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ສະມາຊິກສະມາຄົມ: ປະເພດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄ່າບໍາລຸງ
ສະມາຄົມ
1. ປະເພດຂອງສະມາຊິກ
ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ ມີ 3 ປະເພດຄື:
1) ສະມາຊິກສາມັນ: ສະມາຊິກສາມັນແມ່ນບຸກຄົນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຫື ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ເຮັດວຽກໃນ
ຂົງເຂດການເງິນຈຸລະພາກ ເຊິີ່ງເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບກົດລະບຽບ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມ , ມີເງືີ່ອນໄຂຄົບ
ຖ້ວນ ແລະ ໄດູ້ລງົ ທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບທີີ່ສະມາຄົມການົດໄວູ້;
2) ສະມາຊິກສະໜັບສະໜນ: ສະມາຊິກສະໜັບສະໜນແມ່ນບຸກຄົນ ຫື ອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ກັບກົດ
ລະບຽບ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມ ສະໝັກໃຈໃຫູ້ການສະໜັບສະໜນດ້ານການເງິນ , ວັດຖຸ ແລະ ສະຕິ
ປັນຍາ ເພືອ
ີ່ ຊ່ວຍເຫອ
ື ສະມາຄົມ, ບີ່ມີຄບ
ົ ເງືອ
ີ່ ນໄຂໃນການເປັນສະມາຊິກ ສາມັນ ຫື ມີຄບ
ົ ເງືອ
ີ່ ນໄຂແຕ່ ບີ່ຢາກສະ
ໝັກ ເປັນສະມາຊິກສາມັນ ແລະ ໄດູ້ລົງທະບຽນຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ລະບຽບທີີ່ສະມາຄົມການົດໄວູ້;
3) ສະມາຊິກກິດຕິມະສັກ: ສະມາຊິກກິດຕິມະສັກແມ່ນບຸກຄົນ ຫື ອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ມີບດ
ົ ບາດສາຄັນໃນການເຄືີ່ອນ
ໄຫວທາງດ້ານການເງິນການທະນາຄານ ຫື ທາງດ້ານສັງຄົມທີຜ
ີ່ ່ານມາກຄືໃນປັດຈຸບັນ , ທີີ່ ສາມາດໃຫູ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫືອ ຫື ໃຫູ້ຄາແນະນາແກ່ສະມາຄົມໃນດ້ານຕ່າງໆໄດູ້.
2. ເງີ່ອນໄຂການເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກສາມັນ ແລະ ເອກະສານປະກອບຮັບສະໝັກ
1). ສະມາຊິກສາມັນ
▪ ສໍາລັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈ):
a) ມີສານັກງານໃນ ສປປລາວ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນທີີ່ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງ ທຫລ ວາງອອກ;
b) ມີຄວາມຕືີ່ນຕົວສະໝັກໃຈ;
c) ຂຽນຄາຮ້ອງຂເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກເຊິີ່ງມີເອກະສານຕິດຄັດດັີ່ງນີັ້:
d) ໜັງສືແຕ່ງຕັັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ຫື ບລິສັດຂອງຕົນ;
e) ໃບຢັັ້ງຢືນທີີ່ຢ່ ຫື ນາເນົາບັດປະຈາຕົວຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີີ່ໄດູ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງ;
f) ມີລາຍງານກວດສອບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໃບດຸ່ນດ່ຽງ ສະບັບລ້ າສຸດ;
g) ເສຍຄ່າບາລຸງສະມາຄົມປີຕາມລະບຽບສະມາຄົມການົດ;
h) ບີ່ໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກາທີີ່ຜິດກົດໝາຍ (ທີີ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນກົດໝາຍຂອງປະເທດ);
i) ຮັບຮອງທີີ່ຈະເຊັນຮັບປະຕິບັດລະບຽບປະພດຕົນຂອງ ສະມາຊິກ ສມກຈ
j) ຕ້ອງສົີ່ງລາຍງານຕົວຊີັ້ວັດທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານສັງຄົມ ຕາມແບບຟອມ Factsheet ໃຫູ້ ສມກຈ 2 ຄັັ້ງ/ປີ (ຂັ້ມນ
6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ແລະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ)

▪

ສໍາລັບບໍລິສັດ/ອົງການຈັດຕັົ້ງ:
a) ອົງການຈັດຕັັ້ງ ຫື ບລິສັດທີີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ທີປ
ີ່ ະຈາ ຢ່ ສ ປປ ລາວ
b) ມີຄວາມຕືີ່ນຕົວສະໝັກໃຈ;
c) ຂຽນຄາຮ້ອງຂເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກເຊິີ່ງມີເອກະສານຕິດຄັດດັີ່ງນີັ້:
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- ໜັງສືແຕ່ງຕັັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ຫື ບລິສັດຂອງຕົນ;
- ໃບຢັັ້ງຢືນທີີ່ຢ່ ຫື ນາເນົາບັດປະຈາຕົວຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທີີ່ໄດູ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງ;
d) ເສຍຄ່າບາລຸງສະມາຄົມປີຕາມລະບຽບສະມາຄົມການົດ;
e) ບີ່ໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກາທີີ່ຜິດກົດໝາຍ (ທີີ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ໃນກົດໝາຍຂອງປະເທດ);
f) ຮັບຮອງທີີ່ຈະເຊັນຮັບປະຕິບັດລະບຽບປະພດຕົນຂອງ ສະມາຊິກ ສມກຈ

▪

ສໍາຫັບບຸກຄົນ :
a) ເປັນພົນລະເມືອງລາວມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີ ຂັ້ນໄປ ໂດຍບີ່ຈາແນກເຊືັ້ອຊາດ, ສາດສະໜາ ແລະ ຊົນເຜົີ່າ; ແລະ ເຮັດວຽກຢ່
ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ
b) ມີຄວາມສະໝັກໃຈ;
c) ມີປະຫວັດການດາລົງຊີວິດທີີ່ດີ;
d) ພ້ອມທີີ່ຈະປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມຢ່າງເຄັີ່ງຄັດ;
e) ຂຽນຄາຮ້ອງຂເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກດ້ວຍຕົນເອງເຊິີ່ງມີເອກະສານຕິດຄັດດັີ່ງນີັ້:
- ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍັ້;

f)

-

ໃບຢັັ້ງຢືນທີີ່ຢ່ ຫື ສາເນົາບັດປະຈາຕົວ;

-

ໃບແຈູ້ງໂທດເບີ 3;

-

ຮບຖ່າຍ 2 ໃບ (ຖ່າຍບີ່ເກີນ 6 ເດືອນ);

ເສຍຄ່າບາລຸງສະມາຄົມປີຕາມກົດລະບຽບສະມາຄົມການົດ.

g) ຮັບຮອງທີີ່ຈະເຊັນຮັບປະຕິບັດລະບຽບປະພດຕົນຂອງ ສະມາຊິກ ສມກຈ

2) ສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນ
▪

ສໍາລັບບໍລິສັດ/ອົງການຈັດຕັົ້ງ: ຄືກັບໃນສະມາຊິກສາມັນ

▪

ສໍ າຫັ ບບຸກຄົນ: ຄືກັບໃນສະມາຊິກສາມັນ

3). ສະມາຊິກກິດຕິມະສັກ
▪

ສໍາຫັບບຸກຄົນ:
a) ເປັນຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ເຄີຍດາລົງຕາແໜ່ງອັນຊົງກຽດໃນວຽກງານຂອງຊາດ, ວຽກການ ພັດທະນາທີີ່ສາຄັນໃດໜີ່ງມາ
ກ່ອນ;
b) ຕົກລົງ ແລະ ຕັັ້ງໃຈທີີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນວຽກງານຂອງສະມາຄົມ;
c) ບີ່ຈາແນກເຊືັ້ອຊາດ, ສາສະໜາ;
d) ມີ ອາຍຸແຕ່ 40 ປີ ຂັ້ນໄປ.
e) ເສຍຄ່າບາລຸງສະມາຄົມປີຕາມກົດລະບຽບສະມາຄົມການົດ.

▪

ສໍາລັບບໍລິສັດ/ອົງການຈັດຕັົ້ງ:
a) ອົງການຈັດຕັັ້ງ ຫື ບລິສັດທີີ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜນວຽກກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ລວມທັງອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ
ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ສາກົນທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ການົດ;
b) ມີຄວາມຕືີ່ນຕົວສະໝັກໃຈ;
c) ຂຽນຄາຮ້ອງຂເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ;
d) ເສຍຄ່າບາລຸງສະມາຄົມປີຕາມລະບຽບສະມາຄົມການົດ;
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3. ພາລະ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກ
▪ ສະມາຊິກສາມັນ:
a) ນາໃຊູ້ສະຖານທີີ່ ແລະ ກາໝາຍຂອງສະມາຄົມ;
b) ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຕີ່ສະພາບລິຫານກ່ຽວກັບການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ;
c) ໄດູ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ ສາລັບເຂົັ້າຮ່ວມການຝກອົບຮົມ ແລະ ກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີີ່ມີຢ່ໃນສະມາຄົມ;
d) ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມ;
e) ເລືອກຕັັ້ງ ຫື ສະໝັກຮັບເລືອກຕັັ້ງເຂົັ້າເປັນສະພາບລິຫານ, ຄະນະກວດກາ ແລະ ຜູ້ອານວຍການຂອງສະມາຄົມ;
f) ອອກຄະແນນສຽງລົງມະຕິຕ່າງໆ ໃນກອງປະຊຸມໄດູ້ 01 ຄະແນນສຽງ;
g) ຮ້ອງຂຕີ່ຄະນະກາມະການກວດກາ ເພືີ່ອກວດກາເອກະສານ ແລະ ບັນຊີຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ;
h) ສະມາຊິກສາມັນຫາຍກວ່າເຄິີ່ງໜີ່ງ ສາມາດສະເໜີເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ວິສາມັນໄດູ້;
i) ປະຕິບັດຕົນໃຫູ້ສົມກຽດສັກສີ ທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ;
j) ໃຫູ້ການຮ່ວມມືສະໜັບສະໜນ ການເຄືີ່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງສະມາຄົມ;
k) ຕັງັ້ ໜ້າເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກາທີີ່ສະມາຄົມຈັດຂັ້ນ;
l) ປະກອບສ່ວນເຜີຍແຜ່ຊືີ່ສຽງກຽດສັກສີຂອງສະມາຄົມໃຫູ້ເປັນທີີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ສັງຄົມ;
m) ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຂັ້ບັງຄັບຂອງສະມາຄົມ; ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດຢ່າງເຄັີ່ງຄັດ

▪ ສະມາຊິກສະໜັບສະໜນ ແລະ ສະມາຊິກກິດຕິມະສັກ:
ສະມາຊິກສະໜັບສະໜນ ແລະ ສະມາຊິກກິດຕິມະສັກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຄ້າຍຄື ກັນກັບສະມາຊິກສາມັນ ແຕ່ບີ່ມີສິດລົງ
ຄະແນນສຽງ ແລະ ຮັບສະໝັກເລືອກຕັັ້ງ ເພືີ່ອເຂົັ້າເປັນສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດສອບ ຂອງສະມາຄົມ.

4. ອັດຕາປະກອບສ່ວນທຶນເຂົົ້າເປັນຄ່າບໍາລຸງສະມາຄົມປະຈໍາປ
ການເສຍຄ່າບາລຸງສະມາຄົມ ແມ່ນບາດກ້າວທາອິດທີີ່ສາຄັນ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນຕີ່ຄວາມຍືນຍົງ ທາງດ້ານການເງິນ ຂອງເຄືອ
ຂ່າຍ ແລະ ແນ່ນອນຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງບວກໃນການມີຄວາມຜກພັນ ແລະການສະໜັບສະໜນສະມາຄົມ.
ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມີຄວາມເຫັນດີປະກອບສ່ວນທນ, ຊັບສິນ ຫື ວັດຖຸ ສິີ່ງຂອງເພືີ່ອບາລຸງສະມາຄົມ
ປະຈາປີຕາມຂະໜາດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນ ດັີ່ງຕີ່ໄປນີ:ັ້
ລ/
ດ
I.

II.

ປະເພດ
ສະມາຊິກ
ສະມາຊິກສາມັນ
ທີ່ເປັນ ສະຖາ
ບັນການເງິນຈຸ
ລະພາກ

ຂະໜາດຂອງຍອດຊັບສິນ

ຄ່າບໍາລຸງສະມາຄົມ
ປະຈໍາປ

ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ມີຍອດຊັບສິນຕີ່າກວ່າ ໜືີ່ງ ຕືກ
ັ້ ບ
ີ

450.000 ກີບ

ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ມີຍອດຊັບສິນແຕ່ ໜີ່ງຕືັ້ ໜີ່ງກີບ ຫາ ສາມຕືກ
ັ້ ບ
ີ

600.000 ກີບ

ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ມີຍອດຊັບສິນແຕ່ ສາມຕືັ້ ໜືີ່ງກີບ ຫາ ຫ້າຕືັ້ກີບ

900,000 ກີບ

ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ມີຍອດຊັບສິນແຕ່ ຫ້າຕືັ້ ໜີ່ງກີບ ຫາ ສິບຕືັ້ກີບ

1,200,000 ກີບ

ສະຖາບັນການເງິນທີີ່ມີຍອດຊັບສິນສງກວ່າ ສິບຕືັ້ກີບ

1,800,000 ກີບ

ສະມາຊິກສາມັນ ທີ່ເປັນ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ, ອົງການຮ່ວມມສອງຝ່າຍ, ສະຖາ

2,400,000 ກີບ

ບັນການສຶກສາ, ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທີ່ບໍີ່ແມ່ນລັດຖະບານ
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III.

ສະມາຊິກສາມັນ ທີ່ເປັນ ບຸກຄົນ

300,000 ກີບ
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