
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ 

ບໍລິສັດ ລາວວິວດັປະກັນໄພ ຈາກັດ 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດກຽວກັບ 

ການຕໍຕານການຟອກເງິນ ແລະ ຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ 

 ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ ຄານືງເຖິງຄວາມສາຄັນຕໍການຕໍຕານການຟອກເງິນ ແລະ 
ຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ເພື່ອປອງກັນບໍໃຫບໍລິສັດ ຕົກເປນ
ເຄື່ອງມືຂອງຜກະທາການຟອກເງິນ ແລະ ຜສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກຜກກໍານຮາຍທ່ີອາດສົງ
ຜົນກະທົບຕໍຊື່ສຽງ ແລະ ກໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍກບັບໍລິສັດ ຈື່ງໃຫຄວາມສາຄັນໂດຍມງໝັນໃນ
ການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍ
ການຮາຍ ລວມເຖິງການົດມາດຕະການຕາງໆທ່ີຈາເປນ ເພ່ືອສະນນນະໂຍບາຍດັງກາວ ໂດຍມີວັດຖຸ
ປະສົງ ແລະ ແນວທາງໃນການການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕາງໆດັງນ້ີ: 

ວັດຖຸປະສົງ 

1. ເພື່ອເປນແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານດານການຕໍຕານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບ
ສະໜນທາງການເງິນແກການກກໍານຮາຍ ຕາມ 

Law on Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism No.50/NA dated 21 July 2014. 

Order Of Chairman of the National Coordination Committee for Anti-Money Laundering and Counter-

Financing of Terrorism On enhancing monitor and inspect the Anonymous Accounts. 

Order On the Withholding, Freezing or Seizure of Funds Relating to Terrorists or Financing of Terrorism 

(Revised) ລວມເຖິງຂໍກํານົດຂອງກົດລະບຽບທີ່ກຽວຂອງ 

2. ເພື່ອໃຫຜກຽວຂອງ ແລະ ພະນັກງາານຂອງບໍລິສັດ ມຄີວາມຮຄວາມເຂ້ົາໃຈຢາງຖືກຕອງ ແລະ 
ເປນໄປໃນທິດທາງອັນດຽວກັນ ໃນການປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດ ແລະ ຂໍການົດດານການປອງ
ກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍ
ການຮາຍ 

3. ເພື່ອເປນແນວທາງໃນການບໍລິຫານຈັດການຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກ
ງານໃນອົງກອນກຽວກັບການຮັບລກຄາການກວດສອບຂໍມນແທຈິງກຽວກັບລກຄາ ແລະ 
ການປອງກັນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສຽງທ່ີອາດເກີດຂ້ືນຈາກຂະບວນການການຟອກເງິນ ຫືຼ 
ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍໍການຮາຍທ່ີດາເນີນການຜານຊອງທາງການ
ດາເນີນທລະກິດຂອງບໍລສັິດ 

 

 



 
 

 

ໜາທ່ີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ 

1. ຄະນະກາມະການບໍລິສັດ ມີໜາທ່ີພິຈາລະນາໃຫຄວາມເຫັນດີ ແລະ ອະນມັດແນວທາງ
ນະໂຍບາຍການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງ
ການເງິນແກການກກໍານຮາຍ 

2. ຄະນະຜບໍລິຫານ ມີໜາທີ່ດັງຕໍໄປນ້ີ: 
2.1 ຈັດທາ ແລະ ນາສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງປະຕິບັດທ່ີສອດຄອງກັບຂໍການົດຂອງ

ກົດໝາຍດານການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະ
ໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ 

2.2 ການົດມາດຕະການຄວບຄມ ແລະ ຈັດການຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜນທາງການເງິນໃຫແກການກໍການຮາຍທ່ີອາດເກີດຂ້ືນຈາກການໃຊຊອງທາງ
ການເຮັດທລະກາ ຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ບໍລິການຕາງໆ ຂອງບໍລິສັດ 

2.3 ການົດຄາສງັ ລະບຽບ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນທ່ີສອດຄອງກັບ
ນະໂຍບາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບ
ສະໜນທາງການເງິນແກການກກໍານຮາຍ ແລະ ການແຜຂະຫຍາຍອາວດທ່ີມີປະສິດຕິ
ພາບທາລາຍສງ ຕາມແນວທາງທີ່ສານັກງານ ຄຕຟງ ການດົ ຫືຼ ກົດໝາຍອື່ນໃດທ່ີ
ກຽວຂອງ 

2.4 ການົດຜບໍລິຫານທ່ີມີອານາດໜາທີ່ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມັດຂ້ັນຕອນການດາເນີນງານ
ທັງກໍລະນີປກກະຕິ ແລະ ກລໍະນີທ່ີຕອງໄດຮັບການກັນຕອງເປນພິເສດ ໃນຂ້ັນຕອນການ
ຮັບລກຄາ ການປະເມີນຄວາມສຽງລກຄາ ແລະ ການກວດສອບເພ່ືອຮັບຮຄວາມເປນຈິງ
ກຽວກບັລກຄາ 

2.5 ກາກັບດແລ ແລະ ກວດສອບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ໃຫເປນໄປຕາມຄາ
ສັງລະບຽບ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະປາບປາມ 
ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ແລະ 
ການແຜຂະຫຍາຍອາວດທ່ີມີອານພາບທາລາຍລາງສງ 

2.6 ສະບັບສະນນ ແລະ ສົງເສີມໃຫພະນັກງານມີຄວາມຮຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບດານການ
ການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍ ແລະ ການແຜຂະຫຍາຍອາວດທ່ີມີອານພາບທາລາຍລາງສງ  
 

 



 

ຢາງພຽງພໍຈົນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໃນຂະບວນການຮັບລກຄາ ການບໍລິຫານຄວາມ
ສຽງ ແລະ ການກວດສອບເພ່ືອຮັບຮຄວາມເປນຈິງກຽວກບັລກຄາໄດຢາງມີ
ປະສິດທິພາບ 

3. ພະນັກງານທກລະດັບ ມີໜາທ່ີປະຕິບັດຢາງເຄັງຄັດຕາມຄາສັງ ລະບຽບ ແລະ ແນວທາງ
ປະຕິບັດທ່ີບໍລິສັດ ການົດຂ້ືນພາຍໃຕນະໂຍບາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການ
ຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ 

ສວນທ່ີ1 ນະໂຍບາຍຫັຼກດານການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະ
ໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ 

 ບໍລິສັດໄດການົດໃຫ ນະໂຍບາຍເລື່ອງການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການ
ຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກກໍານຮາຍ ເປນນະໂຍບາຍຫຼັກຂອງອົງກອນ ແລະ ມີ
ຄວາມສາຄັນເທົາໆກັບນະໂຍບາຍຫັຼກໃນການດາເນີນທລະກິດໂດຍມງຫວັງໃນດານການປອງກັນ 
ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍເພື່ອ
ໃຫເປນຮບປະທາທີ່ຈະແຈງໃນການປະຕິບັດໃຫສອດຄອງຕາມກົດໝາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະ
ປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ 

 ບໍລິສັດ ໄດການົດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການ
ຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍດັງນ້ີ: 

1.1 ຈັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດການດານການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ 
ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ເປນລາຍລັກອັກສອນຂ້ືນນາ
ສະເໜີຂອໍະນມັດຄວາມເຫັນດີຕໍຄະນະກາມະການບໍລິສັດ 

1.2 ການົດແນວທາງປະຕິບັດງານພາຍໃນອົງກອນເພ່ືອຮອງຮັບນະໂຍບາຍບໍລິສດັ 

1.3 ກາກັບດແລ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການໃຫປະຕິບັດງານເປນໄປຢາງມີປະສິດຕິຜົນ ຕາມແນວ
ປະຕິບັດທ່ີການົດໄວ ໂດຍມີຜທ່ີມີໜາທ່ີຮັບຜິດຊອບທ່ີຊັດເຈນໃນການກາກັບດແລການ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະ
ໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກກໍານຮາຍ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານລວມ
ໄປເຖິງການເປນສນກາງໃນການຕິດຕໍປະສານງານກັບ Anti-Money Laundering Intelligence 

office(AMLIO)  

1.4 ຈັດອົບຮມົໃຫຄວາມຮ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດກຽວກັບການ
ຮັບລກຄາ ການບໍລິຫານຄວາມສຽງ ແລະ ຫັຼກການປະຕິບັດຕາມຂະບວນການກວດສອບເພື່ອຮັບ
ຮຄວາມເປນຈິງກຽວກັບລກຄາຈົນສາມາດປະຕິບັດງານໄດຄົບຖວນ,ຖືກຕອງເປນມາດຕະຖານ
ໜ່ືງໃນການພັດທະນາພະນັກງານທກລະດັບໃນບໍລິສັດ. 

 

 



 

ສວນທ່ີ 2 ນະໂຍບາຍສາຮອງ ຫືຼ ສາລະສາຄນັ 

ໃນການປະຕິບັດໜາທ່ີກຽວກັບການຮັບລກຄາ ຖືເປນສວນໜ່ືງຂອງການດາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍ
ຫັຼກເລື່ອງການການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍ ປະກອບໄປດວຍ: 

1. ການຮັບລກຄາ 

ຄັ້ງທາອິດການຮັບທລະກາກບັລກຄາ ບໍລິສັດຕອງຈັດໃຫມີການສະແດງຕົນເພ່ືອລະບຕົວຕົນ 
ແລະ ດາເນີນການກວດສອບພິສດຕົວຕົນຂອງລກຄາໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັງນ້ີ: 

1.1 ການຈັດລກຄາສະແດງຕວົຕົນ Know Your Customer (KYC) 

ເມື່ອລກຄາມີຈດປະສົງຈະສາງສາຍສາພັນ ຫຼື ມີຈດປະສົງຈະເຮັດທລະກາເປນເທ່ືອທາອິດ 
ບໍລິສັດຕອງໃຫລກຄາແຈງຂໍມນເບື້ອງຕົນໄດແກ: 

 ກໍລະນີບກຄນົທົວໄປ ສັນຊາດລາວ ມຂີມໍນດັງນີ້: 
1. ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ 

2. ວັນເດອືນປເກີດ 

3. ບັດປະຈາຕົວ 

4. ອາຍ, ອາຊີບ 

5. ທ່ີຢປະຈບັນ 

6. ຊື່ ແລະ ສານັກງານບອນເຮັດວຽກ 

7. ຂໍມນສາລັບຕິດຕໍ, ເບີໂທລະສັບ ອີເມວ 

8. ລາຍເຊັນຊື່ຜເຮັດທລະກາ 
 ກໍລະນີບກຄນົທົວໄປ ຕາງດາວ ຫືຼ ຜມີຖ່ິນທ່ີຢໃນປະເທດລາວ ມຂີມໍນດັງນີ້: 

1. ຊ່ື ແລະ ນາມສະກນ 

2. ວັນເດອືນປເກີດ 

3. ສັນຊາດ, ອາຍ, ອາຊີບ 

4. ບັດປະຈາຕົວ ແລະ ໜັງສືເດີນທາງອອກໂດຍລັດຖະບານເຈ້ົາຂອງສັນຊາດ 

5. ບັດປະຈາຕົວຜມີຖ່ິນທີ່ຢ ( ກໍລະນີເປນຜມີຖ່ິນທ່ີຢໃນປະເທດລາວ) 
6. ທ່ີຢຕາມທະບຽນບານ ແລະ ທ່ີຢປະຈບັນທັ້ງໃນປະເທດທ່ີມີສັນຊາດ ແລະ ໃນ

ປະເທດລາວ 

7. ຂໍມນສາລັບຕິດຕໍເຊນັ: ເບີໂທລະສັບ ຫືຼ ອີເມວ 

8. ລາຍເຊັນຜເຮັດທລະກາ 

 



 
 

ກໍລະນີນິຕິບກຄນົ ມີຂໍມນດັງນີ້ 

1. ຊ່ື ນິຕິບກຄົນ 

2. ທ່ີຕັ້ງສານັກງານ 

3. ຂໍມນສາລັບຕິດຕໍເຊນັ: ເບີໂທລະສັບ, ອີເມວ 

4. ເລກບັດປະຈາຕົວນິຕິບກຄົນ ແລະ ໃບອານຍາດຈົດທະບຽນນິຕິບກຄົນ ພອມສາ
ເນົາທ່ີຍັງບໍໝົດອາຍ 

5. ເລກທ່ີໃບອານຍາດປະກອບກິດຈະການພອມສາເນົາເອກະສານທ່ີຍັງບໍໝົດອາຍ 

6. ເລກປະຈາຕົວຜເສຍພາສີອາກອນ ແລະ ສາເນົາເອກະສານການຂ້ືນທະບຽນທ່ີຍັງບໍ
ໝົດອາຍ 

7. ຈົດໝາຍ ຫືຼ ເອກະສານທ່ີມີລາຍເຊັນພອມທັງຊື່ ແລະ ກາປະທັບຂອງ ບໍລິສັດ ຜ
ມອບອານາດ ແລະ ຜມອີານາດໃນການເຮັດທລະກາ ຫືຼ ສາງຄວາມສາພັນທາງທລະ
ກິດຜມອີານາດກະທາການແທນ 

8. ຜມີອານາດໃນການເຮັດທລະກາ ຫືຼ ສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດໃນນາມຂອງ
ນິຕບິກຄົນຕອງສະແດງຕົນເຊັນດຽວກັບບກຄົນທົວໄປ 

1.2 ການລະບຕົວຕົນຂອງລກຄາ 
ບໍລິສັດຕອງກວດສອບຂໍມນ ແລະ ເອກະສານການສະແດງຕົນຂອງລກຄາ ໂດຍໃຫ

ພະນັກງານຜມີໜາທ່ີຕິດຕໍກັບລກຄາ ຕົວແທນ, ນາຍໜາ ເປນຜກວດສອບໃນການໃຊ
ດນພິນິດທີ່ເໝາະສົມຊື່ງການກວດສອບໃນຂ້ັນຕອນນ້ີມີວັດຖຸປະສົງຄື: 
(1) ຮວາລກຄາເປນບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫືຼ ບກຄົນທ່ີມີການຕົກລົງກັນມີຕົວຕົນຢຈິງ

ຕາມກົດໝາຍ 

(2) ຮັບຮວາ ຂມໍນການສະແດງຕົວຕົນທ່ີໄດຮັບມານັ້ນ ພຽງພໍຕໍການດາເນີນຂະບວນ
ການບໍລິຫານຄວາມສຽງ ແລະ ກວດສອບເພ່ືອຮເຖິງຄວາມຈິງກຽວກບັລກຄາ 

ໂດຍບໍລິສັດຕອງມີມາດຕະການກວດສອບລກຄາດວຍຄວາມຮອບຄອບດັງຕໍໄປນ້ີ: 

1. ກວດສອບການສະແດງຕົວຕົນຂອງລກຄາ ແລະ ເອກະສານຫັຼກຖານທ່ີກຽວຂອງ
ເປນເອກະສານທ່ີມາຈາກແຫລງຂໍມນທ່ີເຊື່ອຖືໄດ 

2. ກວດສອບ ແລະ ຢງຢນຕົວຕົນຂອງຜໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດແທຈິງສາລັບນິຕິບກຄົນ 
ຫືຼ ບກຄົນທີ່ມີຂໍຕົກລົງຕາມກົດໝາຍລວມທັງໂຄງສາງຄວາມເປນເຈົ້າຂອງ
ນິຕິບກຄົນ ຫືຼ ບກຄົນທ່ີມີຂໍຕົກລົງທາງກົດໝາຍດັງກາວ 

 



 

3. ໃຊມາດຕະການທ່ີຈາເປນເພ່ືອຂໍຂໍມນກຽວກັບວັດຖຸປະສົງ ແລະ ປະເພດຂອງຄວາມ
ສາພັນທາງທລະກິດ 

4. ກວດສອບຄວາມເປນຈິງກຽວກບັຄວາມສາພັນທາງທລະກິດຂອງລກຄາຢາງຕໍເນ່ືອງ 
ແລະ ກວດສອບການເຮັດທລະກາໃນຊວງໄລຍະເວລາທັງໝົດຂອງການສາງຄວາມ
ສາພັນເພ່ືອສາມາດຮັບຮໄດວາການເຮັດທລະກາໂດຍລກຄາເປນໄປຕາມຂໍມນທ່ີມີຢ 

5. ໃນກໍລະນີຈາເປນຕອງມີມາດຕະການເພື່ອມໃຫຮເຖິງແຫລງເງິນທຶນ ຫືຼ ລາຍໄດຂອງ
ລກຄາ 

1.3 ການພິສດຮັບຊາບຄວາມເປນຈິງກຽວກັບລກຄາ Customer Due Diligence (CDD) 

ບໍລິສັດຕອງທາການກວດສອບຄົບຖວນຖືກຕອງຂອງຂໍມນ ແລະ ຫັຼກຖານ
ການສະແດງຕົວຕົນຂອງລກຄາກັບຂໍມນລາຍຊື່ ບກຄົນ ຄະນະບກຄົນ ນຕິິບກຄົນ ຫືຼ ອົງ
ກອນເຊິ່ງມີມັດຕິ ຫືຼ ປະກາດພາຍໃຕຄະນະມົນຕີຄວາມໝັນຄົງແຫງສະຫະປະຊາຊາດ
ການົດໃຫເປນຜທ່ີມີການກະທາອັນເປນການກໍການຮາຍ ບກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບດານ
ການເມືອງ ແລະ ບກຄົນທ່ີມີຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ 

1.4 ການອານມດັຮັບລກຄາ ຫືຼ ການປະຕິເສດການຮັບລກຄາ 
ບໍລິສັດຈະປະຕິເສດການສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດ ຫືຼ ການເຮັດທລະກາກັບລກ

ຄາ ຫາກເຫັນວາມີຄວາມຈິງຢາງໃດຢາງໜື່ງຕາມດານລມນ້ີ: 
1. ລກຄາປດບັງຊື່ ນາມສະກນທ່ີແທຈິງ ຫືຼ ໃຊຊື່ ປອມ ໃນການເຮັດທລະກາ 
2. ລກຄາແຈງຂໍມນບໍຖືກຕອງ ຫືຼ ສະແດງຫັຼກຖານສາຄັນບໍຖືກຕອງ 

3. ການໃຫຂໍມນ ແລະ ຫັຼກຖານການສະແດງຕົວຕົນຂອງລກຄາ ບໍເປນໄປຕາມກົດ   
ໝາຍເລື່ອງການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍ
ການຮາຍ 

4. ບໍສາມາດກວດສອບຂໍມນ ແລະ ຫັຼກຖານສະແດງຕົວຕົນໄດ 

5. ກວດສອບເຫັນວາລກຄາ ຜໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີແທຈິງຂອງລກຄາ ຫືຼ ຜທ່ີມີສວນ
ກຽວຂອງອັນສາຄັນທ່ີເປນສະມາຊິກຂອງຄະນະບກຄົນທ່ີຄະນະມົນຕີຄວາມໝັນຄົງ
ແຫງສະຫະປະຊາຊາດມີມັດຕິ ຫືຼ ປະກາດພາຍໃຕມັດຕກິານົດໃຫເປນຄະນະບກຄົນ
ທ່ີມີການກະທາອັນເປນການກໍການຮາຍ UN Sanction List 

6. ການຮັບລກຄາລາຍນັ້ນໆ ຈະເຮັດໃຫບໍລິສັດ ມີຄວາມສຽງຕໍການຟອກເງິນ ຫືຼ ສະໜັ
ບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ທ້ັງນ້ີ ບໍລິສັດ ຈະພິຈາລະນາລາຍງານ
ເປນທລະກາທ່ີມີເຫດອັນສົງໃສຕໍ AMLIO ດວຍກໍລະນີການປະຕິເສດມີສາເຫດເນື່ອງ
ມາຈາກ ຂໍ 1. ຂໍ 2 ແລະ ຂໍ5 

 

 



 

1.5 ການກຽວຂອງກັບບກຄນົທ່ີມີສະຖານະພາບດານການເມືອງ 
ເມື່ອມີບກຄົນທ່ີມີສະຖານະພາບທາງດານການເມືອງມາດາເນີນເຮັດທລະກາ ບໍລິສັດ 

ຕອງປະຕິບັດຢາງນອຍດັງຕໄໍປນ້ີ: 
1. ລາຍງານຕໍຫົວໜາສາຍງານ ຫືຼ ຜບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຂໍອານຍາດເຮັດທລະກາ 
2. ການົດໃຫລກຄາລາຍນ້ັນເປນລກຄາທ່ີມີຄວາມສຽງສງ ເພື່ອດາເນີນມາດຕະການໃນ

ການບໍລິຫານຄວາມສຽງທ່ີເໝາະສົມ 

3. ພິຈາລະນາລາຍງານເປນທລະກາທ່ີຕອງສົງໃສຕໍ AMLIO ທັນທີ 

1.6 ການຂະຫຍາຍເວລາດາເນີນທລະກາ 
ກໍລະນີບໍລິສັດ ສງົໃສວາການເຮັດທລະກາຂອງລກຄາລາຍໃດໜ່ືງມີຄວາມສຽງຕກໍານ

ຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ບໍລິສັດຕອງ
ຂະຫຍາຍເວລາການດາເນີນທລະກາດງັກາວອອກເປນໄລຍະເວລາ 3ວັນທາການ ຫັຼງ
ຈາກນ້ັນໃຫລາຍງານທລະກາຕອງສົງໃສຕໍ AMLIO ທັນທີ 

2. ການກວດສອບເພ່ືອຫາຂໍມນທີ່ແທຈິງຂອງລກຄາ 
ບໍລິສັດການົດ ຂ້ັນຕອນໃນການກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວໃນການເຮັດທລະກາ ເພ່ືອ

ທ່ີຈະເຮັດໃຫຮວາລກຄາແຕລະລາຍມີໂອກາດສຽງຕໍການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜນທາງ
ການເງິນຕໍການກໍການຮາຍຊາໃດ ແລະ ຈະໄດນາຂມໍນທີ່ໄດມາດາເນີນການຕາມາດຕະການ
ບໍລິຫານຄວາມສຽງທ່ີເໝາະສົມສາລັບລກຄາແຕລະລາຍການຕໍໄປ ຊື່ງບໍລິສັດຈະດາເນີນຂ້ັນ
ຕອນໃນການກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວໃນການເຮັດທລະການີ້ຕະຫຼອດໄປຈົນກວາຢດ
ຄວາມສາພັນ 

3. ການບໍລິຫານຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍ
ການຮາຍ 

ບໍລິສັດ ໄດການົດນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການ
ຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກກໍານຮາຍເພື່ອໃຫຮັບຮວາ ບໍລິສັດມີໂອກາດ
ສຽງຕໍການເປນແຫລງຟອກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກກໍານຮາຍຫຼາຍ
ເທົາໃດ ແລະ ນາຜົນການບໍລິຫານຄວາມສຽງນ້ີໄປໃຊເປນປດໃຈໃນການບໍລິຫານຄວາມສຽງ
ສາລບັລກຄາດງັນ້ີ: 

3.1 ການບໍລິຫານຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍພາຍໃນອົງກອນ 

ບໍລິສັດພິຈາລະນາການົດໃຫປະເພດຜະລິດຕະພັນ/ບໍລິການ/ຊອງທາງການຈາໜ
າຍ/ຊອງທາງການເຮັດທລະກາ ເພືອ່ການບໍລິຫານຄວາມສຽງການຟອກເງິນ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ລວມກັບປດໃຈຄວາມ
ສຽງອື່ນໆຂອງລກຄາເພ່ືອພິຈາລະນາປະກອບຄວາມສຽງສາລັບລກຄາແຕລະລາຍ 

3.2 ການບໍລິຫານຄວາມສຽງຕານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍສາລັບລກຄາ 



 

   ບໍລິສັດ ພິຈາລະນາກํານົດໃຫຜົນທ່ີໄດຈາກການກວດສອບລກຄາກບັຖານຂໍ 

ມນຕາງໆຂອງປະເທດ ຫືຼ ພ້ືນທີ່ຂອງລກຄາມີຖ່ິນທ່ີຢແຫລງລາຍໄດ ການ
ປະກອບອາຊີບ ຄວາມເປນບກຄົນທ່ີມີສະຖານະພາບທາງດານການເມືອງທ້ັງໃນ
ແລະຕາງປະເທດ ເປນການການົດລະດັບຄວາມສຽງຕກໍານຟອກເງິນຂອງລກຄາ 
ໂດຍການົດປດໃຈການພິຈາລະນາຄວາມສຽງຂອງລກຄາໃນລະດັບ ຕາ , ປານກາງ 
ແລະ ລະດັບສງ ຕາມຫັຼກເກນທ່ີກົດໝາຍການົດໄວ 

ບໍລິສັດ ຕອງພິຈາລະນາຄວາມສຽງຂອງລກຄາຈາກປດໃຈດງັຕໍໄປນີ້: 
1. ປດໃຈຄວາມສຽງດານລກຄາ ກໍລະນີທ່ີມີປດໃຈສຽງດັງຕໍໄປນ້ີຢາງນອຍ 2 

ລາຍການ ພິຈາລະນາເປນຜມີຄວາມສຽງສງໄດແກ: 
1.1 ໃນກໍລະນີທ່ີມີການສະແດງຕົວຕົນ ຫືຼ ການລະບຜຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ນິຕິບກຄົນທ່ີມີຄນນະສົມບັດດັງນ້ີ: 
- ໂຄງສາງຂອງຜມີສວນໄດເສຍມີຄວາມຊັບຊອນ ຫືຼ ຜິດປກກະຕິເມ່ືອ

ປຽບທຽມກັບລັກສະນະທລະກິດ 

- ບກຄົນນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ 

- ເຮັດທລະກິດ ຫືຼ ປະກອບອາຊີບທ່ີມີຄວາມສຽງສງ 

- ດາເນີນທລະກິດ ຫືຼ ທລະກາທ່ີໃຊງານຢຂອງລກຄາໂດຍໃຊເງິນສົດທ່ີ
ບໍສອດຄອງກັບລກຄາທລະກິດ 

- ບໍມສັີນຊາດລາວ ຫືຼ ບໍໄດອາໄສໃນລາວ 

- ນິຕິບກຄົນທ່ີຈັດຕ້ັງດວຍເງິນທຶນຂອງຜອື່ນ 

- ນິຕິບກຄົນທ່ີມີຜຖືຮນແບບບໍເປດເຜີຍຊື້ແທ 

1.2 ໃນກໍລະນີທ່ີຜົນການກວດສອບພົບວາທລະກາ ຫືຼ ຄວາມສາພັນທາງທລະ
ກິດຂອງລກຄາໄດດາເນີນການໃນລັກສະນະທີ່ຜິດປກກະຕິ 

2. ປດໃຈຄວາມສຽງດານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການເຮັດທລະກາ ຫືຼ ຊອງທາງ
ການໃຫບໍລິການຕອງພິຈາລະນາຢາງນອຍດັງຕໄໍປນ້ີ: 
2.1 ການສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກດິ ຫືຼ ການເຮັດທລະກາກັບນິຕິບກຄົນ

ທ່ີບໍມໃີບອານຍາດປະກອບທລະກິດ ຫືຼ ບໍໄດຮັບອານຍາດໃນການ
ດາເນີນທລະກດິ ແຕບໍຈາເປນໂດຍກົດໝາຍ 

2.2 ການສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກດິ ຫືຼ ການເຮັດທລະກາທ່ີບໍໄດເປດເຜີຍ
ຊື້ແທ 

 

2.3 ການສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກດິແບບບໍເຫັນໜາ 
2.4 ໂອນເງິນຈາກບກຄົນທີ່ບໍຮຈັກ ຫືຼ ບກຄົນທ່ີສາມທ່ີກຽວຂອງ 



 

2.5 ຄນສມົບັດອື່ນທ່ີການົດໂດຍ AMLIO 

3. ປດໃຈສຽງເນ່ືອງຈາກຄວາມສຽງດານພ້ືນທ່ີ ກໍລະນີເປນປະເທດ ທ່ີລກຄາມີ
ອາຊີບ ແລະ ແຫລງລາຍໄດ ຫຼື ທລະກາທີມີການດາເນີນງານຢໃນພ້ືນທ່ີມີ
ຄວາມສຽງສງ ຫຼື ປະເທດທ່ີກຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນ
ທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ AMLIO 

3.3 ການບໍລິຫານຄວາມສຽງຂອງລກຄາຢາງຕໍເນຶ່ືອງ 

ບໍລິສັດ ຈະຈັດໃຫມີການບໍລິຫານຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍຢາງຕໍເນ່ືອງ ໂດຍສະເພາະການ
ບໍລິຫານຄວາມສຽງສາລັບລກຄາ ຈະຕອງເຮັດຕ້ັງແຕຂ້ັນຕອນອານມັດຮັບລກຄາ 
ໄປຈົນກວາຈະຢດຕິສາຍສາພັນ 

4. ການລາຍງານທລະກາ 
4.1 ການລາຍງານທລະກํາເງິນສົດ 

ບໍລິສັດມີໜາທີ່ລາຍງານທລະກາເງິນສົດເປນສະກນເງິນກີບ ຫືຼ ເງິນຕາ
ຕາງປະເທດທ່ີມີມນຄາທຽບເທົາຕັ້ງແຕ 100,0000,000 ກບີຂ້ືນໄປຕໍ AMLIOທກໆ 
30ວັນ/ຕໍຄັ້ງ 

4.2 ການລາຍງານທລະກํາທ່ີຕອງສງົໃສ 

  ບໍລິສັດການົດໃຫມມີາດຕະການໃນການລາຍງານທລະກາທ່ີມີເຫດທ່ີສົງໃສ
ໃຫເປນໄປຕາມຂໍການົດຂອງກົດໝາຍ ໂດຍເມື່ອພົບວາມີທລະກາທ່ີສົງໃສໃຫດາເນນີ
ການກວດສອບຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີການົດ ເພື່ອສະເໜີໃຫຜບໍລິຫານທ່ີມີອານາດພີຈາລະ
ນາ ແລະ ອານມັດເປນລາຍງານທລະກາທີ່ມີເຫດຜົນອັນສມົຄວນ ກອນລາຍງານຕໍ 

AMLIO ພາຍໃນ 3 ວັນມື້ລັດຖະການ 

4.3 ການຮັກສາຄວາມລັບ 

ບໍລິສັດຕອງຮັກສາຄວາມລັບຕໍລາຍງານທລະກາທ່ີຕອງສງົໃສທ່ີລາຍງານຕໍ 

AMLIO ທກລາຍໂດຍເຄັງຄັດ 

5. ການໃຊເຕັກໂນໂບຢໃນການກວດສອບລກຄາເພ່ືອປອງກັນການຟອກເງິນ ຫືຼ ການສະ
ໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ 

ບໍລິສັດ ມີໜາທີຈັັດໃຫມີການເຂ້ົາເຖິງຖານຂໍມນທີ່ໃຊໃນການກວດສອບ ເພື່ອ
ຮັບຮເຖິງຄວາມເປນຈິງກຽວກັບລກຄາຕາມທ່ີກົດໝາຍການົດ ເຊັນ: ຂໍມນຂອງບກຄົນ
ຜກະທາຜິດຖານການຟອກເງິນ ລາຍຊື່ບກຄົນທ່ີມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງທັງໃນ
ປະເທດ ແລະ ຕາງປະເທດ ລາຍຊື່ຂອງຄະນະບກຄົນເຊິ່ງມີມັດຕິ ຫືຼ ປະກາດພາຍໃຕຂອງ
ຄະນະມົນຄວາມໝັນຄົງແຫງສະຫະປະຊາຊາດການົດໃຫເປນບກຄົນທ່ີມີການ 



 

ກະທາອັນເປນການກໍການຮາຍ ໂດຍໃຊເຕັກໂນໂລຢເພ່ືອການປອງກັນ ແລະ 
ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກກໍານຮາຍໄດ
ຢາງມີປະສິດຕິພາບ 

6. ການປະຕິບັດຕາມຄາສັງວາດວຍການຍຶດ ແລະອາຍັດຊບັສິນທ່ີກຽວກັບການສະໜັບສະ
ໜນທາາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ 

ບໍລິສັດຕອງທາການກວດສອບລາຍຊື່ລກຄາຂອງບໍລິສັດ ກັບລາຍຊື່ບກຄົນທ່ີມີ
ສະຖານະພາບການເມືອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ລາຍຊື່ຂອງຄະນະບກຄົນເຊິ່ງມີ
ປະກາດພາຍໃຕຄະນະມົນຕີຄວາມໝັນຄົງແຫງສະຫະປະຊາຊາດການດົໃຫເປນບກຄົນ
ທ່ີມີການກະທາອັນເປນການກໍການຮາຍຢາງສະຫມາສະເໝີ ໃນກໍລະນີເຫັນວາລກຄາ
ເປນຜມີລາຍຊື່ກົງກັບທີ່ປະກາດ ຕອງລາຍງານໄປຫາກະຊວງປອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
ແລະ AMLIO ທັນທີ 

7. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຊວົຄາວເລ່ືອງການຕໍຊັບສິນທີກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ 
ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ 

ເມື່ອໄດຮັບແຈງລາຍການບັນຊີຊັບສິນຂອງອົງການສບຶສວນ-ສອບສວນວາຊັບ
ສິນລກຄາກຽວຂອງກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກ
ການກໍການຮາຍ ບໍລສິດັຕອງລະງັບການດາເນີນທລະກາ ແລະ ຍຶດຊັບສິນໄວ ແລະ 
ລາຍງານຕໍ AMLIO ແລະ ອົງການສຶບສວນ-ສອບສວນທັນທີ 

8. ການເກັບຮັກສາຂໍມນ 

ບໍລິສັດ ມີໜາທີ່ຈັດເກັບຮັກສາຂໍມນເອກະສານ ແລະ ຫັຼກຖານການສະແດງຕົວ
ຕົນເປນໄລຍະເວລາ 10 ປນັບຈາກວັນຢດຄວາມສາພັນ ແລະ ເກັບເອກະສານການ
ເຮັດທລະກາຕາງໆ ເປນເວລາ 5 ປ ນັບຈາກວັນທ່ີເຮັດທລະກາ 

9. ການຝກອົບຮົມພະນັກງານ 

ເພື່ອໃຫພະນັກງານສາມາດປະຕິບັດໜາທີ່ໄດຄົບຖວນ, ຖືກຕອງ ຕາມຂກໍານົດຂອງ
ກົດໝາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜ
ນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ບໍລິສັດໄດການົດແນວທາງໃນການພັດທະນາ
ພະນັກງານຢາງຕໍເນ່ືອງທັງອົງກອນດັງນ້ີ: 
1. ພະນັກງານທກລະດັບ ຈັດໃຫມີການຜກຶອົບຮົບເພື່ອເສີີມສາງຄວາມຮ, ຄວາມ

ເຂ້ົາໃຈ, ກຽວກັບກົດໝາຍ, ກົດເກນ, ນະໂຍບາຍ, ແນວທາງປະຕິບັດງານ ໃນ
ສວນທ່ີກຽວກັບການປອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍ 

 

 



 

2. ພະນັກງານຜປະຕິບັດວຽກງານໂດຍກົງ ຈັດໃຫມີການຝກອົບຮົມເພື່ອເສີມສາງທັກ
ສະໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຈົນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄປໃນແນວທາງດຽວ
ກັນ ໂດຍບໍຜິດພາດ ເພື່ອບໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍບໍລິສັດ 

10. ການກວດສອບພາຍໃນກຽວກັບລະບົບປະຕິບັດການ 

ເພື່ອໃຫໝັນໃຈວາລະບົບການຄວມຄມພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ ກຽວກັບການ
ປະຕິບັດງານດານການປອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນ
ແກການກກໍານຮາຍ ເປນໄປຢາງມີປະສິດຕິພາບຈື່ງໄດມີແຜນປະຕິບັດໄວດັງນ້ີ: 
1. ກວດສອບຄວາມຮ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງພະນັກງານຜປະຕິບັດວຽກງານກຽວກັບ 

ກົດໝາຍ ກົດເກນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດດານການປອງກັນ ແລະ 
ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກກໍານ
ຮາຍ 

2. ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານວາເປນໄປຕາມເປາໝາຍທີ່ການົດໄວ 
ຫືຼ ບໍ 

3. ສມກວດສອບການປະຕິບັດວຽກງານໃຫເປນໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງ
ປະຕິບັດ ເພ່ືອເປນຂໍມນໃຫແກຜບໍລິຫານທ່ີກຽວຂອງໃນການພັດທະນາປະສິດຕິ
ພາບການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານໃນການຮັບຜິດຊອບ 

4. ປະເມີນຄວາມສຽງຂອງບໍລິສັດ ຕໍການບໍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ກົດເກນ, 
ນະໂຍບາຍ  ແລະແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານ ຫືຼ ເມື່ອພົບເຫັນຂໍບົກພອງຈາກການ
ປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ ຫືຼ ຂະບວນການເຮັດວຽກ 

5. ປະເມີນຄວາມຮ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພະນັກງານຕໍກົດໝາຍ ກົດເກນ ນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດງານທກຄັ້ງທ່ີມີການປບປຽນກົດໝາຍ ຫືຼ ກົດເກນຂອງ 

AMLIO ຫືຼ ໜວຍງານກํາກັບທ່ີກຽວຂອງ 

11. ການພັດທະນາ ແລະ ການປບປງນະໂຍບາຍ 

ເພ່ືອໃຫການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍເລື່ອງການປອງກັນແລະປາບປາມການຟອກ
ເງິນ ແລະ ຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ເປນຢາງຖືກຕອງ 
ບໍລິສັດ ຈະຕອງທາການຕິດຕາມການປຽນແປງ ທັງດານກົດໝາຍ ແລະ ປະກາດຕາງໆຂອງ 

AMLIO ຢາງສະໝํາສະເໝີ ໂດຍຈະນํາຫຼັກເກນທ່ີມີການປຽນແປງຕາງໆ ມາພັດທະນາ ແລະ 
ປບປງນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອໃຫການປະຕິບັດວຽກງານຂອງບໍລິສັດ ສອດຄອງກັບ
ກົດໝາຍໃຫໄດຫຼາຍທ່ີສດ 

 

 



 

ໂດຍບໍລິສັດ ໄດການົດໄລຍະເວລາໃນການພັດທະນາ ແລະ ປບປງນະໂຍບາຍເລ່ືອງ
ການປອງກັນແລະປາບປາມການຟອກເງິນແລະຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນ
ແກການກໍການຮາຍໃຫຕອງດາເນີນການໃຫແລວສາເລັດຫັຼງຈາກທ່ີມີການປຽນແປງກົດ
ໝາຍທ່ີກຽວຂອງພາຍໃນ 6 ເດືອນສວນໃນກໍລະນີທ່ີກົດໝາຍຫັຼກບໍມີການປຽນແປງ 
ບໍລິສັດ ຈະມີການວຈິານ ພັດທະນາ ແລະ ປບປງນະໂຍບາຍທກໆ 1 ປ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


