
 

 

 

 

ການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງ

ຮຽນທ�ານ ຜ��ອ�ານທີເ່ຄົາລົບ ແລະ ຮັກ

ຫວ�າງຜ��ຊົມໃຊ� ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລກິານ” ເຊິ່ງຂໍ�

ສັງຄົມ, ຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ໃຊ� (ລ�ກຄ�າ) ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລກິານ. ສະນັ້ນ, ການ

ຍ�ຕທິ�າ ແລະ ຈະໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງສິດຜົນປະ

ການບໍລິການທາງດ�ານການເງນິ, ສະບັບເລກທ ີ

ເພື່ອສ�າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເປ�ນຄວາມຮ��ພື້ນຖານ

ໃຊ� (ລ�ກຄ�າ) ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລກິານຊຶ່ງຈະໄດ�ຮັບການແກ�ໃຂໃນ

 

- ຮ�ບການການແກ�ໄຂດ�ວຍການປານປີາ

- ຮ�ບການການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງ ໂດຍທະ

- ຮ�ບການແກ�ໄຂໂດຍອົງການແກ�ໄຂຂໍ�

- ຮ�ບການຮ�ອງຟ�ອງຕໍ�ສານປະຊາຊົນ. 

 

ໃນປ�ດຈ�ບັນບັນດາສະຖາບັນການເງິນ,

ປະຢ�ດ, ໂຮງຊວດຈ�າ, ບໍລິສັດເຊົ�າສິນເຊື່ອ, ບໍລິສັດໂອນເງິນລະຫວ�າງປະເທດ

ຄອງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ນັ້ນວ�າເປ�ນ

ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນບາງຄັ້ງການໃຫ�ບໍລິການກໍ�ບໍ�ສາມາດຫຼີກ

ບໍລິການທາງການເງິນ, ສະນັ້ນເມ່ືອມີຂໍ�ຂັດແຍ�ງເກີດຂ້ຶ

04 ຮ�ບການ ໂດຍເລີ່ມຈາກຮ�ບການເບົາໄປຫາໜັກ
  

1. ຮ�ບການການແກ�ໄຂດ�ວຍການປາ

(ລ�ກຄ�າ) ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລກິານໂອ�ລົມແກ�

ການປ�ກສາຫາລ ືຕາມຂ້ັນຕອນດັ�ງນີ້

- ຜ��ຊົມໃຊ� (ລ�ກຄ�າ) ມີສິດປະກອບເອກະສານຍື່ນສະເໜີຢ�າງເປ�ນລາຍລັກອັກສອນ

ການທົດແທນຄ�າເສຍຫາຍໂດຍກົງ ຈາກຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງິນໂດຍທີ່ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຕ�ອງແຈ�ງຕອບຢ�າງເປ�ນລາຍລັກອັກສອນ

ກັບມາໃຫ�ແກ� ຜ��ຊົມໃຊ� (ລ�ກຄ�າ) ພາຍໃນກ�ານົດ

ລັດຖະການ (ນັບແຕ�ວັນແຈ�ງຕອບໃຫ�ແກ�ຜ��ຊົມໃຊ�

- ຜ��ຊົມໃຊ� (ລ�ກຄ�າ) ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ

ການໄກ�ເກ�ຍຂ້ັນພ້້ືນຖານແມ�ນຈະເລືອກເອົາບ�ກຄົນ

ແລະ ຍ�ຕິທ�າ) ທີ່ທັງສອງຝ�າຍຍອມຮັບ ເພື່ອເປ�ນການໄກ�ເກ�ຍຂໍ�ຂັດແຍ�ງທີ່ທັງສອງຝ�າຍໄດ�ຕົກລົງຢ�າງເປ�ນເອກະພາບ

ແຍ�ງລະຫວ�າງຜ��ຊົມໃຊ� ແລະ ຜ��
 

ຮັກແພງ ມ້ືນີຜ້��ຂຽນມີສາລະໜ�າຮ��ດີໆ ທີ່ຈະນ�າສະເໜີໃນຫົວຂໍ�

ຂໍ�ມ�ນນີແ້ມ�ນກ�ຽວຂ�ອງກັບທ�ລະກິດການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນຊຶ່ງໃຫ�ບໍລິການໃຫ�ແກ�

ເອກະຊົນ ທີ່ປາສະຈາກບໍ�ໄດ�ໃນທ�ລະກິດການບໍລິການເຫຼົ�ານ້ີ

ການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງລະຫວ�າງຜ��ຊົມໃຊ� ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລກິານແມ�ນ

ປະໂຫຍດຂອງທັງສອງຝ�າຍພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງດ�າລັດວ�າ

 225/ລບ, ວັນທ ີ 06 ເມສາ 2020. ດ�ວຍເຫດນີ້ຜ��ຂຽນແມ�ນຂໍນ�າສະເໜີ

ຖານໃຫ�ແກ�ຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຮ�� ໃນກໍລະນີເກີດມີຄວາມຜິດພາດ

ການຊຶ່ງຈະໄດ�ຮັບການແກ�ໃຂໃນ 04 ຮ�ບການ ດັ�ງລາຍລະອຽດມີດັ�ງນ້ີ: 

ປານອມ ຫຼື ໄກ�ເກ�ຍ;  

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

ຂໍ�ຂັດແຍ�ງທາງດ�ານເສດຖະກິດ;  

, ທະນາຄານທ�ລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈ�ລະພາກ, ສະຫະ

ບໍລິສັດໂອນເງິນລະຫວ�າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນປະເພດອື່ນໆ

ເປ�ນທ�ລະກິດການບໍລິການທາງດ�ານການເງນິໃຫ�ແກ�ສັງຄົມ

ເອກະຊົນໃນບາງຄັ້ງການໃຫ�ບໍລິການກໍ�ບໍ�ສາມາດຫຼີກລ�ຽງໄດ�ຂໍ�ຂັດແຍ�ງທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບຜ��ບໍລິໂ

ສະນັ້ນເມ່ືອມີຂໍ�ຂັດແຍ�ງເກີດຂ້ຶນ ຜ��ຊົມໃຊ� ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລິການສາມາດເຂ້ົາສ��ຂະບວນການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງໃນ

ໂດຍເລີ່ມຈາກຮ�ບການເບົາໄປຫາໜັກ ຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງເຊັ�ນ

ປານປີານອມ ຫຼື ໄກ�ເກ�ຍ: ແມ�ນວິທກີານແກ�ໄຂທີ່ເບົາທີ່ສ�ດ

ການໂອ�ລົມແກ�ໄຂກັນເອງກ�ອນ, ໃຫ�ຄ��ກໍລະນີທັງສອງຝ�າຍພະຍາຍາມແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງນັ້ນ

ຕາມຂ້ັນຕອນດັ�ງນີ:້ 

ປະກອບເອກະສານຍື່ນສະເໜີຢ�າງເປ�ນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອໃຫ�ປ�ຽນແປງສ່ິງໃດ

ຈາກຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງິນໂດຍທີ່ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຕ�ອງແຈ�ງຕອບຢ�າງເປ�ນລາຍລັກອັກສອນ

ພາຍໃນກ�ານົດ 03 ວັນລັດຖະການ ແລະ ຕ�ອງແກ�ໄຂໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມບໍ�ໃຫ�ເກີນເວລາ

ໃຊ�); 

ການ ມີສິດນ�າໃຊ�ວິທີການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງໃນເວລາທີ່ການປານີປານອມບໍ�ໄດ�ຮັບຜົນ

ການໄກ�ເກ�ຍຂ້ັນພ້້ືນຖານແມ�ນຈະເລືອກເອົາບ�ກຄົນ ຫຼື ນິຕິບ�ກຄົນ, ໜ�ວຍງານໄກ�ເກ�ຍໃດໜ່ຶງ (ບົນພ້ືນຖານຄວາມສະເໝີພາບ

ເພື່ອເປ�ນການໄກ�ເກ�ຍຂໍ�ຂັດແຍ�ງທີ່ທັງສອງຝ�າຍໄດ�ຕົກລົງຢ�າງເປ�ນເອກະພາບ

ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ 

ຂໍ� “ ການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງລະ

ກັບທ�ລະກິດການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນຊຶ່ງໃຫ�ບໍລິການໃຫ�ແກ�

ສະຈາກບໍ�ໄດ�ໃນທ�ລະກິດການບໍລິການເຫຼົ�ານ້ີ ກໍຄືຂໍ�ຂັດແຍ�ງລະຫວ�າງຜ��ຊົມ

ການແມ�ນຈະໄດ�ຮັບການແກ�ໄຂຢ�າງ    

ວ�າດ�ວຍການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�

ດ�ວຍເຫດນີ້ຜ��ຂຽນແມ�ນຂໍນ�າສະເໜີ ຂໍ�ມ�ນຕ�າງໆ 

ໃນກໍລະນີເກີດມີຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ຂໍ�ຂັດແຍ�ງລະຫວ�າງ ຜ��ຊົມ

ຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງນິຝາກ

ສະຖາບັນການເງິນປະເພດອື່ນໆທີຢ່��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມ

ສັງຄົມ, ຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດອື່ນໆທັງ

ນກັບຜ��ບໍລິໂພກ ຫຼື ຜ��ຊົມໃຊ�

ຜ��ໃຫ�ບໍລິການສາມາດເຂ້ົາສ��ຂະບວນການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງໃນ 

ລະບຽບການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງເຊັ�ນ: 

ໄຂທີ່ເບົາທີ່ສ�ດ ໂດຍເນັ້ນໃຫ�ຜ��ຊົມໃຊ�    

ໃຫ�ຄ��ກໍລະນີທັງສອງຝ�າຍພະຍາຍາມແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງນັ້ນ ດ�ວຍ

ເພື່ອໃຫ�ປ�ຽນແປງສ່ິງໃດໜ່ຶງ ຫຼື ຮ�ອງຂໍເອົາ

ຈາກຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງິນໂດຍທີ່ຜ��ໃຫ�ບໍລິການຕ�ອງແຈ�ງຕອບຢ�າງເປ�ນລາຍລັກອັກສອນ

ຂໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມບໍ�ໃຫ�ເກີນເວລາ 07 ວັນ

ຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງໃນເວລາທີ່ການປານີປານອມບໍ�ໄດ�ຮັບຜົນ ໂດຍ

ບົນພ້ືນຖານຄວາມສະເໝີພາບ, ໂປ�ງໃສ 

ເພື່ອເປ�ນການໄກ�ເກ�ຍຂໍ�ຂັດແຍ�ງທີ່ທັງສອງຝ�າຍໄດ�ຕົກລົງຢ�າງເປ�ນເອກະພາບ ແລະ ເຮັດເປ�ນບົດ



ບັນທຶກໄວ�ຢ�າງເປ�ນລາຍລັກອັກສອນໂດຍການດ�າເນີນການໄກ�ເກ�ຍຕ�ອງບໍ�ຂັດກັບລະບຽບຂອງກົດໝາຍຊຶ່ງການກ�ານົດເວລາໃນໄກ�ເກ�ຍ

ນີ້ແມ�ນບໍ�ໃຫ�ກາຍ 01 ເດືອນ (ນັບແຕ�ວັນອອກແຈ�ງການ ເພື່ອດ�າເນີນການໄກ�ເກ�ຍ); 

- ໃນກໍລະນີທີ່ຝ�າຍໃດຝ�າຍໜ່ຶງ ຫາກບໍ�ເປ�ນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກໄກ�ເກ�ຍ ໂດຍບໍ�ມີເຫດຜົນນ້ັນ ຝ�າຍໜ່ຶງ

ແມ�ນມີສິດສະເໜີຕໍ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນຂ້ັນຕໍ�ໄປ. 

ພາຍຫຼັງທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບບົດບັນທຶກໄກ�ເກ�ຍແລ�ວ ຕ�ອງເຕືອນໃຫ�ທັງສອງຝ�າຍຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ�ປະຕິບັດ

ຕາມບົດບັນທຶກການໄກ�ເກ�ຍພາຍໃນກ�ານົດ 05 ວັນລັດຖະການ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ� ສະບັບເລກທີ 

02/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010; 
 

2. ຮ�ບການການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງ ໂດຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ: ໃນກລໍະນບໍີ�ສາມາດປານີປານອມ ຫຼື ໄກ�ເກ�ຍກັນໄດ� ຫຼື

ຜ��ຊມົໃຊ�ບໍ ່ພໃໍຈຕໍ�ການແກ�ໄຂຕາມທີໄ່ດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 14 ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�ການບໍລກິານ

ທາງດ�ານການເງິນ (ເວ້ົາເຖິງການຮັບ ແລະ ແກ�ໄຂ ຄ�າສະເໜີຂອງຜ��ຊົມໃຊ�) ຊຶ່ງຄ��ກລໍະນສີາມາດປະກອບເອກະສານ ແລະ

ຫຼັກຖານຕ�າງໆ ເຊັ�ນ: 

- ຫຼັກຖານກ�ຽວກັບການຊື້-ຂາຍກັບຜ��ສະໜອງ ຫຼື ສາເຫດທີ່ພາໃຫ�ເກີດມີຂໍ�ຂັດແຍ�ງເກີດຂ້ືນ; 

- ຫຼັກຖານກ�ຽວກັບພຶດຕິກ�າການລະເມີດສັນຍາຂອງຜ��ສະໜອງ (ຜ��ສະໜອງທ່ີໄດ�ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ກໍ�ມີສິດຍື່ນຄ�າຮ�ອງ

ເຊັ�ນດຽວກັນ) ແລະ ຫຼັກຖານອ່ືນໆ ທີກ່�ຽວຂ�ອງເພື່ອສະເໜີຕໍ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ພຈິາລະນາແກ�ໄຂ; 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ສາມາດແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງລະຫວ�າງຜ��ຊົມໃຊ� ແລະ ຜ ູ ້ໃຫ�ບໍລກິານໄດ�ໂດຍກົງກລໍະນຂໍີ�ຂັດແຍ�ງດັ�ງ

ກ�າວ ມີຜົນກະທົບໃນວົງກ�ວາງ ແລະ ມີມ�ນຄ�າການເສຍຫາຍເລີ່ມແຕ�ໜ່ຶງຮ�ອຍລ�ານກີບຂ້ືນໄປ; 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈະພຈິາລະນາແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງດັ�ງກ�າວຕາມຂ້ັນຕອນ ແລະ ພທິກີານ, ການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງທາງ 

ບໍລຫິານພາຍໃນກ�ານົດເວລາ 10 ວັນລັດຖະການ (ນັບແຕ�ວັນທ່ີໄດ�ຮັບຄ�າຮ�ອງຂອງຜ��ຊົມໃຊ�) ເພື່ອອອກໜັງສືເຊີນຄ��ກໍລະນີມາຊີ້ແຈງ 

ໂດຍຜ��ໃຫ�ບໍລິການຕ�ອງໄດ�ຊີ້ແຈງກ�ຽວກັບຄ�າຮ�ອງຂອງຜ��ຊົມໃຊ� ພາຍໃນກ�ານົດ 07 ວັນທາງລັດຖະການຢ�າງເປ�ນລາຍລັກອັກສອນຫຼັງ

ຈາກນ້ັນທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງຈະອອກຂໍ�ຕົກລົງ ເພື່ອແກ�ໄຂຄ�າຮ�ອງດັ�ງກ�າວພາຍໃນກ�ານົດ 30 ວັນທາງລັດຖະການ ຫຼື ຕາມທີ່

ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�; 
 

3. ຮ�ບການແກ�ໄຂໂດຍອົງການແກ�ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງທາງດ�ານເສດຖະກິດ: ໃນກລໍະນເີກີດຂໍ�ຂັດແຍ�ງລະຫວ�າງຜ��ຊົມໃຊ� ແລະ ຜ��

ໃຫ�ບໍລກິານທ່ີເປ�ນບ�ກຄົນ, ນິຕິບ�ກຄົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ກໍລະນີທີ່ພົວພັນກັບສາກົນ ຄ��ກລໍະນີມີສິດສະເໜີຕໍ�ອົງການແກ�

ໄຂຂໍ�ຂັດແຍ�ງທາງດ�ານເສດຖະກິດພຈິາລະນາແກ�ໄຂຕາມກົດໝາຍແຫ�ງ ສປປ ລາວ;  
 

4. ຮ�ບການຮ�ອງຟ�ອງຕໍ�ສານປະຊາຊົນ: ໃນກລໍະນເີກີດຂໍ�ຂັດແຍ�ງລະຫວ�າງຜ��ຊົມໃຊ� ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລິການທ່ີເປ�ນບ�ກຄົນ, 

ນິຕິບ�ກຄົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ກໍລະນີທີ່ພົວພັນກັບສາກົນ ຄ��ກລໍະນີມ ີສິດຮ�ອງຟ�ອງຕໍ�ສານປະຊາຊົນພຈິາລະນາຕັດສິນ

ຕາມກົດໝາຍແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີ ່ສປປ ລາວ ເປ�ນພາຄ.ີ 

 

ດັ�ງທີຮ່��ກັນແລ�ວວ�າ ທ�ລະກິດການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ແມ�ນການໃຫ�ບໍລິການໃຫ�ແກ�ສັງຄົມ, ຫົວໜ�ວຍທ�ລະກິດທັງພາກ

ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຊຶ່ງມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ທັນສະໃໝ ຂ້ືນໄປເລືອ້ຍໆ ຄຽງຄ��ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ທັນສະໃໝດັ�ງກ�າວ ຍັງມີຂໍ�ຂັດ

ແຍ�ງລະຫວ�າງຜ��ຊົມໃຊ� ແລະ ຜ��ໃຫ�ບໍລິການກໍ�ເພີ່ມຂ້ຶນເຊັ�ນກັນ ສະນັ້ນ, ພັກ ແລະ ລັດ ຈຶ່ງກ�ານົດມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮອງຮັບ 

ແລະ ແກ�ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບແຕ�ລະກໍລະນີ  ເພື່ອເຮັດໃຫ�ວຽກງານບໍລິການທາງການເງິນ ເປ�ນທ�າແຮງໜ່ຶງປະກອບສ�ວນໃນການ

ພັດທະນາຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ໃຫ�ບໍລິການແກ�ຜ��ຊົມໃຊ�ຢ�າງມີຄວາມໂປ�ງໃສ ແລະ ເປ�ນທ�າ. 

#ໂດຍ: ສອນໄຊ ສີຫາເທບ, ກມົນຕິກິ�າ, ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 

 

ຄົນລາວ ຮັກເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ 


