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ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍ 
ການບໍລິການຊາໍລະຄ່າບໍລິການຜ່ານລະບົບ ທຄຕລ ລະຫວ່າງ  
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ້າ 
 ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕາ່ງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ  

ທີີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20 ທັນວາ 2021 

 

 

ວັນທີ 20 ທັນວາ 2021, ຢ ູ່ທີີ່ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ການບໍລິການຊໍາລະຄ່າບໍລິການຜ່ານລະບົບ ທຄຕລ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ. ຕາງໜ້າລົງນາມໃນຄັັ້ງນີັ້ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ຫົວໜ້າ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ນັນທະລາດ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງຜ ້ອໍານວຍການ 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ໃຫ້ກຽດເຂົັ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ 
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຄະນະກົມຈາກ
ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ສ ນ ແລະ ສາຂາ ຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຂອງທັງສອງຝູ່າຍ ແລະ ສ ີ່ມວນຊົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກໍີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢູ່າງພ້ອມພຽງ.  
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ການບໍລິການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ (ຫຼ  Bill Payment) ຂອງ ທຄຕລ ໄດ້ເລີີ່ມໃຫ້
ບໍລິການທໍາອິດໃນປີ 2012 ແລະ ເປັນບໍລິການທີີ່ໄດ້ມີການຊົມໃຊ້ຫຼາຍ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທຄຕລ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ Bill Payment 
ຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນນັັ້ນປະກອບມີການໃຫ້ບໍລິການຊາໍລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກພ ັ້ນຖານ ເຊັີ່ນ: ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍັ້າປະປາ, 
ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າທໍານຽມທາງ, ຄ່າທໍານຽມພາສີທີີ່ດິນ, ຄ່າພາສີອາກອນ, ຄ່າສາຍເຊົີ່າ, ບັດນໍັ້າມັນ, ຄ່າບັດຂ້າມຂົວມິດຕະພາບລາວ-
ໄທແຫູ່ງທີີ່ 1 ແລະ ຊໍາລະຄ່າງວດເຊົີ່າສິນເຊ ີ່ອ, ເຊິີ່ງການບໍລິການ Bill Payment ທຄຕລ ໄດ້ພັດທະນາໃຫ້ສາມາດຊໍາລະຜ່ານຫຼາຍ
ຊ່ອງທາງຄ : ຜ່ານ ATM, BCEL One, BCEL i-Bank ແລະ ຜ່ານປູ່ອງບໍລິການ ທຄຕລ. ຮອດທ້າຍເດ ອນ 11 ປີ 2021, 
ທຄຕລ ມີ ຕ ້ ATM ຫຼາຍກວ່າ 400 ຕ ້, ຜຸ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ BCEL One ຫຼາຍຫວ່າ 700.000 Users ແລະ BCEL i-
Bank ຫຼາຍກວ່າ 25.000 Users ກວມເອົາຕົວເລກຜ ນ້ໍາໃຊ້ລະບົບຊໍາລະແບບອີເລັກໂທຣນິກຫຼາຍທີີ່ສຸດໃນລະບົບທະນາຄານ
ພາຍໃນປະເທດ, ເຊິີ່ງ ທຄຕລ ພວກເຮົາເຊ ີ່ອໝັັ້ນວ່າ ຖ້າຂະຫຍາຍການຊໍາລະແບບອີເລັກໂທຣນິກນີັ້ອອກໄປໃຫ້ກວ້າງຂວາງເທົີ່າໃດ ກໍີ່
ຈະເປັນການສ້າງເງ ີ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລ ກຄ້າຂອງທະນາຄານໃນການຊົມໃຊກ້ານບໍລິການຫຼາກຫຼາຍປະເພດເທົີ່ານັັ້ນ. 

ການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 
ມະຫາຊົນ ໃນການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະຄ່າບໍລິີການຜ່ານລະບົບ ທຄຕລ ໃນຄັັ້ງນີັ້ ໄດ້ເລີີ່ມມີການຮ່ວມມ ກັນພັດທະນາມາຕັັ້ງແຕູ່ທ້າຍປີ 
2020 ທັງນີັ້ກໍີ່ເພ ີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊໍາລະຄ່າທາໍນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການເພ ີ່ອຈົດທະບຽນ, ຕໍີ່ທະບຽນ ຫຼ  ປູ່ຽນແປງຂໍັ້
ມ ນ ກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ, ພັນພ ດໃໝູ່, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ທີີ່ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ 
ເພ ີ່ອຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ, ຜ ້ປະກອບການ ແລະ ບັນດາຜ ້ຕາງໜ້າສາມາດຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານລະບົບທະນາຄານໄດ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສະດວກຍິີ່ງຂ ັ້ນ.  

ໃນປະຈຸບັນ ທຄຕລ ໄດ້ດໍາເນີນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໄດ້ຜ່ານຊ່ອງ
ທາງດຽວ ກໍີ່ຄ  ຜ່ານລະບົບ Bill Payment (ຜ່ານຊ່ອງທາງ BCEL i-Bank) ເພ ີ່ອເປັນການລິເລີີ່ມໃນການຮັບຊໍາລະຜາ່ນລະບົບ
ທະນາຄານ ແລະ ໃນອານາຄົດຂ້າງໜ້າ ທຄຕລ ກໍີ່ມີແຜນຈະພັດທະນາການຊໍາລະຜ່ານຊ່ອງທາງ BCEL One, ຜ່ານຊ່ອງທາງເຄົາເຕີັ້
ບໍລິການ ແລະ ຊ່ອງທາງອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບບັນດາຕົວແທນ ແລະ ລ ກຄ້າລາຍຍ່ອຍຂອງ ກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ. 

 
ນະໂອກາດນີັ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລ ກຄ້າທຸກທ່ານທີີ່ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງ ທຄຕລ ຕະຫຼອດມາ. ທຄຕລ ຈະ

ສ ບຕໍີ່ພັດທະນາລະບົບການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສ ບຕໍີ່ຮ່ວມມ ກັບພາກສ່ວນອ ີ່ນໆເພ ີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຊໍາລະສະສາງຕ່າງໆຂອງລ ກຄ້າຜ່ານ ທຄຕລ ດ້ວຍເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ທັນສະໄໝ ຫຼ  ໃນຍຸກແຫູ່ງການບໍລິການທະນາຄານແບບດີຈີຕໍ. 

 
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 

ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັັ້ນໃຈ 
➢ ສອບຖາມຂໍໍ້ມ ນເພີີ່ມຕ ີ່ມ:    ☎️ 1555 ຫຼ  OneCare Support 
➢ ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:  ☎️ໂທ/ຂໍັ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ  BCELOne 

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍໍ້ມ ນຂາ່ວສານ:  
Website: www.bcel.com.la    
Facebook: BCEL Bank    
IG: BCEL Bank   
TikTok: BCEL Bank      

1. Youtube: BCEL Channel 
 

 

http://www.bcel.com.la/

