
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານຊ າລະກັບຕາ່ງປະເທດ 
 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

1 ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕນິກ EFT 0,1%, ຕ ່າສຸດ 5 ໂດລາ, ສູງສຸດ 700 ໂດລາ 

+ ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ 

2 ການໂອນເງິນບາດອອກໄປໄທ 0,25%, ຕ ່າສຸດ 200 ບາດ, ສູງສຸດ 500 ບາດ,  

Charge OUR 1.300 ບາດ/ລາຍການ 
3 ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕນິກ EFTຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ 

ທະນາຄານທຸລະກິດ (MT202) 

0,05% ຕ ່າສຸດ 50.000 ກີບ, ສູງສຸດ 4.000.000 ກີບ 

+ ຄາ່ Swift 250.000 ກີບ/ລາຍການ 

4 ອອກແຊັກ ຫ ຼື Bank draft ທະນາຄານຕົວແທນຢູູ່ຕ່າງປະເທດ  0,1%, ຕ ່າສຸດ 5 ໂດລາ, ສູງສຸດ 700 ໂດລາ 
5 
 

ເງິນໂອນເຂົົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕນິກ EFT  

5.1 ເງິນໂອນເຂົົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕນິກ EFT ເຂົົ້າບັນຊີເງິນກີບຢູູ່ 
ທຄຕລ 

ບໍໍ່ເກັບ 

5.2 ເງິນໂອນເຂົົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕນິກ EFT ເຂົົ້າບັນຊີເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດຢູູ່ ທຄຕລ 

0.05%, ຕ ່າສຸດ 2 ໂດລາ, 60 ບາດ, 20 ຢວນ  

ສູງສຸດ 250 ໂດລາ, 7.500 ບາດ, 2.000 ຢວນ/ລາຍການ 

5.3 ເງິນໂອນເຂົົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕນິກ EFT ເພຼື່ອໂອນຕໍໍ່ໄປ
ທະນາຄານອຼື່ນ 

0.1%, ຕ ່າສຸດ 5 ໂດລາ, 150 ບາດ, 40 ຢວນ  

ສູງສຸດ 500 ໂດລາ, 15,000 ບາດ, 4.000 ຢວນ/ລາຍການ 
6 ໃບແລກເງິນຕ່າງປະເທດ/Outward Bills  

6.1 ຮັບຊຼືົ້ແຊັກເດີນທາງ (TC) ເປັນເງິນ USD 2%, ຕ ່າສຸດ 3 ໂດລາ, ສູງສຸດ 1.200 ໂດລາ 

6.2 ຮັບຊຼືົ້ແຊັກເດີນທາງ (TC) ແລກເປັນກີບ 1%, ຕ ່າສຸດ 1 ໂດລາ, ສູງສຸດ 500 ໂດລາ 

6.3 ຮັບຊຼືົ້ແຊັກເດີນທາງ(TC) ເງິນສະກຸນ EUR, GBP, CAD, AUD, CHF 2%, ຕ ່າສຸດ 3 ຂອງເງິນສະກຸນນັົ້ນ,  

ສູງສຸດ 1.200 ຂອງເງິນສະກຸນນັົ້ນ 

6.4 ແຊັກ Money Order, Demand Draft, Post Receipt (USD) 1%, ຕ ່າສຸດ 3 ໂດລາ, ສູງສຸດ 1.200 ໂດລາ 

6.5 ແຊັກ MoneyOrder, Demand Draft, Post Receipt ເງິນສະກຸນອຼື່ນ  

ທ່ີບໍໍ່ແມ່ນ USD 

1%, ຕ ່າສຸດ 5 ຂອງເງິນສະກຸນນັົ້ນ,  

ສູງສຸດ 1.200 ຂອງເງິນສະກຸນນັົ້ນ 

6.6 ຮັບສົົ່ງແຊັກຮຽກເກັບກ່ອນ 
- ເມຼື່ອຮຽກເກັບເງິນໄດ້ 

20 ໂດລາ/ໃບ  

0,1%, ຕ ່າສຸດ 2ໂດລາ, ສູງສຸດ 1.000 ໂດລາ 

6.7 ຮັບຊຼືົ້ແຊັກທະນາຄານອຼື່ນ (Bank Draft) 0,2%, ຕ ່າສຸດ 2 ໂດລາ, ສູງສຸດ 1.200 ໂດລາ 

6.8 ຮັບຊຼືົ້ແຊັກ (ສະຖານທູດຢ ີ່ປຸູ່ນ) 0,3%, ຕ ່າສຸດ 2 ໂດລາ, ສູງສຸດ 500 ໂດລາ 

+25 ໂດລາ (ຄ່າທ ານຽມທະນາຄານຢູູ່ຕ່າງປະເທດເກັບ) 

6.9 ຮັບຊຼືົ້ແຊັກທ່ີນ າສະເໜີຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ 0,3%, ຕ ່າສຸດ 2 ໂດລາ,ສູງສຸດ 500 ໂດລາ 

6.10 ຮັບຊຼືົ້ແຊັກເດີນທາງ (TC) ເງິນເຢັນ (JPY) 

 ເກັບຊຼືົ້ມູນຄ່າຕ ່າສຸດ10.000 ເຢັນ ຂ ົ້ນໄປ 

2%+1.000 JPY 

7 ກໍລະນີແຊັກເດັົ້ງ 20 ໂດລາ/ໃບ + ຄ່າທ ານຽມຢູູ່ຕ່າງປະເທດເກັບ 
8 ໜັງສຼືສິນເຊຼື່ອ ແລະ ລາຍການເອກະສານຮຽກເກັບ  

8.1 ວີຊາໃບຄ າໝັົ້ນສັນຍາ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢືນການຊ າລະສິນຄ້າຜ່ານທະນາຄານ 20,000 ກີບ/ສະບັບ 

8.2 ເອກະສານຮຽກເກັບແບບຈ່າຍທັນທີ ຫລຼື ຕາມກ ານົດເວລາ                                       20 ໂດລາ/ສະບັບ 
8.3 ເອກະສານຮຽກເກັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນ 20 ໂດລາ 



 

 

 

8.4 ປູ່ອຍເອກະສານ (D/A, D/P) 10 ໂດລາ 

8.5 ຮັບຊຼືົ້ເອກະສານ (D/A, D/P) 0,05%, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ, ສູງສຸດ 1.000 ໂດລາ 

8.6 ເອກະສານທ່ີຮຽກເກັບບໍໍ່ໄດ້ 10 ໂດລາ 

8.7 ຂະຫຍາຍວັນຄົບກ ານົດຊ າລະ 10 ໂດລາ 

8.8 ເອກະສານແບ່ງສ່ວນຊ າລະຫ າຍງວດ 5 ໂດລາ 

8.9 ຄັດຄ້ານການຈ່າຍເງິນ (Noting/Protesting/Storing)  10 ໂດລາ/ລາຍການ + ຄ່າສິົ້ນເປືອງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
9 ຊຼືົ້ຫ ຼຸດເອກະສານຮຽກເກັບ  

9.1 ຮັບຮອງຈ່າຍຕາມເອກະສານ 1,5%, ຕ ່າສຸດ 50 ໂດລາ 
10  ໜັງສຼືສິນເຊຼື່ອ (ສົົ່ງອອກ)  

10.1 ແຈ້ງໜັງສຼືສິນເຊ່ຼືອ / Advising Credits 20 ໂດລາ 

10.2 ແຈ້ງດັດແກ້ຫາລູກຄ້າໂດຍກົງ 10 ໂດລາ 

10.3 ແຈ້ງດັດແກ້ຫາລູກຄ້າໂດຍຜ່ານທະນາຄານອຼື່ນ 20 ໂດລາ 

10.4 ເພີ່ມການຢືນຢັນ / Comfirmation of Credits  ອີງຕາມການອະນຸມັດ, ຕ ່າສຸດ 50 ໂດລາ 
10.5 ດ າເນີນການໃນຖານະທ່ີເປັນທະນາຄານຜູ້ຈ່າຍເງິນ ຕ ່າສຸດ 50 ໂດລາ/ລາຍການ 

11 ສິນເຊຼືອທ່ີສາມາດໂອນໄດ້ / Transferable Credits  

11.1ໂອນໜັງສຼືສິນເຊຼືອແບບບໍໍ່ມີການຢືນຢັນ 0,1%, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ 

11.2ໂອນໜັງສຼືສິນເຊຼືອທີມີການຢືນຢັນ 0,1%, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ 
12 ຮັບຊຼືົ້ເອກະສານຮຽກເກັບພາຍໃຕ້ໜັງສຼືສິນເຊຼື່ອ  

12.1 ຄ່າທ ານຽມພ ົ້ນຖານ (ກ ານົດ 7 ວັນ) 

       ຖ້າກາຍ 7 ວັນແມ່ນເກັບຕາມດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 

0,2%, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ 

13 ຄ່າທ ານຽມເພີ່ມເຕີມ  

13.1ເອກະສານມີຂໍໍ້ຜິດພາດ 50 ໂດລາ 

13.2ຮັບຮອງເງຼື່ອນໄຂເບີກຖອນກັບ ທຄຕລ ໃນ ສປປ ລາວ 0,5%, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ 

13.3 ກວດກາເອກະສານ,ສົົ່ງຮຽກເກັບ 20 ໂດລາ/ລາຍການ 

13.4 ໄປສະນີ / ແຟັກ, ສະວິຟ ແລະ ຈັດສົົ່ງດ່ວນ ອີງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ 

 14 ສິນເຊຼື່ອເພຼື່ອການສົົ່ງອອກ (ຂ ົ້ນກັບການອະນຸມັດສິນເຊຼື່ອ)  

14.1 ກ່ອນການສົົ່ງອອກ ອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 

14.2 ຫ ງັການສົົ່ງອອກ ອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 

15 ໜັງສຼືສິນເຊຼື່ອ (ນ າເຂົົ້າ)  

15.1 ເປ ດໜັງສຼືສິນເຊຼື່ອມີເງິນສົດມັດຈ າ  0,1%/3 ເດຼືອນ, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ,ສູງສຸດ 100 ໂດລາ 

15.2 ເປ ດໜັງສຼືສິນເຊຼື່ອທ່ີນ າໃຊເ້ງິນກູ້ຢືມຂອງທຄຕລ 0,1%/3 ເດຼືອນ, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ,ສູງສຸດ 100 ໂດລາ 

15.3 ເປ ດໜັງສຼືສິນເຊຼື່ອທ່ີມີການຄ ້າປະກັນຈາກທະນາຄານກາງ,  

       ກະຊວງການເງິນ ຫ ຼື ນ າໃຊເ້ງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານ (ໃບສັົ່ງ
ຈ່າຍເງິນຈາກກະຊວງການເງິນ 

0,1%/3 ເດຼືອນ, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ,ສູງສຸດ 500 ໂດລາ 

15.4 ເປ ດໜັງສຼືສິນເຊຼື່ອທ່ີມີເງິນຝາກປະຈ າ ຫ ຼື ທະນາຄານທຸລະກິດອຼື່ນໆ  
ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຄ້ ້າປະກັນ 

0,2%/ ເດຼືອນ, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ 

16 ການດັດແກ້  
16.1ພຼືົ້ນຖານ 10 ໂດລາ 



 

 

 

16.2 ເພີ່ມຈ ານວນເງິນ ຄຼືກັບເປ ດໃໝ່ 

16.3ຂະຫຍາຍວັນໝົດກ ານົດ ຄຼືກັບເປ ດໃໝ່ 

17 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ  

17.1 ໄປສະນີ / ເມດ່ວນ ເກັບຕາມຕົວຈິງ 

17.2ໄປສະນີທ າມະດາ 5 ໂດລາ 

17.3ດັດແກ້ການໂອນເງິນອອກ 20 ໂດລາ/ຄັົ້ງ 

17.4 ລົບລ້າງການໂອນເງິນອອກ 20 ໂດລາ/ຄັົ້ງ 

17.5 ສະວິຟ SWIFT (ອອກໜັງສຼືສິນເຊຼື່ອ, ເງິນໂອນ, ດັດແກ້) 15 ໂດລາ 

17.6 ທວງສາຍເງິນໂອນຂາເຂົົ້າ 5 ໂດລາ 

17.7 ສົົ່ງເງິນຄຼືນໃຫ້ທະນາຄານຕົົ້ນທາງ 10 ໂດລາ, 15 AUD,10 EUR, 

13 EUR (ສະເພາະ BANQUE DE FRANCE) 
18 ຄ ້າປະກັນສິນຄ້າອອກສາງຢູູ່ດ່ານພາສີ  

18.1 ຂັົ້ນຕົົ້ນ 0,2% /3 ເດຼືອນ, ຕ ່າສຸດ 20 ໂດລາ, ສູງສຸດ 500 ໂດລາ 

18.2 ບໍລິການທຸກໆເຄິ່ງປ  1%, ຕ ່າສຸດ 10 ໂດລາ 

18.3 ປູ່ອຍໃບຂົນສົົ່ງທາງອາກາດ 20 ໂດລາ/ໃບ 

 19 ແຈ້ງໜັງສຼືຄ າ  ປະກັນ ຫ ຼື ດັດແກ້ໜັງສຼືຄ າ  ປະກັນ ຂອງທະນາຄານຕົວແທນ  200.000 ກີບ/ຄັົ້ງ 
20 ຄ່າບໍລິການຊຼືົ້-ຂາຍຄ າໃນບັນຊີ 35 ໂດລາ/ລາຍການ 
21 ຮັບຊຼືົ້ຄຼືນແຊັກ ຫ ຼື Bank Draft ທະນາຄານຕົວແທນຕ່າງປະເທດ 

ທ່ີອອກໂດຍ ທຄຕລ 
5 ໂດລາ/ໃບ 

 
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປູ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 
 


