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ສດິ ຂອງຜ ູ້ຝາກເງນິຕ ໍ່ ກບັການປົກປູ້ອງເງນິຝາກ  
 

  
 

 

ໃນການໃຊ ູ້ບ ລກິານທາງການເງນິບ ໍ່ ວໍ່ າຈະເປັນ ການຝາກ-ຖອນເງນິ, ການກ ູ້ຢືມ ຫລ ືການເຮດັທຸລະກ າອືໍ່ ນໆ 
ນອກຈາກພວກເຮາົທ ໍ່ ເປັນລ ກຄ ູ້າ ຫລ ືຜ ູ້ໃຊ ູ້ບ ລກິານ ຄວນຮບັຮ ູ້ ແລະ ເຂົ ູ້າໃຈ ໃນຄຸນລກັສະນະຂອງບ ລກິານທ ໍ່ ຕນົ
ສນົໃຈ ຫ  ືກ າລງັຊມົໃຊ ູ້ຢ ໍ່ ນັ ູ້ນ ສິໍ່ ງສ າຄນັອ ກຢໍ່ າງໜ ໍ່ ງທ ໍ່ ຈະຊໍ່ ວຍໃຫູ້ເຮາົໄດ ູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ຸດຜໍ່ ອນຄວາມເສຍ
ຫາຍທ ໍ່ ອາດຈະເກ ດຂ ູ້ນ ກ ຄຄືວາມຮ ູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ ູ້າໃຈໃນສດິຂອງຕນົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງທ ໍ່ ຕນົກ າລງັດ າເນ ນຢ ໍ່  ໃນວຽກງານການປົກ
ປູ້ອງເງນິຝາກກ ເຊັໍ່ ນດຽວກນັ ໃນຖານະທ ໍ່ ເປັນເຈົ ູ້າຂອງເງນິ ຜ ູ້ຝາກເງນິຄວນຮ ູ້ວໍ່ າຕນົເອງມ ສດິແນວໃດໃນການປົກປູ້ອງ
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ເງນິຝາກ. ດັໍ່ ງນັ ູ້ນ, ໃນບດົຄວາມສະບບັນ ູ້ ຈະມານ າໃຫ ູ້ບນັດາທໍ່ ານຮບັຊາບ ເຖງິສດິຂອງຜ ູ້ຝາກເງນິ ຕ ໍ່ ກບັການປົກປູ້ອງ
ເງນິຝາກວໍ່ າມ ຫຍງັແນໍ່ . 

ຕາມດ າລດັວໍ່ າດ ູ້ວຍການປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ສະບບັເລກທ  329/ລບ, ວນັທ  05 ຕຸລາ 2017 ໄດ ູ້ກ ານດົສດິຂອງ
ຜ ູ້ຝາກເງນິ ໄວ ູ້ວໍ່ າ:  

- ໄດ ູ້ຮບັການປົກປູ້ອງເງນິຝາກທ ໍ່ ຝາກໄວ ູ້ນ າສະມາຊກິ ຕາມວງົເງນິປົກປູ້ອງ ແລະ ເວລາທ ໍ່ ກ ານດົໄວ ູ້: ຫາກສະ
ຖາບນັການເງນິໃດໜ ໍ່ ງ ທ ໍ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງສ ານກັງານປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ອນັໄດ ູ້ແກໍ່ ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາ
ບນັການເງນິຈລຸະພາກທ ໍ່ ຮບັເງນິຝາກ ຕກົຢ ໍ່ ສະພາບລົ ູ້ມລະລາຍ ຜ ູ້ຝາກເງນິຈະໄດ ູ້ຮບັການປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ດ ູ້ວຍການ
ຈໍ່ າຍຄນືເງນິຝາກ ຫ  ືເງນິປົກປູ້ອງ ຕາມວງົເງນິປົກປູ້ອງທ ໍ່ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ ກ ານດົຈາກສ ານກັງານປົກປູ້ອງເງນິ
ຝາກ ຊ ໍ່ ງປັດຈບຸນັຕາມຂ ູ້ຕກົລງົວໍ່ າດ ູ້ວຍວງົເງນິປົກປູ້ອງ ສະບບັເລກທ  1197/ທຫລ, ວນັທ  31 ທນັວາ 2019 ແມໍ່ ນໄດ ູ້ກ າ
ນດົວງົເງນິປົກປູ້ອງສ ງສຸດທ ໍ່ ຜ ູ້ຝາກເງນິຈະໄດ ູ້ຮບັແມໍ່ ນຫ ູ້າສບິລ ູ້ານ (50.000.000) ກ ບ ຕ ໍ່ ຜ ູ້ຝາກເງນິໜ ໍ່ ງລາຍ ຕ ໍ່
ສະມາຊກິໜ ໍ່ ງແຫໍ່ ງ ໂດຍພາຍຫລງັການຢັູ້ງຢືນສະພາວະລົ ູ້ມລະລາຍຂອງສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ມ ການປະກາດຜໍ່ ານສືໍ່
ມວນຊນົໃຫ ູ້ຜ ູ້ຝາກເງນິຊາບ ກໍ່ ຽວກບັການຈໍ່ າຍເງນິປົກປູ້ອງ ຜ ູ້ຝາກເງນິສາມາດຮບັເງນິປົກປູ້ອງ ໂດຍປະກອບເອກະສານ
ຂ ຮບັເງນິປົກປູ້ອງ ຕາມແບບພມິທ ໍ່ ສ ານກັງານປົກປູ້ອງເງນິຝາກກ ານດົໄວ ູ້ ພາຍໃນເວລາ 90 ວນັ ນບັແຕໍ່ ມື ູ້ເລ ໍ່ ມປະກາດ
ໃຫູ້ມາຍືໍ່ ນເອກະສານ; 

- ໄດ ູ້ຮບັຂ ູ້ມ ນກໍ່ ຽວກບັການປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ຈາກສະມາຊກິ ແລະ ສ ານກັງານປົກປູ້ອງເງນິຝາກ: ຂ ູ້ມ ນ
ຂໍ່ າວສານກໍ່ ຽວກບັການປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ຈະຕ ູ້ອງມ ການເປ ດເຜ ຍຜໍ່ ານສືໍ່ ຕໍ່ າງໆ ຊ ໍ່ ງຜ ູ້ຝາກເງນິສາມາດເຂົ ູ້າເຖງິ ແລະ ຮບັຮ ູ້
ໄດ ູ້ ໂດຍສະເພາະຂ ູ້ມ ນກໍ່ ຽວກບັແຜນການຈໍ່ າຍເງນິປົກປູ້ອງໃຫ ູ້ແກໍ່ ຜ ູ້ຝາກເງນິ ໃນເວລາທ ໍ່ ສະຖາບນັການເງນິໃດໜ ໍ່ ງ ທ ໍ່
ເປັນສະມາຊກິຂອງສ ານກັງານປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ຕກົຢ ໍ່ ໃນສະພາລະລົ ູ້ມລະລາຍ; 

- ຮ ູ້ອງທຸກຕ ໍ່ ການຈດັຕັ ູ້ງທ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ູ້ອງ ກໍ່ ຽວກບັການລະເມ ດສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທ າຂອງຕນົ: ຜ ູ້
ຝາກເງນິ ສາມາດແຈ ູ້ງ ຫລ ືສະເໜ ຕ ໍ່  ສ ານກັງານປົກປູ້ອງເງນິຝາກ, ອງົການຄຸ ູ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານປົກປູ້ອງຜ ູ້
ເງນິຝາກ ຫລ ື ອງົການທ ໍ່ ມ ສ ດອ ານາດກໍ່ ຽວຂ ູ້ອງ ຖູ້າເຫນັວໍ່ າຕນົເອງໄດ ູ້ຖກືລະເມ ດ ຊ ໍ່ ງໄດ ູ້ສ ູ້າງຜນົເສຍຫາຍຕ ໍ່ ສດິ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ;  

- ສ ກສາຂ ູ້ມ ນຂອງສະຖາບບນັການເງນິ ກໍ່ ຽວກບັນະໂຍບາຍປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ຢໍ່ າງລະອຽດກໍ່ ອນການຕດັສນິ
ໃຈເປ ດບນັຊ ເງນິຝາກ: ກໍ່ ອນຈະມ ການໃຊ ູ້ບ ລກິານ (ຝາກເງນິ) ກບັສະຖາບນັການເງນິໃດໝ ໍ່ ງ ຜ ູ້ຝາກເງນິ ມ ສດິໃນການ
ສ ກສາຫາຂ ູ້ມ ນຈາກບນັດາສະຖາບນັການເງນິຢໍ່ າງລະອຽດຖ ໍ່ ຖ ູ້ວນເສຍກໍ່ ອນ ຊ ໍ່ ງສະຖາບນັການເງນິກ ຕ ູ້ອງສະແດງ ຫລ ື
ຕດິຂ ູ້ມ ນທ ໍ່ ເຫນັວໍ່ າມ ຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ສາມາດເປ ດເຜ ຍໄດ ູ້ ເປັນຕົ ູ້ນຂ ູ້ມ ນກໍ່ ຽວກບັ ໜງັສຢັືູ້ງຢືນການເຂົ ູ້າເປັນ
ສະມາຊກິຂອງສ  ານກັງານປົກປູ້ອງເງນິຝາກ, ວງົເງນິປົກປູ້ອງ ແລະ ຂ ູ້ມ ນຈ າເປັນອືໍ່ ນໆ ທ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັປົກປູ້ອງເງນິຝາກ 
ເພືໍ່ ອໃຫ ູ້ຜ ູ້ໃຊ ູ້ບ ລກິານ (ຜ ູ້ຝາກເງນິ) ສາມາດຮບັຊາບໄດ ູ້. 

ນອກຈາກສດິຂອງຜ ູ້ຝາກເງນິແລ ູ້ວ ໃນດ າລດັສະບບັດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຍງັໄດ ູ້ກ ານດົພນັທະຂອງຜ ູ້ຝາກເງນິ ໄວ ູ້ວໍ່ າ “ຜ ູ້
ຝາກເງນິຕ ູ້ອງສະໜອງຂ ູ້ມ ນທ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ູ້ອງກບັການຝາກເງນິຂອງຕນົ ໃຫ ູ້ສະມາຊກິ ແລະ ສ ານກັງານປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ຢໍ່ າງ
ຄບົຖູ້ວນ ແລະ ຖກືຕ ູ້ອງ” ໂດຍທຸກໆຂ ູ້ມ ນທ ໍ່ ຈ າເປັນ ບ ໍ່ ວໍ່ າຈະແມໍ່ ນ ຂ ູ້ມ ນບນັຊ ເງນິຝາກ, ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍເງນິຝາກ ແລະ  
ຂ ູ້ມ ນຕໍ່ າງໆທ ໍ່ ຕດິພນັ ຜ ູ້ຝາກເງນິມ ພນັທະຕ ູ້ອງສະໝອງໃຫູ້ສະມາຊກິ (ທະນາຄານທຸລະກດິ ຫ  ືສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກທ ໍ່ ຮບັເງນິຝາກ ທ ໍ່ ຕນົຝາກເງນິໄວ ູ້) ແລະ ສ ານກັງານປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ພ ູ້ອມນັ ູ້ນຂ ູ້ມ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວຕ ູ້ອງມ ຄວາມຈງິ ຫ ູ້າມ
ມ ການດດັແກ ູ້ ຫ  ືປອມແປງຢໍ່ າງເດດັຂາດ. 
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ທ ໍ່ ກໍ່ າວມານັ ູ້ນແມໍ່ ນ ກ ແມໍ່ ນສດິຂອງຜ ູ້ຝາກເງນິ ຕ ໍ່ ກບັການປົກປູ້ອງເງນິຝາກ ຊ ໍ່ ງເປັນສິໍ່ ງໜ ໍ່ ງທ ໍ່ ຈະຊໍ່ ວຍໃຫູ້ເຮາົ
ໄດ ູ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ຸດຜໍ່ ອນຄວາມເສຍຫາຍທ ໍ່ ອາດຈະເກ ດຂ ູ້ນໄດ ູ້ ໂດຍນອກຈາກສດິທ ໍ່ ເຮາົສາມາດຈດັຕັ ູ້ງ
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