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25. ການເປດີບຼັນຊຊີ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຂອງຜູື່ ລງົທນຶ 
ຖຸ້າທື່ ານຕ ຸ້ອງການຊ ຸ້ຮ ຸ້ນ-ຂາຍຮ ຸ້ນ ຢູື່  ຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ (ຕລຊລ) ທື່ ານຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ເປດີ 2 ບຼັນຊ ີຄ : ບຼັນຊີ

ເງນິຝາກ (ກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ  ເງນິຝາກປະຢຼັດ) ແລະ ບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບ ຕາມຂຼັ ຸ້ນຕອນ1 ດຼັື່ ງລ ື່ ມນີ ຸ້: 
 ເປດີບຼັນຊເີງນິຝາກ (ເງນິກບີ): 
1) ສໍາລຼັບບ ກຄນົລາວ: 
 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສໍາມະໂນຄວົ. 
2) ສໍາລຼັບນຕິບິ ກຄນົລາວ: 
 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົ ແລະ/ຫຼ  ສໍາມະໂນຄວົ ທີື່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງຜູື່ ທີື່ ຖ ກມອບສດິໃຫ ຸ້ເປຼັນຕວົ

ແທນ; 
 ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ (ສະບຼັບປລີ ຸ້າສ ດ); 
 ໃບມອບສດິ (ຖຸ້າມ)ີ. 
3) ສໍາລຼັບບ ກຄນົຕື່ າງປະເທດ: 
 ສໍາເນາົໜຼັງສ ເດນີທາງ ແລະ ບຼັດແຮງງານ ຢູື່  ສປປ ລາວ (ໃນກລໍະນບໍີື່ ອາໃສຢູື່  ສປປ ລາວ ແມື່ ນບໍື່ ຈາໍເປຼັນ

ຕ ຸ້ອງມບີຼັດແຮງງານ ຢູື່  ສປປ ລາວ); 
 “ໃບຢຼັ ຸ້ງຢ ນຂຶ ຸ້ນທະບຽນຂອງຜູື່ ລງົທນຶຕື່ າງປະເທດ” ທີື່ ອອກໃຫ ຸ້ໂດຍຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ (ໃນກໍລະນບໍີື່ ອາ

ໃສຢູື່  ສປປ ລາວ). 
4) ສໍາລຼັບນຕິບິ ກຄນົຕື່ າງປະເທດ: 
 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົ ແລະ/ຫຼ  ສ າມະໂນຄວົ ທີື່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງຜູື່ ທີື່ ຖ ກມອບສດິໃຫ ຸ້ເປຼັນຕວົ

ແທນ; 
 ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ (ສະບຼັບປລີ ຸ້າສ ດ); 
 ສໍາເນາົໃບອະນ ຍາດລງົທນຶຕື່ າງປະເທດ (ໃນກລໍະນ ີນຕິບິ ກຄນົເຄ ື່ ອນໄຫວທ ລະກດິ ຢູື່  ສປປ ລາວ); 
 “ໃບຢຼັ ຸ້ງຢ ນຂຶ ຸ້ນທະບຽນຂອງຜູື່ ລງົທນຶຕື່ າງປະເທດ” ທີື່ ອອກໃຫ ຸ້ໂດຍຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ (ໃນກລໍະນບໍີື່ ອາ

ໃສຢູື່  ສປປ ລາວ); 
 ໃບມອບສດິ (ຖຸ້າມ)ີ. 

 
 ເປດີບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບ: 
1) ສໍາລຼັບບ ກຄນົລາວ:  
 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົ 1 ສະບຼັບ;  
 ສໍາເນາົປຶ ຸ້ມບຼັນຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ  ເງນິຝາກປະຢຼັດ ທີື່ ເປດີກຼັບທະນາຄານຕວົແທນ 1 ສະບຼັບ;  
 ສຼັນຍາແຕື່ ງຕຼັ ຸ້ງນາຍໜຸ້າຊ ຸ້-ຂາຍຫຼຼັກຊຼັບ   ສະບຼັບ. 
2) ສໍາລຼັບນຕິບິ ກຄນົລາວ:  
 ມະຕກິອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານໃຫ ຸ້ເປດີບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບກຼັບບໍລສິຼັດຫຼຼັກຊຼັບ (ຍກົເວຼັ ຸ້ນບໍລສິຼັດຈາໍກຼັດຜູື່ ດຽວ) 1 

ສະບຼັບ; 
 ລາຍຊ ື່ ຄະນະບໍລຫິານ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນຂອງບໍລສິຼັດ 1 ສະບຼັບ; 
 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົຜູື່ ອໍານວຍການ ພ ຸ້ອມເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກຕ ຸ້ອງຈາກເຈົ ຸ້າຂອງບຼັດ 2 ສະບຼັບ; 

                                                           
1 ອງີຕາມຂໍ ຸ້ມູນການເປີດບຼັນຊເີງນິຝາກ ແລະ ບຼັນຊຫີຼ ຼັກຊຼັບ ຈາກ: www.bcel-kt.com 
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 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົຂອງຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ພ ຸ້ອມເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກຕ ຸ້ອງຈາກເຈົ ຸ້າຂອງບຼັດ 2 
ສະບຼັບ (ໃນກລໍະນຜູີ ຸ້ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນບໍື່ ແມື່ ນຜູ ຸ້ອໍານວຍການ); 

 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົຂອງຜູື່ ໄດ ຸ້ຮຼັບສດິໃນການເຄ ື່ ອນໄຫວບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບ ພ ຸ້ອມເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກຕ ຸ້ອງ
ຈາກເຈົ ຸ້າຂອງບຼັດ 2 ສະບຼັບ (ໃນກລໍະນ ີຜູື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບບໍື່ ແມື່ ນຜູື່ ອໍານວຍການ); 

 ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫຼ  ໃບທະບຽນກອງທນຶ (ໃນກລໍະນເີປຼັນກອງທນຶ)  ເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົ
ຖ ກຕ ຸ້ອງກຼັບສະບຼັບແທ ຸ້ໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລສິຼັດ 1 ສະບຼັບ; 

 ສໍາເນາົກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລສິຼັດເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລສິຼັດເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກ ຕ ຸ້ອງ
ກຼັບສະບຼັບແທ ຸ້ໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລສິຼັດ 1 ສະບຼັບ; 

 ສຼັນຍາແຕື່ ງຕຼັ ຸ້ງນາຍໜຸ້າຊ ຸ້-ຂາຍຫຼຼັກຊຼັບ ເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ  ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລິ
ສຼັດ 3 ສະບຼັບ; 

 ໃບຄໍາຮ ຸ້ອງຂໍເປດີບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບ ເຊຼັນໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລສິຼັດ 1 
ສະບຼັບ; 

 ສໍາເນາົປຶ ຸ້ມບຼັນຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ  ເງນິຝາກປະຢຼັດ ທີື່ ເປດີກຼັບທະນາຄານຕວົແທນ 1 ສະບຼັບ; 
 ໃບມອບສດິໃຫ ຸ້ຜູື່ ຕື່ າງໜ ຸ້າມາເປດີບຼັນຊແີທນເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາ

ບໍລສິຼັດ 1 ສະບຼັບ (ໃນກລໍະນໃີຫ ຸ້ພະນຼັກງານເປຼັນຜູື່ ທໍາການເປີດບຼັນຊແີທນ); 
 ບຼັດປະຈາໍຕວົຜູື່  ໄດ ຸ້ຮຼັບສດິໃນການເປດີບຼັນຊ ີ ພ ຸ້ອມລາຍເຊຼັນ ຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກຕ ຸ້ອງຈາກເຈົ ຸ້າຂອງບຼັດ 1 

ສະບຼັບ. 
3) ສໍາລຼັບບ ກຄນົຕື່ າງປະເທດ: 
 ສໍາເນາົໜຼັງສ ຜື່ ານແດນ ເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກຕ ຸ້ອງຈາກເຈົ ຸ້າຂອງໜຼັງສ ເດນີທາງ 2 ສະບຼັບ; 
 ສຼັນຍາແຕື່ ງຕຼັ ຸ້ງນາຍໜຸ້າຊ ຸ້-ຂາຍຫຼຼັກຊຼັບ 4 ສະບຼັບ; 
 “ໃບຢຼັ ຸ້ງຢ ນການຂຶ ຸ້ນທະບຽນຂອງຜູື່ ລງົທນຶຕື່ າງປະເທດ” ທີື່ ອອກໃຫ ຸ້ໂດຍຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ 1 ສະບຼັບ; 
 ໃບຄໍາຮ ຸ້ອງຂໍເປດີບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບ 1 ສະບຼັບ; 
 ສໍາເນາົປຶ ຸ້ມບຼັນຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ  ເງນິຝາກປະຢຼັດ ທີື່ ເປດີກຼັບທະນາຄານຕວົແທນ 1 ສະບຼັບ. 
4) ສໍາລຼັບນຕິບິ ກຄນົຕື່ າງປະເທດ: 
 “ໃບຢຼັ ຸ້ງຢ ນການຂຶ ຸ້ນທະບຽນຂອງຜູື່ ລງົທນຶຕື່ າງປະເທດ” ທີື່ ອອກໃຫ ຸ້ໂດຍຕະຫຼາດຫຼຼັກຊຼັບລາວ 1 ສະບຼັບ; 
 ມະຕກິອງປະຊ ມສະພາບໍລຫິານໃຫ ຸ້ເປດີບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບກຼັບບໍລສິຼັດຫຼຼັກຊຼັບ (ຍກົເວຼັ ຸ້ນບໍລສິຼັດຈາໍກຼັດຜູື່ ດຽວ) 1 

ສະບຼັບ; 
 ລາຍຊ ື່ ຄະນະບໍລຫິານ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນຂອງບໍລສິຼັດ 1 ສະບຼັບ; 
 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົຜູື່ ອໍານວຍການ ພ ຸ້ອມເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກຕ ຸ້ອງຈາກເຈົ ຸ້າຂອງບຼັດ (ສໍາເນາົຮູບໃຫ ຸ້ຊຼັດ

ເຈນ) 2 ສະບຼັບ; 
 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົຂອງຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ພ ຸ້ອມເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກຕ ຸ້ອງຈາກເຈົ ຸ້າຂອງບຼັດ (ສໍາ

ເນາົຮູບໃຫ ຸ້ຊຼັດເຈນ) 2 ສະບຼັບ (ໃນກລໍະນຜູີ ຸ້ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນບໍື່ ແມື່ ນຜູ ຸ້ອໍານວຍການ); 
 ສໍາເນາົບຼັດປະຈາໍຕວົຂອງຜູື່ ໄດ ຸ້ຮຼັບສດິໃນການເຄ ື່ ອນໄຫວບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບ ພ ຸ້ອມເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກຕ ຸ້ອງ

ຈາກເຈົ ຸ້າຂອງບຼັດ (ສໍາເນາົຮູບໃຫ ຸ້ຊຼັດເຈນ) 2 ສະບຼັບ (ໃນກລໍະນ,ີ ຜູື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບບໍື່ ແມື່ ນຜູ ຸ້ອໍາ
ນວຍການ ); 

 ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫຼ  ໃບທະບຽນກອງທນຶ ( ໃນກລໍະນເີປຼັນກອງທນຶ )  ເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົ
ຖ ກຕ ຸ້ອງກຼັບສະບຼັບແທ ຸ້ໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລສິຼັດ 1 ສະບຼັບ; 
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 ສໍາເນາົກດົລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລສິຼັດເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລສິຼັດເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກ ຕ ຸ້ອງ
ກຼັບສະບຼັບແທ ຸ້ໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລສິຼັດ 1 ສະບຼັບ; 

 ສຼັນຍາແຕື່ ງຕຼັ ຸ້ງນາຍໜຸ້າຊ ຸ້-ຂາຍຫຼຼັກຊຼັບ ເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ  ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລິ
ສຼັດ 3 ສະບຼັບ; 

 ໃບຄໍາຮ ຸ້ອງຂໍເປດີບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບ ເຊຼັນໂດຍຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາບໍລສິຼັດ 1 
ສະບຼັບ; 

 ສໍາເນາົປຶ ຸ້ມບຼັນຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວຼັນ ຫຼ  ເງນິຝາກປະຢຼັດ ທີື່ ເປດີກຼັບທະນາຄານຕວົແທນ 1 ສະບຼັບ; 
 ໃບມອບສດິໃຫ ຸ້ຜູ ຸ້ຕື່ າງໜ ຸ້າມາເປດີບຼັນຊແີທນເຊຼັນຜູື່ ອໍານວຍການ ຫຼ  ຜູື່ ມອໍີານາດລງົລາຍເຊຼັນ ແລະ ຈໍ ຸ້າກາ

ບໍລສິຼັດ 1 ສະບຼັບ ( ໃນກລໍະນ ີໃຫ ຸ້ພະນຼັກງານເປຼັນຜູື່ ທໍາການເປດີບຼັນຊແີທນ ); 
 ບຼັດປະຈາໍຕວົຜູື່ ໄດ ຸ້ຮຼັບສດິໃນການເປດີບຼັນຊ ີ ພ ຸ້ອມລາຍເຊຼັນຢຼັ ຸ້ງຢ ນສໍາເນາົຖ ກຕ ຸ້ອງຈາກເຈົ ຸ້າຂອງບຼັດ 1 ສະ 

ບຼັບ. 
ການເປດີບຼັນຊເີງນິຝາກ ແລະ ບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບ ຜູື່ ລງົທນຶສາມາດຍ ື່ ນເອກະສານຂໍເປດີບຼັນຊເີຫຼົື່ ານຼັ ຸ້ນດ ຸ້ວຍຕນົ

ເອງ ຫຼ  ມອບສດິໃຫ ຸ້ທະນາຄານດູແລຊຼັບສນິໃນການເປດີບຼັນຊເີງນິຝາກ ແລະ ບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບ ແທນຕນົໄດ ຸ້. ພາຍຫຼຼັງຜູື່
ລງົທນຶມບີຼັນຊເີງນິຝາກ ແລະ ບຼັນຊຫຼີຼັກຊຼັບເປຼັນທີື່ ຮຽບຮ ຸ້ອຍແລ ຸ້ວ ຜູື່ ລງົທນຶສາມາດສົື່ ງຄໍາສຼັື່ ງຊ ຸ້-ຂາຍນາໍບໍລສິຼັດຫຼຼັກ
ຊຼັບໂດຍຜື່ ານ 4 ຊື່ ອງທາງ ຄ : ສົື່ ງຄໍາສຼັື່ ງຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໂດຍກງົທີື່ ໜື່ ວຍບໍລກິານຂອງບໍລສິຼັດຫຼຼັກຊຼັບ; ສົື່ ງຄໍາສຼັື່ ງຊ ຸ້-ຂາຍ
ຮ ຸ້ນຜື່ ານທາງໂທລະສຼັບ ຫຼ  ໂທລະສານ; ສົື່ ງຄໍາສຼັື່ ງຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຜື່ ານທາງອເີມວ ແລະ ສົື່ ງຄໍາສຼັື່ ງຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຜື່ ານລະບບົ
ຊ ຸ້-ຂາຍຮ ຸ້ນກຼັບທີື່  (Home Trading System). 

  




