
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານບດັ BCEL-UnionPay 

 

ລ/ດ ລາຍການຄາ່ບໍລກິານ ອດັຕາຄາ່ບໍລກິານ 
1 1 ອອກບັດ BCEL-UnionPay 

1.1 ອອກບັດໃໝ່ສ າລບັບຸກຄນົທົົ່ວໄປ: 
        1.1.1  ບດັທົົ່ວໄປ (Standard) 

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

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

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

1.2 ອອກບັດໃໝ່ສ າລບັພະນັກງານລດັຖະກອນ (ລວມທັງລດັຖະກອນທີີ່ບໍໍ່ທັນສົມບູນ), ພະນັກງານຄໂູຮງຮຽນລດັ,ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ພະນັກງານຄູ
ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານ, ບໍລິສັດ, ອົງການຕ່າງໆ ແລະ 
ນັກຮຽນ. 

    1.2.1 ພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງລັດຖະກອນທີີ່ບໍໍ່ທັນສົມບູນ) 
ຂອງບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງ ພະນັກງານຄູ
ໂຮງຮຽນລັດ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ) 

ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣທຸີກປະເພດບດັ) 

      1.2.2 ພະນັກງານຄໂູຮງຮຽນເອກະຊົນ ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບດັ) 
      1.2.3 ຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບດັ) 
      1.2.4 ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານໃນທົົ່ວ

ປະເທດ 
ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບດັ) 

      1.2.5 ພະນັກງານບລໍິສັດຕ່າງໆ ແຕ່ 100-199 ຄົນ ຫ ຼຸດ 25% ຈາກຄ່າອອກບັດປົກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີີ່ເລືອກ 

      1.2.6 ພະນັກງານບລໍິສັດຕ່າງໆ ແຕ່ 200 ຄົນຂ ຶ້ນໄປ ຫ ຼຸດ 50% ຂອງຄ່າອອກບັດປົກກະຕິຂອງປະເພດບັດທີີ່ເລືອກ 
      1.2.7 ນກັຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມໍ 4 ຂ ຶ້ນໄປ) ບໍໍ່ເກັບ (ຟຣີທຸກປະເພດບດັ) 
      1.2.8 ນກັຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ບໍໍ່ເກັບ (ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ) 
1.3  ກໍລະນີປິດບັດ ແລະ ສະເໜີອອກບັດຄືນໃໝ່ສ າລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງລັດຖະກອນທີີ່ບໍໍ່ທັນສົມບູນ), ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນລດັ

ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ພະນັກງານຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ, ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານ, 
ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ນັກຮຽນ. 

       1.3.1  ພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງລັດຖະກອນທີີ່ບໍໍ່ທັນສົມບູນ) 
ຂອງບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງ ພະນັກງານຄູຂອງ
ລັດ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ) 

ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບດັປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 

      1.3.2  ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບດັປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 
      1.3.3  ຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບດັປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 
      1.3.4  ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານໃນທົົ່ວ

ປະເທດ 
ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບດັປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 

      1.3.5  ນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ (ມໍ 4 ຂ ຶ້ນໄປ) ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບດັປົກກະຕິ (ທຸກປະເພດບັດ) 
      1.3.6  ນັກຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ເກັບ 50% ຄ່າບໍລິການອອກບດັປົກກະຕິ (ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ) 



 

 

 

1.4  ອອກບັດດ່ວນສ າລັບບຸກຄົນ ທຸກປະເພດບັດ ເກັບເພີີ່ມ (ອອກໄດ້ສະ
ເພາະສ ານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຮັບບັດພາຍໃນມືຶ້) 

50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບດັ 

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 ານຽມ
ລາຍເດືອນເກີນ 6 ເດືອນ 

ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມຄ້າງຊ າລະທັງໝົດ(ຖ້າມີ) ແລະ ຄ່າທ າ
ນຽມອອກບັດໃໝ່ດັົ່ງລຸ່ມນີຶ້:  

        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 ຳ (Gold) 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບັດ 

2 ຕໍໍ່ອາຍຸບັດ BCEL - Unionpay  
2.1 ກລໍະນີ ສະເໜີຂໍຕໍໍ່ອາຍບັຸດພາຍໃນ 1 ປ ີ(ນັບຈາກວນັໝົດອາຍຂຸອງບັດ)  

  2.1.1 ອອກບັດໃໝ່ ບໍໍ່ເກັບ 
  2.1.2 ບໍລິການລາຍເດືອນ (ຄ່າບ າລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ) ເທົົ່າກັບຄ່າບ າລຸງຮັກສາລາຍເດືອນຂອງບັດເດີມ 

2.2 ກລໍະນີ ສະເໜີຂໍຕໍໍ່ອາຍບັຸດເກນີ 1 ປ ີ(ນັບຈາກວນັໝົດອາຍຸຂອງບັດ)  
  2.2.1 ອອກບັດໃໝ່ ເທົົ່າກັບຄ່າອອກບັດໃໝ່ຂອງບັດເດີມ 
  2.2.2 ບໍລິການລາຍເດືອນ (ຄ່າບ າລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ) ເທົົ່າກັບຄ່າບ າລຸງຮັກສາລາຍເດືອນຂອງບັດເດີມ 

3 ອອກລະຫັດໃໝ່ 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ 
4 ບໍລກິານລາຍເດືອນ (ຄາ່ບ າລງຸຮກັສາບັດລາຍເດືອນ)   

4.1 ບດັທົົ່ວໄປ (Standard)(ບັດຫ ັກ ຫ ື ບດັເສີມ) 5.000 ກີບ/ເດືອນ 
4.2 ບດັຄາບ໊ອນ (Carbon)(ບດັຫ ັກ ຫ ື ບດັເສີມ)  6.000 ກີບ/ເດືອນ 
4.3 ບດັຄ າ (Gold) (ບດັຫ ັກ ຫ  ືບັດເສີມ) 8.000 ກີບ/ເດືອນ 
4.4 ສ າລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງລັດຖະກອນທີີ່ບໍໍ່ທັນສົມບູນ)

ຂອງບັນດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທັງພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນລັດ
ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ) 

2.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫ ັກເທົົ່ານັຶ້ນ) 

4.5 ສ າລັບພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 3.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫ ັກເທົົ່ານັຶ້ນ) 
4.6 ສ າລັບພະນັກງານຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ 2.000 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫ ັກເທົົ່ານັຶ້ນ) 

4.7 ສ າລັບຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການບ້ານໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ 

2.500 ກີບ/ເດືອນ ສະເພາະບັດທົົ່ວໄປ (ບັດຫ ັກເທົົ່ານັຶ້ນ) 

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

5 ຄາ່ທ ານຽມຖອນເງນິສົດຜ່ານຕູ້ ATM:  
 5.1 ພາຍໃນລະບົບ ທຄຕລ ບໍໍ່ເກັບ 
 5.2 ນອກເຄືອຄ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນທີີ່ບໍໍ່ເປັນສະມາຊິກລະບົບ LAPNet) 3% ຂອງວົງເງນິທີີ່ຖອນ, ຕ ໍ່າສຸດ 3 ໂດລາ 

6 ຄາ່ທ ານຽມຊ າລະຄາ່ສິນຄາ້, ບໍລກິານຕ່າງໆຜ່ານເຄືີ່ອງຮດູ EDC:  
 6.1 ພາຍໃນລະບົບຂອງ ທຄຕລ  ບໍໍ່ເກັບ 
 6.2 ນອກເຄືອຄ່າຍ (ທະນາຄານອືີ່ນ) ບໍໍ່ເກັບ 



 

 

 

7 ຄາ່ທ ານຽມກວດຍອດເງນິໃນບັນຊຢູ່ີນອກເຄອືຂ່າຍ ຫ  ືຕ່າງປະເທດ 0,5 ໂດລາ/ຄັຶ້ງ 

8 ຄາ່ກວດຄົຶ້ນເອກະສານ / ລາຍການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບັດ ຄນືຫ ງັ  
 8.1 ພາຍໃນເຄອືຂ່າຍ ແລະ ຮາ້ນຄາ້ສະມາຊກິຂອງ ທຄຕລ  

       8.1.1 ພາຍໃນກ ານົດ 7 ວນັລງົມາ ບໍໍ່ເກັບ 

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

         8.1.3 ຫ າຍກວ່າ 90 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກີນ 180 ວັນ 50.000 ກີບ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 
 8.2 ນອກລະບົບ ຂອງ ທຄຕລ ຫ  ືຕ່າງປະເທດ  

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

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

       8.2.3 ຫ າຍກວ່າ 120 ວັນ ແຕ່ບໍໍ່ເກນີ 180 ວນັ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 

9 ຄາ່ທ ານຽມເບິີ່ງກອ້ງຢູ່ຕູ້ ATM  
 9.1 ເບິີ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ້ ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ບໍໍ່ເກີນ7 ວັນ) 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ  

 9.2 ເບິີ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ້ ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ເກີນ 7 ວັນແຕ່ບໍໍ່ເກນີ 30 ວັນ) 40.000 ກີບ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ 

 9.3 ເບິີ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ້ ATM ໃນເຄືີ່ອຄ່າຍ (ເກີນ 30 ວນັແຕ່ບໍໍ່ເກນີ 90 ວັນ) 80.000 ກີບ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ລາຍການ 

10 ປຽ່ນບັນຊຫີ ກັໃນບັດ ATM BCEL-UnionPay 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ/ບນັຊ ີ

11 ເພີີ່ມບັນຊເີຂົຶ້າບັດ ATM BCEL-UnionPay 10.000 ກີບ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັຶ້ງ/ບັດ/ບນັຊ ີ

12 ນັກສ ກສາຕ້ອງການປຽ່ນນ າໃຊບັ້ດ ATM BCEL-UnionPay  
12.1 ມບັີດມາສົົ່ງ  
        12.1.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) ບໍໍ່ເກັບ 
        12.1.2 ບດັຄາບ໋ອນ (Carbon) ບໍໍ່ເກັບ 
       12.1.3 ບັດຄ າ (Gold) ບໍໍ່ເກັບ 
12.2 ບໍໍ່ມບັີດມາສົົ່ງ  
        12.2.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບັດ 
       12.2.2 ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon) 25.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 
        12.2.3 ບດັຄ າ (Gold) 30.000 ກີບ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

13 ລູກຄ້າບໍໍ່ມາຮັບບັດເກີນ 45 ວັນ ລະບົບຈະປິດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລູກຄ້າ
ມາສະເໜີອອກບັດໃໝ່ 

 

 13.1 ບັດນັກສ ກສາ 20.000 ກີບ/ບັດ 
 13.2 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 20.000 ກີບ/ບັດ 
 13.3 ບັດຄາບ໋ອນ (Carbon) 25.000 ກີບ/ບັດ 
 13.4  ບດັຄ າ (Gold) 30.000 ກີບ/ບັດ 

 
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 

 


