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“ເງນິປົກປອ້ງ ທ ີ່ ຜ ຝ້າກເງນິຈະໄດຮ້ບັ” 
 

 

ການບໍລກິານທະນາຄານມ ຫຼາຍການບໍລກິານ ຖາ້ຖາມວີ່ າບໍລກິານໃດຂອງທະນາຄານທ ີ່ ຄນົສີ່ ວນໃຫີ່ ຍຊມົໃຊ ້
ຫຼາຍທ ີ່ ສຸດ ແນີ່ ນອນຄໍາຕອບໜ ີ່ ງທ ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຄ ື“ການຝາກເງນິ” ໂດຍແຕີ່ ລະຄນົແມີ່ ນຈະຝາກໄວເ້ພືີ່ ອວດັຖຸປະສງົທ ີ່ ແຕກ
ຕີ່ າງກນັອອກໄປ ແຕີ່ ເຊືີ່ ອໄດເ້ລ ຍວີ່ າສິີ່ ງທ ີ່ ຜ ໃ້ຊບໍ້ລກິານ (ຜ ຝ້າກເງນິ) ທຸກຄນົຈະມ ຄກືນັ ຄບໍືີ່ ຢາກໃຫເ້ງນິຂອງພວກເຂາົ
ສ ນຫາຍໄປ. ຈາກປະເດັີ່ ນດັີ່ ງກີ່ າວນ ,້ ສໍານກັງານປົກປອ້ງເງນິຝາກ ໃນຖານະເປັນຜ ປົ້ກປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ
ຂອງຜ ຝ້າກເງນິ ຈ ີ່ ງມ ການຈີ່ າຍເງນິປົກປ້ອງ ຫຼື ຈີ່ າຍຄືນເງນິຝາກໃຫແ້ກີ່ ຜ ຝ້າກເງນິ ເມືືີ່ ອສະຖາບັນການເງນິທ ີ່ ເປັນ
ສະມາຊກິຂອງຕນົ ຕກົຢ ີ່ ໃນສະພາວະລົມ້ລະລາຍ ດວ້ຍເຫດນ ຈ້  ີ່ ງມກັມ ຄໍາຖາມໜ ີ່ ງເກ ດຂ ນ້ມາ ຄ:ື ເງນິປົກປ້ອງ ຫຼ ືເງນິ
ຝາກທ ີ່ ຜ ຝ້າກເງນິຈະໄດຮ້ບັຄນືນັນ້ ມ ຈໍານວນເທົີ່ າໃດ?. ສະນັນ້, ໃນບດົຄວາມສະບບັນ  ້ແມີ່ ນຈະມາໃຫຄໍ້າຕອບຕໍີ່
ກບັຄໍາຖາມດັີ່ ງກີ່ າວ.   

 

 
 

 

ກີ່ ອນອືີ່ ນເຮາົມາເຂົາ້ໃຈກີ່ ອນວີ່ າ ເງນິປົກປອ້ງແມີ່ ນຫຍງັ? ເງນິປົກປອ້ງ ແມີ່ ນຈາໍນວນເງນິທ ີ່ ສໍານກັງານປົກປອ້ງ
ເງນິຝາກ ຕອ້ງຈີ່ າຍຄນືໃຫແ້ກີ່ ຜ ຝ້າກເງນິ ທ ີ່ ຝາກໄວນໍ້າທະນາຄານທຸລະກດິ ຫຼ ື ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທ ີ່ ຮບັເງນິ
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ຝາກໃດໜ ີ່ ງທ ີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງຕນົ ເມືີ່ ອສະມາຊກິແຫີ່ ງໃດໜ ີ່ ງນັນ້ຕກົຢ ີ່ ໃນສະພາວະລົມ້ລະລາຍ. ຊ ີ່ ງພາຍຫຼງັການ
ຢັງ້ຢືນສະພາວະລົມ້ລະລາຍຂອງສະຖາບນັການເງນິໃດໜ ີ່ ງ ທ ີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງສໍານກັງານປອ້ງເງນິຝາກ, ສໍານກັງານ
ປົກປອ້ງເງນິຝາກ ຈະມ ການກະກຽມ ແລະ ຈີ່ າຍເງນິປົກປອ້ງໃຫແ້ກີ່ ຜ ຝ້າກເງນິ ຕາມວງົເງນິປົກປອ້ງທ ີ່ ທະນາຄານແຫີ່ ງ 
ສປປ ລາວ ກໍານດົອອກໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ ໂດຍຜ ຝ້າກເງນິຈະໄດຮ້ບັເງນິປົກປອ້ງ ໃນວງົເງນິປົກປອ້ງສ ງສຸດເທົີ່ ານັນ້ ສີ່ ວນ
ຍອດເຫຼອືເງນິຝາກທ ີ່ ເກ ນວງົເງນິປົກປອ້ງ ແມີ່ ນໃຫສ້ະເໜ ຕໍີ່ ຄະນະຊໍາສະສາງ ເພືີ່ ອທດົແທນຄນືພາຍຫຼງັທ ີ່ ສານໄດຕ້ດັສນິ
ໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິລົມ້ລະລາຍ ຊ ີ່ ງໃນຂໍຕ້ກົລງົວີ່ າດວ້ຍວງົເງນິປົກປອ້ງ ສະບບັເລກທ  1197/ທຫລ, ວນັທ  31 ທນັວາ 
2019 ແມີ່ ນໄດກ້ໍານດົ ວງົເງນິປົກປອ້ງສ ງສຸດ ທ ີ່ ຜ ຝ້າກເງນິຈະໄດຮ້ບັ ແມີ່ ນ ຈາໍນວນ ຫາ້ສບິລາ້ນ (50.000.000) ກ ບ 
ຕໍີ່ ຜ ຝ້າກເງນິໜ ີ່ ງລາຍ ຕໍີ່ ສະມາຊກິໜ ີ່ ງແຫີ່ ງ ໂດຍຄດິໄລີ່ ລວມທຸກບນັຊ ເງນິຝາກ, ທຸກສະກຸນເງນິ ທງັຕົນ້ທ ນ ແລະ ດອກ
ເບຍ້ ທົີ່ ວລະບບົສາຂາ ຫຼ ືໜີ່ ວຍບໍລກິານຂອງສະມາຊກິແຫີ່ ງນັນ້.   

ໝາຍຄວາມວີ່ າ: ຜ ຝ້າກເງນິໜ ີ່ ງລາຍ ໂດຍທ ີ່ ຜ ກ້ີ່ ຽວຈະມ ຈກັບນັຊ ກໍຕາມ ຈະໄດມ້ ການເອາົທຸກບນັຊ ມາລວມ
ເຂົາ້ກນັເສຍກີ່ ອນ ຕກົເປັນເທົີ່ າໃດແລວ້ ຜ ກ້ີ່ ຽວຈະໄດຮ້ບັເງນິປົກປ້ອງສ ງສຸດ ບໍີ່ ເກ ນ 50 ລາ້ນກ ບ ສີ່ ວນເງນິທ ີ່ ຍງັເຫຼອື 
(ເກ ນວງົເງນິປົກປ້ອງ) ແມີ່ ນຈະໄດຮ້ບັໃນຂັນ້ຕອນການຊໍາລະສະສາງ ພາຍຫຼງັທ ີ່ ສານຕດັສນິການລົມ້ລະລາຍຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກດິ ຫຼ ືສະຖາບນັການເງນິນັນ້ໆ. ສໍາລບັຜ ຝ້າກເງນິ ຫຼ ືຍອດບນັຊ ເງນິຝາກ ໂດຍລວມທງັຕົນ້ທ ນ ແລະ 
ດອກເບຍ້ແລວ້ ບໍີ່ ເກ ນວງົເງນິປົກປ້ອງສ ງສຸດ (50 ລາ້ນກ ບລງົມາ) ເງນິຝາກດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນຈະໄດຮ້ບັການປົກປ້ອງ ຫຼ ື
ຈີ່ າຍຄນືທງັໝດົ. 

ນ ກ້ໍແມີ່ ນ ເງນິປົກປ້ອງທ ີ່ ຜ ຝ້າກເງນິຈະໄດຮ້ບັ ໃນເວລາທ ີ່ ສະຖາບນັການເງນິທ ີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງສໍານກັງານ
ປົກປອ້ງເງນິຝາກ ຕກົຢ ີ່ ໃນສະພາວະລົມ້ລະລາຍ ຊ ີ່ ງເຖງິແມີ່ ນວີ່ າຈະມ ການປົກປອ້ງ (ຈີ່ າຍຄນືເງນິຝາກ) ຈາກສໍານກັງານ
ປົກປ້ອງເງນິຝາກກໍຕາມ ແຕີ່ ຍງັບໍີ່ ສາມາດປົກປ້ອງໄດທ້ງັໝດົເທືີ່ ອ ດັີ່ ງນັນ້ພວກເຮາົຄວນສະແຫວງຫາຄວາມຮ ເ້ພ ີ່ ມຕືີ່ ມ 
ເພືີ່ ອໃຫມ້ ທາງເລອືກໃນການອອມເງນິ ແລະ ການລງົທ ນຕີ່ າງໆໃຫຫຼ້າຍຂ ນ້ ເຮາົຄວນມ ການກະຈາຍຄວາມສີ່ ຽງດວ້ຍ
ການບໍີ່ ເກບັຮກັສາເງນິໄວໃ້ນຮ ບແບບດຽວ ເຮາົສາມາດນໍາເງນິໄປລງົທ ນໃນຮ ບແບບອືີ່ ນ  ເປັນຕົນ້ ການຊືຮຸ້ນ້ ພນັທະບດັ
ລດັຖະບານ ຫຼ ືທອງຄໍາ ເພືີ່ ອເປັນການຈາໍກດັຄວາມເສຍຫາຍທ ີ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ໄດ.້ ຫວງັວີ່ າຂໍມ້ ນທ ີ່ ນໍາສະເໜ ໄປນັນ້ຈະ
ເປັນປະໂຫຍດຢີ່ າງຍິີ່ ງໃຫແ້ກີ່ ບນັດາທີ່ ານ ຖາ້ຫາກທີ່ ານມ ຄວາມສນົໃຈ ຫຼ ືຕອ້ງການຈະສ ກສາຂໍມ້ ນເພ ີ່ ມຕືີ່ ມກີ່ ຽວກບັ
ວຽກງານຂະແໜງການເງນິ-ການທະນາຄານ ຫຼື ວຽກງານປົກປ້ອງເງນິຝາກແມີ່ ນສາມາດເຂົາ້ໄປທ ີ່ ເວັບໄຊ 
www.bol.gov.la ແລະ www.dpo.gov.la   

 

 

ໂດຍ: ນ. ຄໍາເບົາ້ ສຸວໍລະວງົ ກມົນຕິກິໍາ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ  
 

 

ຢ ີ່ ເມືີ່ ອງລາວໃຊແ້ຕີ່ ເງນິກ ບ 
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