ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຫ້ອງການ

ເລກທີ 45 /ຫກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17 ກຸ ມພາ 2020

ແຈ້ງການ
ເຖິງ: ພ່ ແມ່ ປະຊາຊົນ, ພ່ ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕາຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ເລື່ອງ: ເພີ່ມທະວີສະຕິລະວັງຕົວໃນການຮັບ-ຈ່ າຍທະນະບັດ ປະເພດໃບ 50.000 ກີບ.
ຫ້ອ ງການ ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ຂ ຖື ເ ປັ ນ ກຽດແຈ ງ້ ມາຍັງ ພ່ ແມ່ ປະຊາຊົນ , ພ່ ຄ້າ ຊາວຂາຍ,
ັ ໄດ້ມ ກ
ີ ຸ່ ມຄົນບ່ ດີຈານວນໜ່ ງ
ພະນັກ ງານ, ທະຫານ ແລະ ຕາຫຼ ວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊາບວ່າ: ປະຈຸບນ
ລັກລອບປອມແປງທະນະບັດ ປະເພດໃບ 50.000 ກີບ ອອກມາຈລະຈອນໃຊ້ຈ່າຍໃນສັງຄົມ ດ້ວຍຮູ ບແບບການ
ີ ສ
ີ ນ
ັ ລວດລາຍຄ້າຍຄືກບ
ັ ທະນະ
ນາເອົາທະນະບັດແທ້ໄປອັດສາເນົາສີ (Copy) ໃສ່ເຈຍ້ A4 ທາມະດາ, ເຮັດໃຫ້ມສ
້ າທີ່ໄດ້ກວດພົບເຫັນໃນປະຈຸບນ
ັ ຢູ່ ເຂດເມືອງຫີນບູ ນ ແຂວງຄາມ່ ວນ, ຊ່ ງທະນະບັດປອມທີ່ພົບ
ບັດແທ້, ຊ່ ງເຈົາໜ້
ເຫັນມີໝາຍເລກລາດັບ AW 4078060, AZ 6904475 ແລະ AZ 9832262;
້ ກ່ ອນຈະຮັບ-ຈ່ າຍທະນະບັດ ປະເພດໃບ 50.000 ກີບ ທຸກໆຄັງ້ ກະລຸ ນາກວດກາເບີ່ງໃຫ້ລະອຽດ
ສະນັນ,

້
້
ີ ເວັນການຮັ
ເພື່ອຫຼກ
ບ-ຈ່ າຍທະນະບັດປອມ ແລະ ທ່ານສາມາດສັງເກດວິທເີ ບີ່ງທະນະບັດແທ້-ທະນະບັດປອມ ຂັນ
້
ພືນຖານດ້ວຍຕົ
ວຂອງທ່ານເອງ, ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ ມນີ:້
ທະນະບັດແທ້

ທະນະບັດປອມ



















ັ ເຈ ້ຍທາມະດາ ເມື່ອເອົາ
1. ເຈ ້ຍພິມທະນະບັດປອມເປນ
ມືສາຜັດຈະຮູ ້ສກໝື່ນ ບ່ ມີຄວາມຄົງທົນຕ່ ສະພາບອາ

1. ເຈ ້ຍພິມທະນະບັດ ຜະລິດຈາກຝາ້ ຍ 100%
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບເຈ ້ຍທົ່ວໄປ ເມື່ອເອົາ
ມືສາຜັດຈະຮູ ສ້ ກຫຍາບ ແລະ ຊາ, ມີຄວາມ
ຄົງທົນຕ່ ສະພາບອາກາດປຽກຊ່ ຸ ມ.

ກາດປຽກຊ່ ຸ ມ.
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2. ຄາຂັວນ: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ, ຮູ ບພາບປະທານ ໄກສອນ
ພົມວິຫານ ຢູ່ ດ້ານໜ້າທະນະບັດ, ຕົວເລກ
້ າຍທະນະບັດ
ມູນຄ່າ ໕໐໐໐໐ ຢູ່ດ້ານລຸ່ ມເບືອງຊ້
້ ຈະຮ້ສຶກສະດຸດມ.
ເມື່ອສາຜັດດ້ວຍປາຍນິວມື
3. ຮູ ບລາຍນາ້ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
ັ ຮູ ບດຽວກັບຮູ ບທີ່ຢູ່ ດ້ານໜ້າຂອງທະ
ເປນ
້ ້ຍສາມາດເບີ່ງເຫັນ
ນະບັດ ຝງັ ຢູ່ ໃນເນືອເຈ

2. ຄາຂັວນ: ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ, ຮູ ບພາບປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ຢູ່ ດ້ານ

ໜ້າທະນະບັດ, ຕົວເລກມູນຄ່າ ໕໐໐໐໐ ຢູ່ດ້ານລຸ່ ມ
້ າຍທະນະບັດ ເມື່ອສາຜັດດ້ວຍປາຍນິວມື
້ ຈະ
ເບືອງຊ້
ບຮ
ື່ ້ສຶກສະດຸດມ.

ັ ຮູ ບ
3. ຮູ ບລາຍນາ້ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເປນ
້ ້ຍ ຈະເຫັນ
ພິມດ້ວຍມກສີດຽວ ຈະບ່ ຝງັ ໃນເນືອເຈ
ັ ຮູ ບເເຕ້ມທາມະດາ ເມື່ອຍົກສ່ອງໃສ່ກັບແສງສະ
ເປນ

ັ ເຈນທັງດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼງັ ເມື່ອ
ໄດ້ຊດ

ຫວ່າງ.

ຍົກສ່ອງໃສ່ກັບແສງສະຫວ່າງ.
4. ສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (Black Light)
ທະນະບັດແທ້

ທະນະບັດປອມ

ເມື່ອນາທະນະບັດ ສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (Black
Light) ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ຮູ ບທາດຫຼວງ, ສປປ ລາວ

ເມື່ອນາທະນະບັດສ່ອງໃສ່ແສງໄຟສີມ່ວງ (Black
Light) ເຄື່ອງໝາຍຊາດ, ຮູ ບທາດຫຼວງ, ສປປ

້
້
ຕົວເລກມູນຄ່າ ໕໐໐໐໐ ຢູ່ດ້ານເທິງເບືອງຂວາທະນະ
ລາວ ຕົວເລກມູນຄ່າ ໕໐໐໐໐ ຢູ່ ດ້ານເທິງເບືອງ
້
້
ບັດ, ເສັນໄຍສັ
ງເຄາະສີຟາ້ ແລະ ສີແດງ ຈະເຮອງແສງ. ຂວາທະນະບັດ, ເສັນໄຍສັ
ງເຄາະ ສີຟາ້ ແລະ ສີແດງ
ຈະບເື່ ຮອງແສງ.
5. ການປອມແປງທະນະບັດ ຫຼ ື ການໃຊ້ທະນະບັດປອມ ຈະມີຄວາມຜິດຕາມ ມາດຕາ 129 ຂອງປະມວນກົດ
ໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພດສະພາ 2017 ແລະ ກົດໝາຍກ່ ຽວຂ້ອງ;
້ ນຄ້າ ແລະ ບລິການ
້
6. ຖ້າພົບເຫັນທະນະບັດປອມ, ການນາໃຊ້ທະນະບັດປອມເຂົາໃນການຊ
າລະສະສາງຊືສິ
້ າທີ່ຕາຫຼວດ ຫຼ ື ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ກົມເງ ິນຕາ) 021 213119, ສາຂາທະນາຄານ
ກະລຸ ນາແຈ ້ງເຈົາໜ້
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈາພາກ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທຸກແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

້ ຈ່ ງແຈງ້ ມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວບ່ ຫຼງົ ເຊື່ອຕ່ ການໂຄສະນາ ຊວນເຊື່ອໃນຮູ ບ ແບບ
ດັ່ງນັນ,
ັ ່ ວນ ຢູ່ ໃນສັງຄົມ.
ຕ່າງໆຂອງກຸ່ ມຄົນບ່ ດີ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມປ່ ນປ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
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