
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານບດັ ວີຊາ Debit & Credit 

 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

1 ຄ່າສະມາຊິກ (ເສຍຄັັ້ງດຽວໃນເວລາສະໝັກ)  

 1.1 ບັດຄ າ (VISA GOLD)  

  ບັດຫ ັກ 30 ໂດລາ/ບດັ 

  ບັດເສີມ 20 ໂດລາ/ບດັ 

 1.2 ບັດມາດຕະຖານ (VISA CLASSIC)  

  ບັດຫ ັກ 25 ໂດລາ/ບດັ 

  ບັດເສີມ 15 ໂດລາ/ບດັ 

 1.3 ບັດ VISA DEBIT  

  ບັດຫ ັກ 15 ໂດລາ/ບດັ 

  ບັດເສີມ 12 ໂດລາ/ບດັ 

2 ຄ່າທ ານຽມ ບ າລຸງຮັກສາບັດປະຈ າປີ  
(ຖ້າຄ້າງຄ່າທ ານຽມເກີນ 6 ເດືອນ ບດັຈະຖືກປີດ ຫ  ືງດົການນ າ

ໃຊ)້ 

 

2.1 ບັດຄ າ (VISA GOLD)  
 ບັດຫ ັກ 40 ໂດລາ/ປີ 
 ບັດເສີມ 20 ໂດລາ/ປີ 

2.2 ບັດມາດຕະຖານ (VISA CLASSIC)  
 ບັດຫ ັກ 30 ໂດລາ/ປີ 
 ບັດເສີມ 10 ໂດລາ/ປີ 

2.3 ບັດ VISA DEBIT  
 ບັດຫ ັກ 25 ໂດລາ/ປີ 
 ບັດເສີມ 15 ໂດລາ/ປີ 

3 ດອກເບ້ຍກ ຢື້ມສ າລັບການນ າໃຊ້ບັດ Visa Credit ຂອງ ທຄຕລ  

3.1 ດອກເບ້ຍຈາກການຖອນເງິນສົດ 
(ນບັຈາກມືັ້ຖອນເງິນຮອດມືັ້ອອກ Statement) 

16%/ປີ, ຕ ່າສຸດ 1 ໂດລາ 

3.2 ດອກເບ້ຍຈາກການຖອນເງິນສົດ 
 (ກລໍະນີຄ້າງຊ າລະທັງໝດົ ຫ ື ສວ່ນໃດໜືື່ງ) 

16%/ປີ, ຕ ່າສຸດ 1 ໂດລາ 

3.3 ລາຍການຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ  
(ພາຍໃນກ ານົດທີື່ທະນາຄານອະນຍຸາດ) 

ບໍໍ່ເກັບ 

3.4 ລາຍການຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ  
(ກໍລະນີຄ້າງຊ າລະທັງໝົດ ຫ ື ສ່ວນໃດໜືື່ງ)  

16%/ປີ, ຕ ່າສຸດ 1 ໂດລາ 

4 ວົງເງນິຊ າລະສະສາງໜີັ້ຕ ່າສຸດໃນແຕ່ລະເດືອນ 10% ຂອງວົງເງິນນ າໃຊ້ 

5 ຄ່າທ ານຽມຊ າລະຕົັ້ນທຶນຊ້າ (ຂອງຍອດເຫ ືອຄ້າງຊ າລະ) 2%, ຕ ່າສຸດ 5 ໂດລາ  



 

 

 

6 ຄ່າທ ານຽມຖອນເງິນສົດ  

6.1 ໃນລະບົບ ATM ຂອງ ທຄຕລ  ບໍໍ່ເກັບ 

6.2 EDC ແລະ ນອກລະບົບ ATM ຂອງ ທຄຕລ (ຂ້າມເຄືອຄ່າຍ) 3%, ຕ ່າສຸດ 3 ໂດລາ 

7 ປ່ຽນແປງວົງເງິນບັດ Credit, ລາຍການລະ 80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ຄັັ້ງ 

8 ຄ່າທ ານຽມ Chargeback  

8.1 ຂະແໜງທົົ່ວໄປ 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ 

8.2 ຂະແໜງການບນິ, ໂຮງແຮມ, ລົດເຊົົ່າ, ເຮືື່ອສ າລານ 240.000 ກີບ, 30 ໂດລາ, 1.050 ບາດ, 210 ຢວນ/ລາຍການ 

9 ອອກບັດຄືນ, ຕໍໍ່ອາຍຸ ແລະ ຂໍອອກລະຫັດໃໝ ່  

9.1 ອອກບັດໃໝ ່(ກໍລະນີບດັເສຍ, ແຕກຫັກ ຫ  ືຕາມການ

ສະເໜີຂອງເຈົັ້າຂອງບັດ) 

120.000 ກີບ, 15 ໂດລາ, 530 ບາດ, 110 ຢວນ  
+ ຄ່າທ ານຽມຄ້າງຊ າລະ (ຖ້າມີ)/ບັດ 

9.2 ຕໍໍ່ອາຍຸບັດ (ນັບຈາກວັນໝົດອາຍຸຂອງບັດ)  
9.2.1 ພາຍໃນ 45 ວນັ ບໍໍ່ເກັບ 
9.2.2 ພາຍໃນ 1 ປີ ຟຣີຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ, 

 ເກັບຄ່າທ ານຽມບ າລຸງຮັກສາບັດປະຈ າປີຕາມປະເພດບັດ 
9.2.3 ເກີນ 1 ປີຂຶັ້ນໄປ ເກັບຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ  

ແລະ ເກັບຄ່າທ ານຽມບ າລຸງຮັກສາບັດປະຈ າປີຕາມປະເພດບັດ 
9.3 ອອກລະຫັດໃໝ ່ 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

10 ຄ່າທ ານຽມແຈ້ງບດັເສຍ  

10.1 ແຈ້ງບດັເສຍ ແລະ Update ບັດເຂົັ້າລາຍຊືບັດຫ້າມນ າໃຊ້ ບໍໍ່ເກັບ 

10.2 ແຈ້ງບດັເສຍໃນເວລາເຈົັ້າຂອງບັດຢ ່ຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານ
ສ ນບດັ VISA 

160.000 ກີບ, 20 ໂດລາ, 700 ບາດ, 140 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

11 ຄ່າທ ານຽມຜິດດ່ຽງອັດຕາແລກປ່ຽນ 1% ຂອງວົງເງນິທີື່ໃຊ ້

12 ສະໜອງໃບບນິຢ ັ້ງຢືນການຮ ດບດັ ແລະ Statement ຄນືຫ ງັ  

12.1 ສະໜອງໃບບນິໃນເຄືອຄ່າຍ ແລະ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກ ຂອງ 
ທຄຕລ 

 

12.1.1 ພາຍໃນກ ານົດ 7 ວນັລງົມາ ບໍໍ່ເກັບ 

12.1.2 ຫ າຍກວ່າ 7 ວນັ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 90 ວັນ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

12.1.3 ຫ າຍກວ່າ 90 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 180 ວນັ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
12.2 ສະໜອງບນິນອກລະບົບ ຫ ື ຮ້ານຄ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ

ຂອງ ທຄຕລ 
 

12.2.1 ພາຍໃນກ ານົດ 60 ວັນລົງມາ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 

12.2.2 ຫ າຍກວ່າ 60 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 120 ວນັ 80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ລາຍການ 

12.2.3 ຫ າຍກວ່າ 120 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 180 ວນັ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 

12.3 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົັ້າຂອງ

ບັດ (ຄນືຫ ັງ 1-3 ເດືອນ) 

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບັດ 



 

 

 

12.4 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົັ້າຂອງ

ບັດ (ຄນືຫ ັງເກນີ 3 ເດືອນແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 1 ປີ) 

40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

 12.5 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົັ້າຂອງ

ບັດ (ຄນືຫ ັງ ເກີນ 1 ປີ ແຕ່ບໍໍ່ເກນີ 3 ປີ) 

100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

12.6 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົັ້າຂອງ 

ບັດ (ຄນືຫ ັງເກນີ 3 ປີ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 10 ປີ) 

500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ, 430 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

12.7 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົັ້າຂອງ  

ບັດ (ຄນືຫ ັງເກນີ 10 ປີ ຖ້າສາມາດສະໜອງໄດ້) 

1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ, 860 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

13 ຄ່າອອກບັດດ່ວນ (ແບບຟອມຄົບຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດສົົ່ງໃຫ້ສ ນບັດກ່ອນ 15:30 ໂມງຂອງມືັ້, ຮັບບັດພາຍ
ໃນມືັ້ ເວລາ 16 ໂມງ) ຮັບບັດໄດຢ້ ່ສະເພາະສ ານັກງານໃຫຍ່ 

160.000 ກີບ, 20 ໂດລາ, 700 ບາດ, 140 ຢວນ/ບັດ 

14 ປ່ຽນແປງວິທີຊ າລະບດັ ຫ ື ປ່ຽນແປງບັນຊີຊ າລະບດັ ຫ  ືປ່ຽນແປງ
ຂໍໍ້ມ ນບັດ 

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບັດ 

15 ປ່ຽນແປງບັນຊີຄ ້າປະກນັອອກບັດ VISA Credit 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັັ້ງ 

16 ເປີດນ າໃຊ້ບດັໃໝ່ກລໍະນບີັດຖືກລ໋ອກຍ້ອນລ ກຄ້າຄ້າງຊ າລະກາຍ 
3 ເດືອນ 

 

16.1 ຄັັ້ງທີ 1 (ກໍລະນີຕ້ອງການນ າໃຊ້ຕໍໍ່) ບໍໍ່ເກັບ 
16.2 ຄັັ້ງທີ 2 15 ໂດລາ/ຄັັ້ງ 

17 ລ ກຄ້າຂໍປິດບັດ VISA ໂດຍບໍໍ່ມີບັດມາສົົ່ງໃຫ້ ທຄຕລ  

17.1 ກລໍະນີສະເໜີຂໍປິດບດັ ແລະ ປິດບນັຊີເງນິຝາກເລີຍ 120.000 ກີບ, 15 ໂດລາ/ບັດ/ຄັັ້ງ 
17.2 ກລໍະນີຂໍປິດບດັເກົົ່າ ແລະ ສະເໜີຂໍອອກບັດໃໝ ່ ເກັບເທົົ່າສະເໜີອອກບັດໃໝ ່

18 ລ ກຄ້າບໍໍ່ມາຮັບບັດເກີນ 45 ວນັ ລະບົບຈະປິດອັດຕະໂນມັດ ແລະ 
ລ ກຄ້າມາສະເໜີອອກບັດໃໝ ່

10 ໂດລາ/ບດັ 

 
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 
 


