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ຂໍັ້ມູນກ່ຽວກ ບບໍລິສ ດ
ສ້ຳງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນປີ 2018, ບໍລິສັດ 57 BYTES ເປັນບລໍິສັດໄອຊ ທ , ຕັັ້ງຢ ູ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ເປັນບໍລິສັດຂອງຜ ້ປະກອບກຳນທ ີ່ມ ອຳຍຸໜຸຸ່ມນ້ອຍ, ທຸ່ຳນ ຈິດປະເສ ດ ສົມເພັດ
(ຊ ີ່ຫິຼັ້ນ ‘ໂລມຳ’), ທຸ່ຳນເຄ ຍເຮັດວຽກ ແລະ ຮຽນ ກ້ຽວກັບໄອຊ ທ ຢ ູ່ປະເທດສິງກະໂປ. ເປັນ
ບໍລິສັດທ ຳອິດໃນລຳວທ ີ່ໃຫ້ບໍລິກຳນດ້ຳນຊອບແວ, ລວມທັງ ເປັນເຈົັ້ຳຂອງທ ີ່ຢ ູ່ທຳງອິນເຕ 
ເນັດ ‘bansi.la’ ທ ີ່ໃຫ້ບໍລິກຳນປຶກສຳດ້ຳນກຳນບັນຊ ແກຸ່ບໍລິສັດ SMEs. Bansi.la
ໃຫ້ບໍລິກຳນແກຸ່ສະມຳຊິກໃນກຳນຄຸ້ມຄອງລຳຍຮັບ-ລຳຍຈຸ່ຳຍ, ເງິນເດ ອນພະນັກງຳນ, ສຳງ
ສິນຄ້ຳ ແລະ ອ ີ່ນໆ ທ ີ່ເປັນເງ ີ່ອນໄຂດ້ຳນກຳນບັນຊ ລວມເຖິງ ກຳນລຳຍງຳນອຳກອນ. 57
BYTES ຍັງໄດ້ພັດທະນຳລະບົບກຳນຈຸ່ຳຍເງິນ ‘CheckBill’ -- ທ ີ່ເປັນກຳນບໍລິກຳນ
ເປີດຊຸ່ອງທຳງກຳນຈຸ່ຳຍເງິນໃຫ້ແກຸ່ສະມຳຊິກ. ທຳງບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິກຳນ ອ ີ່ນໆທ ີ່ເປັນກຳນ
ບໍລິກຳນແບບທົົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ ໄອຊ ທ ຢ ູ່ລຳວ ປະກອບມ ດ້ຳນໃຫ້ຄ ຳປຶກສຳ, ຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ສ້ຳງເວັບໄຊ ແລະ ແອັບໃນມ ຖ ໃຫ້ແກຸ່ລ ກຄ້ຳ. ໃນປີ 2020, ບໍລິສັດ 57 BYTES
ໄດ້ຮັບລຳງວັນຊະນະເລ ດໃນງຳນມອບລຳງວັນງຳນ ສະຕຳດອັບຂອງ ສປປ ລຳວ (Lao
Start-Up Awards).

ສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຂະຫຍາຍ
ການໃຫ້ບໍລິການທີີ່ຫຼາກຫາຼຍຂຶັ້ນ

ກວ່າເກ ີ່າ

ອຸປະສ ກຕໍີ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງບໍລິສ ດມີຫຍ ງແດ່?
ຜົນສ ຳເລັດຂອງບໍລິສັດ 57 BYTES ໃນໄລຸ່ຍະຜຸ່ຳນມຳ ໝຳຍເຖິງບໍລິສັດພວມເຕ ບໃຫຍຸ່
ຂະຫຍຳຍໂຕ ແຕຸ່ກຳນຮັກສຳມຳດຕະຖຳນໃນກຳນໃຫ້ບໍລິກຳນກຳຍເປັນອຸປະສກັອັນໃໝຸ່.
ບໍລິສັດ SMEs ທ ີ່ປະສົບຜົນສ ຳເລັດທັງໝົດລ້ວນແຕຸ່ໄດ້ຜຸ່ຳນຄວຳມເຈັບປວດຫຼຳຍຢູ່ຳງ
ໃນຂະບວນກຳນເຕ ບໃຫຍຸ່ຂະຫຍຳຍໂຕ, ອຸປະສັກຕໍໍ່ມຳແມຸ່ນກຳນບລໍິຫຳນແຕຸ່ລະຂັັ້ນຕອນ
ໃຫ້ມ ຄວຳມຍ ນຍົງໄດ້ແນວໃດ ໂດຍບໍໍ່ໃຫ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ຄວຳມເຊ ີ່ອໝັັ້ນຕໍໍ່ສິນຄ້ຳ ແລະ
ກຳນບໍລິກຳນ ຈຳກຜ ້ບໍລໂິພກ (ຕົວຢູ່ຳງ. ທຸກສິີ່ງທຸກຢູ່ຳງທ ີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສ ຳເລັດນັບ
ແຕຸ່ມ ັ້ສ້ຳງຕັັ້ງບໍລິສັດທ ຳອິດ). ບໍລິສັດ 57 BYTES ຮ ້ວຸ່ຳພວກເຂົຳຕ້ອງສ້ຳງໃຫ້ບຳງພະ
ແນກຂອງທຸລະກິດຂອງຕົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມ ລະບົບຫຼຳຍຂຶັ້ນ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍໂຕຂອງ
ບໍລິສັດໝຳຍເຖິງກຳນບລໍິຫຳນໂຄງກຳນແບບສະເພຳະກິດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. ລວມທັງຄວຳມ
ຈ ຳເປັນໃນກຳນສ້ຳງລະບົບກຳນເກັບມ້ຽນເອກະສຳນທ ີ່ດ ຂຶັ້ນ, ສ ຳລັບທັງລ ກຄ້ຳ ແລະ
ບໍລິສັດເອງ.
ບໍລິສັດ 57 BYTES ຍັງມ ຈຸດປະສົງຢຳກເຂົັ້ຳເຖິງຕະຫຼຳດຂອງບໍລິສັດທ ີ່ໃຫຍຸ່ກວຸ່ຳ,
ບໍລິສັດຕຸ່ຳງປະເທດ, ໜຸ່ວຍງຳນລັດຖະບຳນ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນທ ີ່ບໍໍ່ຂຶັ້ນກັບ
ລັດຖະບຳນ, ທັງໝົດທ ີ່ກຸ່ຳວມຳນັັ້ນລ້ວນແຕຸ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ໃຫ້ກຳນບໍລິກຳນຕ້ອງມ ຄວຳມ
ເຂັັ້ມແຂງໃນລະດັບສ ງຂຶັ້ນ. ລ ກຄ້ຳປະເພດນ ັ້ສຸ່ວນໃຫຍຸ່ແມຸ່ນຈະເອົຳໂຄງກຳນທ ີ່ໃຫຍຸ່ກວຸ່ຳ
ມຳໃຫ້ແກຸ່ບໍລິສັດຄ 57 BYTES ໃຫ້ບໍລິກຳນ, ແຕຸ່ພວກເຮົຳກໍໍ່ມ ເງ ີ່ອນໄຂເພ ີ່ມເຕ ມເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນວຸ່ຳບໍລິສັດທ ີ່ຖ ກເລ ອກມ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຮັບວຽກໂຄງກຳນ ແລະ ສຳ
ມຳດເຮັດສ ຳເລັດຕຳມຄຳດໝຳຍ. ພວກເຂົຳຍັງມ ຄວຳມສະຫຼຳດກວຸ່ຳໃນກຳນຈັດຈ້ຳງ
ບໍລິສັດໃຫ້ກຳນບໍລິກຳນ, ໂດຍສຸ່ວນໃຫຍຸ່ຈະເຮັດກຳນປະມ ນໃຫ້ມ ກຳນແຂຸ່ງຂັນເພ ີ່ອຈັດ
ຈ້ຳງເອົຳບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິກຳນດັົ່ງກຸ່ຳວ. ເພ ີ່ອໃຫ້ຖ ກເລ ອກ, ຜ ້ປະມ ນຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວຳມສຳມຳດດ້ຳນເຕັກນິກໃນກຳນຮັບໂຄງກຳນ ກຸ່ອນທ ີ່ຈະເປັນຜ ້ຊະນະກຳນປະມ ນ.

ບໍລິສັດທ ີ່ປຶກສຳຜ ້ໃຫ້ບໍລິກຳນ:
PK Service Co. Ltd.
ແລະ
ISEM Co. Ltd.



“ກຳນພັດທະນຳຊອບແວເປນັໜຶີ່ງໃນ
ອຸດສຳຫະກ ຳທ ີ່ມ ກຳນເຕ ບໂຕໄວທ ີ່ສຸດ
ແລະ ຫຼຳຍບໍລິສັດສ້ຳງຊອບແວແຂຸ່ງຂນັ
ກັນໃນກຳນສ້ຳງໂປແຼກມທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດໃຫແ້ກຸ່
ລ ກຄ້ຳຂອງຕົນ. ບໍລິສັດ 57BYTES
ເປັນໜຶີ່ງໃນບໍລິສັດພຳຍໃນທ ີ່ສ້ຳງຊອບ
ແວໃນປະເທດລຳວທ ີ່ຢຶດໝັັ້ນໃນກຳນປັບ
ໂຕເຂົັ້ຳກັບມຳດຕະຖຳນທ ີ່ນ ຳໃຊ້ໃນ
ອຸດສຳຫະກ ຳຂອງຕົນ. ໂຄງກຳນ
BAF II ໄດ້ຊຸ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົຳໄດ້ຮັບ
ມຳດຕະຖຳນ ISO29110 ເພ ີ່ອຍກົ
ລະດັບຂອງຂັັ້ນຕອນກຳນພັດທະນຳຊອບ
ແວຂອງພວກເຮົຳ ແລະ ຊຸ່ວຍຮັບປະກນັ
ໃຫ້ພວກເຮົຳສ້ຳງໂປຼແກມທ ີ່ຖ ກຕ້ອງກັບ
ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງລ ກຄ້ຳຂອງພວກ
ເຮົຳ.”

ທຸ່ຳນ ຈິດປະເສ ດ ສົມເພັດ,
CEO ຂອງບໍລິສັດ 57BYTES.

ຖ້ຳທຸ່ຳນຕ້ອງກຳນຮຽນຮ ້ເພ ີ່ມເຕ ມກຸ່ຽວກັບໂຄງກຳນ BAF II ແລະ ພວກເຮົຳຈະ
ຊຸ່ວຍພັດທະນຳທຸລະກິດຂອງທຸ່ຳນໄດ້ດ້ວຍວິທ ໃດ? ເຂົັ້ຳເບິີ່ງເວັບໄຊ
www.baflaos.com ແລະ ເຮົຳສຳມຳດເລ ມປຶກສຳຫຳລ ກັນໄດ້.

“ບໍລິສັດ 57 Bytes ເປັນອ ກບໍລິສັດໜຶີ່ງທ ີ່
ໂຄງກຳນ BAF II ໄດ້ຮຸ່ວມເຮັດວຽກນ ຳ
ຢູ່ຳງໜ້ຳປະທັບໃຈ. ທຸ່ຳນ. ໂລມຳ, ຜ ້ສ້ຳງຕັັ້ງ
ບໍລິສັດເປັນຜ ປ້ະກອບກຳນທ ີ່ແທ້ຈິງໃນອຳຍຸ
ທ ີ່ຂອ້ນຂ້ຳງໜຸຸ່ມນອ້ຍ..ລຳວເປນັຄນົທ ີ່ມ 
ພອນສະຫວັນ ແລະ ມ ຄວຳມບຸກບ ນ
ຕະຫອຼດເວລຳໃນກຳນສ້ຳງເຕັກໂນໂລຊ ໃໝຸ່
ເພ ີ່ອຮັບໃຊ້ທລຸະກິດ ແລະ ວິທ ອ ີ່ນໆໃນກຳນ
ພັດທະນຳກຳນດ ຳເນ ນງຳນຂອງບໍລິສັດ.
ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳຫວັງວຸ່ຳຈະໄດ້ເຫັນບໍລິສັດຂອງ
ລຳວເຕ ບໃຫຍຸ່ຂະຫຍຳຍໂຕໃນປຕໍີໍ່ໆໄປ.”

ທຸ່ຳນນຳງ. ເມ , ຮອງຫົວໜ້ຳໂຄງກຳນ. 

ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການ BAF II 
ໂຄງກຳນ BAF II ໃຫ້ທຶນສົມທົບແກຸ່ບໍລິສັດ 57 BYTES ເພ ີ່ອຊຸ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບ
ຍັັ້ງຢືນມຳດຕະຖຳນ ISO/IEC 29110-4-1, ຫຼ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຊ ີ່ເຕັມວຸ່ຳ:
ເປັນບໍລສິັດທ ີ່ມ ປະຫວັດ ແລະ ຄ ຸ່ມ ໃນກຳນໃຫ້ບໍລິກຳນ ລະບົບ ແລະ ຊອບແວ ແບບຄົບ
ວົງຈອນແກຸ່ບໍລສິັດຂະໜຳດນ້ອຍ ຊຶີ່ງເປັນໃບຢັັ້ງຢືນທ ີ່ຂ້ອນຂ້ຳງໃໝຸ່ ທ ີ່ອອກແບບມຳ
ໂດຍສະເພຳະໃຫ້ແກຸ່ບໍລິສັດ SMEs ທ ີ່ໃຫ້ບໍລິກຳນໃນຂະແໜງໄອຊ ທ , ໂດຍທ ີ່
ມຳດຕະຖຳນ ISO/IEC/IEEE 12207 (ມຳດຕະຖຳນທົົ່ວໄປສ ຳລັບກຳນພັດທະນຳ
ຊອບແວໃຫ້ແກຸ່ບໍລິສັດຂະໜຳດກຳງ ແລະ ໃຫຍຸ່) ແມຸ່ນຂ້ອນຂ້ຳງບໍໍ່ເໝຳະສົມ.
ພຳກທ 4 ຂອງໃບຢັັ້ງຢືນມຳດຕະຖຳນ ISO/IEC 29110, ທ ີ່ບໍລິສັດ 57 BYTES
ສະໝັກ, ເພ ີ່ອໃຫ້ໄດ້ ‘ກຸຸ່ມທ ີ່ມ ປະຫວັດກຳນໃຫ້ບໍລິກຳນທົົ່ວໄປ’ ແລະ ເໝຳະສົມກັບ
ບໍລິສັດ SMEs ທ ີ່ບໍໍ່ໄດ້ສ້ຳງຊອບແວໃນກຳນວິເຄຳະໃດໜຶີ່ງ. ຂໍໍ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມເບິີ່ງໄດ້ທ ີ່:
https://www.iso.org/standard/67223.html
ບໍສິສັດ 57 BYTES ໄດ້ຈ້ຳງສອງບໍລິສັດທ ີ່ປຶກສຳດ້ຳນທຸລະກິດ ເພ ີ່ອຊຸ່ວຍເຮັດວຽກນ ັ້.
ບໍລິສັດທ 1 ແມຸ່ນ ບໍລິສັດ PK Service Co. ຢ ູ່ ສປປ ລຳວ ເພ ີ່ອຊຸ່ວຍກະກຽມຂັັ້ນ
ຕອນຕຸ່ຳງໆໃນກຳນຂໍໃບຢັັ້ງຢືນ ຈຳກນັັ້ນສະຖຳບັນອອກແບບຊອບແວ (ISEM) ຢ ູ່
ປະເທດໄທ ທ ີ່ເປັນອົງກຳນຢັັ້ງຢືນມຳດຕະຖຳນດັົ່ງກຸ່ຳວ ເພ ີ່ອເຮັດກຳນກວດສອບ ແລະ
ຢັັ້ງຢືນມຳດຕະຖຳນ.
ພວກເຮົຳເຊ ີ່ອວຸ່ຳ ບໍລິສັດ 57 BYTES ເປັນໜຶີ່ງໃນບໍລິສັດພັດທະນຳຊອບແວທ ຳອິດຢ ູ່
ລຳວ ທ ີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນດັົ່ງກຸ່ຳວ.

ບາງບ ດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້
ບໍໍ່ພຽງແຕຸ່ບໍລິສັດ 57 BYTES ເທົົ່ຳນັັ້ນທ ີ່ເຊ ີ່ອວຸ່ຳເມ ີ່ອໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນ ISO
29110-4 ແລ້ວ ຈະຊຸ່ວຍພວກເຂົຳປະສົບຜົນສ ຳເລັດ ແລະ ໄດ້ບໍລິຫຳນໂຄງກຳນ
ແລະ ລ ກຄ້ຳ ທ ີ່ໃຫຍຸ່ກວຸ່ຳເກົົ່ຳ, ແຕຸ່ມັນຍັງຈະຊຸ່ວຍໃນຂົງເຂດອ ີ່ນໆໃນກຳນເຕ ບໃຫຍຸ່
ຂະຫຍຳຍຕົວຂອງທຸລະກິດ. ຍົກຕົວຢູ່ຳງ, ກຳນຈ້ຳງພະນັກງຳນໃໝຸ່ ແລະ ກຳນ
ອະທິບຳຍໜ້ຳວຽກຕຸ່ຳງໆໃຫ້ແກຸ່ພະນັກງຳນທັງໝົດ, ຈະສ້ຳງໃຫ້ເປັນລະບົບຫຼຳຍຂຶັ້ນ
ແລະ ງຸ່ຳຍຂຶັ້ນຖ້ຳມ ລະບົບກຳນຈັດເກັບເອກະສຳນທ ີ່ມ ລະບົບຫຼຳຍຂຶັ້ນ. ລະບົບກຳນຈັດ
ເກັບເອກະສຳນ ຈະຊຸ່ວຍປົກປ້ອງບໍລິສັດໃນກລໍະນ ທ ີ່ລ ກຄ້ຳຕ້ອງກຳນໃຫ້ປູ່ຽນແປງຫຼຳຍ
ຢູ່ຳງທ ີ່ຈ ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມ ກຳນຕິດຕຳມ ຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ຄຸ່ຳໃຊ້ຈຸ່ຳຍ.

ທຸ່ຳນ ໂລມຳ ເຈົັ້ຳຂອງບໍລິສັດ 57Bytes ຮັບລຳງວັນຊະນະເລ ດໃນງຳນມອບລຳງວັນStart-Up 2020.
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