
2. ຜ�ານ BCEL One1. ຜ�ານ ຕູ�ບ�ລິການເກັບຄ�າທ�ານຽມອັດຕະໂນມັດ

ໂດຍທ�ານສາມາດເລືອກຮູບແບບການຊ�າລະໄດ� 5 ວິທີດັ່ງລຸ�ມນີ້:

I. Smart VAT ແມ�ນຫຍັງ?
ແມ�ນລະບົບເກັບຄ�າທ�ານຽມຜູ�ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ດ�ວຍລະບົບອີເລັກໂທຼນິກ ທີ່ດ�ານພາສີສາກົນ, 

ເປັນການຫັນເອົາຄວາມ ທັນສະໄໝມາໝູນໃຊ�ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງຂະແໜງພາສີ ໃຫ�ມີຄວາມຖືກຕ�ອງ, 
ໂປ�ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ�.
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1. ລົງທະບຽນ ແລະ ພິມສະຕິກເກີ QR Code ເພື່ອນ�າໄປຕິດໃສ�ເອກະສານຂອງຜູ�ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະ ທີ່ຈະເດີນ
ທາງເຂົ້າ-ອອກ ຜ�ານດ�ານພາສີສາກົນ

2. ແຈ�ງ ເອກະສານເດີນທາງ ແລະ ຊ�າລະເງິນຄ�າທ�ານຽມ
3. ຮັບ ໃບຮັບເງນິຊ�າລະຄ�າທ�ານຽມ ເພ່ືອນ�າໄປສະແກນເປີດໄມ�ກັນ້ຜ�ານດ�ານ.

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ນ�າໃຊ�ໃນການລົງທະບຽນ ແລະ ແຈ�ງຊ�າລະ ປະກອບມີບັນດາເອກະສານດັ່ງລຸ�ມນີ:້
  - ປຶ້ມອະນຸຍາດລົດຂົນສົ່ງລະຫວ�າງປະເທດ (ປື້ມຜ�ານແດນລົດ)

  - ໜັງສືເດີນທາງ Passport (ບ�່ໄດ�ລົງທະບຽນ)
  - ປື້ມຜ�ານແດນຜູ�ໂດຍສານ
  - ໃບຜ�ານແດນຊົ່ວຄາວ (ບ�່ໄດ�ລົງທະບຽນ)

II. ຂັ້ນຕອນການນ�າໃຊ�ລະບົບ



III. ສາມາດໃຊ�ບ�ລິການຜ�ານບັນດາຊ�ອງທາງດັ່ງລຸ�ມນີ້:
1. ຜ�ານປ�ອງບ�ລິການຂອງ ທຄຕລ

ທ�ານສາມາດລົງທະບຽນ ແລະ ຮັບ QR Code ເພື່ອນ�າໄປຕິດໃສ�ເອກະສານຂອງຜູ�ໂດຍສານ ແລະ 
ພາຫະນະ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ຜ�ານດ�ານພາສສີາກນົ ຢູ�ປ�ອງບ�ລກິານຂອງ ທຄຕລ ໄດ�ຢູ� 5 ຈຸດ
ບ�ລິການ ດ່ັງນີ້:

- ສ�ານັກງານໃຫຍ�    - ໜ�ວຍບ�ລິການ ຂົວມິດຕະພາບ
- ໜ�ວຍບ�ລິການ ທ�ານາແລ�ງ   - ໜ�ວຍບ�ລິການ ໜອງໄຮ
- ໜ�ວຍບ�ລິການ ຈອມເພັດ

 ຂັ້ນຕອນລົງທະບຽນ

- ຍື່ນປຶ້ມອະນຸຍາດຂົນສົ່ງລະຫວ�າງປະເທດ (ປື້ມຜ�ານແດນລົດ) ແລະ ປື້ມຜ�ານແດນ ໃຫ�ພະນັກງານ
  ຢູ�ປ�ອງບ�ລິການ;
- ຊ�າລະຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ຮັບ QR Code 

 ສ�າລັບການແຈ�ງເອກກະສານແມ�ນ ສາມາດແຈ�ງຜ�ານ: 

- BCEL One

- ຕູ�ບ�ລິການເກັບຄ�າທ�ານຽມອັດຕະໂນມັດ (KIOSK)

2. ຜ�ານ BCEL One

 ກ�ລະນ ີທ່ີຍັງບ�່ທນັລົງທະບຽນ QR Code:

  » ເ ຂ້ົາ BCEL One ແລ�ວໄປທ່ີໄອຄອນ “Smart VAT” 
  » ກ�ລະນີທີ່ຍັງບ�່ທັນລົງທະບຽນ QR Code ປຶ້ມອະນຸຍາດລົດຂົນສົ່ງລະຫວ�າງປະເທດ (ປື້ມຜ�ານແດນລົດ) 

  - ແມ�ນໃຫ�ເລອືກປຸ�ມ “ລົງທະບຽນປືມ້ລົດຫວົໃໝ�”ເພື່ອລົງທະບຽນ
  - ແລ�ວເລືອກປະເພດປື້ມ
      - ແລ�ວເລືອກປະເພດລົດ
    - ລະບຸຊື່ເຈົ້າຂອງປື້ມ ແລະ ຖ�າຍຮູບປຶ້ມອະນຸຍາດລົດຂົນສົ່ງລະຫວ�າງປະເທດ
  - ເລືອກບັນຊີໃນການຊ�າລະ ແລະ ກົດປຸ�ມບັນທຶກ
  » ກ�ລະນີບ�່ທັນລົງທະບຽນ QR Code ປຶ້ມຜ�ານແດນຜູ�ໂດຍສານ 
  - ແມ�ນ ໃຫ�ເລືອກປຸ�ມ “ລົງທະບຽນປື້ມຫົວໃໝ�” 
  - ເລືອກປະເພດປື້ມ
  - ລະບຸຊື່ເຈົ້າຂອງປື້ມ ແລະ ຖ�າຍຮູບປື້ມຜ�ານແດນຜູ�ໂດຍສານ
  - ເລືອກບັນຊີໃນການຊ�າລະ ແລະ ກົດປຸ�ມບັນທຶກ
   » ກົດ “ແຈ�ງເອກະສານ” ແລ�ວເລືອກ ແຈ�ງເອກະສານຂາອອກ ຫຼື ຂາເຂົ້າ
   » ເລືອກບັນຊີໃນການຊ�າລະ
   » ກວດສອບລາຍລະອຽດ ຖ�າຫາກຖືກຕ�ອງແລ�ວກົດປຸ�ມ “ບັນທຶກ”.

 ກ�ລະນ ີທີມ່ ີQR Code ແລ�ວ
   » ເຂົ້າລະບົບ BCEL One ແລະ ໄປທີ່ໄອຄອນ “Smart VAT”  
    - ສະແກນ QR Code ທ່ີຕິດຢູ�ປ້ືມອະນຸຍາດລົດຂົນສ່ົງລະຫວ�າງປະເທດ
 - ສະແກນ QR Code ທີຕ່ດິຢູ�ປືມ້ຜ�ານແດນຜູ�ໂດຍສານ ຫືຼ ສະແກນໃບຜ�ານແດນຊົ່ວຄາວ ຂອງແຕ�ລະຄົນ
    - ສະແກນໜັງສືຜ�ານແດນ (Passport)

   » ກົດ “ແຈ�ງເອກະສານ” ແລ�ວເລືອກ ແຈ�ງເອກະສານຂາອອກ ຫຼື ຂາເຂົ້າ
   » ເລືອກບັນຊີໃນການຊ�າລະ
   » ກວດສອບລາຍລະອຽດ ຖ�າຫາກຖືກຕ�ອງແລ�ວກົດປຸ�ມ “ບັນທຶກ”

   » ກວດສອບລາຍລະອຽດ
   » ແລ�ວກົດປຸ�ມບັນທຶກ
   » ລະບົບຈະສະແດງ QR Code ໃຫ�ທ�ານເອົາໄປດ�າເນີນການຕ�່ທີ່ຕູ� (KIOSK).



  » ເ ຂ້ົາ BCEL One ແລ�ວໄປທ່ີໄອຄອນ “Smart VAT” 
  » ກ�ລະນີທີ່ຍັງບ�່ທັນລົງທະບຽນ QR Code ປຶ້ມອະນຸຍາດລົດຂົນສົ່ງລະຫວ�າງປະເທດ (ປື້ມຜ�ານແດນລົດ) 

  - ແມ�ນໃຫ�ເລອືກປຸ�ມ “ລົງທະບຽນປືມ້ລົດຫວົໃໝ�”ເພື່ອລົງທະບຽນ
  - ແລ�ວເລືອກປະເພດປື້ມ
      - ແລ�ວເລືອກປະເພດລົດ
    - ລະບຸຊື່ເຈົ້າຂອງປື້ມ ແລະ ຖ�າຍຮູບປຶ້ມອະນຸຍາດລົດຂົນສົ່ງລະຫວ�າງປະເທດ
  - ເລືອກບັນຊີໃນການຊ�າລະ ແລະ ກົດປຸ�ມບັນທຶກ
  » ກ�ລະນີບ�່ທັນລົງທະບຽນ QR Code ປຶ້ມຜ�ານແດນຜູ�ໂດຍສານ 
  - ແມ�ນ ໃຫ�ເລືອກປຸ�ມ “ລົງທະບຽນປື້ມຫົວໃໝ�” 
  - ເລືອກປະເພດປື້ມ
  - ລະບຸຊື່ເຈົ້າຂອງປື້ມ ແລະ ຖ�າຍຮູບປື້ມຜ�ານແດນຜູ�ໂດຍສານ
  - ເລືອກບັນຊີໃນການຊ�າລະ ແລະ ກົດປຸ�ມບັນທຶກ
   » ກົດ “ແຈ�ງເອກະສານ” ແລ�ວເລືອກ ແຈ�ງເອກະສານຂາອອກ ຫຼື ຂາເຂົ້າ
   » ເລືອກບັນຊີໃນການຊ�າລະ
   » ກວດສອບລາຍລະອຽດ ຖ�າຫາກຖືກຕ�ອງແລ�ວກົດປຸ�ມ “ບັນທຶກ”.

 ກ�ລະນ ີທີມ່ ີQR Code ແລ�ວ
   » ເຂົ້າລະບົບ BCEL One ແລະ ໄປທີ່ໄອຄອນ “Smart VAT”  
    - ສະແກນ QR Code ທ່ີຕິດຢູ�ປ້ືມອະນຸຍາດລົດຂົນສ່ົງລະຫວ�າງປະເທດ
 - ສະແກນ QR Code ທີຕ່ດິຢູ�ປືມ້ຜ�ານແດນຜູ�ໂດຍສານ ຫືຼ ສະແກນໃບຜ�ານແດນຊົ່ວຄາວ ຂອງແຕ�ລະຄົນ
    - ສະແກນໜັງສືຜ�ານແດນ (Passport)

   » ກົດ “ແຈ�ງເອກະສານ” ແລ�ວເລືອກ ແຈ�ງເອກະສານຂາອອກ ຫຼື ຂາເຂົ້າ
   » ເລືອກບັນຊີໃນການຊ�າລະ
   » ກວດສອບລາຍລະອຽດ ຖ�າຫາກຖືກຕ�ອງແລ�ວກົດປຸ�ມ “ບັນທຶກ”

   » ກວດສອບລາຍລະອຽດ
   » ແລ�ວກົດປຸ�ມບັນທຶກ
   » ລະບົບຈະສະແດງ QR Code ໃຫ�ທ�ານເອົາໄປດ�າເນີນການຕ�່ທີ່ຕູ� (KIOSK).

 ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ, ແຈ�ງເອກະສານ ແລະ ຊ�າລະເງິນພາຍຫຼັງທີ່ທ�ານແຈ�ງເອກກະສານນ�າເຈົ້າຫນ�າທີ່ຕ�າຫຼວດແລ�ວ.

3. ຜ�ານຕູ�ບ�ລິການເກັບຄ�າທ�ານຽມອັດຕະໂນມັດ (KIOSK)

 ກ�ລະນລົີງທະບຽນ, ແຈ�ງເອກະສານ ແລະ ຊ�າລະເງນິຜ�ານ kiosk  

- ສະແກນປຶ້ມອະນຸຍາດລົດຂົນສົ່ງລະຫວ�າງປະເທດ, ປຶ້ມຜ�ານແດນຜູ�ໂດຍສານ ຫຼື 
 ໃບຜ�ານແດນຊົ່ວຄາວ, ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ແລ�ວປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າ;
- ກວດສອບ ແລະ ຢືນຢັນລາຍການຊ�າລະ;
- ເລືອກວິທີການຊ�າລະ: ສາມາດຊ�າລະດ�ວຍ ບັດ ATM ທຄຕລ, ບັດ Smart VAT, 

 OnePay ຫຼື ເງິນສົດ ກ�່ໄດ�;
- ກ�ລະນີ ຍັງບ�່ທັນໄດ�ລົງທະບຽນມາກ�ອນລະບົບຈະພິມ QR Code ອອກມາໃຫ� 
 ເພື່ອເອົາໄປຕິດໃສ�ເອກະສານເດີນທາງ
- ຮັບໃບບິນຈາກຕູ� KIOSK ເພື່ອນ�າໄປແຈ�ງຕ�່ເຈົ້າໜ�າທີ່ພາສີ ເພື່ອກວດກາ 
 ຄວາມຖືກຕ�ອງ;
- ເອົາໃບບິນຊ�າລະຄ�າທ�ານຽມທີ່ໄດ�ຜ�ານການກວດສອບຈາກເຈົ້າໜ�າທີ່ພາສີ ໄປສະແກນ 
 ເພື່ອເປີດໄມ�ກັ້ນຜ�ານດ�ານ.;

 ກ�ລະນແີຈ�ງ ແລະ ຊ�າລະເງນິ ສ�າລັບຜູ�ທີລົ່ງທະບຽນ  ຫຼ ືແຈ�ງເອກະສານຜ�ານ BCEL One ມາແລ�ວ: 

- ສະແກນ QR Code ທີ່ໄດ�ຮັບຈາກຂັ້ນຕອນລົງທະບຽນ ແລະ ແຈ�ງເອກະສານຜ�ານ BCEL One ແລ�ວປະຕິບັດ
 ຕາມຄ�າແນະນ�າ;
- ກວດສອບ ແລະ ຢືນຢັນລາຍການຊ�າລະ;
- ກ�ລະນີ ຍັງບ�່ທັນໄດ�ລົງທະບຽນມາກ�ອນ ລະບົບຈະພິມ QR Code ອອກມາໃຫ� ເພ່ືອເອົາໄປຕິດໃສ�ເອກະສານເດີນທາງ;
- ຮັບໃບບິນຈາກຕູ� KIOSK ເພື່ອນ�າໄປແຈ�ງຕ�່ເຈົ້າໜ�າທີ່ພາສີ ເພື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ�ອງ;
- ເອົາໃບບິນຊ�າລະຄ�າທ�ານຽມທີ່ໄດ�ຜ�ານການກວດສອບຈາກເຈົ້າໜ�າທີ່ພາສີ ໄປສະແກນ ເພື່ອເປີດໄມ�ກັ້ນຜ�ານດ�ານ.


