ຜງບນຊີທະນາຄານທຸລະກິດ
ຂັ້ ນ

ຂັ້ ນ

ຂັ້ ນ

ຂັ້ ນ

ຂັ້ ນ

I

II

III

IV

V

(ອັບເດດເດືອນ 2/2015)

ເລກບນຊີ

ຊືື່ບັນຊີ

ປະເພດ I : ຊບສິນຂອງທະນາຄານ
ໝວດທີ1 : ເງິນສົດ ແລະ ໜີັ້ຕັ້ອງຮບຈາກທະນາຄານອື່ນ
110

ເງິນສົດ ຫື ຖືວ່າເງິນສົດ

1101

ເງິນສົດ

11011
110110

ເງິນສົດໃນຄັງ
ເງິນສົດໃນຄັງ

1101100 ເງິນສົດໃນຄັງ

11012
110120

ເງິນສົດໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ
ເງິນສົດໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ

1101200 ເງິນສົດໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ

11013
110130

ເງິນສົດໃນເຄືອ
ື່ ງ ATM
ເງິນສົດໃນເຄືອ
ື່ ງ ATM

1101300 ເງິນສົດໃນເຄືອ
ື່ ງ ATM

11016
110160

ເງິນສົດກໍາລັງເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ
ເງິນສົດກໍາລັງເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ

1101600 ເງິນສົດກໍາລັງເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ

1103

ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ

11031
110310

ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆໃນຄັງ(ສາງ) ຂອງທະນາຄານ
ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆໃນຄັງ(ສາງ) ຂອງທະນາຄານ

1103100 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆໃນຄັງ(ສາງ) ຂອງທະນາຄານ

11032
110320

ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ
ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ

1103200 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ໃນຄັງຂອງໜ່ວຍບໍລິການຍ່ອຍ

11033
110330

ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ຝາກໄວ້ນໍາບ່ອນອືນ
ື່
ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ຝາກໄວ້ນໍາບ່ອນອືນ
ື່

1103300 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ຝາກໄວ້ນໍາບ່ອນອືນ
ື່

11034
110340

ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ຢໃູ່ ນລະຫວ່າງການປຸງແຕູ່ງ
ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ຢໃູ່ ນລະຫວ່າງການປຸງແຕູ່ງ

1103400 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ຢໃູ່ ນລະຫວ່າງການປຸງແຕູ່ງ

11036
110360

ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ກໍາລັງເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ
ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ກໍາລັງເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ

1103600 ຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ ກໍາລັງເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ

1108
11081

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບຢໃູ່ ນຄັງ
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110810

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບຢໃູ່ ນຄັງ

1108100 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບຢໃູ່ ນຄັງ

11083
110830

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບກໍາລັງສົງື່ ໄປຮຽກເກັບ
ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບກໍາລັງສົງື່ ໄປຮຽກເກັບ

1108300 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບກໍາລັງສົງື່ ໄປຮຽກເກັບ

11086
110860

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບກໍາລັງເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ
ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບກໍາລັງເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ

1108600 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບກໍາລັງເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ

112

ເງິນຝາກ

1121

ເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານກາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

11211
112111
112113
112114

ເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານແຫູ່ງ ສປປລາວ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

1121110 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ

1121130 ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

1121141 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາ 1 ອາທິດ
1121142 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາ 2 ອາທິດ
1121143 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາ 1 ເດືອນ
112115

1121144 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາ 2 ເດືອນ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ

1121151 3ເດືອນ

1121152 6 ເດືອນ

1121153 12 ເດືອນ
1121154 24 ເດືອນ
112116
112117

1121155 ເກີນ 24 ເດືອນ
ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ

1121160 ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ
ຕິດຕາມເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ

1121170 ຕິດຕາມເງິນຝາກທຶນຈົດທະບຽນ

11212
112121
112123
112124

ເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

1121210 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ

1121230 ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

1121241 ເງິນຝາກເພືອ
ື່ ຮຽກ ( Call )
112125

1121242 ເງິນຝາກຂ້າມຄືນ ( Overnight )
ເງິນຝາກມີກໍານົດ

1121251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
112126

1121252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ

1121260 ເງິນຝາກແຮບັງຄັບ
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112127

ເງິນຝາກຄໍັ້າປະກັນ

1121270 ເງິນຝາກຄໍັ້າປະກັນ

1122

ເງິນຝາກຢສ
ູ່ ະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

11220
112200

ເງິນຝາກຢສ
ູ່ ະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ
ເງິນຝາກຢສ
ູ່ ະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

1122000 ເງິນຝາກຢສ
ູ່ ະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

1123

ເງິນຝາກຢຄ
ູ່ ັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

11230
112300

ເງິນຝາກຢຄ
ູ່ ັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
ເງິນຝາກຢຄ
ູ່ ັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

1123000 ເງິນຝາກຢຄ
ູ່ ັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

1127

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

11271
112711
112712

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານແຫູ່ງສປປລາວ

1127110 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານແຫູ່ງສປປລາວ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ

1127120 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ

11272
112720

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢສ
ູ່ ະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢສ
ູ່ ະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວຄ້າງຮັບ

1127200 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢສ
ູ່ ະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວຄ້າງຮັບ

11273
112730

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢຄ
ູ່ ັງເງິນແຫູ່ງຊາດຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢຄ
ູ່ ັງເງິນແຫູ່ງຊາດຄ້າງຮັບ

1127300 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢຄ
ູ່ ັງເງິນແຫູ່ງຊາດຄ້າງຮັບ

113

ເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກຢ
້ ືມ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ

1131

ເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານອືນ
ື່

11311
113111
113113
113114
113115

ເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

1131110 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ

1131130 ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

1131140 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ

1131151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1131152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1131153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11312
113121
113123
113124

ເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

1131210 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ

1131230 ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

1131241 ເງິນຝາກເພືອ
ື່ ຮຽກ
1131242 ເງິນຝາກຂ້າມຄືນ
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113125

ເງິນຝາກມີກໍານົດ

1131251 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1131252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1131253 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1132

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່

11321
113211
113212
113213

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

1132110 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນໃຫ້ກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ

1132120 ເງິນໃຫ້ກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຕາມສໍານວນຂໍກຢ
້ ືມຂອງບຸກຄົນທີສາມ

1132131 ໜຶື່ງປີລົງມາ (ໄລຍະສັນ
ັ້ )

1132132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ (ໄລຍະກາງ)
113215

1132133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ (ໄລຍະຍາວ)
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

1132151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1132152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1132153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11322
113221
113222
113223

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

1132210 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນໃຫ້ກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ

1132220 ເງິນໃຫ້ກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຕາມສໍານວນຂໍກຢ
້ ືມຂອງບຸກຄົນທີສາມ

1132231 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1132232 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
113225

1132233 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

1132251 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1132252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1132253 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1137

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ຄ້າງຮັບ

11371
113711

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກທ
້ ະນາຄານອືນ
ື່ ຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1137111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1137112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
113712

1137113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານຕ່າງປະເທດ

1137121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1137122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1137123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11372
113721

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
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1137211 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1137212 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
113722

1137213 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

1137221 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1137222 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1137223 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

114

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

1141

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

11411
114110

ເງິນໃຫ້ກເ້ ປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນໃຫ້ກເ້ ປັນປະຈໍາວັນ

1141100 ເງິນໃຫ້ກເ້ ປັນປະຈໍາວັນ

11415
114150

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ ( ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ )
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ ( ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ )

1141500 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ ( ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ )

1142

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

11421
114210

ເງິນໃຫ້ກເ້ ປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນໃຫ້ກເ້ ປັນປະຈໍາວັນ

1142100 ເງິນໃຫ້ກເ້ ປັນປະຈໍາວັນ

11425
114250

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ ( ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ )
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ ( ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ )

1142500 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ ( ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ )

1147

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນຄ້າງຮັບ

11471
114711

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1147111 ປະຈໍາວັນ

1147115 ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ
11472

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
114721

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1147211 ປະຈໍາວັນ
1147215 ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ

116

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່
1161

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືອ
ື່ ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
11610

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືອ
ື່ ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
116100

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືອ
ື່ ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1161000 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືອ
ື່ ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

1162

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືອ
ື່ ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
11620

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືອ
ື່ ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
116200

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືອ
ື່ ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1162000 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ເພືອ
ື່ ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

1167

ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ຄ້າງຮັບ
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11671

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
116710

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1167100 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

11672

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
116720

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1167200 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

118

ໝີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່
1181

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່
11811

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
118111

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

118112

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເບີກເກີນບັນຊີ

118113

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຕາມສໍານວນຂໍກຢ
້ ືມບຸກຄົນທີສາມ
1181131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1181133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

118115

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
1181151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1181153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11812

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
118121

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

118122

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເບີກເກີນບັນຊີ

118123

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຕາມສໍານວນຂໍກຢ
້ ືມບຸກຄົນທີສາມ
1181231 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181232 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1181233 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

118125

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
1181251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1181253 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11817

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ຄ້າງຮັບ
118171

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1181711 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181712 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1181713 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

118172

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1181721 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1181722 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
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1181723 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
1184

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
11841

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
118411

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມປະຈໍາວັນ

118415

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ (ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)

11842

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
118421

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມປະຈໍາວັນ

118425

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ (ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)

11847

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນຄ້າງຮັບ
118471

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1184711 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມປະຈໍາວັນ
1184715 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ (ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)

118472

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1184721 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມປະຈໍາວັນ
1184725 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ (ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)

1186

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່
11861

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

11862

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານຄ່າງປະເທດ

11867

ດອກເບ້ຍຈ່າຍລວງໜ້າໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່ ຄ້າງຮັບ
118671

ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

118672

ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານຄ່າງປະເທດ

119

ໜີັ້ທວງຍາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
1191

ໜີັ້ຕາໍື່ ກ່ວາມາດຖານ
11912

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ທວງຍາກ
119121

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1191211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191212 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1191213 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119122

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1191221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191222 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1191223 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11914

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
119141

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1191411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191412 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1191413 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119142

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
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1191421 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191422 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1191423 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
11916

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ທວງຍາກ
119161

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1191611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191612 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1191613 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119162

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1191621 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1191622 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1191623 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1192

ໜີັ້ສົງໃສ
11922

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ທວງຍາກ
119221

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1192211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192212 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1192213 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119222

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1192221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192222 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1192223 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11924

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
119241

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1192411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192412 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1192413 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119242

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1192421 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192422 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1192423 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11926

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ທວງຍາກ
119261

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1192611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1192612 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1192613 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119262

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1192621 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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1192622 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1192623 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
1193

ໜີັ້ສນ
11932

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມທະນາຄານອືນ
ື່ ທວງຍາກ
119321

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1193211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193212 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1193213 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119322

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1193221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193222 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1193223 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11934

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
119341

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1193411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193412 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1193413 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119342

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1193421 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193422 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1193423 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11936

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ທວງຍາກ
119361

ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1193611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193612 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1193613 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119362

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1193621 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1193622 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1193623 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1197

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ທວງຍາກ
11972

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກເງິນໃຫ້ກຢ
້ ຶມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ທວງຍາກ
119721

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກແ
້ ກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1197211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197212 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1197213 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119722

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກແ
້ ກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1197221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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1197222 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1197223 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
11974

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
119741

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1197411 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197412 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1197413 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119742

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1197421 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197422 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1197423 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11976

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ທວງຍາກ
119761

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1197611 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197612 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1197613 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119762

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1197621 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1197622 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1197623 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1199

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງໜີັ້ທວງຍາກ
11991

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງໜີັ້ຕໍື່າກ່ວາມາດຖານ
119912

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1199121 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119913

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1199131 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119914

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1199141 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199142 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199143 ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

119915

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1199151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
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119916

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ
1199161 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199162 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199163 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119917

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ຕ່າງປະເທດ
1199171 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199172 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199173 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11992

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ສົງໃສ
119922

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ
1199221 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199222 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199223 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119923

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ຕ່າງປະເທດ
1199231 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199232 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199233 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119924

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1199241 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199242 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199243 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119925

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1199251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199253 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119926

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ
1199261 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199262 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199263 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119927

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ຕ່າງປະເທດ
1199271 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199272 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199273 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

11993

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ສນ
119932

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ
1199321 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199322 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199323 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
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119933

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ຕ່າງປະເທດ
1199331 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199332 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199333 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119934

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
1199341 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199342 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199343 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

119935

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
1199351 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199352 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199353 ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

119936

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ
1199361 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199362 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
119963

119937

ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ທະນາຄານອືນ
ື່ ຕ່າງປະເທດ

1199371 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1199372 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1199373 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ໝວດທີ 2 : ໜີັ້ຕັ້ອງຮບຈາກລູກຄັ້າ
120

ສິນເຊືອ
ື່ ປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າ

1201

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

12011
120111
120118

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ
ຊືຫ
ັ້ ຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືຫ
ັ້ ຼຸດ

1201110 ຊືຫ
ັ້ ຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືຫ
ັ້ ຼຸດ
ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືນ
ື່ ໆ

1201180 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືນ
ື່ ໆ

12017
120171
120178

ດອກເບ້ຍຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍ ຊືຫ
ັ້ ຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືຫ
ັ້ ຼຸດ

1201710 ດອກເບ້ຍ ຊືຫ
ັ້ ຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືຫ
ັ້ ຼຸດ
ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືນ
ື່ ໆ

1201780 ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືນ
ື່ ໆ

1202

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ

12021
120211

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ຜຊ
້ ຢ
ືັ້ ຕ
ູ່ ່າງປະເທດ

1202111 ໜຶື່ງປີລົງມາ (ໄລຍະສັນ
ັ້ )

1202112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ (ໄລຍະກາງ)
120212

1202113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ຜສ
້ ງົື່ ອອກ
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1202121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1202122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120213

1202123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມການຄ້າແກູ່ຜທ
້ ີື່ບຕ
ໍື່ ງັັ້ ຢລ
ູ່ າວ

1202131 ໜຶື່ງປິລົງມາ

1202132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120218

1202133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກອືນ
ື່ ໆ

1202181 ໜຶື່ງປິລົງມາ

1202182 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1202183 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12027
120271

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກຄ້າງຮັບ
ດອກເບັຍ
ັ້ ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ຜຊ
້ ຢ
ືັ້ ຕ
ູ່ ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ

1202711 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1202712 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
120272

1202713 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະຍາວ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ຜສ
້ ງົື່ ອອກຄ້າງຮັບ

1202721 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1202722 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
120273

1202723 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະຍາວ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມການຄ້າແກູ່ຜທ
້ ີື່ບຕ
ໍື່ ງັັ້ ຢລ
ູ່ າວຄ້າງຮັບ

1202731 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1202732 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
120278

1202733 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະຍາວ
ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກອືນ
ື່ ໆຄ້າງຮັບ

1202781 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1202782 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ

1202783 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະຍາວ

1203

ສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມ

12031
120311

ສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມ
ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການຂາຍຜ່ອນ

1203111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1203112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120312

1203113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປ

1203121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1203122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120313

1203123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ

1203131 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1203132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120314

1203133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ຕາມລະດການ
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1203141 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1203142 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120315

1203143 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫາກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີກໍານົດ ລວມທັງ
ພັນທະບັດລັດຖະບານເປັນຫັກຄໍັ້າປະກັນ
1203151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1203152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

120316

1203153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການດໍາເນີນງານລວມຂອງຜປ
້ ະກອບການ

1203161 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1203162 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120317

1203163 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການນໍາເຂົາັ້

1203171 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1203172 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120318

1203173 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມອືນ
ື່ ໆ

1203181 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1203182 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1203183 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12037
120371

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການຂາຍຜ່ອນຄ້າງຮັບ

1203711 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1203712 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
120372

1203713 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກໄ້ ລຍະຍາວ

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປຄ້າງຮັບ

1203721 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1203722 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
120373

1203723 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກໄ້ ລຍະຍາວ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດຄ້າງຮັບ

1203731 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1203732 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
120374

1203733 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກໄ້ ລຍະຍາວ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຕາມລະດການຄ້າງຮັບ

1203741 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1203742 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
1203743 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກໄ້ ລຍະຍາວ
120375

ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫາກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີກໍານົດລວມ
ທັງພັນທະບັດຂອງລັດເປັນຫັກປະກັນຄ້າງຮັບ
1203751 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1203752 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
120376

1203753 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກໄ້ ລຍະຍາວ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການດໍາເນີນງານລວມຂອງຜປ
້ ະກອບການຄ້າງຮັບ
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1203761 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1203762 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
120377

1203763 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກໄ້ ລຍະຍາວ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການນໍາເຂົາັ້ ຄ້າງຮັບ

1203771 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1203772 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
120378

1203773 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກໄ້ ລຍະຍາວ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມອືນ
ື່ ໆຄ້າງຮັບ

1203781 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະສັນ
ັ້

1203782 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໄລຍະກາງ
1203783 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກໄ້ ລຍະຍາວ

1204

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

12041
120411

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ຶມດ້ວຍແຫລ່ງທຶນທີື່ທະນາຄານໄດ້ຮັບຈັດສັນ

1204111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1204112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120418

1204113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມດ້ວຍແຫລ່ງທຶນອືນ
ື່ ໆຂອງທະນາຄານ

1204181 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1204182 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1204183 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12047
120471

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມດ້ວຍແຫລ່ງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈັດສັນຄ້າງຮັບ

1204711 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1204712 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120478

1204713 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມດ້ວຍແຫລ່ງທຶນອືນ
ື່ ໆຂອງທະນາຄານຄ້າງຮັບ

1204781 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1204782 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1204783 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1205

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການເຄຫະສະຖານ

12051
120511

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການເຄຫະສະຖານ
ປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜລ
້ ົງທຶນ (ຢເູ່ ອງ ຫື ໃຫ້ຜອ
້ ນ
ືື່ ເຊົາື່ )

1205111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1205112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120512

1205113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜດ
້ ໍາເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມມະຊັບ (ເພືອ
ື່ ຂາຍ)

1205121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1205122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
12057

1205123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການເຄຫະສະຖານຄ້າງຮັບ
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120571

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜລ
້ ົງທຶນ

1205711 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1205712 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
120572

1205713 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜດ
້ ໍາເນີນທຸລະກິດ

1205721 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1205722 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1205723 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1206

ສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າ

12061
120611
120612
120613

ສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າ
ໜຶື່ງປີລົງມາ

1206110 ໜຶື່ງປີລົງມາ
ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

1206120 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1206130 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12067
120671
120672
120673

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ ປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າຄ້າງຮັບ
ໜຶື່ງປີລົງມາ

1206710 ໜຶື່ງປີລົງມາ
ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

1206720 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1206730 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1207

ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

12070
120700
120771

ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

1207000 ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄ້າງຮັບ

1207710 ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄ້າງຮັບ

123

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

1231

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

12311
123110

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

1231100 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

12315
123151
123152

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
ໜຶື່ງປີລົງມາ

1231510 ໜຶື່ງປີລົງມາ
ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

1231520 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

1237
12371

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
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123710

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

1237100 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

12375
123750

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

1237500 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

124

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

1241

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

12411
124110

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

1241100 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

12415
124150

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ ( ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ )
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ ( ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ )

1241500 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ ( ບໍເື່ ກີນໜຶື່ງເດືອນ )

1247

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

12471
124710

ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

1247100 ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

12475
124750

ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

1247500 ດອກເບ້ຽຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

126

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າ

1261

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າ

12610
126100

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າ
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າ

1261000 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າ

1267

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

12670
126700

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

1267000 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ

128

ໜີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່

1281

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

12811
128111
128118
12817
128171
128178
1282

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ
ຊືຫ
ັ້ ຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືຫ
ັ້ ຼຸດ
ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືນ
ື່ ໆ
ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍຊືຫ
ັ້ ຼຸດ ແລະ ທີື່ຖືວ່າຊືຫ
ັ້ ຼຸດ
ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືນ
ື່ ໆ
ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ

12821
128211

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ຜຊ
້ ຢ
ືັ້ ຕ
ູ່ ່າງປະເທດ

1282111 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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1282112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128212

1282113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ຜສ
້ ງົື່ ອອກ

1282121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1282122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128213

1282123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມການຄ້າແກູ່ຜບ
້ ຕ
ໍື່ ງັັ້ ຢລ
ູ່ າວ

1282131 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1282132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128218

1282133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກອືນ
ື່ ໆ

1282181 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1282182 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1282183 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12827
128271

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກ້ຜຊ
້ ຢ
ືັ້ ຕ
ູ່ ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ

1282711 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1282712 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128272

1282713 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ຜສ
້ ງົື່ ອອກຄ້າງຮັບ

1282721 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1282722 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128273

1282723 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມການຄ້າແກູ່ຜທ
້ ີື່ບຕ
ໍື່ ງັັ້ ຢລ
ູ່ າວຄ້າງຮັບ

1282731 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1282732 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128278

1282733 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກອືນ
ື່ ໆຄ້າງຮັບ

1282781 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1282782 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1282783 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1283

ສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມ

12831
128311

ສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມ
ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການຂາຍຜ່ອນ

1283111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128312

1283113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປ

1283121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1283123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
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128313

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ

1283131 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128314

1283133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ຕາມລະດການ

1283141 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283142 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128315

1283143 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫາກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີກໍານົດ ລວມທັງ
ພັນທະບັດລັດຖະບານເປັນຫັກຄໍັ້າປະກັນ
1283151 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ

128316

1283153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ດໍາເນີນງານລວມຂອງຜປ
້ ະກອບການ

1283161 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283162 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128317

1283163 ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ການນໍາເຂົາັ້

1283171 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283172 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128318

1283173 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມອືນ
ື່ ໆ

1283181 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283182 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1283183 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12837
128371

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຕຄັງເງິນລວມຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍສິນ້ຊອ
ືື່ ເພືອ
ື່ ການຂາຍຜ່ອນຄ້າງຮັບ

1283711 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283712 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128372

1283713 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປຄ້າງຮັບ

1283721 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283722 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128373

1283723 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດຄ້າງຮັບ

1283731 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283732 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128374

1283733 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຕາມລະດການຄ້າງຮັບ

1283741 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283742 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1283742 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
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128375

ດອກເບ້ຍເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫາກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີກໍານົດ ລວມ
ທັງພັນທະບັດລັດຖະບານເປັນຫັກຄໍັ້າປະກັນຄ້າງຮັບ
1283751 ໜຶື່ງປີລົງມາ
1283752 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ

128376

1283753 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ດໍາເນີນງານລວມຂອງຜປ
້ ະກອບການຄ້າງຮັບ

1283761 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283762 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128377

1283763 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ການນໍາເຂົາັ້ ຄ້າງຮັບ

1283771 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283772 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128378

1283773 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມອືນ
ື່ ໆຄ້າງຮັບ

1283781 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1283782 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128383

1284

ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

12841
128411

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມດ້ວຍແຫື່ງທຶນທີື່ທະນາຄານໄດ້ຮັບຈັດສັນ

1284111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1284112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128418

1284113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມດ້ວຍແຫື່ງທຶນອືນ
ື່ ໆຂອງທະນາຄານ

1284181 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1284182 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1284183 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12847
128471

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມດ້ວຍແຫື່ງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈັດສັນຄ້າງຮັບ

1284711 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1284712 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128478

1284713 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມດ້ວຍແຫື່ງທຶນອືນ
ື່ ໆຂອງທະນາຄານຄ້າງຮັບ

1284781 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1284782 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1284783 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1285

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານ

12851
128511

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານ
ປູ່ອຍໃຫ້ແກູ່ຜລ
້ ົງທຶນ (ຢເູ່ ອງ ຫື ໃຫ້ຜອ
້ ນ
ືື່ ເຊົາື່ )

1285111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1285112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1285113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
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128512

ປູ່ອຍໃຫ້ຜດ
້ ໍາເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ເພືອ
ື່ ຂາຍ)

1285121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1285122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1285123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12857
128571

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານປູ່ອຍໃຫ້ຜລ
້ ົງທຶນຄ້າງຮັບ

1285711 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1285712 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
128572

1285713 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານປູ່ອຍໃຫ້ຜດ
້ ໍາເນີນທຸລະກິດຄ້າງຮັບ

1285721 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1285722 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
1285723 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1286

ສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າ

12861
128611
128612
128613
12867
128671
128672
128673
1287

ສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າ
ໜຶື່ງປີລົງມາ
ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ ປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າຄ້າງຮັບ
ໜຶື່ງປີລົງມາ
ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
ເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

12877
128770

ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຄ້າງຮັບ
ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຄ້າງຮັບ

1287700 ດອກເບ້ຍເງິນເບີກເກີນບັນຊີຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຄ້າງຮັບ

1288

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

12883
128831
128835

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

1288351 ໜຶື່ງປີລົງມາ
128837

1288352 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປແຕູ່ບເໍື່ ກີນ 5 ປີ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນຄ້າງຮັບ

1288371 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
1288372 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

12884
128841
128845
128847

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ (ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນຄ້າງຮັບ

1288471 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

1288475 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ (ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)
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12886
128861
128867
129

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າ
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າ

1291

ໜີັ້ຕໍື່າກ່ວາມາດຖານ

12911
129111

ສິນເຊືອ
ື່ ປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າທວງຍາກ
ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າທວງຍາກ

1291111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129112

1291113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກທວງຍາກ

1291121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129113

1291123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມ

1291131 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129114

1291133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

1291141 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291142 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129115

1291143 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານທວງຍາກ

1291151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129116

1291153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

1291161 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291162 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129117

1291163 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກເ້ ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ

1291171 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291172 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1291173 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12912
129121

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ

1291211 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291212 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1291213 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12913
129131

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
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1291311 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291312 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1291313 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12914
129141

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າທວງຍາກ
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າທວງຍາກ

1291411 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1291412 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1291423 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1292

ໜີັ້ສົງໃສ

12921
129211

ສິນເຊືອ
ື່ ປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າທວງຍາກ
ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າທວງຍາກ

1292111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1292112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129212

1292113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກທວງຍາກ

1292121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1292122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129213

1292123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມທວງຍາກ

1292131 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1292132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129214

1293133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກທວງຍາກ

1292141 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1292142 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129215

1292143 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານທວງຍາກ

1292151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1292152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129216

1292153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

1292161 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1292162 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129217

1292163 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກເ້ ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ

1292171 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1292172 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1292173 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12922
129221

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ

1292211 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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1292212 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1292213 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12923
129231

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ

1292311 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1292312 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1292313 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12924
129241

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າ
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າ

1292411 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1292412 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1292413 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1293

ໜີັ້ສນ

12931
129311

ສິນເຊືອ
ື່ ປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າທວງຍາກ
ໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າທວງຍາກ

1293111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129312

1293113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກທວງຍາກ

1293121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129313

1293123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມທວງຍາກ

1293131 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129314

1293133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກທວງຍາກ

1293141 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293142 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129315

1293143 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານທວງຍາກ

1293151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129316

1293153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

1293161 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293162 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129317

1293163 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນໃຫ້ກເ້ ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ

1293171 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293172 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
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1293173 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12932
129321

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນທວງຍາກ

1293211 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293212 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1293213 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12933
129331

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ

1293311 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293312 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1293313 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12934
129341

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າທວງຍາກ
ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າທວງຍາກ

1293411 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1293412 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1293413 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

1297

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າ

12971
129711

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກສິນເຊືອ
ື່ ປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າທວງຍາກ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າທວງຍາກ

1297111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1297112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129712

1297113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກທວງຍາກ

1297121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1297122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129713

1297123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມທວງຍາກ

1297131 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1297132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129714

1297133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກທວງຍາກ

1297141 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1297142 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129715

1297143 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ການເຄຫາສະຖານທວງຍາກ

1297151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1297152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129716

1297153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າທວງຍາກ

1297161 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1297162 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
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1297163 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12973
129731

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າວົງການການເງິນ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າວົງການການເງິນ

1297311 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1297312 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

1297313 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12974
129741

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນທວງຍາກ

1297411 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1297412 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

1297413 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12976
129761

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າທວງຍາກ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ລກຄ້າທວງຍາກ

1297611 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1297612 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

1297613 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12977
129770

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ

1297700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີທວງຍາກ

1298

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບປີ 1999 ຄືນຫລັງທວງຍາກ

12980
129800

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບປີ 1999 ຄືນຫລັງທວງຍາກ
ໜີັ້ຕ້ອງຮັບປີ 1999 ຄືນຫລັງທວງຍາກ

1298000 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບປີ 1999 ຄືນຫລັງທວງຍາກ

1299

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ

12991
129911

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງໜີັ້ຕໍື່າກ່ວາມາດຖານໃຫ້ລກຄ້າທວງຍາກ
ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

1299111 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299112 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129912

1299113 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ

1299121 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299122 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129913

1299123 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມ

1299131 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299132 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129914

1299133 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

1299141 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299142 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1299143 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

Page 26

129915

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການເຄຫາສະຖານ

1299151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129916

1299153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ

1299161 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299162 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129917

1299163 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

1299171 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299172 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129918

1299173 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

1299181 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299182 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129919

1299183 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັັ້ກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

1299191 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299192 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1299193 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12992
129921

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງໜີັ້ສົງໃສ
ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

1299211 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299212 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129922

1299213 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ

1299221 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299222 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129923

1299223 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມ

1299231 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299232 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129924

1299233 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ

1299241 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299242 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129925

1299243 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານ

1299251 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1299253 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
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129926

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ

1299261 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299262 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129927

1299263 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ

1299271 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299272 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129928

1299273 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

1299281 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299282 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

129929

1299283 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັັ້ກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

1299291 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299292 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1299293 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12993
129931

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມນຄ່າຂອງໜີັ້ສນ
ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ

1299311 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299312 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129932

1299313 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ

1299321 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299322 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129933

1299323 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມ

1299331 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299332 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129934

1299333 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ

1299341 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299342 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129935

1299343 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ເຄຫະສະຖານ

1299351 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299352 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129936

1299353 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ

1299361 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299362 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1299363 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
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129937

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນໃຫ້ກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ

1299371 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299372 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129938

1299373 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

1299381 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299382 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
129939

1299383 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັັ້ກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

1299391 ໜຶື່ງປີລົງມາ

1299392 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
1299393 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

12998
129980

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ປີ99 ຄືນຫລັງ
ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ປີ99 ຄືນຫລັງ

1299800 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ປີ99 ຄືນຫລັງ

ໝວດທີ 3 : ເງິນລົງທຶນໃນຫກຊບ ແລະ ຊບສິນອື່ນໆ
130

ເງິນລົງທຶນໃນຫັກຊັບ
1301

ຫັກຊັບຊືໂັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ
13011

ຫັກຊັບຊືໂັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ
130111

ຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
1301110 ຈາກທະນາຄານອືນ
ື່

130112

ຈາກລກຄ້າ
1301120 ຈາກລກຄ້າ

13017

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
130171

ຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
1301710 ຈາກທະນາຄານອືນ
ື່

130172

ຈາກລກຄ້າ
1301720 ຈາກລກຄ້າ

1302

ຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າ
13021

ຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທີື່ໄດ້ຊມ
ືັ້ າ
130211

ຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1302111 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302112 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302113 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1302114 ຮຸນ
້ ທຶນຕົນເອງ

130212

ຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1302121 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302122 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302123 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
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13025

ຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
130251

ຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1302511 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302512 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302513 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1302514 ຮຸນ
້ ທຶນຕົນເອງ

130252

ຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1302521 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302522 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302523 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

130257

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມຄ້າງຮັບ
1302571 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1302572 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13026

ຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທີື່ໄດ້ກຢ
້ ືມມາ
130261

ຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1302611 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302612 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302613 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1302614 ຮຸນ
້ ທຶນຕົນເອງ

130262

ຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1302621 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1302622 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1302623 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

1303

ຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ (ຫັກຊັບຝາກໝນ)
13031

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້
130311

ຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303111 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303112 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303113 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1303114 ຮຸນ
້ ທຶນຕົນເອງ

130312

ຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1303121 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303122 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303123 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

13035

ຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
130351

ຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303511 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303512 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303513 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
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1303514 ຮຸນ
້ ທຶນຕົນເອງ
130352

ຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1303521 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303522 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303523 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

130357

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມຄ້າງຮັບ
1303571 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303572 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13037

ດອກເບ້ຍ ແລະ ເງິນປັນຜົນຈາກຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍຄ້າງຮັບ
130371

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
1303711 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303712 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ

130372

ເງິນປັນຜົນຄ້າງຮັບ
1303721 ເງິນປັນຜົນຈາກຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303722 ເງິນປັນຜົນຈາກຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13039

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ
130391

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1303911 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303912 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303913 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ
1303914 ຮຸນ
້ ທຶນຕົນເອງ

130392

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1303921 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1303922 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
1303923 ຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຜັນແປ

1304

ຫັກຊັບລົງທຶນ
13041

ຫັກຊັບລົງທຶນທີື່ໄດ້ຊືັ້
130411

ຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1304111 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304112 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130412

ຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1304121 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304122 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

13045

ຫັກຊັບລົງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
130451

ຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1304511 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304512 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130452

ຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1304521 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
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1304522 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
130457

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
1304571 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1304572 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13046

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຫັກຊັບລົງທຶນທີື່ເປັນທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
130461

ຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1304611 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304612 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130462

ຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1304621 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304622 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

13047

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫັກຊັບລົງທຶນ
130471

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1304711 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304712 ດອກເບ້ຍຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130472

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
1304721 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
1304722 ດອກເບ້ຍຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ

13049

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບລົງທຶນ
130491

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ
1304911 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304912 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

130492

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
1304921 ພັນທະບັດຂອງລັດ ແລະ ຫັກຊັບປະເພດດຽວກັນ
1304922 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

1305

ພັນທະບັດປະກອບທຶນ
13051

ພັນທະບັດປະກອບທຶນ
130510

ພັນທະບັດປະກອບທຶນ
1305100 ພັນທະບັດປະກອບທຶນ
1305700 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດປະກອບທຶນ

1306

ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
13061

ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
130610

ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
1306100 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

13067

ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
130670

ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
1306700 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

13069

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
130690

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
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1306900 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
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
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫາດຫັກ

13113

ຊັບ
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫາດຫັກ

131130

ຊັບ
1311300

13118

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫາດຫັກ
ຊັບ
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ

131180

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ
1311800 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ

1319

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເອກະສານອະນຸພັນທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂ
13191

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບັຍ
ັ້
131910

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບັຍ
ັ້
1319100 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາດອກເບັຍ
ັ້

13192

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ
131920

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ
1319200 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫາດຫັກ

13193

ຊັບ
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫາດຫັກ

131930

ຊັບ
1319300

13198

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ທາງດ້ານດັດສະນີຕະຫາດຫັກ
ຊັບ
ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ

131980

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ
1319800 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ

136

ລກໜີັ້ອນ
ືື່ ໆ
1361

ລກໜີັ້ພາຍນອກ
13611

ອາກອນກໍາໄລມອບລ່ວງໜ້າ
136110

ອາກອນກໍາໄລມອບລ່ວງໜ້າ
1361100 ອາກອນກໍາໄລມອບລ່ວງໜ້າ
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13612

ອາກອນມນຄ່າເພີມ
ື່ ທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ
136120

ອາກອນມນຄ່າເພີມ
ື່ ທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ
1361200 ອາກອນມນຄ່າເພີມ
ື່ ທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ

13613

ພາສີອາກອນອືນ
ື່ ໆທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ
136130

ພາສີອາກອນອືນ
ື່ ໆທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ
1361300 ພາສີອາກອນອືນ
ື່ ໆທີື່ຕ້ອງຮັບຄືນ

13614

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າຕົນ
ັ້ ທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຂອງລັດ
136141

ພັນທະບັດທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
1361411 ຕົນ
ັ້ ທຶນພັນທະບັດແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
1361412 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

136142

ພັນທະບັດຄັງເງິນ
1361421 ຕົນ
ັ້ ທຶນພັນທະບັດຄັງເງິນ
1361422 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດຄັງເງິນ

136143

ພັນທະບັດ ຫື ຮຸນ
້ ກລ
້ ັດຖະບານ
1361431 ຕົນ
ັ້ ທຶນພັນທະບັດ ຫື ຮຸນ
້ ກລ
້ ັດຖະບານ
1361432 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດ ຫື ຮຸນ
້ ກລ
້ ັດຖະບານ

136144

ລ່ວງໜ້າສະຫາກປະຢັດເພືອ
ື່ ການພັດທະນາ
1361441 ລ່ວງໜ້າຕົນ
ັ້ ທຶນສະຫາກປະຢັດເພືອ
ື່ ການພັດທະນາ
1361442 ລ່ວງໜ້າດອກເບ້ຍສະຫາກປະຢັດເພືອ
ື່ ການພັດທະນາ

13615

ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຖອກແລ້ວ
136150

ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຖອກແລ້ວ
1361500 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຖອກແລ້ວ

13616

ເງິນຖຶກຍັກຍອກຈາກພາຍນອກ
136160

ເງິນຖຶກຍັກຍອກຈາກພາຍນອກ
1361600 ເງິນຖຶກຍັກຍອກຈາກພາຍນອກ

13617

ຊັບສິນອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
136171

ຊັບສິນອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
1361710 ຊັບສິນອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ

13618

ລກໜີັ້ພາຍນອກອືນ
ື່ ໆ
136184

ບັນຊີລວມສນຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
1361843 ບັນຊີລວມສນຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

1362

ລກໜີັ້ພາຍໃນ
13621

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ເຄືອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານ
136210

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ເຄືອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານ
1362100 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າເພືອ
ື່ ເຄືອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານ

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 ຫື ສໍານັກງານໃຫຍ່
136251

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສາຂາພາຍໃນປະເທດ
1362510 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສາຂາພາຍໃນປະເທດ

136252

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານຕົວແທນ ແລະ ສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ
1362520 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານຕົວແທນ ແລະ ສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ

136253

ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່
1362530 ເງິນຈ່າຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່

13628

ລກໜີັ້ພາຍໃນອືນ
ື່ ໆ
136280

ລກໜີັ້ພາຍໃນອືນ
ື່ ໆ
1362800 ລກໜີັ້ພາຍໃນອືນ
ື່ ໆ

137

ເຄືອ
ື່ ງໃນສາງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ
1371

ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
13710

ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
137100

ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
1371000 ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

1373

ວັດຖຸອນ
ືື່ ໆ
13731

ສະແຕັມ
137310

ສະແຕັມ
1373100 ສະແຕັມ

13732

ທະນາບັດບໍມ
ື່ ີຄຸນຄ່າຊໍາລະສະສາງ
137320

ທະນາບັດບໍມ
ື່ ີຄຸນຄ່າຊໍາລະສະສາງ
1373200 ທະນາບັດບໍມ
ື່ ີຄຸນຄ່າຊໍາລະສະສາງ

13733

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ຫ້ອງການ
137330

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ຫ້ອງການ
1373300 ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ຫ້ອງການ

13734

ແບບພິມຕ່າງໆ
137340

ແບບພິມຕ່າງໆ
1373400 ແບບພິມຕ່າງໆ

13738

ອືນ
ື່ ໆ (ວັດຖຸເພືອ
ື່ ໃຊ້ເປັນຂອງຂວັນ ແລະ ອືນ
ື່ ໆ)
137380

ອືນ
ື່ ໆ (ວັດຖຸເພືອ
ື່ ໃຊ້ເປັນຂອງຂວັນ ແລະ ອືນ
ື່ ໆ)
1373800 ອືນ
ື່ ໆ (ວັດຖຸເພືອ
ື່ ໃຊ້ເປັນຂອງຂວັນ ແລະ ອືນ
ື່ ໆ)

1376

ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ (ວັດຖຸລາຄາຕໍື່າເພໄວ)
13760

ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ (ວັດຖຸລາຄາຕໍື່າເພໄວ)
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137600

ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ (ວັດຖຸລາຄາຕໍື່າເພໄວ)
1376000 ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ (ວັດຖຸລາຄາຕໍື່າເພໄວ)

1378

ອືນ
ື່ ໆ
13780

ອືນ
ື່ ໆ
137800

ອືນ
ື່ ໆ
1378000 ອືນ
ື່ ໆ

1379

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເຄືອ
ື່ ງໃນສາງ
13791

ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
137910

ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
1379100 ຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

13793

ວັດຖຸອນ
ືື່ ໆ
137930

ວັດຖຸອນ
ືື່ ໆ
1379300 ວັດຖຸອນ
ືື່ ໆ

13796

ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ
137960

ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ
1379600 ການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ

13798

ອືນ
ື່ ໆ
137980

ອືນ
ື່ ໆ
1379800 ອືນ
ື່ ໆ

138

ບັນຊີລໍຖ້າສະສາງດ້ານຊັບສິນ
1381

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ລໍຖ້າຮຽກເກັບ
13812

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ລໍຖ້າຮຽກເກັບ
138121

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລກຄ້າໃນທັນທີ
1381211 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381212 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381213 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381214 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381215 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381216 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381217 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆພາຍໃນປະເທດ
1381218 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆຕ່າງປະເທດ

138123

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ຊວ
ົື່ ຄາວ
1381231 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381232 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381233 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381234 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381235 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381236 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381237 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆພາຍໃນປະເທດ
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1381238 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆຕ່າງປະເທດ
138126

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົງື່ ຄືນ
1381260 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົງື່ ຄືນ

13813

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບກໍາລັງສົງື່ ໄປຮຽກເກັບ
138131

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລກຄ້າແລ້ວ
1381311 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381312 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381313 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381314 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381315 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381316 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381317 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆພາຍໃນປະເທດ
1381318 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆຕ່າງປະເທດ

138133

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ຊວ
ົື່ ຄາວ
1381331 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381332 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381333 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381334 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381335 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381336 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381337 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆພາຍໃນປະເທດ
1381338 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆຕ່າງປະເທດ

138136
13815

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍກໍາລັງສົງື່ ໄປຮຽກເກັບຄືນ
ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບຖຶກປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົງື່ ຄືນໃຫ້ລກຄ້າ

138151

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລກຄ້າແລ້ວ
1381511 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381512 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381513 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381514 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381515 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
1381516 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381517 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆພາຍໃນປະເທດ
1381518 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆຕ່າງປະເທດ

138152

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບທີື່ໄດ້ຮັບໄວ້ຊວ
ົື່ ຄາວ
1381521 ແຊັກພາຍໃນປະເທດ
1381522 ແຊັກຕ່າງປະເທດ
1381523 ມັງດາໄປສະນີລາວ
1381524 ມັງດາໄປສະນີຕ່າງປະເທດ
1381525 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ
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1381526 ໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າຕ່າງປະເທດ
1381527 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆພາຍໃນປະເທດ
1381528 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບອືນ
ື່ ໆຕ່າງປະເທດ
13816

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົງື່ ຄືນ
138160

ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົງື່ ຄືນ
1381600 ໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບປະຕິເສດຈ່າຍລໍຖ້າສົງື່ ຄືນ
ສ່ວນຂາດທຶນບົມ
ື່ ຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊືງື່ ເຫດການບໍື່

1384

ທັນສີນ
ັ້ ສຸດ
ສ່ວນຂາດທຶນບົມ
ື່ ຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊືງື່ ເຫດການບໍື່

13840

ທັນສີນ
ັ້ ສຸດ
ສ່ວນຂາດທຶນບົມ
ື່ ຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊືງື່ ເຫດການບໍື່

138400

ທັນສີນ
ັ້ ສຸດ
1384000

ສ່ວນຂາດທຶນບົມ
ື່ ຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊືງື່ ເຫດການບໍື່
ທັນສີນ
ັ້ ສຸດ
ສ່ວນຂາດທຶນບົມ
ື່ ຊ້ອນຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶງື່ ເຫດສີນ
ັ້ ການ

1385

ສຸດແລ້ວ
ສ່ວນຂາດທຶນບົມ
ື່ ຊ້ອນຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶງື່ ເຫດສີນ
ັ້ ການ

13850

ສຸດແລ້ວ
ສ່ວນຂາດທຶນບົມ
ື່ ຊ້ອນຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶງື່ ເຫດສີນ
ັ້ ການ

138500

ສຸດແລ້ວ
1385000

1386

ສ່ວນຂາດທຶນບົມ
ື່ ຊ້ອນຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶງື່ ເຫດສີນ
ັ້ ການ
ສຸດແລ້ວ
ລາຍຈ່າຍລໍຖ້າແບູ່ງສ່ວນ

13861
138610

ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າຂອງຮຸນ
້ ກ້ ຫື ພັນທະບັດທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ
ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າຂອງຮຸນ
້ ກ້ ຫື ພັນທະບັດທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ

1386100 ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າຂອງຮຸນ
້ ກ້ ຫື ພັນທະບັດທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ

13862
138620

ສ່ວນເກີນການທົດແທນຄືນຫັກຊັບທີື່ມີລາຍໄດ້ຄົງທີື່
ສ່ວນເກີນການທົດແທນຄືນຫັກຊັບທີື່ມີລາຍໄດ້ຄົງທີື່

1386200 ສ່ວນເກີນການທົດແທນຄືນຫັກຊັບທີື່ມີລາຍໄດ້ຄົງທີື່

13868
138680

ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າແບູ່ງສ່ວນ
ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າແບູ່ງສ່ວນ

1386800 ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າແບູ່ງສ່ວນ

1388

ລາຍການອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າສະສາງ

13881
138810

ລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ

1388100 ລາຍຈ່າຍ ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ

13882
138821
138825

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຈ່າຍລ່ວງໜ້າ
ກໍານົດ 1 ປີ ລົງມາ

1388210 ກໍານົດ 1 ປີ ລົງມາ
ກໍານົດ 1 ປີ ຂຶນ
ັ້ ໄປ
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1388250 ກໍານົດ 1 ປີ ຂຶນ
ັ້ ໄປ

13883
138830

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆ ຄ້າງຮັບ
ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆ ຄ້າງຮັບ

1388300 ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆ ຄ້າງຮັບ

13888
138880

ລາຍການອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າສະສາງ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າສະສາງ

1388800 ລາຍການອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າສະສາງ

139

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ແລະ ລາຍການອືນ
ື່ ໆ

1391

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບຫັກຊັບ

13911
139110

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ
ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ

1391100 ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ

13912
139120

ຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຄ້າທວງຍາກ
ຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຄ້າທວງຍາກ

1391200 ຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຄ້າທວງຍາກ

13913
139130

ຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຂາຍທວງຍາກ
ຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຂາຍທວງຍາກ

1391300 ຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຂາຍທວງຍາກ

13914
139140

ຫັກຊັບລົງທຶນ
ຫັກຊັບລົງທຶນ

1391400 ຫັກຊັບລົງທຶນ

13916
139160

ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

1391600 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

1392

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບລາຍການອືນ
ື່ ໆ

13920
139200

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບລາຍການອືນ
ື່ ໆ
ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບລາຍການອືນ
ື່ ໆ

1392000 ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ ກ່ຽວກັບລາຍການອືນ
ື່ ໆ

1397

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ແລະ ລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

13971
139711
139712
139713
139714
139716
13972

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງຫັກຊັບທວງຍາກ
ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ

1397110 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ
ດອກເບ້ຍຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຄ້າ

1397120 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຄ້າ
ດອກເບ້ຍຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຂາຍ

1397130 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຂາຍ
ດອກເບ້ຍຫັກຊັບລົງທຶນ

1397140 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບລົງທຶນ
ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

1397160 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ
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139720

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

1397200 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຂອງລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

1399

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າ ແລະ ລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

13991
139911
139912
139913
139914
139916

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບທວງຍາກ
ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ

1399110 ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊືັ້ ໂດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ
ຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຄ້າ

1399120 ຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຄ້າ
ຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຂາຍ

1399130 ຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຂາຍ
ຫັກຊັບທີື່ຈະຖືຄອງໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ

1399140 ຫັກຊັບທີື່ຈະຖືຄອງໄວ້ຈົນຄົບກໍານົດ
ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

139916 ພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

13992
139920

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ
ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

1399200 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

ໝວດທີ 4 : ຊບສິນຄົງທີື່
140

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງ

1401

ໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່ ກຢ
້ ືມ

14011
140110

ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

1401100 ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

14012
140120

ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ
ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

1401200 ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

1402

ໃຫ້ລກຄ້າກຢ
້ ືມ

14021
140210

ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

1402100 ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

14022
140220

ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ
ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

1402200 ໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

1407

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງຄ້າງຮັບ

14071
140711
140712
14072

ຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

1407110 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

1407120 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ
ຈາກລກຄ້າ
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140721
140722

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

1407210 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ດອກເບ້ຍໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

1407220 ດອກເບ້ຍໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

141

ເງິນລົງທຶນ

1411

ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

14111
141110

ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ຕ່າງໆ
ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ຕ່າງໆ

1411100 ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ຕ່າງໆ

14112
141120

ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ
ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ

1411200 ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ

14113
141130

ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບມ
ໍື່ ີລັກສະນະການເງິນ
ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບມ
ໍື່ ີລັກສະນະການເງິນ

1411300 ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບມ
ໍື່ ີລັກສະນະການເງິນ

1412

ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

14121
141210

ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ຕ່າງໆ
ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ຕ່າງໆ

1412100 ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ຕ່າງໆ

14122
141220

ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ
ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ

1412200 ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ມີລັກສະນະການເງິນ

14123
141230

ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບມ
ໍື່ ີລັກສະນະການເງິນ
ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບມ
ໍື່ ີລັກສະນະການເງິນ

1412300 ເງິນລົງທຶນຢໃູ່ ນບັນດາວິສາຫະກິດທີື່ບມ
ໍື່ ີລັກສະນະການເງິນ

1413

ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

14130
141300

ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

1413000 ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

1414

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າ

14141
141410

ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

1414100 ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

14142
141420

ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

1414200 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

14143
141430

ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

1414300 ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

1415
14151

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
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141510

ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

1415100 ເງິນລົງທຶນໃນບັນດາວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

14152
141520

ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

1415200 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

14153
141530

ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

1415300 ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

1417

ເງິນປັນຜົນ ແລະ ດອກເບັຍ
ັ້ ຄ້າງຮັບ

14171
141710

ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

1417100 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

14172
141720

ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

1417200 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

14173
141730

ເງິນປັນຜົນຈາກຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
ເງິນປັນຜົນຈາກຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

1417300 ເງິນປັນຜົນຈາກຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

14175
141750

ດອກເບັຍ
ັ້ ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
ດອກເບັຍ
ັ້ ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ

1417500 ດອກເບັຍ
ັ້ ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນ ຢໃູ່ ນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່ , ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມ

1418

ທຶນ ແລະ ເງິນລົງທຶນໃນຕະຫາດຫັກຊັບ (ເຫືອມີ)
14181

ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນ ຢໃູ່ ນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
141810

ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນ ຢໃູ່ ນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
1418100 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນ ຢໃູ່ ນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

14182

ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
141820

ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1418200 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

14183

ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
141830

ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
1418300 ເງິນຕ້ອງຖອກຕືມ
ື່ ກ່ຽວກັບຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

1419

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນ
14191

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
141910

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
1419100 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

14192

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
141920

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1419200 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
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14193

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
141930

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
1419300 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

142

ທຶນປະກອບໃຫ້ສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ
1421

ທຶນປະກອບ
14210

ທຶນປະກອບ
142100

ທຶນປະກອບ
1421000 ທຶນປະກອບ

1422

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າ
14220

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າ
142200

ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າ
1422000 ສ່ວນຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າ

143

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ພວມຊືັ້ ແລະ ພວມກໍສ
ື່ ້າງ
1431

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
14310

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
143100

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
1431000 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ

1432

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
14320

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
143200

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
1432000 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ

1439

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ພວມຊືັ້ ຫື ພວມກໍສ
ື່ ້າງ
14391

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
143910

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
1439100 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ

14392

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
143920

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
1439200 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ

144

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃນການທຸລະກິດ
1441

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
14411

ຊັບສິນທາງການຄ້າ
144111

ສິດໃນການເຊົາື່
1441110 ສິດໃນການເຊົາື່

144112

ອືນ
ື່ ໆ
1441120 ອືນ
ື່ ໆ

14412

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງັ້
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144120

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງັ້
1441200 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັງັ້

14413

ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ
144130

ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ
1441300 ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ

14418

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
144181

Software
1441810 Software

144188

ອືນ
ື່ ໆ
1441880 ອືນ
ື່ ໆ

1442

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
14422

ສີງື່ ປຸກສ້າງ
144220

ສີງື່ ປຸກສ້າງ
1442200 ສີງື່ ປຸກສ້າງ

14424

ພາຫະນະຂົນສົງື່
144240

ພາຫະນະຂົນສົງື່
1442400 ພາຫະນະຂົນສົງື່

14425

ສິງື່ ຈັດວາງ ແລະ ສີງື່ ຕິດຕັງັ້ ໃນສິງື່ ປຸກສ້າງ
144250

ສິງື່ ຈັດວາງ ແລະ ສີງື່ ຕິດຕັງັ້ ໃນສິງື່ ປຸກສ້າງ
1442500 ສິງື່ ຈັດວາງ ແລະ ສີງື່ ຕິດຕັງັ້ ໃນສິງື່ ປຸກສ້າງ

14426

ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
144260

ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
1442600 ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

14427

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ
144270

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ
1442700 ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ

14428

ອືນ
ື່ ໆ
144280

ອືນ
ື່ ໆ
1442800 ອືນ
ື່ ໆ

1449

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າ (ເວລາກວດນັບທ້າຍປີ)
14491

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
144910

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
1449100 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ

14492

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
144920

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
1449200 ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
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145

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ນອກການທຸລະກິດ
1451

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
14511

ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ
145110

ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ
1451100 ສິດນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ

14518

ອືນ
ື່ ໆ
145180

ອືນ
ື່ ໆ
1451800 ອືນ
ື່ ໆ

1452

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
14522

ສິງື່ ປຸກສ້າງ
145220

ສິງື່ ປຸກສ້າງ
1452200 ສິງື່ ປຸກສ້າງ

14524

ພາຫະນະຂົນສົງື່
145240

ພາຫະນະຂົນສົງື່
1452400 ພາຫະນະຂົນສົງື່

14525

ສິງື່ ຈັດວາງ ແລະ ສິງື່ ຕິດຕັງັ້ ໃນສີງື່ ປຸກສ້າງ
145250

ສິງື່ ຈັດວາງ ແລະ ສິງື່ ຕິດຕັງັ້ ໃນສີງື່ ປຸກສ້າງ
1452500 ສິງື່ ຈັດວາງ ແລະ ສິງື່ ຕິດຕັງັ້ ໃນສີງື່ ປຸກສ້າງ

14526

ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
145260

ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
1452600 ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

14527

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ
145270

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ
1452700 ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ

14528

ອືນ
ື່ ໆ
145280

ອືນ
ື່ ໆ
1452800 ອືນ
ື່ ໆ

1459

ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າ ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ນອກການທຸລະກິດ
14591

ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
145910

ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
1459100 ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

14592

ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
145920

ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
1459200 ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

146

ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້ ແລະ ກິດຈະກໍາປະເພດດຽວກັນ
1461

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ເຊົາື່ ຊືັ້
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14611

ສັງຫາລິມະຊັບ (ສາມາດເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍໄດ້)
146110

ສັງຫາລິມະຊັບ (ສາມາດເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍໄດ້)
1461100 ສັງຫາລິມະຊັບ (ສາມາດເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍໄດ້)

14612

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
146120

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
1461200 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

14613

ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ (ເຊົາື່ ລິຂະສິດ)
146130

ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ (ເຊົາື່ ລິຂະສິດ)
1461300 ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ (ເຊົາື່ ລິຂະສິດ)

1462

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້ ພວມຊືັ້ ຫື ພວມກໍສ
ື່ ້າງ
14621

ສັງຫາລິມະຊັບ
146210

ສັງຫາລິມະຊັບ
1462100 ສັງຫາລິມະຊັບ

14622

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
146220

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
1462200 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

14623

ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
146230

ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
1462300 ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

1463

ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍໄື່ ດ້ໃຫ້ເຊົາື່ ພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ
14630

ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍໄື່ ດ້ໃຫ້ເຊົາື່ ພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ
146300

ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍໄື່ ດ້ໃຫ້ເຊົາື່ ພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ
1463000 ຫຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍໄື່ ດ້ໃຫ້ເຊົາື່ ພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ

1467

ເງິນຄ່າງວດຄ້າງຮັບ
14671

ຈາກສັງຫາລິມະຊັບ
146710

ຈາກສັງຫາລິມະຊັບ
1467100 ຈາກສັງຫາລິມະຊັບ

14672

ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ
146720

ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ
1467200 ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ

14673

ຈາກຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
146730

ຈາກຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
1467300 ຈາກຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

1468

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້
14681

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້
146811

ຂອງສັງຫາລິມະຊັບ
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1468110 ຂອງສັງຫາລິມະຊັບ
146812

ຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
1468120 ຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ

146813

ຂອງຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
1468130 ຂອງຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

14683

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຂອງ ຊຄທ ຄົງທີື່ບໄໍື່ ດ້ໃຫ້ເຊົາື່ ພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ
146830

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຂອງ ຊຄທ ຄົງທີື່ບໄໍື່ ດ້ໃຫ້ເຊົາື່ ພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ
1468300 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຂອງ ຊຄທ ຄົງທີື່ບໄໍື່ ດ້ໃຫ້ເຊົາື່ ພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ

1469

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າ
14691

ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້
146911

ສັງຫາລິມະຊັບ
1469110 ສັງຫາລິມະຊັບ

146912

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
1469120 ອະສັງຫາລິມະຊັບ

146913

ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
1469130 ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

14692

ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້ ທີື່ພວມຊືັ້ ຫື ພວມກໍສ
ື່ ້າງ
146920

ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້ ທີື່ພວມຊືັ້ ຫື ພວມກໍສ
ື່ ້າງ
1469200 ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້ ທີື່ພວມຊືັ້ ຫື ພວມກໍສ
ື່ ້າງ

14693

ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບໄໍື່ ດ້ໃຫ້ເຊົາື່ ພາຍຫລັງລົບລ້າງສັນຍາ

147

ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
1471

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
14710

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
147100

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
1471000 ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

1477

ຄ່າເຊົາື່ ຄ້າງຮັບ
14770

ຄ່າເຊົາື່ ຄ້າງຮັບ
147700

ຄ່າເຊົາື່ ຄ້າງຮັບ
1477000 ຄ່າເຊົາື່ ຄ້າງຮັບ

1478

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
14780

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
147800

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ
1478000 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ

1479
148

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່

1481

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃນການທຸລະກິດ
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14811

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນ
148111

ຊັບສິນທາງການຄ້າ
1481111 ສິດໃນການເຊົາື່
1481118 ອືນ
ື່ ໆ

148112

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້າງຕັງັ້
1481120 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້າງຕັງັ້

148118

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
1481181 Software
1481188 ອືນ
ື່ ໆ

14812

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ມີຕົວຕົນ
148122

ສິງື່ ປຸກສ້າງ
1481220 ສິງື່ ປຸກສ້າງ

148124

ພາຫະນະຂົນສົງື່
1481240 ພາຫະນະຂົນສົງື່

148125

ສິງື່ ຕິດຕັງັ້ ແລະ ສີງື່ ຈັດວາງໃນສິງື່ ປຸກສ້າງ
1481250 ສິງື່ ຕິດຕັງັ້ ແລະ ສີງື່ ຈັດວາງໃນສິງື່ ປຸກສ້າງ

148126

ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
1481260 ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

148127

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ
1481270 ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ

148128

ອືນ
ື່ ໆ
1481280 ອືນ
ື່ ໆ

1482

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສະສົມຊັບສົມບັດຄົງທີື່ນອກການທຸລະກິດ
14821

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ນອກການທຸລະກິດບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
148211

ຊັບສິນທາງການຄ້າ
1482111 ສິດໃນການເຊົາື່
1482118 ອືນ
ື່ ໆ

148212

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້າງຕັງັ້
1482120 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ້າງຕັງັ້

148218

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
1482181 Software
1482188 ອືນ
ື່ ໆ

14822

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ນອກການທຸລະກິດມີຕົວຕົນ
148222

ສິງື່ ປຸກສ້າງ
1482220 ສິງື່ ປຸກສ້າງ

148224

ພາຫະນະຂົນສົງື່
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1482240 ພາຫະນະຂົນສົງື່
148225

ສິງື່ ຕິດຕັງັ້ ແລະ ສິງື່ ຈັດວາງໃນສີງື່ ປຸກສ້າງ
1482250 ສິງື່ ຕິດຕັງັ້ ແລະ ສິງື່ ຈັດວາງໃນສີງື່ ປຸກສ້າງ

148226

ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
1482260 ເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ

148227

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ
1482270 ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ສໍານັກງານ

148228

ອືນ
ື່ ໆ
1482280 ອືນ
ື່ ໆ

149

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
1491

ໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
14911

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງທວງຍາກ
149111

ຈາກສະຖາບັນການເງິນ
1491110 ຈາກສະຖາບັນການເງິນ

149112

ຈາກລກຄ້າ
1491120 ຈາກລກຄ້າ
ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່ , ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ແລະ ຫັກຊັບໃນ

14912
149121

ກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
1491210 ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

149122

ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1491220 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

149123

ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
1491230 ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

14916

ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້ ທວງຍາກ
149160

ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້ ທວງຍາກ
1491600 ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້ ທວງຍາກ

14917

ຄ່າເຊົາື່ ທໍາມະດາທວງຍາກ
149170

ຄ່າເຊົາື່ ທໍາມະດາທວງຍາກ
1491700 ຄ່າເຊົາື່ ທໍາມະດາທວງຍາກ

1497

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງທວງຍາກ
14971

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບທວງຍາກຈາກເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງ
149711

ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
1497110 ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່

149712
14972

ຈາກລກຄ້າ
1497120 ຈາກລກຄ້າ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບຈາກເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່ , ໃນບໍລິສັດຮ່ວທຶນແລະ ຫັກຊັບໃນ
ກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບທວງຍາກ
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149721

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
1497210 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

149722

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1497220 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

149723

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນຕະຫາດຫັກຊັບ
1497230 ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບເງິນລົງທຶນໃນຕະຫາດຫັກຊັບ

1499

ເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກ
14991

ຂອງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງທວງຍາກ
149911

ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
1499110 ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່

149912

ຈາກລກຄ້າ
1499120 ຈາກລກຄ້າ
ຂອງເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່ ,ໃນບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້

14992
149921

ຄອງຫັກຊັບ
ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
1499210 ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

149922

ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
1499220 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

149923

ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
1499230 ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

14996

ຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້
149960

ຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້
1499600 ຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້

14997

ຂອງການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
149970

ຂອງການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
1499700 ຂອງການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

ປະເພດ II ໜີັ້ສິນຂອງທະນາຄານ
ໝວດທີ1 : ໜີັ້ຕັ້ອງສົື່ ງໃຫັ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນການເງິນ
ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີ, ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ ແລະ ກອງທຶນ

212

ປົກປ້ອງຜຝ
້ າກເງິນ
2121

ເງິນຝາກ

21212
212121
212123
212125

ເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

2121210 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ

2121230 ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ

2121251 ໜຶື່ງປີລົງມາ
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2121252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ

21213
212130

ເງິນຝາກຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
ເງິນຝາກຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2121300 ເງິນຝາກຂອງຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

21214
212141
212143
212145

ເງິນຝາກຂອງກອງທຶນປົກປ້ອງຜຝ
້ າກເງິນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

2121410 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ

2121451 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2121452 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ

2122

ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານກາງ ແລະ ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

21221
212211
212212
212215

ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

2122110 ເງິນກເ້ ປັນປະຈໍາວັນ

ເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ

2122120 ເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ
ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

2122151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2122152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
2122153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

21222
212221
212222
212225

ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ
ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

2122210 ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ

2122220 ເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ
ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

2122251 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2122252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
2122253 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

21223
212230

ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2122300 ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2127

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

21271
212712
212713
212714

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຄ້າງຈ່າຍ
ໃຫ້ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

2127120 ໃຫ້ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ
ໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2127130 ໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
ໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜຝ
້ າກເງິນ

2127140 ໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜຝ
້ າກເງິນ
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21272
212721
212722
212723

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຄ້າງຈ່າຍ
ໃຫ້ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

2127210 ໃຫ້ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
ໃຫ້ທະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ

2127220 ໃຫ້ທະນາຄານກາງຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2127230 ໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

213

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່

2131

ເງິນຮັບຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່

21311
213111
213113
213114
213115

ເງິນຮັບຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

2131110 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ

2131130 ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

2131140 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ

2131151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2131152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

21312
213121
213123
213124
213125

ເງິນຮັບຝາກຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

2131210 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກປະຢັດ

2131230 ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

2131240 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນຝາກມີກໍານົດ

2131251 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2131252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

21313
,

213131

ເງິນຮັບຝາກຈາກບໍລິສັດຫັກຊັບ
ເງິນຝາກຈາກບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດ

2131311 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
2131312 ເງິນຝາກປະຢັດ

2131314 ເງິນຝາກປະຈໍາວັນ
213132

2131315 ເງິນຝາກມີກໍານົດ

ເງິນຮັບຝາກຈາກບໍລິສັດຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ

2131321 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
2131322 ເງິນຝາກປະຢັດ

2131324 ເງິນຝາກປະຈໍາວັນ
2132

2131325 ເງິນຝາກມີກໍານົດ

ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
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21321
213211
213212
213215

ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ
ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

2132110 ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ

2132120 ເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ
ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

2132151 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2132152 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
2132153 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

21322
213221
213222
213225

ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

2132210 ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ

2132220 ເງິນກເ້ ບີກເກີນບັນຊີ
ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

2132251 ໜຶື່ງປີລົງມາ

2132252 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
2132253 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

2137

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

21371
213711
213712
213713

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອືນ
ື່
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

2137110 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

2137120 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫັກຊັບ

2137131 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
2137132 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ

21372
213721
213722

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ

2137210 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

2137220 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

214

ເງິນກຢ
້ ືມມາກຈາກທະນາຄານອືນ
ື່ ໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

2141

ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ

21411
214110

ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

2141100 ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

21412
214120
2142

ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

2141200 ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
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21421
214210

ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

2142100 ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

21422
214220

ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

2142200 ເງິນກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

2147

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

21471
214710

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ

2147100 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນປະເທດ

21472
214720

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ

2147200 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງປະເທດ

216

ຈໍານວນເງິນອືນ
ື່ ໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່

2161

ຈໍານວນເງິນອືນ
ື່ ໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່

21611
216110

ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານອືນ
ື່ ທີື່ໄດ້ຂາຍອອກ
ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານອືນ
ື່ ທີື່ໄດ້ຂາຍອອກ

2161100 ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານອືນ
ື່ ທີື່ໄດ້ຂາຍອອກ

21612
216120

ແຊັກເງິນສົດ
ແຊັກເງິນສົດ

2161200 ແຊັກເງິນສົດ

21613
216130

ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານ
ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານ

2161300 ແຊັກເດີນທາງຂອງທະນາຄານ

21614
216140

ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່
ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່

2161400 ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່

21616
216160

ແຊັກທະນາຄານອືນ
ື່
ແຊັກທະນາຄານອືນ
ື່

2161600 ແຊັກທະນາຄານອືນ
ື່

21618
216180

ອືນ
ື່ ໆ
ອືນ
ື່ ໆ

2161800 ອືນ
ື່ ໆ

2167

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

21670
216700

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

2167000 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ໝວດທີ 2 ໜີັ້ຕັ້ອງສົື່ງໃຫັ້ລູກຄັ້າ
220
2201

ເງິນຝາກຂອງລກຄ້າ
ເງິນຝາກຂອງລກຄ້າ
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22011
220110

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

2201100 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

22012
220121
220122
220128

ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບ
ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນໃນການເປີດໜັງສືສິນເຊືອ
ື່ (L/C)

2201210 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນໃນການເປີດໜັງສືສິນເຊືອ
ື່ (L/C)
ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນໃນການອອກໜັງສືຄໍັ້າປະກັນ (L/G)

2201220 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນໃນການອອກໜັງສືຄໍັ້າປະກັນ (L/G)
ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ

2201280 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ

22013
220130

ເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນຝາກປະຢັດ

2201300 ເງິນຝາກປະຢັດ

22014
220140

ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

2201400 ເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນ

22015
220151

ເງິນຝາກມີກໍານົດ
ໜຶື່ງປີລົງມາ

2201511 3 ເດືອນ
2201512 6 ເດືອນ
220152

2201513 12 ເດືອນ
ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

2201521 24 ເດືອນ

2201522 3 ຫາ 5 ປີ

2201523 ເກີນ 5 ປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

22016
220161
220162
220163

ໃບຢັງັ້ ຢືນກຢ
້ ືມເງິນ
ບັດເງິນສົດ

2201610 ບັດເງິນສົດ
ສະຫາກປະຢັດ

2201620 ສະຫາກປະຢັດ
ໃບຢັງັ້ ຢືນເງິນຝາກ

2201631 ປະຈໍາ 3 ເດືອນ
2201632 ປະຈໍາ 6 ເດືອນ

2201633 ປະຈໍາ 12 ເດືອນ
2201634 ປະຈໍາ 24ເດືອນ
2201635 ເກີນ 24 ເດືອນ

22017
220170

ເງິນຝາກທີື່ບມ
ໍື່ ີການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ
ເງິນຝາກທີື່ບມ
ໍື່ ີການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ

2201700 ເງິນຝາກທີື່ບມ
ໍື່ ີການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ

2207
22071

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຄ້າງຈ່າຍ
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220710

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຄ້າງຈ່າຍ

2207100 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຄ້າງຈ່າຍ

22073
220730

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ

2207300 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ

22074
220740

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

2207400 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

22075
220751

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ
ກໍານົດ 1 ປີລົງມາ

2207511 3ເດືອນ

2207512 6 ເດືອນ

220752

2207513 12 ເດືອນ
ກໍານົດ ເກີນ 1 ປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

2207521 24 ເດືອນ

2207522 3 ຫາ 5 ປີ

2207523 5 ປີຂນ
ືັ້ ໄປ

22076
220761
220762
220763

ດອກເບ້ຍໃບຢັງັ້ ຢືນກຢ
້ ືມເງິນຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍບັດເງິນສົດຄ້າງຈ່າຍ

2207610 ດອກເບ້ຍບັດເງິນສົດຄ້າງຈ່າຍ
ສະຫາກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ

2207620 ສະຫາກປະຢັດຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍໃບຢັງັ້ ຢືນກຢ
້ ືມເງິນຄ້າງຈ່າຍ

2207631 ປະຈໍາ 3 ເດືອນ
2207632 ປະຈໍາ 6 ເດືອນ

2207633 ປະຈໍາ 12 ເດືອນ
2207634 ປະຈໍາ 24 ເດືອນ
2207635 ເກີນ 24 ເດືອນ

223

ເງິນກຢ
້ ືມມາ ຈາກລກຄ້າວົງການການເງິນ

2231

ເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນ

22310
223100

ເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນ

2231000 ເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນ

2235

ເງິນກຢ
້ ືມມາ ມີກໍານົດ

22351
223510

ໜຶື່ງປີລົງມາ

2235100 ໜຶື່ງປີລົງມາ

22352
223520
22353

ໜຶື່ງປີລົງມາ

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

2235200 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ
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223530

ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

2235300 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

2237

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

22371
223710

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

2237100 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

22375
223751
223752
223753

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ
ໜຶື່ງປີລົງມາ

2237510 ໜຶື່ງປີລົງມາ
ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ

2237520 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ຶັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

2237530 ເກີນຫ້າປີຂນ
ຶັ້ ໄປ

224

ເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກລກຄ້າໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

2241

ເງິນກຢ
້ ືມມາ ໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ

22411
224110

ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

2241100 ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

22415
224150

ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ (ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)
ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ (ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)

2241500 ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ (ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)

2247

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

22471
224710

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

2247100 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນຄ້າງຈ່າຍ

22475
224750

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ

2247500 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາມີກໍານົດຄ້າງຈ່າຍ

226

ຈໍານວນເງິນອືນ
ື່ ໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລກຄ້າ

2261

ຈໍານວນເງິນອືນ
ື່ ໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລກຄ້າ

22614
226140

ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ລກຄ້າ
ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ລກຄ້າ

2261400 ເງິນໂອນມາຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ລກຄ້າ

22615
226150

ແຊັກຢັງັ້ ຢືນ
ແຊັກຢັງັ້ ຢືນ

2261500 ແຊັກຢັງັ້ ຢືນ

22618
226180

ຈໍານວນເງິນອືນ
ື່ ໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລກຄ້າ
ຈໍານວນເງິນອືນ
ື່ ໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລກຄ້າ

2261800 ຈໍານວນເງິນອືນ
ື່ ໆ ຕ້ອງຊໍາລະໃຫ້ລກຄ້າ

2267
22670

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
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226700

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

2267000 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

ໝວດທີ 3 : ໜີັ້ຕັ້ອງສົື່ງກື່ຽວກບຫກຊບ ແລະ ໜີັ້ຕັ້ອງສົື່ງອື່ນໆ
230

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ກ່ຽວກັບຫັກຊັບ
2301

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊືຄ
ັ້ ືນ
23011

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍ ໂດຍມີສັນຍາຊືຄ
ັ້ ືນ
230111

ໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່
2301110 ໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່

230112

ໃຫ້ລກຄ້າ
2301120 ໃຫ້ລກຄ້າ

23017

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
230171

ໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່
2301710 ໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່

230172

ໃຫ້ລກຄ້າ
2301720 ໃຫ້ລກຄ້າ

2302

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ບ້ວງຫັກຊັບ
23021

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ບ້ວງຫັກຊັບທີື່ໄດ້ກຢ
້ ືມມາ
230210

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ບ້ວງຫັກຊັບທີື່ໄດ້ກຢ
້ ືມມາ
2302100 ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ບ້ວງຫັກຊັບທີື່ໄດ້ກຢ
້ ືມມາ

23022

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ບ້ວງຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ
230220

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ບ້ວງຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ
2302200 ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ບ້ວງຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆ

23027

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
230271

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ກຢ
້ ືມມາຄ້າງຈ່າຍ
2302710 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ກຢ
້ ືມມາຄ້າງຈ່າຍ

230272

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຄ້າງຈ່າຍ
2302720 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຄ້າງຈ່າຍ

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 ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ດັດສະນີຕະຫາດຫັກຊັບ
23130

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ດັດສະນີຕະຫາດຫັກຊັບ
231300

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ດັດສະນີຕະຫາດຫັກຊັບ
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2313000 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານຮຸນ
້ ທຶນ ແລະ ດັດສະນີຕະຫາດຫັກຊັບ
2318

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ
23180

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ
231800

ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ
2318000 ເອກະສານອະນຸພັນ ທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂທາງດ້ານອືນ
ື່ ໆ

233

ພັນທະບັດ ຫື ຮຸນ
້ ກ້ ທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ
2331

ຫັກຊັບໃນຕະຫາດລະຫວ່າງທະນາຄານ
23311

ຫັກຊັບໃນຕະຫາດລະຫວ່າງທະນາຄານ
233110

ຫັກຊັບໃນຕະຫາດລະຫວ່າງທະນາຄານ
2331100 ຫັກຊັບໃນຕະຫາດລະຫວ່າງທະນາຄານ

23317

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
233170

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
2331700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

2332

ຫັກຊັບທີື່ສາມາດປູ່ຽນມືໄດ້
23321

ຫັກຊັບທີື່ສາມາດປູ່ຽນມືໄດ້
233210

ຫັກຊັບທີື່ສາມາດປູ່ຽນມືໄດ້
2332100 ຫັກຊັບທີື່ສາມາດປູ່ຽນມືໄດ້

23327

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
233270

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
2332700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

2335

ພັນທະບັດ ຫື ຮຸນ
້ ກ້
23351

ພັນທະບັດ ຫື ຮຸນ
້ ກ້
233510

ພັນທະບັດ ຫື ຮຸນ
້ ກ້
2335100 ພັນທະບັດ ຫື ຮຸນ
້ ກ້

23357

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
233570

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
2335700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

2336

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ອືນ
ື່ ໆ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ
23361

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ອືນ
ື່ ໆ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ
233610

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ອືນ
ື່ ໆ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ
2336100 ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ອືນ
ື່ ໆ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ

23367

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
233670

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
2336700 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

234

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
2341

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່
23410

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່
234100

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່
2341000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່
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2342

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫັກຊັບ
23420

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫັກຊັບ
234200

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫັກຊັບ
2342000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫັກຊັບ

2343

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ ໆ
23430

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ ໆ
234300

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ ໆ
2343000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ ໆ

2344

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບລກຄ້າທົື່ວໄປ
23440

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບລກຄ້າທົື່ວໄປ
234400

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບລກຄ້າທົື່ວໄປ
2344000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງກັບລກຄ້າທົື່ວໄປ

2346

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືນ
ື່ ໆ ກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
23460

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືນ
ື່ ໆ ກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
234600

ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືນ
ື່ ໆ ກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
2346000 ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືນ
ື່ ໆ ກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ

2347

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ແລະ ຄ້າງຈ່າຍ
23471

ດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
234711

ຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ
2347110 ຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ

234712

ຈາກບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫັກຊັບ
2347120 ຈາກບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫັກຊັບ

234713

ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ ໆ
2347130 ຈາກສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ ໆ

234714

ຈາກລກຄ້າທົື່ວໄປ
2347140 ຈາກລກຄ້າທົື່ວໄປ

234716

ຈາກບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
2347160 ຈາກບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ

23472

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
234721

ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ
2347210 ໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ

234722

ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫັກຊັບ
2347220 ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ແລະ ຫັກຊັບ

234723

ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ ໆ
2347230 ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ ໆ

234724

ໃຫ້ລກຄ້າທົື່ວໄປ
2347240 ໃຫ້ລກຄ້າທົື່ວໄປ

234726

ໃຫ້ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
2347260 ໃຫ້ບັນຊີຊໍາລະສະສາງອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
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235

ບັນຊີພົວພັນລະຫວ່າງສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາ
2351

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາພາຍໃນປະເທດ
23518

ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫູ່ຍສາຂາສໍາລັບບັນຊີລວມສນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
235184

ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫູ່ຍສາຂາສໍາລັບບັນຊີລວມສນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
2351843 ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫູ່ຍສາຂາສໍາລັບບັນຊີລວມສນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2352

ສາຂາກັບໜ່ວຍບໍລິການ
23528

ບັນຊີພົວພັນສາຂາກັບໜ່ວຍບໍລິການສໍາລັບບັນຊີລວມສນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
235284

ບັນຊີພົວພັນສາຂາກັບໜ່ວຍບໍລິການສໍາລັບບັນຊີລວມສນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
2352843 ບັນຊີພົວພັນສາຂາກັບໜ່ວຍບໍລິການສໍາລັບບັນຊີລວມສນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2353

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາຕ່າງປະເທດ
23530

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາຕ່າງປະເທດ
235300

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາຕ່າງປະເທດ
2353000 ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກັບ ສາຂາຕ່າງປະເທດ

23531

ບັນຊີພົວພັນສ/ງໃຫຍ່ກັບສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຶນປະກອບຈາກສ/ງໃຫຍ່
235310

ບັນຊີພົວພັນສ/ງໃຫຍ່ກັບສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຶນປະກອບຈາກສ/ງໃຫຍ່
2353100 ບັນຊີພົວພັນສ/ງໃຫຍ່ກັບສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຶນປະກອບຈາກສ/ງໃຫຍ່

23532

ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຸລະກໍາປົກກະຕິ
235320

ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຸລະກໍາປົກກະຕິ
2353200 ບັນຊີພົວພັນສໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມທຸລະກໍາປົກກະຕິ

2358

ອືນ
ື່ ໆ
23580

ອືນ
ື່ ໆ
235800

ອືນ
ື່ ໆ
2358000 ອືນ
ື່ ໆ

236

ເຈົາັ້ ໜີັ້ອນ
ືື່ ໆ
2361

ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍນອກ
23611

ຈໍານວນເງິນທີື່ຕ້ອງສົງື່ ມອບໃຫ້ງົບປະມານ
236111

ອາກອນກໍາໄລທີື່ຕ້ອງມອບຕືມ
ື່
2361110 ອາກອນກໍາໄລທີື່ຕ້ອງມອບຕືມ
ື່

236112

ພາສີມນຄ້າເພີມ
ື່ ທີື່ຕ້ອງສົງື່ ມອບ
2361120 ພາສີມນຄ້າເພີມ
ື່ ທີື່ຕ້ອງສົງື່ ມອບ

236113

ພາສີ ແລະ ອາກອນຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ຫັກໄວ້ບ່ອນຈ່າຍ ຕ້ອງສົງື່ ມອບ
2361130 ພາສີ ແລະ ອາກອນຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ຫັກໄວ້ບ່ອນຈ່າຍ ຕ້ອງສົງື່ ມອບ

236114

ອາກອນເງິນເດືອນຕ້ອງສົງື່ ມອບ
2361140 ອາກອນເງິນເດືອນຕ້ອງສົງື່ ມອບ

236118

ຈໍານວນເງິນອືນ
ື່ ໆ ຕ້ອງສົງື່ ມອບງົບປະມານ
2361180 ຈໍານວນເງິນອືນ
ື່ ໆ ຕ້ອງສົງື່ ມອບງົບປະມານ

23612

ເງິນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການຂາຍພັນທະບັດຂອງລັດຕ້ອງສົງື່ ມອບ
236121

ພັນທະບັດທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
2361210 ພັນທະບັດທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ

Page 61

236122

ພັນທະບັດຄັງເງິນ
2361220 ພັນທະບັດຄັງເງິນ

236123

ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບານ
2361230 ຮຸນ
້ ກ້ ແລະ ພັນທະບັດລັດຖະບານ

236128

ອືນ
ື່ ໆ
2361280 ອືນ
ື່ ໆ

23613

ເງິນທີື່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົາັ້ ໃນກອງທຶນເບັຍ
ັ້ ບໍານານ
236131

ຫັກຈາກເງິນເດືອນພະນັກງານ
2361310 ຫັກຈາກເງິນເດືອນພະນັກງານ

236132

ປະກອບສ່ວນຈາກທະນາຄານ
2361320 ປະກອບສ່ວນຈາກທະນາຄານ

23614

ຜສ
້ ະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
236140

ຜສ
້ ະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
2361400 ຜສ
້ ະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ

23615

ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນກ່ຽວກັບສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືທ
ັ້ ີື່ໄດ້ຮັບ
236150

ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນກ່ຽວກັບສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືທ
ັ້ ີື່ໄດ້ຮັບ
2361500 ເງິນວາງຄໍັ້າປະກັນກ່ຽວກັບສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືທ
ັ້ ີື່ໄດ້ຮັບ

23617

ໜີັ້ສິນອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
236171

ໜີັ້ສິນອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
2361710 ໜີັ້ສິນອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ

23618

ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍນອກອືນ
ື່ ໆ
236180

ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍນອກອືນ
ື່ ໆ
2361800 ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍນອກອືນ
ື່ ໆ

2362

ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍໃນ
23621

ເງິນເຫືອຄັງລໍຖ້າແກ້ໄຂ
236210

ເງິນເຫືອຄັງລໍຖ້າແກ້ໄຂ
2362100 ເງິນເຫືອຄັງລໍຖ້າແກ້ໄຂ

23622

ລາຍການທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ
236220

ລາຍການທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ
2362200 ລາຍການທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ

23623

ເງິນເກີນຄັງ ( ເຫືອຄັງ ) ລໍຖ້າແກ້ໄຂ
236230

ເງິນເກີນຄັງ ( ເຫືອຄັງ ) ລໍຖ້າແກ້ໄຂ
2362300 ເງິນເກີນຄັງ ( ເຫືອຄັງ ) ລໍຖ້າແກ້ໄຂ

23625

ລາຍການທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫື ສາຂາ
236251

ເງິນທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສາຂາຢພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ (ໃຊ້ສະເພາະສໍານັກງານໃຫຍ່)
2362510 ເງິນທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສາຂາຢພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ (ໃຊ້ສະເພາະສໍານັກງານໃຫຍ່)

236252

ເງິນທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ (ໃຊ້ສະເພາະສໍານັກງານໃຫຍ່)
2362520 ເງິນທີື່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ສາຂາຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ (ໃຊ້ສະເພາະສໍານັກງານໃຫຍ່)

236253

ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ໃຊ້ສະເພາະສາຂາ)
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2362530 ເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ໃຊ້ສະເພາະສາຂາ)
23626

ເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃຫ້ຂາຮຸນ
້
236260

ເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃຫ້ຂາຮຸນ
້
2362600 ເງິນປັນຜົນຈ່າຍໃຫ້ຂາຮຸນ
້

236261

ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ສາມັນ
2362610 ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ສາມັນ

236262

ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ບລິມະສິດ
2362621 ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດສະສົມ
2362622 ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດບສ
ໍື່ ະສົມ
2362623 ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດຮ່ວມຮັບ
2362624 ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດບຮ
ໍື່ ່ວມຮັບ
2362625 ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດສະສົມ ແລະ ຮ່ວມຮັບ
2362626 ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດປູ່ຽນແປງໄດ້
2362627 ເງິນປັນຜົນຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດໄຖູ່ຖອນຄືນໄດ້

23628

ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍໃນອືນ
ື່ ໆ
236284

ບັນຊີລໍຖ້າຊໍາລະບັນຊີລວມສນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
2362843 ບັນຊີລໍຖ້າຊໍາລະບັນຊີລວມສນຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

2367

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
23671

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍນອກ
236710

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍນອກ
2367100 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍນອກ

23672

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍໃນ
236720

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍໃນ
2367200 ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ເຈົາັ້ ໜີັ້ພາຍໃນ

238

ບັນຊີລໍຖ້າສະສາງດ້ານໜີັ້ສິນ
2381

ເງິນບໍມ
ື່ ີໃນກໍາມື ບ້ວງພວມຮຽກເກັບ (ຄກ
ູ່ ົງກັບບັນຊີ 138123) ຫື 138133
23810

ເງິນບໍມ
ື່ ີໃນກໍາມື ບ້ວງພວມຮຽກເກັບ (ຄກ
ູ່ ົງກັບບັນຊີ 138123) ຫື 138134
238100

ເງິນບໍມ
ື່ ີໃນກໍາມື ບ້ວງພວມຮຽກເກັບ (ຄກ
ູ່ ົງກັບບັນຊີ 138123) ຫື 138135
2381000 ເງິນບໍມ
ື່ ີໃນກໍາມື ບ້ວງພວມຮຽກເກັບ (ຄກ
ູ່ ົງກັບບັນຊີ 138123) ຫື 138136

2382

ບັນຊີດັດແກ້ (ປັບປຸງ)
23821

ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
238211

ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
2382110 ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

238212

ບັນຊີຖານະ ແລະ ມນຄ່າຖານະແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
2382120 ບັນຊີຖານະ ແລະ ມນຄ່າຖານະແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

23822

ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນ
238220

ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນ
2382200 ບັນຊີດັດແກ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນ

23828

ບັນຊີດັດແກ້ກ່ຽວກັບອົງປະກອບອືນ
ື່ ໆ ນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ
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238280

ບັນຊີດັດແກ້ກ່ຽວກັບອົງປະກອບອືນ
ື່ ໆ ນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ
2382800 ບັນຊີດັດແກ້ກ່ຽວກັບອົງປະກອບອືນ
ື່ ໆ ນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ

2383

ບັນຊີຜິດດ່ຽງ
23831

ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
238310

ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
2383100 ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

23832

ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບການຂາຍຫັກຊັບທີື່ມີເງືື່ອນໄຂຊືຄ
ັ້ ືນ
238320

ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບການຂາຍຫັກຊັບທີື່ມີເງືື່ອນໄຂຊືຄ
ັ້ ືນ
2383200 ຜິດດ່ຽງກ່ຽວກັບການຂາຍຫັກຊັບທີື່ມີເງືື່ອນໄຂຊືຄ
ັ້ ືນ

23838

ຜິດດ່ຽງອືນ
ື່ ໆ
238380

ຜິດດ່ຽງອືນ
ື່ ໆ
2383800 ຜິດດ່ຽງອືນ
ື່ ໆ
ສ່ວນໄດ້ບມ
ົື່ ຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶງື່ ເຫດການບໍທ
ື່ ັນສີນ
ັ້

2384

ສຸດ
ສ່ວນໄດ້ບມ
ົື່ ຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶງື່ ເຫດການບໍທ
ື່ ັນສີນ
ັ້

23840

ສຸດ
ສ່ວນໄດ້ບມ
ົື່ ຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶງື່ ເຫດການບໍທ
ື່ ັນສີນ
ັ້

238400

ສຸດ
2384000

ສ່ວນໄດ້ບມ
ົື່ ຊ້ອນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າຊຶງື່ ເຫດການບໍທ
ື່ ັນສີນ
ັ້
ສຸດ
ສ່ວນໄດ້ ທີື່ຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າ ຊຶງື່ ເຫດການ

2385

ສີນ
ັ້ ສຸດແລ້ວ
ສ່ວນໄດ້ ທີື່ຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າ ຊຶງື່ ເຫດການ

23850

ສີນ
ັ້ ສຸດແລ້ວ
ສ່ວນໄດ້ ທີື່ຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າ ຊຶງື່ ເຫດການ

238500

ສີນ
ັ້ ສຸດແລ້ວ
2385000

2388

ສ່ວນໄດ້ ທີື່ຕ້ອງແບູ່ງສ່ວນກ່ຽວກັບສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ເອກະສານອະນຸພັນລ່ວງໜ້າ ຊຶງື່ ເຫດການ
ສີນ
ັ້ ສຸດແລ້ວ
ບັນຊີລໍຖ້າສະສາງອືນ
ື່ ໆ

23881
238810

ລາຍຮັບ ຮັບລ່ວງໜ້າ
ລາຍຮັບ ຮັບລ່ວງໜ້າ

2388100 ລາຍຮັບ ຮັບລ່ວງໜ້າ

23883
238830

ລາຍຈ່າຍຄ້າງຈ່າຍ
ລາຍຈ່າຍຄ້າງຈ່າຍ

2388300 ລາຍຈ່າຍຄ້າງຈ່າຍ

23885
238850

ດອກເບ້ຍທວງຍາກລໍຖ້າສະສາງ
ດອກເບ້ຍທວງຍາກລໍຖ້າສະສາງ

2388500 ດອກເບ້ຍທວງຍາກລໍຖ້າສະສາງ

23888
238880

ລາຍການອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າສະສາງ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າສະສາງ

2388800 ລາຍການອືນ
ື່ ໆ ລໍຖ້າສະສາງ
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ປະເພດ III : ທຶນທະນາຄານ
310

ທຶນຈົດທະບຽນ

3101

ທຶນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

31010
310100

ທຶນຮຽກໃຫ້ປະກອບ
ທຶນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

3101000 ທຶນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

3102

ທຶນບໍທ
ື່ ັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

31020
310200

ທຶນບໍທ
ື່ ັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ
ທຶນບໍທ
ື່ ັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

3102000 ທຶນບໍທ
ື່ ັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

3103

ໃບຢັງັ້ ຢືນການລົງທຶນ

31030
310300

ໃບຢັງັ້ ຢືນການລົງທຶນ
ໃບຢັງັ້ ຢືນການລົງທຶນ

3103000 ໃບຢັງັ້ ຢືນການລົງທຶນ

3104

ລາຍການທີື່ຖືວ່າຄືທຶນ

31040
310400

ລາຍການທີື່ຖືວ່າຄືທຶນ
ລາຍການທີື່ຖືວ່າຄືທຶນ

3104000 ລາຍການທີື່ຖືວ່າຄືທຶນ

3105

ຮຸນ
້ ບລິມະສິດ

31051
310510

ຮຸນ
້ ບລິມະສິດ
ຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດສະສົມ

3105112 ຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດບສ
ໍື່ ະສົມ
3105113 ຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດຮ່ວມຮັບ

3105114 ຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດບຮ
ໍື່ ່ວມຮັບ

3105115 ຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດສະສົມ ແລະ ຮ່ວມຮັບ
3105116 ຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດປູ່ຽນແປງໄດ້
3105117 ຮຸນ
້ ບລິມະສິດປະເພດໄຖູ່ຖອນຄືນໄດ້

3108

ຜຖ
້ ືຮນ
ຸ້ (ຍອດເຫືອໜີ)ັ້

31081
310810

ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍທ
ື່ ັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ
ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍທ
ື່ ັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

3108100 ທຶນຈົດທະບຽນ ບໍທ
ື່ ັນຮຽກໃຫ້ປະກອບ

31082
310820

ທຶນຈົດທະບຽນຮຽກໃຫ້ປະກອບບໍທ
ື່ ັນໄດ້ຖອກ
ທຶນຈົດທະບຽນຮຽກໃຫ້ປະກອບບໍທ
ື່ ັນໄດ້ຖອກ

3108200 ທຶນຈົດທະບຽນຮຽກໃຫ້ປະກອບບໍທ
ື່ ັນໄດ້ຖອກ

320

ຄັງຂອງທະນາຄານ

3201

ສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າທີື່ຕິດພັນກັບທຶນ

32011
320110

ສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າຮຸນ
້ , ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ
ສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າຮຸນ
້ , ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ

3201100 ສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າຮຸນ
້ , ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ

32012
320120

ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າຮຸນ
້ , ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ
ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າຮຸນ
້ , ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ

3201200 ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າຮຸນ
້ , ການປະກອບທຶນ, ການຄວບ ແລະ ການແຍກຕົວວ/ກ
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32013

ສ່ວນເພີມ
ື່ ຈາກການປູ່ຽນແປງຮຸນ
້ ຮຸນ
້ ບລິມະສິດ

320130

ສ່ວນເພີມ
ື່ ຈາກການປູ່ຽນແປງຮຸນ
້ ຮຸນ
້ ບລິມະສິດ

3201300 ສ່ວນເພີມ
ື່ ຈາກການປູ່ຽນແປງຮຸນ
້ ຮຸນ
້ ບລິມະສິດ

32014

ສ່ວນເພີມ
ື່ ຈາກການໄຖູ່ຖອນຮຸນ
້ ຮຸນ
້ ບລິມະສິດ

320140

ສ່ວນເພີມ
ື່ ຈາກການໄຖູ່ຖອນຮຸນ
້ ຮຸນ
້ ບລິມະສິດ

3201400 ສ່ວນເພີມ
ື່ ຈາກການໄຖູ່ຖອນຮຸນ
້ ຮຸນ
້ ບລິມະສິດ

32018
320180

3201800
3202
32020
320200
3202000
3203
32030
320300
3203000
3204
32040
320400
3204000
3205
32051
320510

ສ່ວນເພີື່ມມນຄ່າອືື່ນໆ
ສ່ວນເພີື່ມມນຄ່າອືື່ນໆ
ສ່ວນເພີື່ມມນຄ່າອືື່ນໆ
ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ
ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ
ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ
ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດໝາຍ
ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ
ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ
ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ
ຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ
ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຕາມສັນຍາ
ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຕາມສັນຍາ
ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຕາມສັນຍາ
ຄັງສໍາຮອງຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ຕາມສັນຍາ
ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍັ້ກໍານົດ
ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍັ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຕີມນຄ່າຄືນໃໝູ່
ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດກ່ຽວກັບການຕີມນຄ່າຄືນໃໝູ່

3205100 ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດກ່ຽວກັບການຕີມນຄ່າຄືນໃໝູ່

32052
320520

ສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າໄລຍະຍາວ
ສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າໄລຍະຍາວ

3205200 ສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າໄລຍະຍາວ

32058
320580

ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດອືນ
ື່ ໆ
ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດອືນ
ື່ ໆ

3205800 ຄັງສໍາຮອງຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດອືນ
ື່ ໆ

3206

ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຄືນໃໝູ່

32061
320610

ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຊັບສົມບັດຄືນໃໝູ່
ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຊັບສົມບັດຄືນໃໝູ່

3206100 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຊັບສົມບັດຄືນໃໝູ່

32062
320620

ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຄໍາຄືນໃໝູ່
ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຄໍາຄືນໃໝູ່

3206200 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຄໍາຄືນໃໝູ່

32063
320630

ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຫັກຊັບຄືນໃໝູ່
ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຫັກຊັບຄືນໃໝູ່

3206300 ຜິດດ່ຽງຈາກການຕີມນຄ່າຫັກຊັບຄືນໃໝູ່

32064
320641

ຜິດດ່ຽງຈາກອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
ຜິດດ່ຽງຈາກອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
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3206410 ຜິດດ່ຽງຈາກອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ

32068
320680

ຜິດດ່ຽງອືນ
ື່ ໆ
ຜິດດ່ຽງອືນ
ື່ ໆ

3206800 ຜິດດ່ຽງອືນ
ື່ ໆ

3208

ຄັງສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆ

32080
320800

ຄັງສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆ
ຄັງສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆ

3208000 ຄັງສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆ

330

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍ

3301

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ

33011
330110

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານພວມເຮັດວຽກ
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານພວມເຮັດວຽກ

3301100 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານພວມເຮັດວຽກ

33012
330120

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານທີື່ໄດ້ອອກການ
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານທີື່ໄດ້ອອກການ

3301200 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານໃຫ້ພະນັກງານທີື່ໄດ້ອອກການ

3302

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ

33020
330200

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ

3302000 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ

3304

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

33040
330400

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

3304000 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

3308

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ

33080
330800

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ

3308000 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ

340

ເງິນແຮຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ

3401

ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມ

34011
340110

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ

3401100 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ

34012
340120

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ

3401200 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ

34013
340130

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

3401300 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

34016
340160
3402

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ

ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້
ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້

3401600 ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໜີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່
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34021
340210

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ

3402100 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ

34022
340220

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ

3402200 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ

34023
340230

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

3402300 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

34026
340260

ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້
ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້

3402600 ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້

3408

ເງິນແຮອືນ
ື່ ໆ

34080
340800

ເງິນແຮອືນ
ື່ ໆ
ເງິນແຮອືນ
ື່ ໆ

3408000 ເງິນແຮອືນ
ື່ ໆ

350

ຄັງສໍາຮອງເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ

3500

ຄັງສໍາຮອງເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ

35000
350000

ຄັງສໍາຮອງເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ
ຄັງສໍາຮອງເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ

3500000 ຄັງສໍາຮອງເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງລວມຂອງທະນາຄານ

360

ໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ສໍາຮອງ

3601

ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງຈາກທະນາຄານອືນ
ື່

36011
360110

ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

3601100 ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

36012
360120

ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ
ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

3601200 ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

3602

ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງຈາກລກຄ້າ

36021
360210

ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

3602100 ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

36022
360220

ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ
ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

3602200 ເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

3607

ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

36071
360711
360712
36072

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ຶມສໍາຮອງຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

3607110 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

3607120 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງຈາກລກຄ້າ
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360721
360722

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

3607210 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

3607220 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

370

ທຶນຊ່ວຍໜນ ແລະ ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

3701

ທຶນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານ

37011
370110

ທຶນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານ
ທຶນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານ

3701100 ທຶນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານ

37012
370120

ທຶນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານແບູ່ງສ່ວນເຂົາັ້ ໃນບ/ຊຜົນໄດ້ຮັບ (ເຫືອໜີ)ັ້
ທຶນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານແບູ່ງສ່ວນເຂົາັ້ ໃນບ/ຊຜົນໄດ້ຮັບ (ເຫືອໜີ)ັ້

3701200 ທຶນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານແບູ່ງສ່ວນເຂົາັ້ ໃນບ/ຊຜົນໄດ້ຮັບ (ເຫືອໜີ)ັ້

3702

ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

37020
370200

ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ
ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

3702000 ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

380

ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ

3800

ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ

38000
380000

ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ
ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ

3800000 ກໍາໄລ - ຂາດທຶນສະສົມ

390

ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີ

3901

ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນໃນປີ

39010
390100

ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນໃນປີ
ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນໃນປີ

3901000 ກໍາໄລ ຫື ຂາດທຶນໃນປີ

3908

ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ

39080
390800

ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ
ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ

3908000 ຜົນໄດ້ຮັບລໍຖ້າຮັບຮອງ

ປະເພດ IV : ລາຍຈື່າຍ
410

ລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ

4101

ລາຍຈ່າຍໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານເງິນຕາແລະລະຫວ່າງທະນາຄານ

41011
410111
410112

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ
ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາ

4101110 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາ
ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ

4101120 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ

41012
410121

ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານກາງ,ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີແລະຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານກາງ

4101211 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານການ

4101212 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານກາງ
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410122
410123

ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີ

4101220 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີ
ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

4101230 ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

41013
410131

ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ

4101311 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ
410133

4101312 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫັກຊັບ

4101331 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫັກຊັບພາຍໃນປະເທດ
410132

4101332 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງບໍລິສັດຫັກຊັບຕ່າງປະເທດ
ດອກເບ້ຍຈ່າຍໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່ ຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ

4101321 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານອືນ
ື່ ຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ

4101322 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກທະນາຄານຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ

41014
410141
410142

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
ເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນ

4101410 ເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນກຢ
້ ືມມາມີກໍານົດ

4101420 ເງິນກຢ
້ ືມມາມີກໍານົດ

41016
410161
410162
410168

ດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ທີື່ພົວພັນກັບລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ ລະຫ່ວາງ ທະນາຄານ
ຄ່າໃຊ້ສິດຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

4101610 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport)

4101620 ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport)
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ

4101680 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ

41018
410180

ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ
ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ

4101800 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ

4102

ລາຍຈ່າຍໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກັບລກຄ້າ

41021
410211
410213
410214
410215

ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

4102110 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ

4102130 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈໍາວັນ

4102140 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈໍາວັນ
ດອກເບ້ຍເງິນຝາກມີກໍານົດ

4102151 ກໍານົດໜຶື່ງປີລົງມາ

4102152 ກໍານົດໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ

41022
410221

ດອກເບ້ຍຂອງໃບຢັງັ້ ຢືນກຢ
້ ືມເງິນ
ດອກເບ້ຍພັນທະບັດກຢ
້ ືມເງິນໄລຍະສັນ
ັ້

4102210 ດອກເບ້ຍພັນທະບັດກຢ
້ ືມເງິນໄລຍະສັນ
ັ້
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410222
410223

ດອກເບ້ຍສະຫາກປະຢັດ

4102220 ດອກເບ້ຍສະຫາກປະຢັດ
ໃບຢັງັ້ ຢືນເງິນຝາກ

4102231 ປະຈໍາ 3 ເດືອນ
4102232 ປະຈໍາ 6 ເດືອນ

4102233 ປະຈໍາ 12 ເດືອນ
4102234 ປະຈໍາ 24 ເດືອນ
4102235 ເກີນ 24 ເດືອນ

41023
410231
410232

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາຈາກລກຄ້າວົງການການເງິນ
ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

4102310 ເງິນກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນກຢ
້ ືມມາມີກໍານົດ

4102321 ໜຶື່ງປີລົງມາ

4102322 ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
4102323 ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

41024
410241
410242

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມມາໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
ເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນ

4102410 ເງິນກຢ
້ ືມມາເປັນປະຈໍາວັນ
ເງິນກຢ
້ ືມມາມີກໍານົດ

4102420 ເງິນກຢ
້ ືມມາມີກໍານົດ

41026
410261
410262
410268

ດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆທີື່ພົວພັນກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກັບລກຄ້າ
ຄ່າໃຊ້ສິດຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

4102610 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport)

4102620 ສ່ວນຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport)
ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ

4102680 ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ

41028
410280

ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກັບລກຄ້າ
ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກັບລກຄ້າ

4102800 ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກັບລກຄ້າ

4103

ລາຍຈ່າຍໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກ່ຽວກັບຫັກຊັບ

41031
410311
410312

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືຄ
ັ້ ືນ
ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືຄ
ັ້ ືນຈາກທະນາຄານອືນ
ື່

4103110 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືຄ
ັ້ ືນຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືຄ
ັ້ ືນຈາກລກຄ້າ

4103120 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີສັນຍາຊືຄ
ັ້ ືນຈາກລກຄ້າ

41032
410321
410327

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າ
ຂາດທຶນຈາກຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າ

4103210 ຂາດທຶນຈາກຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າ
ດອກເບ້ຍຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທີື່ໄດ້ກຢ
້ ືມມາ

4103270 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທີື່ໄດ້ກຢ
້ ືມມາ

41033
410331

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ມາເປັນກໍາມະສິດ
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410332
410336

4103310 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ມາເປັນກໍາມະສິດ
ພດສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າຂອງຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ

4103320 ພດສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າຂອງຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ

4103360 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ

41034
410341
410342

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຫັກຊັບລົງທຶນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ມາເປັນກໍາມະສິດ

4103410 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄດ້ມາເປັນກໍາມະສິດ
ພດສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າຂອງຫັກຊັບລົງທຶນ

4103420 ພດສ່ວນເພີມ
ື່ ມນຄ່າຂອງຫັກຊັບລົງທຶນ

41036
410361
410362
410364
410368

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ
ດອກເບ້ຍຂອງຫັກຊັບຂອງຕະຫາດລະຫ່ວາງທະນາຄານ

4103610 ດອກເບ້ຍຂອງຫັກຊັບຂອງຕະຫາດລະຫ່ວາງທະນາຄານ
ດອກເບ້ຍຂອງໃບຢັງຢືນໜີັ້ທີື່ປູ່ຽນມືໄດ້

4103620 ດອກເບ້ຍຂອງໃບຢັງຢືນໜີັ້ທີື່ປູ່ຽນມືໄດ້
ດອກເບ້ຍຮຸນ
້ ກທ
້ ີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ

4103640 ດອກເບ້ຍຮຸນ
້ ກທ
້ ີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍອອກ
ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ

4103680 ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ

41037
410370

ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກ່ຽວກັບຫັກຊັບ
ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກ່ຽວກັບຫັກຊັບ

4103700 ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກ່ຽວກັບຫັກຊັບ

41038
410380

ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ

4103800 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ

4104

ລາຍຈ່າຍໃນການໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້ ແລະ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

41041
410411
410412
410413
410415
410416
410418

ລາຍຈ່າຍໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວເຊົາື່ -ຊືັ້
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້

4104110 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້
ຫັກເງິນແຮສະເພາະ (ກົງກັບບ/ຊ 34016)

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

4104130 ຫັກເງິນແຮກ່ຽວກັບຊ.ຄ.ທ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້ (ກົງກັບບ/ຊ 14996)
ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້ (ກົງກັບບ/ຊ 1469)

4104150 ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້ (ກົງກັບບ/ຊ 1469)
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້

4104160 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້
ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້

4104180 ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້

41042
410421
410423

ລາຍຈ່າຍໃນການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມດາ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

4104210 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
ເງິນແຮກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ (ກົງກັບບ/ຊ 14997)
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410425
410426
410428

4104230 ເງິນແຮກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ (ກົງກັບບ/ຊ 14997)
ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ (ກົງກັບບ/ຊ 1479)

4104250 ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ (ກົງກັບບ/ຊ 1479)
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

4104260 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

4104280 ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

4105

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ສໍາຮອງ ແລະ ທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

41051
410511
410512

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

4105110 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

4105120 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

41052
410521
410522

ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງຈາກລກຄ້າ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

4105210 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

4105220 ດອກເບ້ຍເງິນກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

41053
410530

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ
ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

4105300 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບທຶນທີື່ລັດໄດ້ຈັດສັນ

41058
410580

ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ສໍາຮອງ
ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ສໍາຮອງ

4105800 ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ສໍາຮອງ

4106

ລາຍຈ່າຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

41061
410610

ຂາດທຶນຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຂາດທຶນຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

4106100 ຂາດທຶນຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

41068
410680

ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

4106800 ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

4107

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

41071
410711
410712

ຈາກທະນາຄານອືນ
ື່

4107110 ຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ຈາກລກຄ້າ

4107120 ຈາກລກຄ້າ

41072
410721
410722
41073

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາປະກອບທຶນ ທີື່ໄດ້ຮັບ

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ທີື່ໄດ້ຮັບ
ຈາກທະນາຄານອືນ
ື່

4107210 ຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ຈາກລກຄ້າ

4107220 ຈາກລກຄ້າ
ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຄໍັ້າສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ
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410731
410738

ຂາດທຶນບ້ວງຄໍາສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ

4107310 ຂາດທຶນບ້ວງຄໍາສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ
ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ

4107380 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບຄໍາສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ

41074
410741
410742
410746
410748

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານການເງິນມີກໍານົດ
ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ

4107410 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ
ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ

4107420 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ
ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືນ
ື່ ໆ

4107460 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືນ
ື່ ໆ
ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ

4107480 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ

41078
410780

ລາຍຈ່າຍທີື່ພົວພັນຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆທີື່ໄດ້ຮັບ
ລາຍຈ່າຍທີື່ພົວພັນຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆທີື່ໄດ້ຮັບ

4107800 ລາຍຈ່າຍທີື່ພົວພັນຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆທີື່ໄດ້ຮັບ

4108

ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

41082
410820

ລາຍຈ່າຍຄ່າພາຫະນະຊໍາລະເງິນ
ລາຍຈ່າຍຄ່າພາຫະນະຊໍາລະເງິນ

4108200 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາຫະນະຊໍາລະເງິນ

41088
410880

ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆຈາກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆຈາກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

4108800 ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆຈາກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

4109

ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ

41091
410910

ເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກຈ່າຍໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜຝ
້ າກເງິນ
ເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກຈ່າຍໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜຝ
້ າກເງິນ

4109100 ເບ້ຍປະກັນເງິນຝາກຈ່າຍໃຫ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຜຝ
້ າກເງິນ

41092
410920

ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ
ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ

4109200 ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ

41093
410930

ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ສງົື່ ຄືນ
ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ສງົື່ ຄືນ

4109300 ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ສງົື່ ຄືນ

41095
410950

ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ
ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

4109500 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບຊັບສິນລໍຖ້າການຂາຍ

41098
410980

ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ
ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ

4109800 ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ

420

ລາຍຈ່າຍທາງດ້ານພະນັກງານ

4201

ເງິນເດືອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ

42011
420110

ເງິນເດືອນພະນັກງານໃນການຈັດຕັງັ້
ເງິນເດືອນພະນັກງານໃນການຈັດຕັງັ້
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4201100 ເງິນເດືອນພະນັກງານໃນການຈັດຕັງັ້

42012
420120

ເງິນເດືອນພະນັກງານນອກການຈັດຕັງັ້
ເງິນເດືອນພະນັກງານນອກການຈັດຕັງັ້

4201200 ເງິນເດືອນພະນັກງານນອກການຈັດຕັງັ້

42013
420130

ຄ່າແຮງງານ
ຄ່າແຮງງານ

4201300 ຄ່າແຮງງານ

42014
420140

ເບ້ຍເພີມ
ື່
ເບ້ຍເພີມ
ື່

4201400 ເບ້ຍເພີມ
ື່

4202

ລາຍຈ່າຍເງິນອຸດໜນ ແລະ ສະຫັວດດີການພະນັກງານ

42021
420210

ເງິນບໍານານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ
ເງິນບໍານານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ

4202100 ເງິນບໍານານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ

42022
420220

ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ຍ້ອງຍໍ
ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

4202200 ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

42028
420280

ລາຍຈ່າຍສະຫັວດດີການພະນັກງານອືນ
ື່ ໆ
ລາຍຈ່າຍສະຫັວດດີການພະນັກງານອືນ
ື່ ໆ

4202800 ລາຍຈ່າຍສະຫັວດດີການພະນັກງານອືນ
ື່ ໆ

4203

ລາຍຈ່າຍເພືອ
ື່ ກໍສ
ື່ ້າງພະນັກງານ

42031
420310

ກໍສ
ື່ ້າງຢພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ
ກໍສ
ື່ ້າງຢພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ

4203100 ກໍສ
ື່ ້າງຢພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ

42032
420320

ກໍສ
ື່ ້າງຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ
ກໍສ
ື່ ້າງຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ

4203200 ກໍສ
ື່ ້າງຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ

4208

ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆທາງດ້ານພະນັກງານ

42080
420800

ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆທາງດ້ານພະນັກງານ
ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆທາງດ້ານພະນັກງານ

4208000 ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆທາງດ້ານພະນັກງານ

430

ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ

4300

ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ

43000
430000

ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ
ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ

4300000 ລາຍຈ່າຍຄ່າພາສີ ແລະ ອາກອນ

440

ລາຍຈ່າຍບໍລິການທົື່ວໄປ ຈາກທາງນອກ

4401

ຄ່າງວດຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

44010
440100

ຄ່າງວດຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
ຄ່າງວດຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

4401000 ຄ່າງວດຂອງສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

4402
44020

ຄ່າເຊົາື່ ຕ່າງໆ
ຄ່າເຊົາື່ ຕ່າງໆ
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440200

ຄ່າເຊົາື່ ຕ່າງໆ

4402000 ຄ່າເຊົາື່ ຕ່າງໆ

4403

ຄ່ານາຍໜ້າ ແລະ ຄ່າປູ່ວຍການຕ່າງໆ

44031

ຄ່ານາຍໜ້າ

440311
440312

ຄ່ານາຍໜ້າຂາຍຫັກຊັບ

4403110 ຄ່ານາຍໜ້າຂາຍຫັກຊັບ
440312

440318

ຄ່າທີື່ປຶກສາ
ຄ່າທີື່ປຶກສາ
ຄ່ານາຍໜ້າອືນ
ື່ ໆ

4403180 ຄ່ານາຍໜ້າອືນ
ື່ ໆ

44032
440320

ຄ່າທະນາຍຄວາມ
ຄ່າທະນາຍຄວາມ

4403200 ຄ່າທະນາຍຄວາມ

44033
440330

ລາຍຈ່າຍຄ່າກວດສອບບັນຊີ
ລາຍຈ່າຍຄ່າກວດສອບບັນຊີ

4403300 ລາຍຈ່າຍຄ່າກວດສອບບັນຊີ

44038
440380

ອືນ
ື່ ໆ
ອືນ
ື່ ໆ

4403800 ອືນ
ື່ ໆ

4404

ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີື່ບໍລິສັດໃນກຸມ
ູ່ ເປັນຜສ
້ ະໜອງໃຫ້

44040
440400

ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີື່ບໍລິສັດໃນກຸມ
ູ່ ເປັນຜສ
້ ະໜອງໃຫ້
ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີື່ບໍລິສັດໃນກຸມ
ູ່ ເປັນຜສ
້ ະໜອງໃຫ້

4404000 ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີື່ບໍລິສັດໃນກຸມ
ູ່ ເປັນຜສ
້ ະໜອງໃຫ້

4405

ຄ່າຂົນ
ື່ ສົງື່ ແລະ ຄ່າໂດຍສານ

44051
440510

ນໍັ້າມັນເຊືອ
ື່ ໄຟ
ນໍັ້າມັນເຊືອ
ື່ ໄຟ

4405100 ນໍັ້າມັນເຊືອ
ື່ ໄຟ

44052
440520

ຄ່າໂດຍສານໄປເຮັດວຽກ
ຄ່າໂດຍສານໄປເຮັດວຽກ

4405200 ຄ່າໂດຍສານໄປເຮັດວຽກ

44053
440530

ຄ່າຂົນສົງື່
ຄ່າຂົນສົງື່

4405300 ຄ່າຂົນສົງື່

4406

ຄ່າໂຄສະນາ,ໜັງສືພິມ,ວາລະສານ ແລະ ປືມ
ັ້ ຕ່າງໆ

44061
440610

ຄ່າໂຄສະນາ
ຄ່າໂຄສະນາ

4406100 ຄ່າໂຄສະນາ

44062
440620

ຂອງຂັວນ
ຂອງຂັວນ

4406200 ຂອງຂັວນ

44063
440630

ຄ່າໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານ
ຄ່າໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານ

4406300 ຄ່າໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານ
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44064
440640

ປືມ
ັ້ ຕໍາລາວິຊາການຕ່າງໆ

4406400 ປືມ
ັ້ ຕໍາລາວິຊາການຕ່າງໆ

44065
440650

ອືນ
ື່ ໆ
ອືນ
ື່ ໆ

4406500 ອືນ
ື່ ໆ

4407

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ຫ້ອງການ

44071
440710

ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ຫ້ອງການ
ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ຫ້ອງການ

4407100 ເຄືອ
ື່ ງໃຊ້ຫ້ອງການ

44072
440720

ສິງພິມຕ່າງໆ
ສິງພິມຕ່າງໆ

4407200 ສິງພິມຕ່າງໆ

4408

ຄ່າບໍລິການອືນ
ື່ ໆຈາກທາງນອກ

44081
440810

ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ
ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ

4408100 ຄ່າທໍານຽມປະກັນໄພ

44082
440820

ຄ່າວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ
ຄ່າວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ

4408200 ຄ່າວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ

44083
440830

ຄ່າໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ຄ່າໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

4408300 ຄ່າໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

44084
440840

ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ
ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ

4408400 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ

44085
440850

ຄ່າໄຟ້າ ແລະ ນໍັ້າປະປາ
ຄ່າໄຟ້າ ແລະ ນໍັ້າປະປາ

4408500 ຄ່າໄຟ້າ ແລະ ນໍັ້າປະປາ

44086
440860

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົາັ້ ໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົາັ້ ໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ

4408600 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົາັ້ ໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ

44087
440871
440872
440873

ຄ່າຮັບແຂກ, ອັດຕາກິນ, ຄ່າພັກເຊົາ
ຄ່າຮັບແຂກ

4408710 ຄ່າຮັບແຂກ
ອັດຕາກິນ

4408720 ອັດຕາກິນ
ຄ່າພັກເຊົາ

4408730 ຄ່າພັກເຊົາ

44088
440880
450

ປືມ
ັ້ ຕໍາລາວິຊາການຕ່າງໆ

ອືນ
ື່ ໆ
ອຶນ
ື່ ໆ

4408800 ອຶນ
ື່ ໆ
ລາຍຈ່າຍສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆໃນການທຸລະກິດ
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4501

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ສງົື່ ຄືນ

45010
450100

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ສງົື່ ຄືນ
ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ສງົື່ ຄືນ

4501000 ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ສງົື່ ຄືນ

4502

ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ

45020
450200

ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ
ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ

4502000 ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ

4503

ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ າຂາ)

45030
450300

ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ າຂາ)
ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ າຂາ)

4503000 ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ າຂາ)

4504

ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສາຂາ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ ໍານັກງານໃຫຍ່)

45040
450400

ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສາຂາ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ ໍານັກງານໃຫຍ່)
ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສາຂາ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ ໍານັກງານໃຫຍ່)

4504000 ພດສ່ວນລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ສາຂາ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ ໍານັກງານໃຫຍ່)

4506

ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີ

45061
450610

ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

4506100 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

45062
450620

ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

4506200 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

45063
450631
450632
450633
450634

ຂາດທຶນຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ການເງິນ
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

4506310 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

4506320 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຫັກຊັບ

4506330 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຫັກຊັບ
ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຫັກຊັບລົງທຶນ

4506340 ຂາດທຶນຈາກການຂາຍຫັກຊັບລົງທຶນ

4508

ອືນ
ື່ ໆ

45080
450800

ອືນ
ື່ ໆ
ອືນ
ື່ ໆ

4508000 ອືນ
ື່ ໆ

460

ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນແລະຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີແລະມີຕົວຕົນ

4601

ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີ ແລະ ມີຕົວຕົນ

46011
460111
460112

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີ ແລະ ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ

4601110 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ

4601120 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
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4601122 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສິງື່ ປຸກສ້າງ

4601124 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນພາຫະນະຂົນ
ື່ ສົງື່

4601125 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນສິງື່ ຈັດວາງ ແລະ ສິງື່ ຕິດຕັງັ້ ໃນສິງື່ ປຸກສ້າງ
4601126 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນເຄືອ
ື່ ງຈັກຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ
4601127 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນເຄືງື່ ໃຊ້ສໍານັກງານ

4601128 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ອືນ
ື່ ໆ ໃນທຸລະກິດ

46012
460121
460122
460128

ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີ ແລະ ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

4601210 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

4601220 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫັ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ອືນ
ື່ ໆ ນອກທຸລະກິດ

4601280 ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ອືນ
ື່ ໆ ນອກທຸລະກິດ

4602

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີ ແລະ ມີຕົວຕົນ

46021
460211
460212

ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີແລະມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ

4602110 ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ
ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ

4602120 ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນໃນການທຸລະກິດ

46022
460221
460222

ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີ ແລະ ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

4602210 ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ
ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

4602220 ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ມີຕົວຕົນນອກການທຸລະກິດ

470

ຫັກເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າແລະຂາດທຶນບ້ວງໜີັ້ຕ້ອງຮັບເກັບຄືນບໍໄື່ ດ້

4701

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກ

47011
470110

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ (ກົງກັບບ/ຊ1099)
ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ (ກົງກັບບ/ຊ1099)

4701100 ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່ (ກົງກັບບ/ຊ1099)

47012
470120

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າ (ກົງກັບບ/ຊ 1299)
ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າ (ກົງກັບບ/ຊ 1299)

4701200 ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າ (ກົງກັບບ/ຊ 1299)

47013
470131
470132
470133
470134

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກຫັກຊັບ (ກົງກັບບ/ຊ 13991)
ກ່ຽວກັບຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ

4701310 ກ່ຽວກັບຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ
ກ່ຽວກັບຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທວງຍາກ

4701320 ກ່ຽວກັບຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທວງຍາກ
ກ່ຽວກັບຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍທວງຍາກ

4701330 ກ່ຽວກັບຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍທວງຍາກ
ຫັກຄ່າເຊືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກຫັກຊັບລົງທຶນ

4701340 ຫັກຄ່າເຊືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກຫັກຊັບລົງທຶນ
47018

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າກ່ຽວກັບລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ (ກົງກັບບັນຊີ 13992)
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470180

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າກ່ຽວກັບລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ (ກົງກັບບັນຊີ 13992)

4701800 ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າກ່ຽວກັບລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ (ກົງກັບບັນຊີ 13992)

4702

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຄັງຫັກຊັບ ແລະ ລາຍການອືນ
ື່ ໆ

47021
470210

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ (ກົງກັບບັນຊີ 13039)
ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ (ກົງກັບບັນຊີ 13039)

4702100 ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ (ກົງກັບບັນຊີ 13039)

47022
470221
470222
470223
470224

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ການເງິນ
ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

4702210 ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

4702220 ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

4702230 ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບລົງທຶນ

4702240 ຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບລົງທຶນ

47026
470260

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

4702600 ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

47028
470280

ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າລາຍການອືນ
ື່ ໆ
ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າລາຍການອືນ
ື່ ໆ

4702800 ຫັກຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າລາຍການອືນ
ື່ ໆ

4703

ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍ (ກົງກັບບັນຊີ 330)

47031
470310

ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ
ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ

4703100 ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ

47032
470320

ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ

4703200 ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ

47034
470340

ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

4703400 ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

47038
470380

ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ
ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ

4703800 ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ

4704

ຫັກເງິນແຮຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ

47041
470411
470412
470413
470416

ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມໜີັ້ປົກກະຕິ
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່

4704110 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກ້ລກຄ້າ

4704120 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກ້ລກຄ້າ
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

4704130 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ
ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້
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4704160 ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້

47042
470421
470422
470423
470426

ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມໜີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່

4704210 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກ້ລກຄ້າ

4704220 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກ້ລກຄ້າ
ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

4704230 ເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ
ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້

4704260 ຫັກເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້

47048
470480

ເງິນແຮອືນ
ື່ ໆຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ
ເງິນແຮອືນ
ື່ ໆຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ

4704800 ເງິນແຮອືນ
ື່ ໆຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ

4705

ຂາດທຶນບ້ວງໜີັ້ທວງຍາກເກັບຄືນບໍໄື່ ດ້

47051
470510

ໜີັ້ສນທີື່ມີການຄຸມ
້ ກັນໂດຍເງິນແຮ
ໜີັ້ສນທີື່ມີການຄຸມ
້ ກັນໂດຍເງິນແຮ

4705100 ໜີັ້ສນທີື່ມີການຄຸມ
້ ກັນໂດຍເງິນແຮ

47052
470520

ໜີັ້ສນທີື່ບມ
ໍື່ ີການຄຸມ
້ ກັນໂດຍເງິນແຮ
ໜີັ້ສນທີື່ບມ
ໍື່ ີການຄຸມ
້ ກັນໂດຍເງິນແຮ

4705200 ໜີັ້ສນທີື່ບມ
ໍື່ ີການຄຸມ
້ ກັນໂດຍເງິນແຮ

480

ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)

4800

ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)

48000
480000

ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)
ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)

4800000 ລາຍຈ່າຍບັງເອີນ (ຫື ລາຍຈ່າຍພິເສດ)

490

ອາກອນກໍາໄລ

4900

ອາກອນກໍາໄລ

49000
490000

ອາກອນກໍາໄລ
ອາກອນກໍາໄລ

4900000 ອາກອນກໍາໄລ
491

ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
4911

ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
49110

ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
491100

ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
4911000 ລາຍຈ່າຍອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ

ປະເພດ V : ລາຍຮບ
510

ລາຍຮັບໃນການທຸລະກິດທະນາຄານ
5101

ລາຍຮັບຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານເງິນຕາ
51011

ລາຍຮັບທີື່ພົວພັນກັບວັດຖຸມີຄ່າ
510111

ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຄໍາ
5101110 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຄໍາ

510112

ລາຍຮັບກ່ຽວກັບວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ
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5101120 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບວັດຖຸມີຄ່າອືນ
ື່ ໆ
51012

ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານກາງ, ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີແລະຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
510121

ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານກາງ
5101210 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານກາງ

510122

ດອກເບ້ຍຈາກສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ
5101220 ດອກເບ້ຍຈາກສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີລາວ

510123

ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ
5101230 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກຄັງເງິນແຫູ່ງຊາດ

51013

ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
510131

ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່ ຢພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ
5101311 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ
5101312 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ພາຍໃນປະເທດ

510132

ດອກເບ້ຍຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່ ຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ
5101321 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢທ
ູ່ ະນາຄານອືນ
ື່ ຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ
5101322 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່ ຢຕ
ູ່ ່າງປະເທດ

51014

ດອກເບ້ຍຮັບຈາກເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
510141

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
5101410 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

510145

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
5101450 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

51016

ດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆທີື່ໄດ້ຮັບ
510161

ຄ່າໃຊ້ສິດຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
5101610 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

510162

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

510168

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ
5101680 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ

51018

ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ທີື່ພົວພັນກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ
510180

ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ທີື່ພົວພັນກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ
5101800 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ທີື່ພົວພັນກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ

51019

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ
510190

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ
5101900 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ

5102

ລາຍຮັບຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວກັບລກຄ້າ
51021

ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ ແລະ ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ
510211

ດອກເບ້ຍບ້ວງໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ
5102111 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກການຊືຫ
ັ້ ຼຸດໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າ
5102112 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືນ
ື່ ໆ

510212

ດອກເບ້ຍບ້ວງສີນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ
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5102120 ດອກເບ້ຍບ້ວງສີນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ
510213

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມ
5102131 ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການຂາຍຜ່ອນ
5102132 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປ
5102133 ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ
5102134 ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຕາມລະດການ
ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫາກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີ
5102135
ກໍານົດລວມທັງພັນທະບັດຂອງລັດເປັນຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
5102136 ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບການ
5102137 ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການນໍາເຂົາັ້
5102138 ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ຄັງເງິນລວມອືນ
ື່ ໆ

510214

ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
5102140 ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

510215

ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການເຄຫາສະຖານ
5102150 ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການເຄຫາສະຖານ

510216

ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າ
5102160 ດອກເບ້ຍສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າ

510217

ດອກເບ້ຍບັນຊີເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
5102170 ດອກເບ້ຍບັນຊີເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

51022

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍໜີັ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່
510221

ດອກເບ້ຍບ້ວງໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າ
5102211 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກການຊືຫ
ັ້ ຼຸດໃບຢັງັ້ ຢືນການຄ້າ
5102212 ດອກເບ້ຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງຮັບການຄ້າອືນ
ື່ ໆ

510222

ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ
5102220 ດອກເບ້ຍບ້ວງສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ການສົງື່ ອອກ

510223

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຄັງເງິນລວມ
5102231 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ການຂາຍຜ່ອນ
5102232 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ບຸກຄົນທົື່ວໄປ
5102233 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ
5102234 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຕາມລະດການ
ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຈ່າຍລ່ວງໜ້າໂດຍມີບັດເງິນສົດ, ສະຫາກປະຢັດ ແລະ ເງິນຝາກມີ
5102235
ກໍານົດລວມທັງພັນທະບັດຂອງລັດເປັນຫັກຊັບຄໍັ້າປະກັນ
5102236 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ປະກອບການ
5102237 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ການນໍາເຂົາັ້
5102238 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຄັງເງິນລວມອືນ
ື່ ໆ

510224

ດອກເບ້ຍບ້ວງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ
5102240 ດອກເບ້ຍບ້ວງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນເຕັກນິກ

510225

ດອກເບ້ຍບ້ວງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ການເຄຫາສະຖານ
5102250 ດອກເບ້ຍບ້ວງເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເພືອ
ື່ ການເຄຫາສະຖານ

510226

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມອືນ
ື່ ໆປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າ
5102260 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມອືນ
ື່ ໆປູ່ອຍໃຫ້ລກຄ້າ
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510227

ດອກເບ້ຍບັນຊີເງິນເບີກເກີນບັນຊີ
5102270 ດອກເບ້ຍບັນຊີເງິນເບີກເກີນບັນຊີ

510236

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ
5102361 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
5102365 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

510246

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບຄໍັ້າປະກັນ
5102461 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
5102465 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ(ບໍເື່ ກີນ 1 ເດືອນ)

510266

ດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ
5102661 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
5102662 ດອກເບ້ຍຕິດບວກ/ດອກເບ້ຍຕິດລົບ
5102668 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ

51023

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ
510231

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
5102310 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

510235

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
5102351 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມ ໄລຍະບໍເື່ ກີນໜຶື່ປີ
5102352 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມ ໄລຍະເກີນໜຶື່ງປີ ແຕູ່ບເໍື່ ກີນຫ້າປີ
5102353 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມ ໄລຍະເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

51024

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມໂດຍມີມນຄ່າໃບຢັງັ້ ຢືນຊັບຄໍັ້າປະກັນ
510241

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ
5102410 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນປະຈໍາວັນ

510245

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ
5102450 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມມີກໍານົດ

51026

ດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ
510261

ຄ່າໃຊ້ສິດຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ
5102610 ຄ່າໃຊ້ສິດຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້ ແລະ ລາຍການປະເພດດຽວກັນ

510262

ດອກເບ້ຍຕິດບວກ/ດອກເບ້ຍຕິດລົບ
5102620 ດອກເບ້ຍຕິດບວກ/ດອກເບ້ຍຕິດລົບ

510268

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ
5102680 ລາຍຮັບດອກເບ້ຍອືນ
ື່ ໆ

51028

ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ທີື່ພົວພັນກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ ກັບລກຄ້າ
510281

ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບແຊັກເດີນທາງ,ແຊັກທະນາຄານ,ບັດເຄຣດິດ
5102810 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບແຊັກເດີນທາງ,ແຊັກທະນາຄານ,ບັດເຄຣດິດ

510282

ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໜັງສືສີນເຊືອ
ື່
5102820 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໜັງສືສີນເຊືອ
ື່

510283

ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໜັງສືຄໍັ້າປະກັນ
5102830 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໜັງສືຄໍັ້າປະກັນ

510284

ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໂອນເງິນ

Page 84

5102840 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບໂອນເງິນ
510285

ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການຢັງັ້ ຢືນແຊັກ
5102850 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການຢັງັ້ ຢືນແຊັກ

510286

ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການຖອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ
5102860 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການຖອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ

510287

ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມ
5102870 ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມ

510288

ລາຍຮັຍຄ່າທໍານຽມອືນ
ື່ ໆ
5102880 ລາຍຮັຍຄ່າທໍານຽມອືນ
ື່ ໆ

51029

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ
510290

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ
5102900 ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ

5103

ລາຍຮັບຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຫັກຊັບ
51031

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນ
510311

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່
5103110 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນໃຫ້ທະນາຄານອືນ
ື່

510312

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນໃຫ້ລກຄ້າ
5103120 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນໃຫ້ລກຄ້າ

51032

ລາຍຮັບຈາກຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າ
510321

ກໍາໄລຈາກຫັກຊັບລາຄາ
5103210 ກໍາໄລຈາກຫັກຊັບລາຄາ

510327

ດອກເບ້ຍຈາກຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
5103270 ດອກເບ້ຍຈາກຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ

51033

ລາຍຮັບຈາກຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ
510331

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ
5103310 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ

510332

ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າທີື່ໄດ້ແບູ່ງສ່ວນ
5103320 ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າທີື່ໄດ້ແບູ່ງສ່ວນ

510333

ເງິນປັນຜົນ ແລະ ລາຍຮັບປະເພດດຽວກັນ
5103330 ເງິນປັນຜົນ ແລະ ລາຍຮັບປະເພດດຽວກັນ

510336

ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫັກຊັບຊຶເັ້ ພືອຂາຍ
5103360 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫັກຊັບຊຶເັ້ ພືອຂາຍ

510337

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
5103370 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ

51034

ລາຍຮັບຈາກຫັກຊັບລົງທຶນ
510341

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່
5103410 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບທີື່ໃຫ້ລາຍໄດ້ຄົງທີື່

510342

ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າທີື່ໄດ້ແບູ່ງສ່ວນ
5103420 ສ່ວນຫຼຸດມນຄ່າທີື່ໄດ້ແບູ່ງສ່ວນ
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510347

ດອກເບ້ຍຫັກຊັບລົງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ
5103470 ດອກເບ້ຍຫັກຊັບລົງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ກຢ
້ ືມ

51035

ລາຍຮັບຈາກພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
510350

ລາຍຮັບຈາກພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ
5103500 ລາຍຮັບຈາກພັນທະບັດທີື່ມີພາລະຜກພັນ

51036

ລາຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ
510360

ລາຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ
5103600 ລາຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງສົງື່ ທີື່ກໍາເນີດຈາກຫັກຊັບ

51037

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
510370

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
5103700 ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ

51038

ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບຫັກຊັບ
510380

ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບຫັກຊັບ
5103800 ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆທີື່ພົວພັນກັບຫັກຊັບ

5104

ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາື່ ແລະ ເຊົາື່ -ຊືັ້
51041

ລາຍຮັບຈາກສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້
510411

ຄ່າເຊົາື່
5104110 ຄ່າເຊົາື່

510412

ເກັບຄືນເງິນແຮສະເພາະ
5104120 ເກັບຄືນເງິນແຮສະເພາະ

510413

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້
5104130 ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້

510416

ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້
5104160 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ -ຊືັ້

510418

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວສີນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້
5104180 ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວສີນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ -ຊືັ້

51042

ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
510421

ຄ່າເຊົາື່
5104210 ຄ່າເຊົາື່

510423

ເກັບຄືນເງິນແຮກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
5104230 ເກັບຄືນເງິນແຮກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

510425

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່
5104250 ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່

510426

ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
5104260 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

510428

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
5104280 ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ

51049

ກ່ຽວກັບສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້ ແລະ ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
510491

ກ່ຽວກັບສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້
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5104910 ກ່ຽວກັບສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້
510492
5105

ກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຊົາື່ ທໍາມະດາ
ລາຍຮັບຈາກໜີັ້ຕ້ອງຮັບສໍາຮອງ ແລະ ເງິນລົງທຶນ

51051

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່
510511

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
5105110 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

510512

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ
5105120 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

51052

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງແກູ່ລກຄ້າ
510521

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ
5105210 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງມີກໍານົດ

510522

ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ
5105220 ດອກເບ້ຍເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງບໍມ
ື່ ີກໍານົດ

51053

ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງ
510530

ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງ
5105300 ເງິນປັນຜົນຈາກເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມສໍາຮອງ

5106

ລາຍຮັບຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
51061

ກໍາໄລຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
510610

ກໍາໄລຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5106100 ກໍາໄລຈາກການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

51068

ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
510680

ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
5106800 ຄ່າທໍານຽມໃນການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

5107

ລາຍຮັບຈາກການເຄືອ
ື່ ນໄຫວນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
51071

ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນ ທີື່ໄດ້ໃຫ້
510711

ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງ
5107110 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນກ/ງ

510712

ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ
5107120 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາປະກອບທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ

51072

ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນ ທີື່ໄດ້ໃຫ້
510721

ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ
5107210 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ສະຖາບັນການເງິນ

510722

ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ
5107220 ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ

51073

ລາຍຮັບຈາກຄໍາໝັັ້ນສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ
510731

ລາຍຮັບຈາກຄໍາສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ
5107310 ລາຍຮັບຈາກຄໍາສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ

510738

ຄ່າທໍານຽມ ທີື່ພົວພັນກັບຄໍາໝັັ້ນສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ
5107380 ຄ່າທໍານຽມ ທີື່ພົວພັນກັບຄໍາໝັັ້ນສັນຍາດ້ານຫັກຊັບ
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51074

ລາຍຮັບທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ (Derivative)
510741

ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ
5107410 ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ

510742

ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດອັດຕາແລກປູ່ຽນ
5107420 ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດອັດຕາແລກປູ່ຽນ

510746

ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືນ
ື່ ໆ
5107460 ລາຍຮັບຈາກເອກະສານອະນຸພັນທີື່ກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືນ
ື່ ໆ

510748

ຄ່າທໍານຽມ ທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ
5107480 ຄ່າທໍານຽມ ທີື່ພົວພັນກັບເອກະສານອະນຸພັນ

51078

ລາຍຮັບຈາກຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆ
510780

ລາຍຮັບຈາກຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆ
5107800 ລາຍຮັບຈາກຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆ

5108

ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
51081

ຄ່າທໍານຽມຈາກຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຄມ
ຸ້ ຄອງ ຫື ທີື່ໄດ້ຮັບຝາກ
510811

ຄ່າຮັກສາຫັກຊັບຂອງລກຄ້າ
5108110 ຄ່າຮັກສາຫັກຊັບຂອງລກຄ້າ

510818

ຄ່າທໍານຽມອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຄມ
ຸ້ ຄອງ ຫື ທີື່ໄດ້ຮັບຝາກ
5108180 ຄ່າທໍານຽມອືນ
ື່ ໆກ່ຽວກັບຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຄມ
ຸ້ ຄອງ ຫື ທີື່ໄດ້ຮັບຝາກ

51082

ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບຕາງລກຄ້າ
510821

ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຊືັ້ - ຂາຍຫັກຊັບຕາງລກຄ້າ
5108210 ຄ່າທໍານຽມໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຊືັ້ - ຂາຍຫັກຊັບຕາງລກຄ້າ

510828

ຄ່າທໍານຽມອືນ
ື່ ໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບຕາງລກຄ້າ
5108280 ຄ່າທໍານຽມອືນ
ື່ ໆໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບຕາງລກຄ້າ

51083

ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ຄໍາປືກສາແກູ່ລກຄ້າ
510830

ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ຄໍາປືກສາແກູ່ລກຄ້າ
5108300 ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ຄໍາປືກສາແກູ່ລກຄ້າ

51085

ລາຍຮັບຈາກພາຫະນະການຊໍາລະເງິນ
510850

ລາຍຮັບຈາກພາຫະນະການຊໍາລະເງິນ
5108500 ລາຍຮັບຈາກພາຫະນະການຊໍາລະເງິນ

51088

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
510880

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
5108800 ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

5109

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການທຸລະກິດທະນາຄານ
51092

ພດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ
510920

ພດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ
5109200 ພດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຮ່ວມກັນ

51093

ລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຄືນ
510930

ລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຄືນ
5109300 ລາຍຈ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຄືນ
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51094

ລາຍຮັບຈາກການໂອນລາຍຈ່າຍທຸລະກິດທະນາຄານ
510940

ລາຍຮັບຈາກການໂອນລາຍຈ່າຍທຸລະກິດທະນາຄານ
5109400 ລາຍຮັບຈາກການໂອນລາຍຈ່າຍທຸລະກິດທະນາຄານ

51095

ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຊັບສີນລໍຖ້າການຂາຍ
510950

ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຊັບສີນລໍຖ້າການຂາຍ
5109500 ລາຍຮັບກ່ຽວກັບຊັບສີນລໍຖ້າການຂາຍ

51098

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການທຸລະກິດທະນາຄານ
510980

ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການທຸລະກິດທະນາຄານ
5109800 ລາຍຮັບອືນ
ື່ ໆຈາກການທຸລະກິດທະນາຄານ

550

ລາຍຮັບສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆ
5501

ລາຍຮັບຈາກລາຍຈ່າຍທີື່ຖືກອອກໃບເກັບເງິນຄືນໃໝູ່
55011

ໃຫ້ແກູ່ບໍລິສັດໃນກຸມ
ູ່
550110

ໃຫ້ແກູ່ບໍລິສັດໃນກຸມ
ູ່
5501100 ໃຫ້ແກູ່ບໍລິສັດໃນກຸມ
ູ່

55012

ໃຫ້ແກູ່ວິສາຫະກິດອືນ
ື່ ໆ
550120

ໃຫ້ແກູ່ວິສາຫະກິດອືນ
ື່ ໆ
5501200 ໃຫ້ແກູ່ວິສາຫະກິດອືນ
ື່ ໆ

5502

ພດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ
55020

ພດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ
550200

ພດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ
5502000 ພດສ່ວນລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນທະນາຄານຮ່ວມກັນ

5503

ພດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ າຂາ)
55030

ພດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ າຂາ)
550300

ພດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ າຂາ)
5503000 ພດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສໍານັກງານໃຫູ່ຍ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ າຂາ)

5504

ພດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສາຂາ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ ໍານັກງານໃຫຍ່)
55040

ພດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສາຂາ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ ໍານັກງານໃຫຍ່)
550400

ພດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສາຂາ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ ໍານັກງານໃຫຍ່)
5504000 ພດສ່ວນລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສາຂາ (ໃຊ້ຢສ
ູ່ ໍານັກງານໃຫຍ່)

5506

ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊ.ຄ.ທ
55061

ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
550610

ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
5506100 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

55062

ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ
550620

ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ
5506200 ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ມີຕົວຕົນ

55063

ກໍາໄລຈາກການຂາຍ ຫື ສະສາງຊ.ຄ.ທ ການເງິນ
550631

ກໍາໄລຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່
5506310 ກໍາໄລຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນກຸມ
ູ່

Page 89

550632

ກໍາໄລຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
5506320 ກໍາໄລຈາກການຂາຍເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

550633

ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
5506330 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

550634

ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫັກຊັບລົງທຶນ
5506340 ກໍາໄລຈາກການຂາຍຫັກຊັບລົງທຶນ

5508

ລາຍຮັບສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆ
55081

ລາຍໄດ້ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ພົວພັນກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວທຸລະກິດ
550810

ລາຍໄດ້ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ພົວພັນກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວທຸລະກິດ
5508100 ລາຍໄດ້ຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບທີື່ພົວພັນກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວທຸລະກິດ

55082

ລາຍຮັບຈາກກິດຈະການທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນການທະນາຄານ
550820

ລາຍຮັບຈາກກິດຈະການທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນການທະນາຄານ
5508200 ລາຍຮັບຈາກກິດຈະການທີື່ບແ
ໍື່ ມູ່ນການທະນາຄານ

55083

ພດສ່ວນເງິນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານ
550830

ພດສ່ວນເງິນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານ
5508300 ພດສ່ວນເງິນຊ່ວຍໜນກໍສ
ື່ ້າງພືນ
ັ້ ຖານ

55084

ລາຍຮັບສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆ
550840

ລາຍຮັບສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆ
5508400 ລາຍຮັບສໍາຮອງອືນ
ື່ ໆ

560

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່
5601

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີ ແລະ ມີຕົວຕົນ ໃນການທຸລະກິດ
56011

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
560110

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
5601100 ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

56012

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
560120

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
5601200 ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

5602

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ທີື່ບມ
ໍື່ ີ ແລະ ມີຕົວຕົນ ນອກການທຸລະກິດ
56021

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
560210

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ
5602100 ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນ

56022

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
560220

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ
5602200 ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ມີຕົວຕົນ

570

ເກັບຄືນເງິນແຮ ແລະ ໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
5701

ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກ
57011

ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນ
570110

ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນ
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5701100 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກສະຖາບັນການເງິນ
57012

ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າ
570120

ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າ
5701200 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າໜີັ້ທວງຍາກຈາກລກຄ້າ

57013

ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບທວງຍາກ
570131

ກ່ຽວກັບຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ
5701310 ກ່ຽວກັບຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີສັນຍາຂາຍຄືນທວງຍາກ

570132

ກ່ຽວກັບຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທວງຍາກ
5701320 ກ່ຽວກັບຫັກຊັບເພືອ
ື່ ຄ້າທວງຍາກ

570133

ກ່ຽວກັບຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍທວງຍາກ
5701330 ກ່ຽວກັບຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍທວງຍາກ

570134

ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າກ່ຽວກັບຫັກຊັບລົງທຶນທວງຍາກ
5701340 ເກັບຄືນເງິນແຮຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າກ່ຽວກັບຫັກຊັບລົງທຶນທວງຍາກ

57018

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ
570180

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ
5701800 ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າລາຍການອືນ
ື່ ໆທວງຍາກ

5702

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຄັງຫັກຊັບ ແລະ ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວອືນ
ື່ ໆ
57021

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ
570210

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ
5702100 ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຫັກຊັບຊືເັ້ ພືອ
ື່ ຂາຍ

57022

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າຊັບສົມບັດຄົງທີື່ ການເງິນ
570221

ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນເຄືອ
5702210 ເງິນລົງທຶນໃນວິສາຫະກິດໃນເຄືອ

570222

ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ
5702220 ເງິນລົງທຶນໃນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ

570223

ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ
5702230 ຫັກຊັບໃນກິດຈະການຄຸມ
້ ຄອງຫັກຊັບ

570224

ຫັກຊັບລົງທຶນ
5702240 ຫັກຊັບລົງທຶນ

57028

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າລາຍການອືນ
ື່ ໆ
570280

ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າລາຍການອືນ
ື່ ໆ
5702800 ເກັບຄືນຄ່າເສືອ
ື່ ມມນຄ່າລາຍການອືນ
ື່ ໆ

5703

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
57031

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ
570310

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ
5703100 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ລາຍຈ່າຍເບ້ຍບໍານານ

57032

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາ
570320

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາ
5703200 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ການປະຕິບັດຄໍາໃຫ້ສັນຍາ
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57034

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
570340

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ
5703400 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດ

57038

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ
570380

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ
5703800 ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອືນ
ື່ ໆ

5704

ເກັບຄືນເງິນແຮທີື່ໄດ້ຮັບຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ
57040

ເກັບຄືນເງິນແຮທີື່ໄດ້ຮັບຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ
570400

ເກັບຄືນເງິນແຮທີື່ໄດ້ຮັບຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ
5704000 ເກັບຄືນເງິນແຮທີື່ໄດ້ຮັບຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ

57041

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມ
570411

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
5704110 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່

570412

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ
5704120 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ

570413

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ
5704130 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

570416

ເກັບຄືນເງິນແຮຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດໃນການໃຫ້ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້
5704160 ເກັບຄືນເງິນແຮຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດໃນການໃຫ້ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້

57042

ເກັບຄືນເງິນແຮເພືອ
ື່ ຄວາມສ່ຽງ ໃນການໃຫ້ກຢ
້ ືມ
570421

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່
5704210 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ສະຖາບັນການເງິນອືນ
ື່

570422

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ
5704220 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າ

570423

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ
5704230 ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມແກູ່ລກຄ້າວົງການການເງິນ

570426

ເກັບຄືນເງິນແຮຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດໃນການໃຫ້ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້
5704260 ເກັບຄືນເງິນແຮຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດໃນການໃຫ້ສິນເຊືອ
ື່ ເຊົາື່ ຊືັ້

57048

ເກັບຄືນເງິນແຮອືນ
ື່ ໆຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ
570480

ເກັບຄືນເງິນແຮອືນ
ື່ ໆຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ
5704800 ເກັບຄືນເງິນແຮອືນ
ື່ ໆຕາມຂໍກ
ັ້ ໍານົດ

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

ລາຍຮັບອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
ລາຍຮັບອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ

5911
59110

ລາຍຮັບອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
591100

ລາຍຮັບອາກອນເຍືອ
ັ້ ນຊໍາລະ
5911000

ບນຊີນອກໃບສະຫຸບຊບສົມບດ
910

ຄໍາ ໝັັ້ ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ
9101

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້
91011

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່
910111

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
9101110

910118

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
ຄໍາໃຫ້ສັນຍາສະໜອງທຶນອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່

9101180
91012

ຄໍາໃຫ້ສັນຍາສະໜອງທຶນອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ

910121

ເປີດໜັງສືສິນເຊືອ
ື່ ຢືນຢັນ (Confirmed L/C)
9101210

910122

ເປີດໜັງສືສິນເຊືອ
ື່ ຢືນຢັນ (Confirmed L/C)
ຮັບຮອງຈ່າຍຫືໃຫ້ສັນຍາຈະຈ່າຍ

9101220
910123

ຮັບຮອງຈ່າຍຫືໃຫ້ສັນຍາຈະຈ່າຍ
ຄໍາໃຫ້ສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຈໍາໜ່າຍຫັກຊັບ

9101230
910124

ຄໍາໃຫ້ສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຈໍາໜ່າຍຫັກຊັບ
ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ

9101240
910128

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ

9101280
9102

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບ

91021

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
910210

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
9102100

91022

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າ

910220

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າ
9102200

920

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຄໍັ້າປະກັນ

9201

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້
92011

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່
920112

ຢືນຢັນຮັບປະກັນໜັງສືສີນເຊືອ
ື່ ທີື່ມີເອກະສານປະກອບ
9201120

ຢືນຢັນຮັບປະກັນໜັງສືສີນເຊືອ
ື່ ທີື່ມີເອກະສານປະກອບ
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920113

ຮັບຮອງຈ່າຍ
9201130

920118

ຮັບຮອງຈ່າຍ
ຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ

9201180
92012

ຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ

920121

ຄໍັ້າປະກັນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ
9201210

920122

ຄໍັ້າປະກັນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ
ຄໍັ້າປະກັນດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ອາກອນ

9201220
920123

ຄໍັ້າປະກັນດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ອາກອນ
ຄໍັ້າປະກັນດ້ານການເງິນ

9201230
920124

ຄໍັ້າປະກັນດ້ານການເງິນ
ຄໍັ້າປະກັນທົດແທນສິນເຊືອ
ື່ ທີື່ທະນາຄານອືນ
ື່ ອະນຸມັດ

9201240
920125
9201251
9201252
9201253
920128

ຄໍັ້າປະກັນທົດແທນສິນເຊືອ
ື່ ທີື່ທະນາຄານອືນ
ື່ ອະນຸມັດ
ຄໍັ້າປະກັນການປະຕິບັດຕາມສັນຍາ
ຄໍັ້າປະກັນການປະຕິບັດຕາມສັນຍາ
ຄັ້າປະກັນຜົນງານ
ຄັ້າປະກັນການປະມນໂຄງການ
ຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ

9201280
9202

ຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ
ຄໍາສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບ

92021

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
920210

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
9202100

92022

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່

920220

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າ
920220

920221

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການຂອງລັດ
9202210

920222

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການຂອງລັດ
ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກວິສາຫະກິດປະກັນໄພ ແລະບໍລິສັດງິນທຶນ

9202220
920223

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກວິສາຫະກິດປະກັນໄພ ແລະບໍລິສັດງິນທຶນ

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າວົງການການເງິນອືນ
ື່
9202230

920228

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າວົງການການເງິນອືນ
ື່
ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ຮັບ

9202280
930

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າ

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ຮັບ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ

9301

ຫັກຊັບຕ້ອງຮັບ
93011

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
930110

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
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9301100
93012

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫາດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)

930120

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫາດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)
9301200

93013

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫາດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)
ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້

930130

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້
9301300

93018

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້
ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຕ້ອງຮັບ

930180

ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຕ້ອງຮັບ
9301800

9302

ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຕ້ອງຮັບ
ຫັກຊັບຕ້ອງສົງື່ ມອບ

93021

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົງື່ ມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
930210

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົງື່ ມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
9302100

93022

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົງື່ ມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
ພດສ່ວນຫັກຊັບຕ້ອງສົງື່ ມອບໃນຕະຫາດໜົື່ນ

930220

ພດສ່ວນຫັກຊັບຕ້ອງສົງື່ ມອບໃນຕະຫາດໜົື່ນ
9302200

93023

ພດສ່ວນຫັກຊັບຕ້ອງສົງື່ ມອບໃນຕະຫາດໜົື່ນ
ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້

930230

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້
9302300

93028

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້
ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຕ້ອງສົງື່ ມອບ

940

ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວທາງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
9402

ການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃຫ້ກຢ
້ ືມ ແລະ ກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
94021

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
940210

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
9402100

94022

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
ເງິນກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ຖອນ

940220

ເງິນກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ຖອນ
9402200

9403

ເງິນກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ຖອນ
ການເຄືອ
ື່ ນໄຫວແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ

94031

ເງິນກີບທີື່ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງສົງື່ ມອບ
940310

ເງິນກີບທີື່ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງສົງື່ ມອບ
9403100

94032

ເງິນກີບທີື່ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງສົງື່ ມອບ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນກີບຕ້ອງສົງື່ ມອບ

940320

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນກີບຕ້ອງສົງື່ ມອບ
9403200

94033

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນກີບຕ້ອງສົງື່ ມອບ
ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົງື່ ມອບ

940330

ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົງື່ ມອບ
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9403300
94034

ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົງື່ ມອບ
ເງິນຕາສະກຸນ X ຕ້ອງສົງື່ ມອບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນອືນ
ື່ ຕ້ອງຮັບ

940340

ເງິນຕາສະກຸນ X ຕ້ອງສົງື່ ມອບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນອືນ
ື່ ຕ້ອງຮັບ
9403400

94035

ເງິນຕາສະກຸນ X ຕ້ອງສົງື່ ມອບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນອືນ
ື່ ຕ້ອງຮັບ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)

940350

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)
9403500

94036

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືເັ້ ງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)

940360

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືເັ້ ງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)
9403600

9404

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືເັ້ ງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ (Future)
ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport) ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້

94041

ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
940410

ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
9404100

94042

ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ

940420

ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
9404200

9405

ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

94051

ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ
940510

ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ
9405100

94052

ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຮັບ
ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຈ່າຍ

940520

ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຈ່າຍ
9405200

9406

ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄ້າງຈ່າຍ
ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

94061

ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
940610

ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
9406100

94062

ຖານະການແລກປູ່ຽນລ່ວງໜ້າ ແລະ ມນຄ່າຖານະການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ
940620

ຖານະການແລກປູ່ຽນລ່ວງໜ້າ ແລະ ມນຄ່າຖານະການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ
9406200

950

ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຖານະການແລກປູ່ຽນລ່ວງໜ້າ ແລະ ມນຄ່າຖານະການແລກປູ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ
ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຢໃູ່ ນຕະຫາດທີື່ມີການຈັດຕັງັ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ

9501

ເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ
95011

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
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950110

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9501100

95012

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950120

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9501200

95015

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

950150

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
9501500

95018

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

950180

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9501800

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຊືັ້-ຂາຍ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານ

9503

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
95031

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
950310

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9503100

95032

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950320

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9503200

95035

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

950350

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
9503500

95038

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

950380

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9503800

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຢໃູ່ ນຕະຫາດທີື່ມີການຈັດຕັງັ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ

9504

ເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ
95041

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
950410

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9504100

95042

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950420

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9504200

95045

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

950450

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
9504500

95048

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

950480

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9504800

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
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ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຊືັ້-ຂາຍ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານ

9505

ອັດຕາແລກປູ່ຽນ
95051

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
950510

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9505100

95052

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950520

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9505200

95055

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

950550

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
9505500

95058

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

950580

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9505800

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

9506

ລາຍການທີື່ອາດເກີດຂືນ
ັ້

9507

ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຢໃູ່ ນຕະຫາດທີື່ມີການຈັດຕັງັ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ
ເງືື່ອນໄຂອືນ
ື່ ໆ
95071

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
950710

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9507100

95072

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

950720

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9507200

95075

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

950750

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
9507500

9508

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ ຊືັ້-ຂາຍໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂອືນ
ື່ ໆ

95081

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
950810

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9508100

95082

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
950820

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
9508200

95085

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

950850

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
9508500

95088

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
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950880

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9508800

960

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາດ້ານອືນ
ື່ ໆ

9601

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້
96011

ມນຄ່າຫັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ັ້ ຂາຍລ່ວງໜ້າ
960110

ມນຄ່າຫັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ັ້ ຂາຍລ່ວງໜ້າ
9601100

96012

ມນຄ່າຫັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ັ້ ຂາຍລ່ວງໜ້າ
ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ

960120

ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ
9601200

96018

ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ
ຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້

960180

ຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້
9601800

9602

ຄໍັ້າໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ຮັບ

96021

ມນຄ່າຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ຂາຍລ່
ັ້
ວງໜ້າ

960210

ມນຄ່າຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ຂາຍລ່
ັ້
ວງໜ້າ

9602100
96022

ມນຄ່າຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີື່ງຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືື່ອນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ຂາຍລ່
ັ້
ວງໜ້າ

ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ
960220

ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ
9602200

96028

ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາອືນ
ື່ ໆທີື່ໄດ້ຮັບ

970

ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດອືນ
ື່ ໆ
9701

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ - ຊືັ້
97011

ສັງຫາລິມະຊັບ
970110

ສັງຫາລິມະຊັບ
9701100

97012

ສັງຫາລິມະຊັບ
ອະສັງຫາລິມະຊັບ

970120

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
9701200

97013

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ

970130

ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
9701300

9702

ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ - ຊືັ້ ພວມຊືັ້ ຫື ພວມກໍສ
ື່ ້າງ

97021

ສັງຫາລິມະຊັບ
970210

ສັງຫາລິມະຊັບ
9702100

ສັງຫາລິມະຊັບ
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97022

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
970220

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
9702200

97023

ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
970230

ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
9702300

9703

ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
ບັນຊີຕິດຕາມຮຸນ
້ ທີື່ທະນາຄານໄດ້ຈໍາໜ່າຍ

97031

ຮຸນ
້ ສາມັນ
970311

ຮຸນ
້ ສາມັນຂາຍຜ່ານຕົວແທນ
9703110

970312

ຮຸນ
້ ສາມັນຂາຍຜ່ານຕົວແທນ
ຮຸນ
້ ສາມັນຈອງຊືັ້

9703120
97032

ຮຸນ
້ ສາມັນຈອງຊືັ້
ຮຸນ
້ ບຸລິມະສິດ

970321

ຮຸນ
້ ບຸລິມະສິດຂາຍຜ່ານຕົວແທນ
9703210

970322

ຮຸນ
້ ບຸລິມະສິດຂາຍຜ່ານຕົວແທນ
ຮຸນ
້ ບຸລິມະສິດຈອງຊືັ້

9703220
980

ຮຸນ
້ ບຸລິມະສິດຈອງຊືັ້
ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດອືນ
ື່ ໆ

9801

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜິັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກຫັງບັນທຶກເປັນຂາດທຶນ
98010

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜິັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກຫັງບັນທຶກເປັນຂາດທຶນ
980100

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜິັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກຫັງບັນທຶກເປັນຂາດທຶນ
9801000

9802

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜິັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກຫັງບັນທຶກເປັນຂາດທຶນ
ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນຂາດທຶນ

98020

ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນຂາດທຶນ
980200

ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນຂາດທຶນ
9802000

9803

ດອກເບ້ຍໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນຂາດທຶນ
ຕິດຕາມບັນຊີນອກຜັງເງິນຝາກມີລາງວັນ

98030

ຕິດຕາມບັນຊີນອກຜັງເງິນຝາກມີລາງວັນ
980300

ຕິດຕາມບັນຊີນອກຜັງເງິນຝາກມີລາງວັນ
9803000

9804

ຕິດຕາມບັນຊີນອກຜັງເງິນຝາກມີລາງວັນ
ຕິດຕາມນອກເງິນກສ
້ ໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ

98040

ຕິດຕາມນອກເງິນກສ
້ ໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ
980400

ຕິດຕາມນອກເງິນກສ
້ ໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ
9804000

9805

ຕິດຕາມນອກເງິນກສ
້ ໍານັກງານໃຫຍ່ກັບສາຂາ
ຕິດຕາມບັນຊີຄອ
ູ່ ະນຸມັດເງິນກໃ້ ຫ້ລກຄ້າ

98050

ຕິດຕາມບັນຊີຄອ
ູ່ ະນຸມັດເງິນກໃ້ ຫ້ລກຄ້າ
980500

ຕິດຕາມບັນຊີຄອ
ູ່ ະນຸມັດເງິນກໃ້ ຫ້ລກຄ້າ
9805000

981

ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ຕິດຕາມບັນຊີຄອ
ູ່ ະນຸມັດເງິນກໃ້ ຫ້ລກຄ້າ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ
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9810

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້
98101

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້
981011

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່
9810111

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ຶມຍັງບໍທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ

9810118

ຄໍາໃຫ້ສັນບາສະໜອງທຶນອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່

981012

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ
9810121

ເປີດໜັງສືສິນເຊືອ
ື່ ຢືນຢັນ(Confirmed L/C)

9810122

ຮອງຮັບຈ່າຍຫືໃຫ້ສັນຍາຈະຈ່າຍ

9810123

ຄໍາໃຫ້ສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນການຈໍາໜ່າຍຫັກຊັບ

9810124

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ຶມຍັງບໍທັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ

9810128

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ

98102

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບ
981021

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
9810210

981022

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າ
9810220

982

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຄໍັ້າປະກັນ

9820

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຄໍັ້າປະກັນ
98201

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້
982011

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ທະນາຄານອືນ
ື່
9820112

ຢືນຢັນຮັບປະກັນໜັງສືສິນເຊືອ
ື່ ທີື່ມີເອກະສານປະກອບ

9820113

ຮັບຮອງຈ່າຍ

9820118

ຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ

982012

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ໃຫ້ແກູ່ລກຄ້າ
9820121

ຄໍັ້າປະກັນດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ

9820122

ຄໍັ້າປະກັນດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ອາກອນ

9820123

ຄໍັ້າປະກັນດ້ານການເງິນ

9820124

ຄໍັ້າປະກັນທົດແທນສິນເຊືອ
ື່ ທີື່ທະນາຄານອືນ
ື່ ອະນຸມັດ

9820125

ຄໍັ້າປະກັນການປະຕິບັດຕາມສັນຍາ

9820128
98202

ຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບ

982021

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
9820210

982022

983

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາສະໜອງທຶນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານອືນ
ື່
ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າ

9820221

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການຂອງລັດ

9820222

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກວິສາຫະກິດປະກັນໄພ ແລະ ບໍລິສັດເງິນທຶນ

9820223

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນທີື່ໄດ້ຮັບຈາກລກຄ້າວົງການການເງິນອືນ
ື່

9820228

ສັນຍາຄໍັ້າປະກັນອືນ
ື່ ໆທີື່ໄດ້ຮັບ
ຄໍາສັນຍາກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
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9830

ຄໍາສັນຍາກ່ຽວກັບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວດ້ານຫັກຊັບ
98301

ຫັກຊັບຕ້ອງຮັບ
983011

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
9830110

983012

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫາດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)

9830120
983013

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຕະຫາດໝົື່ນ(ລະຫວ່າງມືັ້ເປີດກັບມືັ້ປິດຈໍາໜ່າຍ)
ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້

9830130
983018

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຂາຍໂດຍມີເງືື່ອນໄຂຊືຄ
ັ້ ືນໄດ້
ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຕ້ອງຮັບ

9830180
98302

ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຕ້ອງຮັບ
ຫັກຊັບຕ້ອງສົງື່ ມອບ

983021

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົງື່ ມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ
9830210

ພດສ່ວນຫັກຊັບທີື່ຕ້ອງສົງື່ ມອບໃນເວລາຈໍາໜ່າຍ

9830220

ພດສ່ວນຫັກຊັບຕ້ອງສົງື່ ມອບໃນຕະຫາດໜົື່ນ

9830280

ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຕ້ອງສົງື່ ມອບ

983023

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້
9830230

983028

ຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຊໂືັ້ ດຍມີເງືື່ອນໄຂຂາຍຄືນໄດ້
ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຕ້ອງສົງື່ ມອບ

9830280
984

ຫັກຊັບອືນ
ື່ ໆຕ້ອງສົງື່ ມອບ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ(Future)

9840

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ(Future)
98402

ການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃຫ້ກຢ
້ ືມ ແລະ ກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
984021

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
9840210

984022

ເງິນໃຫ້ກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເບີກຈ່າຍ
ເງິນກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ຖອນ

9840220
98403

ເງິນກຢ
້ ືມເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍທ
ື່ ັນໄດ້ຖອນ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ(Future)

984033

ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົງື່ ມອບ
9840330

984035
9840350
984036
9840360
98404
984041
9840410
984042
9840420
98405
984050
9840500

ເງິນຕາສະກຸນ A ຕ້ອງຮັບ ແລກກັບ ເງິນຕາສະກຸນB ຕ້ອງສົງື່ ມອບ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ(Future)
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ(Future)
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ(Future)
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາຊືັ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອະນາຄົດ(Future)
ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍ (Report/Deport) ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້
ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ
ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
ຜິດດ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ
ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ດອກເບັຍ
ັ້ ບໍທ
ື່ ັນໄດ້ເກີດຂືນ
ັ້ ຄຸມ
້ ກັນເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
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98406
984060
9840600
985

ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ບັນຊີດັດແກ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ

9850

ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ
ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຢໃູ່ ນຕະຫາດທີື່ມີການຈັດຕັງັ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ

98501

ເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍ
9850110
985012

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ

9850120
985015

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

9850150
985018

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

9850180

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຊືັ້-ຂາຍ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານ

98503

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
985031

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9850310

985032

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

9850320
985035

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

9850350
985038

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

9850380

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຢໃູ່ ນຕະຫາດທີື່ມີການຈັດຕັງັ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ

98504

ເງືື່ອນໄຂດ້ານອັດຕາແລກປູ່ຽນ
985041

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
9850410

985042

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

9850420
985045

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

9850450
985048

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

9850480

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຊືັ້-ຂາຍ ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດເງືື່ອນໄຂດ້ານ

98505

ອັດຕາແລກປູ່ຽນ
985051

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9850510

985052

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

9850520

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
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985055

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
9850550

985058

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ

9850580

ລາຍການອືນ
ື່ ໆທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຢໃູ່ ນຕະຫາດທີື່ມີການຈັດຕັງັ້ ກ່ຽວກັບເອກະສານອະນຸພັນມີກໍານົດ

98507

ເງືື່ອນໄຂອືນ
ື່ ໆ
985071

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9850710

985072

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

9850720
985075

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

9850750
98508

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ

985081

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
9850810

985082

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນຢູ່າງຂາດຕົວ
ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ

9850820
985085

ລາຍການຄຸມ
້ ກັນມີເງືື່ອນໄຂ
ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ

9850850
985088

ລາຍການຂາດຕົວອືນ
ື່ ໆ
ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ

9850880
986

ຕິດຕາມເງິນຝາກມີລາງວັນ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ

9860

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ
98601

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້
986011

ມນຄ່າຫັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ັ້ ຂາຍລ່ວງໜ້າ
9860110

986012

ມນຄ່າຫັກຊັບ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ ລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ັ້ ຂາຍລ່ວງໜ້າ
ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ

9860120
986018

ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້

9860180
98602

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ໃຫ້
ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ຮັບ

986021

ມນຄ່າຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ັ້ ຂາຍລ່ວງໜ້າ
9860210

986022

ມນຄ່າຫັກຊັບທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນລາຍການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃນຕະຫາດຊື-ັ້ ຂາຍລ່ວງໜ້າ
ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ

9860220

ມນຄ່າອືນ
ື່ ໆ ທີື່ໄດ້ຮັບເປັນສີງື່ ຄໍັ້າປະກັນ
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986028

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ຮັບ
9860280

987

ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາທີື່ໄດ້ຮັບ
ບັນຊີຄມ
ູ່ ນຄ່າ

9870

ບັນຊີຄມ
ູ່ ນຄ່າ
98701

ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ - ຊືັ້
987011

ສັງຫາລິມະຊັບ
9870110

987012

ສັງຫາລິມະຊັບ
ອະສັງຫາລິມະຊັບ

9870120
987013

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ

9870130
98702

ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
ຊັບສົມບັດຄົງທີື່ໃຫ້ເຊົາື່ - ຊືັ້ ພວມຊືັ້ ຫື ພວມກໍສ
ື່ ້າງ

987021

ສັງຫາລິມະຊັບ
9870210

987022

ສັງຫາລິມະຊັບ
ອະສັງຫາລິມະຊັບ

9870220
987023

ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ

9870230
98703

ຊັບສິນບໍມ
ື່ ີຕົວຕົນອືນ
ື່ ໆ
ບັນຊີຄຕ
ູ່ ິດຕາມຮຸນ
້ ທີື່ທະນາຄານໄດ້ຈໍາໜ່າຍ

987031

ບັນຊີຄຕ
ູ່ ິດຕາມຮຸນ
້ ສາມັນທີື່ໄດ້ຈໍາໜ່າຍ
9870312

987032

ບັນຊີຄຕ
ູ່ ິດຕາມຮຸນ
້
ບັນຊີຄຕ
ູ່ ິດຕາມຮຸນ
້ ບຸລິມະສິດທີື່ທະນາຄານໄດ້ຈໍາໜ່າຍ

9870320
988

ບັນຊີຄຕ
ູ່ ິດຕາມຮຸນ
້ ບຸລິມະສິດທີື່ທະນາຄານໄດ້ຈໍາໜ່າຍ
ຕິດຕາມຄບ
ູ່ ັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸນ
້ ກ້

9880

ຕິດຕາມຄບ
ູ່ ັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸນ
້ ກ້
98800

ຕິດຕາມຄບ
ູ່ ັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸນ
້ ກ້
988000

ຕິດຕາມຄບ
ູ່ ັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸນ
້ ກ້
9880000 ຕິດຕາມຄບ
ູ່ ັນຊີ ການຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ຣຸນ
້ ກ້

989

ໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9890

ໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
98901

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
989010

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9890100

98902

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ທວງຍາກທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

989020

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9890200

98904

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ

989040

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ
9890400

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ
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989041

ທຶນທະນາຄານຈັດສັນໃຫ້
9890411

ໜຶື່ງປີລົງມາ

9890412

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9890413

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

989044

ສິນເຊືອ
ື່ ຕາມລະດການ
9890441

ໜຶື່ງປີລົງມາ

9890442

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9890443

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

989045

ສິນເຊືອ
ື່ ແຫື່ງທຶນອືນ
ື່ ໆ
9890451

ໜຶື່ງປີລົງມາ

9890452

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9890453

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

989046

ສິນເຊືອ
ື່ ອືນ
ື່ ໆ
9890461

ໜຶື່ງປີລົງມາ

9890462

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9890463

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

989048

ດ້ວຍແຫື່ງທຶນອືນ
ື່ ໆ
9890481

ໜຶື່ງປີລົງມາ

9890482

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9890483

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

98906

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ເປັນການຂາດທຶນ
989060

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ເປັນການຂາດທຶນ
989060

98907

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ເປັນການຂາດທຶນ
ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ

989070

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ
9890700

990

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ
ໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

9901

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
99010

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
990100

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9901000

9902

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ

99020

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
990200

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
9902000

9904

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກ ທີື່ໄດ້ຈົດເປັນການຂາດທຶນ
ດອກເບ້ຍທວງຍາກທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ

99041

ສິນເຊືອ
ື່ ເພືອ
ື່ ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ
990411

ທຶນທະນາຄານຈັດສັນໃຫ້
9904111

ໜຶື່ງປີລົງມາ
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9904112

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9904113

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

990414

ບັນຊີຕິດຕາມດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກສິນເຊືອ
ື່ ຕາມລະດການ
9904141

ໜຶື່ງປີລົງມາ

9904142

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9904143

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

990416

ບັນຊີຕິດຕາມດອກເບ້ຍນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
9904161

ບັນຊີຕິດຕາມດອກເບ້ຍນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

9904162

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9904163

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

990418

ດ້ວຍແຫື່ງທຶນອືນ
ື່ ໆ
9904181

ໜຶື່ງປີລົງມາ

9904182

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9904183

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

99045

ສິນເຊືອ
ື່ ແຫື່ງທຶນອືນ
ື່ ໆ
990451

ໜຶື່ງປີລົງມາ
9904510

990452

ໜຶື່ງປີລົງມາ
ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ

9904520
990453

ເກີນໜຶື່ງປີຂນ
ືັ້ ໄປ ແຕູ່ບໍເກີນ ຫ້າປີ
ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ

9904530
9906

ເກີນຫ້າປີຂນ
ືັ້ ໄປ
ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ເປັນການຂາດທຶນ

99060

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ເປັນການຂາດທຶນ
990600

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ເປັນການຂາດທຶນ
9906000

9907

ຕົນ
ັ້ ທຶນໜີັ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ໄດ້ຈົດເຂົາັ້ ເປັນການຂາດທຶນ
ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ

99070

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ
990700

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ
9907000

ດອກເບ້ຍໜີັ້ທວງຍາກປີ 1999 ຄືນຫັງທີື່ບໄໍື່ ດ້ຈົດເຂົາັ້ ບັນຊີລາຍຮັບ
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