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ສະມາຊິກສະມາຄົມ: ປະເພດ, ສິດ, ໜ້າທ ີ່ ຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄ່າບໍາລຸງ
ສະມາຄົມ 

 

1.  ປະເພດຂອງສະມາຊິກ 
ສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົ ມ ີ3 ປະເພດຄ:ື 

1) ສະມາຊກິສາມນັ: ສະມາຊກິສາມນັແມ່ນບຸກຄນົ, ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ຫ  ືອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເຮດັວຽກໃນ
ຂງົເຂດການເງນິຈລຸະພາກ ເຊິ່ ງເຫນັດເີຫນັພອ້ມກບັກດົລະບຽບ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງສະມາຄມົ, ມເີງ ື່ອນໄຂຄບົ
ຖວ້ນ ແລະ ໄດລ້ງົ ທະບຽນຢ່າງຖກືຕອ້ງ ຕາມລະບຽບທີ່ ສະມາຄມົກ ານດົໄວ;້ 

2) ສະມາຊກິສະໜບັສະໜນູ: ສະມາຊກິສະໜບັສະໜນູແມ່ນບຸກຄນົ ຫ  ື ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເຫນັດເີຫນັພອ້ມ ກບັກດົ
ລະບຽບ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງສະມາຄມົ ສະໝກັໃຈໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູດາ້ນການເງນິ, ວດັຖຸ ແລະ ສະຕິ
ປນັຍາ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫ ອືສະມາຄມົ, ບ ່ ມຄີບົເງ ື່ອນໄຂໃນການເປນັສະມາຊກິ ສາມນັ ຫ  ືມຄີບົເງ ື່ອນໄຂແຕ່ ບ ່ ຢາກສະ
ໝກັ ເປນັສະມາຊກິສາມນັ ແລະ ໄດລ້ງົທະບຽນຢ່າງ ຖກືຕອ້ງ ຕາມ ລະບຽບທີ່ ສະມາຄມົກ ານດົໄວ;້ 

3) ສະມາຊກິກດິຕມິະສກັ: ສະມາຊກິກດິຕມິະສກັແມ່ນບຸກຄນົ ຫ  ື ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນການເຄື່ ອນ 
ໄຫວທາງດາ້ນການເງນິການທະນາຄານ ຫ  ືທາງດາ້ນສງັຄມົທີ່ ຜ່ານມາກ ຄໃືນປດັຈບຸນັ, ທີ່  ສາມາດໃຫຄ້ວາມຊ່ວຍ 
ເຫ ອື ຫ  ືໃຫຄ້ າແນະນ າແກ່ສະມາຄມົໃນດາ້ນຕ່າງໆໄດ.້ 

 
2.  ເງ ີ່ອນໄຂການເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກສາມນັ ແລະ ເອກະສານປະກອບຮັບສະໝກັ 
1). ສະມາຊິກສາມັນ   
▪ ສໍາລັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈ): 

a) ມສີ ານກັງານໃນ ສປປລາວ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ທີ່  ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການຂອງ ທຫລ ວາງອອກ; 
b) ມຄີວາມຕື່ ນຕວົສະໝກັໃຈ; 
c) ຂຽນຄ າຮອ້ງຂ ເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິເຊິ່ ງມເີອກະສານຕດິຄດັດັ່ ງນີ:້ 
d) ໜງັສແືຕ່ງຕັງ້ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ຫ  ືບ ລສິດັຂອງຕນົ; 
e) ໃບຢັງ້ຢນືທີ່ ຢູ່ ຫ  ືນ າເນາົບດັປະຈ າຕວົຂອງຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້; 
f) ມລີາຍງານກວດສອບທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ໃບດຸ່ນດ່ຽງ ສະບບັລາ້ສຸດ; 
g) ເສຍຄ່າບ າລຸງສະມາຄມົປຕີາມລະບຽບສະມາຄມົກ ານດົ; 
h) ບ ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກດິຈະກ າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ (ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນກດົໝາຍຂອງປະເທດ); 
i) ຮບັຮອງທີ່ ຈະເຊນັຮບັປະຕບິດັລະບຽບປະພ ດຕນົຂອງ ສະມາຊກິ ສມກຈ 
j) ຕອ້ງລາຍງານຕວົຊີວ້ດັທາງດາ້ນການເງນິ (ສງັຄມົ) ໃຫ ້ສມກຈ ເພື່ ອສົ່ ງເຂົາ້ຕະຫ າດ MIX 

▪ ສໍາລັບບໍລິສັດ/ອົງການຈັດຕັົ້ງ: 
a) ອງົການຈດັຕັງ້ ຫ  ືບ ລສິດັທີ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ປະຈ າ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ 
b) ມຄີວາມຕື່ ນຕວົສະໝກັໃຈ; 
c) ຂຽນຄ າຮອ້ງຂ ເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິເຊິ່ ງມເີອກະສານຕດິຄດັດັ່ ງນີ:້ 

- ໜງັສແືຕ່ງຕັງ້ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ຫ  ືບ ລສິດັຂອງຕນົ; 
- ໃບຢັງ້ຢນືທີ່ ຢູ່ ຫ  ືນ າເນາົບດັປະຈ າຕວົຂອງຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້; 

d) ເສຍຄ່າບ າລຸງສະມາຄມົປຕີາມລະບຽບສະມາຄມົກ ານດົ; 
e) ບ ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກດິຈະກ າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ (ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນກດົໝາຍຂອງປະເທດ); 
f) ຮບັຮອງທີ່ ຈະເຊນັຮບັປະຕບິດັລະບຽບປະພ ດຕນົຂອງ ສະມາຊກິ ສມກຈ 
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▪ ສໍາຫ ັບບຸກຄົນ : 
a) ເປນັພນົລະເມອືງລາວມອີາຍຸແຕ່ 18 ປ ີຂ ນ້ໄປ ໂດຍບ ່ ຈ າແນກເຊືອ້ຊາດ, ສາດສະໜາ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ; ແລະ ເຮດັວຽກຢູ່

ໃນຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ          
b) ມຄີວາມສະໝກັໃຈ; 
c) ມປີະຫວດັການດ າລງົຊວີດິທີ່ ດ;ີ 
d) ພອ້ມທີ່ ຈະປະຕບິດັກດົລະບຽບຂອງສະມາຄມົຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ; 
e) ຂຽນຄ າຮອ້ງຂ ເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິດວ້ຍຕນົເອງເຊິ່ ງມເີອກະສານຕດິຄດັດັ່ ງນີ:້ 

- ໃບຊວີະປະຫວດັຫຍ ;້ 
- ໃບຢັງ້ຢນືທີ່ ຢູ່ ຫ  ືສ າເນາົບດັປະຈ າຕວົ; 
- ໃບແຈງ້ໂທດເບ ີ3; 
- ຮູບຖ່າຍ 2 ໃບ (ຖ່າຍບ ່ ເກນີ 6 ເດອືນ); 

f) ເສຍຄ່າບ າລຸງສະມາຄມົປຕີາມກດົລະບຽບສະມາຄມົກ ານດົ. 
g) ຮບັຮອງທີ່ ຈະເຊນັຮບັປະຕບິດັລະບຽບປະພ ດຕນົຂອງ ສະມາຊກິ ສມກຈ 

 
2)  ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ 
▪  ສໍາລັບບໍລິສັດ/ອົງການຈັດຕັົ້ງ:  ຄກືບັໃນສະມາຊກິສາມນັ 
▪ ສໍາຫ ັບບຸກຄົນ: ຄກືບັໃນສະມາຊກິສາມນັ 

3). ສະມາຊິກກດິຕິມະສັກ 
▪ ສໍາຫ ັບບຸກຄົນ: 

a) ເປນັຜູອ້າວຸໂສ ແລະ ເຄຍີດ າລງົຕ າແໜ່ງອນັຊງົກຽດໃນວຽກງານຂອງຊາດ, ວຽກການ ພດັທະນາທີ່ ສ າຄນັໃດໜ ່ ງມາ
ກ່ອນ; 

b) ຕກົລງົ ແລະ ຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນວຽກງານຂອງສະມາຄມົ; 
c) ບ ່ ຈ າແນກເຊືອ້ຊາດ, ສາສະໜາ; 
d) ມ ີອາຍຸແຕ່ 40 ປ ີຂ ນ້ໄປ. 
e) ເສຍຄ່າບ າລຸງສະມາຄມົປຕີາມກດົລະບຽບສະມາຄມົກ ານດົ. 

 
▪ ສໍາລັບບໍລິສັດ/ອົງການຈັດຕັົ້ງ: 

a) ອງົການຈດັຕັງ້ ຫ  ື ບ ລສິດັທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູວຽກກ່ຽວກບັການເງນິຈລຸະພາກ ລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ສາ້ງຕັງ້
ຂ ນ້ຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ ສາກນົທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ກ ານດົ; 

b) ມຄີວາມຕື່ ນຕວົສະໝກັໃຈ; 
c) ຂຽນຄ າຮອ້ງຂ ເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິ; 
d) ເສຍຄ່າບ າລຸງສະມາຄມົປຕີາມລະບຽບສະມາຄມົກ ານດົ; 

 
3. ພາລະ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງສະມາຊິກ 

▪ ສະມາຊກິສາມນັ:  
a) ນ າໃຊສ້ະຖານທີ່  ແລະ ກາໝາຍຂອງສະມາຄມົ; 
b) ສະເໜຄີວາມຄດິຄວາມເຫນັຕ ່ ສະພາບ ລຫິານກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະມາຄມົ; 
c) ໄດຮ້ບັສ່ວນຫ ຸດ ສ າລບັເຂົາ້ຮ່ວມການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ກດິຈະກ າຕ່າງໆ ທີ່ ມຢູ່ີໃນສະມາຄມົ; 
d) ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຄມົ; 
e) ເລອືກຕັງ້ ຫ  ືສະໝກັຮບັເລອືກຕັງ້ເຂົາ້ເປນັສະພາບ ລຫິານ, ຄະນະກວດກາ ແລະ ຜູອ້ ານວຍການຂອງສະມາຄມົ; 
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f)   ອອກຄະແນນສຽງລງົມະຕຕ່ິາງໆ ໃນກອງປະຊຸມໄດ ້01 ຄະແນນສຽງ; 
g) ຮອ້ງຂ ຕ ່ ຄະນະກ າມະການກວດກາ ເພື່ ອກວດກາເອກະສານ ແລະ ບນັຊຊີບັສນິຂອງສະມາຄມົ; 
h) ສະມາຊກິສາມນັຫ າຍກວ່າເຄິ່ ງໜ ່ ງ ສາມາດສະເໜເີປດີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ວສິາມນັໄດ;້ 
i)   ປະຕບິດັຕນົໃຫສ້ມົກຽດສກັສ ີທີ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົ; 
j)  ໃຫກ້ານຮ່ວມມສືະໜບັສະໜນູ ການເຄື່ ອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງສະມາຄມົ; 
k) ຕັງ້ໜາ້ເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກ າທີ່ ສະມາຄມົຈດັຂ ນ້; 
l)   ປະກອບສ່ວນເຜຍີແຜ່ຊື່ ສຽງກຽດສກັສຂີອງສະມາຄມົໃຫເ້ປນັທີ່ ຮູຈ້ກັຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນ ສງັຄມົ; 
m)  ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ຂ ບ້ງັຄບັຂອງສະມາຄມົ; ປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ 

 
▪ ສະມາຊກິສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສະມາຊກິກດິຕມິະສກັ: 

ສະມາຊກິສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສະມາຊກິກດິຕມິະສກັ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຄາ້ຍຄ ືກນັກບັສະມາຊກິສາມນັ ແຕ່ບ ່ ມສີດິລງົ
ຄະແນນສຽງ ແລະ ຮບັສະໝກັເລອືກຕັງ້ ເພື່ ອເຂົາ້ເປນັສະພາບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະກວດສອບ ຂອງສະມາຄມົ. 
 

4. ອັດຕາປະກອບສ່ວນທນຶເຂົົ້າເປັນຄ່າບໍາລຸງສະມາຄົມປະຈໍາປ  
 ການເສຍຄ່າບ າລຸງສະມາຄມົ ແມ່ນບາດກາ້ວທ າອດິທີ່ ສ າຄນັ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນຕ ່ ຄວາມຍນືຍງົ ທາງດາ້ນການເງນິ ຂອງເຄອື
ຂ່າຍ ແລະ ແນ່ນອນຈະມຜີນົກະທບົໃນທາງບວກໃນການມຄີວາມຜູກພນັ ແລະການສະໜບັສະໜນູສະມາຄມົ.  

ສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກມຄີວາມເຫນັດປີະກອບສ່ວນທ ນ, ຊບັສນິ ຫ  ື ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງເພື່ ອບ າລຸງສະມາຄມົ
ປະຈ າປຕີາມຂະໜາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄນົ ດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ 
 
ລ/
ດ 

ປະເພດ
ສະມາຊິກ 

ຂະໜາດຂອງຍອດຊັບສິນ ຄ່າບໍາລຸງສະມາຄົມ 
ປະຈໍາປ  

I. ສະມາຊິກສາມັນ 
ທ ີ່ເປັນ ສະຖາ
ບັນການເງິນຈຸ
ລະພາກ 

ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ມຍີອດຊບັສນິຕ ່ າກວ່າ ໜື່ ງ ຕືກ້ບີ 450.000 ກບີ 
ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ມຍີອດຊບັສນິແຕ່ ໜ ່ ງຕື ້ໜ ່ ງກບີ ຫາ ສາມຕືກ້ບີ 600.000 ກບີ 
ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ມຍີອດຊບັສນິແຕ່ ສາມຕື ້ໜື່ ງກບີ ຫາ ຫາ້ຕືກ້ບີ 900,000 ກບີ 
ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ມຍີອດຊບັສນິແຕ່ ຫາ້ຕື ້ໜ ່ ງກບີ ຫາ ສບິຕືກ້ບີ 1,200,000 ກບີ 
ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ມຍີອດຊບັສນິສູງກວ່າ ສບິຕືກ້ບີ 1,800,000 ກບີ 

II. ສະມາຊິກສາມັນ ທ ີ່ເປັນ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກນົ, ອົງການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍ, ສະຖາ
ບັນການສຶກສາ, ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ີ່ບໍີ່ແມ່ນລັດຖະບານ 

2,400,000 ກບີ 

III. ສະມາຊິກສາມັນ ທ ີ່ເປັນ ບຸກຄົນ 300,000 ກບີ 

 


