
ການຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນທາງອນິເຕເີນດັ 
ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ນ. ວລິດັດາ ເລດີນຍິມົ, ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ື້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

 
ການຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນໃນຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ (ຕລຊລ) ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນ ຜ ື້ລງົທນຶຈະຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນ ຜ່ານ

ນາຍໜື້າຊ ື້-ຂາຍຫ ກັຊບັຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັເທົ່ ານັ ື້ນ ໂດຍການສົ່ ງຄ າສັ່ ງທາງໂທລະສບັ, ອເີມວ ຫ   ເຂົ ື້າໄປບ ລສິດັ
ຫ ກັຊບັໂດຍກງົ ຊຶ່ ງຍງັບ ່ ທນັອ ານວຍຄວາມສະດວກໄດ ື້ຫ າຍເທົ່ າທີ່ ຄວນ ໃຫ ື້ແກ່ຜ ື້ລງົທນຶທີ່ ມຄີວາມຕ ື້ອງການໃນ
ການສົ່ ງຄ າສັ່ ງຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນແບບຮບີດ່ວນ. 

ສະນັ ື້ນ, ເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ື້ແກ່ຜ ື້ລງົທນຶ ທງັເປນັການຂະຫຍາຍຖານການຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນໃຫ ື້
ຫ າຍຂຶ ື້ນ, ຕລຊລ ຈຶ່ ງໄດ ື້ເປດີໃຫ ື້ບ ລກິານຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນຜ່ານທາງອນິເຕເີນດັ (Home Trading System: HTS) 
ຊຶ່ ງເປນັຊ່ອງທາງໜຶ່ ງໃນການຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນ ທີ່ ຜ ື້ລງົທນຶສາມາດສົ່ ງຄ າສັ່ ງຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນໄດ ື້ດ ື້ວຍຕນົເອງ ບ ່ ວ່າຈະຢ ່  ສປປ 
ລາວ ຫ   ຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ກ ່ ສາມາດສົ່ ງຄ າສັ່ ງຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນ ເພ ່ ອເຂົ ື້າສ ່ ລະບບົຈບັຄ ່ ຂອງ ຕລຊລ ໄດ ື້ ໂດຍຜ່ານຄອມພວິ
ເຕທີີ່ ໄດ ື້ລງົໂປຣແກຣມຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນທາງອນິເຕເີນດັ. 

ການຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນທາງອນິເຕເີນດັ ເປນັຊ່ອງທາງຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນຮ ບແບບໃໝ່ ທີ່ ມຄີວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມລີະບບົ
ການນ າໃຊ ື້ທີ່ ສະດວກສະບາຍ, ຜ ື້ລງົທນຶສາມາດໃຊ ື້ບ ລກິານໄດ ື້ດ ື້ວຍຕນົເອງຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຊຶ່ ງຂັ ື້ນຕອນໃນການເປດີ
ໃຊ ື້ບ ລກິານຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນທາງອນິເຕເີນດັ ມດີັ່ ງນີ ື້: 

1. ເປດີບນັຊຫີ ກັຊບັ ນ າບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 
2. ເປດີບນັຊກີານຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນຜ່ານທາງອນິເຕເີນດັ ນ າບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຊຶ່ ງບ ລສິດັຫ ກັຊບັຈະກ ານດົຊ ່  ແລະ 

ອອກລະຫດັການຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນຜ່ານທາງອນິເຕເີນດັໃຫ ື້ຜ ື້ລງົທນຶ; 
3. ຕດິຕັ ື້ງໂປຣແກຣມຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນທາງອນິເຕເີນດັໃນຄອມພວິເຕຂີອງຕນົ ໂດຍການດາວໂຫ ດໂປຣແກຣມຈາກ

ເວບັໄຊ ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 
4. ຜ ື້ໃຊ ື້ບ ລກິານ ສາມາດນ າໃຊ ື້ລະບບົຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນທາງອນິເຕເີນດັ ໂດຍການຕ ່ ມຂ ື້ມ ນຂອງຕນົຢ່າງຖ ກຕ ື້ອງລງົ

ໃນໂປຣແກຣມດັ່ ງກ່າວ. 
 
ການບ ລກິານຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນທາງອນິເຕເີນດັ ເປນັລະບບົທີ່ ມຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມ

ປອດໄພສ ງ, ເປນັຊ່ອງທາງໜຶ່ ງທີ່ ພດັທະນາຂຶ ື້ນ ເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນໃຫ ື້ຜ ື້ລງົທນຶ ທງັ
ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ ງຜ ື້ລງົທນຶທີ່ ໃຊ ື້ບ ລກິານໃນຮ ບແບບນີ ື້ ຈະໄດ ື້ຮບັສ່ວນຫ  ດອດັຕາຄ່າທ າ
ນຽມການຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນຈາກປກົກະຕຄິ : ຄ່າທ ານຽມການຊ ື້ຮ ື້ນຈາກ 0,70% ເຫ  ອ 0,63% ແລະ ຄ່າທ ານຽມການ
ຂາຍຮ ື້ນຈາກ 1,00% ເຫ  ອ 0,93%, ນອກຈາກນັ ື້ນ ຜ ື້ໃຊ ື້ບ ລກິານຕ ື້ອງເສຍຄ່າທ ານຽມໃນການໃຊ ື້ບ ລກິານລະບບົ
ດັ່ ງກ່າວ ພຽງແຕ່ 24,000 ກບີ ຕ ່ ເດ ອນ ເທົ່ ານັ ື້ນ. 

ດັ່ ງນັ ື້ນ, ການເລ ອກສົ່ ງຄ າສັ່ ງຊ ື້-ຂາຍຮ ື້ນ ໂດຍຜ່ານລະບບົອນິເຕເີນດັ ຈຶ່ ງເປນັອກີທາງເລ ອກໜຶ່ ງໃຫ ື້ແກ່ຜ ື້
ລງົທນຶໃຫ ື້ສາມາດເຂົ ື້າມາລງົທນຶໃນຮ ື້ນ ໄດ ື້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ແທດເໝາະກບັສງັຄມົໃນປະຈ ບນັ ທີ່ ມ ີ
ຄວາມຮບີດ່ວນ ແລະ ທນັສະໄໝ ເພ ່ ອເປນັການກະກຽມຄວາມພ ື້ອມໃນການບ ລກິານ ໃຫ ື້ສາມາດຮອງຮບັກບັຈ າ
ນວນບ ລສິດັຈດົທະບຽນໃນ ຕລຊລ ທີ່ ຈະເພີ່ ມຂຶ ື້ນໃນອະນາຄດົ.   


