
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານເງນິຝາກ 
 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

I ເງນິຝາກ  

1 ເປີດບັນຊີໃໝ່ທຸກປະເພດ, ທຸກສະກຸນເງນິ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ບັນຊ/ີຄັັ້ງ 

2 ຄ່າບ າລຸງຮັກສາບັນຊີກະແສລາຍວັນ (ລະບບົຕັດອັດຕະໂນມັດ) 3.500 ກີບ, 0,50 ໂດລາ, 16 ບາດ, 5 ຢວນ/ບນັຊ/ີເດືອນ 

3 ປິດບັນຊເີງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ກະແສລາຍວັນກ່ອນ 3 ເດືອນ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບນັຊ/ີຄັັ້ງ 

4 ອອກປ ຶ້ມເງິນຝາກໃໝ່ໃນກລໍະນີ ປ ຶ້ມເສຍ ຫ  ືຈີກຂາດ ຫ  ືເປ ຶ້ອນເປິ   20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັນຊ/ີຄັັ້ງ 

5 ພິມຕໍໍ່ປ ຶ້ມບັນຊເີງິນຝາກຫົວໃໝ ່(ບໍໍ່ຈ າແນກສາຂາ) ບໍໍ່ເກັບ 

6 ປິດບັນຊເີງິນຝາກມີກ ານົດ  
6.1 ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກ ານົດຄົບຕາມສັນຍາການຝາກເງິນ  ບໍໍ່ເກັບ 
6.2 ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກ ານົດກ່ອນຄົບກ ານົດສັນຍາ ແຕ່ບັນຊີ
ດັັ່ງກ່າວເປີດໄດ້ເກີນ 1 ເດືອນຂ ັ້ນໄປ ສ າລັບບັນຊີທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກເປັນລາຍເດ ືອນ , ໄຕມາດ (3ເດ ືອນ), ງວດ 

(6ເດືອນ) ແລະ 1 ປີ ໄປແລ້ວ. 

1% ຂອງດອກເບັັ້ຍທີີ່ຈ່າຍໄປ,  

ຕ ໍ່າສຸດ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ 

6.3 ປິດບັນຊີເງິນຝາກມີກ ານົດກ່ອນຄົບກ ານົດສັນຍາ ແຕ່ບັນຊີ
ດັັ່ງກ່າວເປີດໄດ້ເກີນ 1 ເດືອນຂ ັ້ນໄປ ສ າລັບບັນຊີທີີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍ
ດອກເບັັ້ຍລ່ວງ  ໜ້າໄປແລ້ວ. 

2% ຂອງດອກເບັັ້ຍທີີ່ຈ່າຍໄປ,  

ຕ ໍ່າສຸດ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ. 

7 ປິດບັນຊີເງິນຝາກເພື ີ່ອລູກຫ ານກ່ອນຄົບສັນຍາການຝາກ (ກ່ອນ
ເດັກນ້ອຍຄົບ 18 ປີ) ແຕ່ເກີນ 5 ປີ 

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

8 ປິດບັນຊີເງິນຝາກສະສົມບ ານານກ່ອນຄົບສັນຍາການຝາກ (ກ່ອນ
ກະສຽນອາ ຍຸບ ານານ) ແຕ່ເກີນ 5 ປີ 

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

9 ປ ຶ້ມແຊັກທະນາຄານ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ຫົວ 
- ອອກປ ຶ້ມແຊັກດ່ວນ (ຮັບພາຍໃນມືັ້)  

ເກັບເພີີ່ມ 20.000 ກີບ, 3ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຫົວ 
10 ອອກແຊັກໃບໃໝ ່(ແທນໃບເກົັ່າ) 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ໃບ 

11 
ແຈ້ງງົດ ແລະ ລົບລ້າງແຊັກ  20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ໃບ 

ສູງສຸດ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ 

12 ອອກໃບຢັຶ້ງຢ ນແຊັກເດັັ້ງ  20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ໃບແຊັກ/ຄັັ້ງ 

13 ພິມໃບລາຍງານເງິນຝາກ (Statement) ທີີ່ອອກລາຍເດືອນ, ກ ານົດ
ເວລາລູກຄ້າມາສະເໜີພີມແມ່ນບໍໍ່ໃຫກ້າຍເດືອນຖັດໄປ 

1ຄັັ້ງ/ບນັຊີ ບໍໍ່ເກັບຄ່າທ ານຽມ 

14 Statement ສົັ່ງຜ່ານ SWIFT MT 940, 950 280.000 ກີບ, 35 ໂດລາ, 1.230 ບາດ, 250 ຢວນ/ບນັຊີ/ເດືອນ 

15 ສັັ່ງພິມໃບລາຍງານເງິນຝາກ (Statement) ຄືນຫ ັງ/ຄັັ້ງ/ບັນຊີ (ນັບແຕ່

ວັນທີລູກຄ້າຍືີ່ນໃບສະເໜີ)  

 

15.1)   1 ເດືອນ - 1 ປີ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ສະບັບ/ບນັຊ ີ

(ບໍໍ່ເກີນ 500 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກັບເພີີ່ມ 
 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ) 



 

 

 

15.2)   ເກນີ 1 ປີ - 2 ປີ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ສະບັບ/ບນັຊ ີ
(ບໍໍ່ເກີນ 500 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກັບເພີີ່ມ  

5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ) 
15.3)   ເກນີ 2 ປີ - 3 ປີ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ສະບັບ/ບນັຊ ີ

(ບໍໍ່ເກີນ 750 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກັບເພີີ່ມ  
10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ) 

15.4)   ເກນີ 3 ປີ - 4 ປີ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ, 180 ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ
(ບໍໍ່ເກີນ 750 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກັບເພີີ່ມ  

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ສະບັບ) 
15.5)   ເກີນ 4 ປີ - 5 ປີ 300.000 ກີບ, 37 ໂດລາ, 1.310 ບາດ, 260 ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ

(ບໍໍ່ເກີນ 1.250 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກບັເພີີ່ມ  
20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ສະບັບ) 

15.6)   ເກນີ 5 - 10 ປີ 500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ, 430 ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ
(ບໍໍ່ເກີນ 1.250 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກບັເພີີ່ມ  

20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ສະບັບ) 
15.7)   ເກນີ 10 ປີຂ ັ້ນໄປ (ກໍລະນີສາມາດສະໜອງໃຫໄ້ດ້) 1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ 860 ຢວນ/ສະບັບ/ບັນຊີ 

(ບໍໍ່ເກີນ 2.500 ລາຍການ, ຖ້າເກີນ ເກບັເພີີ່ມ  
50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ສະບັບ) 

16 ຄ່າທ ານຽມການຄົັ້ນ ແລະ ສ າເນົາເອກະສານຍ້ອນຫ ັງ  

16.1)  ຕ ໍ່າກວ່າ 1 ປີ 20.000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດບໍໍ່ເກີນ 100.000 ກີບ 

16.2)  ເກນີ 1 – 3 ປີ ຕ ໍ່າກວ່າ 10 ລາຍການ ເກັບ 500.000 ກີບ/ຄັັ້ງ 

ລາຍການທີ 11 ຂ ັ້ນໄປ ເກັບເພີີ່ມ 30.000ກີບ/ລາຍການ, 

 ສູງສຸດບໍໍ່ເກນີ 3.000.000 ກີບ 

16.3)  ເກນີ 3 – 5 ປີ ຕ ໍ່າກວ່າ 10 ລາຍການເກັບ 1.000.000ກີບ/ຄັັ້ງ 

ລາຍການທີ 11 ຂ ັ້ນໄປເກັບເພີີ່ມ 40.000ກີບ/ລາຍການ, 

 ສູງສຸດບໍໍ່ເກນີ 5.000.000 ກີບ 

16.4)  ເກນີ 5 – 10 ປີ 
         (ຖ້າສາມາດສະໜອງໃຫໄ້ດ້) 

ຕ ໍ່າກວ່າ 10 ລາຍການເກັບ 2.000.000ກີບ/ຄັັ້ງ 

ລາຍການທີ 11 ຂ ັ້ນໄປເກັບເພີີ່ມ 50.000ກີບ/ລາຍການ,  

ສູງສຸດບໍໍ່ເກນີ 10.000.000 ກີບ 
ກໍລະນີເອກະສານຢູູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງ ນອກຈາກອັດຕາທີີ່ລະບຸໃນຂໍໍ້ (16) ຂອງແຈ້ງການສະບັບນີັ້ ແມ່ນໃຫ້ເກັບ

ເພີີ່ມ 200.000 ກີບ/ຄັັ້ງ 

17 ຂໍອັດຕາແລກປູ່ຽນຍ້ອນຫ ັງ  

17.1   ເກີນ1 ເດືອນ - 5 ປີ 5.000 ກີບ/ເດືອນ/ສະກນຸເງນິ 

17.2   ເກີນ 5 ປີຂືັ້ນໄປ 10.000 ກີບ/ເດືອນ/ສະກນຸເງນິ 

18 ໃບຢັຶ້ງຢ ນຂໍໍ້ມູນບນັຊເີງນິຝາກ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຍອດເງິນ/ບັນຊີ/ສະບັບ 

19 ຢັຶ້ງຢ ນໃຫ້ຜູ້ກວດກາພາຍໃນປະເທດ ຫ ື ແຈ້ງຕອບການສອບຖາມພິ
ເສດ (ທາງກົດໝາຍ) 

 



 

 

 

19.1   ຢັຶ້ງຢ ນ 1 ຊດຸ (ບໍໍ່ເກນີ 3 ບັນຊີ) 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ຊດຸ 
19.2   ຢັຶ້ງຢ ນ 1 ຊດຸ (ເກນີ 3 ບັນຊີ ຂ ັ້ນໄປ) ເກັບຄ່າບໍລິການຕາມຂໍໍ້ 19.1 + ເກັບເພີີ່ມ  

10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ບັນຊີທີີ່ເກນີ 
20 ຢັຶ້ງຢ ນໃຫຜູ້້ກວດກາຕ່າງປະເທດ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ຊຸດ 

21 ອອກໃບ AVIS ຢ້ອນຫລັງເກີນ 1 ເດືອນ ສະເພາະທຸລະກ າທີີ່ໃຊ້

ບໍລິການຜ່ານປູ່ອງບໍລິການ. (ຍົກເວັັ້ນລາຍການເງິນໂອນຕ່າງປະເທດຂາ

ເຂົັ້າ (Credit Note) ແລະ ລາຍການທີີ່ເຮັດທຸລະກ າດ້ວຍລະບົບເຊັັ່ນ: 

BCEL One, i-Bank ແລະ Auto ດ້ວຍລະບົບ Core Banking) 
ວິທີນັບຢ້ອນຫລັງ: ແຕ່ມືັ້ລູກຄ້າເຂົັ້າມາພົວພັນຂໍຢ້ອນຫລັງ 1 ເດືອນ 

 

 

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

 

  

II ຄາ່ບໍລກິານອືີ່ນໆທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງ  

1 ສົັ່ງຂໍໍ້ມູນທາງແຟັກພາຍໃນປະເທດ ບໍໍ່ເກັບ 

2 ຮຽກເກັບເງີນເສືີ່ອມຄຸນະພາບສະກຸນເງນິໂດລາ                                      10% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ 
 

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປູ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 
 


