
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານຊ າລະພາຍໃນປະເທດ 
ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

1 ຄາ່ບລໍກິານໂອນເງນິເດອືນ:   

1.1 ສັັ່ງຈ່າຍຈາກບັນຊີໜ ຶ່ງໄປເຂ ົ້າຫຼາຍບັນຊີໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ
ລັດຖະກອນ  

ບໍໍ່ເກັບ 

1.2 ລາຍການໂອນເງິນເດືອນຂອງບັນດາໂຄງການ,ບໍລິສັດ,ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ 
(ທີຶ່ບໍໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນ) ຜ່ານປ່ອງບໍລິການເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກລູກ
ຄ້າທຄຕລຢູ່ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນຫືຼຕ່າງແຂວງ 

 

1.000 ກີບ, 0,2 ໂດລາ, 5 ບາດ, 1 ຢວນ/ລາຍການຜູ້ຮັບເງິນ 

1.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູຕ່່າງທະນາຄານ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັນຊີ 

1.4 ກໍລະນີລູກຄ້ານ າແຊັກຕ່າງທະນາຄານມາໂອນ:  

   1.4.1 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ ່ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
        ຫຼ ືພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 

- ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ: 

 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ແຊັກ 

- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ບັນຊີ 

   1.4.2 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູສ່າຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄືຶ່ອຄ່າຍຂອງ 
ທຄຕລ 

- ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 

 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ແຊັກ 

- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ ,50 ບາດ, 10 ຢວນ/ບັນຊີ 

   1.4.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູຕ່່າງທະນາຄານ - ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 

 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ແຊັກ 

- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ,  70 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັນຊີ 

2 ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນໃຫແ້ກ້ຜູສ້ະໜອງລາຍຍ່ອຍຂອງລູກຄ້າ (ເປັນ List) :  

2.1 ລາຍການໂອນເງິນ 1 ໜີົ້ 2 ມີຂ ົ້ນໄປທີຶ່ບໍໍ່ແມ່ນການໂອນເງິນເດືອນເຂ ົ້າ
ບັນຊີເງິນຝາກລູກຄ້າ ທຄຕລ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 

1.000 ກີບ, 0,2 ໂດລາ, 5 ບາດ, 1 ຢວນ/ຕໍໍ່ລາຍການຜູ້ຮັບເງິນ 

2.2 ລາຍການໂອນເງິນ1 ໜີົ້ 2 ມີຂ ົ້ນໄປທີຶ່ບໍໍ່ແມ່ນການໂອນເງິນເດືອນເຂ ົ້າ
ບັນຊີເງິນຝາກລູກຄ້າ ທຄຕລ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ 

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຕໍໍ່ລາຍການຜູ້ຮັບເງິນ 

2.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູຕ່່າງທະນາຄານ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັນຊີ 

2.4 ກໍລະນີລູກຄ້ານ າແຊັກຕ່າງທະນາຄານ ມາໂອນເງິນໃຫແ້ກ່ຜູສ້ະໜອງ

ລາຍຍ່ອຍຂອງລູກຄ້າ: 

 

   2.4.1 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ ່ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ        
           ຫຼ ື ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 

- ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 

 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ແຊັກ 

- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ບັນຊີ 

   2.4.2 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູສ່າຂາຕ່າງແຂວງ ພາຍໃນເຄືຶ່ອຄ່າຍຂອງ     
           ທຄຕລ 

- ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 
 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ແຊັກ 

- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ບັນຊີ 

   2.4.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູຕ່່າງທະນາຄານ - ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 

 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ແຊັກ 

- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັນຊີ 

3 ການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ  



 

 

 

3.1 ໂອນເງິນເຂ ົ້າ-ອອກໂດຍໃບສັັ່ງຈ່າຍ ຫຼ ືOnline  
      ເພືຶ່ອຈ່າຍຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄືອຄ່າຍ ທຄຕລ 

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ລາຍການ 

3.2 ໂອນລະຫວ່າງສາຂາ ຫຼ ືໜ່ວຍບໍລິການພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ  

      ຫຼ ືໂອນຜ່ານລະບ ບ ATM 

ບໍໍ່ເກັບ 

3.3 ໂອນລອຍລະຫວ່າງເຄືອຄ່າຍ ທຄຕລ  

   3.3.1 ໂອນລອຍດວ້ຍການມອບເງິນສ ດ 0,05%  

ຕ ່າສຸດ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

ສູງສຸດ 200.000ກີບ, 25 ໂດລາ,880 ບາດ, 180 ຢວນ/ລາຍການ 

   3.3.2 ໂອນລອຍ (ຕັດຈາກບັນຊີຕ ົ້ນທາງຮັບເງິນສ ດປາຍທາງ) 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
3.4 ດັດແກ້ການໂອນລອຍລະຫວ່າງເຄືອຄ່າຍ ທຄຕລ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

3.5 ໂອນເງິນເຂ ົ້າທີຶ່ພ ວພັນກັບທະນາຄານອືຶ່ນ (ດ້ວຍອາວີ, ແຊັກເງິນສ ດ,   

      ແຊັກທີຶ່ຢັັ້ງຢືນແລ້ວ, NPS, FCC ແລະ ອືຶ່ນໆ) 

15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

4 ໂອນເງນິເຂ ົ້າບນັຊເີງນິຝາກຂອງທະນາຄານທລຸະກດິອືຶ່ນທີຶ່ຝາກຢູ່ ທຄຕລ 
ແລະ ການໂອນເງນິໄປເຂ ົ້າບນັຊຢີູທ່ະນາຄານທລຸະກດິອືຶ່ນ, ອອກແຊກັ

ເງນິສ ດ, ຢັັ້ງຢນືແຊກັ (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, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.1.2 ຈ ານວນເງິນ   200.000.001-500.000.000 ກີບ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.1.3 ຈ ານວນເງິນ   500.000.001-1.000.000.000 ກີບ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.1.4 ຈ ານວນເງິນ   1.000.000.001-5.000.000.000 ກີບ 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.1.5 ຈ ານວນເງິນ   5.000.000.001 ກີບ ຂ ົ້ນໄປ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 

 4.2 ສະກນຸເງນິໂດລາ  

    4.2.1 ຈ ານວນເງິນ   50.000 ໂດລາ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.2.2 ຈ ານວນເງິນ   50.0001-100.000 ໂດລາ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.2.3 ຈ ານວນເງິນ   100.001-300.000 ໂດລາ (ປັບປຸງໃໝ່) 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.2.4 ຈ ານວນເງິນ   300.001-500.000 ໂດລາ (ປັບປຸງໃໝ່) 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.2.5 ຈ ານວນເງິນ   500.001 ໂດລາ ຂ ົ້ນໄປ (ປັບປຸງໃໝ່) 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 

 4.3 ສະກນຸເງນິບາດ  

    4.3.1 ຈ ານວນເງິນ   500.000 ບາດ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.3.2 ຈ ານວນເງິນ   500.001-1.000.000 ບາດ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.3.3 ຈ ານວນເງິນ   1.000.001-3.000.000 ບາດ (ປັບປຸງໃໝ່) 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.3.4 ຈ ານວນເງິນ   3.000.001-5.000.000 ບາດ (ປັບປຸງໃໝ່) 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ 
    4.3.5 ຈ ານວນເງິນ   5.000.001 ບາດ ຂ ົ້ນໄປ (ປັບປຸງໃໝ່) 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 

5 ມອບເງນິສ ດເຂ ົ້າບນັຊີເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທລຸະກດິອືຶ່ນທີຶ່ຝາກຢູ ່ທຄຕລ 
ແລະ ມອບເງນິສ ດໄປເຂ ົ້າບນັຊຢີູທ່ະນາຄານທລຸະກດິອືຶ່ນ 

 

 5.1 ສະກນຸເງນິກບີ  

    5.1.1 ຈ ານວນເງິນ   100.000.000 ກີບ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.1.2 ຈ ານວນເງິນ   100.000.001-500.000.000 ກີບ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 



 

 

 

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 
 

    5.1.3 ຈ ານວນເງິນ   500.000.001-1.000.000.000 ກີບ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.1.4 ຈ ານວນເງິນ   1.000.000.001-5.000.000.000 ກີບ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.1.5 ຈ ານວນເງິນ   5.000.000.001 ຂ ົ້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ, 180 ຢວນ/ລາຍການ 

 5.2 ສະກນຸເງນິໂດລາ  

    5.2.1 ຈ ານວນເງິນ   10.000 ໂດລາ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.2.2 ຈ ານວນເງິນ   10.001-50.000 ໂດລາ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.2.3 ຈ ານວນເງິນ   50.001-100.000 ໂດລາ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.2.4 ຈ ານວນເງິນ   100.001-500.000 ໂດລາ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.2.5 ຈ ານວນເງິນ   500.001 ໂດລາ ຂ ົ້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ, 180 ຢວນ/ລາຍການ 

 5.3 ສະກນຸເງນິບາດ  

    5.3.1 ຈ ານວນເງິນ   500.000 ບາດ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.3.2 ຈ ານວນເງິນ   500.001-1.000.000 ບາດ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.3.3 ຈ ານວນເງິນ   1.000.001-3.000.000 ບາດ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.3.4 ຈ ານວນເງິນ   3.000.001-5.000.000 ບາດ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 
    5.3.5 ຈ ານວນເງິນ   5.000.000 ບາດ ຂ ົ້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ, 180 ຢວນ/ລາຍການ 

6 ຖອນເງິນສ ດຈາກແຊັກວິຊາ ຫຼື ແຊັກເງິນສ ດຕ່າງທະນາຄານໃນວ ງເງິນສູງ 
ຖອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 10.000 ໂດລາ, 300.000 ບາດຂືົ້ນໄປ 

(ຖ້າສະໜອງໄດ້) 

0,05%,  
ຕ ່າສຸດ 6 ໂດລາ, 200 ບາດ 

ສູງສຸດ 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ລາຍການ 

7 ໂອນເງິນຈາກບັນຊີຝາກປະຢັດຫາບັນຊີກະແສລາຍວັນ (Link Me 

Account) 

5.000 ກີບ/ລາຍການ  

8 ດັດແກ້ການຊ າລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ ຜິດບັນຊີ (ຄ່ານ ້າ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ 

ອືຶ່ນໆ) ສະເພາະກໍລະນີລູກຄ້າຊ າລະດ້ວຍຕ ນເອງຜ່ານ i-Bank, BCEL 

One, ATM… 

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ລາຍການ 


