ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
—=====0=====—

ບໍລິສັດ ໂລກ້າລາວ ຈາກັດ

ຊື່ ທ້າວ/ນາງ: ………………………ນາມສະກຸນ: ……………………………
ວັນເດອນປີເກີດ: ……………………ອາຍຸ: ………… ອາຊີບ: ………………
ບ່ອນປະຈາການ: ……………………………ບ້ານເກີດ: ………………………

ຮບ

3x4

ເມອງເກີດ:……………… ແຂວງເກີດ: ………………… ປະເທດ……………
ທີື່ຢູ່ປັດຈຸບັນ ບ້ານ: ……………… ໜ່ວຍ: …………… ເຮອນເລກທີ: ………
ເມອງ: ………………… ແຂວງ: ………………ເບີໂທລະສັບ: ………………
ລົງສາມະໂນຄົວເລກທີ: ……… ລົງວັນທີ: ………………… ອອກຊື່: ……………
ບັດປະຈາຕົວເລກທີ: …………………… ລົງວັນທີ: …………………… ວັນໝົດອາຍຸ: ……………

ກ່ຽວກັບຄອບຄົວ
ຊື່ພໍໍ່: ………………… ນາມສະກຸນ: ………………… ອາຍຸ: ……… ເບີໂທລະສັບ: ……………
ຊື່ແມ່: ………………… ນາມສະກຸນ: ………………… ອາຍຸ: ……… ເບີໂທລະສັບ: ……………
ສະຖານະພາບຄອບຄົວຂອງຜ້ກຽ່ ວ: ໂສດ ແຕ່ງງານແລ້ວ (ຖ້າແຕ່ງງານແລ້ວ) ຊື່ ຜົວ/ເມຍ:…………………

ກໍລະນີສກ
ຸ ເສີນ ຕິດຕໍໍ່ຫາ:
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: …………………ເບີໂທລະສັບ: ………………ຄວາມສາພັນ: …………………
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ………………… ເບີໂທລະສັບ: ………………ຄວາມສາພັນ: …………………
ຂ້າພະເຈົົ້າ ຂໍປະຕິຍານວ່າ ທຸກຂໍໍ້ມນ ແລະ ຂໍໍ້ຄວາມທີື່ຂຽນມາຂ້າງເທິງນີົ້ ລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ ແລະ
ຖ້າຫາກມີການບິດເບອນ ຈະຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ນາຍບ້ານ
ເອກະສານເລກທີ: ………………/ ວັນທີ: ………………
ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຢັັ້ງຢຶນວ່າຂໍໍ້ມນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຜກ
້ ່ຽວແມ່ນຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງບ້ານເຮົາແທ້

ລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາຂອງນາຍບ້ານ

ຜ້ຮ້ອງຂໍ
ລາຍເຊັນຜ້ຮ້ອງຂໍ

ບໍລິສັດ ໂລກ້າລາວ ຈໍາກັດ

ຟອມອະນຸຍາດການຖອນເງິນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຊາລະເງິນອັດຕະໂນມັດ
ຂ້າພະເຈົົ້າ ………………………………ຂໍຢືນຢັນການອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການໂລກ້າ ສາມາດໂອນເງິນ
ເຂົົ້າບັນຊີ ຫ ຖອນເງິນເພື່ອຊາລະຄ່າບໍລິການ ຜ່ານບັນຊີ ທະນາຄານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໂດຍອີງຕາມຂໍໍ້ມນບັນຊີທີື່ລະບຸ
ໄວ້ທາງລຸ່ມນີ:ົ້
- ເລອກທະນາຄານ:
□ MARUHAN JAPAN BANK LAO

□ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)

ເລກບັນຊີ:……………………………………………
ຊື່ເຈົົ້າຂອງບັນຊີ:………………………………………
ເບີໂທທີື່ໃຊ້ກັບແອັບໂລກ້າ:…………………………….

ຂ້າພະເຈົົ້າເຂົາົ້ ໃຈດີວ່າ ຫງັ ຈາກເຊັນເອກະສານສະບັບນີົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສາມາດກົດຖອນເງິນຜ່ານແອັບໂລກ້າ
ຫລ ກົດຊາລະເງິນໂດຍກົງຜ່ານແອັບໂລກ້າໄດ້ທຸກເວລາທີື່ຕ້ອງການ.
ເຊັນຜ້ຂັບໂລກ້າ

ບໍລິສັດ ໂລກ້າລາວ ຈາກັດ

ເງອ
ື່ ນໄຂ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຜຂ
້ ບ
ັ ລົດ ໂລກ້າ
ເງອ
ື່ ນໄຂການເຂົາົ້ ຮ່ວມ:
ບໍລິສັດໂລກ້າຈະບໍໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນເດອນ ຫລ ເງິນຈ້າງໃຫ້ກບ
ັ ຜ້ທີື່ຂັບລົດກັບໂລກ້າ. ລາຍໄດ້ທັງໝົດຈະຂົ້ນກັບການ
ປະຕິບັດວຽກຂອງຄົນຂັບເອງ (ຈານວນຖ້ຽວທີື່ເຮັດໄດ້) ເຊິື່ງຄ່າບໍລິການຈະຕົກເປັນຂອງຄົນຂັບ 80% ແລະ ຂອງໂລກ້າ
20%.

ຄົນຂັບຮັບຊາບດີວາ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ເກີດຂົ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການເຊັັ່ນ: ນໍ້າມັນ, ຄ່າຫຍ
້ ຫ້ຽນ, ຄ່າປະກັນ
ໄພ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ແມ່ນຕົກເປັນລາຍຈ່າຍຂອງຄົນຂັບເອງທັງໝົດ ແລະ ບໍລິສັດ ບໍໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ
ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ລົດທຸກຄົນນັົ້ນມີປະກັນໄພ ແລະ ເມື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ຄວາມເສຍຫາຍ
ຕ່າງໆຈະຕ້ອງເປັນສ່ວນຮັບຜິດຊອບຂອງທາງຄົນຂັບ ແລະ ປະກັນໄພເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບ.
ເມື່ອຄົນຂັບເຊື່ອມຕໍໍ່ບັນຊີທະນາຄານກັບທາງບໍລິສັດໂລກ້າແລ້ວ ທາງໂລກ້າ ຈະສາມາດໂອນເງິນເຂົົ້າບັນຊີ ຫ
ຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີຂອງຄົນຂັບໄດ້ ຖ້າກໍລະນີມີໜີົ້ຄ້າງຈ່າຍ.
ຂໍໍ້ຫ້າມ ແລະ ຂໍໍ້ຄວນປະຕິບັດ:
1. ຫ້າມໃຊ້ໂຫມດປະຢັດແບັດໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແອັບຊ້າ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບລກຄ້າ
2. ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ປິດເນັດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ ຫລ ກາລັງໄປຮັບ - ສົັ່ງລກຄ້າ
3. ຫ້າມໃຫ້ຄົນອື່ນຂັບລົດແທນທ່ານ ຫລ ໃຊ້ບັນຊີຄົນຂັບຂອງທ່ານ, ຫ້າມແບ່ງປັນ ຫລ ເອົາລະຫັດສ່ວນໂຕ
ຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອື່ນ ຫລ ບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮ້
4. ຫ້າມໂອນສິດ, ຊົ້ຂາຍ ຫລ ແລກປູ່ຽນ ບັນຊີຄົນຂັບຂອງຕົນກັບຄົນອື່ນ
5. ຫ້າມ ບໍໍ່ໃຫ້ເອົາລົດຄັນອື່ນ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບລະບົບ LOCA ໄປຮັບລກຄ້າ ຫລ ລົງປະຕິບັດການ
ເປັນອັນຂາດ. ຖ້າຕ້ອງການເພີື່ມລົດ ສາມາດຕິດຕໍໍ່ຫາພວກເຮົາເພື່ອຂໍເພີື່ມລົດໄດ້
6. ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດການເອີົ້ນໃຊ້ບໍລິການຂອງລກຄ້າເດັດຂາດ ຖ້າຫາກທ່ານບໍໍ່ວາ່ ງໃຫ້ກົດ OFFLINE ໄວ້.
ຖ້າ ONLINE ແລ້ວ ຫ້າມປະຕິເສດ ແລະ ຖ້າກົດຮັບລກຄ້າແລ້ວ ຕ້ອງໄປຮັບ ແລະ ໄປສົັ່ງໃຫ້ຈົບຖ້ຽວ
7. ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ມບ
ີ ຸກຄົນອື່ນນັັ່ງຢູ່ໃນລົດ ໃນເວລາລົງປະຕິບັດການ. ຈະມີແຕ່ຜ້ຂັບກັບລກຄ້າເທົາັ່ ນັົ້ນ

8. ຫ້າມຮ້ອງຂໍຄາ່ ບໍລິການເກີນຈານວນເງິນທີື່ສະແດງຢູ່ໃນແອັບເດັດຂາດ
9. ຫ້າມສບຢາ ໃນຂະນະທີື່ມີລກຄ້ານັັ່ງຢູ່ໃນລົດເປັນອັນຂາດ
10. ຫ້າມຂັບລົດໄວເກີນການົດ, ປະໝາດ, ແລະ ຂັບລົດແບບບໍໍ່ມີມາລະຍາດ
11. ຫ້າມເສບ ຫລ ຂາຍສິື່ງເສບຕິດໃນຂະນະທີື່ປະຕິບັດການຢູ່. ຖ້າກວດພົບ ຈະຖກປັບໄໝ, ຖກຍົກເລີກຖາວອນ
ແລະ ອາດຈະມີການດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ
12. ຫ້າມເປີດໃຫ້ບໍລິການເດັດຂາດ ຫັງຈາກທ່ານໄດ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີື່ມີທາດເຫົົ້າເຂົົ້າໄປ ບໍໍ່ວາ່ ຈະໜ້ອຍຫ ຫາຍກໍໍ່
ຕາມ.
13. ຫ້າມພາລກຄ້າອອກນອກເສັົ້ນທາງເພື່ອໂກງເອົາຄ່າບໍລິການເພີື່ມຂົ້ນ. ເພາະວ່າຜ້ໃຊ້ບໍລິການມີລະບົບຕິດຕາມ
ແລະ ສາມາດຮ້ອງຮຽນໄດ້
14. ຫ້າມແວະເຕີມນໍ້າມັນ ຫລ ແວ່ທຸລະອື່ນໆສ່ວນຕົວທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທຸລະຂອງລກຄ້າເປັນອັນຂາດ
15. ຫ້າມເວົາົ້ ບໍໍ່ສຸພາບ ຫລ ປະພດບໍໍ່ດີຕໍໍ່ກັບຜ້ໂດຍສານ
16. ຕ້ອງໃສ່ສາຍຮັດນິລະໄພຕະຫລອດເວລາ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ລກຄ້າຮັດສາຍຮັດນິລະໄພທຸກຄັົ້ງ
17. ບໍໍ່ຄວນສວມໃສ່ເຄື່ອງປະດັບມີຄ່າເຊັັ່ນ: ສາຍຄໍຄາ, ສາຍແຂນຄາ, ແຫວນຄາ ແລະ ອື່ນໆທີື່ມີມນຄ່າຫາຍກວ່າ
5ແສນກີບ.
18. ຫ້າມຊັກຊວນລກຄ້າໃຫ້ຕິດຕໍໃໍ່ ຊ້ບໍລິການຢູ່ນອກແອັບພລິເຄຊັນຂອງ LOCA ຖ້າກວດພົບ ພວກເຮົາຈະໃຫ້
ທ່ານອອກຈາກລະບົບທັນທີ.
19. ລົດຕ້ອງມີຄວາມສະອາດ ແລະ ບໍໍ່ມີສິື່ງຂອງອື່ນມາກີດຂວາງບ່ອນນັັ່ງຂອງຜ້ໂດຍສານ
20. ຫ້າມນາເອົາສິື່ງຂອງທີື່ລກຄ້າລມໃນລົດມາເປັນຂອງຕົນເອງ ທຸກກໍລະນີ. ຖ້າກໍລະນີລກຄ້າລມເຄື່ອງຂອງ ໃຫ້
ຕິດຕໍໍ່ຫາບໍລິສັດທັນທີ.
ການລະເມີດກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແມ່ນຜ້ຂັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງ. ທາງ
LOCA ອາດຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນຂໍໍ້ມນໃຫ້ກັບເຈົົ້າຫນ້າທີື່ ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍມາ.

ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມຂ້າງເທິງນີເົ້ ປັນກົດລະບຽບທີຜ
ື່ ຂ
້ ບ
ັ ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມ, ການລະເມີດຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມດັງັ່ ກ່າວ ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ທາ່ ນຖກຕັດອອກຈາກລະບົບຖາວອນ
ເຊັນຮັບຮ້ຈາກຜ້ຂັບ

ເອກະສານຄັດຕິດການຂໍສະໝັກ
1. ສາເນົາສາມະໂນຄົວ ຈານວນ 1 ຊດ.
2. ສາເນົາບັດປະຈາຕົວ ໜ້າຫັກ 1 ຊດ (ຖ້າບໍໍ່ມີແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ Passport).
3. ຕ້ອງຖສາມະໂນຄົວຫົວແທ້ ແລະ ບັດປະຈາຕົວສະບັບແທ້ມາພ້ອມ. ຖ້າກໍລະນີ ບໍໍ່ສາມາດຖ ສິື່ງໃດໜື່ງມານາໄດ້
ແມ່ນໃຫ້ຖ Passport ມາ.
4. ຕ້ອງຖ ທະບຽນລົດ, ໃບເສຍຄ່າທາງຫາ້ ສຸດ, ກວດກາເຕັກນິກ (ປືມ
ັ້ ເຫອງ), ປະກັນໄພ (ສັນຍາປະກັນໄພ),ໃບ
ຂັບຂີື່ເປັນສະບັບແທ້ ແລະ ສາເນົາມາພ້ອມ.
5. ແບບຟອມ “ຄາຮ້ອງຂໍສະໝັກເປັນພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ” ເຊັນ ແລະ ປະທັບການາຍບ້ານຢູ່າງຖກຕ້ອງ 1
ສະບັບ.
6. ໃບສັນຍາ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງ ການລົງທະບຽນເປັນຜ້ໃຫ້ບໍລິການ (ມາຮັບເອົາຕອນມາຢືື່ນຟອມ).
7. ຟອມອະນຸຍາດການຖອນເງິນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຊາລະເງິນອັດຕະໂນມັດ.
8. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຜ້ຂັບລົດ ໂລກ້າ

