419 ຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາ ເປັນຕົວແທນແກ່ ທທກ
ິ ານຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາມີປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກ
ເພ່ ອເຮັດໃຫ້ການເຄ່ ອນໄຫວບໍລກ
ັ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຍາດຈາກທະນາຄານ
ການຄ ້ມຄອງເງ ິນຕາຕ່າງປະ ເທດໃນໄລຍະໃໝ່ ຊ່ ງໄດ້ຫນ
ິ ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາ.
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ເປັ ນຮ້ານຕົວແທນຂອງທະ ນາຄານທລະກິດ (ທທກ) ໃນການບໍລກ
ອີງຕາມແຈ ້ງການຂອງຫ້ອງການ ທຫລ ສະບັບເລກທີ 175/ຫກ, ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021 ໃຫ້ຮວ້ ່ າ: ປະຈ
້ ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ 199 ຮ້ານ, ສະຫວັນ
ບັນໃນທົ່ວປະເທດ ມີຮ ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາ ຈໍານວນ 419 ຮ້ານ ທີ່ຕັງຢ
ິ ໍາໄຊ 18 ຮ້ານ, ຊຽງຂວາງ
ນະເຂດ 50 ຮ້ານ, ຈໍາປາສັກ 26 ຮ້ານ, ຫຼວງພະບາງ 22 ຮ້ານ, ບໍ່ແກ ້ວ 20 ຮ້ານ, ບໍລຄ
້
15 ຮ້ານ, ອດົມໄຊ 14 ຮ້ານ, ຄໍາມ່ ວນ 13 ຮ້ານ, ວຽງຈັນ ແລະ ໄຊຍະບລີ ແຂວງລະ 9 ຮ້ານ, ຫຼວງນໍາທາ-ສາລະ
້
ວັນແຂວງລະ 6 ຮ້ານ, ຜົງສາລີ
5 ຮ້ານ, ຫົວພັນ 4 ຮ້ານ, ເຊກອງ 2 ຮ້ານ, ອັດຕະປ 1 ຮ້ານ, ແຂວງໄຊສົມບນ ບໍ່
ທັນມີ; ໃນຈໍານວນດັ່ງກ່ າວ ເປັ ນຮ້ານຕົວແທນຂອງ 9 ທທກ ໃນນີ ້ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່ າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ມີ 86 ຮ້ານ, ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ 124 ຮ້ານ, ທະນາຄານ ຮ່ວມທລະກິດລາວ-ຫວຽດ 89 ຮ້ານ, ທະນາຄານ
ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈໍາກັດ 85 ຮ້ານ, ທະນາຄານມາຣຮານ ເຈແປນ ລາວ ຈໍາກັດ 11 ຮ້ານ, ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິ
ກໍາ ແລະທະນາຄານ ເອສທີ ທະນາຄານລະ 9 ຮ້ານ, ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ 4 ຮ້ານ ແລະທະນາຄານ ບີໄອຊີ
ລາວ ຈໍາກັດ 2 ຮ້ານ.
້
້ ກລົງ ສະບັບເລກທີ 525/ທຫລ, ລົງວັນທີ
ັ , ທຫລ ໄດ້ອອກຂໍຕົ
ເພ່ ອເປັ ນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
15 ກັນ ຍາ 2021 ກ່ ຽວກັບ ການກໍາ ນົດ ອັດ ຕາແລກປ່ ຽນຂອງ ທຫລ, ທທກ ແລະຮ້າ ນແລກປ່ ຽນເງ ິນຕາ ໃຫ້
້ ຄອງຂອງລັດ, ສ້າງເງ່ ອນໄຂໃຫ້ລະບົບທະນາຄານ ສາມາດເຄ່ ອນໄຫວ
ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກຕະຫຼາດ ທີ່ມີການຄມ
້
ິ ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ,ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງ ົບ ປະກອບສ່ວນ ເຂົາໃນການຮັ
ບໍລກ
ກສາສະ
ເຖຍລະພາບດ້ານເງ ິນຕາ ໂດຍກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາຂອງ ທຫລ ມີໜາ້ ທີ່ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນ ອ້າງອີງຂອງ ທຫລ

ລະ ຫວ່າງເງ ິນກີບກັບເງ ິນໂດລາສະຫະລັດປະຈໍາວັນແລະແຈ ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງດັ່ງກ່ າວ ພາຍໃນເວລາ 08:10

້
ັ ດາ ທທກ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາ ນໍາໃຊ້ເປັ ນບ່ອນອີງໃນການ
ໂມງເຊົາຂອງທ
ກໆວັນລັດຖະການ ເພ່ ອໃຫ້ບນ
ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕົນ.
ການແຈ ງ້ ອັດ ຕາແລກປ່ ຽນໃຫ້ແ ກ່ ມວນຊົນ ແມ່ ນ ທທກ ແລະຮ້າ ນແລກປ່ ຽນເງ ິນຕາ ຕ້ອ ງແຈ ງ້ ອັດ ຕາ
້
ີ ານປ່ຽນແປງ
ແລກປ່ຽນຂອງຕົນ ໃຫ້ມ ວນຊົນ ຊາບ ພາຍໃນເວລາ 09:00 ໂມງເຊົາຂອງແຕ່
ລະວັນ, ກໍ ລະນີມ ກ

້ ນແຕ່ລະໄລຍະພາຍໃນວັນດັ່ງກ່ າວຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ການ
ລະຫວ່າງວັນຕ້ອງແຈ ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນ ທີ່ໄດ້ປັບປ່ຽນນັນເປັ
ັ ໃນຮບແບບທີ່ຊັດເຈນຈະແຈ ້ງຢ່ ສະຖານທີ່ບໍລກ
ິ ານ, ເວັບໄຊທ໌ ແລະຜ່ານສ່
ແຈ ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນນັນ້ ຕ້ອງປະຕິບດ
້ ອ
້
້ ງຖກຕອ
້ ງ ຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຕົວຈິງ ສໍາລັບ
ສັງຄົມຮບແບບອ່ ນໆຂອງຕົນ. ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ແຈງ້ ນັນຕ
ບດ
ທກທ ລະກໍາຂອງຕົນ.
ິ ກຄົນ ທີ່ບໍ່ແມ່ ນຮ້ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຕົວແທນຂອງ ທທກ ຕາມ
ໃນກໍລະນີຫາກພົບເຫັນບກຄົນ ຫຼ ນິຕບ
້
ລາຍຊ່ ດັ່ງກ່ າວ ມີການເຄ່ ອນ ໄຫວແລກປ່ຽນເງ ິນຕາ ໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັງທາງພາກລັ
ດ-ພາກເອກະຊົນຕະຫຼອດ
ເຖິງພົນລະເມອງລາວທກທ່ານແຈ ້ງມາຍັງກົມນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ, ທຫລ ຫຼ ກົມຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດ, ກະຊວງປ້ອງ
້ ຂໍໃຫ້ບນ
ັ ດາທ່ານ, ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ
ກັນຄວາມສະຫງ ົບຊາບ; ພ້ອມດຽວນັນ,
ິ ານແລກປ່ຽນເງ ິນຕາຂອງຜບ
້ ່ ໍໄດ້ຮບ
ັ ອະນ ຍາດ
ແລະຕໍາຫຼວດໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການໃຊ້ບໍລກ
້ ່ ເພອຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງ ິນ-ເງ ິນຕາຂອງຊາດ ແລະຂອງປະຊາຊົນເຮົາ.
ທັງນີກໍ

# ຂ່ າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ໃຊ້ເງ ິນກີບທົ່ວທັງຊາດ ສ້າງບົດບາດຄ່ າເງ ິນລາວ

