
 ຂ ັ້ນ  ຂ ັ້ນ  ຂ ັ້ນ  ຂ ັ້ນ  ຂ ັ້ນ (ອັບເດດເດືອນ 2/2015)
  I  II   III    IV  V

ຊືື່ບັນຊີ

110 ເງິນສົດ ຫ ື ຖືວ່າເງິນສົດ
1101 ເງິນສົດ

11011 ເງິນສົດໃນຄັງ
110110 ເງິນສົດໃນຄັງ

1101100 ເງິນສົດໃນຄັງ
11012 ເງິນສົດໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ

110120 ເງິນສົດໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ
1101200 ເງິນສົດໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ

11013 ເງິນສົດໃນເຄືື່ອງ ATM
110130 ເງິນສົດໃນເຄືື່ອງ ATM

1101300 ເງິນສົດໃນເຄືື່ອງ ATM
11016 ເງິນສົດກໍາລັງເຄືື່ອນຍ້າຍ

110160 ເງິນສົດກໍາລັງເຄືື່ອນຍ້າຍ
1101600 ເງິນສົດກໍາລັງເຄືື່ອນຍ້າຍ

1103 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ
11031 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆໃນຄັງ(ສາງ) ຂອງທະນາຄານ

110310 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆໃນຄັງ(ສາງ) ຂອງທະນາຄານ
1103100 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆໃນຄັງ(ສາງ) ຂອງທະນາຄານ

11032 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ
110320 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ

1103200 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ
11033 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ຝາກໄວ້ນໍາບ່ອນອືື່ນ

110330 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ຝາກໄວ້ນໍາບ່ອນອືື່ນ
1103300 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ຝາກໄວ້ນໍາບ່ອນອືື່ນ

11034 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕູ່ງ
110340 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕູ່ງ

1103400 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕູ່ງ
11036 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ກໍາລັງເຄືື່ອນຍ້າຍ

110360 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ກໍາລັງເຄືື່ອນຍ້າຍ
1103600 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ ກໍາລັງເຄືື່ອນຍ້າຍ

1108 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
11081 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບຢ ູ່ໃນຄັງ

ຜ ງບ ນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ

ເລກບ ນຊີ

ປະເພດ I : ຊ ບສິນຂອງທະນາຄານ

ໝວດທີ1 : ເງິນສົດ ແລະ ໜີັ້ຕັ້ອງຮ ບຈາກທະນາຄານອ ື່ນ
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110810 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບຢ ູ່ໃນຄັງ
1108100 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບຢ ູ່ໃນຄັງ

11083 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບກໍາລັງສົື່ງໄປຮຽກເກັບ
110830 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບກໍາລັງສົື່ງໄປຮຽກເກັບ

1108300 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບກໍາລັງສົື່ງໄປຮຽກເກັບ
11086 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບກໍາລັງເຄືື່ອນຍ້າຍ

110860 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບກໍາລັງເຄືື່ອນຍ້າຍ
1108600 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບກໍາລັງເຄືື່ອນຍ້າຍ

112 ເງິນຝາກ
1121 ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານກາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

11211 ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປລາວ
112111 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

1121110 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
112113 ເງິນຝາກປະຢັດ

1121130 ເງິນຝາກປະຢັດ
112114 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

1121141 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາ 1 ອາທິດ
1121142 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາ 2 ອາທິດ
1121143 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາ 1 ເດືອນ
1121144 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາ 2 ເດືອນ

112115 ເງິນຝາກມີກໍານົດ
1121151 3ເດືອນ
1121152 6 ເດືອນ
1121153 12 ເດືອນ
1121154 24 ເດືອນ
1121155 ເກີນ 24 ເດືອນ

112116 ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ
1121160 ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ

112117 ຕິດຕາມເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ
1121170 ຕິດຕາມເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ

11212 ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ
112121 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

1121210 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
112123 ເງິນຝາກປະຢັດ

1121230 ເງິນຝາກປະຢັດ
112124 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

1121241 ເງິນຝາກເພືື່ອຮຽກ ( Call )
1121242 ເງິນຝາກຂ້າມຄືນ ( Overnight )

112125 ເງິນຝາກມີກໍານົດ
1121251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1121252 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ

112126 ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ
1121260 ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ
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112127 ເງິນຝາກຄໍັ້າປະກັນ
1121270 ເງິນຝາກຄໍັ້າປະກັນ

1122 ເງິນຝາກຢ ູ່ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ
11220 ເງິນຝາກຢ ູ່ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

112200 ເງິນຝາກຢ ູ່ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ
1122000 ເງິນຝາກຢ ູ່ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

1123 ເງິນຝາກຢ ູ່ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
11230 ເງິນຝາກຢ ູ່ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

112300 ເງິນຝາກຢ ູ່ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
1123000 ເງິນຝາກຢ ູ່ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

1127 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
11271 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ຄ້າງຮັບ

112711 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານແຫູ່ງສປປລາວ
1127110 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານແຫູ່ງສປປລາວ

112712 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ
1127120 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ

11272 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວຄ້າງຮັບ
112720 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວຄ້າງຮັບ

1127200 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວຄ້າງຮັບ
11273 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດຄ້າງຮັບ

112730 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດຄ້າງຮັບ
1127300 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດຄ້າງຮັບ

113 ເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກ ຢື້ມ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ
1131 ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານອືື່ນ

11311 ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
113111 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

1131110 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
113113 ເງິນຝາກປະຢັດ

1131130 ເງິນຝາກປະຢັດ
113114 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

1131140 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ
113115 ເງິນຝາກມີກໍານົດ

1131151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1131152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1131153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11312 ເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
113121 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

1131210 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
113123 ເງິນຝາກປະຢັດ

1131230 ເງິນຝາກປະຢັດ
113124 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

1131241 ເງິນຝາກເພືື່ອຮຽກ
1131242 ເງິນຝາກຂ້າມຄືນ
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113125 ເງິນຝາກມີກໍານົດ
1131251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1131252 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1131253 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1132 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ
11321 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

113211 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
1132110 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

113212 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ
1132120 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ

113213 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຕາມສໍານວນຂໍກ ຢື້ມຂອງບຸກຄົນທີສາມ
1132131 ໜຶື່ງປີລົງມາ (ໄລຍະສັັ້ນ)
1132132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ (ໄລຍະກາງ)
1132133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ (ໄລຍະຍາວ)

113215 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
1132151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1132152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1132153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11322 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
113221 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

1132210 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
113222 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ

1132220 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ
113223 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຕາມສໍານວນຂໍກ ຢື້ມຂອງບຸກຄົນທີສາມ

1132231 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1132232 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1132233 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

113225 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
1132251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1132252 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1132253 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1137 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນຄ້າງຮັບ
11371 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກ ທ້ະນາຄານອືື່ນຄ້າງຮັບ

113711 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1137111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1137112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1137113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

113712 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1137121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1137122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1137123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11372 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນຄ້າງຮັບ
113721 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
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1137211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1137212 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1137213 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

113722 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1137221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1137222 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1137223 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

114 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
1141 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

11411 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ປັນປະຈໍາວັນ
114110 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ປັນປະຈໍາວັນ

1141100 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ປັນປະຈໍາວັນ
11415 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ ( ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ )

114150 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ ( ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ )
1141500 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ ( ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ )

1142 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
11421 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ປັນປະຈໍາວັນ

114210 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ປັນປະຈໍາວັນ
1142100 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ປັນປະຈໍາວັນ

11425 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ ( ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ )
114250 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ ( ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ )

1142500 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ ( ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ )
1147 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນຄ້າງຮັບ

11471 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
114711 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1147111 ປະຈໍາວັນ
1147115 ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ

11472 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
114721 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

1147211 ປະຈໍາວັນ
1147215 ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ

116 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນ
1161 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືື່ອທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

11610 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືື່ອທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
116100 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືື່ອທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1161000 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືື່ອທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1162 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືື່ອທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

11620 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືື່ອທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
116200 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືື່ອທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

1162000 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືື່ອທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1167 ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນຄ້າງຮັບ
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11671 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
116710 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1167100 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
11672 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

116720 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1167200 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

118 ໝີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່
1181 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ

11811 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
118111 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
118112 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເບີກເກີນບັນຊີ
118113 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຕາມສໍານວນຂໍກ ຢື້ມບຸກຄົນທີສາມ

1181131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1181133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

118115 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
1181151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1181153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11812 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
118121 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
118122 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເບີກເກີນບັນຊີ
118123 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຕາມສໍານວນຂໍກ ຢື້ມບຸກຄົນທີສາມ

1181231 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181232 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1181233 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

118125 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
1181251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181252 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1181253 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11817 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນຄ້າງຮັບ
118171 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1181711 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181712 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1181713 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

118172 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1181721 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181722 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
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1181723 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
1184 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

11841 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
118411 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມປະຈໍາວັນ
118415 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ (ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)

11842 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
118421 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມປະຈໍາວັນ
118425 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ (ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)

11847 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນຄ້າງຮັບ
118471 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1184711 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມປະຈໍາວັນ
1184715 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ (ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)

118472 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1184721 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມປະຈໍາວັນ
1184725 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ (ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)

1186 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນ
11861 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
11862 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານຄ່າງປະເທດ
11867 ດອກເບ້ຍຈ່າຍລວງໜ້າໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນຄ້າງຮັບ

118671 ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
118672 ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານຄ່າງປະເທດ

119 ໜີັ້ທວງຍາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
1191 ໜີັ້ຕໍື່າກ່ວາມາດຖານ

11912 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນທວງຍາກ
119121 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1191211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191212 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1191213 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119122 ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1191221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191222 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1191223 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11914 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
119141 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1191411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191412 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1191413 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119142 ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
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1191421 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191422 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1191423 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11916 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າແກູ່ທະນາຄານອືື່ນທວງຍາກ
119161 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1191611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191612 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1191613 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119162 ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1191621 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191622 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1191623 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1192 ໜີັ້ສົງໃສ
11922 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນທວງຍາກ

119221 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1192211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192212 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1192213 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119222 ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1192221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192222 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1192223 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11924 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
119241 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1192411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192412 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1192413 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119242 ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1192421 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192422 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1192423 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11926 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນທວງຍາກ
119261 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1192611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192612 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1192613 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119262 ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1192621 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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1192622 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1192623 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1193 ໜີັ້ສ ນ
11932 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມທະນາຄານອືື່ນທວງຍາກ

119321 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1193211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193212 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1193213 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119322 ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1193221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193222 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1193223 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11934 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
119341 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1193411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193412 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1193413 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119342 ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1193421 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193422 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1193423 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11936 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນທວງຍາກ
119361 ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1193611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193612 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1193613 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119362 ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1193621 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193622 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1193623 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1197 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ທວງຍາກ
11972 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກເງິນໃຫ້ກ ຢຶ້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນທວງຍາກ

119721 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ແ້ກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1197211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197212 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1197213 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119722 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ແ້ກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1197221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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1197222 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1197223 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11974 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
119741 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1197411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197412 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1197413 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119742 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1197421 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197422 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1197423 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11976 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນທວງຍາກ
119761 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1197611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197612 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1197613 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119762 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1197621 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197622 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1197623 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1199 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງໜີັ້ທວງຍາກ
11991 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງໜີັ້ຕໍື່າກ່ວາມາດຖານ

119912 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1199121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119913 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1199131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119914 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1199141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199142 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199143 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

119915 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1199151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
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119916 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ
1199161 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199162 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199163 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119917 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນຕ່າງປະເທດ
1199171 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199172 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199173 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11992 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ສົງໃສ
119922 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ

1199221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199222 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199223 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119923 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນຕ່າງປະເທດ
1199231 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199232 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199233 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119924 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1199241 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199242 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199243 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119925 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1199251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199252 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199253 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119926 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ
1199261 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199262 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199263 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119927 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນຕ່າງປະເທດ
1199271 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199272 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199273 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

11993 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ສ ນ
119932 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ

1199321 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199322 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199323 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

Page 11



119933 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນຕ່າງປະເທດ
1199331 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199332 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199333 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119934 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1199341 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199342 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199343 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119935 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1199351 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199352 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199353 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

119936 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ
1199361 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199362 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
119963 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

119937 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອທະນາຄານອືື່ນຕ່າງປະເທດ
1199371 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199372 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1199373 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120 ສິນເຊືື່ອປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າ
1201 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

12011 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ
120111 ຊືັ້ຫຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືັ້ຫຼຸດ

1201110 ຊືັ້ຫຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືັ້ຫຼຸດ
120118 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືື່ນໆ

1201180 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືື່ນໆ
12017 ດອກເບ້ຍຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າຄ້າງຮັບ

120171 ດອກເບ້ຍ ຊືັ້ຫຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືັ້ຫຼຸດ
1201710 ດອກເບ້ຍ ຊືັ້ຫຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືັ້ຫຼຸດ

120178 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືື່ນໆ
1201780 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືື່ນໆ

1202 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ
12021 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ

120211 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ຜ ຊື້ັ້ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ
1202111 ໜຶື່ງປີລົງມາ (ໄລຍະສັັ້ນ)
1202112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ (ໄລຍະກາງ)
1202113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120212 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ຜ ສົ້ື່ງອອກ

ໝວດທີ 2 : ໜີັ້ຕັ້ອງຮ ບຈາກລູກຄັ້າ
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1202121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1202122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1202123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120213 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມການຄ້າແກູ່ຜ ທີ້ື່ບໍື່ຕັັ້ງຢ ູ່ລາວ
1202131 ໜຶື່ງປິລົງມາ
1202132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1202133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120218 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກອືື່ນໆ
1202181 ໜຶື່ງປິລົງມາ
1202182 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1202183 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12027 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກຄ້າງຮັບ
120271 ດອກເບັັ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ຜ ຊື້ັ້ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ

1202711 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1202712 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1202713 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະຍາວ

120272 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ຜ ສົ້ື່ງອອກຄ້າງຮັບ
1202721 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1202722 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1202723 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະຍາວ

120273 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມການຄ້າແກູ່ຜ ທີ້ື່ບໍື່ຕັັ້ງຢ ູ່ລາວຄ້າງຮັບ
1202731 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1202732 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1202733 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະຍາວ

120278 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກອືື່ນໆຄ້າງຮັບ
1202781 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1202782 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1202783 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະຍາວ

1203 ສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມ
12031 ສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມ

120311 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການຂາຍຜ່ອນ
1203111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1203112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1203113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120312 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປ
1203121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1203122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1203123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120313 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ
1203131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1203132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1203133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120314 ສິນເຊືື່ອຕາມລະດ ການ
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1203141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1203142 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1203143 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120315
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫ າກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີກໍານົດ ລວມທັງ
ພັນທະບັດລັດຖະບານເປັນຫ ັກຄໍັ້າປະກັນ

1203151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1203152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1203153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120316 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການດໍາເນີນງານລວມຂອງຜ ປ້ະກອບການ
1203161 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1203162 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1203163 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120317 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການນໍາເຂົັ້າ
1203171 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1203172 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1203173 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120318 ສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມອືື່ນໆ
1203181 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1203182 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1203183 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12037 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມຄ້າງຮັບ
120371 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການຂາຍຜ່ອນຄ້າງຮັບ

1203711 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1203712 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1203713 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ໄ້ລຍະຍາວ

120372 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປຄ້າງຮັບ
1203721 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1203722 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1203723 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ໄ້ລຍະຍາວ

120373 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດຄ້າງຮັບ
1203731 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1203732 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1203733 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ໄ້ລຍະຍາວ

120374 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຕາມລະດ ການຄ້າງຮັບ
1203741 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1203742 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1203743 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ໄ້ລຍະຍາວ

120375
ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫ າກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີກໍານົດລວມ
ທັງພັນທະບັດຂອງລັດເປັນຫ ັກປະກັນຄ້າງຮັບ

1203751 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1203752 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1203753 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ໄ້ລຍະຍາວ

120376 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການດໍາເນີນງານລວມຂອງຜ ປ້ະກອບການຄ້າງຮັບ

Page 14



1203761 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1203762 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1203763 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ໄ້ລຍະຍາວ

120377 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການນໍາເຂົັ້າຄ້າງຮັບ
1203771 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1203772 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1203773 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ໄ້ລຍະຍາວ

120378 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມອືື່ນໆຄ້າງຮັບ
1203781 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະສັັ້ນ
1203782 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໄລຍະກາງ
1203783 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ໄ້ລຍະຍາວ

1204 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
12041 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

120411 ເງິນໃຫ້ກ ຢຶ້ມດ້ວຍແຫລ່ງທຶນທີື່ທະນາຄານໄດ້ຮັບຈັດສັນ
1204111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1204112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1204113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120418 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມດ້ວຍແຫລ່ງທຶນອືື່ນໆຂອງທະນາຄານ
1204181 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1204182 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1204183 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12047 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກຄ້າງຮັບ
120471 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມດ້ວຍແຫລ່ງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈັດສັນຄ້າງຮັບ

1204711 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1204712 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1204713 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120478 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມດ້ວຍແຫລ່ງທຶນອືື່ນໆຂອງທະນາຄານຄ້າງຮັບ
1204781 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1204782 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1204783 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1205 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການເຄຫະສະຖານ
12051 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການເຄຫະສະຖານ

120511 ປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜ ລົ້ງທຶນ (ຢ ູ່ເອງ ຫ ື ໃຫ້ຜ ອື້ື່ນເຊົື່າ)
1205111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1205112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1205113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120512 ປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜ ດໍ້າເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມມະຊັບ (ເພືື່ອຂາຍ)
1205121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1205122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1205123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12057 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການເຄຫະສະຖານຄ້າງຮັບ
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120571 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜ ລົ້ງທຶນ
1205711 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1205712 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1205713 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

120572 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜ ດໍ້າເນີນທຸລະກິດ
1205721 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1205722 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1205723 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1206 ສິນເຊືື່ອອືື່ນໆປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າ
12061 ສິນເຊືື່ອອືື່ນໆປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າ

120611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1206110 ໜຶື່ງປີລົງມາ

120612 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1206120 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ

120613 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
1206130 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12067 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ ປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າຄ້າງຮັບ
120671 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1206710 ໜຶື່ງປີລົງມາ
120672 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ

1206720 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
120673 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1206730 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
1207 ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

12070 ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
120700 ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

1207000 ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
120771 ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄ້າງຮັບ

1207710 ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄ້າງຮັບ
123 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ

1231 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
12311 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

123110 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
1231100 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

12315 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
123151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1231510 ໜຶື່ງປີລົງມາ
123152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ

1231520 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1237 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນຄ້າງຮັບ

12371 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
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123710 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
1237100 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

12375 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
123750 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ

1237500 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
124 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

1241 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
12411 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

124110 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
1241100 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

12415 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ ( ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ )
124150 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ ( ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ )

1241500 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ ( ບໍື່ເກີນໜຶື່ງເດືອນ )
1247 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

12471 ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
124710 ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

1247100 ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
12475 ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ

124750 ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
1247500 ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ

126 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າ
1261 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າ

12610 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າ
126100 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າ

1261000 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າ
1267 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

12670 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
126700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

1267000 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
128 ໜີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່

1281 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ
12811 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

128111 ຊືັ້ຫຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືັ້ຫຼຸດ
128118 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືື່ນໆ

12817 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າຄ້າງຮັບ
128171 ດອກເບ້ຍຊືັ້ຫຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືັ້ຫຼຸດ
128178 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືື່ນໆ

1282 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ
12821 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ

128211 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ຜ ຊື້ັ້ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ
1282111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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1282112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1282113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128212 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ຜ ສົ້ື່ງອອກ
1282121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1282122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1282123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128213 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມການຄ້າແກູ່ຜ ບໍ້ື່ຕັັ້ງຢ ູ່ລາວ
1282131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1282132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1282133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128218 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກອືື່ນໆ
1282181 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1282182 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1282183 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12827 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກຄ້າງຮັບ
128271 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກ້ຜ ຊື້ັ້ຢ ູ່ຕ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ

1282711 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1282712 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1282713 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128272 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ຜ ສົ້ື່ງອອກຄ້າງຮັບ
1282721 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1282722 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1282723 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128273 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມການຄ້າແກູ່ຜ ທີ້ື່ບໍື່ຕັັ້ງຢ ູ່ລາວຄ້າງຮັບ
1282731 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1282732 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1282733 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128278 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກອືື່ນໆຄ້າງຮັບ
1282781 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1282782 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1282783 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1283 ສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມ
12831 ສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມ

128311 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການຂາຍຜ່ອນ
1283111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128312 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປ
1283121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
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128313 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ
1283131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128314 ສິນເຊືື່ອຕາມລະດ ການ
1283141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283142 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283143 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128315
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫ າກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີກໍານົດ ລວມທັງ
ພັນທະບັດລັດຖະບານເປັນຫ ັກຄໍັ້າປະກັນ

1283151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128316 ສິນເຊືື່ອດໍາເນີນງານລວມຂອງຜ ປ້ະກອບການ
1283161 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283162 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283163 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

128317 ສິນເຊືື່ອການນໍາເຂົັ້າ
1283171 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283172 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283173 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128318 ສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມອືື່ນໆ
1283181 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283182 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283183 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12837 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຕຄັງເງິນລວມຄ້າງຮັບ
128371 ດອກເບ້ຍສິນ້ຊືື່ອເພືື່ອການຂາຍຜ່ອນຄ້າງຮັບ

1283711 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283712 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283713 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128372 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປຄ້າງຮັບ
1283721 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283722 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283723 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128373 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດຄ້າງຮັບ
1283731 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283732 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283733 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128374 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຕາມລະດ ການຄ້າງຮັບ
1283741 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283742 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283742 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
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128375
ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫ າກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີກໍານົດ ລວມ
ທັງພັນທະບັດລັດຖະບານເປັນຫ ັກຄໍັ້າປະກັນຄ້າງຮັບ

1283751 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283752 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283753 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128376 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອດໍາເນີນງານລວມຂອງຜ ປ້ະກອບການຄ້າງຮັບ
1283761 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283762 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283763 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128377 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອການນໍາເຂົັ້າຄ້າງຮັບ
1283771 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283772 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1283773 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128378 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມອືື່ນໆຄ້າງຮັບ
1283781 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283782 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
128383 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1284 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
12841 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

128411 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມດ້ວຍແຫ ື່ງທຶນທີື່ທະນາຄານໄດ້ຮັບຈັດສັນ
1284111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1284112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1284113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128418 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມດ້ວຍແຫ ື່ງທຶນອືື່ນໆຂອງທະນາຄານ
1284181 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1284182 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1284183 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12847 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກຄ້າງຮັບ
128471 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມດ້ວຍແຫ ື່ງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈັດສັນຄ້າງຮັບ

1284711 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1284712 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1284713 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128478 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມດ້ວຍແຫ ື່ງທຶນອືື່ນໆຂອງທະນາຄານຄ້າງຮັບ
1284781 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1284782 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1284783 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1285 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານ
12851 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານ

128511 ປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜ ລົ້ງທຶນ (ຢ ູ່ເອງ ຫ ື ໃຫ້ຜ ອື້ື່ນເຊົື່າ)
1285111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1285112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1285113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
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128512 ປູ່ອຍໃຫ້ຜ ດໍ້າເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ເພືື່ອຂາຍ)
1285121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1285122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1285123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12857 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານຄ້າງຮັບ
128571 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານປູ່ອຍໃຫ້ຜ ລົ້ງທຶນຄ້າງຮັບ

1285711 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1285712 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1285713 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

128572 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານປູ່ອຍໃຫ້ຜ ດໍ້າເນີນທຸລະກິດຄ້າງຮັບ
1285721 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1285722 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
1285723 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1286 ສິນເຊືື່ອອືື່ນໆປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າ
12861 ສິນເຊືື່ອອືື່ນໆປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າ

128611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
128612 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
128613 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12867 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ ປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າຄ້າງຮັບ
128671 ໜຶື່ງປີລົງມາ
128672 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ
128673 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1287 ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
12877 ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຄ້າງຮັບ

128770 ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຄ້າງຮັບ
1287700 ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຄ້າງຮັບ

1288 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
12883 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ

128831 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
128835 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ

1288351 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1288352 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປແຕູ່ບໍື່ເກີນ 5 ປີ

128837 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນຄ້າງຮັບ
1288371 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
1288372 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ

12884 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
128841 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
128845 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ (ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)
128847 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນຄ້າງຮັບ

1288471 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
1288475 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ (ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)
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12886 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າ
128861 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າ
128867 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

129 ໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າ
1291 ໜີັ້ຕໍື່າກ່ວາມາດຖານ

12911 ສິນເຊືື່ອປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າທວງຍາກ
129111 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າທວງຍາກ

1291111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129112 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກທວງຍາກ
1291121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129113 ສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມ
1291131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129114 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
1291141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291142 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291143 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129115 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານທວງຍາກ
1291151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129116 ສິນເຊືື່ອອືື່ນໆທວງຍາກ
1291161 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291162 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291163 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129117 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ
1291171 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291172 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291173 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12912 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ
129121 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ

1291211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291212 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291213 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12913 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
129131 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
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1291311 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291312 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291313 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12914 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າທວງຍາກ
129141 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າທວງຍາກ

1291411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1291412 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1291423 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1292 ໜີັ້ສົງໃສ
12921 ສິນເຊືື່ອປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າທວງຍາກ

129211 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າທວງຍາກ
1292111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1292112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1292113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129212 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກທວງຍາກ
1292121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1292122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1292123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129213 ສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມທວງຍາກ
1292131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1292132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129214 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກທວງຍາກ
1292141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1292142 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1292143 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129215 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານທວງຍາກ
1292151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1292152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1292153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129216 ສິນເຊືື່ອອືື່ນໆທວງຍາກ
1292161 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1292162 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1292163 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129217 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ
1292171 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1292172 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1292173 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12922 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ
129221 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ

1292211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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1292212 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1292213 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12923 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
129231 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ

1292311 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1292312 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1292313 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12924 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າ
129241 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າ

1292411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1292412 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1292413 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1293 ໜີັ້ສ ນ
12931 ສິນເຊືື່ອປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າທວງຍາກ

129311 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າທວງຍາກ
1293111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129312 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກທວງຍາກ
1293121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129313 ສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມທວງຍາກ
1293131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129314 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກທວງຍາກ
1293141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293142 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293143 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129315 ສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານທວງຍາກ
1293151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129316 ສິນເຊືື່ອອືື່ນໆທວງຍາກ
1293161 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293162 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293163 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129317 ເງິນໃຫ້ກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ
1293171 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293172 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
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1293173 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
12932 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ

129321 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ
1293211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293212 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293213 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12933 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
129331 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ

1293311 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293312 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293313 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12934 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າທວງຍາກ
129341 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າທວງຍາກ

1293411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1293412 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1293413 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

1297 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າ
12971 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກສິນເຊືື່ອປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າທວງຍາກ

129711 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າທວງຍາກ
1297111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1297112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1297113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129712 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອການສົື່ງອອກທວງຍາກ
1297121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1297122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1297123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129713 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມທວງຍາກ
1297131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1297132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1297133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129714 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກທວງຍາກ
1297141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1297142 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1297143 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129715 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອການເຄຫາສະຖານທວງຍາກ
1297151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1297152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1297153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129716 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງສິນເຊືື່ອອືື່ນໆປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າທວງຍາກ
1297161 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1297162 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
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1297163 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
12973 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າວົງການການເງິນ

129731 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
1297311 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1297312 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1297313 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12974 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
129741 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ

1297411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1297412 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1297413 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12976 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າທວງຍາກ
129761 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອລ ກຄ້າທວງຍາກ

1297611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1297612 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1297613 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12977 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ
129770 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ

1297700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ
1298 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບປີ 1999 ຄືນຫລັງທວງຍາກ

12980 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບປີ 1999 ຄືນຫລັງທວງຍາກ
129800 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບປີ 1999 ຄືນຫລັງທວງຍາກ

1298000 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບປີ 1999 ຄືນຫລັງທວງຍາກ
1299 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

12991 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງໜີັ້ຕໍື່າກ່ວາມາດຖານໃຫ້ລ ກຄ້າທວງຍາກ
129911 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມ ນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

1299111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299112 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299113 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129912 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ
1299121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299122 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299123 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129913 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມ
1299131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299132 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299133 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129914 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
1299141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299142 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299143 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
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129915 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອເພືື່ອການເຄຫາສະຖານ
1299151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129916 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ
1299161 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299162 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299163 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129917 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
1299171 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299172 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299173 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129918 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
1299181 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299182 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299183 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129919 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັັ້ກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
1299191 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299192 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299193 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12992 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງໜີັ້ສົງໃສ
129921 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

1299211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299212 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299213 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129922 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ
1299221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299222 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299223 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129923 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມ
1299231 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299232 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299233 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129924 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ
1299241 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299242 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299243 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129925 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານ
1299251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299252 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299253 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
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129926 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ
1299261 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299262 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299263 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129927 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ
1299271 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299272 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299273 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129928 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
1299281 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299282 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299283 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129929 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັັ້ກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
1299291 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299292 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299293 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12993 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມ ນຄ່າຂອງໜີັ້ສ ນ
129931 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

1299311 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299312 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299313 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129932 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ
1299321 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299322 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299323 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129933 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມ
1299331 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299332 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299333 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129934 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ
1299341 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299342 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299343 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129935 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອເພືື່ອເຄຫະສະຖານ
1299351 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299352 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299353 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129936 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ
1299361 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299362 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299363 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
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129937 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນໃຫ້ກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ
1299371 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299372 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299373 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129938 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
1299381 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299382 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299383 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

129939 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັັ້ກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
1299391 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1299392 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
1299393 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

12998 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ປີ99 ຄືນຫລັງ
129980 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ປີ99 ຄືນຫລັງ

1299800 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ປີ99 ຄືນຫລັງ

130 ເງິນລົງທຶນໃນຫ ັກຊັບ
1301 ຫ ັກຊັບຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ

13011 ຫ ັກຊັບຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ
130111 ຈາກທະນາຄານອືື່ນ

1301110 ຈາກທະນາຄານອືື່ນ
130112 ຈາກລ ກຄ້າ

1301120 ຈາກລ ກຄ້າ
13017 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

130171 ຈາກທະນາຄານອືື່ນ
1301710 ຈາກທະນາຄານອືື່ນ

130172 ຈາກລ ກຄ້າ
1301720 ຈາກລ ກຄ້າ

1302 ຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າ
13021 ຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທີື່ໄດ້ຊືັ້ມາ

130211 ຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1302111 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302112 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302113 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1302114 ຮຸ້ນທຶນຕົນເອງ

130212 ຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1302121 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302122 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302123 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

ໝວດທີ 3 : ເງິນລົງທຶນໃນຫ  ກຊ ບ ແລະ ຊ ບສິນອ ື່ນໆ
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13025 ຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ
130251 ຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ

1302511 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302512 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302513 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1302514 ຮຸ້ນທຶນຕົນເອງ

130252 ຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1302521 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302522 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302523 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

130257 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມຄ້າງຮັບ
1302571 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1302572 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13026 ຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທີື່ໄດ້ກ ຢື້ມມາ
130261 ຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ

1302611 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302612 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302613 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1302614 ຮຸ້ນທຶນຕົນເອງ

130262 ຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1302621 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302622 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302623 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

1303 ຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ (ຫ ັກຊັບຝາກໝ ນ)
13031 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້

130311 ຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303111 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303112 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303113 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1303114 ຮຸ້ນທຶນຕົນເອງ

130312 ຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1303121 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303122 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303123 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

13035 ຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ
130351 ຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ

1303511 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303512 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303513 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
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1303514 ຮຸ້ນທຶນຕົນເອງ
130352 ຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ

1303521 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303522 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303523 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

130357 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມຄ້າງຮັບ
1303571 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303572 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13037 ດອກເບ້ຍ ແລະ ເງິນປັນຜົນຈາກຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍຄ້າງຮັບ
130371 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

1303711 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303712 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ

130372 ເງິນປັນຜົນຄ້າງຮັບ
1303721 ເງິນປັນຜົນຈາກຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303722 ເງິນປັນຜົນຈາກຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13039 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ
130391 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ

1303911 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303912 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303913 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1303914 ຮຸ້ນທຶນຕົນເອງ

130392 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1303921 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303922 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303923 ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

1304 ຫ ັກຊັບລົງທຶນ
13041 ຫ ັກຊັບລົງທຶນທີື່ໄດ້ຊືັ້

130411 ຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1304111 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304112 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130412 ຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1304121 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304122 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

13045 ຫ ັກຊັບລົງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ
130451 ຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ

1304511 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304512 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130452 ຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1304521 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
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1304522 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
130457 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ

1304571 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1304572 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13046 ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບລົງທຶນທີື່ເປັນທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
130461 ຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ

1304611 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304612 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130462 ຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1304621 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304622 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

13047 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫ ັກຊັບລົງທຶນ
130471 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ

1304711 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304712 ດອກເບ້ຍຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130472 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1304721 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1304722 ດອກເບ້ຍຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13049 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບລົງທຶນ
130491 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ

1304911 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304912 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130492 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
1304921 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫ ັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304922 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ຫ ັກຊັບອືື່ນໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

1305 ພັນທະບັດປະກອບທຶນ
13051 ພັນທະບັດປະກອບທຶນ

130510 ພັນທະບັດປະກອບທຶນ
1305100 ພັນທະບັດປະກອບທຶນ
1305700 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດປະກອບທຶນ

1306 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
13061 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

130610 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
1306100 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

13067 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
130670 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

1306700 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
13069 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

130690 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
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1306900 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
131 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂ

1311 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ຊືັ້
13111 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

131110 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ
1311100 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

13112 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ
131120 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

1311200 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

13113
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກ
ຊັບ

131130
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກ
ຊັບ

1311300
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກ
ຊັບ

13118 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ
131180 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ

1311800 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ
1319 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເອກະສານອະນຸພັນທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂ

13191 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບັັ້ຍ
131910 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບັັ້ຍ

1319100 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບັັ້ຍ
13192 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

131920 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ
1319200 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

13193
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກ
ຊັບ

131930
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກ
ຊັບ

1319300
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກ
ຊັບ

13198 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ
131980 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ

1319800 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ
136 ລ ກໜີັ້ອືື່ນໆ

1361 ລ ກໜີັ້ພາຍນອກ
13611 ອາກອນກໍາໄລມອບລ່ວງໜ້າ

136110 ອາກອນກໍາໄລມອບລ່ວງໜ້າ
1361100 ອາກອນກໍາໄລມອບລ່ວງໜ້າ
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13612 ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ
136120 ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ

1361200 ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ
13613 ພາສີອາກອນອືື່ນໆທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ

136130 ພາສີອາກອນອືື່ນໆທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ
1361300 ພາສີອາກອນອືື່ນໆທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ

13614 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຂອງລັດ
136141 ພັນທະບັດທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

1361411 ຕົັ້ນທຶນພັນທະບັດແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
1361412 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

136142 ພັນທະບັດຄັງເງິນ
1361421 ຕົັ້ນທຶນພັນທະບັດຄັງເງິນ
1361422 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຄັງເງິນ

136143 ພັນທະບັດ ຫ ື ຮຸ້ນກ ລັ້ດຖະບານ
1361431 ຕົັ້ນທຶນພັນທະບັດ ຫ ື ຮຸ້ນກ ລັ້ດຖະບານ
1361432 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ຫ ື ຮຸ້ນກ ລັ້ດຖະບານ

136144 ລ່ວງໜ້າສະຫ າກປະຢັດເພືື່ອການພັດທະນາ
1361441 ລ່ວງໜ້າຕົັ້ນທຶນສະຫ າກປະຢັດເພືື່ອການພັດທະນາ
1361442 ລ່ວງໜ້າດອກເບ້ຍສະຫ າກປະຢັດເພືື່ອການພັດທະນາ

13615 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຖອກແລ້ວ
136150 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຖອກແລ້ວ

1361500 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຖອກແລ້ວ
13616 ເງິນຖຶກຍັກຍອກຈາກພາຍນອກ

136160 ເງິນຖຶກຍັກຍອກຈາກພາຍນອກ
1361600 ເງິນຖຶກຍັກຍອກຈາກພາຍນອກ

13617 ຊັບສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
136171 ຊັບສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

1361710 ຊັບສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
13618 ລ ກໜີັ້ພາຍນອກອືື່ນໆ

136184 ບັນຊີລວມສ ນຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
1361843 ບັນຊີລວມສ ນຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

1362 ລ ກໜີັ້ພາຍໃນ
13621 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ

136210 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ
1362100 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືື່ອເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານ

13622 ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນໄປເຮັດວຽກທີື່ໄດ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
136221 ເງິນເດືອນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ

1362210 ເງິນເດືອນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
136222 ເງິນໄປເຮັດວຽກຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
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1362220 ເງິນໄປເຮັດວຽກຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
13623 ເງິນຂາດຄັງ ແລະ ເງິນຖຶກລັກໂລບ

136231 ເງິນຂາດຄັງ
1362310 ເງິນຂາດຄັງ

136232 ເງິນຖຶກລັກໂລບ
1362320 ເງິນຖຶກລັກໂລບ

13625 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສາຂາ ຫ ື ສໍານັກງານໃຫຍ່
136251 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສາຂາພາຍໃນປະເທດ

1362510 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສາຂາພາຍໃນປະເທດ
136252 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານຕົວແທນ ແລະ ສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ

1362520 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານຕົວແທນ ແລະ ສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ
136253 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່

1362530 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່
13628 ລ ກໜີັ້ພາຍໃນອືື່ນໆ

136280 ລ ກໜີັ້ພາຍໃນອືື່ນໆ
1362800 ລ ກໜີັ້ພາຍໃນອືື່ນໆ

137 ເຄືື່ອງໃນສາງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ
1371 ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

13710 ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
137100 ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

1371000 ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
1373 ວັດຖຸອືື່ນໆ

13731 ສະແຕັມ
137310 ສະແຕັມ

1373100 ສະແຕັມ
13732 ທະນາບັດບໍື່ມີຄຸນຄ່າຊໍາລະສະສາງ

137320 ທະນາບັດບໍື່ມີຄຸນຄ່າຊໍາລະສະສາງ
1373200 ທະນາບັດບໍື່ມີຄຸນຄ່າຊໍາລະສະສາງ

13733 ເຄືື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
137330 ເຄືື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

1373300 ເຄືື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
13734 ແບບພິມຕ່າງໆ

137340 ແບບພິມຕ່າງໆ
1373400 ແບບພິມຕ່າງໆ

13738 ອືື່ນໆ (ວັດຖຸເພືື່ອໃຊ້ເປັນຂອງຂວັນ ແລະ ອືື່ນໆ)
137380 ອືື່ນໆ (ວັດຖຸເພືື່ອໃຊ້ເປັນຂອງຂວັນ ແລະ ອືື່ນໆ)

1373800 ອືື່ນໆ (ວັດຖຸເພືື່ອໃຊ້ເປັນຂອງຂວັນ ແລະ ອືື່ນໆ)
1376 ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ (ວັດຖຸລາຄາຕໍື່າເພໄວ)

13760 ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ (ວັດຖຸລາຄາຕໍື່າເພໄວ)
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137600 ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ (ວັດຖຸລາຄາຕໍື່າເພໄວ)
1376000 ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ (ວັດຖຸລາຄາຕໍື່າເພໄວ)

1378 ອືື່ນໆ
13780 ອືື່ນໆ

137800 ອືື່ນໆ
1378000 ອືື່ນໆ

1379 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເຄືື່ອງໃນສາງ
13791 ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

137910 ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
1379100 ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

13793 ວັດຖຸອືື່ນໆ
137930 ວັດຖຸອືື່ນໆ

1379300 ວັດຖຸອືື່ນໆ
13796 ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ

137960 ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ
1379600 ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ

13798 ອືື່ນໆ
137980 ອືື່ນໆ

1379800 ອືື່ນໆ
138 ບັນຊີລໍຖ້າສະສາງດ້ານຊັບສິນ

1381 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ລໍຖ້າຮຽກເກັບ
13812 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ລໍຖ້າຮຽກເກັບ

138121 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລ ກຄ້າໃນທັນທີ
1381211 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381212 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381213 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381214 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381215 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381216 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381217 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆພາຍໃນປະເທດ
1381218 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆຕ່າງປະເທດ

138123 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ຊົື່ວຄາວ
1381231 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381232 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381233 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381234 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381235 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381236 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381237 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆພາຍໃນປະເທດ
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1381238 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆຕ່າງປະເທດ
138126 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົື່ງຄືນ

1381260 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົື່ງຄືນ
13813 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບກໍາລັງສົື່ງໄປຮຽກເກັບ

138131 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລ ກຄ້າແລ້ວ
1381311 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381312 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381313 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381314 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381315 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381316 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381317 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆພາຍໃນປະເທດ
1381318 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆຕ່າງປະເທດ

138133 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ຊົື່ວຄາວ
1381331 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381332 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381333 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381334 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381335 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381336 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381337 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆພາຍໃນປະເທດ
1381338 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆຕ່າງປະເທດ

138136 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍກໍາລັງສົື່ງໄປຮຽກເກັບຄືນ
13815 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບຖຶກປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົື່ງຄືນໃຫ້ລ ກຄ້າ

138151 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລ ກຄ້າແລ້ວ
1381511 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381512 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381513 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381514 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381515 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381516 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381517 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆພາຍໃນປະເທດ
1381518 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆຕ່າງປະເທດ

138152 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ຊົື່ວຄາວ
1381521 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381522 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381523 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381524 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381525 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ

Page 37



1381526 ໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381527 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆພາຍໃນປະເທດ
1381528 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບອືື່ນໆຕ່າງປະເທດ

13816 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົື່ງຄືນ
138160 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົື່ງຄືນ

1381600 ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົື່ງຄືນ

1384
ສ່ວນຂາດທຶນບົື່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊືື່ງເຫດການບໍື່
ທັນສີັ້ນສຸດ

13840
ສ່ວນຂາດທຶນບົື່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊືື່ງເຫດການບໍື່
ທັນສີັ້ນສຸດ

138400
ສ່ວນຂາດທຶນບົື່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊືື່ງເຫດການບໍື່
ທັນສີັ້ນສຸດ

1384000
ສ່ວນຂາດທຶນບົື່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊືື່ງເຫດການບໍື່
ທັນສີັ້ນສຸດ

1385
ສ່ວນຂາດທຶນບົື່ມຊ້ອນຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶື່ງເຫດສີັ້ນ ການ
ສຸດແລ້ວ

13850
ສ່ວນຂາດທຶນບົື່ມຊ້ອນຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶື່ງເຫດສີັ້ນການ
ສຸດແລ້ວ

138500
ສ່ວນຂາດທຶນບົື່ມຊ້ອນຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶື່ງເຫດສີັ້ນການ
ສຸດແລ້ວ

1385000
ສ່ວນຂາດທຶນບົື່ມຊ້ອນຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶື່ງເຫດສີັ້ນການ
ສຸດແລ້ວ

1386 ລາຍຈ່າຍລໍຖ້າແບູ່ງສ່ວນ
13861 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າຂອງຮຸ້ນກ  ້ຫ ື ພັນທະບັດທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ

138610 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າຂອງຮຸ້ນກ  ້ຫ ື ພັນທະບັດທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ
1386100 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າຂອງຮຸ້ນກ  ້ຫ ື ພັນທະບັດທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ

13862 ສ່ວນເກີນການທົດແທນຄືນຫ ັກຊັບທີື່ມີລາຍໄດ້ຄົງທີື່
138620 ສ່ວນເກີນການທົດແທນຄືນຫ ັກຊັບທີື່ມີລາຍໄດ້ຄົງທີື່

1386200 ສ່ວນເກີນການທົດແທນຄືນຫ ັກຊັບທີື່ມີລາຍໄດ້ຄົງທີື່
13868 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ ລໍຖ້າແບູ່ງສ່ວນ

138680 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ ລໍຖ້າແບູ່ງສ່ວນ
1386800 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ ລໍຖ້າແບູ່ງສ່ວນ

1388 ລາຍການອືື່ນໆ ລໍຖ້າສະສາງ
13881 ລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ

138810 ລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
1388100 ລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ

13882 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
138821 ກໍານົດ 1 ປີ ລົງມາ

1388210 ກໍານົດ 1 ປີ ລົງມາ
138825 ກໍານົດ 1 ປີ ຂຶັ້ນໄປ
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1388250 ກໍານົດ 1 ປີ ຂຶັ້ນໄປ
13883 ລາຍຮັບອືື່ນໆ ຄ້າງຮັບ

138830 ລາຍຮັບອືື່ນໆ ຄ້າງຮັບ
1388300 ລາຍຮັບອືື່ນໆ ຄ້າງຮັບ

13888 ລາຍການອືື່ນໆ ລໍຖ້າສະສາງ
138880 ລາຍການອືື່ນໆ ລໍຖ້າສະສາງ

1388800 ລາຍການອືື່ນໆ ລໍຖ້າສະສາງ
139 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແລະ ລາຍການອືື່ນໆ

1391 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບ
13911 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ

139110 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ
1391100 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ

13912 ຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຄ້າທວງຍາກ
139120 ຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຄ້າທວງຍາກ

1391200 ຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຄ້າທວງຍາກ
13913 ຫ ັກຊັບເພືື່ອຂາຍທວງຍາກ

139130 ຫ ັກຊັບເພືື່ອຂາຍທວງຍາກ
1391300 ຫ ັກຊັບເພືື່ອຂາຍທວງຍາກ

13914 ຫ ັກຊັບລົງທຶນ
139140 ຫ ັກຊັບລົງທຶນ

1391400 ຫ ັກຊັບລົງທຶນ
13916 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

139160 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
1391600 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

1392 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບລາຍການອືື່ນໆ
13920 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບລາຍການອືື່ນໆ

139200 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບລາຍການອືື່ນໆ
1392000 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບລາຍການອືື່ນໆ

1397 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ແລະ ລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ
13971 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງຫ ັກຊັບທວງຍາກ

139711 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ
1397110 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ

139712 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຄ້າ
1397120 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຄ້າ

139713 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບເພືື່ອຂາຍ
1397130 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບເພືື່ອຂາຍ

139714 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບລົງທຶນ
1397140 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບລົງທຶນ

139716 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
1397160 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

13972 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ
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139720 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ
1397200 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ

1399 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າ ແລະ ລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ
13991 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບທວງຍາກ

139911 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ
1399110 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ

139912 ຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຄ້າ
1399120 ຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຄ້າ

139913 ຫ ັກຊັບເພືື່ອຂາຍ
1399130 ຫ ັກຊັບເພືື່ອຂາຍ

139914 ຫ ັກຊັບທີື່ຈະຖືຄອງໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ
1399140 ຫ ັກຊັບທີື່ຈະຖືຄອງໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ

139916 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
139916 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

13992 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ
139920 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ

1399200 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ

140 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງ
1401 ໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນກ ຢື້ມ

14011 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
140110 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

1401100 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
14012 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

140120 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
1401200 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

1402 ໃຫ້ລ ກຄ້າກ ຢື້ມ
14021 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

140210 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
1402100 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

14022 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
140220 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

1402200 ໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
1407 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງຄ້າງຮັບ

14071 ຈາກທະນາຄານອືື່ນ
140711 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

1407110 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
140712 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

1407120 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
14072 ຈາກລ ກຄ້າ

ໝວດທີ 4 : ຊ ບສິນຄົງທີື່
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140721 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
1407210 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

140722 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
1407220 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

141 ເງິນລົງທຶນ
1411 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

14111 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອຕ່າງໆ
141110 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອຕ່າງໆ

1411100 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອຕ່າງໆ
14112 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ

141120 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ
1411200 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ

14113 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບໍື່ມີລັກສະນະການເງິນ
141130 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບໍື່ມີລັກສະນະການເງິນ

1411300 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບໍື່ມີລັກສະນະການເງິນ
1412 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

14121 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອຕ່າງໆ
141210 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອຕ່າງໆ

1412100 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອຕ່າງໆ
14122 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ

141220 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ
1412200 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ

14123 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບໍື່ມີລັກສະນະການເງິນ
141230 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບໍື່ມີລັກສະນະການເງິນ

1412300 ເງິນລົງທຶນຢ ູ່ໃນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບໍື່ມີລັກສະນະການເງິນ
1413 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

14130 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
141300 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

1413000 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
1414 ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າ

14141 ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
141410 ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

1414100 ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
14142 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

141420 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1414200 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

14143 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
141430 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

1414300 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
1415 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ

14151 ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
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141510 ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
1415100 ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

14152 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
141520 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

1415200 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
14153 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

141530 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
1415300 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

1417 ເງິນປັນຜົນ ແລະ ດອກເບັັ້ຍຄ້າງຮັບ
14171 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

141710 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
1417100 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

14172 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
141720 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

1417200 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
14173 ເງິນປັນຜົນຈາກຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

141730 ເງິນປັນຜົນຈາກຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
1417300 ເງິນປັນຜົນຈາກຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

14175 ດອກເບັັ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ
141750 ດອກເບັັ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ

1417500 ດອກເບັັ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ

1418
ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນ ຢ ູ່ໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ, ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມ
ທຶນ ແລະ ເງິນລົງທຶນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ (ເຫ ືອມ)ີ

14181 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນ ຢ ູ່ໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
141810 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນ ຢ ູ່ໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

1418100 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນ ຢ ູ່ໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
14182 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

141820 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1418200 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

14183 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
141830 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

1418300 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືື່ມກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
1419 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນ

14191 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
141910 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

1419100 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
14192 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

141920 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1419200 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
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14193 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
141930 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

1419300 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
142 ທຶນປະກອບໃຫ້ສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ

1421 ທຶນປະກອບ
14210 ທຶນປະກອບ

142100 ທຶນປະກອບ
1421000 ທຶນປະກອບ

1422 ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າ
14220 ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າ

142200 ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າ
1422000 ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າ

143 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ພວມຊືັ້ ແລະ ພວມກໍື່ສ້າງ
1431 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ

14310 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ
143100 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ

1431000 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ
1432 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ

14320 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
143200 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ

1432000 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
1439 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ພວມຊືັ້ ຫ ື ພວມກໍື່ສ້າງ

14391 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ
143910 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ

1439100 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ
14392 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ

143920 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
1439200 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ

144 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃນການທຸລະກິດ
1441 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ

14411 ຊັບສິນທາງການຄ້າ
144111 ສິດໃນການເຊົື່າ

1441110 ສິດໃນການເຊົື່າ
144112 ອືື່ນໆ

1441120 ອືື່ນໆ
14412 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັັ້ງ
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144120 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັັ້ງ
1441200 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັັ້ງ

14413 ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ
144130 ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ

1441300 ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ
14418 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ

144181 Software
1441810 Software

144188 ອືື່ນໆ
1441880 ອືື່ນໆ

1442 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
14422 ສີື່ງປຸກສ້າງ

144220 ສີື່ງປຸກສ້າງ
1442200 ສີື່ງປຸກສ້າງ

14424 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ
144240 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ

1442400 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ
14425 ສິື່ງຈັດວາງ ແລະ ສີື່ງຕິດຕັັ້ງໃນສິື່ງປຸກສ້າງ

144250 ສິື່ງຈັດວາງ ແລະ ສີື່ງຕິດຕັັ້ງໃນສິື່ງປຸກສ້າງ
1442500 ສິື່ງຈັດວາງ ແລະ ສີື່ງຕິດຕັັ້ງໃນສິື່ງປຸກສ້າງ

14426 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
144260 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

1442600 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
14427 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ

144270 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ
1442700 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ

14428 ອືື່ນໆ
144280 ອືື່ນໆ

1442800 ອືື່ນໆ
1449 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າ (ເວລາກວດນັບທ້າຍປີ)

14491 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ
144910 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ

1449100 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ
14492 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ

144920 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
1449200 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
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145 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ນອກການທຸລະກິດ
1451 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ

14511 ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ
145110 ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ

1451100 ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ
14518 ອືື່ນໆ

145180 ອືື່ນໆ
1451800 ອືື່ນໆ

1452 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
14522 ສິື່ງປຸກສ້າງ

145220 ສິື່ງປຸກສ້າງ
1452200 ສິື່ງປຸກສ້າງ

14524 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ
145240 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ

1452400 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ
14525 ສິື່ງຈັດວາງ ແລະ ສິື່ງຕິດຕັັ້ງໃນສີື່ງປຸກສ້າງ

145250 ສິື່ງຈັດວາງ ແລະ ສິື່ງຕິດຕັັ້ງໃນສີື່ງປຸກສ້າງ
1452500 ສິື່ງຈັດວາງ ແລະ ສິື່ງຕິດຕັັ້ງໃນສີື່ງປຸກສ້າງ

14526 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
145260 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

1452600 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
14527 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ

145270 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ
1452700 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ

14528 ອືື່ນໆ
145280 ອືື່ນໆ

1452800 ອືື່ນໆ
1459 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າ ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ນອກການທຸລະກິດ

14591 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ
145910 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ

1459100 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ
14592 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

145920 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
1459200 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

146 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້ ແລະ ກິດຈະກໍາປະເພດດຽວກັນ
1461 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົື່າຊືັ້
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14611 ສັງຫາລິມະຊັບ (ສາມາດເຄືື່ອນຍ້າຍໄດ້)
146110 ສັງຫາລິມະຊັບ (ສາມາດເຄືື່ອນຍ້າຍໄດ້)

1461100 ສັງຫາລິມະຊັບ (ສາມາດເຄືື່ອນຍ້າຍໄດ້)
14612 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

146120 ອະສັງຫາລິມະຊັບ
1461200 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

14613 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນ (ເຊົື່າລິຂະສິດ)
146130 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນ (ເຊົື່າລິຂະສິດ)

1461300 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນ (ເຊົື່າລິຂະສິດ)
1462 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້ ພວມຊືັ້ ຫ ື ພວມກໍື່ສ້າງ

14621 ສັງຫາລິມະຊັບ
146210 ສັງຫາລິມະຊັບ

1462100 ສັງຫາລິມະຊັບ
14622 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

146220 ອະສັງຫາລິມະຊັບ
1462200 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

14623 ບໍື່ມີຕົວຕົນ
146230 ບໍື່ມີຕົວຕົນ

1462300 ບໍື່ມີຕົວຕົນ
1463 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົື່າພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ

14630 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົື່າພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ
146300 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົື່າພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ

1463000 ຫ ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົື່າພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ
1467 ເງິນຄ່າງວດຄ້າງຮັບ

14671 ຈາກສັງຫາລິມະຊັບ
146710 ຈາກສັງຫາລິມະຊັບ

1467100 ຈາກສັງຫາລິມະຊັບ
14672 ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ

146720 ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ
1467200 ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ

14673 ຈາກຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນ
146730 ຈາກຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນ

1467300 ຈາກຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນ
1468 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້

14681 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້
146811 ຂອງສັງຫາລິມະຊັບ
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1468110 ຂອງສັງຫາລິມະຊັບ
146812 ຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ

1468120 ຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
146813 ຂອງຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນ

1468130 ຂອງຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນ
14683 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຂອງ ຊຄທ ຄົງທີື່ບໍື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົື່າພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ

146830 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຂອງ ຊຄທ ຄົງທີື່ບໍື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົື່າພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ
1468300 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຂອງ ຊຄທ ຄົງທີື່ບໍື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົື່າພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ

1469 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າ
14691 ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້

146911 ສັງຫາລິມະຊັບ
1469110 ສັງຫາລິມະຊັບ

146912 ອະສັງຫາລິມະຊັບ
1469120 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

146913 ບໍື່ມີຕົວຕົນ
1469130 ບໍື່ມີຕົວຕົນ

14692 ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້ ທີື່ພວມຊືັ້ ຫ ື ພວມກໍື່ສ້າງ
146920 ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້ ທີື່ພວມຊືັ້ ຫ ື ພວມກໍື່ສ້າງ

1469200 ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້ ທີື່ພວມຊືັ້ ຫ ື ພວມກໍື່ສ້າງ
14693 ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົື່າພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ

147 ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
1471 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

14710 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
147100 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

1471000 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
1477 ຄ່າເຊົື່າຄ້າງຮັບ

14770 ຄ່າເຊົື່າຄ້າງຮັບ
147700 ຄ່າເຊົື່າຄ້າງຮັບ

1477000 ຄ່າເຊົື່າຄ້າງຮັບ
1478 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

14780 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
147800 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

1478000 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
1479 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າ

148 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່
1481 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃນການທຸລະກິດ
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14811 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນ
148111 ຊັບສິນທາງການຄ້າ

1481111 ສິດໃນການເຊົື່າ
1481118 ອືື່ນໆ

148112 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້າງຕັັ້ງ
1481120 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້າງຕັັ້ງ

148118 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ
1481181 Software
1481188 ອືື່ນໆ

14812 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
148122 ສິື່ງປຸກສ້າງ

1481220 ສິື່ງປຸກສ້າງ
148124 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ

1481240 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ
148125 ສິື່ງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ສີື່ງຈັດວາງໃນສິື່ງປຸກສ້າງ

1481250 ສິື່ງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ສີື່ງຈັດວາງໃນສິື່ງປຸກສ້າງ
148126 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

1481260 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
148127 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ

1481270 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ
148128 ອືື່ນໆ

1481280 ອືື່ນໆ
1482 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຊັບສົມບັດຄົງທີື່ນອກການທຸລະກິດ

14821 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ນອກການທຸລະກິດບໍື່ມີຕົວຕົນ
148211 ຊັບສິນທາງການຄ້າ

1482111 ສິດໃນການເຊົື່າ
1482118 ອືື່ນໆ

148212 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້າງຕັັ້ງ
1482120 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້າງຕັັ້ງ

148218 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ
1482181 Software
1482188 ອືື່ນໆ

14822 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ນອກການທຸລະກິດມີຕົວຕົນ
148222 ສິື່ງປຸກສ້າງ

1482220 ສິື່ງປຸກສ້າງ
148224 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ
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1482240 ພາຫະນະຂົນສົື່ງ
148225 ສິື່ງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ສິື່ງຈັດວາງໃນສີື່ງປຸກສ້າງ

1482250 ສິື່ງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ສິື່ງຈັດວາງໃນສີື່ງປຸກສ້າງ
148226 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

1482260 ເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
148227 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ

1482270 ເຄືື່ອງໃຊ້ສໍານັກງານ
148228 ອືື່ນໆ

1482280 ອືື່ນໆ
149 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

1491 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
14911 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງທວງຍາກ

149111 ຈາກສະຖາບັນການເງິນ
1491110 ຈາກສະຖາບັນການເງິນ

149112 ຈາກລ ກຄ້າ
1491120 ຈາກລ ກຄ້າ

14912
ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ, ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບໃນ
ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

149121 ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
1491210 ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

149122 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1491220 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

149123 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
1491230 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

14916 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້ ທວງຍາກ
149160 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້ ທວງຍາກ

1491600 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້ ທວງຍາກ
14917 ຄ່າເຊົື່າທໍາມະດາທວງຍາກ

149170 ຄ່າເຊົື່າທໍາມະດາທວງຍາກ
1491700 ຄ່າເຊົື່າທໍາມະດາທວງຍາກ

1497 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງທວງຍາກ
14971 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບທວງຍາກຈາກເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງ

149711 ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
1497110 ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ

149712 ຈາກລ ກຄ້າ
1497120 ຈາກລ ກຄ້າ

14972
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ, ໃນບໍລິສັດຮ່ວທຶນແລະ ຫ ັກຊັບໃນ
ກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບທວງຍາກ
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149721 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
1497210 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

149722 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1497220 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

149723 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ
1497230 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບ

1499 ເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
14991 ຂອງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງທວງຍາກ

149911 ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
1499110 ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ

149912 ຈາກລ ກຄ້າ
1499120 ຈາກລ ກຄ້າ

14992
ຂອງເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ,ໃນບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມ
ຄອງຫ ັກຊັບ

149921 ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
1499210 ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

149922 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1499220 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

149923 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
1499230 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

14996 ຂອງສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້
149960 ຂອງສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້

1499600 ຂອງສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້
14997 ຂອງການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

149970 ຂອງການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
1499700 ຂອງການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

ໝວດທ1ີ : ໜີັ້ຕັ້ອງສົື່ງໃຫັ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບ ນການເງິນ

212
ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີ, ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ ແລະ ກອງທຶນ
ປົກປ້ອງຜ ຝ້າກເງິນ

2121 ເງິນຝາກ
21212 ເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

212121 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
2121210 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

212123 ເງິນຝາກປະຢັດ
2121230 ເງິນຝາກປະຢັດ

212125 ເງິນຝາກມີກໍານົດ
2121251 ໜຶື່ງປີລົງມາ

ປະເພດ II ໜີັ້ສິນຂອງທະນາຄານ
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2121252 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ
21213 ເງິນຝາກຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

212130 ເງິນຝາກຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
2121300 ເງິນຝາກຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

21214 ເງິນຝາກຂອງກອງທຶນປົກປ້ອງຜ ຝ້າກເງິນ
212141 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

2121410 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
212143 ເງິນຝາກປະຢັດ
212145 ເງິນຝາກມີກໍານົດ

2121451 ໜຶື່ງປີລົງມາ
2121452 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ

2122 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານກາງ ແລະ ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
21221 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

212211 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
2122110 ເງິນກ ເ້ປັນປະຈໍາວັນ

212212 ເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ
2122120 ເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ

212215 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ
2122151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
2122152 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
2122153 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

21222 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ
212221 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

2122210 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
212222 ເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ

2122220 ເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ
212225 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ

2122251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
2122252 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
2122253 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

21223 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
212230 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2122300 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
2127 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

21271 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຄ້າງຈ່າຍ
212712 ໃຫ້ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

2127120 ໃຫ້ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ
212713 ໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2127130 ໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
212714 ໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜ ຝ້າກເງິນ

2127140 ໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜ ຝ້າກເງິນ
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21272 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຄ້າງຈ່າຍ
212721 ໃຫ້ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

2127210 ໃຫ້ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
212722 ໃຫ້ທະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ

2127220 ໃຫ້ທະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ
212723 ໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2127230 ໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
213 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ

2131 ເງິນຮັບຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
21311 ເງິນຮັບຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ

213111 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
2131110 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

213113 ເງິນຝາກປະຢັດ
2131130 ເງິນຝາກປະຢັດ

213114 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ
2131140 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

213115 ເງິນຝາກມີກໍານົດ
2131151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
2131152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ

21312 ເງິນຮັບຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
213121 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

2131210 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
213123 ເງິນຝາກປະຢັດ

2131230 ເງິນຝາກປະຢັດ
213124 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

2131240 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ
213125 ເງິນຝາກມີກໍານົດ

2131251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
2131252 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ

21313 ເງິນຮັບຝາກຈາກບໍລິສັດຫ ັກຊັບ
, 213131 ເງິນຝາກຈາກບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດ

2131311 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
2131312 ເງິນຝາກປະຢັດ
2131314 ເງິນຝາກປະຈໍາວັນ
2131315 ເງິນຝາກມີກໍານົດ

213132 ເງິນຮັບຝາກຈາກບໍລິສັດຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ
2131321 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
2131322 ເງິນຝາກປະຢັດ
2131324 ເງິນຝາກປະຈໍາວັນ
2131325 ເງິນຝາກມີກໍານົດ

2132 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
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21321 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ
213211 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

2132110 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
213212 ເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ

2132120 ເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ
213215 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ

2132151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
2132152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
2132153 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

21322 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
213221 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

2132210 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
213222 ເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ

2132220 ເງິນກ ເ້ບີກເກີນບັນຊີ
213225 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ

2132251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
2132252 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
2132253 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

2137 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
21371 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອືື່ນ

213711 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
2137110 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

213712 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
2137120 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

213713 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບ
2137131 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
2137132 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ

21372 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານອືື່ນ
213721 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

2137210 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
213722 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

2137220 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
214 ເງິນກ ຢື້ມມາກຈາກທະນາຄານອືື່ນ ໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

2141 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນພາຍໃນປະເທດ
21411 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

214110 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
2141100 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

21412 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ
214120 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ

2141200 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ
2142 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
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21421 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
214210 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

2142100 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
21422 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ

214220 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ
2142200 ເງິນກ ຢື້ມມີກໍານົດ

2147 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
21471 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ

214710 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ
2147100 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ

21472 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
214720 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ

2147200 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
216 ຈໍານວນເງິນອືື່ນໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ

2161 ຈໍານວນເງິນອືື່ນໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ
21611 ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານອືື່ນທີື່ໄດ້ຂາຍອອກ

216110 ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານອືື່ນທີື່ໄດ້ຂາຍອອກ
2161100 ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານອືື່ນທີື່ໄດ້ຂາຍອອກ

21612 ແຊັກເງິນສົດ
216120 ແຊັກເງິນສົດ

2161200 ແຊັກເງິນສົດ
21613 ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານ

216130 ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານ
2161300 ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານ

21614 ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ
216140 ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ

2161400 ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ
21616 ແຊັກທະນາຄານອືື່ນ

216160 ແຊັກທະນາຄານອືື່ນ
2161600 ແຊັກທະນາຄານອືື່ນ

21618 ອືື່ນໆ
216180 ອືື່ນໆ

2161800 ອືື່ນໆ
2167 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

21670 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
216700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

2167000 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

220 ເງິນຝາກຂອງລ ກຄ້າ
2201 ເງິນຝາກຂອງລ ກຄ້າ

ໝວດທີ 2 ໜີັ້ຕັ້ອງສົື່ງໃຫັ້ລູກຄັ້າ
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22011 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
220110 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

2201100 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
22012 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບ

220121 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນໃນການເປີດໜັງສືສິນເຊືື່ອ (L/C)
2201210 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນໃນການເປີດໜັງສືສິນເຊືື່ອ (L/C)

220122 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນໃນການອອກໜັງສືຄໍັ້າປະກັນ (L/G)
2201220 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນໃນການອອກໜັງສືຄໍັ້າປະກັນ (L/G)

220128 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ
2201280 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ

22013 ເງິນຝາກປະຢັດ
220130 ເງິນຝາກປະຢັດ

2201300 ເງິນຝາກປະຢັດ
22014 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

220140 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ
2201400 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

22015 ເງິນຝາກມີກໍານົດ
220151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2201511 3 ເດືອນ
2201512 6 ເດືອນ
2201513 12 ເດືອນ

220152 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ
2201521 24 ເດືອນ
2201522 3 ຫາ 5 ປີ
2201523 ເກີນ 5 ປີຂຶັ້ນໄປ

22016 ໃບຢັັ້ງຢືນກ ຢື້ມເງິນ
220161 ບັດເງິນສົດ

2201610 ບັດເງິນສົດ
220162 ສະຫ າກປະຢັດ

2201620 ສະຫ າກປະຢັດ
220163 ໃບຢັັ້ງຢືນເງິນຝາກ

2201631 ປະຈໍາ 3 ເດືອນ
2201632 ປະຈໍາ 6 ເດືອນ
2201633 ປະຈໍາ 12 ເດືອນ
2201634 ປະຈໍາ 24ເດືອນ
2201635 ເກີນ 24 ເດືອນ

22017 ເງິນຝາກທີື່ບໍື່ມີການເຄືື່ອນໄຫວ
220170 ເງິນຝາກທີື່ບໍື່ມີການເຄືື່ອນໄຫວ

2201700 ເງິນຝາກທີື່ບໍື່ມີການເຄືື່ອນໄຫວ
2207 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

22071 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຄ້າງຈ່າຍ
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220710 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຄ້າງຈ່າຍ
2207100 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຄ້າງຈ່າຍ

22073 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ
220730 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ

2207300 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ
22074 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

220740 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ
2207400 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

22075 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ
220751 ກໍານົດ 1 ປີລົງມາ

2207511 3ເດືອນ
2207512 6 ເດືອນ
2207513 12 ເດືອນ

220752 ກໍານົດ ເກີນ 1 ປີຂຶັ້ນໄປ
2207521 24 ເດືອນ
2207522 3 ຫາ 5 ປີ
2207523 5 ປີຂືັ້ນໄປ

22076 ດອກເບ້ຍໃບຢັັ້ງຢືນກ ຢື້ມເງິນຄ້າງຈ່າຍ
220761 ດອກເບ້ຍບັດເງິນສົດຄ້າງຈ່າຍ

2207610 ດອກເບ້ຍບັດເງິນສົດຄ້າງຈ່າຍ
220762 ສະຫ າກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ

2207620 ສະຫ າກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ
220763 ດອກເບ້ຍໃບຢັັ້ງຢືນກ ຢື້ມເງິນຄ້າງຈ່າຍ

2207631 ປະຈໍາ 3 ເດືອນ
2207632 ປະຈໍາ 6 ເດືອນ
2207633 ປະຈໍາ 12 ເດືອນ
2207634 ປະຈໍາ 24 ເດືອນ
2207635 ເກີນ 24 ເດືອນ

223 ເງິນກ ຢື້ມມາ ຈາກລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
2231 ເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນ

22310 ເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນ
223100 ເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນ

2231000 ເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນ
2235 ເງິນກ ຢື້ມມາ ມີກໍານົດ

22351 ໜຶື່ງປີລົງມາ
223510 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2235100 ໜຶື່ງປີລົງມາ
22352 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ

223520 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
2235200 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ

22353 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
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223530 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
2235300 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

2237 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
22371 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

223710 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ
2237100 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

22375 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ
223751 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2237510 ໜຶື່ງປີລົງມາ
223752 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ

2237520 ເກີນໜຶື່ງປີຂຶັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
223753 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ

2237530 ເກີນຫ້າປີຂຶັ້ນໄປ
224 ເງິນກ ຢື້ມມາຈາກລ ກຄ້າໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

2241 ເງິນກ ຢື້ມມາ ໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
22411 ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

224110 ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
2241100 ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

22415 ກ ຢື້ມມີກໍານົດ (ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)
224150 ກ ຢື້ມມີກໍານົດ (ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)

2241500 ກ ຢື້ມມີກໍານົດ (ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)
2247 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

22471 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ
224710 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

2247100 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ
22475 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ

224750 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ
2247500 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ

226 ຈໍານວນເງິນອືື່ນໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລ ກຄ້າ
2261 ຈໍານວນເງິນອືື່ນໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລ ກຄ້າ

22614 ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ລ ກຄ້າ
226140 ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ລ ກຄ້າ

2261400 ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ລ ກຄ້າ
22615 ແຊັກຢັັ້ງຢືນ

226150 ແຊັກຢັັ້ງຢືນ
2261500 ແຊັກຢັັ້ງຢືນ

22618 ຈໍານວນເງິນອືື່ນໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລ ກຄ້າ
226180 ຈໍານວນເງິນອືື່ນໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລ ກຄ້າ

2261800 ຈໍານວນເງິນອືື່ນໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລ ກຄ້າ
2267 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

22670 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
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226700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
2267000 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

230 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບ
2301 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊືັ້ຄືນ

23011 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊືັ້ຄືນ
230111 ໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ

2301110 ໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ
230112 ໃຫ້ລ ກຄ້າ

2301120 ໃຫ້ລ ກຄ້າ
23017 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

230171 ໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ
2301710 ໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ

230172 ໃຫ້ລ ກຄ້າ
2301720 ໃຫ້ລ ກຄ້າ

2302 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງບ້ວງຫ ັກຊັບ
23021 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງບ້ວງຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ກ ຢື້ມມາ

230210 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງບ້ວງຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ກ ຢື້ມມາ
2302100 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງບ້ວງຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ກ ຢື້ມມາ

23022 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງບ້ວງຫ ັກຊັບອືື່ນໆ
230220 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງບ້ວງຫ ັກຊັບອືື່ນໆ

2302200 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງບ້ວງຫ ັກຊັບອືື່ນໆ
23027 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

230271 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ກ ຢື້ມມາຄ້າງຈ່າຍ
2302710 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ກ ຢື້ມມາຄ້າງຈ່າຍ

230272 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບອືື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ
2302720 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບອືື່ນໆຄ້າງຈ່າຍ

231 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ຂາຍ
2311 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

23110 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ
231100 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

2311000 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ
2312 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

23120 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ
231200 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

2312000 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ
2313 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກຊັບ

23130 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກຊັບ
231300 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກຊັບ

ໝວດທີ 3 : ໜີັ້ຕັ້ອງສົື່ງກື່ຽວກ ບຫ  ກຊ ບ ແລະ ໜີັ້ຕັ້ອງສົື່ງອ ື່ນໆ
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2313000 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸ້ນທຶນ ແລະ ດັດສະນີຕະຫ າດຫ ັກຊັບ
2318 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ

23180 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ
231800 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ

2318000 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືື່ນໆ
233 ພັນທະບັດ ຫ ື ຮຸ້ນກ  ້ທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ

2331 ຫ ັກຊັບໃນຕະຫ າດລະຫວ່າງທະນາຄານ
23311 ຫ ັກຊັບໃນຕະຫ າດລະຫວ່າງທະນາຄານ

233110 ຫ ັກຊັບໃນຕະຫ າດລະຫວ່າງທະນາຄານ
2331100 ຫ ັກຊັບໃນຕະຫ າດລະຫວ່າງທະນາຄານ

23317 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
233170 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

2331700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
2332 ຫ ັກຊັບທີື່ສາມາດປູ່ຽນມືໄດ້

23321 ຫ ັກຊັບທີື່ສາມາດປູ່ຽນມືໄດ້
233210 ຫ ັກຊັບທີື່ສາມາດປູ່ຽນມືໄດ້

2332100 ຫ ັກຊັບທີື່ສາມາດປູ່ຽນມືໄດ້
23327 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

233270 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
2332700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

2335 ພັນທະບັດ ຫ ື ຮຸ້ນກ ້
23351 ພັນທະບັດ ຫ ື ຮຸ້ນກ ້

233510 ພັນທະບັດ ຫ ື ຮຸ້ນກ ້
2335100 ພັນທະບັດ ຫ ື ຮຸ້ນກ ້

23357 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
233570 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

2335700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
2336 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງອືື່ນໆ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ

23361 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງອືື່ນໆ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ
233610 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງອືື່ນໆ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ

2336100 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງອືື່ນໆ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ
23367 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

233670 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
2336700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

234 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
2341 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອອືື່ນ

23410 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອອືື່ນ
234100 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອອືື່ນ

2341000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອອືື່ນ
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2342 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບ
23420 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບ

234200 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບ
2342000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບ

2343 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບສະຖາບັນການເງິນອືື່ນໆ
23430 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບສະຖາບັນການເງິນອືື່ນໆ

234300 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບສະຖາບັນການເງິນອືື່ນໆ
2343000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບສະຖາບັນການເງິນອືື່ນໆ

2344 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບລ ກຄ້າທົື່ວໄປ
23440 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບລ ກຄ້າທົື່ວໄປ

234400 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບລ ກຄ້າທົື່ວໄປ
2344000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບລ ກຄ້າທົື່ວໄປ

2346 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືື່ນໆ ກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
23460 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືື່ນໆ ກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ

234600 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືື່ນໆ ກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
2346000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືື່ນໆ ກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ

2347 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
23471 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

234711 ຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ
2347110 ຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ

234712 ຈາກບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບ
2347120 ຈາກບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບ

234713 ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືື່ນໆ
2347130 ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືື່ນໆ

234714 ຈາກລ ກຄ້າທົື່ວໄປ
2347140 ຈາກລ ກຄ້າທົື່ວໄປ

234716 ຈາກບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືື່ນໆກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
2347160 ຈາກບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືື່ນໆກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ

23472 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
234721 ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ

2347210 ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ
234722 ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບ

2347220 ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫ ັກຊັບ
234723 ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນໆ

2347230 ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນໆ
234724 ໃຫ້ລ ກຄ້າທົື່ວໄປ

2347240 ໃຫ້ລ ກຄ້າທົື່ວໄປ
234726 ໃຫ້ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືື່ນໆກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ

2347260 ໃຫ້ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືື່ນໆກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
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235 ບັນຊີພົວພັນລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາ
2351 ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາພາຍໃນປະເທດ

23518 ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫູ່ຍສາຂາສໍາລັບບັນຊີລວມສ ນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
235184 ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫູ່ຍສາຂາສໍາລັບບັນຊີລວມສ ນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2351843 ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫູ່ຍສາຂາສໍາລັບບັນຊີລວມສ ນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
2352 ສາຂາກັບໜ່ວຍບໍລິການ

23528 ບັນຊີພົວພັນສາຂາກັບໜ່ວຍບໍລິການສໍາລັບບັນຊີລວມສ ນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
235284 ບັນຊີພົວພັນສາຂາກັບໜ່ວຍບໍລິການສໍາລັບບັນຊີລວມສ ນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2352843 ບັນຊີພົວພັນສາຂາກັບໜ່ວຍບໍລິການສໍາລັບບັນຊີລວມສ ນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
2353 ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາຕ່າງປະເທດ

23530 ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາຕ່າງປະເທດ
235300 ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາຕ່າງປະເທດ

2353000 ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາຕ່າງປະເທດ
23531 ບັນຊີພົວພັນສ/ງໃຫຍ່ກັບສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຶນປະກອບຈາກສ/ງໃຫຍ່

235310 ບັນຊີພົວພັນສ/ງໃຫຍ່ກັບສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຶນປະກອບຈາກສ/ງໃຫຍ່
2353100 ບັນຊີພົວພັນສ/ງໃຫຍ່ກັບສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຶນປະກອບຈາກສ/ງໃຫຍ່

23532 ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຸລະກໍາປົກກະຕິ
235320 ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຸລະກໍາປົກກະຕິ

2353200 ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຸລະກໍາປົກກະຕິ
2358 ອືື່ນໆ

23580 ອືື່ນໆ
235800 ອືື່ນໆ

2358000 ອືື່ນໆ
236 ເຈົັ້າໜີັ້ອືື່ນໆ

2361 ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍນອກ
23611 ຈໍານວນເງິນທີື່ຕ້ອງສົື່ງມອບໃຫ້ງົບປະມານ

236111 ອາກອນກໍາໄລທີື່ຕ້ອງມອບຕືື່ມ
2361110 ອາກອນກໍາໄລທີື່ຕ້ອງມອບຕືື່ມ

236112 ພາສີມ ນຄ້າເພີື່ມທີື່ຕ້ອງສົື່ງມອບ
2361120 ພາສີມ ນຄ້າເພີື່ມທີື່ຕ້ອງສົື່ງມອບ

236113 ພາສີ ແລະ ອາກອນຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ຫັກໄວ້ບ່ອນຈ່າຍ ຕ້ອງສົື່ງມອບ
2361130 ພາສີ ແລະ ອາກອນຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ຫັກໄວ້ບ່ອນຈ່າຍ ຕ້ອງສົື່ງມອບ

236114 ອາກອນເງິນເດືອນຕ້ອງສົື່ງມອບ
2361140 ອາກອນເງິນເດືອນຕ້ອງສົື່ງມອບ

236118 ຈໍານວນເງິນອືື່ນໆ ຕ້ອງສົື່ງມອບງົບປະມານ
2361180 ຈໍານວນເງິນອືື່ນໆ ຕ້ອງສົື່ງມອບງົບປະມານ

23612 ເງິນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍພັນທະບັດຂອງລັດຕ້ອງສົື່ງມອບ
236121 ພັນທະບັດທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

2361210 ພັນທະບັດທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
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236122 ພັນທະບັດຄັງເງິນ
2361220 ພັນທະບັດຄັງເງິນ

236123 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບານ
2361230 ຮຸ້ນກ  ້ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບານ

236128 ອືື່ນໆ
2361280 ອືື່ນໆ

23613 ເງິນທີື່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນກອງທຶນເບັັ້ຍບໍານານ
236131 ຫັກຈາກເງິນເດືອນພະນັກງານ

2361310 ຫັກຈາກເງິນເດືອນພະນັກງານ
236132 ປະກອບສ່ວນຈາກທະນາຄານ

2361320 ປະກອບສ່ວນຈາກທະນາຄານ
23614 ຜ ສ້ະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ

236140 ຜ ສ້ະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
2361400 ຜ ສ້ະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ

23615 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນກ່ຽວກັບສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້ທີື່ໄດ້ຮັບ
236150 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນກ່ຽວກັບສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້ທີື່ໄດ້ຮັບ

2361500 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນກ່ຽວກັບສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້ທີື່ໄດ້ຮັບ

23617 ໜີັ້ສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
236171 ໜີັ້ສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

2361710 ໜີັ້ສິນອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
23618 ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍນອກອືື່ນໆ

236180 ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍນອກອືື່ນໆ
2361800 ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍນອກອືື່ນໆ

2362 ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍໃນ
23621 ເງິນເຫ ືອຄັງລໍຖ້າແກ້ໄຂ

236210 ເງິນເຫ ືອຄັງລໍຖ້າແກ້ໄຂ
2362100 ເງິນເຫ ືອຄັງລໍຖ້າແກ້ໄຂ

23622 ລາຍການທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ
236220 ລາຍການທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ

2362200 ລາຍການທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ
23623 ເງິນເກີນຄັງ ( ເຫ ືອຄັງ ) ລໍຖ້າແກ້ໄຂ

236230 ເງິນເກີນຄັງ ( ເຫ ືອຄັງ ) ລໍຖ້າແກ້ໄຂ
2362300 ເງິນເກີນຄັງ ( ເຫ ືອຄັງ ) ລໍຖ້າແກ້ໄຂ

23625 ລາຍການທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫ ື ສາຂາ
236251 ເງິນທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສາຂາຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ (ໃຊ້ສະເພາະສໍານັກງານໃຫຍ່)

2362510 ເງິນທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສາຂາຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ (ໃຊ້ສະເພາະສໍານັກງານໃຫຍ່)
236252 ເງິນທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ (ໃຊ້ສະເພາະສໍານັກງານໃຫຍ່)

2362520 ເງິນທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສາຂາຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ (ໃຊ້ສະເພາະສໍານັກງານໃຫຍ່)
236253 ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ໃຊ້ສະເພາະສາຂາ)
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2362530 ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ໃຊ້ສະເພາະສາຂາ)
23626 ເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃຫ້ຂາຮຸ້ນ

236260 ເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃຫ້ຂາຮຸ້ນ
2362600 ເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃຫ້ຂາຮຸ້ນ

236261 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນສາມັນ
2362610 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນສາມັນ

236262 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນບ ລິມະ ສິດ
2362621 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນບ ລິມະ ສິດປະ ເພດສະ ສົມ
2362622 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນບ ລິມະ ສິດປະ ເພດບໍື່ສະ ສົມ
2362623 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນບ ລິມະ ສິດປະ ເພດຮ່ວມຮັບ
2362624 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນບ ລິມະ ສິດປະ ເພດບໍື່ຮ່ວມຮັບ
2362625 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນບ ລິມະ ສິດປະ ເພດສະສົມ ແລະ ຮ່ວມຮັບ 
2362626 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນບ ລິມະ ສິດປະ ເພດປູ່ຽນແປງໄດ້ 
2362627 ເງິນປັນຜົນຮຸ້ນບ ລິມະ ສິດປະ ເພດໄຖູ່ຖອນຄືນໄດ້

23628 ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍໃນອືື່ນໆ
236284 ບັນຊີລໍຖ້າຊໍາລະບັນຊີລວມສ ນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2362843 ບັນຊີລໍຖ້າຊໍາລະບັນຊີລວມສ ນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
2367 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

23671 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍນອກ
236710 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍນອກ

2367100 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍນອກ
23672 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍໃນ

236720 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍໃນ
2367200 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົັ້າໜີັ້ພາຍໃນ

238 ບັນຊີລໍຖ້າສະສາງດ້ານໜີັ້ສິນ
2381 ເງິນບໍື່ມີໃນກໍາມື ບ້ວງພວມຮຽກເກັບ (ຄ ູ່ກົງກັບບັນຊີ 138123) ຫ ື 138133

23810 ເງິນບໍື່ມີໃນກໍາມື ບ້ວງພວມຮຽກເກັບ (ຄ ູ່ກົງກັບບັນຊີ 138123) ຫ ື 138134
238100 ເງິນບໍື່ມີໃນກໍາມື ບ້ວງພວມຮຽກເກັບ (ຄ ູ່ກົງກັບບັນຊີ 138123) ຫ ື 138135

2381000 ເງິນບໍື່ມີໃນກໍາມື ບ້ວງພວມຮຽກເກັບ (ຄ ູ່ກົງກັບບັນຊີ 138123) ຫ ື 138136
2382 ບັນຊີດັດແກ້ (ປັບປຸງ)

23821 ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
238211 ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

2382110 ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
238212 ບັນຊີຖານະ ແລະ ມ ນຄ່າຖານະແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

2382120 ບັນຊີຖານະ ແລະ ມ ນຄ່າຖານະແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
23822 ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນ

238220 ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນ
2382200 ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນ

23828 ບັນຊີດັດແກ້ກ່ຽວກັບອົງປະກອບອືື່ນໆ ນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ
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238280 ບັນຊີດັດແກ້ກ່ຽວກັບອົງປະກອບອືື່ນໆ ນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ
2382800 ບັນຊີດັດແກ້ກ່ຽວກັບອົງປະກອບອືື່ນໆ ນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ

2383 ບັນຊີຜິດດ່ຽງ
23831 ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

238310 ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
2383100 ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

23832 ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບການຂາຍຫ ັກຊັບທີື່ມີເງືື່ອນໄຂຊືັ້ຄືນ
238320 ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບການຂາຍຫ ັກຊັບທີື່ມີເງືື່ອນໄຂຊືັ້ຄືນ

2383200 ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບການຂາຍຫ ັກຊັບທີື່ມີເງືື່ອນໄຂຊືັ້ຄືນ
23838 ຜິດດ່ຽງອືື່ນໆ

238380 ຜິດດ່ຽງອືື່ນໆ
2383800 ຜິດດ່ຽງອືື່ນໆ

2384
ສ່ວນໄດ້ບົື່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶື່ງເຫດການບໍື່ທັນສີັ້ນ
ສຸດ

23840
ສ່ວນໄດ້ບົື່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶື່ງເຫດການບໍື່ທັນສີັ້ນ
ສຸດ

238400
ສ່ວນໄດ້ບົື່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶື່ງເຫດການບໍື່ທັນສີັ້ນ
ສຸດ

2384000
ສ່ວນໄດ້ບົື່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶື່ງເຫດການບໍື່ທັນສີັ້ນ
ສຸດ

2385
ສ່ວນໄດ້ ທີື່ຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າ ຊຶື່ງເຫດການ
ສີັ້ນສຸດແລ້ວ

23850
ສ່ວນໄດ້ ທີື່ຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າ ຊຶື່ງເຫດການ
ສີັ້ນສຸດແລ້ວ

238500
ສ່ວນໄດ້ ທີື່ຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າ ຊຶື່ງເຫດການ
ສີັ້ນສຸດແລ້ວ

2385000
ສ່ວນໄດ້ ທີື່ຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າ ຊຶື່ງເຫດການ
ສີັ້ນສຸດແລ້ວ

2388 ບັນຊີລໍຖ້າສະສາງອືື່ນໆ
23881 ລາຍຮັບ ຮັບລ່ວງໜ້າ

238810 ລາຍຮັບ ຮັບລ່ວງໜ້າ
2388100 ລາຍຮັບ ຮັບລ່ວງໜ້າ

23883 ລາຍຈ່າຍຄ້າງຈ່າຍ
238830 ລາຍຈ່າຍຄ້າງຈ່າຍ

2388300 ລາຍຈ່າຍຄ້າງຈ່າຍ
23885 ດອກເບ້ຍທວງຍາກລໍຖ້າສະສາງ

238850 ດອກເບ້ຍທວງຍາກລໍຖ້າສະສາງ
2388500 ດອກເບ້ຍທວງຍາກລໍຖ້າສະສາງ

23888 ລາຍການອືື່ນໆ ລໍຖ້າສະສາງ
238880 ລາຍການອືື່ນໆ ລໍຖ້າສະສາງ

2388800 ລາຍການອືື່ນໆ ລໍຖ້າສະສາງ
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310 ທຶນຈົດທະບຽນ
3101 ທຶນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

31010 ທຶນຮຽກໃຫ້ປະກອບ
310100 ທຶນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

3101000 ທຶນຮຽກໃຫ້ປະກອບ
3102 ທຶນບໍື່ທັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

31020 ທຶນບໍື່ທັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ
310200 ທຶນບໍື່ທັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

3102000 ທຶນບໍື່ທັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ
3103 ໃບຢັັ້ງຢືນການລົງທຶນ

31030 ໃບຢັັ້ງຢືນການລົງທຶນ
310300 ໃບຢັັ້ງຢືນການລົງທຶນ

3103000 ໃບຢັັ້ງຢືນການລົງທຶນ
3104 ລາຍການທີື່ຖືວ່າຄືທຶນ

31040 ລາຍການທີື່ຖືວ່າຄືທຶນ
310400 ລາຍການທີື່ຖືວ່າຄືທຶນ

3104000 ລາຍການທີື່ຖືວ່າຄືທຶນ
3105 ຮຸ້ນ ບ ລິມະ ສິດ

31051 ຮຸ້ນ ບ ລິມະ ສິດ
310510 ຮຸ້ນ ບ ລິມະ ສິດປະ ເພດສະ ສົມ

3105112 ຮຸ້ນ ບ ລິມະ ສິດປະ ເພດບໍື່ສະ ສົມ
3105113 ຮຸ້ນ ບ ລິມະ ສິດປະ ເພດຮ່ວມຮັບ
3105114 ຮຸ້ນ ບ ລິມະ ສິດປະ ເພດບໍື່ຮ່ວມຮັບ
3105115 ຮຸ້ນ ບ ລິມະ ສິດປະ ເພດສະສົມ ແລະ ຮ່ວມຮັບ 
3105116 ຮຸ້ນ ບ ລິມະ ສິດປະ ເພດປູ່ຽນແປງໄດ້ 
3105117 ຮຸ້ນ ບ ລິມະ ສິດປະ ເພດໄຖູ່ຖອນຄືນໄດ້

3108 ຜ ຖື້ຮຸ້ນ (ຍອດເຫ ືອໜີັ້)
31081 ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍື່ທັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

310810 ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍື່ທັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ
3108100 ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍື່ທັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

31082 ທຶນຈົດທະບຽນຮຽກໃຫ້ປະກອບບໍື່ທັນໄດ້ຖອກ
310820 ທຶນຈົດທະບຽນຮຽກໃຫ້ປະກອບບໍື່ທັນໄດ້ຖອກ

3108200 ທຶນຈົດທະບຽນຮຽກໃຫ້ປະກອບບໍື່ທັນໄດ້ຖອກ
320 ຄັງຂອງທະນາຄານ

3201 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າທີື່ຕິດພັນກັບທຶນ
32011 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າຮຸ້ນ, ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ

320110 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າຮຸ້ນ, ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ
3201100 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າຮຸ້ນ, ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ

32012 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າຮຸ້ນ, ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ
320120 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າຮຸ້ນ, ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ

3201200 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າຮຸ້ນ, ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ

ປະເພດ III : ທຶນທະນາຄານ
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32013 ສ່ວນເພີື່ມຈາກການປູ່ຽນແປງຮຸ້ນຮຸ້ນບ ລິມະສິດ
320130 ສ່ວນເພີື່ມຈາກການປູ່ຽນແປງຮຸ້ນຮຸ້ນບ ລິມະສິດ

3201300 ສ່ວນເພີື່ມຈາກການປູ່ຽນແປງຮຸ້ນຮຸ້ນບ ລິມະສິດ
32014 ສ່ວນເພີື່ມຈາກການໄຖູ່ຖອນຮຸ້ນຮຸ້ນບ ລິມະສິດ

320140 ສ່ວນເພີື່ມຈາກການໄຖູ່ຖອນຮຸ້ນຮຸ້ນບ ລິມະສິດ
3201400 ສ່ວນເພີື່ມຈາກການໄຖູ່ຖອນຮຸ້ນຮຸ້ນບ ລິມະສິດ

32018 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າອືື່ນໆ
320180 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າອືື່ນໆ

3201800 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າອືື່ນໆ
3202 ຄັງສໍາຮອງຕາມກດົໝາຍ

32020 ຄັງສໍາຮອງຕາມກດົໝາຍ
320200 ຄັງສໍາຮອງຕາມກດົໝາຍ

3202000 ຄັງສໍາຮອງຕາມກດົໝາຍ
3203 ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກດິຂອງທະນາຄານ

32030 ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກດິຂອງທະນາຄານ
320300 ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກດິຂອງທະນາຄານ

3203000 ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກດິຂອງທະນາຄານ
3204 ຄັງສໍາຮອງຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ຕາມສັນຍາ

32040 ຄັງສໍາຮອງຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ຕາມສັນຍາ
320400 ຄັງສໍາຮອງຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ຕາມສັນຍາ

3204000 ຄັງສໍາຮອງຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ຕາມສັນຍາ
3205 ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍັ້ກໍານົດ

32051 ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍັ້ກໍານົດກຽ່ວກບັການຕີມ ນຄ່າຄືນໃໝູ່
320510 ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍັ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຕີມ ນຄ່າຄືນໃໝູ່

3205100 ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍັ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຕີມ ນຄ່າຄືນໃໝູ່
32052 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າໄລຍະຍາວ

320520 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າໄລຍະຍາວ
3205200 ສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າໄລຍະຍາວ

32058 ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍັ້ກໍານົດອືື່ນໆ
320580 ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍັ້ກໍານົດອືື່ນໆ

3205800 ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍັ້ກໍານົດອືື່ນໆ
3206 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຄືນໃໝູ່

32061 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄືນໃໝູ່
320610 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄືນໃໝູ່

3206100 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄືນໃໝູ່
32062 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຄໍາຄືນໃໝູ່

320620 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຄໍາຄືນໃໝູ່
3206200 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຄໍາຄືນໃໝູ່

32063 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄືນໃໝູ່
320630 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄືນໃໝູ່

3206300 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄືນໃໝູ່
32064 ຜິດດ່ຽງຈາກອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

320641 ຜິດດ່ຽງຈາກອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

Page 66



3206410 ຜິດດ່ຽງຈາກອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
32068 ຜິດດ່ຽງອືື່ນໆ

320680 ຜິດດ່ຽງອືື່ນໆ
3206800 ຜິດດ່ຽງອືື່ນໆ

3208 ຄັງສໍາຮອງອືື່ນໆ
32080 ຄັງສໍາຮອງອືື່ນໆ

320800 ຄັງສໍາຮອງອືື່ນໆ
3208000 ຄັງສໍາຮອງອືື່ນໆ

330 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
3301 ເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ

33011 ເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານພວມເຮັດວຽກ
330110 ເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານພວມເຮັດວຽກ

3301100 ເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານພວມເຮັດວຽກ
33012 ເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານທີື່ໄດ້ອອກການ

330120 ເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານທີື່ໄດ້ອອກການ
3301200 ເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານທີື່ໄດ້ອອກການ

3302 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
33020 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ

330200 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
3302000 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ

3304 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
33040 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

330400 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
3304000 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

3308 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ
33080 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ

330800 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ
3308000 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ

340 ເງິນແຮຕາມຂໍັ້ກໍານົດ
3401 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມ

34011 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ
340110 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ

3401100 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ
34012 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ

340120 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ
3401200 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ

34013 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
340130 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ

3401300 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
34016 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້

340160 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້
3401600 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້

3402 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໜີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່
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34021 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ
340210 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ

3402100 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ
34022 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ

340220 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ
3402200 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ

34023 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
340230 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ

3402300 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
34026 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້

340260 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້
3402600 ສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້

3408 ເງິນແຮອືື່ນໆ
34080 ເງິນແຮອືື່ນໆ

340800 ເງິນແຮອືື່ນໆ
3408000 ເງິນແຮອືື່ນໆ

350 ຄັງສໍາຮອງເພືື່ອຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ
3500 ຄັງສໍາຮອງເພືື່ອຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ

35000 ຄັງສໍາຮອງເພືື່ອຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ
350000 ຄັງສໍາຮອງເພືື່ອຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ

3500000 ຄັງສໍາຮອງເພືື່ອຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ
360 ໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງສໍາຮອງ

3601 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງຈາກທະນາຄານອືື່ນ
36011 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

360110 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
3601100 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

36012 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
360120 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

3601200 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
3602 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງຈາກລ ກຄ້າ

36021 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
360210 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

3602100 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
36022 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

360220 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
3602200 ເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

3607 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
36071 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢຶ້ມສໍາຮອງຈາກທະນາຄານອືື່ນ

360711 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
3607110 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

360712 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
3607120 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

36072 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງຈາກລ ກຄ້າ
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360721 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
3607210 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

360722 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
3607220 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

370 ທຶນຊ່ວຍໜ ນ ແລະ ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ
3701 ທຶນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານ

37011 ທຶນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານ
370110 ທຶນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານ

3701100 ທຶນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານ
37012 ທຶນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານແບູ່ງສ່ວນເຂົັ້າໃນບ/ຊຜົນໄດ້ຮັບ (ເຫ ືອໜີັ້)

370120 ທຶນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານແບູ່ງສ່ວນເຂົັ້າໃນບ/ຊຜົນໄດ້ຮັບ (ເຫ ືອໜີັ້)
3701200 ທຶນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານແບູ່ງສ່ວນເຂົັ້າໃນບ/ຊຜົນໄດ້ຮັບ (ເຫ ືອໜີັ້)

3702 ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ
37020 ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

370200 ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ
3702000 ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

380 ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ
3800 ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ

38000 ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ
380000 ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ

3800000 ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ
390 ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ

3901 ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປີ
39010 ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປີ

390100 ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປີ
3901000 ກໍາໄລ ຫ ື ຂາດທຶນໃນປີ

3908 ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ
39080 ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ

390800 ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ
3908000 ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ

410 ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ
4101 ລາຍຈ່າຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານເງິນຕາແລະລະຫວ່າງທະນາຄານ

41011 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ
410111 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາ

4101110 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາ
410112 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ

4101120 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ
41012 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານກາງ,ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີແລະຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

410121 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານກາງ
4101211 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານການ
4101212 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານກາງ

ປະເພດ IV : ລາຍຈື່າຍ
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410122 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີ
4101220 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີ

410123 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
4101230 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

41013 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
410131 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ

4101311 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ
4101312 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ

410133 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບ
4101331 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
4101332 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບຕ່າງປະເທດ

410132 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ
4101321 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອືື່ນຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ
4101322 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຈາກທະນາຄານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ

41014 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
410141 ເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນ

4101410 ເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນ
410142 ເງິນກ ຢື້ມມາມີກໍານົດ

4101420 ເງິນກ ຢື້ມມາມີກໍານົດ
41016 ດອກເບ້ຍອືື່ນທີື່ພົວພັນກັບລາຍການເຄືື່ອນໄຫວ ລະຫ່ວາງ ທະນາຄານ

410161 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືັ້ຄືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
4101610 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືັ້ຄືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

410162 ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport)
4101620 ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport)

410168 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍອືື່ນໆ
4101680 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍອືື່ນໆ

41018 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ
410180 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ

4101800 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ
4102 ລາຍຈ່າຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວກັບລ ກຄ້າ

41021 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ
410211 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

4102110 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
410213 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ

4102130 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ
410214 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈໍາວັນ

4102140 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈໍາວັນ
410215 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກມີກໍານົດ

4102151 ກໍານົດໜຶື່ງປີລົງມາ
4102152 ກໍານົດໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ

41022 ດອກເບ້ຍຂອງໃບຢັັ້ງຢືນກ ຢື້ມເງິນ
410221 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດກ ຢື້ມເງິນໄລຍະສັັ້ນ

4102210 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດກ ຢື້ມເງິນໄລຍະສັັ້ນ
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410222 ດອກເບ້ຍສະຫ າກປະຢັດ
4102220 ດອກເບ້ຍສະຫ າກປະຢັດ

410223 ໃບຢັັ້ງຢືນເງິນຝາກ
4102231 ປະຈໍາ 3 ເດືອນ
4102232 ປະຈໍາ 6 ເດືອນ
4102233 ປະຈໍາ 12 ເດືອນ
4102234 ປະຈໍາ 24 ເດືອນ
4102235 ເກີນ 24 ເດືອນ

41023 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາຈາກລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
410231 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

4102310 ເງິນກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
410232 ເງິນກ ຢື້ມມາມີກໍານົດ

4102321 ໜຶື່ງປີລົງມາ
4102322 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
4102323 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

41024 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມມາໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
410241 ເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນ

4102410 ເງິນກ ຢື້ມມາເປັນປະຈໍາວັນ
410242 ເງິນກ ຢື້ມມາມີກໍານົດ

4102420 ເງິນກ ຢື້ມມາມີກໍານົດ
41026 ດອກເບ້ຍອືື່ນໆທີື່ພົວພັນກັບການເຄືື່ອນໄຫວກັບລ ກຄ້າ

410261 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືັ້ຄືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
4102610 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືັ້ຄືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

410262 ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport)
4102620 ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport)

410268 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍອືື່ນໆ
4102680 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍອືື່ນໆ

41028 ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືື່ອນໄຫວກັບລ ກຄ້າ
410280 ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືື່ອນໄຫວກັບລ ກຄ້າ

4102800 ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືື່ອນໄຫວກັບລ ກຄ້າ
4103 ລາຍຈ່າຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບ

41031 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືັ້ຄືນ
410311 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືັ້ຄືນຈາກທະນາຄານອືື່ນ

4103110 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືັ້ຄືນຈາກທະນາຄານອືື່ນ
410312 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືັ້ຄືນຈາກລ ກຄ້າ

4103120 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືັ້ຄືນຈາກລ ກຄ້າ
41032 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າ

410321 ຂາດທຶນຈາກຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າ
4103210 ຂາດທຶນຈາກຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າ

410327 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທີື່ໄດ້ກ ຢື້ມມາ
4103270 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທີື່ໄດ້ກ ຢື້ມມາ

41033 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ
410331 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ມາເປັນກໍາມະສິດ
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4103310 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ມາເປັນກໍາມະສິດ
410332 ພ ດສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ

4103320 ພ ດສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ
410336 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ

4103360 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ
41034 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບລົງທຶນ

410341 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ມາເປັນກໍາມະສິດ
4103410 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ມາເປັນກໍາມະສິດ

410342 ພ ດສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບລົງທຶນ
4103420 ພ ດສ່ວນເພີື່ມມ ນຄ່າຂອງຫ ັກຊັບລົງທຶນ

41036 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ
410361 ດອກເບ້ຍຂອງຫ ັກຊັບຂອງຕະຫ າດລະຫ່ວາງທະນາຄານ

4103610 ດອກເບ້ຍຂອງຫ ັກຊັບຂອງຕະຫ າດລະຫ່ວາງທະນາຄານ
410362 ດອກເບ້ຍຂອງໃບຢັງຢືນໜີັ້ທີື່ປູ່ຽນມືໄດ້

4103620 ດອກເບ້ຍຂອງໃບຢັງຢືນໜີັ້ທີື່ປູ່ຽນມືໄດ້
410364 ດອກເບ້ຍຮຸ້ນກ ທີ້ື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ

4103640 ດອກເບ້ຍຮຸ້ນກ ທີ້ື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ
410368 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ

4103680 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ
41037 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບ

410370 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບ
4103700 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບ

41038 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
410380 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ

4103800 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
4104 ລາຍຈ່າຍໃນການໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້ ແລະ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

41041 ລາຍຈ່າຍໃນການເຄືື່ອນໄຫວເຊົື່າ-ຊືັ້
410411 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້

4104110 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້
410412 ຫັກເງິນແຮສະເພາະ (ກົງກັບບ/ຊ 34016)

4104120 ຫັກເງິນແຮສະເພາະ (ກົງກັບບ/ຊ 34016)
410413 ຫັກເງິນແຮກ່ຽວກັບຊ.ຄ.ທ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້ (ກົງກັບບ/ຊ 14996)

4104130 ຫັກເງິນແຮກ່ຽວກັບຊ.ຄ.ທ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້ (ກົງກັບບ/ຊ 14996)
410415 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້ (ກົງກັບບ/ຊ 1469)

4104150 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້ (ກົງກັບບ/ຊ 1469)
410416 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້

4104160 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້
410418 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້

4104180 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້
41042 ລາຍຈ່າຍໃນການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມດາ

410421 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
4104210 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

410423 ເງິນແຮກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ (ກົງກັບບ/ຊ 14997)
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4104230 ເງິນແຮກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ (ກົງກັບບ/ຊ 14997)
410425 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ (ກົງກັບບ/ຊ 1479)

4104250 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ (ກົງກັບບ/ຊ 1479)
410426 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

4104260 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
410428 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

4104280 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
4105 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງສໍາຮອງ ແລະ ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

41051 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງຈາກທະນາຄານອືື່ນ
410511 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

4105110 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
410512 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

4105120 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
41052 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງຈາກລ ກຄ້າ

410521 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
4105210 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

410522 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
4105220 ດອກເບ້ຍເງິນກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

41053 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ
410530 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

4105300 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ
41058 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງສໍາຮອງ

410580 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງສໍາຮອງ
4105800 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງສໍາຮອງ

4106 ລາຍຈ່າຍການເຄືື່ອນໄຫວແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
41061 ຂາດທຶນຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

410610 ຂາດທຶນຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
4106100 ຂາດທຶນຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

41068 ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
410680 ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

4106800 ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
4107 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

41071 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາປະກອບທຶນ ທີື່ໄດ້ຮັບ
410711 ຈາກທະນາຄານອືື່ນ

4107110 ຈາກທະນາຄານອືື່ນ
410712 ຈາກລ ກຄ້າ

4107120 ຈາກລ ກຄ້າ
41072 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ທີື່ໄດ້ຮັບ

410721 ຈາກທະນາຄານອືື່ນ
4107210 ຈາກທະນາຄານອືື່ນ

410722 ຈາກລ ກຄ້າ
4107220 ຈາກລ ກຄ້າ

41073 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍັ້າສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ
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410731 ຂາດທຶນບ້ວງຄໍາສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ
4107310 ຂາດທຶນບ້ວງຄໍາສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ

410738 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ
4107380 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ

41074 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານການເງິນມີກໍານົດ
410741 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

4107410 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ
410742 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

4107420 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ
410746 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືື່ນໆ

4107460 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືື່ນໆ
410748 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ

4107480 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ
41078 ລາຍຈ່າຍທີື່ພົວພັນຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆທີື່ໄດ້ຮັບ

410780 ລາຍຈ່າຍທີື່ພົວພັນຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆທີື່ໄດ້ຮັບ
4107800 ລາຍຈ່າຍທີື່ພົວພັນຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆທີື່ໄດ້ຮັບ

4108 ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
41082 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາຫະນະຊໍາລະເງິນ

410820 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາຫະນະຊໍາລະເງິນ
4108200 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາຫະນະຊໍາລະເງິນ

41088 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆຈາກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
410880 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆຈາກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

4108800 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆຈາກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
4109 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ

41091 ເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກຈ່າຍໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜ ຝ້າກເງິນ
410910 ເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກຈ່າຍໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜ ຝ້າກເງິນ

4109100 ເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກຈ່າຍໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜ ຝ້າກເງິນ
41092 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ

410920 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ
4109200 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ

41093 ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ສົື່ງຄືນ
410930 ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ສົື່ງຄືນ

4109300 ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ສົື່ງຄືນ
41095 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

410950 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
4109500 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

41098 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ
410980 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ

4109800 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ
420 ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານພະນັກງານ

4201 ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ
42011 ເງິນເດືອນພະນັກງານໃນການຈັດຕັັ້ງ

420110 ເງິນເດືອນພະນັກງານໃນການຈັດຕັັ້ງ
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4201100 ເງິນເດືອນພະນັກງານໃນການຈັດຕັັ້ງ
42012 ເງິນເດືອນພະນັກງານນອກການຈັດຕັັ້ງ

420120 ເງິນເດືອນພະນັກງານນອກການຈັດຕັັ້ງ
4201200 ເງິນເດືອນພະນັກງານນອກການຈັດຕັັ້ງ

42013 ຄ່າແຮງງານ
420130 ຄ່າແຮງງານ

4201300 ຄ່າແຮງງານ
42014 ເບ້ຍເພີື່ມ

420140 ເບ້ຍເພີື່ມ
4201400 ເບ້ຍເພີື່ມ

4202 ລາຍຈ່າຍເງິນອຸດໜ ນ ແລະ ສະຫັວດດີການພະນັກງານ
42021 ເງິນບໍານານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ

420210 ເງິນບໍານານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ
4202100 ເງິນບໍານານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ

42022 ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ຍ້ອງຍໍ
420220 ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

4202200 ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ຍ້ອງຍໍ
42028 ລາຍຈ່າຍສະຫັວດດີການພະນັກງານອືື່ນໆ

420280 ລາຍຈ່າຍສະຫັວດດີການພະນັກງານອືື່ນໆ
4202800 ລາຍຈ່າຍສະຫັວດດີການພະນັກງານອືື່ນໆ

4203 ລາຍຈ່າຍເພືື່ອກໍື່ສ້າງພະນັກງານ
42031 ກໍື່ສ້າງຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ

420310 ກໍື່ສ້າງຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ
4203100 ກໍື່ສ້າງຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ

42032 ກໍື່ສ້າງຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ
420320 ກໍື່ສ້າງຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ

4203200 ກໍື່ສ້າງຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ
4208 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆທາງດ້ານພະນັກງານ

42080 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆທາງດ້ານພະນັກງານ
420800 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆທາງດ້ານພະນັກງານ

4208000 ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆທາງດ້ານພະນັກງານ
430 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ

4300 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ
43000 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ

430000 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ
4300000 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ

440 ລາຍຈ່າຍບໍລິການທົື່ວໄປ ຈາກທາງນອກ
4401 ຄ່າງວດຂອງສິນເຊືື່ອ ເຊົື່າ-ຊືັ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

44010 ຄ່າງວດຂອງສິນເຊືື່ອ ເຊົື່າ-ຊືັ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
440100 ຄ່າງວດຂອງສິນເຊືື່ອ ເຊົື່າ-ຊືັ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

4401000 ຄ່າງວດຂອງສິນເຊືື່ອ ເຊົື່າ-ຊືັ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
4402 ຄ່າເຊົື່າຕ່າງໆ

44020 ຄ່າເຊົື່າຕ່າງໆ
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440200 ຄ່າເຊົື່າຕ່າງໆ
4402000 ຄ່າເຊົື່າຕ່າງໆ

4403 ຄ່ານາຍໜ້າ ແລະ ຄ່າປູ່ວຍການຕ່າງໆ
44031 ຄ່ານາຍໜ້າ

440311 ຄ່ານາຍໜ້າຂາຍຫ ັກຊັບ
4403110 ຄ່ານາຍໜ້າຂາຍຫ ັກຊັບ

440312 ຄ່າທີື່ປຶກສາ
440312 ຄ່າທີື່ປຶກສາ

440318 ຄ່ານາຍໜ້າອືື່ນໆ
4403180 ຄ່ານາຍໜ້າອືື່ນໆ

44032 ຄ່າທະນາຍຄວາມ
440320 ຄ່າທະນາຍຄວາມ

4403200 ຄ່າທະນາຍຄວາມ
44033 ລາຍຈ່າຍຄ່າກວດສອບບັນຊີ

440330 ລາຍຈ່າຍຄ່າກວດສອບບັນຊີ
4403300 ລາຍຈ່າຍຄ່າກວດສອບບັນຊີ

44038 ອືື່ນໆ
440380 ອືື່ນໆ

4403800 ອືື່ນໆ
4404 ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີື່ບໍລິສັດໃນກຸູ່ມເປັນຜ ສ້ະໜອງໃຫ້

44040 ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີື່ບໍລິສັດໃນກຸູ່ມເປັນຜ ສ້ະໜອງໃຫ້
440400 ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີື່ບໍລິສັດໃນກຸູ່ມເປັນຜ ສ້ະໜອງໃຫ້

4404000 ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີື່ບໍລິສັດໃນກຸູ່ມເປັນຜ ສ້ະໜອງໃຫ້
4405 ຄ່າຂົື່ນສົື່ງ ແລະ ຄ່າໂດຍສານ

44051 ນໍັ້າມັນເຊືື່ອໄຟ
440510 ນໍັ້າມັນເຊືື່ອໄຟ

4405100 ນໍັ້າມັນເຊືື່ອໄຟ
44052 ຄ່າໂດຍສານໄປເຮັດວຽກ

440520 ຄ່າໂດຍສານໄປເຮັດວຽກ
4405200 ຄ່າໂດຍສານໄປເຮັດວຽກ

44053 ຄ່າຂົນສົື່ງ
440530 ຄ່າຂົນສົື່ງ

4405300 ຄ່າຂົນສົື່ງ
4406 ຄ່າໂຄສະນາ,ໜັງສືພິມ,ວາລະສານ ແລະ ປືັ້ມຕ່າງໆ

44061 ຄ່າໂຄສະນາ
440610 ຄ່າໂຄສະນາ

4406100 ຄ່າໂຄສະນາ
44062 ຂອງຂັວນ

440620 ຂອງຂັວນ
4406200 ຂອງຂັວນ

44063 ຄ່າໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານ
440630 ຄ່າໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານ

4406300 ຄ່າໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານ
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44064 ປືັ້ມຕໍາລາວິຊາການຕ່າງໆ
440640 ປືັ້ມຕໍາລາວິຊາການຕ່າງໆ

4406400 ປືັ້ມຕໍາລາວິຊາການຕ່າງໆ
44065 ອືື່ນໆ

440650 ອືື່ນໆ
4406500 ອືື່ນໆ

4407 ເຄືື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
44071 ເຄືື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

440710 ເຄືື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ
4407100 ເຄືື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ

44072 ສິງພິມຕ່າງໆ
440720 ສິງພິມຕ່າງໆ

4407200 ສິງພິມຕ່າງໆ
4408 ຄ່າບໍລິການອືື່ນໆຈາກທາງນອກ

44081 ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ
440810 ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ

4408100 ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ
44082 ຄ່າວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ

440820 ຄ່າວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ
4408200 ຄ່າວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ

44083 ຄ່າໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
440830 ຄ່າໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

4408300 ຄ່າໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
44084 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ

440840 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ
4408400 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ

44085 ຄ່າໄຟ້າ ແລະ ນໍັ້າປະປາ
440850 ຄ່າໄຟ້າ ແລະ ນໍັ້າປະປາ

4408500 ຄ່າໄຟ້າ ແລະ ນໍັ້າປະປາ
44086 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ

440860 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ
4408600 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົັ້າໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ

44087 ຄ່າຮັບແຂກ, ອັດຕາກິນ, ຄ່າພັກເຊົາ
440871 ຄ່າຮັບແຂກ

4408710 ຄ່າຮັບແຂກ
440872 ອັດຕາກິນ

4408720 ອັດຕາກິນ
440873 ຄ່າພັກເຊົາ

4408730 ຄ່າພັກເຊົາ
44088 ອືື່ນໆ

440880 ອຶື່ນໆ
4408800 ອຶື່ນໆ

450 ລາຍຈ່າຍສໍາຮອງອືື່ນໆໃນການທຸລະກິດ
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4501 ລາຍຮັບອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ສົື່ງຄືນ
45010 ລາຍຮັບອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ສົື່ງຄືນ

450100 ລາຍຮັບອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ສົື່ງຄືນ
4501000 ລາຍຮັບອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ສົື່ງຄືນ

4502 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບໍື່ແມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ
45020 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບໍື່ແມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ

450200 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບໍື່ແມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ
4502000 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບໍື່ແມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ

4503 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢ ູ່ສາຂາ)
45030 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢ ູ່ສາຂາ)

450300 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢ ູ່ສາຂາ)
4503000 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢ ູ່ສາຂາ)

4504 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສາຂາ (ໃຊ້ຢ ູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່)
45040 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສາຂາ (ໃຊ້ຢ ູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່)

450400 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສາຂາ (ໃຊ້ຢ ູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່)
4504000 ພ ດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສາຂາ (ໃຊ້ຢ ູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່)

4506 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີ
45061 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ

450610 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ
4506100 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ

45062 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
450620 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

4506200 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
45063 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ການເງິນ

450631 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
4506310 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

450632 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
4506320 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

450633 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຫ ັກຊັບ
4506330 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຫ ັກຊັບ

450634 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບລົງທຶນ
4506340 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບລົງທຶນ

4508 ອືື່ນໆ
45080 ອືື່ນໆ

450800 ອືື່ນໆ
4508000 ອືື່ນໆ

460 ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແລະຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີແລະມີຕົວຕົນ
4601 ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີ ແລະ ມີຕົວຕົນ

46011 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີ ແລະ ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
460111 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ

4601110 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
460112 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ

4601120 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
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4601122 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສິື່ງປຸກສ້າງ
4601124 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຫະນະຂົື່ນສົື່ງ
4601125 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສິື່ງຈັດວາງ ແລະ ສິື່ງຕິດຕັັ້ງໃນສິື່ງປຸກສ້າງ
4601126 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນເຄືື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
4601127 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນເຄືື່ງໃຊ້ສໍານັກງານ
4601128 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ອືື່ນໆ ໃນທຸລະ ກິດ

46012 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີ ແລະ ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
460121 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

4601210 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
460122 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

4601220 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ ັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
460128 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ອືື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ

4601280 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ອືື່ນໆ ນອກທຸລະກິດ
4602 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີ ແລະ ມີຕົວຕົນ

46021 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີແລະມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
460211 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ

4602110 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
460212 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ

4602120 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
46022 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີ ແລະ ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

460221 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
4602210 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

460222 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
4602220 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

470 ຫັກເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າແລະຂາດທຶນບ້ວງໜີັ້ຕ້ອງຮັບເກັບຄືນບໍື່ໄດ້
4701 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກ

47011 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ(ກົງກັບບ/ຊ1099)
470110 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ(ກົງກັບບ/ຊ1099)

4701100 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ(ກົງກັບບ/ຊ1099)
47012 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າ (ກົງກັບບ/ຊ 1299)

470120 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າ (ກົງກັບບ/ຊ 1299)
4701200 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າ (ກົງກັບບ/ຊ 1299)

47013 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກຫ ັກຊັບ (ກົງກັບບ/ຊ 13991)
470131 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ

4701310 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ
470132 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທວງຍາກ

4701320 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທວງຍາກ
470133 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍທວງຍາກ

4701330 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍທວງຍາກ
470134 ຫັກຄ່າເຊືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກຫ ັກຊັບລົງທຶນ

4701340 ຫັກຄ່າເຊືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກຫ ັກຊັບລົງທຶນ

47018 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າກ່ຽວກັບລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ (ກົງກັບບັນຊີ 13992)
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470180 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າກ່ຽວກັບລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ (ກົງກັບບັນຊີ 13992)
4701800 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າກ່ຽວກັບລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ (ກົງກັບບັນຊີ 13992)

4702 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຄັງຫ ັກຊັບ ແລະ ລາຍການອືື່ນໆ
47021 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ (ກົງກັບບັນຊີ 13039)

470210 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ (ກົງກັບບັນຊີ 13039)
4702100 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ (ກົງກັບບັນຊີ 13039)

47022 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ການເງິນ
470221 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

4702210 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
470222 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

4702220 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
470223 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

4702230 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
470224 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບລົງທຶນ

4702240 ຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບລົງທຶນ
47026 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

470260 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
4702600 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

47028 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າລາຍການອືື່ນໆ
470280 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າລາຍການອືື່ນໆ

4702800 ຫັກຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າລາຍການອືື່ນໆ
4703 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍ (ກົງກັບບັນຊີ 330)

47031 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ
470310 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ

4703100 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ
47032 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ

470320 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
4703200 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ

47034 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
470340 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

4703400 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
47038 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ

470380 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ
4703800 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ

4704 ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍັ້ກໍານົດ
47041 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມໜີັ້ປົກກະຕິ

470411 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
4704110 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ

470412 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກ້ລ ກຄ້າ
4704120 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກ້ລ ກຄ້າ

470413 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
4704130 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ

470416 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້
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4704160 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້
47042 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມໜີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່

470421 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
4704210 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ

470422 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກ້ລ ກຄ້າ
4704220 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກ້ລ ກຄ້າ

470423 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
4704230 ເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ

470426 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້
4704260 ຫັກເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້

47048 ເງິນແຮອືື່ນໆຕາມຂໍັ້ກໍານົດ
470480 ເງິນແຮອືື່ນໆຕາມຂໍັ້ກໍານົດ

4704800 ເງິນແຮອືື່ນໆຕາມຂໍັ້ກໍານົດ
4705 ຂາດທຶນບ້ວງໜີັ້ທວງຍາກເກັບຄືນບໍື່ໄດ້

47051 ໜີັ້ສ ນທີື່ມີການຄຸ້ມກັນໂດຍເງິນແຮ
470510 ໜີັ້ສ ນທີື່ມີການຄຸ້ມກັນໂດຍເງິນແຮ

4705100 ໜີັ້ສ ນທີື່ມີການຄຸ້ມກັນໂດຍເງິນແຮ
47052 ໜີັ້ສ ນທີື່ບໍື່ມີການຄຸ້ມກັນໂດຍເງິນແຮ

470520 ໜີັ້ສ ນທີື່ບໍື່ມີການຄຸ້ມກັນໂດຍເງິນແຮ
4705200 ໜີັ້ສ ນທີື່ບໍື່ມີການຄຸ້ມກັນໂດຍເງິນແຮ

480 ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫ ື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)
4800 ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫ ື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)

48000 ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫ ື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)
480000 ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫ ື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)

4800000 ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫ ື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)
490 ອາກອນກໍາໄລ

4900 ອາກອນກໍາໄລ
49000 ອາກອນກໍາໄລ

490000 ອາກອນກໍາໄລ
4900000 ອາກອນກໍາໄລ

491 ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
4911 ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

49110 ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
491100 ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

4911000 ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

510 ລາຍຮັບໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ
5101 ລາຍຮັບຈາກການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານເງິນຕາ

51011 ລາຍຮັບທີື່ພົວພັນກັບວັດຖຸມີຄ່າ
510111 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຄໍາ

5101110 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຄໍາ
510112 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ

ປະເພດ V : ລາຍຮ ບ
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5101120 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບວັດຖຸມີຄ່າອືື່ນໆ
51012 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານກາງ, ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີແລະຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

510121 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານກາງ
5101210 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານກາງ

510122 ດອກເບ້ຍຈາກສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ
5101220 ດອກເບ້ຍຈາກສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

510123 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
5101230 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

51013 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
510131 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ

5101311 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ
5101312 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນພາຍໃນປະເທດ

510132 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ
5101321 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ ູ່ທະນາຄານອືື່ນຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ
5101322 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ທະນາຄານອືື່ນຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ

51014 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
510141 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

5101410 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
510145 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ

5101450 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
51016 ດອກເບ້ຍອືື່ນໆທີື່ໄດ້ຮັບ

510161 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືັ້ຄືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
5101610 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືັ້ຄືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

510162 ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ ( Report/Deport )
5101620 ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ ( Report/Deport )

510168 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືື່ນໆ
5101680 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືື່ນໆ

51018 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ທີື່ພົວພັນກັບການເຄືື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ
510180 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ທີື່ພົວພັນກັບການເຄືື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ

5101800 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ທີື່ພົວພັນກັບການເຄືື່ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ
51019 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ

510190 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ
5101900 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ

5102 ລາຍຮັບຈາກການເຄືື່ອນໄຫວກັບລ ກຄ້າ
51021 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ ແລະ ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ

510211 ດອກເບ້ຍບ້ວງໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ
5102111 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກການຊືັ້ຫຼຸດໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າ
5102112 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືື່ນໆ

510212 ດອກເບ້ຍບ້ວງສີນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ
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5102120 ດອກເບ້ຍບ້ວງສີນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ
510213 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມ

5102131 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການຂາຍຜ່ອນ
5102132 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປ
5102133 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ
5102134 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຕາມລະດ ການ
5102135

ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫ າກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີ
ກໍານົດລວມທັງພັນທະບັດຂອງລັດເປັນຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

5102136 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບການ
5102137 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອເພືື່ອການນໍາເຂົັ້າ
5102138 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອຄັງເງິນລວມອືື່ນໆ

510214 ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
5102140 ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືື່ອເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

510215 ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືື່ອເພືື່ອການເຄຫາສະຖານ
5102150 ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືື່ອເພືື່ອການເຄຫາສະຖານ

510216 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອອືື່ນໆປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າ
5102160 ດອກເບ້ຍສິນເຊືື່ອອືື່ນໆປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າ

510217 ດອກເບ້ຍບັນຊີເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
5102170 ດອກເບ້ຍບັນຊີເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

51022 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍໜີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່
510221 ດອກເບ້ຍບ້ວງໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

5102211 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກການຊືັ້ຫຼຸດໃບຢັັ້ງຢືນການຄ້າ
5102212 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືື່ນໆ

510222 ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ
5102220 ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືື່ອເພືື່ອການສົື່ງອອກ

510223 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຄັງເງິນລວມ
5102231 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອການຂາຍຜ່ອນ
5102232 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປ
5102233 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ
5102234 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຕາມລະດ ການ
5102235

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫ າກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີ
ກໍານົດລວມທັງພັນທະບັດຂອງລັດເປັນຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

5102236 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອປະກອບການ
5102237 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອການນໍາເຂົັ້າ
5102238 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຄັງເງິນລວມອືື່ນໆ

510224 ດອກເບ້ຍບ້ວງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
5102240 ດອກເບ້ຍບ້ວງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

510225 ດອກເບ້ຍບ້ວງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອການເຄຫາສະຖານ
5102250 ດອກເບ້ຍບ້ວງເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເພືື່ອການເຄຫາສະຖານ

510226 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມອືື່ນໆປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າ
5102260 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມອືື່ນໆປູ່ອຍໃຫ້ລ ກຄ້າ
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510227 ດອກເບ້ຍບັນຊີເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
5102270 ດອກເບ້ຍບັນຊີເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

510236 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
5102361 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
5102365 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ

510246 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າໃບຢັັ້ງຢືນຊັບຄໍັ້າປະກັນ
5102461 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
5102465 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ(ບໍື່ເກີນ 1 ເດືອນ)

510266 ດອກເບ້ຍອືື່ນໆ
5102661 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືັ້ຄືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
5102662 ດອກເບ້ຍຕິດບວກ/ດອກເບ້ຍຕິດລົບ
5102668 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືື່ນໆ

51023 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
510231 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

5102310 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
510235 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ

5102351 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມ ໄລຍະບໍື່ເກີນໜຶື່ປີ
5102352 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມ ໄລຍະເກີນໜຶື່ງປີ ແຕູ່ບໍື່ເກີນຫ້າປີ
5102353 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມ ໄລຍະເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

51024 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມໂດຍມີມ ນຄ່າໃບຢັັ້ງຢືນຊັບຄໍັ້າປະກັນ
510241 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ

5102410 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນປະຈໍາວັນ
510245 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ

5102450 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມມີກໍານົດ
51026 ດອກເບ້ຍອືື່ນໆ

510261 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືັ້ຄືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
5102610 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືັ້ຄືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

510262 ດອກເບ້ຍຕິດບວກ/ດອກເບ້ຍຕິດລົບ
5102620 ດອກເບ້ຍຕິດບວກ/ດອກເບ້ຍຕິດລົບ

510268 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືື່ນໆ
5102680 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືື່ນໆ

51028 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ທີື່ພົວພັນກັບການເຄືື່ອນໄຫວ ກັບລ ກຄ້າ
510281 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບແຊັກເດີນທາງ,ແຊັກທະນາຄານ,ບັດເຄຣດິດ

5102810 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບແຊັກເດີນທາງ,ແຊັກທະນາຄານ,ບັດເຄຣດິດ
510282 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໜັງສືສີນເຊືື່ອ

5102820 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໜັງສືສີນເຊືື່ອ
510283 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໜັງສືຄໍັ້າປະກັນ

5102830 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໜັງສືຄໍັ້າປະກັນ
510284 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໂອນເງິນ
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5102840 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໂອນເງິນ
510285 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການຢັັ້ງຢືນແຊັກ

5102850 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການຢັັ້ງຢືນແຊັກ
510286 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການຖອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ

5102860 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການຖອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ
510287 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມ

5102870 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມ
510288 ລາຍຮັຍຄ່າທໍານຽມອືື່ນໆ

5102880 ລາຍຮັຍຄ່າທໍານຽມອືື່ນໆ
51029 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ

510290 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ
5102900 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ

5103 ລາຍຮັບຈາກການເຄືື່ອນໄຫວຫ ັກຊັບ
51031 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ

510311 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ
5103110 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນໃຫ້ທະນາຄານອືື່ນ

510312 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນໃຫ້ລ ກຄ້າ
5103120 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນໃຫ້ລ ກຄ້າ

51032 ລາຍຮັບຈາກຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າ
510321 ກໍາໄລຈາກຫ ັກຊັບລາຄາ

5103210 ກໍາໄລຈາກຫ ັກຊັບລາຄາ
510327 ດອກເບ້ຍຈາກຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ

5103270 ດອກເບ້ຍຈາກຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ
51033 ລາຍຮັບຈາກຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ

510331 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ
5103310 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ

510332 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າທີື່ໄດ້ແບູ່ງສ່ວນ
5103320 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າທີື່ໄດ້ແບູ່ງສ່ວນ

510333 ເງິນປັນຜົນ ແລະ ລາຍຮັບປະເພດດຽວກັນ
5103330 ເງິນປັນຜົນ ແລະ ລາຍຮັບປະເພດດຽວກັນ

510336 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບຊຶັ້ເພືອຂາຍ
5103360 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບຊຶັ້ເພືອຂາຍ

510337 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ
5103370 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ

51034 ລາຍຮັບຈາກຫ ັກຊັບລົງທຶນ
510341 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

5103410 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
510342 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າທີື່ໄດ້ແບູ່ງສ່ວນ

5103420 ສ່ວນຫຼຸດມ ນຄ່າທີື່ໄດ້ແບູ່ງສ່ວນ
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510347 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບລົງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ
5103470 ດອກເບ້ຍຫ ັກຊັບລົງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ກ ຢື້ມ

51035 ລາຍຮັບຈາກພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
510350 ລາຍຮັບຈາກພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ

5103500 ລາຍຮັບຈາກພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜ ກພັນ
51036 ລາຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ

510360 ລາຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ
5103600 ລາຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງສົື່ງທີື່ກໍາເນີດຈາກຫ ັກຊັບ

51037 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
510370 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ

5103700 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
51038 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບຫ ັກຊັບ

510380 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບຫ ັກຊັບ
5103800 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບຫ ັກຊັບ

5104 ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົື່າ ແລະ ເຊົື່າ-ຊືັ້
51041 ລາຍຮັບຈາກສິນເຊືື່ອເຊົື່າ-ຊືັ້

510411 ຄ່າເຊົື່າ
5104110 ຄ່າເຊົື່າ

510412 ເກັບຄືນເງິນແຮສະເພາະ
5104120 ເກັບຄືນເງິນແຮສະເພາະ

510413 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້
5104130 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້

510416 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້
5104160 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ-ຊືັ້

510418 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການເຄືື່ອນໄຫວສີນເຊືື່ອ ເຊົື່າ-ຊືັ້
5104180 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການເຄືື່ອນໄຫວສີນເຊືື່ອ ເຊົື່າ-ຊືັ້

51042 ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
510421 ຄ່າເຊົື່າ

5104210 ຄ່າເຊົື່າ
510423 ເກັບຄືນເງິນແຮກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

5104230 ເກັບຄືນເງິນແຮກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
510425 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ

5104250 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າ
510426 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

5104260 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
510428 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

5104280 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ
51049 ກ່ຽວກັບສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້ ແລະ ເຊົື່າທໍາມະດາ

510491 ກ່ຽວກັບສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້
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5104910 ກ່ຽວກັບສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້
510492 ກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົື່າທໍາມະດາ

5105 ລາຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງຮັບສໍາຮອງ ແລະ ເງິນລົງທຶນ
51051 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ

510511 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
5105110 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

510512 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
5105120 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

51052 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງແກູ່ລ ກຄ້າ
510521 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ

5105210 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງມີກໍານົດ
510522 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ

5105220 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງບໍື່ມີກໍານົດ
51053 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງ

510530 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງ
5105300 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມສໍາຮອງ

5106 ລາຍຮັບຈາກການເຄືື່ອນໄຫວແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
51061 ກໍາໄລຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

510610 ກໍາໄລຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5106100 ກໍາໄລຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

51068 ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
510680 ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

5106800 ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5107 ລາຍຮັບຈາກການເຄືື່ອນໄຫວນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

51071 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນ ທີື່ໄດ້ໃຫ້
510711 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງ

5107110 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງ
510712 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ

5107120 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ
51072 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ທີື່ໄດ້ໃຫ້

510721 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ
5107210 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ

510722 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ
5107220 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ

51073 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ
510731 ລາຍຮັບຈາກຄໍາສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ

5107310 ລາຍຮັບຈາກຄໍາສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ
510738 ຄ່າທໍານຽມ ທີື່ພົວພັນກັບຄໍາໝັັ້ນສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ

5107380 ຄ່າທໍານຽມ ທີື່ພົວພັນກັບຄໍາໝັັ້ນສັນຍາດ້ານຫ ັກຊັບ
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51074 ລາຍຮັບທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ (Derivative)
510741 ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ

5107410 ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ
510742 ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດອັດຕາແລກປູ່ຽນ

5107420 ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດອັດຕາແລກປູ່ຽນ
510746 ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືື່ນໆ

5107460 ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືື່ນໆ
510748 ຄ່າທໍານຽມ ທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ

5107480 ຄ່າທໍານຽມ ທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ
51078 ລາຍຮັບຈາກຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆ

510780 ລາຍຮັບຈາກຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆ
5107800 ລາຍຮັບຈາກຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆ

5108 ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
51081 ຄ່າທໍານຽມຈາກຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງ ຫ ື ທີື່ໄດ້ຮັບຝາກ

510811 ຄ່າຮັກສາຫ ັກຊັບຂອງລ ກຄ້າ
5108110 ຄ່າຮັກສາຫ ັກຊັບຂອງລ ກຄ້າ

510818 ຄ່າທໍານຽມອືື່ນໆກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງ ຫ ື ທີື່ໄດ້ຮັບຝາກ
5108180 ຄ່າທໍານຽມອືື່ນໆກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຄຸ້ມຄອງ ຫ ື ທີື່ໄດ້ຮັບຝາກ

51082 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບຕາງລ ກຄ້າ
510821 ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືື່ອນໄຫວຊືັ້ - ຂາຍຫ ັກຊັບຕາງລ ກຄ້າ

5108210 ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືື່ອນໄຫວຊືັ້ - ຂາຍຫ ັກຊັບຕາງລ ກຄ້າ
510828 ຄ່າທໍານຽມອືື່ນໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບຕາງລ ກຄ້າ

5108280 ຄ່າທໍານຽມອືື່ນໆໃນການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບຕາງລ ກຄ້າ
51083 ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ຄໍາປືກສາແກູ່ລ ກຄ້າ

510830 ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ຄໍາປືກສາແກູ່ລ ກຄ້າ
5108300 ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ຄໍາປືກສາແກູ່ລ ກຄ້າ

51085 ລາຍຮັບຈາກພາຫະນະການຊໍາລະເງິນ
510850 ລາຍຮັບຈາກພາຫະນະການຊໍາລະເງິນ

5108500 ລາຍຮັບຈາກພາຫະນະການຊໍາລະເງິນ
51088 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

510880 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
5108800 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

5109 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການທຸລະກິດທະນາຄານ
51092 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ

510920 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ
5109200 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ

51093 ລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຄືນ
510930 ລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຄືນ

5109300 ລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຄືນ
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51094 ລາຍຮັບຈາກການໂອນລາຍຈ່າຍທຸລະກິດທະນາຄານ
510940 ລາຍຮັບຈາກການໂອນລາຍຈ່າຍທຸລະກິດທະນາຄານ

5109400 ລາຍຮັບຈາກການໂອນລາຍຈ່າຍທຸລະກິດທະນາຄານ
51095 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຊັບສີນລໍຖ້າການຂາຍ

510950 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຊັບສີນລໍຖ້າການຂາຍ
5109500 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຊັບສີນລໍຖ້າການຂາຍ

51098 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການທຸລະກິດທະນາຄານ
510980 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການທຸລະກິດທະນາຄານ

5109800 ລາຍຮັບອືື່ນໆຈາກການທຸລະກິດທະນາຄານ
550 ລາຍຮັບສໍາຮອງອືື່ນໆ

5501 ລາຍຮັບຈາກລາຍຈ່າຍທີື່ຖືກອອກໃບເກັບເງິນຄືນໃໝູ່
55011 ໃຫ້ແກູ່ບໍລິສັດໃນກຸູ່ມ

550110 ໃຫ້ແກູ່ບໍລິສັດໃນກຸູ່ມ
5501100 ໃຫ້ແກູ່ບໍລິສັດໃນກຸູ່ມ

55012 ໃຫ້ແກູ່ວິສາຫະກິດອືື່ນໆ
550120 ໃຫ້ແກູ່ວິສາຫະກິດອືື່ນໆ

5501200 ໃຫ້ແກູ່ວິສາຫະກິດອືື່ນໆ
5502 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບໍື່ແມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ

55020 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບໍື່ແມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ
550200 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບໍື່ແມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ

5502000 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບໍື່ແມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ
5503 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢ ູ່ສາຂາ)

55030 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢ ູ່ສາຂາ)
550300 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢ ູ່ສາຂາ)

5503000 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢ ູ່ສາຂາ)
5504 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສາຂາ (ໃຊ້ຢ ູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່)

55040 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສາຂາ (ໃຊ້ຢ ູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່)
550400 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສາຂາ (ໃຊ້ຢ ູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່)

5504000 ພ ດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສາຂາ (ໃຊ້ຢ ູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່)
5506 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊ.ຄ.ທ

55061 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ບໍື່ມີຕົວຕົນ
550610 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ບໍື່ມີຕົວຕົນ

5506100 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ບໍື່ມີຕົວຕົນ
55062 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ

550620 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ
5506200 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ

55063 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫ ື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ການເງິນ
550631 ກໍາໄລຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ

5506310 ກໍາໄລຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸູ່ມ
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550632 ກໍາໄລຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
5506320 ກໍາໄລຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

550633 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
5506330 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

550634 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບລົງທຶນ
5506340 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫ ັກຊັບລົງທຶນ

5508 ລາຍຮັບສໍາຮອງອືື່ນໆ
55081 ລາຍໄດ້ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ພົວພັນກັບການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

550810 ລາຍໄດ້ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ພົວພັນກັບການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດ
5508100 ລາຍໄດ້ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ພົວພັນກັບການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

55082 ລາຍຮັບຈາກກິດຈະການທີື່ບໍື່ແມູ່ນການທະນາຄານ
550820 ລາຍຮັບຈາກກິດຈະການທີື່ບໍື່ແມູ່ນການທະນາຄານ

5508200 ລາຍຮັບຈາກກິດຈະການທີື່ບໍື່ແມູ່ນການທະນາຄານ
55083 ພ ດສ່ວນເງິນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານ

550830 ພ ດສ່ວນເງິນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານ
5508300 ພ ດສ່ວນເງິນຊ່ວຍໜ ນກໍື່ສ້າງພືັ້ນຖານ

55084 ລາຍຮັບສໍາຮອງອືື່ນໆ
550840 ລາຍຮັບສໍາຮອງອືື່ນໆ

5508400 ລາຍຮັບສໍາຮອງອືື່ນໆ
560 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່

5601 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີ ແລະ ມີຕົວຕົນ ໃນການທຸລະກິດ
56011 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ

560110 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ
5601100 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ

56012 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
560120 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

5601200 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

5602 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບໍື່ມີ ແລະ ມີຕົວຕົນ ນອກການທຸລະກິດ

56021 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ
560210 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ

5602100 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍື່ມີຕົວຕົນ
56022 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

560220 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
5602200 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

570 ເກັບຄືນເງິນແຮ ແລະ ໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
5701 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກ

57011 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນ
570110 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນ
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5701100 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນ
57012 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າ

570120 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າ
5701200 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລ ກຄ້າ

57013 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບທວງຍາກ
570131 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ

5701310 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ
570132 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທວງຍາກ

5701320 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບເພືື່ອຄ້າທວງຍາກ
570133 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍທວງຍາກ

5701330 ກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍທວງຍາກ
570134 ເກັບຄືນເງິນ ແຮຄ່າເສືື່ອ ມມ ນຄ່າກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບລົງທຶນທວງ ຍາກ

5701340 ເກັບຄືນເງິນ ແຮຄ່າເສືື່ອ ມມ ນຄ່າກ່ຽວກັບຫ ັກຊັບລົງທຶນທວງ ຍາກ
57018 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ

570180 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ
5701800 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າລາຍການອືື່ນໆທວງຍາກ

5702 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຄັງຫ ັກຊັບ ແລະ ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວອືື່ນໆ
57021 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ

570210 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ
5702100 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຫ ັກຊັບຊືັ້ເພືື່ອຂາຍ

57022 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ການເງິນ
570221 ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນເຄືອ

5702210 ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນເຄືອ
570222 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

5702220 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
570223 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ

5702230 ຫ ັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ
570224 ຫ ັກຊັບລົງທຶນ

5702240 ຫ ັກຊັບລົງທຶນ
57028 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າລາຍການອືື່ນໆ

570280 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າລາຍການອືື່ນໆ
5702800 ເກັບຄືນຄ່າເສືື່ອມມ ນຄ່າລາຍການອືື່ນໆ

5703 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
57031 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ

570310 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ
5703100 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ

57032 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາ
570320 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາ

5703200 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາ
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57034 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
570340 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

5703400 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
57038 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ

570380 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ
5703800 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືື່ນໆ

5704 ເກັບຄືນເງິນແຮທີື່ໄດ້ຮັບຕາມຂໍັ້ກໍານົດ
57040 ເກັບຄືນເງິນແຮທີື່ໄດ້ຮັບຕາມຂໍັ້ກໍານົດ

570400 ເກັບຄືນເງິນແຮທີື່ໄດ້ຮັບຕາມຂໍັ້ກໍານົດ
5704000 ເກັບຄືນເງິນແຮທີື່ໄດ້ຮັບຕາມຂໍັ້ກໍານົດ

57041 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມ
570411 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ

5704110 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
570412 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ

5704120 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ
570413 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ

5704130 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
570416 ເກັບຄືນເງິນແຮຕາມຂໍັ້ກໍານົດໃນການໃຫ້ສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້

5704160 ເກັບຄືນເງິນແຮຕາມຂໍັ້ກໍານົດໃນການໃຫ້ສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້
57042 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືື່ອຄວາມສ່ຽງ ໃນການໃຫ້ກ ຢື້ມ

570421 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ
5704210 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືື່ນ

570422 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ
5704220 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າ

570423 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ
5704230 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມແກູ່ລ ກຄ້າວົງການການເງິນ

570426 ເກັບຄືນເງິນແຮຕາມຂໍັ້ກໍານົດໃນການໃຫ້ສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້
5704260 ເກັບຄືນເງິນແຮຕາມຂໍັ້ກໍານົດໃນການໃຫ້ສິນເຊືື່ອເຊົື່າຊືັ້

57048 ເກັບຄືນເງິນແຮອືື່ນໆຕາມຂໍັ້ກໍານົດ
570480 ເກັບຄືນເງິນແຮອືື່ນໆຕາມຂໍັ້ກໍານົດ

5704800 ເກັບຄືນເງິນແຮອືື່ນໆຕາມຂໍັ້ກໍານົດ
5705 ເກັບຄືນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

57050 ເກັບຄືນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
570500 ເກັບຄືນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

5705000 ເກັບຄືນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
580 ລາຍຮັບບັງເອີນ (ລາຍຮັບພິເສດ)

5800 ລາຍຮັບບັງເອີນ (ລາຍຮັບພິເສດ)
58000 ລາຍຮັບບັງເອີນ (ລາຍຮັບພິເສດ)

580000 ລາຍຮັບບັງເອີນ (ລາຍຮັບພິເສດ)
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5800000 ລາຍຮັບບັງເອີນ (ລາຍຮັບພິເສດ)

591 ລາຍຮັບອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
5911 ລາຍຮັບອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

59110 ລາຍຮັບອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ
591100 ລາຍຮັບອາກອນເຍືັ້ອນຊໍາລະ

5911000

910 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ
9101 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້

91011 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ
910111 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ

9101110 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
910118 ຄໍາໃຫ້ສັນຍາສະໜອງທຶນອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ

9101180 ຄໍາໃຫ້ສັນຍາສະໜອງທຶນອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ
91012 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ

910121 ເປີດໜັງສືສິນເຊືື່ອຢືນຢັນ (Confirmed L/C)
9101210 ເປີດໜັງສືສິນເຊືື່ອຢືນຢັນ (Confirmed L/C)

910122 ຮັບຮອງຈ່າຍຫ ືໃຫ້ສັນຍາຈະຈ່າຍ
9101220 ຮັບຮອງຈ່າຍຫ ືໃຫ້ສັນຍາຈະຈ່າຍ

910123 ຄໍາໃຫ້ສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຈໍາໜ່າຍຫ ັກຊັບ
9101230 ຄໍາໃຫ້ສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຈໍາໜ່າຍຫ ັກຊັບ

910124 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
9101240 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ

910128 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ
9101280 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ

9102 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບ
91021 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ

910210 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ
9102100 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ

91022 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າ
910220 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າ

9102200 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າ
920 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຄໍັ້າປະກັນ

9201 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້
92011 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ

920112 ຢືນຢັນຮັບປະກັນໜັງສືສີນເຊືື່ອທີື່ມີເອກະສານປະກອບ
9201120 ຢືນຢັນຮັບປະກັນໜັງສືສີນເຊືື່ອທີື່ມີເອກະສານປະກອບ

ບ ນຊີນອກໃບສະຫ ຸບຊ ບສົມບ ດ
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920113 ຮັບຮອງຈ່າຍ
9201130 ຮັບຮອງຈ່າຍ

920118 ຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ
9201180 ຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ

92012 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ
920121 ຄໍັ້າປະກັນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ

9201210 ຄໍັ້າປະກັນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ
920122 ຄໍັ້າປະກັນດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ອາກອນ

9201220 ຄໍັ້າປະກັນດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ອາກອນ
920123 ຄໍັ້າປະກັນດ້ານການເງິນ

9201230 ຄໍັ້າປະກັນດ້ານການເງິນ
920124 ຄໍັ້າປະກັນທົດແທນສິນເຊືື່ອທີື່ທະນາຄານອືື່ນອະນຸມັດ

9201240 ຄໍັ້າປະກັນທົດແທນສິນເຊືື່ອທີື່ທະນາຄານອືື່ນອະນຸມັດ
920125 ຄໍັ້າປະກັນການປະຕິບັດຕາມ ສັນຍາ

9201251 ຄໍັ້າປະກັນການປະຕິບັດຕາມ ສັນຍາ
9201252  ຄ ັ້າປະກັນຜົນງານ
9201253  ຄ ັ້າປະກັນການປະມ ນໂຄງການ

920128 ຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ
9201280 ຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ

9202 ຄໍາສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບ
92021 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ

920210 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ
9202100 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ

92022 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ
920220 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າ

920220 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າ
920221 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການຂອງລັດ

9202210 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການຂອງລັດ
920222 ສັນຍາຄໍັ້າປະກນັທີື່ໄດ້ຮັບຈາກວິສາຫະກດິປະກນັໄພ ແລະບໍລິສັດງິນທຶນ

9202220 ສັນຍາຄໍັ້າປະກນັທີື່ໄດ້ຮັບຈາກວິສາຫະກດິປະກນັໄພ ແລະບໍລິສັດງິນທຶນ

920223 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າວົງການການເງິນອືື່ນ
9202230 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າວົງການການເງິນອືື່ນ

920228 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ຮັບ
9202280 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ຮັບ

930 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
9301 ຫ ັກຊັບຕ້ອງຮັບ

93011 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
930110 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
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9301100 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
93012 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫ າດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)

930120 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫ າດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)
9301200 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫ າດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)

93013 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືັ້ຄືນໄດ້
930130 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືັ້ຄືນໄດ້

9301300 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືັ້ຄືນໄດ້
93018 ຫ ັກຊັບອືື່ນໆຕ້ອງຮັບ

930180 ຫ ັກຊັບອືື່ນໆຕ້ອງຮັບ
9301800 ຫ ັກຊັບອືື່ນໆຕ້ອງຮັບ

9302 ຫ ັກຊັບຕ້ອງສົື່ງມອບ
93021 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົື່ງມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ

930210 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົື່ງມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
9302100 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົື່ງມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ

93022 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບຕ້ອງສົື່ງມອບໃນຕະຫ າດໜົື່ນ
930220 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບຕ້ອງສົື່ງມອບໃນຕະຫ າດໜົື່ນ

9302200 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບຕ້ອງສົື່ງມອບໃນຕະຫ າດໜົື່ນ
93023 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້

930230 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້
9302300 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້

93028 ຫ ັກຊັບອືື່ນໆຕ້ອງສົື່ງມອບ
940 ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວທາງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

9402 ການເຄືື່ອນໄຫວໃຫ້ກ ຢື້ມ ແລະ ກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
94021 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ

940210 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
9402100 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ

94022 ເງິນກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ຖອນ
940220 ເງິນກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ຖອນ

9402200 ເງິນກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ຖອນ
9403 ການເຄືື່ອນໄຫວແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ

94031 ເງິນກີບທີື່ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງສົື່ງມອບ
940310 ເງິນກີບທີື່ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງສົື່ງມອບ

9403100 ເງິນກີບທີື່ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງສົື່ງມອບ
94032 ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນກີບຕ້ອງສົື່ງມອບ

940320 ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນກີບຕ້ອງສົື່ງມອບ
9403200 ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນກີບຕ້ອງສົື່ງມອບ

94033 ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົື່ງມອບ
940330 ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົື່ງມອບ

Page 95



9403300 ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົື່ງມອບ
94034 ເງິນຕາສະກຸນ X ຕ້ອງສົື່ງມອບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນອືື່ນ ຕ້ອງຮັບ

940340 ເງິນຕາສະກຸນ X ຕ້ອງສົື່ງມອບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນອືື່ນ ຕ້ອງຮັບ
9403400 ເງິນຕາສະກຸນ X ຕ້ອງສົື່ງມອບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນອືື່ນ ຕ້ອງຮັບ

94035 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)
940350 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)

9403500 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)
94036 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)

940360 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)
9403600 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)

9404 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport) ບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນ
94041 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

940410 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
9404100 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

94042 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
940420 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

9404200 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
9405 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

94051 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ
940510 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ

9405100 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ
94052 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຈ່າຍ

940520 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຈ່າຍ
9405200 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຈ່າຍ

9406 ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
94061 ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

940610 ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
9406100 ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

94062 ຖານະການແລກປູ່ຽນລ່ວງໜ້າ ແລະ ມ ນຄ່າຖານະການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ

940620 ຖານະການແລກປູ່ຽນລ່ວງໜ້າ ແລະ ມ ນຄ່າຖານະການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ

9406200 ຖານະການແລກປູ່ຽນລ່ວງໜ້າ ແລະ ມ ນຄ່າຖານະການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ

950 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ

9501
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຢ ູ່ໃນຕະຫ າດທີື່ມີການຈັດຕັັ້ງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ
ເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

95011 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
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950110 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9501100 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

95012 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
950120 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

9501200 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
95015 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

950150 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
9501500 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

95018 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
950180 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

9501800 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

9503
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຊືັ້-ຂາຍ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ

95031 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
950310 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

9503100 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
95032 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950320 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9503200 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

95035 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
950350 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

9503500 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
95038 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

950380 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9503800 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

9504
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຢ ູ່ໃນຕະຫ າດທີື່ມີການຈັດຕັັ້ງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ
ເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

95041 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
950410 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

9504100 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
95042 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950420 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9504200 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

95045 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
950450 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

9504500 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
95048 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

950480 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9504800 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
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9505
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຊືັ້-ຂາຍ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານ
ອັດຕາແລກປູ່ຽນ

95051 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
950510 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

9505100 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
95052 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950520 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9505200 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

95055 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
950550 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

9505500 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
95058 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

950580 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9505800 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

9506 ລາຍການທີື່ອາດເກີດຂືັ້ນ

9507
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຢ ູ່ໃນຕະຫ າດທີື່ມີການຈັດຕັັ້ງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ
ເງືື່ອນໄຂອືື່ນໆ

95071 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
950710 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

9507100 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
95072 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950720 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9507200 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

95075 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
950750 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

9507500 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

9508 ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວ ຊືັ້-ຂາຍໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືື່ນໆ

95081 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
950810 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

9508100 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
95082 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950820 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9508200 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

95085 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
950850 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

9508500 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
95088 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
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950880 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9508800 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

960 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາດ້ານອືື່ນໆ
9601 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້

96011 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ

960110 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ

9601100 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ

96012 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ
960120 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ

9601200 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ
96018 ຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້

960180 ຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້
9601800 ຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້

9602 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ຮັບ
96021 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ

960210 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ
9602100 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ

96022 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ
960220 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ

9602200 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ
96028 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືື່ນໆທີື່ໄດ້ຮັບ

970 ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດອືື່ນໆ
9701 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ - ຊືັ້

97011 ສັງຫາລິມະຊັບ
970110 ສັງຫາລິມະຊັບ

9701100 ສັງຫາລິມະຊັບ
97012 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

970120 ອະສັງຫາລິມະຊັບ
9701200 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

97013 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ
970130 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ

9701300 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ
9702 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ - ຊືັ້ ພວມຊືັ້ ຫ ື ພວມກໍື່ສ້າງ

97021 ສັງຫາລິມະຊັບ
970210 ສັງຫາລິມະຊັບ

9702100 ສັງຫາລິມະຊັບ
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97022 ອະສັງຫາລິມະຊັບ
970220 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

9702200 ອະສັງຫາລິມະຊັບ
97023 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ

970230 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ
9702300 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ

9703 ບັນຊີຕິດຕາມຮຸ້ນທີື່ທະນາຄານໄດ້ຈໍາໜ່າຍ
97031 ຮຸ້ນສາມັນ

970311 ຮຸ້ນສາມັນຂາຍຜ່ານຕົວແທນ
9703110 ຮຸ້ນສາມັນຂາຍຜ່ານຕົວແທນ

970312 ຮຸ້ນສາມັນຈອງຊືັ້
9703120 ຮຸ້ນສາມັນຈອງຊືັ້

97032 ຮຸ້ນບຸລິມະສິດ
970321 ຮຸ້ນບຸລິມະສິດຂາຍຜ່ານຕົວແທນ

9703210 ຮຸ້ນບຸລິມະສິດຂາຍຜ່ານຕົວແທນ
970322 ຮຸ້ນບຸລິມະສິດຈອງຊືັ້

9703220 ຮຸ້ນບຸລິມະສິດຈອງຊືັ້
980 ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດອືື່ນໆ

9801 ຕົັ້ນທຶນໜິັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກຫ ັງບັນທຶກເປັນຂາດທຶນ
98010 ຕົັ້ນທຶນໜິັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກຫ ັງບັນທຶກເປັນຂາດທຶນ

980100 ຕົັ້ນທຶນໜິັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກຫ ັງບັນທຶກເປັນຂາດທຶນ
9801000 ຕົັ້ນທຶນໜິັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກຫ ັງບັນທຶກເປັນຂາດທຶນ

9802 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນຂາດທຶນ
98020 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນຂາດທຶນ

980200 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນຂາດທຶນ
9802000 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນຂາດທຶນ

9803 ຕິດຕາມບັນຊີນອກຜັງເງິນຝາກມີລາງວັນ
98030 ຕິດຕາມບັນຊີນອກຜັງເງິນຝາກມີລາງວັນ

980300 ຕິດຕາມບັນຊີນອກຜັງເງິນຝາກມີລາງວັນ
9803000 ຕິດຕາມບັນຊີນອກຜັງເງິນຝາກມີລາງວັນ

9804 ຕິດຕາມນອກເງິນກ ສໍ້ານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ
98040 ຕິດຕາມນອກເງິນກ ສໍ້ານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ

980400 ຕິດຕາມນອກເງິນກ ສໍ້ານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ
9804000 ຕິດຕາມນອກເງິນກ ສໍ້ານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ

9805 ຕິດຕາມບັນຊີຄ ູ່ອະນຸມັດເງິນກ ໃ້ຫ້ລ ກຄ້າ
98050 ຕິດຕາມບັນຊີຄ ູ່ອະນຸມັດເງິນກ ໃ້ຫ້ລ ກຄ້າ

980500 ຕິດຕາມບັນຊີຄ ູ່ອະນຸມັດເງິນກ ໃ້ຫ້ລ ກຄ້າ
9805000 ຕິດຕາມບັນຊີຄ ູ່ອະນຸມັດເງິນກ ໃ້ຫ້ລ ກຄ້າ

981 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ
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9810 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້
98101 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້

981011 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ
9810111 ເງິນໃຫ້ກ ຢຶ້ມຍັງບໍທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
9810118 ຄໍາໃຫ້ສັນບາສະໜອງທຶນອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ

981012 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ
9810121 ເປີດໜັງສືສິນເຊືື່ອຢືນຢັນ(Confirmed L/C)
9810122 ຮອງຮັບຈ່າຍຫ ືໃຫ້ສັນຍາຈະຈ່າຍ
9810123 ຄໍາໃຫ້ສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຈໍາໜ່າຍຫ ັກຊັບ
9810124 ເງິນໃຫ້ກ ຢຶ້ມຍັງບໍທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
9810128 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ

98102 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບ
981021 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ

9810210 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ
981022 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າ

9810220 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າ
982 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຄໍັ້າປະກັນ

9820 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຄໍັ້າປະກັນ
98201 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້

982011 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືື່ນ
9820112 ຢືນຢັນຮັບປະກັນໜັງສືສິນເຊືື່ອທີື່ມີເອກະສານປະກອບ
9820113 ຮັບຮອງຈ່າຍ
9820118 ຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ

982012 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ
9820121 ຄໍັ້າປະກັນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ
9820122 ຄໍັ້າປະກັນດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ອາກອນ
9820123 ຄໍັ້າປະກັນດ້ານການເງິນ
9820124 ຄໍັ້າປະກັນທົດແທນສິນເຊືື່ອທີື່ທະນາຄານອືື່ນອະນຸມັດ
9820125 ຄໍັ້າປະກັນການປະຕິບັດຕາມ ສັນຍາ
9820128 ຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆ

98202 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບ
982021 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ

9820210 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືື່ນ
982022 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າ

9820221 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການຂອງລັດ
9820222 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກວິສາຫະກິດປະກັນໄພ ແລະ ບໍລິສັດເງິນທຶນ
9820223 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລ ກຄ້າວົງການການເງິນອືື່ນ
9820228 ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນອືື່ນໆທີື່ໄດ້ຮັບ

983 ຄໍາສັນຍາກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
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9830 ຄໍາສັນຍາກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວດ້ານຫ ັກຊັບ
98301 ຫ ັກຊັບຕ້ອງຮັບ

983011 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
9830110 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ

983012 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫ າດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)
9830120 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫ າດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)

983013 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືັ້ຄືນໄດ້
9830130 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືັ້ຄືນໄດ້

983018 ຫ ັກຊັບອືື່ນໆຕ້ອງຮັບ
9830180 ຫ ັກຊັບອືື່ນໆຕ້ອງຮັບ

98302 ຫ ັກຊັບຕ້ອງສົື່ງມອບ
983021 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົື່ງມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ

9830210 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົື່ງມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
9830220 ພ ດສ່ວນຫ ັກຊັບຕ້ອງສົື່ງມອບໃນຕະຫ າດໜົື່ນ
9830280 ຫ ັກຊັບອືື່ນໆຕ້ອງສົື່ງມອບ

983023 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້
9830230 ຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້

983028 ຫ ັກຊັບອືື່ນໆຕ້ອງສົື່ງມອບ
9830280 ຫ ັກຊັບອືື່ນໆຕ້ອງສົື່ງມອບ

984 ຄໍາ ໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້- ຂາຍ ເງິນ ຕາ ຕ່າງປະ ເທດໃນອະ ນາ ຄົດ(Future)
9840 ຄໍາ ໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້- ຂາຍ ເງິນ ຕາ ຕ່າງປະ ເທດໃນອະ ນາ ຄົດ(Future)

98402 ການເຄືື່ອນໄຫວໃຫ້ກ ຢື້ມ ແລະ ກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
984021 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ

9840210 ເງິນໃຫ້ກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
984022 ເງິນກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ຖອນ

9840220 ເງິນກ ຢື້ມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍື່ທັນໄດ້ຖອນ
98403 ຄໍາ ໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້- ຂາຍ ເງິນ ຕາ ຕ່າງປະ ເທດໃນອະ ນາ ຄົດ(Future)

984033 ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົື່ງມອບ
9840330 ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົື່ງມອບ

984035 ຄໍາ ໝັັ້ນສັນຍາ ຂາຍ ເງິນ ຕາ ຕ່າງປະ ເທດໃນອະ ນາ ຄົດ(Future)
9840350 ຄໍາ ໝັັ້ນສັນຍາ ຂາຍ ເງິນ ຕາ ຕ່າງປະ ເທດໃນອະ ນາ ຄົດ(Future)

984036 ຄໍາ ໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້ ເງິນ ຕາ ຕ່າງປະ ເທດໃນອະ ນາ ຄົດ(Future)
9840360 ຄໍາ ໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້ ເງິນ ຕາ ຕ່າງປະ ເທດໃນອະ ນາ ຄົດ(Future)

98404 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport) ບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນ
984041 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

9840410 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
984042 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

9840420 ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
98405 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

984050 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
9840500 ດອກເບັັ້ຍບໍື່ທັນໄດ້ເກີດຂືັ້ນຄຸ້ມກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
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98406 ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
984060 ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

9840600 ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
985 ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ

9850 ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ

98501
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຢ ູ່ໃນຕະຫ າດທີື່ມີການຈັດຕັັ້ງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ
ເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

9850110 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
985012 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

9850120 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
985015 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

9850150 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
985018 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

9850180 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

98503
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຊືັ້-ຂາຍ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ

985031 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9850310 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

985032 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9850320 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

985035 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
9850350 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

985038 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9850380 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

98504
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຢ ູ່ໃນຕະຫ າດທີື່ມີການຈັດຕັັ້ງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ
ເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

985041 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9850410 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

985042 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9850420 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

985045 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
9850450 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

985048 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9850480 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

98505
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຊືັ້-ຂາຍ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານ
ອັດຕາແລກປູ່ຽນ

985051 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9850510 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

985052 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9850520 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
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985055 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
9850550 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

985058 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9850580 ລາຍການອືື່ນໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

98507
ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວຢ ູ່ໃນຕະຫ າດທີື່ມີການຈັດຕັັ້ງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ
ເງືື່ອນໄຂອືື່ນໆ

985071 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9850710 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

985072 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9850720 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

985075 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
9850750 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

98508 ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ
985081 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

9850810 ລາຍການຄຸ້ມກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
985082 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ

9850820 ລາຍການຄຸ້ມກັນມີເງືື່ອນໄຂ
985085 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ

9850850 ລາຍການຂາດຕົວອືື່ນໆ
985088 ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ

9850880 ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ
986 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ

9860 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ
98601 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້

986011 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ

9860110 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ

986012 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ
9860120 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ

986018 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້
9860180 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້

98602 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ຮັບ

986021 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ

9860210 ມ ນຄ່າຫ ັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າ

986022 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ
9860220 ມ ນຄ່າອືື່ນໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນ

Page 104



986028 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ຮັບ
9860280 ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ຮັບ

987 ບັນຊີຄ ູ່ມ ນຄ່າ
9870 ບັນຊີຄ ູ່ມ ນຄ່າ

98701 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ - ຊືັ້
987011 ສັງຫາລິມະຊັບ

9870110 ສັງຫາລິມະຊັບ
987012 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

9870120 ອະສັງຫາລິມະຊັບ
987013 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ

9870130 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ
98702 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົື່າ - ຊືັ້ ພວມຊືັ້ ຫ ື ພວມກໍື່ສ້າງ

987021 ສັງຫາລິມະຊັບ
9870210 ສັງຫາລິມະຊັບ

987022 ອະສັງຫາລິມະຊັບ
9870220 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

987023 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ
9870230 ຊັບສິນບໍື່ມີຕົວຕົນອືື່ນໆ

98703 ບັນຊີຄ ູ່ຕິດຕາມຮຸ້ນທີື່ທະນາຄານໄດ້ຈໍາໜ່າຍ
987031 ບັນຊີຄ ູ່ຕິດຕາມຮຸ້ນສາມັນທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍ

9870312 ບັນຊີຄ ູ່ຕິດຕາມຮຸ້ນ
987032 ບັນຊີຄ ູ່ຕິດຕາມຮຸ້ນບຸລິມະສິດທີື່ທະນາຄານໄດ້ຈໍາໜ່າຍ

9870320 ບັນຊີຄ ູ່ຕິດຕາມຮຸ້ນບຸລິມະສິດທີື່ທະນາຄານໄດ້ຈໍາໜ່າຍ
988 ຕິດຕາມຄ ູ່ບັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸ້ນກ ້

9880 ຕິດຕາມຄ ູ່ບັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸ້ນກ ້
98800 ຕິດຕາມຄ ູ່ບັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸ້ນກ ້

988000 ຕິດຕາມຄ ູ່ບັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸ້ນກ ້
9880000 ຕິດຕາມຄ ູ່ບັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸ້ນກ ້

989 ໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9890 ໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

98901 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
989010 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

9890100 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
98902 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

989020 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9890200 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

98904 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ
989040 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ

9890400 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ
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989041 ທຶນທະນາຄານຈັດສັນໃຫ້
9890411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
9890412 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
9890413 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

989044 ສິນເຊືື່ອຕາມລະດ ການ
9890441 ໜຶື່ງປີລົງມາ
9890442 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
9890443 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

989045 ສິນເຊືື່ອແຫ ື່ງທຶນອືື່ນໆ
9890451 ໜຶື່ງປີລົງມາ
9890452 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
9890453 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

989046 ສິນເຊືື່ອອືື່ນໆ
9890461 ໜຶື່ງປີລົງມາ
9890462 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
9890463 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

989048 ດ້ວຍແຫ ື່ງທຶນອືື່ນໆ
9890481 ໜຶື່ງປີລົງມາ
9890482 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
9890483 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

98906 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າເປັນການຂາດທຶນ
989060 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າເປັນການຂາດທຶນ

989060 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າເປັນການຂາດທຶນ
98907 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ

989070 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ
9890700 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ

990 ໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9901 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

99010 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
990100 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

9901000 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9902 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

99020 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
990200 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

9902000 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9904 ດອກເບ້ຍທວງຍາກທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ

99041 ສິນເຊືື່ອ ເພືື່ອ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ
990411 ທຶນທະນາຄານຈັດສັນໃຫ້

9904111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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9904112 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
9904113 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

990414 ບັນຊີຕິດຕາມດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກສິນເຊືື່ອຕາມລະດ ການ
9904141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
9904142 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
9904143 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

990416 ບັນຊີຕິດຕາມດອກເບ້ຍນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
9904161 ບັນຊີຕິດຕາມດອກເບ້ຍນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
9904162 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
9904163 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

990418 ດ້ວຍແຫ ື່ງທຶນອືື່ນໆ
9904181 ໜຶື່ງປີລົງມາ
9904182 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
9904183 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

99045 ສິນເຊືື່ອແຫ ື່ງທຶນອືື່ນໆ
990451 ໜຶື່ງປີລົງມາ

9904510 ໜຶື່ງປີລົງມາ
990452 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9904520 ເກີນໜຶື່ງປີຂືັ້ນໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
990453 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ

9904530 ເກີນຫ້າປີຂືັ້ນໄປ
9906 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າເປັນການຂາດທຶນ

99060 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າເປັນການຂາດທຶນ
990600 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າເປັນການຂາດທຶນ

9906000 ຕົັ້ນທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າເປັນການຂາດທຶນ
9907 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ

99070 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ
990700 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ

9907000 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫ ັງທີື່ບໍື່ໄດ້ຈົດເຂົັ້າບັນຊີລາຍຮັບ
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