
 

 

 

 

ເງນິຝາກທ່ີໄດ�ຮບັ ແລະ ບໍ�ໄດ�ຮບັການປ�ກປ�ອງ
 

ພໍຮອດຕ້ົນເດືອນ ພະນັກງານ ຫຼື ທີ່ເຮົາມັກເອີ້

ຂອງຕົນເອງທີ່ແຕກຕ�າງກັນໄປ ບາງຄົນກໍນ�າໄປຈ�າຍຄ�າຜ�ອນລົດ

ສອຍໃນຊີວິດປະຈ�າວັນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ�າງ ແຕ�ສິ່ງໜ່ຶງທີ່ຂາດບໍ�ໄດ�ນັ້ນ

ເລືອກທີ່ຈະອອມເງິນດ�ວຍການຝາກໄວ�ນ�າທະນາຄານ ໂດຍການຝາກກໍແຕກຕ�າງກັນອອກໄປຕາມຄວາມຕ�ອງ

ຄົນອາດຈະຝາກເງິນແບບຝາກກະແສລາຍວັນເພື່ອນ�າອອກມາໃຊ�ໃນ

ແທນເປ�ນດອກເບ�ຍ. ຊຶ່ງການຝາກເງິນໄວ�ກບັທ

ຫາກທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເຮົາໄປຝາກເງິນນ້ັນຕົກຢ��ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ

ເພດເງິນຝາກທີ່ນ�າໄປຝາກນ�າທະນາຄານທ�ລະກິດຈະໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ

ຮັບການປ�ກປ�ອງ. ດັ�ງນ້ັນ, ໃນບົດຄວາມສະບັບນີ້ ແມ�ນຈະມານ�າສະເໜີກ�ຽວກັບ ເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�

ຮັບການປ�ກປ�ອງໃຫ�ບັນດາທ�ານໄດ�ຮັບຊາບ. 

 

ເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງປະກອບມີ

ເງິນກີບ ແລະ ສະກ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ລວມທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ�ຍ

ກັບທະນາຄານທ�ລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ຮັບເງິນ

ຂອງທັງສາມພາກສ�ວນມີລັກສະນະດັ�ງນ້ີ: 

- ບ�ກຄົນ: ແມ�ນເງິນຝາກຂອງຄົນທົ�ວໄປ ທີ່ນ�າໄປຝາກໄວ�ຢ��ທະນາຄານທ�ລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ຮັບຝາກ

ທີໄ່ດ�ເຂ້ົາເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ

- ນິຕິບ�ກຄົນ: ແມ�ນເງິນຝາກຂອງພາກສ�ວນ ຫຼື ອົງການທີ່ຂ້ຶນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍມີຊື່

ສົມບັດເປ�ນຂອງຕົນເອງ, ມີສິດ ແລະ ພັນທະຕາມກົດໝາຍກ�ານົ

ສ�ວນ ແລະ ເອກະຊົນ; 

- ການຈັດຕ້ັງ: ແມ�ນເງິນຝາກຂອງການຈັດຕ້ັງທີ່ບໍ�ແມ�ນການຈັດຕ້ັງລັດ ແລະ ບໍ�ແມ�ນການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັ�ນ

ໜາ ຫຼື ວັດ, ສະມາຄົມ, ມ�ນນິທິ ແລະ ການຈັດຕ້ັງອື່ນໆ ທ່ີສ�າງຂ້ຶນເພື່ຶອຊ�

 

ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງໄປແລ�ວ ແນ�ນອນ

- ເງ ິນຝາກຂອງຜ��ບໍລິຫານ ເປ�ນຕົ້ນແມ�ນເງິນຝາກຂອງກ�າມະການສະພາບໍລິຫານ

ຫົວໜ�າສາຂາ ຂອງສະຖາບັນການເງິນນ້ັນເອງ

- ເງ ິນຝາກຂອງຜ��ຖືຮ��ນລາຍໃຫຍ� ຊຶ່ງຖືຮ��ນ ແຕ�ສິບສ�ວນຮ�ອຍ 

ສຽງໄດ� ໃນສະຖາບັນການເງິນນັ້ນເອງ;

ເງນິຝາກທ່ີໄດ�ຮບັ ແລະ ບໍ�ໄດ�ຮບັການປ�ກປ�ອງ (ຕໍ�ຈາກສະບັບກ�ອນ

ພໍຮອດຕ້ົນເດືອນ ພະນັກງານ ຫຼື ທີ່ເຮົາມັກເອີນ້ວ�າມະນ�ດເງິນເດືອນ ກໍ�ຈະມີແຜນການໃຊ�ຈ�າຍ ແລະ ການບໍລິຫານເງິນເດືອນ

ຂອງຕົນເອງທີ່ແຕກຕ�າງກັນໄປ ບາງຄົນກໍນ�າໄປຈ�າຍຄ�າຜ�ອນລົດ, ໂທລະສັບ, ເຄື່ອງໃຊ�ໃນເຮືອນ. ບາງຄົນກໍໂອນໃຫ�ພໍ�ແມ�

ສອຍໃນຊີວິດປະຈ�າວັນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ�າງ ແຕ�ສິ່ງໜ່ຶງທີ່ຂາດບໍ�ໄດ�ນັ້ນກໍ�ຄືການເກັບອອມໄວ�ໃນຍາມຈ�າເປ�ນ ຊຶ່ງເຊື່ອວ�າຫຼາຍຄົ

ເລືອກທີ່ຈະອອມເງິນດ�ວຍການຝາກໄວ�ນ�າທະນາຄານ ໂດຍການຝາກກໍແຕກຕ�າງກັນອອກໄປຕາມຄວາມຕ�ອງ

ຝາກກະແສລາຍວັນເພື່ອນ�າອອກມາໃຊ�ໃນຍາມສ�ກເສິນ ຫຼື ບາງຄົນກໍຝາກແບບ

ທະນາຄານນັນ້, ແນ�ນອນວ�າເງິນຝາກຂອງເຮົາແຕ�ລະຄົນແມ�ນ

ຫາກທະນາຄານທ�ລະກິດທ່ີເຮົາໄປຝາກເງິນນ້ັນຕົກຢ��ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ. ແຕ�ເຖິງຢ�າງໃດກໍ�ຕາມ ກໍ�

ານທ�ລະກິດຈະໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ, ເພາະຍັງມີເງິນຝາກບາງຈ�າພວກທີ່

ໃນບົດຄວາມສະບັບນີ້ ແມ�ນຈະມານ�າສະເໜີກ�ຽວກັບ ເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�

ເງ ິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງປະກອບມີ: ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ເງິນຝາກປະຢ�ດ ແລະ ເງິນຝາກມີກ�ານົດ ທີ່ເປ�ນສະກ�ນ

ລວມທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ�ຍທີ່ບ�ກຄົນ, ນິຕິບ�ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ ໄດ�ນ�

ກັບທະນາຄານທ�ລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ທີ່ເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຊຶ່ງເງ ິນຝາກ

ແມ�ນເງິນຝາກຂອງຄົນທົ�ວໄປ ທີ່ນ�າໄປຝາກໄວ�ຢ��ທະນາຄານທ�ລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ຮັບຝາກ

ສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ; 

ແມ�ນເງິນຝາກຂອງພາກສ�ວນ ຫຼື ອົງການທີ່ຂ້ຶນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍມີຊື່, ມີສະຖານທ່ີຕັ້ງສ�ານັກງານ

ມີສິດ ແລະ ພັນທະຕາມກົດໝາຍກ�ານດົໄວ�ເຊັ�ນ ວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍລິສັດ

ການຈັດຕ້ັງທີ່ບໍ�ແມ�ນການຈັດຕ້ັງລັດ ແລະ ບໍ�ແມ�ນການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັ�ນ

ມ�ນນິທິ ແລະ ການຈັດຕ້ັງອື່ນໆ ທ່ີສ�າງຂ້ຶນເພື່ຶອຊ�ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ຫຼື ຈ�ດປະສົງສະເພາະດ�ານ

ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງໄປແລ�ວ ແນ�ນອນ, ຍັງມີເງິນຝາກທີ່ບໍ�ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງເຊັ�ນກັນ ຊຶ່ງປະກອບມີ

ເງິນຝາກຂອງຜ��ບໍລິຫານ ເປ�ນຕົ້ນແມ�ນເງິນຝາກຂອງກ�າມະການສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອ�ານວຍການ

ຫົວໜ�າສາຂາ ຂອງສະຖາບັນການເງິນນ້ັນເອງ; 

ຖືຮ��ນ ແຕ�ສິບສ�ວນຮ�ອຍ (10%) ຂ້ຶນໄປ ຂອງຈ�ານວນຮ��ນທັງໝົດ ທີ່ສາມາດລົງຄະແນນ

; 

ຕໍ�ຈາກສະບັບກ�ອນ) 

ແລະ ການບໍລິຫານເງິນເດືອນ

ບາງຄົນກໍໂອນໃຫ�ພໍ�ແມ�, ຊືເ້ຄື່ອງໃຊ�

ຄືການເກັບອອມໄວ�ໃນຍາມຈ�າເປ�ນ ຊຶ່ງເຊື່ອວ�າຫຼາຍຄົນ

ເລືອກທີ່ຈະອອມເງິນດ�ວຍການຝາກໄວ�ນ�າທະນາຄານ ໂດຍການຝາກກໍແຕກຕ�າງກັນອອກໄປຕາມຄວາມຕ�ອງການຂອງແຕ�ລະຄົນ ບາງ

ບໄລຍະຍາວເພື່ອຫວັງຜົນຕອບ

ເງິນຝາກຂອງເຮົາແຕ�ລະຄົນແມ�ນຈະໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງຖ�າ

ກໍ�ບໍ�ໄດ�ໝາຍຄວາມວ�າທ�ກໆປະ

ກບາງຈ�າພວກທີບໍ່�ຢ��ໃນເງືອ່ນໄຂທີ່ຈະໄດ�

ໃນບົດຄວາມສະບັບນີ້ ແມ�ນຈະມານ�າສະເໜີກ�ຽວກັບ ເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ ແລະ ເງິນຝາກບໍ�ໄດ�

ເງ ິນຝາກປະຢ�ດ ແລະ ເງິນຝາກມີກ�ານົດ ທີ່ເປ�ນສະກ�ນ

ນິຕິບ�ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ ໄດ�ນ�າໄປຝາກໄວ�

ທີ່ເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ ຊຶ່ງເງ ິນຝາກ

ແມ�ນເງິນຝາກຂອງຄົນທົ�ວໄປ ທີ່ນ�າໄປຝາກໄວ�ຢ��ທະນາຄານທ�ລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ຮັບຝາກເງິນ 

ມີສະຖານທ່ີຕັ້ງສ�ານັກງານ, ມີຊັບ

ດໄວ�ເຊັ�ນ ວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍລິສັດທັງຂອງລັດ, ລັດຮ��ນ

ການຈັດຕ້ັງທີ່ບໍ�ແມ�ນການຈັດຕ້ັງລັດ ແລະ ບໍ�ແມ�ນການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັ�ນ:ການຈັດຕ້ັງສາດສະ

ເຫຼືອສັງຄົມ ຫຼື ຈ�ດປະສົງສະເພາະດ�ານ. 

ຍັງມີເງິນຝາກທີ່ບໍ�ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງເຊັ�ນກັນ ຊຶ່ງປະກອບມີ:  

ຄະນະອ�ານວຍການ, ຫົວໜ�າພະແນກ ແລະ 

ຂ້ຶນໄປ ຂອງຈ�ານວນຮ��ນທັງໝົດ ທີ່ສາມາດລົງຄະແນນ



- ເງ ິນຝາກຂອງສະຖາບັນການເງິນອ່ືນ ທີ່ຝາກໄວ�ນ�າສະຖາບັນການເງິນທ່ີເປ�ນສະມາຊິກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກ 

ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນ ທະນາຄານທ�ລະກດິ, ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢ�ດ ແລະ ສະຖາບັນ

ການເງິນອ່ືນໆ ທີ່ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ; 

- ເງ ິນຝາກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທັງຂ້ັນສ�ນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເຊັ�ນ ສະພາແຫ�ງຊາດ, 

ລັດຖະບານ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂ້ັນຕ�າງໆ, ສະຖານທ�ດ ຫຼື ສະຖານກົງສ�ນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ປະຈ�າ

ຢ��ຕ�າງປະເທດ; 

- ເງ ິນຝາກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼື ພາກສ�ວນທີ່ຂ້ຶນກັບຕ�າງປະເທດ ແຕ�ມີສ�ານັກງານຕ້ັງຢ�� ສປປ ລາວ ເຊັ�ນ ສະຖານທ�ດ

ຂອງຕ�າງປະເທດທີ່ປະຈ�າຢ�� ສປປ ລາວ, ສະຫະປະຊາຊາດ (UN), ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF), ອົງການບໍ�ຂ້ຶນກັບ

ລັດຖະບານ (NGO), ອົງການຊ�ວຍເຫຼືອລ�າ (JICA ແລະ KOICA) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ; 

(ເງິນຝາກຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ແມ�ນບໍ�ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງກໍ�ເນື່ອງຈາກວ�າ ທັງສອງອົງການ

ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການວິເຄາະສະພາບເສດຖະກິດ, ຄວາມສ�ຽງທາງດ�ານການເງິນລວມເຖິງສະພາວະລົ້ມລະລາຍຂອງ

ທະນາຄານທ�ລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນໃດໜ່ຶງໄດ�ດີກວ�າຜ��ຝາກເງິນທົ�ວໄປທີ່ເປ�ນປະຊາຊົນ ຊຶ່ງເປ��າໝາຍຫຼັກໃນການປ�ກ

ປ�ອງເງິນຝາກຂອງສ�ານັກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກນ້ັນ ແມ�ນເນ້ັນໃສ�ເງ ິນຝາກຂອງບ�ກຄົນທົ�ວໄປ (ຜ��ຝາກເງິນລາຍນ�ອຍ)) 

- ເງ ິນຝາກສ�າລັບຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຊຶ່ງໄດ�ເຮັດທ�ລະກ�າຊື-້ຂາຍຮ��ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວດ�ວຍເຫດວ�າ ເງິນຝາກດັ�ງກ�າວເປ�ນເງິນທີ່

ມີການເໜັງຕີງຕະຫຼອດເວລາຫຼືມີການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບເປ�ນປະຈ�າເຮັດໃຫ�ມີຄວາມຫຍ��ງຍາກໃນການຕິດຕາມ; 

- ເງ ິນຝາກທີ່ບໍ�ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງບັນຊີບໍ�ມີການຕິດຕໍ�ພົວພັນກັບທະນາຄານ ເປ�ນຕ້ົນ ການກວດກາເບ່ີງຍອດເງິນ

ເຫຼືອໃນບັນຊ,ີ ການຂໍໃບລາຍງານບັນຊີສ�າຮອງ ຢ��ທະນາຄານ ຫຼື ຜ�ານລະບົບເອເລັກໂທຼນິກ ຫຼື ຜ�ານເຄື່ອງມືອື່ນ ເປ�ນໄລຍະ

ເວລາຕິດຕໍ�ກັນ 1 ປ� ນັບຈາກ: ກໍລະນີທີ 1 ນັບແຕ�ມ້ືທີ່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ ເຮັດທ�ລະກ�າຜ�ານບັນຊີຄັ້ງສ�ດທ�າຍສ�າລັບບັນຊີເງິນຝາກ

ກະແສລາຍວັນ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກປະຢ�ດ. ກໍລະນີ 2 ນັບແຕ�ມ້ືຄົບກ�ານົດສັນຍາ ສ�າລັບບັນຊີເງ ິນຝາກມີກ�ານົດ. 

 

ທີ່ນ�າສະເໜີມາຂ�າງເທິງນັ້ນກໍແມ�ນບັນດາເງິນຝາກທີ່ໄດ�ຮັບ ແລະ ບໍ�ໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ. ຫວັງຢ�າງຍິ່ງວ�າຂໍ�ມ�ນທ່ີນ�າສະເໜີໄປ

ນັ້ນຈະເປ�ນປະໂຫຍດໃຫ�ແກ�ບັນດາທ�ານ ຖ�າຫາກທ�ານຜ��ອ�ານທ�ານໃດ ມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ຕ�ອງການສຶກສາຂໍ�ມ�ນເພີ່ມຕື່ມກ�ຽວກັບຂະແ

ໜງການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ວຽກງານປ�ກປ�ອງເງິນຝາກແມ�ນສາມາດເຂ້ົາໄປທີ່ເວັບໄຊ www.bol.gov.la ແລະ 

www.dpo.gov.la 

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

 

  

 

 

 

 

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂ້ັມແຂງ ຖ�າປວງຊົນຮ�ວມແຮງນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 


