
ເງນິກ ູ້ເພ ື່ ອຊ ູ້ລດົໃຫຍື່ 

ແລະ ລດົບນັທກຸໜກັ 

ອະນມຸດັໄວພາຍໃນ 1 ມ  ູ້ 

ທະນາຄານ ມາຣ ຮານ ເຈແປນລາວ 

ທະນາຄານ ມາຣ ຮານ ເຈແປນລາວ 

ໜື່ວຍ 14 ຖະໜນົ 23 ສງິຫາ, ບູ້ານໂພນໄຊ, ເມ  ອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຕ ູ້ ປ.ນ 2175 ໂທ: +85621 266000 

ເວັບໄຊ: www.maruhanjapanbanklao.com 

ທະນາຄານ ມາຣ ຮານ ເຈແປນລາວ 

ບໍລິການທາງດູ້ານການເງນິແບບມ ອາຊບີ  ມາດຕະຖານ 

 

 ລດົໃຫຍື່ສື່ວນບກຸຄນົມ  ໜ ື່ ງ ເປັນລດົຍີື່ ປຸື່ນ ແລະ ຟອດ 

 ລດົບນັທກຸມ  ໜ ື່ ງ ແລະ ມ ສອງ ຍີື່ ຫໍູ້ຍີື່ ປຸື່ນ 

 ສນັຊາດລາວ ອາຍ ຸ20-65ປີ 

 ສາໍມະໂນຄວົຢ ື່ໃນນະຄອນຫລວງ 

ເອກະສານປະກອບ 

ສາໍຫລບັພະນກັງານປະຈາໍ 

 ສາໍເນົາບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສາໍເນົາໜງັສ ຜື່ານແດນ  

(ທີື່ ຍງັບໍື່ໝດົອາຍ)ຸ 

 ສາໍເນົາປ ູ້ມສາໍມະໂນຄວົ 

 ໃບຢັູ້ງຢ ນທີື່ ຢ ື່ (ບໍື່ ເກນີ 3 ເດ ອນ 1 ສະບບັ) 

 ໃບຢັູ້ງຢ ນການເປັນພະນກັງານທີື່ ລະບເຸງນິເດ ອນ 

 ໃບຢັູ້ງຢ ນການຮບັເງນິເດ ອນ (PAY SLIP)  

    3 ເດ ອນຍູ້ອນຫຼງັ 

 ໃບຢັູ້ງຢ ນລາຍຮບັອ ື່ ນໆ (ຖູ້າມ)ີ 

 ແຜນທີື່ ເຮ ອນ ແລະ ບື່ອນເຮັດວຽກ 

 ໃບສະເຫນລີາຄາລດົ 

 ສນັຍາເງນິກ ູ້ ແລະ ລາຍລະອຽດການຊາໍລະທີື່ ມກີບັ

ທະນາຄານອ ື່ ນ (ຖູ້າມ)ີ 

ສາໍຫລບັເຈົູ້າຂອງທລຸະກດິ 

 ສາໍເນົາບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສາໍເນົາໜງັສ ຜື່ານແດນ  

(ທີື່ ຍງັບໍື່ໝດົອາຍ)ຸ 

 ສາໍເນົາປ ູ້ມສາໍມະໂນຄວົ 

 ໃບຢັູ້ງຢ ນທີື່ ຢ ື່ (ບໍື່ ເກນີ 3 ເດ ອນ 1 ສະບບັ) 

 ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ 

 ໃບທະບຽນອາກອນ 

 ແຜນທີື່ ເຮ ອນ ແລະ ບື່ອນດາໍເນນີທລຸະກດິ 

 ບນັຊລີາຍຮບັ-ລາຍຈ ື່າຍປະຈາໍເດ ອນ 

 ບນິຂາຍ/ບນັຊສີາໍຮອງ 

 ໃບສະເຫນລີາຄາລດົ 

 ຮ ບພາບທລຸະກດິ 

 ສນັຍາກ ູ້ ແລະ ລາຍລະອຽດການຊາໍລະທີື່ ມກີບັ

ທະນາຄານອ ື່ ນ (ຖູ້າມ)ີ 

ໝາຍເຫດ: 

ເອກະສານຂອງຜ ູ້ກ ູ້ແລະຜ ູ້ຄ ໍ ູ້າປະກນັແມື່ນໃຫູ້ປະກອບມາຄ ກນັ 

ເງ  ື່ອນໄຂການກ ູ້ຍ ມ 

 

 ລດົໃຫຍື່ສື່ວນບກຸຄນົ ດອກເບູ້ຍຄງົທີື່  ແລະ ດອກ
ເບູ້ຍຫຸຼດທກຸໆເດ ອນ 

 ໄລຍະການກ ູ້ ສ ງສດຸຮອດ 72 ເດ ອນ 

 ເອກະສານຄບົ ອະນມຸດັພາຍໃນ1ມ ູ້ 

 ປະກນັໄພຊ ັູ້ນໜ ື່ ງ ( ສາມາດຈ ື່າຍລະບບົຜື່ອນ  

   ແລະ ຈ ື່າຍສດົ) 

 ຄື່າທາໍນຽມອະນມຸດັ 1% ຂອງວງົເງນິອະນມຸດັ 

 ຄື່າທາໍນຽມເອກະສານ 350,000 ກບີ 

 ດອກເບູ້ຍຄງົທີື່      

                   

 .......................... 

                            

 .......................... 

ບໍລິສດັປະກນັໄພ 

 ລາວ-ຫວຽດ    ທິບພະຍະ  ລູ້ານຊູ້າງ  ໂຊກໄຊ 

ເຊັນຮບັຮອງ ……………………………………………………….. 

 ອດັຕາດອກເບູ້ຍ EMI : ເລີື່ ມຕ ົູ້ນ 0.549% ຕໍື່ ເດ ອນ 



 

 

1. ຂໍູ້ມ  ນສື່ວນຕວົຜ ູ້ກ  ູ້ 2. ຂໍູ້ມ  ນສື່ວນຕວົຜ ູ້ຄ ໍ ູ້າປະກນັ 

ຊ ື່ ແລະນາມສະກນຸ (ທູ້າວ/ນາງ) 

ຊ ື່ ຂຽນເປັນພາສາອງັກດິ 

ວນັເດ ອນປີເກດີ        ສນັຊາດ 

ຖ ບດັປະຈາໍຕວົເລກທີ       ລງົວນັທີ 

ຖ ໜງັສ ຜື່ານແດນເລກທີ      ລງົວນັທີ 

ໂທລະສບັຕ ັູ້ງໂຕະ       ໂທລະສບັມ  ຖ  

ອເີມວ                             ສາຍພວົພນັກບັຜ ູ້ກ  ູ້ 

ຊ ື່ ແລະນາມສະກນຸ (ທູ້າວ/ນາງ) 

ຊ ື່ ຂຽນເປັນພາສາອງັກດິ 

ວນັເດ ອນປີເກດີ        ສນັຊາດ 

ຖ ບດັປະຈາໍຕວົເລກທີ       ລງົວນັທີ 

ຖ ໜງັສ ຜື່ານແດນເລກທີ      ລງົວນັທີ 

ໂທລະສບັຕ ັູ້ງໂຕະ       ໂທລະສບັມ  ຖ  

ອເີມວ 

ລະດບັການສ ກສາ 

 ຕ ໍື່າກວື່າປະຖມົ  ປະຖມົ  ມດັທະຍມົຕ ົູ້ນ  ມດັທະຍມົປາຍ 

 ປະລິນຍາຕີ  ປະລິນຍາໂທ  ອ ື່ນໆ ລະບ:ຸ  

ກື່ຽວກບັອາຊບີ 

ກ. ສາໍລບັພະນກັງານປະຈາໍ (ຖູ້າບໍື່ ໄດູ້ເຮັດວຽກປະຈ າໃຫູ້ຂູ້າມໄປຂຽນຂໍູ້ ຂ ເລີຍ) 

ຊ ື່ ບື່ອນເຮັດວຽກ   

ຕາໍແຫນື່ງ             

ອາຍກຸານເຮັດວຽກ      ປີ ທີື່ ຢ ື່ບື່ອນເຮັດວຽກ ບູ້ານ  

ເມ  ອງ ແຂວງ 

ໂທລະສບັບື່ອນເຮັດວຽກ    ເງນິເດ ອນ          ກບີ/ເດ ອນ 

ຄື່າໃຊູ້ຈ ື່າຍ                ກບີ/ເດ ອນ ຫນີູ້ສິນອ ື່ ນໆຖູ້າມ ີ             ກບີ/ເດ ອນ 

ສະຖານະພາບ 

 ໂສດ   ແຕື່ງງານ  ຢື່າຮູ້າງ  ໝູ້າຍ 

ຖູ້າແຕື່ງງານແລູ້ວ ມລີ ກຈກັຄນົ:  

 

ຂ. ສາໍລບັຜ ູ້ປະກອບທລຸະກດິ  

ຊ ື່ທລຸະກດິ   

ປະເພດໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ              

ອາຍກຸານຂອງທລຸະກດິ      ປີ ທີື່ ຕ ັູ້ງ ບູ້ານ  

ເມ  ອງ ແຂວງ 

ໂທລະສບັຕ ັູ້ງໂຕະ    ໂທລະສບັມ  ຖ  

ລາຍຮບັຕໍື່ ເດ ອນ  

ຕ ົູ້ນທ ນຕໍື່ ເດ ອນ ລາຍຈື່າຍຄວົເຮ ອນ 

(ຖູ້າມຫີລາຍກວື່າຫນ ື່ງທລຸະກດິ ສາມາດຂຽນເພີູ້ມເຕີມໃສື່ເຈູ້ຍຕື່າງຫາກໄດູ້ໂດຍອິງຕາມຂໍ ູ້ມ ນຂູ້າງເທິງນີູ້) 

4. ຄາໍຮບັຮອງ ແລະ ຂໍູ້ຕກົລງົຂອງຜ ູ້ຂໍກ ູ້ ແລະ ຜ ູ້ຄ ູ້ າປະກນັ 

ຂູ້າພະເຈົູ້າຜ ູ້ຂໍກ ູ້ຢ ມ ແລະ ຜ ູ້ຄ ໍູ້າປະກນັ ຂໍຢ ັູ້ງຢ ນ ແລະ ຮບັຮອງວື່າ ຂໍູ້ມ  ນທີື່ ປາກດົຢ ື່ໃນໃບ

ສະຫມກັສະບບັນີູ້ຖ ກຕູ້ອງຄບົຖູ້ວນ ແລະ ເປັນຄວາມຈງິທກຸປະການ. ຂູ້າພະເຈົູ້າຕກົລງົຍິນ

ຍອມຮບັເອົາເງ  ື່ອນໄຂ ແລະ ສນັຍາກ ູ້ຢ ມ ທີື່ ທະນາຄານ ມາຣ ຮານ ເຈແປນລາວ ຈາໍກດັ ໄດູ້

ເຮັດຂ ູ້ນຕາມການສະຫມກັຂອງຂູ້າພະເຈົູ້າທກຸປະການ. ຂູ້າພະເຈົູ້າມຄີວາມຍິນດມີອບສດິ 

ແລະ ອະນຍຸາດໃຫູ້ສ ນຂໍູ້ມ  ນຂື່າວສານສນິເຊ ື່ ອທະນາຄານແຫື່ງ ສ ປປລາວ ເປີດເຜີຍຂໍູ້ມ  ນ

ຕື່າງໆ ທີື່ ກ ື່ຽວກບັລະບບົທະນາຄານ-ສະຖາບນັການເງນິຢື່າງຖ ກຕູ້ອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 

ແລະ ພູ້ອມແລູ້ວທີື່ ຈະໃຫູ້ຄວາມຮື່ວມມ ໃນການສະໜອງຂໍູ້ມ  ນອ ື່ ນໆເພີື່ ມເຕມີຖູ້າຈາໍເປັນ ເພ ື່ ອ

ງ ື່າຍຕໍື່ ການພິຈາລະນາ ແລະ ດາໍເນນີການອະນມຸດັ.  

ເຊັນຮບັຮອງຜ ູ້ຂໍກ  ູ້ ເຊັນຜ ູ້ຄ ໍູ້າປະກນັ 

ຊ ື່ ແຈ ູ້ງ ທູ້າວ/ນາງ  ຊ ື່ ແຈ ູ້ງ ທູ້າວ/ນາງ  

ວນັທີ/ເດ ອນ/ປີ ວນັທີ/ເດ ອນ/ປີ 

  

  

ຊ ື່ພະນກັງານຂາຍ/ຜ ູ້ແນະນາໍມາ  

ຈາກສ ນ  

ໂທລະສບັ  

ເລກບນັຊ ີ  

ລາຍເຊັນພະນກັງານຂາຍ/ຜ ູ້ແນະນາໍມາ  

ລະດບັການສ ກສາ 

 ຕ ໍື່າກວື່າປະຖມົ  ປະຖມົ  ມດັທະຍມົຕ ົູ້ນ  ມດັທະຍມົປາຍ 

 ປະລິນຍາຕີ  ປະລິນຍາໂທ  ອ ື່ນໆ ລະບ:ຸ  

ກື່ຽວກບັອາຊບີ 

ກ. ສາໍລບັພະນກັງານປະຈາໍ (ຖູ້າບໍື່ ໄດູ້ເຮັດວຽກປະຈ າໃຫູ້ຂູ້າມໄປຂຽນຂໍູ້ ຂ ເລີຍ) 

ຊ ື່ ບື່ອນເຮັດວຽກ   

ຕາໍແຫນື່ງ             

ອາຍກຸານເຮັດວຽກ      ປີ ທີື່ ຢ ື່ບື່ອນເຮັດວຽກ ບູ້ານ  

ເມ  ອງ ແຂວງ 

ໂທລະສບັບື່ອນເຮັດວຽກ    ເງນິເດ ອນ          ກບີ/ເດ ອນ 

ຄື່າໃຊູ້ຈ ື່າຍ                 ກບີ/ເດ ອນ ຫນີູ້ສິນອ ື່ ນໆຖູ້າມ ີ             ກບີ/ເດ ອນ 

ຂ. ສາໍລບັຜ ູ້ປະກອບທລຸະກດິ  

ຊ ື່ທລຸະກດິ   

ປະເພດໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ              

ອາຍກຸານຂອງທລຸະກດິ      ປີ ທີື່ ຕ ັູ້ງ ບູ້ານ  

ເມ  ອງ ແຂວງ 

ໂທລະສບັຕ ັູ້ງໂຕະ    ໂທລະສບັມ  ຖ  

ລາຍຮບັຕໍື່ ເດ ອນ  

ຕ ົູ້ນທ ນຕໍື່ ເດ ອນ ລາຍຈື່າຍຄວົເຮ ອນ 

(ຖູ້າມຫີລາຍກວື່າຫນ ື່ງທລຸະກດິ ສາມາດຂຽນເພີູ້ມເຕີມໃສື່ເຈູ້ຍຕື່າງຫາກໄດູ້ໂດຍອິງຕາມຂໍ ູ້ມ ນຂູ້າງເທິງນີູ້) 

ສະຖານະພາບ 

 ໂສດ   ແຕື່ງງານ  ຢື່າຮູ້າງ  ໝູ້າຍ 

ຖູ້າແຕື່ງງານແລູ້ວ ມລີ ກຈກັຄນົ:  

 

3. ປະເພດລດົທີື່ ຕູ້ອງການ 

ຍີູ້ຫໍູ້ 

ລຸູ້ນ 

ລາຄາ 

ຈາໍນວນເງນິທີື່ ຈ ື່າຍກື່ອນ 

ໄລຍະເວລາຂອງການຜື່ອນ 

   1ປີ         2ປີ         3ປີ          4ປີ          5ປີ        6ປີ 


