
 

 

 

ຄ່າບໍລິການດ້ານສນິເຊ ື່ອ 

 

ລ/ດ ລາຍການບລໍິການດ້ານສນິເຊ ື່ອ ອັດຕາຄ່າບໍລິການ 

I ຄ່າບໍລິການອະນມຸັດສນິເຊ ື່ອ: 
1 ເງິນກ ູ້ ເບກີເກນີບັນຊ ີ(OD) 1% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

2 ເງິນກ ູ້ຢ ມລ່ວງໜ້າ (Advances Loan) 0,5% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

3 ເງິນກ ູ້ປົກກະຕິແບ່ງງວດຊໍາລະ (Term Loan) (ສໍາລັບລ ກຄ້າທົື່ວໄປ ແລະ ລ ກຄ້າ SME ທຄຕລ) 
   3.1 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: 6 ເດ ອນລງົມາ 0,5% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

     3.2 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 6-12 

ເດ ອນ 

0,8% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

     3.3 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

4 ການເພີື່ມວົງເງີນສິນເຊ ື່ອ 

   4.1 ຂອບອາຍຸສນັຍາເດມີ ເກບັຕາມແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັສນິເຊ ່ ອ, ສ ງສຸດບ່ໍເກນີ 
1% ຂອງວງົເງນິທີ່ ເພີ່ ມ 

     4.2 ຕໍ່ ອາຍຸສນັຍາ ເກບັຕາມແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັສນິເຊ ່ ອ, ສ ງສຸດບ່ໍເກນີ 
1% ຂອງວງົເງນິທງັໝດົ 

5 ເງິນກ ູ້ແບບໝ ນວຽນ (Revolving Loan) (ສໍາລັບລ ກຄ້າທົື່ວໄປ ແລະ  ລ ກຄ້າ SME ທຄຕລ) 
ແລະ ແຫ ື່ງທຶນ EXIM BANK 

 5.1 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອໃໝ່  1% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

 5.2 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອທບົທວນແຕ່ລະປີ 
(ຍກົເວັ ູ້ນບາງຜະລດິຕະພນັສະເພາະເຊັ່ ນ: ລ ກ
ຄ ູ້າ  SME ເ ປັນຕົ ູ້ນ  SME ທຄຕລ, SME 

CDB, SME BOL…)  

0,5% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

  

 5.3 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອທບົທວນແຕ່ລະປີ 
ຂອງເງນິກ ູ້ SME ທຄຕລ 

0,25% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

 5.4 ຄ່າບໍລກິານທບົທວນຊ່ວງ: ສໍາລບັລ ກຄ ູ້າທີ່ ໄດ ູ້
ຮັບການແຈ ູ້ງຈາກ ທຄຕລ ໃຫູ້ມີການແບ່ງ
ງວດຊໍາລະ, ເຮດັບດົບນັທກຶແບ່ງງວດຊໍາລະ ຫ   
ດດັແກ ູ້ສນັຍາປ່ຽນປະເພດເງນິກ ູ້ຈາກໝ ນວຽນ
ມາເປັນເງນິກ ູ້ປົກກະຕິ ຫ   ບ່ໍໃຫ ູ້ນໍາໃຊ ູ້ເງນິກ ູ້
ແບບໝ ນວຽນໃນຊ່ວງຕໍ່ ໄປ. 

ບ່ໍເກບັ 

 

6  ເງິນກ ູ້ແຫ ື່ງທຶນ CDB (SME ແຫ ື່ງທຶນ CDB) 
     6.1 ຄ່າບໍລິການອະນຸມັດສິນເຊ ່ ອໃໝ່ (ກໍານົດ 6 

ເດ ອນ ລງົມາ) 
0,1% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

     6.2 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອໃໝ່ (ເກນີ 6  ເດ ອນ 
ຫາ 12 ເດ ອນ) 

0,2% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 



 

 

 

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

0,3% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

     6.4 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອໃໝ່ (ກໍານດົເກນີ 24 

ເດ ອນ ຂຶ ູ້ນໄປ) 
0,5% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

 6.5 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອທບົທວນແຕ່ລະປີ ບ່ໍເກບັ 
7 ເງິນກ ູ້ຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກູ້ໄຂຜົນກະທົບລ ກຄ້າໂຄວິດ-19 ແຫ ື່ງທຶນ ທຫລ (SME ແຫ ື່ງ

ທຶນ BOL) 
  7.1 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອໃໝ່ ບ່ໍເກບັ 
  7.2 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອທບົທວນແຕ່ລະປີ 

(ຖູ້າເປັນເງນິກ ູ້ແບບໝ ນວຽນ) 
ບ່ໍເກບັ 

8 ວົງເງິນສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອການອອກຄໍໍ້າປະກັນຕ່າງໆ (L/C, BG…) 

     8.1 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: 6 ເດ ອນລງົມາ 0,5% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

    8.2 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 6 - 12 

ເດ ອນ 

0,8% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

    8.3 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 12 ເດ ອນ 1% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

    8.4 ທບົທວນແຕ່ລະປີ ຫ   ຕໍ່ ອາຍຸສນັຍາແຕ່ລະປີ ເກບັຕາມແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັສນິເຊ ່ ອ 

9 ເງິນກ ູ້ສ່ວນບຸກຄົນ (Consumer Loan)  

   9.1 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: 6 ເດ ອນລງົມາ 0,5% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

  9.2 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ບ່ໍເກນີ 6-12 

ເດ ອນ 

0,8% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

  9.3 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 12ເດ ອນ 1% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

10 ເງິນກ ູ້ເພ ື່ອທີື່ຢ ອ່າໄສ (Home Loan)  

0,4% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 
11 ສິນເຊ ື່ອເພ ື່ອການສົື່ງອອກ (Packing Credit) 

    11.1 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: 6 ເດ ອນລງົມາ 0,5% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

    11.2 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 6 - 12 

ເດ ອນ 

0,8% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

  11.3 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 12 

ເດ ອນ 

1% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

12 ເງິນກ ູ້ທີື່ມກີານຄໍໍ້າປະກັນດ້ວຍ ວັດຖມຸີຄ່າ ແລະ ໃບຢັໍ້ງຢ ນຊັບ ທີື່ມີສະພາບຄ່ອງ … 

    12.1 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ 6 ເດ ອນລງົມາ 0,3% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

    12.2 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 6-12 
ເດ ອນ 

0,5% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

    12.3 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 12 

ເດ ອນ 

0,8% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

13 ເງິນກ ູ້ທີື່ຄໍໍ້າປະກັນດ້ວຍ[ບນັຊເີງິນຝາກ ທຄຕລ 0,3% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 



 

 

 

14 ສິນເຊ ື່ອທີື່ມີການຄໍໍ້າປະກັນຈາກ ລັດຖະບານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫ   ອົງການຈັດຕັໍ້ງການເງິນ
ສາກົນທີື່ເຊ ື່ອຖ ໄດູ້  

0,8% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

15 ສິນເຊ ື່ອທີື່ປອ່ຍໃຫູ້ສະຖາບັນການເງິນອ ື່ນ … 

   15.1 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: 6 ເດ ອນລງົມາ 0,5% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

   15.2 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 6 – 12 

ເດ ອນ 

0,8% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

   15.3 ຄ່າບໍລກິານອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ: ເກນີ 12ເດ ອນ 1% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

16 ສິນເຊ ື່ອສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນອ ື່ນປ່ອຍຜ່ານ (ຄຸູ້ມຄອງຊ່ວຍ) 
    16.1 ຄ່າບໍລກິານຕດິຕາມຄຸ ູ້ມຄອງ 0,2% ຂອງວງົເງນິອະນຸມດັສນິເຊ ່ ອ 

17 ບັດເຄຣດິດ ທີື່ບໍື່ມີຫ ັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ ແລະ ທີື່ມີຫ ັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ (ອະສັງຫາລິມະຊັບ) 
    17.1 ອະນຸມດັໃໝ່ ບ່ໍເກບັ 
    17.2 ທົບທວນປະຈໍາປີ (ບັດເຄຣດິດ ທີ່ ບ່ໍມຫີ ັກ

ຊບັຄໍ ູ້າປະກນັ) 
ບ່ໍເກບັ 

II ດ້ານການບລໍິການສິນເຊ ື່ອຕ່າງໆ: 
1 ຄ່າບໍລິການໃນການດັດແກູ້ສັນຍາ: 

     1.1   ປ່ຽນຫ ກັຊບັຄໍ ູ້າປະກນັ, ຖອນຫ ກັຊບັຄໍ ູ້າປະ 

ກນັ 
1.000.000 ກບີ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັ ູ້ງ/ສນັຍາ 

 1.2  ປັບປຸງໂຄງສ ູ້າງໜີ ູ້ (ປັບງວດຊໍາລະຕົ ູ້ນທຶນ 
ແລະ ດອກເບ ູ້ຍ, ຫ ຸດອດັຕາດອກເບ ູ້ຍ, ແຕ່ບ່ໍ
ຕໍ່ ສນັຍາ) 

1.000.000 ກບີ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັ ູ້ງ/ສນັຍາ 

 

 

 

 1.3   ປັບປຸງໂຄງສ ູ້າງໜີ ູ້ (ຕໍ່ ສນັຍາອອກໄປ) 0,1%/ເດ ອນ, ສ ງສ ດບ່ໍເກນີ 1% ຂອງຍອດເຫລ ອໜີ ູ້ 
 1.4   ດັດແກ ູ້ສັນຍາອ ່ ນໆ (ຫ ຸດວົງເງນິອະນຸມດັ, 

ເພີ່ ມ/ຫ ຸດ/ປ່ຽນເປົູ້າໝາຍກ ູ້ຢ ມ..ແຕ່ບ່ໍຕໍ່ ອາຍຸ
ສນັຍາ ແລະ ອ ່ ນໆ) 

1.000.000 ກບີ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັ ູ້ງ/ສນັຍາ 

2 ຄ່າບໍລິການປະເມີນຫລັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນ (ລາຍການທີື່ໄດູ້ອະນຸມັດ) 
2.1 ກໍລະນີອະນມຸັດໃໝ ່

2.1.1  ເງນິກ ູ້ປົກກະຕ/ິເງນິກ ູ້ແບບໝ ນວຽນ, ແຫ ່ ງ
ທຶນ  EXIM BANK,  ເ ງ ນິ ກ ູ້ SME 

ທຄຕລ, ເງນິກ ູ້ Home Loan 

0,2% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

ຕໍ່ າສຸດ 200.000 ກບີ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ 

ສ ງສຸດ 5.000.000 ກບີ, 615 ໂດລາ, 21.900 ບາດ 

2.1.2  ເງນິກ ູ້ SME ແຫ ່ ງທນຶ CDB, SME ແຫ ່ ງ
ທຶນ BOL ບັດເຄຣດິດບ່ໍມີຫ ັກຊັບຄໍ ູ້າ
ປະກັນ ແລະ ບັດເຄຣດິດມີຫ ັກຊັບຄໍ ູ້າ
ປະກນັ 

ບ່ໍເກບັ 

2.1.3   ກໍລະນຈີ ູ້າງບໍລສິດັພາຍນອກມາປະເມນີ
ຫ ກັຊບັທີ່ ຖ ກ ຕ ູ້ອງຕາມລະບຽບ ທຄຕລ/
ຄໍາແນະນໍາ 

ບ່ໍເກບັ 

 2.2 ເພີື່ມວົງເງິນສນິເຊ ື່ອ (ໃນກໍານົດປະຕິບັດສັນຍາ): 



 

 

 

 2.2.1  ກໍລະນເີພີ່ ມວງົເງນິໂດຍບ່ໍເພີ່ ມ ຫ   ບ່ໍປ່ຽນ
ຫລກັຊບັ(ກໍລະນຫີ ກັຊບັພຽງພໍ) 

ບ່ໍເກບັ, ກໍລະນບ່ໍີໄດ ູ້ມກີານປະເມນີຫ ກັຊບັ 

   2.2.2  ກໍລະນເີພີ່ ມວງົເງນິໂດຍເພີ່ ມ ຫ   ປ່ຽນ
ຫລກັຊບັ 

0,2% ຂອງວງົເງນິອະນຸມດັເພີ່ ມ,  

ຕໍ່ າສຸດ 200.000 ກບີ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດຄັ ູ້ງ/ສນັຍາ 
ສ ງສຸດ 5.000.000 ກບີ, 615 ໂດລາ, 21.900 ບາດ/ຄັ ູ້ງ/
ສນັຍາ 

 2.3 ຂໍປ່ຽນຫລັກຊັບ (ໃນກາໍນົດປະຕິບັດສັນຍາ): 
      2.3.1  ລ ກຄ ູ້າຂໍປ່ຽນຫລກັຊບັເອາົຫລກັຊບັໃໝ່

ມາແທນ ແລະ ເອາົຫ ກັຊບັມາເພີ່ ມ 

1.000.000 ກບີ, 125 ໂດລາ, 4.400 ບາດ/ຄັ ູ້ງ/ສນັຍາ 

       2.3.2  ກໍລະນເີປັນວດັຖຸປະສງົທະນາຄານສະເໜີ
ໃຫ ູ້ປ່ຽນເອງ 

ບ່ໍເກບັ 

 2.4 ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີໍ້/ດັດແກູ້ສນັຍາ (ເປັນຕົໍ້ນ: ດດັແກູ້ງວດຊໍາລະຕົໍ້ນທນຶ ແລະ ດອກເບູ້ຍ, ຕໍື່
ອາຍຸເວລາ...) 

      2.4.1 ກໍລະນບ່ໍີມກີານປະເມນີຫລກັຊບັຄ ນ ບ່ໍເກບັ 

      2.4.2 ກໍລະນມີກີານປະເມນີຫລກັຊບັຄ ນ 500.000 ກບີ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັ ູ້ງ/ສນັຍາ 
 2.5 ຄ່າບໍລິການປະເມນີຫ ກັຊັບຄໍໍ້າປະກັນ (ທົບທວນສິນເຊ ື່ອປະຈໍາປີ ແລະ ທບົທວນຊ່ວງ) 
    2.5.1 ເງນິກ ູ້ປົກກະຕ ິ ບ່ໍເກບັ 
       2.5.2 ເງນິກ ູ້ແບບໝ ນວຽນ ແລະ ເງນິກ ູ້ແຫ ່ ງທນຶ 

EXIM BANK, ເງນິກ ູ້ SME ທຄຕລ 

0,2% ຂອງວງົເງນິກ ູ້ອະນຸມດັ 

ຕໍ່ າສຸດ 200.000 ກບີ 

ສ ງສຸດ 500.000 ກບີ 
 2.5.3 ເງນິກ ູ້ SME ແຫ ່ ງທນຶ CDB ແລະ SME 

ແຫ ່ ງທນຶ BOL 

ບ່ໍເກບັ 

3 ອອກໜັງສ ສະໜັບສະໜຸນທຶນ (Credit Line) 

3.1 ລະບຸວງົເງນິ 0,1%/ວງົເງນິ  
ຕໍ່ າສຸດ 1.000.000 ກບີ  

ສ ງສຸດບ່ໍເກນີ 3.000.000ກບີ/ສະບບັ 

3.2 ບ່ໍລະບຸວງົເງນິ 1.000.000 ກບີ/ສະບບັ 

4 ອອກໜັງສ ຢັ ໍ້ງຢ ນຖານະສິນເຊ ື່ອ (ຢັ ໍ້ງຢ ນ
ປະຫວັດສິນເຊ ື່ອທັງລ ກຄ້າທີື່ມີເງິນກ ູ້ ແລະ ບໍື່
ມີເງິນກ ູ້) 

500.000 ກບີ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັ ູ້ງ 

5 ຄ່າທໍານຽມອອກໜັງສ ຄໍໍ້າປະກັນປະເພດຕ່າງໆ  
    5.1 ເອາົເງນິສດົຄໍ ູ້າປະກນັ (ຕດັເຂົ ູ້າບນັຊມີດັຈາໍ) 300.000 ກບີ/ປີ/ສະບບັ  

    5.2 Block ບນັຊີເງນິຝາກປະຢັດ/ເງນິຝາກກະແສ
ລາຍວນັ 

500.000 ກບີ/ປີ/ສະບບັ  

 
   5.3 ເອາົເງນິຝາກມກີໍານດົຄໍ ູ້າປະກນັ 0,1%/ເດ ອນ,  



 

 

 

ຕໍ່ າສຸດ 300.000 ກບີ/ສະບບັ 

    5.4 ເອົາພັນທະບັດມາຄໍ ູ້າປະກັນ (ກໍລະນີທະນາ 
ຄານຮບັເອາົ) 

0,5%/ເດ ອນ,  
ຕໍ່ າສຸດ 500.000 ກບີ, 65 ໂດລາ, 2.200 ບາດ/ຄັ ູ້ງ 

    5.5 ນໍາໃຊ ູ້ວງົເງນິສນິເຊ ່ ອມາຄໍ ູ້າປະກນັ ອອກໜງັສ  
BG ຕ່າງໆ 

 0,2%/ເດ ອນ,  
ຕໍ່ າສຸດ 300.000 ກບີ/ສະບບັ 

 

 
   5.6 ນໍາໃຊ ູ້ວງົເງນິສນິເຊ ່ ອມາຄໍ ູ້າປະກນັເປີດ LC 0,2%/ເດ ອນ ຂອງວງົເງນິເປີດຕວົຈງິ  

ຕໍ່ າສຸດ 100.000 ກບີ,13 ໂດລາ, 440 ບາດ/ຄັ ູ້ງ 
6 ກໍລະນີດດັແກູ້ໜັງສ ຄໍໍ້າປະກັນ 

   6.1 ດດັແກ ູ້ເນ ູ້ອໃນໜງັສ ຄ ູ້າປະກນັ 100.000 ກບີ/ສະບບັ 

   6.2 ດດັແກ ູ້ຕໍ່ ອາຍຸໜງັສ ຄ ູ້າປະກນັ ເກບັຄ ກນັກບັອອກໃໝ່ (ໂລແມງັ II ຂໍ ູ້ 5) 
7 ປະກອບເອກະສານຊ່ວຍລ ກຄ້າ (Security 

Documentation) 

 

    7.1  ກະກຽມເອກະສານທາງກດົໝາຍ 200.000 ກບີ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ 
+ ຄ່າສິ ູ້ນເປ ອງຈາກທາງນອກ 

 
   7.2  ຊ່ວຍລ ກຄ ູ້າໄປຈດົທະບຽນສານ ຫ   ຊບັສນິທີ່

ດນິ 

200.000 ກບີ/ລາຍການ 

8 ແຈູ້ງໜັງສ ຄໍາ ໍ້ປະກັນ ຫ   ດັດແກູ້ໜັງສ ຄໍາ ໍ້
ປະກັນຂອງທະນາຄານຕວົແທນ 

  

200.000 ກບີ, 25 ໂດລາ, 880 ບາດ/ຄັ ູ້ງ 

9 ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກສັນຍາ 
   9.1 ກໍລະນເີງນິກ ູ້ຖ ກອະນຸມດັ (ບ່ໍທນັໄດ ູ້ເຊນັ

ສນັຍາ) ແຕ່ມກີານຍກົເລກີ 
0,1% ຂອງວງົເງນິອະນຸມດັ, ຕໍ່ າສຸດ 100.000 ກບີ  

ສ ງສຸດ 1.000.000 ກບີ 

   9.2 ກໍລະນເີງນິກ ູ້ຖ ກອະນຸມດັ (ເຊນັສນັຍາ) ແຕ່ມີ
ການຍກົເລກີ 

0,1% ຂອງວງົເງນິອະນຸມດັ, ຕໍ່ າສຸດ 200.000 ກບີ  

ສ ງສຸດ 2.000.000 ກບີ 

10 ຄ່າທໍານຽມຈົດທະບຽນສັງຫາລິມະຊັບ (ກໍ 
ລະນີລ ກຄ້ານໍາເອົາຊັບສິນເປັນປະເພດສັງຫາ 
ລິມະຊັບມາເປັນຫ ັກຊັບຄໍໍ້າປະກັນກ ູ້ຢ ມ) 

20.000 ກບີ/01 ລາຍການຫ ກັຊບັ (ສາມາດຈດົໄດ ູ້ຄັ ູ້ງ
ໜຶ່ ງຕໍ່  05 ຫ ກັຊບັ)  

+ 100.000 ກບີ 

11 ຂໍໃບລົບລ້າງສັນຍາເງິນກ ູ້ເກີນ 01 ຄັໍ້ງຂຶໍ້ນໄປ 300.000ກບີ/ລາຍການ/ຄັ ູ້ງ 
12 ຂໍໃບຄ ິດໄລ ່ດອກເບູ້ຍ ຫ   ເອກະສານເງິນ

ກ ູ້ອ ື່ນໆຍ້ອນຫ ັງ ສໍາລັບບັນຊີເງິນກ ູ້ທີື່ປິດບັນຊີ
ເກີນ 1 ປີຂຶໍ້ນໄປ 

ຕໍ່ າກວ່າ 01 ປີ 200.000 ກບີ/ລາຍການ 

1 ປີ - 10 ປີ (ກໍລະນສີາມາດສະໜອງໄດ ູ້) 300.000 ກບີ/
ລາຍການ 

 

 

        ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສດິໃນການປ່ຽນແປງຄ່າທ ານຽມໂດຍບ່ໍຕ ູ້ອງແຈ ູ້ງລ່ວງໜູ້າ 


