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ລ.ດ ຄ າຖາມ ຄ າຕອບເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ 
1 ບໍລິສັດປະເມີນຫ ັກຊັບທີີ່ເປັນອະສັງຫາລິມະຊັບຕ້ອງໄດ້ຈ້າງບໍລິສັດມາ

ທຸກປີບໍໍ່? 
ອີງຕາມຂໍໍ້ຕ ກລ ງ 512 ມາດຕາ 17:ການຫັກເງິນແຮສະເພາະສ າລັບ
ເງິນກ ້  ປະເມີນຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 3 ເດ ອນ. 

2 ແບບຟອມ 06 ຖັນທີ 8: ແຂວງທີີ່ເກີດທຸລະກ າ  ລ ກຄ້າເງິນກ ້ບ້ວງ
ດຽວນ າໃຊ້ 2-3 ເປ ົ້າໝາຍ ຫ   ຫ າຍກວ່ານັັ້ນ , ແຕ່ຢ ່ຄ ນລະແຂວງຈະ
ເຮັດແນວໃດ? 

ໃຫ້ລະບຸທຸກແຂວງທີີ່ເກີດທຸລະກ າ ພ້ອມທັງແຍກບ້ວງເງິນແຕ່ລະບ້ວງ 

3 ແບບຟອມ 06 ຖັນທີ 10: ຄ່າທ ານຽມດັດແກ້ສັນຍາ  ກໍລະນີ
ທະນາຄານເກັບເປັນຈ ານວນເງິນ (ບໍໍ່ເກັບເປີເຊັນ) ຈະຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນ
ແນວໃດ? 

- ກໍລະນີມີຄ່າທ ານຽມຈ້າງບໍລິສັດປະເມີນຫ ັກຊັບຈະຕ ີ່ມໃສ່ໃສ? 

ຄ່າທ ານຽມການດັດແກ້: ໃຫ້ທະນາຄານໄປຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ 
ທຽບໃສ່ຍອດເຫ  ອເງິນກ ້) 

- ບໍໍ່ຕ ີ່ມ ເນ ີ່ອງຈາກບໍໍ່ໄດ້ກ ານ ດໃນແບບຟອມ 

4 ແບບຟອມ 06 ຖັນທີ 12: ເປ ົ້າໝາຍການນ າໃຊ້ເງິນກ ້  ກໍລະນີລ ກ
ຄ້າມີຫ າຍໂຄງການຈະບັນທຶກແນວໃດ? 

ໃຫ້ບັນທຶກຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໃນສັນຍາເງິນກ ້. (ກໍລະນີສັນຍາລະບຸບໍໍ່ແຈ້ງ
ໃຫ້ຜ ້ຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນລ ງລາຍລະອຽດເພີີ່ມເຕີມ ເພ ີ່ອໃຫ້ຜ ້ອ່ານເຫັນ
ພາບລວມ) 
ຕ ວຢ່າງ: ນ າໃຊ້ໃນໂຄງການ ເພ ີ່ອເຮັດຫຍັງ? 

  



5 ແບບຟອມ 06 ຖັນທີ 22: ເຫດຜ ນການຈັດຊັັ້ນໜີັ້  ຕ້ອງໃສ່
ເຫດຜ ນທຸກຊັັ້ນບໍໍ່?. ກໍລະນີລ ກຄ້າເປັນຊັັ້ນ A ຕ້ອງໃສ່ເຫດຜ ນບໍໍ່? 

- ກໍລະນີທະນາຄານຕັັ້ງລະບ ບ Automatic ເດ? ທະນາຄານ
ສາມາດໃສ່ເຫດຜ ນຕາມລະບ ບທີີ່ຕັັ້ງໄວ້ວ່າ ຄ້າງຕ ັ້ນທຶນ, ຄ້າງ
ດອກເບ້ຍ ໃສ່ເລີຍໄດ້ບໍໍ່? 

ຕ້ອງໃສ່ເຫດຜ ນທຸກຊັັ້ນ. ຖ້າລ ກຄ້າປ ກກະຕິ, ບໍໍ່ມີປະຫວັດການຊ າລະ
ໜີັ້ ໃຫ້ອີງຕາມການວິເຄາະສິນເຊ ີ່ອຂອງທະນາຄານເອງ. 

- ການຊ າລະຂອງແຕ່ລະລ ກຄ້າ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. 
ຖ້າທະນາຄານຄິດວ່າຕັັ້ງ Automatic ແລ້ວເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ ກໍສາມາດຕັັ້ງໄດ້. 

6 ແບບຟອມ 06 ຖັນທີ 23, 24: ຈ ານວນວັນດອກເບ້ຍຄ້າງຊ າລະ  
ກໍລະນີຕັັ້ງລະບ ບໄວ້ຢຸດທີີ່ 90 ວັນ ແຕ່ຕ ວຈິງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມາຄິດໄລ່
ຈ ານວນວັນທາງນອກ ການຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນໃນແບບຟອມຈະເອ າຕາມລະບ ບ
ຢຸດນັບຈ ານວນວັນ ຫ   ເອ າຕາມທີີ່ຄິດໄລ່ທາງນອກ? 

- ກໍລະນີທະນາຄານມີການເພີີ່ມຄ່າປັບໄໝ (ຄ່າປັບໄໝຜິດນັດ
ຊ າລະ) ໃນຫ້ອງດອກເບ້ຍຄ້າງຊ າລະເກີນ 90 ວັນຄວນບວກ
ຄ່າປັບໄໝນີັ້ເຂ ັ້ານ າບໍໍ່? 

ຕາມຈຸດປະສ ງຂອງແບບຟອມແມ່ນໃຫ້ທະນາຄານຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນຈ ານວນ
ວັນຄ້າງຊ າລະຂອງລ ກຄ້າ. ຕ ວຢ່າງ: ລ ກຄ້າຄ້າງຊ າລະ 120 ວັນ, ຢ ່
ໃນຖັນທີ 24 ແມ່ນໃຫ້ຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນ 120 ໃສ່ເລີຍ  

- ບໍໍ່ຈ າເປັນເພີີ່ມຄ່າປັບໄໝຜິດນັດຊ າລະ. 

7 ແບບຟອມ 06 ຖັນທີ 32: ແຜນການຊ າລະເງິນກ ້  ຕ ວຢ່າງ
ທະນາຄານ BCEL ມີເງິນກ ້ໝ ນວຽນກ ານ ດ 3 ປີ ແຕ່ສາມາດໝ ນເງິນ
ໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ງວດຊ າລະຄັັ້ງລ່າສຸດຈາກຜ່ານມາບໍໍ່ມີຂໍໍ້ມ ນ, 
ຈະສາມາດກ ານ ດງວດໄດ້ແນວໃດ? 

- ຖ້າເປັນເງິນເບີກເກີນບັນຊີ (OD) ແລະ ເງິນກ ້ໝ ນວຽນ ແມ່ນບໍໍ່
ຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນໃສ່ຖັນທີ 32.  

8 ແບບຟອມ 06 ຖັນທີ 26: ແຫ ່ງທຶນທີີ່ນ າມາຊ າລະເງິນກ ້  ກໍລະນີ
ລ ກຄ້າມີຫ າຍແຫ ່ງທຶນຕ້ອງຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນຄ ບບໍໍ່? 

ຕ້ອງໄດ້ຕ ີ່ມໝ ດຕາມທີີ່ລ ກຄ້າແຈ້ງໃນສັນຍາ. 

9 ແບບຟອມ 06 ຖັນທີ 8: ແຂວງທີີ່ເກີດທຸລະກ າ  ແລະ ຖັນທີ 12: ເປ ົ້າ
ໝາຍການນ າໃຊ້ເງິນກ ້  ມີລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັນ, ສາມາດເອ າໂຮມ
ກັນໄດ້ບໍໍ່? 

ບໍໍ່ສາມາດໃສ່ລວມໄດ້ ເນ ີ່ອງຈາກແຂວງທີີ່ເກີດທຸລະກ າ ແລະ ເປ ົ້າ  
ໝາຍການນ າໃຊ້ເງິນກ ້ຕ່າງກັນ. ຕ ວຢ່າງ: ເງິນກ ້ໃຊ້ຢ ່ໃນແຂວງ (ກ) 
ໃຊ້ ເພ ີ່ອສ້າງເຂ ີ່ອນ. 

10 ແບບຟອມ 06.2 ໂລແມັງ 2:  



-  ມີແຜນ/ບໍໍ່ມີແຜນງ ບປະມານຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ  
ທະນາຄານສາມາດເອ າເອກະສານຫຍັງຈາກພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ີ່ອມາຢັົ້ງຢືນ? 

- ທະນາຄານ BCEL ແລກປ່ຽນບ ດຮຽນ: ໃນປີ 2013 
ທະນາຄານມີການຢຸດຊະລໍການປ່ອຍກ ້ໃນຮ ບແບບດັັ່ງກ່າວ, 
ແຕ່ປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດປ່ອຍໄດ້ ຖ້າ:  ລ ກຄ້າມີແຜນ
ງ ບປະມານຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ;  ລ ກຄ້າມີ
ແຜນການຊ າລະເງິນກ ້ລະອຽດ. ຊຶີ່ງແຜນງ ບປະມານຮັບຮອງ
ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທະນາຄານສາມາດເຮັດກິດສ າພັນສະເໜີ
ຂໍຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. 

 

- ສາມາດຂໍຈາກລ ກຄ້າ ຫ   ເຮັດເອກະສານ ເພ ີ່ອຂໍລາຍຊ ີ່ຈາກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ. 

- ພະແນກກວດກາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລກປ່ຽນບ ດຮຽນ: 
ຕາມລະບຽບ 172 ລະບຸໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດທ ບ
ທວນຄ ນລ ກຄ້າທັງໝ ດທີີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ. ພະແນກກວດກາຈະຕິດຕາມຂໍໍ້ມ ນທີີ່ທະນາຄານລາຍ
ງານໃຫ້ພະແນກວິເຄາະ ແລະ ຕອນລ ງກວດຕ ວຈິງຈະໃຫ້
ທະນາຄານຢັົ້ງຢືນກັບກວດກາຕ ີ່ມ. 

11 ແບບຟອມ 06.2 ໂລແມັງ 2 ແລະ 3: ເງິນກ ້ທີີ່ປ່ອຍໃຫ້ພາກທຸລະກິດ 
ເພ ີ່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນການກໍໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ ແລະ 
ເງິນກ ້ທີີ່ປ່ອຍໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພ ີ່ອນ າໃຊ້ເຂ ັ້າໃນໂຄງການຂອງ
ລັດຖະບານ (ບໍໍ່ແມ່ນເພ ີ່ອການກໍໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ)  ອະທິບາຍວ່າ
ໂດຍທ ັ່ວໄປຫ ວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່ຕິດພັນກັບລັດຖະບານມີຫຍັງແນ່? 

ແລ້ວແຜນຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດເດ? ເປັນໂຄງການໃນແຜນ ຫ   

ນອກແຜນ? ຢາກໃຫ້ຜ ້ຮັບຜິດຊອບຮ່າງແບບຟອມລາຍງານ ລະບຸ List 
ອອກມາໃຫ້ລະອຽດ. 

- ໃຫ້ທະນາຄານປະສານກັບລ ກຄ້າກ່ຽວກັບລະບຽບການທີີ່ຕິດ
ພັນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ງທຶນ. ພ້ອມທັງໃຫ້
ທະນາຄານໄປສຶກສາຄ ັ້ນຄວ້າທ າຄວາມເຂ ັ້າໃຈຕໍໍ່ກັບລະບຽບ
ດັັ່ງກ່າວ. 

 

12 ແບບຟອມທີ 13: ລາຍງານການກ ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ  ກໍລະນີ
ສັນຍາລະບຸເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແຕ່ເມ ີ່ອນ າເງິນເຂ ັ້າປະເທດມີ
ການນ າໃຊ້ເປັນເງິນກີບ. ການຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນໃນແບບຟອມນີັ້ຕ້ອງຕ ີ່ມ
ແນວໃດ? 

ການຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ຕ ີ່ມສະກຸນເງິນຕ ັ້ນທີີ່ທະນາຄານຢືມມາຈາກ
ຕ່າງປະເທດ. (ສ່ວນຂອດການນ າໃຊ້ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ຈະເປັນ
ສະກຸນເງິນໃດກໍຕາມ ແມ່ນບໍໍ່ຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນໃສ່ແບບຟອມດັັ່ງກ່າວ)  



13 ແບບຟອມທີ 14.1: ລາຍງານເງິນຝາກທັງໝ ດແຍກຕາມແຂວງ ແລະ 
ເພດ  ບາງທະນາຄານລ ກຄ້າທີີ່ມີອາຍຸຕ ີ່າກວ່າ 18 ປີ ແມ່ນບໍໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດບັນຊີເງິນຝາກ. ສະນັັ້ນ, ຈະບໍໍ່ມີຂໍໍ້ມ ນດັັ່ງກ່າວ ແຕ່ຈະ
ມີບັນຊີເງິນຝາກລ ກຫ ານທີີ່ຂຶັ້ນຊ ີ່ພໍໍ່ແມ່, ຖາມວ່າຕ້ອງນັບບັນຊີໂຕນີັ້ເຂ ັ້າ
ນ າບໍໍ່? 

ທະນາຄານໃດທີີ່ບໍໍ່ອະນຸຍາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກໃຫ້ລ ກຄ້າທີີ່ມີອາຍຸຕ ່າ
ກວ່າ 18 ປີ: ບໍໍ່ຈ າເປັນຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນໃສ່.  

14 ແບບຟອມທີ 06 ຖັນທີ 30, 31 ແລະ ຖັນທີ 33: ວັນເດ ອນປີເຊັນ
ສັນຍາເງິນກ ້, ວັນເດ ອນປີນ າໃຊ້ຕ ວຈິງ ແລະ ວັນເດ ອນປີໝ ດສັນຍາ
ເງິນກ ້  ຕ ວຢ່າງ: ທະນາຄານເຊັນສັນຍາກັບລ ກຄ້າວັນທີ 
28/10/2019, ມ ັ້ໝ ດອາຍຸສັນຍາ 28/10/2020 ແຕ່ມ ັ້ນ າໃຊ້ຕ ວຈິງ 

15/11/2019. ສະນັັ້ນ, ການບັນທຶກມ ັ້ໝ ດອາຍຸສັນຍາຄວນບັນທຶກ

ແບບໃດ? ຈະຍັງຂຽນຕາມສັນຍາ ຫ   ຕາມຕ ວຈິງທີີ່ເລ ີ່ອນເວລາໄປ 

ໃຫ້ບັນທຶກຕາມທີີ່ໄດ້ຂຽນໃນສັນຍາເງິນກ ້  
  

15 ໄລຍະເວລາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແບບຟອມສາມາດຢືດຢຸ່ນໄດ້ບໍ. ກ ານ ດ
ສ ັ່ງຂໍໍ້ມ ນມ ັ້ໃດ. ສ ມມຸດວ່າ: ກ ານ ດສ ັ່ງເດ ອນ 4 ປີ 2020 ທະນາຄານ
ສາມາດສ ັ່ງມາ ແຕ່ຂໍໍ້ມ ນອາດຈະບໍໍ່ຄ ບທຸກແບບຟອມ ແຕ່ຈະພະຍາຍາມ
ຕ ີ່ມຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ຄ ບຖ້ວນໃນເດ ອນຕໍໍ່ໆໄປ. ສາມາດປະຕິບັດໃນຮ ບ
ລັກສະນະນີັ້ໄດ້ບໍໍ່? 

ບໍໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໃຫ້ໄດ້ ເນ ີ່ອງຈາກທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່
ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້.  

16 ແບບຟອມທີ 06 ການໄຈ້ແຍກຂະໜາດວິສາຫະກິດຈະອີງໃສ່ເງ ີ່ອນໄຂ
ໃດ? ກໍລະນີທະນາຄານອີງໃສ່ເງ ີ່ອນໄຂໜຶີ່ງ ຊຶີ່ງອາດແຕກຕ່າງຈາກຄ າ
ເຫັນຂອງຜ ້ກວດກາ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງ ກຄທ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ທະນາຄານທຸລະ
ກິດເລ ອກເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ຈະໃຊ້ໃນການກ ານ ດ SME. ສະນັັ້ນ, ການ
ກວດກາຂອງຜ ້ຄຸ້ມຄອງຈະອີງຕາມເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ທະນາຄານໄດ້ແຈ້ງ
ຕອບ ກຄທ ໃນການກ ານ ດເງ ີ່ອນໄຂດັັ່ງກ່າວ. 
 

17 ແບບຟອມທີ 06 ຖັນທີ 16: ຍອດເຫ  ອທ້າຍເດ ອນນີັ້  ຍອດເຫ  ອໂຕ
ນີັ້ເປັນຍອດເຫ  ອຂອງວ ງເງິນທີີ່ຍັງບໍໍ່ທັນຖອນ ຫ   ເປັນຍອດເຫ  ອຂອງເງິນ
ກ ້? 

ຍອດເຫ  ອທ້າຍເດ ອນນີັ້ ໝາຍເຖິງຍອດເຫ  ອເງິນກ ້ທາງບັນຊີໃນມ ັ້ປິດ
ບັນຊີຂອງເດ ອນ ຫ   ເທ ັ່າກັບຍອດເຫ  ອທ້າຍເດ ອນກ່ອນ ບວກ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວໜີັ້ ລ ບ ການເຄ ີ່ອນໄຫວມີ. (ທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນບ ດ



 ແນະນ າການປະກອບຂໍໍ້ມ ນເຂ ັ້າໃນແບບຟອມລາຍງານຖານະການ
ເງິນ) 
 

18 ແບບຟອມທີີ່ກ່ຽວກັບເງິນຝາກ: ກໍລະນີທະນາຄານ ກ ມີບັນຊີເງິນຝາກ
ກະແສລາຍວັນ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ ຈະບັນທຶກຂໍໍ້ມ ນແນວໃດ? 

ສາມາດເພີີ່ມແຖວໄດ້ບໍໍ່? 

ສ າລັບແບບຟອມທີີ່ປ້ອນຂໍໍ້ມ ນດ້ວຍມ  ແມ່ນສາມາດເພີີ່ມແຖວໄດ້. 
ແຕ່ສ າລັບແບບຟອມທີີ່ໄດ້ຈາກເລກບັນຊີດຸ່ນດ່ຽງ ແມ່ນບໍໍ່ສາມາດ 
ເພີີ່ມແຖວ ຫ   ຖັນ.  
 

19 ແບບຟອມ 06.5: ລາຍງານກ ້ທັງໝ ດ ແຍກຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດ 
ແລະ ເພດ  ກໍລະນີລ ກຄ້າລາຍດຽວມີເງິນກ ້ຢ ່ 3 ບັນຊີ ແລະ ຢ ່ 3 
ຂະແໜງເສດຖະກິດ, ເວລາປ້ອນຂໍໍ້ມ ນຈ ານວນລາຍລ ກຄ້າຈະປ້ອນຂໍໍ້
ມ ນຄ ແນວໃດ? 

ເວລາປ້ອນຂໍໍ້ມ ນຈ ານວນລາຍລ ກຄ້າ ແມ່ນໃຫ້ນັບຕາມຈ ານວນບັນຊີ 
ແລະ ຂະແໜງເສດຖະກິດ. ຕ ວຢ່າງ: ເງິນກ ້ຢ ່ 3 ບັນຊີ ແລະ ຢ ່ 3 
ຂະແໜງ ເສດຖະກິດ, ກໍນັບເປັນລ ກຄ້າ 3 ລາຍ. 

18 ຂໍໍ້ສະເໜີຂອງທະນາຄານ:  
- ກໍລະນີມີເຫດຜ ນການຈັດຊັັ້ນໜີັ້ທີີ່ນອກເໜ ອຈາກໃນລະບ ບ 

ຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານໃຊ້ເວລາໃນການໄຈ້ລ ກຄ້າແຕ່ລະລາຍ 
ເພ ີ່ອຕ ີ່ມເຫດຜ ນ. ໃນຂໍໍ້ຕ ກລ ງວ່າດ້ວຍກ ານ ດເວລາການສ ັ່ງ
ລາຍງານທາງການບັນຊີ ຫ   ການເງິນ ເລກທີ 256/ທຫລ, ລ ງ
ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2007. ສາມາດໂຍະຍານການສ ັ່ງລາຍ
ງານຖານະການເງິນປະຈ າເດ ອນ, ງວດ, ປີ ໄດ້ບໍໍ່? 

- ໃນແບບຟອມ ແບບຟອມ 06 ສະເໜີໃຫ້ເພີີ່ມຖັນ ເພ ີ່ອ
ປະກອບຂໍໍ້ມ ນລ ກຄ້າບັດ VISA ທີີ່ເປັນຮ ບແບບເງິນກ ້. ເພາະ
ບາງທະນາຄານມີທຸລະກ ານີັ້. 

 

- ຕໍໍ່ກັບບັນຫານີັ້ ແມ່ນອີງຕາມຂໍໍ້ຕ ກລ ງທີີ່ນ າໃຊ້ປະຈຸບັນ ຊຶີ່ງ
ຜ່ານມາທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໄດ້. ດັັ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບເກ ັ່າ. 

- ເຮ າຈະເພີີ່ມຕາຕະລາງເກັບກ າຂໍໍ້ມ ນສະເພາະລ ກຄ້າບັດ 
VISA ໃສ່ໃນແບບຟອມ 06. 

 


