
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານບດັສາກົນ Debit & Credit 
I. ບັດ VISA Debit & Credit 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

1 ຄ່າສະມາຊິກ (ຊ າລະຄັັ້ງດຽວເວລາທ ີ່ມາສະໝັກ) 

1.1 ບັດຄ າ (VISA GOLD)  
➢ ບັດຫ ັກ 30 ໂດລາ/ບດັ 
➢ ບັດເສ ມ 20 ໂດລາ/ບດັ 

1.2 ບັດມາດຕະຖານ (VISA CLASSIC)  
➢ ບັດຫ ັກ 25 ໂດລາ/ບດັ 
➢ ບັດເສ ມ 15 ໂດລາ/ບດັ 

1.3 ບັດ VISA DEBIT  
➢ ບັດຫ ັກ 15 ໂດລາ/ບດັ 
➢ ບັດເສ ມ 12 ໂດລາ/ບດັ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄ່າທ ານຽມ ບ າລຸງຮັກສາບັດປະຈ າປີ (ຖ້າຄ້າງຄ່າທ ານຽມເກ ນ 6 ເດືອນ ບັດຈະຖືກປີດ ຫ  ືງົດການນ າໃຊ)້ 

2.1 ບັດຄ າ (VISA GOLD)  
➢ ບັດຫ ັກ 40 ໂດລາ/ປີ 
➢ ບັດເສ ມ 20 ໂດລາ/ປີ 

2.2 ບັດມາດຕະຖານ (VISA CLASSIC)  
➢ ບັດຫ ັກ 30 ໂດລາ/ປີ 
➢ ບັດເສ ມ 10 ໂດລາ/ປີ 

2.3 ບັດ VISA DEBIT  
➢ ບັດຫ ັກ 25 ໂດລາ/ປີ 
➢ ບັດເສ ມ 15 ໂດລາ/ປີ 

3 ດອກເບ້ຍກ ຢື້ມສ າລັບການຖອນເງິນສົດ, ລາຍການຊ າລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກິານຕ່າງໆ 
3.1 ກໍລະນ ຊ າລະ ພາຍໃນກ ານດົເວລາທ ີ່ທະນາຄານອະນຸຍາດ ບໍໍ່ຄິດໄລດ່ອກເບ້ຍ 

3.2 ກໍລະນ ຄ້າງຊ າລະທັງໝດົ ຫ ື ສ່ວນໃດໜືີ່ງ (ຄິດໄລດ່ອກ
ເບ້ຍນັບຈາກມືັ້ຖອນເງິນສົດ ຫ ື ມືັ້ທ ີ່ຊືັ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
ຕ່າງໆ ຮອດມືັ້ຊ າລະ) 

16%/ປີ, ຕ ່າສຸດ 1 ໂດລາ 

4 ວົງເງນິຊ າລະສະສາງໜ ັ້ຕ ່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 ກ ບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ຄັັ້ງ 
8 ຄ່າທ ານຽມ Chargeback 

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



 

 

 

8.2 ຂະແໜງການບນິ, ໂຮງແຮມ, ລົດເຊົົ່າ, ເຮືີ່ອສ າລານ 240.000 ກ ບ, 30 ໂດລາ, 1.050 ບາດ, 210 ຢວນ/ລາຍການ 
9 ອອກບັດຄືນ, ຕໍໍ່ອາຍຸ ແລະ ຂໍອອກລະຫັດໃໝ ່

9.1 ອອກບັດໃໝ ່(ກໍລະນ ບດັເສຍ, ແຕກຫັກ ຫ  ືຕາມການ  

ສະເໜ ຂອງເຈົັ້າຂອງບັດ) 

120.000 ກ ບ, 15 ໂດລາ, 530 ບາດ, 110 ຢວນ  
+ ຄ່າທ ານຽມຄ້າງຊ າລະ (ຖ້າມ )/ບັດ 

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

 ເກັບຄ່າທ ານຽມບ າລຸງຮັກສາບັດປະຈ າປີຕາມປະເພດບັດ 
9.2.3 ເກ ນ 1 ປີຂຶັ້ນໄປ ເກັບຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ  

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

10 ຄ່າທ ານຽມແຈ້ງບດັເສຍ 
10.1 ແຈ້ງບດັເສຍ ແລະ Update ບັດເຂົັ້າລາຍຊືີ່ບັດຫ້າມນ າໃຊ້ ບໍໍ່ເກັບ 

10.2 ແຈ້ງບດັເສຍໃນເວລາເຈົັ້າຂອງບັດຢ ່ຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານ
ສ ນບດັ VISA 

160.000 ກ ບ, 20 ໂດລາ, 700 ບາດ, 140 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

11 ຄ່າທ ານຽມຜິດດ່ຽງອັດຕາແລກປ່ຽນ 1% ຂອງວົງເງນິທ ີ່ໃຊ ້
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 ແຕ່ບໍໍ່ເກ ນ 90 ວັນ 20.000 ກ ບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

12.1.3 ຫ າຍກວ່າ 90 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກ ນ 180 ວັນ 50.000 ກ ບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 

12.2 ສະໜອງບນິນອກລະບົບ ຫ  ືຮ້ານຄ້າທ ີ່ບໍໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ
ຂອງ ທຄຕລ 

 

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

12.2.2 ຫ າຍກວ່າ 60 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກ ນ 120 ວນັ 80.000 ກ ບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ລາຍການ 

12.2.3 ຫ າຍກວ່າ 120 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກ ນ 180 ວນັ 100.000 ກ ບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 

12.3 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜ ຂອງເຈົັ້າຂອງ

ບັດ (ຄນືຫ ັງ 1-3 ເດືອນ) 

20.000 ກ ບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບັດ 

12.4 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜ ຂອງເຈົັ້າຂອງ

ບັດ (ຄນືຫ ັງເກ ນ 3 ເດືອນແຕ່ບໍໍ່ເກ ນ 1 ປີ) 

40.000 ກ ບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

12.5 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜ ຂອງເຈົັ້າຂອງ

ບັດ (ຄນືຫ ັງ ເກ ນ 1 ປີ ແຕ່ບໍໍ່ເກ ນ 3 ປີ) 

100.000 ກ ບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

12.6 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜ ຂອງເຈົັ້າຂອງ

ບັດ (ຄນືຫ ັງເກ ນ 3 ປີ ແຕ່ບໍໍ່ເກ ນ 10 ປີ) 

500.000 ກ ບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ, 430 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 



 

 

 

12.7 ຄ່າສະໜອງ Statement ຕາມການສະເໜ ຂອງເຈົັ້າຂອງ

ບັດ (ຄນືຫ ັງເກ ນ 10 ປີ ຖ້າສາມາດສະໜອງໄດ້) 

1.000.000 ກ ບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ, 860 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບດັ 

13 ຄ່າອອກບັດດ່ວນ (ແບບຟອມຄົບຕາມເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດສົົ່ງໃຫ້ສ ນບດັກ່ອນ 15:30 ໂມງຂອງມືັ້, ຮັບບັດ
ພາຍໃນມືັ້ ເວລາ 16 ໂມງ) ຮັບບັດໄດ້ຢ ່ສະເພາະສ ານັກງານໃຫຍ່ 

160.000 ກ ບ, 20 ໂດລາ, 700 ບາດ, 140 ຢວນ/ບັດ 

14 ປ່ຽນແປງວິທ ຊ າລະບັດ ຫ ື ປ່ຽນແປງບັນຊ ຊ າລະບດັ ຫ  ື
ປ່ຽນແປງຂໍໍ້ມ ນບັດ 

10.000 ກ ບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັັ້ງ/ບັດ 

15 ປ່ຽນແປງບັນຊ ຄ ້າປະກັນອອກບັດ VISA Credit 40.000 ກ ບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັັ້ງ 

16 ເປີດນ າໃຊ້ບດັໃໝ່ກລໍະນ ບັດຖືກລ໋ອກຍ້ອນລ ກຄ້າຄ້າງຊ າລະກາຍ 3 ເດືອນ 

16.1 ຄັັ້ງທ  1 (ກໍລະນ ຕ້ອງການນ າໃຊ້ຕໍໍ່) ບໍໍ່ເກັບ 
16.2 ຄັັ້ງທ  2 15 ໂດລາ/ຄັັ້ງ 

17 ລ ກຄ້າຂໍປິດບັດ VISA ໂດຍບໍໍ່ມ ບັດມາສົົ່ງໃຫ້ ທຄຕລ 
17.1 ກລໍະນ ສະເໜ ຂໍປິດບດັ ແລະ ປິດບນັຊ ເງນິຝາກເລ ຍ 120.000 ກ ບ, 15 ໂດລາ/ບັດ/ຄັັ້ງ 
17.2 ກລໍະນ ຂໍປິດບດັເກົົ່າ ແລະ ສະເໜ ຂໍອອກບັດໃໝ່ ເກັບເທົົ່າສະເໜ ອອກບັດໃໝ່ 

18 ລ ກຄ້າບໍໍ່ມາຮັບບັດເກ ນ 45 ວນັ ລະບົບຈະປິດອັດຕະໂນມັດ 
ແລະ ລ ກຄ້າມາສະເໜ ອອກບັດໃໝ່ 

10 ໂດລາ/ບດັ 

II. ບັດ JCB Credit 
ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 
1 ຄ່າສະມາຊິກ (ຊ າລະຄັັ້ງດຽວເວລາທ ີ່ມາສະໝັກ): 

1.1 ບດັຄ າ (JCB GOLD)  

• ບັດຫລັກ 20 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 10 ໂດລາ/ບດັ 

1.2 ບດັມາດຕະຖານ (JCB Classic)  

• ບັດຫລັກ 15 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 10 ໂດລາ/ບດັ 

2 ຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າປີ 
2.1 ບດັຄ າ (JCB GOLD)  

• ບັດຫລັກ 30 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 10 ໂດລາ/ບດັ 

2.2 ບດັມາດຕະຖານ (JCB Classic)  

• ບັດຫລັກ 20 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 5 ໂດລາ/ບດັ 

3 ດອກເບ້ຍກ ້ຢືມສ າລັບການນ າໃຊ້ບັດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອືີ່ນໆ ປະຕິບັດຄືກນັກັບບດັວ ຊາເຄ ດດິຂອງ ທຄຕລ 
 

III. ບັດ Co-Brand 
ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

1 ຄ່າສະມາຊິກ (ຊ າລະຄັັ້ງດຽວເວລາທ ີ່ມາສະໝັກ) 

1.1. ບັດ Platinum  
• ບັດຫ ັກ 50 ໂດລາ/ບດັ 



 

 

 

• ບັດເສ ມ 40 ໂດລາ/ບດັ 

1.2. ບັດຄ າ (ມ ປະກັນໄພ)  
• ບັດຫ ັກ 30 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 20 ໂດລາ/ບດັ 

1.3. ບັດຄ າ (ບໍໍ່ມ ປະກັນໄພ)  
• ບັດຫ ັກ 30 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 20 ໂດລາ/ບດັ 

1.4. ບັດເງິນ   
• ບັດຫ ັກ 25 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 15 ໂດລາ/ບດັ 

2 ຄ່າບ າລຸງຮັກສາປະຈ າປີ 
2.1. ບັດ Platinum  

• ບັດຫ ັກ 150 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 80 ໂດລາ/ບດັ 

2.2. ບັດຄ າ (ມ ປະກັນໄພ)  
• ບັດຫ ັກ 80 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 50 ໂດລາ/ບດັ 

2.3. ບັດຄ າ (ບໍໍ່ມ ປະກັນໄພ)  
• ບັດຫ ັກ 40 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 20 ໂດລາ/ບດັ 

2.4. ບັດເງິນ   
• ບັດຫ ັກ 30 ໂດລາ/ບດັ 
• ບັດເສ ມ 15 ໂດລາ/ບດັ 

3 ຄ່າທ ານຽມອອກບັດດ່ວນ  
(ຮັບບັດພາຍໃນມືັ້) ຮັບບັດໄດ້ຢ ່ສະເພາະສ ານັກງານໃຫຍ່ 

20 ໂດລາ/ບດັ  

4 ຄ່າທ ານຽມອອກບັດດ່ວນ  
(ຮັບບັດພາຍໃນມືັ້ຖັດໄປຂອງວັນລັດຖະການ) 

15 ໂດລາ/ບດັ 

5 ດອກເບ້ຍກ ້ຢືມສ າລັບການນ າໃຊ້ບັດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອືີ່ນໆ ປະຕິບັດຄືກນັກັບບດັວ ຊາເຄ ດດິຂອງ ທຄຕລ 
IV. ບັດ BCEL World Mastercard 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

1 ຄ່າສະມາຊິກ (ຊ າລະຄັັ້ງດຽວເວລາທ ີ່ມາສະໝັກ) 
➢ ບັດຫ ັກ 60 ໂດລາ/ບດັ 
➢ ບັດເສ ມ 50 ໂດລາ/ບດັ 

2 ຄ່າທ ານຽມບ າລຸງຮັກສາບັດປະຈ າປີ  
➢ ບັດຫ ັກ 95 ໂດລາ/ປີ 
➢ ບັດເສ ມ 75 ໂດລາ/ປີ 



 

 

 

3 ດອກເບ້ຍກ ້ຢືມສ າລັບການນ າໃຊ້ບັດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມອືີ່ນໆ ປະຕິບັດຄືກນັກັບບດັວ ຊາເຄ ດດິຂອງ ທຄຕລ 
V. ບັດ BCEL Prepaid Mastercard 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

1 ຄ່າສະມາຊິກ (ຊ າລະຄັັ້ງດຽວເວລາທ ີ່ມາສະໝັກ, ບໍໍ່ມ ບັດເສ ມ) 

1.1 ບັດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard  
(ບັດສະເໝືອນຈງິ) 

 10 ໂດລາ, 80.000 ກ ບ, 350 ບາດ/ບັດ 

1.2 ບດັ BCEL Standard Prepaid Mastercard  
(ບັດຕືີ່ມເງນິມາດສ໌ເຕ ຄາດທົົ່ວໄປ) 

15 ໂດລາ, 120.000 ກ ບ, 530 ບາດ/ບັດ 

1.3 ບດັ BCEL My Way Prepaid Mastercard  

(ບັດແບບຕືີ່ມເງິນທ ີ່ລ ກຄ້າຂໍພິມຮ ບໃສ່ໜ້າບດັ) 

20 ໂດລາ, 160.000 ກ ບ, 700 ບາດ/ບັດ 

2 ຄ່າທ ານຽມບ າລຸງຮັກສາບັດປະຈ າປີ 

2.1 ບັດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard  
(ບັດສະເໝືອນຈງິ) 

ບໍໍ່ເກັບ 

2.2 ບັດ BCEL Standard Prepaid Mastercard  
(ບັດຕືີ່ມເງນິມາດສ໌ເຕ ຄາດທົົ່ວໄປ) 

ບໍໍ່ເກັບ 

2.3 ບັດ BCEL My Way Prepaid Mastercard  

(ບັດແບບຕືີ່ມເງິນທ ີ່ລ ກຄ້າຂໍພິມຮ ບໃສ່ໜ້າບດັ) 

ບໍໍ່ເກັບ 

3 ຄ່າທ ານຽມປ່ຽນບັດ/ເລກບດັໃໝ ່(ກລໍະນ ທ ີ່ບດັເສຍຫາຍ ຫ ື ມ ລາຍການສົງໃສ) 

3.1 ບດັ BCEL Virtual Prepaid Mastercard  
(ບັດສະເໝືອນຈງິ) 

5 ໂດລາ, 40.000 ກ ບ, 180 ບາດ 

3.2 ບດັ BCEL Standard Prepaid Mastercard 
(ບັດຕືີ່ມເງນິມາດສ໌ເຕ ຄາດທົົ່ວໄປ) 

10 ໂດລາ, 80.000 ກ ບ, 350  ບາດ 

3.3 ບດັ BCEL My Way Prepaid Mastercard 

(ບັດແບບຕືີ່ມເງິນທ ີ່ລ ກຄ້າຂໍພິມຮ ບໃສ່ໜ້າບດັ) 

15 ໂດລາ, 120.000 ກ ບ, 530 ບາດ 

4 ຄ່າຕືີ່ມເງິນເຂົັ້າບັດ Top-up fee (ທຸກປະເພດບດັແບບຕືີ່ມເງິນຜ່ານທຸກຊ່ອງທາງທ ີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕືີ່ມເງິນໄດ້) 

4.1 ຕືີ່ມເງິນ                             500,00 ໂດລາ ລົງມາ 0,5 ໂດລາ, 4.000 ກ ບ, 18 ບາດ 

4.2 ຕືີ່ມເງິນ              500,01 - 1.000,00 ໂດລາ 1 ໂດລາ, 8.000 ກ ບ, 35 ບາດ 

4.3 ຕືີ່ມເງິນ           1.000,01 - 3.000,00 ໂດລາ 1,5 ໂດລາ, 12.000 ກ ບ, 53 ບາດ 

4.4 ຕືີ່ມເງິນ           3.000,01 - 5.000,00 ໂດລາ 2 ໂດລາ, 16.000 ກ ບ, 70 ບາດ 
5 ຄ່າທ ານຽມການນ າໃຊ້ບດັຊ າລະສິນຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍ

ນອກລະບບົຮັບບັດ  ທຄຕລ 
ບໍໍ່ເກັບ 

(ແຕ່ເບືັ້ອງທະນາຄານອືີ່ນທ ີ່ຮັບບັດ ອາດມ ການເກັບຄ່າທ ານຽມ) 
6 ຄ່າທ ານຽມຖອນເງິນອອກຈາກບດັ (ຖອນເປ ນເງິນກ ບເທົົ່ານັັ້ນ) ບໍໍ່ເກັບ 
7 ຄ່າທ ານຽມໂອນເງິນຈາກບດັໜຶີ່ງໄປອ ກບັດໜຶີ່ງ  ບໍໍ່ເກັບ 
8 ຄ່າທ ານຽມຖ້າຫາກບໍໍ່ມ ການເຄືີ່ອນໄຫວເກ ນ 1 ປີ ບໍໍ່ເກັບ 

9 ຄ່າທ ານຽມອືີ່ນໆແມ່ນປະຕິບັດຄືກັບຜະລິດຕະພັນບດັວ ຊາເດບດິ ຂອງ ທຄຕລ 
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 
 


