ຄ່າບໍລິການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ
ລ/ດ
1

ລາຍການຄ່າບໍລກ
ິ ານ
1.1 ໂອນເງ ິນໄປຕ່ າງປະເທດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕນິກ
EFT

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
0,1%, ຕ່ າສຸ ດ 5 ໂດລາ, 40 ຢວນ;
ສູງສຸ ດ 500 ໂດລາ, 4.000 ຢວນ
+ ຄ່ າສາຍ 15 ໂດລາ, 100 ຢວນ

1.2 Charge OUR
1.2.1 ສະກຸ ນເງ ີນ USD

30 USD/ລາຍການ

1.2.2 ສະກຸ ນເງ ິນ THB

1.300 THB/ລາຍການ

1.2.3 ສະກຸ ນເງ ິນ EUR

30 EUR/ລາຍການ

1.2.4 ສະກຸ ນເງ ິນ GBP

25 GBP/ລາຍການ

1.2.5 ສະກຸ ນເງ ິນ AUD

30 AUD/ລາຍການ

1.2.6 ສະກຸ ນເງ ິນ JPY
- ກລະນີທະນາຄານປາຍທາງເປັນທະນາຄານຕົວແທນ

0,07% ຂອງມູນຄ່ າໂອນ/ລາຍການ,
ຕ່ າສຸ ດ 3.000 JPY/ລາຍການ

- ກລະນີທະນາຄານປາຍທາງບ່ ແມ່ ນທະນາຄານຕົວແທນ

0,12% ຂອງມູນຄ່ າໂອນ/ລາຍການ,
ຕ່ າສຸ ດ 7.000 JPY /ລາຍການ

1.2.7 ສະກຸນເງ ິນ CNY
2

ການໂອນເງ ິນບາດອອກໄປໄທ

400 CNY /ລາຍການ
0,25%, ຕ່ າສຸ ດ 200 ບາດ, ສູງສຸ ດ 500 ບາດ,
Charge OUR 1.300 ບາດ/ລາຍການ

3

ໂອນເງ ິນໄປຕ່ າງປະເທດດ້ວ ຍລະບົບ ເອເລັກ ໂຕນິກ EFT

0,05%, ຕ່ າສຸ ດ 50.000 ກີບ, ສູງສຸ ດ 4.000.000 ກີບ

ິ ແ ລ ະ ທ ະ ນ າ ຄ ານ ທຸ ລ ະ ກິ ດ
ຂ ອ ງ ສ ະ ຖ າ ບັ ນ ກ າ ນ ເ ງ ນ

+ ຄ່ າ Swift 250.000 ກີບ/ລາຍການ

(MT202)
4

ອອກແຊັກ ຫ ຼື Bank draft ທະນາຄານຕົວ ແທນຢູ່ ຕ່ າງປະ

0,1%, ຕ່ າສຸ ດ 5 ໂດລາ, ສູງສຸ ດ 700 ໂດລາ

ເທດ
5

້
ເງ ິນໂອນເຂົາມາຈາກຕ່
າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕນິກ EFT
້
5.1 ເງ ິນໂອນເຂົາມາຈາກຕ່
າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕ

ບ່ ເກັບ

້ ນຊີເງ ິນກີບຢູ່ ທຄຕລ
ນິກ EFT ເຂົາບັ
້
5.2 ເງ ິນໂອນເຂົາມາຈາກຕ່
າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕ
້ ນຊີເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດຢູ່ ທຄຕລ
ນິກ EFT ເຂົາບັ
້
5.3 ເງ ິນໂອນເຂົາມາຈາກຕ່
າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕ
ນິກ EFT ເພຼື່ອໂອນຕ່ ໄປທະນາຄານອຼື່ນ

້
5.4 ເງ ິນໂອນເຂົາມາຈາກຕ່
າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລກໂຕ
້ ນຊີຢ່ ູ ທຄຕລ ຫ ຼື ໂອນຕ່ ໄປທະນາຄານ
ນິກ EFT ເຂົາບັ

0,05%, ຕ່ າສຸ ດ 2 ໂດລາ, 60 ບາດ, 20 ຢວນ
ສູງສຸ ດ 250 ໂດລາ, 7.500 ບາດ, 2.000 ຢວນ/ລາຍການ
0,1%, ຕ່ າສຸ ດ 5 ໂດລາ, 150 ບາດ, 40 ຢວນ
ສູງສຸ ດ 500 ໂດລາ, 15.000 ບາດ, 4.000 ຢວນ/ລາຍການ
ບ່ ເກັບ

ອຼື່ນ (ສາລັບບັນຊີທຸກສະກຸ ນເງ ິນ) ມູນຄ່ າເງ ິນໂອນຕ່ າ
ກວ່ າ ຫ ຼື ທຽບເທົ່າ 10 ໂດລາ
6

້ ນລາຍການໂອນເງ ິນຕ່ າງປະເທດ
ອອກໃບຢັງຢຼື
6.1 Credit Note ເງ ິນໂອນຕ່ າງປະເທດຂາເຂົາ້
6.1.1. 1 ເດຼືອນລົງມາ

ບ່ ເກັບ

6.1.2. ເກີນ 1 ເດຼືອນ - 1 ປີ

10.000 ກີບ/ລາຍການ

6.1.3. ເກີນ 1 ປີ - 3 ປີ

15.000 ກີບ/ລາຍການ

6.1.4. ເກີນ 3 ປີ - 5 ປີ

20.000 ກີບ/ລາຍການ

6.1.5. ເກີນ 5 ປີ - 10 ປີ

25.000 ກີບ/ລາຍການ

6.1.6. ເກີນ 10 ປີ (ກລະນີສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້)

50.000 ກີບ/ລາຍການ

6.2 MT 103 ເງ ິນໂອນຕ່ າງປະເທດຂາອອກ - ຂາເຂົາ້
6.2.1. 1 ເດຼືອນລົງມາ
6.2.2. ເກີນ 1 ເດຼືອນ - 1 ປີ

20.000 ກີບ/ລາຍການ

6.2.3. ເກີນ 1 ປີ - 3 ປີ

30.000 ກີບ/ລາຍການ

6.2.4. ເກີນ 3 ປີ - 5 ປີ

40.000 ກີບ/ລາຍການ

6.2.5. ເກີນ 5 ປີ - 10 ປີ

50.000 ກີບ/ລາຍການ

6.2.6. ເກີນ 10 ປີ (ກລະນີສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້)

7

ບ່ ເກັບ

ິ ເຊຼື່ອ ແລະ ລາຍການເອກະສານຮຽກເກັບ
ໜັງສຼືສນ

້ ນຍາ ແລະ ໃບຢັງຢຼື
້ ນການຊາລະສິນຄ້າ
7.1 ວີຊາໃບຄາໝັນສັ

100.000 ກີບ/ລາຍການ

20.000 ກີບ/ສະບັບ

ຜ່ານທະນາຄານ
7.2 ເອກະສານຮຽກເກັບແບບຈ່ າຍທັນທີ ຫ ຼື ຕາມການົດ

20 ໂດລາ/ສະບັບ

ເວລາ
7.3 ເອກະສານຮຽກເກັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນ

20 ໂດລາ

7.4 ປ່ອຍເອກະສານ (D/A, D/P)

10 ໂດລາ

້
7.5 ຮັບຊຼືເອກະສານ
(D/A, D/P)
7.6 ເອກະສານທີ່ຮຽກເກັບບ່ ໄດ້

10 ໂດລາ

7.7 ຂະຫຍາຍວັນຄົບການົດຊາລະ

10 ໂດລາ

7.8 ເອກະສານແບ່ ງສ່ ວນຊາລະຫາຍງວດ
7.9 ຄັດຄ້ານການຈ່ າຍເງ ິນ (Noting/Protesting/Storing)

8

້ ຸ ດເອກະສານຮຽກເກັບ
ຊຼືຫ

8.1 ຮັບຮອງຈ່ າຍຕາມເອກະສານ
9

0,05%, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ, ສູງສຸ ດ 1.000 ໂດລາ

5 ໂດລາ
້ ອງທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
10 ໂດລາ/ລາຍການ + ຄ່ າສິນເປຼື
1,5%, ຕ່ າສຸ ດ 50 ໂດລາ

ິ ເຊຼື່ອ (ສົ່ງອອກ)
ໜັງສຼືສນ
ິ ເຊ່ ອ
ຼື / Advising Credits
9.1 ແຈ ້ງໜັງສຼືສນ

20 ໂດລາ

9.2 ແຈ ້ງດັດແກ ້ຫາລູກຄ້າໂດຍກົງ

10 ໂດລາ

9.3 ແຈ ້ງດັດແກ ້ຫາລູກຄ້າໂດຍຜ່ານທະນາຄານອຼື່ນ
9.4 ເພີ່ມການຢຼືນຢັນ / Comfirmation of Credits

້ ່ າຍເງ ິນ
9.5 ດາເນີນການໃນຖານະທີ່ເປັນທະນາຄານຜູຈ

10

11

ສິນເຊຼືອທີ່ສາມາດໂອນໄດ້ / Transferable Credits

20 ໂດລາ
ັ , ຕ່ າສຸ ດ 50 ໂດລາ
ອີງຕາມການອະນຸມດ
ຕ່ າສຸ ດ 50 ໂດລາ/ລາຍການ

ິ ເຊຼືອແບບບ່ ມີການຢຼືນຢັນ
10.1 ໂອນໜັງສຼືສນ

0,1%, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ

ິ ເຊຼືອທີມກ
ີ ານຢຼືນຢັນ
10.2 ໂອນໜັງສຼືສນ

0,1%, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ

້
11.1 ຄ່ າທານຽມພນຖານ
(ການົດ 7 ວັນ) ຖ້າກາຍ 7 ວັນ

0,2%, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ

້
ິ ເຊຼື່ອ
ຮັບຊຼືເອກະສານຮຽກເກັ
ບພາຍໃຕ້ໜງັ ສຼືສນ
ແມ່ ນເກັບຕາມດອກເບ້ຍເງ ິນກູ ້

12

ຄ່ າທານຽມເພີ່ມເຕີມ
້ ດພາດ
12.1 ເອກະສານມີຂຜິ
ຼື
12.2 ຮັບຮອງເງ່ ອນໄຂເບີ
ກຖອນກັບ ທຄຕລ ໃນ ສປປ ລາວ
12.3 ກວດກາເອກະສານ,ສົ່ງຮຽກເກັບ
12.4 ໄປສະນີ / ແຟັກ, ສະວິຟ ແລະ ຈັດສົ່ງດ່ ວນ

13

14

50 ໂດລາ
0,5%, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ
20 ໂດລາ/ລາຍການ
ອີງຕາມຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ

້ ບການອະນຸມດ
ັ ສິນເຊຼື່ອ)
ສິນເຊຼື່ອເພຼື່ອການສົ່ງອອກ (ຂນກັ
13.1 ກ່ ອນການສົ່ງອອກ

ອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນກູ ້

13.2 ຫງັ ການສົ່ງອອກ

ອີງຕາມອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນກູ ້

້
ິ ເຊຼື່ອ (ນາເຂົາ)
ໜັງສຼືສນ

ິ ເຊຼື່ອມີເງ ິນສົດມັດຈາ
14.1 ເປີ ດໜັງສຼືສນ

ິ ເຊຼື່ອທີ່ນາໃຊ້ເງ ິນກູ ້ຢຼືມຂອງທຄຕລ
14.2 ເປີ ດໜັງສຼືສນ
້
ິ ເຊຼື່ອທີ່ມີການຄາປະກັ
14.3 ເປີ ດໜັງສຼືສນ
ນຈາກທະນາຄານ

0,1%/3 ເດຼືອນ, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ,ສູງສຸ ດ 100 ໂດລາ
0,1%/3 ເດຼືອນ, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ,ສູງສຸ ດ 100 ໂດລາ
0,1%/3 ເດຼືອນ, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ,ສູງສຸ ດ 500 ໂດລາ

ກາງ, ກະຊວງການເງ ິນ ຫ ຼື ນາໃຊ້ເງ ິນກູຢ້ ຼື ມ, ເງ ິນຊ່ ວຍ
ຼື ລ້າຂອງລັດຖະບານ (ໃບສັ່ງຈ່ າຍເງ ິນຈາກກະຊວງ
ເຫອ
ການເງ ິນ)
ິ ເຊຼື່ອທີ່ມີເງ ິນຝາກປະຈາ ຫ ຼື ທະນາຄານ
14.4 ເປີ ດໜັງສຼືສນ
້
້ າປະກັ
ທຸລະກິດອຼື່ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຄ
ນ

15

ການດັດແກ ້
້
15.1 ພຼືນຖານ

16

0,2%/ ເດຼືອນ, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ

10 ໂດລາ

15.2 ເພີ່ມຈານວນເງ ິນ

ັ ເປີ ດໃໝ່
ຄຼືກບ

15.3 ຂະຫຍາຍວັນໝົດການົດ

ັ ເປີ ດໃໝ່
ຄຼືກບ

ຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
16.1 ໄປສະນີ / ເມດ່ ວນ
16.2 ໄປສະນີທາມະດາ
16.3 ດັດແກ ້ການໂອນເງ ິນອອກ

ເກັບຕາມຕົວຈິງ
5 ໂດລາ
20 ໂດລາ/ຄັງ້

20 ໂດລາ/ຄັງ້

16.4 ລົບລ້າງການໂອນເງ ິນອອກ
ິ ເຊຼື່ອ, ເງ ິນໂອນ, ດັດ
16.5 ສະວິຟ SWIFT (ອອກໜັງສຼືສນ

15 ໂດລາ

ແກ ້)
16.6 ທວງສາຍເງ ິນໂອນຂາເຂົາ້

5 ໂດລາ

້
16.7 ສົ່ງເງ ິນຄຼືນໃຫ້ທະນາຄານຕົນທາງ

10 ໂດລາ, 15 AUD,10 EUR,
13 EUR (ສະເພາະ BANQUE DE FRANCE)
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້
ຄາປະກັ
ນສິນຄ້າອອກສາງຢູ່ດ່ ານພາສີ
້ ນ້
17.1 ຂັນຕົ

0,2% /3 ເດຼືອນ, ຕ່ າສຸ ດ 20 ໂດລາ, ສູງສຸ ດ 500 ໂດລາ

17.2 ບລິການທຸກໆເຄິ່ງປີ

1%, ຕ່ າສຸ ດ 10 ໂດລາ

17.3 ປ່ອຍໃບຂົນສົ່ງທາງອາກາດ
18

20 ໂດລາ/ໃບ

້
້
້ ງັ ສຼືຄາປະກັ
ແຈງ້ ໜັງສຼືຄາປະກັ
ນ ຫ ຼື ດັດແກໜ
ນ ຂອງທະນາ

200.000 ກີບ/ຄັງ້

ຄານຕົວແທນ
19
20

້
ຄ່ າບລິການຊຼື-ຂາຍຄ
າໃນບັນຊີ

້ ນແຊັກ ຫ ຼື Bank Draft ທະນາຄານຕົວແທນຕ່ າງປະ
ຮັບຊຼືຄຼື
ເທດທີ່ອອກໂດຍ ທຄຕລ
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35 ໂດລາ/ລາຍການ
5 ໂດລາ/ໃບ

ຄ່ າທານຽມໂອນເງ ິນດ່ ວນ MoneyGram
21.1 ໂອນເງ ິນດ່ ວນ MoneyGram ຈາກປະເທດລາວໄປປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ
21.1.1 ຈານວນເງ ິນ

500,00 ໂດລາ ລົງມາ

21.1.2 ຈານວນເງ ິນ

500,01 – 1.000,00 ໂດລາ

5 ໂດລາ

21.1.3 ຈານວນເງ ິນ

1.000,01 – 1.500,00 ໂດລາ

10 ໂດລາ

21.1.4 ຈານວນເງ ິນ

1.500,01 – 2.000,00 ໂດລາ

15 ໂດລາ

21.1.5 ຈານວນເງ ິນ

2.000,01 – 3.000,00 ໂດລາ

20 ໂດລາ

21.1.6 ຈານວນເງ ິນ

3.000,01 – 4.000,00 ໂດລາ

30 ໂດລາ

21.1.7 ຈານວນເງ ິນ

4.000,01 – 5.000,00 ໂດລາ

40 ໂດລາ

21.1.8 ຈານວນເງ ິນ

5.000,01 – 7.500,00 ໂດລາ

50 ໂດລາ

21.1.9 ຈານວນເງ ິນ

7.500,01 – 10.000,00 ໂດລາ

75 ໂດລາ

4,5 ໂດລາ

21.2 ຄ່ າທານຽມໂອນເງ ິນດ່ ວນ MoneyGram ຈາກປະເທດລາວໄປປະເທດອຼື່ນໆ
21.2.1 ຈານວນເງ ິນ

100,00 ໂດລາ ລົງມາ

21.2.2 ຈານວນເງ ິນ

100,01 –

180,00 ໂດລາ

14 ໂດລາ

21.2.3 ຈານວນເງ ິນ

180,01 –

360,00 ໂດລາ

18 ໂດລາ

21.2.4 ຈານວນເງ ິນ

360,01 –

540,00 ໂດລາ

28 ໂດລາ

21.2.5 ຈານວນເງ ິນ

540,01 –

720,00 ໂດລາ

37 ໂດລາ

21.2.6 ຈານວນເງ ິນ

720,01 –

900,00 ໂດລາ

46 ໂດລາ

21.2.7 ຈານວນເງ ິນ

900,01 – 1.080,00 ໂດລາ

54 ໂດລາ

11 ໂດລາ

21.2.8 ຈານວນເງ ິນ 1.080,01 – 1.350,00 ໂດລາ

63 ໂດລາ

21.2.9 ຈານວນເງ ິນ 1.350,01 – 1.600,00 ໂດລາ

74 ໂດລາ

21.2.10 ຈານວນເງ ິນ 1.600,01 – 2.250,00 ໂດລາ

92 ໂດລາ

21.2.11 ຈານວນເງ ິນ 2.250,01 – 4.500,00 ໂດລາ

140 ໂດລາ

21.2.12 ຈານວນເງ ິນ 4.500,01 – 6.750,00 ໂດລາ

230 ໂດລາ

21.2.13 ຈານວນເງ ິນ 6.750,01 – 10.000,00 ໂດລາ

275 ໂດລາ

21.3 ຄ່ າທານຽມດັດແກ ້ລາຍການສົ່ງເງ ິນດ່ ວນ MoneyGram
ລູກຄ້າຕ້ອງການດັດແກ ້ລາຍການ
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3 ໂດລາ/ຄັງ້

ຄ່ າທານຽມໂອນເງ ິນ SPEEDSEND
22.1 ຄ່ າທານຽມໂອນເງ ິນ SPEEDSEND ຈາກປະເທດລາວໄປປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ກາປູເຈຍ, ມຽນມາ
22.1.1 ຈານວນເງ ິນ

5,00 – 500,00 ໂດລາ

4 ໂດລາ

22.1.2 ຈານວນເງ ິນ

500,01 – 1.000,00 ໂດລາ

8 ໂດລາ

22.1.3 ຈານວນເງ ິນ 1.000,01 – 1.500,00 ໂດລາ

10 ໂດລາ

22.1.4 ຈານວນເງ ິນ 1.500,01 – 2.000,00 ໂດລາ

15 ໂດລາ

22.1.5 ຈານວນເງ ິນ 2.000,01 – 3.000,00 ໂດລາ

20 ໂດລາ

22.1.6 ຈານວນເງ ິນ 3.000,01 – 4.000,00 ໂດລາ

30 ໂດລາ

22.1.7 ຈານວນເງ ິນ 4.000,01 – 5.000,00 ໂດລາ

40 ໂດລາ

22.1.8 ຈານວນເງ ິນ 5.000,01 – 7.500,00 ໂດລາ

50 ໂດລາ

22.1.9 ຈານວນເງ ິນ 7.500,01 – 10.000,00 ໂດລາ

75 ໂດລາ

22.2 ຄ່ າທານຽມໂອນເງ ິນ SPEEDSEND ຈາກປະເທດລາວໄປປະເທດອຼື່ນໆ
22.2.1 ຈານວນເງ ິນ

5,00 – 500,00 ໂດລາ

10 ໂດລາ

22.2.2 ຈານວນເງ ິນ

500,01 – 1.000,00 ໂດລາ

20 ໂດລາ

22.2.3 ຈານວນເງ ິນ 1.000,01 – 1.500,00 ໂດລາ

30 ໂດລາ

22.2.4 ຈານວນເງ ິນ 1.500,01 – 2.000,00 ໂດລາ

40 ໂດລາ

22.2.5 ຈານວນເງ ິນ 2.000,01 – 3.000,00 ໂດລາ

50 ໂດລາ

22.2.6 ຈານວນເງ ິນ 3.000,01 – 4.000,00 ໂດລາ

60 ໂດລາ

22.2.7 ຈານວນເງ ິນ 4.000,01 – 5.000,00 ໂດລາ

70 ໂດລາ

22.2.8 ຈານວນເງ ິນ 5.000,01 – 7.500,00 ໂດລາ

80 ໂດລາ

22.2.9 ຈານວນເງ ິນ 7.500,01 – 10.000,00 ໂດລາ

90 ໂດລາ

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່ າທານຽມໂດຍບ່ ຕ້ອງແຈ ້ງລ່ ວງໜ້າ

