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2. ບນັຊເີງນິຝາກຕາງໜາ້ສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ (Omnibus Bank Account) ໝາຍເຖງິ ບນັຊເີງນິຝາກ

ສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ທີ່ ອອກຊື່ ສະຖາບນັ ທີ່ ຕາງໜາ້ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດຫຼາຍລາຍ ເພື່ ອຊໍາ

ລະການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຢູ່ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ;  

3. ສະຖາບນັ ໝາຍເຖງິ ສະຖາບນັທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫເ້ປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ເພື່ ອຊື-້

ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັບໍລຫິານຊບັສນິ  

ແລະ ກອງທນຶຮ່ວມ ຈາກຕ່າງປະເທດ; 

4. ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ບໍລສິດັທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານເປນັ ທີ່ ປກຶສາດາ້ນການເງນິ, ນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍ

ຫຼກັຊບັ ຫຼ ື ຜູ່ຄໍາ້ປະກນັການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ ທີ່ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຕາມ

ລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

5. ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ໝາຍເຖງິ ທະນາຄານທຸລະກດິ ພາຍໃນ ຫຼ ື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດຮ້ບັ

ອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ໃຫເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັຜູ່ຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ຊບັສນິຂອງຜູ່ລງົທນຶ;  

6. ລະບບົການຊອກຮູຂໍ້ມ້ນູກ່ຽວກບັລູກຄາ້ (Know Your Customers/Customer Due Diligence ຂຽນ

ຫຍໍ ້KYC/CDD) ໝາຍເຖງິ ລະບບົພາຍໃນຂອງ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຫຼ ືສະຖາບນັ ທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນການ

ຊອກຮູຂໍ້ມູ້ນລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັລູກຄາ້ຂອງຕນົ; 

7. ທະນາຄານຕວົແທນເພື່ ອການຊໍາລະ ໝາຍເຖງິ ທະນາຄານທຸລະກດິທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ຊໍາລະເງນິ ໃນ

ການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ;  

8. ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັສາກນົ (The International Organization of Securities 

Commissions ຂຽນຫຍໍ ້ IOSCO) ໝາຍເຖງິ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ

ຫຼກັຊບັຈາກປະເທດຕ່າງໆ ເປນັສະມາຊກິ. 

 

ມາດຕາ 3    ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້

ລະບຽບສະບບັນີ ້ ນາໍໃຊສໍ້າລບັ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ, ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ, ທະນາ 

ຄານຕວົແທນເພື່ ອການຊໍາລະ, ສະຖາບນັ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຄື່ ອນໄຫວກ່ຽວກບັບນັຊີ

ຕາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ. 

 

ໝວດທ ີ2 

ການເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ  

ມາດຕາ 4 3  ເງ ື່ອນໄຂການເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

4ສະຖາບນັ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ມລີະບບົການຊອກຮູຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັລູກຄາ້ ທີ່ ຮບັປະກນັ ແລະ ສາມາດຢັງ້ຢືນຄວາມເປັນເຈົາ້

ຂອງບນັຊທີີ່ ແທຈ້ງິ ຂອງຜູ່ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ; 

2. ມລີະບບົການບໍລຫິານພາຍໃນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລູກຄາ້ ທີ່ ຮບັປະກນັ; 

3. ບ່ໍເຄຍີມປີະຫວດັການລະເມດີລະບຽບກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ; 
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4. ມາຈາກປະເທດ ທີ່ ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ ເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກ

ງານຫຼກັຊບັສາກນົ (IOSCO). 
 
ມາດຕາ 5   ການຂໍອະນຸຍາດເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ  

6ສະຖາບນັ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານ ແລະ ຍື່ ນຕ່ໍ

ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຫຼ ືມອບສດິໃຫທ້ະນາຄານດູແລຊບັສນິ ປະຕບິດັແທນ. 

7ເອກະສານປະກອບ, ເງ ື່ອນໄຂ, ການພຈິາລະນາ ການຂໍລະຫດັຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ໃຫຕ້ບິດັຕາມ

ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນແຕລະ

ໄລຍະ. 

 
ມາດຕາ 6    ການເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ ບນັຊເີງນິຝາກຕາງໜາ້ສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ເປນັຜູ່ເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ ສະຖາບນັ ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຕາມທີ່  ໄດ ້

ກາໍນດົໃນມາດຕາ 4 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ.້ 

ສະຖາບນັ ສາມາດເປດີບນັຊເີງນິຝາກຕາງໜາ້ສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ເປນັເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ຫຼ ື

ປະຢດັ ສະກຸນເງນິກບີ ນາໍທະນາຄານຕວົແທນເພື່ ອການຊໍາລະ ດວ້ຍຕນົເອງ ຫຼ ື ຜ່ານທະນາຄານດູແລຊບັສນິ 

ທີ່ ຕນົໄດມ້ອບສດິຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ເງນິທີ່ ນາໍເຂົາ້ບນັຊດີັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງເປນັເງນິໂອນຜ່ານລະບບົ

ທະນາຄານ ເທົ່ ານັນ້. 

 

ມາດຕາ 7    ການພຈິາລະນາການເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ  

10ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ຫຼ ືປະຕເິສດ ການເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ສະຖາ

ບນັທີ່ ຂໍເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັ ໄດຮ້ບັ

ເອກະສານປະກອບ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ເປນັຕົນ້ໄປ. ກລໍະນປີະຕເິສດ ຕອ້ງແຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັ

ອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

11ການເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແຕ່ລະບນັຊ ີ ຕອ້ງຜ່ານການອະນຸຍາດຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັ 

ສອນຈາກຜູ່ອໍານວຍການຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ. 

 

ໝວດທ ີ3 

ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ, ສະຖາບນັ ແລະ ຜູ່ລງົທນຶທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊີ

ຕາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ມາດຕາ 8    ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຕະຫາຼດຫຼກັຊບັ  

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ສາ້ງລະບຽບ, ຄູ່ມ ື ແລະ ລະບບົ ການຄຸມ້ຄອງກ່ຽວກບັບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ; 

2. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້

ຂາຍຫຼກັຊບັ; 
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3. ຮຽກເອາົຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ ຜູ່ລງົທນຶທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຈາກບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕາມ

ການກາໍນດົຢູ່ໃນກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຫຼ ື ສາມາດຮຽກເອາົຂໍມູ້ນຈາກຜູ່ລງົທນຶ ປະເພດສະຖາ

ບນັ ໂດຍກງົ ໃນກລໍະນທີີ່ ພບົເຫນັການເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ທີ່ ຜດິປກົກະຕ;ິ 

4. ລາຍງານຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ

ຫຼກັຊບັຮບັຊາບທນັທ ີ ໃນກລໍະນ ີ ພບົເຫນັການເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຫຼ ື ການເຄື່ ອນ ໄຫວ

ອື່ ນທີ່ ຜດິປກົກະຕ;ິ 

5. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັ

ຊບັ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ມາດຕາ 9    ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງບໍລສິດັຫຼກັຊບັ 

ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ສະຖາບນັທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົ ມາດຕາ 4 

ຂອງລະບຽບສະບບັນີ;້   

2. ສາ້ງລະບບົ ແລະ ດໍາເນນີການຊອກຮູຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັລູກຄາ້ທຸກລາຍ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເປດີບນັຊຕີາງ

ໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ; 

3. ເຊນັສນັຍາ ກ່ຽວກບັການໃຫບໍ້ລກິານເປນັນາຍໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ກບັ ສະຖາບນັເປນັແຕ່

ລະລາຍ; 

4. ລາຍງານຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຕ່ໍຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແລະ ສໍານກັງານຄະນະ

ກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ ຮບັຊາບທນັທ ີ ໃນກລໍະນ ີ ພບົເຫນັການເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັທີ່ ຜດິ

ປກົກະຕ;ິ 

5. ລາຍງານຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຕາມການຮຽກຮອ້ງຂອງ ສໍານກັງານຄະນະ

ກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ; 

6. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັ

ຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 10    ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງສະຖາບນັ  

ສະຖາບນັ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ສາ້ງລະບບົ ແລະ ດໍາເນນີການຊອກຮູຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັລູກຄາ້ທຸກລາຍ ໂດຍໃຫສ້າມາດຮູຜູ່້ລງົທນຶ

ທີ່ ແທຈ້ງິ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ;  

2. ສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຜູ່ລງົທນຶ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຕາມການຮຽກຮອ້ງຂອງ

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ເພື່ ອປດິບນັຊທີະບຽນຜູ່ຖຄືອງຮຸນ້ແຕ່ລະຄັງ້ ໂດຍແຍກໃຫເ້ຫນັຈາໍນວນຮຸນ້

ຂອງຜູ່ລງົທນຶແຕ່ລະລາຍທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ; 

3. ສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຜູ່ລງົທນຶ ແລະ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶທີ່ ຢູ່ໃນ

ບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຕາມການຮຽກຮອ້ງຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັ

ຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ;                                                                                                 

4. ແຍກຊບັສນິຂອງຕນົ ແລະ ຊບັສນິຂອງຜູ່ລງົທນຶແຕ່ລະລາຍ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັ

ຊບັ  ອອກຈາກກນັ; 
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5. ເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູ ແລະ ເອກະສານ ກ່ຽວກບັຜູ່ລງົທນຶທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັທຸກ

ລາຍ ໄວຢ່້າງຄບົຖວ້ນ, ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ເປນັ ໄລຍະເວລາຢ່າງໜອ້ຍ 

ສບິ ປ;ີ 

6. ເຊນັສນັຍາການໃຫບໍ້ລກິານກບັຜູ່ລງົທນຶ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຂອງຕນົ ເປນັແຕ່

ລະລາຍ; 

7. ສົ່ ງຄໍາສັ່ ງຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັທງັໝດົ ຂອງຜູ່ລງົທນຶທຸກລາຍ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ເຂົາ້

ໃນລະບບົການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ໂດຍຜ່ານບໍລສິດັຫຼກັຊບັທີ່ ຕນົໃຊບໍ້ລກິານ 

ຕາມເວລາ, ລາຄາ ແລະ ຈາໍນວນ  ທີ່ ຜູ່ລງົທນຶສັ່ ງຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຕວົຈງິ;  

8. ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຜູ່ລງົທນຶທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ພອ້ມທງັລາຍງານ

ຕ່ໍ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ທີ່ ຕນົໃຊບໍ້ລກິານ ໃນກລໍະນ ີ ທີ່ ພບົເຫນັຜູ່ລງົທນຶໃດໜຶ່ ງເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ບ່ໍ

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການ;  

9. ຮບັຜດິຊອບຕ່ໍໜາ້ກດົໝາຍ ກລໍະນ ີທີ່ ຜູ່ລງົທນຶຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ມກີານເຄື່ ອນ 

ໄຫວທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການ; 

10. ລາຍງານຕ່ໍ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ທີ່ ຕນົໃຊບໍ້ລກິານ ໃນກລໍະນພີບົເຫນັຂໍມູ້ນຜູ່ລງົທນຶທີ່  ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງ

ໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ມສີາຍພວົພນັກນັ ທີ່ ເປນັບຸກຄນົ ໃນຄອບຄວົ ຄ:ື ພ່ໍ, ແມ່, ຜວົ, ເມຍ, ລູກ, 

ອາ້ຍ, ເອືອ້ຍ ຫຼ ືນອ້ງ; 

11. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັ

ຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ມາດຕາ 11   ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງຜູ່ລງົທນຶທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ຜູ່ລງົທນຶທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້  

1. ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ່ຖຮຸືນ້; 

2. ລງົຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມຜູ່ຖຮຸືນ້ ຕາມອດັຕາສ່ວນຮຸນ້ທີ່ ຕນົຖຄືອງ; 

3. ມອບໝາຍໃຫຜູ່້ຕາງໜາ້ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ່ຖຮຸືນ້ແທນ;  

4. ຮບັເງນິປນັຜນົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆ ຈາກການຖຄືອງຫຼກັຊບັ; 

5. ຮບັຮູຂ່້າວສານກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນທີ່ ຕດິພນັກບັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຕາມລະ  

ບຽບການ; 

6. ລາຍງານຕ່ໍ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ, ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຫຼ ື ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 

ເມື່ ອພບົເຫນັ ຫຼ ືຮບັຮູ ້ການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນຂງົເຂດວຽກ

ງານຫຼກັຊບັ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

7. ສະໜອງຂໍມູ້ນຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ໃຫແ້ກ່ສະຖາບນັ ທີ່ ຕນົໃຊບໍ້ລກິານຕາມການຮຽກ 

ຮອ້ງຂອງສະຖາບນັດັ່ ງກ່າວ;  

8. ປະຕບິດັ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍກາໍນດົ. 

 

 

 

 



 

6 
 

ໝວດທ ີ4 

ຂໍຫ້າ້ມ, ການໂຈະ ແລະ ປດິບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ມາດຕາ 12   ຂໍຫ້າ້ມ 

ຫາ້ມຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ, ສະຖາບນັ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການເປດີ 

ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ມພີດຶຕກິາໍໃດໜຶ່ ງ ຕາມກາໍນດົໃນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຫຼກັຊບັ 

ມາດຕາ 135, 137,139 ແລະ 141. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ພີດຶຕກິາໍໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃຫຜູ່້ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ 

ຕາມທີ່ ກາໍນດົໃນ ມາດຕາ 4 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ;້ 

2. ສະຖາບນັ ນາໍໃຊບ້ນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັດໍາເນນີການຊື-້ຂາຍ ຫຼກັຊບັ ໃນນາມຕນົເອງ; 

3. ສະຖາບນັ ໂອນ, ແລກປ່ຽນ ຫຼ ື ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັ

ຊບັ ໂດຍບ່ໍຜ່ານລະບບົການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ; 

4. ສະຖາບນັ ເປດີບນັຊຊີື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະ 

ເທດ ທີ່ ຖກືຈາໍກດັ ຫຼ ື ຖກືຫາ້ມເຄື່ ອນໄຫວໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ຈາກ ອງົການຄຸມ້ຄອງ

ວຽກງານຫຼກັຊບັທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

5. ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ສະຖາບນັ ທີ່ ມລີາຍຊື່ ຕາມທີ່  ໄດກ້າໍນດົ

ໄວໃ້ນຍດັຕ ິS/RES/1267 ປ ີ1999 S/RES/1373 ປ ີ2001  ແລະ ຍດັຕອິື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງ

ສະພາຄວາມໝັນ້ຄງົ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ; 

6. ສະຖາບນັ ຮບັເອາົຜູ່ລງົທນຶ ທີ່ ມລີາຍຊື່ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຍດັຕ ິ S/RES/1267 ປ ີ 1999 

S/RES/1373 ປ ີ 2001  ແລະ ຍດັຕອິື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງສະພາຄວາມໝັນ້ຄງົ ອງົການສະຫະ

ປະຊາຊາດ ເຂົາ້ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຕນົ. 

 

ມາດຕາ 13   ການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ  

ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ສາມາດໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1.  ພບົເຫນັການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ພາຍຫຼງັເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ;  

2.  ສະຖາບນັ ມກີານຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຜດິປກົກະຕ ິ ທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົເສຍັຫາຍຕ່ໍຜູ່ລງົທນຶ, ບໍລສິດັ

ອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຫຼ ືຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ;  

3. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ມສີດິອໍານາດສງົໄສວ່າເງນິໃນບນັຊເີງນິຝາກຕາງໜາ້ສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັໄດມ້າຈາກ

ການກະທໍາຜດິກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືສາກນົ; 

4.  ຕາມການສະເໜຈີາກອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດ; 

5. ລະເມດີລະບຽບສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ທີ່ ບ່ໍກະ 

ທບົຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ. 

ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງແຈງ້ກ່ຽວກບັການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ພອ້ມດວ້ຍ

ສາເຫດ ແລະ ກາໍນດົເວລາ ໃນການແກໄ້ຂຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ, ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 

ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຊາບທນັທ.ີ 
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ສະຖາບນັ ທີ່ ຖກືໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ບ່ໍສາມາດເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັ

ຊບັ.  

ສະຖາບນັ ຕອ້ງແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນວກັສອງຂອງມາດຕານີ ້ຕາມກາໍນດົເວລາທີ່  ບໍລສິດັຫຼກັ

ຊບັ ກາໍນດົ.  

ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງຍກົເລກີການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ທນັທ ີ ພາຍຫຼງັ

ສະຖາບນັ ແກໄ້ຂບນັຫາສໍາເລດັ ພອ້ມທງັແຈງ້ ໃຫ ້ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ, ຕະຫຼາດຫຼກັ

ຊບັ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ. 

 

ມາດຕາ 14 18   ການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊເີງນິຝາກຕາງໜາ້ສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ມສີດິສັ່ ງໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊເີງນິຝາກຕາງໜາ້ສໍາ

ລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ກລໍະນ ີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຖກືໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວ. 

ບນັຊເີງນິຝາກຕາງໜາ້ສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວປກົກະຕ ິພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັການຍກົເລກີ

ການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຕາມການເຫນັດຂີອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້

ຄອງຫຼກັຊບັ.  

 

ມາດຕາ 15 19  ການປດິບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປດິບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ສະຖາບນັ ຂໍປດິດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ; 

2. ສະຖາບນັ ຍຸບເລກີ, ຖກືຍຸບເລກີກດິຈະການ ຫຼ ືລົມ້ລະລາຍ;  

3. ລະເມດີລະບຽບສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ທີ່ ມຜີນົ

ກະທບົຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ. 

4. ສະຖາບນັ ທີ່ ບ່ໍແກໄ້ຂບນັຫາຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 13 ວກັສອງ ຂອງລະບຽບສະບບັນີ.້ 

ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງແຈງ້ກ່ຽວກບັການປດິບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະ

ການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ, ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ສະຖາບນັ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ. 

ການປດິບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປະຕບິດັພາຍຫຼງັສໍາເລດັການສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍ

ຫຼກັຊບັ  ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການສະເພາະຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ. 

 

ມາດຕາ 16 20  ການສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍຫຼກັຊບັ 

ການສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍຫຼກັຊບັ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ທີ່ ຖກືປດິ ຕອ້ງ

ປະຕບິດັ ດັ່ ງນີ:້ 

ກລໍະນ ີບ່ໍມຫີຼກັຊບັໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປດິບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັ

ຊບັ ທນັທພີອ້ມທງັແຈງ້ຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ, ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ສະຖາບນັ ແລະ 

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິຊາບທນັທ.ີ 

ກລໍະນ ີ ມຫີຼກັຊບັຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫສ້ະຖາບນັ ຫຼ ື 

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ກລໍະນ ີສະຖາບນັໃຊບໍ້ລກິານທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ເພື່ ອດໍາເນນີການຂາຍ ຫຼ ືໂອນ

ຫຼກັຊບັ ໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ເກົາ້ສບິວນັ.  
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ກລໍະນ ີ ສະຖາບນັ ບ່ໍສາມາດດໍາເນນີການຂາຍ ຫຼ ື ໂອນຫຼກັຊບັ ຕາມກາໍນດົ ໄວໃ້ນ ວກັສາມ ຂອງ

ມາດຕານີ ້ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງດໍາເນນີການຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັຊບັ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັ

ສິນ້ສຸດການຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັຊບັ ຕາມກາໍນດົເວລາດັ່ ງກ່າວ. ຖາ້ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຍງັບ່ໍສາມາດຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັ

ຊບັ ໄດ ້ພາຍໃນກາໍນດົເວລາສາມສບິວນັ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງສະເໜຂີະຫຍາຍເວລາຕ່ໍຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕື່ ມອກີ 

ແຕ່ບ່ໍເກນີ ສາມສບິວນັ.  

ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັຊບັ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປດິບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ແລະ 

ລາຍງານຜນົຂອງການຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັຊບັຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ, ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, 

ສະຖາບນັ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຊາບທນັທ.ີ 

ກລໍະນ ີເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ມສີດິອໍານາດກວດພບົວ່າ ຫຼກັຊບັໃນບນັຊຊີື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໄດມ້າຈາກກະທໍາຜດິ

ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືສາກນົ ການສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍຫຼກັຊບັ ຈະບ່ໍສາມາດດໍາເນນີການໄດ ້

ຈນົກວ່າຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ກລໍະນ ີມກີານສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍຫຼກັຊບັ ດວ້ຍຮູບແບບການໂອນຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປະຕບິດັ

ຕາມລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

 

ໝວດທ ີ 5 

ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູ່ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູ່ລະເມດີ 

ມາດຕາ 17 21       ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູ່ມຜີນົງານ 

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ, ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ, ທະນາຄານຕວົແທນເພື່ ອການຊໍາລະ, ສະ

ຖາບນັ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນໃນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບການສະບບັນີ ້ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ ຫຼ ືໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍອື່ ນ ຕາມການກາໍນດົໄວ ້

ໃນລະບຽບການສະເພາະ. 

 

ມາດຕາ 18       ມາດຕະການຕ່ໍຜູ່ລະເມດີ 

    ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ແລະ ສະຖາບນັ ທີ່ ລະເມດີລະບຽບສະບບັນີ ້ຈະຖກືມາດຕະການປບັໃໝ ດັ່ ງນີ:້  

1. ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ເປດີບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ສະຖາບນັທີ່ ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂຈະຖກືປບັ ໃໝ່ 

 ສບິຫາ້ລາ້ນກບີ ຕ່ໍລາຍ;  

2. ສະຖາບນັ ນາໍໃຊບ້ນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຊື-້ຂາຍ ຫຼກັຊບັ ໃນນາມຕນົເອງ ຈະຖກືປບັໃໝ 

ໜຶ່ ງເທົ່ າ ຂອງມູນຄ່າການຊື-້ຂາຍ; 

3. ສະຖາບນັ ໂອນ, ແລກປ່ຽນ ຫຼ ື ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັ

ຊບັ ໂດຍບ່ໍຜ່ານລະບບົການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຈະຖກືປບັໃໝ ຫາ້ສບີລາ້ນ 

ຫາ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນກບີ ຕ່ໍຄັງ້; 

4. ສະຖາບນັ ເປດີບນັຊຊີື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຢູ່ໃນບນັຊຕີາງໜາ້ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໃຫແ້ກ່ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະ 

ເທດ ທີ່ ຖກືຈາໍກດັ ຫຼ ືຖກືຫາ້ມເຄື່ ອນໄຫວໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງວ 

ຽກງານຫຼກັຊບັ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະຖກືປບັໃໝ ຊາວລາ້ນກບີ ຕ່ໍລາຍ; 
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