
 

 

 

ຄາ່ບລໍກິານດາ້ນສນິເຊ ື່ອ 
 

ລ/ດ ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບລໍກິານດາ້ນສນິເຊ ື່ອ ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບລໍກິານ 
I ຄາ່ທາໍນຽມອະນມຸດັສນິເຊ ື່ອ:  
1 ເງິນກ ູ້ ເບີກເກີນບັນຊ ີ( OD ) 1% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
2 ເງິນກ ູ້ຢ ມລ່ວງໜາ້ ( Advances Loan ) 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
3 ເງິນກ ູ້ປກົກະຕິແບ່ງງວດຊໍາລະ ( Term Loan )  
 3.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
 3.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 – 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
 3.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
4 ເງິນກ ູ້ແບບໝ ນວຽນ ( Revolving Loan )  
 4.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ (ສາໍລບັສນັຍາທີື່ມີກໍານດົ 1 ປີລົງມາ) 1% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
 4.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນ ເຊ ື່ອທົບທວນແຕລ່ະປ ີ (ສໍາລບັສນັຍາທີື່ມີກໍານດົບໍື່ເກີນ 

03 ປີ ) 
0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

5 ສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອໂຄງການທີື່ນາໍໃຊູ້ທຶນແບບໝ ນວຽນ ( Credit line for Project  
that needs a Revolving loan ) 

 

 5.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ ຄັັ້ງທໍາອດິ (ເລີື່ມສນັຍາ ) 1% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

 5.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ ທົບທວນຕກໍໍານົດແຕ່ລະປ ີ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
6 ວົງເງິນສນິເຊ ື່ອໃຫູ້ຕາມໂຄງການ ( Project by Project )  
 6.1    ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ ຄັັ້ງທໍາອດິ (ສະໝກັວົງເງິນ ) 0,1% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
 6.2   ແຕ່ລະຄັັ້ງໄດູ້ຮບັໂຄງການແລະ ມາເບີກນໍາໃຊູ້ຕວົຈິງ 0,5% ຂອງວົງເງິນທີື່ນາໍໃຊູ້ຕວົຈິງ /ບນັຊີ/ຄັັ້ງ 

6.3   ໄລຍະເວລານໍາໃຊູ້ 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນທີື່ນາໍໃຊູ້ຕວົຈິງ /ບນັຊີ/ຄັັ້ງ 
6.4   ໄລຍະເວລານໍາໃຊູ້ 6 - 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນທີື່ນາໍໃຊູ້ຕວົຈິງ /ບນັຊີ/ຄັັ້ງ 

6.5   ໄລຍະເວລານໍາໃຊູ້ 1 ປຂິ ັ້ນໄປ 1% ຂອງວົງເງິນທີື່ນາໍໃຊູ້ຕວົຈິງ /ບນັຊ/ີຄັັ້ງ 
7 ວົງເງິນສນິເຊ ື່ອເພ ື່ອການອອກຄໍັ້າປະກັນຕ່າງໆ (L/C, BG…)  
 7.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

 7.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 - 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

 7.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
 7.4  ທົບທວນຕໍື່ກໍານົດໃນແຕ່ລະປ ີ(ສໍາລບັສນັຍາທີື່ມີກາໍນດົບໍື່ເກີນ 3 ປີ) 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
8 ເງິນກ ູ້ສວ່ນບກຸຄນົ ( Personal Loan )  

8.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ:6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
 8.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ບໍື່ເກນີ 6-12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
 8.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
9 ສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອການສົື່ງອອກ ( Packing Credit )  
       9.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
       9.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກນີ 6 - 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
       9.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກນີ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

10 ເງິນກ ູ້ເພ ື່ອຜະລດິຕະພັນກະສກິໍາ (ສໍາລັບຜ ູ້ຜະລດິໂດຍກົງ  
ບໍື່ແມ່ນບລໍິສດັເກບັຊ ັ້ )  Agricultural Loan 

 

       10.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,4% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
       10.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກນີ 6 - 12 ເດ ອນ 0,6% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
       10.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກນີ 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

11 ເງິນກ ູ້ທີື່ມີການຄໍັ້າປະກນັດວ້ຍເງິນຝາກ, ວັດຖຸມີຄ່າ 
ແລະ ໃບຢັັ້ງຢ ນຊັບ ທີື່ມີສະພາບຄ່ອງ … 

 



 

 

 

       11.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ 6 ເດ ອນລົງມາ 0,3% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
       11.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6-12 ເດ ອນ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
       11.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

12 ເງິນກ ູ້ສາໍລບັໂຄງການລົງທຶນໄລຍະຍາວ   
       12.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ 1 % ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
       12.2 ຄ່າຄຸູ້ມຄອງເງິນກ ູ້ຕາມໂຄງການ 

 
0,2% ຂອງຍອດເຫລ ອໜີັ້ທ້າຍປ,ີ  

ຕໍື່າສຸດ 16 ລ້ານກີບ, 2.000 ໂດລາ, 70.000ບາດ, 
ສ ງສຸດ 80 ລ້ານກີບ, 10.000ໂດລາ, 350.000ບາດ. 

13 ສິນເຊ ື່ອທີື່ມີການຄໍັ້າປະກນັຈາກ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫ   ອົງການຈດັຕັັ້ງການ
ເງິນສາກົນທີື່ເຊ ື່ອຖ ໄດູ້… 

0.8% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

14 ສິນເຊ ື່ອທີື່ປ່ອຍໃຫູ້ສະຖາບັນການເງິນອ ື່ນ …  
       14.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

       14.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກນີ 6 – 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
       14.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກນີ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

15 ສິນເຊ ື່ອສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນອ ື່ນປ່ອຍຜາ່ນ ( ຄຸູ້ມຄອງຊ່ວຍ )  
       15.1 ຄ່າທໍານຽມຕິດຕາມຄຸູ້ມຄອງ 0,2% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ 
II ດາ້ນການບລໍກິານສນິເຊ ື່ອຕາ່ງໆ:  
1 ຄ່າທໍານຽມໃນການດດັແກູ້ສນັຍາ:  
 1.1 ເພີື່ມວົງເງິນສິນເຊ ື່ອ 1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ 
 1.2 ປ່ຽນເປົັ້າໝາຍນາໍໃຊູ້ເງິນກ ູ້, ປ່ຽນຫ ັກຊບັຄໍັ້າປະກັນ, ຖອນຫລັກຊັບ

ຄໍັ້າປະກນັ 
1.000.000 ກບີ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສນັຍາ 

 1.3 ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີັ້ (ປັບງວດຊໍາລະ ບໍື່ຕໍື່ສັນຍາ) 1.000.000 ກບີ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສນັຍາ 
 1.4 ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີັ້ (ຕໍື່ສນັຍາອອກໄປ) 0,1%/ເດ ອນ, ສ ງສ ດບໍື່ເກນີ 1% ຂອງຍອດເຫລ ອໜີັ້ 
2 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄໍັ້າປະກນັ (ລາຍການທີື່ໄດູ້ອະນຸມັດ)  
 2.1 ເງິນກ ູ້ປົກກະຕິ: 0.2% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

ຕໍື່າສຸດ 200,000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ 
ສ ງສຸດ 5,000,000 ກີບ, 615 ໂດລາ, 21,900 ບາດ 

 2.2 ເງິນກ ູ້ແບບໝ ນວຽນ: 0.2% ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 
ຕໍື່າສຸດ 200,000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ 

ສ ງສຸດ 5,000,000 ກບີ, 615 ໂດລາ, 21,900 ບາດ 
 2.3 ເພີື່ມວົງເງິນສິນເຊ ື່ອ ( ໃນກໍານດົປະຕບິັດສນັຍາ ):  
         2.3.1  ກໍລະນີເພີື່ມວົງເງິນໂດຍບໍື່ເພີື່ມ ຫ   ບໍື່ປ່ຽນຫລກັຊບັ 0,2% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດເພີື່ມ,  

ຕໍື່າສຸດ 200.000 ກບີ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສນັຍາ  
         2.3.2  ກໍລະນີເພີື່ມວົງເງິນໂດຍເພີື່ມ ຫ   ປ່ຽນຫລກັຊບັ 0,3% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດເພີື່ມ,  

ຕໍື່າສຸດ 200.000 ກບີ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດຄັັ້ງ/ສັນຍາ 
 2.4  ຂໍປ່ຽນຫລກັຊບັ ( ໃນກາໍນດົປະຕບິັດສັນຍາ ):  
         2.4.1 ລ ກຄາ້ຂປໍ່ຽນຫລັກຊບັເອົາຫລກັຊບັໃໝ່ມາແທນ 1.000.000 ກບີ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 
         2.4.2 ກໍລະນີເປັນວດັຖຸປະສົງທະນາຄານສະເໜໃີຫູ້ປ່ຽນເອງ ບໍື່ເກບັ 
 2.5 ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີັ້ (ດັດແກູ້ງວດ ຫ   ຕໍື່ອາຍຸເວລາ ):  
        2.5.1 ກໍລະນບີໍື່ມີການປະເມີນຫລກັຊບັຄ ນ ບໍື່ເກບັ 
        2.5.2 ກໍລະນີມີການປະເມີນຫລກັຊັບຄ ນ 500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສນັຍາ 
 2.6 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກນັ (ໃນເວລາມີການທົບທວນເງິນກ ູ້ Fixed 

loan & Revolving Loan) 
0,2%ຂອງວົງເງິນກ ູ້ອະນຸມັດ 

ຕໍື່າສຸດ 200,000 ກີບ 
ສ ງສຸດ 500,000 ກີບ 

3 ອອກໜັງສ ສະໜບັສະໜນຸທຶນ ( Credit Line ) 1.000.000  ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ 



 

 

 

4 ອອກໜັງສ ຢັັ້ງຢ ນຖານະສນິເຊ ື່ອ (ຢັັ້ງຢ ນປະຫວດັສນິເຊ ື່ອທັງລ ກຄາ້ທີື່ມີເງິນກ ູ້ ແລະ ບໍື່
ມີເງິນກ ູ້) 

500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັັ້ງ 

5 ຄ່າທໍານຽມອອກໜັງສ ຄໍັ້າປະກັນປະເພດຕາ່ງໆ  
    5.1 ເອົາເງິນສດົຄໍັ້າປະກັນ ( ຕັດບນັຊີມັດຈໍາ ) 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັັ້ງ   
    5.2 ເອົາເງິນຝາກມີກໍານົດຄໍັ້າປະກັນ 0,1% /ເດ ອນ,  

ຕໍື່າສຸດ 100.000 ກບີ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສນັຍາ 
    5.3 ເອົາພັນທະບັດມາຄໍັ້າປະກນັ(ກລໍະນີທະນາຄານຮບັເອົາ) 0,5%/ເດ ອນ,  

ຕໍື່າສຸດ 500.000 ກບີ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັັ້ງ 
    5.4 ນໍາໃຊູ້ວົງເງິນສນິເຊ ື່ອມາຄໍັ້າປະກນັ ອອກໜັງສ  BG ຕ່າງໆ 0,2%/ເດ ອນ,  

ຕໍື່າສຸດ 100.000 ກບີ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັັ້ງ 
    5.5 ນໍາໃຊູ້ວົງເງິນສນິເຊ ື່ອມາຄໍັ້າປະກນັເປດີ LC 0,2%/ເດ ອນ ຂອງວົງເງິນເປດີຕວົຈິງ  

ຕໍື່າສຸດ 100.000 ກບີ,13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັັ້ງ 
6 ປະກອບເອກະສານຊ່ວຍລ ກຄ້າ (Security Documentation)  
 6.1  ກະກຽມເອກະສານທາງກົດໝາຍ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ 

+ ຄ່າສິັ້ນເປ ອງຈາກທາງນອກ 
 6.2  ຊ່ວຍລ ກຄາ້ໄປຈົດທະບຽນສານ ຫ   ຊບັສິນທີື່ດນິ 200.000 ກີບ/ລາຍການ 
7 ແຈູ້ງໜັງສ ຄໍາ ັ້ປະກັນ ຫ   ດັດແກູ້ໜັງສ ຄໍາ ັ້ປະກນັຂອງທະນາຄານຕົວແທນ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ຄັັ້ງ 
8 ຄ່າທໍານຽມຍກົເລກີສນັຍາ  

8.1 ກໍລະນີເງິນກ ູ້ຖ ກອະນຸມັດ (ບໍື່ທັນໄດູ້ເຊັນສນັຍາ) ແຕ່ມີການຍກົເລກີ 0.1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍື່າສຸດ 100.000 ກບີ ສ ງສຸດ 
1.000.000 ກບີ 

8.2 ກໍລະນີເງິນກ ູ້ຖ ກອະນຸມັດ (ເຊນັສນັຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0.1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍື່າສຸດ 200.000 ກບີ, ສ ງສດຸ 
2.000.000 ກບີ 

9 ຄ່າທໍານຽມຈົດທະບຽນສັງຫາລິມະຊັບ (ກໍລະນີລ ກຄ້ານໍາເອາົຊບັສນິເປນັປະເພດ
ສັງຫາລິມະຊບັມາເປນັຫ ກັຊບັຄໍັ້າປະກັນກ ູ້ຢ ມ) 

20.000 ກີບ/01 ລາຍການຫ ັກຊັບ (ສາມາດຈດົໄດູ້ຄັັ້ງໜຶື່ງຕໍື່ 05 
ຫ ັກຊບັ)  

+ 100.000 ກີບ 
10 ຂໍໃບລບົລາ້ງສນັຍາເງິນກ ູ້ເກີນ 01 ຄັັ້ງຂຶັ້ນໄປ 300.000ກີບ/ລາຍການ/ຄັັ້ງ 
11 ຂໍໃບຄດິໄລດ່ອກເບູ້ຍ ຫ   ເອກະສານເງິນກ ູ້ອ ື່ນໆຍ້ອນຫ ັງ ສາໍລບັບນັຊີເງິນກ ູ້ທີື່ປດິບນັຊີ

ເກີນ 1 ປຂີຶັ້ນໄປ 
ຕໍື່າກວ່າ 01 ປ ິ200.000 ກບີ/ລາຍການ 

1 ປ ີ- 10 ປ ີ(ກລໍະນສີາມາດສະໜອງໄດູ້) 300.000 ກີບ/
ລາຍການ 

ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄາ່ທໍານຽມໂດຍບໍື່ຕ້ອງແຈູ້ງລວ່ງໜ້າ 
 


