
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານຊ າລະພາຍໃນປະເທດ 
 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 
1 ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ:  

1.1 ສັັ່ງຈ່າຍຈາກບັນຊໜີ ຶ່ງໄປເຂ ົ້າຫຼາຍບັນຊໃີນການເບີກຈ່າຍເງນິເດືອນ
ລດັຖະກອນ  

ບໍໍ່ເກັບ 

1.2 ລາຍການໂອນເງິນເດືອນຂອງບັນດາໂຄງການ,ບໍລິສັດ,ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ 
(ທີຶ່ບໍໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນ) ຜ່ານປ່ອງບໍລິການເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກລູກຄ້າ 
ທຄຕລ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນຫືຼຕ່າງແຂວງ 

 

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

1.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງນິຝາກຢູ່ຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັນຊ ີ

1.4 ກລໍະນີລກູຄາ້ນ າແຊກັຕ່າງທະນາຄານມາໂອນ: 

   1.4.1 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູ່ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
        ຫືຼ 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 ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງພາຍໃນເຄືຶ່ອຄ່າຍຂອງ 

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 ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູ່ຕ່າງທະນາຄານ - ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 

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

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

2 ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນໃຫ້ແກ້ຜູ້ສະໜອງລາຍຍ່ອຍຂອງລູກຄ້າ (ເປັນ List) : 

2.1 ລາຍການໂອນເງນິ 1 ໜີົ້ 2 ມຂີ ົ້ນໄປທີຶ່ບໍໍ່ແມນ່ການໂອນເງນິເດືອນເຂ ົ້າ
ບັນຊເີງນິຝາກລກູຄາ້ ທຄຕລ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງດຽວກນັ 

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

2.2 ລາຍການໂອນເງນິ1 ໜີົ້ 2 ມຂີ ົ້ນໄປທີຶ່ບໍໍ່ແມນ່ການໂອນເງນິເດືອນເຂ ົ້າ
ບັນຊເີງນິຝາກລກູຄາ້ ທຄຕລ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ 

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

2.3 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງນິຝາກຢູ່ຕ່າງທະນາຄານ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັນຊ ີ

2.4 ກລໍະນີລກູຄາ້ນ າແຊກັຕ່າງທະນາຄານ ມາໂອນເງນິໃຫແ້ກຜູ້່ສະໜອງລາຍຍອ່ຍຂອງລກູຄາ້: 

  2.4.1 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງນິຝາກຢູ່ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ        
           ຫືຼ  ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ 

- ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 

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

- ເກັບເບືົ້ອງຮັບ 5.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 ຢວນ/ບນັຊ ີ
  2.4.2 ໂອນເຂ ົ້າບັນຊເີງິນຝາກຢູ່ສາຂາຕ່າງແຂວງ 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 ົ້າບັນຊເີງນິຝາກຢູ່ຕ່າງທະນາຄານ - ເກັບເບືົ້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 

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

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

3.1 ໂອນເງິນເຂ ົ້າ-ອອກໂດຍໃບສັັ່ງຈ່າຍ ຫືຼ Online ເພືຶ່ອຈ່າຍຢູ່ສາຂາຕ່າງ
ແຂວງພາຍໃນເຄືອຄ່າຍ ທຄຕລ 

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

3.2 ໂອນລະຫວ່າງສາຂາ ຫືຼ ໜ່ວຍບໍລິການພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ຫືຼ ໂອນ
ຜ່ານລະບ ບ ATM 

ບໍໍ່ເກັບ 

3.3 ໂອນລອຍລະຫວາ່ງເຄອືຄາ່ຍ 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 (ຕັດຈາກບນັຊີຕ ົ້ນທາງຮັບເງິນສ ດປາຍທາງ) 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
3.4 ດັດແກກ້ານໂອນລອຍລະຫວາ່ງເຄອືຄາ່ຍ ທຄຕລ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

3.5 ໂອນເງິນເຂ ົ້າທີຶ່ພ ວພັນກັບທະນາຄານອືຶ່ນ (ດ້ວຍອາວ,ີ ແຊັກເງິນສ ດ,   

      ແຊັກທີຶ່ຢັັ້ງຢືນແລ້ວ, LaPASS (RTGS/ACH), FCC ແລະ ອືຶ່ນໆ) 

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

4 ໂອນເງິນເຂ ົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດອືຶ່ນທີຶ່ຝາກຢູ່ ທຄຕລ ແລະ ການໂອນເງິນໄປເຂ ົ້າບັນຊີຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດອືຶ່ນ, ອອກແຊກັ

ເງິນສ ດ, ຢັັ້ງຢືນແຊັກ (VISA Cheque) ແລະ FCC  ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ 
4.1 ສະກຸນເງິນກີບ  
   4.1.1 ຈ ານວນເງິນ   200.000.000 ກີບ ລ 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 ສະກຸນເງິນໂດລາ  
   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  30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
   4.2.4 ຈ ານວນເງິນ   300.001-500.000 ໂດລາ  40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ 
   4.2.5 ຈ ານວນເງິນ   500.001 ໂດລາ ຂ ົ້ນໄປ  50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
4.3 ສະກຸນເງິນບາດ  
   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  30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
   4.3.4 ຈ ານວນເງິນ   3.000.001-5.000.000 ບາດ  40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ 



 

 

 

    4.3.5 ຈ ານວນເງິນ   5.000.001 ບາດ ຂ ົ້ນໄປ  50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
5 ໂອນເງິນໄປຕ່າງທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ ຜ່ານລະບ ບ LaPASS (RTGS/ACH) ຜ່ານປ່ອງບໍລິການ 

5.1 ສະກນຸເງນິກບີ 
5.1.1 ກລໍະນີໂອນຈາກບັນຊເີງນິຝາກປະຢັດ/ບັນຊລີຖໍາ້ 

-  ຈ ານວນເງນິຕ ່າກວ່າ   100.000.000 ກີບ ລ ງມາ 9.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 30 ບາດ, 10 ຢວນ/ລາຍການ 
-  ຈ ານວນເງິນ 100.000.000 ກບີ ຂ ົ້ນໄປ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

5.1.2 ກລໍະນີໂອນຈາກບັນຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ/ບັນຊລີຖໍາ້ຫັຼງຈາກລາຍການໂອນແຊກັ ທຄຕລ 
   - ຈ ານວນເງນິ    ຕ ່າກວ່າ 100.000.000 ກີບ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
   - ຈ ານວນເງນິ   100.000.000 - 499.999.999 ກີບ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
   - ຈ ານວນເງນິ   500.000.000 - 999.999.999 ກີບ 25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
   - ຈ ານວນເງນິ   1.000.000.000 ກີບ ຂ ົ້ນໄປ 30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 

5.2 ສະກນຸເງນິໂດລາ 
   5.2.1 ກລໍະນີໂອນຈາກບັນຊເີງນິຝາກປະຢັດ/ບັນຊລີຖໍາ້ 

   - ຈ ານວນເງນິ   ຕ ່າກວ່າ   15.000 ໂດລາ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
 - ຈ ານວນເງິນ   15.000 ໂດລາ ຂ ົ້ນໄປ 24.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 

5.2.2 ກລໍະນີໂອນຈາກບັນຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ/ບັນຊລີຖໍາ້ຫັຼງຈາກລາຍການໂອນແຊກັ ທຄຕລ 
   - ຈ ານວນເງນິ   ຕ ່າກວ່າ   15.000 ໂດລາ ລ ງມາ  25.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
 - ຈ ານວນເງິນ   15.000 - 99.999 ໂດລາ  30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
 - ຈ ານວນເງິນ   100.000 - 199.999 ໂດລາ  35.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 

 - ຈ ານວນເງິນ   200.000 ໂດລາ ຂ ົ້ນໄປ  45.000 ກບີ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ 
5.3 ສະກນຸເງນິບາດ 

5.3.1 ກລໍະນີໂອນຈາກບັນຊເີງນິຝາກປະຢັດ/ບັນຊລີຖໍາ້ 
   - ຈ ານວນເງນິ   ຕ ່າກວ່າ   400.000 ບາດ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ,70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
 - ຈ ານວນເງິນ   400.000 ບາດ ຂ ົ້ນໄປ 24.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 

5.3.2 ກລໍະນີໂອນຈາກບັນຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ/ບັນຊລີຖໍາ້ຫັຼງຈາກລາຍການໂອນແຊກັ ທຄຕລ 
   - ຈ ານວນເງນິ   ຕ ່າກວ່າ   400.000 ບາດ ລ ງມາ  25.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
 - ຈ ານວນເງິນ   400.000 - 1.999.999 ບາດ  30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
 - ຈ ານວນເງິນ   2.000.000 - 3.999.999 ບາດ  35.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
 - ຈ ານວນເງິນ   4.000.000 ບາດ ຂ ົ້ນໄປ  45.000 ກບີ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ 

5.4 ສະກນຸເງນິຢວນ 

5.4.1 ກລໍະນີໂອນຈາກບັນຊເີງນິຝາກປະຢັດ/ບັນຊລີຖໍາ້ 
 - ຈ ານວນເງິນ   ຕ ່າກວ່າ   100.000 ຢວນ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ,70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

 - ຈ ານວນເງິນ   100.000 ຢວນ ຂ ົ້ນໄປ 24.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 

5.4.2 ກລໍະນີໂອນຈາກບັນຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັ/ບັນຊລີຖໍາ້ຫັຼງຈາກລາຍການໂອນແຊກັ ທຄຕລ 

   - ຈ ານວນເງນິ   ຕ ່າກວ່າ   100.000 ຢວນ ລ ງມາ  25.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 

 - ຈ ານວນເງິນ   100.000 - 499.999 ຢວນ  30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 

        - ຈ ານວນເງນິ   500.000 - 999.999 ຢວນ  35.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 

        - ຈ ານວນເງນິ   1.000.000 ຢວນ ຂ ົ້ນໄປ  45.000 ກບີ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ລາຍການ 

6 ດັດແກລ້າຍການໂອນເງນິ  ຜ່ານລະບ ບ LaPASS (RTGS/ACH) 
6.1 ດັດແກລ້າຍການໂອນເງນິຂາອອກໄປຕ່າງທະນາຄານ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ລາຍການ  
6.2 ດັດແກລ້າຍການໂອນເງນິຂາເຂ ົ້າ ທຄຕລ ຜ່ານລະບ ບ LaPASS (RTGS/ACH) ກລໍະນີທະນາຄານຜູ້ສັັ່ງຈ່າຍ ສະເໜີຂໍ Refund ເງນິຄນື 
   6.2.1. ການ Refundຈາກທຸລະກ າທ ັ່ວໄປ (ລະຫັດປະເພດທຸລະກ າຂາເຂ ົ້າ 011/ACH ແລະ 011/RTGS ) 



 

 

 

 
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 

 

- ຈ ານວນເງິນຕ ່າກວ່າ 100.000.000 ກີບ/15.000 ໂດລາ/
400.000 ບາດ/ 100.000 ຢວນ ລ ງມາ 

9.000 ກີບ, 1 ໂດລາ, 30 ບາດ, 10 ຢວນ/ລາຍການ 

- ຈ ານວນເງິນ 100.000.000 ກີບ/15.000 ໂດລາ/400.000 

ບາດ/ 100.000 ຢວນຂ ົ້ນໄປ 
 15.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

6.2.2 ການ Refundຈາກທຸລະກ າແຊກັ (ລະຫັດປະເພດທຸລະກ າຂາເຂ ົ້າ 084/ACH ແລະ 084/RTGS) 

- ຈ ານວນເງິນຕ ່າກວ່າ 100.000.000 ກີບ/15.000 ໂດລາ/
400.000 ບາດ/ 100.000 ຢວນ ລ ງມາ 

 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

- ຈ ານວນເງິນ 100.000.000 ກີບ/15.000 ໂດລາ/400.000 

ບາດ/ 100.000 ຢວນຂ ົ້ນໄປ 
 30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 

7 ມອບເງນິສ ດເຂ ົ້າບັນຊເີງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິອືຶ່ນທີຶ່ຝາກຢູ່ ທຄຕລ ແລະ ມອບເງນິສ ດໄປເຂ ົ້າບັນຊີຢູ່ທະນາຄານທຸລະກດິອືຶ່ນ 
7.1 ສະກນຸເງນິກບີ 
   7.1.1 ຈ ານວນເງນິ   100.000.000 ກບີ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.1.2 ຈ ານວນເງນິ   100.000.001 - 500.000.000 ກີບ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.1.3 ຈ ານວນເງນິ   500.000.001 - 1.000.000.000 ກີບ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.1.4 ຈ ານວນເງນິ   1.000.000.001 - 5.000.000.000 ກບີ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.1.5 ຈ ານວນເງິນ    5.000.000.001 ຂ ົ້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ, 180 ຢວນ/ລາຍການ 

7.2 ສະກນຸເງນິໂດລາ 
   7.2.1 ຈ ານວນເງິນ   10.000 ໂດລາ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.2.2 ຈ ານວນເງນິ   10.001 - 50.000 ໂດລາ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.2.3 ຈ ານວນເງນິ   50.001 - 100.000 ໂດລາ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.2.4 ຈ ານວນເງນິ   100.001 - 500.000 ໂດລາ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.2.5 ຈ ານວນເງນິ   500.001 ໂດລາ ຂ ົ້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ, 180 ຢວນ/ລາຍການ 

7.3 ສະກນຸເງນິບາດ 
   7.3.1 ຈ ານວນເງິນ   500.000 ບາດ ລ ງມາ 15.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 70 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.3.2 ຈ ານວນເງິນ   500.001 - 1.000.000 ບາດ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.3.3 ຈ ານວນເງນິ   1.000.001 - 3.000.000 ບາດ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
    7.3.4 ຈ ານວນເງິນ   3.000.001 - 5.000.000 ບາດ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 
   7.3.5 ຈ ານວນເງນິ   5.000.001 ບາດ ຂ ົ້ນໄປ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ, 180 ຢວນ/ລາຍການ 

8 ຖອນເງິນສ ດຈາກແຊັກວິຊາ ຫຼື ແຊັກເງິນສ ດຕ່າງທະນາຄານໃນວ ງເງິນສູງ 
ຖອນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 10.000 ໂດລາ, 300.000 ບາດຂືົ້ນໄປ (ຖ້າສະ ໜ

ອງໄດ້) 

0,05%,  
ຕ ່າສຸດ 6 ໂດລາ, 200 ບາດ 

ສູງສຸດ 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ລາຍການ 
9 ໂອນເງ ິນຈາກບັນຊີຝາກປະຢັດຫາບັນຊີກະແສລາຍວັນ (Link Me 

Account) 
5.000 ກີບ/ລາຍການ  

10 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 


