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ການຂອໍະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 
 

               ໂດຍ: ນາງ ສອນໄຊ ສຫີາເທບ, ກມົນຕິກິ າ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ  

 
 ການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ຮັບເງິນຝາກ ຫ ຼື (ສກຈຮ) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ບໍໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຫ ຼື 
(ສກຈບ) ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການຂໍອະນຸຍາດຂອງຜ ້ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການດ າເນີນ
ກິດຈະການດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂຼືື້ນເປັນຈ ານວນຫ າຍໃນທົັ່ວປະເທດ ຊ ີ່ງໄດ້ຂໍຂຼືື້ນທະບຽນວິສາຫະ
ກິດນ າກະຊວງອສຸາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ເພຼືີ່ອສະເໜີມາຍັງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະ
ກ າການເງິນໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຸດປະສົງ ກໍໍ່ເພຼືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ, 
ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສ້າງເງຼືີ່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົື້າເຖິງການ
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໂປ່ງໃສ. 

ກ່ອນອຼືີ່ນຜ ້ຂຽນຈະຂໍນ າສະເໜີບາງຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ຜ ້ອ່ານ ແລະ ຜ ້ປະກອບການທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວ  
ເພຼືີ່ອເປັນຂໍໍ້ມ ນເບຼືື້ອງຕົື້ນກ່ຽວກັບການດ າເນີນກິດຈະການ ການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ມີຫ າຍຮ ບແບບກິດຈະການທີີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນໄປ ຕາມການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊ ີ່ງຂໍຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ
ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ ສກຈຮ ແລະ ສກຈບ ໂດຍລວມແລ້ວກິດຈະການທາງດ້ານການເງິນຈຸລະພາກນີື້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມ
ຄອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການຊີື້ນ າຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບກົດໝາຍ ເພຼືີ່ອຊຸກຍ ້ສົັ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທ ນເຂົື້າ
ໃນການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດ ການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ, ທົັ່ວເຖິງ ແລະ ໂປງໃສ ແນໄສ່ ເພຼືີ່ອ
ພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່, ເຂັື້ມແຂງ ເພຼືີ່ອສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ມີຫ າກຫ າຍທາງເລຼືອກເຊັັ່ນ: ການໃຊ້
ບໍລິການກັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ບໍໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊ ີ່ງຜ ້
ປະກອບການທີີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການຂໍສ້າງຕັື້ງ 
ແລະ ຂໍດ າເນີນກິດຈະການການເງິນຈຸລະພາກດັັ່ງກ່າວ ຈະຕອ້ງຢ ່ພາຍໃຕ້ຮ ບແບບບໍລິສັດ ຍົກເວັື້ນບໍລິສັດຈ າກັດຜ ້ດຽວ 
ຊ ີ່ງຜ ້ຂຽນຈະຂໍຍົກຕົວຢ່າງພາບລວມໃຫ້ຜ ້ອ່ານ ຫ ຼື ຜ ້ປະກອບການມີຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນ
ກິດຈະການກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ປະກອບມີຂໍໍ້ມ ນດັັ່ງນີື້: 
 

1: ຜ ້ປະກອບການຕ້ອງປະກອບສ ານວນຄ າຮ້ອງ ເພຼືີ່ອຂໍຂ ື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 
ພາຍໃຕ້ຮ ບແບບບໍລິສັດ ໂດຍຜ່ານຂະແໜງການອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ (ເປັນຜ ້ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ 
ໃນຂັື້ນຕອນທີ 01) ຊ ີ່ງຜ ້ປະກອບການຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານຕາມແບບຟອມ, ຂັື້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ຂະແໜງການໄດກ້ ານົດໄວ້ ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບສ ານວນຄ າຮ້ອງແລ້ວ ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຈະພິຈາລະນາ
ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ພ້ອມອອກສະໂນດນ າສົັ່ງ ແລະ ຄ າແນະນ າ ເພຼືີ່ອກະກຽມນ າສົັ່ງທະບຽນວິສາຫະກິດ ພ້ອມ
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ດ້ວຍສ ານວນເອກະສານປະກອບ ໄປຫາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍໃນກ ານົດ 10 ວັນລັດຖະການ ອີງຕາມຂໍໍ້ຕົກ
ລົງວ່າດ້ວຍ ການຂຼືື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ສະບັບເລກທີ 0023/ອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 09 ມັງກອນ 2019; 

2: ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດທ້ະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ຜ ້ປະກອບການຕ້ອງເປັນເຈົື້າການໃນການນ າສົັ່ງສະໂນດ, ຄ າແນະນ າ, 
ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະເໜີໄປຫາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານຕາມແບບຟອມ ແລະ ຂັື້ນ
ຕອນຂອງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເພຼືີ່ອພຈິາລະນາຄົື້ນຄວ້າສ ານວນເອກະສານໃນການຂໍອະນຸຍາດອອກໃບດ າເນີນກິດຈະ 
ການ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໃນຂັື້ນຕອນທີ 2) ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັື້ນຕອນທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ 
ຈະແຈ້ງຕອບການຄົື້ນຄວ້າສ ານວນຄ າຮ້ອງພາຍໃນກ ານົດ 30 ວັນລັດຖະການ ເພຼືີ່ອກະກຽມການລົງກວດກາສະຖານທີີ່
ຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກດັັ່ງກ່າວ ກ່ອນນ າສະເໜີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາອອກ
ໃບດ າເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ແກຜ່ ້ປະກອບການ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າຜ ້ຮ້ອງຂໍສ້າງຕັື້ງມີ
ເງຼືີ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມຂັື້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບພາຍໃນ ( ສ າລັບຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການໃນການຂໍສ້າງຕັື້ງ ອີງຕາມດ າລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ສະບັບເລກທີ 460/ລບ, ລົງວັນທີ 
03/10/2012 ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ). 

ບັນຫາທີີ່ຜ ຂ້ຽນໄດນ້ າສະເໜີມາຂ້າງເທິງນັື້ນແມ່ນຂັື້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ຮັບ
ເງິນຝາກ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ບໍໍ່ຮັບເງິນຝາກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານງານກັບສອງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຄຼື: ກະຊວງອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ເພຼືີ່ອຂໍອະນຸຍາດອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸ
ລະພາກທີີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ບໍໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສາກ່ອນ ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດຮ້ັບໃບທະບຽນແລ້ວ 
ຜ ປ້ະກອບການຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານ ຕາມຂັື້ນຕອນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼືີ່ອສະເໜີມາຫາທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ເພຼືີ່ອພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ຮັບເງິນຝາກ 
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີີ່ບໍໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ເງຼືີ່ອນໄຂຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ວາງອອກຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫ້ການດ າເນີນທລຸະກິດຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ເຂົື້າສ ່ລະບົບ ແລະ ລະບຽບ
ຫ ັກການ, ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຂອງຊາດ, ບັນດາຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ຕ້ອງປະຕິບັດລະ
ບຽບກົດໝາຍຢ່າງເປັນເຈົື້າການ ແລະ ຜ  ື້ປະກອບທຸລະກິດຕ່າງໆ ມີພັນທະຕ້ອງໃຫ້ຂໍໍ້ມ ນຂອງຕົນທີີ່ເປັນຄວາມຈິງນ າ
ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ຼື ມີການດ າເນີນການຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຊ ີ່ງຜ ໃ້ຊ້ບໍລິການກໍໍ່ສາມາດເບິີ່ງໄດຈ້າກໃບອະນຸ
ຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ ທີີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີີ່ເປີດເຜຍີໃນເວັບໄຊ ຂອງ ທຫລ ຫ ຼື ການໂຄສະນາ
ເຊີນຊວນຂອງຜ ້ປະກອບການ. 
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