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ລະບຽບທີີ່ຕອ້ງປະຕບິດັ 
 

ສ າລັບສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)  
 

ການນ າສະເໜີ 
 

ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດດ້ວຍຄ່ານິຍົມ, ຫຼັກການຕ່າງໆ ຫຼື  ການຈັດຕັັ້ ງທີີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າມີສ່ວນພົວພັນກັບບຸກຄົນ 
ຫຼື  ອົງການຈັດຕັັ້ ງທີີ່ຕິດພັນກັບຫຼັກການ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດດັີ່ ງກ່າວ. ມັນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຂ ັ້ກ ານົດກົດ
ລະບຽບດ້ວຍຕົນເອງໃນຂະນະທີີ່ຍັງບ ີ່ທັນມີຂ ັ້ກ ານົດກົດລະບຽບທີີ່ ເປັນທາງການ (ຫຼື  ກົດລະບຽບຂອງລັດ) ຫຼື ເພືີ່ອເປັນ
ການສ້າງຂ ັ້ກ ານົດກົດລະບຽບຂືັ້ນເພີີ່ມເຕີມ ຫຼື ເພືີ່ອເປັນການບັງຄັບໃຊູ້ຂ ັ້ກ ານົດກົດລະບຽບທີີ່ມີແລູ້ວຂອງຂະແໜງການທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 

ຈຸດປະສົງໃນການນ າສະເໜີລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສະບັບນີັ້ແມ່ນເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຈະປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບການຕ່າງໆທີີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ  ເປັນ
ຢ່າງດີໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ  ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ລະບຽບສະບັບນີັ້ມີ ເປົັ້ າໝາຍຄືດັີ່ ງທີີ່ໄດູ້ກ່າວມາຂ້າງ
ເທິງທັງໝົດນັັ້ນກ ີ່ແມ່ນເພືີ່ອສົີ່ ງເສີມ  ແລະ ປັບປຸງການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ ແລະ  ເພືີ່ອສ້າງກົນໄກ ຄວາມໂປ່ ງໃສໃຫູ້ແກ່ 
ສມກຈ ກ ີ່ຄືຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ເພືີ່ອສົີ່ ງເສີມການປະພຶດປະຕິບັດທາງດ້ານຈັນຍາບັນຂອງ ສະຖາບັນການ
ເງິນຈຸລະພາກຕ ີ່ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນ  ແລະ ຕ ີ່ກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກອືີ່ນໆ . ສະນັັ້ນ, ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງ
ປະຕິບັດສະບັບນີັ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດດັີ່ງນີັ້ :  

 

 ປະໂຫຍດສ າລັບ ສກຈ ເອງ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າມັນຈະຊ່ວຍເພີີ່ມຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນ  ແລະ ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງລ ກຄ້າຕ ີ່
ກັບ ສກຈ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງຊືີ່ສຽງຂອງ ສກຈ ແກ່ລ ກຄ້າ  ແລະ ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນທັງຫຼາຍ. 

 ປະໂຫຍດໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງການໂດຍລວມ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າມັນຈະເປັນການກະຕຸູ້ນຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ  ແລະ 
ອາດເປັນການປູ້ອງກັນຈາກການໂຄສະນາເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໃນທີີ່ສຸດກ ີ່ຈະເກີດມີວິກິດການ (ດັີ່ ງຕົວຢ່າງທີີ່
ເກິດຂືັ້ນໃນປະເທດອິນເດຍ). 
 

ໂດຍອີງຕາມການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ວັນທີ 09 ເມສາ 2014, ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໃນປະຈຸບັນ 
ຈະຮັບຮອງເອົາລະບຽບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສະບັບນີັ້. ສ າລັບ ສກຈ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກໃໝ່ທັງໝົດແມ່ນຈະຕ້ອງໄດູ້ມີການ
ຮັບຮອງເອົາລະບຽບສະບັບນີັ້  ເຊິີ່ ງເປັນເງືີ່ອນໄຂກ່ອນທີີ່ຈະຖືກຮັບເອົາເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໂດຍບ ີ່ໄດູ້ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຮ ບແບບຂອງການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ ສກຈ ນັັ້ນເລີຍ.  

 
ຄ ານ າ 

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ  
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ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍ ູ້ສົີ່ ງເສີມວຽກງານການເງິນ  ແລະ ໄດູ້ສ້າງຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫູ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍການສະໜອງການບ ລິການດ້ານການເງິນໃຫູ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີີ່ມີລາຍຮັບຕ ີ່ າແລະຄົວເຮືອນທີີ່
ບ ີ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການຂອງທະນາຄານ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ສະຖາບັນເຫຼົີ່ ານີັ້ໄດູ້ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານກັບລ ກຄ້າຂອງພວກ
ເຂົາເຈົັ້າແລະຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກກ ີ່ໄດູ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ, ສະນັັ້ນຈຶີ່ ງ
ເປັນ ທີີ່ສ າຄັນຫຼາຍທີີ່ຈະຕ້ອງໄດູ້ກ ານົດຄ່ານິຍົມຫຼັກ ແລະ ການປະຕິບັດງານທີີ່ ເປັນທ າເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າການສະໜອງ
ການບ ລິການ, ການເງິນຈຸລະພາກດ າເນີນງານບົນຟືັ້ນຖານທີີ່ກ ີ່ໃຫູ້ ເກີດຜົນປະໂຫຍດແກ່ລ ກຄ້າ, ມີຄ ວາມເຄົາລົບນັບຖື
ລ ກຄ້າ ແລະ ສກຈ ກ ີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ີ່ທາງດ້ານສັງຄົມກ ີ່ຄືລ ກຄ້າ, ຕ ີ່ພະນັກງານຂອງຕົນ  ແລະ ຕ ີ່ກັບຊຸມຊົນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ. 

ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທັງຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດຕາມດ າລັດ, ຂ ັ້ກ ານົດ, ກົດລະບຽບ  ແລະ ບົດແນະນ າ
ຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານແຫຼີ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ວາງອອກ ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສປປ ລາວ, ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສະບັບນີັ້  ໄດູ້ມີການກ ານົດບັນດາ
ຫຼັກການ ແລະ  ເງືີ່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການເພີີ່ມເຕີມເພືີ່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ. 
ລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສະບັບນີັ້ ໄດູ້ຊີ ັ້ແຈງກ່ຽວກັບຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຕ່າງ ເຊິີ່ງບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທີີ່ໄດູ້ລົງລາຍເຊັນຮັບຮອງ ຈະຕ້ອງໄດູ້ນັບຖື  ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບຢ່າງເຄັີ່ງຄັດ. ເອກະສານສະບັບນີັ້ປະກອບດ້ວຍພາກຕ່າງໆດັີ່ງລຸ່ມນີັ້:  

 

I. ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງ ສມກຈ  
II. ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ 
III. ສັດຈະຍາບັນ 

 

ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທັງໝົດທີີ່ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສະບັບນີັ້ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດູ້ໃຫູ້ຄ າ
ໝັັ້ນສັນຍາທີີ່ຕ້ອງໄດູ້ສ ູ້ ຊົນປະຕິບັດຕາມຄ່ານິຍົມຫຼັກຕ່າງໆ, ມາດຕະຖານ  ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ທີີ່ ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນ
ລະບຽບສະບັບນີັ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ . 
 

I. ຄ່ານິຍົມຫຼັກທ າ ຂອງ ສມກຈ 
 

 (ບັນດາຄ່ານິຍົມເຫຼົີ່ ານີັ້ແມ່ນເອົາມາຈາກຄ່ານິຍົມຂອງ ກກຈ (ສມກຈ) ທີີ່ ມີໄດູ້ຕົກລົງໂດຍສະມາຊິກ ໃນເວລາທ າການ
ອະນຸມັດແຜນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສົກປີ 2012-2014). 
 

ການມີ ສ ່ ວນຮ່ ວມໝົດທຸ ກ
ພາກສ່ວນ 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຕົນ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖື  ແລະ ເຕົັ້ າໂຮມບັນດາຜ ູ້ມີສ່ວນໃນວຽກ
ງານການເງິນຈຸລະພາກທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງນັບຖື , ຍົກສ ງຜ ູ້ທີີ່ມີປະສົບການທີີ່ ເປັນ
ຕົວແທນຂອງຂະແໜງການການເງິນຈຸລະພາກ.  

ມີຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈ  
ບັນດາສະມາຊິກແຕ່ ງຕັ ັ້ ງ  ແລະ ອຸທິດຕົນເອງໃນການປະກອບສ່ວນຢ່ າ ງຫ້ າວຫັນເພືີ່ອໃຫູ້ຈະ
ບັນລຸວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ ສມກຈ. 

ມີຄວ າມຮັ ບຜິ ດຊອບແລະ
ກວດສອບໄດູ້ 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ  ແລະ ໃນການປະຕິບັດ
ກິດຈະກ າຕ່າງໆ. 

ມີຄວາມໂປ່ງໃສ  
 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຕ້ອງ  ມີຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫູ້ການປະຕິບັດງານ 
ແລະ ການບ ລິການຂອງຕົນມີຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ເຮັດວຽກແບບເປີດເຜີຍ  ແລະ ມີ
ຄວາມຊືີ່ສັດຕ ີ່ໜ້າທີີ່ວຽກງານ ແລະ ປະສົບປະການ ພ້ອມທັງມີການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ
ກັບສະມາຊິກ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ. 

ມີ ຄວ າມຮັ ບຜ ິ ດ ຊອບດ້ າ ນ
ສັງຄົມ 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມໃຫູ້ຄວາມສ າຄັນ ຕ ີ່ກັບຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນ , 
ຄວາມຢ ່ດີກິນດີ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນຂອງປະຊາຊົນຜ ູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ູ້ທີີ່ມີລາຍຮັບຕ ີ່ າໃນ ສປປ 
ລາວ. 

 
II. ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ 

 

ກ.) ຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ   
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ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)  
ໜ່ວຍ 13, ບ້ານ ສີ ເມືອງ ,   ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ,  ຕ ູ້  ປ.ນ 4030, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ,  ສປປ ລາວ 

ອີ ເມວ: mfa@laomfa.org  ເວັບໄຊສ໌ :  www.laomfa.org, ໂທ: +856 21 226018, 030 9481265, ແຟັກ: +856 21 226019 
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1. ອອກແບບ ແລະໃຫູ້ການບ ລິການຜະລິດຕະພັນທີີ່ເໝາະສົມ  
 

ຜ ູ້ສະໜອງການບ ລິການຈະຕ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະໜອງການ
ບ ລິການຕາມຊ່ອງທາງທີີ່ບ ີ່ ເປັນສາເຫດກ ີ່ໃຫູ້ເກີດອຸປະສັກຕ ີ່ກັບລ ກຄ້າ. ຜະລິດຕະພັນ  ແລະ ຊ່ອງທາງໃນການສະໜອງ
ການບ ລິການຈະຕ້ອງໄດູ້ຖືກອອກແບບໂດຍການພິຈາລະນາຕາມຄຸນລັກສະນະ ຫຼ ື  ຄວາມເໝາະສົມຂອງລ ກຄ້ າ . 
(ຫຼັກການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ #1) 

 
ເພືີ່ອປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຖານດັີ່ງລຸ່ມນີັ້ : 

i. ອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃຫູ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລ ກຄ້າໂດຍເຮັດໃຫູ້ຜະລິດຕະພັນ ມີຄວາມ
ງ່າຍດາຍ ແລະ ປັບຕົວໄດູ້. 

ii. ບ ີ່ຄວນຂ ຮ້ອງໃຫູ້ລ ກຄ້າສະຫຼະສິດ ເຊັີ່ນວ່າ: ສິດໃນການຮ້ອງຟູ້ອງຜ ູ້ສະໜອງການບ ລິການ , ສິດໃນການໄດູ້ຮັບ
ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ, ສິດໃນການຍົກເລີກການນ າໃຊູ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

iii. ຄວນອອກແບບ ແລະ ໃຫູ້ການບ ລິການຜະລິດຕະພັນທີີ່ລ ກຄ້າສາມາດຈ່າຍໄດູ້  ແລະ ເໝາະສົມຕາມຄວາມ
ສາມາດໃນການຊ າລະຄືນຂອງລ ກຄ້າ . 

 

2. ການປູ້ອງກັນການເປັນໜີັ້ສິນລົັ້ນຕົວ  
 
 

ຜ ູ້ສະໜອງການບ ລິການຈະຕ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີໃນທຸກໆຂັັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການປ່ອຍເງິນກ ູ້ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າລ ກຄ້າມີຄວາມສາມາດໃນຊ າລະຄືນ  ໂດຍປາສະຈາກການເປັນໜີັ້ສິນລົັ້ນຕົວ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຜ ູ້ສະໜອງ
ການບ ລິການຈະຕ້ອງໄດູ້ປະຕິບັດ  ແລະ ຕິດຕາມລະບົບການຄຸູ້ມຄອງພາຍໃນທີີ່ສະໜັບສະໜ ນໃຫູ້ມີການປູ້ອງກັນການ
ເປັນໜີັ້ສິນລົັ້ນຕົວ ແລະ ຈະຕ້ອງທ າການກະຕຸູ້ນຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນ  ການປັບປຸງການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ຂອງສິນເຊືີ່ອໃຫູ້ຢ ່ໃນລະດັບທີີ່ຄວບຄຸມໄດູ້  (ເຊັີ່ນວ່າການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານສິນເຊືີ່ອ). 
(ຫຼັກການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ #2) 
 

 
ເພືີ່ອຢຶດໝັັ້ນຕ ີ່ກັບຫຼັກການດັີ່ງກ່າວນີັ້ , ພວກເຮົາໄດູ້ຕົກລົງດັີ່ງນີັ້ : 

i. ສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງໄດູ້ຄົັ້ນຄ້ວາ  ແລະ ວິເຄາະຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະຄືນເງິນກ ູ້ຂອງລ ກຄ້າຢ່າງເໝາະ
ສົມກ່ອນຈະມີການປ່ອຍເງິນກ ູ້. 

ii. ເງິນກ ູ້ທີີ່ມີຄຸນນະພາບທີີ່ເປັນສິີ່ງຈ ງໃຈຂອງສະຖາບັນການເງິນ . 
ii i. ສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງນ າໃຊູ້ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານສິນເຊືີ່ອ  ແລະ ຂ ັ້ມ ນຂອງທ່າແຮງທີີ່ມີໃນສະພາບທ້ອງຖິີ່ນ . 
iv. ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ທິມງານບ ລິຫານຂອງສະຖາບັນການເງິນຮັບຮ ູ້  ແລະ ມີຄວາມເປັນຫວ່ງກ່ຽວກັບຄວາມ

ສ່ຽງໃນການເປັນໜີັ້ສິນລົັ້ນຕົວ. 
v. ພະແນກກວດສອບພາຍໃນຂອງສະຖາບັນການເງິນຕິດຕາມເບິີ່ງວ່ານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປົກປູ້ອງການໜີັ້ສິນ

ລົັ້ນຕົວແມ່ນໄດູ້ຖືກນ າໃຊູ້ . 
vi. ສະຖາບັນການເງີນຫຼີກລ້ຽງພາກປະຕິບັດທາງດ້ານທຸລະກິດທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ເຊັີ່ນຫຼີກລ້ຽງການລວມ

ຜະລິດຕະພັນເງີນກ ູ້ ເພືີ່ອສະໜອງຕ ີ່ຄວາມຕ້ອງການຫຼືຈ າກັດການນ າໃຊູ້ເງີນກ ູ້ , ຕັັ້ງຂອບເຂດຈ າກັດທີີ່ອະນຸຍາດ
ການຕ ີ່ເງິນກ ູ້ໃນກ ລະນີມີການຊ າລະເງິນກ ູ້ກ່ອນກ ານົດ , ສ້າງບົດແນະນ າສ າລັບນະໂຍບາຍ  ການຕ ີ່ສັນຍາເງິນກ ູ້) 

  
 

 

3. ຄວາມໂປ່ງໃສ 
 
ຜ ູ້ສະໜອງການບ ລິການຈະຕ້ອງໄດູ້ສືີ່ສານດ້ວຍຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານທີີ່ໂປ່ງໃສ , ຈະແຈູ້ງໃຫູ້ທັນເວລາ ໂດຍການນ າໃຊູ້ຮ ບ

ການ ແລະ ພາສາທີີ່ລ ກຄ້າ ສາມາດເຂົັ້ າໃຈໄດູ້ ເພືີ່ອທີີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ລ ກຄ້າມີຄວາມຕັດສິນໃຈທີີ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິີ່ ງມີຄວາມຈ າ
ເປັນ ແລະ ສ າຄັນຫຼາຍທີີ່ຕ້ອງມີຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານທີີ່ໂປ່ງໃສ  ກ່ຽວກັບການກ ານົດລາຄາ  ຫຼື ກ ານົດອັດຕາດອກເບູ້ຍ , ກ ານົດ
ເວລາ ແລະ ເງືີ່ອນຕ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນ. (ຫຼັກການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ #3) 
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ເພືີ່ອຢຶດໝັັ້ນຕ ີ່ກັບຫຼັກການດັີ່ງກ່າວນີັ້, ພວກເຮົາໄດູ້ຕົກລົງດັີ່ງນີັ້: 

i. ສະຖາບັນການເງິນມີການເປີດເຜີຍຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍ  ແລະ ບ ີ່ແມ່ນລາຍຈ່າຍ. 
ii. ສະຖາບັນການເງິນສືີ່ສານຢ່າງຈິງຈັງກັບລ ກຄ້າເພືີ່ອທີີ່ລ ກຄ້າສາມາດເຂົັ້າໃຈງ່າຍ . 
ii i. ສະຖາບັນການເງິນນ າໃຊູ້ກົນໄກໃນການເປີດເຜີຍດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ . 
iv. ສະຖາບັນການເງິນໃຫູ້ເວລາທີີ່ພຽງພ ສ າລັບລ ກຄ້າໃນການທົບທວນ  ແລະ ເປີດເຜີຍເປັນເວລາຫຼາຍເທືີ່ອ. 
v. ສະຖາບັນການເງີນສະໜອງຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານການບັນຊີທັນເວລາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ. 

 

4. ການກ ານົດລາຄາທີີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ  
 

ການກ ານົດລາຄາ , ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ກ ານົດເວລາຈະຕ້ອງເປັນທີີ່ຍອມຮັບໄດູ້ຂອງລ ກຄ້າ  ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນເຮັດໃຫູ້
ສະຖາບັນມີຄວາມຢືນຍົງ. ຜ ູ້ສະໜອງການບ ລິການຈະຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມກ ານົດອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກໃຫູ້ເປັນ
ອັດຕາບວກທີີ່ເໝາະສົມ. (ຫຼັກການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ #4) 
 
ເພືີ່ອຢຶດໝັັ້ນຕ ີ່ຫຼັກການດັີ່ງກ່າວນີັ້ , ພວກເຮົາໄດູ້ຕົກລົງດັີ່ງລຸ່ມນີັ້:  

i. ສະຖາບັນການເງິນໃຫູ້ການບ ລິການດ້ວຍການກ ານົດລາຄາຕາມລາຄາຕະຫຼາດແລະມີຄວາມຍຸດຕິທ າ .  
ii. ສະຖາບັນການເງິນມີອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບຄ ່ ຮ່ວມງານ . 
ii i. ສະຖາບັນການເງິນບ ີ່ກ ານົດຄ່າທ ານຽມທີີ່ສ ງເກີນໄປ .  

 

5. ເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ກັບລ ກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖືແລະຄວາມຍຸດຕິທ າ 
 

ຜ ູ້ສະໜອງການບ ລິການດ້ານການເງິນ  ແລະ ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາເຈົັ້ າຈະໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ລ ກຄ້າຂອງ  ພວກເຂົາເຈົັ້ າ
ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ແລະ ຍຸດຕິທ າ. ພວກເຂົາເຈົັ້ າຈະບ ີ່ໄດູ້ລັງກຽດຄຽດຊັງລ ກຄ້າຂອງຕົນ . ນອກຈາກນັັ້ນ, ຜ ູ້ສະໜອງ
ການບ ລິການຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫູ້ມີຄວາມປອດໄພ  ເພືີ່ອຄົັ້ນຫາ ແລະ ແກູ້ໄຂບັນຫາການສ ັ້ລາດບັງຫຼວງກ ີ່ຄື  ການເອົາ
ປຽບລ ກຄ້າໂດຍພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາປ່ອຍເງິນກ ູ້  ແລະ ໃນຂະບວນການການເກັບໜີັ້ຄືນ .    
(ຫຼັກການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ #5) 
 

ເພືີ່ອຢຶດໝັັ້ນຕ ີ່ຫຼັກການດັີ່ງກ່າວນີັ້, ພວກເຮົາໄດູ້ຕົກລົງດັີ່ງລຸ່ມນີັ້:  
i. ວັດທະນະທ າຂອງສະຖາບັນການເງິນໄດູ້ສ້າງຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍກ່ຽວກັບຄວາມ

ຍຸດຕິທ າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເອົາໃຈໃສ່ລ ກຄ້າ.  
ii. ສະຖາບັນການເງິນໄດູ້ກ ານົດລະອຽດສະເພາະສິີ່ງທີີ່ ຕົນຈະພິຈາລະນາໃນການປະຕິບັດການເກັບໜີັ້ທີີ່ ເໝາະ

ສົມ. 
ii i. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນຂອງສະຖາບັນການເງິນ (ການຮັບພະນັກງານ , ການຝຶກອົບຮົມ) ແມ່ນ

ອີງໃສ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ລ ກຄ້າທີີ່ມີຄວາມຍຸດຕິທ າ  ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 
iv. ສະຖາບັນການເງິນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພືີ່ອສົີ່ງເສີມຈັນຍາບັນ  ແລະ ປູ້ອງການການສ ັ້ໂກງ. 
v. ໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ລ ກຄ້າ ສະຖາບັນການເງິນຈະບ ີ່ຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງທີີ່ບ ີ່      

ເໝາະສົມກ່ຽວກັບປະເພດຂອງລ ກຄ້າ . 
vi. ພະນັກງານຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານເກັບໜີັ້ພາກສ່ວນທີີ່ສາມແມ່ນຕ້ອງໄດູ້ໃຫູ້ມີການປະຕິບັດຄືກັນກັບ

ພະນັກງານສະຖາບັນການເງິນ . 
vii. ສະຖາບັນການເງິນແຈູ້ງໃຫູ້ລ ກຄ້າຮັບຊາບກ່ຽວກັບສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າ . 

 

6. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງດ້ານຂ ັ້ມ ນຂອງລ ກຄ້າ  
 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕັວທາງດ້ານຂ ັ້ມ ນຂອງລ ກຄ້າແຕ່ລະຄົນ  ແມ່ນອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍທາງ  ດ້ານສິດທິສ່ວນ
ບຸກຄົນ. ຂ ັ້ມ ນດັີ່ ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຖືກນ າໃຊູ້ພຽງໃນເປົັ້ າໝາຍສະເພາະໃດໜຶີ່ງໃນເວລາທີີ່ມີການເກັບກ າຂ ັ້ມ ນຫຼືຕາມ
ການອະນຸຍາດຂອງກົດໝາຍຫຼືຕາມການຕົກລົງຂອງລ ກຄ້າ . (ຫຼັກການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ #6) 
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ເພືີ່ອຢຶດໝັັ້ນຕ ີ່ຫຼັກການດັີ່ງກ່າວນີັ້ , ພວກເຮົາໄດູ້ຕົກລົງດັີ່ງລຸ່ມນີັ້:  

i. ສະຖາບັນການເງິນມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມີລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ ເໝາະສົມ . 
ii. ສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້ລ ກຄ້າຊາບກ່ຽວກັບວ່າຂ ັ້ມ ນຂອງພວກເຂົາເຈົັ້າຈະມີການເປີດເຜີຍເມືີ່ອໃດ  ແລະ

ດ້ວຍວິທີໃດ ແລະ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລ ກຄ້າ. 
 
 

7. ກົນໄກເພືີ່ອແກູ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ   
 

ຜ ູ້ ສະໜອງການບ ລິກ ານຈະຕ້ອງມີກົນໄກ ເພື ີ່ ອແກູ້ ໄຂບັນຫາຫຼ ື ແກູ້ ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງລ ກຄ້ າຢ່ າ ງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ທັນເວລາ ແລະ ຈະຕ້ອງນ າໃຊູ້ກົນໄກດັີ່ງກ່າວ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາລ ກຄ້າແຕ່ລະຄົນ ເພືີ່ອປັບປຸງຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ການບ ລິການ. (ຫຼັກການປົກປູ້ອງລ ກຄ້າ #7) 
 
ເພືີ່ອຢຶດໝັັ້ນຕ ີ່ຫຼັກການດັີ່ງກ່າວນີັ້ , ພວກເຮົາໄດູ້ຕົກລົງດັີ່ງລຸ່ມນີັ້:  

i. ລ ກຄ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນຄວນຮ ູ້ກ່ຽວວິທີການໃນການສົີ່ງຂ ັ້ ຮ້ ອງທຸກ. 
ii. ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການເງິນໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດການຂ ັ້ ຮ້ອງທຸກ . 
iii. ລະບົບການແກູ້ໄຂຂ ັ້ຮ້ອງທຸກຂອງສະຖາບັນການເງິນມີການດ າເນີນການດ້ວຍຄວາມຫ້າວຫັນ  ແລະ ມີປະສິດທິ

ຜົນ. 
iv.  ສະຖາບັນການເງິນນ າໃຊູ້ຄ າຕ ານິຕິຊົມຂອງລ ກຄ້າ  ເພືີ່ອທ າການປັບປຸງການປະຕິບັດງານ  ແລະ ຜະລິດພັນຂອງ

ສະຖາບັນ. 
 

ຂ). ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບພະນັກງານຫຼັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ
ພົວພັນກັບພະນັກງານ, ສມກຈ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານອືີ່ນໆ  

 

1. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ  ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນກິດຈະກ າຕ່າງໆ
ຂອງ ສມກຈ  

 

ເພືີ່ອຢຶດໝັັ້ນຕ ີ່ຫຼັກການດັີ່ງກ່າວນີັ້, ພວກເຮົາໄດູ້ຕົກລົງດັີ່ງລຸ່ມນີັ້:  
i. ລາຍງານຂ ັ້ມ ນຜົນການປະຕິບັດງານດ້ານການເງີນຂອງ ສກຈ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັັ້ ງໃຫູ້ແກ່ລະບົບການວັດແທກ  

ແລະ ການຕິດຕາມຜົນການປະຕິບັດງານຂອງ ສມກຈ. 
ii. ແລກປ່ຽນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຫຼືຊັບພະຍາກອນທີີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກການເງີນຈຸລະພາກ (ບົດ

ລາຍງານ, ການປະຕິບັດງານທີີ່ດີ ,  ກ ລະນີສຶກສາ  ແລະ ອືີ່ນໆ) ແລະ ບົດຂ່າວ/ເຫດການ ທີີ່ຈະຈັດຂືັ້ນໃຫູ້ແກ່
ກອງເລຂາຂອງ ສມກຈ ເພືີ່ອນ າເອົາມາເຜີຍແຜ່ໃຫູ້ແກ່ເຄືີ່ອຂ່າຍໄດູ້ຮັບຊາບ.  

iii. ເຂົ ັ້ າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈ າປີ ,  ກອງປະຊຸ ່ມໃຫ່ຍສະມາຊິກແລະກິດຈະກ າອື ີ່ ນໆ ທີ ີ່ ໄດູ້ຈັດໂດຍ 
ສມກຈ. 

 

2. ການແຂ່ງຂັນແບບຍຸດຕິທ າ  ແລະ ການຫຼີກລ້ຽງການປະຕິບັດແບບບ ີ່ມີຈັນຍາບັນ  
 

ເພືີ່ອຢຶດໝັັ້ນຕ ີ່ຫຼັກການດັີ່ງກ່າວນີັ້, ພວກເຮົາໄດູ້ຕົກລົງດັີ່ງລຸ່ມນີັ້:  
i. ສົີ່ງເສີມໃຫູ້ມີການສົນທະນາກັບ ສກຈ ອືີ່ນໆທີີ່ມີການດ າເນີນງານໃນຟືັ້ນທີີ່ດຽວກັນ  ແລະ ມີການລາຍງານໃຫູ້

ກັນຊາບກ່ຽວກັບແຜນການຂະຫຍາຍຟືັ້ນທີີ່  ແລະ ປະເດັນສ າຄັນອືີ່ນໆ. 
ii. ຢັບຢັັ້ງການຮັບເອົາສະມາຊິກ ແລະ ລ ກຄ້າຂອງ ສກຈ ອືີ່ນໆ. 
iii. ພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການວ່າຈ້າງພະນັກງານຂອງ ສກຈ ອືີ່ນໆແບບທາງກົງ . 

 
 

3. ການເບິີ່ງແຍງພະນັກງານແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມ  
 

ເພືີ່ອຢຶດໝັັ້ນຕ ີ່ຫຼັກການດັີ່ງກ່າວນີັ້, ພວກເຮົາໄດູ້ຕົກລົງດັີ່ງລຸ່ມນີັ້:  
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ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)  
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i. ສ້າງໃຫູ້ມີລະບົບການກ ານົດອັດຕາເງິນເດືອນແບບໂປ່ງໃສ ບົນຟືັ້ນຖານອັດຕາເງິນເດືອນຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ  
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄ່າແຮງງານຂັັ້ນຕ ີ່າທີີ່ລະບຸໄວູ້ໃນກົດໝາຍ  ແລະ ຕ້ອງມີສັນຍາວ່າຈ້າງພະນັກງານທີີ່ຂຽນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ. 

ii. ມີການລະດົມ  ແລະ  ຊຸກຍ ູ້ສົີ່ ງເສີມໃຫູ້ມີການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ  ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່
ພະນັກງານ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ພະນັກງານມີຄວາມກ້າວໜ້າ  ແລະ ມີຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດທີີ່ສ ງຂືັ້ນເລືີ່ອຍໆ.  

iii. ສົີ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານໃນການທ າການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາທີີ່ສ າຄັນ ທີີ່ມີຜົນຕ ີ່ການດ າ
ເນີນງານ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ຂອງ ສກຈ. 
 

III. ສັດຈະຍາບັນ 
 
ໂດຍການລົງນາມໃນລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສະບັບນີັ້ ,  ພວກເຮົາທີີ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ
(ສມກຈ)ໄດູ້ໃຫູ້ຄ າໝັັ້ນສັນຍາດັີ່ງນີັ້ :   
 

1. ຈະຢຶດໝັັ້ນໃນລະບຽບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມເນືັ້ອໃນຈິດໃຈຂອງຄ່ານິຍົມ  ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ທີີ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນ
ລະບຽບສະບັບນີັ້. 

2. ຈະນ າໃຊູ້ລະບຽບສະບັບນີັ້ ໃນທຸກໆອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ໃນທຸກໆທຸລະກ າຂອງກິດຈະກ າການເງິນ
ຈຸລະພາກ. 

3. ນ າສະເໜີລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສະບັບນີັ້ໃຫູ້ສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ; ອັດສ າເນົາເອກະສານແຈກຢາຍໃຫູ້ທົີ່ວເຖິງ  
ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫູ້ພະນັກງານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານໃຫູ້ຮັບຊາບ, ມີການຕິດຕາມເພືີ່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ  ແລະ 
ໃຫູ້ມີການລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດປະຈ າປີແກ່ກອງເລຂາຂອງ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ). 
 

 
ສະຖານທີີ່............................... ..............................., ວັນທີ................... .......... 
 
ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ 
 
 
ປະທານ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ     ອ ານວຍການ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 
ຊືີ່ແຈູ້ງ:__________________     ຊືີ່ແຈູ້ງ: ____________________ 

 
 

 
 
ຂະບວນການການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  

__________________________________________________________________ 
 
ຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 
 ທຸກໆສະມາຊິກທີີ່ມີໃນປະຈຸບັນຈະຕ້ອງໄດູ້ນ າສະເໜີລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສະບັບນີັ້ໃຫູ້ແກ່ສະພາບ ລິຫານ, ແລູ້ວ

ສະເໜີໃຫູ້ສະພາບ ລິຫານຮັບຮອງເອົາລະບຽບທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສະບັບນີັ້ . ປະທານ ແລະ ຜ ູ້ຈັດການໃຫ່ຍຂອງ ສກຈ 
ຈະຕ້ອງໄດູ້ລົງລາຍເຊັນໃສ່ເພືີ່ອຮັບຮອງເປັນສັດຈະຍາບັນ.  

 ທຸກໆ ສກຈ ທີີ່ມີຄວາມປະສົງເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໃໝ່ຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັບຮອງເອົາຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດສະບັບນີັ້  
ແລະ ລົງລາຍເຊັນເພືີ່ອເປັນສັດຈະຍາບັນທີີ່ເປັນເງືີ່ອນໄຂກ່ອນທີີ່ຈະເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ.  
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ການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  
 

ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ສມກຈ ມີຄວາມຈ າກັດທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ  ແລະ ດ້ານການເງິນ ຈຶີ່ ງເຮັດໃຫູ້ ສມກຈ ອາດ
ຈະບ ີ່ສາມາດຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດສະບັບນີັ້ຂອງ ສກຈ ທີີ່ ເປັນສະມາຊິກໄດູ້ຢ່ າງທົີ່ວເຖິ ງ . 
ສະນັັ້ນ, ຈຶີ່ ງສະເໜີດັີ່ ງນີັ້ :  ເບືືັ້ອງຕົັ້ນໃຫູ້ສະມາຊິກ “ຕິດຕາມດ້ວຍຕົນເອງ”, ແລູ້ວສົີ່ ງບົດລາຍງານສັັ້ນໆແບບງ່າຍດາຍປະ
ຈ າປີ  “ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ” ໃຫູ້ແກ່ ສມກຈ ໂດຍການລະບຸກ່ຽວກັບຜົນສ າເລັດໃນການປະຕິບັດລະບຽບທີີ່ຕ້ອງ
ປະຕິບັດສະບັບນີັ້ ແລະ ຂ ັ້ຫຍຸູ້ ງຍາກທີີ່ພົບເຫັນພ້ອມທັງມາດຕະການໃນການປັບປຸງຈຸດອ່ອນຕ່າງໆທີີ່ມີ ເຊິີ່ ງທີມງານ
ບ ລິຫານຂອງ ສມກຈ ຈະເອົາແບບຟອມບົດລາຍງານທີີ່ເປັນມາດຕະຖານແບບງ່າຍດາຍໃຫູ້ເປັນຕົວຢ່າງ.  
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