
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານດາ້ນສນິເຊ ື່ອ 
 

ລ/ດ ຄາ່ທໍານຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລກິານດ້ານສິນເຊ ື່ອ ຄາ່ທໍານຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລກິານ 

I ຄາ່ທາໍນຽມອະນມຸດັສິນເຊ ື່ອ:  

1 ເງິນກ ້ ເບີກເກີນບັນຊີ ( OD ) 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

2 ເງິນກ ້ຢືມລ່ວງໜ້າ ( Advances Loan ) 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

3 ເງິນກ ້ປົກກະຕິແບ່ງງວດຊໍາລະ ( Term Loan )  

3.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

3.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 – 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

3.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

4 ເງິນກ ້ແບບໝ ນວຽນ ( Revolving Loan )  

4.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ (ສໍາລັບສັນຍາທີື່ມີກໍານົດ 1 ປີລົງມາ) 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

4.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອທົບທວນແຕ່ລະປີ (ສໍາລັບສັນຍາທີື່ມີກໍານົດບໍໍ່

ເກີນ 03 ປີ ) 
- ໃນເວລາທົບທວນຊ້ວງການນ າໃຊ້ເງິນກ ້ ກໍລະນີລ ກຄ້າບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດ
ຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງເງິນເງິນກ ້ແບບໝ ນວຽນ, ທະນາຄານຈະພິຈາລະນາບໍໍ່ໃຫ້
ນໍາໃຊ້ເງິນກ ້ໃນຊ່ວງຕໍໍ່ໄປ ແລະ ຈະແບ່ງງວດຊໍາລະແທນ. 

0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

 
ບໍໍ່ເກັບ 

 

5 ສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອໂຄງການທີື່ນໍາໃຊ້ທຶນແບບໝ ນວຽນ ( Credit line for Project  

that needs a Revolving loan ) 

 

5.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ ຄັັ້ງທໍາອິດ (ເລີື່ມສັນຍາ ) 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

5.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ ທົບທວນຕໍກໍານົດແຕ່ລະປີ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

6 ວົງເງິນສິນເຊ ື່ອໃຫ້ຕາມໂຄງການ ( Project by Project )  
6.1    ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ ຄັັ້ງທໍາອິດ (ສະໝັກວົງເງິນ ) 0,1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
6.2   ແຕ່ລະຄັັ້ງໄດ້ຮັບໂຄງການແລະ ມາເບີກນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ 0,5% ຂອງວົງເງິນທີື່ນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ /ບັນຊີ/ຄັັ້ງ 

6.3   ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນທີື່ນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ /ບັນຊີ/ຄັັ້ງ 

6.4   ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ 6 - 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນທີື່ນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ /ບັນຊີ/ຄັັ້ງ 

6.5   ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ 1 ປິຂ ັ້ນໄປ 1% ຂອງວົງເງິນທີື່ນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ /ບັນຊີ/ຄັັ້ງ 

7 ວົງເງິນສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອການອອກຄໍໍ້າປະກັນຕ່າງໆ (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  ທົບທວນຕໍໍ່ກໍານົດໃນແຕ່ລະປີ (ສໍາລັບສັນຍາທີື່ມີກໍານົດບໍໍ່ເກີນ 3 ປີ) 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

8 ເງິນກ ້ສ່ວນບຸກຄົນ ( Personal Loan )  

8.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ:6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

8.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ບໍໍ່ເກີນ 6-12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

8.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

9 ສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອການສົົ່ງອອກ ( Packing Credit )  

      9.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 



 

 

 

      9.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 - 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

      9.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

10 ເງິນກ ້ເພ ື່ອຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ (ສໍາລັບຜ ້ຜະລິດໂດຍກົງ  
ບໍໍ່ແມ່ນບໍລິສັດເກັບຊ ັ້ )  Agricultural Loan 

 

      10.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,4% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

      10.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 - 12 ເດ ອນ 0,6% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

      10.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

11 ເງິນກ ້ທີື່ມີການຄໍໍ້າປະກັນດ້ວຍເງິນຝາກ, ວັດຖຸມີຄ່າ 

ແລະ ໃບຢ ັ້ງຢືນຊັບ ທີື່ມີສະພາບຄ່ອງ … 

 

      11.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ 6 ເດ ອນລົງມາ 0,3% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

      11.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6-12 ເດ ອນ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

      11.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

12 ເງິນກ ້ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນໄລຍະຍາວ   

      12.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ 1 % ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

      12.2 ຄ່າຄຸ້ມຄອງເງິນກ ້ຕາມໂຄງການ 

 

0,2% ຂອງຍອດເຫລ ອໜີັ້ທ້າຍປີ,  

ຕໍໍ່າສຸດ 16 ລ້ານກີບ, 2.000 ໂດລາ, 70.000ບາດ 

ສ ງສຸດ 80 ລ້ານກີບ, 10.000ໂດລາ, 350.000ບາດ 

13 ສິນເຊ ື່ອທີື່ມີການຄໍໍ້າປະກັນຈາກ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫ   ອົງການຈັດຕັັ້ງ
ການເງິນສາກົນທີື່ເຊ ື່ອຖ ໄດ້… 

0.8% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

14 ສິນເຊ ື່ອທີື່ປ່ອຍໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນອ ື່ນ …  

      14.1 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

      14.2 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 – 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ອ້ະນຸມັດ 

      14.3 ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

15 ສິນເຊ ື່ອສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນອ ື່ນປ່ອຍຜ່ານ ( ຄຸ້ມຄອງຊ່ວຍ )  

      15.1 ຄ່າທໍານຽມຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ 0,2% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ 

II ດາ້ນການບລໍກິານສນິເຊ ື່ອຕາ່ງໆ:  

1 ຄ່າທໍານຽມໃນການດັດແກ້ສັນຍາ:  

1.1 ເພີື່ມວົງເງິນສິນເຊ ື່ອ 1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ 

1.2 ປ່ຽນເປົັ້າໝາຍນໍາໃຊ້ເງິນກ ້, ປ່ຽນຫ ັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ,  
ຖອນຫລັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ 

1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 

1.3 ປ ບປຸງໂຄງສ້າງໜີັ້ (ປ ບງວດຊໍາລະ ບໍໍ່ຕໍໍ່ສັນຍາ) 1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ /ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 

1.4 ປ ບປຸງໂຄງສ້າງໜີັ້ (ຕໍໍ່ສັນຍາອອກໄປ) 0,1%/ເດ ອນ, ສ ງສ ດບໍໍ່ເກີນ 1% ຂອງຍອດເຫລ ອໜີັ້ 

2 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫລັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ (ລາຍການທີື່ໄດ້ອະນຸມັດ)  

2.1 ເງິນກ ້ປົກກະຕ:ິ 0.2% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

ຕໍໍ່າສຸດ 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 

ຕໍໍ່າສຸດ 200,000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ 



 

 

 

ສ ງສຸດ 5,000,000 ກີບ, 615 ໂດລາ, 21,900 ບາດ 

2.3 ເພີື່ມວົງເງິນສິນເຊ ື່ອ ( ໃນກໍານົດປະຕິບັດສັນຍາ ):  

        2.3.1  ກໍລະນີເພີື່ມວົງເງິນໂດຍບໍໍ່ເພີື່ມ ຫ   ບໍໍ່ປ່ຽນຫລັກຊັບ 
                 (ກໍລະນີຫ ັກຊັບພຽງພໍ) 

ບໍໍ່ເກັບ, ກໍລະນີບໍໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນຫ ັກຊັບ 

        2.3.2  ກໍລະນີເພີື່ມວົງເງິນໂດຍເພີື່ມ ຫ   ປ່ຽນຫລັກຊັບ 0,2% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດເພີື່ມ,  

ຕໍໍ່າສຸດ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດຄັັ້ງ/ສັນຍາ 
ສ ງສຸດ 5.000.000 ກີບ, 615 ໂດລາ, 21.900 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 

2.4  ຂໍປ່ຽນຫລັກຊັບ ( ໃນກໍານົດປະຕິບັດສັນຍາ ):  

        2.4.1 ລ ກຄ້າຂໍປ່ຽນຫລັກຊັບເອົາຫລັກຊັບໃໝ່ມາແທນ 1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 

        2.4.2 ກໍລະນີເປ ນວັດຖຸປະສົງທະນາຄານສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນເອງ ບໍໍ່ເກັບ 

2.5 ປ ບປຸງໂຄງສ້າງໜີັ້ (ດັດແກ້ງວດ ຫ   ຕໍໍ່ອາຍຸເວລາ ):  

       2.5.1 ກໍລະນີບໍໍ່ມີການປະເມີນຫລັກຊັບຄ ນ ບໍໍ່ເກັບ 

       2.5.2 ກໍລະນີມີການປະເມີນຫລັກຊັບຄ ນ 500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 

2.6 ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫ ັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ (ໃນເວລາມີການທົບທວນເງິນກ ້ 

Fixed loan & Revolving Loan) 

0,2% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
ຕໍໍ່າສຸດ 200,000 ກີບ 
ສ ງສຸດ 500,000 ກີບ 

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

4 ອອກໜັງສ ຢ ັ້ງຢືນຖານະສິນເຊ ື່ອ (ຢ ັ້ງຢືນປະຫວັດສິນເຊ ື່ອທັງລ ກຄ້າທີື່ມີເງິນກ ້ 
ແລະ ບໍໍ່ມີເງິນກ ້) 

500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັັ້ງ 

5 ຄ່າທໍານຽມອອກໜັງສ ຄໍໍ້າປະກັນປະເພດຕ່າງໆ  

   5.1 ເອົາເງິນສົດຄໍໍ້າປະກັນ ( ຕັດບັນຊີມັດຈໍາ ) 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັັ້ງ 

   5.2 ເອົາເງິນຝາກມີກໍານົດຄໍໍ້າປະກັນ 0,1% /ເດ ອນ,  

ຕໍໍ່າສຸດ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 

   5.3 ເອົາພັນທະບັດມາຄໍໍ້າປະກັນ(ກໍລະນີທະນາຄານຮັບເອົາ) 0,5%/ເດ ອນ,  

ຕໍໍ່າສຸດ 500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັັ້ງ 

   5.4 ນໍາໃຊ້ວົງເງິນສິນເຊ ື່ອມາຄໍໍ້າປະກັນ ອອກໜັງສ  BG ຕ່າງໆ 0,2%/ເດ ອນ,  

ຕໍໍ່າສຸດ 100.000 ກີບ, 13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັັ້ງ 

   5.5 ນໍາໃຊ້ວົງເງິນສິນເຊ ື່ອມາຄໍໍ້າປະກັນເປີດ LC 0,2%/ເດ ອນ ຂອງວົງເງິນເປີດຕົວຈິງ  

ຕໍໍ່າສຸດ 100.000 ກີບ,13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັັ້ງ 

6 ປະກອບເອກະສານຊ່ວຍລ ກຄ້າ (Security Documentation)  

6.1  ກະກຽມເອກະສານທາງກົດໝາຍ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ 

+ ຄ່າສິັ້ນເປືອງຈາກທາງນອກ 

6.2  ຊ່ວຍລ ກຄ້າໄປຈົດທະບຽນສານ ຫ   ຊັບສິນທີື່ດິນ 200.000 ກີບ/ລາຍການ 

7 ແຈ້ງໜັງສ ຄໍາ  ປະກັນ ຫ   ດັດແກ້ໜັງສ ຄໍາ  ປະກັນຂອງທະນາຄານຕົວແທນ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ຄັັ້ງ 

8 ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກສັນຍາ  
8.1 ກໍລະນີເງິນກ ້ຖ ກອະນຸມັດ (ບໍໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0.1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍໍ່າສຸດ 100.000 ກີບ ສ ງສຸດ 1.000.000 

ກີບ 
8.2 ກໍລະນີເງິນກ ້ຖ ກອະນຸມັດ (ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0.1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕໍໍ່າສຸດ 200.000 ກີບ, ສ ງສຸດ 2.000.000 

ກີບ 



 

 

 

9 ຄ່າທໍານຽມຈົດທະບຽນສັງຫາລິມະຊັບ (ກໍລະນີລ ກຄ້ານໍາເອົາຊັບສິນເປ ນປະເພດ
ສັງຫາລິມະຊັບມາເປ ນຫ ັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນກ ້ຢືມ) 

20.000 ກີບ/01 ລາຍການຫ ັກຊັບ (ສາມາດຈົດໄດ້ຄັັ້ງໜຶື່ງຕໍໍ່ 05 ຫ ັກຊັບ)  

+ 100.000 ກີບ 

10 ຂໍໃບລົບລ້າງສັນຍາເງິນກ ້ເກີນ 01 ຄັັ້ງຂຶັ້ນໄປ 300.000ກີບ/ລາຍການ/ຄັັ້ງ 

11 ຂໍໃບຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ ຫ   ເອກະສານເງິນກ ້ອ ື່ນໆຍ້ອນຫ ັງ ສໍາລັບບັນຊີເງິນກ ້ທີື່ປິດ
ບັນຊີເກີນ 1 ປີຂຶັ້ນໄປ 

ຕໍໍ່າກວ່າ 01 ປີ 200.000 ກີບ/ລາຍການ 

1 ປີ - 10 ປີ (ກໍລະນີສາມາດສະໜອງໄດ້) 300.000 ກີບ/ລາຍການ 

 
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທໍານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 
 


