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ເອກະສານຄັດຕິດ: 
1. ປະເພດ, ສດິ, ໜ໊າທີ່  ຂອງ ສະມາຊກິ, ຄ່າບ າລຸງສະມາຄມົ 
2. ການບ ລກິານ ແລະ ກດິຈະກ າຂອງ ສມກຈ 
3. ລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕບິດັສ າລບັສະມາຊກິ ຂອງ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ( ສມກຈ) 
4. ຮ່າງສງັລວມຂ ໍ້ມູນຂອງອງົກອນ (member profile) 
5. ໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ, ສ າເນາົບດັປະຈ າຕວົ  ແລະ ສ າມະໂນຄວົ  
6. ໃບລາຍງານການເງນິປປີະຈບຸນັ ຂອງ ສະຖາບນັ (ຕາມແບບຟອມລາຍງານສົ່ ງໃຫ ້ທຫລ) 
 
 

 

ສະມາຊິກ ເລກທ:ີ............. 
 

ໃບສະໝກັເຂົົ້າເປັນສະມາຊກິ 
 

ຮຽນ:   ປະທານ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ນບັຖ ື
ເລ ື່ອງ:  ຂ ສະໝກັເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ. 
  

- ອງີຕາມດ າລດັວ່າດວ້ຍ ສະມາຄມົ ສະບບັເລກທ ີ238/ລບ ລງົວນັທ ີ11 ສງິຫາ 2017; 
- ອງີຕາມ ຄ າແນະນ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດ າລດັວ່າດວ້ຍ ສະມາຄມົ ສະບບັເລກທ ີ05/ພນ, ລງົວນັທ ີ05 ຕຸລາ 2017; 
- ອງີຕາມ ກດົລະບຽບຂອງສະມາຄມົ ການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ ໂດຍຂ ຕ້ກົລງົຂອງທ່ານຜູວ່້າການ ທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປລາວ ສະບບັເລກທ ີ693/ທຫລ, ລງົວນັທ ີ7 ສງິຫາ 2018 
 

1.   ຂ້າພະເຈົົ້າ .................................................... ຕ າແໜ່ງ ..................................................ຕາງໜາ້ໃຫ ້  
ຊ ື່ອົງກອນ/ສະຖາບັນ ເປັນພາສາລາວ:..................................................................................................  
ຊ ື່ອົງກອນ/ສະຖາບັນ ເປັນພາສາອັງກິດ: ............................................................................................... 
ມີຈຸດປະສົງ ຂ ສະໝກັເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິສະມາຄມົ (ລະອຽດ ມາດຕະຖານ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່  ຂອງ ສະມາຊກິ 
 ແຕ່ລະປະເພດ ເອກສານຊ ໍ້ອນທາ້ຍ 2) 

 ສະມາຊກິສາມນັ       ສະມາຊກິສະໜບັສະໜນູ  ສະມາຊກິກດິຕມິະສກັ  
ເນື່ ອງຈາກວ່າ (ໃຫເ້ຫດຜນົ): 

- ......................................................................................................................................... 
2. ທີື່ຢ ູ່ລະອຽດໃນການຕິດຕ ື່: 

ທີ່ ຢູ່: ...................................................................................................................................... 
ໂທລະສບັ ......................................................ແຟກັ: .................................................................. 
Email....................................................Website .................................................................. 

 

 ດັ່ ງນັນ້, ຈ ່ ງຖເືປນັກຽດຮຽນສະເໜມີາຍງັ ປະທານ ສມກຈ ເພື່ ອຂ ສະໝກັເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ຂ 
ປະຕຍິານວ່າຈະປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຂອງສະມາຄມົຢ່າງເຂມັງວດ ແລະ ຈ່າຍບ າລຸງຕາມທີ່ ສະມາຄມົວາງອອກ .  

  
 (ລາຍເຊນັ ແລະ ຈ າ້ກາສະຖາບນັ)     (ລາຍເຊນັ) 
 
 
 
 ປະທານ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ     ອ ານວຍການ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ 
 ຊື່ ແຈງ້:__________________      ຊື່ ແຈງ້: ____________________ 
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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 

http://www.laomfa.org/
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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 

 



ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ 
ໜ່ວຍ 13 ບາ້ນ ຮ່ອງໄກ່ແກວ້, ເມອືງ ຈນັທະບູລ;ີ ຕູ ້ປ.ນ 4030, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສ ປ ປ ລາວ 
Email: mfa@laomfa.org; Web: www.laomfa.org. ໂທ: +856 21 226018. ແຟກັ: +856 21 226 019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ການບໍລິການ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງ ສມກຈ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ 
ສະມາຊິກໄດຮ້ັບສິດພິເສດ*ໃນການບໍລິການຕ່າງໆ ດັັ່ງລຸ່ມນ ີ້: 
▪ ສມກຈ ໃຫບໍ້ລກິານ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົໃນ ຫູກັສູດ ການບໍລຫິານການເງນິຈລຸະພາກ (MFMCC), ຫວົຂໍ ້ການ
ບໍລຫິານ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລຫິານ/ ການຄຸມ້ຄອງຫອ້ງການ, ການຊອກຫາແຫ ່ ງທນຶ, ພາວະຜູນ້າໍ, ການວາງ
ແຜນທຸລະກດິໃຫຜູ້ປ້ະກອບການທຸລະກດິຄອບຄວົ ແລະ ປະຊາສກຶສາດາ້ນການເງນິ. 

▪ ສມກຈ ຕດິຕາມຜນົການດໍາເນນີງານຂອງ ສະຖາບນັທີ່ ເປນັສະມາຊກິ, ສະຫ ຸບ ແລະ ສົ່ ງລາຍງານ ຕໍ່ ຕະຫ າດ MIX 
▪ ໃຫກ້ານເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວ້າຕ່າງໆ, ແລະປະສບົການທີ່ ດທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສໍາລບັຂະແຫນງການ 
ໃນ (MFA ເວບັໄຊສ,໌ ຈດົຫມາຍຂ່າວ, ການບໍລກິານ Email, ກອງປະຊຸມສະມາຊກິ).  

▪ ຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມ  ວຊິາການ ສະມາຊກິ ເພື່ ອ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ຂໍແ້ນະນາໍ, 
ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ອອກໂດຍຜູຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ການບໍລຫິານ ສກຈ/ສສງ.  

▪ ໃຫຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ແນະນາໍການລງົທນຶ ທາງສງັຄມົ ແລະ ເອືອ້ອໍານວຍ ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງນກັລງົທນຶກບັ
ບນັດາສະມາຊກິ  

▪ ດໍາເນນີການກວດສອບທາງດາ້ນສງັຄມົສໍາລບັການເງນິ (ເຄື່ ອງມ ືCERISE SPI) ຫ ກັການປກົປອ້ງລູກຄາ້ ຂອງ 
SMART CAMPAIGN 

▪ ຈດັຝກຶອບົຮມົການວາງແຜນທຸລະກດິໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກອບການທຸລະກດິຄອບຄວົ ແລະ ປະຊາສກຶສາດາ້ນ ການເງນິ ສໍາ
ລບັລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເປນັ ສະມາຊກິ. 

▪ ມລີະບບົຕດິຕາມການກວດກາການປະຕບິດັງານ - ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ - ວເິຄາະ ແລະ ແຈກຢາຍຂໍມູ້ນການປະຕບິດັ
ທາງດາ້ນການເງນິຈາກສະມາຊກິ ສກຈ.  

▪ ສມກຈ ເປນັຂວົຕໍ່  ລະຫວ່າງ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ, ນກັລງົທນຶ, ບຸກຄນົທົ່ ວໄປທີ່ ສນົໃຈ ໃຫຮູ້ຈ້ກັກບັບນັດາສະມາຊກິ. 
▪ ປະສານງານ ກບັ ທຫລ ເພື່ ອ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັຈາກສະມາຊກິເຂົາ້ໃນລະບຽບ, ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຫ  ືອງົກອນລດັອື່ ນໆ ຕາມການສະເໜຂີອງສະມາຊກິ ສກຈ 

ການບໍລິການດ້ານອ ັ່ນໆ:  
▪ ຊ່ວຍຂຽນ ປືມ້ຄູ່ມ ືການຄຸມ້ຄອງ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລຫິານ/ ການຄຸມ້ຄອງ (ເຊິ່ ງສະມາຊກິຈະໄດ ້

ປະກອບສ່ວນໃນຄ່າໃຊຈ່້າຍສ່ວນໜຶ່ ງ) 
▪ ຊ່ວຍຂຽນຄູ່ມອືື່ ນໆ (ຕວົຢ່າງ: ຄູ່ມ ືກວດສອບພາຍໃນ, ການເງນິ ການບນັຊ,ີ ການບໍລຫິານສນິເຊື່ ອ etc..) 
▪ ແນະນາໍເລື່ ອງ ຕ່າງທາງໂທລະສບັ ຫ  ືອື່ ນໆ. 

* ຮັບສິດທິພິເສດ ເຊັັ່ນຕວົຢ່າງ: 
▪ ສ່ວນຫ ຸດໃນການເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົ 
▪ ສດິໃນການ ໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫ ອື ເປນັເງນິສດົ ແລະ ເປນັວຊິາການ ໃນໂຄງການ ທດົລອງ ຂອງ ສມກຈ  
▪ ສດິໄດຮ້ບັລາງວນັ ຈາກເປນັສະມາຊກິດເີດັ່ ນ ປະຈາໍປ ີຂອງ ສມກຈ 
▪ ສດິໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫ ອືໃນການກວດສອບທາງດາ້ນສງັຄມົ (SPI) ແລະ ຢັງ້ຢນືການປກົປອ້ງສດິຂອງລູກຄາ້ 

(SMART CAMPAIGN) 
▪ ສະມາຊກິ ທີ່ ຍງັອ່ອນນອ້ຍ ສາມາດ ເຮດັໜງັສ ືສະເໜ ີເພື່ ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນວຊິາການ ໂດຍການລງົ

ໄປຢຽ້ມຢາມ ແລະ ຝກຶສອນຕວົຈງິ (Coaching) ໃຫ ້ຕາມທີ່ ສະມາຊກິຕອ້ງການ - ວຽກງານນີ ້ແມ່ນ ຮ່ວມມື
ກບັ ທຫລ; 

http://www.laomfa.org/
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
======0=0=0=====. 

 
                                                       ເລກທີ 69/ສມກຈ  

           ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 30.06.2014 
 
 
 

ລະບຽບທ ີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ 
 

ສ າລັບສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ (ສມກຈ) 
 

ການນ າສະເໜ  
 

ລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດດວ້ຍຄີ່ ານິຍົມ, ຫຼ ັກການຕີ່ າງໆ ຫຼ ຼື ການຈດັຕັງ້ທີີ່ ຖຼືກພິຈາລະນາວີ່ າມີສີ່ ວນພົວພັນກັບບຸກຄົນ 
ຫຼ ຼື ອ ົງການຈດັຕັງ້ທີີ່ ຕ ິດພັນກ ັບຫຼ ັກການ ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດດັີ່ ງກີ່ າວ. ມ ັນແມີ່ ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສາ້ງຂ ກ້ ານ ົດກ ົດ
ລະບຽບດວ້ຍຕົນເອງໃນຂະນະທີີ່ ຍ ັງບ ີ່ ທ ັນມ ີຂ ກ້ ານົດກົດລະບຽບທີີ່ ເປັນທາງການ (ຫຼ ຼື ກ ົດລະບຽບຂອງລັດ) ຫຼ ຼືເພຼືີ່ ອເປັນ
ການສາ້ງຂ ກ້ ານົດກົດລະບຽບຂຼືນ້ເພີີ່ ມເຕີມ ຫຼ ຼື ເພຼືີ່ ອເປັນການບັງຄັບໃຊຂ້ ກ້ ານົດກົດລະບຽບທີີ່ ມີແລວ້ຂອງຂະແໜງການທີີ່

ກີ່ ຽວຂອ້ງ.  
 

ຈຸດປະສົງໃນການນ າສະເໜີລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີແ້ມີ່ ນເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ ບັນດາສະມາຊິກຈະປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບການຕີ່ າງໆທີີ່ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອຼືີ່ ນໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນ
ຢີ່ າງດີໃນວຽກງານການເງນິຈຸລະພາກ  ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ລະບຽບສະບັບນີມ້ ີເປົ າ້ໝາຍຄຼືດັີ່ ງທີີ່ ໄດກ້ີ່ າວມາຂາ້ງ
ເທ ິງທ ັງໝ ົດນັນ້ກ ີ່ ແມີ່ ນເພຼືີ່ ອສົີ່ ງ ເສ ີມ  ແລະ  ປັບປຸງການປົກປ ້ອງລູກຄ າ້  ແລະ  ເພຼືີ່ ອສ າ້ງກ ົນໄກ ຄວາມໂປີ່ ງໃສໃຫແ້ກີ່  
ສມກຈ ກ ີ່ ຄຼືຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກ ແລະ ເພຼືີ່ ອສົີ່ ງເສີມການປະພຶດປະຕິບັດທາງດາ້ນຈນັຍາບັນຂອງ ສະຖາບັນການ
ເງນິຈ ຸລະພາກຕ ີ່ ພະນ ັກງານຂອງສະຖາບັນ  ແລະ  ຕ ີ່ ກ ັບສະຖາບັນການເງນິຈ ຸລະພາກອຼືີ່ ນໆ . ສະນັນ້ ,  ລະບຽບທີີ່ ຕ ອ້ງ
ປະຕິບັດສະບັບນີແ້ມີ່ ນມີປະໂຫຍດດັີ່ ງນີ:້ 

 

• ປະໂຫຍດສ າລັບ ສກຈ ເອງ, ເນຼືີ່ ອງຈາກວີ່ າມ ັນຈະຊີ່ ວຍເພີີ່ ມຄວາມເຊຼືີ່ ອໝັນ້ ແລະ  ຄວາມໜາ້ເຊຼືີ່ ອຖຼືຂອງລູກຄາ້ຕ ີ່

ກ ັບ ສກຈ ແລະ ຊີ່ ວຍສາ້ງຊຼືີ່ ສຽງຂອງ ສກຈ ແກີ່ ລູກຄາ້ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ຶນທັງຫຼາຍ. 
• ປະໂຫຍດໃຫແ້ກີ່ ຂະແໜງການໂດຍລວມ, ເນຼືີ່ ອງຈາກວີ່ າມ ັນຈະເປັນການກະຕຸນ້ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ ີຄວາມໂປີ່ ງໃສ  ແລະ 

ອາດເປັນການປ ້ອງກ ັນຈາກການໂຄສະນາເກີນຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ໃນທີີ່ ສຸດກ ີ່ ຈະເກີດມີວິກ ິດການ (ດັີ່ ງຕົວຢີ່ າງທີີ່

ເກິດຂຼືນ້ໃນປະເທດອິນເດຍ). 
 

ໂດຍອີງຕາມການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ວັນທີ 09 ເມສາ 2014, ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໃນປະຈຸບັນ 
ຈະຮັບຮອງເອົາລະບຽບການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດສະບັບນີ.້ ສ າລັບ ສກຈ ທີີ່ ເປັນສະມາຊິກໃໝີ່ ທັງໝົດແມີ່ ນຈະຕອ້ງໄດມ້ ີການ
ຮັບຮອງເອົາລະບຽບສະບັບນີ ້ເຊິີ່ ງເປັນເງ ຼືີ່ ອນໄຂກີ່ ອນທີີ່ ຈະຖຼືກຮັບເອົາເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໂດຍບ ີ່ ໄດກ້ີ່ ຽວຂອ້ງ
ກັບຮູບແບບຂອງການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຖານະທາງດາ້ນກົດໝາຍຂອງ ສກຈ ນັນ້ເລີຍ. 

 
 

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະ
ພາກ  
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ຄ ານ າ 

ບັນດາສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກໄດມ້ ີສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການຊຸກຍູສ້ົີ່ ງ ເສີມວຽກງານການເງນິ ແລະ  ໄດສ້າ້ງຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫແ້ກີ່ ສັງຄົມ ໂດຍການສະໜອງການບ ລິການດາ້ນການເງນິໃຫແ້ກີ່ ຄົວເຮຼືອນທີີ່ ມ ີລາຍຮັບຕ ີ່ າແລະຄົວເຮຼືອນທີີ່

ບ ີ່ ສາມາດເຂົາ້ ເຖິງການບ ລິການຂອງທະນາຄານ. ເນຼືີ່ ອງຈາກວີ່ າ ສະຖາບັນເຫຼົີ່ ານີໄ້ດເ້ປັນຄູີ່ ຮີ່ ວມງານກັບລູກຄາ້ຂອງພວກ
ເຂົາເຈ ົາ້ແລະຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກກ ີ່ ໄດມ້ ີການເຕີບໃຫຍີ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊອ້ນ, ສະນັນ້ຈ ຶີ່ ງ
ເປັນ ທີີ່ ສ າຄັນຫຼາຍທີີ່ ຈະຕອ້ງໄດກ້ ານ ົດຄີ່ ານ ິຍ ົມຫຼ ັກ ແລະ ການປະຕິບັດງານທີີ່ ເປັນທ າເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າການສະໜອງ
ການບ ລິການ, ການເງນິຈຸລະພາກດ າເນີນງານບົນຟຼືນ້ຖານທີີ່ ກ ີ່ ໃຫເ້ກີດຜົນປະໂຫຍດແກີ່ ລູກຄາ້, ມ ີຄວາມເຄົາລົບນັບຖຼື
ລູກຄາ້ ແລະ ສກຈ ກ ີ່ ມ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ີ່ ທາງດາ້ນສັງຄົມກ ີ່ ຄ ຼືລູກຄາ້, ຕ ີ່ ພະນັກງານຂອງຕົນ ແລະ ຕ ີ່ ກ ັບຊຸມຊົນຢີ່ າງ
ກວາ້ງຂວາງ. 

ບັນດາສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທັງຕອ້ງໄດປ້ະຕິບັດຕາມດ າລັດ, ຂ ກ້ ານົດ, ກ ົດລະບຽບ  ແລະ  ບົດແນະນ າ
ຕີ່ າງໆຂອງຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກ ທີີ່ ອອກໂດຍລັດຖະບານແຫຼີ່ ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ 
ລາວ ວາງອອກ  ແລະ ກົດໝາຍອຼືີ່ ນໆ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ສປປ ລາວ, ລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ ້ໄດມ້ ີການກ ານົດບັນດາ
ຫຼ ັກການ  ແລະ  ເງ ຼືີ່ ອນໄຂຄວາມຕອ້ງການເພີີ່ ມ ເຕ ີມ ເພຼືີ່ ອປັບ ປຸງກ ານປະຕ ິບ ັດງານຂອງຂະແໜງການເງນິຈ ຸລະພາກ . 
ລະບຽບທີີ່ ຕ ອ້ງປະຕ ິບ ັດສະບ ັບນີໄ້ດຊ້ີແ້ຈງກີ່ ຽວກ ັບຄີ່ ານ ິຍ ົມ ຫຼ ັກຂອງສະມາຄ ົມການເງນິຈ ຸລະພາກ  (ສມກຈ) ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຕີ່ າງ ເຊິີ່ ງບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທີີ່ ໄດລ້ົງລາຍເຊັນຮັບຮອງ ຈະຕອ້ງໄດນ້ ັບຖຼື ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບຢີ່ າງເຄັີ່ ງຄັດ. ເອກະສານສະບັບນີປ້ະກອບດວ້ຍພາກຕີ່ າງໆດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  

 

I. ຄີ່ ານິຍົມຫຼັກຂອງ ສມກຈ  
II. ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕີ່ າງໆ 
III. ສັດຈະຍາບັນ 

 

ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທັງໝົດທີີ່ ໄດຮ້ັບຮອງເອົາລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີແ້ມີ່ ນຈະຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ າ
ໝັນ້ສັນຍາທີີ່ ຕອ້ງໄດສູ້ຊ້ົນປະຕິບັດຕາມຄີ່ ານິຍົມຫຼັກຕີ່ າງໆ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕີ່ າງໆ ທີີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນລະບຽບ
ສະບັບນີຢ້ີ່ າງເປັນເອກະພາບກັນ. 
 

I. ຄ່ານິຍົມຫ ັກທ າ ຂອງ ສມກຈ 
 

 (ບັນດາຄີ່ ານິຍ ົມເຫຼົີ່ ານີແ້ມີ່ ນເອົາມາຈາກຄີ່ ານິຍົມຂອງ ກກຈ (ສມກຈ) ທີີ່ ມ ີໄດຕ້ົກລົງໂດຍສະມາຊິກ ໃນເວລາທ າການ
ອະນຸມັດແຜນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສົກປີ 2012-2014). 
 

ກ ານ ມ  ສ ່ວ ນ ຮ ່ວ ມໝ ົດ
ທຸກພາກສ່ວນ 

ສມກຈ ແລະ  ສະມາຊິກຂອງຕົນ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖຼື ແລະ ເຕົາ້ໂຮມບັນດາຜູມ້ ີສີ່ ວນໃນວຽກ
ງານການເງນິຈ ຸລະພາກທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ພອ້ມທັງນັບຖຼື,  ຍົກ ສູງຜູທ້ີີ່ ມ ີປະສົບການທີີ່ ເປັນ
ຕົວແທນຂອງຂະແໜງການການເງນິຈຸລະພາກ. 

ມ ຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈ  
ບັນດາສະມາຊ ິກແຕີ່ ງຕັງ້  ແລະ ອຸທ ິດຕ ົນ ເອງໃນການປະກອບສີ່ ວນຢີ່ າງຫ າ້ວຫ ັນ ເພຼືີ່ ອໃຫຈ້ະ
ບັນລຸວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ ສມກຈ. 

ມ  ຄ ວ າ ມ ຮ ັບ ຜ ິດ ຊ ອ ບ
ແລະກວດສອບໄດ້ 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊ ິກຕອ້ງມ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ  ແລະ  ໃນການປະຕິບ ັດ
ກິດຈະກ າຕີ່ າງໆ. 

ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ 
 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊ ິກຂອງສະມາຄ ົມຕອ້ ງ  ມ ີຄວາມພະຍາຍາມເຮ ັດໃຫກ້ ານປະຕ ິບ ັດ ງານ 
ແລະ ການບ ລ ິການຂອງຕົນມ ີຄວາມໂປີ່ ງໃສຢີ່ າງເຕ ັມສີ່ ວນ. ເຮ ັດວຽກແບບເປີດເຜີຍ  ແລະ  ມີ
ຄວາມຊຼືີ່ ສ ັດຕ ີ່ ໜ າ້ທີີ່ ວຽກງານ  ແລະ  ປະສົບປະການ ພອ້ມທັງມ ີການແລກປີ່ ຽນຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານ
ກັບສະມາຊິກ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມງານຕີ່ າງໆ. 

ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານ
ສັງຄົມ 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊ ິກຂອງສະມາຄ ົມໃຫຄ້ວາມສ າຄ ັນ  ຕ ີ່ ກ ັບຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊ ົນ , 
ຄວາມຢູີ່ ດີກ ິນດີ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນຂອງປະຊາຊົນຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ຜູທ້ີີ່ ມ ີລາຍຮັບຕ ີ່ າໃນ ສປປ 
ລາວ. 
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II. ມາດຕະຖານ ແລະ ຫ ັກການຕ່າງໆ 

 

ກ.) ຫ ັກການ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງລູກຄ້າ   
 

1. ອອກແບບ ແລະໃຫ້ການບ ລິການຜະລິດຕະພັນທ ີ່ເໝາະສົມ  
 

ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສີ່ ເປັນຢີ່ າງດີກີ່ ຽວກັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະໜອງການ
ບ ລິການຕາມຊີ່ ອງທາງທີີ່ ບ ີ່ ເປັນສາເຫດກ ີ່ ໃຫເ້ກີດອຸປະສັກຕ ີ່ ກ ັບລູກຄາ້. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊີ່ ອງທາງໃນການສະໜອງ
ການບ ລ ິກ ານຈະຕອ້ ງໄດຖ້ ຼືກອອກແບບໂດຍການພ ິຈ າລະນາຕາມ ຄຸນລ ັກສະນະ ຫຼ ຼື ຄວາມ ເໝາະສ ົມຂອງລູກຄ າ້ . 
(ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #1) 

 
ເພຼືີ່ ອປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຖານດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  

i. ອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃຫແ້ທດເໝາະກັບຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ໂດຍເຮັດໃຫຜ້ະລິດຕະພັນ ມີຄວາມ
ງີ່ າຍດາຍ ແລະ ປັບຕົວໄດ.້ 

ii. ບ ີ່ ຄວນຂ ຮອ້ງໃຫລູ້ກຄາ້ສະຫຼະສິດ ເຊັີ່ ນວີ່ າ: ສິດໃນການຮອ້ງຟອ້ງຜູ ້ສະໜອງການບ ລິການ, ສິດໃນການໄດຮ້ັບ
ຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານ, ສິດໃນການຍົກເລີກການນ າໃຊຜ້ະລິດຕະພັນ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ. 

iii. ຄວນອອກແບບ ແລະ ໃຫກ້ານບ ລິການຜະລິດຕະພັນທີີ່ ລູກຄາ້ສາມາດຈີ່ າຍໄດ  ້ແລະ ເໝາະສົມຕາມຄວາມ
ສາມາດໃນການຊ າລະຄຼືນຂອງລູກຄາ້. 

 

2. ການປ້ອງກັນການເປັນໜ ັ້ສິນລົັ້ນຕົວ 
 
 

ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສີ່ ເປັນຢີ່ າງດີໃນທຸກໆຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການປີ່ ອຍເງນິກູ ເ້ພຼືີ່ ອ
ຮັບປະກັນວີ່ າລູກຄາ້ມີຄວາມສາມາດໃນຊ າລະຄຼືນ ໂດຍປາສະຈາກການເປັນໜີສ້ິນລົນ້ຕົວ. ນອກຈາກນັນ້, ຜູສ້ະໜອງ
ການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມລະບົບການຄຸມ້ຄອງພາຍໃນທີີ່ ສະໜັບສະໜູນໃຫມ້ີການປ້ອງກັນການ
ເປັນໜີສ້ິນລົນ້ຕົວ ແລະ ຈະຕອ້ງທ າການກະຕຸນ້ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ີຄວາມພະຍາຍາມໃນ ການປັບປຸງການບ ລິຫານຄວາມສີ່ ຽງ
ຂອງສິນເຊຼືີ່ ອໃຫຢູ້ີ່ ໃນລະດັບທີີ່ ຄວບຄຸມໄດ  ້(ເຊັີ່ ນວີ່ າການແລກປີ່ ຽນຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານດາ້ນສິນເຊຼືີ່ ອ). 
(ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #2) 
 

 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ກ ັບຫຼັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງນີ:້ 

i. ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງໄດຄ້ົນ້ຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະຄຼືນເງນິກູຂ້ອງລູກຄາ້ຢີ່ າງເໝາະ
ສົມກີ່ ອນຈະມີການປີ່ ອຍເງນິກູ .້ 

i i. ເງນິກູທ້ີີ່ ມ ີຄຸນນະພາບທີີ່ ເປັນສິີ່ ງຈງູໃຈຂອງສະຖາບັນການເງນິ. 
iii. ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຂີ່ າວສານສິນເຊຼືີ່ ອ ແລະ ຂ ມູ້ນຂອງທີ່ າແຮງທີີ່ ມີໃນສະພາບທອ້ງຖິີ່ ນ. 
iv. ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ທິມງານບ ລິຫານຂອງສະຖາບັນການເງນິຮັບຮູ  ້ແລະ ມີຄວາມເປັນຫວີ່ ງກີ່ ຽວກັບຄວາມ

ສີ່ ຽງໃນການເປັນໜີສ້ິນລົນ້ຕົວ. 
v. ພະແນກກວດສອບພາຍໃນຂອງສະຖາບັນການເງນິຕິດຕາມເບິີ່ ງວີ່ ານະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບການປົກປ້ອງການໜີສ້ິນ

ລົນ້ຕົວແມີ່ ນໄດຖ້ຼືກນ າໃຊ .້  
vi. ສະຖາບັນການເງນີຫຼີກລຽ້ງພາກປະຕິບັດທາງດາ້ນທຸລະກິດທີີ່ ເປັນອັນຕະລາຍ (ເຊັີ່ ນຫຼີກລຽ້ງການລວມ

ຜະລິດຕະພັນເງນີກູ ເ້ພຼືີ່ ອສະໜອງຕ ີ່ ຄວາມຕອ້ງການຫຼຼືຈ າກັດການນ າໃຊເ້ງນີກູ ,້ ຕັງ້ຂອບເຂດຈ າກັດທີີ່ ອະນຸຍາດ
ການຕ ີ່ ເງນິກູໃ້ນກ ລະນີມີການຊ າລະເງນິກູກ້ີ່ ອນກ ານົດ, ສາ້ງບົດແນະນ າສ າລັບນະໂຍບາຍ ການຕ ີ່ ສັນຍາເງນິກູ )້  
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3. ຄວາມໂປ່ງໃສ 
 
ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດສ້ຼືີ່ ສານດວ້ຍຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານທີີ່ ໂປີ່ ງໃສ, ຈະແຈງ້ໃຫທ້ັນເວລາ ໂດຍການນ າໃຊຮູ້ບ

ການ ແລະ  ພາສາທີີ່ ລູກຄາ້ ສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດ  ້ເພຼືີ່ ອທີີ່ ຈະເຮັດໃຫລູ້ກຄາ້ມ ີຄວາມຕັດສິນໃຈທີີ່ ຖຼືກຕອ້ງ ເຊິີ່ ງມ ີຄວາມຈ າ
ເປັນ ແລະ  ສ າຄັນຫຼາຍທີີ່ ຕອ້ງມີຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານທີີ່ ໂປີ່ ງໃສ ກີ່ ຽວກັບການກ ານົດລາຄາ ຫຼ ຼື ກ ານົດອັດຕາດອກເບຍ້, ກ ານ ົດ
ເວລາ ແລະ ເງ ຼືີ່ ອນຕີ່ າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນ. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #3) 
 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ກ ັບຫຼັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງນີ:້  

i. ສະຖາບັນການເງນິມີການເປີດເຜີຍຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານກີ່ ຽວກັບລາຍຈີ່ າຍ ແລະ ບ ີ່ ແມີ່ ນລາຍຈີ່ າຍ. 
ii. ສະຖາບັນການເງນິສຼືີ່ ສານຢີ່ າງຈງິຈງັກັບລູກຄາ້ເພຼືີ່ ອທີີ່ ລູກຄາ້ສາມາດເຂົາ້ໃຈງີ່ າຍ. 
iii. ສະຖາບັນການເງນິນ າໃຊກ້ົນໄກໃນການເປີດເຜີຍດວ້ຍວິທີການຕີ່ າງໆ. 
iv. ສະຖາບັນການເງນິໃຫເ້ວລາທີີ່ ພຽງພ ສ າລັບລູກຄາ້ໃນການທົບທວນ ແລະ ເປີດເຜີຍເປັນເວລາຫຼາຍເທຼືີ່ ອ. 
v. ສະຖາບັນການເງນີສະໜອງຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານດາ້ນການບັນຊີທັນເວລາ ແລະ ຖຼືກຕອ້ງຊັດເຈນ. 

 

4. ການກ ານົດລາຄາທ ີ່ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
 

ການກ ານ ົດລາຄາ, ເງ ຼືີ່ ອນໄຂ ແລະ ກ ານ ົດເວລາຈະຕອ້ງເປັນທີີ່ ຍອມຮັບໄດຂ້ອງລູກຄາ້ ແຕີ່ ຕອ້ງຮັບປະກັນເຮັດໃຫ ້
ສະຖາບັນມີຄວາມຢຼືນຍົງ. ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງມີຄວາມພະຍາຍາມກ ານົດອັດຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກໃຫເ້ປັນ
ອັດຕາບວກທີີ່ ເໝາະສົມ. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #4) 
 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້   

i. ສະຖາບັນການເງນິໃຫກ້ານບ ລິການດວ້ຍການກ ານົດລາຄາຕາມລາຄາຕະຫຼາດແລະມີຄວາມຍຸດຕິທ າ.  
ii. ສະຖາບັນການເງນິມີອັດຕາສີ່ ວນຄວາມພຽງພ ທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກັບຄູີ່ ຮີ່ ວມງານ. 
iii. ສະຖາບັນການເງນິບ ີ່ ກ ານົດຄີ່ າທ ານຽມທີີ່ ສູງເກີນໄປ.  

 

5. ເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ກັບລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖືແລະຄວາມຍຸດຕິທ າ  
 

ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການດາ້ນການເງນິ ແລະ  ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາເຈ ົາ້ຈະໄດເ້ອົາໃຈໃສີ່ ລູກຄາ້ຂອງ ພວກເຂົາເຈ ົາ້
ດວ້ຍຄວາມນັບຖຼື ແລະ ຍຸດຕິທ າ . ພວກເຂົາເຈ ົາ້ຈະບ ີ່ ໄດລ້ ັງກຽດຄຽດຊັງລູກຄາ້ຂອງຕົນ . ນອກຈາກນັນ້ , ຜູສ້ະໜອງ
ການບ ລິການຈະຕອ້ງຮັບປະກັນໃຫມ້ ີຄວາມປອດໄພ  ເພຼືີ່ ອຄົນ້ຫາ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາການສ ລ້າດບັງຫຼວງກ ີ່ ຄຼື ການເອົາ
ປຽບລູກຄາ້ໂດຍພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາປີ່ ອຍເງນິກູ  ້ແລະ ໃນຂະບວນການການເກັບໜີຄ້ ຼືນ .    
(ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #5) 
 

ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້   
i. ວັດທະນະທ າຂອງສະຖາບັນການເງນິໄດສ້າ້ງຄວາມຮັບຮູ ້ແລະ ຄວາມເປັນຫວີ່ ງເປັນໄຍກີ່ ຽວກັບຄວາມຍຸດຕິທ າ 

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເອົາໃຈໃສີ່ ລູກຄາ້. 
ii. ສະຖາບັນການເງນິໄດກ້ ານົດລະອຽດສະເພາະສິີ່ ງທີີ່ ຕົນຈະພິຈາລະນາໃນການປະຕິບັດການເກັບໜີທ້ີີ່ ເໝາະສົມ. 
iii. ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບບຸກຄະລາກອນຂອງສະຖາບັນການເງນິ (ການຮັບພະນັກງານ, ການຝຶກອົບຮົມ) ແມີ່ ນ

ອີງໃສີ່ ຄວາມເອົາໃຈໃສີ່ ຕ ີ່ ລູກຄາ້ທີີ່ ມີຄວາມຍຸດຕິທ າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 
iv. ສະຖາບັນການເງນິຈດັຕັງ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພຼືີ່ ອສົີ່ ງເສີມຈນັຍາບັນ ແລະ ປ້ອງການການສ ໂ້ກງ. 
v. ໃນການຄັດເລຼືອກ ແລະ ການເອົາໃຈໃສີ່ ຕ ີ່ ລູກຄາ້ ສະຖາບັນການເງນິຈະບ ີ່ ຈ າແນກຄວາມແຕກຕີ່ າງທີີ່ ບ ີ່ ເໝາະສົມ

ກີ່ ຽວກັບປະເພດຂອງລູກຄາ້. 
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vi. ພະນັກງານຫອ້ງການ ແລະ ພະນັກງານເກັບໜີພ້າກສີ່ ວນທີີ່ ສາມແມີ່ ນຕອ້ງໄດໃ້ຫມ້ີການປະຕິບັດຄຼືກັນກັບ
ພະນັກງານສະຖາບັນການເງນິ. 

vii. ສະຖາບັນການເງນິແຈງ້ໃຫລູ້ກຄາ້ຮັບຊາບກີ່ ຽວກັບສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈ ົາ້. 
 

 

6. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງດ້ານຂ ັ້ມູນຂອງລູກຄ້າ  
 

ຄວາມເປັນສີ່ ວນຕັວທາງດ າ້ນຂ ມູ້ນຂອງລູກຄາ້ແຕີ່ ລະຄ ົນ  ແມີ່ ນອີງຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍທາງ ດາ້ນສ ິດທ ິສີ່ ວນ
ບຸກຄົນ. ຂ ມູ້ນດັີ່ ງກີ່ າວ ຈະຕອ້ງໄດຖ້ຼືກນ າໃຊພ້ຽງໃນເປົາ້ໝາຍສະເພາະໃດໜຶີ່ ງໃນເວລາທີີ່ ມີການເກັບກ າຂ ມູ້ນຫຼຼືຕາມການ
ອະນຸຍາດຂອງກົດໝາຍຫຼຼືຕາມການຕົກລົງຂອງລູກຄາ້. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #6) 
 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້   

i. ສະຖາບັນການເງນິມີນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບການເປັນສີ່ ວນຕົວ ແລະ ມີລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ ເໝາະສົມ. 
ii. ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງແຈງ້ໃຫລູ້ກຄາ້ຊາບກີ່ ຽວກັບວີ່ າຂ ມູ້ນຂອງພວກເຂົາເຈ ົາ້ຈະມີການເປີດເຜີຍເມຼືີ່ ອໃດ ແລະ

ດວ້ຍວິທີໃດ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄາ້. 
 
 

7. ກົນໄກເພືີ່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ  
 

ຜູ ສ້ ະໜອງກ ານບ ລ ິກ ານຈະຕອ້ ງມ ີກ ົນ ໄກ ເພຼືີ່ ອ ແກ ໄ້ຂບ ັນຫ າ ຫຼ ຼືແກ ໄ້ຂກ ານຮ ອ້ ງທຸກຂອງລູກຄ າ້ຢີ່ າ ງມ ີຄວ າມ
ຮັບຜິດຊອບ, ທັນເວລາ ແລະ ຈະຕອ້ງນ າໃຊກ້ ົນໄກດັີ່ ງກີ່ າວ ເພຼືີ່ ອແກໄ້ຂບັນຫາລູກຄາ້ແຕີ່ ລະຄົນ ເພຼືີ່ ອປັບປຸງຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ການບ ລິການ. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #7) 
 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້   

i. ລູກຄາ້ຂອງສະຖາບັນການເງນິຄວນຮູກ້ີ່ ຽວວິທີການໃນການສົີ່ ງຂ ຮ້ອ້ງທຸກ. 
ii. ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການເງນິໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການຈັດການຂ ຮ້ອ້ງທຸກ. 
iii. ລະບົບການແກໄ້ຂຂ ຮ້ອ້ງທຸກຂອງສະຖາບັນການເງນິມີການດ າເນີນການດວ້ຍຄວາມຫາ້ວຫັນ ແລະ ມີປະສິດທິ

ຜົນ. 
iv.  ສະຖາບັນການເງນິນ າໃຊຄ້ າຕ ານິຕ ິຊົມຂອງລູກຄາ້ ເພຼືີ່ ອທ າການປັບປຸງການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜະລິດພັນຂອງ

ສະຖາບັນ. 
 

ຂ). ມາດຕະຖານ ແລະ ຫ ັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບພະນັກງານຫ ັກການຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບພະນັກງານ, ສມກຈ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອືີ່ນໆ  

 

1. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ  ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນກິດ
ຈະກ າຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ  

 

ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້ ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  
i. ລາຍງານຂ ມູ້ນຜົນການປະຕິບັດງານດາ້ນການເງນີຂອງ ສກຈ ຢີ່ າງໜອ້ຍປີລະຄັງ້ໃຫແ້ກີ່ ລະບົບການວັດແທກ 

ແລະ ການຕິດຕາມຜົນການປະຕິບັດງານຂອງ ສມກຈ. 
ii. ແລກປີ່ ຽນຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານຫຼຼືຊັບພະຍາກອນທີີ່ ເປັນປະໂຫຍດ, ປະສົບການກີ່ ຽວກັບວຽກການເງນີຈຸລະພາກ (ບົດ

ລາຍງານ, ການປະຕິບ ັດງານທີີ່ ດີ,  ກ ລະນີສຶກສາ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ) ແລະ ບົດຂີ່ າວ/ເຫດການ ທີີ່ ຈະຈດັຂຼືນ້ໃຫແ້ກີ່
ກອງເລຂາຂອງ ສມກຈ ເພຼືີ່ ອນ າເອົາມາເຜີຍແຜີ່ ໃຫແ້ກີ່ ເຄຼືີ່ ອຂີ່ າຍໄດຮ້ັບຊາບ. 

iii. ເຂົາ້ຮີ່ ວມໃນກອງປະຊຸມໃຫີ່ ຍປະຈ າປີ, ກອງປະຊຸີ່ ມໃຫີ່ ຍສະມາຊິກແລະກິດຈະກ າອຼືີ່ ນໆ ທີີ່ ໄດຈ້ດັໂດຍ ສມກຈ. 
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2. ການແຂ່ງຂັນແບບຍຸດຕິທ າ ແລະ ການຫ  ກລ້ຽງການປະຕິບັດແບບບ ີ່ມ ຈັນຍາບັນ  
 

ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້ ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  
i. ສົີ່ ງ ເສີມໃຫມ້ ີການສົນທະນາກັບ ສກຈ ອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມ ີການດ າເນີນງານໃນຟຼືນ້ທີີ່ ດຽວກັນ  ແລະ  ມີການລາຍງານໃຫ້

ກັນຊາບກີ່ ຽວກັບແຜນການຂະຫຍາຍຟຼືນ້ທີີ່  ແລະ ປະເດັນສ າຄັນອຼືີ່ ນໆ. 
ii. ຢັບຢັງ້ການຮັບເອົາສະມາຊິກ ແລະ ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ອຼືີ່ ນໆ. 
iii. ພະຍາຍາມຫຼີກລຽ້ງການວີ່ າຈາ້ງພະນັກງານຂອງ ສກຈ ອຼືີ່ ນໆແບບທາງກົງ. 

 
 

3. ການເບິີ່ງແຍງພະນັກງານແບບມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມ  
 

ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້ ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  
i. ສາ້ງໃຫມ້ ີລະບົບການກ ານ ົດອັດຕາເງນິເດຼືອນແບບໂປີ່ ງໃສ ບົນຟຼືນ້ຖານອັດຕາເງນິເດຼືອນຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ 

ແລະ ສອດຄີ່ ອງກັບຄີ່ າແຮງງານຂັນ້ຕ ີ່ າທີີ່ ລະບຸໄວໃ້ນກົດໝາຍ ແລະ ຕອ້ງມີສັນຍາວີ່ າຈາ້ງພະນັກງານທີີ່ ຂຽນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ. 

ii. ມ ີກ ານລະດ ົມ  ແລະ  ຊຸກ ຍູ ສ້ົີ່ ງ ເສ ີມ ໃຫມ້ ີກ ານຝ ຶກອ ົບຮ ົມພະນ ັກ ງານ  ແລະ  ສ າ້ງຂ ີດຄວາມສາມ າດໃຫ ແ້ກີ່
ພະນັກງານ ເພຼືີ່ ອເຮັດໃຫພ້ະນັກງານມີຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ມີຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທີີ່ ສູງຂຼືນ້ເລຼືີ່ ອຍໆ. 

iii. ສົີ່ ງເສີມການມີສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງພະນັກງານໃນການທ າການຕັດສິນໃຈກີ່ ຽວກັບບັນຫາທີີ່ ສ າຄັນ ທີີ່ ມ ີຜົນຕ ີ່ ການດ າ
ເນີນງານ ແລະ ການປະຕິບັດໜາ້ທີີ່ ຂອງ ສກຈ. 
 

III. ສັດຈະຍາບັນ 
 
ໂດຍການລົງນາມໃນລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ,້  ພວກເຮົາທີີ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ
(ສມກຈ)ໄດໃ້ຫຄ້ າໝັນ້ສັນຍາດັີ່ ງນີ:້   
 

1. ຈະຢຶດໝັນ້ໃນລະບຽບການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດຕາມເນຼືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງຄີ່ ານິຍົມ ແລະ ຫຼ ັກການຕີ່ າງໆ ທີີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ
ລະບຽບສະບັບນີ.້ 

2. ຈະນ າໃຊລ້ະບຽບສະບັບນີ ້ໃນທຸກໆອົງການຈດັຕັງ້ທີີ່ ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ໃນທຸກໆທຸລະກ າຂອງກິດຈະກ າການເງນິ
ຈຸລະພາກ. 

3. ນ າສະເໜີລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີໃ້ຫສ້ະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ; ອັດສ າເນົາເອກະສານແຈກຢາຍໃຫທ້ົີ່ ວເຖິງ 
ແລະ ເຜີຍແຜີ່ ໃຫພ້ະນັກງານ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມງານໃຫຮ້ັບຊາບ, ມີການຕິດຕາມເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ ແລະ 
ໃຫມ້ີການລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດປະຈ າປີແກີ່ ກອງເລຂາຂອງ ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ (ສມກຈ). 
 

 
ສະຖານທີີ່ .............................................................., ວັນທີ............................. 
 
ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ 
 
 
ປະທານ ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ    ອ ານວຍການ ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ 
ຊຼືີ່ ແຈງ້:__________________     ຊຼືີ່ ແຈງ້: ____________________ 
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ຂະບວນການການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດ  ແລະ  ຕິດຕາມການຈັດຕັ ັ້ງ
ປະຕິບັດ 
_________________________________________________________________ 
 
ຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 
• ທຸກໆສະມາຊິກທີີ່ ມ ີໃນປະຈຸບັນຈະຕອ້ງໄດນ້ າສະເໜີລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີໃ້ຫແ້ກີ່ ສະພາບ ລິຫານ, ແລວ້

ສະເໜີໃຫສ້ະພາບ ລິຫານຮັບຮອງເອົາລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ.້  ປະທານ ແລະ ຜູຈ້ດັການໃຫີ່ ຍຂອງ ສກຈ 
ຈະຕອ້ງໄດລ້ົງລາຍເຊັນໃສີ່ ເພຼືີ່ ອຮັບຮອງເປັນສັດຈະຍາບັນ.  

• ທຸກໆ ສກຈ ທີີ່ ມ ີຄວາມປະສົງເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໃໝີ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ັບຮອງເອົາຫຼ ັກປະພຶດປະຕິບັດສະບັບນີ ້
ແລະ ລົງລາຍເຊັນເພຼືີ່ ອເປັນສັດຈະຍາບັນທີີ່ ເປັນເງ ຼືີ່ ອນໄຂກີ່ ອນທີີ່ ຈະເຂົາ້ເປັນສະມາຊິກ. 
 

ການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 

ເນຼືີ່ ອງຈາກວີ່ າ ສມກຈ ມີຄວາມຈ າກ ັດທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ແລະ  ດາ້ນການເງນິ ຈ ຶີ່ ງເຮັດໃຫ ້ສມກຈ ອາດ
ຈະບ ີ່ ສາມາດຕ ິດຕາມການປະຕິບ ັດຕາມຫຼ ັກປະພ ຶດປະຕ ິບ ັດສະບ ັບນີຂ້ອງ ສກຈ ທີີ່ ເປ ັນສະມາຊ ິກໄດຢ້ີ່ າ ງທົີ່ ວ ເຖ ິງ . 
ສະນັນ້, ຈ ຶີ່ ງສະເໜີດັີ່ ງນີ:້ ເບຼືຼືອ້ງຕົນ້ໃຫສ້ະມາຊິກ “ຕິດຕາມດວ້ຍຕົນເອງ”, ແລວ້ສົີ່ ງບົດລາຍງານສັນ້ໆແບບງີ່ າຍດາຍປະ
ຈ າປີ “ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ” ໃຫແ້ກີ່  ສມກຈ ໂດຍການລະບຸກີ່ ຽວກັບຜົນສ າເລັດໃນການປະຕິບັດລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງ
ປະຕິບ ັດສະບັບນີ  ້ແລະ  ຂ ຫ້ ຍຸ ງ້ຍາກທີີ່ ພ ົບເຫ ັນພອ້ມທັງມາດຕະການໃນການປັບປຸງຈ ຸດອີ່ ອນຕີ່ າງໆທີີ່ ມ ີ ເຊິີ່ ງທ ີມງານ
ບ ລິຫານຂອງ ສມກຈ ຈະເອົາແບບຟອມບົດລາຍງານທີີ່ ເປັນມາດຕະຖານແບບງີ່ າຍດາຍໃຫເ້ປັນຕົວຢີ່ າງ. 
 
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2014 
ປະທານ ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ 
 
 
 
ວັນສີ ຈນິດາວົງ 
  
 



ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ 
ໜ່ວຍ 13 ບາ້ນ ຮ່ອງໄກ່ແກວ້, ເມອືງ ຈນັທະບູລ;ີ ຕູ ້ປ.ນ 4030, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສ ປ ປ ລາວ 
Email: mfa@laomfa.org; Web: www.laomfa.org. ໂທ: +856 21 226018. ແຟກັ: +856 21 226 019 
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ຮ່າງສັງລວມຂ ໍ້ມນູອົງກອນສະມາຊິກທ ີ່ເປນັ ສະຖາບັນການເງິນຈລຸະພາກ (ສກຈ) 
 

ຈດຸປະສົງຂອງສະມາຄົມເງ ນຈຸລະພາກ (ສມກຈ):  
ສມກຈ ເປນັບ່ອນແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປະສານງານ ສ າລບັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ສາມາດເຂ ໍ້າເຖງິການບ ລ ິ
ການການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ມຄຸີນນະພາບ. 

 
ຈ ່ ງຕ ່ ມຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຕອບຄ າຖາມລຸ່ມນີ ໍ້ ແລະ ສ ່ ງແບບຟອມທີ່ຕ ່ມຄ ບຖໍ້ວນແລ ໍ້ວກບັຄ ນໃຫ ໍ້ ສມກຈ (email: mfa@laomfa.org ຫ   ແຟກັ: 021 226 
019) ຕາມຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ.  
 

 ຂ ໍ້ມູນອົງກອນ  
1 ຊ ່ ອ ງກອນ:  
2 ຜູ ໍ້ຕດິຕ ່ ຫ ກັ/ຕ າແໜ່ງ:   
3 ທີ່ ຢູ່:  
4 ເບໂີທລະສບັ:  
5 ແຟກັ:  
6 Email:  
7 Website:  
8 Skype:  
9 ວນັເດ ອນປໄີດຮ້ບັອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້:  

10 ຈ ານວນພະນກັງານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ: ລວມ: ຍງິ: 
 

1. ປະເພດຂອງອົງກອນ: 
 

 ສກຈ ຮບັເງນິຝາກ (DTMFI) 
  ສກຈ ບ ່ ຮບັເງນິຝາກ (NDTMFI) 
  ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະເງນິຝາກປະຢດັ (SCU) 
 ອ ງກອນທີ່ ເປນັເຄ ອຂ່າຍສະໜບັສະໜນູ (NSO) 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ : ................................................................................................................................ 

2. ພາລະກິດສະເພາະ:  
a) ພາລະກດິ (Mission) ຂອງອງົກອນທ່ານ

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 
b) ລູກຄ ໍ້າກຸ່ມໃດເປນັຕ ວແທນໃຫ ໍ້ແກ່ ຕະຫຼາດເປົໍ້າໝາຍ ຂອງທ່ານ? ກະລຸນາໝາຍໃສ່ຕ ່ ໜ ໍ້າຂອງຄ າຕອບລຸ່ມນີ ໍ້ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ. 
 ລູກຄ ໍ້າທີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດຊ ນນະບ ດ 
 ລູກຄ ໍ້າທີ່ ອາໄສຢູ່ ເຂດຊານເມ ອງ ແລະໃນຕ ວເມ ອງ 
 ແມ່ຍງິ 
 ຊ ນເຜ ່ າ 
 ຄ ນພກິານ 
 ໄວລຸ ໍ້ນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ 
 ບ ່ ມກຸ່ີມເປ ໍ້າໝາຍສະເພາະ/ພ ນລະເມ ອງທ ່ ວໄປ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ: 
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3. ອ ງກອນຂອງທ່ານສ ່ ງເສມີຈຸດປະສົງດ້ານການພັດທະນາ ອນັໃດເປນັຕ ໍ້ນຕ . ຈ ່ ງຈດັລຽງຕາມລ າດບັຄວາມສ າຄນັໂດຍໝາຍເລກ 1,2,3,4,5 
ໃສ່ທາງໜໍ້າຄ າຕອບລຸ່ມນີ ໍ້. (1 = ສ າຄນັທີ່ ສຸດ, 5= ບ ່ ສ າຄນັທີ່ ສຸດ). ກະລຸນາເລອືກຄ າຕອບຂອງທ່ານໃນຈ ານວນ ສູງສຸດ 5 ຂ ໍ້.   
 

 ເພີ ໍ້ມທະວກີານເຂ ໍ້າເຖງິການບ ລກິານດ ໍ້ານການເງນິ 
 ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ  
 ວຽກເຮດັງານທ າ 
 ພດັທະນາຜູ ໍ້ປະກອບການທີ່ ເລີ ໍ້ມຕ ໍ້ນໃໝ່ 
 ຂະຫຍາຍທຸລະກດິທີ່ ກ າລງັດ າເນນີຢູ່ 
 ປບັປຸງການສກຶສາສ າລບັຜູ ໍ້ໃຫຍ່ 
 ຄວາມສະເໝພີາບບງິຊາຍ ແລະສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ແມ່ຍງິ 
 ສ ໍ້າງໂອກາດໃຫ ໍ້ຊາວໜຸ່ມ 
 ການເຂ ໍ້າໂຮງຮຍນຂອງເດກັນ ໍ້ອຍ 
 ການປບັປຸງສຸຂະພາບ 
 ນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 
 ທີ່ ຢູ່ອາໄສ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ: 

4. ພະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການຕ່າງໆ (ຈ ່ ງໝາຍເອ າຕາມຄວາມທີ່ ເໝາະສ ມ): 
4.1 ສິນເຊ ີ່ອ: 

 ເງນິກູ ໍ້ຂະໜາດໜໍ້ອຍ ສ າລບັປະກອບການຂະໜາດນ ໍ້ອຍ 
 ເງນິກູ ໍ້ຂະໜາດໜໍ້ອຍ ສ າລບັການບ ລໂິພກໃນຄ ວເຮ ອນ 
 ເງນີກູ ໍ້ເພ ່ ອທຸລະກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ/SME 
 ເງນີກູ ໍ້ເພ ່ ອກະສກິ າ  
 ເງນີກູ ໍ້ເພ ່ ອການສກຶສາ  
 ເງນິກູ ໍ້ເພ ່ ອທີ່ ຢູ່ອາໄສ  
 ສຸຂະພາບ & ສຸກເສນີ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ:  

4.2 ເງິນຝາກ: 
 ເງນິຝາກແບບສະໝກັໃຈ  
 ເງນິຝາກມກີ ານ ດ 
 ບນັຊເີງນິຝາກເພ ່ ອຈດຸປະສ ງສະເພາະ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ: 

4.3 ຕົວແທນປະກັນໄພ: 
 ປະກນັໄພເງນິກູ ້
 ປະກນັໄພສຸຂະພາບ 
 ປະກນັໄພຊວີດິ  
 ປະກນັໄພເຮ ອນຢູ່  
 ປະກນັໄພກະສກິ າ  
 ປະກນັໄພສະຖານທີ່  ເຮດັວຽກ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ:  

 
 
 



ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ 
ໜ່ວຍ 13 ບາ້ນ ຮ່ອງໄກ່ແກວ້, ເມອືງ ຈນັທະບູລ;ີ ຕູ ້ປ.ນ 4030, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສ ປ ປ ລາວ 
Email: mfa@laomfa.org; Web: www.laomfa.org. ໂທ: +856 21 226018. ແຟກັ: +856 21 226 019 
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4.4 ການບ ລິການທ ີ່ບ ີ່ແມ່ນດ້ານການເງິນ: 
 

 ການບ ລກິານກ່ຽວກບັການພດັທະນາທຸລະກດິ 
 ການເງນິຂັ ໍ້ນພ ໍ້ນຖານ (ປະຊາສກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ) 
 ສຸຂະພາບຂັ ໍ້ນພ ໍ້ນຖານ/ການສກຶສາດ ໍ້ານໂພສະນາການ  
 ການສກຶສາສ າລບັເດກັນ ໍ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ 
 ຄວາມປອດໄພໃນວຊິາຊບີ ແລະ ສຸຂະພາບໃນສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ 
 ສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ແມ່ຍງິ (ຝກຶການເປນັຜູ ໍ້ນ າ, ສດິທແິມ່ຍງິໃນການສກຶສາ, ບນັຫາບ ດບາດຍງິຊາຍຕ່າງໆ) 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ:  

 
5. ວິທ ການປ່ອຍກູູ້: 

 
 ເງນິກູ ໍ້ລາຍບຸກຄ ນ 
 ເງນິກູ ໍ້ເປນັກຸ່ມ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ:  

 
6. ພ ໍ້ນທ ີ່ເປົໍ້າໝາຍໃນການດ າເນ ນງານຂອງອົງກອນ (ກະລຸນາບອກຊ ່  ເມ ອງ, ແຂວງທີ່ ອ ງກອນຂອງທ່ານໃຫ ໍ້ບ ລກິານຢູ່): 

 
ລ/ດ ແຂວງ ກະລຸນາບອກຊ ່  ບາ້ນ/ເມ ອງ: 
1 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ  
2 ແຂວງ ວຽງຈນັ  
3 ຜ ໍ້ງສາລ ີ  
4 ຫ ວງນ ໍ້າທາ  
5 ອຸດ ມໄຊ  
6 ບ ່ ແກ ໍ້ວ  
7 ຫ ວງພະບາງ  
8 ຫ ວພນັ  
9 ໄຊຍະບູລ ີ  
10 ຊຽງຂວາງ  
11 ບ ລຄິ າໄຊ  
12 ຄ າມ່ວນ  
13 ສະຫວນັນະເຂດ  
14 ສາລະວນັ  
15 ເຊກອງ  
16 ຈ າປາສກັ  
17 ອດັຕະປ   
18 ໄຊສ ມບູນ  
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7. ເມ ີ່ອໄດູ້ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ຂ້າພະເຈົໍ້າຈະ: 

 
• ແບ່ງປນັຊບັພະຍາກອນທີ່ ເປນັປະໂຫຍດຕ່າງໆ (ບ ດລາຍງານ, ປ ໍ້ມ, ເຄ ອຂ່າຍການຕດິຕ ່ , DVDs, ຂ ໍ້ມູນການ ຕດິຕ ່ ພ ວພນັ ແລະ ອ ່ ນໆ); 
• ແບ່ງປນັປະສ ບການທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ (ບ ດລາຍງານ, ພາກປະຕບິດັທີ່ ດເີລດີ ແລະ ອ ່ ນໆ); 
• ແບ່ງປນັສິ່ ງໃໝ່ໆໃນການພດັທະນາ/ປະກາດ, ແຈ ໍ້ງການເຫດການໃໝ່ ທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຈະມາເຖງິ; 
• ປະກອບສ່ວນໃນການກ ານ ດ ວາລະກອງປະຊຸມຂອງ ສມກຈ (ຫ ວຂ ໍ້, ວນັເວລາ, ຜູ ໍ້ບນັຍາຍ ແລະ ອ ່ ນໆ) 
• ຮຽກປະຊຸມຖໍ້າມຄີວາມຈ າເປນັ 
• ກະກຽມການນ າສະເໜ/ີສ ນທະນາຫ ວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ໃນກອງປະຊຸມ 
• ຕດິຕາມການປະຕບິດັຂ ໍ້ຕ ກລ ງຕ່າງໆ/ມະຕຕິ ກລ ງຕ່າງໆຂອງ ກອງປະຊຸມ 
• ປະກອບສ່ວນເຂ ໍ້າໃນການປບັປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການ 

 
8. ຂ ໍ້າພະເຈ ໍ້າອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ ສມກຈ ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ ໃຫ ໍ້ໄວ ໍ້ຂ ໍ້າງເທງິນັ ໍ້ນ (1.-6.) ເພ ່ ອລ ງໃນເວບໄຊສ ໌ຂອງ ສມກຈ. 

 
 

 
ສະຖານທີ່ .............................................................., ວນັທ.ີ............................ 

 
(ລາຍເຊນັ ແລະ ຈ າ້ກາສະຖາບນັ)                  (ລາຍເຊນັ) 

 
 
 
 

ປະທານ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ     ອ ານວຍການ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ 
   ຊື່ ແຈງ້:__________________      ຊື່ ແຈງ້: ____________________ 
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