
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

                                                                                                                                                                        ສໍານກັງານໃຫ່ຍ        
                                                                                                                                                                      

 ອງົການປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ                                                                                            ເລກທຜີ ູ້ປະກນັຕນົ:…...............................   
ບ ູ້ານ: ທົ່ ງສ ູ້າງນາງ                                                  ສນັຍາການປະກນັຕນົແບບສະໝກັໃຈ           ເລກທສີນັຍາ.................................../ອປຊ. 
ເມອືງ: ຈນັທະບ ລ ີ                                                 (ໃຊ ູ້ສະເພາະ ອປຊ ແລະ ຜ ູ້ປະກນັຕນົແບບສະໝກັໃຈ)            ວນັທ.ີ............./.............../……............                                                                
ໂທ: 021 243725 

 

I.   ຂໍ ູ້ມ ນຂອງຜ ູ້ປະກນັຕນົແບບສະໝກັໃຈ 
 

      ຊື່ :.................................,ນາມສະກຸນ:.............................,ວນັ,ເດອືນ,ປີເກດີ:........../........../.............,ເລກບດັປະກນັສງັຄມົ:.......................... 
 

      ປະຈບຸນັຢ ່ ເຮອືນເລກທີ່  ............,ໜ່ວຍທີ່ :...........,ສໍາມະໂນເລກທ:ີ..................................,ບ ູ້ານ:..............................,ເມອືງ:............................  
 

      ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ:...................................,ໂທລະສບັ:.................................,ຊື່ ຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກສຸດທ ູ້າຍ:................................... 
 

      ก ສຸຂະພາບແຂງແຮງສາມາດອອກແຮງງານໄດ ູ້; ก ສນັຍາຄັ ູ້ງທໍາອດິ; ก ຕໍ່ ສນັຍາ. ເງນິເດອືນປະກນັຕນົຄັ ູ້ງຜ່ານມາ:........................................................ 
 

 ເງນິເດອືນປະກນັຕນົທີ່ ເລອືກ:............................................ກບີ, ລວມຈາໍນວນເງນິທີ່ ຕ ູ້ອງຈ່າຍທງັໜດົເທົ່ າກບັ:.............................................ກບີ. 
 

 ເລີ່ ມຈ່າຍປະຈາໍເດອືນ:....................... ປີ ......................... 
II.  ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ 

1. ອງົການປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ມ ີໜູ້າທີ່ : 
    -   ຂ ູ້ນທະບຽນ ແລະ ຮບັເງນິສມົທບົຈາກຜ ູ້ປະກນັຕນົແບບສະໝກັໃຈ; 

 -   ແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ຜ ູ້ປະກນັຕນົແບບສະໝກັໃຈຊາບກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງອດັຕາເງນິສມົທບົ ແລະ ອື່ ນໆ; 
 -   ສະໜອງບນັດາປະເພດການອຸດໜ ນ ທີ່ ໄດ ູ້ກາໍນດົໄວ ູ້ໃນກດົໜາຍປະກນັສງັຄມົ, ຍກົເວັ ູ້ນ ອຸດໜ ນອຸປະຕເິຫດແຮງງານ ຫຼ ືພະຍາດອາຊບີ ແລະ ອຸດໜ ນວ່າງງານ. 
2. ຜ ູ້ປະກນັຕນົແບບສະໝກັໃຈ ມ ີໜູ້າທີ່ : 
 -   ຈ່າຍເງນິສມົທບົເຂົ ູ້າກອງທ ນປະກນັສງັຄມົເປັນລາຍເດອືນ ຫຼ ືງວດ ໃນອດັຕາເງນິສມົທບົທງັໜດົ 9% ຂອງເງນິເດອືນປະກນັຕນົທີ່ ໄດ ູ້ເລອືກໄວ ູ້;       

    -   ຈ່າຍເງນິສມົທບົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ເວັ ູ້ນເສຍແຕ່ກລໍະນໄີດ ູ້ຮບັອຸດໜ ນນໍາ ອປຊ, ເສຍຊວີດິ ຫຼ ືມກີານຢັູ້ງຢືນທີ່ ມເີຫດຜນົ; 
    -   ຮບັອຸດໜ ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການທີ່ ໄດ ູ້ກາໍນດົໄວ ູ້ໃນກດົໝາຍວ່າດ ູ້ວຍການປະກນັສງັຄມົ. 

III.  ການກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆ 
1. ຜ ູ້ສະໝກັໃຈ ຕ ູ້ອງມາເຮດັສນັຍາດ ູ້ວຍຕນົເອງໃນຄັ ູ້ງທາໍອດິ, ສ່ວນສນັຍາໃນຄັ ູ້ງຕໍ່ ໄປທີ່ ບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງລະດບັເງນິເດອືນປະກນັຕນົໃໝ່ ສາມາດໃຫ ູ້ບຸກຄນົອື່ ນ

ມາຕໍ່ ສນັຍາແທນກໄໍດ ູ້; 
2. ສນັຍາມອີາຍຸ 24 ເດອືນ ແລະ ຕ ູ້ອງຈ່າຍຄບົອາຍຸສນັຍາ ຈ  ່ ງສາມາດປ່ຽນແປງລະດບັເງນິເດອືນປະກນັຕນົໃໝ່ໄດ ູ້ ໂດຍບ່ໍໃຫ ູ້ ຫລຸດ ຫລ ືເພີ່ ມ 50% ຂອງລະ  

ດບັເງນິເດອືນປະກນັຕນົທີ່ ເລອືກຜ່ານມາ; ສໍາລບັຜ ູ້ສະໝກັໃຈທ ີ່ ເລ ີ່ ມເຂ ູ້າປະກນັຕ ນໃໝີ່  ສາມາດເລອືກເງນິປະກນັຕ ນໄດ ູ້ສ ງສຸດບໍີ່ ເກ ນ 60% ຂອງເພດານເງນິ
ປະກນັຕ ນສ ງສຸດທ ີ່ ໄດ ູ້ກາໍນ ດໄວ ູ້ໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ; 

3. ຜ ູ້ສະໝກັໃຈ ສາມາດຈ່າຍເງນິສມົທບົລ່ວງໜູ້າໃນຂອບເຂດອາຍຸຂອງສນັຍາໄດ ູ້ ແຕ່ການເກດີສດິແມ່ນຈະໄດ ູ້ຮບັຕາມເດອືນສມົທບົປະຈບຸນັເທົ່ ານັ ູ້ນ, ຖ ູ້າໜດົ 
ສນັຍາ ແລະ ມກີານປະລະໄລຍະຫ່າງຂອງສນັຍາ ເກນີ ສາມເດອືນ ແມ່ນໃຫ ູ້ເລີ່ ມສນັຍາໃໝ່ໃນເດອືນປະຈບຸນັທີ່ ຢ ່  ແລະ ບ່ໍມສີດິຈ່າຍຍ ູ້ອນຫລງັໄດ ູ້, ສໍາລບັຜ ູ້
ທີ່ ຄ ູ້າງຈ່າຍ ຕ ູ້ອງຊໍາລະສນັຍາເກົ່ າໃຫ ູ້ຄບົກ່ອນ ແລ ູ້ວຈ ່ ງເລີ່ ມເຮດັສນັຍາໃໝ່ໃນເດອືນປະຈບຸນັທີ່ ຢ ່ ເປັນຕົ ູ້ນໄປ; 

4. ຜ ູ້ສະໝກັໃຈ ທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງຂໍ ູ້ມ ນໃໝ່ ຕ ູ້ອງແຈ ູ້ງໃຫ ູ້ ອປຊ ຊາບໂດຍດ່ວນ ເພື່ ອຮບັປະກນັການເກດີສດິຮບັອຸດໜ ນທີ່ ຖກືຕ ູ້ອງ; 
5. ຜ ູ້ສະໝກັໃຈ ທີ່ ແຈ ູ້ງຂໍ ູ້ມ ນອນັເປັນເທດັ ຫລ ືປອມແປງເອກະສານ ເພື່ ອຮ ູ້ອງຂໍອຸດໜ ນປະເພດຕ່າງໆ, ຖູ້າ ອປຊ ກວດພບົ ມສີດິສັີ່ ງໂຈະ ຫລ ືລບົລ ູ້າງການ

ອຸດໜ ນດັ່ ງກ່າວ ແລະ ມສີດິຮຽກເກບັເງນິຄນື ຫາກມກີານເບກີຈ່າຍອຸດໜ ນໄປແລ ູ້ວ ພ ູ້ອມທງັດໍາເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
6. ການເສຍອງົຄະ-ພກິານ ກ່ອນເຂົ ູ້າເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຈະບ່ໍຖເືປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການພຈິາລະນາອຸດໜ ນເສຍກາໍລງັແຮງງານຕາມກດົໝາຍ; 
7. ສນັຍາຈະສິ ູ້ນສຸດລງົໃນກລໍະນ:ີ ຜ ູ້ປະກນັຕນົແບບສະໝກັໃຈຫາກໄດ ູ້ຮບັອຸດໜ ນໄລຍະຍາວ, ແຈ ູ້ງຢຸດເຊາົສນັຍາ ຫລ ືໄດ ູ້ກບັຄນືເຂົ ູ້າເປັນຜ ູ້ປະກນັຕນົນໍາຫວົ 

ໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງ ອປຊ. 
8. ສນັຍາສະບບັນີ ູ້ເລີ່ ມແຕ່ວນັທີ່ ..................../................./................... ແລະ ສິ ູ້ນສຸດໃນວນັທ.ີ................./...................../................... 

    

                ຊື່ ແຈ ູ້ງ ແລະ ລາຍເຊນັຜ ູ້ສະໝກັໃຈ                       ພະແນກ ທະບຽນ-ເງນິສມົທບົ                          ຫວົໜູ້າອງົການປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 
 

 

 



 

ໜາຍເຫດ :  ເອກະສານທີ່ ຕດິຄດັໃບສນັາຍາປະກອບດ ູ້ວຍ 
-  ໃບຢັູ້ງຢືນທີ່ ຢ ່  
-  ສໍາເນາົບດັປະກນັສງັຄມົ (ຖູ້າມ)ີ 
-  ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ 
-  ສໍາເນາົປືູ້ມສໍາມະໂນຄວົ 
-  ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ 

  

 

 


