
 

 

 

ຄ່າບໍລິການບດັຊິບ ATM BCEL UnionPay 
 

ລ/ດ ລາຍການຄ່າບໍລິການ ອັດຕາຄ່າບໍລິການ 

1 ອອກບັດຊິບໃໝ່ ATM BCEL UnionPay 

1.1 ອອກບັດຊິບໃໝ່ ATM BCEL UnionPay ສໍາລັບບຸກຄົນທົົ່ວໄປ: 

1.1.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 

1). ບດັຫ ກັ 40.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

     2). ບດັເສມີ 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບດັ 

1.1.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon) 

     1). ບດັຫ ກັ 50.000 ກບີ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບດັ 

     2). ບດັເສມີ 25.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

1.1.3 ບັດຄໍາ (Gold) 

             1). ບດັຫ ກັ 60.000 ກບີ, 8 ໂດລາ, 270 ບາດ, 60 ຢວນ/ບດັ 

             2). ບດັເສມີ 30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

1.2 ອອກບດັຊິບໃໝ່ ATM BCEL Myway UnionPay ສໍາລັບບຸກຄນົທົົ່ວໄປ: 

1.2.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard)  

            1). ບດັຫ ກັ 70.000 ກບີ, 9 ໂດລາ, 310 ບາດ, 60 ຢວນ/ບດັ 
            2). ບດັເສມີ 35.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

1.2.2 ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon)  

            1). ບດັຫ ກັ 80.000 ກບີ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ບດັ 
            2). ບດັເສມີ 40.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

   1.2.3 ບັດຄໍາ (Gold)  

           1). ບດັຫ ກັ 90.000 ກບີ, 12 ໂດລາ, 400 ບາດ, 80 ຢວນ/ບດັ 

           2). ບດັເສມີ 45.000 ກບີ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

1.3 ອອກບັດໃໝ່ສໍາລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງລັດຖະກອນທ ົ່ບໍົ່ທັນສົມບູນ), ພະນັກງານ
ຄູໂຮງຮຽນລັດ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານຄູສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຄູໂຮງຮຽນເອກະ
ຊົນ, ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນຫ້ອງການບ້ານ, ບໍລິສັດ , ອົງການຕ່າງໆ ແລະ 
ນັກຮຽນ. 

    1.3.1 ພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງ
ລັດຖະກອນທີີ່ ບ ີ່ ທັນສົມບູນ) ຂອງ
ບນັດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທງັ 
ພະນກັງານຄູໂຮງຮຽນລັດ, ທະຫານ, 
ຕ າຫ ວດ) 

ບ ີ່ ເກບັ (ຟຣີທຸກປະເພດບດັ) 

        1.3.2 ພະນກັງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ບ ີ່ ເກບັ (ຟຣີທຸກປະເພດບດັ) 
        1.3.3 ຄູສະຖາບນັການທະນາຄານ ບ ີ່ ເກບັ (ຟຣີທຸກປະເພດບດັ) 
        1.3.4 ຄະນະຫອ້ງການບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານ

ໃນຫອ້ງການບາ້ນໃນທົີ່ ວປະເທດ 

ບ ີ່ ເກບັ (ຟຣີທຸກປະເພດບດັ) 

        1.3.5 ພະນກັງານບ ລສິດັຕີ່ າງໆ ແຕີ່  100-199 
ຄນົ 

ຫ ຸດ 25% ຈາກຄີ່ າອອກບດັປົກກະຕຂິອງປະເພດບດັທີີ່ ເລອືກ 



 

 

 

      1.3.6 ພະນກັງານບ ລສິດັຕີ່ າງໆ ແຕີ່  200 ຄນົ
ຂ ນ້ໄປ 

ຫ ຸດ 50% ຂອງຄີ່ າອອກບດັປົກກະຕຂິອງປະເພດບດັທີີ່ ເລອືກ 

      1.3.7 ນກັຮຽນມດັທະຍມົປາຍ (ມ  4 ຂ ນ້ໄປ) ບ ີ່ ເກບັ (ຟຣີທຸກປະເພດບດັ) 
      1.3.8 ນກັຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ບ ີ່ ເກບັ (ສະເພາະບດັທົີ່ ວໄປ) 
1.4  ກໍລະນ ປິດບັດ ແລະ ສະເໜ ອອກບັດຄືນໃໝ່ສໍາລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງ

ລັດຖະກອນທ ົ່ບໍົ່ທັນສົມບູນ), ພະນັກງານຄູໂຮງຮຽນລັດທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ພະນັກງານຄູສະ
ຖາບັນການທະນາຄານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊົນ, ຄະນະຫ້ອງການບ້ານ ແລະ ພະນັກງານໃນ
ຫ້ອງການບ້ານ, ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ນັກຮຽນ. 

       1.4.1 ພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງ
ລັດຖະກອນທີີ່ ບ ີ່ ທັນສົມບູນ) ຂອງ
ບນັດາພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທງັ 
ພະນັກງານຄູຂອງລັດ, ທະຫານ, ຕ າ
ຫ ວດ) 

ເກບັ 50% ຄີ່ າບ ລກິານອອກບດັປົກກະຕ ິ(ທຸກປະເພດບດັ) 

      1.4.2 ພະນກັງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ເກບັ 50% ຄີ່ າບ ລກິານອອກບດັປົກກະຕ ິ(ທຸກປະເພດບດັ) 
      1.4.3 ຄູສະຖາບນັການທະນາຄານ ເກບັ 50% ຄີ່ າບ ລກິານອອກບດັປົກກະຕ ິ(ທຸກປະເພດບດັ) 
      1.4.4 ຄະນະຫອ້ງການບາ້ນ ແລະ ພະນກັ ງານ

ໃນຫອ້ງການບາ້ນໃນທົີ່ ວປະ ເທດ 
ເກບັ 50% ຄີ່ າບ ລກິານອອກບດັປົກກະຕ ິ(ທຸກປະເພດບດັ) 

      1.4.5 ນກັຮຽນມດັທະຍມົປາຍ (ມ  4 ຂ ນ້ໄປ) ເກບັ 50% ຄີ່ າບ ລກິານອອກບດັປົກກະຕ ິ(ທຸກປະເພດບດັ) 
      1.4.6 ນກັຮຽນໂຮງຮຽນທະຫານ, ຕ າຫ ວດ ເກບັ 50% ຄີ່ າບ ລກິານອອກບດັປົກກະຕ ິ 

(ສະເພາະບດັທົີ່ ວໄປ) 
1.5  ອອກບັດດ່ວນສໍາລັບບຸກຄົນ ທຸກປະເພດ

ບ ັດ ເກ ັບເພ  ົ່ມ  (ອອກໄດ ້ສະເພາະ
ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຮັບບັດພາຍໃນ
ມືື້) 

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

2 ອອກບັດໃໝ່ປ່ຽນແທນບັດເກົົ່າ 
2.1 ກໍລະນ ມ ບັດແຖບແມ່ເຫຼັກມາຂໍປ່ຽນເປັນບັດຊິບ (Chip) 

2.1.1 ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay (ກໍລະນ ປ່ຽນເປັນບັດປະເພດດຽວກັນ ແລະ ປ່ຽນເປັນ
ຕ່າງປະເພດບັດ) 

1). ບດັທົີ່ ວໄປ (Standard) ບ ີ່ ເກບັ 
     2). ບດັຄາບ໊ອນ (Carbon) ບ ີ່ ເກບັ 
     3). ບດັຄ າ (Gold) ບ ີ່ ເກບັ 

2.1.2 ບັດຊິບ ATM BCEL Myway 
UnionPay  

(ບັດທົີ່ ວໄປ (Standard), ບັດຄາບ໊ອນ 

(Carbon), ບດັຄ າ (Gold)) 

30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

2.2 ອອກບັດຊິບໃໝ່ປ່ຽນແທນບັດເກົົ່າ (ກໍລະນ ບັດເສຍ ຫືຼ ບັດແຕກຫັກ, ຫືຼ ປ່ຽນບັດ...) 
2.2.1. ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay  

              1). ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 
     ບດັຫ ກັ 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບດັ 



 

 

 

     ບດັເສມີ 

               2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon) 
                 ບດັຫ ກັ 25.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

                 ບດັເສມີ 

              3). ບັດຄໍາ (Gold) 
      ບດັຫ ກັ 30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບດັ 

      ບດັເສມີ 

2.2.2. ບັດຊິບ ATM BCEL Myway UnionPay (ເລືອກເງືົ່ອນໄຂຕາມແຕ່ລະປະເພດບັດ)  
              1). ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 

      ບດັຫ ກັ 35.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

      ບດັເສມີ 

              2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon) 

      ບດັຫ ກັ 40.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

      ບດັເສມີ 

              3). ບັດຄໍາ (Gold) 

      ບດັຫ ກັ 45.000 ກບີ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

      ບດັເສມີ 

2.3 ເປ ດນໍາໃຊ້ບັດໃໝ່ ກໍລະນ ບັດເກົົ່າຖືກປິດ
ເນືົ່ອງຈາກຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນເກ ນ 6 
ເດືອນ 

ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຄ້າງຊໍາລະທັງໝົດ(ຖ້າ
ມ ) ແລະ ຄ່າທໍານຽມອອກບັດໃໝ່ດັົ່ງລຸ່ມນ ື້:  

2.3.1. ບັດ ATM BCEL UnionPay ທ ົ່ຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນ 1 ປ ລົງມາ  
              1). ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 

     ບດັຫ ກັ 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບດັ 

     ບດັເສມີ 

              2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon) 

     ບດັຫ ກັ   25.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

     ບດັເສມີ 

              3). ບັດຄໍາ (Gold) 

     ບດັຫ ກັ 30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບດັ 

     ບດັເສມີ 

      2.3.2. ບັດ ATM BCEL Myway UnionPay ທ ົ່ຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດອືນ 1 ປ ລົງມາ 
              1). ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 

         ບດັຫ ກັ 35.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

         ບດັເສມີ 

              2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon) 
         ບດັຫ ກັ 40.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

         ບດັເສມີ 

              3). ບັດຄໍາ (Gold) 



 

 

 

         ບດັຫ ກັ 45.000 ກບີ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

         ບດັເສມີ 

2.3.3. ບັດ ATM BCEL UnionPay ທ ົ່ຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນເກ ນ 1 ປ ຂ ື້ນໄປ 

     1). ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 
         ບດັຫ ກັ 40.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

         ບດັເສມີ 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບດັ 

     2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon) 
         ບດັຫ ກັ 50.000 ກບີ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ບດັ 

         ບດັເສມີ   25.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

     3). ບັດຄໍາ (Gold) 
         ບດັຫ ກັ 60.000 ກບີ, 8 ໂດລາ, 270 ບາດ, 60 ຢວນ/ບດັ 

         ບດັເສມີ 30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ໂດລາ, 30 ຢວນ/ບດັ 

2.3.4. ບັດ ATM BCEL Myway UnionPay ທ ົ່ຄ້າງຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນເກ ນ 1 ປ ຂ ື້ນໄປ 
     1). ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 
         ບດັຫ ກັ 70.000 ກບີ, 9 ໂດລາ, 310 ບາດ, 60 ຢວນ/ບດັ 

         ບດັເສມີ 35.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

     2). ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon) 
         ບດັຫ ກັ 80.000 ກບີ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ບດັ 

         ບດັເສມີ 40.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 
     3). ບັດຄໍາ (Gold) 

         ບດັຫ ກັ 90.000 ກບີ, 12 ໂດລາ, 400 ບາດ, 80 ຢວນ/ບດັ 

         ບດັເສມີ 45.000 ກບີ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 
3 ຕໍົ່ອາຍຸບັດ  

3.1 ກໍລະນ  ສະເໜ ຂໍຕໍົ່ອາຍຸບັດພາຍໃນ 1 ປ  (ນັບຈາກວັນໝົດອາຍຸຂອງບັດ)  
      3.1.1 ອອກບັດໃໝ່ 

         1). ບດັຫ ກັ ບ ີ່ ເກບັ 
         2). ບດັເສມີ 

      3.1.2 ບໍລິການລາຍເດອືນ (ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ) 
         1). ບດັຫ ກັ ເທົີ່ າກບັຄີ່ າບ າລຸງຮກັສາລາຍເດອືນຂອງບດັເດມີ 
         2). ບດັເສມີ 

3.2 ກໍລະນ  ສະເໜ ຂໍຕໍົ່ອາຍຸບັດເກ ນ 1 ປ  (ນັບຈາກວນັໝົດອາຍຸຂອງບັດ)  
      3.2.1 ອອກບັດໃໝ ່

         1). ບດັຫ ກັ ເທົີ່ າກບັຄີ່ າອອກບດັໃໝີ່ ຂອງບດັເດມີ 
         2). ບດັເສມີ 

     3.2.2 ບໍລິການລາຍເດືອນ (ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັດລາຍເດືອນ) 
         1). ບດັຫ ກັ ເທົີ່ າກບັຄີ່ າບ າລຸງຮກັສາລາຍເດອືນຂອງບດັເດມີ 
         2). ບດັເສມີ 

4 ອອກລະຫັດໃໝ ່ 10.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັງ້/ບດັ 



 

 

 

5 ບໍລິການລາຍເດອືນ (ຄ່າບາໍລຸງຮັກສາບັດລາຍເດອືນ)  
5.1. ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay ແລະ ບັດຊິບ ATM BCEL Myway UnionPay 

5.1.1 ບັດທົົ່ວໄປ (Standard) 

            1). ບດັຫ ກັ 5.000 

  2). ບດັເສມີ 4.000 

5.1.2. ບັດຄາບ໊ອນ (Carbon) 

  1). ບດັຫ ກັ 6.000 

  2). ບດັເສມີ 5.000 

5.1.3 ບັດຄໍາ (Gold) 

  1). ບດັຫ ກັ 8.000 

  2). ບດັເສມີ 7.000 

5.2 ສ າລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລວມທັງ
ລັດຖະກອນທີີ່ ບ ີ່ ທັນສົມບູນ)ຂອງບັນດາ
ພະແນກການ-ກະຊວງ (ລວມທງັພະນກັງານຄູ
ໂຮງຮຽນລດັທະຫານ, ຕ າຫ ວດ) 

2.000 ກບີ/ເດອືນ ສະເພາະບດັທົີ່ ວໄປ (ບດັຫ ກັເທົີ່ ານັນ້) 

5.3 ສ າລບັພະນກັງານຄູໂຮງຮຽນເອກະຊນົ 3.000 ກບີ/ເດອືນ ສະເພາະບດັທົີ່ ວໄປ (ບດັຫ ກັເທົີ່ ານັນ້) 
5.4 ສ າລບັພະນກັງານຄູສະຖາບນັການທະນາຄານ 2.000 ກບີ/ເດອືນ ສະເພາະບດັທົີ່ ວໄປ (ບດັຫ ກັເທົີ່ ານັນ້) 
5.5 ສ າລບັຄະນະຫອ້ງການບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານ

ຫອ້ງການບາ້ນໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ 
2.500 ກບີ/ເດອືນ ສະເພາະບດັທົີ່ ວໄປ (ບດັຫ ກັເທົີ່ ານັນ້) 

5.6 ສ າລບັນກັຮຽນມດັທະຍມົປາຍ (ມ  4 ຂ ນ້ໄປ) 1.000 ກບີ/ເດອືນ ສະເພາະບດັທົີ່ ວໄປ (ບດັຫ ກັເທົີ່ ານັນ້) 
5.7 ສ າລບັນກັສ ກສາ  1.000 ກບີ/ເດອືນ (ສະເພາະບດັນກັສ ກສາ) 

6 ຄ່າທໍານຽມຖອນເງິນສດົຜ່ານຕູ້ ATM: 

6.1 ພາຍໃນລະບບົ ທຄຕລ ບ ີ່ ເກບັ 
6.2 ນອກເຄອືຄີ່ າຍ (ທະນາຄານອືີ່ ນທີີ່ ບ ີ່ ເປັນ

ສະມາຊກິລະບບົ LAPNet) 
3% ຂອງວງົເງນິທີີ່ ຖອນ, ຕ ີ່ າສຸດ 3 ໂດລາ 

7 ຄ່າທໍານຽມຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ບໍລິການຕ່າງໆຜ່ານເຄືົ່ອງຮູດ EDC: 

7.1 ພາຍໃນລະບບົຂອງ ທຄຕລ  ບ ີ່ ເກບັ 

7.2 ນອກເຄອືຄີ່ າຍ (ທະນາຄານອືີ່ ນ) ບ ີ່ ເກບັ 

8 ຄ່າທໍານຽມກວດຍອດເງິນໃນບັນຊ ຢູ່ນອກ
ເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ 

0,5 ໂດລາ/ຄັງ້ 

9 ຄ່າກວດຄົື້ນເອກະສານ/ລາຍການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງບັດ ຄືນຫຼັງ 
9.1 ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກຂອງ ທຄຕລ 
      9.1.1 ພາຍໃນກ ານດົ 7 ວນັລງົມາ ບ ີ່ ເກບັ 
      9.1.2 ຫ າຍກວີ່ າ 7 ວນັ ແຕີ່ ບ ີ່ ເກນີ 90 ວນັ 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ລາຍການ 

        9.1.3 ຫ າຍກວີ່ າ 90 ວນັ ແຕີ່ ບ ີ່ ເກນີ 180 ວນັ 50.000 ກບີ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 

9.2 ນອກລະບົບ ຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ 

        9.2.1 ພາຍໃນກ ານດົ 60 ວນັລງົມາ 50.000 ກບີ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ/ລາຍການ 

        9.2.2 ຫ າຍກວີ່ າ 60 ວນັ ແຕີ່ ບ ີ່ ເກນີ 120 ວນັ 80.000 ກບີ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ລາຍການ 



 

 

 

      9.2.3 ຫ າຍກວີ່ າ 120 ວນັ ແຕີ່ ບ ີ່ ເກນີ 180 ວນັ 100.000 ກບີ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 90 ຢວນ/ລາຍການ 

10 ຄ່າທໍານຽມເບິົ່ງກ້ອງຢູ່ຕູ ້ATM 
10.1 ເບິີ່ ງກອ້ງຢູີ່ ຕູ ້ATM ໃນເຄືີ່ ອຄີ່ າຍ (ບ ີ່ ເກນີ7 

ວນັ) 

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

10.2 ເບິີ່ ງກອ້ງຢູີ່ ຕູ ້ATM ໃນເຄືີ່ ອຄີ່ າຍ (ເກນີ 7 ວນັ
ແຕີ່ ບ ີ່ ເກນີ 30 ວນັ) 

40.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ຄັງ້/ລາຍການ 

10.3 ເບິີ່ ງກອ້ງຢູີ່ ຕູ ້ATM ໃນເຄືີ່ ອຄີ່ າຍ (ເກນີ 30 

ວນັແຕີ່ ບ ີ່ ເກນີ 90 ວນັ) 

80.000 ກບີ, 10 ໂດລາ, 350 ບາດ, 70 ຢວນ/ຄັງ້/ລາຍການ 

11 ປ່ຽນບັນຊ ຫຼັກໃນບັດ ATM  10.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັງ້/ບດັ/ບນັຊ ີ
12 ເພ ົ່ມບັນຊ ເຂົື້າບັດ ATM  10.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ/ຄັງ້/ບດັ/ບນັຊ ີ

13 ນັກສ ກສາຕ້ອງການປ່ຽນນໍາໃຊ້ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay ຫຼື ບັດຊິບ ATM BCEL Myway 

UnionPay ຫຼັງຈາກໝົດສະຖານະພາບຂອງການເປັນນັກສ ກສາ  
13.1 ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay 

        13.1.1 ມ ບດັມາສົົ່ງ 
    1). ບດັທົີ່ ວໄປ (Standard) ບ ີ່ ເກບັ 
    2). ບດັຄາບ໊ອນ (Carbon) ບ ີ່ ເກບັ 
    3). ບດັຄ າ (Gold) ບ ີ່ ເກບັ 

        13.1.2 ບໍົ່ມ ບັດມາສົົ່ງ 
    1). ບດັທົີ່ ວໄປ (Standard) 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບດັ 

    2). ບດັຄາບ໊ອນ (Carbon) 25.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

    3). ບດັຄ າ (Gold) 30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

13.2 ບັດຊິບ ATM BCEL Myway UnionPay 

13.2.1 ມ ບດັມາສົົ່ງ/ບໍົ່ມ ບດັມາສົົ່ງ 30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

14 ລູກຄ້າບໍົ່ມາຮັບບັດເກ ນ 45 ວນັ ລະບົບຈະປິດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລູກຄ້າມາສະເໜ ອອກບັດໃໝ ່

14.1 ບດັນກັສ ກສາ 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບດັ 

14.2 ບັດຊິບ ATM BCEL UnionPay 

       14.2.1. ບດັທົີ່ ວໄປ (Standard) 

            1). ບດັຫ ກັ 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 ຢວນ/ບດັ 

              2). ບດັເສມີ 

       14.2.2. ບດັຄາບ໊ອນ (Carbon) 

            1). ບດັຫ ກັ 25.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 110 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

              2). ບດັເສມີ 

       14.2.3. ບດັຄ າ (Gold) 

            1). ບດັຫ ກັ 30.000 ກບີ, 4 ໂດລາ, 140 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 

              2). ບດັເສມີ 

14.3 ບັດຊິບ ATM BCEL Myway UnionPay 

       14.3.1. ບດັທົີ່ ວໄປ (Standard) 

            1). ບດັຫ ກັ 35.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 160 ບາດ, 30 ຢວນ/ບດັ 



 

 

 

              2). ບດັເສມີ 

       14.3.2. ບດັຄາບ໊ອນ (Carbon) 

            1). ບດັຫ ກັ 40.000 ກບີ, 5 ໂດລາ, 180 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

              2). ບດັເສມີ 

       14.3.3. ບດັຄ າ (Gold) 

            1). ບດັຫ ກັ 45.000 ກບີ, 6 ໂດລາ, 200 ບາດ, 40 ຢວນ/ບດັ 

              2). ບດັເສມີ 

 

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສດິໃນການປີ່ ຽນແປງຄີ່ າທ ານຽມໂດຍບ ີ່ ຕອ້ງແຈງ້ລີ່ ວງໜາ້ 
 


