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ພິທີເຊັນສັນຍາການຮວມມືນາໃຊບໍລິການສນຂໍມນດິຈິຕອນ ພິທີເຊັນສັນຍາການຮວມມືນາໃຊບໍລິການສນຂໍມນດິຈິຕອນ ພິທີເຊັນສັນຍາການຮວມມືນາໃຊບໍລິການສນຂໍມນດິຈິຕອນ ພິທີເຊັນສັນຍາການຮວມມືນາໃຊບໍລິການສນຂໍມນດິຈິຕອນ (Data Center) (Data Center) (Data Center) (Data Center) ຂອງກະຊວງຂອງກະຊວງຂອງກະຊວງຂອງກະຊວງ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ    ເພ່ືອຮອງຮັບຂມໍນຂາວສານສນິເຊືອ່ແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍົກສງປະສິເພ່ືອຮອງຮັບຂມໍນຂາວສານສນິເຊືອ່ແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍົກສງປະສິເພ່ືອຮອງຮັບຂມໍນຂາວສານສນິເຊືອ່ແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍົກສງປະສິເພ່ືອຮອງຮັບຂມໍນຂາວສານສນິເຊືອ່ແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍົກສງປະສິ
ທິພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດວຽກງານ ຂອງ ທິພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດວຽກງານ ຂອງ ທິພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດວຽກງານ ຂອງ ທິພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດວຽກງານ ຂອງ ບໍລສິດັ ຂໍມນຂາວສານສນິເຊື່ອແຫງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານບໍລສິດັ ຂໍມນຂາວສານສນິເຊື່ອແຫງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານບໍລສິດັ ຂໍມນຂາວສານສນິເຊື່ອແຫງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານບໍລສິດັ ຂໍມນຂາວສານສນິເຊື່ອແຫງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ
ແຫງ ສປປ ລາວ.ແຫງ ສປປ ລາວ.ແຫງ ສປປ ລາວ.ແຫງ ສປປ ລາວ.    

ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2020 ໄດມີພິທີເຊັນສັນຍາການຮວມມືນາໃຊບໍລິການສນຂໍມນດິຈິຕອນ (Data 

Center) ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລະຫວາງ ສນຂໍມນດິຈິຕອນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ບໍລິສັດຂໍມນຂາວສານສິນເຊື້ອ ແຫງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ 
ເພ່ືອຊຸກຍ, ສົງເສີມການຄມຄອງ, ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ ໃຫແກລັດຖະບານ ໃນການຮອງຮັບ ການຫັນສເປນ

ອດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃນຍກການປະຕິວັດອດສາຫະກາ ຄ້ັງທີ 4 ກໍຄືຍກດິຈິ ຕອນ 4.0 ນ້ີ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ສນຂໍມນດິຈິຕອນ ແມນສນວິຊາການໜ່ຶງ ທີ່ສັງກັດຢ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, 
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດ ໃນການຄົ້ນຄວາ, ສາງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບບໍລິການຂໍ
ມນດິຈິຕອນ, ບໍລິການລົບົບເຄື່ອຂາຍ, ບໍລິການຮັບຝາກຂໍມນ, ລະບົບຊອບແວ, ແອບພິເຄເຊີນ, ເວບໄຊ, ລະບົບອີ
ເມວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊ່ີງມີລະບົບພື້ນຖານໂຄງລາງ (Data Center) ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພສງ ເພື່ອຮອງ

ຮັບ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອງຕອງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜຊົມໃຊໃນທົວສັງຄົມ. 

ບໍລິສັດ ຂໍມນຂາວສານສິນເຊ່ືອແຫງ ສປປ ລາວ ສາງຕັ້ງຂື້ນ ຢາງເປນ ທາງການໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 
ໂດຍການລົງທຶນຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ 100% ດາເນີນທລະກິດຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງ
ບໍລິສັດ ຂໍມນຂາວສານສິນເຊື່ອແຫງ ສປປ ລາວ ມີຈານວນເພີ່ມຂື້ນໃນແຕລະປ ມາຮອດປະ ຈບັນມີສະມາຊິກທັງ
ໝົດຈານວນ 142 ແຫງ ໃນນີ້ທະນາຄານທລະກິດ 43 ແຫງ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນຈລະພາກ 99 ແຫງ ໃນຂອບ
ເຂດທົວປະເທດ ແລະ ໄດນາໃຊລະບົບອອນລາຍ (online) ເພື່ອເກັບກາ ແລະ ສະໜອງຂໍມນສິນ ເຊື່ອທກປະເພດ
ຂອງສະມາຊິກທີ່ເປນທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນຈລະພາກ ເຊີ່ງຕິດພັນກັບການນາໃຊລະບົບຖານຂໍມນ, 
ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສງ. 

ດັງນັ້ນຈື່ງໄດມີການຮວມມືດັງກາວ ທັງສອງຝາຍຈະໄດຮວມມືກັນດາເນີນການຄົ້ນຄວາ-ພັດທະນາ ລະບົບ
ພ້ືນຖານໂຄງລາງ (Infrastucture) ແລະ ນາໃຊບໍລິການຂອງສນຂໍມນດິຈິຕອນ ເປນຕົ້ນແມນການພັດທະນາ ຊອບ

ແວຣ, ໂປຣແກມ, ພື້ນຖານໂຄງລາງແມຄາຍ ແລະ Digital Platform ຕາງໆ ເພື່ອຊຸກຍ ແລະ ສົງເສີມການຄມຄອງ

, ບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການ ໃຫແກບໍລິສັດ ຂໍມນຂາວສານສິນເຊ່ືອແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ທົວສັງຄົມ ໃຫມີປະສິດທິພາບ

ສງດວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ຕາມນະໂຍບາຍຫັນເປນອດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄຫມ ຂອງພັກ-ລັດເຮົາ
ວາງອອກ. 

 

 

 

 

 

 



ພິທີເຊັນການຮວມມືນາໃຊບໍລິການສນຂໍມນດິຈິຕອນ (Data Center)ໄດຈັດຂຶ້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 

4 ກັນຍາ 2020, ທີ່ຫອງປະຊຸມຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ຊ່ຶງໃຫກຽດລົງນາມຄ້ັງ ນີ້ມີທານ ນ. ວີນຄາ ລນທອນ, 

ຜອານວຍການໃຫຍ ບໍລິສັດ ຂໍມນຂາວສານສີນເຊື່ອແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ທານ ປະສິດທິເດດ ຫຼວງວິໄລ, ຫົວໜາ 

ສນຂໍມນດິຈິຕອນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍມີທານ ແກວນະຄອນ 

ໄຊສລຽນ ຫົວໜາກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທານ ໄຂແກວ ຫຼວງສີວິໄລ, 

ຫົວໜາກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍມນຂາວສານ, ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ, ບັນດາທານຮອງຫົວໜາກົມ, ຮອງ

ຜອານວຍການ, ຫົວໜາພະແນກ, ຫົວໜາສນ, ຮອງຫົວໜາພະແນກ, ຮອງຫົວໜາສນໜາ ພາຍໃນກະຊວງ, ບໍລິສັດ 

ແລະ ບັນດາທານຜຕາງໜາຈາກພາກສວນຕາງໆ ເຂົ້າຮວມເປນສັກຂີພິຍານ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    #ພາບ-ຂາວ: ອາຕີ 


