
 

ພທິເີປດີໂຕ ຜະລດິຕະພນັ ທຄຕລ ເງນິດວ່ນຊມຸຊນົ BCOME ໄລຍະທ ີ02 
ທີີ່ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ25/09/2018 

ໃນວັນທີ 25/09/2018 ທີີ່ສູນປະຊຸມ ICTC ຫັຼກ 5 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 

ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີການເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນ “ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ໄລຍະ 02” ຫຼຼື BCOME Version 02 ຂ ຶ້ນ, ໃຫ້
ກຽດເຂົຶ້າຮ່ວມງານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ 
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ Jean-Bernard Carrasco ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 

ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທັງເປັນຕົວແທນສະໜັບສະໜູນໂຄງການ BCOME ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ອົງ

ການຈັດຕັຶ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະອໍານວຍການ ທຄຕລ, ຕົວແທນ BCOME  ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ຂອງ ທຄຕລ ແລະ ນັກຂ່າວສຼືີ່
ມວນຊົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົຶ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ຜະລິດຕະພັນ “ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ” ຫຼຼື ເອີຶ້ນຫຍໍໍ້ວ່າ ບີຄໍາ BCEL Community Money Express 

or BCOME ແມ່ນຜະລິດຕະພັນການເງິນດີຈິຕ້ອນໃໝ່ ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ ຫຼຼື BCEL) 

ເຊິີ່ງໃຫ້ບໍລິການໂດຍຜ່ານຕົວແທນ (Agent Banking) ເປັນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນທີີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທີີ່ສະດວກ, ທັນສະໄໝ 

ໃນເຂດຊຸມຊົນໃກ້ບ້ານທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດໂມງໃຫ້ບໍລິການຂອງຕົວແທນ. ເປັນໝາກຜົນຈາກໂຄງການຮ່ວມມຼືລະຫວ່າງ BCEL 

ແລະ ໂຄງການສົົ່ງເສີມການເຂົຶ້າເຖິງແຫ່ຼງທ ນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ (MAFIPP) ທີີ່ໄດ້ຮັບທ ນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ 

ພາຍໃຕ້ທິດຊີຶ້ນໍາຂອງ ທຫລ ສະບັບເລກທີ: 1466/ກຄສງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ: 29/10/2013, ທຄຕລ ໄດ້ມີການ

ແຕ່ງຕັຶ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຜະລິດຕະພັນຂ ຶ້ນເພຼືີ່ອຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທີີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ MAFIPP ຮ່ວມກັນພັດທະນາຜະລິດຕະ

ພັນດັົ່ງກ່າວ, ໃຫ້ບັນລຸແຜນຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ເຂົຶ້າເຖິງປະຊາຊົນເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກ
ໃຫ້ຫຼາຍຂ ຶ້ນ. 

BCOME ເກີດຂ ຶ້ນຈາກພຼືຶ້ນຖານ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ສັງຄົມ ຫຼຼື ພໍໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ 
ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດ ໃນການເຂົຶ້າເຖິງການບໍລິການທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ, ທຄຕລ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນບັນຫາ ດັົ່ງກ່າວ ຈ ີ່ງໄດ້ມີ
ການສ ກສາ ຄົຶ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ ຜະລິດຕະພັນການເງິນດິຈິຕ້ອນໃໝ່ ອອກໃຫ້ບໍລິການສູ່ສັງຄົມ ແຕ່ເດຼືອນ 06/2015 



ເປັນຕົຶ້ນມາ. ຈາກ ເບຼືຶ້ອງຕົຶ້ນໃນເດຼືອນ ມິຖຸນາ 2015 ມີ ຕົວແທນພຽງ 12 ຮ້ານ, ມີລູກຄ້າໃຊ້ບໍລິການພຽງ 55 ຄົນ, 83 ທຸລະກໍາ 

ລວມມູນຄ່າ 139 ລ້ານກີບ, ມາຮອດໄຕມາດທີ 2 ປ ີ2018 ມີລູກຄ້າເພີີ່ມຂ ຶ້ນເກຼືອບ 14.000 ຄົນ, ທຸລະກໍາຫຼາຍກວ່າ 48.000 

ລາຍການ, ສະເລ່ຍວົງເງິນທີີ່ເຄຼືີ່ອນໄຫວຕໍໍ່ເດຼືອນປະມານ 20 ກວ່າຕຼືຶ້ກີບ. ສັງເກດໄດ້ວ່າຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວໄດ້ມີການຕອບຮັບຈາກ

ສັງຄົມເປັນຢ່າງດີຈ ີ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາໄປເລຼືຶ້ອຍໆ. 

 

 

 

 

 

 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ BCOME ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ 02 ຜະລິດຕະພັນຄຼື: ການໂອນລອຍ ແລະ ການມອບເງິນເຂົຶ້າບັນຊີ 

ແລະ ໃນມຼືຶ້ນີຶ້ ທຄຕລ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ “ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ໄລຍະທີ 02” ຫຼຼື BCOME Version 
02 ຂ ຶ້ນ ເຊິີ່ງປະຊາຊົນສາມາດໃຊ້ບໍລິການທີີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ທີີ່ຮ້ານຕົວແທນ ດັົ່ງລຸ່ມນີຶ້: 

- ເປີດບັດ ATM BCOME  

- ຝາກເງິນເຂົຶ້າບັນຊີ ທຄຕລ ແລະ ບັດ ATM BCOME 
- ຖອນເງິນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນບັດພາຍໃນ ທຄຕລ 
- ໂອນລອຍ, ໂອນເຂົຶ້າບັນຊີ ທຄຕລ 
- ໂອນຂ້າມທະນາຄານ (ພາຍໃນປະເທດ) 
- ຈ່າຍຄ່ານໍໍ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າໂທລະສັບ 
- ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ 
- ແລະ ບໍລິການອຼືີ່ນໆ 

1. ບລໍກິານບດັ BCOME ທຄຕລ ບລໍກິານເງນິດວ່ນຊມຸຊນົ 
ເປັນບັດປະເພດສໍາລັບບຸກຄົນທົົ່ວໄປ, ເປີດໄດ້ສະເພາະເງິນກີບ, ໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ, ນໍາໃຊ້ເລກໜ້າບັດ

ຢັັ້ງຢືນການເຄຼືີ່ອນໄຫວທຸລະກໍາ ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ທີີ່ຕົວແທນ BCOME, ຕູ້ ATM  ແລະ ຈຸດບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົົ່ວ

ລະບົບ. ບັດ BCOME ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເຊັົ່ນ: ຖອນເງິນ, ໂອນເງິນຫາບັນຊີລູກຄ້າ ທຄຕລ, ໂອນຈາກບັດເປັນເງິນສົດ, 
ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ, ກວດຍອດເງິນເບິີ່ງລາຍການເຄຼືີ່ອນໄຫວ 5 ຄັຶ້ງຫ້ຼາສຸດຂອງບັດ, ຊໍາລະຄ່ານໍໍ້າປະປາ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າ
ໂທລະສັບ ແລະ ຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ. 
2. ບລໍກິານຖອນເງນິສດົທີີ່ຮາ້ນຕວົແທນ BCOME 

ການຖອນເງິນສົດທີີ່ຮ້ານຕົວແທນ BCOME ທຄຕລ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ດ້ວຍບັດ BCOME ແລະ ຜະລິດຕະ

ພັນບັດພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ, OnePay, ລູກຄ້າຈະໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມການຖອນເງິນເມຼືີ່ອທຸລະກໍາສໍາເລັດ ຕາມອັດຕາຄ່າທໍານຽມ
ບໍລິການທີີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. 
3. ບລໍກິານໂອນລອຍຜາ່ນຕວົແທນ BCOME 

ການໂອນລອຍຜ່ານຕົວແທນ ເປັນການໂອນດ້ວຍເງິນສົດ ເຊິີ່ງຜູ້ໂອນເງິນ ແລະ ຜູ້ຮັບເງິນ ບໍໍ່ມີບັນຊີຂອງທະນາຄານໃດກໍ
ໄດ້ ການນໍາໃຊ້ບໍລິການແມ່ນນໍາໃຊ້ເອກະສານຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນເຊັົ່ນ: ບົດປະຈໍາຕົວ, ປຶັ້ມສໍາມະໂນຄົວ, ບັດທະຫານ, ບັດຕໍາຫຼວດ, 



ບັດພະນັກງານບໍານານ, ໜັງສຼືເດີນທາງ, ໜັງສຼືສຸດທິສົງ. ຜູ້ໂອນເງິນຈະໄດ້ຮັບຂໍໍ້ຄວາມລະຫັດຮັບເງິນ 7 ຕົວເລກ ເພຼືີ່ອແຈ້ງບອກຜູ້
ຮັບເງິນປາຍທາງຮັບຊາບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ. 

4. ບລໍກິານໂອນເງນິຈາກບນັຊ ີຫຼຼື ຜະລດິຕະພນັບດັ ຫຼຼື ຜະລດິຕະພນັອເີລກັໂທນຼກິ ຂອງ ທຄຕລ ຮບັເງນິສດົປາຍທາງ 
ແມ່ນການໂອນເງິນຈາກບັນຊີ (ເຄົຶ້າເຕີຶ້ ທຄຕລ) ຫຼຼື ບັດ BCOME ຫຼຼື ບັດພາຍໃນ  ທຄຕລ (ຮ້ານຕົວແທນ BCOME) 

ຫຼຼື BCEL One & i-Bank ຮັບເງິນສົດປາຍທາງທີີ່ເຄົຶ້າເຕີຶ້  ທຄຕລ ຫຼຼື ຮ້ານຕົວແທນເຊິີ່ງຜູ້ຮັບເງິນປາຍທາງ ຕ້ອງຂຽນຟອມໃຫ້
ຄົບຖ້ວນ ແຈ້ງລະຫັດຮັບເງິນ 7 ຕົວເລກ. ຈໍານວນເງິນໂອນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເອກະສານຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນໃນການຮັບເງິນໂອນດັົ່ງກ່າວ. 
5. ບລໍກິານໂອນເງນິດວ້ຍຜະລດິຕະພນັບດັ ແລະ ບນັຊ ີທຄຕລ ຜາ່ນຕວົແທນ BCOME 

ລູກຄ້າຕ້ອງມີບັດ BCOME ຫຼຼື ຜະລິດຕະພັນບັດກັບ ທຄຕລ ຈ ີ່ງສາມາດໃຊ້ບໍລິການກັບຮ້ານຕົວແທນດ້ວຍການນໍາໃຊ້

ບັດ BCOME ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັດ ທຄຕລ ຮູດຜ່ານເຄຼືີ່ອງຮູດ, ພິມຈໍານວນເງິນ ແລະ ຢັັ້ງຢືນການໂອນເງິນດ້ວຍລະຫັດຂອງ 

ຜະລິດຕະພັນບັດພາຍໃນຂອງ ທຄຕລ (PIN CODE) ຂອງລູກຄ້າເອງ. 

6. ການໂອນເງນິຂາ້ມທະນາຄານຜາ່ນຕວົແທນ BCOME 
ລູກຄ້າສາມາດມອບເງິນສົດ ຫຼຼື ໂອນເງິນ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນບັດຂອງ  ທຄຕລ ເຂົຶ້າບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດອຼືີ່ນພາຍໃນ

ປະເທດ ໄດ້ທີີ່ຮ້ານຕົວແທນ ໂດຍບັນຊີທະນາຄານປາຍທາງ ຕ້ອງເປັນບັນຊີສະກຸນເງິນກີບ ປະເພດຝາກປະຫຍັດ ຫຼຼື ກະແສລາຍວັນ
ເທົົ່ານັຶ້ນ.  
7. ການຮບັຊາໍລະຄ່າໄຟຟາ້, ນໍໍ້າປະປາ ແລະ ຄາ່ໂທລະສບັ 

ລູກຄ້າສາມາດຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ ແລະ ຄ່າໂທລະສັບ ດ້ວຍການມອບເງິນສົດ ຫຼຼື ໂອນເງິນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນບັດ 
ທຄຕລ, ໂດຍລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ນໍາເອົາໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ ແລະ ຄ່າໂທລະສັບ ແຈ້ງກັບຕົວແທນ ແລະ ເຊັນຢັັ້ງຢືນຮັບໃບບິນ
ການຊໍາລະພາຍຫັຼງທຸລະກໍາສໍາເລັດ. 
8. ບລໍກິານຮບັຊາໍລະຄາ່ທໍານຽມທາງປະຈາໍປ ີ

ລູກຄ້າສາມາດຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ ແລະ ຮັບສະຕິກເກີຶ້ຄ່າທາງ ໄດ້ທີີ່ຕົວແທນດ້ວຍການມອບເງິນສົດ ຫຼຼື ໂອນເງິນ 
ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນບັດ ທຄຕລ, ໂດຍລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ນໍາເອົາທະບຽນລົດ ແລະ  ປຶັ້ມທະບຽນລົດ (ປຶັ້ມເຫຼຼືອງ) ແຈ້ງກັບຕົວແທນ ແລະ 
ເຊັນຢັັ້ງຢືນການຮັບໃບບິນຊໍາລະພາຍຫັຼງທຸລະກໍາສໍາເລັດ. 

ທັງໝົດນີຶ້ແມ່ນການບໍລິການທີີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ BCOME Version 02 ທີີ່ ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາຕໍໍ່ຈາກ 

Version ເກົົ່າ ທຄຕລ ຈະສຼືບຕໍໍ່ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການເງິນດິຈີຕ້ອນ
ແບບໃໝ່ນີຶ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ປະຊາຊົນທົົ່ວໄປ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພຼືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃນການເຂົຶ້າເຖິງບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ ແລະ ເພີີ່ມຂ ຶ້ນເລຼືຶ້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ຫຼຼື ເຂດຕົວ
ເມຼືອງທີີ່ຍັງບໍໍ່ທັນເຂົຶ້າເຖິງທະນາຄານ ຫຼຼື ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຕ່າງໆ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັຶ້ນໃຈ 


