ພິທເີ ຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໂຄງການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມຜໂູ້ ດຍສານ ແລະ ພາຫະນະ
ແບບເອເລັກໂທຣນິກ (Smart VAT ໄລຍະທີ 2) ຂອງດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I
ລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ແລະ ທະນາຄານການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທີນ
ີ່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17/08/2018

ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018, ທີີ່ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດູ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບຄ່າ
ທໍ ານຽມຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະແບບເອເລັ ກໂທຣນິ ກ (Smart VAT ໄລຍະທີ 2) ຂອງດ່ ານພາສີ ສາກົ ນ ຂົ ວ ມິ ດຕະພາບ I
ລະຫວ່າງ ກົມພາສີອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ). ຕາງໜູ້າລົງນາມໃນຄັັ້ງ
ນີັ້ໂດຍ ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ, ຮັກສາການຫົວໜູ້າກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ພຂົງ ຈັນ ທະຈັກ, ຜູ້ອານວຍການ
ໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ . ໃຫູ້ ກຽດເຂົັ້າຮ່ວ ມເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍ ຄະນະກົ ມ, ຄະນະພະແນກ ຂອງ
ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ, ຄະນະອໍານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະສນ ແລະ ສາຂາ ຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຂອງກົມພາສີ ແລະ ທຄຕລ ພູ້ອມທັງສືີ່ມວນຊົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກໍ່ໄດູ້ເຂົັ້ າຮ່ວມຢ່າງພູ້ອມພຽງ.

ຮບພາບ: ການເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມື, ຕາງໜູ້າລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ (ຊູ້າຍມື) ແລະ ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ (ຂວາມື)

ການບລິການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ (ຫຼື Bill Payment) ຂອງ ທຄຕລ ໄດູ້ເລີີ່ມໃຫູ້ບລິການ
ທໍາອິດໃນປີ 2009 ເຊິີ່ງເປັນບລິການ ທີີ່ມີການຊົມໃຊູ້ຫຼາຍ. ປະຈຸບັນ ທຄຕລ ໄດູ້ໃຫູ້ບລິການຮ່ວມກັບ 24 ພາກສ່ວນມີ ບັນດາ
ບລິສັດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ພິເສດກໍ່ແມ່ນການຮ່ວມມືກັບກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ. ເຊິີ່ງ
ປະກອບມີການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ, ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າພາສີອາກອນ, ຄ່າເຄໂບ, ບັດນໍໍ້າມັນ, ຄ່າບັດຂູ້າມຂົວ ມິດຕະພາບລາວໄທແຫ່ງທີີ່ I ແລະ ຊາລະຄ່າງວດເຊົົ່າສິນເຊືີ່ອ.
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ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດູ້ເຊັນສັນຍາ ວ່າດູ້ວຍການພັດທະນາລະບົບຈັດເກັບອາກອນມນຄ່າເພີີ່ມເຄືີ່ອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົັ້າ ແລະ ຄ່າ
ທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານ, ພາຫະນະເຂົັ້າ-ອອກ ທີີ່ດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2017, ເປັນໄລຍະເກືອບ 01
ປີຜ່ານມານັັ້ນ ການຈັດເກັບອາກອນມນຄ່າເພີີ່ມເຄືີ່ອງຕິດຕົວຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົັ້າ ເຫັນວ່າມີຜົນຕອບຮັບທີີ່ດີ ສູ້າງຄວາມສະດວກໃຫູ້
ແກ່ບັນດາພະນັກງານ ແລະ ລກຄູ້າຜູ້ຊົມໃຊູ້ ສູ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ງົບປະມານ ທັງມີ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ວ່ອງໄວ. ພູ້ອມກັນນັັ້ນ, ກົມພາສີ
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທຄຕລ ກໍ່ໄດູ້ຂຸູ້ນຂູ້ຽວ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຮ່ວມກັນ ໃນການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມ
ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະ ແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ ຂອງດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I ແລະ ສຸມໃສ່ການຮ່າງສັນຍາຍ່ອຍຂຶັ້ນເພືີ່ອ
ເປັນການກໍານົດຫຼັກການ, ຂອບເຂດເນືັ້ອໃນ ແລະ ລາຍລະອຽດອືີ່ນໆຂອງການຮ່ວມມືກັນຂຶັ້ນ.
ຈາກໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມື-ປະສານສົມທົບກັນທີີ່ດີ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກົມພາສີ ແລະ ທຄຕລ ກໍ່ໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບກັນ ກໍານົດການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໃນ “ໂຄງການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະ
ແບບເອເລັກໂທຣນິກ (Smart VAT ໄລຍະທີ 2) ຂອງດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I ລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ
ແລະ ທະນາຄານການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ” ຂຶັ້ນໃນຄັັ້ງນີັ້.
ລະບົບດັົ່ງກ່າວຈະໄດູ້ນໍາໃຊູ້ຕູ້ບລິການອັດຕະໂນມັດ (Kiosk) ຈໍານວນ 10 ຕູ້ ເພືີ່ອຄິດໄລ່ ແລະ ຮັບຊໍາລະຄ່າທໍານຽມສໍາລັບ
ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະ ທີີ່ເດີນທາງເຂົັ້າ-ອອກປະເທດ ຜ່ານທາງດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍຕູ້
ບລິການອັດຕະໂນມັດດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນສາມາດສະແກນ ປື້ມຜ່ານແດນ, ພາສປອດ ແລະ ເອກະສານລົດ ເພືີ່ອຄິດໄລ່ຄ່າບລິການ ແລະ
ສາມາດຊໍາລະດູ້ວຍເງິນສົດ, ບັດ ATM ທຄຕລ, ຜ່ານ ແອັບພລີເຄຊັນ BCEL One ແລະ ຜ່ານຕູ້ອັດຕະໂນມັດໄດູ້ ທັນທີ ເຊິີ່ງຈະ
ໄດູ້ມີການທົດລອງນໍາໃຊູ້ ໃນກາງເດືອນ ຕຸລາ ແລະ ເປີດນໍາໃຊູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ ເດືອນ ພະຈິກ 2018 ນີັ້ .
ການເຊັນສັນຍາໃນຄັັ້ງນີັ້ ຖືເປັນການຮ່ວມມືທີີ່ດີອີກຄັັ້ງ ລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທຄຕລ ໃນການຈັດເກັ ບ
ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເກັບຄ່າທໍານຽມສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະທີີ່ເດີນທາງເຂົັ້າ-ອອກປະເທດ
ໃຫູ້ສະດວກ ວ່ອງໄວ ທັນສະໄໝ ແລະ ຊ່ວຍໃຫູ້ການເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານລັດ ມີປະສິດທິຜົນຍິີ່ງຂຶັ້ນ.
ນະໂອກາດນີັ້ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສງມາຍັງກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ທີີ່ໃຫູ້ຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນ ແລະ ເລືອກໃຊູ້
ບລິການຂອງ ທຄຕລ ແລະ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງລກຄູ້າທຸກທ່ານທີີ່ນໍາໃຊູ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບລິການ ຂອງ ທຄຕລ
ຕະຫຼອດມາ. ທຄຕລ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການບລິການໃຫູ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ຊໍາລະສະສາງ ແລະ ການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຂອງລກຄູ້າໃນຍຸກແຫ່ງການບລິການທະນາຄານແບບດີຈີຕ.
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ຮບພາບ: ບັນຍາກາດພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທະນາຄານການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັັ້ນໃຈ
Facebook: BCEL Bank, Website: www.bcel.com.la
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