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ແຈງ້ຂ່າວ 
ກຽ່ວກບັການນ າໃຊເ້ຄ ື່ອງໝາຍສນັຍະລກັໃໝ່ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
 

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍ
ສັນຍະລັກໃໝ່ ຂອງ ທຫລ ຊ ື່ງຈະໄດ້ເລ ື່ມນ າໃຊ້ໃນເດ ອນ ທັນວາ 2022 ເປັນຕ ົ້ນໄປ ໂດຍການ
ປັບປຸງເຄ ື່ອງໝາຍສັນຍະລັກໃໝ່ນ ົ້ ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕາ 74 ຂອງກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) (ເລກທ  47/ສພຊ, ລ ງວັນທ  16 ມິຖຸນາ 2018) ທ ື່ໄດ້
ລະບຸໃຫ້ ທຫລ ມ ເຄ ື່ອງໝາຍ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕ ນ. ເນ ື່ອງຈາກທ ື່
ຜ່ານມາ ທຫລ ບໍໍ່ທັນມ ເຄ ື່ອງໝາຍສັນຍະລັກ (Logo) ເປັນອັນສະເພາະຂອງຕ ນ ແລະ ໄດ້ມ ການນ າ
ໃຊ້ກາໝາຍຊາດເປັນເຄ ື່ອງໝາຍສັນຍະລັກໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ. ສະນັົ້ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ຈ ື່ງໄດ້ຄ ົ້ນຄວ້າອອກແບບເຄ ື່ອງໝາຍສັນຍະລັກ (Logo) ເປັນອັນສະເພາະຂອງຕ ນ ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການເຫັນດ ຈາກລັດຖະບານ ໃນວັນທ  06 ຕຸລາ 2022. ສ າລັບເຄ ື່ອງໝາຍສັນຍະລັກໃໝ່ 
ທຫລ ເປັນຮູບວົງກ ມ ໂດຍມ  “ຊ້າງຄູ່ ຊູເງິນຮາງສາມແທ່ງ ເຊິື່ງໝາຍເຖິງສາມໜ້າທ ື່ຕ ົ້ນຕໍຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ”. ການນ າເອ າ “ຊ້າງ” ມາເປັນສັນຍະລັກ ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທ່າ
ອ່ຽງຂອງພາກພ ົ້ນ ແລະ ສາກ ນ ທ ື່ທະນາຄານກາງຂອງຫຼາຍປະເທດກໍໄດ້ນ າໃຊ້ສັດມຸງຄຸນມາສ້າງເປັນ
ເຄ ື່ອງໝາຍສັນຍະລັກ. ການນ າໃຊ້ “ຊ້າງຄູ່” ເປັນເຄ ື່ອງໝາຍສັນຍະລັກໃໝ່ ທຫລ ເນ ື່ອງຈາກ “ຊ້າງ” 
ເປັນສັດໃຫຍ່ ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ເປັນສັດມຸງຄຸນຂອງຊາດລາວ ປຽບສະເໝ ອນກັບໜ້າທ ື່ຂອງ ທຫລ ທ ື່
ເປັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດ ແນໃສ່ເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ໝັົ້ນຄ ງ ແລະ ເຂັົ້ມແຂງ; “ເງິນຮາງ 3 ແທ່ງ” 
ເປັນຊັບສ ມບັດທ ື່ມ ຄ່າຂອງຄ ນລາວແຕ່ດ ກດ າບັນ ຊ ື່ງເປັນຕ ວແທນຂອງສາມໜ້າທ ື່ຕ ົ້ນຕໍຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ “ໄຫຊັບສ ມບັດ” ເປັນເຄ ື່ອງມ ໃນການເກັບຮັກສາຊັບສ ມບັດຂອງ
ຄ ນລາວແຕດ່ ກດ າບັນ ເປັນອ ງປະກອບຫຼັກ. 
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ສ າລັບລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງເຄ ື່ອງໝາຍສັນຍະລັກໃໝ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ມ ຄ ດັົ່ງນ ົ້: 
 

- ຂອບວ ງກ ມອ້ອມຮອບ ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນສູນກາງໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານ
ລະບ ບການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ລະບ ບຊ າລະສະສາງຂອງປະເທດ; 

- ດອກປະຈ າຍາມ ເປັນດອກດວງລວດລາຍລາວ ທ ື່ມ ຢູູ່ໃນທະນະບັດເງິນກ ບ ມ ລັກສະນະ
ຄ້າຍຄ ດອກໄມ້ສ ື່ກ ບ ມ ປາຍແຫຼມຊ ົ້ໄປສ ື່ດ້ານເທ ົ່າກັນ; 

- ຊ້າງ ເປັນສັດໃຫຍ່ ແລະ ສັດມຸງຄຸນປະຈ າຊາດລາວ ເປັນສັນຍະລັກຂອງຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່, 
ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ໝັົ້ນຄ ງ ຊ ື່ງປຽບສະເໝ ອນກັບພາລະບ ດບາດຂອງ ທຫລ ທ ື່ເປັນທະນາຄານ
ກາງຂອງປະເທດ ທ ື່ແນໃສ່ເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ເຕ ບໃຫຍ່, ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ໝັົ້ນຄ ງ ເພ ື່ອເປັນ
ກ ງຈັກຄ ້າຊູລະບ ບການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ລະບ ບຊ າລະສະສາງຂອງປະເທດ;  

- ເງິນຮາງ 3 ແທ່ງ ເປັນຊັບສ ມບັດມ ຄ່າຂອງຄ ນລາວແຕ່ດ ກດ າບັນ ຊ ື່ງເປັນຕ ວແທນຂອງສາມ
ທ ື່ຕັົ້ງພາລະບ ດບາດຂອງ ທຫລ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານເງິນຕາ, ຄຸ້ມຄອງສະຖາ
ບັນການເງິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບ ບຊ າລະສະສາງໃຫ້ມ ຄວາມໝັົ້ນຄ ງ, ປອດໄພ ແລະ ທັນສະ  
ໄໝ;  

- ຊ້າງຄູ ່ໃຊ້ງວງຊູເງິນຮາງຂ ົ້ນໄວ້ເທິງງວງ ສະແດງເຖິງການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຍ ດໝັົ້ນເອ າ
ສາມທ ື່ຕັົ້ງພາລະບ ດບາດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄວ້ສູງສຸດ; 

- ໄຫ ຫຼ  ຖ ງຊັບສ ມບັດ ໃນສະໄໝດ ກດ າບັນແມ່ນຕິດພັນກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ວິຖ ຊ ວິດຂອງ
ຄ ນລາວດັົ້ງເດ ມທ ື່ມັກນ າເອ າຊັບສ ມບັດມ ຄ່າໃສ່ໃນໄຫຟັງດິນໄວ້ໃຫ້ປອດໄພ, ຊ ື່ງໃນໄລຍະ  
ໃໝ່ແມ່ນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ເຊຟ;  

- ຊ້າງຄູ ່ໂອບອູ້ມໄຫ ທ ື່ມ ຊັບສ ມບັດລ ົ້ນອອກມາ ໂດຍໃຊ້ເງິນຮາງເປັນສັນຍະລັກ ສະແດງເຖິງ
ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນໄປດ້ວຍຊັບສິນເງິນຄ າ ແລະ ວັດຖຸມ ຄ່າຂອງປະເທດ ໂດຍທ ື່ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ເພ ື່ມພູນຄູນສ້າງຂ ົ້ນ; 

- ສ ຟ້າແກ່ ສະແດງເຖິງຄວາມອຸດ ມສ ມບູນ, ຄວາມໝັົ້ນຄ ງເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ການພັດທະນາ; 
- ສ ຄ າ ສະແດງເຖິງຄວາມຮັົ່ງມ  ແລະ ຄວາມຮຸ່ງເຮ ອງເຫຼ ອງເຫຼ ົ້ອມ. 

 

ດັົ່ງນັົ້ນ, ຈ ື່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານເພ ື່ອຊາບ.  
 
 

     


