
 

 

 

ຄ່າບໍລິການ BCEL i-Bank 

ລ/ດ ລາຍການຄ່າບໍລກິານ ອັດຕາຄ່າບໍລິການ 

1 ຄ່າສະໝັກລົງທະບຽນນໍາໃຊ້  ບ ໍ່ ເກບັ 

2 ຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນ  

2.1 ສ າລບັລູກຄາ້ບຸກຄນົ 10.000 ກບີ/ເດອືນ 

2.2 ສ າລບັລູກຄາ້ນຕິບຸິກຄນົ 20.000 ກບີ/ເດອືນ 

3 ຄ່າອຸປະກອນອອກລະຫັດ (TOKEN OTP) 150.000 ກບີ/ເຄືໍ່ ອງ 
4 ຄ່າທໍານຽມການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີພາຍໃນ ທຄຕລ 

4.1 ສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ 

 ວງົເງນິການໂອນພາຍໃນເດອືນ          20.000.000 ກບີ ບ ໍ່ ເກບັ 

 ເກນີວງົເງນິການໂອນພາຍໃນເດອືນ   
           ຈ ານວນເງນິ                10.000.000 ກບີ ລງົມາ 

1.000 ກບີ/ລາຍການ 

         ຈ ານວນເງນິ   10.000.001   -   20.000.000 ກບີ 2.000 ກບີ/ລາຍການ 

       ຈ ານວນເງນິ    20.000.001  -  30.000.000 ກບີ 3.000 ກບີ/ລາຍການ 

          ຈ ານວນເງນິ    30.000.001  -  40.000.000 ກບີ 4.000 ກບີ/ລາຍການ 

        ຈ ານວນເງນິ    40.000.001  -  50.000.000 ກບີ 5.000 ກບີ/ລາຍການ 

     ຈ ານວນເງນິ  50.000.001  -  100.000.000 ກບີ 6.000 ກບີ/ລາຍການ 

          ຈ ານວນເງນິ  100.000.001 - 200.000.000 ກບີ 8.000 ກບີ/ລາຍການ 

            ຈ ານວນເງນິ  200.000.001 ກບີ ຂ ນ້ໄປ  10.000 ກບີ/ລາຍການ 

4.2 ສໍາລັບລູກຄ້ານິຕິບກຸຄົນ 

  ວງົເງນິການໂອນພາຍໃນເດອືນ        100.000.000 ກບີ ບ ໍ່ ເກບັ 

  ເກນີວງົເງນິການໂອນພາຍໃນເດອືນ   
        ຈ ານວນເງນິໂອນ          100.000.000 ກບີ ລງົມາ 

2.000 ກບີ/ລາຍການ 

         ຈ ານວນເງນິ  100.000.001  -  300.000.000 ກບີ 4.000 ກບີ/ລາຍການ 

       ຈ ານວນເງນິ  300.000.001  -  500.000.000 ກບີ 6.000 ກບີ/ລາຍການ 

        ຈ ານວນເງນິ  500.000.001 -1.000.000.000 ກບີ 8.000 ກບີ/ລາຍການ 

         ຈ ານວນເງນິ  1.000.000.001 ກບີ ຂ ນ້ໄປ    10.000 ກບີ/ລາຍການ 

4.3 ຄໍ່ າບ ລກິານໂອນເງນິພາຍໃນສູງສຸດຕ ໍ່ ເດອືນ (ສ າລບັລູກ
ຄາ້ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ) 

ບ ໍ່ ເກນີ 300.000 ກບີ/ລູກຄາ້/ເດອືນ, 
ລາຍການຕ ໍ່ ໄປເກບັ 1.000 ກບີ/ລາຍການ 

4.4 ເພີໍ່ ມວງົເງນິໂອນພາຍໃນ ທຄຕລ ສ າລບັລູກຄາ້ບຸກຄນົ 30.000 ກບີ/ເດອືນ 

5 ບໍລິການໂອນລອຍ 10.000 ກບີ/ຄັງ້ 
6 ໂອນເງິນຕ່າງປະເທດຂາອອກ ອີງຕາມຄໍ່ າທ ານຽມເງນິໂອນຕໍ່ າງປະເທດ

ຂາອອກ 

7 ຄ່າທໍານຽມອອກລະຫັດໃໝ່ 10.000 ກບີ/ຄັງ້ 
8 ຊໍາລະບໍລິການບິວເພເມນັ  (Bill Payment) ອງີຕາມສນັຍາລະຫວໍ່ າງ ທຄຕລ ແລະ ບ  

ລສິດັ 

9 ການແກ້ໄຂບັນຫາ 



 

 

 

9.1 ແກໄ້ຂບນັຫາ ລາຍການ ບວິເພເມນັ 10.000 ກບີ/ຄັງ້ 
9.2 ແກໄ້ຂເບໂີທ ຫ  ືE-Mail ທີໍ່ ຮບັຂ ຄ້ວາມລະຫດັ OTP 

ແລະ ຮບັການແຈງ້ເຕອືນ 

5.000 ກບີ/ຄັງ້ 

9.3 ແກໄ້ຂບນັຫາ ລາຍການໂອນເງນິເດອືນ ບ ໍ່ ເກບັ 

9.4 ແກໄ້ຂລາຍການໂອນລອຍ, ການໂອນເງນິເຂົາ້ບັນຊີ
ທະນາຄານທຸລະກດິອືໍ່ ນຢູໍ່  ທຄຕລ ແລະ ການໂອນເງນິ
ເຂົາ້ບັນຊີຢູໍ່ ທະນາຄານທຸລະກດິອືໍ່ ນ (ການແກໄ້ຂຜໍ່ ານ
ປໍ່ ອງບ ລກິານ) 

10.000 ກບີ/ລາຍການ/ຄັງ້ 

10 ເບິິ່ງ ບັນຊີສໍາຮອງ (Account Statement)  ບ ໍ່ ເກບັ 
11 ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ 500 ກບີ/ລາຍການ  

(ຈ າກດັຈ ານວນ 5 ຄັງ້/ເດອືນ) 
12 ໂອນເງິນເຂົົ້າບັນຊີທະນາຄານທຸລະກິດອືິ່ນຢູ່ ທຄຕລ ແລະ ການໂອນເງິນເຂົົ້າບັນຊີຢູ່

ທະນາຄານທຸລະກິດອືິ່ນ ຜ່ານ BCEL i-Bank 
12.1 ຈ ານວນເງນິ 200.000.000 ກບີ ລງົມາ 10.000 ກບີ/ລາຍການ 

12.2 ຈ ານວນເງນິ 200.000.001-500.000.000 ກບີ 15.000 ກບີ/ລາຍການ 

12.3 ຈ ານວນເງນິ 500.000.001-1.000.000.000 ກບີ 20.000 ກບີ/ລາຍການ 

12.4 ຈ ານວນເງນິ 1.000.000.001-5.000.000.000 ກບີ 25.000 ກບີ/ລາຍການ 

12.5 ຈ ານວນເງນິ 5.000.000.0001 ຂ ນ້ໄປ 30.000 ກບີ/ລາຍການ 

13 ຄ່າທໍານຽມແລກປ່ຽນເງິນຕາ (ສະເພາະລາຍການ
ແລກປ່ຽນຈາກສະກຸນເງິນກີບເປັນໂດລາ ແລະ 
ບາດ) 

ອງີຕາມຄໍ່ າທ ານຽມທີໍ່ ແຈງ້ຜໍ່ ານ BCEL  

i-Bank 

14 ເປີດນ າໃຊ ້user 

 14.1 ເປີດນ າໃຊບ້ ໍ່ ເກນີ 6 user ບ ໍ່ ເກບັ 
14.2 ເປີດນ າໃຊຫ້ າຍກວໍ່ າ 6 user ID (ນບັແຕໍ່ ເປີດ user 

ID ທ ີ7 ຂ ນ້ໄປ ລວມທງັ user ID ທີໍ່ ປິດໄປແລວ້) 
5.000 ກບີ/user 

15 ຄໍ່ າທ ານຽມການອອກໃບຢັງ້ຢືນຂ ມູ້ນຜູນ້ າໃຊ ້BCEL i-

Bank. 
50.000 ກບີ/ຄັງ້/ລູກຄາ້ 

16 ການສະໜອງຂ ມູ້ນທຸລະກ າຜໍ່ ານ BCEL i-Bank ໃຫແ້ກໍ່ ລູກຄາ້ 
16.1)                 1 ເດອືນ - 1 ປີ 20.000 ກີບ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 20 

ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ

(ບ ໍ່ ເກນີ 500 ລາຍການ, ຖາ້ເກນີ ເກບັ
ເພີໍ່ ມ 5.000 ກບີ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 
ຢວນ/ສະບບັ) 

16.2)              ເກນີ 1 ປີ - 2 ປີ 50.000 ກບີ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 50 
ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ

(ບ ໍ່ ເກີນ 500 ລາຍການ, ຖາ້ເກີນ ເກັບ
ເພີໍ່ ມ 5.000 ກບີ, 1 ໂດລາ, 25 ບາດ, 10 
ຢວນ/ສະບບັ) 



 

 

 

16.3)             ເກນີ 2 ປີ - 3 ປີ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ, 
90 ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ

(ບ ໍ່ ເກີນ 750 ລາຍການ, ຖາ້ເກີນ ເກັບ
ເພີໍ່ ມ 10.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 
10 ຢວນ/ສະບບັ) 

16.4)             ເກນີ 3 ປີ - 4 ປີ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ, 
180 ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ

(ບ ໍ່ ເກີນ 750 ລາຍການ, ຖາ້ເກີນ ເກັບ
ເພີໍ່ ມ 10.000 ກບີ, 2 ໂດລາ, 50 ບາດ, 
10 ຢວນ/ສະບບັ) 

16.5)             ເກນີ 4 ປີ - 5 ປີ 300.000 ກບີ, 37 ໂດລາ, 1.310 ບາດ, 
260 ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ

(ບ ໍ່ ເກນີ 1.250 ລາຍການ, ຖາ້ເກນີ ເກບັ
ເພີໍ່ ມ 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 
20 ຢວນ/ສະບບັ) 

16.6)              ເກນີ 5 - 10 ປີ 500.000 ກບີ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ, 
430 ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ

(ບ ໍ່ ເກນີ 1.250 ລາຍການ, ຖາ້ເກນີ ເກບັ
ເພີໍ່ ມ 20.000 ກບີ, 3 ໂດລາ, 90 ບາດ, 
20 ຢວນ/ສະບບັ) 

16.7)   ເກນີ 10 ປີຂ ນ້ໄປ (ກ ລະນສີາມາດສະໜອງໃຫໄ້ດ)້ 1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 

ບາດ, 860 ຢວນ/ສະບບັ/ບນັຊ ີ

(ບ ໍ່ ເກນີ 2.500 ລາຍການ, ຖາ້ເກນີ ເກບັ
ເພີໍ່ ມ 50.000 ກບີ, 7 ໂດລາ, 220 ບາດ, 
50 ຢວນ/ສະບບັ) 

17 ການປັບວງົເງນິ ແລະ ເງ ືໍ່ອນໄຂພເິສດຕໍ່ າງໆ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງລູກຄາ້ 

100.000 ກບີ /ຄັງ້ 

18 

 
ຄໍ່ າທ ານຽມການເຊືໍ່ ອມຕ ໍ່ ລະບບົ BCEL i-Bank 
18.1 ການເຊືໍ່ ອມຕ ໍ່ ລະບົບ BCEL i-Bank   ກັບລະບົບ

ການເງນິຂອງລູກຄາ້ ທຄຕລ   ເພືໍ່ ອຮອງຮບັການເຮດັ
ທຸລະກ າ 

ອງີຕາມສນັຍາຕ ໍ່ າສຸດບ ໍ່ ຫ ຸດ 5 ລາ້ນກບີ/
ສນັຍາ 

18.2 ຄໍ່ າບ າລຸງຮກັສາການເຊືໍ່ ອມຕ ໍ່ ປະຈ າປີ 2.500.000 ກບີ/ປິ 
19 

 
ບ ລກິານໂອນເງນິດໍ່ ວນຊຸມຊນົ BCOME  
 

ເກບັຕາມຄໍ່ າທ ານຽມບ ລກິານໂອນເງນິ
ດໍ່ ວນຊຸມຊນົ BCOME 

 

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສດິໃນການປໍ່ ຽນແປງຄໍ່ າທ ານຽມໂດຍບ ໍ່ ຕອ້ງແຈງ້ລໍ່ ວງໜາ້ 
 


