
 

ຂໍເຊນີຮ່ວມ: ການແຂ່ງຂນັອອກແບບກາສນັຍາລກັໂລໂກ ້

ປີ 2022, ສປປ ລາວ ແລະ ອດົສະຕຣາລ ີຈະຮ່ວມກນັ ສະເຫຼມີສະຫຼອງ ສາຍພວົພນັການທດູ ຄບົຮອບ 70 ປີ.  

ປີຄບົຮອບນີ ້ເປັນໂອກາດດສໍີາລບັສອງປະເທດຂອງພວກເຮາົ ທີ່ ຈະເບ ່ ງຫວນຄນື ຜນົສໍາເລດັຫຼາຍດາ້ນທີ່ ຍາດມາໄດຮ່້ວມ
ກນັ - ມຫຼີາຍສ ່ ງທີ່ ຈະຕອ້ງໄດສ້ະຫຼອງ! ເຮດັໃຫພ້ວກເຮາົມຄີວາມຕື່ ນເຕັນ້ສໍາລບັປີໜາ້ ແລະ ປີຕໍ່ ໆໄປ.  

ມຫຼີາຍຂງົເຂດວຽກງານທີ່ ພວກເຮາົຈະສະເຫຼມີສະຫຼອງຮ່ວມກນັລວມມ:ີ 

 

 

 
ສ່ວນໜ ່ ງ ຂອງການສະເຫຼມີສະຫຼອງແມ່ນ ສະຖານທດູອດົສະຕຣາລ ີປະຈາໍ ສປປ ລາວ ກໍາລງັເປີດ ການແຂ່ງຂນັອອກແບບ
ກາສນັຍາລກັ. ພວກເຮາົຢາກເຫນັຄວາມຄ ດສາ້ງສນັຂອງທ່ານ ກ່ຽວກບັຄວາມພ ເສດຂອງສາຍພວົພນັສອງປະເທດ ລາວ-ອດົ
ສະຕຣາລ.ີ ກາສນັຍາລກັທີ່ ຊະນະການແຂ່ງຂນັ ຈະຖກືນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນເອກະສານຕ່າງ ແລະຈະຖກືນໍາໃຊ ້ໃນງານລະດບັສູງ 
ຕະຫຼອດປີ ຂອງການສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັຄບົຮອບ 70 ປີ ຂອງສາຍພວົພນັ ສອງປະເທດຂອງພວກເຮາົ ດັ່ ງກ່າວ.  

ສະນັນ້ ພວກເຮາົຂໍເຊນີຊວນ ບນັດາທ່ານ ສົ່ ງການອອກແບບກາສນັຍາລກັ ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັ ເຊ ່ ງການຕດັສ ນຈະອງີໃສ່
ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ດັ່ ງຕໍ່ ລງົໄປນີ ້ວ່າມຄີບົຄແືນວໃດແດ່ ເຊັ່ ນ:  

▪ ຕົນ້ສະບບັ   :  ການອອກແບບສະທອ້ນເຖ ງຄວາມໂດດເດັ່ ນ ແລະ ຄວາມຄ ດສາ້ງສນັບໍ? ການອອກແບບຖວ່ືາເປັນສ ່ ງດ ງດູດ
ສາຍຕາ ແລະ ຖກືໃຈທນັທທີີ່ ໄດພ້ບົເຫນັບ່ໍ? 

▪ ຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ:  ການອອກແບບສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັ ແລະປະກອບສ່ວນ ເຂົາ້ໃສ່ການເສມີສາ້ງມ ດຕະພາບລາວ-ອດົສະຕາລບໍີ? 
ການອອກແບບໄດເ້ລົ່ າເລື່ ອງທີ່ ໜາ້ສນົໃຈກ່ຽວກບັສາຍພວົພນັລາວ ແລະ ອດົສະຕຣາລບໍີ? ການອອກແບບ
ຖກືກບັຈດຸປະສງົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ວນັຄບົຮອບ 70 ປີຂອງການພວົພນັທາງການທດູຂອງສອງປະເທດບໍ? 

▪ ຄວາມເຄາົລບົ:  ການອອກແບບບ່ໍແຕະຕອ້ງ ຄຸນຄ່າທາງການເມອືງ, ສງັຄມົ, ຈນັຍາບນັ ຫຼວືດັທະນະທາໍຂອງຄນົລາວ ຫຼຄືນົ
ອດົສະຕຣາລບໍີ? 

▪ ການປັບໃຊ:້ ການອອກແບບສາມາດນໍາມາຜະລ ດຄນືໄດ ້ໃນຮູບແບບທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແລະຮອງຮບັການໃຊງ້ານຕ່າງໄດບໍ້? 

▪ ຄວາມງາມ:  ການອອກແບບ ແມ່ນເຂົາ້ກນັດ ີມຄີວາມດຸ່ນດ່ຽງທາງດາ້ນສາຍຕາແລະສສີນັ ອອກມາແບບພໍດກີນັບ່ໍ? 

▪ ຄໍາອະທ ບາຍ: ການສົ່ ງກາສນັຍາລກັເຂົາ້ແຂ່ງຂນັ ແຕ່ລະອນັ ຂໍໃຫປ້ະກອບຄໍາອະທ ບາຍຂອງການອອກແບບ (ສູງສຸດ 70 
ຄໍາ). ທ່ານອາດຈະໃຊຄໍ້າຖາມຕ່ໍໄປນີເ້ປັນຄໍາແນະນໍາ: ກາສນັຍາລກັນີ ້ມຄີວາມໝາຍກບັທ່ານຄແືນວໃດ? ສ ່ ງ
ໃດດນົບນັດານໃຈໃນການອອກແບບຂອງທ່ານ? ສນັຍາລກັນີທ່້ານສະແດງເຖ ງສາຍພວົພນັຂອງ ລາວ ແລະ 
ອດົສະຕຣາລ ີຄແືນວໃດ? ສນັຍາລກັນີ ້ເສມີສາ້ງ ຄວາມຮບັຮູ ້ຄວາມເຂົາ້ໃຈ ຂອງສງັຄມົ ກ່ຽວກບັວນັ
ຄບົຮອບ 70 ປີຂອງການພວົພນັທາງການທດູ ຂອງລາວ ແລະ ອດົສະຕາລຄີແືນວໃດ? 

 

 

ສາຍພວົພນັການທດູ ລາວ-ອດົສະຕຣາລ ີຄບົຮອບ 70 ປີ 

ວຽກງານການສກືສາ ການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາ ວຽກງານດາ້ນເສດຖະກ ດ 

ວຽກງານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 

development 

ການບໍລ ຫານຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ  

ຄະນະກໍາມະການຈະຄດັເລອືກ ຜູຊ້ະນະການອອກແບບສນັຍາລກັ ແລະ ລາງວນັແມ່ນ iPhone 11   

ຈະປ ດຮບັການອອກແບບກາສນັຍາລກັ ໃນເວລາ 17:00 ຂອງວນັທ ີ8 ຕຸລາ 2021 (ເວລາຂອງວຽງຈນັ). ຖາ້ກາຍວນັ
ເວລານີ ້ທາງຄະນະກໍາມະການຈະບ່ໍຮບັເອກະສານ.  

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັຕອ້ງສົ່ ງເອກະສານອອກແບບຜ່ານ australianembassyvientiane@gmail.com  

mailto:australianembassyvientiane@gmail.com


 

ເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົຮູບພາບ 

▪ ທຸກລາຍການຂອງເອກະສານ ແມ່ນ ໃຫຂໍ້ສົ່ ງຜ່ານທາງອເີມລ ເປັນໄຟລ jpeg, ພອ້ມກບັແບບຟອມ (Entry 
Form). 

▪ ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງຂະບວນການອອກແບບທີ່ ມຄຸີນະພາບ, ການຍື່ ນຟາຍແບບເອກະສານ ທີ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ແມ່ນ 
ຂໍໃຫສ້ົ່ ງໃນຮູບແບບກຣາບຟ ກ ເປັນຟາຍ ເອໄອ (ai) ຫຼ ືຟາຍໂຟໂຕຊອບ (eps). ຫຼງັຈາກຖກືແຈງ້ຄດັເລອືກແລວ້  

▪ ສ ີຂອງການອອກແບບ ແມ່ນເປັນ CMYK ແລະ RGB   

▪ ການອອກແບບສນັຍາລກັ ສາມາດເປັນແບບສີ່ ຫ່ຼຽມ, ສີ່ ແຈສາກ ຫຼ ືວງົມນົ, ຖາ້ມນັສະແດງໃຫເ້ຫນັຂໍຄ້ວາມແລະ
ພາບຈະແຈງ້. 

▪ ການອອກແບບຄວນຈະເປັນຮູບແບບດ ງດູດສາຍຕາໄດທ້ງັ ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະຂະໜາດໃຫຍ່. 

ເງ ື່ອນໄຂຂອງຜູມ້ສີ ດເຂົາ້ແຂ່ງຂນັ 

▪ ການແຂ່ງຂນັແມ່ນເປີດໃຫທຸ້ກຄນົ ທຸກທ່ານ ທົ່ ວສງັຄມົ (ຜູທ້ີ່ ມອີາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 18 ປີ ຕອ້ງເຊນັໃບຍ ນຍອມຈາກພ່ໍ
ແມ່ ຫຼ ືຜູປົ້ກຄອງອະນຸຍາດ) 

▪ ພະນກັງານ ຫຼ ືເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສະຖານທດູອດົສະຕຣາລ ີຫຼ ືສະມາຊ ກໃນຄອບຄວົ ແມ່ນ ບ່ໍມສີ ດເຂົາ້ແຂ່ງຂນັ 

▪ ການແຂ່ງຂນັນີ ້ແມ່ນເປີດໂອກາດໃຫທຸ້ກຄນົຈາກທົ່ ວປະເທດ. ຜູເ້ຂົາ້ປະກວດທຸກຄນົ ສາມາດສົ່ ງການອອກແບບ
ມາເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັໄດ ້ໂດຍບ່ໍຈາໍກດັ ດາ້ນເພດ, ຊນົເຜົ່ າ, ສາສະໜາ, ເອກະລກັ ແລະ ສະພາບເພດ, ຄວາມ
ພ ການ ຫຼ ືອາຍຸ. 

ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນຊບັສ ນທາງປັນຍາ 

▪ ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັ ຢືນຢັນວ່າ ການສົ່ ງເອກະສານທງັໝດົຂອງເຂາົເຈົາ້ເປັນຜນົງານຕົນ້ສະບບັຂອງຕນົເອງແທ,້ ບ່ໍໄດເ້ອາົ
ສໍາເນາົ ຂອງຄນົອື່ ນມາ ຫຼ ືບ່ໍໄດສໍ້າເນາົຈາກການອອກແບບກ່ອນໜາ້ນີ,້ ລວມທງັຂອງເຂາົເຈົາ້ເອງ ແລະບ່ໍລະເມດີ
ສ ດຊບັສ ນທາງປັນຍາ ຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືນ ຕ ບຸກຄນົອື່ ນ. 

▪ ຜນົງານຂອງຜູຊ້ະນະອນັດບັໜ ່ ງ ຂອງການແຂ່ງຂນັ ກາຍເປັນຊບັສ ນຂອງສະຖານທດູອດົສະຕຣາລປີະຈາໍ ສປປ 
ລາວ ແຕ່ພຽງຜູດ້ຽວ ແລະອາດຈະຖກືນໍາໃຊ ້ເພື່ ອຈດຸປະສງົໃດກໍ່ ຕາມ, ລວມທງັ, ແຕ່ບ່ໍຈາໍ ກດັ ໃນການນໍາໃຊຢູ່້
ໃນເວບັໄຊ, ລາຍເຊນັທາງອເີມລ, ຫວົຈດົໝາຍ, ປາ້ຍໂປສເຕ,ີ ແລະອຸປະກອນອື່ ນ. 

▪ ຍກົເວັນ້ບ່ອນທີ່ ກດົໝາຍຫາ້ມ, ການສົ່ ງກາສນັຍາລກັເຂົາ້ແຂ່ງຂນັໃນຄັງ້ນີ ້ປະກອບດວ້ຍການອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊຊ້ື່ ຜູ ້
ຊະນະ, ຄວາມຄາ້ຍຄກືນັ, ຂໍມ້ນູລາງວນັ, ແລະຂໍມູ້ນທີ່ ສະໜອງໃຫໃ້ນແບບຟອມສະໝກັ ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການ
ປະກາດທາງສາທາລະນະ, ໂດຍບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ຫຼ ືມກີານຊດົເຊຍີເພີ່ ມເຕມີ. 

▪ ສະຖານທດູອດົສະຕຣາລ ີປະຈາໍ ສປປ ລາວ ຈະມສີ ດດດັແປງ, ແກໄ້ຂ, ດດັແກ,້ ຫຼ ືໃຊເ້ອກະສານບາງສ່ວນ ຫຼ ື
ທງັໝດົ ໃນລກັສະນະໃດກໍຕາມ ທີ່ ເຫນັວ່າເໝາະສມົ. 

▪ ໃນຂອບເຂດທີ່ ກດົລະບຽບ ວ່າດວ້ຍ ລ ຂະສ ດຂອງອດົສະຕຣາລ ີ1968 (Cth) ນໍາໃຊກ້ບັຜນົງານສ ລະປະໃດໜ ່ ງ 
ທີ່ ຖກືຄດັເລອືກເປັນຜູຊ້ະນະຂອງການແຂ່ງຂນັ, ຜູເ້ຂົາ້ແຂ່ງຂນັທີ່ ສົ່ ງຜນົງານສ ລະປະນັນ້ ເຫນັດກີບັການນໍາໃຊຢ່້າງ



 

ສມົເຫດສມົຜນົຂອງສະຖານທດູ, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ການນໍາໃຊດ້ັ່ ງກ່າວອາດຈະບ່ໍສອດຄ່ອງກບັ ຂໍກ້ໍານດົຂອງພາກທ ີ
IX ຂອງກດົລະບຽບວ່າດວ້ຍລ ຂະສ ດ 1968 (Cth). 

ເງ ື່ອນໄຂການປະຕ ເສດ 

▪ ບ່ໍມຄ່ີາ ທໍານຽມໃນການເຂົາ້ແຂ່ງຂນັ 

▪ ສະຖານທດູອດົສະຕຣາລ ີປະຈາໍ ສປປ ລາວ ຈະບ່ໍຮບັຜ ດຊອບຕໍ່ ການສູນເສຍ, ການຊກັຊາ້, ການສົ່ ງຜ ດທາງ, ຂໍ ້
ມູນທີ່ ບ່ໍຄບົຖວ້ນ, ຜູບ່ໍ້ຖກືເງ ື່ອນໄຂ, ຫຼເືອກະສານຕ່າງໆທີ່ ບ່ໍສາມາດໃຊໄ້ດ,້ ລວມທງັເອກະສານເສຍ ຫຼບ່ໍືສາມາດ
ໃຊໄ້ດເ້ນື່ ອງຈາກລະບບົຄອມພ ວເຕ,ີ ອ ນເຕເີນດັ, ຫຼບືນັຫາທາງອເີລກັໂທຣນ ກຕ່າງໆ. 

▪ ສະຖານທດູອດົສະຕຣາລ ີປະຈາໍ ສປປ ລາວ ຈະບ່ໍຮບັຜ ດຊອບ, ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງຜູຊ້ະນະ ແລະການແຈງ້
ລາງວນັ ແລະການຈດັສົ່ ງລາງວນັ, ໃນກໍລະນຜູີຊ້ະນະການແຂ່ງຂນັໄດສ້ະໜອງ ຂໍມູ້ນ ເພື່ ອການຕ ດຕໍ່ ທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ, 
ໃຊບ່ໍ້ໄດ,້ ຫຼ ືບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 

▪ ສະຖານທດູອດົສະຕຣາລ ີປະຈາໍ ສປປ ລາວ ຂໍສະຫງວນສ ດທີ່ ຈະຍກົເລກີ ຫຼແືກໄ້ຂການແຂ່ງຂນັ ແລະມອບ
ລາງວນັດວ້ຍວ ທທີາງເລອືກອື່ ນ ຖາ້ເກດີມກີານສໍໂ້ກງ ຫຼ ືມຄີວາມຜ ດພາດ ທາງດາ້ນເຕກັນ ກ ກ່ຽວກບັ ກໍານດົໃນ
ເວລາໃດໜ ່ ງ ໂດຍສະຖານທດູອດົສະຕຣາລ,ີ ລວມທງັຫຼງັຈາກການເປີດຮບັຟອມໄດປ້ ດໄປແລວ້.  

▪ ຖາ້ຜູຊ້ະນະຖກືຕດັສ ນວ່າໄດລ້ະເມດີກດົລະບຽບໃດໜ ່ ງ, ລາວຈະຕອ້ງຈ່າຍເງ  ນ ຫຼສືົ່ ງລາງວນັຄນື, ເຖ ງແມ່ນວ່າ
ເຫດການໄດເ້ກດີຂືນ້ ພາຍຫຼງັທີ່ ລາວໄດຮ້ບັລາງວນັແລວ້ກໍ່ ຕາມ. 

▪ ສະຖານທດູອດົສະຕຣາລປີະຈາໍ ສປປ ລາວ ມສີ ດ ທີ່ ຈະບ່ໍເລອືກນໍາໃຊກ້າສນັຍາລກັ ທີ່ ຊະນະເລດີຈາກການ
ແຂ່ງຂນັນີ.້ 

 

ທ່ານ ສາມາດສອບຖາມເພີ່ ມຕື່ ມໄດ ້ໂດຍການ ສົ່ ງຄໍາຖາມຂອງທ່ານ ເຖ ງ 
australianembassyvientiane@gmail.com  
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