
 

 

 

 

ລະ

ໃນໄລຍະຜ�ານມາ, ມັກໄດ�ຍິນ ຫຼື 

ເຕັ້ນ ແລະ ແອບອ�າງວ�າສາມາດລະດົມແຫຼ�ງທຶນທີ່ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດຈ�ານວນ

ເຮົາ ເຮັດໃຫ�ມີຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງຫຼົງເຊື່ອຢາກລວຍທາງລັດ

ຢ��ງຢ�ນໃດໜ່ຶງທີ່ຈະນ�າໄປຫາແຫຼ�ງທຶນຈາກພາຍນອກ

ຜົນຕອບແທນສ�ວນແບ�ງໃນຕໍ�ໜ�າ. ແຕ�ສ�ດທ�າຍກໍ�

ຈິດຕະສາດສັງຄົມ. 
ຫຼ�າສ�ດ, ກໍ�ມີເອກະສານຂອງຄົນໆໜ່ຶງທີ່ມີໂຕເລກຫຼັກຕື້

ຢ�າງໃດ? ມັນບໍ�ມີໂຕຕົນ, ການນ�າເງິນເຂ້ົາ-

ປະເທດທີ່ຈະໂອນເຂ້ົາມາ, ມັນຈະບໍ�ໄດ�ມາແບບ

ກົນອ�ບາຍຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງໃຫ�ຄົນໆນັ້ນຕ�ອງສົ�ງເງ ິນຄ�າທ�ານຽມ

ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດຊື່ໆ ຫຼ ື ຄ�ວາປານ��າເປ��າ”.

ລວຍທາງລັດ ໂດຍຂາດຈິດສ�ານຶກໃນການເບ່ິງ ແລະ ໄຈ�ແຍກໂອກາດທ່ີຈະໄດ�ແຫຼ�ງທຶນດັ�ງກ�າວ ມາແບບງ�າຍດາຍ

ດັ�ງກ�າວ ກໍ�ຕົກໂງ� ຫຼື ຕາຍທັງເປ�ນ ໂດຍບໍ�ຮ��ຕົວ, 

ຫຼື ສາກົນຂຶ້ນບັນຊີດ�າ. 
ໃນໄລຍະຜ�ານມາປະເທດເຮົາ ໄດ�ມີນະໂຍບາຍເປ�ດ

ດ�ານແຫຼ�ງທຶນເພື່ອພັດທະນາ ແຕ�ຕ�ອງຮັບປະກັນວ�າແຫຼ�ງທຶນເຫຼົ�ານັ້ນ

ຕົນ, ຫາກມີຈິງແທ�ກໍ�ບໍ�ຈ�າເປ�ນຈະກະໂດດໂລດເຕັ້ນ

ຕົວຈິງ ໃຫ�ບ�ກຄົນທ່ີອ�າງຕົນວ�າມີເງິນມະຫາສານ

ໂອນເຂ້ົາບັນຊີຂອງຜ��ທີ່ແລ�ນວ້ິງເຕັ້ນຜ�ານທະນາຄານ

(ເລກທີ 034/ປປທ, ລົງວັນທີ 30-01-2015),

ລາວ ສາມາດໂອນເງິນຕາຕ�າງປະເທດເຂ້ົາ ສປປ

ລາວ ລະບ�ໄວ�ວ�າ: ຜ��ມີ ແລະ ບໍ�ມີພ�ມລ�າເນົາຢ�� ສປປ 

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ກ�ານົດ, ຖ�າເກີນຈ�ານວນດັ�ງກ�າວຕ�ອງແຈ�ງຕໍ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ພາສີປະຈ�າດ�ານຊາຍແດນ ເພື່ອອອກເອກະສານຢ��ງຢ�ນ

ນມີີເອກະສານຢ��ງຢ�ນກ�ຽວກັບການນ�າເງິນຕາເຂ້ົາ

ສປປ ລາວ. 

ສະເພາະການນ�າທຶນເຂ້ົາ-ອອກ ສປປ ລາວ ຢ��

ລະບ�ວ�າ: ບ�ກຄົນ, ນິຕບິ�ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

ບົບທະນາຄານ ແລະ ເປ�ດບັນຊເີງິນຝາກນ�າທະນາ

ຖຸເຂ້ົາມາຕົວຈິງນ້ັນຕ�ອງນ�າເອກະສານມາຢ��ງຢ�ນນ�າທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕາມ

 

 

ລະວັງ ! ເງນິຜີ. 
 

ມັກໄດ�ຍິນ ຫຼື ພົບເຫັນເອກະສານທີ່ອ�າງວ�າຈະນ�າແຫຼ�ງທຶນມະຫາສານໂດຍມີ

ສາມາດລະດົມແຫຼ�ງທຶນທີ່ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດຈ�ານວນຫຼາຍໆຕືໂ້ດລາຈາກຕ�າງປະ

ຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງຫຼົງເຊື່ອຢາກລວຍທາງລັດ ແລະ ແລ�ນຫາຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄ�ວາ ຫຼື 

ພາຍນອກ ແລະ ມີຄົນບາງກ��ມກໍ�ສົມຍອມເສຍເງິນ-ເສຍຄ�າຂອງຕົນລົງທຶນໄປກ�ອນ ເພື່ອຫວັງ

ທ�າຍກໍ�ບໍ�ໄດ�ຮັບອີ່ຫຍັງເລີຍ ມັນເປ�ນພຽງກົນອ�ບາຍຫຼອກລວງ

ກໍ�ມີເອກະສານຂອງຄົນໆໜ່ຶງທີ່ມີໂຕເລກຫຼັກຕືໂ້ດລາ ໂດຍຊ�ຽວຊານການເງິນທ�ານ

-ອອກຕ�ອງຜ�ານຂະບວນການຂ້ັນຕອນການກວດກາຕາມລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ

ແບບເປ��າໆຄ�າຍດັ�ງຝ�ນ. ທີ່ແທ�ຈິງແລ�ວ ເງິນດັ�ງກ�າວແມ�ນບໍ�ມີ

ກົນອ�ບາຍຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງໃຫ�ຄົນໆນັ້ນຕ�ອງສົ�ງເງ ິນຄ�າທ�ານຽມ-ຄ�າຜ�ານ ແລະ ຄ�າຕ�າງໆໄປໃຫ�ເຂົາລ�າໆ

”. ບັນຫາຂອງຄົນເຮົາ ແມ�ນເກີດຈາກຄວາມໂລບມາກໂລພາ

ລວຍທາງລັດ ໂດຍຂາດຈິດສ�ານຶກໃນການເບ່ິງ ແລະ ໄຈ�ແຍກໂອກາດທ່ີຈະໄດ�ແຫຼ�ງທຶນດັ�ງກ�າວ ມາແບບງ�າຍດາຍ

 ຍິ່ງໄປກວ�ານັ້ນ ຜ��ທີ່ວ້ິງເຕັ້ນມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ອາດຕົກເປ�ນເປ��າໝາຍຂອງການຟອກເງິນ 

ປະເທດເຮົາ ໄດ�ມີນະໂຍບາຍເປ�ດກວ�າງຮັບເອົາການລົງທຶນຈາກຕ�າງປະເທດ ແລະ 

ນາ ແຕ�ຕ�ອງຮັບປະກັນວ�າແຫຼ�ງທຶນເຫຼົ�ານັ້ນແມ�ນບໍ�ໄດ�ມາຈາກການກະທ�າທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ເຕັ້ນ ແລ�ນໄປຫາຜ��ນັ້ນ-ຜ��ນີ້ ເພື່ອອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ຕົນເອງ

ຕົວຈິງ ໃຫ�ບ�ກຄົນທ່ີອ�າງຕົນວ�າມີເງິນມະຫາສານໃຫ�ໂອນເຂ້ົາມາຈ�ານວນໃດໜ່ຶງກ�ອນ ເພື່ອເປ�ນການພິສ�ດເບ່ິງວ�າມັນມີແທ� ຫຼື ບໍ�

ທະນາຄານທ�ລະກິດໃດໜ່ຶງຢ�� ສປປ ລາວ. ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ 

, ມາດຕາ 13 ການໂອນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ລະບ�ວ�າ: ຜ��ມີ ແລະ ບໍ�ມີພ�ມລ�າເນົາຢ�� ສປປ 

ລາວ ສາມາດໂອນເງິນຕາຕ�າງປະເທດເຂ້ົາ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ�ຈ�າກັດຈ�ານວນ. ມາດຕາ 14 ການນ�າເງິນຕາເປ�ນເງິນສົດເຂ້ົາ

ຜ��ມີ ແລະ ບໍ�ມີພ�ມລ�າເນົາຢ�� ສປປ ລາວ ສາມາດນ�າເງິນຕາເປ�ນເງິນສົດເຂ້ົາ ສປປ ລາວ ຕາມຈ�ານວນທີ່ທະນາຄານ

ຖ�າເກີນຈ�ານວນດັ�ງກ�າວຕ�ອງແຈ�ງຕໍ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ພາສີປະຈ�າດ�ານຊາຍແດນ ເພື່ອອອກເອກະສານຢ��ງຢ�ນ

ເຂ້ົາ ສປປ ລາວ ສາມາດແຈ�ງຕໍ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ພາສີປະຈ�າດ�ານຊາຍແດນເພື່ອ

ປ ລາວ ຢ��ມາດຕາ 24 ການນ�າທຶນເຂ້ົາມາລົງທຶນຂອງຕ�າງປະ

ຕັ້ງຂອງຕ�າງປະເທດທ່ີມີຈ�ດປະສົງມາລົງທຶນຢ�� ສປປ ລາວ ຕ�ອງ

ນາຄານທ�ລະກິດທີຕ່ັ້ງຢ�� ສປປ ລາວ. ການນ�າທຶນທີເ່ປ�ນເງິນ

ນ�າທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການ.  

ໂດຍມີກ��ມຄົນຈ�ານວນໜ່ຶງໄດ�ວ້ິງ

ປະເທດເພື່ອຈະນ�າເຂ້ົາມາບ�ານ

ຄົ້ນຄ�ວາ ຫຼື ຂໍໃຫ�ອອກເອກະສານ

ຄ�າຂອງຕົນລົງທຶນໄປກ�ອນ ເພື່ອຫວັງ

ເປ�ນພຽງກົນອ�ບາຍຫຼອກລວງ, ສ�າງຄວາມປ��ນປ�ວນຕໍ�

ທ�ານໜ່ຶງບອກວ�າ: “ຈະເຊື່ອໄດ�

ຂ້ັນຕອນການກວດກາຕາມລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ

ມີໂຕຕົນ (ເງນິຜ)ີ ເປ�ນພຽງ

ລ�າໆ; ແຕ�ໃນທີ່ສ�ດຜ��ນັ້ນໆກໍ�ຈະ

ບັນຫາຂອງຄົນເຮົາ ແມ�ນເກີດຈາກຄວາມໂລບມາກໂລພາ-ກິເລດຕັນຫາ ຫວັງຢາກ

ລວຍທາງລັດ ໂດຍຂາດຈິດສ�ານຶກໃນການເບ່ິງ ແລະ ໄຈ�ແຍກໂອກາດທ່ີຈະໄດ�ແຫຼ�ງທຶນດັ�ງກ�າວ ມາແບບງ�າຍດາຍ, ໃນທີ່ສ�ດ ບ�ກຄົນ

ຍິ່ງໄປກວ�ານັ້ນ ຜ��ທີ່ວ້ິງເຕັ້ນມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ອາດຕົກເປ�ນເປ��າໝາຍຂອງການຟອກເງິນ 

ເທດ ແລະ ມີຄວາມຕ�ອງການທາງ

ບໍ�ໄດ�ມາຈາກການກະທ�າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ມີແຫຼ�ງທີ່ມາທີ່ມີຕົວ

ຜ��ນີ້ ເພື່ອອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ແກ�ຕົນເອງ, ຖ�າຫາກມີເງິນ

ກ�ອນ ເພື່ອເປ�ນການພິສ�ດເບ່ິງວ�າມັນມີແທ� ຫຼື ບໍ�? ໂດຍ

ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ 

ຜ��ມີ ແລະ ບໍ�ມີພ�ມລ�າເນົາຢ�� ສປປ 

ການນ�າເງິນຕາເປ�ນເງິນສົດເຂ້ົາ-ອອກ ສປປ 

ລາວ ສາມາດນ�າເງິນຕາເປ�ນເງິນສົດເຂ້ົາ ສປປ ລາວ ຕາມຈ�ານວນທີ່ທະນາຄານ

ຖ�າເກີນຈ�ານວນດັ�ງກ�າວຕ�ອງແຈ�ງຕໍ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ພາສີປະຈ�າດ�ານຊາຍແດນ ເພື່ອອອກເອກະສານຢ��ງຢ�ນ. ໃນກລໍະ

ມາດແຈ�ງຕໍ�ເຈົ້າໜ�າທີ່ພາສີປະຈ�າດ�ານຊາຍແດນເພື່ອນ�າເງນິຕານັ້ນອອກ 

ປະເທດໃນກົດໝາຍດັ�ງກ�າວໄດ�

ປ ລາວ ຕ�ອງນ�າເງ ິນທຶນເຂ້ົາມາຜ�ານລະ

ເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະ ເປ�ນວັດ



ພ�ອມນີ້, ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍຂອງ   

ສປປ ລາວ (ສະບັບເລກທ ີ012/ປປທ, ລົງວັນທ ີ04.02.2015) ມາດຕາ 26 ລະບ�ໄວ�ວ�າ: ການພົວພັນກັບທະນາຄານຕົວແທນ; ສະຖາ

ບັນການເງິນທ່ີມີການພົວພັນທ�ລະກິດກັບທະນາຄານຕົວແທນ ຫຼື ມີການພົວພັນອືນ່ທີຄ່�າຍຄືກັນຕ�ອງປະຕບັິດດັ�ງນີ້: 1. ກວດກາຄືນຖາ

ນະນຕິບິ�ກຄົນຂອງທະນາຄານຕົວແທນທີຕ່ົນພົວພັນທ�ລະກິດນ�າ; 2. ເກັບກ�າຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານກ�ຽວກັບລັກສະນະດ�າເນີນທ�ລະກິດຂອງທະ

ນາຄານຕົວແທນ; 3. ປະເມີນກ�ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ການດ�າເນີນວຽກງານຄ��ມຄອງ ແລະ ກວດກາຂອງທະນາຄານຕົວແທນ; ປະ

ເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍຂອງທະນາຄານ

ຕົວແທນ ແລະ 5. ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ�ຽວຂ�ອງໃນການເປ�ດສາຍພົວພັນທ�ລະກິດກັບທະນາຄານຕົວແທນ. 

ຖ�າວ�າທະນາຄານຕົວແທນຫາກມີການພົວພັນທ�ລະກິດ ຫຼື ເຮັດທ�ລະກ�າກັບທະນາຄານທ່ີບໍ�ມີຕົວຕົນ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກ��ມນ້ັນ 

ຫົວໜ�ວຍທີ່ມີໜ�າທີ່ລາຍງານ ຕ�ອງບໍ�ສ�າງ ຫຼື ບໍ�ສືບຕໍ�ສາຍພົວພັນທ�ລະກິດກັບທະນາຄານຕົວແທນ ຫຼື ບໍລິສັດໃນກ��ມດັ�ງກ�າວ.ໃນກົດ  

ໝາຍດັ�ງກ�າວ, ມາດຕາ 50 ໄດ�ມີຂໍ�ຫ�າມທົ�ວໄປ ໄດ�ລະບ�ວ�າ: ຫ�າມບ�ກຄົນ, ນິຕິບ�ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງມີພຶດຕິກ�າກ�ຽວກັບວຽກງານ

ຕ�ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍຄື: 1). ພົວພັນ ຫຼື ເຂ້ົາຮ�ວມກັບການຟອກເງິນ ແລະ 

ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ; 2). ພົວພັນທ�ກຮ�ບແບບ ຫຼື ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອແກ�ຜ��ຟອກເງິນ ແລະ  ຜ��ສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�

ການກໍ�ການຮ�າຍ; 3). ເປ�ນສ່ືກາງ, ໃຫ�ສິນບົນແກ�ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ�າທີ່ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ອ່ືນໆ. 

ທັງໝົດນ້ີ ຄືສ�ວນໜ່ຶງຂອງປະກົດການຫຍໍ�ທໍ�ທີເ່ກີດຂ້ຶນໃນສັງຄົມ ຊຶ່ງເປ�ນຂະບວນການທີ່ກ�າລັງແຜ�ຫຼາຍ, ເປ�ນໄພອັນຕະລາຍ

ຮ�າຍແຮງຊຶ່ງກໍ�ໃຫ�ເກີດຄວາມບໍ�ສະຫງ ົບທາງສັງຄົມຈາກພຶດຕິກ�າຂອງການສໍ�ໂກງເຄື່ອນໄຫວຂອງກ��ມຄົນບໍ�ດີດັ�ງກ�າວ; ສະນັ້ນເພື່ອຕ�ານ

ແລະ ສະກັດກັ້ນບັນຫານີ,້ ຂໍໃຫ�ທ�ກພາກສ�ວນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ-ພາກເອກະຊົນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ເຈົ້າໜ�າທີທ່�ກພາກສ�ວນຕ�ອງ

ເປ�ນເຈົ້າການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຢ�າໄດ�ຫຼົງເຊື່ອຕໍ�ກົນອ�ບາຍຂອງກ��ມຄົນພວກນ້ີຢ�າງເດັດຂາດ, ພວກເຮົາຕ�ອງໃຫ�ການຮ�ວມມື

ກັບເຈົ້າໜ�າທີ,່ ຊອກໃຫ�ເຫັນບ�ກຄົນ ຫຼື ກ��ມແກ�ງດັ�ງກ�າວທີໄ່ດ�ເຄື່ອນໄຫວຂ້ີຕົວະ-ຫຼອກລວງເອົາເງ ິນຄ�າ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ; 

ຕ�ອງພ�ອມກັນເດັດດ�ຽວທັບມ�າງກ��ມຄົນເຫຼົ�ານີ້ໃຫ�ໝົດໄປຈາກສັງຄົມລາວ. 

#ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 




