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ການອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃນຕະຫຼາດຂ ຼັັ້ນໜ ່ ງ 

( ຄ ຼັດຈາກ ວາລະສານ ການທະນາຄານ, ສະບ ຼັບທີ 5 2014 ໃນໜັ້າທີ 52-57 ) 

ຜູັ້ຂຽນ: ທ່ານ ບວົລາໍພ ູຄາໍມະນວີງົ, ສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ 

ຜູັ້ກວດແກັ້: ທ່ານ ນ. ດານວີ ຼັນ ເດດພມົມະເທດ, ສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ 

ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ່ໍປະໂຫຍກທ່ີວາ່ “ການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃນຕະຫຼາດຂ ຼັັ້ນໜ ່ ງ” ເວົັ້າລວມກໍ່ຄືສາໍ

ລ ຼັບປະຊາຊນົ ແລະ ສ ຼັງຄມົລາວ ເວົັ້າສະເພາະ ກໍ່ ແມນ່ສາໍລ ຼັບບ ຼັນດາ ນ ຼັກສ ກສາທ່ີສ ກສາຄ ົັ້ນຄັ້ວາ ຫືຼ 

ບໍລິສ ຼັດທ່ີຕັ້ອງການລະດມົທ ນ  ອາດຄດິວາ່ມ ຼັນເປຼັນເລ່ືອງທ່ີເຮຼັດໃຫັ້ເຮົາເຂົັ້າໃຈຍາກ ແຕຫ່າກທ່ານໃດຫາກ

ໄດັ້ອາ່ນບດົຂຽນຂອງຂັ້າພະເຈົັ້ານີັ້ແລັ້ວ ຂັ້າພະເຈົັ້າເຊື່ ອວາ່ ມ ຼັນຈະກາຍເປຼັນສິ່ ງທ່ີມປີະໂຫຍດ ພັ້ອມທຼັງ

ສັ້າງຄວາມໜັ້າສນົໃຈໃຫັ້ແກທ່່ານບ່ໍຫຼາຍກໍ່ໜັ້ອຍ ຖັ້າຫາກທ່ານສາມາດເຂົັ້າໃຈມ ຼັນແຈ ັ້ງຂ ັ້ນເຊິ່ ງຂັ້າພະເຈົັ້າ

ເອງຂໍນາໍສະເໜີໃຫັ້ບ ຼັນດາທ່ານ ຮ ຼັບຮູັ້ ແລະ ເຈົັ້າໃຈ ຄວາມໝາຍກຽ່ວກ ຼັບຄາໍວາ່: “ການອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກ

ຊ ຼັບໃນຕະຫຼາດຂ ຼັັ້ນໜ ່ ງ” ແມນ່ໝາຍເຖງິ ການທ່ີບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ນາໍເອົາຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃດໜ ່ ງຂອງ

ຕນົ ອອກຈາໍໜ່າຍໃຫັ້ແກຜູ່ັ້ລງົທ ນ ຕ ົັ້ນຕໍກໍ່ ເພ່ືອລະດມົທ ນໄລຍະຍາວ ເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍກດິຈະການ; 

ໃນການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃນຕະຫຼາດຂ ຼັັ້ນໜ ່ ງນີັ້ ຕັ້ອງໄດັ້ຮ ຼັບອະນຍຸາດຈາກ ອງົການຄຸັ້ມຄອງວຽກງານ

ຫຼ ຼັກຊ ຼັບ (ຄະນະກາໍມະການຄຸັ້ມຄອງຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ມຊີື່ ຫຍໍັ້ວາ່ ຄຄຊ). ຫຼ ຼັກຊ ຼັບທ່ີບໍລິສ ຼັດຂອງທ່ານທ່ີຈະໃຊັ້ເປຼັນ

ເຄື່ ອງມທືາງການເງນິ ເພ່ືອລະດມົທ ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດັ້ນ ຼັັ້ນປະກອບດັ້ວຍ ຮຸັ້ນ ແລະ ຮຸັ້ນກູັ້ ຊ ່ ງພວກ

ເຮົາ ສາມາດນຍິາມຄວາມໝາຍຂອງມ ຼັນໄດັ້ ດ ຼັງ່ນີັ້: 

ຮຸັ້ນ ໝາຍເຖງິ ທ ນຂອງບໍລິສ ຼັດທ່ີແບງ່ອອກເປຼັນສ ຼັດສວ່ນທ່ີມມີນູຄາ່ເທ່ົາກ ຼັນ ເຊິ່ ງຜູັ້ຖຮື ຸັ້ນມຖີານະ ເປຼັນ

ເຈົັ້າຂອງບໍລິສ ຼັດ, ຈະໄດັ້ຮ ຼັບສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຕາມອ ຼັດຕາສວ່ນທ່ີຕນົຖຄືອງ; 

ຮຸັ້ນກູັ້ ໝາຍເຖງິ ການກູັ້ຢືມຂອງບໍລິສ ຼັດ ເຊິ່ ງຜູັ້ຖຮື ຸັ້ນກູັ້ມຖີານະເປຼັນເຈົັ້າໜີັ້ ຈະໄດັ້ຮ ຼັບການຊາໍລະຄືນ 

ທຼັງ ຕນົທ ນ ແລະ ດອກເບັ້ຍ ຈາກບໍລິສ ຼັດຕາມທ່ີໄດັ້ກາໍນດົໃນໃບຮຸັ້ນກູັ້. 

 ສາໍລ ຼັບບ ຼັນດາບໍລິສ ຼັດທ່ີມຈີດຸປະສງົໃນການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ເພ່ືອລະດມົທ ນ ເຂົັ້າໃນການ

ຂະຫຍາຍກດິຈະການ  ຕາມທ່ີໄດັ້ກາ່ວມາຂັ້າງເທ່ິງນ ຼັັ້ນ ອາດຕ ຼັັ້ງຄາໍຖາມ ຫືຼ ອາດຈະຄດິໃນໃຈວາ່ ຖັ້າເຮົາ

ຕັ້ອງການທ່ີຈະການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ເພ່ືອລະດມົທ ນແລັ້ວ ເຮົາຈະຕັ້ອງເຮຼັດແນວໃດ? ໄປ

ຂໍອະນຍຸາດນາໍອງົການໃດ ແລະ ມພີາກສວ່ນໃດແດທ່ີ່ກຽ່ວຂັ້ອງ?  ຊ ່ ງພາກສວ່ນກຽ່ວຂັ້ອງເຫ່ົຼານ ຼັັ້ນ ຈະ

ສາມາດຊວ່ຍຫຍ ຼັງໃຫັ້ທ່ານໄດັ້ແດ?່ ສະນ ຼັັ້ນຂັ້າພະເຈົັ້າຈ ່ ງຍາກຂໍແນະນາໍໃຫັ້ບ ຼັນດາທ່ານ ຮ ຼັບຮູັ້ ແລະ 

ເຂົັ້າໃຈແຈ ັ້ງຂ ັ້ນຕື່ ມ ຕ່ໍກ ຼັບບ ຼັນຫາທ່ີທ່ານຂັ້ອງຄາ່ໃຈ ເຊິ່ ງການອອກຈາໍໜາ່ຍຮຸັ້ນ ເພ່ືອລະດມົທ ນ ແມນ່ໄດັ້ 

ເກດີຂ ັ້ນແລັ້ວຢູໃ່ນປະເທດຂອງເຮົາ.   

ຜູັ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນຕະຫຼາດຂ ຼັັ້ນໜ ່ ງ ຕ ົັ້ນຕໍປະກອບດັ້ວຍ: ຄະນະກາໍມະການຄຸັ້ມຄອງຫຼ ຼັກຊ ຼັບ, ສາໍນ ຼັກງານ 

ຄຄຊ, ບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ,  ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ, ບໍລິສ ຼັດກວດສອບ, ບໍລິສ ຼັດທ່ີປ ກສາທາງດັ້ານກດົໝ
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າຍ, ທະນາຄານຕວົແທນ ແລະ ຜູັ້ລງົທ ນ. ຊ ່ ງແຕລ່ະພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງນ ຼັັ້ນ ແມນ່ມທ່ີີຕ ຼັັ້ງ ແລະ 

ພາລະບດົບາດ ດ ຼັງ່ນີັ້: 

ຄະນະກາໍມະການຄຸັ້ມຄອງຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ມຊີື່ ຫຍໍັ້ “ຄຄຊ” ແມນ່ ອງົການຄຸັ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ມພີາລະ

ບດົບາດເປຼັນເສນາທ່ີການໃຫັ້ແກລ່ ຼັດຖະບານໃນການຄຸັ້ມຄອງທາງດັ້ານວຽກງານຫຼ ຼັກຊ ຼັບມະຫາພາກ

ຢາ່ງລວມສນູໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 

ສາໍນ ຼັກງານ ຄະນະກາໍມະການຄຸັ້ມຄອງຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ມຊີື່ ຫຍໍັ້ “ສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ” ແມນ່ກງົຈ ຼັກຊວ່ຍວຽກໃຫັ້ແກ ່

ຄຄຊ ໃນການຈ ຼັດຕ ຼັັ້ງປະຕບິ ຼັດການຄຸັ້ມຄອງ ກຽ່ວກ ຼັບວຽກງານຫຼ ຼັກຊ ຼັບ; 

ບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ໝາຍເຖງິບໍລິສ ຼັດໃດໜ ່ ງ ໄດັ້ນາໍເອົາຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງຕນົອອກຈາໍໜາ່ຍ ຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃຫັ້

ແກຜູ່ັ້ລງົທ ນ ຕາມກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ລວມມ ີສາມຮບູແບບຄ :ື  

ຕວົຢາ່ງ: ບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບຜາ່ນມາປະກອບດັ້ວຍ: ບໍໍລິສ ຼັດຜະລິດ-ໄຟັ້າລາວມະຫາຊນົ, 

ທະນາຄານການຄັ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ ແລະ ບໍລິສ ຼັດລາວເວນີມະຫາຊນົ. 

 

ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ແມນ່ນຕິິບກຸຄນົໜ ່ ງ ເຊິ່ ງການສັ້າງຕ ຼັັ້ງແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ ຕາມກດົໝາຍວາ່ດັ້ວຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ 

ແລະ ລະບຽບວາ່ດັ້ວຍການສັ້າງຕ ຼັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ. ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ມພີາລະ

ບດົທ່ີສາໍຄ ຼັນໃນຕະຫຼາດຂ ຼັັ້ນໜ ່ ງ ເປຼັນຕ ົັ້ນແມນ່ ການຊວ່ຍບໍລິສ ຼັດທ່ີຕັ້ອງການລະດມົທ ນ ກຄໍືບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍ

ໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ດັ້ວຍການເຮຼັດໜັ້າເປຼັນທ່ີປ ກສາທາງດັ້ານການເງນິ (Financial Advisor) ເປຼັນຕ ົັ້ນ: 

ໃຫັ້ຄາໍປ ກສາ ກຽ່ວກ ຼັບການປຼັບປງຸໂຄງສັ້າງດັ້ານການຈ ຼັດຕ ຼັັ້ງ, ການຄຸັ້ມຄອງບໍລິຫານ, ທາງດັ້ານການເງນິ, 

ການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ. ນອກຈາກນ ຼັັ້ນ ຍ ຼັງຊວ່ຍບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃນການກະກຽມເອກະສານ 

ທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງໃນການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ເພ່ືອຍື່ ນຕ່ໍສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ ເພ່ືອຄ ົັ້ນຄັ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາ

ກຽ່ວກ ຼັບການອອກໃບອະນຍຸາດໃນການຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ; ບດົບາດທ່ີສອງຂອງບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບຕ່ໍມາກໍ່ຄືເປຼັນ

ຜູັ້ຄ ໍ ັ້າປະກ ຼັນການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຫືຼວ່າ ຊ່ວຍໃນການຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃຫັ້ແກບໍ່ລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ເພ່ືອ

ຮ ຼັບປະກ ຼັນການອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃນແຕລ່ະຄ ຼັັ້ງນ ຼັັ້ນໃຫັ້ສາໍເລຼັດຜນົ. 

 

ນອກຈາກມບີດົບາດທ່ີສາໍຄ ຼັນໃນຕະຫຼາດຂ ຼັັ້ນໜ ່ ງແລັ້ວ ສວ່ນຢູ່ໃນຕະຫຼາດຂ ຼັັ້ນສອງບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັໍບ ກໍ່ຍ ຼັງມ ີ

ບດົບາດທ່ີສາໍຄ ຼັນຄືກ ຼັນເປຼັນຕ ົັ້ນ ແມນ່ເຮຼັດໜັ້າທ່ີເປຼັນນາຍໜັ້າຊືັ້-ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ(Broker) ໃນການເປຼັນສືກາງ 

ຫືຼ ຕວົແທນ ໃນການສ ົ່ງຄາໍສ ຼັ່ງຊືັ້-ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງຜູັ້ລງົທ ນ(ລູກຄັ້າ)ເຂົັ້າສູລ່ະບບົຊືັ້-ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງ

ຕະຫຼາດຂ ຼັັ້ນສອງ (ຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບລາວ) ຕາມຄາໍສ ຼັ່ງຊືັ້-ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງຜູັ້ລງົທ ນ(ລກູຄັ້າ) ແລະ ເຮຼັດໜັ້າ

ທ່ີ ເປຼັນນ ຼັກຄັ້າຫຼ ຼັກຊ ຼັບ (Dealor) ແມນ່ໝາຍຄວາມວາ່ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບນ ຼັັ້ນ ມຄີວາມສາມາດໃນການຊືັ້-ຂາຍ

ຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃນນາມຕນົເອງໂດຍໃຊັ້ເງນິ ຫືຼ ຫຼ ຼັກຊ ຼັບຂອງບໍລິສ ຼັດເອງ.  
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1) ຕວົຢ່າງ: ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບທ່ີໄດຮ ຼັບການສັ້າງຕ ຼັັ້ງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະກອບມ ີ4 

ບໍລິສ ຼັດ: 1) ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບລັ້ານຊັ້າງມະຫາຊນົ, 2)  ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ທຄຕລ-ກທ ຈາໍກ ຼັດ, 3) 

ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ເອພີເອຼັມລາວ ຈາໍກ ຼັດ ແລະ 4) ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບລາວ-ຈນີ ຈາໍກ ຼັດ. 

 

ບໍລິສ ຼັດກວດສອບ ໝາຍເຖງິ ທ່ີເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ແມນ່ເຮຼັດໜັ້າທ່ີເປຼັນທ່ີປ ກສາທາງດັ້ານບ ຼັນຊີ ແລະ 

ການກວດສອບ (ທບົທວນ ແລະ ກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນິ, ປະສິດທິພາບການດາໍເນນີ

ງານ ແລະ ຄວາມສອດຄອ່ງໃນການຈ ຼັດຕ ຼັັ້ງປະຕິບ ຼັດລະບຽບກດົໝາຍຂອງບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ) 

ຂອງບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຫືຼ ບໍລິສ ຼັດຈດົທະບຽນ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼ ຼັກຊ ຼັບລາວ ໂດຍໃຫັ້ການຢຼັັ້ງຢືນ

ແລະ ມຄີາໍເຫຼັນຕ່ໍເປົັ້າໝາຍທ່ີຖກືກວດສອບດ ຼັ່ງກາ່ວ ເຊິ່ ງບໍລິສ ຼັດກວດສອບທ່ີຜາ່ນການຮ ຼັບຮອງຈາກ ສາໍ

ນ ຼັກງານ ຄຄຊ ລວມມ ີສາມ ບໍລິສ ຼັດຄື: 1) ບໍລິສ ຼັດກວດສອບ ເອີນແອນຢຼັງ(ລາວ)ຈາໍກ ຼັດ 2) ບໍລິສ ຼັດ

ກວດສອບເຄພີເອຼັມລາວຈາໍກ ຼັດ ແລະ 3) ບໍລິສ ຼັດກວດສອບພາສວໍ໌ເຕເີຮົັ້າກບຸເປີັ້(ລາວ)ຈາໍກ ຼັດ.  

ບໍລິສ ຼັດທ່ີປ ກສາທາງດັ້ານກດົໝາຍ ໝາຍເຖງິ ບໍລິສ ຼັດທ່ີ ເຮຼັດໜັ້າທ່ີເປຼັນທ່ີປ ກສາທາງດັ້ານກດົໝາຍໃຫັ້ແກ ່

ບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຫືຼ ບໍລິສ ຼັດຈດົທະບຽນ ດັ້ວຍການໃຫັ້ແນະນາໍ ແລະ ຊວ່ຍບໍລິສ ຼັດດ ຼັງ່ກາ່ວໃນ

ການກະກຽມເອກະສານທາງດັ້ານນຕິິກາໍ, ການຫ ຼັນເປຼັນບໍລິສ ຼັດມະຫາຊນົ ແລະ ຊວ່ຍໃນການສັ້າງ ແລະ 

ປຼັບປງຸບ ຼັນດາລະບຽບການພາຍໃນ, ການເຮຼັດສ ຼັນຍາຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວພ ຼັນກ ຼັບ ບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ. 

ທະນາຄານຕວົແທນ ໝາຍເຖງິ ເປຼັນທະນາຄານທ່ີໄດັ້ຮ ຼັບອະນຍຸາດຈາກ ຄຄຊ/ສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ ໃຫັ້ນ ຼັກ

ລງົທ ນເປີດບ ຼັນຊເີງນິ ເພ່ືອການຊືັ້-ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ; 

ຜູັ້ລງົທ ນ ໝາຍເຖງິ ຜູັ້ລງົທ ນປະເພດບກຸຄນົ ແລະ ຜູັ້ລງົທ ນປະເພດສະຖາບ ຼັນ ລວມທຼັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການເຄື່ ອນໄຫວຊືັ້-ຂາຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ. 

 

ເມ ື່ອບໍລິສ ຼັດມຈີດຸປະສງົ ໃນການອອກຈາໍໜາ່ຍຮຸັ້ນ ຫືຼ ຮຸັ້ນກູັ້ ເພ່ືອລະດມົທ ນ ຕັ້ອງໄດັ້ຂໍອະນຍຸາດ ນາໍ 

ອງົການຄຸັ້ມຄອງວຽກງານຫຼ ຼັກຊ ຼັບ (ຄຄຊ, ສຄຄຊ) ໂດຍມເີງ ື່ອນໄຂຕາມການກາໍນດົໄວັ້ໃນກດົໝາຍວາ່

ດັ້ວຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ດ ຼັງ່ນີັ້:  

1. ການອອກຈາໍໜາ່ຍຮຸັ້ນ ບໍລິສ ຼັດຕັ້ອງຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂຕ ົັ້ນຕໍ ດ ຼັງ່ນີັ້: 

1. ມຖີານະເປຼັນບໍລິສ ຼັດມະຫາຊນົ; 

2. ມສີະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະຢ່າງໜັ້ອຍໜ ່ ງສວ່ນສາມຂອງຈາໍນວນສະມາຊິກສະພາ

ບໍລິຫານທຼັງໝດົ; 

3. ມຄີະນະກາໍມະການກວດກາພາຍໃນ; 

4. ມແີຜນການນາໍໃຊັ້ທ ນ ໂດຍຜາ່ນມະຕຮິ ຼັບຮອງຈາກກອງປະຊູມຜູັ້ຖຮື ຸັ້ນ; 

5. ມເີອກະສານລາຍງານການເງນິທ່ີຜາ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສ ຼັດກວດສອບ; 

6. ມຄີວາມສາມາດສັ້າງກາໍໄລ, ມຖີານະການເງນິທ່ີໝ ຼັັ້ນຄງົ ແລະ ບ່ໍມໜີີັ້ສິັ້ນຄມຸເຄອື; 
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7. ມກີານຢຼັັ້ງຢືນຄວາມພັ້ອມການອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຈາກບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບ; 

8. ມເີງ ື່ອນໄຂອື່ ນ ເພ່ີມເຕມີຕາມການກາໍໄວັ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງ. 

 

ການອອກຈາໍໜາ່ຍຮຸັ້ນກູັ້ ບໍລິສ ຼັດຕັ້ອງຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂ ດ ຼັງ່ນີັ້: 

1. ເປຼັນບໍລິສ ຼັດທ່ີສັ້າງຕ ຼັັ້ງຂ ັ້ນຢາ່ງຖກືຕັ້ອງຕາມກດົໝາຍກຽ່ວຂັ້ອງ; 

2. ມແີຜນນາໍໃຊັ້ທ ນ; 

3. ມເີອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ່ີຜາ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສ ຼັດກວດສອບ; 

4. ມທີະນາຄານດແູລຊ ຼັບສນິ ເພ່ືອຕດິຕາມ ແລະ ດແູລຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູັ້ຖຮື ູັ້ນກູັ້; 

5. ມຍີອດເຫືຼອຮຸັ້ນກູັ້ທ ຼັງໝດົ ຕ ໍາ່ກວ່າ ສາມສບິສວ່ນຮັ້ອຍຂອງມນູຄາ່ຊ ຼັບສນິສດຸທິ; 

6. ມກີາໍໄລສະເລຍ່ສາມປີຄນືຫຼ ຼັງ ພຽງພໍສາໍລ ຼັບການຊາໍລະດອກເບັ້ຍຮຸັ້ນກູັ້ທ ຼັງໝດົໃນໜ ່ ງປີຕ່ໍໜັ້າ; 

7. ມຄີວາມສາມາດໃນການຊາໍລະຕ ົັ້ນທ ນ ແລະ ດອກເບັ້ຍຂອງຮຸັ້ນກູັ້ໃນບັ້ວງທ່ີອອກຜ່ານມາ 

ຕາມກາໍນດົເວລາ ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານອອກຮຸັ້ນກູັ້ເພ່ີມ; 

8. ມເີງ ື່ອນໄຂອື່ ນ ເພ່ີມເຕມີຕາມການກາໍໄວັ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງ. 

 

ພາຍຫຼ ຼັງບໍລິສ ຼັຼັດ ມເີງ ື່ ອນໄຂຄືຂັ້າງນ ຼັັ້ນແລັ້ວ ຈ ່ ງປະກອບສາໍນວນຄາໍຮັ້ອງ ແລະ ເອກະສານ

ປະກອບມາຍ ຼັງ ສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ ເພ່ືອຄ ົັ້ນຄັ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາ ການອອກໃບອະນຍຸາດການອອກຈາໍ

ໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຊ ່ ງປະກອບດັ້ວຍເອກະສານ ດ ຼັງ່ນີັ້: 

1. ຄາໍຮັ້ອງຕາມແບບພິມຂອງ ຄຄຊ; 

2. ສາໍເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກດິ ຫືຼ ສາໍເນົາໃບທະບຽນສາໍປະທານ (ກລໍະນເີປຼັນທລຸະກດິສາໍ

ປະທານ); 

3. ສາໍເນົາໃບຢຼັັ້ງຢືນປະຈາໍຕວົຜູັ້ເສຍອາກອນ; 

4. ກດົລະບຽບບໍລິສ ຼັດ; 

5. ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມຜູັ້ຖຮື ຸັ້ນ ທ່ີຮ ຼັບຮອງການອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ; 

6. ບ ຼັນຊຜີູັ້ຖຮື ຸັ້ນແຕໜ່ ່ ງສວ່ນຮັ້ອຍຂ ັ້ນໄປ; 

7. ສາໍລ ຼັບການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸັ້ນ ຕັ້ອງມໃີບຢຼັັ້ງຢືນຄວາມພັ້ອມ ການອອກຈາໍໜ່າຍຮຸັ້ນ ຈາກ

ບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃດໜ ່ ງ ຫືຼ ສາໍລ ຼັບການອອກຮຸັ້ນກູັ້ ຕັ້ອງມໃີບຢຼັັ້ງຢືນຄວາມພັ້ອມ ການອອກຈາໍ

ໜາ່ຍຮຸັ້ນກູັ້ ຈາກທະນາຄານທລຸະກດິໃດໜ ່ ງ. 

8. ບດົລາຍງານການປະເມນີມນູຄາ່ຊ ຼັບສນິ ສາໍລ ຼັບການອອກຮຸັ້ນກູັ້; 

9. ເອກະສານລາຍງານການເງນິ; 

10. ໜຼັງສຊືວນຊືັ້; 

11. ສ ຼັນຍາການຄ ໍັ້າປະກ ຼັນການອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບກ ຼັບບໍລິສ ຼັດຫຼ ຼັກຊ ຼັບໃດໜ ່ ງ. 
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ພາຍຫຼ ຼັງບໍລິສ ຼັດໄດັ້ຍື່ ນສາໍນວນຄາໍຮັ້ອງ ແລະ ເອກະສານກຽ່ວຂັ້ອງ ຢາ່ງຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຖກືຕັ້ອງ 

ແລັ້ວ. ສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ ຕັ້ອງພິຈາລະນາ ກຽ່ວກ ຼັບ ຄາໍຮັ້ອງຂໍອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບດ ຼັງ່ກາ່ວ ພາຍໃນກາໍ

ນດົເວລາ ສີ່ ສິບຫັ້າວ ຼັນ ນ ຼັບແຕ່ວ ຼັນທ່ີໄດັ້ຮ ຼັບສາໍນວນຄາໍຮັ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບເປຼັນຕ ົັ້ນໄປ. 

ກລໍະນປີະຕິເສດ ສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ ຈະແຈ ັ້ງຕອບມາຍ ຼັງບໍລິສ ຼັດອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບນ ຼັັ້ນຊາບ ຢ່າງເປຼັນ

ລາຍລ ຼັກອ ຼັກສອນ ພັ້ອມດັ້ວຍ ເຫດຜນົ. 

ຫຼ ຼັງຈາກໄດັ້ຮ ຼັບອະນຸຍາດໃຫັ້ອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບຢ່າງເປຼັນລາຍລ ຼັກອ ຼັກສອນຈາກ ສາໍນ ຼັກງານ 

ຄຄຊ ແລັ້ວ ບໍລິສ ຼັດດ ຼັ່ງກາ່ວ ຈະຕັ້ອງດາໍເນນີການຂາຍ ຫືຼ ຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ໃຫັ້ສາໍເລຼັດພາຍໃນເກົັ້າສິບ

ວ ຼັນ ນ ຼັບແຕວ່ ຼັນທ່ີໄດັ້ຮ ຼັບອະນຍຸາດໃຫັ້ອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບເປຼັນຕ ົັ້ນໄປ. ຖັ້າກລໍະນ ີຂາຍ ຫືຼ ອອກຈາໍໜາ່ຍ

ບ່ໍສາໍເລຼັດພາຍໃນກາໍນດົເວລາດ ຼັງ່ກາ່ວ ບໍລິສ ຼັດສາມາດສະເໜຕ່ໍເວລານາໍສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ ໄດັ້ຕື່ ມແຕໃ່ຫັ້ບ່ໍ

ເກນີສາມສບິວ ຼັນ. 

ພາຍຫຼ ຼັງສາໍເລຼັດການອອກຈາໍໜ່າຍເປຼັນທ່ີຮຽບຮັ້ອບແລັ້ວຕັ້ອງລາຍງານຜນົໃຫັ້ແກສ່າໍນ ຼັກງານ 

ຄຄຊ ຊາບ ຢາ່ງເປຼັນລາຍລ ຼັກອ ຼັກສອນ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ຫັ້າວ ຼັນລ ຼັດຖະການ ນ ຼັບແຕວ່ ຼັນສິັ້ນສດຸການ

ອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບເປຼັນຕ ົັ້ນໄປ ແລະ ສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ ຈະອອກໃບຢຼັັ້ງຢືນຕ່ໍການອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ 

ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ຫັ້າວ ຼັນລ ຼັດຖະການ ນ ຼັບແຕວ່ ຼັນໄດັ້ຮ ຼັບການລາຍງານຜນົການອອກຈາໍໜ່າຍຢາ່ງເປຼັນ

ລາຍລ ຼັກອ ຼັກສອນເປຼັນຕ ົັ້ນໄປ ເພ່ືືອບໍລິສ ຼັດຈະນາໍເອົາເປຼັນບອ່ນອີງໃນການໄປຂ ັ້ນທະບຽນເພ່ີມທ ນຢູກ່ະຊວງ

ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄັ້າ (ກລໍະນ ີອອກຈາໍໜາ່ຍຮຸັ້ເພ່ີມທ ນ) ຫຼ ຼັງຈາກນ ຼັັ້ນ ບໍລິສ ຼັດຈ ່ ງຈະສາມາດນາໍໃຊັ້

ທ ນທ່ີຕນົລະດມົໄດັ້ນ ຼັັ້ນ ເພ່ືອນາໍໃຊັ້ເຂົັ້າຕາມແຜນການນາໍໃຊັ້ທ ນຂອງບໍລິສ ຼັດຕ່ໍໄປ. 

ກລໍະນີ ການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຫາກຕ ໍາ່ກວ່າ  ແປດສິບສວ່ນຮັ້ອຍ ໝາຍວາ່ການອອກຈາໍ

ໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບດ ຼັງ່ກ ່າ່ວບ່ໍສາໍເລຼັດ, ບໍລິສ ຼັດດ ຼັ່ງກາ່ວຕັ້ອງສ ົ່ງເງນິຄືນໃຫແກຜູ່ັ້ລງົທ ນໃຫັ້ສາໍເລຼັດພາຍໃນກາໍນດົ

ເວລາ ຫັ້າວ ຼັນລ ຼັດຖະການ ນ ຼັບແຕວ່ ຼັນທ່ີໄດັ້ຮ ຼັບໃບຢຼັັ້ງຢືນການອອກຈາໍໜາ່ຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບເປຼັນຕ ົັ້ນໄປ. 

 

ໝາຍເຫດ: ສາມາດປະສານມາຍ ຼັງ ພະແນກຄຸັ້ມຄອງການອອກຈາໍໜ່າຍຫຼ ຼັກຊ ຼັບ ຂອງສາໍນ ຼັກງານ ຄຄຊ 

ກອ່ນກໍ່ໄດັ້ ທ່ີຢູຕ່ ກສນູການຄັ້າສີເມອືງຊ ຼັັ້ນສາມ, ບັ້ານເພຍວ ຼັດ, ເມອືງສີສ ຼັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ຼັນ 

ເບີັ້ໂທ 021 217770 

 

 

 

 

 


