (ຮ ບສະແດງ 1) ເຊິື່ງຖ ເປັນສັນຍານທ າອິດຂອງການ
ຟ ີ້ນຕົວທາງເສດຖະກິດ. ນອກຈາກນີີ້, ອັດຕາການສັກວັກຊີນທີື່ເພີື່ມຂຶີ້ນ ໄດູ້ສູ້າງເງ ື່ອນໄຂອັນດີສ າລັບການກັບ
ມາເປີດດ າເນີນກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດທີື່ສ າຄັນອີກຄັີ້ງໜຶື່ງ ແລະ ໄດູ້ສົົ່ງຜົນໃຫູ້ການຜະລິດສິນຄູ້າ ແລະ 
ບໍລິການ ລວມທັງການບໍລິໂພກພາຍໃນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການຟ ີ້ນຕົວຂອງປະເທດທີື່ມີ
ເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັົ່ນ ສປ.ຈີນ ເຊິື່ງໄດູ້ຊຸກຍູ້  ການສົົ່ງອອກສິນຄູ້າຈາກ ສປປ ລາວ. ມ ນຄ່າລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 172.919 ຕ ີ້ກີບ ໃນປີ 2020, ມາເປັນ 184.982 ຕ ີ້ກີບ (ຕາມລາຄາໃນປີ) 
ແລະ ລາຍໄດູ້ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫົວຄົນ ສາມາດບັນລຸໄດູ້ 25 ລູ້ານກີບ ຫຼ  ທຽບເທົົ່າ 2.595 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 
2021 (ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 2). 

ຮ ບສະແດງ 1. ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແຕປ່ ີ2017 – 2021 

 

  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

1.1. ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ຂະຫຍາຍຕົວ 6,1% ເຊິື່ງກວມເອົາ 34% ຂອງ GDP ແລະ ຍັງເປັນຂະແໜງການ
ທີື່ປະກອບສ່ວນໃຫູ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກິດຫຼາຍທີື່ສຸດ. ໃນນັີ້ນ, ທ່າແຮງທີື່ໄດູ້ປະກອບສ່ວນໃນ
ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າໄດູ້ປ່ຽນຈາກ ຂະແໜງບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ຂຸດຄົີ້ນ ມາເປັນ ຂະແໜງພະລັງ
ງານໄຟຟ້າ ແລະ ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ ເຊິື່ງຂະແໜງດັົ່ງກ່າວໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຕ ໍ່າຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ລວມ
ທັງຄວາມຕໍໍ່ເນ ື່ອງຂອງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັົ່ນ ໂຄງການທາງດ່ວນ ແລະ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ. ສ າລັບ
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ກໍໍ່ສູ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ໄດູ້ຂະຫຍາຍຕົວ 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ກະສິກ າ ອຸດສາຫະກ າ ບໍລິການ ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,  ສຸດທິ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ປ ກຝັງ ລູ້ຽງສັດ ປ່າໄມູ້ ປະມົງ ກະສິກ າ

8,2%; 8,9%; ແລະ 4,7% ຕາມລ າດັບ (ຮ ບສະແດງ 2). ນອກຈາກນີີ້, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອ ື່ນໆ 
ຂະຫຍາຍຕວົ 4,7% ແລະ ຂະແໜງການບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ ຂະຫຍາຍຕວົ 1,6% (ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 2). 

ຮ ບສະແດງ 2. ການປະກອບສວ່ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ 

 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

1.2. ຂະແໜງກະສກິ າ 

ຂະແໜງກະສິກ າ ຂະຫຍາຍຕົວ 2,5%, ກວມເອົາ 16% ຂອງ GDP ເຊິື່ງທ່າແຮງສ າຄັນທີື່ປະກອບສ່ວນ
ໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະສິກ າແມ່ນ ການປ ກຝັງ, ລູ້ຽງສັດ ແລະ ປ່າໄມູ້. ໃນນັີ້ນ, ການຜະລິດເຂົີ້າ
ສາມາດຜະລິດໄດູ້ບັນລຸ 3,6 ລູ້ານໂຕນ ລ ື່ນແຜນ 5%. ຄຽງຄ ່ກັນນັີ້ນ, ຜົນຜະລິດສາລີ, ມັນຕົີ້ນ, ໝາກຖົົ່ວ, 
ກາເຟ, ອູ້ອຍ ແລະ ໝາກໄມູ້ກິນໝາກ ກໍໄດູ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີື່ມຂຶີ້ນເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ  ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ
ການລູ້ຽງສັດ ແລະ ປະມົງ ທີື່ຂະຫຍາຍຕົວເພີື່ມຂຶີ້ນ (ຮ ບສະແດງ 3 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 2). 

ຮ ບສະແດງ 3. ການປະກອບສວ່ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະສກິ າ 
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ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງ 
ໄຟຟ້າ, ການສະໜອງນ ໍ້າ, ແລະ ບ າບັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ ກໍໍ່ສູ້າງ
ອຸດສະຫະກ າ
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1.3. ຂະແໜງບລໍກິານ 

ສ າລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບໍລິການແມ່ນສ ບຕໍໍ່ໄດູ້ຮັບແຮງຍ ູ້ໜ ນຈາກ ຂະແໜງການຍ່ອຍເຊັົ່ນ 
ການຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສູ້ອມແປງພາຫະນະ, ທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ອະສັງຫາລິມາຊັບ, ການສ ື່ສານ ແລະ ການ
ສຶກສາ. ໃນປີ 2021, ຂະແໜງບໍລິການໄດູ້ຂະຫຍາຍຕົວ 1,4%, ເຊິື່ງກວມເອົາ 38,1% ຂອງ GDP ໂດຍໃນເຄິື່ງ
ປີທ າອິດ, ຂະແໜງການນີີ້ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດູ້ປະເຊີນກັບຄວາມ
ຫຍຸູ້ງຍາກໃນການດັດປັບທຸລະກິດ ເນ ື່ອງຈາກມາດຕະການທີື່ຈ າກັດເຊັົ່ນ ປິດດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ, ປິດ
ຮູ້ານອາຫານ ແລະ ຮູ້ານບັນເທີງ, ໂຈະຖູ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການເດີນທາງລະຫວ່າງແຂວງຕໍໍ່ແຂວງ. ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວຂຶີ້ນ ເນ ື່ອງຈາກການຜ່ອນຄາຍບັນດາມາດ
ຕະການທີື່ຈ າກັດ ແລະ ການເປີດນ າໃຊູ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈທີື່ອ ານວຍໃຫູ້ປະຊາຊົນມີການ
ເດີນທາງໄປມາຫາສ ່ກັນຫຼາຍຂຶີ້ນໃນທູ້າຍປີທີື່ຜ່ານມາ (ຮ ບສະແດງ 4 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 2). 

ຮ ບສະແດງ 4. ການປະກອບສວ່ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບລໍກິານ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ອັດຕາເງນິເຟີີ້ 

 ອັດຕາເງິນເຟີີ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021 ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງທ່າອ່ຽງທີື່ຫຼຸດລົງ, ເຊິື່ງຫຼຸດລົງຈາກ 
5,10% ໃນປີ 2020 ມາຢ ່ໃນລະດັບ 3,75% (ຮ ບສະແດງ 5). ສາເຫດຫຼັກທີື່ເຮັດໃຫູ້ເງິນເຟີີ້ຫຼຸດລົງມາຈາກ 
ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາສິນຄູ້າໝວດອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບໍໍ່ມີທາດເຫຼົີ້າ, ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ,    
ໝວດເຄ ື່ ອງໃຊູ້ຄົວເຮ ອນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ລາຄາສິນຄູ້າໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ. ການຫຼຸດ
ລົງຂອງລາຄາສິນຄູ້າທີື່ກ່າວມານັີ້ນ ໄດູ້ຊົດເຊີຍການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງລາຄາສິນຄູ້າ ໝວດເຄ ື່ອງດ ື່ມທີື່ມີທາດເຫຼົີ້າ 
ແລະ ຢາສ ບ, ໝວດທີື່ພັກອາໄສ ນ ໍ້າປະປາ ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອໄຟຫຸງຕົີ້ມ,  ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ 
ລວມທັງໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ (ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 4). ນອກຈາກນີີ້, ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາ
ສິນຄູ້າທີື່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດຍັງຊົດເຊີຍການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງລາຄາສິນຄູ້ານ າເຂົີ້າອີກດູ້ວຍ (ຮ ບສະແດງ 6). 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ບໍລິການອ ື່ນໆ

ຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງ

ລັດບໍລິຫານ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ 
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ການບໍລິການສາຍວິຊາຊີບ ແລະ 
ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ
ກິດຈະກ າການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ

ການສ ື່ສານ ແລະ ການສຶກສາ

ທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ອະສັງຫາລິມາຊັບ

ຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ, ສູ້ອມແປງ
ພາຫະນະ
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ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບໍໍ່ແມ່ນເຫຼົີ້າ ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ  

ໝວດທີື່ພັກອາໄສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງຫຸງຕົີ້ມ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ

ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ໝວດອ ື່ນໆ

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ລວມ

0.82%

2.04%

3.32%

5.10%

3.75%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2017 2018 2019 2020 2021

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ສິນຄູ້າພາຍໃນ ອັດຕາເງິນເຟີີ້ສິນຄູ້ານ າເຂົີ້າ
ເງ ິນເຟີີ້ພ ີ້ນຖານ ເງິນເຟີີ້ບໍໍ່ເປັນພ ີ້ນຖານ
ເງິນເຟີີ້ລວມ (ແກນຂວາ)

ຮ ບສະແດງ  5. ການປະກອບສວ່ນຂອງໝວດສິນຄູ້າຕໍໍ່ອດັຕາເງນິເຟີີ້ລວມ ໄລຍະ 5 ປຜີາ່ນມາ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ຮ ບສະແດງ 6. ອດັຕາເງນິເຟີີ້ພ ີ້ນຖານ ແລະ ບໍໍ່ເປນັພ ີ້ນຖານ, ອັດຕາເງນິເຟີີ້ສນິຄູ້າພາຍໃນ ແລະ ສນິຄູ້ານ າເຂົີ້າ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ຂະແໜງການເງນິຂອງລດັ 

2.1. ຖານະການເງນິຂອງລດັ 

 

ໃນປີ 2021, ລັດຖະບານໄດູ້ຈັດຕັ ີ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍເພ ື່ອກະຕຸ ູ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ ສົົ່ງຜົນໃຫູ້ການຂາດດຸນງົບປະມານຫຼຸດລົງ. ໃນນັີ້ນ, ລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນແມ່ນເພີື່ມຂຶີ້ນ 
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24,41% ເມ ື່ອທຽບກັບປີທີື່ຜ່ານມາ. ການປະຕິບັດດຸນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໄດູ້ຂາດດຸນ 2.329,07 ຕ ີ້ກີບ 
ຫຼຸດລົງຈາກ 5,22% ຕໍໍ່ GDP ໃນປ ີ2020 ມາເປັນຂາດດຸນ 1,26% ໃນປີ 2021. 

2.2. ລາຍຮບັງບົປະມານ 

ໃນປີ 2021, ລາຍຮັບງົບປະມານປະຕິບັດໄດູ້ 27.178,34 ຕ ີ້ກີບ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 24,41% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ 
ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 13,75% ຂອງ GDP (ໃນນີີ້, ລາຍຮັບພາຍໃນ ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ 23.499,37 ຕ ີ້ກີບ, 

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ 3.677,73 ຕ ີ້ກີບ ແລະ ເງິນປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ 1,25 ຕ ີ້ກີບ). ສາເຫດຕົີ້ນຕໍມາຈາກ
ລາຍຮັບພາຍໃນເພີື່ມຂຶີ້ນ ທັງລາຍຮັບທີື່ແມ່ນພາສີ-ອາກອນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງການເກັບລາຍຮັບ
ຈາກພາສີຂາອອກ, ອາກອນຈາກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ອາກອນຊົມໃຊູ້, ຄ່າພາກຫຼວງໄຟຟ້າ ແລະ ລາຍຮັບ
ທີື່ບໍໍ່ໄດູ້ມາຈາກພາສີ-ອາກອນເຊັົ່ນ ເງິນປັນຜົນ ແລະ ຄ່າຫຼຸູ້ຍຫູ້ຽນ, ກອງທຶນຮັກສາປ່າໄມູ້, ລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົົ່າ, 
ລາຍຮັບບໍລິຫານວິຊາການ ແລະ ອ ື່ນໆ ເຊິ ື່ງການເພີ ື່ມຂຶ ີ້ນຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ ແມ່ນມາຈາກການ
ປະກອບສ່ວນຕົີ້ນຕໍຂອງລາຍຮັບທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພາສີ (ຮ ບສະແດງ 7 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 6).  ໃນຂະນະທີື່ 
ລາຍຮັບງົບປະມານທີື່ມາຈາກຄ່າພາກຫຼວງໄມູ້, ອາກອນກ າໄລ, ອາກອນທີື່ດິນ, ພາສີຂາເຂົີ້າ, ແລະ ຄ່າທ ານຽມ
ຕ່າງໆຫຼຸດລົງ ເຊິື່ງເປັນຜົນສະທູ້ອນມາຈາກຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຂອງການດ າເນີນກິດຈະການ ທີື່ມີຜົນມາຈາກການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທັງພາຍໃນ ແລະ ປະເທດອູ້ອມຂູ້າງ, ປະລິມານການນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າຫຼຸດລົງ 
ພູ້ອມທັງມີການຍົກເວັີ້ນພາສີນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າບາງລາຍການ ໂດຍສະເພາະສິນຄູ້າທີື່ມີຄວາມຈ າເປັນຕໍໍ່ການດ າລົງ
ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນຢາປົວພະຍາດ ແລະ ແຈູ້ງການຫູ້າມຕັດໄມູ້ເພ ື່ອການສົົ່ງອອກໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ. 

ຮ ບສະແດງ 7. ລາຍຮບັງບົປະມານ 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ.

ອັດຕາສ່ວນເງິນບໍລິຈາກ ຕໍໍ່ລາຍຮັບທັງ
ໝົດ

ອັດຕາສ່ວນເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ ຕໍໍ່ລາຍຮັບ
ທັງໝົດ

ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພາສີ-
ອາກອນ ຕໍໍ່ລາຍຮັບທັງໝົດ

ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ຕໍໍ່
ລາຍຮັບທັງໝົດ

ການປ່ຽນແປງຂອງລວມຍອດລາຍຮັບ
ງ ົບປະມານ (ແກນຂວາ)

ລວມຍອດລາຍຮັບງ ົບປະມານ ຕໍໍ່ 
GDP (ແກນຂວາ)
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2.3. ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານ 

ລາຍຈ່າຍງບົປະມານທັງໝົດ ປະຕິບັດໄດູ້ 29.507,42 ຕ ີ້ກີບ, ຫຼຸດລົງ 4,38% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ກວມ
ອັດຕາສ່ວນ 15,95% ຕໍໍ່ GDP. ທັງນີີ້, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທີື່ຫຼຸດລົງ ສາເຫດມາຈາກການຈ າກັດລາຍຈ່າຍ
ບໍລິຫານລົງ ແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກລັດຖະບານທີື່ຫຼຸດລົງ. 

ຮ ບສະແດງ 8. ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານ 

 

2.4. ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ 

ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ມີມ ນຄ່າ 2.329,07 ຕ ີ້ກີບ ຫຼຸດລົງ 74,16% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ
ແລະ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 1,26% ຂອງ GDP ເຊິື່ງປະກອບດູ້ວຍ ແຫຼ່ງທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ (ສຸດທ)ິ 867,58 
ຕ ີ້ກີບ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ (ສຸດທ)ິ 1.461,50 ຕ ີ້ກີບ (ຮ ບສະແດງ 9). ໃນນັີ້ນ, ການດ່ ຸນດ່ຽງງົບປະມານສ່ວນ
ໃຫຍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ ຈາກການຈ າໜ່າຍພັນທະບັດຄງັເງິນພາຍໃນ ທີື່ມີມ ນຄ່າ 3.755,80 ຕ ີ້ກີບ (ຕາຕະລາງ
ຊູ້ອນທູ້າຍ 5).  

ຮ ບສະແດງ 9. ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ 
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ດຸ່ນດ່ຽງດູ້ວຍແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ດຸ່ນດ່ຽງດູ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຕ່າງປະເທດ ດຸ່ນດ່ຽງງ ົບປະມານ ຕໍໍ່ GDP (ແກນຂວາ)
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III. ຂະແໜງເງນິຕາ-ການເງນິ 

3.1. ນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປຽ່ນ 

   ໃນປີ 2021, ທຫລ ໄດູ້ດ າເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນຄາຍ ເພ ື່ອຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດປ່ອຍ
ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ພູ້ອມທັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫູ້ມີຄວາມຍ ດຍຸ່ນຫຼາຍຂຶີ້ນ ເພ ື່ອ
ສະທູ້ອນເຖິງຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະທີື່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ໃນນີີ້, 
ການດ າເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນຄາຍປະກອບດູ້ວຍ: ການປັບຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ, ການ
ສ ບຕໍໍ່ຮັກສາອັດຕາດອກເບູ້ຍພ ີ້ນຖານຂອງ ທຫລ ແລະ ການອັດສີດເງິນເຂົີ້າສ ່ລະບົບເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານ
ທະນາຄານທຸລະກິດ . ໃນນີີ້, ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໄດູ້ປັບຫຼຸດລົງຈາກ 4% ເປັນ 3% ສ າລັບສະກຸນ
ເງິນກີບ ແລະ 8% ເປັນ 5% ສ າລັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນເດ ອນພຶດສະພາ 2021. ອັດຕາດອກເບູ້ຍ
ພ ີ້ນຖານຂອງ ທຫລ ໄດູ້ຮັກສາໄວູ້ຢ ່ໃນລະດັບທີື່ຕ ໍ່າທີື່ສຸດໃນຮອບ 15 ປີ ເຊິື່ງຢ ່ໃນລະດັບ 3% ສ າລັບເງິນກ ູ້
ໄລຍະຕ ໍ່າກວ່າ 1 ອາທິດ, 4% ສ າລັບເງິນກ ູ້ໄລຍະ 1-2 ອາທິດ ແລະ 9% ສ າລັບເງິນກ ູ້ໄລຍະ 2 ອາທິດ ແຕ່ບໍໍ່
ເກີນ 1 ປີ. ນອກນີີ້, ຍັງໄດູ້ປະຕິບັດມາດຕະການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການ
ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19  ແລະ ຊຸກຍ ູ້ການຟ ີ້ນຟ ເສດຖະກິດ ເຊິື່ງປະກອບມີ ການເລ ື່ອນຊ າລະເງິນຕົີ້ນ 
ແລະ ດອກເບູ້ຍ, ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ ໃຫູ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດ
ທີື່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສະໜອງສິນເຊ ື່ອໃໝ່ໃຫູ້ແກ່ລ ກຄູ້າ.  

ສ າລັບນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນ, ທຫລ ໄດູ້ປັບປຸງອັດຕາແລກປ່ຽນອູ້າງອີງເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ ໃຫູ້ມີ
ຄວາມຍ ດຍຸ່ນຫຼາຍຂຶີ້ນ ໂດຍກອບການເໜັງຕີງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮູ້ານແລກປ່ຽນ
ເງິນຕາໄດູ້ປັບກວູ້າງອອກຈາກ ລະດັບ ±0,25% ມາເປັນ ±1,50% ທຽບກັບອັດຕາແລກປ່ຽນອູ້າງອີງຂອງ 
ທຫລ, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາຊ ີ້-ຂາຍສ າລັບເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ ບໍໍ່ເກີນ 0,50%, ເງິນກີບທຽບກັບ
ເງິນບາດ ແລະ ກີບທຽບກັບເງິນເອີໂຣບໍໍ່ເກີນ 0,75% ແລະ 2% ສ າລັບເງິນຕາສະກຸນອ ື່ນໆ. ໝາຍຄວາມວ່າ
ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດກ ານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕົນເອງໄດູ້ຕ ໍ່າກວ່າ 1,5% ຫຼ  ສ ງກວ່າ -1,5% ຈາກ
ອັດຕາອູ້າງອີງຂອງ ທຫລ ເຊິື່ງທ່າອ່ຽງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນອູ້າງອີງກໍໄດູ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ 
ດັດປັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພ ື່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາຕະຫຼາດ. 

ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດູ້ວຍການແກູ້ໄຂຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດູ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, 
ທຫລ ໄດູ້ປັບປຸງວຽກງານຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດູ້ອອກແຈູ້ງການກ່ຽວກັບການໂຈະຮັບຄ າຮູ້ອງ 
ແລະ ການອອກໜັງສ ອະນຸຍາດ ດ າເນີນທຸລະກິດຮູ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນເດ ອນມິຖຸນາ ແລະ ແຈູ້ງການກ່ຽວ
ກັບການຫັນຮູ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນເດ ອນກໍລະກົດ ປີ 2021 ເພ ື່ອ
ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດເປັນຜ ູ້ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຮູ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງໃກູ້ຊິດ. 
ພູ້ອມດຽວກັນນີີ້, ທຫລ ໄດູ້ເລັົ່ງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ຈຸດປະສົງຂອງການ
ປັບປຸງແມ່ນເພ ື່ອລົບລູ້າງຊ່ອງຫວ່າງທີື່ອາດຈະຈ າກັດການໄຫຼເຂົີ້າຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາຈາກການຄູ້າ 
ແລະ ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. 
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ໃນປີ 2021, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າສະເລ່ຍ 9,07% ທຽບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອ່ອນຄ່າ 8,08% ທຽບເງິນ
ບາດ. ໃນຂະນະທິີື່ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດ ຢ ່ໃນລະດັບ 
11,76% ສ າລັບເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ ແລະ 0,73% ສ າລັບເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດ (ຮ ບສະແດງ 10). 

ຕົວເລກດັົ່ງກ່າວໄດູ້ສະທູ້ອນເຖິງຄວາມຕູ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊ າລະໜີີ້
ສິນທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ ່ໃນລະດັບສ ງ ລວມທັງຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດລາວຕໍໍ່ກັບຜົນກະທົບ
ຈາກພາຍນອກເຊັົ່ນ ການຖົດຖອຍຂອງເສດຖະກິດໂລກ. 

ຮ ບສະແດງ 10. ການປຽ່ນແປງຂອງອດັຕາແລກປຽ່ນ   )+( ແຂງຄາ່ ແລະ  (-) ອອ່ນຄາ່ 
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ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ ທທກ ແລະ ຕະຫຼາດ (ແກນຂວາ)
ການປ່ຽນແປງຂອງເງິນກີບຕໍໍ່ໂດລາສະຫະລັດ
ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາອູ້າງອີງ ທຫລ (ປີທຽບປີ)

ອະນຸຍາດໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮູ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາສາມາດ 
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ຂອງ ທຫລ ໄດູ້ໃນຂອບເຂດທີື່ກວູ້າງຂຶີ້ນເປັນ ±1,50% ຈາກຂອບເຂດ 

±0.25% ທີື່ໄດູ້ນ າໃຊູ້ຍາວນານກວ່າ 13 ປີ
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3.2. ຖານເງນິຕາ 

ຖານເງິນຕາ ຢ ່ໃນລະດັບ 40.010,56 ຕ ີ້ກີບ, ເພີ ື່ມຂຶ ີ້ນ 23,23% ທຽບກັບຜ່ານມາ. ໃນນີີ້ ຊັບສິນ
ຕ່າງປະເທດສຸດທິ ຂະຫຍາຍຕົວ 1,90% ເນ ື່ອງຈາກທະນາຄານທຸລະກິດໄດູ້ຮັບເງິນກ ູ້ຈາກຕ່າງປະເທດ. 

ນອກຈາກນີີ້, ທຫລ ຍັງໄດູ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອ ເພ ື່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກູ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 (ຮ ບສະແດງ 11). 

ຮ ບສະແດງ 11. ໂຄງປະກອບຂອງຖານເງນິຕາ 

  

3.3. ປະລມິານເງນິ 

ປະລິມານເງິນ (M2) ໃນປີ 2021 ຢ ່ໃນລະດັບ 138.724,30 ຕ ີ້ກີບ (ຕາຕະລາງ 9), ໄດູ້ເພີື່ມຂຶີ້ນຢ່າງໄວວາ
ຈາກ 16.33% ໃນເດ ອນທັນວາ ປີ 2020 ມາເປັນ 23,98% ໃນເດ ອນທັນວາ ປີ 2021 ແລະ ກວມເອົາ 74,99% 

ຕໍໍ່ GDP. ການຂະຫຍາຍຕວົດັົ່ງກ່າວໄດູ້ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖິງ ຜົນຂອງການກະຕຸູ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ກະແສເງິນ
ທຶນໄຫຼເຂົີ້າ ຂອງໂຄງການທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ການກໍໍ່ສູ້າງທາງ
ດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ. ຄຽງຄຸກ່ັນກັບທະນາຄານທຸລະກິດບາງແຫ່ງໄດູ້ປັບປຸງໂຄງສູ້າງການຈັດຕັີ້ງຂອງຕົນ ແລະ 
ໄດູ້ສະໜອງສິນເຊ ື່ອເຂົີ້າໃນລະບົບເສດຖະກິດຫຼາຍຂຶີ້ນ. ນອກຈາກນີີ້, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະລິມານເງິນ 
(M2)   ແມ່ນໄດູ້ຮັບແຮງຜົນກະທົບຈາກ ການອ່ອນຄ່າຂອງເງນິກີບເມ ື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໃນຂະນະ
ທີື່ ການປະກອບສ່ວນຂອງເງິນຝາກທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ (M2) 

ແມ່ນໄດູ້ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 59% ໃນປີ 2020 ມາເປັນ 70% ໃນປີ 2021 (ຮ ບສະແດງ 12). 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ ຊັບສິນພາຍໃນສຸດທິ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຖານເງິນຕາ (ແກນຂວາ)
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ຮ ບສະແດງ 12. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະລມິານເງນິ )M2( 

 

 

3.4. ອັດຕາດອກເບູ້ຍ 

ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ໄລຍະເວລາ 1 ປີ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສ າລັບສະກຸນເງິນກີບ ໄດູ້ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 
9,97% ມາເປັນ 10%, ສະກຸນເງິນບາດ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 8,39%  ມາເປັນ 8,61% ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດ  ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 8,15% ມາເປັນ 8,22%. ໃນຂະນະທີື່, ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກ ໄລຍະເວລາ 1 ປີ 
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສ າລັບສະກຸນເງິນກີບ ເມ ື່ອທຽບກັບປີ 2020 ແມ່ນຫຼຸດລົງເລັກນູ້ອຍສ າລັບສະກຸນເງິນ
ກີບ ແລະ ສ າລັບສະກຸນເງິນບາດ ຈາກ 5,37% ມາເປັນ 5,33%, ແລະ ຈາກ 3,48% ມາເປັນ 3,47% ຕາມລ າ
ດັບ. ສ າລັບສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 3,72% ມາເປັນ 3,74% (ຮ ບສະແດງ 13). 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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ຮ ບສະແດງ 13. ອດັຕາດອກເບູ້ຍເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກ ູ້ຂອງ ທທກ ໄລຍະ 12 ເດ ອນ 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

3.5. ເງນິຝາກ   

ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ (ບໍໍ່ລວມເງິນຝາກຂອງບຸກຄົນທີື່ມີຖິື່ນຖານຢ ່ຕ່າງປະເທດ) ຂະຫຍາຍຕົວ 

25% ເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ຈາກ 102.520,80 ຕ ີ້ກີບ ໃນປີ 2020 ມາເປັນ 128.149,93 ຕ ີ້ກີບ ໃນປີ 
2021, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ອັດຕາສ່ວນຕໍໍ່ GDP ທີື່ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 64,51% ມາເປັນ 75,50%  ໃນໄລຍະດຽວກັນ  
ແລະ ຄຽງຄ ່ກັນກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕໍໍ່ປະລິມານເງິນ 
(M2) (ຮ ບສະແດງ 14 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 11). 

ຮ ບສະແດງ 14. ໂຄງປະກອບຂອງເງນິຝາກ 
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3.6. ສນິເຊ ື່ອ 

ຕົວເລກສິນເຊ ື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼັງຈາກທີື່ຫຼຸດລົງຢ່າງໜັກ ໃນປີ 2020 ໄດູ້ກັບມາຂະຫຍາຍຕວົ
ໃກູ້ຄຽງກັບໄລຍະກ່ອນມີການລະບາດໃນປີ 2019. ໃນນັີ້ນ, ຕົວເລກສິນເຊ ື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນປີ 
2021 ໄດູ້ຂະຫຍາຍຕົວ 11,58% ເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ຈາກ 78.237,87 ຕ ີ້ກີບ ມາເປນັ87.298,64 ຕ ີ້ກີບ 

ແລະ ກວມເອົາ 50,93% ຂອງ GDP. ຈ ານວນສິນເຊ ື່ອດັົ່ງກ່າວ ໄດູ້ສະໜອງໃຫູ້ແກ່ 4 ຂະແໜງການ ເຊິື່ງ
ປະກອບມີ ຂະແໜງບໍລິການ, ຂະແໜງການຄູ້າ, ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະ
ກ າ. ນອກຈາກນີີ້, ປະລິມານສິນເຊ ື່ອໃນລະຫວ່າງປີ 2019-2021 ເມ ື່ອທຽບກັບຂະໜາດຂອງເສດຖະກິດ ແມ່ນ
ໄດູ້ຂະຫຍາຍຕົວຢາ່ງໝັີ້ນຄົງ. ໃນນັີ້ນ, ປະລິມານສິນເຊ ື່ອທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດກວມເອົາ 52,90% ຂອງສິນ
ເຊ ື່ອທັງໝົດ, ໃນຂະນະທີື່ ສິນເຊ ື່ອທີື່ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ໄດູ້ຫຼຸດລົງຈາກ 3,16% ໃນປີ 2020 ມາເປັນ 
2,18% ໃນປີ 2021, (ຮ ບສະແດງ 15 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 12).  
 

 ຮ ບສະແດງ 15. ສນີເຊ ື່ອຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແຍກຕາມຂະແໜງການ 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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ຂະແໜງການຄູ້າ

ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້

ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກ

ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ

ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊ ື່ອ
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ຍອດເຫຼ ອສິນເຊ ື່ອໃນລະບບົເສດຖະກດິ 

 
3.7. ລະບບົສະຖາບນັການເງນິ-ເງນິຕາ  

ທຫລ ໄດູ້ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ. ໃນນັີ້ນ, ໄດູ້ປັບໂຄງສູ້າງ
ທະນາຄານຂອງລັດ 2 ແຫ່ງຄ : ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ໂດຍໃຫູ້ພາກເອກະ
ຊົນຖ ຮຸູ້ນ 70 ສ່ວນຮູ້ອຍ ແລະ ພາກລັດຖ ຮຸູ້ນ 30 ສ່ວນຮູ້ອຍ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ທະນາຄານແຫ່ງລັດອີກແຫ່ງ ໜຶື່
ງຄ  ທະນາຄານນະໂຍບາຍ  ທີື່ໄດູ້ມີການປະຕິຮ ບດູ້ານໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ ເພ ື່ອໃຫູ້ແທດເໝາະກັບການໃຫູ້
ບໍລິການ ທີື່ເນັີ້ນໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງປະເທດໃຫູ້ດີຂຶີ້ນ.  

ຄຽງຄ ່ກັນນັີ້ນ ທຫລ ໄດູ້ສ ບຕໍໍ່ຊຸກຍ ູ້ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດູ້ານສິນເຊ ື່ອ ໃຫູ້ແກ່ລ ກຄູ້າເງິນກ ູ້
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີື່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ ຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດູ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອແກູ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການ
ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020) ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດູ້ວຍ
ໂຄງການສິນເຊ ື່ອ ເພ ື່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກູ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (ສະບັບເລກທີ 318/
ທຫລ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020). ໃນນັີ້ນ, ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ ປະກອບມີ 4 ມາດຕະການ
ຫຼັກຄ  ການເລ ື່ອນເວລາຊ າລະທັງຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍ, ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ, ການ
ສະໜອງເງິນກ ູ້ບູ້ວງໃໝ່ ແລະ ການປັບໂຄງສູ້າງໜີີ້ເງິນກ ູ້. ສ າລັບ ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 318/ທຫລ ມຈີຸດປະສົງ
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ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍອດເຫຼ ອສິນເຊ ື່ອ ຂະແໜງການທະນາຄານ ລວມ

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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ເພ ື່ອໃຫູ້ເງິນກ ູ້ໃນອັດຕາດອກເບູ້ຍຕ ໍ່າທີື່ 5,5% ຕໍໍ່ປີ ແລະ ກ ານົດໄລຍະເວລາຊ າລະຄ ນຍາວເຖິງ 6 ປີ. ນອກຈາກ
ນີີ້, ທຫລ ຍັງໄດູ້ຊຸກຍ ູ້ການປັບປຸງກົນໄກການເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ກາງ 
(SMEs) ໃຫູ້ສາມາດເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດູ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົົ່າ ເຊິື່ງໄດູ້ສະແດງອອກຄ  ຕົວເລກ
ສິນເຊ ື່ອທີື່ສະໜອງໂດຍທະນາຄານທຸລະກິດໃນເດ ອນຕຸລາ ປີ 2020 ບັນລຸ 16.000,94 ຕ ີ້ກີບ ແລະ 20,11 ຕ ີ້
ກີບ ສ າລັບສິນເຊ ື່ອທີື່ສະໜອງໂດຍສະຖາບັນການເງິນ. 

ມາຮອດທູ້າຍປີ 2021, ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ປະກອບມີທະນາຄານທຸລະກິດ 44 ແຫ່ງ 
(ຕາຕະລາງ 18), ມີ 114 ສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ໜ່ວຍບໍລິການ 541 ແຫ່ງ, ຕ ູ້ ATM 1.416 ແຫ່ງ, 
ເຄ ື່ອງຮ ດບັດ EDC ຈ ານວນ 4.578  ເຄ ື່ອງ ຢ ່ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລະ ບັດ ATM ຈ ານວນ 1.629.448 

ບັດ.  ສ າລັບສະຖາບັນການເງິນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ມີທັງໝົດ 217 ແຫ່ງ (ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 19) ແລະ ມີ
ຍອດຊັບສິນທັງໝົດ 8.447,96 ຕ ີ້ກີບ. ສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດູ້ 1.788,26 ຕ ີ້ກີບ (ຫຼຸດລົງ 17,28% ເມ ື່ອ
ທຽບກັບທູ້າຍປີ 2020) ແລະ ສາມາດສະໜອງສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ແກ່ສັງຄົມໄດູ້ 6.389,25 ຕ ີ້ກີບ (ເພີື່ມຂຶີ້ນ 23,17% 

ເມ ື່ອທຽບກັບທູ້າຍປີ 2020). 
ນອກຈາກນັີ້ນ, ລະບົບການຊ າລະຂອງປະເທດ ໄດູ້ຮັບການສ ບຕໍໍ່ປັບປຸງເທ ື່ອລະກູ້າວ, ໃນນັີ້ນ ລະບົບການ

ຊ າລະທຸລະກ າຍ່ອຍ ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ສາມາດເປີດນ າໃຊູ້ການໂອນເງິນເທິງມ ຖ ຂູ້າມທະນາຄານ (Lao 

Mobile Payment Switching) ແລະ ໄດູ້ເຊ ື່ອມຕໍໍ່ກັບລະບົບຂໍໍ້ມ ນທາງການເງິນຂອງລັດຖະບານ (GFIS) ຂອງ
ກະຊວງການເງິນ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນໃຫູ້ດີຍິື່ງຂຶີ້ນ. ພູ້ອມດຽວກນັນີີ້ ທຫລ ໄດູ້ຮ່ວມມ 
ກັບກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສ ື່ສານ ເພ ື່ອຄົີ້ນຄວູ້າ ແລະ ສູ້າງລະບຽບການໃນການຄຸູ້ມຄອງຊັບສິນດິຈິຕອນ 
ເຊັົ່ນ ຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດູ້ວຍການເຮດັທົດລອງທຸລະກ າຊັບສິນດິຈິຕອນ (ສະບັບເລກທີ 888/ກຕສ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ
2021). 

ສ າລັບການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ, ທຫລ ໄດູ້ສ າເລັດການອອກຈ າໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານຜ່ານ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) 02 ສະກຸນເງິນຄ : 1.278 ຕຶີ້ກີບ ແລະ 7,75 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ (01/2021-

12/2021). ເມ ື່ອຮອດທູ້າຍປີ 2021, ຕລຊລ ມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ ແລະ ສາມາດລະດົມທຶນ
ໄດູ້ທັງໝົດ 26.412,95 ຕ ີ້ກີບ ກວມເອົາ 12,62% ຂອງ GDP ປີ 2021 ແລະ ມີມ ນຄ່າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວທງັ
ໝົດ 8.258,23 ຕ ີ້ກີບ. 

IV. ດນຸການຊ າລະກບັຕາ່ງປະເທດ 

4.1. ດນຸການຊ າລະລວມ 

 ໃນປ ີ2021, ຕົວເລກດຸນການຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດ ໄດູ້ສົົ່ງສັນຍານໃນທາງບວກທີື່ມາຈາກການຟ ີ້ນຕົວ
ຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ໃນນັີ້ນ, ດຸນການຊ າລະລວມ ຂາດດຸນຢ ່ທີື່ 56,66 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ, ໃນ
ຂະນະທີື່ ຕົວເລກດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ ເກີນດຸນຢ ່ທີື່ 446,50 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ເຊິື່ງໄດູ້ຮັບການ
ປະກອບສ່ວນມາຈາກ ດຸນການຄູ້າທີື່ເກີນດຸນ ໃນແຕ່ລະໄຕມາດທີື່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະສອງໄຕມາດສຸດທູ້າຍ
ຂອງປີທີື່ຜ່ານມາ. ຄຽງຄ ່ກັນນັີ້ນ, ດຸນບັນຊີທຶນ ແລະ ດຸນບັນຊີການເງິນ ມີກະແສທຶນໄຫຼເຂົີ້າສຸດທິ 310,64 ລູ້ານ
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ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ ດຸນບັນຊີທຶນ ແລະ ການເງິນ ດຸນການຊ າລະລວມ (ແກນຂວາ)

ໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ເຊິື່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການໄຫຼເຂົີ້າຂອງກະແສເງິນ FDI (ຮ ບສະແດງ 16 ແລະ 
ຕາຕະລາງ 13). ສົົ່ງຜົນໃຫູ້ ລວມຍອດຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເມ ື່ອຮອດທູ້າຍປ ີ 2021 ມີມ ນຄ່າ 
1.262,51 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບການນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າໄດູ້ 3,86 ເດ ອນ (ຮ ບສະແດງ 17 ແລະ
ຕາຕະລາງ 1). 

ຮ ບສະແດງ 16. ດນຸການຊ າລະກບັຕາ່ງປະເທດ 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ ດຸນການຊ າລະລວມ (ແກນຂວາ) ດຸນການຊ າລະລວມ (ແກນຂວາ)
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ຮ ບສະແດງ 17. ລວມຍອດຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 

 

 

4.2. ດນຸບນັຊຊີ າລະປກົກະຕິ 

ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິໃນປີ 2021 ເກີນດຸນຢ ່ທີື່ 446,50 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ເຊິື່ງເປັນຜົນມາ
ຈາກການປະກອບສ່ວນທີື່ສ າຄັນຂອງດຸນການຄູ້າໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນໄລຍະ 2 ໄຕມາດສຸດ
ທູ້າຍຂອງປີທີື່ຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ຕົວເລກດຸນການຄູ້າ ໄດູ້ເກີນດຸນ 1.419,49 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ  ເພີື່ມຂຶີ້ນ 
90,66% ທຽບໃສ່ປີທີື່ຜ່ານມາ. ຄຽງຄ ່ກັບຕວົເລກດັົ່ງກ່າວ, ປະລິມານການສົົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ບັນລຸ 
7.694,53 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 25,83% ເມ ື່ອທຽບກັບປີທີື່ຜ່ານມາ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນການສົົ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນໄມູ້ແປຮ ບ, ເຍ ື່ອໄມູ້ ແລະ ເຈູ້ຍ, ແຮ່ທາດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວເລກດຸນ
ບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂາດດຸນຢ ່ທີື່ 126,73 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ  ຂາດດຸນເພີື່ມຂຶີ້ນ 27,65% ເມ ື່ອ
ທຽບກັບປີທີື່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນີີ້, ດຸນລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ ຂາດດຸນ 1.702,22 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ  ຂາດດຸນ
ຫຼຸດລົງ 4,96%. ໃນຂະນະທີື່ ດຸນລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ ໄດູ້ສ ບຕໍໍ່ເກີນດຸນທີື່ 225,97 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ  ເກີນ
ດຸນຫຼຸດລົງ 10,30% ເມ ື່ອທຽບກັບປີທີື່ຜ່ານມາເນ ື່ອງຈາກມ ນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າໃນປີ 2021 ໄດູ້ຫຼຸດລົງ (ຮ ບ
ສະແດງ 18). 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເດ ອນ



ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈ າປີ 2021 | 19  

ຮ ບສະແດງ 18. ໂຄງປະກອບຂອງດນຸບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ

 

 
 

4.3. ດນຸບນັຊທີຶນ ແລະ ບນັຊກີານເງນິ 

ໃນປີ 2021, ດຸນບັນຊີທຶນ ເກີນດຸນໃນລະດັບ 2,36 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ຫຼຸດລົງ 81,28% 
ເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ດຸນບັນຊີການເງິນ ໄດູ້ມີກະແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທິ) 308,28 ລູ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ. ໃນນັີ້ນ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ມີກະແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທິ) 
1.071,91 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ. ໃນຂະນະທີື່ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ມີກະແສເງິນໄຫຼອອກ (ສຸດທິ) 
310,25 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ແລະ ການລົງທຶນອ ື່ນໆ ມີກະແສເງິນໄຫຼອອກ (ສຸດທ)ິ 453,38 ລູ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ (ຮ ບສະແດງ 17 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 13).  
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ດຸນການຄູ້າ ດຸນບໍລິການ ລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ ສຸດທິ ລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ ສຸດທິ ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ດຸນການຄູ້າ ດຸນບໍລິການ ລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ ສຸດທິ ລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ ສຸດທິ ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ
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ຮ ບສະແດງ 19. ໂຄງປະກອບຂອງດນຸບນັຊກີານເງນິ 

 

 
 

4.4. ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດຂອງລດັຖະບານ 

ຮອດທູ້າຍປີ 2021, ຍອດໜີີ້ສິນຕໍ ໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ມີມ ນຄ່າ 10.213,40 ລູ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ, ຫຼຸດລົງ 4,40% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 53,81% ຕໍໍ່ GDP. ໃນ
ນັີ້ນ, ຍອດເງິນກ ູ້ຢ ມ ມີຈ ານວນ 9.190,30 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ, ຫຼຸດລົງ 1,18% ເມ ື່ອທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 80,98% ຕໍໍ່ຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານທັງໝົດ. ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, 

ຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດທີື່ເປັນພັນທະບັດ ມີຈ ານວນ 1.023,10 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບເທົົ່າ ຫຼ  ຫຼຸດລົງ 
26,06% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 10,02% ຕໍໍ່ຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ
ທັງໝົດ (ຮ ບສະແດງ 19 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 15). 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ການລົງທຶນໂດຍກົງ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ການລົງທຶນອ ື່ນໆ ດຸນບັນຊີການເງິນ
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ການລົງທຶນໂດຍກົງ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ການລົງທຶນອ ື່ນໆ ດຸນບັນຊີການເງິນ
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ຮ ບສະແດງ 20. ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດຂອງລດັຖະບານ 

 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

V. ທາ່ອຽ່ງທາງດູ້ານເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ ີ2022 

ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2022 ຄາດວ່າຈະສ ບຕໍໍ່ຟ ີ້ນຕົວຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແຕ່
ຈັງຫວະຂອງການຟ ີ້ນຕົວ ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທົົ່ວໂລກ ຈະປະເຊີນກັບປັດໄຈສ່ຽງຫຼາຍ
ດູ້ານ. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດການວ່າຈະຂະຫຍາຍຕວົ 4,4% ໂດຍຈະໄດູ້ຮັບ
ແຮງຍ ູ້ໜ ນຈາກການສົົ່ງອອກສນິຄູ້າກະສິກ າ, ການສົົ່ງອອກໄຟຟ້າ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການກໍໍ່ສູ້າງ 
ແລະ ການບໍລິການ ເຊິື່ງກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດຂອງຂະແໜງການດັົ່ງກ່າວນີີ້ ຈະກັບມາຟ ີ້ນຕົວອີກຄັີ້ງ ເນ ື່ອງ
ຈາກບັນດາມາດຕະການສະກັດກັີ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີື່ຈະຜ່ອນຄາຍລົງເທ ື່ອລະກູ້າວ ແລະ 
ອັດຕາການສັກວັກຊີນຂອງປະຊາຊົນທີື່ໄດູ້ເພີື່ມຂຶີ້ນຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຮງກົດດັນຕໍໍ່ກັບອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຍັງຄົງມີຢ ່ ເນ ື່ອງຈາກການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງ ອັດຕາດອກເບູ້ຍນະໂຍບາຍຢ  ່ສ.ອາເມລກິາ ແລະ ອຸປະສົງໃນ
ການຊົມໃຊູ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ຍັງຢ ່ໃນລະດັບສ ງ. ນອກຈາກນີີ້, ຄາດວາ່ອັດຕາເງິນເຟີີ້ຈະສ ງ
ກວ່າເປົີ້າໝາຍທີື່ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດີກ ານົດໄວູ້ທີື່ 5%. ໃນນີີ້, ປັດໄຈສ າຄັນທີື່ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່
ການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີີ້ປະກອບມີ ລາຄານ ໍ້າມັນທີື່ເພີື່ມຂຶີ້ນໃນຕະຫຼາດໂລກ ຈາກບັນຫາຄວາມຂັດແຍ່ງ
ໃນພາກພຶີ້ນ ແລະ ສາກົນ, ອັດຕາເງິນເຟີີ້ທີື່ເພີື່ມສ ງຂຶີ້ນໃນປະເທດຄ ່ຄູ້າເຊັົ່ນ ປະເທດໄທ ລວມໄປເຖິງການສົົ່ງຜ່ານ
ການອ່ອນຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພ ື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດູ້ານເງິນຕາ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການຟ ີ້ນຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດຕາມເປົີ້າໝາຍທີື່ວາງອອກ, ທຫລ ຈະຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງ
ໃກູ້ຊິດ ເພ ື່ອສົມທົບກັນລະຫວ່າງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງ
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ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເໝາະສົມ. ໃນນັີ້ນ, ເຄ ື່ອງມ ນະໂຍບາຍເງິນຕາທີື່ຈະຕູ້ອງທົບທວນ ແລະ ດັດປັບຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະປະກອບມີ ອັດຕາດອກເບູ້ຍພ ີ້ນຖານ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ. 
ພູ້ອມດຽວກັນນີີ້ ຈະມີການພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດັນຈາກອຸປະ
ສົງ ແຕ່ຮັບປະກັນໃຫູ້ສາມາດຮອງຮັບການຜະລິດເພ ື່ອທົດແທນການນ າເຂົີ້າ ແລະ ຜະລິດເພ ື່ອສົົ່ງອອກ ໂດຍ
ສະເພາະການສົົ່ງອອກແຮ່ທາດ, ສະໝຸນໄພ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດອິນຊີ. ໃນຂະນະທີື່, ທຫລ ຈະສົົ່ງເສີມ 
ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດຮັກສາສະພາບຄ່ອງທາງດູ້ານການເງິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍໃຊູ້ຕົວຊີີ້ວັດທາງ
ການເງິນທີື່ເໝາະສົມກວ່າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄຽງຄ ່ໄປກັບການກະກຽມຄວາມພູ້ອມໃນການ
ອອກຈາກບັນດາມາດຕະການນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດູ້ານສິນເຊ ີື່ອ ໃຫູ້ແກ່ລ ກຄູ້າເງິນກ ູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີີື່ບໍໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີີື່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພ ື່ອ
ກັບຄ ນສ ່ສະພາບປົກກະຕິ. ເພ ື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເງິນກີບ, ທຫລ ຈະເພີື່ມປະສິດທິພາບຂອງການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ໂດຍການປັບປຸງໃຫູ້ມີຄວາມຖ ກຕູ້ອງ, ສອດຄ່ອງ, 
ທັນສະພາບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກການດ າເນີນງານຂອງລະບຽບການ ຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະບັບ
ປັບປຸງ, ພັດທະນາຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລະຫວ່າງທະນາຄານ (Interbank) ແລະ ປັບປຸງກົນໄກ
ການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດໃຫູ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດທີື່ນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າບ ລິມະສິດ.  
ນອກຈາກນີີ້, ເພ ື່ອເສີມສູ້າງຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫູ້ເຂັີ້ມແຂງ, ທຫລ ຈະປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການ
ຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອສະເໜີໃຫູ້ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງໃນກາງປີ 2022. ໃນນັີ້ນ, ທຫລ ຈະເປັນ
ເຈົີ້າການຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ສຸມໃສ່ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ແລະ ບັນດາ
ນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍທີື່ຈະອອກໃໝ່ ໂດຍສຸມໃສ່ການຄຸູ້ມຄອງທຸລະກິດ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການເຄ ື່ອນຍູ້າຍທຶນ
ຂູ້າມຊາຍແດນ, ການຄຸູ້ມຄອງໜີີ້ສິນ, ສິນເຊ ື່ອ ແລະ ເງິນຝາກທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈ າປີ 2021 | 23  

 

ຄະນະຜ ູ້ວາ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທາ່ນ ຄ າວງົ ທບິພະວງົ 
ຮອງຜ ູ້ວາ່ການ    

ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

 

ທາ່ນ ນ.ວດັທະນາ ດາລາລອຍ 

ຮອງຜ ູ້ວາ່ການ      
ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ທາ່ນ ພຸດທະໄຊ ສວີໄິລ 

ຮອງຜ ູ້ວາ່ການ  
ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ 

ລາວ 

 

ທາ່ນ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ 
ຜ ູ້ວາ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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ສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ທາ່ນ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ຜ ູ້ວາ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ;  

ປະທານສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ປອ. ພ ທະນ ເພດັ ໄຊສມົບດັ ຮອງລດັຖະມົນຕກີະຊວງການເງນິ; 

ຮອງປະທານສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ນ. ວດັທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜ ູ້ວາ່ການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

ຮອງປະທານສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ນ. ຄ າຈນັ ວງົແສນບນຸ ຮອງລດັຖະມົນຕກີະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນຶ;     

ກ າມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ສມົຈິດ ອນິທະມດິ ຮອງລດັຖະມົນຕກີະຊວງອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄູ້າ;           
ກ າມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ທອງພດັ ວງົມະນ ີ ຮອງລດັຖະມົນຕກີະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມູ້;  

ກ າມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ນ. ທບິພະກອນ ຈນັທະວງົສາ ຮອງລດັຖະມົນຕີ,  
ຮອງຫົວໜູ້າຫູ້ອງວາ່ການສ ານັກງານນາຍົກລດັຖະມນົຕີ;  
ກ າມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ປອ. ກິແກູ້ວ ຈັນທະບ ລ ີ ຮອງຫົວໜູ້າສະຖາບນັຄົີ້ນຄວູ້າເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ;  

ກ າມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ຮສ. ປອ. ພ ເພດັ ກູ້ຽວພິລາວງົ ຄະນະບດໍີຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບລໍຫິານທລຸະກດິ,  

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ;  

ກ າມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
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ຄະນະກ າມະການນະໂຍບາຍເງນິຕາ 

ທາ່ນ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ຜ ູ້ວາ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ;  

ເປນັປະທານ.  
ທາ່ນ ນ. ວດັທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜ ູ້ວາ່ການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

ເປນັຮອງປະທານ. 
 

ທາ່ນ ປອ. ບຸນເຫຼ ອ ສິນໄຊວໍລະວງົ ຮອງລດັຖະມົນຕກີະຊວງການເງນິ; 

ເປນັກ າມະການ.  
ທາ່ນ ນ. ຂນັແກູ້ວ ຫຼູ້າມະນເີງາົ ຫົວໜູ້າກົມນະໂຍບາຍເງນິຕາ, ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ;     

ເປນັກ າມະການ. 
 

ທາ່ນ ໄພວນັ ຈັນດາວງົ ຫົວໜູ້າກົມນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນິຕກິ າ, ກະຊວງການ
ເງິນ;           

ເປນັກ າມະການ. 
 

ທາ່ນ ໄພເລດີ ພນົບ ລົມ ຫົວໜູ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ;  

ເປນັກ າມະການ. 
 

ທາ່ນ ຄ າແກູ້ວ ວສິສີມົບດັ ຫົວໜູ້າກົມບລໍກິານທະນາຄານ, ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ;  

ເປນັກ າມະການ. 
 

ທາ່ນ ອາລນຸ ບຸນຍງົ ຫົວໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທລຸະກດິ, ທະນາຄານແຫງ່ 
ສປປ ລາວ;  

ເປນັກ າມະການ. 
 

ທາ່ນ ສລຸສິກັ ທ ານວຸົງ ຫົວໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງລະບບົຊ າລະສະສາງ,  
ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ;  

ເປນັກ າມະການ. 
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ຄະນະກ າມະການກວດກາ 

ທາ່ນ ປອ. ພ ທະນ ເພດັ ໄຊສມົບດັ ຮອງລດັຖະມົນຕກີະຊວງການເງນິ;  

ເປນັປະທານ. 
 

ທາ່ນ ນ. ວດັທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜ ູ້ວາ່ການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

ເປນັຮອງປະທານ. 
 

ທາ່ນ ວຽງສະຫວນັ ໄຊຍະວງົ ຫົວໜູ້າກົມກວດກາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ; 

ເປນັກ າມະການ. 
 

ທາ່ນ ສະຖດິ ເພັດສງິເລ ອງ ຫົວໜູ້າກົມຄົີ້ນຄວູ້າ-ສງັລວມ, ຫູ້ອງວາ່ການສ ານກັງານນາຍກົ; 

ເປນັກ າມະການ. 
 

ທາ່ນ ວງົສະຫວນັ ກນັຫາລຄີ າ ຮອງຫົວໜູ້າກມົກວດກາລດັ, ອງົການກວດກາແຫງ່ລດັ; 

ເປນັກ າມະການ. 
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ບນັດາກມົ ແລະ ກງົຈກັທຽບເທົົ່າກມົ ຢ ທ່ະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ  
 

ທ່ານ ປອ. ສັນຕ ິພົນເມ ອງລາວ ຊ່ວຍວຽກຄະນະຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ອ໊ອດ ພົນຊຽງດີ ຊ່ວຍວຽກຄະນະຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກູ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜູ້າຫູ້ອງການ 

ທ່ານ ພານສຸັກ ແກ່ນວົງພະຈັນ ຫົວໜູ້າກົມຈັດຕັີ້ງແລະພະນັກງານ 

ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜູ້າກົມກວດກາພາຍໃນ 

 

ທ່ານ ຄ າພຸດ ສິດທິລາດ 

ທ່ານ ນ. ຂັນແກູ້ວ ຫຼູ້າມະນີເງົາ 
ຫົວໜູ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ (ເດ ອນ 01-06/2021) 

ຫົວໜູ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ (ເດ ອນ 06/2021-ປັດຈຸບັນ) 
 

ທ່ານ ໂພທິຈັນ ທ າມະເທວາ 
ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ 

ວ່າການຫວົໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ເດ ອນ 01-06/2021) 

ຫົວໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ເດ ອນ 06/2021-ປັດຈຸບັນ) 

ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ 
ທ່ານ ພ ຂົງ ຈັນທະຈັກ 

ຫົວໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (ເດ ອນ 01 - 06/2021) 

ຫົວໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (ເດ ອນ 06/2021-ປັດຈຸບັນ) 

ທ່ານ ຄ າແກູ້ວ ວິສີສົມບັດ ຫົວໜູ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ 

ທ່ານ ນ. ຂັນແກູ້ວ ຫຼູ້າມະນີເງົາ 
ທ່ານ ນ. ນະຄອນສີ ມະໂນທັມ 

ຫົວໜູ້າກົມບັນຊ ີແລະ ການເງິນ (ເດ ອນ 01 - 06/2021) 

ວ່າການຫວົໜູ້າກົມບັນຊ ີແລະ ການເງິນ (ເດ ອນ 01/2021 - ປັດຈຸບັນ) 

ທ່ານ ບຸນທະວີ ສຸກດາວົງ ຫົວໜູ້າກົມພິມຈ າໜ່າຍ 
ທ່ານ ໄຂ່ແກູ້ວ ຫຼວງສີວິໄລ ຫົວໜູ້າເຕັກໂນໂລຊີຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ 
ທ່ານ ໄຊລ ຊາ ຜຸຍຍະວົງ ຫົວໜູ້າກົມນິຕກິ າ 
ທ່ານ ສຸລິສັກ ທ ານຸວົງ ຫົວໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງລະບົບຊ າລະສະສາງ 
ທ່ານ ນ. ຟອງຈິນດາ ແສງສຸລິວົງ ຫົວໜູ້າກົມຮວ່ມມ ສາກົນ 

 
ທ່ານ ປອ. ສັນຕິ ພົນເມ ອງລາວ 

ທ່ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ 
ຫົວໜູ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ (ເດ ອນ 01-08/2021) 

ຫົວໜູ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ (ເດ ອນ 08/2021 - ປັດຈຸບັນ) 

ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜູ້າສ ານັກງານຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງຫຼັກຊັບ  
ທ່ານ ນ. ແພງສີ ແພງເມ ອງ ຫົວໜູ້າສ ານັກງານຂໍໍ້ມ ນຕູ້ານການຟອກເງິນ 
ທ່ານ ນ. ຄ າເຜີຍ ວໍລະເດດ ຫົວໜູ້າໂຮງພິມທະນະບັດທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  
ທ່ານ ນ. ທິບພາວັນ ຈັນທະຜາສຸກ ຫົວໜູ້າສ ນບໍລິການເກັບຊ ີ້ໜີີ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜີີ້  
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ກງົຈກັການຈດັຕັີ້ງຂອງ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຢ ທູ່້ອງຖິື່ນ 

 
ທ່ານ ໂພຕະມີ ພຸດທະວົງ ຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງອຸດົມໄຊ 
ທ່ານ ວິສອນ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
ທ່ານ ຄ າຊ່ຽນ ມິື່ງບບຸຜາ  
 

ທ່ານ ນ. ໂພທິຈັນ ທ າມະເທວາ 
 

ຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ເດ ອນ 01-

06/2021) 

ຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ເດ ອນ 06/2021 - 
ປັດຈຸບັນ) 

ທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸວັນ ຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ທ່ານ ນວນຕາ ແກູ້ວມະນີ ຫົວໜູ້າສາຂາ ທຫລ ພາກໃຕູ້ ແຂວງຈ າປາສັກ 

 
 

ພາກສວ່ນທີື່ຂຶີ້ນກບັການຊີີ້ນ າຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ນ. ແສງດາວວີ ວົງຄ າຊາວ ຫົວໜູ້າສ ານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ 

 
ທ່ານ ອ໊ອດ ພົນຊຽງດີ 
ທ່ານ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ 

ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ຕະຫາຼດຫຼກັຊັບລາວ (ເດ ອນ 01-08/2021) 

ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ຕະຫາຼດຫຼກັຊັບລາວ (ເດ ອນ 09/2021-ປັດຈຸບັນ) 
 

ທ່ານ ນ. ວິນຄ າ ລຸນທອນ ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍບ່ໍລິສັດຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານສິນເຊ ື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

*: ລາຄາຄົງທີື່ ແມ່ນອີງໃສ່ຖານປີ 2012 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 

  

 

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020)P( 2021)P( 

ຂະແໜງການຜະລດິ  )ການປຽ່ນແປງຄດິເປນັສວ່ນຮູ້ອຍ) 
 

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີື່*  6,85 6,29 5,46 3,28 3,48 

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ທູ້າຍປ ີ 0,15 1,48 6,28 3,19 5,27 

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ 0,82 2,04 3,32 5,10 3,75 

ການເງນິຂອງລດັ )ເປເີຊນັຕໍໍ່ GDP(  2017 2018 2019 2020)P( 2021)P( 

ລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດ  16,28 15,71 15,58 12,63 14,69 

ລາຍຮັບພາຍໃນ 14,62 14,30 13,48 11,11 12,70 

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ 1,67 1,41 1,74 1,48 1,99 

ເງິນປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ - - 0,12 0,04 - 

ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ 21,83 20,34 18,83 17,85 15,95 

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ 12,55 12,09 12,63 11,41 10,84 

ລາຍຈ່າຍລົງທຶນ 9,29 8,25 6,19 6,43 5,12 

ດຸນງົບປະມານ -5,55 -4,63 -3,25 -5,21 -1,25 

ດຸນງົບປະມານ (ບໍໍ່ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ) -7,21 -6,04 -4,99 -6,73 -6,74 

ຂະແໜງເງນິຕາ )ການປຽ່ນແປງຄດິເປນັສວ່ນຮູ້ອຍ) 2017 2018 2019 2020 2021)P( 

ປະລິມານເງິນ (M2) 12,23 8,37 18,85 16,33 23,98 

ຂະແໜງການເງນິຕາ່ງປະເທດ (ເປເີຊນັຕໍໍ່ GDP( 2017 2018)R( 2019)R( 2020)R( 2021)P( 

ດຸນການຊ າລະລວມ 1,18 -0,79 0,66 1,69 -0,30 

ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ  -7,38 -9,10 -6,99 -1,21 2,35 

ດຸນການຄູ້າ -4,65 -5,00 -2,47 -3,90 7,48 

ດຸນບັນຊີການເງິນ -12,73 -12,09 -10,30 -5,67 -1,62 

ຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດ 51,16 52,67 53,08 55,94 53,81 

ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ (ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ) 1.016,05 876,17 997,25 1.319,17 1.262,51 

ຕົວເລກກຸູ້ມການນ າເຂົີ້າຕໍໍ່ເດ ອນ (ບໍໍ່ລວມການນ າເຂົີ້າ
ສິນຄູ້າຂອງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່) 

4,39 3,23 3,59 4,81 3,86 

 

 

 

ຕາຕະລາງທ ີ1. ຕົວເລກຊບີີ້ ອກເສດຖະກດິທສີື່ າ ຄນັຂອງ ສປປ ລາວ 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 *: ລາຄາຄົງທີື່ ແມ່ນອີງໃສ່ຖານປີ 2012    
 **: ອາກອນຕ ໍ່າສຸດ, ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ, ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ, ອາກອນຊົມໃຊູ້ ແລະ ພາສີນ າເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ          
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.  
                 

 

 

ຕາຕະລາງທີ 2. ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຄດິໄລຕ່າມມ ນຄາ່ເພີື່ມ )ຕ ີ້ກບີ( 

  

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020 2021)P( 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາໃນປ ີ  140.789   152.414   162.657   172.919  184.982 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕໍໍ່ຫວົຄນົ (ໂດລາສະຫະລັດ(  2.472   2.585   2.632   2.642  2.595 

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ )%(* 6,85 6,29 5,46 3,28 3,48 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄງົທີື່*  116.377   123.696   130.447   134.720  139.408 

ກະສກິ າ  17.750   17.975   18.194   18.404   18.855  

ປ ກຝັງ  11.710   11.767   11.686   11.584   11.784  

ລູ້ຽງສັດ  2.437   2.510   2.637   2.772   2.866  

ປ່າໄມູ້  1.090   1.066   1.111   1.154   1.194  

ປະມົງ  2.513   2.631   2.761   2.894   3.012 

ອຸດສາຫະກ າ  40.923   44.119   46.591   50.880   53.986  

ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ  10.579   9.891   9.885   8.233   8.362  

   ອຸດສາຫະກ າ ຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານ  1.721   1.792   1.902   1.928   1.952  

   ອຸດສາຫະກ າ ຜະລິດເຄ ື່ອງດ ື່ມ ແລະ ຢາສ ບ  1.627   1.703   1.814   1.870   1.894  

   ອຸດສາຫະກ າ ຜະລິດແຜ່ນແພ, ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ, ເກີບ ແລະ ເຄ ື່ອງໜັງ  1.378   1.413   1.457   1.464   1.460  

   ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອ ື່ນໆ  4.642   5.044   5.449   6.724   7.042  

   ພະລັງງານໄຟຟ້າ   12.629   14.089   13.808   16.640  18.128  

   ນ ໍ້າປະປາ ແລະ ບ າບັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ  301   322   342   360   371  

   ການກໍໍ່ສູ້າງ  8.046   9.864   11.936   13.661   14.777  

ການບລໍກິານ  45.882   49.044   52.409   51.783   52.493  

ຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ, ສູ້ອມແປງພາຫະນະ  15.566   17.231   18.658   18.899   19.210  

ຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງ  1.715   1.798   1.944   1.888   1.897  

ກິດຈະກ າທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ບໍລິການອາຫານ  3.010   3.242   3.502   1.574   1.175  

ຂ່າວສານ ແລະ ການສ ື່ສານ  2.100   2.304   2.466   2.678   2.852  

ກິດຈະກ າການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ  2.704   2.970   3.217   3.257   3.353  

ກິດຈະກ າອະສັງຫາລິມະຊັບ  7.660   8.031   8.660   8.869  8.972  

ການບໍລິການສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ  1.564   1.677   1.827   1.904   1.945  

ລັດບໍລິຫານ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  7.331   7.480   7.695   8.133   8.379  

ການສຶກສາ  1.931   1.963   2.004   2.048   2.086  

ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  522   526   546   571   600  

ບໍລິການອ ື່ນໆ  1.777   1.823   1.888   1.962   2.024  

ລວມຍອດມ ນຄາ່ເພີື່ມທງັໝດົທກຸຂະແໜງການ  104.555   111.138   117.194   121.067   125.335  

ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ, ສຸດທິ**  11.822   12.558   13.253   13.653   14,073  
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ:  ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.                                                
 

ໝວດສນິຄູ້າ 2017 2018 2019 2020 2021 

ດັດຊະນລີາຄາຜ ູ້ຊມົໃຊູ້ລວມ 12 ໝວດສິນຄູ້າ 102,14 104,23 107,69 113,18 117,43 

ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມນັເຊ ີ້ອໄຟ 101,99 103,79 107,31 113,09 116,99 

 ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມອາຫານສດົ 101,78 104,62 106,85 109,21 114,20 

 ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ ແລະ ອາຫານສົດ 101,47 103,74 106,07 108,72 112,91 

ດັດຊະນແີຕລ່ະໝວດສິນຄູ້າ      

1. ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມທີື່ບໍໍ່ມີທາດເຫຼົີ້າ 102,57 103,84 108,70 118,06 121,61 

2. ໝວດເຫຼົີ້າ ແລະ ຢາສ ບ 101,34 102,23 104,91 106,20 110,93 

3. ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ 102,84 108,44 112,29 117,48 122,02 

4. ໝວດທີື່ພັກອາໄສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງຫຸງຕົີ້ມ 101,94 103,86 104,77 105,37 108,56 

5. ໝວດເຄ ື່ອງໃຊູ້ໃນເຮ ອນ 101,59 102,92 105,27 110,23 114,40 

6. ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ 101,16 102,30 103,92 109,12 113,69 

7. ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ 102,25 106,67 109,07 110,39 117,47 

8. ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 99,90 101,57 103,75 107,96 112,53 

9. ໝວດການບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ 100,24 100,26 102,45 104,21 105,44 

10. ໝວດການສຶກສາ 100,58 101,05 102,00 102,87 103,41 

11. ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 101,93 104,40 106,43 105,41 108,73 

12. ໝວດສິນຄູ້າ ແລະ ການບໍລິການອ ື່ນໆ 102,04 103,55 106,59 115,76 125,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງທ ີ3. ດດຊະນັ ລາຄີ າຜຊ ູ້ ມໃົ ຊູ້ )ທຽບຖານ ເດອນ  12/2015 = 100( 
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ໝວດສນິຄູ້າ 2017 2018 2019 2020)R( 2021 

 ເງນິເຟີີ້ລວມ 0,83 2,04 3,32 5,10 3,75 

 ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ 0,48 1,77 3,39 5,39 3,44 

 ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມອາຫານສດົ 1,55 2,79 2,14 2,21 4,56 

 ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ ແລະ ອາຫານສົດ 0,99 2,24 2,25 2,49 3,86 

ອດັຕາເງນິເຟີີ້ແຕລ່ະໝວດສນິຄູ້າ )%(      

1. ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບໍໍ່ມີທາດເຫຼົີ້າ -0,10 1,24 4,68 8,61 3,01 

2. ໝວດເຫຼົີ້າ ແລະ ຢາສ ບ 0,65 0,88 2,63 1,22 4,46 

3. ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ 2,41 5,45 3,55 4,62 3,86 

4. ໝວດທີື່ພັກອາໄສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງຫຸງຕົີ້ມ 0,60 1,88 0,88 0,57 3,03 

5. ໝວດເຄ ື່ອງໃຊູ້ໃນເຮ ອນ 1,07 1,31 2,28 4,71 3,78 

6. ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ 0,96 1,13 1,59 5,00 4,19 

7. ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ 2,86 4,33 2,25 1,21 6,42 

8. ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ -0,07 1,68 2,14 4,06 4,23 

9. ໝວດການບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ 0,14 0,02 2,19 1,72 1,18 

10. ໝວດການສຶກສາ 0,45 0,47 0,94 0,85 0,52 

11. ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 1,15 2,42 1,95 -0,97 3,15 

12. ໝວດສິນຄູ້າ ແລະ ການບໍລິການອ ື່ນໆ 1,36 1,48 2,93 8,60 8,08 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ:  ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
 

  
 

 

                 
 

 

ຕາຕະລາງທ ີ4. ອດຕາເງັ ນິເຟີີ້ )%( 
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ລາຍການ 2017 2018 2019 2020 2021)P( 

ລາຍຮບັລວມ  22.925,01   23.943,78  25.340,53  21.845,75   27.178,34  

ລາຍຮບັພາຍໃນ  20.579,48   21.795,66  22.511,34  19.215,59   23.499,37  

ລາຍຮັບພາສີອາກອນ  16.918,44   17.032,24   17.747,94   15.764,60   18.533,67  

ລາຍຮັບບໍໍ່ແມ່ນພາສີອາກອນ  3.661,04   4.763,42   4.763,40   3.450,99   4.965,70  

ເງນິຊວ່ຍເຫຼ ອລູ້າ  2.345,53   2.148,12   2.632,19   2.565,28   3.677,73  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າສ າລັບໂຄງການ  876,91   684,57   711,29   841,24   724,90  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສ າລັບໂຄງການ   1.360,01   1.142,00   1.736,00   1.724,04   2.468,27  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສ າລັບໂຄງການ 

(ຍີື່ປຸ່ນ) 
 -     -     -     -     -    

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າໂຄງການດັດແກູ້ມະຫາພາກ  108,62   321,55   184,90   -     484,56    

ເງນິປະກອບສວ່ນຂອງສງັຄມົ  -     -     197,00   64,88   1,25  

ລາຍຈາ່ຍລວມ 
 30.736,00   31.002,85   30.623,68   30.858,17 

  

 29.507,42  

ລາຍຈາ່ຍບລໍຫິານປກົກະຕ ິ
 17.662,14   18.430,24   20.547,31   19.735,62 

  

 20.042,88  

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ (ບໍໍ່ແມ່ນດອກເບູ້ຍ)  15.751,35   15.841,91   17.678,99   17.126,14   17.761,10  

ຊ າລະດອກເບູ້ຍ  1.910,80   2.588,33   2.868,32   2.609,48   2.281,77  

ຕ່າງປະເທດ  1.490,84   2.084,40   2.428,21   2.100,26   1.729,46  

ລາຍຈາ່ຍລງົທນຶ 
 13.073,86   12.572,61   10.076,37   11.122,56 

  

 9.464,54  

ດຸນເງນິສດົປກົກະຕ ິ  2.917,34   3.365,42   1.964,03   -520,03  3.456,50 

ດຸນງບົປະມານ  -7.810,99  -7.059,06  -5.283,15  -9.012,42  -2.329,07 

(ບໍໍ່ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ)  -10.156,52  -9.207,19  -8.112,34  -11.642,58  -6.008,04 

ດຸ່ນດຽ່ງງບົປະມານ  7.810,99   7.059,06   5.283,15   9.012,42   2.329,07  

ແຫຼງ່ທນຶພາຍໃນ  595,25   1.608,05   33,53  4.792,16   1.461,50  

ລະບບົທະນາຄານ  351,31   916,65   -863,56  3.884,50   -1.093,19  

(ການເຄ ື່ອນໄຫວ) ບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານຢ ່
ລະບົບທະນາຄານ 

 -  -  -  507,11   -1.879,29  

(ສິນເຊ ື່ອ) ລະບົບທະນາຄານ  -975,98  2.295,39   -915,72     1.200,00  - 

ຊ າລະເງິນລ່ວງໜູ້າໃຫູ້ ທຫລ  -  -     1.000,00     -2.200,00 - 

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -     2.528,70   3.752,25   6.916,61   3.755,80  

(ໄຖ່ຖອນ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -2.856,01  -3.628,32  -4.700,09  -2.539,22  -2.969,70 

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ  4.183,30   617,18   -     -     -    

(ໄຖ່ຖອນ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ  -64,00  -896,30  -     -     -    

ບໍໍ່ແມນ່ລະບບົທະນາຄານ  243,94   691,41   897,10   907,66   2.544,68  

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -     -     -     -     -    

(ໄຖ່ຖອນ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -     -     -     -     -    

ຂາຍຊັບສິນ + ເງິນຊ າລະຕົີ້ນທຶນ  60,41   383,27   257,28   61,09   933,93  

ພັນທະບັດຊ າລະໜີີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ  -  -     144,47      -     -    

ເງິນເກີນແຜນ  -  -     -   249,32   407,75  

ຍອດເຫຼ ອຜ່ານມາ  -  -     363,42   274,27   980,18  

ຜິດດ່ຽງ  183,53   308,14   131,93  322,98   232,82  

ແຫຼງ່ທນຶຕ່າງປະເທດ (ສດຸທ)ິ  7.215,74   5.451,01   5.249,62   4.220,26   867,58  

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ  3.500,11   1.822,56   1.350,00   -     -    

ເງິນກ ູ້ຢ ມມາດຸ່ນດ່ຽງ (ເປັນເງິນກ ູ້ຜ່ອນຜັນ)  -  -     3.606,55   -     -    

ຕາຕະລາງທ ີ5. ຖານະການເງນິຂອງລດັ )ຕກ ີ້ ບີ( 
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ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2017, ການເກັບກ າສັງລວມຂໍໍ້ມ ນພາກງົບປະມານ ໄດູ້ປັບປຸງຮ ບແບບການລາຍງານ ຈາກລະບົບການລາຍງານແບບສົກປີງົບປະມານ ມາເປັນ
ລະບົບການລາຍງານແບບປີປະຕິທິນ. 

P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ ່

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ. 
 

 

ເງິນກ ູ້ຢ ມຕາມແຜນງານ  327,71   -     -     3.852,16   2.358,16  

ເງິນກ ູ້ຢ ມໂຄງການ  5.647,52   6.444,03   3.381,57   5.167,75   2.589,29  

ເງິນຊ າລະຕົີ້ນທຶນເງິນກ ູ້ຢ ມ  -2.285,66  -3.427,58  -4.127,93  -5.868,69  -5.691,83 

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນໂຄງການ (ຈາກຍີື່ປຸ່ນ)  -     -     -     -     -    

ກ ູ້ຢ ມຕໍໍ່ສຸດທິ 26,07  612,00  1.039,42  1.069,04  1.611,95  
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ຕາຕະລາງທີ 6. ລາຍຮບັງບົປະມານ )ຕ ີ້ກບີ( 

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020 
 

2021)P( 

1. ລາຍຮັບພາສ-ີອາກອນ  16.918,44   17.032,24   17.747,09   15.764,60  18.523,67 

ອາກອນກ າໄລ  1.979,66   2.073,34   2.209,25   1.727,75  2.733,25 

ອາກອນລາຍໄດູ້  1.602,58   1.619,01   1.646,45   1.450,88  1.493,67 

ອາກອນທີື່ດິນ  113,15   188,12   201,32   188,37  169,21 

ຄ່າຈົດທະບຽນທຸລະກິດ  -     -     -     -    - 

ອາກອນຕ ໍ່າສຸດ  -     -     -     -    - 

ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ  -     -     -     -    - 

ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ  4.934,30   5.201,47   5.412,97   4.720,51  5.709,16 

ອາກອນຊົມໃຊູ້  4.233,96   4.742,82   4.971,97   3.601,52  4.287,56 

ພາສີຂາເຂົີ້າ  970,57   1.059,23   978,84   1.070,01  1.181,86 

ພາສີຂາອອກ  28,99   37,82   45,05   14,84  23,44 

ຄ່າທ ານຽມຈົດທະບຽນ  74,46   46,55   33,58   55,23  53,58 

ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ  1.664,72   966,48   1.068,46   2.009,46  1.177,73 

ອາກອນຈາກ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

 609,71   641,23   620,46   562,72  1.199,58 

ຄ່າພາກຫຼວງໄມູ້  335,45   37,96   21,86   44,17  25,46 

ຄ່າພາກຫຼວງໄຟຟ້າ  370,88   418,21   537,71   319,15  479,17 

2. ລາຍຮັບທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພາສ-ີອາກອນ  3.661,04   4.763,42   4.763,40   3.450,99  4.965,70 

ຄ່າເຊົົ່າ  69,96   44,51   54,62   44,78  39,05 

ຄ່າສ າປະທານ  61,25   90,00   114,37   79,76  525,08 

ຄ່າປັບໄໝ  83,30   49,93   34,66   36,02  24,53 

ລາຍຮັບບໍລິຫານວິຊາການ  881,45   805,75   926,03   931,61  838,11 

ເງິນປັນຜົນ ແລະ ຄ່າຫຸຼູ້ຍຫູ້ຽນ  934,09   1.249,31   975,81   656,03  1.475,37 

ດອກເບູ້ຍ  838,88   830,82   702,26   402,39  456,76 

ຄ່າບິນຜ່ານ  656,95   826,17   842,66   413,46  357,40 

ກອງທຶນຮັກສາປ່າໄມູ້  4,28   676,42   685,78   608,41  672,74 

ອ ື່ນໆ  130,88   190,51   427,21   278,53  849,66 

ລາຍຮບັພາສີ-ອາກອນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພາສີ
ອາກອນ 

 20.579,48   21.795,66   22.511,34   19.215,59  23.499,37 

ຂາຍຊັບສິນ  87,44   383,27   257,28   61,09  933,93 

ຮັບຊ າລະຄ ນຕົີ້ນທຶນ  259,39   612,00   1.039,42   1.069,04  1.611,95 

ລາຍຮບັທງັໝດົລວມກບັຮັບຊ າລະຕົີ້ນທນຶ
ຄ ນ 

 20.926,31   22.790,93   23.808,04   20.345,72  26.045,25 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2017, ການເກັບກ າສັງລວມຂໍໍ້ມ ນພາກງົບປະມານ ໄດູ້ປັບປຸງຮ ບແບບການລາຍງານ ຈາກລະບົບການລາຍງານແບບສົກປີງົບປະມານ ມາ
ເປັນ ລະບົບການລາຍງານແບບປປີະຕິທິນ. 

P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ. 
 

 



 

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈ າປີ 2021 | 37  
 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

 
 

 

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020 2021)P( 

ຊບັສນິຕາ່ງປະເທດສດຸທ ິ  7.838,78   6.853,36   8.224,86   11.575,93   11.796,28  

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ  8.443,34   7.462,12   8.853,58   12.261,64   14.145,16  

ໜີີ້ສິນຕ່າງປະເທດ  -604,56  -608,76  -628,72  -685,71  -2.348,88 

ຊບັສນິພາຍໃນສຸດທ ິ  14.973,61   17.019,26   19.100,40   20.893,24   28.214,28  

ສິນເຊ ື່ອພາຍໃນ  12.439,36   13.789,79   14.199,58   16.969,79   23.345,78  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານສຸດທິ  -743,44  406,31   839,17   1.173,38   3.129,46  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານ  1.346,64   1.344,01   2.746,82   2.509,49   5.025,96  

ເງິນຝາກລັດຖະບານ  -2.090,08  -937,70  -1.907,65  -1.336,11  -1.896,50 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ  6.425,42   6.343,44   6.379,03   6.242,90   6.907,50  

   ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດວິສາຫະກິດ  6.757,38   7.040,04   6.981,39   6.242,90   6.907,50  

   ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ - - - - - 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ສະຖາບັນການເງິນ  6.757,38   7.040,04   6.981,39   9.553,51   13.308,82  

ພັນທະບັດທະນາຄານກາງ  -3.357,24  -3.452,58  -2.886,41  -2.192,76  -2.250,96 

ລາຍການອ ື່ນໆສຸດທ ິ  5.891,49   6.682,05   7.787,22   6.116,22   7.119,46  

ຖານເງນິຕາ  22.812,38   23.872,62   27.325,26   32.469,17   40.010,56  

ເງິນສົດຢ ່ຂອດຈໍລະຈອນ  8.823,22   9.200,23   10.990,13   12.195,01   13.386,49  

ເງິນຝາກ   13.989,16   14.672,39   16.335,13   20.274,16   26.624,07  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  9.941,68   10.694,05   11.895,26   15.714,99   22.607,01  

ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ  3.714,24   3.624,76   3.860,49   4.093,95   3.420,32  

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງ ທທກ  325,73   245,01   534,53   403,24   512,10  

ເງິນຝາກຂອງພາກສ່ວນອ ື່ນໆ  7,51   108,57   44,85   61,98   84,64  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງທ ີ7. ຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ )ຕກ ີ້ ບີ( 
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

 
 

 

ຕາຕະລາງທີ 8. ຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ )ຕ ີ້ກບີ(  

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020 2021)P( 

ຊບັສນິຕາ່ງປະເທດສດຸທ ິ  -15.608,08  -16.101,65  -15.485,24  -13.627,28  -7.354,80 

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ  9.994,44   9.697,10   11.915,42   14.142,70   23.609,84  

ໜີີ້ສິນຕ່າງປະເທດ  -25.602,52  -25.798,75  -27.400,66  -27.769,98  -30.964,64 

ຄງັສະສົມສດຸທ ິ  19.718,78   20.215,29   28.894,61   35.608,19   45.849,94  

ຄັງສະສົມ  25.722,31   26.568,30   34.261,18   42.131,46   53.396,44  

ເງິນກ ູ້ຢ ມຈາກ ທຫລ  -6.003,53  -6.353,01  -5.366,57  -6.523,27  -7.546,50 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລດັຖະບານສດຸທ ິ  2.466,28   6.181,70   3.747,83   6.456,31   16.376,72  

ເປັນສະກຸນເງິນກີບ  3.279,13   6.442,87   4.496,28  7.078,35   17.708,34  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  -812,85  -261,17  -748,45  -622,03  -1.331,62 

ຊບັສນິພາຍໃນສຸດທິ (ຍກົເວັີ້ນສນິເຊ ື່ອໃຫູ້ລດັຖະບານ)  61.455,49   63.377,51   70.402,92   74.083,58   73.278,07  

   ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ  66.939,31   69.052,63   74.628,28   78.237,87   87.298,64  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  33.589,44   35.290,99   38.686,21   40.012,02   45.397,87  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນລັດວິສາຫະກິດ  6.399,88   5.855,45   6.084,65   5.936,55   7.335,43  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  6.080,93   5.512,20   5.691,32   5.507,17   6.275,24  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ  60.539,43   63.197,18   68.543,63   72.301,32   79.963,20  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  27.508,51   29.778,79   32.994,90   34.504,85   39.122,63  

ຊບັສນິອ ື່ນໆສຸດທ ິ  -5.483,82  -5.675,12  -4.225,36  -4.154,29  -14.020,57 

ເງນິຝາກລ ກຄູ້າ  68.032,49   73.672,85   87.560,12   102.520,80   128.149,93  

ເປັນສະກຸນເງິນກີບ  31.478,97   33.778,86   40.090,21   45.803.29   52.754,54  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  36.553,52   39.893,99   47.469,91   56.717,50   75.395,39  
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020 2021)P( 

ຊບັສນິຕາ່ງປະເທດສດຸທ ິ  -7.769,30  -9.248,29  -7.260,38  -2.051,35  4.441,48 

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ   18.437,78   17.159,22   20.769,00   26.404,34   37.755,01  

ໜີີ້ສິນຕ່າງປະເທດ  -26.207,08  -26.407,51  -28.029,38  -28.455,69  -33.313,52 

ຊບັສນິພາຍໃນສຸດທ ິ  82.447,46   90.178,57   103.446,72   113.946,36   134.282,81  

ສິນເຊ ື່ອພາຍໃນ  75.087,57   81.984,08   85.594,31   92.110,46   113.712,31  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານສຸດທິ  1.722,84   6.588,01   4.587,00   7.629,69   19.506,18  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານ   6.778,90   9.125,48   8.799,27   11.270,65   25.026,42  

ເງິນຝາກລັດຖະບານ  -5.056,06  -2.537,47  -4.212,27  -3.640,96  -5.520,25 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ  73.364,73   75.396,07   81.007,30   84.480,76   94.206,14  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດວິສາຫະກິດ  12.825,30   12.198,89   12.463,67   12.179,44   14.242,93  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ  60.539,43   63.197,18   68.543,63   72.301,32   79.963,20  

ລາຍການອ ື່ນໆສຸດທ ິ  7.359,89   8.194,49   17.852,41   21.835,91   20.570,50  

ປະລິມານເງນິຕາມຄວາມໝາຍກວູ້າງ  74.678,18   80.930,28   96.186,33   111.895,01   138.724,30  

ປະລິມານເງນິຕາມຄວາມໝາຍແຄບ  10.741,82   11.327,12   13.785,64   15.310,12   17.740,61  

ເງິນຢ ່ນອກລະບົບທະນາຄານ  6.638,18   7.148,86   8.581,37   9.312,24   10.489,79  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  4.103,64   4.178,26   5.204,28   5.997,88   7.250,82  

ປະລິມານເງນິປະເພດອ ື່ນໆ  63.936,36   69.603,16   82.400,69   96.584,90   120.983,68  

ເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກມີກ ານົດ  27.382,84   29.709,17   34.930,78   39.867,39   45.588,30  

ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ  36.553,52   39.893,99   47.469,91   56.717,50   75.395,39  

ຕາຕະລາງທີ  9. ຖານະການເງນິຂອງລະບບົທະນາຄານ (ຕກ ີ້ ບີ)  
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ຕາຕະລາງທີ 10. ອດັຕາດອກເບູ້ຍສະເລຍ່ຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ (ຄິດເປັນສ່ວນຮູ້ອຍຕໍໍ່ປ)ີ 

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020  2021 

I. ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງນິຝາກຂອງລ ກຄູ້າທົົ່ວໄປ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

          ເງິນຝາກປະຢັດ 1,75 1,76 1,76 1,74 1,71 

          ເງິນຝາກມີກ ານົດ      

                   ເງິນຝາກ 3 ເດ ອນ 3,04 3,02 3,02 3,01 2,94 

                   ເງິນຝາກ 6 ເດ ອນ 3,89 3,84 3,84 3,83 3,76 

                   ເງິນຝາກ 9 ເດ ອນ 5,09 5,10 5,06 4,89 4,92 

                   ເງິນຝາກ 12 ເດ ອນ 5,45 5,36 5,37 5,37 5,33 

                   ເງິນຝາກ 24 ເດ ອນ 6,69 6,55 6,45 6,42 6,25 

                   ເງິນຝາກ 36 ເດ ອນ 6,84 6,83 6,83 6,83 6,82 

                   ເງິນຝາກ 48 ເດ ອນ 6,97 6,85 6,88 6,88 6,89 

                   ເງິນຝາກ 60 ເດ ອນ 7,05 6,92 6,94 6,95 6,96 

ບນັຊເີງນິບາດ      

          ເງິນຝາກປະຢັດ 1,06 1,03 1,01 0,98 0,98 

          ເງິນຝາກມີກ ານົດ      

                   ເງິນຝາກ 3 ເດ ອນ 1,96 1,91 1,84 1,77 1,73 

                   ເງິນຝາກ 6 ເດ ອນ 2,72 2,69 2,64 2,54 2,51 

                   ເງິນຝາກ 9 ເດ ອນ 3,31 3,18 2,83 2,91 2,91 

                   ເງິນຝາກ 12 ເດ ອນ 3,67 3,67 3,61 3,48 3,47 

                   ເງິນຝາກ 24 ເດ ອນ 4,95 4,98 4,63 4,46 4,43 

                   ເງິນຝາກ 36 ເດ ອນ 5,76 5,74 5,44 5,27 5,15 

                   ເງິນຝາກ 48 ເດ ອນ 6,66 6,50 6,47 6,30 6,93 

                   ເງິນຝາກ 60 ເດ ອນ 6,86 6,57 6,16 6,12 5,94 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

          ເງິນຝາກປະຢັດ 1,20 1,19 1,18 1,13 1,13 

          ເງິນຝາກມີກ ານົດ      

                   ເງິນຝາກ 3 ເດ ອນ 2,19 2,21 2,19 2,14 2,09 

                   ເງິນຝາກ 6 ເດ ອນ 2,85 2,89 2,89 2,84 2,83 

                   ເງິນຝາກ 9 ເດ ອນ 3,59 3,48 3,37 3,67 3,72 

                   ເງິນຝາກ 12 ເດ ອນ 3,71 3,79 3,80 3,72 3,74 

                   ເງິນຝາກ 24 ເດ ອນ 5,27 5,37 5,09 4,98 4,95 

                   ເງິນຝາກ 36 ເດ ອນ 6,15 6,21 6,01 5,90 5,88 

                   ເງິນຝາກ 48 ເດ ອນ 6,73 6,84 6,88 6,87 6,76 

                   ເງິນຝາກ 60 ເດ ອນ 7,04 6,96 6,97 6,88 6,81 

II. ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງນິກ ູ້ຢ ມຂອງລ ກຄູ້າທົົ່ວໄປ      

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ດຫີາຼຍ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,26 9,20 9,47 9,79 10,00 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,23 9,99 10,30 10,59 10,91 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 10,58 10,10 10,40 10,71 11,01 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,57 7,55 8,07 8,39 8,61 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,31 8,09 8,48 8,90 9,16 
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           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,57 8,49 8,90 9,34 9,66 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,47 7,29 7,70 8,15 8,22 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,09 7,92 8,30 8,70 8,86 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,33 8,24 8,63 9,05 9,25 

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ດ ີ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,64 9,66 9,95 10,56 10,58 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,57 10,53 10,68 11,11 11,15 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 10,71 10,57 10,76 11,29 11,35 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,84 7,75 8,35 9,15 9,13 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,49 8,24 8,73 9,49 9,53 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,65 8,42 8,80 9,64 9,73 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,66 7,37 7,86 8,63 8,62 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,39 8,09 8,41 9,07 9,13 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,46 8,23 8,51 9,25 9,34 

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ປານກາງ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,81 9,88 10,30 11,09 11,11 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,58 10,81 11,01 11,69 11,54 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 10,84 10,86 11,13 11,88 11,71 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,96 7,81 8,39 9,52 9,61 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,61 8,34 8,79 9,90 9,98 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,70 8,48 8,89 10,06 10,18 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 7,74 7,47 7,96 8,99 9,07 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 8,53 8,22 8,50 9,48 9,57 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປ ີ 8,51 8,24 8,54 9,63 9,76 

III. ເງນິເບກີເກນີບນັຊ ີ      

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ດຫີາຼຍ      

ສະກຸນເງິນກີບ 10,00 10,13 10,16 10,33 10,65 

ສະກຸນເງິນບາດ 8,56 8,28 8,55 8,90 9,29 

ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 8,31 8,06 8,43 8,84 9,09 
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ໝາຍເຫດ: ງຕຕ: ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄິດໄລ່ເປັນກີບ 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

    

 

ຕາຕະລາງທີ 11. ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ )ຕ ີ້ກບີ( 

 

 

 

ປ ີ ລາຍການ 

ເງນິ
ຝາ
ກລ

ວມ
 

ເງນິ
ຝາ
ກກ

ະແ
ສລ

າຍ
ວນັ

 

ເງນິ
ຝາ
ກປ

ະຢ
ດັ 

 ເງນິຝາກມກີ ານດົ 

 

ເງນິ
ຝາ
ກຂ

ອງ
ຜ ູ້ທ

ີື່ບໍໍ່ມ
ຖີິື່ນ

ຖາ
ນຕ

ັີ້ງຢ
 ລ່າ
ວ 

ລວ
ມ 

3
 ເດ

 ອນ
 

6
 ເດ

 ອນ
 

1
2

 ເດ
 ອນ

 

>
 1

2
 ເດ

 ອນ
 

2017 

ກບີ 31.478,97   4.096,13   8.257,84  19.125,00   741,27  1.146,70   5.303,98  11.933,05  2.018,94  

ງຕຕ ທຽບ
ກບີ 

36.553,52   10.395,34  10.322,29  15.835,89   677,02  1.999,91   6.431,88   6.727,08  3.341,76  

ລວມ 68.032,49   14.491,47  18.580,13  34.960,89   1.418,29  3.146,61  11.735,86  18.660,13  5.360,70  

2018 

ກບີ 33,711.84   3.955,13   9.412,46  20.344,25   797,59  1.204,96  6.204,07  12.137,63  2.047,73  

ງຕຕ ທຽບ
ກບີ 

39,959.71   11.178,08  11.543,75  17.237,88   1.002,64  1.044,61   6.428,31   8.762,32  3.526,37  

ລວມ 73,671.55   15.113,21  20.956,21  37.582,13   1.800,23  2.249,57  12.632,38  20.899,95  5.574,10  

2019 

ກບີ 40.090,21   5.159,43   12.191,96  22.738,82  1.189,34  1.286,66  7.463,16  12.799,66  2.739,14  

ງຕຕ ທຽບ
ກບີ 

47.469,91   12.733,35  12.823,99  21.912,57   748,66  993,87  7.843,77  12.326,28  3.889,79  

ລວມ 87.560,12   17.892,77  25.015,95  44.651,39   1.938,00  2.280,53  15.306,93  25.125,94  6.628,93  

2020 

ກບີ 45.803,29   5.954,73   14.733,29  25.117,36  1.265,73  1.568,48  8.528,09  13.755,06  3.205,71  

ງຕຕ ທຽບ
ກບີ 

56.717,50   14.159,70  14.863,72  27.694,44  1.402,74  1.063,60  9.208,57  16.019,53  5.820,09  

ລວມ 102.520,80   20.114,43  29.597,01  52.811,80   2.668,47  2.632,08  17.736,66  29.774,59  9.025,80  

2021 

ກບີ 52.754,54  7.166,24 18.191,81 27.396,49 957,50 1.640,07 10.765,68 14.033,25 4.262,83 

ງຕຕ  ທຽບ
ກບີ 

75.395,39  17.946,25 18.142,53 39.306,61 4.622,71 1.491,98 11.552,69 21.639,23 7.239,44 

ລວມ 128.149,93  128.149,93 36.334,33 66.703,10 5.580,21 3.132,4 22.318,37 35.672,48 11.502,27 
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ຕາຕະລາງທີ 12. ສິນເຊ ື່ອຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ )ຕ ີ້ກບີ( 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

ສິນເຊ ື່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ 2017 2018 2019 2020 2021 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ  16.762,76   19.313,88   20.714,50     21.441,51    23.446,44 

ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ  9.110,44   8.601,70   10.686,51   11.197,66   11.952,48  

ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກ  476,64   585,84   942,08   883,46   2.636,17  

ຂະແໜງກະສິກ າ  5.741,75   5.967,48   6.088,89   6.041,94   6.660,68  

ຂະແໜງການຄູ້າ  12.968,90   13.644,21   15.000,37   14.951,56   16.592,44  

ຂະແໜງຂົນສົົ່ງ  1.086,02   1.083,13   1.102,54   1.461,46   1.757,29  

ຂະແໜງບໍລິການ  6.745,37   6.926,44   8.444,79   10.367,72   12.721,19  

ຂະແໜງຫັດຖະກ າ  2.595,99   1.195,49   1.130,93   1.051,59   1.045,12  

ຂະແໜງອ ື່ນໆ  11.451,44   11.734,46   10.517,65   10.840,96   10.486,84  

ລວມຍອດສນິເຊ ື່ອ  66.939,31   69.052,63   74.628,28   78.237,87   87.298,64  

ການປະກອບສວ່ນຕໍໍ່ຍອດສນິເຊ ື່ອລວມ  (ອັດຕາສ່ວນຂະແໜງການຕໍໍ່ຍອດສິນເຊ ື່ອລວມ) 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 3,55% 3,81% 2,03% 0,97% 2,56% 

ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ 2,77% -0,76% 3,02% 0,68% 0,96% 

ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກ -1,21% 0,16% 0,52% -0,08% 2,24% 

ຂະແໜງກະສິກ າ 1,90% 0,34% 0,18% -0,06% 0,79% 

ຂະແໜງການຄູ້າ 4,90% 1,01% 1,96% -0,07% 2,10% 

ຂະແໜງຂົນສົົ່ງ -0,47% 0,00% 0,03% 0,48% 0,38% 

ຂະແໜງບໍລິການ 1,73% 0,27% 2,20% 2,58% 3,01% 

ຂະແໜງຫັດຖະກ າ -3,89% -2,09% -0,09% -0,11% -0,01% 

ຂະແໜງອ ື່ນໆ 2,78% 0,42% -1,76% 0,43% -0,45% 

ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິຊ ື່ອລວມ  12,04% 3,16% 8,07% 4,84% 11,58% 

ລວມຍອດສນິເຊ ື່ອ ທຽບໃສ່ GDP  47,55% 45,31% 45,88% 45,25% 47,19% 
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ຕາຕະລາງທີ 13. ດນຸການຊ າລະກບັຕາ່ງປະເທດ )ລູ້ານໂດລາສະຫະລດັ( 

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020(R) 

 

2021)P( 

ກ. ດຸນບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ -1.259,80 -1.648,94 -1.319,56 -230,97 446,50 

ດຸນການຄູ້າ -794,16 -906,82 -465,97 744,54 1.419,49 

ສົົ່ງອອກສິນຄູ້າ 4.873,16 5.407,82 5.805,95 6.114,93 7.694,53 

ນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າ 5.667,32 6.314,64 6.271,92 5.370,40 6.275,03 

ດຸນບລໍກິານ -335,79 -264,03 -67,01 -99,28 -126,73 

ສົົ່ງອອກດູ້ານບໍລິການ 780,56 985,35 1.179,24 346,19 125,33 

ນ າເຂົີ້າດູ້ານບໍລິການ 1.116,35 1.249,38 1.246,25 445,48 252,06 

ດຸນການຄູ້າ ແລະ ບລໍກິານ -1.129,95 -1.170,85 -532,98 645,25 1.292,76 

ລາຍຮບັຂັີ້ນໜຶື່ງ ສຸດທ ິ -446,44 -785,73 -1.084,45 -1.128,15 -1.072,22 

ລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ 124,58 71,34 94,28 82,91 96,55 

ລາຍຈ່າຍຂັີ້ນໜຶື່ງ 571,02 857,07 1.178,73 1.211,05 1,168,77 

ດຸນການຄູ້າ, ດນຸບລໍກິານ ແລະ ລາຍຮບັຂັີ້ນໜຶື່ງ -1.576,39 -1.956,58 -1.617,44 -482,09 220,54 

ລາຍຮບັຂັີ້ນສອງ ສຸດທ ິ 316,59 307,65 297,87 251,93 225,97 

ລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ 428,14 470,33 419,12 379,53 420,43 

ລາຍຈ່າຍຂັີ້ນສອງ 111,56 162,69 121,25 127,60 194,46 

ຂ. ດນຸບັນຊທີນຶ  21,84 12,46 14,86 12,62 2,36 

ລາຍຮັບບັນຊີທຶນ 21,84 12,46 14,86 12,62 2,36 

ລາຍຈ່າຍບັນຊີທຶນ                -                   -                   -                   -    - 

ຄ. ດນຸບນັຊກີານເງນິ -2.172,53 -2.192,00 -1.943,43 -1.082,29 -308,28 

ການລງົທນຶໂດຍກງົ -1.676,57 -1.358,02 -755,52 -967,71 -1.071,91 

ການລົງທຶນໂດຍກົງ: ຊັບສິນ 9,70               0,00                 0,00                  0,00    0,00 

ການລົງທຶນໂດຍກົງ: ໜີີ້ສິນ 1.686,28 1.358,02 755,52 967,71 1.071,91 

ການລງົທນຶໃນຫຼກັຊບັ -326,10 -521,91 41,28 265,51 310,25 

ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ: ຊັບສິນ 0,42 16,68 40,55 18,72 -3,10 

ຫັຼກຊັບປະເພດທຶນ                -                   -                   -              42,50  - 

ຫັຼກຊັບປະເພດໜີີ້ 0,42 16,68 40,55 -23,78 -3,10 

ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ: ໜີີ້ສິນ 326,52 538,59 -0,73 -237,79 -313,35 

ຫັຼກຊັບປະເພດທຶນ -34,48 1,39 -0,12 -0,92 -0,27 

ຫັຼກຊັບປະເພດໜີີ້ 361,00 537,20 -0,60 -236,88 -313,35 

ການລງົທນຶອ ື່ນໆ -169,85 -312,07 -1.229,18 -371,10 453,38 

ການລົງທຶນອ ື່ນໆ: ຊັບສິນ 497,85 434,76 -5,66 318,15 616,06 

ເງິນທຶນອ ື່ນໆ                -                   -                   -                   -    - 

ຕາສານໜີີ້ອ ື່ນໆ 497,85 434,76 -5,66 318,15 616,06 

ທະນາຄານກາງ                -                   -                   -                   -    - 

ທະນາຄານທຸລະກິດ 117,15 246,99 166,88 286,89 506,32 

ລັດຖະບານ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ພາກເອກະຊົນອ ື່ນໆ 380,71 187,77 -172,55 31,26 109,74 

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ 380,71 187,77 -172,55 31,26 75,77 

ການລົງທຶນອ ື່ນໆ: ໜີີ້ສິນ 667,71 746,84 1.223,52 689,25 162,67 

ເງິນທຶນອ ື່ນໆ                -                   -                   -                   -    - 

ສິດທິໄຖ່ຖອນພິເສດ                -                   -                   -                   -    - 

ກາສານໜີີ້ອ ື່ນໆ 667,71 746,84 1.223,52 689,25 162,67 

ທະນາຄານກາງ 2,37 -1,52 -0,41 2,95 135,87 

ທະນາຄານທຸລະກິດ -124,68 -80,15 67,55 -103,22 -219,42 

ລັດຖະບານ 342,94 693,04 609,36 634,23 170,45 

ພາກເອກະຊົນອ ື່ນໆ 447,07 135,46 547,03 155,29 75,77 

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ 447,07 135,46 547,03 155,29 75,77 
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ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2017, ທຫລ ໄດູ້ປ່ຽນຮ ບແບບການສັງລວມ ຈາກຫຼັກການ BPM5 ມາເປັນ BPM6. 
P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 

 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ງ. ຄວາມຜດິພາດ ແລະ ການຄາດເຄ ື່ອນ -733,55 -698,16 -514,88 -542,02 -813,81 

ຈ. ດນຸການຊ າລະລວມ 201,02 -142,64 123,84 321,92 -56,66 

ສ. ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 201,02 -142,64 123,84 321,92 -56,66 

    ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ 201,02 -142,64 123,84 321,92 -56,66 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທີ 14. ການຄູ້າຕາ່ງປະເທດ )ລູ້ານໂດລາສະຫະລດັ( 

 

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020)R( 2021)P( 

ດຸນການຄູ້າ -794,16 -906,83 -465,97 744,54 1.419,49 

ການສົົ່ງອອກ  4.873,16 5.407,82 5.805,95 6.114,93 7.694,53 

(ອັດຕາການປຽ່ນແປງ %) 13,61% 10,97% 7,36% 5,32% 25,83% 

1.ຜະລິດຕະພັນບໍໍ່ແຮ່ 1.479,74 1.558,89 1.502,73 1.382,50 1.813,04 

2.ໄຟຟ້າ 1.283,19 1.422,42 1.326,86 1.858,56 2.168,82 

3.ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ 582,25 485,37 636,25 779,47 862,04 

4.ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ 41,41 94,71 234,65 300,35 260,85 

5.ອາຫານປຸງແຕ່ງ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ ແລະ ຢາສ ບ 415,88 434,52 473,73 370,82 386,29 

6.ຜະລິດຕະພັນໄມູ້, ເຍ ີ້ອໄມູ້ ແລະ ເຈູ້ຍ 54,71 233,48 392,70 342,42 892,50 

7.ຜະລິດຕະພັນຕັດຫຍິບ ແລະ ເຄ ື່ອງຫັດຖະກ າ 185,30 199,28 219,53 196,17 198,58 

8.ຜະລິດຕະພັນພລາຕິກ ແລະ ຢາງພາລາ 156,57 180,57 279,52 254,18 313,73 

9.ເຄ ື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊູ້ໄຟຟ້າອ ື່ນໆ 430,16 504,79 410,99 287,50 274,91 

10.ຜະລິດຕະພັນອ ື່ນໆ 243,94 293,78 329,00 342,97 523,76 

ການນ າເຂົີ້າ  5.667,32 6.314,64 6.271,92 5.370,40 6.275,03 

(ອັດຕາການປຽ່ນແປງ %) 5,49% 11,42% -0,68% -14,37% 16,84% 

1.ນ ໍ້າມັນດິບ, ນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ, ນ ໍ້າມັນເຄ ື່ອງ ແລະ ອຶື່ນໆ 808,73 1.001,36 827,76 632,01 800,54 

2.ເຄ ື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊູ້ໄຟຟ້າອ ື່ນໆ 589,93 653,07 559,74 575,53 579,23 

3.ເຫັຼກເສັີ້ນ, ເຫັຼກແຜ່ນ ແລະ ໂລຫະອ ື່ນໆ 529,27 671,39 791,82 526,71 409,69 

4.ຍານພະຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວຂູ້ອງ 660,68 695,47 590,03 463,14 708,10 

5.ເຄ ື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ 810,26 1.079,86 848,67 615,06 513,05 

6.ອາຫານ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ,ຢາ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊູ້ສອຍທົົ່ວໄປ 791,50 772,25 869,78 778,64 895,46 

7.ສັດທີື່ມີຊີວິດ 125,04 170,07 271,29 325,27 259,57 

8.ແຜ່ນແພ ແລະ ເຄ ື່ອງທີື່ເຮັດດູ້ວຍຜູ້າຕ ໍ່າ 124,68 151,04 204,87 183,58 292,55 

9.ຜະລິດຕະພັນພລາຕິກ ແລະ ຢາງ 217,48 215,09 248,51 266,47 34,84 

10.ຊີມັງ, ປ ນຂາວ ແລະ ວັດຖຸດິບທ າມະຊາດ 87,33 131,68 79,16 46,00 35,93 

11.ຜະລິດຕະພັນໄມູ້, ເຍ ີ້ອໄມູ້ ແລະ ເຈູ້ຍ 86,41 132,18 219,02 221,24 438,93 

12.ໄຟຟ້າ 29,27 15,39 78,96 91,43 78,53 

13.ຄ າ, ທອງແດງ ແລະ ໂລຫະມີຄ່າອ ື່ນໆ 51,85 79,22 25,46 14,48 292,63 

14.ຜະລິດຕະພັນອ ື່ນໆ 754,88 546,58 656,86 630,84 740,79 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
  R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ. 
 

 

ຕາຕະລາງທີ 15. ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດ )ລູ້ານໂດລາສະຫະລດັ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລາຍການ 2017 2018 2019 2020)R( 2021(P) 

ຍອດເຫຼ ອໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດທັງໝດົ  8.727,68   9.549,17   9.936,28  10.683,65 10.213,40 

     ພັນທະບັດ  1.481,88   1.590,49   1.608,67   1.383,69  1.023.10 

     ເງິນກ ູ້ຢ ມ  7.245,81   7.958,68   8.327,61   9.299,96  9.190,30 

          ແບບສອງຝ່າຍ  5.204,06   5.981,96   6.058,18   6.555,28  6.630,36 

          ແບບຫລາຍຝ່າຍ  1.603,45   1.586,75   1.688,30   1.835,15  1.795,52 

          ທະນາຄານທຸລະກິດ  438,30   389,96   581,13   909,53  764,42 

ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດທງັໝົດທຽບໃສ່ GDP )%( 51,16 52,67 53,08 55,94 53,81 
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ຕາຕະລາງທີ 16. ອດັຕາແລກປຽ່ນທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ຕະຫາຼດ 

 

  ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ ກບີ/ບາດ 

ເດ ອນ/ປ ີ
ອດັຕາສະເລຍ່ 

ທທກ 

ອດັຕາສະເລຍ່ຕະຫາຼດ
ນອກລະບບົ  

ສະເລຍ່ທົົ່ວລະບບົ 
ອດັຕາສະເລຍ່ 

ທທກ 

ອດັຕາສະເລຍ່ຕະຫາຼດ
ນອກລະບບົ  

ສະເລຍ່ທົົ່ວລະບບົ 

1/2020 8.876,86 9.172,25 9.024,55 301,95 304,41 303,18 

2/2020 8.891,80 9.186,83 9.039,32 298,53 300,22 299,37 

3/2020 8.904,52 9.332,06 9.118,29 297,12 297,52 297,32 

4/2020 8.957,92 9.579,20 9.268,56 295,42 297,73 296,58 

5/2020 8.982,48 9.608,88 9.295,68 301,03 302,46 301,75 

6/2020 9.009,04 9.706,89 9.357,97 310,92 312,97 311,95 

7/2020 9.042,35 9.884,60 9.463,47 316,32 317,30 316,81 

8/2020 9.079,73 9.914,84 9.497,28 319,02 319,04 319,03 

9/2020 9.136,73 9.918,83 9.527,78 318,67 318,64 318,65 

10/2020 9.233,26 10.007,58 9.620,42 320,18 320,88 320,53 

11/2020 9.264,71 10.013,89 9.639,30 326,67 329,18 327,93 

12/2020 9.276,26 10.161,21 9.718,74 333,10 339,42 336,26 

ສະເລຍ່ປີ 2020 9.054,64 9.707,26 9.380,95 311,58 313,31 312,45 

1/2021 9.304,42 10.119,33 9.711,88 335,87 338,55 337,21 

2/2021 9.331,72 10.040,92 9.686,32 336,14 335,83 335,98 

3/2021 9.371,58 10.101,68 9.736,63 329,87 329,31 329,59 

4/2021 9.402,19 10.197,47 9.799,83 325,94 326,25 326,09 

5/2021 9.419,81 10.269,75 9.844,78 328,21 329,16 328,68 

6/2021 9.452,03 10.426,31 9.939,17 331,19 332,87 332,03 

7/2021 9.510,40 11.213,26 10.361,83 338,16 345,76 341,96 

8/2021 9.576,05 11.564,14 10.570,09 342,09 349,96 346,02 

9/2021 9.714,57 11.672,10 10.693,33 347,83 354,54 351,19 

10/2021 10.163,57 11.708,01 10.935,79 349,52 350,92 350,22 

11/2021 10.638.97 11.626,46 11.132,72 350,91 351,81 351,36 

12/2021 11.058,69 11.703,23 11.380,96 348,14 348,70 348,42 

ສະເລຍ່ປີ 2021 9.745,33 10.886,89 10.316,11 338,66 341,14 339,90 

 

 

 
 

 

 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ຕາຕະລາງທີ 17. ຕວົເລກນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຂອງ ສປປ ລາວ 

 

ປີ ຈ ານວນນັກທອ່ງທ່ຽວ (ຄົນ) 
ລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທ່ຽວ  

(ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ) 

2000 737.208 113,90 

2001 673.823 103,79 

2002 735.662 113,41 

2003 636.361 87,30 

2004 894.806 118,95 

2005 1.095.321 146,77 

2006 1.215.112 173,25 

2007 1.623.943 233,30 

2008 1.736.790 275,52 

2009 2.008.363 267,70 

2010 2.513.208 381,67 

2011 2.723.563 406,18 

2012 3.330.072 513,58 

2013 3.779.490 595,91 

2014 4.158.719 641,64 

2015 4.684.429 724,21 

2016 4.239.047 716,12 

2017 3.868.838 648,07 

2018 4.186.432 811,01 

2019 4.791.065 934,71 

2020)R) 886.447 213,37 

2021(P) 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່   

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທ ີ18. ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານຂອງແຕລ່ະທະນາຄານທລຸະກດິ 

ລ/ດ ຊ ື່ທະນາຄານທລຸະກດິ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານັກງານ 

ໂທລະສບັ 
ຖະໜນົ ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 

ທະນາຄານທລຸະກິດລດັ      

1 ທະນາຄານ ການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປາງຄ າ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 200 

2 ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສຸພານຸວົງ ສີຫອມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 300-04 

3 ທະນາຄານ ສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ໄກສອນພົມວິຫານ ພະຂາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 713 060 

ທະນາຄານສະເພາະກິດ      

4 ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ໄກສອນພົມວິຫານ ໂພນພະເນົາ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 264 407-21 

ທະນາຄານທລຸະກິດລດັຮວ່ມທນຶ      

5 ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 251 416 

6 ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 285 111 

7 ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈ າກັດ ໄກສອນພົມວິຫານ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 418 888 

ທະນາຄານທລຸະກິດເອກະຊນົ      

8 ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ຈ າກັດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 531-6 

9 ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈ າກັດ ໄກສອນພົມວິຫານ ພະຂາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 212 666 

10 ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈ າກັດ ສາມແສນໄທ ອານຸ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 241 559-62 

11 ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈ າກັດ 23 ສິງຫາ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 455 000 

12 ທະນາຄານ ບ ຢອງລາວ ຈ າກັດ ໜອງບອນ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 454 500-2 

13 ທະນາຄານ ລາວກໍໍ່ສູ້າງ ຈ າກັດ ກົດສະໂກ ໂພນສີນວນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 285 555 

14 ທະນາຄານ ມາຣ ຮານ ເຈແປນລາວ ຈ າກັດ  23 ສິງຫາ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 266 000 

15 ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈ າກັດ ຫັດສະດີ ຫັດສະດີໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 250388 

ທະນາຄານທລຸະກິດທີື່ເປນັບລໍິສດັລ ກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ      

16 ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈ າກັດ ວົງວຽນດົງປ່າລານ ໂພນສະຫວັນເໜ ອ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 264 994 

17 ທະນາຄານ ອາເຮັສບີ ລາວ ຈ າກັດ ໄກສອນພົມວິຫານ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (865-21) 455 116-117 

18 ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈ າກັດ ບ ຣິຈັນ ໂພນສີນວນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 410 885 

19 ທະນາຄານ ຮຸູ້ນສ່ວນການຄູ້າໄຊງ່ອນເທ ອງຕິື່ນ ສາຂາລາວ (ຊາຄອມແບັງ) ແຫ່ງບຸນ ຫາຍໂສກ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 265 726 

20 ທະນາຄານ ຫວຽດຕິື່ນ ລາວ ຈ າກັດ ຂຸນບ ລົມ ວັດຈັນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 263 997 

21 ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈ າກັດ ປາງຄ າ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 227 999 

22 ທະນາຄານ ການຄູ້າໄຊງ່ອນ-ຮູ້າໂນູ້ຍ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາລາວ ລູ້ານຊູ້າງ ໂພນກຸງ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ (856-31) 257 167 

23 ທະນາຄານ ການຄູ້າຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ປະຈ າລາວ ຈ າກັດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  

ສາຂາທະນາຄານທລຸະກິດຕາ່ງປະເທດ      

24 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ສີສະເກດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 560 

25 ທະນາຄານ ກຸງໄທ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 480 

26 ທະນາຄານ ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 521 

27 ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມແສນໄທ ສີຫອມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 216 486 

28 ທະນາຄານ ໄທພານິດ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ສີສະເກດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 500 

29 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕະຫຼາດເຊົີ້າ ຫັດສະດີໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 223 394 

30 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາວັດໄຕ ຫຼວງພະບາງ ວາທ່າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 219 868 

31 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ  ສີສະຫວ່າງວົງ ສຸນັນທາ ໄກສອນພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ (856-41) 252 131 

32 ທະນາຄານ ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ສີສະຫວ່າງວົງ ສຸນັນທາ ໄກສອນພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ (856-41) 252 360 

33 ທະນາຄານ ຮຸູ້ນສ່ວນການຄູ້າທະຫານ ສາຂາລາວ ໄກສອນ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 990 901 

34 ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄູ້າຈີນ ຈ າກັດ  ສາຂານະຄອນຫຼວງ (ໄອຊີບີຊີ) ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 258 888 

35 ທະນາຄານ ພາບລິກ ຈ າກັດ ສາຂາປາກເຊ 13 ໃຕູ້ ໂພນສະຫວັນ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ (856-31) 218 111 

36 ທະນາຄານ ຊີໄອເອັມບີ ສາຂາວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 255 355 

37 ທະນາຄານ ຄາເທ ຢ ໄນເຕັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂຸນບ ລົມ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 255 688 

38 ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈ າກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄ ວຽງ ໜອງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 228 888 

39 ທະນາຄານ ເຟີດ ຄອມເມີໂຊ ຈ າກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 23 ສິງຫາ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 415 318 

40 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈ າກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ ສາລາຂຽວດົງຈອງ ໂພນສະຫວັນ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ (856-31) 257 255 

41 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາໜອງດູ້ວງ ອາຊຽນ ໜອງດູ້ວງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-31) 258 160-61 

42 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ມະຫາຊົນ ສາຂາລາວ (ທະນາຄານ ເມແບູ້ງ ສາຂາລາວ) ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 263 100 

43 ກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສະຕາລ ີແລະ ນິວຊີແລນ ຈ າກັດ ສາຂາລາວ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 222 700 

44 ທະນາຄານ ໄຕູ້ຫວັນ ໂຄໂອເປີເຣທິບ ຈ າກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດົງປາຍນາ ສະພານທອງເໜ ອ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 415 666 
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ຕາຕະລາງທີ 19. ລາຍຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມນ່ທະນາຄານ ທີື່ ທຫລ ຄຸູ້ມຄອງ 

ລ/ດ ຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມນ່ທະນາຄານ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານັກງານ 

ແຂວງ ເມ ອງ ບູ້ານ 

1 ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ສະພານທອງເໜ ອ 
2 ສກຈຮ ນິວຕັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ວັດໄຕນູ້ອຍທ່າ 
3 ສກຈຮ ສາຍໃຍສ າພັນ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ລັດຕະນະລັງສີໃຕູ້ 
4 ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຄອຍ 
5 ສກຈຮ ມະນີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຫັດສະດີ 
6 ສກຈຮ ບໍໍ່ຄ າຈະເລີນຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ທົົ່ງສູ້າງນາງ 
7 ສກຈຮ ປະຕ ຄ າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ວັດຈັນ 
8 ສກຈຮ ເພ ື່ອການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ຝາຍ 
9 ສກຈຮ ນະຄອນຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ນາເລົົ່າ 
10 ສກຈຮ ພອນວາລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຫັດສະດີ 
11 ສກຈຮ ເພ ື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄວົ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ທາດຫຼວງກາງ 
12 ສກຈຮ ໂຊກໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ທາດຫຼວງກາງ 
13 ສກຈຮ ຈ າປາສັກ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ແກູ້ວສ າພັນ 
14 ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ໂພນຕູ້ອງສະຫວາດ 
15 ສກຈຮ ພັດທະນາຜົີ້ງສາລີ ຜົີ້ງສາລ ີ ຜົີ້ງສາລ ີ ຮົົ່ມສະຫວ່າງ 
16 ສກຈຮ ດອກຄ ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ທົົ່ງຂັນຄ າ 
17 ສກຈຮ ພັດທະນາອຸດົມໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ນາເລົາ 
18 ສະຖາບັນເງິນຝາກປະຢັດໄປສະນີລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ອານຸ 
19 ສກຈຮ ສິນຊັບເມ ອງເໜ ອ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ນາວຽງຄ າ 
20 ສກຈຮ ສຸພາພອນ ສາລະວັນ ສາລະວັນ ນາໂດນ 
21 ສສງ ເຊໂນ ສະຫວັນນະເຂດ  ອຸທຸມພອນ ໄຊສົມບ ນ 
22 ສສງ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ວຽງແກູ້ວ 
23 ສສງ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ດົງດ ານວນ 
24 ສສງ ຫົວແຊ ຈະເລີນ ຈ າປາສັກ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ຫົວແຊ 
25 ສສງ ມິດຕະພາບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ນາທົົ່ມ 
26 ສສງ ວັນໃໝ່ ສາລະວັນ ເລົົ່າງາມ ເລົົ່າງາມ 
27 ສສງ ພັດທະນາຫນອງໄຮໂຄກ ຈ າປາສັກ ໂພນທອງ ໜອງໄຮໂຄກ 
28 ສສງ ພັດທະນາແກູ້ວສ າພັນ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ແກູ້ວສ າພັນ 
29 ສສງ ຄອນຈັນ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ນາແລ ຄອນຈັນ 
30 ສສງ ພັດທະນາ ແສນຈະເລີນດອນໂຂງ ຈ າປາສັກ ໂຂງ ເມ ອງແສນ 
31 ສສງ ເຂດປາກທອນ ບໍລິຄ າໄຊ ປາກກະດິງ ບຸງກວາງ 
32 ສສງ ເມ ອງຜາໄຊ ຊຽງຂວາງ ຜາໄຊ ນາມ ນ-ລາດຄູ້າຍ 
33 ສສງ ເມ ອງກາສີ ວຽງຈັນ ກາສີ  ວຽງແກູ້ວ 
34 ສສງ ເມ ອງວັງວຽງ ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ພ ດິນແດງ 
35 ສສງ ເມ ອງຫີນເຫີບ ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ  ຫີນເຫີບ 
36 ສສງ ເມ ອງແປກ ຊຽງຂວາງ ແປກ ເທີນ 
37 ສສງ ເມ ອງພ ຄ ນ ຫຼວງພະບາງ ພ ຄ ນ ສາມແຍກ 
38 ສສງ ເມ ອງພ ກ ດ ຊຽງຂວາງ ພ ກ ດ ພ ວຽງ 
39 ສສງ ກະດັນຮຸ່ງເຮ ອງ ຈ າປາສັກ ໂຂງ ກະດັນ 
40 ສສງ ລາວໂທລະຄົມ (LTC) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ສາຍລົມ 
41 ສສງ ຈ າປາພັດທະນາ ຈ າປາສັກ ສຸຂຸມາ ສຸຂຸມາ 
42 ສະຫະກອນ ອອມຊັບ-ສິນເຊ ື່ຶອ ອີທີແອລ (ETL) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ສາຍລົມ 
43 ສສງ ເມ ອງວຽງໄຊ ຫົວພັນ ວຽງໄຊ ນາໄກ່ 
44 ສສງ ນາກາຍ ຄ າມ່ວນ ນາກາຍ ອຸດົມສຸກ 
45 ສສງ ເມ ອງຫົວເມ ອງ ຫົວພັນ ຫົວເມ ອງ ບວມງາມ 
46 ສສງ ເມ ອງຮູ້ຽມ ຫົວພັນ ຮູ້ຽມ ນາທວນ 
47 ສສງ ທະວີຊັບ ອັດຕະປ  ສາມັກຄີໄຊ ໄຊສະອາດ 
48 ສສງ ເມ ອງຄ ນ ຊຽງຂວາງ ຄ ນ ເພຍວັດ 
49 ສສງ ສະຫວັນແດນຄ າ ສະຫວັນນະເຂດ  ເຊໂປນ ວົງວິໄລ 
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ລ/ດ ຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມນ່ທະນາຄານ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານັກງານ 

ແຂວງ ເມ ອງ ບູ້ານ 

50 ສສງ ຊຸມຊົນພັດທະນາ ບໍລິຄ າໄຊ ບໍລິຄັນ ສີສະຫວາດ 
51 ສສງ ເມ ອງສິງ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ສິງ ສິງຈະເລີນ 
52 ສສງ ເມ ອງຜາອຸດົມ ບໍໍ່ແກູ້ວ ຜາອຸດົມ ສົມສະຫວ່າງ 
53 ສສງ ໂຮມຊັບພັດທະນາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ວຽງຄ າ 
54 ສສງ ເມ ອງຫົງສາ-ເມ ອງເງິນ ໄຊຍະບ ລີ ຫົງສາ ໂພນໄຊ 
55 ສສງ ເມ ອງຄອບ-ເມ ອງຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບ ລີ ຄອບ ຜາບ່ອງ 
56 ສກຈບ ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ ຫົວພັນ ຊ າເໜ ອ ຊ າເໜ ອ 
57 ສກຈບ ມິດໄມຕີ ຄ າມ່ວນ ທ່າແຂກ ນາໂບ 
58 ສກຈບ ໄຊນິຍົມ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ພ ຂຽວ 
59 ສກຈບ ຄວາມຫວັງໃໝ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ບໍໍ່ນາງົວ 
60 ສກຈບ ສະສົມຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ນາຄວາຍກາງ 
61 ສກຈບ ໂພທິສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນສະອາດ 
62 ສກຈບ ໄຊອຸດົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ທາດຫຼວງໃຕູ້ 
63 ສກຈບ ຮຸ່ງເຮ ອງຊັບ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຜານົມ 
64 ສກຈບ ຫົງແກູ້ວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາຊາຍທອງ ອີື່ໄລໃຕູ້ 
65 ສກຈບ ເນັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນເຄັງ 
66 ສກຈບ ອຸດົມເອກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ອ ບມົງ 
67 ສກຈບ ອາລຸນໃໝ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ຫົວຂົວ 
68 ສກຈບ ຈັນຈະເລີນ ສາລະວັນ ຄົງເຊໂດນ ນາປົົ່ງ 
69 ສກຈບ ສະເຫີຼມສຸກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ໂພນຕູ້ອງສະຫວາດ 
70 ສກຈບ ທະວີໂຊກ ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ  ຫັຼກ 52 
71 ສກຈບ ບີຊີໄອ (ເນຕິບັນດິດ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາຊາຍທອງ ອີື່ໄລເໜ ອ 
72 ສກຈບ ໄພສານລູ້ານຊູ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ຈອມເພັດໃຕູ້ 
73 ສກຈບ ເອັສແອນເຄ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ 
74 ສກຈບ ໂຊກຄ ນຊັບ ວຽງຈັນ ຫີນເຫີບ  ຫູ້ວຍອິເລີດ 
75 ສກຈບ ໄພວັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ນາແຮ່ 
76 ສກຈບ ໜຶື່ງດຽວພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ທ່າງອນ 
77 ສກຈບ ວັນໄຊທະວີຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ດົງໂດກ 
78 ສກຈບ ວັນດາລາ ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ  ສີວິໄລ 
79 ສກຈບ ເພ ື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມທຸລະກິດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ດອນປ່າໃຫມ່ 
80 ສກຈບ ສະຫວັນຄ າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນໄຊ 
81 ສກຈບ ແມ່ຂອງ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ 
82 ສກຈບ ລາວໃໝ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ດົງກະເລົາ 
83 ສກຈບ ສີປະເສີດ ບໍລິຄ າໄຊ ປາກຊັນ ໂພນໄຊເໜ ອ 
84 ສກຈບ ປາກຊັນ ບໍລິຄ າໄຊ ປາກຊັນ ສີວິໄລ 
85 ສກຈບ ພອນມະນີ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ນາເຫົຼົ່າ 
86 ສກຈບ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ໜອງທາໃຕູ້ 
87 ສກຈບ ສິນອຸດົມພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ຊູ້າງຄ ູ້ 
88 ສກຈບ ຫົງຄ າ  ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ຫູ້ວຍສະເຫງົີ້າ 
89 ສກຈບ ອາລີພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ທ່າງອນ 
90 ສກຈບ ຊັບທະວີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ສີໄຄທົົ່ງ 
91 ສກຈບ ວິວົງສີ ຄ າມ່ວນ ທ່າແຂກ ນາໂບ 
92 ສກຈບ ເທບທິດາຄ າ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ດົງດ ານວນ 
93 ສກຈບ ສະບາຍດີ ຈ າປາສັກ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ຫົວແຊ 
94 ສກຈບ ຟາຊິນ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ໂພນສະອາດ 
95 ສກຈບ ອີຊີມັນນີ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ຫັຼກເມ ອງ 
96 ສກຈບ ວາລີລັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ຝາຍ 
97 ສກຈບ ຈະເລີນຊັບ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ 
98 ສກຈບ ສົມບ ນຊັບ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ອຸດົມສິນ 
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ລ/ດ ຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມນ່ທະນາຄານ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານັກງານ 

ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
99 ສກຈບ ອານຸສອນ ໄຊຍະບ ລີ ໄຊຍະບ ລີ ຜາປ ນ 

100 ສກຈບ ທິບອາພອນ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ສະໝາມໄຊ 
101 ສກຈບ ແອວເອທີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ວັດໄຕນູ້ອຍທົົ່ງ 
102 ສກຈບ ປັນຍາພອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ວຽງຈະເລີນ 
103 ສກຈບ ຊູ້າງເພັດ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ເມ ອງງາ 
104 ສກຈບ ຍອດທົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ດອນກອຍ 
105 ສກຈບ ເພັດອຸໄລ (ໂຊກໄຊຈະເລີນຊັບ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂຊກນູ້ອຍ 
106 ສກຈບ ເອັດພີທະວີຊັບ (ອ າມາລາມະຫາອຸດ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂຊກນູ້ອຍ 
107 ສກຈບ ເຮ ອງປັນຍາ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ໂພນໄຊ 
108 ສກຈບ ໝັີ້ນຄົງ ບໍໍ່ແກູ້ວ ຫູ້ວຍຊາຍ ພິບຸນທອງ 
109 ສກຈບ ເພັດອານົງ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫົວຂົວ 
110 ສກຈບ ນະຄອນ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫົວຂົວ 
111 ສກຈບ ໄຊຍະວົງແສງ ຜົີ້ງສາລ ີ ບ ນເໜ ອ ບຸນເໜ ອ 
112 ສກຈບ ວີແອວວ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໜອງບອນ 
113 ສກຈບ ແອວເອນແອວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ທາດຂາວ 
114 ສກຈບ ເສີມພາໄຊ ໄຊສົມບ ນ ລູ້ອງຊານ ຄອນວັດ 
115 ສກຈບ ໂຊກໄຊຊະນະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ຄ າຮຸ່ງ 
116 ສກຈບ ຈະເລີນໄວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຮ່ອງໄກ່ແກູ້ວ 
117 ສກຈບ ອຸດົມຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ໜອງສອງຫູ້ອງ 
118 ສກຈບ ຄ າພ ວົງຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນທັນ 
119 ສກຈບ ເມ ອງລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ວັດຈັນ 
120 ສກຈບ ແສງທອງ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ໂພນກຸງ 
121 ສກຈບ ສົມຫວັງທັນໃຈ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາດຊາຍຟອງ ດົງຄ າຊູ້າງ 
122 ສກຈບ ພັນທະວີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂນນຄໍໍ້ 
123 ສກຈບ ເຊກອງ ເຊກອງ ລະມາມ ເພຍໃໝ ່
124 ສກຈບ ກຸງສີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນທັນ 
125 ສກຈບ ເອສເອສບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງບົວທອງ 
126 ສກຈບ ເດດຈະເຣີນໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ດອນແດງ 
127 ສກຈບ ອາຣີໂຊກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ຕານມີໄຊ 
128 ສກຈບ ສີເມ ອງເງິນດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນທັນ 
129 ສກຈບ ໂຊກດີ ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ  ໂພນຄ າໃຕູ້ 
130 ສກຈບ ຊຽງຂວາງມີໄຊ ຊຽງຂວາງ ແປກ ໂພນສະອາດໃຕູ້ 
131 ສກຈບ ຄ າປະສົງ ອຸດົມຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ວັງຊາຍ 
132 ສກຈບ ມີໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ດົງນາທອງ 
133 ສກຈບ ຫູ້ວຍນ ໍ້າຄ າ ຄ າມ່ວນ ບົວລະພາ ນາພະນັງ 
134 ສກຈບ ລາວ-ຍີື່ປຸ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ 
135 ສກຈບ ໂພທິໄຊ ຊຽງຂວາງ ແປກ ໂພນທອງ 
136 ສກຈບ ບີໄອຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ທົົ່ງຂັນຄ າ 
137 ສກຈບ ເອວີ ເຄຣດິດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ທາດຫຼວງກາງ 
138 ສກຈບ ຊີມເປິລແຄສ (ລາວ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາດຊາຍຟອງ ນາໄຮ່ 
139 ສກຈບ ເຄເອສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ສະພັງເມິກ 
140 ສກຈບ ດວງເດ ອນ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໂພໄຊ 
141 ສກຈບ ອອນປຣະ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ສະໝາມໄຊ 
142 ສກຈບ ແດນເໜ ອ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ຫຼວງນ ໍ້າທາ ທົົ່ງອົີ້ມ 
143 ສກຈບ ຫາຍວ່ານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ອ ບມຸງ 
144 ສກຈບ ວຽງທອງ ບໍລິຄ າໄຊ ວຽງທອງ ນ ໍ້າຢ້າງ 
145 ສກຈບ ອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໜອງບອນ 
146 ສກຈບ ບີເອັນເຄ ແຄັບປີໂຕລາວ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ເພຍວັດ 
147 ສກຈບ ເອັດພີ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ດົງປ່າແຫຼບ 
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ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
148 ສກຈບ ວີພີ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ສີດ າດວນ 
149 ສກຈບ ລາວເວ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ທ່າພະລານໄຊ 
150 ສກຈບ ພົງພາສຸກ ຈ າກັດ ສະຫວັນນະເຂດ  ອຸທຸມພອນ ວົງພັນສີ 
151 ສກຈບ ນະຄອນຈ າປາສັກເອັສທີ ຈ າກັດ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ສະໝາມໄຊ 
152 ສກຈບ ນະຄອນຫຼວງ ອາຊ່ຽນ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ທາດຫຼວງໃຕູ້ 
153 ສກຈບ ມະນີຍົມ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ທົົ່ງຕ ່ມ 
154 ສກຈບ ພາວເວີລາວ ວຽງຈັນ ວັງວຽງ ເມ ອງຊອງ 
155 ສກຈບ ວີແອວບີ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂນນຫວາຍ 
156 ສກຈບ ກົງໃຈ ທະວີຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ຫາຍໂສກ 
157 ບໍລິສັດ ໄມດາ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຂົວຫຼວງເໜ ອ 
158 ບໍລິສັດ ທະນະຊັບ ລີດຊີງ ແອນຟາຍແນນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ຈອມມະນີໄຕູ້ 
159 ບໍລິສັດ ສີສົມບັດລິງຊີງ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ດອນແດງ 
160 ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ນາເລົົ່າ 
161 ບໍລິສັດ ມັນນີແມັກ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ (ລາວທອງແກູ້ວ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ໂພນສີນວນ 
162 ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ 
163 ບໍລິສັດ ແອູ້ນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ວັດນາກ 
164 ບໍລິສັດ ອີອອນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ (ລາວ) ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ສີບຸນເຮ ອງ 
165 ບໍລິສັດ ພົນສັກ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນສະອາດ 
166 ບໍລິສັດ ລູ້ານຊູ້າງ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໜອງບອນ 
167 ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ບຶງຂະຫຍອງ 
168 ບໍລິສັດ ກຸງສີ ບໍລິການ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນທັນ 
169 ບໍລິສັດ ຊັບຄະນາ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນທັນ 
170 ບໍລິສັດ ລາວ ອາຊຽນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ໂພນສີນວນ 
171 ບໍລິສັດ ບີເອັນເຄເຄັບປີໂຕລາວ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ເພຍວັດ 
172 ບໍລິສັດ ໂຊກດີ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ວັດໄຕໃຫຍ່ທ່າ 
173 ບໍລິສັດ ຈີແອວ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ທົົ່ງພານທອງ 
174 ບໍລິສັດ ແສງໄຊ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໂພນສະຫວ່າງໃຕູ້ 
175 ບໍລິສັດ ບີເອັສພີ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ (ເດັບໂກ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຫາຍໂສກ 
176 ບໍລິສັດ ໄທເອັສ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ຫນອງປາໃນ 
177 ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕາທ ໂຊ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງດູ້ວງເໜ ອ 
178 ບໍລິສັດ ແວວຄ າ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນສະອາດ 
179 ບໍລິສັດ ເອພີເອັມລາວ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຫັດສະດີ 
180 ບໍລິສັດ ເຄທີພີ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນສະອາດ 
181 ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງແຕ່ງ 
182 ບໍລິສັດ ດີຈີບີ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໜອງບອນ 
183 ບໍລິສັດ ສີສະຫວັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນທັນ 
184 ບໍລິສັດ ເຄບີ ໂຄລາວ ເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ຈ າກັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໜອງບອນ 
185 ໂຮງຊວດຈ າ ເຫົຼາຕູ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຫາຍໂສກ 
186 ໂຮງຊວດຈ າ ທະນາພອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຂົວຫຼວງໃຕູ້ 
187 ໂຮງຊວດຈ າ ສະຫວັນນະເຂດ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ນາເຫົຼົ່າ 
188 ໂຮງຊວດຈ າ ນາທີທອງ ຄ າມ່ວນ ທ່າແຂກ ຈອມທອງ 
189 ໂຮງຊວດຈ າ ພ ນຊັບຈະເລີນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນໄຊ 
190 ໂຮງຊວດຈ າ ບຸນຟີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ໂພນສະຫວັນໃຕູ້ 
191 ໂຮງຊວດຈ າ ໄຊພອນສຸກ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ວັງໄຮ 
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ໝາຍເຫດ: “ສກຈຮ” ໝາຍເຖິງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ; 

“ສສງ” ໝາຍເຖິງ ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ; 

“ສກຈບ” ໝາຍເຖິງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ບໍໍ່ຮັບເງິນຝາກ. 

ແຫຼງ່ທີື່ມາ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລ/ດ ຊ ື່ສະຖາບນັການເງນິທີື່ບໍໍ່ແມນ່ທະນາຄານ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານັກງານ 

ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 
192 ໂຮງຊວດຈ າ ເທບພົມມາ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ນາເລົົ່າ 
193 ໂຮງຊວດຈ າ ສົມພອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ທ່າພະລານໄຊ 
194 ໂຮງຊວດຈ າ ອຸດົມຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂນນສະຫວ່າງ 
195 ໂຮງຊວດຈ າ ລາວຮຸ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງທອງ ຫີນສິື່ວ 
196 ໂຮງຊວດຈ າ ຈິື່ງເຊີນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ໜອງສະໂນຄ າ 
197 ໂຮງຊວດຈ າ ນ າເບີວັນ (ເພັດມະນີ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຊຽງຍ ນ 
198 ໂຮງຊວດຈ າ ສີສະຫວັດ ບໍໍ່ແກູ້ວ ຕົີ້ນເຜີີ້ງ ສີບຸນເຮ ອງ 
199 ໂຮງຊວດຈ າ ແສງຈັນ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ໂພນກຸງ 
200 ໂຮງຊວດຈ າ ສາຍເວີີ້ຍຊງົດີີ້ ຈ າປາສັກ ປາກເຊ ແກູ້ວສ າພັນ 
201 ໂຮງຊວດຈ າ ໄຊດວງດີ ຮຸ່ງເຮ ອງຈະເລີນຊັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ວັດໄຕໃຫຍ່ທົົ່ງ 
202 ໂຮງຊວດຈ າ ພອນວິໄລ ສາລະວັນ ສາລະວັນ ນາກົກໂພ 
203 ໂຮງຊວດຈ າ ຕ ່ຕ ່ (ພ ນຊັບ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາດຊາຍຟອງ ດົງໂພສີ 
204 ໂຮງຊວດຈ າ ລັກແວວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ໂພນສີນວນ 
205 ໂຮງຊວດຈ າ ພ ວິມາລາ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໂພນໄຊ 
206 ໂຮງຊວດຈ າ ຄ າທິໂຊກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ສວນມອນ 
207 ໂຮງຊວດຈ າ ສີສະເກດ ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ  ຫັຼກ 52 

208 ໂຮງຊວດຈ າ ຈອມມະນີ ວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ  ຫັຼກ 52 

209 ໂຮງຊວດຈ າ ແກູ້ວມີໄຊ ບໍລິຄ າໄຊ ປາກກະດິງ ວຽງຄ າ 
210 ໂຮງຊວດຈ າ ລິນລາວະດີ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄຊຍະພ ມ 
211 ໂຮງຊວດຈ າ ອີຊີີ້ມັນນີີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ທົົ່ງຕ ່ມ 
212 ໂຮງຊວດຈ າ ເພັດຮຸ່ງເຮ ອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ທາດຫຼວງເໜ ອ 
213 ໂຮງຊວດຈ າ ພິດສະໄໝ ຄ າມ່ວນ ທ່າແຂກ ສັນຕິສຸກ 
214 ໂຮງຊວດຈ າ ສາຍສະຫວາດ ສະຫວັນນະເຂດ  ອຸທຸມພອນ ໄຊສົມບ ນ 
215 ໂຮງຊວດຈ າ  ເທບມະນີຄ າ ສະຫວັນນະເຂດ  ໄກສອນ ພົມວິຫານ ດົງດ າດວນ 
216 ໂຮງຊວດຈ າ ຈ່າງເຊິນ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ນາເລົາ 
217 ໂຮງຊວດຈ າ ຕັີ້ງຈະເລີນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຫາຍໂສກ 
218 ໂຮງຊວດຈ າ ດິນໂບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ປາກທູ້າງ 
219 ໂຮງຊວດຈ າ ມັນນີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຫັດສະດີ 
220 ໂຮງຊວດຈ າ ພໍໃຈ ສະຫວັນນະເຂດ  ອຸທຸມພອນ ໄຊອຸດົມ 
221 ໂຮງຊວດຈ າ ເພັນ ກີມເຫີື່ຍ ບໍລິຄ າໄຊ ຄ າເກີດ ຫັຼກຊາວ 
222 ໂຮງຊວດຈ າ ເອບີທະວີຊັບ ສາລະວັນ ສາລະວັນ ນາກົກໂພ 
223 ໂຮງຊວດຈ າ ສົມບ ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ນາໄຊ 
224 ໂຮງຊວດຈ າ ຊິນວູ້ານລີີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັນທະບ ລີ ຫັດສະດີ 
225 ໂຮງຊວດຈ າ ລັດຕະນະປັນຍາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາດຊາຍຟອງ ດົງຄ າຊູ້າງ 
226 ໂຮງຊວດຈ າ ວ່ອງໄວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ວັດໄຕນູ້ອຍທົົ່ງ 
227 ໂຮງຊວດຈ າ ຄ ນຄ າ ຊຽງຂວາງ ແປກ ໂພນທອງ 
228 ຮຊຈ ວັດທະນາໄຊ ຈ າກັດຜ ູ້ດຽວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາດຊາຍຟອງ ສາລາຄ າ 
229 ຮຊຈ ລີນດາ ຈ າກັດຜ ູ້ດຽວ ບໍລິຄ າໄຊ ປາກກະດິງ ວຽງຄ າ 

     




