
 

 
 

 

ຂໍ�ຄວນຮ��ກ�ຽວກັບ
 

ທ�ານຜ��ອ�ານທ່ີຮັກແພງ ເພື່ອເປ�ນສິ່ງຄ��າປະກັນໃຫ�ແກ�

ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຕ�າງໆເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ຕາມມານັ້ນກໍຄື: ເງນິຝາກຂອງພວກເຮາົເຫຼົ�ານັນ້ມີຄວາມປອດໄພ

ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ�ອອກລະບຽບການ ແລະ ຈັດຕັ້ງ

ຄອງວຽກງານດັ�ງກ�າວ. ຊຶ່ງໃນບົດຄວາມສະບັບນີ້

ທ�ານໄດ�ຮັບຊາບ: 

1. ອງົການທ່ີເຮດັໜ�າທີປ່�ກປ�ອງເງນິຝາກ: 

ການຈັດຕ້ັງການເງິນຂອງລັດມີຖານະທຽບເທົ�າກົມ

ຄ��ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

ຊອບທ�າຂອງຜ��ຝາກເງິນທ່ີຝາກໄວ�ນ�າສະຖາບັນການເງິນທ່ີເປ�ນ

2. ສະຖາບນັການເງນິ ທີເ່ປ�ນສະມາຊກິຂອງສ�ານກັງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ

ຈ�ລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ທີ່ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດຈາກ

ທີ່ສ�າງຕັ້ງຂ້ຶນຢ�າງຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ

ບັງຄັບ ສ�ວນສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ຮັບຝາກເງິນ

ລະບຽບທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�. ປ�ດຈ�ບັນທະນາຄານທ�

ແລະ ສະຖານບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ

ສະມາຊິກ ທີ່ຕິດໄວ�ຈ�ດບໍລິການຮັບ-ຝາກເງິນຂອງສະມາຊິກເຫຼົ�ານັ້ນ

3. ການປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ: ແມ�ນການປ�ກປ�ອງສິດ

ທີ່ເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ

ວ�າຜ��ຝາກເງິນຈະໄດ�ຮັບເງິນຝາກຄືນຕາມວົງເງິນປ�ກປ�ອງ

ເງິນທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນ

ວຽກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ເປ�ນນະໂຍບາຍ

ມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນຕໍ�ລະບົບທະນາຄານ ແລະ

ໄດ�ສ�າງຕັ້ງອົງການທີຮ່ັບຜິດຊອບວຽກງານດັ�ງກ�າວ

ຫວຽດນາມ ແມ�ນຈະເອີ້ນວ�າ “ປະກັນໄພເງິນ

ວ�າ “ສະຖາບັນຄ��ມຄອງເງິນຝາກ (Deposit Protection Agency)

ອົງການເຫຼົ�ານັ້ນລ�ວນແລ�ວແຕ�ສ�າງຕັ້ງຂ້ຶນ

ຊອບທ�າຂອງຜ��ຝາກເງິນ ໂດຍຂອບເຂດ

ປະເທດ. 

4. ປະເພດເງນິຝາກທີໄ່ດ�ຮບັການປ�ກປ�ອງ: 

ການເງິນທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ

ເງິນຝາກມີກ�ານົດ ທີ່ເປ�ນສະກ�ນເງິນກີບ

ຂໍ�ຄວນຮ��ກ�ຽວກັບການປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ

ຄ��າປະກັນໃຫ�ແກ�ການດ�າລົງຊີວິດ ຫຼາຍຄົນຈຶງ່ມັກເກັບອອ

ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫວັງຜົນຕອບແທນເປ�ນດອກເບ�ຍ ແຕ�

ນັນ້ມີຄວາມປອດໄພປານໃດ? ດ�ວຍເຫດນີ,້ ເພືອ່ເປ�ນສິ່ງຊ�ວຍ

ຈັດຕັ້ງອງົການກ�ຽວກັບການປ�ກປ�ອງເງິນຝາກຂ້ຶນມາ ເພື່ອເປ�ນເຄື່ອງມື

ບົດຄວາມສະບັບນີ ້ ຜ��ຂຽນຈະມານ�າສະເໜີຂໍ�ມ�ນຈ�ານວນໜ່ຶງກ�ຽວກັບການປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ

: ແມ�ນສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຫຼື Deposit Protection Office (DPO) 

ການຈັດຕ້ັງການເງິນຂອງລັດມີຖານະທຽບເທົ�າກົມ, ເປ�ນນິຕິບ�ກຄົນທ່ີເຄື່ອນໄຫວບໍ�ສະແຫວງຫາຜົນກ�າໄລ

ລາວ ເຮັດໜ�າທີ ່ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການປ�ກປ�ອງສິດ

ສະຖາບັນການເງິນທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງຕົນ; 

ສະມາຊກິຂອງສ�ານກັງານປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ: ປະກອບມີ ທະນາຄານທ�ລະກິດ

ທີ່ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດຈາກ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ

ນຢ�າງຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຕ�ອງໄດ�ເຂ້ົາເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິກຝາກແບບ

ສ�ວນສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ຮັບຝາກເງິນ ກໍ�ຕ�ອງເຂ້ົາເປ�ນສະມາຊິກໂດຍມີມາດຖານເງື່ອນໄຂຄົບຖ�ວນຕາມ

ປ�ດຈ�ບັນທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ອງປ�ອງເງິນຝາກ

ສະຖານບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ 1 ແຫ�ງ ໂດຍບັນດາທ�ານສາມາດສັງເກດໄດ�ຈາກໃບຢ��ງຢ�ນການເປ�ນ

ຝາກເງິນຂອງສະມາຊິກເຫຼົ�ານັ້ນ; 

ແມ�ນການປ�ກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງຜ��ຝາກເງິນທ່ີຝາກໄວ�ກັບ

ສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກດ�ວຍການຄ��ມຄອງຄວາມສ�ຽງຂອງຜ��ຝາກເງິນ ເພື່ອໃຫ�

ວ�າຜ��ຝາກເງິນຈະໄດ�ຮັບເງິນຝາກຄືນຕາມວົງເງິນປ�ກປ�ອງ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບການ

ເງິນທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກນ້ັນ ຕົກຢ��ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ. 

ເປ�ນນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ໃນການປ�ກປ�ອງຜ��ຝາກເງິນ

ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃນ ສປປ ລາວ ຊຶຶ່ງຫຼາຍໆປະເທດແມ�ນ

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ�ງກ�າວຂ້ຶນມາ ຊຶ່ງໃນແຕ�ລະປະເທດກຈໍະມີຊືເ່ອີ້ນແຕກຕ�າງກັນໄປ

ປະກັນໄພເງິນຝາກ (Deposit Insurance of Vietnam), ຣາດຊະອານາຈັກ

Deposit Protection Agency)”, ເຖິງແມ�ນວ�າຈະມີຊື່ເອີ້ນແຕກຕ�າງກັນ

ອົງການເຫຼົ�ານັ້ນລ�ວນແລ�ວແຕ�ສ�າງຕັ້ງຂ້ຶນມາເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດດຽວກັນຄືການປ�ກປ�ອງສິດ

ຂອບເຂດ ແລະ ວິທີການປ�ກປ�ອງກໍຈະຂ້ຶນກັບການກ�ານົດ ແລະ ສະພາບການ

: ໄດ�ແກ�ເງ ິນຝາກຂອງບ�ກຄົນ, ນິຕິບ�ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ

ສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຊຶ່ງປະກອບດ�ວຍ: ເງ ິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ນເງິນກີບ ແລະ ສະກ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ; 

ການປ�ກປ�ອງເງນິຝາກ 

ເກັບອອມເງິນດ�ວຍການໄປຝາກນ�າ

ແຕ�ຄ�າຖາມໜ່ຶງທີ່ມັກເກີດຂ້ຶນ

ຊ�ວຍຄ��າປະກັນໃຫ�ແກ�ຜ��ຝາກເງິນ 

ເພື່ອເປ�ນເຄື່ອງມື ແລະ ເຮັດໜ�າທີ່ຄ��ມ

ການປ�ກປ�ອງເງິນຝາກໃຫ�ບັນດາ

Deposit Protection Office (DPO) ເປ�ນ

ງຫາຜົນກ�າໄລ ໂດຍຢ��ພາຍໃຕ�ການ

ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການປ�ກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ

ທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ

ສປປ ລາວ ຊຶ່ງທະນາຄານທ�ລະກິດ

ຕ�ອງໄດ�ເຂ້ົາເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິກຝາກແບບ

ກໍ�ຕ�ອງເຂ້ົາເປ�ນສະມາຊິກໂດຍມີມາດຖານເງື່ອນໄຂຄົບຖ�ວນຕາມ

ລະກິດທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ອງປ�ອງເງິນຝາກ ມີຈ�ານວນ 42 ແຫ�ງ 

ບັນດາທ�ານສາມາດສັງເກດໄດ�ຈາກໃບຢ��ງຢ�ນການເປ�ນ

ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງຜ��ຝາກເງິນທ່ີຝາກໄວ�ກັບສະຖາບັນການເງິນ

ເພື່ອໃຫ�ເກີດຄວາມໝ້ັນໃຈໄດ�

ໄລຍະເວລາທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນລະບຽບການ ຖ�າຫາກສະຖາບັນການ

ໃນການປ�ກປ�ອງຜ��ຝາກເງິນ ເພື່ອໃຫ�

ແມ�ນໄດ�ໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນ ໂດຍ

ແຕກຕ�າງກັນໄປ ຍົກຕົວຢ�າງ ສສ 

ຣາດຊະອານາຈັກໄທ ແມ�ນຈະເອີນ້

ວ�າຈະມີຊື່ເອີ້ນແຕກຕ�າງກັນກໍຕາມ ແຕ�

ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ

ສະພາບການຕົວຈິງຂອງແຕ�ລະ

ການຈັດຕ້ັງ ທີ່ຝາກໄວ�ກັບສະຖາບັນ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ເງ ິນຝາກປະຢ�ດ ແລະ 



5. ເວລາທີຜ່��ເງນິຝາກໄດ�ຮບັການປ�ກປ�ອງ: ຜ��ຝາກເງິນຈະໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງເງິນຝາກໂດຍທັນທີ ທີ່ເປ�ດບັນຊີເງິນຝາກກັບສະຖາ

ບັນການເງິນທີສ່ະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຊຶ່ງບໍ�ຈ�າເປ�ນຕ�ອງລົງທະບຽນ ຫຼື ຂຽນແບບຟອມໃດໆ. ໃນກໍລະນີທີ່

ສະມາຊິກແຫ�ງນັ້້ນໄດ�ຖືກຢ��ງຢ�ນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ຜ��ຝາກເງິນສາມາດດ�າເນີນການຂໍຮັບເງິນຈາກສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງນິ

ຝາກໄດ�ຕາມການປະກາດ ຫຼື ແຈ�ງການຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

6. ເງນິປ�ກປ�ອງ: ແມ�ນເງິນທ່ີສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກຕ�ອງຈ�າຍຄືນໃຫ�ແກ�ຜ��ຝາກເງິນເມ່ືອສະຖາບັນການເງິນໃດໜ່ຶງທີ່ສະມາ 

ຊກິຂອງຕົນຕົກຢ��ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ. ໂດຍຜ��ຝາກເງິນຈະໄດ�ຮັບເງິນປ�ກປ�ອງ ໃນວົງເງິນປ�ກປ�ອງສ�ງສ�ດເທົ�ານັ້ນ ສ�ວນຍອດ

ເງິນທ່ີເກີນວົງເງິນປ�ກປ�ອງ ແມ�ນໃຫ�ສະເໜີຕໍ�ຄະນະຊ�າສະສາງ ເພື່ອທົດແທນຄືນພາຍຫຼັງທີ່ສານໄດ�ຕັດສິນໃຫ�ສະຖາບັນການເງນິ

ລົ້ມລະລາຍແລ�ວ. ຊຶ່ງວົງເງິນປ�ກປ�ອງສ�ງສ�ດທີ່ຜ��ຝາກເງິນຈະໄດ�ຮັບຈາກສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກແມ�ນ ຈ�ານວນ ຫ�າສບິລ�ານ 

(50.000.000) ກີບ ຕໍ�ຜ��ຝາກເງິນໜ່ຶງລາຍທີ່ຝາກໄວ�ນ�າສະມາຊິກໜ່ຶງແຫ�ງ ໂດຍຄິດໄລ�ລວມທ�ກສະກ�ນເງິນ ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ 

ດອກເບ�ຍ ທົ�ວລະບົບສາຂາ ຫຼື ໜ�ວຍບໍລິການຂອງສະມາຊິກແຫ�ງນັ້ນ ແລະ ລວມທ�ກບັນຊີເງິນຝາກ. ໃນກໍລະນີຍອດບັນຊີເງິນ

ຝາກຂອງຜ��ຝາກເງິນ ລວມທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ�ຍ ບໍ�ເກີນວົງເງິນປ�ກປ�ອງສ�ງສ�ດ (ຫ�າສີບລ�ານກີບ) ເງ ິນຝາກດັ�ງກ�າວແມ�ນ

ຈະໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງທັງໝົດ (ໝາຍວ�າ:ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຈະຈ�າຍຄືນເງິນຝາກທັງໝົດໃຫ�ແກ�ຜ��ຝາກເງິນ ກ�ອນ

ສານຕັດສິນໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນລ້ົມລະລາຍ); 

7. ວທິ ີຫຼື ຂັນ້ຕອນການຮບັເງນິປ�ກປ�ອງ: ພາຍຫຼັງທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຢ��ງຢ�ນສະພາລົ້ມລະລາຍຂອງສະຖາບັນການເງິນ

ໃດໜ່ຶງທີ່ເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ອງເງິນຝາກ ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກຕ�ອງໄດ�ກະກຽມ ແລະ ວ�າງແຜນຈ�າຍເງິນ

ປ�ກປ�ອງໃຫ�ແກ�ຜ��ຝາກເງິນ ບົນພ້ືນຖານການສະເໜີຂອງສະມາຊິກທີ່ຢ��ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍແຫ�ງນັ້ນ, ພາຍຫຼັງໄດ�ຮັບການ

ສະເໜີພ�ອມທັງປະກອບຂໍ�ມ�ນເອກະສານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຢ�າງຖືກຕ�ອງຄົບຖ�ວນແລ�ວ ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກຈະປະກາດໃຫ�ຜ��

ຝາກເງິນຊາບ ກ�ຽວກັບແຜນການຈ�າຍຄືນເງິນປ�ກປ�ອງ ພ�ອມທັງກ�ານົດວັນເວລາ, ສະຖານທີ ່  ແລະ ວິທີການຮັບເງິນປ�ກປ�ອງ

ຜ�ານສ່ືມວນຊົນ. ຊຶ່ງຜ��ຝາກເງິນສາມາດຮັບເງິນປ�ກປ�ອງ ໂດຍປະກອບເອກະສານຂໍຮັບເງິນປ�ກປ�ອງ ຕາມແບບພິມທີ່ສ�ານັກງານ

ປ�ກປ�ອງເງິນຝາກກ�ານົດໄວ� ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ�ມ້ືເລີ່ມປະກາດໃຫ�ມາຍື່ນເອກະສານ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜ��ຝາກເງິນ ບໍ�ມາ

ຍື່ນເອກະສານຕາມກ�ານົດເວລາດັ�ງກ�າວ ຜ��ຝາກເງິນສາມາດສະເໜີຂໍຮັບເງິນຝາກລວມທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ�ຍ ກັບຄະນະຊ�າ

ລະສະສາງ ພາຍຫຼັງທີ່ສານຕັດສິນໃຫ�ສະຖາບັນການເງິນແຫ�ງນັ້ນລົ້ມລະລາຍ; 

8. ສດິຂອງຜ��ຝາກເງນິ: ຜ��ຝາກເງິນ ມີສິດໃນການສຶກສາຂໍ�ມ�ນຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນກ�ຽວກັບນະໂຍບາຍ

ປ�ກປ�ອງເງິນຝາກຢ�າງລະອຽດກ�ອນຕັດສິນໃຈເປ�ດບັນຊີເງ ິນຝາກ, ໄດ�ຮັບຂໍ�ມ�ນກ�ຽວກັບການປ�ກປ�ອງເງິນຝາກຈາກສະມາຊິກ 

ແລະ ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ, ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຕາມວົງເງິນປ�ກປ�ອງ ແລະ ຕາມກ�ານົດເວລາ ພ�ອມທັງ

ຮ�ອງທ�ກຕໍ�ການຈັດຕ້ັງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ຫາກມີການລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງຕົນ; 

 

ທ�ານຜ��ອ�ານທ່ີຮັກແພງ ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງນັ້ນ ກແໍມ�ນຂໍ�ຄວນຮ��ຈ�ານວນໜ່ຶງກ�ຽວກັບການປ�ກປ�ອງເງິນຝາກຊຶ່ງການປ�ກປ�ອງເງິນ

ຝາກນີ້ຖືເປ�ນສິ່ງສ�າຄັນ ທີ່ຊ�ວຍຮັບປະກັນຄວາມສ�ຽງຂອງບັນດາທ�ານໂດຍສະເພາະຜ��ຝາກເງິນເພື່ອໃຫ�ໄດ�ຮັບເງິນຝາກຄືນເມ່່ືອທະນາຄານ 

ທ�ລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນທ່ີໄປຝາກເງິນນ�ານັັ້ນລ້ົມລະລາຍ ທັງເປ�ນການສ�າງຄວາມເຊື່ອໝ້ັນໃຫ�ແກ�ສັງຄົມຕໍ�ລະບົບສະຖາບັນການ

ເງິນ ແລະ ປະກອບໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບການເງິນ-ເງນິຕາຢ�� ສປປ ລາວອີກດ�ວຍ. 

ທ�າຍນີ,້ ຫວັງຢ�າງຍິ່ງວ�າຂໍ�ມ�ນທ່ີໄດ�ນ�າສະເໜີໄປນັ້ນຈະເປ�ນປະໂຫຍດແກ�ບັນດາທ�ານ ຖ�າຫາກທ�ານຜ��ອ�ານທ�ານໃດມີຄວາມ

ສົນໃຈ ຫຼື ຕ�ອງການສຶກສາຂໍ�ມ�ນເພີ່ມຕື່ມກ�ຽວກັບຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານ ກໍສາມາດເຂ້ົາໄປທີ ່ເວັບໄຊ www.bol.gov.la 

# ໂດຍ: ນ. ຄ�າເບົາ້ ສ�ວລໍະວງົ ກມົນຕິກິ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ  

  


