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

ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈາກັດ

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

ຮບ
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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: ……………
ສະຖານະພາບຄອບຄົວຂອງຜ້ ກ່ຽວ: ໂສດ ແຕ່ງງານແລ້ວ (ຖ້າແຕ່ງງານແລ້ວ) ຊື່ ຜົວ/ເມຍ:…………………

ກໍລະນີສຸກເສີນ ຕິດຕໍໍ່ຫາ:
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: …………………ເບີໂທລະສັບ: ………………ຄວາມສາພັນ: …………………
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ………………… ເບີໂທລະສັບ: ………………ຄວາມສາພັນ: …………………
ຂ້າພະເຈົົ້າ ຂໍປະຕິຍານວ່າ ທຸ ກຂໍໍ້ມນ ແລະ ຂໍໍ້ຄວາມທີື່ຂຽນມາຂ້າງເທິງນີົ້ ລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ ແລະ
ຖ້າຫາກມີການບິດເບອນ ຈະຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
 ຂ້າພະເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈດີວ່າ ຂ້າພະເຈົົ້າມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການແຈ້ງ ແລະ ຊາລະອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຂ້າພະເຈົົ້າ
ດ້ວຍຕົນເອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ນາຍບ້ານ

ຜ້ຮ້ອງຂໍ

ເອກະສານເລກທີ: ………………/ ວັນທີ: ………………

ລາຍເຊັນຜ້ຮ້ອງຂໍ

ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຢັັ້ງຢຶນວ່າຂໍໍ້ມນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຜກ
້ ່ຽວແມ່ນຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງບ້ານເຮົາແທ້

ລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາຂອງນາຍບ້ານ

ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈາກັດ

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

□ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)

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

ຂ້າພະເຈົົ້າເຂົົ້າໃຈດີວ່າ ຫັງຈາກເຊັນເອກະສານສະບັບນີົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າຈະສາມາດກົດຖອນເງິນຜ່ານແອັບໂລກ້າ ຫ
ກົດຊາລະເງິນໂດຍກົງຜ່ານແອັບໂລກ້າໄດ້ທຸກເວລາທີື່ຕ້ອງການ.

ເຊັນຜ້ຂັບໂລກ້າ

ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈາກັດ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຄົນຂັບ ໂລກ້າໄບ (LOCA BIKE)
ເງອ
ື່ ນໄຂການເຂົາົ້ ຮ່ວມ:
1. ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈາກັດ (ເອີົ້ນຫຍໍໍ້ວ່າ “ໂລກ້າ”)ຈະບໍໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນເດອນ ຫ ເງິນຈ້າງໃຫ້ກັບຄົນຂັບ. ລາຍໄດ້ທັງໝົດຂົ້ນກັບ
ການປະຕິບັດວຽກຂອງຄົນຂັບ (ຈານວນຖ້ຽວທີື່ເຮັດໄດ້) ເຊິື່ງຄ່າບໍລິການຈະຕົກເປັນຂອງຄົນຂັບ 85% ແລະ ຂອງ
ບໍລິສັດແມ່ນ 15% ຫັງຈາກນັົ້ນ 6 ເດອນຈະປັບເປັນ ຄົນຂັບໄດ້ 82% ແລະ ບໍລີສັດໄດ້ 18%.
2. ຄົນຂັບຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າມັດຈາໃນການສະໝັກເປັນຄົນຂັບໂລກ້າເປັນຈານວນ 300,000ກີບ (ຖ້າມີປະກັນໄພລົດຂອງຕົວ
ເອງ ແມ່ນຈະໄດ້ຊາລະພຽງແຕ່ 200,000ກີບ) ແລະ ຄົນຂັບຈະໄດ້ເສົ້ອກັນລົມ 1 ໂຕ, ໝວກກັນກະທົບຄົນຂັບໂລກ້າ 1
ໜ໋ວຍ ແລະ ໝວກກັນກະທົບໃຫ້ລກຄ້າ 1 ໜ່ວຍໃສ່ເມື່ອລກຄ້າໃຊ້ບໍລິການ. ຖ້າຫາກຄົນຂັບຕ້ອງການຍົກເລິກເປັນຄົນ
ຂັບໂລກ້າແລ້ວ ຄົນຂັບຈະໄດ້ເງິນມັດຈາຄນ 200,000ກີບ ແລະ ຄົນຂັບຕ້ອງເອົາອຸປະກອນຕ່າງໆທີື່ບໍລິສັດມອບໃຫ້ມາ
ຄນບໍລສ
ິ ັດຄົບຕາມຈານວນ ແລະ ມີສະພາບດີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້.


ເລອກຄ່າມັດຈາ 200,000ກີບ



ເລອກຄ່າມັດຈາ 300,000ກີບ

3. ຄົນຂັບຮັບຊາບດີວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ເກີດຂົ້ນໃນການໃຫ້ບໍລິການເຊັັ່ນ: ນໍ້າມັນ, ຄ່າຫ້ຍຫ້ຽນ, ຄ່າປະກັນໄພລົດ,
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ແມ່ນຕົກເປັນລາຍຈ່າຍຂອງຄົນຂັບເອງທັງໝົດ ແລະ ບໍລິສັດ ບໍໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ.
4. ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ລົດທຸກຄົນນັົ້ນມີປະກັນໄພລົດ, ເມອ
ື່ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆຈະຕ້ອງ
ເປັນສ່ວນຮັບຜິດຊອບຂອງທາງຄົນຂັບ ແລະ ປະກັນໄພເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບ. ເພື່ອຫດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸບັດຕິ
ເຫດໃນຂະນະທີື່ຄົນຂັບໃຫ້ບໍລິການລກຄ້າໃນຖ້ຽວຂອງໂລກ້າທີື່ອາດເກີດຂົ້ນ, ໂລກ້າຈະໄດ້ເກັບຄ່າປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງ
ຖ້ຽວໂລກ້ານາຄົນຂັບ 1,200 ກີບຕໍໍ່ຖ້ຽວ. ປະກັນໄພດັັ່ງກ່າວແມ່ນ ຄຸ້ມຄອງສະເພາະໃນຖ້ຽວ ລວມໃນນັນ
ົ້ ມີ: ການຄຸ້ມ
ຄອງອຸບັດຕິເຫດລົດຂອງຄົນຂັບ, ຄົນຂັບ, ລກຄ້າ, ບຸກຄົນທີ 3 ແລະ ຍັງຄຸ້ມຄອງໃນກໍລະນີທຄ
ີື່ ົນຂັບຖກປຸຸ້ນຈີົ້ໃນ
ລະຫວ່າງຖ້ຽວອີກດ້ວຍ.
5. ເມື່ອຄົນຂັບເຊື່ອມຕໍໍ່ບັນຊີທະນາຄານກັບທາງບໍລິສັດແລ້ວ, ບໍລສ
ິ ັດຈະສາມາດໂອນເງິນເຂົົ້າບັນຊີ ຫ ຖອນເງິນອອກຈາກ
ບັນຊີຂອງຄົນຂັບໄດ້ ຖ້າກໍລະນີມີໜີົ້ຄ້າງຈ່າຍ.

6. ສາລັບວົງເງິນໃນລະບົບຂອງຄົນຂັບ ຕ້ອງເປັນເງິນບວກ ແລະ ມີຈານວນເທົັ່າກັບ ຫ ຫາຍກວ່າ 50,000 ກີບຂົ້ນ, ບໍໍ່ໃຫ້
ມີການຄ້າງຊາລະຄ່າຄອມມິດຊັນ ຫ ເງິນຕິດລົບໃຫ້ບໍລິສັດເດັດຂາດ(ໝາຍເຫດ: ໃນທຸກໆວັນຈັນ,ວົງເງິນຂອງຄົນຂັບ
ຕ້ອງເປັນໄປຕາມທີື່ບໍລິສັດການົດໄວ້).
7. ນອກຈາກນີົ້, ຄົນຂັບຕ້ອງເຂົົ້າໃຈວິທີຄິດໄລ່ເງິນທີຄ
ື່ ົນຂັບໂລກ້າຈະໄດ້ຕໍໍ່ຖ້ຽວດັັ່ງຕາຕະລາງໜ້າຖັດໄປນີົ້ ເພື່ອຫີກລ້ຽງຂໍໍ້
ຂັດແຍ້ງທີື່ອາດເກີດຂົ້ນລະຫວ່າງບໍລິສັດ, ຄົນຂັບ ແລະ ລກຄ້າ.

ຂໍຫ
ໍ້ ້າມ ແລະ ຂໍຄ
ໍ້ ວນປະຕິບດ
ັ :
1. ຄົນຂັບຕ້ອງກວດກາສະພາບລົດໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດີກ່ອນເປີດບໍລິການໂລກ້າທຸກມົ້ເຊັັ່ນ: ຢາງລົດ, ເບກລົດ, ນໍ້າມັນລົດ,
ໄຟສັນຍານ ແລະ ອື່ນໆ.
2. ຄົນຂັບຕ້ອງໃສ່ໝວກກັນກະທົບຂອງໂລກ້າທຸກຄັົ້ງທີື່ອອກເດີນທາງ ແລະ ມີໝວກກັນກະທົບໂລກ້າຫ້ອຍທ້າຍລົດ ຫ
ກະຕ່າລົດສະເໝີ, ພ້ອມທັງໃຫ້ລກຄ້າໃສ່ໝວກກັນກະທົບໃນລະຫວ່າງທີື່ໃຊ້ບໍລິການ.
3. ຫ້າມໃຊ້ໂໝດປະຢັດແບັດໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແອັບຊ້າ ແລະ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບລກຄ້າ.
4. ຄົນຂັບຕ້ອງກຽມແບັດສາຮອງສາລັບໂທລະສັບ (Power bank) ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນາໃຊ້ແອັບໄດ້ຕະຫອດໃນ
ລະຫວ່າງໃຫ້ບໍລິການ.
5. ຄົນຂັບຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງກາຍສຸພາບດ້ວຍການສວມໃສ່ເສົ້ອໂລກ້າ, ນຸ່ງໂສ້ງຂາຍາວ ແລະ ໃສ່ເກີບຜ້າ. ຫ້າມນ່ງເສົ້ອກ້າມ,
ໂສ້ງຂາສັົ້ນ, ເກີບແຕະ ແລະ ອື່ນໆທີື່ບໍໍ່ສຸພາບ.
6. ຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ປິດເນັດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ ຫ ກາລັງໄປຮັບ - ສົັ່ງລກຄ້າ.
7. ຫ້າມໃຫ້ຄົນອື່ນຂັບລົດແທນທ່ານ ຫ ໃຊ້ບັນຊີຄົນຂັບໂລກ້າຂອງທ່ານ, ຫ້າມແບ່ງປັນ ຫ ເອົາລະຫັດສ່ວນໂຕຂອງຕົນ
ເອງໃຫ້ຄົນອື່ນ ຫ ບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮ້.
8. ຫ້າມໂອນສິດ, ຊົ້ຂາຍ ຫ ແລກປູ່ຽນ ບັນຊີຄົນຂັບໂລກ້າຂອງຕົນກັບຄົນອື່ນ.

9. ຫ້າມເອົາລົດຄັນອື່ນ ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບໂລກ້າມາໃຫ້ບໍລິການໂລກ້າເປັນອັນຂາດ ບໍໍ່ວ່າຈະໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ (ຖ້າ
ຕ້ອງການເພີື່ມລົດໃໝ່ເພື່ອໃຊ້ໃນບໍລິການໂລກ້າ ສາມາດຕິດຕໍໍ່ຫາພວກເຮົາເພື່ອຂໍເພີື່ມລົດໄດ້).
10. ຫ້າມປະຕິເສດການເອີົ້ນໃຊ້ບໍລິການຂອງລກຄ້າເດັດຂາດ ຖ້າຫາກບໍໍ່ວ່າງໃຫ້ກົດອັອບລາຍ (OFFLINE) ໄວ້. ຖ້າອອນ
ລາຍ (ONLINE) ແລ້ວ ຫ້າມປະຕິເສດ ແລະ ຖ້າກົດຮັບລກຄ້າແລ້ວ ຕ້ອງໄປຮັບ - ສົັ່ງໃຫ້ຈົບຖ້ຽວ.
11. ຫ້າມຮ້ອງຂໍຄ່າບໍລິການເກີນຈານວນເງິນທີື່ສະແດງຢູ່ໃນແອັບເດັດຂາດ.
12. ຫ້າມຂັບລົດໄວເກີນການົດ, ປະໝາດ, ແລະ ຂັບລົດແບບບໍໍ່ມີມາລະຍາດ.
13. ຫ້າມເສບ ຫ ຂາຍສິື່ງເສບຕິດໃນຂະນະທີື່ປະຕິບັດການຢູ່. ຖ້າກວດພົບຈະຖກປັບໄໝ, ຖກຍົກເລີກຖາວອນ ແລະ ອາດ
ຈະມີການດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
14. ຫ້າມເປີດໃຫ້ບໍລິການເດັດຂາດ ຖ້າຫາກໄດ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີື່ມີທາດເຫົົ້າເຂົົ້າໄປ ບໍໍ່ວ່າຈະໜ້ອຍຫ ຫາຍກໍໍ່ຕາມ.
15. ຫ້າມພາລກຄ້າອອກນອກເສັົ້ນທາງເພື່ອໂກງເອົາຄ່າບໍລິການເພີື່ມຂົ້ນ ເພາະວ່າຜ້ໃຊ້ບໍລິການມີລະບົບຕິດຕາມ ແລະ
ສາມາດຮ້ອງຮຽນໄດ້.
16. ຫ້າມແວ່ເຕີມນໍ້າມັນ ຫ ທຸລະອື່ນໆສ່ວນຕົວທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທຸລະຂອງລກຄ້າເປັນອັນຂາດໃນຂະນະທີື່ໃຫ້ບໍລິການ.
17. ຫ້າມເວົົ້າບໍໍ່ສຸພາບ ຫ ປະພດບໍໍ່ດີຕໍໍ່ກັບຜ້ໂດຍສານ.
18. ຄົນຂັບບໍໍ່ຄວນສວມໃສ່ເຄື່ອງປະດັບມີຄ່າເຊັັ່ນ: ສາຍຄໍຄາ, ສາຍແຂນຄາ, ແຫວນຄາ ແລະ ອື່ນໆທີື່ມີມນຄ່າຫາຍກວ່າ
500,000ກີບ.
19. ຫ້າມຊັກຊວນລກຄ້າໃຫ້ຕິດຕໍໍ່ໃຊ້ບໍລິການຢູ່ນອກແອັບພລິເຄຊັນຂອງ LOCA ຖ້າກວດພົບ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານອອກ
ຈາກລະບົບທັນທີ.
20. ຫ້າມນາເອົາສິື່ງຂອງທີື່ລກຄ້າລມໃນລົດມາເປັນຂອງຕົນເອງ ທຸກກໍລະນີ. ຖ້າກໍລະນີລກຄ້າລມເຄື່ອງຂອງ ໃຫ້ຕິດຕໍໍ່ຫາ
ບໍລິສັດທັນທີ.
ການລະເມີດກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ແມ່ນຄົນຂັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງ. ທາງບໍລິສັດ
ອາດຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນຂໍໍ້ມນໃຫ້ກັບເຈົົ້າໜ້າທີື່ ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍມາ.
ຂ້າພະເຈົາົ້ ເຂົາົ້ ໃຈດີວາ່ ຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມຂ້າງເທິງນີເົ້ ປັນກົດລະບຽບທີຄ
ື່ ນ
ົ ຂັບໂລກ້າຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມ, ການລະເມີດຂໍຫ
ໍ້ າ້ ມດັງັ່ ກ່າວ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂາ້ ພະເຈົາົ້ ຖກຕັດອອກຈາກລະບົບໂລກ້າຢູ່າງຖາວອນ.
ລາຍເຊັນຄົນຂັບ

ເອກະສານຄັດຕິດການຂໍສະໝັກ
1. ສາເນົາສາມະໂນຄົວ ຈານວນ 1 ຊດ.
2. ສາເນົາບັດປະຈາຕົວ ໜ້າຫັກ 1 ຊດ (ຖ້າບໍໍ່ມີແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ Passport).ຕ້ອງຖສາມະໂນຄົວຫົວແທ້ ແລະ ບັດປະຈາ
ຕົວສະບັບແທ້ມາພ້ອມ. ຖ້າກໍລະນີ ບໍໍ່ສາມາດຖ ສິື່ງໃດໜງື່ ມານາໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຖ Passport ມາ.
3. ສາເນົາຊື່ ແລະ ເລກບັນຊີທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຫ ທະນາຄານມາລຮານ 1 ຊດ.
4. ຕ້ອງຖ ທະບຽນລົດ, ໃບເສຍຄ່າທາງຫ້າສຸດ, ກວດກາເຕັກນິກ (ປືັ້ມເຫອງ), ປະກັນໄພ (ສັນຍາປະກັນໄພ),ໃບຂັບຂີື່
ເປັນສະບັບແທ້ ແລະ ສາເນົາມາພ້ອມ.
5. ແບບຟອມ “ສະໝັກເປັນຄົນຂັບໂລກ້າ” ເຊັນ ແລະ ປະທັບການາຍບ້ານຢູ່າງຖກຕ້ອງ 1 ສະບັບ.
6. ຟອມອະນຸຍາດການຖອນເງິນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຊາລະເງິນອັດຕະໂນມັດ 1 ສະບັບ.
7. ໃບຢັັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ແລະ ໃບແຈ້ງໂທດ 1 ສະບັບ.
8. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຜ້ຂັບລົດ ໂລກ້າພ້ອມເຊັນຄົນຂັບ 1 ສະບັບ.

