
 

 

 

ຄ່າບລໍກິານດາ້ນສນິເຊ ື່ອ 
 

ລ/ດ ລາຍການບລໍກິານດາ້ນສນິເຊ ື່ອ ອດັຕາຄາ່ບລໍກິານ 

I ຄາ່ບລໍກິານອະນມຸດັສນິເຊ ື່ອ: 
1 ເງນິກ  ້ເບກີເກນີບນັຊ ີ(OD) 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
2 ເງນິກ ຢ້ມືລວ່ງໜາ້ (Advances Loan) 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
3 ເງນິກ ປ້ກົກະຕແິບງ່ງວດຊ າລະ (Term Loan) 
      3.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
     3.2 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 – 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
     3.3 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
4 ການເພີື່ມວງົເງນີສນິເຊ ື່ອ 

    4.1 ຂອບອາຍຸສັນຍາເດີມ ເກັບຕາມແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນສິນເຊ ື່ອ, ສ ງສຸດບໍໍ່ເກີນ 1% ຂອງ
ວົງເງິນທີື່ເພີື່ມ 

    4.2 ຕໍໍ່ອາຍຸສັນຍາ ເກັບຕາມແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນສິນເຊ ື່ອ, ສ ງສຸດບໍໍ່ເກີນ 1% ຂອງ
ວົງເງິນທັງໝົດ 

5 ເງນິກ ແ້ບບໝ ນວຽນ (Revolving Loan) ແລະ ແຫ ງ່ທນຶ EXIM BANK 
 5.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອໃໝ່  1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
 5.2 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອທົບທວນແຕ່ລະປີ (ຍົກເວັັ້ນ

ບາງຜະລິດຕະພັນສະເພາະເຊັັ່ນ: ລ ກຄ້າ SME ເປັນຕົັ້ນ 
SME ທຄຕລ, SME CDB, SME BOL…)  

0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

  
 5.3 ຄ່າບໍລິການທົບທວນຊ່ວງ: ສ າລັບລ ກຄ້າທີື່ໄດ້ຮັບການ

ແຈ້ງຈາກ ທຄຕລ ໃຫ້ມີການແບ່ງງວດຊ າລະ, ເຮັດບົດ
ບັນທຶກແບ່ງງວດຊ າລະ ຫ   ດັດແກ້ສັນຍາປ່ຽນປະເພດ
ເງິນກ ້ຈາກໝ ນວຽນມາເປັນເງິນກ ້ປົກກະຕິ ຫ   ບໍໍ່ໃຫ້ນ າ
ໃຊ້ເງິນກ ້ແບບໝ ນວຽນໃນຊ່ວງຕໍໍ່ໄປ. 

ບໍໍ່ເກັບ 
 

6 ເງິນກ ້ນະໂຍບາຍ SME ທຄຕລ (SME ທຄຕລ) ແລະ ເງິນກ ້ແຫ ່ງທຶນ CDB (SME ແຫ ່ງທຶນ CDB) 
     6.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອໃໝ່ (ກ ານົດ 6 ເດ ອນ ລົງ

ມາ) 
0,1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

     6.2 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອໃໝ່ (ເກີນ 6 ເດ ອນ ຫາ 
12 ເດ ອນ) 

0,2% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

     6.3 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອໃໝ່ (ເກີນ 12 ເດ ອນ ຫາ 
24 ເດ ອນ) 

0,3% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

     6.4 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອໃໝ່ (ກ ານົດເກີນ 24 
ເດ ອນ ຂຶັ້ນໄປ) 

0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

     6.5 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອທົບທວນແຕ່ລະປີ ບໍໍ່ເກັບ 
7 ເງນິກ ຊ້ກຸຍ ກ້ານຜະລດິ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົລ ກຄາ້ໂຄວດິ-19 ແຫ ງ່ທນຶ ທຫລ (SME ແຫ ງ່ທນຶ BOL) 

     7.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອໃໝ່ ບໍໍ່ເກັບ 



 

 

 

     7.2 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອທົບທວນແຕ່ລະປີ (ຖ້າເປັນ
ເງິນກ ້ແບບໝ ນວຽນ) 

ບໍໍ່ເກັບ 

8 ວງົເງນິສນິເຊ ື່ອເພ ື່ອການອອກຄ ໍ້າປະກນັຕາ່ງໆ (L/C, BG…) 
       8.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
       8.2 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 - 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
       8.3 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

       8.4 ທົບທວນແຕ່ລະປ ີຫ   ຕໍໍ່ອາຍຸສັນຍາແຕ່ລະປີ ເກັບຕາມແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນສິນເຊ ື່ອ 
9 ເງນິກ ສ້ວ່ນບກຸຄນົ ແລະ ເງນິກ ເ້ພ ື່ອທີື່ຢ ອ່າໄສ (Consumer Loan and Home Loan) 

     9.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
      9.2 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ບໍໍ່ເກີນ 6-12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
      9.3 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

10 ສນິເຊ ື່ອເພ ື່ອການສົັ່ງອອກ (Packing Credit) 
      10.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
     10.2 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 - 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
     10.3 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

11 ເງນິກ ທ້ີື່ມກີານຄ ໍ້າປະກນັດວ້ຍເງນິຝາກ, ວດັຖມຸຄີາ່ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢນືຊບັ ທີື່ມສີະພາບຄອ່ງ … 
     11.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ 6 ເດ ອນລົງມາ 0,3% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
     11.2 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6-12 ເດ ອນ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
     11.3 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

12 ສິນເຊ ື່ອທີື່ມີການຄ ໍ້າປະກັນຈາກ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫ   
ອົງການຈັດຕັັ້ງການເງິນສາກົນທີື່ເຊ ື່ອຖ ໄດ້… 

0,8% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

13 ສນິເຊ ື່ອທີື່ປອ່ຍໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິອ ື່ນ … 
     13.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: 6 ເດ ອນລົງມາ 0,5% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
     13.2 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 6 – 12 ເດ ອນ 0,8% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 
      13.3 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ: ເກີນ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

14 ສນິເຊ ື່ອສ າລບັສະຖາບນັການເງນິອ ື່ນປ່ອຍຜາ່ນ (ຄຸມ້ຄອງຊວ່ຍ) 
     14.1 ຄ່າບໍລິການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ 0,2% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດສິນເຊ ື່ອ 

15 ບດັເຄຣດດິ ທີື່ບໍໍ່ມຫີ ກັຊບັຄ ໍ້າປະກນັ ແລະ ທີື່ມຫີ ກັຊບັຄ ໍ້າປະກນັ (ອະສງັຫາລມິະຊບັ) 
     15.1 ອະນຸມັດໃໝ່ ບໍໍ່ເກັບ 
     15.2 ທົບທວນປະຈ າປີ (ບັດເຄຣດິດ ທີື່ບໍໍ່ມີຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ) ບໍໍ່ເກັບ 

II ດາ້ນການບລໍກິານສນິເຊ ື່ອຕາ່ງໆ: 
1 ຄາ່ບລໍກິານໃນການດດັແກສ້ນັຍາ: 

     1.1 ປ່ຽນຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ, ຖອນຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ 1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 
  1.2 ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີັ້ (ປັບງວດຊ າລະຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກ

ເບ້ຍ, ຫ ຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ແຕ່ບໍໍ່ຕໍໍ່ສັນຍາ) 
1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 



 

 

 

 

 

 

1.3 ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີັ້ (ຕໍໍ່ສັນຍາອອກໄປ) 0,1%/ເດ ອນ, ສ ງສ ດບໍໍ່ເກີນ 1% ຂອງຍອດເຫລ ອໜີັ້ 
1.4 ດັດແກ້ສັນຍາອ ື່ນໆ (ຫ ຸດວົງເງິນອະນຸມັດ, ເພີື່ມ/ຫ ຸດ/

ປ່ຽນເປົັ້າໝາຍກ ້ຢືມ..ແຕ່ບໍໍ່ຕໍໍ່ອາຍຸສັນຍາ ແລະ ອ ື່ນໆ) 
1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 

2 ຄ່າບໍລິການປະເມີນຫລັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ (ລາຍການທີື່ໄດ້ອະນຸມັດ) 
2.1 ກລໍະນອີະນມຸດັໃໝ ່

2.1.1  ເງິນກ ້ປົກກະຕິ/ເງິນກ ້ແບບໝ ນວຽນ, ແຫ ່ງທຶນ 
EXIM BANK 

0,2% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

ຕ ່າສຸດ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ 

ສ ງສຸດ 5.000.000 ກີບ, 615 ໂດລາ, 21.900 ບາດ 
2.1.2  ເງ ິນກ ້  SME ທຄຕລ, SME ແຫ ່ງທຶນ CDB, 

SME ແຫ ່ງທຶນ BOL ບັດເຄຣດິດບໍໍ່ມີຫ ັກຊັບຄ ໍ້າ
ປະກັນ ແລະ ບັດເຄຣດິດມີຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ 

ບໍໍ່ເກັບ 

2.1.3   ກໍລະນີຈ້າງບໍລິສັດພາຍນອກມາປະເມີນຫ ັກຊັບທີື່ຖ ກ 
ຕ້ອງຕາມລະບຽບ ທຄຕລ/ຄ າແນະນ າ 

ບໍໍ່ເກັບ 

 2.2 ເພີື່ມວງົເງນິສນິເຊ ື່ອ (ໃນກ ານດົປະຕບິດັສນັຍາ): 
 2.2.1  ກໍລະນີເພີື່ມວົງເງິນໂດຍບໍໍ່ເພີື່ມ ຫ   ບໍໍ່ປ່ຽນຫລັກຊັບ

(ກໍລະນີຫ ັກຊັບພຽງພໍ) 
ບໍໍ່ເກັບ, ກໍລະນີບໍໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນຫ ັກຊັບ 

   2.2.2  ກໍລະນີເພີື່ມວົງເງິນໂດຍເພີື່ມ ຫ   ປ່ຽນຫລັກຊັບ 0,2% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດເພີື່ມ,  

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

 2.3 ຂປໍຽ່ນຫລກັຊບັ (ໃນກ ານດົປະຕບິດັສນັຍາ): 
      2.3.1  ລ ກຄ້າຂໍປ່ຽນຫລັກຊັບເອົາຫລັກຊັບໃໝ່ມາແທນ 

ແລະ ເອົາຫ ັກຊັບມາເພີື່ມ 
1.000.000 ກີບ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 

       2.3.2  ກໍລະນີເປັນວັດຖຸປະສົງທະນາຄານສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນເອງ ບໍໍ່ເກັບ 
 2.4 ປບັປງຸໂຄງສາ້ງໜີັ້/ດດັແກສ້ນັຍາ (ເປນັຕົັ້ນ: ດດັແກງ້ວດຊ າລະຕົັ້ນທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້, ຕໍໍ່ອາຍເຸວລາ...) 
      2.4.1 ກໍລະນີບໍໍ່ມີການປະເມີນຫລັກຊັບຄ ນ ບໍໍ່ເກັບ 
      2.4.2 ກໍລະນີມີການປະເມີນຫລັກຊັບຄ ນ 500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັັ້ງ/ສັນຍາ 
 2.5 ຄາ່ບລໍກິານປະເມນີຫ ກັຊບັຄ ໍ້າປະກນັ (ທບົທວນສນິເຊ ື່ອປະຈ າປ ີແລະ ທບົທວນຊວ່ງ) 
    2.5.1 ເງິນກ ້ປົກກະຕິ ບໍໍ່ເກັບ 
       2.5.2 ເງິນກ ້ແບບໝ ນວຽນ ແລະ ເງິນກ ້ແຫ ່ງທຶນ EXIM 

BANK 
0,2% ຂອງວົງເງິນກ ້ອະນຸມັດ 

ຕ ່າສຸດ 200.000 ກີບ 
ສ ງສຸດ 500.000 ກີບ 

 2.5.3 ເງິນກ ້ SME ທຄຕລ, SME ແຫ ່ງທຶນ CDB ແລະ 
SME ແຫ ່ງທຶນ BOL 

ບໍໍ່ເກັບ 

3 ອອກໜງັສ ສະໜບັສະໜນຸທນຶ (Credit Line) 
3.1 ລະບຸວົງເງິນ 0,1%/ວົງເງິນ  

ຕ ່າສຸດ 1.000.000 ກີບ  
ສ ງສຸດບໍໍ່ເກີນ 3.000.000ກບີ/ສະບັບ 



 

 

 

3.2 ບໍໍ່ລະບຸວົງເງິນ 1.000.000 ກີບ/ສະບັບ 
4 ອອກໜງັສ ຢັັ້ງຢນືຖານະສນິເຊ ື່ອ (ຢັັ້ງຢນືປະຫວດັສນິເຊ ື່ອທງັລ ກຄາ້

ທີື່ມີເງິນກ ້ ແລະ ບໍໍ່ມີເງິນກ ້) 
500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັັ້ງ 

5 ຄາ່ທ ານຽມອອກໜງັສ ຄ ໍ້າປະກນັປະເພດຕາ່ງໆ 
 

    5.1 ເອົາເງິນສົດຄ ໍ້າປະກັນ (ຕັດເຂົັ້າບັນຊີມັດຈ າ) 300.000 ກີບ/ສະບັບ  
 

   5.2 ເອົາເງິນຝາກມີກ ານົດຄ ໍ້າປະກັນ 0,1%/ເດ ອນ,  

ຕ ່າສຸດ 300.000 ກີບ/ສະບັບ 

    5.3 ເອົາພັນທະບັດມາຄ ໍ້າປະກັນ (ກໍລະນີທະນາຄານຮັບເອົາ) 0,5%/ເດ ອນ,  

ຕ ່າສຸດ 500.000 ກີບ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັັ້ງ 

    5.4 ນ າໃຊ້ວົງເງິນສິນເຊ ື່ອມາຄ ໍ້າປະກັນ ອອກໜັງສ  BG ຕ່າງໆ  0,2%/ເດ ອນ,  
ຕ ່າສຸດ 300.000 ກີບ/ສະບັບ 

 

 
   5.5 ນ າໃຊ້ວົງເງິນສິນເຊ ື່ອມາຄ ໍ້າປະກັນເປີດ LC 0,2%/ເດ ອນ ຂອງວົງເງິນເປີດຕົວຈິງ  

ຕ ່າສຸດ 100.000 ກີບ,13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັັ້ງ 
6 ກລໍະນດີດັແກໜ້ງັສ ຄ ໍ້າປະກນັ 

   6.1 ດັດແກ້ເນ ັ້ອໃນໜັງສ ຄ ັ້າປະກັນ 100.000 ກີບ/ສະບັບ 
   6.2 ດັດແກ້ຕໍໍ່ອາຍຸໜັງສ ຄ ັ້າປະກັນ ເກັບຄ ກັນກັບອອກໃໝ່ (ໂລແມັງ II ຂໍໍ້ 5) 

7 ປະກອບເອກະສານຊວ່ຍລ ກຄາ້ (Security Documentation) 
 

    7.1  ກະກຽມເອກະສານທາງກົດໝາຍ 200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ 

+ ຄ່າສິັ້ນເປືອງຈາກທາງນອກ 
 

   7.2  ຊ່ວຍລ ກຄ້າໄປຈົດທະບຽນສານ ຫ   ຊັບສິນທີື່ດິນ 200.000 ກີບ/ລາຍການ 
8 ແຈງ້ໜງັສ ຄ າ  ປະກນັ ຫ   ດດັແກໜ້ງັສ ຄ າ  ປະກນັຂອງທະນາຄານຕວົ

ແທນ 
200.000 ກີບ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ຄັັ້ງ 

9 ຄາ່ທ ານຽມຍກົເລກີສນັຍາ 
   9.1 ກໍລະນີເງິນກ ້ຖ ກອະນຸມັດ (ບໍໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີ

ການຍົກເລີກ 
0,1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕ ່າສຸດ 100.000 ກີບ  

ສ ງສຸດ 1.000.000 ກີບ 
   9.2 ກໍລະນີເງິນກ ້ຖ ກອະນຸມັດ (ເຊັນສັນຍາ) ແຕ່ມີການຍົກເລີກ 0,1% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ, ຕ ່າສຸດ 200.000 ກີບ  

ສ ງສຸດ 2.000.000 ກີບ 
10 ຄາ່ທ ານຽມຈດົທະບຽນສງັຫາລມິະຊບັ (ກລໍະນລີ ກຄາ້ນ າເອາົຊບັສນິ

ເປນັປະເພດສງັຫາລມິະຊບັມາເປນັຫ ກັຊບັຄ ໍ້າປະກນັກ ຢ້ມື) 
20.000 ກີບ/01 ລາຍການຫ ັກຊັບ (ສາມາດຈົດໄດ້ຄັັ້ງໜຶື່ງຕໍໍ່ 

05 ຫ ັກຊັບ)  
+ 100.000 ກີບ 

11 ຂໃໍບລບົລາ້ງສນັຍາເງນິກ ເ້ກນີ 01 ຄັັ້ງຂຶັ້ນໄປ 300.000ກີບ/ລາຍການ/ຄັັ້ງ 
12 ຂໃໍບຄດິໄລດ່ອກເບຍ້ ຫ   ເອກະສານເງນິກ ອ້ ື່ນໆຍອ້ນຫ ງັ ສ າລບັ

ບນັຊເີງນິກ ທ້ີື່ປດິບນັຊເີກນີ 1 ປຂີຶັ້ນໄປ 
ຕ ່າກວ່າ 01 ປີ 200.000 ກບີ/ລາຍການ 

1 ປີ - 10 ປີ (ກລໍະນີສາມາດສະໜອງໄດ້) 300.000 ກີບ/ລາຍການ 
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ 


