
ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ທີີ່ຜ່ານມາ ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 

ລາວ ພາກກາງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລົງເຄ ີ່ອນໄຫວຕິດຕາມວຽກງານຄ ້ມຄອງ

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນງານບ ນນະມັດສະການພະທາດໂພ່ນ ເມ ອງໄຊພູທອງ ແຂວງ

ສະຫວັນນະເຂດ. ສ່ວນໃຫຍ່ຮ້ານຄ້າແມ່ນຮ້ານຂາຍເສ ື້ອຜ້າຂອງຊາວຫວຽດນາມທີີ່

ມາອາໃສໃນປະເທດລາວ, ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າໂອດ໋ອບ ຈາກເມ ອງ ແລະ ແຂວງໃກ້

ຄຽງທີີ່ຖ ກເຊີນມາ. ສ່ວນການຕິດປະກາດລາຄາສິນຄ້າ ແມ່ນເປັນເງິນກີບທັງໝົດ.   

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28-30 ມັງກອນ 2018  ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ 

ສປປ ລາວ ພາກກາງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບ ເຈົື້າໜ້າທີີ່ການຄ້າ ພະແນກ

ອ ດສາຫະກ າ-ການຄ້າ ແລະ ເຈົື້າໜ້າທີີ່ຕ າຫຼວດເສດຖະກິດ ແຂວງຄ າມ່ວນ ໄດ້ລົງ

ເຄ ີ່ອນໄຫວຕິດຕາມ ວຽກງານຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ຫ້າງຮ້ານໃນຕາມຕະ 

ຫຼາດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດຕ່າງໆ ໃນເຂດເທດສະບານເມ ອງທ່າແຂກ ຈາກການ

ລົງຕິດຕາມຕົວຈິງແມ່ນເຫັນວ່າການເອີື້ນລາຄາ ແລະ ຮັບຊ າລະຄ່າສິນຄ້າແມ່ນເປັນ

ເງິນກີບ. ແຕ່ຍັງພົບເຫັນຮ້ານຊ ື້-ຂາຍຄ າ ແລະ ວັດຖ ມີຄ່າຈ ານວນ 5 ຮ້ານຢູ່ຕະຫຼາດ

ຫັຼກ 2 ແລະ ຈ ານວນ 2 ຮ້ານ ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກ 3 ຍັງນ າເອົາເງິນໃບໃໝ່ (ໃບ 1000 

ກີບ ແລະ ໃບ 2000 ກີບ) ອອກມາວາງຂາຍ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄ ີ່ອງກອງບ ນກ ີ່ໄດ້ 

ນ າເອົາເງິນມາເຮັດຕົື້ນເພ ີ່ອວາງຂາຍ, ຊ ີ່ງທາງຄະນະກ ີ່ໄດ້ແນະນ າ ແລະ ກ່າວເຕ ອນ 

ພ້ອມທັງສ ກສາອົບຮົມຮ້ານດັີ່ງກ່າວ ຖ້າພົບເຫັນຄັື້ງຕ ີ່ໄປແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດບົດບັນທ ກ

ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຢ ດເງິນເຫົຼີ່ານັື້ນເປັນ

ຂອງກາງໂດຍບ ີ່ມີເງ ີ່ອນໄຂແຕ່ຢ່າງໃດ. ຊ ີ່ງທາງ

ຮ້ານກ ີ່ຍອມຮັບພ້ອມທັງປ່ຽນແປງ ນອກນີື້ກ ີ່ໄດ້

ຮັບຮູ້ຂ ື້ມູນຕ ີ່ມວ່າ ມີແມ່ຍິງຈ ານວນ 2 ຄົນມາ

ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຄົນເອົາເງິນໃບ  

ໃໝ່ມາເລາະແລກປ່ຽນຢູ່ຕະຫຼາດດັີ່ງກ່າວ ໃນອັດ 

ຕາ 100,000 ຕ ີ່ 130,000 ກີບ.  

 ນອກຈາກນັື້ນ, ທາງຄະນະຈາກ ສາຂາ 

ທຫລ ພາກກາງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ ີ່ໄດ້

ສ ບຕ ີ່ເຄ ີ່ອນໄຫວໃນ ງານບ ນນະມັດສະການພະ 

ທາດສີໂຄດຕະບອງ ເມ ອງທ່າແຂກ ແຂວງຄ າ

ມ່ວນ. ມີຈ ານວນ 375 ຮ້ານມາເຂົື້າຮ່ວມວາງ 

ສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ຊ ີ່ງມາຈາກບັນດາ

ເມ ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ,ບັນດາຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ 

ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສິນຄ້າໂອດ໊ອບຈາກ ນະ 

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, 

ບ ລິຄ າໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ສາລະວັນ ແລະ ຈາກປະ 

ເທດໄທອີກຈ ານວນໜ ີ່ງ.    

   ການລົງເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນງານບຸນຕ່າງໆ 



  ຈົື່ງຕິດ, ເອິິ້ນ, ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າເປັນເງິນກີບ 

ນອກຈາກນີື້ ທາງຄະນະກ ີ່ໄດລ້ົງເຄ ີ່ອນໄຫວໃນງານຕະຫຼາດ ນັດບ ນເດ ອນ

ສາມບ້ານປາກເຊບັື້ງໄຟ ເມ ອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.  ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າແມ່ນ

ບ ີ່ຫຼາຍເທົີ່າໃດ ເພາະເປັນດ່ານທ່າເຮ ອ ເປັນທາງຜ່ານໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດນັື້ນ ແລະ 

ແຂວງອ້ອມຂ້າງ ຂ້າມໄປບ ນນະມັດສະການພຣະທາດພະນົມ ປະເທດໄທ ໂດຍບ ີ່ມີ

ເອກະສານຜ່ານແດນ ສະເລ່ຍ 500-800 ຄົນຕ ີ່ວັນ. ສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາຫານ

ການກິນ, ເຫົຼື້າ ແລະ ຢາສູບ, ການຕິດປະກາດ ແມ່ນເປັນເງິນບາດ ສ່ວນການຮັບ

ຊ າລະສິນຄ້າ ແມ່ນເປັນສອງສະກ ນທັງເງິນກີບ ແລະ ເງິນບາດ  ທັງນີື້ເພ ີ່ອອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຄົນໄທທີີ່ມາທ່ຽວລາວ.    

ພາບໂດຍ: ໄຊສົງຄາມ  ເຮ ອງຄ າແສນ 

ບົດຂ່າວໂດຍ: ສິລິພອນ ຄ າສີດາ 

ຮຽບຮຽງ,ຕົບແຕ່ງໂດຍ: ສ ກສາຄອນ ບັນດາວົງ 

ຈາກນັື້ນ ທາງຄະນະກ ີ່ໄດ້ສ ບຕ ີ່ລົງເຄ ີ່ອນໄຫວ ໃນງານບ ນບ້ານທ່າດ່ານ 

ເມ ອງໜອງບົກ ແຂວງຄ າມ່ວນ.  ເປັນອີກງານບ ນໜ ີ່ງທີີ່ຈັດຂ ື້ນທ ກປີ ມີຄົນລາວ, 

ໄທ ສົນໃຈມາຮ່ວມງານເປັນຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ທັງເປັນດ່ານທ່າເຮ ອທີີ່

ບ ລິການເຮ ອຂ້າມຝາກໃຫ້ຄົນລາວໄປໄຫວ້ພຣະທາດພະນົມ ພ້ອມທັງ ບ ລິການ 

ຄົນໄທເຂົື້າມາທ່ຽວງານດັີ່ງກ່າວ ຊ ີ່ງມີຮ້ານຊາຍສິນຄ້າຈ ານວນຫຼາຍກວ່າ ຟາກບ້ານ

ປາກເຊບັື້ງໄປ ເມ ອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເຫົຼື້າ 

ແລະ ຢາສູບ, ເສ ື້ອຜ້າ ແລະ ອາຫານ ເຄ ີ່ອງດ ີ່ມຈ ານວນໜ ີ່ງ ນອກຈາກນີື້ສິີ່ງທີີ່ເປັນ

ຈ ດເດັີ່ນກ ີ່ຄ :  ມີການບ ລິການຄວາມມ່ວນຊ ີ່ນລ າວົງສາມັກຄີ ຫຼາຍຮ້ານໄວ້ໃຫ້

ຄວາມມ່ວນຊ ີ່ນແກ່ຜູ້ທ່ຽວງານ. ການຕິດປະກາດ ແມ່ນເປັນເງິນບາດ ສ່ວນການຮັບ

ຊ າລະສິນຄ້າ ແມ່ນເປັນສອງສະກ ນທັງເງິນກີບ ແລະ ເງິນບາດ.   


