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ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈງ້ຂ່າວກ່ຽວກບັການນ າເອາົທະນະບດັປັບປຸງ 

ປະເພດໃບ 10000 ກບີ ແລະ 20000 ກບີ (ລຸນ້ປີ 2020) ອອກສ ່ ສງັຄມົເພ ່ ອນ າໃຊ ້
 
ໃນວນັທ ີ14 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ເພດັສະຖາພອນ ແກວ້ວງົວຈິດິ ຫວົໜາ້

ຫອ້ງການ ທຫລ ແລະ ທ່ານ ບຸນທະວ ີສຸກດາວງົ ຫວົໜາ້ກມົພມິຈ າໜ່າຍ ໄດແ້ຈງ້ຂ່າວໃຫບ້ນັດາສ ່ ມວນຊນົໄດຮ້ັບັ
ຊາບວ່າ: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ໃນເດ ອນຕຸລາ 2022 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດນ້ າເອາົທະນະບດັປະເພດໃບ 10000 ກບີ ແລະ 

20000 ກບີ ລຸນ້ປີ 2020 (ຮ ບແບບປັບປຸງໃໝ່) ອອກສ ່ ຂອດຈ ລະຈອນໃຫສ້ງັຄມົໄດນ້ າໃຊ,້ ດັ່ ງມລີາຍລະອຽດລຸ່ມ
ນີ:້ 
 ນບັແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົນ້ມາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດນ້ າເອາົທະນະບດັ ປະເພດໃບ 10000 ກບີ ແລະ ໃບ 
20000 ກບີ ລຸນ້ປີ 2003 ອອກສ ່ ຂອດຈ ລະຈອນ ໃຫສ້ງັຄມົໄດນ້ າໃຊ ້ຊ ່ ງເປັນໂຄງປະກອບປະເພດ ໃບທະນະບດັທີ່ ມີ
ມ ນຄ່າສ ງທີ່ ສຸດໃນເວລານັນ້. ມາຮອດປະຈບຸນັ ຖ ກນ າໃຊໝ້ ນວຽນໃນຂອດຈ ລະຈອນເປັນເວລາ 19 ປີ, ບວກກບັການ
ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນນະວດັຕະກ າເທກັນກິໂລຊໃີນໄລຍະໃໝ່, ບນັດາປະເທດໃນພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ ກ ່ ໄດມ້ກີານ
ພດັທະນາປັບປຸງທະນະບດັຂອງຕນົໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ຕາ້ນການປອມແປງ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂ ນ້ກວ່າເກົ່ າ;  

ສະນັນ້, ມາຮອດປີ 2018 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຄ້ົນ້ຄວ້າປັບປຸງທະນະບດັປະເພດໃບ 10000 ກບີ 
ແລະ ໃບ 20000 ກບີ ຈາກລຸນ້ປີ 2003 ມາເປັນລຸນ້ປີ 2020 (ຮ ບແບບປັບປຸງໃໝ່) ເພ ່ ອສະເໜລີດັຖະບານຮບັຮອງ ແລະ 
ເຫນັດອີະນຸຍາດໃຫ ້ທຫລ ຈດັພມິໃນປີ 2020, ຈດຸປະສງົຂອງການນ າເອາົທະນະບດັໃບ 10000 ກບີ ແລະ 20000 
ກບີ ອອກໃຫສ້ງັຄມົໄດນ້ າໃຊໃ້ນຄັງ້ນີແ້ມ່ນເພ ່ ອຍກົສ ງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງໃບທະນະບດັໃຫສ້ ງຂ ນ້ 
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ທຽບເທົ່ າກບັທະນະບດັຂອງບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງໃນພາກພ ນ້ ພອ້ມທງັຍກົລະດບັເຕກັນກິ ຕາ້ນການປອມແປງໃຫ ້
ທນັສະໄໝຫຼາຍຂ ນ້ກວ່າເກົ່ າ, ມຄີວາມໂດດເດັ່ ນສວຍງາມ ສາມາດຈ າແນກປະເພດໃບທະນະບດັໄດງ່້າຍ, ສາ້ງຄວາມເຊ ່ ອ
ໝັນ້ໃຫສ້ງັຄມົ ໃນການພກົພາ ແລະ ຖ ຄອງເງນິກບີ ຊ ່ ງເປັນສະກຸນເງນິຕາຂອງຊາດ ໃຫຫຼ້າຍຂ ນ້; 

ທະນະບດັທງັ 02 ປະເພດດັ່ ງກ່າວ ມລີກັສະນະໂດຍລວມດັ່ ງນີ:້ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ເປັນທະນະບດັບ ່ ມຂີອບມຂີະໜາດລວງຍາວຫຸຼດລ ່ ນກນັ 3 ມມ ຄ : ປະເພດໃບ 10000 ກບີ ມລີວງຍາວ 153 

ມມ ແລະ ລວງກວາ້ງ 72 ມມ ແລະ ປະເພດໃບ 20000 ກບີ ມລີວງຍາວ 156 ມມ ແລະ ລວງກວາ້ງ 72 ມມ, ໂທນສີ
ຂອງໃບທະນະບດັທງັສອງປະເພດຍງັຄາ້ຍຄ ກບັໂທນສທີະນະບດັປະເພດໃບ 10.000 ກບີ ແລະ 20.000 ກບີ ລຸນ້ປີ 
2003 ທີ່ ນ າໃຊປ້ະຈບຸນັ. 
 ຄຸນລກັສະນະຕາ້ນການປອມແປງ: 

1) ເຄ ່ ອງໝາຍຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຮ ອງແສງເປັນສເີຫຼ ອງ ເມ ່ ອສ່ອງຜ່ານແສງໄຟສມີວ້ງ; 
2) ຕວົໜງັສ  ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເມ ່ ອສ າພດັຈະສະດຸດມ ; 
3) ລາຍນ າ້ປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ແລະ ຕວົເລກບອກມ ນຄ່າ ຢ ່ ໃນເນ ອ້ເຈຍ້ ເມ ່ ອສ່ອງໃສ່ແສງສະຫວ່າງ 

ຈະເຫນັຢ່າງຊດັເຈນ ທງັດາ້ນໜາ້ແລະ ດາ້ນຫຼງັ; 
4) ເສັນ້ນລິະໄພ ມຕີວົເລກລາວບອກມ ນຄ່າ ໑໐໐໐໐ ສ າລບັປະເພດໃບ 10000 ກບີ ແລະ ຕວົເລກລາວບອກ

ມ ນຄ່າ ໒໐໐໐໐ ສ າລບັປະເພດໃບ 20000 ກບີ; 
5) ຕວົເລກບອກມ ນຄ່າ 10000 ແລະ 20000 ຢ ່ ດາ້ນໜາ້ຈະປ່ຽນສໄີດ ້ເມ ່ ອພກິອຽງທະນະບດັໄປມາ. 

ທະນະບດັປະເພດໃບ 10000 ກບີ ແລະ ໃບ 20000 ກບີ ລຸນ້ປີ 2020 (ຮ ບແບບປັບປຸງໃໝ່) ທີ່ ນ າອອກສ ່
ຂອດຈ ລະຈອນຄັງ້ນີ ້ແມ່ນສາມາດນ າໃຊຖ້ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ໂດຍນ າໃຊຄ້ຽງຄ ່ ກບັທະນະບດັປະເພດໃບ 
10000 ກບີ ແລະ ໃບ 20000 ກບີ ລຸນ້ປີ 2003 ທີ່ ຈ ລະຈອນໃນປະຈບຸນັແລະ ຈະບ ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ສະຖຽນລະພາບ
ເງນິຕາແຫ່ງຊາດ ເພາະເປັນການສະໜອງທະນະບດັຮ ບແບບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບສ ງ ເຂົາ້ສ ່ ລະບບົເສດຖະກດິ; 

ສ  າລບັທະນະບດັປະເພດໃບ10000ກບີແລະໃບ20000ກບີລຸນ້ປີ2003ທີ່ ນ າໃຊໃ້ນຂອດຈ ລະຈອນ ປະຈບຸນັ 
ຍງັສາມາດນ າໃຊໝ້ ນວຽນເຂົາ້ໃນການຊ າລະສະສາງ ຊ ສ້ນິຄາ້ ແລະ ບ ລກິານ ໄດຕ້າມປົກກະຕ ິຈະບ ່ ມກີານຍກົເລກິ
ການນ າໃຊ ້ແຕ່ຢ່າງໃດ; 
 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມທີ່ ມພີາລະບດົບາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ມະຫາພາກທາງດາ້ນເງນິຕາ, ຂ 
ຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ ່ ມວນຊນົ ເປັນກະບອກສຽງເຜຍີແຜ່ໃຫພ້ ່ ແມ່ປະຊາຊນົ, ພ ່ ຄາ້ຊາວຂາຍ, ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, 
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ທະຫານ ແລະ ຕ າຫຼວດໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ຈົ່ ງມຄີວາມເຊ ່ ອໝັນ້ຕ ່ ກບັການນ າເອາົທະນະບດັ ປະເພດໃບ 
10000 ກບີ ແລະ 20000 ກບີ ລຸນ້ປີ 2020 (ຮ ບແບບປັບປຸງໃໝ່) ອອກສ ່ ຂອດຈ ລະຈອນ ກ ່ ຄ ສງັຄມົໃຫໄ້ດນ້ າໃຊ ້
ໃນຄັງ້ນີ,້ ພອ້ມນີກ້ ່ ໃຫມ້ສີະຕລິະວງັຕວົບ ່ ໃຫຫຼ້ງົເຊ ່ ອການໂຄສະນາໃນຮ ບແບບຕ່າງໆ ຂອງກຸ່ມຄນົທີ່ ບ ່ ຫວງັດສີວຍ
ໂອກາດສາ້ງຄວາມປ່ັນປ່ວນ ແລະ ຄວາມບ ່ ສະຫງບົໃນສງັຄມົ. 

ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂ ຮຽກຮອ້ງໃຫທຸ້ກຄນົທົ່ ວສງັຄມົ ໄດເ້ສມີຂະຫຍາຍສດິເປັນ
ເຈົາ້ຂອງປະເທດຊາດດວ້ຍການປົກປ້ອງ ແລະ ນ າໃຊເ້ງນິຕາຂອງຊາດຢ່າງຖ ກຕອ້ງ ປະກອບສ່ວນສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ້
ເງນິກບີ, ເສມີສາ້ງຄຸນຄ່າຂອງເງນິກບີ ແລະ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດ ໃຫໝ້ັນ້ຄງົຍາວນານ. 

ໃນຕ ່ ໜາ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ປັບປຸງທະນະບດັປະເພດໃບອ ່ ນໆ ໂດຍຄ ານ ງເຖງິຄຸນ
ນະພາບມາດຕະຖານ ແລະ ເຕກັນກິຕາ້ນການປອມແປງທີ່ ທນັສະໄໝ ເພ ່ ອໃຫສ້ງັຄມົໄດນ້ າໃຊທ້ະນະບດັ ຢ່າງມີ
ຄວາມປອດໄພ ສະດວກສະບາຍໃນການຈບັຈ່າຍໃຊສ້ອຍເຂົາ້ໃນຊວີດິປະຈ າວນັ.  

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ຂ່າວ-ພາບ: ໜ່ວຍງານຂ່າວສານ ທຫລ  

 

ຢ ່ ເມ  ອງລາວໃຊແ້ຕ່ເງນິກບີລາວ 


