
 

 

 

ຄາ່ບລໍກິານຊາໍລະພາຍໃນປະເທດ 
 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບລໍິການ ອດັຕາຄາ່ບລໍກິານ 
1 ຄາ່ບລໍກິານໂອນເງນິເດອືນ:   

1.1 ສັັ່ງຈ່າຍຈາກບັນຊໜີ ັ່ງໄປເຂ ົ້າຫຼາຍບັນຊໃີນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ
ລັດຖະກອນ  

ບໍັ່ເກັບ 

1.2 ລາຍການໂອນເງິນເດອືນຂອງບນັດາໂຄງການ,ບລໍິສດັ,ຫ້າງຮ້ານຕາ່ງໆ 
(ທີັ່ບໍັ່ແມ່ນລັດຖະກອນ) ຜ່ານປອ່ງບລໍກິານເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກລກູ
ຄ້າທຄຕລຢູພ່າຍໃນແຂວງດຽວກັນຫືຼຕ່າງແຂວງ 

 
1.000 ກີບ, 0,2 ໂດລາ, 5 ບາດ/ລາຍການຜູູ້ຮບັເງິນ 

1.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູ່ຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ບັນຊ ີ

1.4 ກລໍະນລີກູຄ້ານໍາແຊັກຕ່າງທະນາຄານມາໂອນ:  

1.4.1 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູ ່ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
        ຫືຼ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 

- ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ແຊັກ 
- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ/ບັນຊ ີ

1.4.2 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູສ່າຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄືັ່ອຄ່າຍຂອງ 
ທຄຕລ 

- ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ແຊັກ 
- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ ,50 ບາດ/ບນັຊ ີ

1.4.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູຕ່່າງທະນາຄານ - ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ແຊັກ 
- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ,  70 ບາດ/ບັນຊ ີ

2 ຄ່າບໍລກິານໂອນເງິນໃຫູ້ແກູ້ຜູູ້ສະໜອງລາຍຍ່ອຍຂອງລກູຄ້າ (ເປັນ List) :  

2.1 ລາຍການໂອນເງິນ 1 ໜີົ້ 2 ມີຂ ົ້ນໄປທີັ່ບໍັ່ແມ່ນການໂອນເງິນເດອືນເຂ ົ້າ
ບັນຊີເງິນຝາກລູກຄ້າ ທຄຕລ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 

1.000 ກີບ, 0,2 ໂດລາ, 5 ບາດ/ຕໍັ່ລາຍການຜູູ້ຮບັເງິນ 

2.2 ລາຍການໂອນເງິນ1 ໜີົ້ 2 ມີຂ ົ້ນໄປທີັ່ບໍັ່ແມ່ນການໂອນເງິນເດອືນເຂ ົ້າ
ບັນຊີເງິນຝາກລູກຄ້າ ທຄຕລ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ 

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ/ຕໍັ່ລາຍການຜູູ້ຮັບເງິນ 

2.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູ່ຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ບັນຊ ີ

2.4 ກລໍະນລີກູຄ້ານໍາແຊັກຕ່າງທະນາຄານ ມາໂອນເງິນໃຫູ້ແກຜູູ່້ສະໜອງ
ລາຍຍ່ອຍຂອງລູກຄ້າ: 

 

2.4.1 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູ ່ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫືຼ  
ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 

- ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ແຊັກ 
- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ/ບັນຊ ີ

2.4.2 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູສ່າຂາຕ່າງແຂວງ ພາຍໃນເຄືັ່ອຄ່າຍຂອງ 
ທຄຕລ 

- ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ແຊັກ 
-ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ/ບັນຊ ີ

2.4.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູຕ່່າງທະນາຄານ - ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ແຊັກ 
-ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ບັນຊ ີ

3 ການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ  
3.1 ໂອນເງິນເຂ ົ້າ-ອອກໂດຍໃບສັັ່ງຈ່າຍ ຫືຼ Online  
       ເພືັ່ອຈ່າຍຢູສ່າຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄືອຄ່າຍ ທຄຕລ 

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ /ລາຍການ 

3.2 ໂອນລະຫວ່າງສາຂາ ຫືຼ ໜ່ວຍບໍລກິານພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ  
       ຫືຼ ໂອນຜ່ານລະບ ບ ATM 

ບໍັ່ເກັບ 

3.3 ໂອນລອຍລະຫວ່າງເຄືອຄ່າຍ ທຄຕລ  
3.3.1ໂອນລອຍດວ້ຍການມອບເງິນສ ດ 0,05%  

ຕໍັ່າສຸດ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ລາຍການ 
ສູງສຸດ 200.000ກບີ, 25 ໂດລາ,880 ບາດ/ລາຍການ 

3.3.2ໂອນລອຍ (ຕດັຈາກບັນຊຕີ ົ້ນທາງຮັບເງິນສ ດປາຍທາງ) 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ /ລາຍການ 
3.4 ດັດແກູ້ການໂອນລອຍລະຫວ່າງເຄືອຄ່າຍ ທຄຕລ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ລາຍການ 



 

 

 

 

3.5 ໂອນເງິນເຂ ົ້າທີັ່ພ ວພັນກບັທະນາຄານອືັ່ນ (ດວ້ຍອາວ,ີ ແຊັກເງິນສ ດ, 
ແຊັກທີັ່ຢັົ້ງຢືນແລູ້ວ, NPS, FCC ແລະ ອືັ່ນໆ) 

15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ/ລາຍການ 

4 ໂອນເງນິເຂ ົ້າບນັຊເີງນິຝາກຂອງທະນາຄານທລຸະກດິອືັ່ນທີັ່ຝາກຢູ່ ທຄຕລ 
ແລະ ການໂອນເງນິໄປເຂ ົ້າບນັຊຢີູທ່ະນາຄານທລຸະກດິອືັ່ນ, ອອກແຊກັ
ເງນິສ ດ, ຢັົ້ງຢນືແຊກັ (VISA Cheque), NPS ແລະ FCC  ຜາ່ນປອ່ງ
ບລໍກິານ 

 

 4.1 ສະກນຸເງນິກບີ  
 4.1.1 ຈ ານວນເງິນ   200.000.000 ກີບລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ /ລາຍການ 
 4.1.2 ຈ ານວນເງິນ   200.000.001-500.000.000 ກີບ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ /ລາຍການ 
 4.1.3 ຈ ານວນເງິນ   500.000.001-1.000.000.000 ກີບ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ/ລາຍການ 
 4.1.4 ຈ ານວນເງິນ   1.000.000.001-5.000.000.000 ກີບ 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ/ລາຍການ 
 4.1.5 ຈ ານວນເງິນ   5.000.000.001 ກີບ ຂ ົ້ນໄປ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ/ລາຍການ 

 4.2 ສະກນຸເງນິໂດລາ  
 4.2.1 ຈ ານວນເງິນ   50.000 ໂດລາ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ /ລາຍການ 
 4.2.2 ຈ ານວນເງິນ   50.0001-100.000 ໂດລາ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ /ລາຍການ 
 4.2.3 ຈ ານວນເງິນ   100.001-500.000 ໂດລາ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ/ລາຍການ 
 4.2.4 ຈ ານວນເງິນ   500.001-1.000.000 ໂດລາ 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ/ລາຍການ 
 4.2.5 ຈ ານວນເງິນ   1.000.001 ໂດລາ ຂ ົ້ນໄປ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ/ລາຍການ 

 4.3 ສະກນຸເງນິບາດ  
 4.3.1 ຈ ານວນເງິນ   500.000 ບາດ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ /ລາຍການ 
 4.3.2 ຈ ານວນເງິນ   500.001-1.000.000 ບາດ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ /ລາຍການ 
 4.3.3 ຈ ານວນເງິນ   1.000.001-5.000.000 ບາດ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ/ລາຍການ 
 4.3.4 ຈ ານວນເງິນ   5.000.001-10.000.000 ບາດ 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ/ລາຍການ 
 4.3.5 ຈ ານວນເງິນ   10.000.001 ບາດ ຂ ົ້ນໄປ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ/ລາຍການ 

5 ມອບເງນິສ ດເຂ ົ້າບນັຊເີງນິຝາກຂອງທະນາຄານທລຸະກດິອືັ່ນທີັ່ຝາກຢູ ່
ທຄຕລ ແລະ ມອບເງນິສ ດໄປເຂ ົ້າບນັຊຢີູທ່ະນາຄານທລຸະກດິອືັ່ນ 

 

 5.1 ສະກນຸເງນິກບີ  
 5.1.1 ຈ ານວນເງິນ   100.000.000 ກີບ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ /ລາຍການ 
 5.1.2 ຈ ານວນເງິນ   100.000.001-500.000.000 ກີບ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ /ລາຍການ 
 5.1.3 ຈ ານວນເງິນ   500.000.001-1.000.000.000 ກີບ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ/ລາຍການ 
 5.1.4 ຈ ານວນເງິນ   1.000.000.001-5.000.000.000 ກີບ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ລາຍການ 
 5.1.5 ຈ ານວນເງິນ   5.000.000.001 ຂ ົ້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ລາຍການ 

 5.2 ສະກນຸເງນິໂດລາ  
 5.2.1 ຈ ານວນເງິນ   10.000 ໂດລາ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ /ລາຍການ 
 5.2.2 ຈ ານວນເງິນ   10.001-50.000 ໂດລາ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ /ລາຍການ 
 5.2.3 ຈ ານວນເງິນ   50.001-100.000 ໂດລາ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ/ລາຍການ 
 5.2.4 ຈ ານວນເງິນ   100.001-500.000 ໂດລາ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ລາຍການ 
 5.2.5 ຈ ານວນເງິນ   500.001 ໂດລາ ຂ ົ້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ລາຍການ 

 5.3 ສະກນຸເງນິບາດ  
 5.3.1 ຈ ານວນເງິນ   500.000 ບາດ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ /ລາຍການ 
 5.3.2 ຈ ານວນເງິນ   500.001-1.000.000 ບາດ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ /ລາຍການ 
 5.3.3 ຈ ານວນເງິນ   1.000.001-3.000.000 ບາດ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ/ລາຍການ 
 5.3.4 ຈ ານວນເງິນ   3.000.001-5.000.000 ບາດ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ລາຍການ 
 5.3.5 ຈ ານວນເງິນ   5.000.000 ບາດ ຂ ົ້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ລາຍການ 

6 ຖອນເງິນສ ດຈາກແຊກັວິຊາ ຫືຼ ແຊກັເງິນສ ດຕ່າງທະນາຄານໃນວ ງເງິນສູງ 
ຖອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 10.000 ໂດລາ, 300.000 ບາດຂືົ້ນໄປ.(ຖ້າສະ
ໜອງໄດູ້) 

0,05%,  
ຕໍັ່າສຸດ 6 ໂດລາ, 200 ບາດ 

ສູງສຸດ 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ລາຍການ 



 

 

 

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄາ່ທໍານຽມໂດຍບໍັ່ຕ້ອງແຈູ້ງລວ່ງໜ້າ 
 

7 ໂອນເງິນຈາກບັນຊຝີາກປະຢດັຫາບັນຊກີະແສລາຍວັນ (Link Me 
Account) 

5.000 ກີບ/ລາຍການ  

8 ດັດແກູ້ການຊໍາລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ ຜດິບນັຊ ີ(ຄ່ານໍົ້າ, ຄ່າໄຟຟູ້າ ແລະ 
ອືັ່ນໆ) ສະເພາະກໍລະນລີກູຄ້າຊໍາລະດ້ວຍຕ ນເອງຜ່ານ i-Bank, BCEL 
One, ATM… 

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ/ລາຍການ 


