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ບໍລິສັດ ໂລກ້າລາວ ຈ າກັດ     

ຊ ື່ ທ້າວ/ນາງ: ………………………ນາມສະກນຸ: …………………………… 

ວັນເດ ອນປີເກີດ: ……………………ອາຍຸ: ………… ອາຊີບ: ……………… 

ບ່ອນປະຈ າການ: ……………………………ບ້ານເກີດ: ……………………… 

ເມ ອງເກີດ:……………… ແຂວງເກີດ: ………………… ປະເທດ…………… 
ທີື່ຢ ູ່ປັດຈຸບັນ ບ້ານ: ……………… ໜ່ວຍ: …………… ເຮ ອນເລກທີ: ……… 
ເມ ອງ: ………………… ແຂວງ: ………………ເບີໂທລະສັບ: ……………… 
ລົງສ າມະໂນຄົວເລກທີ: ……… ລົງວັນທ:ີ ………………… ອອກຊ ື່: …………… 

ບັດປະຈ າຕົວເລກທີ: …………………… ລົງວັນທ:ີ …………………… ວັນໝົດອາຍຸ: …………… 

 

ກ່ຽວກບັຄອບຄົວ 
ຊ ື່ພໍໍ່: ………………… ນາມສະກຸນ: ………………… ອາຍຸ: ……… ເບີໂທລະສັບ: …………… 

ຊ ື່ແມ່: ………………… ນາມສະກຸນ: ………………… ອາຍຸ: ……… ເບີໂທລະສັບ: …………… 

ສະຖານະພາບຄອບຄົວຂອງຜ ້ກຽ່ວ: ໂສດ ແຕ່ງງານແລ້ວ (ຖ້າແຕ່ງງານແລ້ວ) ຊ ື່ ຜົວ/ເມຍ:………………… 

ກໍລະນີສກຸເສີນ ຕິດຕໍໍ່ຫາ: 
ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກນຸ: …………………ເບີໂທລະສັບ: ………………ຄວາມສ າພັນ: ………………… 
ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກນຸ: ………………… ເບີໂທລະສັບ: ………………ຄວາມສ າພັນ: ………………… 
ຂ້າພະເຈົົ້າ ຂໍປະຕິຍານວາ່ ທຸກຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ຂໍໍ້ຄວາມທີື່ຂຽນມາຂ້າງເທິງນີົ້ ລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ ແລະ 
ຖ້າຫາກມີການບິດເບ ອນ ຈະຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
ນາຍບ້ານ      ຜ ້ຮ້ອງຂໍ 
ເອກະສານເລກທີ: ………………/ ວັນທ:ີ ………………   ລາຍເຊັນຜ ້ຮ້ອງຂ ໍ
ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຢັັ້ງຢຶນວ່າຂໍໍ້ມ ນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຜ ກ່້ຽວແມ່ນຢ ູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ຂອງບ້ານເຮົາແທ້ 

ລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາຂອງນາຍບ້ານ

ຮ ບ 3x4 



 

ບໍລິສັດ ໂລກ້າລາວ ຈໍາກັດ 

ຟອມອະນຍຸາດການຖອນເງນິອດັຕະໂນມດັ ແລະ ຊ າລະເງນິອດັຕະໂນມດັ 

ຂ້າພະເຈົົ້າ ………………………………ຂໍຢືນຢັນການອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການໂລກ້າ ສາມາດໂອນເງິນ 
ເຂົົ້າບັນຊີ ຫ   ຖອນເງິນເພ ື່ອຊ າລະຄ່າບໍລິການ ຜ່ານບັນຊີ ທະນາຄານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໂດຍອີງຕາມຂໍໍ້ມ ນບັນຊີທີື່ລະບຸ 
ໄວ້ທາງລຸ່ມນີົ້: 

- ເລ ອກທະນາຄານ: 

□ MARUHAN JAPAN BANK LAO 

 

□ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB) 

 

ເລກບັນຊີ:…………………………………………… 

ຊ ື່ເຈົົ້າຂອງບັນຊ:ີ……………………………………… 

ເບີໂທທີື່ໃຊ້ກັບແອັບໂລກ້າ:……………………………. 

 

ຂ້າພະເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈດີວ່າ ຫ ງັຈາກເຊັນເອກະສານສະບັບນີົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສາມາດກົດຖອນເງິນຜ່ານແອັບໂລກ້າ 
ຫລ  ກົດຊ າລະເງິນໂດຍກົງຜ່ານແອັບໂລກ້າໄດ້ທຸກເວລາທີື່ຕ້ອງການ. 

ເຊັນຜ ້ຂັບໂລກ້າ 



 

 

ບໍລິສັດ ໂລກ້າລາວ ຈ າກັດ     

ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງຜ ຂ້ບັລດົ ໂລກາ້ 

ເງ ື່ອນໄຂການເຂົົ້າຮວ່ມ:  

      ບໍລິສັດໂລກ້າຈະບໍໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນເດ ອນ ຫລ  ເງິນຈ້າງໃຫ້ກບັຜ ້ທີື່ຂັບລົດກັບໂລກ້າ. ລາຍໄດ້ທັງໝົດຈະຂ ົ້ນກັບການ
ປະຕິບັດວຽກຂອງຄົນຂັບເອງ (ຈ ານວນຖ້ຽວທີື່ເຮັດໄດ້) ເຊິື່ງຄາ່ບໍລິການຈະຕົກເປັນຂອງຄົນຂບັ 80% ແລະ ຂອງໂລກ້າ 

20%. 

ຄົນຂັບຮັບຊາບດີວາ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ເກີດຂ ົ້ນໃນການໃຫບ້ໍລິການເຊັັ່ນ: ນ ໍ້າມັນ, ຄ່າຫ  ຍ້ຫ້ຽນ, ຄ່າປະກັນ

ໄພ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ ື່ນໆ ແມ່ນຕົກເປັນລາຍຈ່າຍຂອງຄົນຂັບເອງທັງໝົດ ແລະ ບໍລິສັດ ບໍໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ 

ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ລົດທຸກຄົນນັົ້ນມີປະກັນໄພ ແລະ ເມ ື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ຄວາມເສຍຫາຍ

ຕ່າງໆຈະຕ້ອງເປັນສ່ວນຮັບຜິດຊອບຂອງທາງຄົນຂບັ ແລະ ປະກັນໄພເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ.  

ເມ ື່ອຄົນຂັບເຊ ື່ອມຕໍໍ່ບັນຊີທະນາຄານກັບທາງບໍລິສັດໂລກ້າແລ້ວ ທາງໂລກ້າ ຈະສາມາດໂອນເງິນເຂົົ້າບັນຊີ ຫ   
ຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີຂອງຄົນຂັບໄດ້ ຖ້າກໍລະນີມີໜີົ້ຄ້າງຈ່າຍ.  

ຂໍໍ້ຫ້າມ ແລະ ຂໍໍ້ຄວນປະຕິບັດ: 

1. ຫ້າມໃຊ້ໂຫມດປະຢັດແບັດໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແອັບຊ້າ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບລ ກຄ້າ 

2. ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ປິດເນັດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ ຫລ  ກ າລັງໄປຮັບ - ສົັ່ງລ ກຄ້າ 

3. ຫ້າມໃຫ້ຄົນອ ື່ນຂັບລົດແທນທາ່ນ ຫລ  ໃຊ້ບັນຊີຄົນຂັບຂອງທ່ານ, ຫ້າມແບງ່ປັນ ຫລ  ເອົາລະຫັດສ່ວນໂຕ
ຂອງຕົນເອງໃຫ້ຄົນອ ື່ນ ຫລ  ບອກໃຫ້ຄົນອ ື່ນຮ ້ 

4. ຫ້າມໂອນສິດ, ຊ ົ້ຂາຍ ຫລ  ແລກປູ່ຽນ ບັນຊີຄົນຂັບຂອງຕົນກບັຄົນອ ື່ນ 

5. ຫ້າມ ບໍໍ່ໃຫ້ເອົາລົດຄັນອ ື່ນ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບລະບົບ LOCA ໄປຮັບລ ກຄ້າ ຫລ  ລົງປະຕິບັດການ

ເປັນອັນຂາດ. ຖ້າຕ້ອງການເພີື່ມລົດ ສາມາດຕິດຕໍໍ່ຫາພວກເຮາົເພ ື່ອຂໍເພີື່ມລົດໄດ້ 

6. ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດການເອີົ້ນໃຊ້ບໍລິການຂອງລ ກຄ້າເດັດຂາດ ຖ້າຫາກທ່ານບໍໍ່ວາ່ງໃຫ້ກົດ OFFLINE ໄວ້. 

ຖ້າ ONLINE ແລ້ວ ຫ້າມປະຕິເສດ ແລະ ຖ້າກົດຮັບລ ກຄ້າແລ້ວ ຕ້ອງໄປຮັບ ແລະ ໄປສົັ່ງໃຫ້ຈົບຖ້ຽວ 

7. ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ມບີຸກຄົນອ ື່ນນັັ່ງຢ ູ່ໃນລົດ ໃນເວລາລົງປະຕິບັດການ. ຈະມີແຕ່ຜ ້ຂັບກັບລ ກຄ້າເທົັ່ານັົ້ນ 



8. ຫ້າມຮ້ອງຂໍຄາ່ບໍລິການເກີນຈ ານວນເງິນທີື່ສະແດງຢ ູ່ໃນແອັບເດັດຂາດ  

9. ຫ້າມສ ບຢາ ໃນຂະນະທີື່ມີລ ກຄ້ານັັ່ງຢ ູ່ໃນລົດເປັນອັນຂາດ 

10. ຫ້າມຂັບລົດໄວເກີນກ ານົດ, ປະໝາດ, ແລະ ຂັບລົດແບບບໍໍ່ມີມາລະຍາດ 

11. ຫ້າມເສບ ຫລ  ຂາຍສິື່ງເສບຕດິໃນຂະນະທີື່ປະຕິບັດການຢ ູ່. ຖ້າກວດພົບ ຈະຖ ກປັບໄໝ, ຖ ກຍົກເລີກຖາວອນ 
ແລະ ອາດຈະມີການດ າເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ 

12. ຫ້າມເປີດໃຫ້ບໍລິການເດັດຂາດ ຫ ັງຈາກທ່ານໄດ້ດ ື່ມເຄ ື່ອງດ ື່ມທີື່ມີທາດເຫ ົົ້າເຂົົ້າໄປ ບໍໍ່ວາ່ຈະໜ້ອຍຫ   ຫ າຍກໍໍ່
ຕາມ. 

13. ຫ້າມພາລ ກຄາ້ອອກນອກເສັົ້ນທາງເພ ື່ອໂກງເອົາຄ່າບໍລິການເພີື່ມຂ ົ້ນ. ເພາະວ່າຜ ້ໃຊ້ບໍລິການມີລະບົບຕິດຕາມ 
ແລະ ສາມາດຮ້ອງຮຽນໄດ້ 

14. ຫ້າມແວະເຕີມນ ໍ້າມັນ ຫລ  ແວທຸ່ລະອ ື່ນໆສ່ວນຕົວທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທຸລະຂອງລ ກຄ້າເປັນອັນຂາດ  

15. ຫ້າມເວົົ້າບໍໍ່ສຸພາບ ຫລ  ປະພ ດບໍໍ່ດີຕໍໍ່ກັບຜ ້ໂດຍສານ  

16. ຕ້ອງໃສ່ສາຍຮັດນິລະໄພຕະຫລອດເວລາ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ລ ກຄ້າຮັດສາຍຮັດນິລະໄພທຸກຄັົ້ງ 

17. ບໍໍ່ຄວນສວມໃສ່ເຄ ື່ອງປະດັບມຄີ່າເຊັັ່ນ: ສາຍຄໍຄ າ, ສາຍແຂນຄ າ, ແຫວນຄ າ ແລະ ອ ື່ນໆທີື່ມີມ ນຄ່າຫ າຍກວ່າ 

5ແສນກີບ. 

18. ຫ້າມຊັກຊວນລ ກຄ້າໃຫ້ຕິດຕໍໍ່ໃຊ້ບໍລິການຢ ູ່ນອກແອັບພລິເຄຊັນຂອງ LOCA ຖ້າກວດພົບ ພວກເຮົາຈະໃຫ້

ທ່ານອອກຈາກລະບົບທັນທີ. 

19. ລົດຕ້ອງມີຄວາມສະອາດ ແລະ ບໍໍ່ມີສິື່ງຂອງອ ື່ນມາກີດຂວາງບອ່ນນັັ່ງຂອງຜ ້ໂດຍສານ 

20. ຫ້າມນ າເອົາສິື່ງຂອງທີື່ລ ກຄ້າລ ມໃນລົດມາເປັນຂອງຕົນເອງ ທຸກກໍລະນ.ີ ຖ້າກໍລະນີລ ກຄ້າລ ມເຄ ື່ອງຂອງ ໃຫ້
ຕິດຕໍໍ່ຫາບໍລິສັດທັນທີ.  

ການລະເມີດກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແມ່ນຜ ້ຂັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງ. ທາງ 
LOCA ອາດຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ກັບເຈົົ້າຫນ້າທີື່ ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍມາ.  

 

ຂໍໍ້ຫາ້ມຂາ້ງເທງິນີົ້ເປນັກດົລະບຽບທີື່ຜ ຂ້ບັທກຸຄນົຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ, ການລະເມດີຂໍໍ້ຫາ້ມດັັ່ງກາ່ວ ອາດຈະເຮດັ

ໃຫທ້າ່ນຖ ກຕດັອອກຈາກລະບບົຖາວອນ 

ເຊັນຮັບຮ ້ຈາກຜ ້ຂັບ



ເອກະສານຄດັຕດິການຂສໍະໝກັ 
 

1. ສ າເນົາສ າມະໂນຄົວ ຈ ານວນ 1 ຊ ດ. 

2. ສ າເນົາບັດປະຈ າຕົວ ໜ້າຫ ັກ 1 ຊ ດ (ຖ້າບໍໍ່ມີແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ Passport). 

3. ຕ້ອງຖ ສ າມະໂນຄົວຫົວແທ້ ແລະ ບັດປະຈ າຕົວສະບັບແທ້ມາພ້ອມ. ຖ້າກໍລະນີ ບໍໍ່ສາມາດຖ  ສິື່ງໃດໜ ື່ງມານ າໄດ້ 
ແມ່ນໃຫ້ຖ  Passport ມາ. 

4. ຕ້ອງຖ  ທະບຽນລົດ, ໃບເສຍຄ່າທາງຫ າ້ສຸດ, ກວດກາເຕັກນິກ (ປືັ້ມເຫ  ອງ), ປະກັນໄພ (ສັນຍາປະກັນໄພ),ໃບ
ຂັບຂີື່ເປັນສະບັບແທ້ ແລະ ສ າເນົາມາພ້ອມ. 

5. ແບບຟອມ “ຄ າຮ້ອງຂໍສະໝັກເປັນພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ” ເຊັນ ແລະ ປະທັບການາຍບ້ານຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ 1 
ສະບັບ. 

6. ໃບສັນຍາ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງ ການລົງທະບຽນເປັນຜ ້ໃຫ້ບໍລິການ (ມາຮັບເອົາຕອນມາຢືື່ນຟອມ). 

7. ຟອມອະນຸຍາດການຖອນເງິນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຊ າລະເງິນອັດຕະໂນມັດ. 
8. ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຜ ້ຂັບລົດ ໂລກາ້



 


