
 

 

 

 

 “ສດິ ແລະ ພັນທະຂອງຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງການເງນິ
 

ປ�ດຈ�ບັນນີ ້ການໃຫ�ບໍລິການທາງການເງິນມີການພັດທະນາ

ຜ��ຊົມໃຊ�ບາງຄົນ ອາດຈະຍັງມີຄວາມຮ��ຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ�ພຽງພໍ

ໃນນາມຜ��ຄ��ມຄອງມະຫາພາກ ໄດ�ເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສ�າ

(ຜ��ຊົມໃຊ�) ຈຶ່ງເປ�ນເຈົ້າການນ�າສະເໜີຕໍ�ລັດຖະບານໃນການອອກດ�າລັດວ�າດ�ວຍ

ຮັບປະກັນໃຫ�ການບໍລິການທາງການເງິນມີຄ�ນນະພາບ

ກ�ານົດຂອບເຂດການປ�ກປ�ອງຕໍ�ຜ��ຊົມໃຊ�ວ�າຈະໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງ

ສິ່ງທີ່ຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງການເງ ິນ (ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ

ສະບັບນີ້ ຜ��ຂຽນຈະມານ�າສະເໜີໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ 

ເອົາໃຈໃສ�ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ�າງເຂ້ັມງວດ ດັ�ງລ��ມນີ້

ໂດຍອີງຕາມ ມາດຕາ 20 ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການປ�ກປ�ອງຜ��ໃຊ�ການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ໄດ�ກ�ານົດ ສິດ ແລະ ພັນ

ຂອງຜ��ໃຫ�ບໍລິການ ປະກອບມີ:  

1. ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ຕາມຂອບເຂດທີ່

ກັບໃບອະນ�ຍາດດ�າເນີນທ�ລະກິດຕາມປະເພດທ�ລະກິດທີ່ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດ

ສ�ານັກງານຂອງຕົນ ໃນບ�ອນທີ່ຜ��ຊົມໃຊ�ສາມາດເຫັນໄດ�

ເຂ້ົາໃຊ�ບໍລິການ; 

2. ກ�ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຂັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ 

ການໃຫ�ບລໍກິານຂອງຕນົ: ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ ຈ�າເປ�ນ

ໃນການກ�ານົດ, ວັດແທກ, ປະເມີນ, ຕິດຕາມ,

ດ�ານລາຄາ, ດ�ານຕະຫຼາດ, ດ�ານການດ�າເນີນງານ

3. ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງການໃຫ�ບລໍກິານທາງການເງນິ ສ�າລບັຜ��ຊມົໃຊ�ທີເ່ປ�ນກ��ມເປ��າໝາຍ

ລະບຽບພາຍໃນທ່ີເປ�ນລາຍລັກອັກສອນ ໃນການ

ໝາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຊົມໃຊ�ຜະລິດຕະພັນ

4. ໂຄສະນາ ຫຼ ື ເປ�ດເຜຍີຂໍ�ມ�ນ ກ�ຽວກບັການໃຫ�ບລໍກິານທາງການເງນິຢ�າງຄບົຖ�ວນ

ຊມົໃຊ�ຮບັຮ�� ແລະ ເຂົາ້ໃຈ ກ�ອນຕດັສິນໃຈໃຊ�ບລໍກິານ

ຂອງຕົນ ໃນຮ�ບແບບຂອງສ່ືສິ່ງພິມ ແລະ/ຫຼື ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່

ອັດຕາດອກເບ�ຍ, ຜົນຕອບແທນຂອງຜະລິດຕະພັນ

ປ�ຽນແປງ ອັດຕາດອກເບ�ຍ, ອັດຕາແລກປ�ຽນ ຫຼື ປ�ດໄຈອ່ືນທ່ີເຮັດໃຫ�ລາຄາ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ຂອງການບໍລິການທາງການເງິນມີ

ການປ�ຽນແປງ ພ�ອມທັງແຈ�ງເຖິງເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ໃນກໍລະນີທີ່ຜ��ຊົມໃຊ�ຂໍຍົກເລິກສັນຍາ ຫຼື ບໍ�ສາມາດປະຕິບັ

ພາສາທີ່ໃຊ�ນັ້ນ ຄວນເປ�ນພາສາລາວເປ�ນຕ້ົນຕໍ ແລະ ນ�າໃຊ�ຄ�າສັບ ແລະ ສ�ານວນທ່ີເຂ້ົາໃຈງ�າຍ

ສາມາດອ�ານໄດ�ຢ�າງຈະແຈ�ງຊັດເຈນ ແລະ ຄວນ

 

ສດິ ແລະ ພັນທະຂອງຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງການເງນິ

ທາງການເງິນມີການພັດທະນາໃຫ�ກ�າວໜ�າ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ

ອາດຈະຍັງມີຄວາມຮ��ຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ�ພຽງພໍຕໍ�ກັບບໍລິການທາງການເງິນເຫຼົ�ານັ້ນ, ສະນັ້ນ

ໄດ�ເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສ�າຄັນໃນການຄ��ມຄອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ��ຊົມໃຊ�

ລັດຖະບານໃນການອອກດ�າລັດວ�າດ�ວຍການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�ການບໍລິການທາງເງ ິນ 

ມີຄ�ນນະພາບ, ຖືກຕ�ອງ, ໂປ�ງໃສ ແລະ ເປ�ນທ�າ ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງ

ຂອບເຂດການປ�ກປ�ອງຕໍ�ຜ��ຊົມໃຊ�ວ�າຈະໄດ�ຮັບການປ�ກປ�ອງແບບໃດ, ມີສິດ ແລະ ພັນທະຄືແນວໃດ

ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ) ຄວນເຮັດໃນການໃຫ�ບໍລິການທາງການເງິນແກ�ຜ��ຊົມໃຊ�

ເໜີໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ ເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານທີ່ຜ� �ໃຫ�ບໍລິການທາງ

ເອົາໃຈໃສ�ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ�າງເຂ້ັມງວດ ດັ�ງລ��ມນີ:້ 

ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການປ�ກປ�ອງຜ��ໃຊ�ການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ໄດ�ກ�ານົດ ສິດ ແລະ ພັນ

ໃຫ�ບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ຕາມຂອບເຂດທີໄ່ດ�ຮບັອະນ�ຍາດ: ໝາຍວ�າ ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ ຕ�ອງເຄື່ອນໄຫວໃຫ�ສອດຄ�ອງ

ຕາມປະເພດທ�ລະກິດທີ່ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດ ແລະ ສະແດງໃບອະນ�ຍາດດັ�ງກ�າວ ໃນບ�ອນໃຫ�ບໍລິການ ຫຼື 

ອນທີ່ຜ��ຊົມໃຊ�ສາມາດເຫັນໄດ�ງ�າຍ ແລະ ຊັດເຈນເພື່ອເປ�ນໜຶ່ງຊ�ອງທາງໃນການຕັດສິນໃຈຂອງລ�ກຄ�າ

ກ�ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຂັນ້ຕອນທ່ີເໝາະສມົ ເພືອ່ບລໍຫິານຄວາມສ�ຽງທີຈ່ະສ�າງຄວາມເສຍຫ

ຈ�າເປ�ນຕ�ອງມີລະບຽບ, ກົນໄກ, ວິທີການ ແລະ ຂ້ັນຕອນການບໍລິຫານຄວາມສ�

, ລາຍງານ ແລະ ຄວບຄ�ມ ຫຼື ຫຼຸດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຢ�າງທັນເວລາ ເປ�ນຕ້ົນ 

ການດ�າເນີນງານ ແລະ ການຈ�າໜ�າຍຜະລິດຕະພັນ; 

ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງການໃຫ�ບລໍກິານທາງການເງນິ ສ�າລບັຜ��ຊມົໃຊ�ທີເ່ປ�ນກ��ມເປ��າໝາຍ

ໃນການກ�ານົດຄວາມເໝາະສົມຂອງຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອໃຫ�ແທດເໝ

ໝາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຊົມໃຊ�ຜະລິດຕະພັນ; 

ໂຄສະນາ ຫຼ ື ເປ�ດເຜຍີຂໍ�ມ�ນ ກ�ຽວກບັການໃຫ�ບລໍກິານທາງການເງນິຢ�າງຄບົຖ�ວນ, ຖກືຕ�ອງ ແລະ ຊດັເຈນ ເພືອ່ໃຫ�ຜ��

ຊມົໃຊ�ຮບັຮ�� ແລະ ເຂົາ້ໃຈ ກ�ອນຕດັສິນໃຈໃຊ�ບລໍກິານ: ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ ຈະໄດ�ເປ�ດເຜີຍຂໍ�ມ�ນກ�ຽວກັບການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ

ຫຼື ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ທີຜ່��ຊົມໃຊ�ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ�ງ�າຍ ເຊັ�ນ

ຜົນຕອບແທນຂອງຜະລິດຕະພັນ, ກ�ານົດເວລາຂອງສັນຍາ ແລະ ແຜນການຊ�າລະ, ຜົນກະທົບຕ�າງໆ 

ອັດຕາແລກປ�ຽນ ຫຼື ປ�ດໄຈອ່ືນທ່ີເຮັດໃຫ�ລາຄາ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ຂອງການບໍລິການທາງການເງິນມີ

ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ໃນກໍລະນີທີ່ຜ��ຊົມໃຊ�ຂໍຍົກເລິກສັນຍາ ຫຼື ບໍ�ສາມາດປະຕິບັ

ເປ�ນຕ້ົນຕໍ ແລະ ນ�າໃຊ�ຄ�າສັບ ແລະ ສ�ານວນທ່ີເຂ້ົາໃຈງ�າຍ, ຂະໜາດ ແລະ ສີຂອງຕົວອັກສອນ

ຄວນກ�ານົດຢ��ບ�ອນທີ່ເຫັນໄດ�ງ�າຍ; 

ສດິ ແລະ ພັນທະຂອງຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງການເງນິ” 

ຜະລິດຕະພັນຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຜ��ບໍລິໂພກ ຫຼື 

ສະນັ້ນ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ຂອງຜ��ຊົມໃຊ�ການບໍລິການທາງການເງິນ 

ການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ�ການບໍລິການທາງເງ ິນ ເພື່ອ

ເນື້ອໃນຂອງດ�າລັດດັ�ງກ�າວ ນອກຈາກຈະ

ມີສິດ ແລະ ພັນທະຄືແນວໃດແລ�ວນັ້ນ ຍັງໄດ�ກ�ານົດເຖິງ

ແກ�ຜ��ຊົມໃຊ�. ດັ�ງນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມ

ເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານທີ່ຜ� �ໃຫ�ບໍລິການທາງການເງ ິນຕ�ອງໄດ�

ຂອງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການປ�ກປ�ອງຜ��ໃຊ�ການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ໄດ�ກ�ານົດ ສິດ ແລະ ພັນທະ

ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ ຕ�ອງເຄື່ອນໄຫວໃຫ�ສອດຄ�ອງ

ແລະ ສະແດງໃບອະນ�ຍາດດັ�ງກ�າວ ໃນບ�ອນໃຫ�ບໍລິການ ຫຼື 

ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງລ�ກຄ�າກ�ອນ

ເພືອ່ບລໍຫິານຄວາມສ�ຽງທີຈ່ະສ�າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ�ຜ��ຊມົໃຊ� ຈາກ

ຂ້ັນຕອນການບໍລິຫານຄວາມສ�ຽງລະອຽດ 

ລາຍງານ ແລະ ຄວບຄ�ມ ຫຼື ຫຼຸດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຢ�າງທັນເວລາ ເປ�ນຕ້ົນ ຄວາມສ�ຽງ

ປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງການໃຫ�ບລໍກິານທາງການເງນິ ສ�າລບັຜ��ຊມົໃຊ�ທີເ່ປ�ນກ��ມເປ��າໝາຍ: ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ ຈ�າເປ�ນມີ

ເພື່ອໃຫ�ແທດເໝາະກັບຜ��ຊົມໃຊ�ແຕ�ລະເປ��າ 

ຖກືຕ�ອງ ແລະ ຊດັເຈນ ເພືອ່ໃຫ�ຜ��

ນກ�ຽວກັບການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ

ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ�ງ�າຍ ເຊັ�ນ: ຄ�າທ�ານຽມ, ຄ�າບໍລິການ, 

ຜົນກະທົບຕ�າງໆ ທີ່ເກດີຈາກການ

ອັດຕາແລກປ�ຽນ ຫຼື ປ�ດໄຈອ່ືນທ່ີເຮັດໃຫ�ລາຄາ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ຂອງການບໍລິການທາງການເງິນມີ

ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ໃນກໍລະນີທີ່ຜ��ຊົມໃຊ�ຂໍຍົກເລິກສັນຍາ ຫຼື ບໍ�ສາມາດປະຕິບດັພັນທະຕໍ�ສັນຍາໂດຍ

ຂະໜາດ ແລະ ສີຂອງຕົວອັກສອນ



5. ບລໍກິານແກ�ຜ��ຊມົໃຊ� ຢ�າງຖກືຕ�ອງ, ໂປ�ງໃສ ແລະ ເປ�ນທ�າ: ໃຫ�ບໍລິການໂດຍບໍ�ມີການຈ�າແນກສັນຊາດ, ຊົນເຜົ�າ, ເພດ 

ແລະ ສາດສະໜາ, ມີການອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ພ�ອມທັງສະເໜີທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ�ຜ��ຊົມໃຊ�ຄາດຄະເນ

ເຖິງຜົນໄດ� ແລະ ຜົນເສຍ ກ�ອນຈະເລືອກໃຊ�ການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນໃດໜ່ຶງ. ບໍລິການໃຫ�ຖືກຕ�ອງ ແລະ ສອດຄ�ອງ ຕາມຂໍ�ມ�ນ

ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເປ�ດເຜີຍ ຫຼ ື ໂຄສະນາ ໂດຍຜ��ໃຫ�ບໍລິການແມ�ນບໍ�ສາມາດເກັບຄ�າທ�ານຽມ ຫຼື ຄ�າບໍລິການໃດທ່ີບໍ�ໄດ�ເປ�ດເຜີຍ ແລະ ບໍ�

ເຊື່ອງອ�າຂໍ�ມ�ນທີ່ເປ�ນປະໂຫຍດ ແລະ ຈະສ�າງຜົນເສຍແກ�ຜ��ຊົມໃຊ�ເຫຼົ�ານ້ີເປ�ນຕ້ົນ; 

6. ສ�າງກນົໄກພາຍໃນ ເພືອ່ຮັບ ແລະ ແກ�ໄຂຄ�າສະເໜຂີອງຜ��ຊມົໃຊ� ພ�ອມທງັໃຫ�ການຮ�ວມມໃືນວຽກງານດັ�ງກ�າວ: ຜ��ໃຫ�

ບໍລິການຈ�າເປ�ນສ�າງກົນໄກພາຍໃນ ເພື່ອຮັບຄ�າສະເໜີຂອງຜ��ຊົມໃຊ� ຕໍ�ການໃຫ�ບໍລິການຂອງຕົນ ເປ�ນຕ້ົນ: ຄ�າເຫັນ, ຂໍ�ຜິດພາດ ຫຼື 

ຄວາມບໍ�ເຂ້ົາໃຈຕ�າງໆ ໂດຍມີການຈັດຕ້ັງໜ�ວຍງານ ຫຼື ພະນັກງານເພື່ອຮັບ, ຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ແກ�ໄຂຄ�າສະເໜີ ທັງໃຫ�ການຮ�ວມມືກັບ

ພາກສ�ວນ ຫຼື ອົງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ; 

7. ເກບັກ�າຂໍ�ມ�ນກ�ຽວກບັຜ��ຊມົໃຊ�ໄວ�ເປ�ນຄວາມລບັ ອນັໄດ�ແກ�: ຂໍ�ມ�ນສ�ວນຕົວ, ຂໍ�ມ�ນດ�ານການເງິນ, ລະຫັດຜ�ານຕ�າງໆ 

ເຊັ�ນ: ລະຫັດບັດເອທີເອັມ, ລະຫັດອີແບັງຄິງ, ລະຫັດໂມບາຍແບັງຄິງ ຊຶ່ງຜ��ໃຫ�ບໍລິການຈ�າຕ�ອງຮັກສາຂໍ�ມ�ນດັ�ງກ�າວ ບໍ�ໃຫ�ມີການຮົ�ວໄຫຼ 

ຫຼື ເປ�ດເຜີຍໃຫ�ບ�ກຄົນອ່ືນໂດຍບໍ�ໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດ ຫຼື ອົງການທີ່ບໍ�ມີສິດມາກ�ຽວຂ�ອງ; 

8. ລາຍງານກ�ຽວກັບວຽກງານການປ�ກປ�ອງຜ��ຊົມໃຊ� ໃຫ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິ. ໃນກໍລະນີມີບັນຫາ

ທີ່ອາດສົ�ງຜົນກະທົບຕໍ�ຜ��ຊົມໃຊ�ໃນວົງກວ�າງ ຕ�ອງລາຍງານໃຫ�ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຢ�າງຮີບດ�ວນ; 

9. ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ທັງໝົດທ່ີໄດ�ນ�າສະເໜີໄປນັ້ນ ແມ�ນສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານທ່ີຜ��ໃຫ�ບໍລິການທາງການເງິນ ຄວນຄ�ານຶງເຖິງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ການບໍລິການທາງດ�ານເງິນມີຄ�ນນະພາບ ແລະ ຍ�ຕິທ�າ ຊຶ່ງຈະເຮດັໄດ�ຄືແນວນັ້ນ ມັນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຜ��ບໍລິການ

ຕ�ອງໃຫ�ບໍລິການດ�ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ ແລະ ຜ��ໃຊ�ບໍລິການເອງ ກໍ�ຄວນໃຊ�ບໍລິການດ�ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສ�ງ

ເຊັ�ນກັນ ເພື່ອຊ�ວຍກັນຫຼຸດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 


