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ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ 

 
ສະຖາບນັການເງນິ ແມ່ນຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານຜະລດິຕະພນັທາງການເງນິ ທ ່ ໄດ ູ້ຮບັການຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັຢ່າງ

ເປັນທາງການຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ມ ບດົບາດສໍາຄນັຕໍ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງປະເທດ 
ເນ ່ ອງຈາກການບໍລກິານທາງການເງນິ ເປັນການປະກອບເງນິທນຶທ ່ ເປັນປັດໃຈສໍາຄນັຕໍ່ ການດໍາເນ ນທຸລະກດິ ຫ   ດໍາ 
ເນ ນກດິຈະການຕ່າງໆ, ໃນນ ູ້ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິ ກໍ່ ມ  ຄວາມຈາໍເປັນຕ ູ້ອງໄດ ູ້ຮ ູ້ກ່ຽວກບັສດິ ແລະ ພນັ 
ທະຂອງຕນົເອງໃນເວລາໄປຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານຢ ່ ສະຖາບນັການເງນິ. 

ດັ່ ງນັ ູ້ນໃນບດົຄວາມນ ູ້ຈະນໍາສະເໜ ເຖງິສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິໃນສະ
ຖາບນັຕ່າງໆ. 

ໂດຍອ ງຕາມດໍາລດັວ່າດ ູ້ວຍການປົກປູ້ອງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ ສະບບັເລກທ  225/ລບ  ລງົ
ວນັທ  6 ເມສາ 2020, ໝວດທ  04 ມາດຕາ 21 ໄດ ູ້ເວົ ູ້າເຖງິ ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງດ ູ້ານ
ການເງນິດັ່ ງນ ູ້: 

1. ຮບັຮ ູ້ຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານທ ່ ຈາໍເປັນຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານທາງການເງນິ ເພ ່ ອສກຶສາຂໍ ູ້ມ ນດັ່ ງກ່າວກ່ອນຕດັສນິໃຈໃຊ ູ້
ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ ໝາຍຄວາມວ່າ: ກ່ອນຈະມ ການໃຊ ູ້ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິໃດໝຶ່ ງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້
ການບໍລກິານຈະຕ ູ້ອງໄດ ູ້ສກຶສາຫາຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານຈາກບນັດາສະຖາບນັການເງນິຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດຖ ່ ຖ ູ້ວນ 
ໃນນັ ູ້ນຜ ູ້ໃຫ ູ້ການບໍລກິານຕ ູ້ອງສະແດງ ຫລ  ຕດິຂໍ ູ້ມ ນທ ່ ເຫນັວ່າມ ຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ສາມາດເປ ດເຜ ຍໄດ ູ້ 
ເປັນຕົ ູ້ນຂໍ ູ້ມ ນກ່ຽວກບັການບໍລກິານ, ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິຝາກ, ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິກ ູ້ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ
ຕ່າງໆທ ່ ມ  ລງົໃນສ ່ ຕ່າງໆ ຫລ  ຕດິໄວ ູ້ສະຖານທ ໃຫ ູ້ບໍລກິານຂອງທະນາຄານຕນົເອງ, ພ ູ້ອມດຽວກນັກໍຕ ູ້ອງ
ມ ການບໍລ ການ ຕດິຕໍ່ ສອບຖາມໄດ ູ້ກບັທ ໃນຈດຸທ ່ ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ ກໍາລງັຈະໃຊ ູ້ບໍລກິານ ຫລ  ສາມາດສອບຖາມ
ທາງອອນລາຍ. 

2. ເລ ອກ ແລະ ຕດັສນິໃຈໃຊ ູ້ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ: ເມ ່ ອໄດ ູ້ຮບັຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານຕາມຕ ູ້ອງການແລ ູ້ວ ຜ ູ້
ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິ ສາມາດນໍາຂໍ ູ້ມ ນດັ່ ງກ່າວມາເປັນບ່ອນອ ງໃນການຕດັສນິໃຈວ່າຈະໃຊ ູ້
ບໍລກິານນາໍສະຖາບນັການເງນິໃດທ ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ.  

3. ໄດ ູ້ຮບັຂໍ ູ້ມ ນການເຄ ່ ອນໄຫວທາງດ ູ້ານການເງນິຂອງຕນົຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານ: ຕາມຫລກັການໃນເມ ່ ອຜ ູ້ຊມົ 
ໃຊ ູ້ການບໍລກິານຫາກໄດ ູ້ໃຊ ູ້ການບໍລກິານໃດໝຶ່ ງນໍາສະຖາບນັການເງນິແລ ູ້ວ ສະຖາບນັການເງນິດັ່ ງກ່າວ
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ຕ ູ້ອງມ ພນັທະແຈ ູ້ງຂໍ ູ້ມ ນລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວທາງການເງນິໃຫ ູ້ແກ່ ຜ ູ້ຊົມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິ
ຮບັຮ ູ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊ່ນັ: ການຖອນ, ການຝາກ, ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ, ດອກເບ ູ້ຍ ທ ່ ໄດ ູ້ຮບັເປັນຕົ ູ້ນ. 

4. ໄດ ູ້ຮບັການຮກັສາຂໍ ູ້ມ ນຂອງຕນົໄວ ູ້ເປັນຄວາມລບັ ໝາຍວ່າຂໍ ູ້ມ ນຕ່າງໆຂອງລ ກຄ ູ້າຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານຕ ູ້ອງໄດ ູ້
ຮກັສາໄວ ູ້ເປັນຢ່າງດ  ບ່ໍສາມາດເປ ດເຜ ຍໃຫ ູ້ ບຸກຄນົພາຍໃນສະຖາບນັການເງນິເອງທ ່ ບ່ໍມ ສ່ວນກ່ຽວຂ ູ້ອງ 
ຫລ  ບຸກຄນົພາຍນອກຮບັຮ ູ້ໄດ ູ້ ເວັ ູ້ນເສຍແຕ່ມ ເຫດຈໍາເປັນທ ່ ໄດ ູ້ລະບຸໄວ ູ້ໃນ ກດົໝາຍ, ລະບຽບການສະ 
ເພາະ ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍຈະແມ່ນອງົການຈດັຕັ ູ້ງທ ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ ເປັນຕົ ູ້ນແມ່ນເຈົ ູ້າໜ ູ້າທ ່ ໄດ ູ້ຮບັການແຕ່ງຕັ ູ້ງຈາກ
ອງົການສ ບສວນ ສອບສວນ ຫລ  ສານ. 

5. ສອບຖາມ, ໃຫ ູ້ຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຕໍ່ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານ ກ່ຽວກບັການບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ: ຜ ູ້
ໃຫ ູ້ບໍລກິານທາງການເງນິ ມ ຄວາມຈາໍເປັນຕ ູ້ອງໄດ ູ້ໃຫ ູ້ຄໍາອະທບິາຍ ແລະ ໃຫ ູ້ຄໍາປຶກສາບນັຫາຕ່າງໆ ໂດຍ
ສະເພາະລະບຽບການ ຂັ ູ້ນຕອນ ການນາໍໃຊ ູ້ທນຶ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆ ທ ່ ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງດ ູ້ານການ
ເງນິມ ຄວາມສນົໃຈ. 

6. ຮຽກຮ ູ້ອງການທດົແທນຄ່າເສຍຫາຍທ ່ ເກ ດຂຶ ູ້ນ ຈາກການລະເມ ດສນັຍາ ຫລ  ຄວາມບກົຜ່ອງໃນການໃຫ ູ້
ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ: ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິຖ ກຕ ູ້ອງຕາມເງ  ່ອນໄຂ ຄວາມຕ ູ້ອງ 
ການທງັຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານ ແລະ ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານ ທງັສອງຝ່າຍຈຶ່ ງສ ູ້າງສນັຍາ ຫ   ມ ການຕກົລງົກນັໄວ ູ້ຢ່າງ
ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ໃນເມ ່ ອສນັຍາດັ່ ງກ່າວ ຜ ູ້ບໍລກິານທາງການເງນິບ່ໍປະຕບິດັຕາມ ຫ   ປະຕບິດັບ່ໍຄບົ
ຖູ້ວນບ່ໍວ່າດ ູ້ວຍກໍລະນ ໃດກໍຕາມ  ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ ມ ສດິໃນການຮຽກຮ ູ້ອງທດົແທນ
ເອາົຄ່າເສຍຫ າຍທ ່ ເກ ດຂ ູ້ນອນັເນ ່ ອງມາຈາກການບ່ໍປະຕບິດັສນັຍາ ຫລ  ການບໍລກິານທ ່ ບກົຜ່ອງ ເຊິ່ ງສ ູ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານ. 

7. ຮກັສາຂໍ ູ້ມ ນກ່ຽວກບັການໃຊ ູ້ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ  ໃຫ ູ້ປອດໄພເປັນຕົ ູ້ນ ປ ູ້ ູ້ມບນັຊ ເງນິຝາກ,ລະຫດັ
ບດັຕ່າງໆ,ສນັຍາທາງການເງນິ ແລະ ໜງັສ ຝາກຖອນເງນິຝາກ: ໃນນ ູ້ ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິ 
ຕ ູ້ອງມ ພນັທະຫລກັໃນການຮກັສາຄວາມລບັ, ຂໍ ູ້ມ ນທາງດ ູ້ານການເງນິຂອງຕນົບ່ໍໃຫ ູ້ຕກົເຮ່ຍເສຍຫາຍ ຫລ  
ຫລງົລ ມໂດຍເດດັຂາດບ່ໍວ່າຈະດ ູ້ວຍກໍລະນ ໃດກໍ່ ຕາມ ໂດຍສະເພາະລະຫດັບດັ ທັ ູ້ງນ ູ້ກໍເພ ່ ອຄວາມປອດ
ໄພໃນຊບັສນິ, ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົເອງ. 

8. ສະໜອງຂໍ ູ້ມ ນທ ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງຢ່າງຄບົຖູ້ວນຖ ກຕ ູ້ອງ ແລະ ເປັນຈງິຕາມການຮ ູ້ອງຂໍຂອງຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານ: ທຸກໆ
ຂໍ ູ້ມ ນທ ່ ຈາໍເປັນ ບ່ໍວ່າຈະແມ່ນຂໍ ູ້ມ ນໃນການເປ ດບນັຊ , ຂໍ ູ້ມ ນຕ່າງໆທ ່ ຕດິພນັກບັການປ່ອຍສນິເຊ ່ ອ ຫລ  ຂໍ ູ້

ມ ນທ ່ ຕດິພນັກບັການຕດັສນິບນັຫາໃດໝຶ່ ງຂອງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິແລ ູ້ວ ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການ
ບໍລກິານມ ພນັທະຕ ູ້ອງສະໝອງໃຫ ູ້ ຜ ູ້ບໍລກິານ  ພ ູ້ອມນັ ູ້ນຂໍ ູ້ມ ນດັ່ ງກ່າວຕ ູ້ອງມ ຄວາມຈງິ ຖ ກຕ ູ້ອງຕາມກດົ
ໝາຍ.  

9. ປະຕບິດັຕາມສນັຍາຖ ກຕ ູ້ອງ ແລະ ຄບົຖູ້ວນ ຕາມທ ່ ໄດ ູ້ເຊນັກບັຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານ: ໝາຍວ່າ ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການ
ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ ມ ສດິ ແລະ ພນັທະປະຕບິດັຕາມເນ ູ້ອໃນຕ່າງໆຂອງສນັຍາທ ່ ໄດ ູ້ເຊນັກນັໄວ ູ້ ນໍາ
ຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ.  
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10.  ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ຜ ູ້ບໍລກິານຊາບທນັທ  ໃນກໍລະນ ມ ບນັຫາໃນການນໍາໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ ເຊັ່ ນ: ຂໍ ູ້
ມ ນ, ແຊກັ, ບດັ ຫລ  ປ ູ້ມບນັຊ  ເສຍຫາຍ:  ທຸກໆບນັຫາທ ່ ມ  ຄວາມເສຍຫາຍອນັເນ ່ ອງມາຈາກ ການເຈດ 
ຕະນາ ຫ   ບ່ໍເຈດຕະນາກໍ ທ ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັການໃຊ ູ້ບໍລກິານ ຜ ູ້ໃຊ ູ້ບໍລກິານທາງການເງນິຕ ູ້ອງ ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ຜ ູ້ໃຫ ູ້
ບໍລກິານຊາບ ເພ ່ ອແກ ູ້ໄຂບນັຫາໃຫ ູ້ທນັສະພາບ ບ່ໍດັ່ ງນັ ູ້ນ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ ອາດຈະປະຕ ິ
ເສດຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ຜນົເສຍຫາຍທ ່ ອາດເກ ດຂ ູ້ນໄດ ູ້. 

11. ແຈ ູ້ງກ່ຽວກບັການລະເມ ດລະບຽບການປົກປູ້ອງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິ ຕໍ່ ອງົການຄຸ ູ້ມຄອງ 
ແລະ ກວດກາ ວຽກງານປົກປູ້ອງຜ ູ້ຊົມໃຊ ູ້ການບໍລິການທາງການເງນິ ຫລ  ອງົການທ ່ ມ  ສ ດອໍານາດທ ່

ກ່ຽວຂ ູ້ອງ: ຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິ ສາມາດແຈ ູ້ງ ຫລ  ສະເໜ ຕໍ່ ອງົການຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ 
ວຽກງານປົກປູ້ອງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິ ຫລ  ອງົການທ ່ ມ  ສ ດອໍານາດທ ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງຖູ້າເຫນັວ່າ
ຕນົເອງໄດ ູ້ສະເໜ ຫາຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິແລ ູ້ວ ແຕ່ບ່ໍໄດ ູ້ຮບັການແກ ູ້ໄຂບນັຫາ ຫລ  ເຫນັເຖງິ
ບນັຫາອ ່ ນໆທ ່ ເປັນການລະເມ ດລະບຽບການປົກປູ້ອງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງການເງນິ.   

12.  ນໍາໃຊ ູ້ສດິ ແລະ ປະຕບິດັພນັທະອ ່ ນ ຕາມທ ່ ໄດ ູ້ກໍານດົໄວ ູ້ໃນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທງັຜ ູ້ໃຫ ູ້
ບໍລກິານ ແລະໃຊ ູ້ບໍລກິານທາງການເງນິ ມ ສດິ ແລະພນັທະຕ ູ້ອງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລ ະລະບຽບການ
ອ ່ ນທ ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງຢ່າງເຂັ ູ້ມງວດ.  
 

ທງັໝດົທ ່ ກ່າວມານັ ູ້ນແມ່ນສດິ ແລະ ພນັທະ ອນັພ ູ້ນຖານຂອງຜ ູ້ຊມົໃຊ ູ້ການບໍລກິານທາງດ ູ້ານການເງນິ ຊຶ່ ງຜ ູ້
ຊມົໃຊ ູ້ບໍລກິານ ຕ ູ້ອງໄດ ູ້ປະຕບິດັຕາມດ ູ້ວຍຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ູ້ການໃຊ ູ້ບໍລກິານຂອງຕນົຖ ກຕ ູ້ອງຕາມ
ລະບຽບຮກັສາໄດ ູ້ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ ເພ ່ ອປູ້ອງກນັຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທ ່ ອາດ
ຈະເກ ດຂ ູ້ນ.    

 

ໂດຍ: ກມົນຕິກິາໍ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ 

 

   

ໃຊ ູ້ເງນິກ ບທົ່ວທງັຊາດ ສ ູ້າງບດົບາດຄ່າເງນິລາວ 

 

 

 


