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 “ເງນິຝາກຂອງພວກເຮາົ ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງຈາກໃຜ”  
 

ດວ້ຍສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19 ຢ ່ ຫຼາຍປະເທດຍງັຢ ່ ໃນສະພາວະທ ່ ຕອ້ງເຝ້ົາລະວງັ 
ຜນົຕາມມາກໍເຮດັໃຫຜ້ນົການດໍາເນ ນທຸລະກດິທຸກປະເພດ ບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົດ ເທົ່ າທ ່ ຫວງັໄວ.້ ດັ່ ງນັນ້, ໃນຊ່ວງນ ກ້ານຝາກ
ເງນິໄວກ່້ອນແມ່ນເປັນທາງເລອືກທ ່ ໜາ້ສນົໃຈ ໄວລໍ້ຖາ້ເບິ່ ງສະຖານະການ ຫຼ ືລໍຖາ້ຈງັຫວະ ແລວ້ຄ່ອຍລງົທນຶເພ ່ ມຕື່ ມ
ພາຍຫຼງັກໍຍງັບ່ໍຊາ້. ອ ກທງັການທ ່ ເຮາົເກບັເງນິສດົໄວໃ້ນທະນາຄານ ແມ່ນຖວ່ືາເປັນແຫ່ຼງເກບັເງນິທ ່ ມ ຄວາມປອດໄພ ພຽງ
ແຕ່ເຮາົຝາກເງນິໄວໃ້ນທະນາຄານກໍສາມາດເຮດັວຽກ ຫຼ ືອອກໄປທ່ຽວໄດຢ່້າງສະບາຍໃຈ ບ່ໍຕອ້ງກງັວນົເລື່ ອງຄວາມ
ປອດໄພ. ແມ່ນແລວ້ບນັດາທ່ານ ເງນິຝາກຂອງພວກເຮາົ ທ ່ ຝາກໄວນໍ້າທະນາຄານທຸລະກດິເຫຼົ່ ານັນ້ ນອກຈາກຈະປອດ
ໄພຈາກການຕກົເຮ່ຍ ຫຼື ຖືກລັກແລວ້ ເງນິຝາກຂອງພວກເຮົາຍງັໄດຮ້ັບການປົກປ້ອງຈາກ ສໍານກັງານປົກປ້ອງເງນິ
ຝາກນໍາອ ກ ຊຶ່ ງໃນຄັງ້ນ ,້ ຜ ຂ້ຽນຈະມານໍາສະເໜ ໃຫບ້ນັດາທ່ານໄດຮ້ ຈ້ກັກບັ ສໍານກັງານປົກປ້ອງເງນິຝາກ ລວມທງັວທິ 
ການທ ່ ສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິຝາກ ປົກປອ້ງເງນິຝາກຂອງພວກເຮາົ.   

 

  
 

ສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິຝາກ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນທາ້ຍປ  1999 ຊຶ່ ງໃນເມື່ ອກ່ອນເອ ນ້ຊື່ ວ່າ: ກອງທນຶປົກ
ປອ້ງຜ ຝ້າກເງນິ ໂດຍເປັນວສິາຫະກດິຂອງລດັ 100% ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕາມກດົລະບຽບວ່າດວ້ຍ ກອງທນຶປົກ
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ປອ້ງຜ ຝ້າກເງນິ ສະບບັເລກທ  283/ທຫລ, ລງົວນັທ  30 ສງິຫາ 1999. ຫຼງັຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປົກປອ້ງ
ເງນິຝາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາພາຍໃຕກ້ດົລະບຽບດັ່ ງກ່າວ ເຫນັວ່າຍງັບ່ໍທນັສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ້ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການຂອງໜາ້ທ ່ ວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ເພື່ ອພດັທະນາວຽກງານປົກປອ້ງເງນິຝາກໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຫຼກັການ
ສາກນົເທື່ ອລະກາ້ວ ພກັ-ລດັ ຈຶ່ ງເຫນັດ ເປັນເອກະພາບໃຫປັ້ບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັກດົລະບຽບວ່າດວ້ຍ ກອງທນຶປົກປອ້ງ
ຜ ຝ້າກເງນິ ຂຶນ້ມາເປັນດໍາລດັດວ້ຍວ່າການປົກປອ້ງເງນິຝາກ ແລະ ໄດປ້ະກາດປ່ຽນສະຖານະພາບຈາກ ລດັວສິາຫະກດິ 
ມາເປັນ ການຈດັຕັງ້ການເງນິຂອງລດັ ແລະ ປ່ຽນຊື່ ຈາກ ກອງທນຶປົກປອ້ງຜ ຝ້າກເງນິ ມາເປັນ “ສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິ
ຝາກ” ໃນວນັທ  23 ມງັກອນ 2019. ຕາມດໍາລດັວ່າດວ້ຍການປົກປອ້ງເງນິຝາກນັນ້ ກໍໄດກ້າໍນດົໃຫເ້ຫນັເຖງິທ ່ ຕັງ້ພາລະ
ບດົບາດຂອງສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິຝາກວ່າ ເປັນການຈດັຕັງ້ການເງນິຂອງລດັທ ່ ມ ຖານະທຽບເທົ່ າກມົ, ເປັນນຕິບຸິກຄນົທ ່
ເຄື່ ອນໄຫວໂດຍບ່ໍສະແຫວງຫາຜນົກໍາໄລ ໂດຍຢ ່ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມ ພາລະບດົບາດ
ເປັນເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ສະພາບໍລຫິານສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິຝາກ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການປົກປອ້ງ
ສດິຜນົປະໂຫຍດຜ ຝ້າກເງນິ ໃນເວລາທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ ່ ຮບັເງນິຝາກ (ສກຈຮ) ທ ່
ເປັນສະມາຊກິຂອງສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິຝາກຕກົຢ ່ ໃນສະພາວະລົມ້ລະລາຍ; ຄົນ້ຄວາ້ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນຕິກິໍາ
ກ່ຽວກບັວຽກງານປົກປອ້ງເງນິຝາກ ເພື່ ອສະເໜ ຂັນ້ເທງິພຈິາລະນາ ແລະ ໜາ້ທ ່ ສໍາຄນັອື່ ນໆ. ສໍານກັງານນ  ້ມ ໂຄງປະກອບ
ສະພາບໍລຫິານ ເປັນອງົການຈດັຕັງ້ສ ງສຸດ ໂດຍຊ ນໍ້າ-ນໍາພາທຸກການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິຝາກ 
ທງັຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ໜາ້ທ ່ ວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ມ ຄະນະສໍານກັງານປົກ
ປອ້ງເງນິຝາກ ເປັນຜ ບໍ້ລຫິານວຽກງານປະຈາໍວນັຂອງສໍານກັງານ, ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ສະພາບໍລຫິານ.    

 

ສໍານກັງານປົກປ້ອງເງນິຝາກ (ສປງ) ຈະເຮດັໜາ້ປົກປ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ຝ້າກເງນິ ຫຼ ືປົກປ້ອງ
ເງນິຝາກຂອງພວກເຮາົ ທ ່ ຝາກໄວກ້ບັສະຖາບນັການເງນິທ ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງຕນົ ດວ້ຍການຈ່າຍເງນິປົກປອ້ງ (ຈ່າຍຄນື
ເງນິຝາກ) ໃຫຜ້ ຝ້າກເງນິຕາມວງົເງນິປົກປ້ອງທ ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເມື່ ອສະມາຊກິ
ແຫ່ງໃດໜຶ່ ງນັນ້ຕົກຢ ່ ໃນສະພາວະລົມ້ລະລາຍ ເຊິ່ ງສະຖາບັນການເງນິທ ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສປງ ປະກອບມ : 
ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ ່ ຮບັເງນິຝາກ (ສກຈຮ) ທ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດດໍາເນ ນທຸລະກດິ
ຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍທະນາຄານທຸລະກດິທ ່ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢ ່  ສປປ ລາວ ຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ເປັນ
ສະມາຊກິຂອງ ສປງ ແບບບງັຄບັ ສ່ວນສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ ່ ຮບັຝາກເງນິ ກໍຕອ້ງເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິໂດຍມ 
ມາດຖານເງ ື່ອນໄຂຄບົຖວ້ນຕາມລະບຽບທ ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ ້ຊຶ່ ງປັດຈບຸນັທະນາຄານທຸລະກດິທ ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງ ສປງ 
ມ ຈາໍນວນ 42 ແຫ່ງ ແລະ ສກຈຮ 1 ແຫ່ງ (ສະຖຕິຮິອດເດອືນ 09/2021).   

 

ໂດຍພາຍຫຼງັການຢັ້ງຢືນສະພາວະລົມ້ລະລາຍຂອງສະຖາບນັການເງນິໃດໜຶ່ ງ ທ ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງ ສປງ, 
ສປງ ຈະມ ການກະກຽມ ແລະ ຈ່າຍເງນິປົກປ້ອງໃຫແ້ກ່ຜ ຝ້າກເງນິ  ບນົພືນ້ຖານການສະເໜ ຂອງສະມາຊກິທ ່ ຢ ່ ໃນ
ສະພາວະລົມ້ລະລາຍແຫ່ງນັນ້ ຊຶ່ ງພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັການສະເໜ ພອ້ມທງັປະກອບຂໍມ້ ນເອກະສານທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງຖກືຕອ້ງ
ຄບົຖວ້ນແລວ້ ສປງ ຈະປະກາດໃຫຜ້ ຝ້າກເງນິຊາບ ກ່ຽວກບັແຜນການຈ່າຍຄນືເງນິປົກປ້ອງ ພອ້ມທງັກໍານດົວນັເວລາ, 
ສະຖານທ ່   ແລະ ວິທ ການຮັບເງນິປົກປ້ອງຜ່ານສື່ ມວນຊົນ. ຊຶ່ ງຜ ຝ້າກເງນິສາມາດຮັບເງນິປົກປ້ອງ ໂດຍປະກອບ
ເອກະສານຂໍຮບັເງນິປົກປ້ອງ ຕາມແບບພມິທ ່  ສປງ ກໍານດົໄວ ້ພາຍໃນເວລາ 90 ວນັ ນບັແຕ່ມືເ້ລ ່ ມປະກາດໃຫມ້າຍື່ ນ
ເອກະສານ. ໃນກໍລະນ ທ ່ ຜ ຝ້າກເງນິ ບ່ໍມາຍື່ ນເອກະສານຕາມກໍານດົເວລາດັ່ ງກ່າວ ຜ ຝ້າກເງນິສາມາດສະເໜ ຂໍຮບັເງນິ
ຝາກລວມທງັຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ ກບັຄະນະຊໍາລະສະສາງ ພາຍຫຼງັທ ່ ສານຕດັສນິໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິແຫ່ງນັນ້ລົມ້
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ລະລາຍ. ສໍາລບັເງນິປົກປ້ອງ ທ ່ ຜ ຝ້າກເງນິຈະໄດຮ້ບັຈາກ ສປງ  ແມ່ນໃນວງົເງນິປົກປ້ອງສ ງສຸດ ຈໍານວນ ຫາ້ສບິລາ້ນ 
(50.000.000) ກ ບເທົ່ ານັນ້ ຕໍ່ ຜ ຝ້າກເງນິໜຶ່ ງລາຍຕໍ່ ສະມາຊກິໜຶ່ ງແຫ່ງ ໂດຍຄດິໄລ່ລວມທຸກສະກຸນເງນິ ທງັຕົນ້ທນຶ 
ແລະ ດອກເບຍ້ ທົ່ ວລະບບົສາຂາ ຫຼ ືໜ່ວຍບໍລກິານຂອງສະມາຊກິແຫ່ງນັນ້ ແລະ ລວມທຸກບນັຊ ເງນິຝາກ ສ່ວນຍອດ
ເຫຼອືເງນິຝາກທ ່ ເກ ນວງົເງນິປົກປ້ອງ ແມ່ນໃຫສ້ະເໜ ຕໍ່ ຄະນະຊໍາສະສາງ ເພື່ ອທດົແທນຄນືພາຍຫຼງັທ ່ ສານໄດຕ້ດັສນິໃຫ ້
ສະຖາບນັການເງນິລົມ້ລະລາຍແລວ້ ແລະ ຖາ້ໃນກໍລະນ ທ ່ ຍອດບນັຊ ເງນິຝາກ ໂດຍລວມທງັຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້
ແລວ້ ບ່ໍເກ ນວງົເງນິປົກປ້ອງສ ງສຸດ (ບ່ໍເກ ນ 50 ລາ້ນກ ບ) ສປງ ຈະຈ່າຍເງນິປົກປ້ອງ ຫຼ ືຈ່າຍຄນືເງນິຝາກທງັໝດົ ໃຫ ້
ແກ່ເຈົາ້ຂອງບນັຊ .  

 

ທ ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິກໍແມ່ນຂໍມ້ ນກ່ຽວກບັ ສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິຝາກ ແລະ ວທິ ການທ ່ ສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິ
ຝາກ ປົກປອ້ງເງນິຝາກຂອງພວກເຮາົ ຫວງັຢ່າງຍງິວ່າຂໍມ້ ນທ ່ ນໍາສະເໜ ໄປນັນ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ບນັດາທ່ານ ຖາ້
ຫາກທ່ານມ ຄວາມສນົໃຈ ຫຼ ືຕອ້ງການສກຶສາຂໍມ້ ນເພ ່ ມຕື່ ມກ່ຽວກບັຂະແໜງການເງນິ-ການທະນາຄານ ຫຼ ືວຽກງານປົກ
ປອ້ງເງນິຝາກ ແມ່ນສາມາດເຂົາ້ໄປທ ່ ເວບັໄຊ www.bol.gov.la ແລະ www.dpo.gov.la   

 

 

 

  
 

ໂດຍ: ນ. ຄໍາເບົາ້ ສຸວໍລະວງົ ກມົນຕິກິາໍ   
 

 

 

 

 

 

   

ຢ ່ ເມອືງລາວໃຊແ້ຕ່ເງນິກ ບ  
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