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3. ລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖງິ ລະຫດັທີ່ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັອອກ

ໃຫແ້ກ່ ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະ 

ເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

4. ທະນາຄານຕວົແທນເພື່ ອການຊໍາລະ ໝາຍເຖງິ ທະນາຄານທຸລະກດິທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ຊໍາລະເງນິ ໃນ

ການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ; 

5. ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະພດຶສໍາລບັບຸກຄນົ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົທີ່ ມອີາຍຸ ສບິແປດປຂີຶນ້ໄປ 

ແລະ ບ່ໍເປນັບາ້ເສຍັຈດິ; 

6. ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະພດຶສໍາລບັສະຖາບນັ ໝາຍເຖງິ ສະຖາບນັທີ່ ຖກືຮບັຮອງຈາກ

ການຈດັຕັງ້ໃຫເ້ປນັນຕິບຸິກຄນົ. 

11ມາດຕາ  3 ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້

          ລະບຽບສະບບັນີນ້າໍໃຊສໍ້າລບັ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ, ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ, ທະນາ 

ຄານຕວົແທນເພື່ ອການຊໍາລະ, ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຫຼກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 

2ໝວດທ ີ2 

3ລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

ມາດຕາ 4 ການຂໍລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານ ຕາມ

ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 5 ຂອງລະບຽບສະບບັນີຕ່ໍ້ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ໂດຍມອບສດິຢ່າງເປນັລາຍລກັ

ອກັສອນໃຫແ້ກ່ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຫຼ ື ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ເພື່ ອເປນັຜູ່ຕາງໜາ້ດໍາເນນີການຂໍລະຫດັ

ການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ.  

12ມາດຕາ  5 ເອກະສານປະກອບການຂໍລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ  
ເອກະສານປະກອບການຂໍລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ປະເພດບຸກຄນົ 

ປະກອບມ ີດັ່ ງນີ:້  

1. ໃບຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ;   

2. ສໍາເນາົ ໜງັສຜ່ືານແດນ ຫຼ ືບດັປະຈາໍຕວົ ທີ່ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນືຈາກອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດ; 

3. ສໍາເນາົ ໃບແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ືສນັຍາ ກບັ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຫຼ ືບໍລສິດັຫຼກັຊບັ. 

ເອກະສານປະກອບການຂໍລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ປະເພດສະຖາ

ບນັ ປະກອບມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ໃບຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ; 

2. ສໍາເນາົ ກດົລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ;  

3. ສໍາເນາົ ໃບແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ືສນັຍາ ກບັທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຫຼ ືບໍລສິດັຫຼກັຊບັ; 

4. ບນັຊລີາຍຊື່ ຜູ່ຖຮຸືນ້ໃນສະຖາບນັ ທີ່ ຖຮຸືນ້ແຕ່ ຊາວຫາ້ສ່ວນຮອ້ຍຂຶນ້ໄປ; 

5. ສໍາເນາົ ໃບຢັງ້ຢນືການສາ້ງຕັງ້ ຫຼ ືສນັຍາຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານກອງທນຶຮ່ວມ ທີ່ ຂຶນ້ທະບຽນຈາກ

ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງຕ່າງປະເທດ ສໍາລບັກອງທນຶທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນຮູບແບບສນັຍາ. 
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ມາດຕາ  6 ການພຈິາລະນາການຂໍລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ຫຼ ື ປະຕເິສດ ການອອກລະຫດັ ໃຫແ້ກ່ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັ ໄດຮ້ບັເອກະສານປະກອບ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ 

ເປນັຕົນ້ໄປ. ກລໍະນປີະຕເິສດ ຕອ້ງແຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ. 

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງສາ້ງກນົໄກການຊອກຮູລູ້ກຄາ້ (Know Your Customers/Customer Due 

Diligence ຂຽນຫຍໍ ້KYC/CDD) ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີພຈິາລະນາອອກລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶ

ຕ່າງປະເທດ. 

 

    ໝວດທ ີ3 

4ການເຄື່ ອນໄຫວຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

13ມາດຕາ  7 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

 ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້  

1. ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 

2. ຮບັຮູຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ຫຼ ື ຂໍມູ້ນທີ່ ຕດິພນັກບັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ຕາມລະບຽບການ; 

3. ລາຍງານຕ່ໍ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຫຼ ື ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ເມື່ ອພບົເຫນັ 

ຫຼ ືຮບັຮູ ້ການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັທີ່ ຜດິປກົກະຕ ິຫຼ ືການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ ໃນຂງົເຂດ

ວຽກງານຫຼກັຊບັ; 

4. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ. 

14ມາດຕາ 8  ຂອບເຂດການຖຄືອງຫຼກັຊບັ 

ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ສາມາດຖຄືອງຫຼກັຊບັ ປະເພດຮຸນ້ ຂອງບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ ຫຼ ື

ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຕາມບູລມິະສດິໃດໜຶ່ ງຕາມລໍາດບັ ດັ່ ງນີ:້ 

1.   ຕາມການກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

2.  ຕາມການກາໍນດົຂອງມະຕກິອງປະຊຸມຜູ່ຖຮຸືນ້ ຂອງບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ ຫຼ ືບໍລສິດັ

ຈດົທະບຽນ; 

3.  ຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ເປນັແຕ່ລະກລໍະນ.ີ 

ສໍາລບັການຖຄືອງຫຼກັຊບັປະເພດຮຸນ້ກູ ້ ຫຼ ື ຫຼກັຊບັປະເພດອື່ ນ ແມ່ນປະຕບິດັຕາມມະຕກິອງ

ປະຊຸມຜູ່ຖຮຸືນ້ ຂອງບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ ຫຼ ືບໍລສິດັຈດົທະບຽນ. 

ມາດຕາ 9  ການເປດີບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ  ແລະ ບນັຊຫີຼກັຊບັ  

ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງ

ເປດີ ສອງບນັຊ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ເປດີບນັຊເີງນິຝາກ ກະແສລາຍວນັ ຫຼ ືປະຢດັ ເປນັສະກຸນເງນິກບີສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ນາໍ

ທະນາຄານຕວົແທນເພື່ ອການຊໍາລະ ດວ້ຍຕນົເອງ ຫຼ ືຜ່ານທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ທີ່ ຕນົໄດ ້

ມອບສດິຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ເງນິທີ່ ນາໍເຂົາ້ບນັຊດີັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງເປນັເງນິໂອນຜ່ານ

ລະບບົທະນາຄານ ເທົ່ ານັນ້; 
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2. ເປດີບນັຊຫີຼກັຊບັກບັ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັທີ່ ຕນົມຈີດຸປະສງົໃຊບໍ້ລກິານ ດວ້ຍຕນົເອງ ຫຼ ື ຜ່ານ

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ທີ່ ຕນົໄດມ້ອບສດິຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ. 

15ມາດຕາ  10       ການໂອນເງນິເຂົາ້-ອອກ ສປປ ລາວ 

         ການໂອນເງນິເຂົາ້-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

16ມາດຕາ  11 ການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງສົ່ ງຄໍາສັ່ ງຊື-້ຂາຍຜ່ານບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ທີ່ ຕນົໄດ ້

ເປດີບນັຊຫີຼກັຊບັນາໍ. 

 

ໝວດທ ີ4 

ຂໍຫ້າ້ມ, ການໂຈະ ແລະ ການຍກົເລກີ 

ລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

17ມາດຕາ  12 ຂໍຫ້າ້ມ   

ຫາ້ມຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ອອກລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ອອກເກນີໜຶ່ ງລະຫດັ ໃຫຜູ່້ລງົທນຶຕ່າງປະເທດໜຶ່ ງລາຍ; 

2. ອອກໃຫແ້ກ່ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ທີ່ ບ່ໍມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນການປະພດຶ; 

3. ອອກໃຫແ້ກ່ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຖກືຫາ້ມໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ 

ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

4. ອອກໃຫແ້ກ່ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຖກືກາໍນດົໄວໃ້ນຍດັຕ ິ S/RES/1267 ປ ີ 1999 

S/RES/1373 ປ ີ 2001  ແລະ ຍດັຕອິີື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຂອງສະພາຄວາມໝັນ້ຄງົ ອງົການ

ສະຫະປະຊາຊາດ. 

18ມາດຕາ  13      ການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ  

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສາມາດໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະ 

ເທດ ໃນກລໍະນໃີດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ພບົເຫນັການສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 5 ຂອງລະບຽບ

ສະບບັນີ ້ພາຍຫຼງັໄດອ້ອກລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ;  

2. ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຜດິປກົກະຕ ິ ທີ່ ອາດສົ່ ງຜນົເສຍັຫາຍຕ່ໍ ຜູ່ລງົທນຶ, ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັ

ຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຫຼ ືຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ;  

3. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ມສີດິອໍານາດສງົໄສວ່າເງນິໃນບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໄດມ້າຈາກ

ການກະທໍາຜດິກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືສາກນົ; 

4. ຕາມການສະເໜຈີາກອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດ; 

5. ລະເມດີລະບຽບສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ທີ່ ມີ

ລກັສະນະເບາົ. 
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ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງແຈງ້ກ່ຽວກບັການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົ 

ທນຶຕ່າງປະເທດພອ້ມດວ້ຍເຫດຜນົ ແລະ ກາໍນດົເວລາການແກໄ້ຂຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ

ຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຊາບທນັທ.ີ 

ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຖກືໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ບ່ໍສາມາດເຄື່ ອນໄຫວ

ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັໄດ.້  

ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນວກັສອງຂອງມາດຕານີ ້ຕາມກາໍນດົເວລາ

ທີ່ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ກາໍນດົ.  

  ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງຍກົເລກີການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶ

ຕ່າງປະເທດ ທນັທ ີພາຍຫຼງັຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດແກໄ້ຂບນັຫາສໍາເລດັ ພອ້ມທງັແຈງ້ ສໍານກັງານຄະນະກາໍ

ມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັຊາບ. 

19ມາດຕາ  14 ການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

 ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ມສີດິສັ່ ງໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັ

ຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ກລໍະນ ີ ລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ

ຖກືໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວ. 

ບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວປກົກະຕພິາຍ 

ຫຼງັໄດຮ້ບັການຍກົເລກີການໂຈະການເຄື່ ອນໄຫວລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງ ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

ຕາມການເຫນັດຂີອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ.  

20ມາດຕາ  15    ການຍກົເລກີລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງຍກົເລກີລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ໃນກລໍະນີ

ໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ຂໍຍກົເລກີດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ; 

2. ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ປະເພດສະຖາບນັ ຖກືຍຸບເລກີກດິຈະການ ຫຼ ືລົມ້ລະລາຍ;  

3. ລະເມດີລະບຽບສະບບັນີ ້ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ທີ່ ມີ

ລກັສະນະຮາ້ຍແຮງ; 

4. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທີ່ ມສີດິອໍານາດ ກວດພບົເຫນັເງນິໃນບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໄດມ້າ

ຈາກການກະທໍາຜດິກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືສາກນົ; 

5. ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ບ່ໍແກໄ້ຂຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 13 ວກັສີ່  ຂອງລະບຽບສະບບັ

ນີ.້ 

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງແຈງ້ກ່ຽວກບັການຍກົເລກີລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະ 

ເທດໃຫບໍ້ລສິດັຫຼກັຊບັ ເພື່ ອແຈງ້ຕ່ໍຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຊາບທນັທີ

ກລໍະນ ີຜູ່ລງົ ທນຶຕ່າງປະເທດໃຊບໍ້ລກິານທະນາຄານດູແລຊບັສນິ.  

ການຍກົເລກີລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງປະຕບິດັພາຍຫຼງັສໍາເລດັ

ການສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍຫຼກັຊບັ  ແລະ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບການສະເພາະຂອງຕະຫຼາດ

ຫຼກັຊບັ.  
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ມາດຕາ 16 ການປດິບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 

ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ມສີດິແຈງ້ໃຫທ້ະນາຄານຕວົແທນເພື່ ອການຊໍາລະ 

ປດິບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ກລໍະນ ີ ລະຫດັການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ

ຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ຖກືຍກົເລກີ. 

ກລໍະນ ີ ຫາກພບົເຫນັເງນິໃນບນັຊເີງນິຝາກສໍາລບັຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໄດມ້າຈາກການກະທໍາຜດິກດົ 

ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືສາກນົ ຈະຖກືປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 17   ການສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍຫຼກັຊບັ 

  ການສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

ກລໍະນ ີ ບ່ໍມຫີຼກັຊບັໃນບນັຊຫີຼກັຊບັ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປດິບນັຊຫີຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະ 

ເທດ ທນັທ ີພອ້ມທງັແຈງ້ ໃຫ ້ ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ແລະ ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຊາບທນັທ ີກລໍະນ ີ ຜູ່

ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ໃຊບໍ້ລກິານທະນາຄານດູແລຊບັສນິ.  

ກລໍະນ ີ ມຫີຼກັຊບັຢູ່ໃນບນັຊຫີຼກັຊບັ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ່້ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ ຊາບທນັທ ີ ເພື່ ອໃຫຜູ່້ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ດໍາເນນີການຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັຊບັຂອງ

ຕນົ ໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ເກົາ້ສບິວນັ.  

ກລໍະນ ີ ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ບ່ໍສາມາດດໍາເນນີການຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັຊບັ ຕາມກາໍນດົ ໄວໃ້ນວກັ

ສາມຂອງມາດຕານີ ້ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງດໍາເນນີການຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັຊບັ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມສບິ

ວນັ ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດການຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັຊບັຕາມກາໍນດົເວລາດັ່ ງກ່າວ. ຖາ້ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຍງັບ່ໍສາມາດ

ຂາຍ ຫຼ ື ໂອນຫຼກັຊບັ ໄດ ້ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມສບິວນັ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງສະເໜຂີະຫຍາຍເວລາຕ່ໍ 

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕື່ ມອກີ ແຕ່ບ່ໍເກນີ ສາມສບິວນັ.  

ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການຂາຍ ຫຼ ື ໂອນຫຼກັຊບັ ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປດິບນັຊຫີຼກັຊບັຂອງຜູ່ລງົທນຶ

ຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາຍງານຜນົຂອງການຂາຍ ຫຼ ືໂອນຫຼກັຊບັ ໃຫຕ້ະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຊາບທນັທ.ີ 

ກລໍະນ ີ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ມສີດິອໍານາດ ຫາກກວດພບົເຫນັ ຫຼກັຊບັໃນບນັຊຊີື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ໄດມ້າ

ຈາກກະທໍາຜດິກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ືສາກນົ ການສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍຫຼກັຊບັ ຈະບ່ໍສາ 

ມາດດໍາເນນີການໄດ ້ຈນົກວ່າຈະ ໄດຮ້ບັຄໍາສັ່ ງ ຈາກຜູ່ມສີດິອໍານາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ກລໍະນ ີມກີານສະສາງ ແລະ ຊໍາລະທຸລະກາໍຫຼກັຊບັ ດວ້ຍຮູບແບບການໂອນຫຼກັຊບັ ຕອ້ງປະຕ ິ

ບດັຕາມລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

5ໝວດທ ີ5 

6ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູ່ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູ່ລະເມດີ 

21ມາດຕາ  18 ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູ່ມຜີນົງານ 

22ຕະຫາຼດຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຫຼກັຊບັ, ທະນາຄານດູແລຊບັສນິ, ທະນາຄານຕວົແທນເພື່ ອການຊໍາລະ, 

ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ຜູ່ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັການເຄື່ ອນໄຫວໃນຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ລະບຽບການສະບບັນີ ້ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ ໍແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ. 
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