
 

ແບບຟອມລົງທະບຽນຂ�ນ�າໃຊ�ບັດເຄຼດິດ 

 

 
 

ບັດ VISA  ບັດ Mastercard ບັດ JCB ບັດ Co-Brand 
   ບດັເຄຼດດິ Platinum 

 

   ບດັເຄຼດດິ World Mastercard      ບດັເຄຼດດິຄໍາ 

     ບດັເຄຼດດິເງນິ 
    ບດັເຄຼດດິ Platinum            ບດັເຄຼດດິຄໍາ    

    ບດັເຄຼດດິຄໍາ (ມປີະກນັໄພ)     ບດັເຄຼດດິເງນິ          

1. ຂ�້ມູນສ�ວນບຸກຄົນ:  

ເພດ:     ຊາຍ      ຍງິ;  ສນັຊາດ:........................................  

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ (ພາສາລາວ): 

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

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນເປັນພາສາອງັກດິ(ຕົວພິມໃຫຍ�ລວມກັນສູງສຸດ 20 ຕົວອັກສອນ):  

 
                            

ວນັເດອືນປີເກດີ:................................;ບາ້ນ:.............................................. 

ເມອືງ:...........................................; ແຂວງ:............................................. 

   ບດັປະຈາໍໂຕ     ໜງັສເືດນີທາງ     ສໍາມະໂນຄວົ     ໜງັສຢັືງ້ຢືນຕວົຕນົປະເພດອື່ ນໆ  

ເລກທ:ີ...........................................;ອອກໂດຍ:........................................ 

ອອກວນັທ:ີ...........................................;ໝດົອາຍຸ:.................................... 

ທີ່ ຢູ່ປັດຈບຸນັ ບາ້ນ:...........................................;ເມອືງ:...............................  

ແຂວງ:.................................................;ເບໂີທ:....................................... 

ອເິມວ:.................................................................................................. 

ລະດບັການສກຶສາ: ...................................; ສະຖານະພາບ:     ໂສດ     ແຕ່ງງານ 

2.  ຂ�້ມູນບ�ອນເຮັດວຽກ:  

ບ່ອນເຮດັວຽກ: ................................................................................ 

ທີ່ ຕັງ້:............................................................................................. 

ເບໂີທລະສບັຕັງ້ໂຕະ/ມຖື:ື................................................................... 

3. ວົງເງິນ ແລະ ຮູບແບບການຄ�້າປະກັນ:  

ຈາໍນວນຫຼກັຊບັຄໍາ້ປະກນັ....................................................................... 

ເລກບນັຊ:ີ......................................................................................... 

ຊື່ ບນັຊ:ີ............................................................................................. 

ວງົເງນິສນິເຊື່ ອຂອງບດັ:..................................................... USD/ເດອືນ 

 (ຂຽນເປັນໂຕໜງັສ:ື..............................................................................)  

*ຄໍາ້ປະກນັດວ້ຍເງນິ ໂດລາ ວງົເງນິສນິເຊື່ ອແມ່ນໄດ ້85% ຂອງວງົເງນິຄໍາ້ປະກນັ. 

*ຄໍາ້ປະກນັດວ້ຍເງນິ ກີບ/ບາດ/ຢວນ ວງົເງນິສນິເຊື່ ອແມ່ນໄດ ້80% ຂອງວງົເງນິຄໍາ້ປະກນັ. 

4. ຮູບແບບການຊ�າລະສະສາງ ແລະ ການສ່ົງໃບແຈ�ງຍອດການນ�າໃຊ�: 

      ຊໍາລະແບບ Manual (ເງນິສດົ, ແຊກັ, ເງນິໂອນ, BCEL One) 

      ຕດັໜີຈ້າກບນັຊເີງນິຝາກອດັຕະໂນມດັ (Auto Payment) 

  ເລກບນັຊ:ີ................................................................................. 

  ຊື່ ບນັຊ:ີ..................................................................................... 

 ອເີມວຮບັ Statement:............................................................ 

 ເລກບດັເຄຼດດິ ທຄຕລ ອື່ ນໆ (ຖາ້ມ)ີ............................................ 

 

 

 

                    

ທຄຕລ.ສບ.2022 ( V.1 ) 

ຮຽນ: ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ  

       ຂາ້ພະເຈົົາ້ຂໍສະໝກັໃຊບໍ້ລກິານບດັເຄຼດດິ ທຄຕລ ປະເພດລຸ່ມນີ ້ໃນຮູບແບບ:      ມຫີຼກັຊບັຄໍາ້ປະກນັ     ບ່ໍມຫີຼກັຊບັຄໍໍາ້ປະກນັ     ຄໍາ້ປະກນັດວ້ຍບນັຊເີງນິຝາກ   

5. ເງື່ອນໄຂການຂ�ວົງເງິນໃຊ�ຈ�າຍຕ�່ມື:້ 
      ອງີຕາມວງົເງນິໃຊຈ່້າຍຕໍ່ ມ ື/້ຕໍ່ ຄັງ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂການນໍາໃຊບ້ດັ ທຄຕລ 

      ນໍາໃຊວ້ງົເງນິແບບກໍານດົເອງ (ສະເພາະບດັທີ່ ມວີງົເງນິສູງເທົ່ ານັນ້) 

  ຜ່ານເຄື່ ອງຮບັບດັຈາໍນວນ: ……………………………USD/ຄັງ້/ມື ້

  ຜ່ານທາງອອນລາຍຈາໍນວນ/ມືU້SD……..…..………….USD/ຄັງ້/ມື ້
6. ການຢ້ັງຢືນຂອງລູກຄ�າ: 

ຂາ້ພະເຈົົາ້ ຢືນຢັນວ່າຂໍມູ້ນທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດປ້ະກອບໃນແບບຟອມນີເ້ປັນຂໍ ້

ມູນທີ່ ຖືກຕອ້ງ ແລະ ເປັນຈງິທຸກປະການ. ຂາ້ພະເຈົາ້ອະນຸຍາດໃຫ ້ທຄຕລ 

ຕິດຕໍ່ ສອບຖາມຂໍມູ້ນຈາກສູນເປີດເຜີຍຂໍມູ້ນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລະບົບ

ທະນາຄານ ເເລະ ສະຖາບນັການເງນິຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍພອ້ມທງັຈະ

ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມໃືນການສະໝອງຂໍມູ້ນຕ່າງໆຕາມທີ່ ທະນາຄານຕອ້ງການ 

ໂດຍບ່ໍມຂໍີຂ້ດັເເຍ່ງທາງດາ້ນກດົໝາຍເເຕ່ຢ່າງໃດ. 

 

 

 

 

 

ຫົວຫນ�າຂະແໜງ/ໜ�ວຍບ�ລິການ/ໜ�ວຍງານ 

ໜ່ວຍບໍລກິານ:................................. 

ສາຂາ:.............................................. 

ຫົວຫນ�າພະແນກ/ສູນ/ສາຂາ 

ບດັດ່ວນ 

ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ຊ່ືແຈ�ງ 

ຜູ�ອ�ານວຍການ 

--------------------------------------------------------- 

ບດັຫມດົອາຍຸເກນີ 45 ວນັແຕ່ບໍ່ ເກນີ 1 ປີ 

ວນັທ…ີ….…ເດອືນ….……ປີ……..… 

ພະນັກງານຮັບຟອມ 

ບດັຮ່ວມວງົເງນິ 

ຜູ�ຄ�້າປະກັນ (ຖ�າມີ) ເຈົ້າຂອງບັດ 

*ໝາຍເຫດ: ສ�າລັບຜູ�ສະໝັກນ�າໃຊ�ບັດເຄຼດິດ  
  ບດັຫຼກັ ຕອ້ງມອີາຍຸ 18 ປີ ຂືນ້ໄປ. 
  ບດັເສມີ ຕອ້ງມອີາຍຸ 15 ປີ ຂືນ້ໄປ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫົວຫນ�າຂະແໜງ/ໜ�ວຍບ�ລິການ/ໜ�ວຍງານ ຫົວຫນ�າພະແນກ/ສູນ/ສາຂາ 

*ເອກະສານຈ�າເປັນສ�າລັບປະກອບແບບຟອມສະໝັກບັດເຄຼດິດທ່ີຄ�້າປະກັນດ�ວຍບັນຊີເງິນຝາກ 
    ແບບຟອມລງົທະບຽນບດັ; ສນັຍາການອອກບດັ 2 ສະບບັ; ຂໍແ້ນະນໍາ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການນໍາໃຊບ້ດັເຄຼດດິ 2 ສະບບັ 

    ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ, ໜງັສເືດນີທາງ, ປືມ້ສໍາມະໂນຄວົ ຫຼ ືເອກະສານຢັງ້ຢືນຕວົຕນົປະເພດອື່ ນໆ ທີ່ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດຕ້າມລະບຽບຂອງ ທຄຕລ 

    ໃບ Block ບນັຊ ີ(ກໍລະນຄໍີາ້ປະກນັດວ້ຍບນັຊຝີາກປະຈາໍ, ສະສມົບໍານານ, ເງນິຝາກລູກຫຼານ) 

    ເອກະສານອື່ ນໆ ອງີຕາມການຮຽກຮອ້ງຂອງ ທຄຕລ (ຖາ້ມ)ີ 

 

ໝາຍເຫດ:  
ເອກະສານຢັງ້ຢືນຕວົຕນົຕອ້ງບ່ໍໝດົອາຍຸ ແລະ ຕອ້ງແຈງ້ສະບບັຕົນ້ກບັພະນກັງານທະນາຄານ 

*ເອກະສານຈ�າເປັນສ�າລັບປະກອບແບບຟອມສະໝັກບັດເຄຼດິດທ່ີບ�່ມີຫັຼກຊັບຄ�້າກັນ              

    ແບບຟອມລງົທະບຽນບດັ; ສນັຍາການອອກບດັ 2 ສະບບັ; ຂໍແ້ນະນໍາ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການນໍາໃຊບ້ດັເຄຼດດິ 2 ສະບບັ 

    ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ, ໜງັສເືດນີທາງ, ປືມ້ສໍາມະໂນຄວົ ຫຼ ືເອກະສານຢັງ້ຢືນຕວົຕນົປະເພດອື່ ນໆ   ທີ່ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດຕ້າມລະບຽບຂອງ ທຄຕລ 

    ໃບຢັງ້ຢືນພະນກັງານ (ສໍາລບັພະນກັງານລດັ) 

    ໃບຢັງ້ຢືນລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ (ລາຍຮບັຢ່າງໜອ້ຍ 1,800,000/ເດອືນ) 

    ໃບສະຫຼຸບຊບັສມົບດັ (ສໍາລບັບໍລສິດັ ຫຼ ືນຕິບຸິກຄນົ) 

    ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ (ສໍາລບັບໍລສິດັ ຫຼ ືນຕິບຸິກຄນົ) 

    ໃບທະບຽນອາກອນ ແລະ ວສິາຫະກດິ (ສໍາລບັບໍລສິດັ ຫຼ ືນຕິບຸິກຄນົ) 

    Statement ບນັຊ ີທຄຕລ ຢ່າງໜອ້ຍ 6 ເດອືນຂືນ້ໄປ 

    ເອກະສານອື່ ນໆອງີຕາມການຮຽກຮອ້ງຂອງ ທຄຕລ (ຖາ້ມ)ີ 

 

• ສ�າລັບລູກຄ�າທີ່ສະໝັກບັດເຄຼດິດທີ່ຄ�້າປະກັນດ�ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບ�່ມີຫຼກັຊັບຄ�້າປະກນັ 
ໃນກໍລະນທີີ່ ເອກະສານປະກອບບ່ໍຄບົ ຫຼ ືບ່ໍສາມາດສະໜອງເອກະສານໄດຄ້ບົຖວ້ນ ກະລຸນາລະບຸເຫດຜນົ:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ຊ່ື ແລະ ລາຍເຊັນຜູ�ສະໝັກ: 

 

• ສ�າລັບພາກສ�ວນທີ່ຮັບລູກຄ�າ  
ກະລຸນາມຄໍີາເຫນັໃນກໍລະນທີີ່ ຜູສ້ະໝກັບດັເອກະສານບ່ໍຄບົ ຫຼ ືບ່ໍສາມາດສະໜອງເອກະສານໄດ:້  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

*ເອກະສານຈ�າເປັນສ�າລັບປະກອບແບບຟອມສະໝັກບັດເຄຼດິດທ່ີມີຫັຼກຊັບຄ�້າກັນ  
    ແບບຟອມລງົທະບຽນບດັ; ສນັຍາການອອກບດັ 2 ສະບບັ; ຂໍແ້ນະນໍາ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການນໍາໃຊບ້ດັເຄຼດດິ 2 ສະບບັ 

    ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ, ໜງັສເືດນີທາງ, ປືມ້ສໍາມະໂນຄວົ ຫຼ ືເອກະສານຢັງ້ຢືນຕວົຕນົປະເພດອື່ ນໆ ທີ່ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດຕ້າມລະບຽບຂອງ ທຄຕລ 

    ໃບຢັງ້ຢືນຫຼກັຊບັທີ່ ຈະນ າມາຄໍາ້ປະກນັ 

    ເອກະສານອື່ ນໆອງີຕາມການຮຽກຮອ້ງຂອງ ທຄຕລ (ຖາ້ມ)ີ 

 



 
 

ຂ�້ແນະນ�າ ແລະ ເງ່ືອນໄຂການນ�າໃຊ�ບັດເຄຼດິດ Co-Brand Credit 
I. ຂ�້ແນະນ�າຂອງການອອກບັດ Co-Brand Credit  

 ລູກຄາ້ສາມາດສະໝກັນໍາໃຊບ້ດັເຄຼດດິໃນ 3 ຮູບແບບຄ:ື 1.  ບັດເຄຼດດິມີຫຼັກຊັບຄ�້າປະກັນ: ລູກຄາ້ສາມາດນໍາໃຊບ້ນັຊເີງນິຝາກຈາກທະນາຄານອື່ ນ ຫຼ ືຫຼກັຊບັປະເພດອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ໃບຕາດນິ/ສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ມີ

ມູນຄ່າພຽງພໍຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່ ກໍານດົໄວ ້ໂດຍຜ່ານການຄົນ້ຄວາ້ຈາກຄະນະກໍາມະການສນິເຊື່ ອ ທຄຕລ  2. ບັດເຄຼດດິບ�່ມີຫຼັກຊັບຄ�້າປະກັນ: ລູກຄາ້ສະເໜໃີຫທ້ະນາຄານພຈິາລະນາຈາກເງນິເດອືນ, ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ 

ແລະ ເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆທີ່ ຈາໍເປັນເພື່ ອພຈິາລະນາວງົເງນິທີ່ ເໝາະສມົໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້  3. ບັດເຄຼດດິທີ່ຄ�າ້ປະກັນດ�ວຍບັນຊີເງິນຝາກ: ລູກຄາ້ອອກບດັເຄ◌ຼດດິໂດຍນໍາເອາົບນັຊເີງນິຝາກນໍາ ທຄຕລ ມາຄໍາ້ປະກນັ, ໂດຍປະ
ເພດບນັຊເີງນິຝາກທີ່ ສາມາດນໍາມາຄໍາ້ປະກນັໃນການຂໍອອກບດັ ປະກອບມ:ີ ເງນິຝາກທີ່ ມກໍີານດົ, ເງນິຝາກປະຢັດ, ບນັຊຝີາກປະຢັດເພື່ ອລູກຫລານ, ບນັຊຝີາກປະຢັດສະສມົບໍານານ ແລະ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ ຂອງ 

ທຄຕລ. 
 ກ�ລະນີຄ�້າປະກັນດ�ວຍບັນຊີສະກຸນເງິນ ໂດລາ ແມ�ນລູກຄ�າຈະໄດ�ຮັບວົງເງິນບັດ 85% ຂອງວົງເງິນຄ�້າປະກັນ ແລະ ກ�ລະນີຄ�້າປະກັນດ�ວຍສະກຸນເງິນ ກີບ/ບາດ/ຢວນ ແມ�ນລູກຄ�າຈະໄດ�ຮບັ
ວົງເງິນບັດ 80% ຂອງວົງເງິນຄ�າ້ປະກັນ. 

II. ເງ່ືອນໄຂສ�າລັບລູກຄ�າທ່ີຈະເຮັດບັດ Co-Brand Credit 
1. ລູກຄາ້ທີ່ ຕອ້ງການອອກບດັ Co-Brand Credit ຕອ້ງມບີນັຊເີງນິຝາກຢ່າງໜອ້ຍ ໜຶ່ ງບນັຊກີບັ ທຄຕລ ມະຫາຊນົ. 
2. ເພື່ ອຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊບ້ດັ ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງລງົທະບຽນນໍາໃຊຜ້ະລດິຕະພນັເສມີຕ່າງໆໃນການຕດິຕາມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບດັ ເຊັ່ ນ: BCEL One, SMS banking ແລະ ຜະລດິຕະພນັ

ເສມີອື່ ນໆຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

3. ຈາໍນວນເງນິໃນບນັຊເີງນິຝາກທີ່ ລູກຄາ້ນໍາມາຄໍາ້ປະກນັການອອກບດັ ແມ່ນໃຊເ້ພື່ ອຄໍາ້ປະກນັການອອກບດັເທົ່ ານັນ້. ເຈົາ້ຂອງບດັຈະບ່ໍສາມາດນໍາໃຊຈ້າໍນວນເງນິດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອຊໍາລະສະສາງບນັດາລາຍຈ່າຍ ຫຼ ືຊໍາລະໜີໃ້ນ

ແຕ່ລະເດອືນຂອງຕນົໄດ.້ 

4. ແຕ່ລະເດອືນທະນາຄານຈະສົ່ ງ STATEMENT (ໃບລາຍງານບນັດາລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບດັທີ່ ຕອ້ງຊໍາລະ ເຊິ່ ງລວມມບີນັດາລາຍຈ່າຍ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ດອກເບຍ້ທີ່ ພວົພນັກບັບດັ Credit) ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບດັຜ່ານ
ທາງອເີມວທີ່ ໄດລ້ະບຸໃນແບບຟອມສະໝກັບດັ ເລີ່ ມແຕ່ວນັທ ີ25 ຂອງທຸກໆເດອືນ. ເຖງິແມ່ນວ່າເຈົາ້ຂອງບດັຈະໄດຮ້ບັໃບ STATEMENT ທີ່ ທະນາຄານເປັນຜູສ້ົ່ ງໃຫ ້ຫຼ ືບ່ໍກ່ໍຕາມ, ເຈົາ້ຂອງບດັມໜີາ້ທີ່ ຊໍາລະສະສາງ

ໜີຄ້າ້ງຈ່າຍທງັໝດົຄນືໃຫທ້ະນາຄານຕາມລະບຽບທີ່ ທາງທະນາຄານໄດວ້າງອອກ. 

5. ກໍານດົເວລາຊໍາລະຄ່າໃຊຈ່້າຍ ຫຼ ືໜີໃ້ນ STATEMENT ບດັ Credit ຂອງທ່ານມດີັ່ ງນີ:້ 

• ກໍລະນຊໍີາລະຄນືດວ້ຍເງນິສດົ ເຈົາ້ຂອງບດັສາມາດຊໍາລະໜີເ້ວລາໃດກ່ໍໄດຫຼ້ງັຈາກ Statement ພມິອອກໃນວນັທ ີ25 ເເຕ່ຕອ້ງບ່ໍກ່າຍກໍານດົມືທ້ີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ STATEMENT ຂອງເດອືນດັ່ ງກ່າວ. 

• ກໍລະນຊໍີາລະແບບ Auto ດວ້ຍການອະນຸມດັໃຫທ້ະນາຄານຕດັບນັຊແີບບອດັຕະໂນມດັ ແມ່ນຜູຖ້ບືດັຕອ້ງມອບເງນິເຂົາ້ບນັຊທີີ່ ແຈງ້ໄວເ້ພື່ ອຊໍາລະໜີ ້ກ່ອນຢ່າງໜອ້ຍ 1 (ໜຶ່ ງ) ມື ້ແລະ ບ່ໍໃຫກ້າຍ 12:00 ໂມງ
ຂອງວນັດັ່ ງກ່າວ; ເຊິ່ ງວນັທກໍີານດົໃຫຊໍ້າລະແມ່ນໄດລ້ະບຸຢູ່ເທງິໃບແຈງ້ຫນີ ້Statement ປະຈາໍເດອືນ. 

• ຖາ້ລູກຄາ້ຊໍາລະໜີຄ້ນືຊາ້ກວ່າມືທ້ີ່ ທະນາຄານກໍານດົໄວ ້ລູກຄາ້ຈະຕອ້ງໄດເ້ສຍຄ່າປັບໄໝຊໍາລະຊາ້ 2% ຂອງວງົເງນິທີ່ ຕອ້ງຊໍາລະຕ່ໍາສຸດ (ຕ່ໍາສຸດ 5 USD) ແລະ ຖກືຄດິໄລ່ດອກເບັຍ້ 16%/ປີ ຂອງວງົເງນິທີ່ ໃຊພ້າຍ

ໃນເດອືນ, ຕ່ໍາສຸດ 1 USD (ເລີ່ ມແຕ່ມືໃ້ຊຈ່້າຍ/ຖອນສດົເຖງິມືຊໍ້າລະສະສາງ) ສ່ວນອດັຕາດອກເບຍ້ ແມ່ນຂຶນ້ກບັນະໂຍບາຍຂອງ ທຄຕລ ທີ່ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

• ວງົເງນິທີ່ ຕອ້ງຊໍາລະຕ່ໍາສຸດຂອງບດັເຄຼດດິ ທຄຕລ ແມ່ນ 10% ຂອງຍອດໜີທ້ງັໝດົໃນໃບແຈງ້ໜີ,້ ຕ່ໍາສຸດ 20 ໂດລາ. 
• ກໍລະນບີດັໃດຫນຶ່ ງຂອງລູກຄາ້ຖກືລອັກເນື່ ອງຈາກຄາ້ງຊໍາລະ ບດັອື່ ນທີ່ ຮ່ວມວງົເງນີ ແລະ ບດັເສມີກ່ໍຈະຖກືລອັກເຊັ່ ນດຽວກນັ. 

6. ຄ່າທໍານຽມຖອນເງນິສດົຈາກຕູ ້ATM ຂອງຕ່າງທະນາຄານ ລວມເຖງິຖອນຈາກເຄື່ ອງຮູດ EDC (ທງັໃນ ແລະ ນອກເຄອືຂ່າຍ) ແມ່ນ 3% (ຕ່ໍາສຸດ 3 USD) ຕ່ໍຄັງ້; ສໍາລບັຄ່າທໍານຽມອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ຄ່າທໍານຽມຂໍບດັດ່ວນ

ອອກລະຫດັໃໝ່, ປ່ຽນບດັໃໝ່, ປ່ຽນແປງບນັຊຄໍີາ້ປະກນັ ຫຼ ືບນັຊຊໍີາລະ, ປ່ຽນແປງວງົເງນິຂອງບດັ ແລະ ຄ່າທໍານຽມອື່ ນໆທີ່ ຕດິພນັແມ່ນອງີຕາມລະບຽບທີ່ ປະກາດນໍາໃຊເ້ປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ອດັຕາແລກປ່ຽນໃນການນໍາ

ໃຊບ້ດັທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິຕ່າງກນັກບັບນັຊທີີ່ ນໍາໃຊເ້ພື່ ອອອກບດັ ຫຼ ື ນໍາໃຊຢູ່້ຕ່າງປະເທດແມ່ນອງີໃສ່ອດັຕາແລກປ່ຽນປະຈາໍວນັທີ່  ທຄຕລ ປະກາດໃຊ;້ ໃນກໍລະນ ີ ລາຍການນໍາໃຊບ້ດັບ່ໍແມ່ນສະກຸນໂດລາສະຫະລດັ 

(Non-USD Transaction) ຈະມຄ່ີາທໍານຽມສໍາຮອງອດັຕາແລກປ່ຽນ 1% ຂອງມູນຄ່າທີ່ ຮຽກເກບັເຂົາ້ມາໃນລະບບົທະນາຄານ.  
7. ວງົເງນິສນິເຊື່ ອພອ້ມຄ່າທໍານຽມ ແລະ ການກໍານດົວງົເງນິໃຊຈ່້າຍພອ້ມຈາໍນວນຄັງ້ນໍາໃຊໃ້ນແຕ່ລະມື.້ 

ປະເພດບັດ 
ວົງເງິນສິນເຊື່ອບັດເຄຼດດິ ຄ�າສະໝັກສະມາຊິກ ຄ�າບ�າລຸງຮັກສາປະຈ�າປີ 

ບັດຫຼັກ ບັດເສີມ ບັດຫຼັກ ບັດເສີມ 
Platinum Galaxy (ມປີະກນັໄພທ່ອງທ່ຽວ) ≤ 100,000 ໂດລາ        35 25 75 65 
Gold Sky (ມປີະກນັໄພທ່ອງທ່ຽວ) ≤ 30,000 ໂດລາ 25 20 60 50 

Gold Sky (ບ່ໍມປີະກນັໄພ) ≤ 30,000 ໂດລາ 25 20 40 30 
Silver Cloud       ≤ 10,000 ໂດລາ 20 10 30 20 

 

ເນ້ືອໃນ 
Platinum Galaxy Gold Sky (ທັງມີ ແລະ ບ�່ມີປະກັນໄພ) Silver Cloud 

ໃນປະເທດ ຕ�າງປະເທດ ໃນປະເທດ ຕ�າງປະເທດ ໃນປະເທດ ຕ�າງປະເທດ 
ວງົເງນິໃຊຈ່້າຍສູງສຸດ/ມື ້(ໂດລາ) 30,000 40,000 15,000 20,000 6,000 10,000 
ຈາໍນວນຄັງ້ໃຊຈ່້າຍ/1ມື ້ 50 60 30 40 20 30 
ວງົເງນິໃຊຈ່້າຍສູງສຸດ/ຄັງ້ (ໂດລາ) 30,000 36,000 15,000 18,000 6,000 8,000 

ວງົເງນິຖອນສດົ/1ມື ້(ໂດລາ) 4,000 4,000 2,000 2,000 1,800 1,800 
ຈາໍນວນຄັງ້ຖອນສດົ/1ມື ້ 20 30 15 20 10 15 

ວງົເງນິຖອນສດົສູງສຸດ/ຄັງ້ (ໂດລາ) 4,000 4,000 2,000 2,000 1,800 1,800 
ວງົເງນິໃຊຈ່້າຍອອນລາຍສູງສຸດ/1ມື ້(ໂດລາ) 15,000 18,000 10,000 15,000 5,000 6,000 

ຈາໍນວນຄັງ້ໃຊຈ່້າຍອອນລາຍ/1ມື ້ 20 30 15 20 10 15 
 
ໝາຍເຫດ:  *ຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ວົງເງິນນ�າໃຊ�ຂອງບັດອາດມີການປ�ຽນແປງ ໂດຍອງີຕາມການປະກາດນ�າໃຊ�ໃນແຕ�ລະໄລຍະ. 

8. ກໍໍລະນລູີກຄາ້ຕອ້ງການນໍາໃຊວ້ງົເງນິ ຫຼ ືຈໍາໍນວນຄັງ້ຕ່ໍລາຍການ/ຕ່ໍມື ້ສູງກວ່າທີ່ ທະນາຄານອະນຸມດັໃຫໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນສາມາດເຂົາ້ມາພວົພນັປ່ອງບໍລກິານເພື່ ອຂຽນໃບສະເໜໃີຫ ້ທຄຕລ ພຈິາລະນາເປັນກໍລະນພີເິສດ. 
9. ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພໃນການເກບັຮກັສາບດັຢູ່ທະນາຄານ, ຖາ້ລູກຄາ້ບ່ໍມາພວົພນັຮບັບດັຫຼງັຈາກ 30 ວນັນບັແຕ່ມືນ້ດັຮບັບດັ ແມ່ນບດັຈະຖກືປິດ ແລະ ທໍາລາຍໂດຍທະນາຄານຈະບ່ໍສົ່ ງຄ່າທໍານຽມອອກບດັຄນື. 

10. ຖາ້ຕອ້ງການຍກົເລກີການນໍາໃຊບ້ດັ, ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງເຂົາ້ມາຂຽນໃບສະເໜດີວ້ຍຕນົເອງພອ້ມທງັສົ່ ງບດັຄນືໃຫທ້ະນາຄານ (ທງັບດັຫຼກັ ແລະ ບດັເສມີ)  ແລະ ຕອ້ງຊໍາລະໜີສ້ນິທີ່ ຍງັເຫຼອືທງັໝດົເສຍກ່ອນ, ໃນກໍລະນທີີ່

ທະນາຄານຫາກພບົເຫນັມລີາຍການທີ່ ຄງົຄາ້ງ ຫຼ ື ມລີາຍການຮຽກເກບັມາຕາມພາຍຫຼງັທີ່ ແຈງ້ປິດບດັແລວ້ ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງມພີນັທະ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊໍາລະໜີທ້ງັໝດົຄນືໃຫກ້ບັທະນາຄານໂດຍບ່ໍມສີດິ

ຮຽກຮອ້ງໃດໆ.  

11. ທຄຕລ ຈະສົ່ ງຫຼກັຊບັຄໍາ້ປະກນັ/ປົດບນັຊຄໍີາ້ປະກນັ ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບດັ ເມື່ ອຄບົ 45 ວນັ ນບັແຕ່ມືຂ້ຽນໃບສະເໜຂໍີຍກົເລກີການນໍາໃຊບ້ດັ, ຍກົເວັນ້ກໍລະນທີີ່ ເອກະສານບ່ໍຄບົຖວ້ນ ຫຼ ືບ່ໍຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ສາມາດປິດບດັໄດ້
ໃນມືທ້ີ່ ມາຂຽນໃບສະເໜ ີແມ່ນທະນາຄານຈະເລື່ ອນການປົດບນັຊຄໍີາ້ປະກນັອອກໄປຕາມຕວົຈງິ. 

• ໂດຍການລງົນາມ ແລະ ລາຍເຊນັ, ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດອ່້ານ ແລະ ເຂົາ້ໃຈທຸກຂໍແ້ນະນໍາ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການນໍາໃຊຂ້າ້ງເທງິນີເ້ປັນຢ່າງດ,ີ ຂາ້ພະເຈົາ້ຍນິຍອມ ແລະ ພອ້ມປະຕບິດັຕາມລະບຽບທີ່ ທະນາຄານວາງອອກຢ່າງ

ເຂັມ້ງວດ ແລະ ຈະບ່ໍຮຽກຮອ້ງຕ່ໍວ່າໃດໆ.       

 

ທຄຕລ  .ສບ. 2022 ( V.1 ) 

 

(ຜູສ້ະໝກັຮກັສາໄວ ້1 ສະບບັ)              
 ເຊັນຮັບຮູ�ຈາກຜູ�ສະໝັກ 

 

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ� ່(ບ�ລິການ 24/7) 
Call Center 1555 ຫືຼ +856-21 211011 (ໃນກ�ລະນີໂທມາຈາກຕ�າງປະເທດ) 



 

 
ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ເຊິ່ ງໃນສນັຍານີເ້ອີນ້ວ່າ:“ທຄຕລ”) ແລະ ຜູ�ອອກບັດ 

ຊ່ືທ�ານ..................................................................................................................ເຊິ່ ງໃນສນັຍາສະບບັນີເ້ອີນ້ວ່າ 
“ລູກຄາ້ຜູຖ້ບືດັ” (ຄູ່ ສນັຍາ) ໄດຕ້ກົລງົເປັນເອກະພາບກນັເພື່ ອເຮດັສນັຍາການນໍາໃຊບ້ດັສາກນົ ທຄຕລ ສະບບັນີຂ້ຶນ້
ໂດຍມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ:້ 
ມາດຕາ 1: ນິຍາມຄ�າສັບ 
1. ທະນາຄານ: ໝາຍເຖງິ ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊນົ (ທຄຕລ); 
2. ເຈົາ້ຂອງບດັ: ແມ່ນຜູຖ້ບືດັຫຼກັ ແລະ ບດັເສມີທີ່ ທະນາຄານໄດອ້ອກໃຫພ້າຍໃຕສ້ນັຍາສະບບັນີ;້ 
3. ATM: ແມ່ນຕູທ້ີ່ ໃຫບ້ໍລກິານຖອນເງນິສດົ ແລະ ກວດກາຍອດເງນິອດັຕະໂນມດັ; 
4. EDC (ເຄື່ ອງຮບັບດັ): ແມ່ນເຄື່ ອງຮບັບໍລກິານຊໍາລະເງນິອເີລກັໂທນກິ; 
5. ບດັສາກນົ: ແມ່ນບດັອເີລກັໂທນກິທີ່ ສາມາດໃຊແ້ທນເງນິສດົໃນການຊໍາລະສະສາງໂດຍແມ່ນ ທຄຕລ ອອກໃຫ;້ 
6. ໃບແຈງ້ໜີ ້(Statement): ແມ່ນໃບຮຽກເກບັເງນິຄນືຈາກການນໍາໃຊບ້ດັຂອງເຈົາ້ຂອງບດັທີ່ ຕອ້ງໄດຈ່້າຍຄນືໃຫ ້
ທະນາຄານຕາມກໍານດົເວລາທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໄວໃ້ນເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສນັຍາທງັສອງຝ່າຍ. 
ມາດຕາ 2: ຈຸດປະສົງ 
1. ລູກຄາ້ຜູຖ້ືບດັມຈີດຸປະສງົນໍາໃຊບ້ດັຈາກທະນາຄານ ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຊໍາລະສະສາງຂອງຕນົ ຕາມປະເພດ
ບດັທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແບບຟອມລງົທະບຽນຂໍນໍາໃຊບ້ດັທີ່ ຕດິຄດັມາພອ້ມນີ ້ເຊິ່ ງລູກຄາ້ຍນິດປີະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທີ່

ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນສນັຍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງທະນາຄານ ແລະ ກດົລະບຽບການອອກບດັ ແລະ ນໍາ
ໃຊບ້ດັຂອງສູນບດັສາກນົ; 
2. ທະນາຄານຕກົລງົອອກບດັໃຫລູ້ກຄາ້ຜູຖ້ບືດັພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາສະບບັນີ.້ 
ມາດຕາ 3: ບັດຫັຼກ ແລະ ບັດເສີມ 
1 . ບດັຫຼກັ ແມ່ນບດັທີ່ ທະນາຄານອອກໃຫລູ້ກຄາ້ຜູຖ້ບືດັ, ຜູຖ້ບືດັຫຼກັນີຈ້ະຖກືເອີນ້ວ່າ “ເຈົາ້ຂອງບດັຫຼກັ”; ບດັເສີມ
ແມ່ນທະນາຄານອອກໃຫບຸ້ກຄນົອື່ ນຕາມການສະເໜີຂອງເຈົາ້ຂອງບດັຫຼກັ, ຜູຖ້ບືດັເສີມນີຈ້ະຖືກເອີນ້ວ່າ “ເຈົາ້ຂອງ
ບດັເສມີ“. ເຈົາ້ຂອງບດັຫຼກັສາມາດສະເໜຂີໍອອກບດັເສີມໄດສູ້ງສຸດສອງ (02) ບດັ, ເຈົາ້ຂອງບດັຫຼກັທີ່ ນໍາໃຊບ້ດັໃນ
ນາມບໍລສິັດ ຫຼ ືອງົກອນ ແມ່ນບໍ່ ສະາມາດຂໍອອກບດັເສີມດວ້ຍໂຕເອງໄດ ້(ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັ້ງຢືນຈາກບໍລສິດັ ຫຼ ື
ອງົກອນນັນ້ໆ). 
2. ເຈົ ້າຂອງບັດຫຼັກ ແລະ ບັດເສີມຕ ້ອງນໍ າໃຊ ້ບັນຊີ ແລະ ວົງເງນິສິນເຊື່ ອອັນດຽວກັນ , ເຊິ່ ງບັນດາລາຍ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທງັສອງບດັຈະປະກດົຢູ່ໃນໃບແຈງ້ໜີຂ້ອງວນັທ ີ25 ໃນແຕ່ລະເດອືນ.  ເຈົາ້ຂອງບດັຫຼກັຈະໄດ ້
ຮບັໃບແຈງ້ໜີຂ້ອງທງັບດັຫຼກັ ແລະ ບດັເສມີທງັໝດົ, ເຈົາ້ຂອງບດັເສມີຈະໄດຮ້ບັໃບແຈງ້ໜີສ້ະເພາະບດັຂອງຕນົເທົ່ າ
ນັນ້; ກໍລະນບີດັຫຼກັ ຫຼ ືບດັເສມີບໍ່ ມລີາຍການເຄື່ ອນໄຫວໃນເດອືນ ແມ່ນລະບບົບດັຈະບໍ່ ໄດສ້ົ່ ງ Statement ຂອງ
ບດັດັ່ ງກ່າວໃຫຜູ້ຖ້ບືດັ. 
3. ເຈົາ້ຂອງບດັຫຼກັຕກົລງົຮບັຜິດຊອບທຸກໆລາຍການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ປະກດົຢູ່ໃນໃບແຈງ້ໜີ ້ເຊິ່ ງຖວ່ືາເປັນໜີຂ້ອງເຈົາ້
ຂອງບດັຫຼກັທີ່ ຕອ້ງຊໍາລະຄນືໃຫກ້ບັທະນາຄານ ລວມທງັລາຍການທີ່ ເກດີນໍາບດັຫຼກັ ແລະ ບດັເສມີ. 
4. ເຈົາ້ຂອງບດັຫຼກັມສີດິສະເໜໃີຫທ້ະນາຄານຍກົເລກີການນໍາໃຊບ້ດັເສມີຢ່າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ຖາ້ເຈົາ້ຂອງ
ບດັຫຼກັຕອ້ງການຍກົເລກີການນໍາໃຊບ້ດັຂອງຕນົເອງ ບດັເສມີທງັໝດົກໍ່ ຈະຖກືຍກົເລກີໄປນໍາໂດຍອດັຕະໂນມດັ. 
5. ການນໍາໃຊບ້ດັໂດຍເຈົາ້ຂອງບດັຫຼກັ ແລະ ເຈົາ້ຂອງບດັເສີມ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມສນັຍາສະບບັນີ ້ລວມທງັລະບຽບ
ການອອກບດັ ແລະ ບໍລກິານບດັຂອງທະນາຄານ ແລະ ສູນບດັສາກນົ. 
ມາດຕາ 4:  ອັດຕາດອກເບ�ຍ, ຄ�າທ�ານຽມ ແລະ ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງການນ�າໃຊ�ບັດ 
1. ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງຊໍາລະຍອດຕໍ່ າສຸດ ຫຼ ືຊໍາລະໜີທ້ງັໝດົໃຫທ້ນັກໍານດົເວລາທີ່ ໄດແ້ຈງ້ໃນໃບແຈງ້ໜີຂ້ອງແຕ່ລະ
ເດອືນເພື່ ອຍກົເວັນ້ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທໍານຽມປັບໄໝການຊໍາລະຊາ້. 
2. ໃນກໍລະນທີີ່ ເຈົາ້ຂອງບດັບໍ່ ສາມາດຊ າລະໄດຍ້ອດຕ ່ າສຸດຂອງໜີທ້ງັໝດົທີ່ ໄດແ້ຈງ້ໃນໃບແຈງ້ໜີ,້ ທຄຕລ ຈະໄດ ້
ຄດິໄລ່ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທໍານຽມປັບໄໝການຊໍາລະຊາ້ ເຊີ່ ງຈະສະແດງຢູ່ໃນໃບແຈງ້ໜີຮ້ອບວຽນຕໍ່ ໄປ. ຍອດເຫຼອື
ໜີທ້ີ່ ຍງັຄາ້ງຈ່າຍແມ່ນຈະຖກືຄດິໄລ່ດອກເບຍ້ນບັຕັງ້ແຕ່ມືທ້ີ່ ລາຍການນໍາໃຊບ້ດັເກດີຂືນ້ຈນົເຖງິມືທ້ີ່ ສາມາດຊໍາລະໜີ ້

ໄດຄ້ບົຖວ້ນ. 
3. ເຈົາ້ຂອງບັດເຄຼດິດຈະໄດຮ້ບັໃບແຈງ້ໜີຈ້າກທະນາຄານໃນແຕ່ລະເດືອນ (ຖາ້ມລິາຍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບດັ) 
ທາງອເີມວ, ສໍາລບັບດັເດບດິ ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ມາພວົພນັເອາົໃບລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວບນັຊ ີ(Statement) 
ຂອງຕນົເອງຢູ່ປ່ອງບໍລກິານຂອງ ທຄຕລ. ໃບແຈງ້ໜີ ້ແລະໃບລາຍງານເຄື່ ອນໄຫວບນັຊ ີຍງັສາມາດກວດເບີ່ ງຜ່ານ 
BCELOne ໄດ.້ 
4. ລູກຄາ້ຜູຖ້ືບດັຍນິດຈ່ີາຍຄ່າທໍານຽມຊໍາລະໜີຊ້າ້ ແລະ ຄ່າທໍານຽມອື່ ນໆໃຫກ້ບັທະນາຄານຕາມລໍາດບັ ໃນກໍລະນີ
ທີ່ ຜູຖ້ບືດັບໍ່ ສາມາດຊໍາລະໜີໃ້ຫກ້ບັທະນາຄານໄດຕ້າມກໍານດົເວລາທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນໃບແຈງ້ໜີ.້ 
5. ເຈົາ້ຂອງບດັຮບັຊາບໃນການຈ່າຍຄ່າທ ານຽມຖອນເງນິສດົຜ່ານເຄື່ ອງຮຸູດບດັ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຖອນເງນິສດົຈາກຕູ ້
ATM ນອກເຄອືຂ່າຍ ທຄຕລ. 
ມາດຕາ 5:  ການຊ�າລະສະສາງໜີ້ 
1. ການຊໍາລະໜີລ້ວມມີ: ຄ່າທໍານຽມບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີ, ດອກເບຍ້ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຊໍາລະຊາ້, ຄ່າທໍານຽມ
ຖອນເງນິສດົຜ່ານເຄື່ ອງຮບັບັດ, ຄ່າທໍານຽມຖອນເງນິສດົຈາກຕູ ້ATM ນອກເຄືອຂ່າຍ ທຄຕລ, ບນັດາລາຍການ
ຖອນເງນິສດົພາຍໃນຕູ ້ທຄຕລ, ລາຍການຊໍາລະຄ່າສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ແຕ່ລະມື ້ທີ່ ໄດໂ້ອນເຂົາ້ໃນ
ລະບບົຂອງທະນາຄານ. 

2. ທຸກລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບດັ ທງັລາຍການທີ່ ມກີານນໍາໃຊລ້ະຫດັບດັ (PIN), ລາຍການທີ່ ມ ີຫຼ ືບໍ່ ມລີາຍເຊນັ
ຂອງເຈົາ້ຂອງບດັ, ທຄຕລ ຈະຖືວ່າລາຍການເຄື່ ອນໄຫວດັ່ ງກ່າວເປັນຫຼກັຖານຢັ້ງຢືນວ່າເຈົາ້ຂອງບດັໄດດ້ໍາເນນີການ
ນໍາໃຊບ້ດັແທ,້ ເຊິ່ ງເຈົາ້ຂອງບດັມໜີາ້ທີ່ ຊໍາລະຈາໍນວນເງນິທີ່ ໃຊໄ້ປນັນ້ຄນືໃຫທ້ະນາຄານຕາມລະບຽບ. 
3. ຖາ້ເຈົາ້ຂອງບດັນໍາໃຊບ້ດັເພື່ ອຈອງທີ່ ພກັ ຫຼ ືຄ່າເດີນທາງ ແຕ່ບໍ່ ສາມາດເດນີທາງ ຫຼ ືບໍ່ ສາມາດລບົລາ້ງການຈອງນັນ້
ລ່ວງໜາ້ໄດ,້ ຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານມສີດິເກບັຄ່າສນິຄາ້ ຫຼ ືຄ່າບໍລກິານນັນ້ນໍາເຈົາ້ຂອງບດັຕາມເງ ື່ອນໄຂສນັຍາ ບວກກບັຄ່າ
ທໍານຽມອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ (ຖາ້ມ)ີ. 
4. ທະນາຄານຈະສົ່ ງໃບແຈງ້ໜີ ້(Credit Card Statement) ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບດັເລີ່ ມແຕ່ວນັທ ີ25 ຂອງທຸກໆເດອືນ
ຜ່ານທາງອີເມວທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນແບບຟອມສະໝກັບດັ. ເຈົາ້ຂອງບດັມພີນັທະຕດິຕາມ ແລະ ກວດສອບໃບແຈງ້ໜີ ້

ຂອງຕນົ ແລະ ຊໍາລະໜີຕ້າມກໍານດົໃນໃບແຈງ້ໜີທ້ີ່ ທະນາຄານສົ່ ງໃຫ.້ ໃນກໍລະນທີີ່ ບໍ່ ໄດຮ້ບັໃບແຈງ້ໜີ ້ບໍ່ ວ່າກໍລະນີ
ໃດໆກໍ່ ຕາມ, ເຈົາ້ຂອງບດັຍງັມພີນັທະ ແລະ ໜາ້ທີ່ ໃນການຊໍາລະໜີທ້ີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການນໍາໃຊບ້ດັຂອງຕນົໃນແຕ່ລະ
ເດອືນເມື່ ອຮອດກໍານດົ. 
5. ສໍາລັບບດັທີ່ ເລອືກຮູບແບບການຊໍາລະໜີແ້ບບໂອໂຕ, ເຈົາ້ຂອງບັດຕອ້ງໄດມ້ອບເງນິເຂົາ້ບັນຊີກ່ອນ 12 ໂມງ
ສວາຍ (12:00 PM) ຫຼ ືຮກັສາຍອດເງນິໄວໃ້ນບນັຊໃີຫພ້ຽງພໍຊໍາລະໜີໃ້ນມືທ້ີ່ ລະບບົຈະດໍາເນນີການຕດັໂອໂຕ. 
6. ໃນກໍລະນທີີ່ ເຈົາ້ຂອງບດັຫາກພບົເຫນັລາຍການທີ່ ບໍ່ ໄດນ້ໍາໃຊ,້ ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງແຈງ້ທະນາຄານພາຍໃນ 7 ວັນ
ນບັຈາກມືທ້ີ່ ໄດຮ້ັບໃບແຈງ້ໜີ.້ ເຈົາ້ຂອງບັດສາມາດສະເໜີທະນາຄານເພື່ ອຂໍກວດລາຍການນໍາໃຊບ້ັດຄືນ ແລະ 
ທະນາຄານອາດສະເໜີໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບດັປະກອບເອກະສານເພື່ ອຂໍເຮດັລາຍການຮຽກເກບັເງນິຄນື ພອ້ມທງັຈ່າຍຄ່າ
ທໍານຽມທີ່ ຕດິພນັ (ຖາ້ມ)ີ. ຖາ້ຫາກເຈົາ້ຂອງບດັບໍ່ ໄດແ້ຈງ້ທະນາຄານພາຍໃນເວລາທີ່ ກໍານດົ, ທະນາຄານຈະຖືວ່າເຈົາ້
ຂອງບດັໄດຍ້ອມຮບັຕໍ່ ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຍນິດຊີໍາລະຍອດນໍາໃຊດ້ັ່ ງກ່າວຕາມໃບແຈງ້ໜີ.້ 
ມາດຕາ 6: ສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງບັດ 
1. ເຈົາ້ຂອງບດັມສີດິໃຊບ້ດັແທນເງນິສດົເພື່ ອຊໍາລະຄ່າສນິຄາ້, ຄ່າບໍລກິານ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຕ່າງໆຜ່ານເຄື່ ອງຮູດ 
EDC ຫຼ ືຕາມຕູ ້ATM ໃນການຖອນເງນິສດົ, ແຕ່ຕອ້ງຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັໄວກ້ບັທະນາຄານ; 
2. ເຈົາ້ຂອງບດັມສີດິເລອືກຊໍາລະໜີໃ້ຫທ້ະນາຄານດວ້ຍຮູບແບບ Manual Payment (ຈ່າຍດວ້ຍເງນິສດົຜ່ານປ່ອງ
ບໍລກິານ ຫຼື ຈ່າຍຜ່ານ BCELOne ໄດທຸ້ກເວລາຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັໃບແຈງ້ໜີ)້ ຫຼື Auto Payment (ໃຫທ້ະນາຄານ
ຕດັຈາກບັນຊີເງນິຝາກຂອງຕົນທີ່ ເປີດກບັ ທຄຕລ ແບບອັດຕະໂນມດັ ຕາມມືທ້ີ່ ກໍານົດໄວໃ້ນໃບແຈງ້ໜີແ້ຕ່ລະ
ເດອືນ). 
3. ເຈົາ້ຂອງບດັສາມາດມາຮບັບດັດວ້ຍຕນົເອງທີ່ ປ່ອງບໍລກິານ ທຄຕລ ຫຼ ືສາມາດມອບສດິໃຫບຸ້ກຄນົອື່ ນເປັນລາຍ
ລກັອນັສອນ ເພື່ ອມາຮບັບດັແທນໄດ.້ ໃນກໍລະນທີີ່ ເຈົາ້ຂອງບດັສະເໜໃີຫທ້ະນາຄານຈດັສົ່ ງບດັໄປໃຫຜ່້ານໄປສະນ,ີ 
ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງໄດຮ້ບັຜດິຊອບຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຂນົສົ່ ງໃຫບ້ໍລສິດັຂນົສົ່ ງຕາມລະບຽບ. ຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັບດັແລວ້ ເຈົາ້
ຂອງບດັຕອ້ງພວົພນັ ທຄຕລ ຜ່ານອເີມວຫຼໂືທແຈງ້ ເພື່ ອໃຫ ້ທຄຕລ ເປີດການນໍາໃຊບ້ດັໃຫ.້  
4. ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງເຊນັລາຍເຊນັໃສ່ຊ່ອງເຊນັຫຼງັບດັເມື່ ອໄດຮ້ບັບດັຈາກທະນາຄານ. ທຸກຄັງ້ທີ່ ນໍາໃຊບ້ດັຊໍາລະຄ່າ
ບໍລກິານຜ່ານເຄື່ ອງຮບັບດັ, ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງເຊນັໃສ່ໃບບນິ (Sale Slip) ໃຫຄ້ືກບັລາຍເຊນັຫຼງັບດັ. ຍກົເວັນ້ລາຍ
ການເຄື່ ອນໄຫວໂດຍຜ່ານໂທລະສບັ, ອນິເຕເີນດັ ຫຼ ືລາຍການທີ່ ບໍ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ລີາຍເຊນັເຈົາ້ຂອງບດັ. 
5. ເຈົາ້ຂອງບດັມໜີາ້ທີ່ ຮກັສາບດັ ແລະ ຮກັສາລະຫດັບດັ (PIN) ຂອງຕນົເອງເປັນຄວາມລບັ. ບໍ່ ຄວນເປີດເຜຍີໃຫ ້
ຄນົອື່ ນຮູເ້ດດັຂາດບໍ່ ວ່າທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ. ຫາ້ມເດດັຂາດບໍ່ ໃຫມ້ກີານມອບໂອນບດັ ແລະ ລະຫດັບດັໃຫຄ້ນົ
ອື່ ນນໍາໃຊ.້ ເຈົາ້ຂອງບດັຮບັຮູວ່້າການນໍາໃຊບ້ດັແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະຖກືບຸກຄນົອື່ ນລກັເອາົຂໍມູ້ນຂອງບດັຂອງ
ຕນົໄປນໍາໃຊ ້ແລະ ເຈົາ້ຂອງບດັຍນິດຮີບັຜດິຊອບຕໍ່ ທຸກໆລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບດັທີ່ ສໍາເລດັ, ບໍ່ ວ່າເປັນລາຍການ
ນໍາໃຊໂ້ດຍເຈົາ້ຂອງບດັເອງ ຫຼ ື ບໍ່ ກໍ່ ຕາມ; ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງນາໍໃຊບ້ດັໃຫຖ້ກືຕາມລະບຽບຂອງທະນາຄານ, ສູນບດັ
ສາກນົ ແລະ ບໍ່ ຜດິຕໍ່ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 
6. ເພື່ ອຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊບ້ດັ ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງລງົທະບຽນນໍາໃຊບ້ໍລກິານຕ່າງໆເພື່ ອຕດິຕາມ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວບດັຕນົເອງເຊັ່ ນ: BCELOne, SMS Banking ແລະ ບໍລກິານອື່ ນໆຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
ມາດຕາ 7: ສິດ ແລະ ໜ�າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງທະນາຄານ 
1. ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງທະນາຄານ 
- ທະນາຄານມີສດິຫັກໜີຈ້າກຫຼັກຊບັຄໍາ້ປະກນັຂອງເຈົາ້ຂອງບດັ ແລະ ຈາກທຸກໆບນັຊີເງນີຝາກທີ່ ມີນໍາ ທຄຕລ 
ໂດຍບໍ່ ຕອ້ງມລີາຍເຊນັອະນມຸດັ ໃນກໍລະນທີີ່ ເຈົາ້ຂອງບດັບໍ່ ສາມາດຊໍາລະໜີຍ້ອດຕໍ່ າສຸດໄດເ້ປັນເວລາ 90 ວນັ.  
- ໃນກໍລະນທີີ່ ເຈົາ້ຂອງບດັບໍ່ ມາຮບັບດັພາຍໃນ 30 ວັນນບັຈາກມືນ້ັດຮບັບດັ, ທຄຕລ ມີສດິດ າເນນີການທ າລາຍ 
ແລະ ປິດບດັເພື່ ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ທຄຕລ ຈະບໍ່ ໄດສ້ົ່ ງຄ່າທໍານຽມທີ່ ຕດິພນັຄນືໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບດັ. 
- ໃນກໍລະນທີີ່ ທະນາຄານພບົເຫນັວ່າມຄີວາມຈໍາເປັນຕໍ່ ການຮກັສາສດິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຫຼື ລູກຄາ້ຜູຖ້ື
ບດັທະນາຄານມສີດິປ່ຽນແປງເງ ື່ອນໄຂການນໍາໃຊບ້ດັ, ຈາໍກດັ, ຍກົເລກີການນໍາໃຊບ້ດັໂດຍບໍ່ ຕອ້ງແຈງ້ລ່ວງໜາ້. 
- ທະນາຄານມພີນັທະປະຕບິດັຕາມຂໍກ້ໍານດົ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆກ່ຽວກບັການອອກບດັ, ການຊໍາລະສະສາງດວ້ຍ
ບດັເຄຼດດິສາກນົ  ເພື່ ອຮບັປະກນັສດິຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົາ້ຂອງບດັຕາມສນັຍາ ແລະ ຮກັສາບນັດາຂໍມູ້ນຂອງເຈົາ້
ຂອງບດັໄວເ້ປັນຄວາມລບັ; 
2. ຂໍຍ້ກົເວັນ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທະນາຄານ 
- ທະນາຄານຈະບໍ່ ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ປັນຫາໃດໆດໍ່ ຕາມທີ່ ເກດີຈາກລະບບົການຈດັການ, ລະບບົການສື່ ສານ ຫຼ ືປັນຫາ
ອື່ ນໆທີ່ ເກດີຂືນ້ນອກເໜອີຄວາມສາມາດໃນການຈດັການຂອງທະນາຄານ; 
- ທະນາຄານຈະບໍ່ ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ທຸກໆກໍລະນທີີ່ ກະທບົເຖິງກຽດ, ຊື່ ສຽງ, ຄວາມເຊື່ ອຖຂືອງເຈົາ້ຂອງບດັໃນການຖືກ
ເກບັບດັຄນື ຫຼ ືຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ົ່ ງບດັຄນື.  
- ທະນາຄານຈະບໍ່ ຮບັຜິດຊອບຕໍ່ ການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້, ຄຸນນະພາບສນິຄາ້ ຫຼື ການບໍລກິານທີ່ ໄດຊ້ໍາລະດວ້ຍບດັ, ແຕ່
ທະນາຄານມສີດິຫກັເງນິໃນບນັຊຂີອງເຈົາ້ຂອງບດັຕາມລາຄາຂອງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວດັ່ ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ ້
ຮບັສນິຄາ້ ຫຼ ືບໍລກິານນັນ້ໆຫຼບືໍ່ ກໍ່ ຕາມ.  

- ທະນາຄານຈະບໍ່ ຮບັຜິດຊອບຕໍ່ ທຸກໆຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂືນ້ຈາກຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານຫຼຮືາ້ນຄາ້ທີ່ ເຈົາ້ຂອງບດັໄປໃຊ ້
ບໍລກິານ, ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງໄດຮ້ບັຜດິຊອບຕໍ່ ການຂໍເຮດັລາຍການຮຽກເກບັເງນິຄນືຈາກຮາ້ນຄາ້ໂດຍກງົ. ເຈົາ້ຂອງບດັ
ບໍ່ ສາມາດຢຸດຕິຫຼ ືຍົກເລີກການຊໍາລະເງນິໃຫກ້ບັ ທຄຕລ ຕໍ່ ກບັລາຍການຮຽກເກບັຕ່າງໆທີ່ ຕິດພັນກັບການໃຊ ້
ບໍລກິານບດັນໍາຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານນັນ້.  
ມາດຕາ 8: ການປ�ຽນບັດ, ການອອກບັດໃໝ� ແລະ ການຍົກເລີກການນ�າໃຊ�ບັດ 
1.ໃນກໍລະນເີຈົາ້ຂອງບດັເຮດັບດັຕກົເຮ່ຍເສຍຫາຍ, ບດັເຊື່ ອມ ຫຼ ື ຕອ້ງການປ່ຽນບດັໃໝ່, ເຈົາ້ຂອງບດັສາມາດເຂົາ້
ມາປະກອບເອກະສານສະເໜເີພື່ ອຂອໍອກບດັໃໝ່  ແລະ ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຕາມລະບຽບທີ່ ໄດວ້າງອອກແຕ່ລະໄລຍະ. 
2.ອາຍຸການນາໍໃຊຂ້ອງບດັແມ່ນສະແດງຢູ່ເທງິໜາ້ບດັ (ເດອືນ/ປີ), ທະນາຄານຈະຂືນ້ຂໍຄ້ວາມແຈງ້ເຕອືນຜ່ານ 
BCELOne ລ່ວງໜາ້ 3 ເດອືນໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບດັຮບັຊາບກ່ອນບດັຈະໝດົອາຍຸ, ເຈົາ້ຂອງບດັມພີນັທະຕອ້ງຕດິຕາມ
ອາຍຸບດັຂອງຕນົເອງເຖງິແມ່ນວ່າຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ເຕອືນຈາກທະນາຄານຫຼບືໍ່ ກໍ່ ຕາມ. ຖາ້ຕອ້ງການຕໍ່ ອາຍຸບດັ, ເຈົາ້ຂອງ
ບດັຕອ້ງແຈງ້/ຢັງ້ຢືນເປັນລາຍລກັອກັສອນກ່ອນວນັທ ີ 20 ຂອງເດອືນທີ່ ບດັຈະໜດົອາຍຸ ພອ້ມທງັສົ່ ງບດັເກົ່ າຄນື. 
ສ່ວນບດັທີ່ ບໍ່ ໄດມ້າສະເໜຕີໍ່ ອາຍຸເກນີ 45 ວນັນບັຈາກເດອືນທີ່ ໝດົອາຍຸ ແມ່ນລະບບົຈະປິດບດັຖາວອນ. 
3. ລະບບົຈະຄດິໄລ່ຄ່າທໍານຽມບໍາລຸງຮກັສາປະຈາໍປີ 1 ຄັງ້ຕໍ່ ປີພາຍໃນເດອືນດຽວກນັ ແລະ ອາດສະແດງຢູ່ໃນຮອບ
ວຽນຂອງໃບແຈງ້ໜີໃ້ນເດອືນນັນ້. ເຈົາ້ຂອງບດັມພີນັທະໃນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມບໍາລຸງຮກັສາປະຈາໍປີຕາມລະບຽບ
ໃຫທ້ະນາຄານ ເຖງິແມ່ນວ່າບດັດັ່ ງກ່າວຈະຢູ່ໃນສະຖານະໝດົອາຍຸ ຫຼ ື ລໍຖາ້ການຕໍ່ ອາຍຸ ແຕ່ຍງັບໍ່ ໄດຖ້ກືລະບບົປິດ
ບດັ. ລະບບົທະນາຄານຈະຢຸດຕກິານຄດິໄລ່ຄ່າທໍານຽມບ າລຸງຮກັສາປະຈ າປີພາຍຫຼງັທີ່ ບດັໄດຖ້ກືປິດຖາວອນແລວ້. 
4. ໃນກໍລະນປິີດບດັຖາວອນ ທງັການສະເໜຈີາກເຈົາ້ຂອງບດັຫຼກືານຖກືປິດບດັໂດຍພາກສ່ວນທະນາຄານ, ເຈົາ້ຂອງ
ບດັຍງັມພີນັທະຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ລະບຽບເງ ື່ອນໄຂຂອງທະນາຄານຈນົກວ່າຈະຊໍາລະໜີຄ້ງົຄາ້ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ບດັຖືກ
ປິດສໍາເລດັ. 
5. ທະນາຄານມສີດິອາຍດັ, ຍກົເລກີການນໍາໃຊບ້ດັໃນກໍລະນດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
- ຫຼງັຈາກ 90 ວນັ ນບັແຕ່ມືຮ້ອດກໍານດົຊາໍລະໜີ ້ແຕ່ເຈົາ້ຂອງບດັບໍ່ ເຂົາ້ມາຊໍາລະໜີ ້ ຫຼ ື ຊໍາລະໜີສ່້ວນໃດສ່ວນໜຶ່ ງ
ແຕ່ໜອ້ຍກວ່າຈາໍນວນຍອດຕໍ່ າສຸດທີ່ ທະນາຄານກໍານດົໄວໃ້ນໃບແຈງ້ໜີຂ້ອງແຕ່ລະເດອືນ. 
- ເຈົາ້ຂອງບດັໄດໃ້ຊຈ່້າຍເກນີວງົເງນິທີ່ ທະນາຄານອະນຸມດັໃຫຕ້າມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສນັຍາທີ່ ຕກົລງົກນັໄວ.້ 
- ເຈົາ້ຂອງບດັລະເມດີລະບຽບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂກ່ຽວກບັການນໍາໃຊບ້ດັ ຫຼ ືລະເມດີກດົໝາຍຂອງລດັທີ່ ມຜີນົສະທອ້ນ
ເຖງິການນໍາໃຊບ້ດັ ແລະ ບນັດາກໍລະນຕ່ີາງໆທີ່ ພວົພນັເຖິງການປອມແປງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ. 
- ທະນາຄານສາມາດຮຽກເກບັບດັຄນືບໍ່ ວ່າເວລາໃດກໍ່ ຕາມ ແຕ່ຈະແຈງ້ຢ່າງເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບດັ
ຊາບເຫດຜນົໃນການເກບັບດັຄນືຂອງທະນາຄານ. 
6. ກໍລະນບີດັເສຍ, ຖກືລກັ, ຫຼ ືສງົໃສວ່າເລກບດັ ແລະ ເລກລະຫດັບດັຂອງຕນົມຄີນົອື່ ນຮູ ້ຕອ້ງປະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 
- ເຈົາ້ຂອງບດັຕອ້ງລ໋ອກບດັໄວຜ່້ານ BCELOne ຫຼ ື ໂທຫາ Call Center 1555 ໂດຍກງົເພື່ ອລ໋ອກບດັໃຫ.້ ຫຼງັ
ຈາກນັນ້ຕອ້ງເຂົາ້ໄປແຈງ້ ທຄຕລ ທີ່ ຢູ່ໂດຍດ່ວນເພື່ ອປະກອບເອກະສານຂໍອອກບດັໃໝ່ ພອ້ມທງັຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ 
ແລະ ຕອ້ງສົ່ ງບດັເກົ່ າຄນືໃຫ ້ທຄຕລ ເພື່ ອທໍາລາຍ (ຖາ້ມ)ີ. 
7.ຖາ້ຫາກລູກຄາ້ຕອ້ງການຍກົເລກີການສະໝກັ ແລະ ນາໍໃຊບ້ດັ ບໍ່ ວ່າໃນກໍລະນໃີດໆກໍ່ ຕາມ, ທຄຕລ ຈະບໍ່ ສົ່ ງຄນື
ຄ່າທໍານຽມທີ່ ໄດຫ້ກັໄປແລວ້ໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້ໃນທຸກກໍລະນ.ີ 
- ກໍລະນປິີດບດັບໍ່ ມບີດັມາສົ່ ງຄນື, ທຄຕລ ຈະເກບັຄ່າທໍານຽມຕາມລະບຽບທີ່ ໄດປ້ະກາດໃຊໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ. 
ມາດຕາ 9: ການດັດແກ�ສັນຍາ 
1 .ທະນາຄານມສີດິດດັແກເ້ງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງສນັຍາສະບບັນີ(້ລວມທງັການເພີມ້ເງ ື່ອນໄຂໃໝ່ຫຼກືານປ່ຽນແທນ
ເງ ື່ອນໄຂເກົ່ າ). ເຈົາ້ຂອງບດັສາມາດເຂົາ້ຕດິຕາມເວບັໄຊຂອງທະນາຄານເພື່ ອອ່ານເງ ື່ອນໄຂສນັຍາສະບບັໃໝ່ ເຊີ່ ງ
ເງ ື່ອນໄຂສນັຍາສະບບັໃໝ່ນີຈ້ະຖກືນໍາໃຊປ່້ຽນແທນເງ ື່ອນໄຂສນັຍາສະບບັເກົ່ າ. 
2.ຖາ້ເຈົາ້ຂອງບດັບໍ່ ເຫນັດໃີນການດດັແກສ້ນັຍາ, ເຈົາ້ຂອງບດັມສີດິເຂົາ້ມາທະນາຄານເພື່ ອສະເໜຂີຍໍກົເລກີການນໍາ
ໃຊບ້ດັຢ່າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ຖາ້ເຈົາ້ຂອງບດັບໍ່ ໄດແ້ຈງ້ ແລະ ຍງັສບືຕໍ່ ນໍາໃຊບ້ດັດັ່ ງກ່າວຫຼງັການດດັແກສ້ນັຍາ
ແມ່ນຖວ່ືາເຈົາ້ຂອງບດັຍອມຮບັການດດັແກເ້ງ ື່ອນໄຂສນັຍາທງັໝດົ. 
ມາດຕາ 10: ກົດໝາຍອ�າງອີງກ�ຽວກັບການແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງ 
1. ສນັຍາສະບບັນີໄ້ດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກກດົໝາຍຂອງປະເທດ ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ບນັດາລະບຽບກ່ຽວກບັການ
ອອກບດັ, ການນໍາໃຊ ້ແລະ ຊໍາລະສະສາງບດັເດບດິ ແລະ ບດັເຄຼດດິສາກນົ. 
2. ຖາ້ຫາກມຂີໍຂ້ດັແຍ່ງເກດີຂຶນ້ ທງັສອງຝ່າຍຈະເຂົາ້ຮ່ວມແກໄ້ຂ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍເຈລະຈາຕກົລງົກນັເສຍກ່ອນ, 
ກໍລະນທີີ່ ບໍ່ ສາມາດຕກົລງົກນັໄດ ້ຫຼ ືແກໄ້ຂບໍ່ ສໍາເລດັ ແຕ່ລະຝ່າຍສາມາດນໍາຄະດຂີຶນ້ຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ເພື່ ອດໍາເນນີການແກໄ້ຂຕາມຂັນ້ຕອນ.  
ມາດຕາ 11: ຂ�້ບັງຄັບໃຊ�ຂອງເຈົ້າຂອງບັດ 
- ສນັຍາສະບບັນີມ້ ີ01 ໜາ້ ແລະ ໄດເ້ຮດັເປັນ 02 ສະບບັ ເຊິ່ ງມເີນືອ້ໃນອນັດຽວກນັ; ຄູ່ ສນັຍາໄດກ້ວດກາ, ເຂົາ້ໃຈ 
ແລະ ຍອມຮບັທຸກໆເນືອ້ໃນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສນັຍາ ແລະ ຮບັຮອງວ່າຖກືຕອ້ງຕາມຈດຸປະສງົແລວ້ຈຶ່ ງພອ້ມ
ກນັລງົລາຍເຊນັໄວເ້ພື່ ອເປັນຫຼກັຖານໃນການປະຕບິດັຕໍ່ ໄປ. 
-  ສນັຍາສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ມືລ້ງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ. 
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