
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານບດັ BCEL-UnionPay 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 

1 1 ອອກບດັ BCEL-UnionPay 
1.1 ອອກບດັໃໝສ່ າລບັບກຸຄນົທົົ່ວໄປ: 
      1.1.1  ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 

o ບັດຫ ັກ 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບັດ 
o ບັດເສີມ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ 

      1.1.2  ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon) 
o ບັດຫ ັກ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບັດ 
o ບັດເສີມ  25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 

      1.1.3   ບັດຄ າ (Gold) 
o ບັດຫ ັກ 60.000 ກີບ, 8 ໂດລາ, 270 ບາດ, 60 ຢວນ/ບັດ 
o ບັດເສີມ 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 

1.2 ອອກບັດໃໝ່ສ າລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນລັດ,ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ພະນັກງານຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 
ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານ, ບໍລິສັດ, ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ນັກຮຽນ. 

      1.2.1 ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງ 
ພະນັກງານຄູຂອງລັດ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ) 

ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ) 

      1.2.2 ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ) 
      1.2.3 ຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ) 
      1.2.4 ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານໃນທົົ່ວປະເທດ ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ) 
      1.2.5 ພະນັກງານບໍລິສັດຕ່າງໆ ແຕ່ 100-199 ຄົນ ຫ ຼຸດ 25% ຈາກຄ່າອອກບັດປົກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີີ່ເລືອກ 

      1.2.6 ພະນັກງານບໍລິສັດຕ່າງໆ ແຕ່ 200 ຄົນຂ ຶ້ນໄປ ຫ ຼຸດ 50% ຂອງຄ່າອອກບັດປົກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີີ່ເລືອກ 
      1.2.7 ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມໍ 4 ຂ ຶ້ນໄປ) ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບັດ) 
      1.2.8 ນັກຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ບໍໍ່ເກັບ (ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ) 
1.3  ກໍລະນີປິດບັດ ແລະ ສະເໜີອອກບັດຄືນໃໝ່ສ າລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນລັດ,ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ພະນັກງານຄູສະຖາບັນການ

ທະນາຄານ, ຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ, ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານ, ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ນັກຮຽນ. 
      1.3.1 ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງ 

ພະນັກງານຄູຂອງລັດ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ) 
ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 

      1.3.2 ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 
      1.3.3 ຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 
      1.3.4 ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານໃນທົົ່ວປະເທດ ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 
      1.3.5 ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມໍ 4 ຂ ຶ້ນໄປ) ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 
      1.3.6 ນັກຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບັດປົກກະຕິ (ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ) 
1.4  ອອກບດັດວ່ນສ າລບັບກຸຄນົ ທກຸປະເພດບດັ ເກບັເພີີ່ມ (ອອກໄດສ້ະເພາະ

ສ ານກັງານໃຫຍ ່ແລະ ຮບັບດັພາຍໃນມືຶ້) 
50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບັດ 

1.5  ອອກບັດໃໝ່ (ກໍລະນີບັດເສຍ ຫ ື ບັດແຕກຫັກ, ຫ ື ປ່ຽນບັດ...) 
     1.5.1  ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ 
     1.5.2  ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)             25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 
     1.5.3  ບັດຄ າ (Gold) 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບັດ 

 1.6 ເປີດນ າໃຊ້ບັດຄືນໃໝ່ ກໍລະນີບັດເກົົ່າຖືກປິດເນືີ່ອງຈາກຄ້າງຄ່າທ ານຽມລາຍ
ເດືອນເກີນ 6 ເດືອນ 

ລກູຄາ້ຕອ້ງຈາ່ຍຄາ່ທ ານຽມຄາ້ງຊ າລະທງັໝດົ(ຖາ້ມ)ີ ແລະ ຄາ່ທ ານຽມ
ອອກບດັໃໝດ່ັົ່ງລຸມ່ນີຶ້:  

     1.6.1  ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ 



 

 

 

     1.6.2  ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)             25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 
     1.6.3  ບັດຄ າ (Gold) 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບັດ 

2 ອອກລະຫດັໃໝ ່ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ 

3 ບລໍກິານລາຍເດອືນ (ຄາ່ບ າລງຸຮກັສາບດັລາຍເດອືນ)   
3.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)(ບັດຫ ັກ ຫ ື ບັດເສີມ) 5.000 ກີບ/ເດືອນ 
3.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)(ບັດຫ ັກ ຫ ື ບັດເສີມ)  6.000 ກີບ/ເດືອນ 

3.3    3.3 ບັດຄ າ (Gold) (ບັດຫ ັກ ຫ  ືບັດເສີມ) 8.000 ກີບ/ເດືອນ 
 3.4 ສ າລັບພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງ
ພະນັກງານຄູຂອງລັດ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ) 

2.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫ ັກເທົົ່ານັຶ້ນ) 

 3.5 ສ າລັບພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 3.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫ ັກເທົົ່ານັຶ້ນ) 
 3.6 ສ າລັບພະນັກງານຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ 2.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫ ັກເທົົ່ານັຶ້ນ) 

3.5    3.7 ສ າລັບຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການບ້ານໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ 

2.500 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫ ັກເທົົ່ານັຶ້ນ) 

 3.8 ສ າລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມໍ 4 ຂ ຶ້ນໄປ) 1.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫ ັກເທົົ່ານັຶ້ນ) 
 3.9 ສ າລັບນັກສ ກສາ  1.000 ກີບ/ເດືອນ (ສະເພາະບັດນັກສ ກສາ) 

4 ຄາ່ທ ານຽມຖອນເງນິສດົຜາ່ນຕູ ້ATM:  
4.1 ພາຍໃນລະບົບ  ທຄຕລ ບໍໍ່ເກັບ 

4.2 ນອກເຄືອຄ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນທີີ່ບໍໍ່ເປັນສະມາຊິກລະບົບ LAPNet) 3% ຂອງວົງເງິນທີີ່ຖອນ, ຕ ໍ່າສຸດ 3 ໂດລາ 

5 ຄາ່ທ ານຽມຊ າລະຄາ່ສນິຄາ້, ບລໍກິານຕາ່ງໆຜາ່ນເຄືີ່ອງຮດູ EDC:  
    5.1  ພາຍໃນລະບົບຂອງ ທຄຕລ  ບໍໍ່ເກັບ 
    5.2 ນອກເຄືອຄ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນ) ບໍໍ່ເກັບ 

6 ຄາ່ທ ານຽມກວດຍອດເງນິໃນບນັຊຢີູນ່ອກເຄອືຂາ່ຍ ຫ  ືຕາ່ງປະເທດ 0,5 ໂດລາ/ຄັຶ້ງ 

7 ຄາ່ກວດຄົຶ້ນເອກະສານ / ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບດັ ຄນືຫ ງັ  

7.1 ພາຍໃນເຄອືຂາ່ຍ ແລະ ຮາ້ນຄາ້ສະມາຊິກຂອງ ທຄຕລ  

7.1.1 ພາຍໃນກ ານົດ 7 ວັນລົງມາ ບໍໍ່ເກັບ 

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

7.1.3 ຫ າຍກວ່າ 90 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 180 ວັນ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
7.2 ນອກລະບບົ ຂອງ ທຄຕລ ຫ  ືຕາ່ງປະເທດ  

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

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

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

8 ຄາ່ທ ານຽມເບິີ່ງກອ້ງຢູຕູ່ ້ATM  

8.1 ເບິີ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ ້ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ບໍໍ່ເກີນ7 ວັນ) 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ  

8.2 ເບິີ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ ້ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ເກີນ 7 ວັນແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 30 ວັນ) 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ 

8.3 ເບິີ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ ້ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ເກີນ 30 ວັນແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 90 ວັນ) 80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ 
9 ປຽ່ນບນັຊີຫ ກັໃນບດັ ATM BCEL-UnionPay 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ/ບັນຊີ 
10 ເພີີ່ມບນັຊເີຂົຶ້າບດັ ATM BCEL-UnionPay 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ/ບັນຊີ 
11 ນກັສ ກສາຕອ້ງການປຽ່ນນ າໃຊບ້ດັ ATM BCEL-UnionPay  

11.1 ມີບັດມາສົົ່ງ  



 

 

 

       - ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) ບໍໍ່ເກັບ 

       - ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon) ບໍໍ່ເກັບ 

       - ບັດຄ າ (Gold) ບໍໍ່ເກັບ 

11.2 ບໍໍ່ມີບັດມາສົົ່ງ  

       - ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ 

       - ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon) 25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 

       - ບັດຄ າ (Gold) 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບັດ 
12 ລກູຄາ້ບໍໍ່ມາຮັບບັດເກນີ 45 ວນັ ລະບົບຈະປດິອດັຕະໂນມດັ ແລະ ລກູຄາ້

ມາສະເໜີອອກບັດໃໝ່ 

 

       - ບັດນັກສ ກສາ 20.000 ກີບ/ບັດ 

       - ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 20.000 ກີບ/ບັດ 

       - ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon) 25.000 ກີບ/ບັດ 

       - ບັດຄ າ (Gold) 30.000 ກີບ/ບັດ 

 
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 

 


