
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ                                       ເລກທີ 10/ທຫລ 
                                            ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 12/01/2006 

 ແຈງ້ການ 
ກຽ່ວກບັການນາໍໃຊທ້ະນາບດັໃຫມປ່ະເພດໃບ 50,000 ກບີ 

     ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ຂໍຖເືປັນກຽດຢາ່ງສງູ ແຈງ້ການມາຍງັພ່ໍແມປ່ະຊາຊນົ , ພ່ໍຄາ້ຊາວ
ຂາຍ, ນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ, ພະນກັງານລດັຖະກອນ, ທະຫານ ຕາໍຫລວດ ຊາບທົ່ວເຖງິກນັ ວາ່: ໂດຍ
ໄດຮ້ບັອະນມຸດັຈາກທາ່ນນາຍກົ ລດັຖະມນົຕ ີຕາມຂໍຕ້ກົລງົເລກທີ 03/ນຍ ລງົວນັທີ 11 ມງັກອນ 2006 
ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ ໄດພິ້ມຈາໍ ຫນາ່ຍທະນາບດັໃຫມປ່ະເພດໃບ 50,000 ກບີ ອອກສູຂ່ອດຈໍ
ລະຈອນ ນບັແຕມ່ ືອ້ອກແຈງ້ການສະບບັນີເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ  

     ຈດຸປະສງົຂອງການພິມຈາໍຫນາ່ຍທະນາບດັດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ເພ່ືອຄາໍນບັຮບັຕອ້ນວນັປະຫວດັສາດ ອນັ
ສາໍຄນັຂອງ ພກັ ແລະ ຂອງຊາດ ຄ ືວນັຄບົຮອບ 30 ປີ ແຫງ່ການສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ , ວນັຄາ້ຍ
ວນັເກດີຂອງທາ່ນ ປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ຄບົຮອບ 85 ປີ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ , ການນາໍໃຊທ້ະນາບດັ
ປະເພດໃບ 50,000 ກບີ ຍງັເປັນການຕອບ ສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການຂອງພ້ືນຖານເສດຖະກດິແຫງ່
ຊາດ ທ່ີເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ , ທງັເປັນການສາ້ງໂຄງປະກອບ ປະເພດໃບເງນິກບີໃຫສ້ມົເຫດສມົຜນົ , 
ອາໍນວຍຄວາມສະດວກແກກ່ານຊາໍລະ, ການພກົຖ ືແລະ ການສາ້ງຄາ່ນຍິມົເງນິ ກບີໃຫສ້ງູຂຶນ້.  
     ການນາໍໃຊທ້ະນາບດັໃຫມປ່ະເພດໃບ 50,000 ກບີ ນີຈ້ະບ່ໍມຜີນົກະທບົເຮັດໃຫເ້ກດີມໄີພເງນິເຟ້ີ 
ເພາະການຈາໍຫນາ່ຍທະນາບດັດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍເຮັດໃຫມ້ກີານປ່ຽນຄຸນ່ຄາ່ເງນິຕາແຫງ່ຊາດຕ່ໍພາຍໃນ 
ແລະ ສາກນົ ແລະ ຈະບ່ໍມກີານປ່ຽນ ແປງບນັດາປະເພດໃບເງນິທ່ີກາໍລງັນາໍໃຊໃ້ນປະຈບຸນັ.  
     ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານນາໍໃຊທ້ະນາບດັໃຫມປ່ະເພດໃບ 50,000 ກບີ ມປີະສດິຕພິາບ , ຫລີກເວັ້ນການ
ປອມແປງທ່ີ ອາດເກດີຂຶນ້ໃນອານາຄດົ, ພວກເຮົາຄວນສກຶສາລາຍລະອຽດຄນຸລກັສະນະຂອງ ປະເພດໃບ
ເງນິດ ັງ່ກາ່ວ. 
  1. ປະເພດໃບ 50,000 ກບີ ມຄີນຸລກັສະນະ ແລະ ຈດຸພິເສດດ ັງ່ນີ:້ 
     - ຂະຫນາດຂອງໃບເງນິ: 156 ມມ x 70 ມມ. 
     - ເຈຍ້ພິມ: ທະນາບດັພິມດວ້ຍເຈຍ້ພິມພິເສດ, ມຄີນຸນະພາບສງູ, ມລີະບບົປ້ອງກນັການປອມແປງ
ແຈກຈາຍຢູທ່ ົ່ວໃບເງນິ. 
     - ສຂີອງໃບເງນິ: ສດີາ້ນຫນາ້ທະນາບດັສວ່ນໃຫຍເ່ປັນສຫີມາກກຽ້ງ , ສນີ ໍາ້ຕານ ແລະ ສແີດງ ; 
ສວ່ນດາ້ນຫລງັ ທະນາບດັສວ່ນໃຫຍອ່ອກສນີ ໍາ້ຕານ 



     - ຮບູພາບດາ້ນຫນາ້ທະນາບດັ: ຮບູທາ່ນປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ, ເຄື່ ອງຫມາຍກາຊາດ, ຮບູ
ທາດຫລວງ, ມຕີວົອກັສອນຂຽນວາ່: ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ , ຈາໍນວນເງນິເປັນ
ຕວົເລກລາວ (໕0,000 ກບີ) ແລະ ຕວົຫນງັສ ືຫາ້ສບິພນັກບີ. 
     - ຮບູພາບດາ້ນຫລງັທະນາບດັ: ຮບູພາບສາໍນກັງານປະທານປະເທດ , ຕວົຫນງັສຂືຽນວາ່: 
ທະນາຄານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ , ຈາໍນວນເງນິເປັນຕວົເລກ (50,000 ກບີ) ແລະ ຕວົຫນງັສ ືຫາ້ສບິພນັ
ກບີ, ມຮີບູລາຍລາວສວຍງາມຢູ ່ດາ້ນຂວາມ.ື 
     ຂໍມ້ນູບາງຢາ່ງກຽ່ວກບັລະບບົປ້ອງກນັການປອມແປງມຢີາຍທົ່ວໃບເງນິດ ັງ່ລາຍລະອຽດຄ:ື  
     - ຢູດ່າ້ນຫນາ້ມ ີ14 ຈດຸສາໍຄນັ: 
       1. ຕວົເລກ 50,000 ທ່ີປະທບັບນົພ້ືນຖານສນີ ໍາ້ເງນິ 

       2. ການຄວດັພິມພາບແຝງຢູຂ່ະຫນານໃບຫຂູວາຂອງທາ່ນປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ  

       3. ເລກລຽງລາໍດບັ (Serie) ພິມດວ້ຍນ ໍາ້ມກຶທ່ີເຄອືບດວ້ຍລງັສ ີຢູມ່ມຸລຸມ່ດາ້ນຊາ້ຍ.  
       4. ມຕີວົຫນງັສນືອ້ຍໆບນັຈຢຸູຫ່ລາຍຈດຸຂອງທະນາບດັ ເປັນຕ ົນ້ຢູດ່າ້ນລຸມ່ເລກລຽງລາໍດບັ 
(Serie) ດາ້ນຊາຍມ,ື ລຸມ່ຮບູປະທາດຫລວງ ແລະ ລຸມ່ຈາໍນວນເງນິ ໕0,000 ດາ້ນຂວາມ.ື 
       5. ຕວົເລກ ໕0,000 ປະກາຍແສງພາຍໃຕແ້ສງລງັສຢີູດ່າ້ນຊາ້ຍມ.ື 
   6. ເສ້ັນປ້ອງກນັທ່ີພິມດວ້ຍຕວົຫນງັສນືອ້ຍໆ ປະກາຍແສງພາຍໃຕແ້ສງລງັສຢີູລ່ະຫວາ່ງຈອມ
ທາດຫລວງ ແລະ ກາຊາດ. 
       7. ການພິມສາຍຮຸງ້ ຕາ້ນການໃຊເ້ຄື່ ອງຖາ່ຍຮບູຢູລ່ະຫວາ່ງທາດຫລວງ ແລະ ກາຊາດ. 
8. ກາຫມາຍຊາດ ແລະ ຮບູທາດຫລວງປະກາຍແສງພາຍໃຕແ້ສງລງັສ.ີ  
    9. ຮບູລາຍນ ໍາ້ ປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ທ່ີເຫັນໄດທ້ງັສອງດາ້ນ. 
   10. ເສ້ັນໃຍສງັເຄາະປ້ອງກນັ ຊຶ່ ງມສີອງສແີຕກຕາ່ງກນັຢາຍຢູຕ່າມຈດຸຕາ່ງໆ ໃນໃບທະນາບດັ.  
   11. ເລກລຽງລາໍດບັພີມດວ້ຍນ ໍາ້ມກຶແມເ່ຫລັກ ຢູມ່ມູເທິງດາ້ນຂວາມ.ື 
   12. ເຄື່ ອງຫມາຍພິເສດສາໍລບັຄນົຕາບອດ ຢູມ່ມູລຸມ່ດາ້ນຂວາມ.ື  
   13. ພິມຮບູສາມາດຊອ່ງຊອດ ແຕດ່າ້ນຫນາ້ຫາດາ້ນຫລງັຢູດ່າ້ນຂວາມ.ື  
   14. ລກັສະນະພ້ືນຖານຕາ້ນຕ່ໍການອດັສາໍເນົາ ແລະ ການສະແກນ ຢູທ່າ້ຍເລກລຽງລາໍດບັດາ້ນຂວາ
ມ.ື 
     - ຢູດ່າ້ນຫລງັມ ີ6 ຈດຸສາໍຄນັຄື: 
       1. ພີມຮບູສາມາດຊອ່ງຊອດ ແຕລ່ະດາ້ນຫນາ້ຫາດາ້ນຫລງັ ຢູດ່າ້ນຂວາມ.ື  
       2. ມຕີວົຫນງັສນືອ້ຍໆ ບນັຈຢຸູຫ່ລາຍຈດຸຂອງທະນາບດັ. 
       3. ລກັສະນະພ້ືນຖານຕາ້ນຕ່ໍການອດັສາໍເນົາ ແລະ ການສະແກນ ຢູດ່າ້ນຫນາ້ຕວົຫນງັສງື ”ຫາ້
ສບິພນັກບີ” 



       4. ຮບູລາຍນ ໍາ້ປະທານໄກສອນ ພມົວຫິານ ທ່ີເຫັນໄດຢ້າ່ງຈະແຈງ້ທງັສອງດາ້ນ. 
       5. ການພິມສາຍຮຸງ້ຕາ້ນການໃຊເ້ຄື່ ອງຖາ່ຍຮບູ ຢູບໍ່ລິເວນຮບູລາຍນ ໍາ້.  
       6. ເສ້ັນໃຍສງັເຄາະປ້ອງກນັຊຶ່ ງມສີອງສແີຕກຕາ່ງກນັຢາ່ຍຢູຕ່າມຈດຸຕາ່ງໆໃນໃບເງນິ.  
  2. ສິ່ ງຄວນເອົາໃຈໃສໃ່ນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊທ້ະນະບດັໃບໃຫມ.່ 
      ທະນະບດັປະເພດໃບ 50.000 ກບີ ຖກືພິມດວ້ຍເຈຍ້ພິມພິເສດ, ມຄີນຸນະພາບສງູ ແຕ ່ການປກົ
ປກັຮກັສາ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ຖກືຕອ້ງ ເປັນປດັໃຈທ່ີສາໍຄນັຂອງການເຮັດໃຫອ້າຍກຸານ ນາໍໃຊ ້ທະນະ
ບດັໄດຍ້າວນານ ແລະ ມ ີຄນຸຄາ່ສມົກບັຄນຸນະພາບທີຜະລິດອອກມາ , ການປກົປກັ ຮກັສາໃບເງນິມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັຍິ່ ງຄ ືບ່ໍໃຫມ້ຄີວາມເປິະເປ້ືອນບ່ໍໃຫ ້ຂດີຂຽນດວ້ຍບກິ ຫລື ນ ໍາ້ມກື , ຄວນຮກັສາໃບເງນິໄວ້
ໃນສະພາບທ່ີດ ີຫາ້ມພບັ , ມວ້ນ ຫລື ຫບຸຫ່ໍເກນີຂອບເຂດ ຊຶ່ ງຈະ ເຮັດໃຫ ້ໃບເງນິມຮີບູໂສມທ່ີດງີາມ , 
ຄວນເກບັຮກັສາໄວໃ້ນກະເປົາເງນິຢາ່ງເປັນລະບຽບ. 
      ທະນະບດັໃບ 50.000 ກບີ ຈະຖກືນາໍໃຊຄ້ວບຄູກ່ບັປະເພດທະນະບດັອື່ ນໆທ່ີມແີລວ້ ໃນ ໄລຍະ
ຜາ່ນມາ ແລະ ປະຈບຸນັ ແຕຈ່ະເພ້ີມຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນເງນິ ໃນທະນາ ຄານ ,ສະດວກ
ສະບາຍໃນການຊາໍລະ, ເຫມາະ ສມົກບັການບໍລິການຖອນເງນິດວ່ນດວ້ຍຕູ ້ATM. 
      ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດອ້ອກແຈງ້ການ ເພ່ືອໃຫສ້າໍນກັງານ , ອງົການ, ບນັ ດາ
ຫວົຫນວ່ຍເສດຖະ ກດິສງັຄມົ ແລະ ທກຸຄນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຮບັຊາບ ແລະ ນາໍໃຊທ້ະນາ
ບດັດ ັງ່ກາ່ວຢາ່ງຖກືຕອ້ງ, ເຮັດໃຫ ້ການນາໍໃຊທ້ະນາບດັໃຫມເ່ປັນການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີ ການນາໍໃຊເ້ງນິກບີຢູ່
ໃນດນິແດນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກອບສວ່ນຢາ່ງ ຕ ັງ້ຫນາ້ເຂ້ົາໃນການຮກັ ສາສະຖຽນລະພາບ
ເສດຖະກດິເງນິຕາແຫງ່ຊາດ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດຕາມ
ແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົທ່ີລດັທະບານໄດກ້າໍນດົໄວ ້ໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ  

 
ຮກັສາການຜູວ້າ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 

                                                      
                                                ທາ່ນ ພເູພັດ ຄາໍພນູວງົ 



ແບບເງນິດາ້ນຫນາ້ ແບບເງນິດາ້ນຫລງັ 
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