
 

 

 

ຄ່າບໍລິການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ 

 

ລ/ດ ລາຍການຄ່າບໍລກິານ ອັດຕາຄ່າບໍລິການ 

1 1.1 ໂອນເງນິໄປຕ່າງປະເທດດວ້ຍລະບບົເອເລກັໂຕນກິ EFT 0,1%, ຕ ່ າສຸດ 5 ໂດລາ, 40 ຢວນ;  
ສູງສຸດ 500 ໂດລາ, 4.000 ຢວນ 

+ ຄ່າສາຍ 15 ໂດລາ, 100 ຢວນ 

1.2 Charge OUR 

1.2.1 ສະກຸນເງນີ USD 30 USD/ລາຍການ 

1.2.2 ສະກຸນເງນິ THB 1.300 THB/ລາຍການ 

1.2.3 ສະກຸນເງນິ EUR 30 EUR/ລາຍການ  

1.2.4 ສະກຸນເງນິ GBP 25 GBP/ລາຍການ 

1.2.5 ສະກຸນເງນິ AUD 30 AUD/ລາຍການ 

1.2.6 ສະກຸນເງນິ JPY 

- ກ ລະນທີະນາຄານປາຍທາງເປັນທະນາ ຄານຕວົແທນ 0,07% ຂອງມູນຄ່າໂອນ/ລາຍການ, 
 ຕ ່ າສຸດ 3.000 JPY/ລາຍການ 

- ກ ລະນີທະນາຄານປາຍທາງບ ່ ແມ່ນທະ ນາຄານຕົວ
ແທນ 

0,12% ຂອງມູນຄ່າໂອນ/ລາຍການ,  
ຕ ່ າສຸດ 7.000 JPY /ລາຍການ 

1.2.7 ສະກຸນເງນິ CNY 400 CNY /ລາຍການ  

2 ການໂອນເງນິບາດອອກໄປໄທ 0,25%, ຕ ່ າສຸດ 200 ບາດ, ສູງສຸດ 500 ບາດ,  

Charge OUR 1.300 ບາດ/ລາຍການ 

3 ໂອນເງນິໄປຕ່າງປະເທດດວ້ຍລະບບົເອເລກັໂຕນກິ EFTຂອງ
ສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກດິ (MT202) 

0,05%, ຕ ່ າສຸດ 50.000 ກບີ, ສູງສຸດ 
4.000.000 ກບີ 

+ ຄ່າ Swift 250.000 ກບີ/ລາຍການ 

4 ອອກແຊັກ ຫ ຼື Bank draft ທະນາຄານຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະ
ເທດ  

0,1%, ຕ ່ າສຸດ 5 ໂດລາ, ສູງສຸດ 700 ໂດລາ 

5 

 

ເງິນໂອນເຂົົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດດ້ວຍລະບົບອີເລກັໂຕນິກ EFT 
5.1 ເງນິໂອນເຂົາ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດດວ້ຍລະບບົອເີລກັໂຕ

ນກິ EFT ເຂົາ້ບນັຊເີງນິກບີຢູ່ ທຄຕລ 

ບ ່ ເກບັ 

5.2 ເງນິໂອນເຂົາ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດດວ້ຍລະບບົອເີລກັໂຕ
ນກິ EFT ເຂົາ້ບນັຊເີງນິຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ ທຄຕລ 

0,05%, ຕ ່ າສຸດ 2 ໂດລາ, 60 ບາດ, 20 ຢວນ  

ສູງສຸດ 250 ໂດລາ, 7.500 ບາດ,  
2.000 ຢວນ/ລາຍການ 

5.3 ເງນິໂອນເຂົາ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດດວ້ຍລະບບົອເີລກັໂຕ
ນກິ EFT ເພຼື່ ອໂອນຕ ່ ໄປທະນາຄານອຼື່ ນ 

0,1%, ຕ ່ າສຸດ 5 ໂດລາ, 150 ບາດ, 40 ຢວນ  

ສູງສຸດ 500 ໂດລາ, 15.000 ບາດ,  
4.000 ຢວນ/ລາຍການ 



 

 

 

5.4 ເງນິໂອນເຂົາ້ມາຈາກຕ່າງປະເທດດວ້ຍລະບບົອເີລກໂຕ
ນກິ EFT ເຂົາ້ບນັຊຢູ່ີ ທຄຕລ ຫ ຼື ໂອນຕ ່ ໄປທະນາຄານ
ອຼື່ ນ (ສ າລບັບນັຊີທຸກສະກຸນເງນິ) ມູນຄ່າເງນິໂອນຕ ່ າ
ກວ່າ ຫ ຼື ທຽບເທົ່ າ 10 ໂດລາ 

ບ ່ ເກບັ 
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ອອກໃບຢັົ້ງຢືນລາຍການໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ 
 6.1 Credit Note ເງນິໂອນຕ່າງປະເທດຂາເຂົາ້ 

6.1.1. 1 ເດຼືອນລງົມາ ບ ່ ເກບັ 
6.1.2. ເກນີ 1 ເດຼືອນ - 1 ປີ 10.000 ກບີ/ລາຍການ 
6.1.3. ເກນີ 1 ປີ - 3 ປີ 15.000 ກບີ/ລາຍການ 
6.1.4. ເກນີ 3 ປີ - 5 ປີ 20.000 ກບີ/ລາຍການ 
6.1.5. ເກນີ 5 ປີ - 10 ປີ 25.000 ກບີ/ລາຍການ 
6.1.6. ເກນີ 10 ປີ (ກ ລະນສີາມາດສະໜອງໃຫໄ້ດ)້  50.000 ກບີ/ລາຍການ 

6.2 MT 103 ເງນິໂອນຕ່າງປະເທດຂາອອກ - ຂາເຂົາ້ 
6.2.1. 1 ເດຼືອນລງົມາ ບ ່ ເກບັ 
6.2.2. ເກນີ 1 ເດຼືອນ - 1 ປີ 20.000 ກບີ/ລາຍການ 
6.2.3. ເກນີ 1 ປີ - 3 ປີ 30.000 ກບີ/ລາຍການ 
6.2.4. ເກນີ 3 ປີ - 5 ປີ 40.000 ກບີ/ລາຍການ 
6.2.5. ເກນີ 5 ປີ - 10 ປີ 50.000 ກບີ/ລາຍການ 
6.2.6. ເກນີ 10 ປີ (ກ ລະນສີາມາດສະໜອງໃຫໄ້ດ)້  100.000 ກບີ/ລາຍການ 

7 ໜັງສສິືນເຊືື່ອ ແລະ ລາຍການເອກະສານຮຽກເກບັ 

7.1 ວຊີາໃບຄ າໝັນ້ສນັຍາ ແລະ ໃບຢັງ້ຢຼືນການຊ າລະສນິຄາ້
ຜ່ານທະນາຄານ 

20.000 ກບີ/ສະບບັ 

7.2 ເອກະສານຮຽກເກບັແບບຈ່າຍທນັທ ີ ຫ ຼື ຕາມກ ານດົ
ເວລາ 

20 ໂດລາ/ສະບບັ 

7.3 ເອກະສານຮຽກເກບັຈາກທະນາຄານພາຍໃນ 20 ໂດລາ 
7.4 ປ່ອຍເອກະສານ (D/A, D/P) 10 ໂດລາ 
7.5  ຮບັຊຼືເ້ອກະສານ (D/A, D/P) 0,05%, ຕ ່ າສຸດ 20 ໂດລາ, ສູງສຸດ 1.000 ໂດລາ 
7.6 ເອກະສານທີ່ ຮຽກເກບັບ ່ ໄດ ້ 10 ໂດລາ 
7.7 ຂະຫຍາຍວນັຄບົກ ານດົຊ າລະ 10 ໂດລາ 
7.8 ເອກະສານແບ່ງສ່ວນຊ າລະຫ າຍງວດ 5 ໂດລາ 
 7.9 ຄດັຄາ້ນການຈ່າຍເງນິ (Noting/Protesting /Storing)  10 ໂດລາ/ລາຍການ + ຄ່າສິນ້ເປຼືອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

8 ຊືົ້ຫຼຸດເອກະສານຮຽກເກບັ 

 8.1 ຮບັຮອງຈ່າຍຕາມເອກະສານ 1,5%, ຕ ່ າສຸດ 50 ໂດລາ 
9  ໜັງສືສນິເຊືື່ອ (ສົື່ງອອກ) 



 

 

 

9.1 ແຈງ້ໜງັສຼືສນິເຊ່ຼືອ / Advising Credits 25 ໂດລາ 
9.2 ແຈງ້ດດັແກຫ້າລູກຄາ້ໂດຍກງົ 15 ໂດລາ 
 9.3 ແຈງ້ດດັແກຫ້າລູກຄາ້ໂດຍຜ່ານທະນາ ຄານອຼື່ ນ 20 ໂດລາ 
9.4 ເພີ່ ມການຢຼືນຢັນ / Comfirmation of Credits  ອງີຕາມການອະນຸມດັ, ຕ ່ າສຸດ 50 ໂດລາ 
9.5 ດ າເນນີການໃນຖານະທີ່ ເປັນທະນາຄານຜູຈ່້າຍເງນິ ຕ ່ າສຸດ 50 ໂດລາ/ລາຍການ 

10 ສິນເຊືອທີື່ສາມາດໂອນໄດ ້/ Transferable Credits 

 10.1 ໂອນໜງັສຼືສນິເຊຼືອແບບບ ່ ມກີານຢຼືນຢັນ 0,1%, ຕ ່ າສຸດ 25 ໂດລາ 
 10.2 ໂອນໜງັສຼືສນິເຊຼືອທມີກີານຢຼືນຢັນ 0,1%, ຕ ່ າສຸດ 25 ໂດລາ 

11 ຮັບຊືົ້ເອກະສານຮຽກເກັບພາຍໃຕ້ໜັງສືສິນເຊືື່ອ 

11.1 ຄ່າທ ານຽມພ ນ້ຖານ (ກ ານດົ 7 ວນັ) ຖາ້ກາຍ 7 ວນັ
ແມ່ນເກບັຕາມດອກເບຍ້ເງນິກູ ້

0,2%, ຕ ່ າສຸດ 20 ໂດລາ 

12 ຄ່າທໍານຽມເພີື່ມເຕມີ 

12.1  ເອກະສານມຂີ ຜ້ດິພາດ 50 ໂດລາ 
12.2 ຮບັຮອງເງ ຼື່ອນໄຂເບກີຖອນກບັ ທຄຕລ ໃນ ສປປ ລາວ 0,5%, ຕ ່ າສຸດ 20 ໂດລາ 
12.3 ກວດກາເອກະສານ,ສົ່ ງຮຽກເກບັ 25 ໂດລາ/ລາຍການ 

12.4 ໄປສະນ ີ/ ແຟັກ, ສະວຟິ ແລະ ຈດັສົ່ ງດ່ວນ ອງີຕາມຄ່າໃຊຈ່້າຍຕວົຈງິ 
13 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ (ຂ ົ້ນກັບການອະນຸມັດສິນເຊືື່ອ) 

13.1 ກ່ອນການສົ່ ງອອກ ອງີຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້

13.2 ຫ ງັການສົ່ ງອອກ ອງີຕາມອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູ ້

14 ໜັງສືສິນເຊືື່ອ (ນໍາເຂົົ້າ) 
14.1 ເປີດໜງັສຼືສນິເຊຼື່ ອມເີງນິສດົມດັຈ າ  0,1%/3 ເດຼືອນ, ຕ ່ າສຸດ 20 ໂດລາ, 

ສູງສຸດ 100 ໂດລາ 
14.2 ເປີດໜງັສຼືສນິເຊຼື່ ອທີ່ ນ າໃຊເ້ງນິກູຢ້ຼືມຂອງທຄຕລ 0,1%/3 ເດຼືອນ, ຕ ່ າສຸດ 20 ໂດລາ, 

ສູງສຸດ 100 ໂດລາ 
14.3 ເປີດໜງັສຼືສນິເຊຼື່ ອທີ່ ມກີານຄ າ້ປະກນັຈາກທະນາຄານ

ກາງ, ກະຊວງການເງນິ ຫ ຼື ນ າໃຊເ້ງນິກູຢ້ຼືມ, ເງນິຊ່ວຍ
ເຫ ຼືອລາ້ຂອງລດັຖະບານ (ໃບສັ່ ງຈ່າຍເງນິຈາກກະຊວງ
ການເງນິ) 

0,1%/3 ເດຼືອນ, ຕ ່ າສຸດ 20 ໂດລາ, 
ສູງສຸດ 500 ໂດລາ 

14.4 ເປີດໜງັສຼືສນິເຊຼື່ ອທີ່ ມເີງນິຝາກປະຈ າ ຫ ຼື ທະນາຄານ
ທຸລະກດິອຼື່ ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຜູຄ້ າ້ປະກນັ 

0,2%/ ເດຼືອນ, ຕ ່ າສຸດ 20 ໂດລາ 

15 ການດັດແກ ້

15.1  ພຼືນ້ຖານ 10 ໂດລາ 
15.2 ເພີ່ ມຈ ານວນເງນິ ຄຼືກບັເປີດໃໝ່ 

15.3 ຂະຫຍາຍວນັໝດົກ ານດົ ຄຼືກບັເປີດໃໝ່ 



 

 

 

16 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂທລະຄມົມະນາຄົມ 

16.1 ໄປສະນ ີ/ ເມດ່ວນ ເກບັຕາມຕວົຈງິ 
16.2 ໄປສະນທີ າມະດາ 5 ໂດລາ 
16.3 ດດັແກກ້ານໂອນເງນິອອກ 20 ໂດລາ/ຄັງ້ 
16.4 ລບົລາ້ງການໂອນເງນິອອກ 20 ໂດລາ/ຄັງ້ 
16.5 ສະວຟິ SWIFT (ອອກໜງັສຼືສນິເຊຼື່ ອ, ເງນິໂອນ, ດດັ 

ແກ)້ 

15 ໂດລາ 

16.6 ທວງສາຍເງນິໂອນຂາເຂົາ້ 5 ໂດລາ 
16.7 ສົ່ ງເງນິຄຼືນໃຫທ້ະນາຄານຕົນ້ທາງ 10 ໂດລາ, 15 AUD,10 EUR, 

13 EUR (ສະເພາະ BANQUE DE 

FRANCE) 

17 ຄໍົ້າປະກັນສິນຄ້າອອກສາງຢ ູ່ດ່ານພາສ ີ

17.1 ຂັນ້ຕົນ້ 0,2% /3 ເດຼືອນ, ຕ ່ າສຸດ 20 ໂດລາ,  
ສູງສຸດ 500 ໂດລາ 

17.2 ບ ລກິານທຸກໆເຄິ່ ງປີ 1%, ຕ ່ າສຸດ 10 ໂດລາ 
17.3 ປ່ອຍໃບຂນົສົ່ ງທາງອາກາດ 20 ໂດລາ/ໃບ 

18 ແຈງ້ໜງັສຼືຄ າ້ປະກນັ ຫ ຼື ດດັແກໜ້ງັສຼືຄ າ້ປະກນັ ຂອງທະນາ 
ຄານຕວົແທນ  

200.000 ກບີ/ຄັງ້ 

19 ຄ່າບ ລກິານຊຼື-້ຂາຍຄ າໃນບນັຊ ີ 35 ໂດລາ/ລາຍການ 

20 ຮບັຊຼືຄ້ ຼືນແຊກັ ຫ ຼື Bank Draft ທະນາຄານຕວົແທນຕ່າງປະ
ເທດທີ່ ອອກໂດຍ ທຄຕລ 

5 ໂດລາ/ໃບ 

21 ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນດ່ວນ MoneyGram 

21.1 ໂອນເງນິດ່ວນ MoneyGram ຈາກປະເທດລາວໄປປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີ 

   21.1.1  ຈ ານວນເງນິ       500,00 ໂດລາ ລງົມາ 4,5 ໂດລາ 
   21.1.2  ຈ ານວນເງນິ       500,01  –  1.000,00 ໂດລາ 5 ໂດລາ 
   21.1.3  ຈ ານວນເງນິ    1.000,01  –  1.500,00 ໂດລາ 10 ໂດລາ 
   21.1.4  ຈ ານວນເງນິ    1.500,01  –  2.000,00 ໂດລາ 15 ໂດລາ 
   21.1.5  ຈ ານວນເງນິ    2.000,01  –  3.000,00 ໂດລາ 20 ໂດລາ 
   21.1.6  ຈ ານວນເງນິ    3.000,01  –  4.000,00 ໂດລາ 30 ໂດລາ 
   21.1.7  ຈ ານວນເງນິ    4.000,01  –  5.000,00 ໂດລາ 40 ໂດລາ 
   21.1.8  ຈ ານວນເງນິ    5.000,01  –  7.500,00 ໂດລາ 50 ໂດລາ 
   21.1.9  ຈ ານວນເງນິ    7.500,01  – 10.000,00 ໂດລາ 75 ໂດລາ 
21.2 ຄ່າທ ານຽມໂອນເງນິດ່ວນ MoneyGram ຈາກປະເທດລາວໄປປະເທດອຼື່ ນໆ 

   21.2.1  ຈ ານວນເງນິ      100,00 ໂດລາ ລງົມາ 11 ໂດລາ 



 

 

 

   21.2.2  ຈ ານວນເງນິ      100,01  –     180,00 ໂດລາ 14 ໂດລາ 
   21.2.3  ຈ ານວນເງນິ      180,01  –     360,00 ໂດລາ 18 ໂດລາ 
   21.2.4  ຈ ານວນເງນິ      360,01  –     540,00 ໂດລາ 28 ໂດລາ 
   21.2.5  ຈ ານວນເງນິ      540,01  –     720,00 ໂດລາ 37 ໂດລາ 
   21.2.6  ຈ ານວນເງນິ      720,01  –     900,00 ໂດລາ 46 ໂດລາ 
   21.2.7  ຈ ານວນເງນິ      900,01  –   1.080,00 ໂດລາ 54 ໂດລາ 
   21.2.8  ຈ ານວນເງນິ   1.080,01  –   1.350,00 ໂດລາ 63 ໂດລາ 
   21.2.9  ຈ ານວນເງນິ   1.350,01  –   1.600,00 ໂດລາ 74 ໂດລາ 
   21.2.10 ຈ ານວນເງນິ  1.600,01  –   2.250,00 ໂດລາ 92 ໂດລາ 
   21.2.11 ຈ ານວນເງນິ  2.250,01  –   4.500,00 ໂດລາ 140 ໂດລາ 
   21.2.12 ຈ ານວນເງນິ  4.500,01  –   6.750,00 ໂດລາ 230 ໂດລາ 
   21.2.13 ຈ ານວນເງນິ  6.750,01  – 10.000,00 ໂດລາ 275 ໂດລາ 
21.3 ຄ່າທ ານຽມດດັແກລ້າຍການສົ່ ງເງນິດ່ວນ MoneyGram 
   ລູກຄາ້ຕອ້ງການດດັແກລ້າຍການ 2 ໂດລາ/ຄັງ້ 

22 ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນ SPEEDSEND 

22.1 ຄ່າທ ານຽມໂອນເງນິ SPEEDSEND ຈາກປະເທດລາວໄປປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ກ າປູເຈຍ, ມຽນມາ 
   22.1.1  ຈ ານວນເງນິ        5,00  –  500,00 ໂດລາ 4 ໂດລາ 
   22.1.2  ຈ ານວນເງນິ    500,01  –  1.000,00 ໂດລາ 8 ໂດລາ 
   22.1.3  ຈ ານວນເງນິ 1.000,01  –   1.500,00 ໂດລາ 10 ໂດລາ 
   22.1.4  ຈ ານວນເງນິ 1.500,01  –   2.000,00 ໂດລາ 15 ໂດລາ 
   22.1.5  ຈ ານວນເງນິ 2.000,01  –   3.000,00 ໂດລາ 20 ໂດລາ 
   22.1.6  ຈ ານວນເງນິ 3.000,01  –   4.000,00 ໂດລາ 30 ໂດລາ 
   22.1.7  ຈ ານວນເງນິ 4.000,01  –   5.000,00 ໂດລາ 40 ໂດລາ 
   22.1.8  ຈ ານວນເງນິ 5.000,01  –   7.500,00 ໂດລາ 50 ໂດລາ 
   22.1.9  ຈ ານວນເງນິ 7.500,01  – 10.000,00 ໂດລາ 75 ໂດລາ 
22.2 ຄ່າທ ານຽມໂອນເງນິ SPEEDSEND ຈາກປະເທດລາວໄປປະເທດອຼື່ ນໆ 
   22.2.1  ຈ ານວນເງນິ        5,00 – 500,00 ໂດລາ 10 ໂດລາ 
   22.2.2  ຈ ານວນເງນິ    500,01 – 1.000,00 ໂດລາ 20 ໂດລາ 
   22.2.3  ຈ ານວນເງນິ 1.000,01 – 1.500,00 ໂດລາ 30 ໂດລາ 
   22.2.4  ຈ ານວນເງນິ 1.500,01 – 2.000,00 ໂດລາ 40 ໂດລາ 
   22.2.5  ຈ ານວນເງນິ 2.000,01 – 3.000,00 ໂດລາ 50 ໂດລາ 
   22.2.6  ຈ ານວນເງນິ 3.000,01 – 4.000,00 ໂດລາ 60 ໂດລາ 
   22.2.7  ຈ ານວນເງນິ 4.000,01 – 5.000,00 ໂດລາ 70 ໂດລາ 



 

 

 

   22.2.8  ຈ ານວນເງນິ 5.000,01 – 7.500,00 ໂດລາ 80 ໂດລາ 
   22.2.9  ຈ ານວນເງນິ 7.500,01 – 10.000,00 ໂດລາ 90 ໂດລາ 

 
      ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສດິໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບ ່ ຕອ້ງແຈງ້ລ່ວງໜາ້ 

 


