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ລ(ກສະນະການປະກອບກiດຈະການການຂອງໃບອານuຍາດແຕCລະແບບທDກGຫນ4ດຕາມວ(ກສອງແລະຕ=ອງຄGນSງຖSງການພ(ດທະນາການໃຫ=
ບ@ລiການກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDຫລາກຫລາຍ ລວມທ(ງຄວາມເປ(ນທGໃນລະຫວCາງຜ8=ປະກອບກiດຈະການດ=ວຍ
ໃນການຢJນຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດ ຜ8=ຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງລະບuວCາເປ(ນການຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດແບບໃດ ພ=ອມທ(ງຕ=ອງແຈ=ງລ(ກສະນະ
ຫລSປະເພດກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDປະສ4ງຈະດGເນ6ນການດ=ວຍ ແລະຖ=າປະສ4ງຈະເພDມການປະກອບກiດຈະການໃນລ(ກສະນະຫລS
ປະເພດອJນພາຍຫລ(ງຈາກທDໄດ=ຮ(ບອານuຍາດແລ=ວ ຈະຕ=ອງແຈ=ງໃຫ=ຄະນະກGມະການຮ8=ກCອນເລDມປະກອບກiດຈະການ ໃນກ@ລະນ6ເຊNນວCານE
ຄະນະກGມະການຈະກGຫນ4ດເງJອນໄຂໃຫ=ຜ8=ຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງປະຕiບ(ດດ=ວຍກOໄດ=
ມາດຕາ 8 ໃຫ=ຄ ະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ ຫລ(ກ ເກນການອານuຍ າດໂດຍເປ6ດ ເຜ6ຍ ເປ(ນ ການທRວ ໄປເພJອ ໃຫ=ຜ 8=ປ ະສ4ງ ຈະ
ປະກອບກiດຈະການໄດ=ຮ(ບລCວງຫນ=າກCຽວກ(ບຄuນສ4ມບ(ດຂອງຜ8=ຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດ ວiທ6ການຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດ ແລະຫລ(ກເກນໃນການອອກໃບ
ອານuຍ າດຊJງ ຈະຕ=ອ ງກGຫນ4ດ ໃຫ=ແ ຕກຕCາ ງກ(ນ ຕາມປະເພດຂອງໃບອານuຍ າດຕາມມາດຕາ 7 ແລະສອດຄCອ ງກ(ບ ກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ແຕCລ ະລ(ກ ສະນະແລະປະເພດ ແລະຕ=ອ ງເປ(ນ ໄປຕາມແນວທາງການອານuຍ າດໃຫ=ໃຊ=ຄ Jນ ຄວາມຖD ແລະການອານuຍ າດໃຫ=
ປະກອບກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ທDກ Gຫນ4ດ ໄວ=ໃນແຜນແມCບ 4ດ ກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ແລະແຜນຄວາມຖDວ iທ ະຍuຕ າມ

ກ4ດຫມາຍວCາດ=ວຍອ4ງການຈ(ດສ(ນຄJນຄວາມຖDແລ=ວກGກ(ບເບiງແຍງກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍuໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມ
ປະກາດຕາມວ(ກຫນJງ ໃຫ=ຄະນະກGມະການກGຫນ4ດລາຍລະອຽດກCຽວກ(ບຄuນສ4ມບ(ດຂອງຜ8=ຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດ ວiທ6ການຂ@ຮ(ບໃບ
ອານuຍາດ ເອກະສານຫລ(ກ ຖານຫລSຂYມ 8ນ ທDຈGເປ(ນ ຕ=ອງໃຊ=ໃນການອານuຍາດ ວiທ 6ກ ານພiຈາລະນາໃນການອອກໃບອານuຍາດ ໄລຍະເວລາ
ການພiຈາລະນາອານuຍາດຂອງຄະນະກGມະການ ຂອບເຂດການອານuຍາດໃຫ=ປະກອບກiດຈະການ ກອບໄລຍະເວລາຂPນສ8ງແລະຂPນຕCZ ທD
ຈະອານuຍາດໃຫ=ປະກອບກiດຈະການ ລວມທ(ງເງJອນໄຂອJນທDຈGເປ(ນສGຫລ(ບການປະກອບກiດຈະການ
ໃນການກGຫນ4ດຄuນສ4ມບ(ດຂອງຜ8=ຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງເປ(ນໄປຕາມຫລ(ກເກນດNງຕOໄປນE
(1) ຜ8=ຂ @ຮ (ບໃບອານuຍ າດແບບທ6ສ ອງແລະຜ8=ຂ @ຮ (ບໃບອານuຍ າດແບບທ6ສ າມຕ=ອ ງບOແ ມCນ ຄ4ນ ຕCາງດ=າວຕາມກ4ດ ຫມາຍວCາດ=ວ ຍການ
ປະກອບກiດ ທuລ ະກiດ ຂອງຄ4ນ ຕCາ ງດ=າ ວ ແລະຕ=ອ ງມ6ສ (ດ ສCວ ນການຖSຫ u=ນ ຂອງບuກ ຄ4ນ ຜ8=ມ 6ສ (ນ ຊາດໄທບOຫ ນ=ອ ຍກວCາ ຮ=ອ ຍລະເຈ(ດ ສiບ ຫ=າ
ຂອງທSນທ(ງຫມ4ດໃນນiຕiບuກຄ4ນນPນ ລວມທ(ງຕ=ອງມ6ກGມະການບOຫ=ນອຍກວCາສາມໃນສDຂອງຈGນວນກGມະການທ(ງຫມ4ດ ແລະຜ8=ມ6ອGນາດ
ກະທGການຜ8ກພ(ນນiຕiບuກຄ4ນນPນຕ=ອງເປ(ນຜ8=ມ6ສ(ນຊາດໄທດ=ວຍ ໃນການນE ຄະນະກGມະການອາດກGຫນ4ດໃຫ=ຜ8=ຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດສGຫລ(ບ
ການປະກອບກiດ ຈະການບາງລ(ກ ສະນະຫລSບາງປະເພດທDເປ(ນ ນiຕ iບuກ ຄ4ນ ຈະຕ=ອ ງກGຫນ4ດ ຂYຫ =າມການກະທGອJນ ໃດທDມ 6ລ (ກ ສະນະເປ(ນ
ການຄອບງGກiດຈະການໂດຍບuກຄ4ນຜ8=ບOມ6ສ(ນຊາດໄທອ6ກດ=ວຍກOໄດ=
(2) ບOເປ(ນບuກຄ4ນລBມລະບາຍ
(3) ບOເຄ6ຍຖSກເພ6ກຖອນໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
(4) ບuກ ຄ4ນ ຜ8=ເ ປ(ນ ກGມະການ ຜ8=ຈ (ດ ການຫລSຜ 8=ມ 6ອ Gນາດໃນການຈ(ດ ການຂອງຜ8=ຂ @ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຕ=ອ ງບOເ ຄ6ຍ ຖSກ ສານມ6ຄ G
ພiພ າກສາຖSງທDສ uu ດວCາມ6ຄ ວາມຜiດ ຕາມພະຣາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ນE ຫລSຕ າມກ4ດ ຫມາຍວCາດ=ວຍໂທລະເລກແລະໂທລະສ(ບ ກ4ດ ຫມາຍວCາດ=ວຍ
ວiທະຍuຄ4ມມະນາຄ4ມ ຫລSກ4ດຫມາຍວCາດ=ວຍການຄu=ມຄອງຜ8=ບ@ລiໂພກ ພາຍໃນໄລຍະເວລາສອງປ6ກCອນການຢJນຄGຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດ
(5) ຜ8=ຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດແບບທ6ສາມຕ=ອງມ6ແຜນການລ4ງທSນແລະແຜນການໃຫ=ບ@ລiການກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDສາມາດ
ໃຫ=ບ@ລiການໄດ=ຢCາງມ6ປະສiດທiພາບດ=ວຍ
(6) ມ6ຄ uນ ສ4ມ ບ(ດ ແລະບOມ 6ລ (ກ ສະນະຕ=ອ ງຫ=າ ມອJນ ຕາມທDຄ ະນະກGມະການກGຫນ4ດ ສGຫລ(ບ ການຂ@ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດແຕCລ ະ
ປະເພດຕາມມາດຕາ 7
ມາດຕາ 9 ການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມສGຫລ(ບໃບອານuຍາດແບບທ6ສາມ ໃຫ=ມ6ໄລຍະເວລາຕາມທDກGຫນ4ດໄວ=ໃນ
ໃບອານuຍາດຕ=ອງຢ8CໃນກອບໄລຍະເວລາຂPນສ8ງແລະຂPນຕCZຕາມທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ
ການຕOອາຍuໃບອານuຍາດສGຫລ(ບໃບອານuຍາດແບບທ6ສາມ ໃຫ=ຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຢJນ ຄGຂ@ກ Cອນວ(ນ ທ6ໃບອານuຍາດຫມ4ດ ອາຍu ເມJອ
ໄດ=ຢJນຄGຂ@ດNງກCາວແລ=ວ ໃຫ=ຖSວCາຜ8=ຢJນຄGຂ@ຢ8Cໃນຖານະຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈ4ນກວCາຈະໄດ=ຮ(ບແຈ=ງຄGສNງບOອານuຍາດໃຫ=ຕOອາຍuໃບອານuຍາດ ແຕC
ທ(ງນE ຄະນະກGມະການຕ=ອງພiຈາລະນາແລະແຈ=ງຄGສNງໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຮ8=ພາຍໃນສາມສiບມMນ(ບແຕCມMທDໄດ=ຮ(ບຄGຂ@
ການຢJນ ຄGຂ@ຕ Oອ າຍuໃບອານuຍ າດແລະການໃຫ=ຕ Oອ າຍuໃບອານuຍ າດ ໃຫ=ເປ(ນ ໄປຕາມຫລ(ກ ເກນ ວiທ 6ກ ານແລະເງJອ ນໄຂທDຄ ະນະ
ກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ ຊJງຕ=ອງສອດຄCອງກ(ບຫລ(ກເກນຕາມາດຕາ 4 ດ=ວຍ
ການກGຫນ4ດ ໄລຍະເວລາໃນການອານuຍ າດແລະການຕOອ າຍuໃບອານuຍ າດ ໃຫ=ຄ ະນະກGມະການກGຫນ4ດ ໂດຍຄGນSງ ຖSງ ໄລຍະ
ເວລາຕາມແຜນການລ4ງ ທSນ ຂອບເຂດການໃຫ=ບ @ລ iກ ານ ແນວທາງການພ(ດ ທະນາກiດ ຈະການຂອງຜ8=ຂ @ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດ ການຄu=ມ ຄອງຜ8=
ບ@ລiໂພກທDຈະໄດ=ຮ(ບການບ@ລiການໂດຍຕOເນJອງ ແລະຜ4ນການປະເມ6ນການປະກອບກiດຈະການ
ການປະກອບກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ທDໄ ດ=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດແບບທ6ຫ ນJງ ຫລSໃ ບອານuຍ າດແບບທ6ສ ອງໃຫ=ກ ະທGໄດ=
ຕະຫລອດໄລຍະເວລາທDຍ(ງຄ4ງໃຫ=ບ@ລiການ ແຕCເມJອຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດປະສ4ງຈະເລ6ກກiດຈະການຕ=ອງແຈ=ງໃຫ=ຄະນະກGມະການຮ8=ລCວງຫນ=າ

ບOຫນ=ອຍກວCາຫນJງເດSອນ ທ(ງນE ຄະນະກGມະການອາດກGຫນ4ດເງJອນໄຂໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດດNງກCາວຕ=ອງປະຕiບ(ດກCອນເລ6ກກiດຈະການ
ກOໄດ=
ມາດຕາ 10 ໃນການຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ຖ=າກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມນPນມ6ການໃຊ=
ຄJນຄວາມຖD ຜ8=ຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງໄດ=ຮ(ບໃບອານuຍາດໃຫ=ໃຊ=ຄJນຄວາມຖDຕາມກ4ດຫມາຍວCາດ=ວຍອ4ງກອນຈ(ດສ(ນຄJນຄວາມຖDແລະກGກ(ບ
ກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍuໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມດ=ວຍ
ໃນກ@ລະນ6ຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຖSກ ເພ6ກ ຖອນການໃຊ=ຄJນ ຄວາມຖDໃດ ໃຫ=ຖ SວCາຖSກ ເພ6ກ ຖອນໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມໃນສCວນທDປະກອບກiດຈະການໂດຍໃຊ=ຄJນຄວາມຖDນPນດ=ວຍ
ມາດຕາ 11 ຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຕ=ອ ງຊGລຄCາ ທGນຽການໃຊ=ຄ Jນ ຄວາມຖD ຄCາ ທGນຽມເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ແລະຄCາ
ທGນຽມໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການຕາມອ(ດຕາ ຫລ(ກເກນ ແລະວiທ6ການທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ ທ(ງນE ຈະຕ=ອງບOເປນພາລະແກC
ຜ8=ປະກອບການຫລSຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການໂດຍບOສ4ມເຫດຜ4ນ
ການກGຫນ4ດອ(ດຕາແລະຫລ(ກ ເກນຂອງຄCາທGນຽມການໃຊ=ຄJນ ຄວາມຖ6 ແລະຄCາທGນຽມເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ໃຫ=
ຄະນະກGມະການຄGນSງຖSງປະໂຫຍດສາທາລະນະ ຄວາມຄu=ມຄCາ ຄວາມຂາດແຄນ ແລະວiທ6ການຈ(ດສ(ນຊ(ບພະຍາກອນດNງກCາວ
ການກGຫນ4ດອ(ດຕາແລະຫລ(ກເກນຂອງຄCາທGນຽມໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໃຫ=ຄະນະກGມະການ
ຄGນSງຖSງແບບຂອງໃບບອານuຍາດ ລາຍຈCາຍໃນການກGກ(ບເບiງແຍງແລະການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມອ(ນເກ6ດຂMນຈາກການ
ປະຕiບ(ດຫນ=າທDຕາມພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນE
ມາດຕາ 12 ໃນການອອກໃບອານuຍາດສGຫລ(ບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDຕ=ອງໃຊ=ເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕາມທD
ກGຫນ4ດໃນແຜນເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ໃຫ=ຄະນະກGມະການກGຫນ4ດເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ສGຫລ(ບໃຊ=ໃນການໃຫ=
ບ@ລiການຫລSພMນທDການນໃຫ=ບ@ລiການສGຫລ(ບການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດດ=ວຍ
ຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຈະນGເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ອອກໃຫບ@ລ iກ ານແກCບ uກ ຄ4ນ ທRວ ໄປໄດ=ສ ະເພາະເລກຫມາຍໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມທDໄດ=ຮ(ບອານuຍາດຈາກຄະນະກGມະການ
ໃນກ@ລະນ6ທ Dປາກ4ດວCາຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດບOໄດ=ນ Gເລກມຫາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຕາມທDໄດ=ຮ(ບອານuຍາດອອກໃຫ=ບ@ລiກ ານໂດຍບOມ 6
ເຫດຜ4ນອ(ນສ4ມຄວນ ຫລSນGເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDບOໄດ=ຮ(ບອານuຍາດອອກໃຫ=ບ@ລiການ ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດສNງໃຫ=ຜ8=
ຮ(ບໃບອານuຍາດດGເນ6ນການໃຫ=ເປ(ນໄປຕາມທDໄດ=ຮ(ບອານuຍາດຫລSລະງ(ບການໃຊ=ເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມນPນໄດ= ໂດຍຜ8=ຮ(ບໃບອານu
ຍາດຈະຮຽກຮ=ອງຄCາເສຍຫາຍໃດໆບOໄດ=
ໃນກ@ລ ະນ6ເພJອ ຄu=ມ ຄອງຜ4ນ ປະໂຫຍດຂອງຜ8=ໃຊ=ບ @ລ iກ ານ ແລະເມJອ ມ6ຄ ວາມພ=ອ ມທາງເທ(ກ ນiກ ໃຫ=ຄ ະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ແນວທາງແລະຫລ(ກ ເກນໃຫ=ຜ 8=ໃ ຊ=ບ @ລ iກ ານມ6ສ iດ ໃຊ=ເ ລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ເມJອ ຜ8=ໃ ຊ=ບ @ລ iກ ານຕ=ອ ງການປCຽ ນຜ8=ໃ ຫ=ບ @ລ iກ ານ
ສະຖານທD ຫລSປະເພດຂອງບ@ລ iກ ານ ທ(ງນE ໃຫ=ຄ ະນະກGມະການຈ(ດ ໃຫ=ມ 6ກ ານຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດ ເຫ(ນ ຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍ າດທDກ Cຽວຂ=ອ ງ
ດ=ວຍ
ພາຍໃຕ=ບ(ງຄ(ບຂອງມາດຕະການທDຄະນະກGມະການກGຫນດຕາມມາດຕາ 50 ວ(ກຫນJງ ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ຫນ=າທDໃຫ=ຂYມ8ນ
ຜ8=ໃຊ=ເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ແກCບuກ ຄ4ນ ທ6] ^ຂ@ນ Gໄປຈ(ດ ທGລາຍນາມຜ8=ໃຫ=ບ@ລ iກ ານ ໂດຍຄiດ ຄCາໃຊ=ຈ Cາຍໄດ=ສ ະເພາະຄCາໃຊ=ຈ Cາຍໃນ
ການຈ(ດຂYມ8ນໃຫ=ເທRານPນ
ມາດຕາ 13 ເພJອປະໂຫຍດໃນການກGຫນ4ດເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໃຊ=ໃນການໃຫ=ບ@ລiການ ໃນການ
ຈ(ດ ເຮ(ດ ແຜນເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຂອງຄະນະກGມະການຕາມກ4ດ ຫມາຍວCາ ດ=ວ ຍອ4ງ ການຈ(ດ ສ(ນ ຄJນ ຄວາມຖDແ ລະກGກ(ບ
ກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍuໂທລະທ(ດ ແລະກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ຕ=ອງປະກອບດ=ວຍຫລ(ກເກນດNງຕOໄປນE

(1) ໃຫ=ມ6ເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມພຽງພ@ແກCການໃຫ=ບ@ລiການ
(2) ໃຫ=ມ6ການໃຊ=ເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຢCາງມ6ປະສiດທiພາບແລະເປ(ນທG
(3) ແຜນເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຕ=ອງຊCວຍໃຫ=ກ ານຈGແນກລ(ກ ສະນະແລະປະເພດຂອງບ@ລiກ ານແລະອuປະກນທDໃຊ=ໃນ
ກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມເປ(ນໄປໂດຍງCາຍແລະຊ(ດເຈນ
(4) ໃຫ=ມ6ການແກ=ໄຂເພDມເຕ6ມແຜນເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໄດ=ສະເພາະໃນກ@ລະນ6ທDມ6ຄວາມຈGເປ(ນເທRານPນ
ໃນກ@ລະນ6ທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດແຜນເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຫລSໃຫ=ມ6ການແກ=ໄຂເພDມເຕ6ມແຜນເລກ
ຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ບOວ Cາ ງທ(ງ ຫມ4ດ ຫລSບ າງສCວ ນ ໃຫ=ຜ 8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດມ6ຫ ນ=າ ທDປ ະຕiບ (ດ ຕາມຫລ(ກ ເກນທDຄ ະນະກGມະການ
ກGຫນ4ດ
ມາດຕາ 14 ໃນກ@ລ ະນ6ຜ 8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດປະສ4ງ ຈະຂ@ຂ ະຫຍາຍການໃຫ=ບ @ລ iກ ານໂດຍການເພDມ ຈGນວນເລກຫມາຍໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມສGຫລ(ບໃຊ=ໃນການໃຫ=ບ@ລiການຫລSການຂະຫຍາຍພMນທDໃຫ=ບ@ລiການ ໃຫ=ຢJນຄGຂ@ຕOຄະນະກGມະການ
ໃນກ@ລະນ6ທDຄະນະກGມະການເຫ(ນວCາການເພDຈGນວນເລກຫມາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຫລSການຂະຫຍາຍພMນທDໃຫ=ບ@ລiການຈະ
ເປ(ນ ປະໂຫຍດສາທາລະນະ ແລະບOມ 6ລ (ກ ສະນະເປ(ນ ການຈGກ(ດ ການແຂCງ ຂ(ນ ການປະກອບກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຢCາງເປ(ນ ທG
ຄະນະກGມະການອາດພiຈາລະນາອານuຍາດໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດດGເນ6ນການໄດ=ຕາມຫລ(ກເກນແລະເງJອນໄຂທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ໃນການນE ໃຫ=ຄະນະກGມະການພiຈາລະນາແລະແຈ=ງໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຮ8=ພາຍໃນສາມສiບມMນ(ບແຕCມMທDໄດ=ຮ(ບຄGຂ@ ແລະໃນການອານuຍາດ
ໃຫ=ຄະນະກGມະການເອEນເກ(ບຄCາທGນຽມການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໃນສCວນທDອານuຍາດດNງກCາວເພDມຂMນຕາມຫລ(ກເກນ
ທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ມາດຕາ 15 ໃນການປະກອບກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຕ=ອ ງປະຕiບ (ດ ຕາມຫລ(ກ ເກນທDກ Gຫນ4ດ ໃນ
ກ4ດ ຫມາຍວCາ ດ=ວ ຍອ4ງ ການຈ(ດ ສ(ນ ຄJນ ຄວາມຖDແ ລະກGກ(ບ ກiດ ຈະການວiທ ະຍuກ ະຈາຍສຽງ ວiທ ະຍuໂ ທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມແລະຕາມເງJອນໄຂທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ໃນການກGຫນ4ດເງJອນໄຂໃນການອານuຍາດ ໃຫ=ຄະນະກGມະການກGຫນ4ດສiດຫນ=າທDແລະຄວາມຮ(ບຜiດຊອບໂດຍສະເພາະຂອງ
ຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດໃຫ=ຊ (ດ ເຈນ ລວມທ(ງ ກGຫນ4ດ ແຜນການໃຫ=ບ @ລ iກ ານກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຂອງຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດ ໂດຍຢCາງ
ຫນ=ອຍຕ=ອງກGຫນ4ດຂPນຕອນແລະໄລຍະເວລາໃນການເລiມໃຫ=ບ@ລiການ ລາຍລະອຽດຂອງລ(ກສະນະຫລSປະເພດການໃຫ=ບ@ລiການ ອ(ດຕາຄCາ
ບ@ລ iກ ານ ການໃຫ=ບ @ລ iກ ານແຈ=ງ ຂYມ 8ນ ຜ8=ໃ ຊ=ເ ລກຫມາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ແລະການອJນ ທDຈ Gເປ(ນ ໃນການໃຫ=ບ @ລ iກ ານເພJອ ປະໂຫຍດ
ສາທາລະນະ
ໃນກ@ລະນ6ທDມ6ເຫດສGຄ(ນເພJອຄu=ມຄອງປະໂຫຍດສາທາລະນະ ຫລSກ4ດຫມາຍຫລSພSດຕiການປCຽນແປງໄປໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6
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(4) ຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຈະເຮ(ດ ຫລSຖ Sກ ກະທGອ(ນ ມ6ລ (ກ ສະນະເປ(ນ ການຄອບງGກiດ ຈະການຫລSຖ Sກ ຄອບງGກiດ ຈະການຕາມ
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ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການເພJອໃຫ=ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການສາມາດກວດສອບໄດ=
ມາດຕາ 24 ໃນກ@ລ ະນ6ທ Dກ ານປະກອບກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ບາງລ(ກ ສະນະຫລSບ າງປະເພດ ມ6ເທ(ກ ໂນໂລຊ6ສ ະເພາະ
ດ=າ ນຊJງ ບOອ າດນGບ4ດ ບ(ນ ຍ(ດ ໃນຫມວດນEໄປໃຊ=ບ (ງ ຄ(ບ ໃຫ=ສ ອດຄCອ ງກ(ບ ການປະກອບກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ນPນ ໄດ= ໃຫ=ຄ ະນະ
ກGມະການມ6ອGນາດກGຫນ4ດເງJອນໄຂສGຫລ(ບການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕາມລ(ກສະນະແລະປະເພດຂອງກiດຈະການ
ໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມນPນໄດ=
ການກGຫນ4ດເງJອນໄຂການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕາມວ(ກຫນJງຕ=ອງເປ(ນໄປຕາມທDຄະນະກGມະການປະກາດ
ກGຫນ4ດ

ຫມວດ 2
ການໃຊ=ແລະເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
-------------ມາດຕາ 25 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດທDມ 6ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ມ6ຫ ນ=າທDໃຫ=ຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍາດລາຍອJນ ເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງຕ4ນກ(ບຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດລາຍອJນຕາມຫລ(ກເກນແລະວiທ6ການທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດທDມ6ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕ=ອງຍiນຍອໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດລາຍອJນໃຊ=ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງ
ຕ4ນຕາມຫລ(ກເກນແລະວiທ6ການທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ການປະຕiເສດບOໃຫ=ໃຊ=ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໃຫ=ກະທGໄດ=ສະເພາະກ@ລະນ6 ດNງຕOໄປນE
(1) ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDມ6ຢ8CບOພຽງພ@ແກCການໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດລາຍອJນໃຊ=ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
(2) ການໃຊ=ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມມ6ບ(ນຫາທາງເທ(ກນiກທDອາດກOໃຫ=ເກ6ດຄວາມລ4ບກວນກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
ຫລSເປ(ນເຫດຂ(ດຂວາງການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ

(3) ກ@ລະນ6ອJນຕາມທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ
ໃຫ=ຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍາດທDມ 6ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຊJງປະຕiເສດບOໃຫ=ໃຊ=ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຕາມວ(ກ ສາມມ6ຫ ນ=າທD
ພiສ8ດຖSງເຫດແຫCງການປະຕiເສດນPນ

ການເອEນ ເກ(ບຄCາຕອບແທນການໃຊ=ຫ ລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍຕ=ອງເປ(ນ ໄປຢCາງສ4ມ ເຫດສ4ມ ຜ4ນ ແລະເປ(ນ ທGຕOຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍາດທDມ 6
ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມກ(ບຜ8=ຂ@ໃຊ=ຫລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມແລະຕ=ອງໃຫ=ມ6ຄວາມເທRາທຽມກ(ນໃນລະຫວCາງຜ8=ຂ@ໃຊ=ຫລS
ຜ8=ຂ@ເຊJອຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທuກລາຍ
ການກGຫນ4ດຫລ(ກເກນແລະວiທ6ການຕາມວ(ກຫນJງແລະວ(ກສອງ ໃຫ=ຄະນະກGມະການຈ(ດໃຫ=ມ6ການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນຈາກ
ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດທDກCຽວຂ=ອງດ=ວຍ
ມາດຕາ 26 ໃນກ@ລ ະນ6ທ Dມ 6ກ ານປະຕiເສດບOໃຫ=ໃຊ=ໂຄງຂCາ ຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຫລSມ 6ຂ Yທ Dຕ 4ກ ລ4ງ ກ(ນ ບOໄດ=ໃນການເຈລະຈາເຮ(ດ
ສ(ນຍາການໃຊ=ຫ ລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ຄ8Cກ@ລະນ6ມ6ສiດຮ=ອງຂ@ໃຫ=ຄະນະກGມະການພiຈາລະນາວiນiໄສຊEຂາດໄດ=ຕາມຫລ(ກ
ເກນແລະວiທ6ການທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ ຄGວiນiໄສຂອງຄະນະກGມະການໃຫ=ເປ(ນທDສuດ
ໃນລະຫວCາງການພiຈ າລະນາຂອງຄະນະກGມະການຕາມວ(ກ ຫນJງ ຖ=າມ6ກ @ລ ະນ6ຈ Gເປ(ນ ຄະນະກGມະການອາດສNງ ໃຫ=ໃຊ=ຫ ລS
ເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໄປພາງໆກCອນຕາມຫລ(ກເກນແລະວiທ6ການທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດໄດ=
ມາດຕາ 27 ສ(ນຍາກCຽວກ(ບການໃຊ=ຫລSການເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຈະຕ=ອງມ6ຂYກGຫນ4ດໃນລ(ກສະນະດNງນE
(1) ບOເຮ(ດໃຫ=ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການເສຍປະໂຫຍດ
(2) ບOເປ(ນການເລSອກປະຕiບ(ດ ແບCງແຍກ ຫລSກ6ດກ(ນຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດລາຍອJນ
(3) ຂYກ Gຫນ4ດທາງເທ(ກ ນiກ ທDຈuດທDມ 6ກ ານໃຊ=ຫ ລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຕ=ອງຊ(ດເຈນມ6ຄວາມເປ(ນ ໄປໄດ=ໃນທາງ
ເທ(ກນiກ ແລະບOກOໃຫ=ເກ6ດພາລະແກCຜ8=ຂ@ໃຊ=ຫລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມເກ6ນສ4ມຄວນ
(4) ມ6ການກGຫນ4ດຫນ=າທDແລະຄວາມຮ(ບຜiດຊອບຂອງຜ8=ຂ@ໃຊ=ຫລSຜ8=ຂ@ເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມແລະຜ8=ໃຫ=ໃຊ=ຫລSຜ8=ໃຫ=
ເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDຊ(ດເຈນ
(5) ການກGຫນ4ດອ(ດຕາຄCາຕອບແທນການໃຊ=ຫລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕາມຫລ(ກເກນໃນມາດຕາ 25 ວ(ກຫ=າ
(6) ລ(ກສະນະອJນຕາມທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ
ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດທDເປ(ນເຈBາຂອງໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕ=ອງຈ(ດສRງສGເນ4າສ(ນຍາໃຫ=ກ(ບຄະນະກGມະການພາຍໃນສiບມM
ນ(ບແຕCມMທDໄດ=ມ6ການລ4ງນາມໃນສ(ນຍາ ຖ=າຄະນະກGມະການເຫ(ນວCາຂYກGຫນ4ດໃນສ(ນຍາດNງກCາວບOເປ(ນໄປຕາມລ(ກສະນະໃນວ(ກຫນJງ ໃຫ=
ຄະນະກGມະການມ6ອ GນາດສNງ ໃຫ=ດ Gເນ6ນ ການແກ=ໄຂໃນໄລຍະເວລາທDກ Gຫນ4ດ ຖ=າ ຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດທDເ ປ(ນ ເຈBາ ຂອງໂຄງຂCາ ຍໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມບOຍiນຍອມແກ=ໄຂສ(ນຍາໃຫ=ເປ(ນໄປຕາມທDຄະນະກGມະການກGຫນ4_ດ ໃຫ=ນGຄວາມໃນມາດຕາ 65 ມາໃຊ=ບ(ງຄ(ບໂດຍອານuໂລມ
ແຕCຖ=າຜ8=ຂ@ໃຊ=ຫລSຜ8=ຂ@ເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄມເປ(ນຜ8=ບOຍiນຍອມແກ=ໄຂສ(ນຍານPນ ໃຫ=ຖSວCາສ(ນຍາດNງກCາວເປ(ນໂມຂະ
ມາດຕາ 28 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງແຈ=ງຂYມ8ນທDຖSກຕ=ອງແລະຈGເປ(ນໃນການໃຊ=ຫລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໃຫ=ຜ8=ຂ@
ຮ(ບໃບອານuຍາດລາຍອJນຊJງເປ(ນຜ8=ຂ@ໃຊ=ຫ ລSຜ8=ຂ@ເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຮ8=ແລະຕ=ອງບOກະທGການໃດໆອ(ນເປ(ນເຫດໃຫ=ການໃຊ=
ຫລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດລາຍອJນນPນບOສາມາດໃຊ=ງານໄດ=ຕາມປ4ກກະຕi
ເມJອມ6ການປCຽນແປງແກ=ໄຂໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDມ6ຜ4ນກະທ4ບຕOການໃຊ=ຫລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ຜ8=ຮ(ບ
ໃບອານuຍາດທDມ6ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຈະຕ=ອງປະກາດໃຫ=ຮ8=ຖSງການປCຽນແປງແກ=ໄຂດNງກCາວເປ(ນການລCວງຫນ=າໂດຍໃຫ=ໄລຍະເວລາ
ທDສ4ມຄວນ ແຕCທ(ງນEຕ=ອງບOຫນ=ອຍກວCາຫ4ກເດSອນ

ມາດຕາ 29 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຊJງເປ(ນ ເຈBາຂອງໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຕ=ອງເປ6ດເຜ6ຍສ(ນ ຍາການໃຊ=ຫ ລSກ ານເຊJອມຕOໂຄງ
ຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມເປ(ນການທRວໄປຕາມວiທ6ການທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ມາດຕາ 30 ໃນກ@ລະນ6ທDສະພາບທາງເສດຖະກiດຫລSສ(ງຄ4ມປCຽນແປງໄປ ຫລSມ6ເຫດຢCາງຫນJງຢCາງໃດທDເຮ(ດໃຫ=ອ(ດຕາຄCາຕອບ
ແທນການໃຊ=ຫລSການເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDກGຫນ4ດໃນສ(ນຍານPນບOເຫມາະສ4ມ ເຮ(ດໃຫ=ເກ6ດການໄດ=ປCຽບໃນລະຫວCາງຜ8=
ຮ(ບໃບອານuຍາດເປ(ນເຫດໃຫ=ຝ CາຍຫນJງຝCາຍໃດຕ=ອງຮ(ບພາລະເກ6ນສ4ມຄວນ ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຊJງເປ(ນຄ8Cສ(ນຍາຈະຂ@ປ(ບປuງອ(ດຕາຄCາຕອບ
ແທນດNງກCາວຕOຄະນະກGມະການໄດ= ໃນການອານuຍາດໃຫ=ຄະນະກGມະການຄGນJງຖSງຜ4ນກະທ4ບທDມ6ຕOຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການປະກອບດ=ວຍ
ມາດຕາ 31 ເພJອ ປະໂຫຍດໃນການຮ(ກ ສາຄວາມຫມPນ ຄ4ງ ຂອງຊາດ ຫລSເພJອ ປ=ອ ງກ(ນ ໄພພiບ (ດ ທDອ າດເກ6ດ ຄວາມເສຍຫາຍຕO
ສCວນລວມ ຫລSເພJອການດGເນ6ນການໃຫ=ເປ(ນປະໂຫຍດສາທາລະນະເປ(ນສCວນລວມ ເມJອລ(ດຖະບານຮ=ອງຂ@ຕOຄະນະກGມະການ ໃຫ=ຄະນະ
ກGມະການດGເນ6ນການເພJອໃຫ=ມ6ການໃຊ=ຫລSເຊJອມຕOໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມລະຫວCາງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດແລະຫນCວຍງານຂອງລ(ດທD
ກCຽວຂ=ອງ ໃນກ@ລະນ6ເຊNນວCານEໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ຫນ=າທDປະຕiບ(ດຕາມຄGສNງຂອງຄະນະກGມະການ

ຫມວດ 3
ມາດຕະຖານຂອງໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມແລະອuປະກອນ

----------------ມາດຕາ 32 ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດປະກາດກGຫນ4ດປະເພດຂອງໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມເຄJອງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
ຫລSອuປະກອນທDໃຊ=ໃນກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDມ6ຜ4ນຕOການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕ=ອງມ6ມາດຕະຖານທາງເທ(ກນiກຕາມ
ທDກGຫນ4ດໄວ=
ຄະນະກGມະການອາດປະກາດກGຫນ4ດ ໃຫ=ອ uປ ະກອນທDໃ ຊ=ໃ ນໂຄງຂCາ ຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ເຄJອ ງໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຫລS
ອuປະກອນທDໃຊ=ໃນກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມປະເພດຕ=ອງໄດ=ຮ(ບການກວດສອບແລະຮ(ບຮອງມາດຕະຖານກCອນນGມາໃຊ=ໃນການໃຫ=
ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໄດ=
ມາດຕາ 33 ຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຕ=ອ ງບGລuງ ຮ(ກ ສາ ຊ=ອ ມແຊມແລະແກ=ໄ ຂປ(ບ ປuງ ໂຄງຂCາ ຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ເຄJອ ງໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມ ແລະອuປະກອນທDໃຊ=ໃນກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດນGມາໃຊ=ໃນການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
ເພJອໃຫ=ໃຊ=ງານໄດ=ຢCາງມ6ປະສiດທiພາບແລະມ6ມາດຕະຖານທາງເທ(ກນiກຕາມທDກGຫນ4ດໄວ=ໃນປະກາດທDອອກຕາມມາດຕາ 32
ມາດຕາ 34 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດແບບທDສາມຕ=ອງມ6ວiສະວະກອນຊJງມ6ຄuນສ4ມບ(ດແລະມ6ຈGນວນຕາມທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ເພJອ ເຮ(ດ ຫນ=າ ທDກ Gກ(ບ ເບiງ ແຍງການດGເນ6ນ ບ@ລ iກ ານໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ການຕiດ ຕPງ ກວດສອບ ແລະບGລuງ ຮ(ກ ສາໂຄງຂCາ ຍໂທລະ
ຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ເຄJອ ງໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ແລະອuປ ະກອນທDໃຊ=ໃນກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຂອງຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດໃຫ=ເປ(ນ ໄປຕາມ
ມາດຕະຖານທາງເທ(ກນiກ
ມາດຕາ 35 ໃຫ=ສ Gນ(ກ ງານມ6ອ Gນາດຮ(ບ ເຮ(ດ ການກວດສອບແລະຮ(ບ ຮອງມາດຕະຖານຂອງອuປ ະກອນທDໃຊ=ໃນໂຄງຂCາຍໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມ ເຄJອງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມແລະອuປະກອນທDໃຊ=ໃນກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕາມປະກາດຂອງຄະນະກGມະການຕາມ
ມາດຕາ 32 ວ(ກສອງ ຫລSກ@ລະນ6ທDມ6ການຮ=ອງຂ@ຈາກບuກຄ4ນໃດທDປະສ4ງຈະໃຫ=ມ6ການກວດສອບແລະຮ(ບຮອງມາດຕະຖານ
ການກວດສອບແລະຮ(ບຮອງມາດຕະຖານຕາມວ(ກຫນJງ ໃຫ=ເປ(ນໄປຕາມລະບຽບທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ

ມາດຕາ 36 ຜ8=ໃ ດປະສ4ງ ຈະເຮ(ດ ການກວດສອບແລະຮ(ບ ຮອງມາດຕະຖານໃຫ=ຈ (ດ ຕPງ ເປ(ນ ຫນCວ ຍກວດສອບແລະຮ(ບ ຮອງ
ມາດຕະຖານຂອງອuປ ະກອນທDໃຊ=ໃນໂຄງຂCາ ຍໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ເຄJອ ງໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ແລະອuປ ະກອນທDໃຊ=ໃນກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມ ຊJງຕ=ອງເປ(ນນiຕiບuກຄ4ນແລະຕ=ອງໄດ=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈາກຄະນະກGມະການ
ຄuນສ4ມບ(ດຂອງຜ8=ຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດ ການຢJນຄGຂ@ຮ(ບໃບອານuຍາດ ການອອກໃບອານuຍາດ ອາຍuໃບອານuຍາດການຕOອາຍuໃບອານuຍາດ
ຄCາທGນຽມການອອກໃບອານuຍ າດແລະການຕOອ າຍuໃບອານuຍ າດ ໃຫ=ເປ(ນ ໄປຕາມຫລ(ກ ເກນ ວiທ 6ກ ານ ແລະເງJອ ນໄຂທDຄ ະນະກGມະການ
ປະກາດກGຫນ4ດ
ຫນCວຍກວດສອບແລະຮ(ບຮອງຕ=ອງມ6ຜ8=ກວດສອບຊJງມ6ຄuນສ4ມບ(ດແລະມ6ຈGນວນຕາມທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ໃນການອານuຍາດໃຫ=ຈ(ດຕPງຫນCວຍກວດສອບແລະຮ(ບຮອງ ຄະນະກGມະການຈະກGຫນ4ດເງJອນໄຂໃດໆຕາມຄວນແກCກ@ລະນ6ກOໄດ=
ການເອEນ ເກ(ບຄCາບ@ລiກ ານກວດສອບແລະຮ(ບຮອງມາດຕະຖານຂອງຜ8=ໄດ=ຮ(ບໃບອານuຍາດຕາມວ(ກ ຫນJງໃຫ=ເປ(ນ ໄປຕາມອ(ດຕາທD
ຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ມາດຕາ 37 ໃນກ@ລະນ6ດNງຕOໄປນE ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດເພ6ກຖອນໃບອານuຍາດໃຫ=ຈ(ດຕPງຫນCວຍກວດສອບແລະຮ(ບຮອງ
(1) ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈ(ດຕPງຫນCວຍກວດສອບແລະຮ(ບຮອງຂາດຄuນສ4ມບ(ດຕາມທDກGຫນ4ດໄວ=ໃນປະກາດທDອອກຕາມມາດຕາ 32
ວ(ກສອງ
(2) ຫນCວຍກວດສອບແລະຮ(ບຮອງດGເນ6ນການກວດສອບ ລາຍງານຜ4ນການກວດສອບ ຫລSຮ(ບຮອງໂດຍບOສuດຈະຫລiດ
(3) ການກວດສອບ ການລາຍງານຜ4ນການກວດສອບ ຫລSການຮ(ບຮອງເປ(ນໄປໂດຍລCາຊ=າໂດຍບOມ6ເຫດຜ4ນອ(ນສ4ມຄວນ ຈ4ນເປ(ນ
ເຫດໃຫ=ຜ8=ຂ@ຮ(ບການກວດສອບໄດ=ຮ(ບຄວາມເສຍຫາຍຢCາງຮ=າຍແຮງ
(4) ຫນCວຍກວດສອບແລະຮ(ບຮອງມ6ຜ8=ກວດສອບຊJງມ6ຄuນສ4ມບ(ດຫລSມ6ຈGນວນບOຄ4ບຕາມທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ການເພ6ກຖອນໃບອານuຍາດຕາມວ(ກຫນJງບOເປ(ນເຫດກະທ4ບກະເທSອນການຮ(ບຮອງມາດຕະຖານທDຫນCວຍກວດສອບແລະຮ(ບຮອງ
ໄດ=ດ Gເນ6ນ ການໄປແລ=ວ ກCອ ນທDຈ ະຖSກ ເພ6ກ ຖອນໃບອານuຍ າດ ເວPນ ແຕCກ ານຮ(ບ ຮອງມາດຕະຖານທDບ Oສ uດ ຈະຫລiດ ຫລSບ Oເ ປ(ນ ໄປຕາມ
ມາດຕະຖານທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ ຄະນະກGມະການອາດພiຈາລະນາສNງເພ6ກຖອນການຮ(ບຮອງມາດຕະຖານນPນໄດ=
ໃນກ@ລະນ6ທ Dຜ 8=ໃດໄດ=ຮ(ບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຮ(ບຮອງມາດຕະຖານທDຖ Sກ ເພ6ກ ຖອນຕາມວ(ກ ສອງ ຖ=າຜ8=ນ Pນ ບOໄດ=ຮCວມກະທG
ທuດຈະຫລiດດ=ວຍ ໃຫ=ຫນCວຍກວດສອບແລະຮ(ບຮອງທDຖSກເພ6ກຖອນໃບອານuຍາດມ6ຫນ=າທDຊ4ດໃຊ=ຄວາມເສຍຫາຍທDຜ8=ນPນໄດ=ຮ(ບດ=ວຍ
ມາດຕາ 38 ໃນກ@ລະນ6ທDໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ເຄJອງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ຫລSອuປະກອນອJນໃດຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໃຊ=
ວຽກບOໄດ= ເຮ(ດວຍກບOເປ(ນໄປຕາມປ4ກກະຕi ກOໃຫ=ເກ6ດການລ4ບກວນກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ຫລSບOເປ(ນໄປຕາມມາດຕະຖານທD
ກGຫນ4ດໄວ=ໃນປະກາດທDອອກມາດຕາ 32 ໃຫ=ພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDມ6ອGນາດສNງໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດແກ=ໄຂ ປ(ບປuງ ຫລSລະງ(ບການໃຊ=
ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຫລSອuປະກອນນPນໄດ=
ຄວາມໃນວ(ກຫນJງໃຫ=ໃຊ=ບ(ງຄ(ບອuປະກອນທDໃຊ=ໃນການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການໂດຍອານuໂລມ

ຫມວດ 4
ສiດຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດ

---------------ມາດຕາ 39 ໃນການດGເນ6ນການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ຖ=າຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ເຫດຕ=ອງປ(ກຫລSຕPງເສ4າຫລSເດiນສາຍ
ວາງທO ຫລSຕiດຕPງອuປະກອນປະກອບໃດແລະຈGເປ(ນຕ=ອງໃຊ=ສiດຕາມມາດຕານE ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈ(ດເຮ(ດແຜນຜ(ງສະແດງລາຍລະອຽດ

ຂອງລ(ກ ສະນະທiດ ທາງ ແລະແນວເຂດໃນການປ(ກ ຫລSຕ Pງ ເສ4າ ເດ6ນ ສາຍ ວາງທO ແລະຕiດ ຕPງ ອuປ ະກອນປະກອບໃດ ສະເຫນ6ຕ Oຄ ະນະ
ກGມະການເພJອໃຫ=ຄວາມເຫ(ນຊອບກCອນດGເນ6ນການ
ເມJອຄະນະກGມະການໄດ=ໃຫ=ຄວາມເຫ(ນຊອບຕາມວ(ກຫນJງແລ=ວ ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ສiດດNງຕOໄປນE
(1) ເດ6ນ ສາຍ ຫລSຕ iດ ຕPງ ອuປ ະກອນປະກອບໃດໃນການໃຫ=ບ @ລ iກ ານໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ທDຕ =ອ ງກະທGຫລSຕ າມເສ4າ ທO ຫລSສ iງ
ກOສ=າງໃດທDໃຊ=ງານໃນລ(ກສະນະທGນອງດຽວກ(ນຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດລາຍອJນຫລSຂອງຫນCວຍງານຂອງລ(ດຫລSຂອງຜ8=ໃຫ=ບ@ລiການສາທາ
ລະນ8ປະໂພກໃດໄດ= ໂດຍຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດລາຍອJນຫລSຫນCວຍງານຂອງລ(ດນPນຈະປະຕiເສດບOໃຫ=ດGເນ6ນການບOໄດ= ແຕCອາດເອEນເກ(ບຄCາໃຊ=
ປະໂຫຍດໄດ=ເທRາທDຈGເປ(ນ
(2) ປ(ກຫລSຕPງເສ4າ ຫລSເດ6ນສາຍ ວາງທO ຫລSຕiດຕPງອuປະກອນປະກອບໃດໃນການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໃນທDດiນອ(ນເປ(ນ
ສາທາລະນະສ4ມ ບ(ດ ຂອງແຜCນ ດiນ ໂດຍຕ=ອ ງແຈ=ງໃຫ=ເຈBາຫນ=າທDຂອງລ(ດ ຜ8=ມ 6ອ Gນາດຫນ=າທDເບiງແຍງຮ(ກ ສາທDດ iນ ນPນ ຮ8=ກ Cອ ນ ແລະຕ=ອ ງ
ປະຕiບ(ດຕາມຫລ(ກເກນແລະເງJອນໄຂທDເຈBາຫນ=າທDຂອງລ(ດຜ8=ມ6ອGນາດຫນ=າທDເບiງແຍງຮ(ກສາທDດiນນPນກGຫນ4ດ
(3) ປ(ກຫລSຕPງເສ4າ ຫລSເດ6ນສາຍ ວາງທO ຫລSຕiດຕPງອuປະກອນປະກອບໃດໃນການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໃນທDດiນຂອງ
ບuກຄ4ນອJນ ໂດຍຕ=ອງເຮ(ດຄວາມຕ4ກລ4ງກ(ບເຈBາຂອງຫລSຜ8=ຄອບຄອງທDດiນນPນຕາມແນວທາງທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ
ໃນກ@ລະນ6ທDຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດບOອາດດGເນ6ນການຕາມວ(ກສອງໄດ= ເພາະເຫດທDບOໄດ=ຮ(ບອານuຍາດ ຫລSມ6ການເອEນເກ(ບຄCາໃຊ=ຈCາຍ
ຫລSຄ Cາ ຕອບແທນສ8ງ ເກ6ນ ກວCາ ປ4ກ ກະຕiໃນສະພາບການໃຊ=ປ ະໂຫຍດເຊNນ ນPນ ຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດອາດຮ=ອ ງຂ@ຕ Oຄ ະນະກGມະການເພJອ
ພiຈາລະນາ ຖ=າຄະນະກGມະການເຫ(ນວCາການດGເນ6ນການຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດເປ(ນກ@ລະນ6ຈGເປ(ນອ(ນບOອາດຫລ6ກລ=ຽງໄດ= ແລະບOເປ(ນ
ເຫດໃຫ=ເກ6ດຄວາມເສຍຫາຍແກCຫນCວຍງານຂອງລ(ດ ເຈBາຂອງຫລSຜ8=ຄອບຄອງທDດiນຫລSຊ(ບສiນນPນເກ6ນສ4ມຄວນ ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6
ອGນາດແຈ=ງ ການໃຊ=ທ Dດ iນ ຫລSຊ (ບ ສiນ ເພJອ ການນPນ ໃຫ=ເຈBາຫນ=າທDຂ ອງລ(ດ ຜ8=ມ 6ອ Gນາດຫນ=າທDເບiງ ແຍງຮ(ກ ສາທDດ iນ ຫລSຊ (ບ ສiນ ຫລSເຈBາ
ຫນ=າທDຫ ລSຜ ຄ
8= ອບຄອງທDດ iນ ຫລSຊ(ບສiນ ອJນ ຮ8=ລCວງຫນ=າບOຫ ນ=ອຍກວCາສາມສiບມM ໂດຍຕ=ອງແຈ=ງກGຫນ4ດ ມM ເວລາ ແລະການທDຈະກະທG
ດ=ວຍ
ຜ8=ໄດ=ຮ (ບ ແຈ=ງ ຕາມວ(ກ ສາມອາດຢJນ ຄGຮ=ອ ງສະແດງເຫດທDບ Oສ 4ມ ຄວນໃຊ=ທ Dດ iນ ຫລSຊ (ບ ສiນ ເພJອ ການນPນ ຫລSກ ານດGເນ6ນ ການ
ດNງກCາວຈະເກ6ດຄວາມເສຍຫາຍຢCາງຮ=າຍແຮງຕOການໃຊ=ປະໂຫຍດໃນທDດiນຫລSຊ(ບສiນໄປຍ(ງຄະນະກGມະການເພJອວiນiໄສພາຍໃນກGຫນ4ດ
ສາມສiບມMນ(ບແຕCມMທDໄດ=ຮ(ບຫນ(ງສSແຈ=ງ ຄGວiນiໄສຂອງຄະນະກGມະການໃຫ=ເປ(ນທDສuດ
ເມJອພBນກGຫນ4ດເວລາທDຄະນະກGມະການໄດ=ແຈ=ງຕາມວ(ກສາມ ແລະຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໄດ=ຈCາຍຄCາຕອບແທນການໃຊ=ທDດiນຫລS
ຊ(ບສiນຕາມມາດຕາ 40 ແລ=ວໃຫ=ຜ8=ຮບ
( ໃບອານuຍາດມ6ສiດໃຊ=ທDດiນຫລSຊ(ບສiນເພJອດGເນ6ນການຕາມວ(ກສອງໄດ= ແຕCຕ=ອງຢ8Cພາຍໃຕ=ຫລ(ກເກນ
ທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ ຊJງຕ=ອງບOກOຄວາມເດSອດຮ=ອນລGຄານຫລSບOສRງຜ4ນກະທ4ບຕOສະພາບທGມະຊາດແລະບOເຮ(ດໃຫ=ການໃຊ=
ປະໂຫຍດໃນທDດiນນPນລ4ດລ4ງຈ4ນເກ6ນສ4ມຄວນແກCເຫດຮ=າຍ
ມາດຕາ 40 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງຈCາຍຄCາຕອບແທນການໃຊ=ທDດiນຕາມມາດຕາ 39 ຕາມຈGນວນທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ໃນກ@ລະນ6ທDຜ8=ມ6ອGນາດຫນ=າທDເບiງແຍງຮ(ກສາທDດiນຫລSຊ(ບສiນ ຫລSເຈBາຂອງຫລSຜ8=ຄອບຄອງທDດiນຫລSຊ(ບສiນບOຍອມຮ(ບຄCາຕອບ
ແທນຕາມວ(ກຫນJງ ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດວາງເງ6ນຄCາຕອບແທນຕOຄະນະກGມະການຕາມຫລ(ກເກນທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຫລSເຈBາຂອງທDດiນຫລSເຈBາຫນ=າທDຜ8=ເບiງແຍງຮ(ກສາທDດiນທDບOພ@ໃຈໃນຈGນວນຄCາຕອບແທນທDຄະນະກGມະການ
ກGຫນ4ດຕາມວ(ກຫນJງ ມ6ສiດທDຈະຟ=ອງຄະດ6ຕOສານປ4ກຄອງໄດ=
ມາດຕາ 41 ເມJອໄດ=ແຈ=ງໃຫ=ເຈBາຫນ=າທDຂອງລ(ດຜ8=ມ6ອGນາດຫນ=າທDເບiງແຍງຮ(ກສາທDດiນຫລSຊ(ບສiນຫລSເຈBາຂອງຫລSຜ8=ຄອບຄອງ
ທDດiນຮ8=ລCວງຫນ=າຕາມຫລ(ກເກນທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດແລ=ວ ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ສiດຂSງສາຍຜCານໄປເຫນSອຫລSຂ=າມທDດiນອ(ນເປ(ນ

ສາທາລະນະສ4ມ ບ(ດ ຂອງແຜCນ ດiນ ຫລSຂ ອງບuກ ຄ4ນ ອJນ ໃດໂດຍບOຕ =ອ ງໄດ=ຮ (ບ ຄວາມຍiນ ຍອມ ຖ=າການດGເນ6ນ ການດNງ ກCາວບOເປ(ນ ເຫດໃຫ=
ກະທ4ບກະເທSອນການໃຊ=ປະໂຫຍດໃນທDດiນນPນ
ເຈBາຫນ=າທDຂອງລ(ດຜ8=ມ6ອGນາດຫນ=າທDເບiງແຍງຮ(ກສາທDດiນຫລSຊ(ບສiນ ຫລSເຈBາຂອງຫລSຜ8=ຄອບຄອງທDດiນອາດແຈ=ງໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບ
ອານuຍ າດຂSງສາຍໃນບ@ລ iເວນທDບ Oກ ະທ4ບ ທະເທSອ ນການໃຊ=ປ ະໂຫຍດໃນທDດ iນ ຂອງຕ4ນ ໄດ=ແ ລະຖ=າໄດ=ຮ (ບ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການດGເນ6ນ
ການໃຫ=ມ6ສiດເອEນເກ(ບຄCາເສຍຫາຍຈາກຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໄດ= ທ(ງນEໃຫ=ນGຄວາມໃນມາດຕາ 39 ແລະມາດຕາ 40 ມາໃຊ=ບ(ງຄ(ບໂດຍອານuໂລມ
ໃຫ=ນGຄວາມໃນມາດຕານEມາໃຊ=ບ(ງຄ(ບກ(ບການດGເນ6ນການຕາມມາດຕາ 39 ວ(ກສອງ (1) ດ=ວຍໂດຍອານuໂລມ
ມາດຕາ 42 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດອາດເຂBາໄປໃນທDດiນທDມ6ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ເສ4າ ສາຍ ທO ຫລSອuປະກອນທDຢ8CໃນທDດiນນPນ
ເພJອ ເຮ(ດ ການກວດສອບ ບGລuງຮ(ກ ສາ ສ=ອ ມແຊມຫລSປ =ອ ງກ(ນ ອ(ນ ຕະລາຍຫລSຄ ວາມເສຍຫາຍທDອ າດຈະເກ6ດ ຂMນ ໄດ= ໂດຍຕ=ອ ງແຈ=ງເປ(ນ
ຫນ(ງສSໃຫ=ຜ8=ຄອບຄອງທDດiນນPນຮ8=ລCວງຫນ=າບOຫ ນ=ອຍກວCາສາມສiບມM ເວPນແຕCກ@ລະນ6ມ6ເຫດສuກເສ6ນຈGເປ(ນຕ=ອງແກ=ໄຂຄວາມເສຍຫາຍທD
ເກ6ດຂMນໃນຂະນະນPນ ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດອາດເຂBາໄປທDດiນເພJອດGເນ6ນການແກ=ໄຂໄດ=ທ(ນທ6
ຖ=າມ6ຄວາມເສຍຫາຍເກ6ດຂMນອ(ນເນJອງມາແຕCການດGເນ6ນການຕາມວ(ກຫນJງ ຜ8=ເສຍຫາຍມ6ສiດຮຽກຮ=ອງຄCາສiນໄຫມທ4ດແທນ
ສGຫລ(ບຄວາມເສຍຫາຍນPນຈາກຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໄດ=
ມາດຕາ 43 ໃນກ@ລະນ6ທDອuປະກອນຂອງຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມກOໃຫ=ເກ6ດການລ4ບກວນທາງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຫSອາດ
ເຮ(ດໃຫ=ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4_ມຫລSອuປະກອນທDໃຊ=ໃນການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດເສຍຫາຍ
ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ຫນ(ສSແຈ=ງໃຫ=ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການນPນປCຽນແປງຫລSແກ=ໄຂປ(ບປuງອuປະກອນດNງກCາວໄດ=ພາຍໃນເວລາອ(ນສ4ມຄວນ
ໃນກ@ລະນ6ທ Dຜ 8=ໃຊ=ບ@ລiກ ານບOດ Gເນ6ນ ການຕາມຫນ(ງສSແ ຈ=ງຕາມວ(ກ ຫນJງ ແລະການໃຊ=ອuປະກອນນPນ ຍ(ງກOໃຫ=ເກ6ດ ການລ4ບກວນ
ທາງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ຫລSອາດເຮ(ດໃຫ=ໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຫລSອuປະກອນທDໃຊ=ໃນການປະກອບກiດຈະການຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານu
ຍາດເສຍຫາຍ ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈະລະງ(ບການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມແກCຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການລາຍນPນໄວ=ເປ(ນການຊRວຄາວຈ4ນກວCາຜ8=ໃຊ=
ບ@ລiການຈະດGເນ6ນການໃຫ=ເປ(ນໄປຕາມຫນ(ງສSແຈ=ງກOໄດ=
ໃນກ@ລະນ6ທDມ6ເຫດຈGເປ(ນເລNງດCວນ ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈະລະງ(ບການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມນPນໂດຍທ(ນທ6ແລ=ວແຈ=ງໃຫ=ຮ8=
ໃນພາຍຫລ(ງກOໄດ=
ມາດຕາ 44 ຫ=າມບOໃຫ=ຜ8=ໃດກະທGໃຫ=ເສຍຫາຍ ທGລາຍ ເຮ(ດໃຫ=ເສJອມຄCາ ເຮ(ດໃຫ=ບOມ6ປະໂຫຍດຊJງໂຄງຂCາຍໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
ເສ4າ ສາຍ ທO ອuປ ະກອນຮ(ບ ສRງ ຫລSອ uປ ະກອນອJນ ໃດທDໃ ຊ=ໃ ນການໃຫ=ບ @ລ iກ ານໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຫລSສ ະຖານນ6ໃ ຫ=ບ @ລ iກ ານໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມ
ເພJອ ປະໂຫຍດແຫCງມາດຕານE ຄະນະກGມະການອາດປະກາດກGຫນ4ດ ມາດຕະການຄu=ມ ຄອງສiງຕCາງໆຕາມວ(ກ ຫນJງໄດ=ຕ າມ
ຄວາມຈGເປ(ນ

ຫມວດ 5
ສiດຂອງຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການ
-----------------------ມາດຕາ 45 ຜ8=ໃດໄດ=ຮ(ບຄວາມເດSອນຮ=ອນເສຍຫາຍອ(ນເນJອງມາແຕCການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດ
ຜ8=ນPນມ6ສiດຮ=ອງຮຽນຕOຄະນະກGມະການໄດ= ໂດຍເຮ(ດເປ(ນຫນ(ງສSຢJນຕOສGນ(ກງານ
ຫນ(ງສSຮ=ອງຮຽນຕາມວ(ກຫນJງຕ=ອງລະບuຂYເທ(ດຈiງທDແຈ=ງຊ(ດ ແລະຖ=າມ6ເອກະສານຫລ(ກຖານທDກCຽວຂ=ອງກ(ບກ@ລະນ6ດNງກCາວກO
ໃຫ=ສRງໄປພ=ອມຫນ(ງສSນPນດ=ວຍ

ໃນລະຫວCາງການພiຈາລະນາຄGຮ=ອງຮຽນຂອງຄະນະກGມະການ ຖ=າຜ8=ຮ=ອງຮຽນຂ@ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດພiຈາລະນາ
ກGຫນ4ດໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດດGເນ6ນການໃດເພJອແກ=ໄຂຢຽວຢາຄວາມເສຍຫາຍໃຫ=ແກCຜ8=ຮ=ອງຮຽນເປ(ນການຊRວຄາວໄດ=
ມາດຕາ 46 ໃຫ=ຄະນະກGມະການພiຈາລະນາເລJອງຮ=ອງຮຽນໃຫ=ແລ=ວພາຍໃນສາມສiບມMນ(ບແຕCມMທDໄດ=ຮ(ບຫນ(ງສSຮ=ອງຮຽນ ໂດຍ
ຕ=ອງໃຫ=ຄ8Cກ@ລະນ6ມ6ໂອກາດໄດ=ຊEແຈ=ງຂYເທ(ດຈiງແລະສະແດງພະຍານຫລ(ກຖານຂອງຕ4ນໃນກ@ລະນ6ທDຄະນະກGມະການເຫ(ນວCາຜ8=ຮ(ບໃບອານu
ຍາດກະທGການໂດຍຝCາຝSນກ4ດຫມາຍ ເງJອນໄຂການອານuຍາດ ສ(ນຍາການໃຫ=ບ@ລiການ ຫລSບOເປ(ນໄປຕາມມາດຕະຖານການໃຫ=ບ@ລiການທD
ດ6 ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດສNງໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດດGເນ6ນການແກ=ໄຂໃຫ=ຖSກຕ=ອງພາຍໃນເວລາທDກGຫນ4ດ
ມາດຕາ 47 ໃນກ@ລະນ6ທDຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການເຫ(ນວCາຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດເອEນເກ(ບຄCາທGນຽມຫລSຄCາບ@ລiການສ8ງກວCາອ(ດຕາຂPນສ8ງທDຄະນະ
ກGມະການກGຫນ4ດ ຕາມມາດຕາ 55 ຫລSສ 8ງ ກວCາທDເອEນ ເກ(ບ ຈາກຜ8=ໃຊ=ບ @ລ iກ ານລາຍອJນ ທDໃຊ=ບ @ລ iກ ານໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ໃນລ(ກ ສະນະ
ປະເພດດຽວກ(ນ ຫລSເຫ(ນວCາຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດເອEນເກ(ບຄCາທGນຽມຫລSຄCາບ@ລiການໂດຍບOຖSກຕ=ອງ ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການມ6ສiດຂ@ຮ8=ຂYມ8ນກCຽວກ(ບການ
ໃຊ=ບ@ລiການຂອງຕ4ນຈາກຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໄດ=
ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງແຈ=ງຂYມ8ນຕາມວ(ກຫນJງໃຫ=ຜ 8=ໃຊ=ບ@ລiການຮ8=ພ າຍໃນເວລາອ(ນສ4ມຄວນ ແຕCທ(ງນEບOເກ6ນສາມສiບມMນ(ບແຕCມM
ຮ=ອງຂ@ ແລະໃນກ@ລະນ6ທ Dຜ 8=ໃຊ=ບ@ລiກ ານຮ=ອງຂ@ ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງຈ(ດເຮ(ດເອກະສານຮ(ບຮອງຂYມ 8ນທDຖ Sກ ຕ=ອງໃຫ=ແກCຜ 8=ໃຊ=ບ@ລiກ ານດ=ວຍ
ໂດຍຈະຄiດຄCາຕອບແທນເພJອການນPນຈາກຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການກOໄດ= ແຕCຄCາຕອບແທນຈະຕ=ອງບOສ8ງກວCາຄວາມເປ(ນຈiງ ທ(ງນE ຕາມຫລ(ກເກນທD
ຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ມາດຕາ 48 ໃນກ@ລ ະນ6ມ 6ເຫດອ(ນ ສ4ມ ຄວນສ4ງ ໄສວCາຜ8ຮ
= (ບ ໃບອານuຍ າດເອEນ ເກ(ບ ຄCາທGນຽມຫລSຄ Cາບ@ລ iກ ານໃນລ(ກ ສະນະຢCາງໃດ
ຢCາງຫນJງຕາມມາດຕາ 47 ວ(ກຫນJງ ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການມ6ສiດຮ=ອງຮຽນຕOຄະນະກGມະການໄດ=ແລະໃຫ=ນGຄວາມໃນມາດຕາ 45 ແລະມາດຕາ
46 ມາໃຊ=ບ(ງຄ(ບແກCກ@ລະນ6ນEໂດຍອານuໂລມ
ໃນການພiຈາລະນາເລJອງຮ=ອງຮຽນຕາມວ(ກຫນJງ ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ຫນ=າທDພiສ8ດຂYເທ(ດຈiງເພJອຢSນຢ(ນຄວາມຖSກຕ=ອງຂອງ
ການເອEນເກ(ບຄCາທGນຽມຫລSຄCາບ@ລiການ
ມາດຕາ 49 ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການມ6ສiດນGເຄJອງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງຕ4ນມາໃຊ=ໃນການຮ(ບບ@ລiການຈາກຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໄດ=
ການເອEນ ເກ(ບຄCາທGນຽມໃນການນGເຄJອງໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຂອງຜ8=ໃຊ=ບ@ລiກ ານມາໃຊ=ກ (ບລະບ4ບການໃຫ=ບ@ລiກ ານຂອງຜ8=ຮ(ບໃບ
ອານuຍາດ ໃຫ=ເປ(ນໄປຕາມອ(ດຕາແລະຫລ(ກເກນທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ໃນການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈະກGຫນ4ດເງJອນໄຂການໃຫ=ບ@ລiການໂດຍບ(ງຄ(ບໃຫ=ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການຕ=ອງ
ໃຊ=ເຄJອງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຫລSຕາມທDຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດກGຫນ4ດບOໄດ= ເວPນແຕCການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
ໃນປະເພດໃດທDມ 6ຄ ວາມຈGເປ(ນ ທາງເທ(ກ ນiກ ຕ=ອງໃຊ=ເຄJອງໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ທDຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍ າດກGຫນ4ດ ທ(ງນE ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍ າດຈະ
ກGຫນ4ດເງJອນໄຂເຊNນວCານPນໄດ=ເມJອຄະນະກGມະການໄດ=ໃຫ=ຄວາມເຫ(ນຊອບແລ=ວແຕCການກGຫນ4ດປະເພດເຄJອງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມເຊNນ
ວCານEບOເປ(ນການຕ(ດສiດຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການທDສາມາດຈ(ດຫາເຄJອງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕາມປະເພດທDກGຫນ4ດມາໃຊ=ໃນການຮ(ບບ@ລiການໄດ=ເອງ ໃນ
ການນE ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈະປະຕiເສດການໃຫ=ບ@ລiການຫລSການເຊJອມກ(ບລະບ4ບການໃຫ=ບ@ລiການແກCຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການບOໄດ=
ມາດຕາ 50 ໃຫ=ຄະນະກGມະການກGຫນ4ດມາດຕະການເພJອຄu=ມຄອງຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການກCຽວກ(ບຂYມ8ນສCວນບuກຄ4ນສiດໃນຄວາມເປ(ນ
ສCວນຕ4ວ ແລະເສລ6ພາບໃນການສJສານຖSງກ(ນໂດຍທາງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ຫນ=າທDປະຕiບ(ດຕາມມາດຕະການທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດຕາມວ(ກຫນJງ
ເມJອ ພ4ບ ວCາ ມ6ບ uກ ຄ4ນ ໃດກະທGການລະເມ6ດ ສiດ ຂອງຜ8=ໃຊ=ບ @ລ iກ ານຕາມວ(ກ ຫນJງ ໃຫ=ຜ 8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຫລSຄ ະນະກGມະການ
ດGເນ6ນການເພJອລະງ(ບການກະທGດNງກCາວແລະແຈ=ງໃຫ=ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການຮ8=ໂດຍໄວ

ຫມວດ 6
ສ(ນຍາໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ
-----------------------ມາດຕາ 51 ສ(ນຍາລະຫວCາງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດກ(ບຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ ແລະເງJອນໄຂໃດໆກCຽວກ(ບການໃຫ=ບ@ລiການ
ໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ທDຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈະກGຫນ4ດ ຂMນ ລວມທ(ງການແກ=ໄຂປCຽນແປງສ(ນ ຍາຫລSເງJອນໄຂດNງກCາວ ຈະຕ=ອງໄດ=ຮ(ບຄວາມ
ເຫ(ນຊອບຈາກຄະນະກGມະການກCອນ
ສ(ນຍາແລະເງJອນໄຂທDຄະນະກGມະການຈະໃຫ=ຄວາມເຫ(ນຊອບໄດ=ຢCາງຫນ=ອຍຈະຕ=ອງ
(1) ມ6ຂYກGຫນ4ດກCຽວກ(ບຫນ=າທDແລະຄວາມຮ(ບຜiດຊອບຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດແລະຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການທDຊ(ດເຈນແລະເປ(ນທG
(2) ມ6ຂYກGຫນ4ດກCຽວກ(ບມາດຕະຖານການໃຫ=ບ@ລiການຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດ
(3) ມ6ຂYກ Gຫນ4ດ ກCຽວກ(ບປະເພດແລະຂອບເຂດຄCາໃຊ=ຈ Cາຍໃນການໃຫ=ບ@ລ iກ ານຢCາງຄ4ບຖ=ວນ ເປ(ນ ທGແລະຈະຕ=ອ ງມ6ຂ Yກ Gຫນ4ດ
ຮ(ບຮອງການບOເອEນເກ(ບຄCາໃຊ=ຈCາຍນອກເຫນSອຈາກທDກGຫນ4ດໄວ=
(4) ມ6ຂYກGຫນ4ດທDເປ(ນການຈGກ(ດໃຊ=ປະໂຫຍດຂອງຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການໂດຍບOມ6ເຫດຜ4ນອ(ນສ4ມຄວນ
(5) ມ6ຂYກGຫນ4ດທDມ6ລ(ກສະນະເປ(ນການເລSອກປະຕiບ(ດ ແບCງແຍກ ຫລSກ6ດກ(ນຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການ ຫລSບOເປ(ນທGແກCຝCາຍຫນJງຝCຍໃດ
ເມJອຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໄດ=ຮ(ບຄວາມເຫ(ນຊອບໃນສ(ນຍາຫລSເງJອນໄຂໃດໆແລ=ວໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ສiດນGສ(ນຍາຫລSເງJອນໄຂນPນ
ໄປໃຊ=ກ(ບຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການໄດ=
ເພJອປະໂຫຍດແຫCງມາດຕານE ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດອອກປະກາດກGຫນ4ດເກນມາດຕະຖານຂອງສ(ນຍາແລະເງJອນໄຂ
ກCຽວກ(ບການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໄດ=ແລະຈະກGຫນ4ດຍ4ກເວPນໃຫ=ສ(ນຍາຫລSເງJອນໄຂໃນເລJອງໃດບOຕ=ອງໄດ=ຮ(ບຄວາມເຫ(ນຊອບ
ຈາກຄະນະກGມະການກOໄດ=
ໃນກ@ລ ະນ6ທ Dມ 6ກ 4ດ ຫມາຍໃດກGຫນ4ດ ຫລ(ກ ເກນການເຮ(ດ ສ(ນ ຍາກCຽ ວກ(ບ ການໃຫ=ບ @ລ iກ ານໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ເພJອ ຄu=ມ ຄອງຜ8=
ບ@ລiໂພກໄວ=ເປ(ນປະການໃດ ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດມ6ຫນ=າທDຕ=ອງປະຕiບ(ດຫລ(ກເກນຕາມກ4ດຫມາຍດNງກCາວດ=ວຍ
ມາດຕາ 52 ຜ8=ຮ (ບໃບອານuຍ າດຕ=ອ ງຈ(ດ ໃຫ=ມ 6ກ ານເຜ6ຍ ແຜCແ ບບສ(ນ ຍາແລະການກGຫນ4ດ ເງJອ ນໄຂໃນການໃຫ=ບ@ລ iກ ານຂອງຕ4ນ
ເປ(ນການທRວໄປຕາມວiທ6ການທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ ແລະຕ=ອງສະແດງໄວ=ໃນທDເປ6ດເຜ6ຍເຫ(ນໄດ=ງCາຍ ທDເຮ(ດວຽກຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານu
ຍາດເພJອໃຫ=ປະຊາຊ4ນທRວໄປສາມາດກວດສອບໄດ=
ມາດຕາ53ໃນກ@ລະນ6ທDຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໄດ=ໂຄສະນາຢSນຢ(ນມາດຕະຖານຄuນນະພາບການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂອງ
ຕ4ນໄວ= ໃຫ=ເປ(ນ(ນ=າທDຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດທDຈະຕ=ອງປະຕiບ(ດໃຫ=ເປ(ນໄປຕາມທDໄດ=ໂຄສະນາໄວ=ນPນ
ຖ=າຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມບOເປ(ນໄປຕາມທDໂຄສະນາໄວ= ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດສNງໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບ
ອານuຍາດດGເນ6ນການແກ=ໄຂໃຫ=ຕ4ງຕາມທDໂຄສະນາໄວ=
ມາດຕາ 54 ສ(ນ ຍາຫລSຄ ວາມຕ4ກ ລ4ງ ໃດໆ ກCຽ ວກ(ບ ການປະກອບກiດ ຈະການແລະການໃຫ=ບ @ລ iກ ານໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຕາມທD
ຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ ຖ=າຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈະເ`ຮດກ(ບລ(ດຖະບານຕCາງປະເທດອ4ງການລະຫວCາງປະເທດ ແລະບuກຄ4ນຫລS
ນiຕiບuກຄ4ນທDຢ8CໃນຕCາງປະເທດ ລວມທ(ງການແກ=ໄຂປCຽນແປງຫລSຍ4ກເລ6ກສ(ນຍາຫລSຄວາມຕ4ກລ4ງດNງກCາວ ຈະຕ=ອງໄດ=ຮ(ບຄວາມເຫ(ນຊອບ
ຈາກຄະນະກGມະການກCອນ ທ(ງນEເວPນແຕCເປ(ນການຈ(ດຊMຈ(ດຈ=າງຕາມປ4ກກະຕi
ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງສRງມອບສGເນ4າສ(ນຍາຫລSຄວາມຕ4ກລ4ງທDເຮ(ດກ(ບລ(ດຖະບານຕCາງປະເທດ ອ4ງກອນລະຫວCາງປະເທດ ແລະ
ບuກຄ4ນຫລSນiຕiບuກຄ4ນທDຢ8CໃນຕCາງປະເທດທuກສະບ(ບຕາມຫລ(ກເກນທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດພາຍໃນສາມສiບມMນ(ບແຕCມMທDເຮ(ດສ(ນຍາ

ຫລSຄ ວາມຕ4ກ ລ4ງດNງກCາວ ເວPນ ແຕCສ(ນ ຍາຫລSຄ ວາມຕ4ກ ລ4ງກCຽວກ(ບການຈ(ດ ຊMຈ(ດ ຈ=າງ ຫລSສ(ນ ຍາຫລSຄ ວາມຕ4ກ ລ4ງທDຄ ະນະກGມະການ
ປະກາດກGຫນ4ດຍ4ກເວPນບOຕ=ອງສRງໃຫ=ຄະນະກGມະການ
ໃນກ@ລະນ6ທDຄະນະກGມະການເຫ(ນວCາສ(ນຍາຫລSຄວາມຕ4ກລ4ງໃດໄດ=ກະທGຂMນໂດຍບOໄດ=ຮ(ບຄວາມເຫ(ນຊອບຕາມວ(ກຫນJງ ຫລSມ6
ການດGເນ6ນການໃດທDແຕກຕCາງໄປຈາກຄວາມເຫ(ນຊອບຂອງຄະນະກGມະການ ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດສNງໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດ
ດGເນ6ນການແກ=ໄຂຕາມຫລ(`ກເກນແລະໄລຍະເວລາທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ ຖ=າຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດບOດGເນ6ນການພາຍໃນໄລຍະເວລາ
ດNງກCາວ ໃຫ=ຖSເປ(ນເຫດແຫCງການເພ6ກຖອນໃບອານuຍາດ

ຫມວດ 7
ຄCາທGນຽມແລະຄCາບ@ລiການໃນກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມ

---------------------ມາດຕາ 55 ໃຫ=ຄ ະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ ປະເພດແລະອ(ດ ຕາຂPນ ສ8ງຂອງຄCາທGນຽມແລະຄCາບ@ລiກ ານທDຜ 8=ຮ(ບໃບອານu
ຍາດຈະເອEນ ເກ(ບ ຈາກຜ8=ໃ ຊ=ບ @ລ iກ ານຕາມລ(ກ ສະນະແລະປະເພດຂອງກiດ ຈະການໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ທDໄ ດ=ຮ (ບ ອານuຍ າດໃຫ=ປ ະກອບ
ກiດຈະການ
ມາດຕາ 56 ການກGຫນ4ດອ(ດຕາຂPນສ8ງຂອງຄCາທGນຽມແລະຄCາບ@ລiການຕາມມາດຕາ55 ຈະຕ=ອງ
(1) ມ6ວiທ6ການຄGນວນທDຊ(ດເຈນ
(2) ເປ(ນອ(ດຕາທDຍuດຕiທGແກCຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດແລະຜ8ໃ= ຊ=ບ@ລiການ
(3) ບOມ6ລ(ກສະນະເປ(ນການເລSອກປະຕiບ(ດ ແບCງແຍກ ຫລSກ6ດກ(ນຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການຫລSບuກຄ4ນຫນJງບuກຄ4ນໃດ
ມາດຕາ 57 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດແຕCລະລາຍຈະເອEນເກ(ບຄCາທGນຽມຫລSຄCາບ@ລiການນອກເຫນSອຫລSເກ6ນກວCາອ(ດຕາຂPນສ8ງທDຄະນະ
ກGມະການກGຫນ4ດໃນມາດຕາ 55 ບOໄດ= ແລະຕ=ອງບOເປ(ນການກGຫນ4ດອ(ດຕາໃນລ(ກສະນະທDເປ(ນການກ6ດກ(ນທາງການຄ=າ ຊJງຈະມ6ຜ4ນ
ເປ(ນ ການຈGກ(ດ ການແຂCງ ຂ(ນ ຢCາ ງເປ(ນ ທG ໂດຍຈະຕ=ອ ງເອEນ ເກ(ບ ຈາກຜ8=ໃຊ=ບ @ລ iກ ານຂອງຕ4ນ ໃນອ(ດ ຕາດຽວກ(ນ ສGຫລ(ບ ບ@ລ iກ ານໂທລະ
ຄ4ມມະນາຄ4ມລ(ກສະນະຫລSປະເພດດຽວກ(ນ

ຄະນະກGມະການອາດກGນຫ4ດ ໃຫ=ຜ 8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດລ4ດ ຫລSເວPນ ຄCາ ທGນຽມຫລSຄ Cາ ບ@ລ iກ ານສGຫລ(ບ ການໃຫ=ບ @ລ iກ ານຂYມ 8ນ
ຂCາວສານແລະຄວາມຮ8=ເພJອປະໂຫຍດໃນການສRງເສ6ມຄວາມຮ8=ຂອງປະຊາຊ4ນໄດ=ຕາມຫລ(ກເກນທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດ
ມາດຕາ 58 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຈະເອEນເກ(ບເງ6ນປະກ(ນຫລSເງ6ນອJນທDມ6ລ(ກສະນະເປ(ນການເອEນເກ(ບລCວງຫນ=າໄດ=
ການຝCາ ຝSນ ຫລSບ Oປ ະຕiບ (ດ ຕາມມາດຕານEຂ ອງຜ8ຮ
= (ບ ໃບອານuຍ າດ ໃຫ=ຖ Sວ Cາ ເປ(ນ ການກOໃ ຫ=ເ ກ6ດ ຄວາມເສຍຫາຍຮ=າ ຍແຮງຕO
ປະໂຫຍດສາທາລະນະ
ບ4ດບ(ນຍ(ດມາດຕານEໃຫ=ໃຊ=ບ(ງຄ(ບກ(ບສ(ນຍາໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມທDເຮ(ດຂMນຕາມພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນE
ມາດຕາ 59 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຕ=ອງຈ(ດໃຫ=ມ6ການເຜ6ຍແຜCອ(ດຕາຄCາທGນຽມແລະຄCາບ@ລiການຂອງຕ4ນເປ(ນການທRວໄປແລະຕ=ອງ
ແຈ=ງໃຫ=ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການທuກລາຍຮ8=ຕາມວiທ6ການທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດແລະຕ=ອງສະແດງອ(ດຕາດNງກCາວໄວ=ໃນທDເປ6ດເຜ6ຍເຫ(ນໄດ=ງCາຍ
ທDເຮ(ດວຽກຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດເພJອໃຫ=ປະຊາຊ4ນທRວໄປສາມາດກວດສອບໄດ=
ໃນກ@ລ ະນ6ທ Dເຫ(ນ ສ4ມ ຄວນຄະນະກGມະການອາດກGຫນ4ດ ໃຫ=ຜ 8=ໄດ=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຕ=ອ ງຈ(ດ ໃຫ=ມ 6ລ ະບ4ບ ແຈ=ງອ(ດ ຕາຄCາບ@ລ iກ ານ
ແລະຄCາທGນຽມໃຫ=ຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການໄດ=ຮ8=ລCວງຫນ=າກCອນການໃຊ=ບ@ລiການແຕCລະຄPງເມJອຜ8=ໃຊ=ບ@ລiການຕ=ອງການກOໄດ= ທ(ງນE ໂດຍບOຄiດຄCາໃຊ=ຈCາຍ

ມາດຕາ 60 ໃນກ@ລ ະນ6ທ Dສ ະພາບທາງເສດຖະກiດ ຫລSສ (ງຄ4ມ ປCຽນແປງໄປ ຫລSມ 6ເຫດຢCາງຫນJງຢCາງໃດທDເຮ(ດ ໃຫ=ອ (ດ ຕາຂPນ ສ8ງ
ຂອງຄCາ ທGນຽມຫລSຄ Cາ ບ@ລ iກ ານທDຄ ະນະກGມະການກGຫນ4ດ ຕາມມາດຕາ 55 ບOເ ຫມາະສ4ມ ເຮ(ດ ໃຫ=ເ ກ6ດ ການໄດ=ປ ຽບເສຍປຽບໃນ
ລະຫວCາງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດ ຫລSເປ(ນເຫດໃຫ=ຜ 8=ໃຊ=ບ@ລiການຕ=ອງຮ(ບພາລະເກ6ນສ4ມຄວນໂດຍບOເປ(ນທG ຄະນະກGມະການອາດພiຈາລະນາ
ປ(ບປuງຄCາທGນຽມຫລSຄCາບ@ລiການດNງກCາວໃຫ=ເຫມາະສ4ມກOໄດ=

ຫມວດ 8
ການກGກ(ບເບiງແຍງ

----------------------ມາດຕາ 61 ເພJອປະຕiບ(ດການໃຫ=ເປ(ນໄປຕາມພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນE ໃຫ=ພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDມ6ອGນາດແລະຫນ=າທDດNງຕOໄປນE
(1) ເຂBາໄປໃນອາຄານຫລSສະຖານທDປະກອບກiດຈະການຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໃນລະຫວCາງເວລາພະອາທiດຂMນຈ4ນຖSງພະອາທiດ
ຕ4ກ ຫລSໃນເວລາເຮ(ດ ວຽກຂອງສະຖານທDນ Pນ ເພJອກວດສອບກiດ ຈະການ ປMມ ບ(ນ ຊ6 ເອກະສານຫລ(ກ ຖານຫລSຂYມ 8ນ ທDກ Cຽວຂ=ອງ ລວມທ(ງ
ການກະທGໃດທDອາດເປ(ນການຝCາຝSນບ4ດບ(ນຍ(ດແຫCງພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນE ຫລSບOປະຕiບ(ດຕາມທDກGຫນ4ດໃນໃບອານuຍາດ
(2) ມ6ຫນ(ງສSເອEນບuກຄ4ນໃດມາໃຫ=ຖ=ອຍຄG ຫລSໃຫ=ສRງເອກະສານຫລSວ(ດຖuໃດມາເພJອປະກອບການພiຈາລະນາ
(3) ກວດສອບແລະລວບລວມຂYເທ(ດຈiງແລ=ວລາຍງານຕOຄະນະກGມະການໃນກ@ລະນ6ທDຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໄດ=ກະທGຜiດຫລSເຮ(ດໃຫ=
ເກ6ດຄວາມເສຍຫາຍເພາະເຫດບOປະຕiບ(ດຕາມພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນE ຫລSຕາມທDກGຫນ4ດເປ(ນເງJອນໄຂການອານuຍາດ
ໃນການປະຕiບ(ດຫນ=າທDຂອງພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDຕາມວ(ກຫນJງ ໃຫ=ບuກຄ4ນທDກCຽວຂ=ອງອGນວຍຄວາມສະດວກຕາມສ4ມຄວນ
ເມJອ ໄດ=ເຂBາໄປແລະລ4ງ ມSກ ວດສອບຕາມວ(ກ ຫນJງ ແລ=ວ ຍ(ງ ດGເນ6ນ ການບOແ ລ=ວ ຈະກະທGຕOໄປໃນເວລາຫລ(ງ ພະອາທiດ ຕ4ກ ຫລS
ນອກເວລາເຮ(ດວຽກຂອງສະຖານທDນPນກOໄດ=
ການປະຕiບ(ດຫນ=າທDຂອງພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDຕາມມາດຕານEຕ=ອງເປ(ນໄປຕາມຫລ(ກເກນທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ
ທ(ງ ນE ປະກາດດNງ ກCາວຕ=ອ ງກGຫນ4ດ ຕGແຫນCງ ຂອງພະນ(ກ ງານເຈBາຫນ=າທDທ Dຈ ະໃຊ=ອ Gນາດຫນ=າທDຕ າມມາດຕານE ແລະຕ=ອ ງກGຫນ4ດ
ເຫດຜ4ນແລະຄວາມຈGເປ(ນທDຈະມ6ສiດໃຊ=ອGນາດຫນ=າທDຕາມມາດຕານEໃນແຕCລະກ@ລະນ6ດ=ວຍ
ໃນການປະຕiບ(ດ ຫນ=າທDຕ າມພະຣາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ນE ໃຫ=ຄະນະກGມະການແລະພະນ(ກ ງານເຈBາຫນ=າທDເປ(ນ ເຈBາພະນ(ກ ງານຕາມ
ປະມວນກ4ດຫມາຍອາຍາ
ມາດຕາ 62 ໃນການປະຕiບ(ດຫນ=າທD ພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDຈະຕ=ອງສະແດງບ(ດປະຈGຕ4ວແກCບuກຄ4ນທDກCຽວຂ=ອງ
ບ(ດປະຈGຕ4ວພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDໃຫ=ເປ(ນໄປຕາມແບບທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດ

ມາດຕາ 63 ໃນກ@ລະນ6ທDມ6ເຫດສuກເສ6ນຫລSມ6ຄວາມຈGເປ(ນເພJອຮ(ກສາຄວາມສະຫງ4ບຮຽບຮ=ອຍຂອງປະຊາຊ4ນ ຄວາມຫມPນຄ4ງ
ຂອງປະເທດ ຫລSເສລ6ພາບທາງເສດຖະກiດ ຫລSເພJອປ=ອງກ(ນປະໂຫຍດສາທາລະນະຄະນະກGມະການອາດສNງໃຫ=ພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທD
ເຂBາ ຄອບຄອງແລະໃຊ=ອ uປ ະກອນແລະເຄJອ ງມSຕ Cາ ງໆ ຂອງຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດເພJອ ດGເນ6ນ ການຫລSມ ອບຫມາຍໃຫ=ຫ ນCວ ຍງານຂອງລ(ດ
ດGເນ6ນການແທນເປ(ນການຊRວຄາວ ຫລSສNງໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດ ຫລSພະນ(ກງານຂອງຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດກະທGການຢCາງຫນJງຢCາງໃດເພJອ
ການນPນໄດ=ຈ4ນກວCາເຫດສuກເສ6ນຫລSຄວາມຈGເປ(ນນPນຈະສiນສuດລ4ງ
ໃນການປະຕiບ(ດຫນ=າທDຕາມວ(ກຫນJງ ຖ=າພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDໄດ=ກOໃຫ=ເກ6ດຄວາມເສຍຫາຍແກCຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດ ໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບ
ອານuຍາດມ6ສiດຮຽກຮ=ອງຄCາສiນໄຫມທ4ດແທນສGຫລ(ບຄວາມເສຍຫາຍນPນຈາກສGນ(ກງານໄດ=ຕາມຄວາມເປ(ນທG
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------------------------------ມາດຕາ 64 ໃນກ@ລ ະນ6ທ Dປ າກ4ດ ແກCເລຂາທiກ ານວCາຜ8=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຝCາຝSນ ຫລSບ Oປ ະຕiບ (ດ ຕາມມາດຕາ 9 ວ(ກ ຫ=າ ມາດຕາ 11
ມາດຕາ 12 ວ(ກສອງ ຫລSວ(ກສາມມາດຕາ 13 ວ(ກສອງ ມາດຕາ 15 ມາດຕາ 17 ມາດຕາ 18 ມາດຕາ ມາດຕາ 22 ມາດຕາ 23 ມາດຕາ
24 ມາດຕາ 25 ມາດຕາ 26 ວ(ກ ສອງມາດຕາ 27 ມາດຕາ 28 ມາດຕາ 29 ມາດຕາ 33 ມາດຕາ 34 ມາດຕາ 38 ມາດຕາ 45 ວ(ກ ສາມ
ມາດຕາ 46 ມາດຕາ 49 ມາດຕາ 50 ມາດຕາ 51 ມາດຕາ 52 ມາດຕາ 53 ມາດຕາ 54 ມາດຕາ 56 ມາດຕາ 57 ມາດຕາ 58 ຫລSມາດຕາ
59 ໃຫ=ເລຂາທiການມ6ອGນາດສNງໃຫ=ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດລະງ(ການກະທGທDຝCາຝSນ ຫລSແກ=ໄຂປ(ບປuງ ຫລSປະຕiບ(ດໃຫ=ຖSກຕ=ອງຫລSເຫມາະສ4ມ
ພາຍໃນໄລຍະເວລາທDກGຫນ4ດກOໄດ=
ມາດຕາ 65 ໃນກ@ລະນ6ທDຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຊJງໄດ=ຮ(ບຄGສNງຈາກເລຂາທiການຕາມມາດຕາ 64 ບOພ @ໃຈໃນຄGສNງດNງກCາວ ໃຫ=ມ6ສiດ
ອuທອນຕOຄະນະກGມະການໄດ=ພາຍໃນສiບຫ=າມMນ(ບແຕCມMທDໄດ=ຮ(ບແຈ=ງຄGສNງດNງກCາວ ຄGວiນiໄສຂອງຄະນະກGມະການໃຫ=ເປ(ນທDສuດ
ມາດຕາ 66 ໃນກ@ລະນ6ທDຜ 8=ຮ(ບໃບອານuຍາດບOປະຕiບ(ດຕາມຄGສNງຂອງເລຂາທiການຕາມມາດຕາ64ແລະພBນກGຫນ4ດໄລຍະເວລາ
ອuທ ອນຕາມມາດຕາ65ຫລSຄ ະນະກGມະການວiນ iໄສຢSນ ຕາມຄGສNງ ເລຂາທiກ ານ ເມJອ ເລຂາທiກ ານໄດ=ມ 6ຫ ນ(ງ ສSເຕSອ ນແຈ=ງ ຍ(ງ ບOມ 6ກ ານ
ປະຕiບ(ດຕາມຄGສNງນPນ ໃຫ=ເລຂາທiການພiຈາລະນາກGຫນ4ດຄCາປ(ບໄຫມທາງປ4ກຄອງຕາມກ4ດຫມາຍວCາດ=ວຍວiທ6ປະຕiບ(ດລາດຊະການທາງ
ປ4ກຄອງ ຊJງຕ=ອງບOຕCZກວCາສອງຫມJນບາດຕOມM

ໃນກ@ລະນ6ທDຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຍ(ງເພ6ກເສ6ຍບOປະຕiບ(ດການໃຫ=ຖSກຕ=ອງ ຫລSຝCາຝSນຄGສNງພ(ກໃຊ=ໃບອານuຍາດຫລSກ@ລະນ6ທDມ6ຄວາມ
ເສຍຫາຍຮ=າຍແຮງຕOປະໂຫຍດສາທາລະນະ ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດພ(ກໃຊ=ຫລSເພ6ກຖອນໃບອານuຍາດ
ການກGຫນ4ດໃຫ=ການກະທGຄວາມຜiດກ@ລະນ6ໃດຕ=ອງຖSກພ(ກໃຊ=ຫລSເພ6ກຖອນໃບອານuຍາດ ໃຫ=ເປ(ນໄປຕາມທDຄະນະກGມະການ
ປະກາດກGຫນ4ດ

ບ4ດທ6 10
ບ4ດກGຫນ4ດໄທ

--------------------ມາດຕາ 67 ຜ8=ໃດປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໂດຍບOໄດ=ຮ(ບອານuຍາດຫລSໃຊ=ຄJນຄວາມຖDໃນການປະກອບກiດຈະການ
ໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໂດຍບOໄດ=ຮ(ບອານuຍາດ ຕ=ອງລະວາງໂທດດNງນE
(1) ຖ=າການກະທGຄວາມຜiດ ເປ(ນ ການປະກອບກiດ ຈະການຊJງ ກGຫນ4ດ ໃຫ=ຕ =ອ ງມ6ໃບອານuຍ າດແບບທ6ຫ ນJງ ຕ=ອ ງລະວາງໂທດ
ປ(ບໄຫມບOເກ6ນຫນJງແສນບາດ
(2) ຖ=າການກະທGຄວາມຜiດເປ(ນການປະກອບກiດຈະການຊJງກGຫນ4ດໃຫ=ຕ=ອງມ6ໃບອານuຍາດທ6ສອງຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດຄuກບO
ເກ6ນສອງປ6 ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນຫນJງລ=ານບາດ ຫລSທ(ງປ(ບໄຫມທ(ງຕiດຄuກ
(3) ຖ=າການກະທGຄວາມຜiດເປ(ນການປະກອບກiດຈະການຊJງກGຫນ4ດໃຫ=ຕ=ອງມ6ໃບອານuຍາດແບບທ6ສາມ ຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດ
ຄuກບOເກ6ນຫ=າປ6 ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນສiບລ=ານບາດ ຫລSທ(ງຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ
ໃນກ@ລະນ6ທDສານມ6ຄGພiພາກສາວCາຜ8=ກະທGຄວາມຜiດຕາມພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນE ໃຫ=ສານສNງຢSດເຄJອງມSອuປະກອນ ແລະສiງໃດໆທD
ໃຊ=ໃນການນPນເສຍທ(ງຫມ4ດ

ມາດຕາ 68 ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດຜ8=ໃດຂະຫຍາຍການໃຫ=ບ@ລiການໂດຍບOໄດ=ຮ(ບອານuຍາດຕາມມາດຕາ 14 ຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດຄuກບO
ເກ6ນສາມປ6 ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນຫ4ກແສນບາດ ຫລSທ(ງຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ
ມາດຕາ 69 ຜ8=ຮ (ບໃບອານuຍ າດຜ8=ໃດຝCາຝSນ ມາດຕາ 21ຕ=ອ ງລະວາງໂທດຕiດ ຄuກ ບOເກ6ນ ສາມປ6 ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນ ຫ4ກ ແສນບາດ
ຫລSທ(ງຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ ແລະໃນກ@ລະນ6ທDກະທGຄວາມຜiດຊ=Zຕ=ອງລະວາງໂທດເປ(ນທະວ6ຄ8ນ
ມາດຕາ 70 ຮ(ບໃບອານuຍາດຜ8=ໃດບOປະຕiບ(ດຕາມຄGສNງຂອງຄະນະກGມະການຕາມມາດຕາ 31 ຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດຄuກບOເກ6ນ
ສາມປ6 ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນຫ4ກແສນບາດ ຫລSທ(ງຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ
ມາດຕາ 71 ຜ8=ໃດເຮ(ດການກວດສອບຫລSຮ(ບຮອງມາດຕະຖານຂອງອuປະກອນທDໃຊ=ໃນການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໂດຍບOໄດ=ຮ(ບອານu
ຍາດຕາມມາດຕາ 36 ຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດຄuກບOເກ6ນສາມເດSອນ ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນຫ=າສiບພ(ນບາດຫລSທ(ງຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ
ຜ8=ຮ(ບໃບອານuຍາດໃຫ=ຈ(ດຕPງຫນCວຍກວດສອບແລະຮ(ບຮອງມາດຕະຖານຂອງອuປະກອນທDໃຊ=ໃນການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຜ8=ໃດບO
ປະຕiບ(ດຕາມເງJອນໄຂທDຄະນະກGມະການກGຫນ4ດຕາມມາດຕາ 36 ວ(ກສD ຕ=ອງລະວາງໂທດປ(ບໄຫມບOເກ6ນສiບພ(ນບາດ
ມາດຕາ 72 ຜ8=ໃດຝCາຝSນມາດຕາ 44 ວ(ກຫນJງ ແຕCບOມ6ຜ4ນເຮ(ດໃຫ=ລະບ4ບໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຂ(ດຂ=ອງຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດຄuກບO
ເກ6ນຫ4ກເດSອນ ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນຫນJງແສນບາດ ຫລSທ(ງຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ
ມາດຕາ 73 ຜ8=ໃດເຮ(ດໃຫ=ເສຍຫາຍ ທGລາຍ ເຮ(ດໃຫ=ເສJອມຄCາ ເຮ(ດໃຫ=ປາດສະຈາກປະໂຫຍດຊJງເຄJອງຫມາຍ ທuCນຫລSສiງອJນໃດ
ທDກ Gຫນ4ດໄວ=ເພJອການຄu=ມ ຄອງລະບ4ບໂທລະຄ4ມ ມະນາຄ4ມ ຕາມມາດຕະການທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດຕາມມາດຕາ 44 ວ(ກ
ສອງ ຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດຄuກບOເກ6ນສອງປ6 ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນສDແສນບາດ ຫລSທ(ງຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ
ມາດຕາ 74 ຜ8=ໃດກະທGດ=ວຍປະການໃດໆ ເພJອດ(ກຮ(ບໄວ= ໃຊ=ປະໂຫຍດ ຫລSເປ6ດເຜ6ຍຂYຄວາມຂCາວສານ ຫລSຂYມ8ນອJນໃດທDມ6ການ
ສJສານທາງໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໂດຍບOຊອບດ=ວຍກ4ດຫມາຍ ຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດຄuກບOເກ6ນສອງປ6 ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນສDແສນບາດ ຫລSທ(ງ
ຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ
ມາດຕາ 75 ຜ8=ໃດບOໃຫ=ຄວາມສະດວກແກCພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDຊJງປະຕiບ(ດຫນ=າທDຕາມມາດຕາ 61 ວ(ກຫນJງ (1) ຫລSບOມາໃຫ=
ຖ=ອຍຄG ຫລSບOສRງເອກະສານຫລSວ(ດຖuໃດໆ ຕາມທDພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDມ6ຫນ(ງສSເອEນຕາມມາດຕາ 61 ວ(ກ (2) ຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດຄuກ
ບOເກ6ນຫນJງເດSອນ ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນສiບພ(ນບາດຫລSທ(ງຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ
ມາດຕາ 76 ຜ8=ໃດຂ(ດຂວາງການປະຕiບ(ດຫນ=າທDຂອງພະນ(ກງານເຈBາຫນ=າທDຕາມມາດຕາ63ວ(ກຫນJງຕ=ອງລະວາງໂທດຕiດຄuກບO
ເກ6ນຫ4ກເດSອນ ຫລSປ(ບໄຫມບOເກ6ນຫນJງແສນບາດ ຫລSທ(ງຕiດຄuກທ(ງປ(ບໄຫມ
ມາດຕາ 77 ບ(ນດາຄວາມຜiດຕາມພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນEທ Dມ6ອ(ດຕາໂທດຕiດຄuກບOເກ6ນຫ4ກເດSອນ ໃຫ=ຄະນະກGມະການມ6ອGນາດ
ປຽບທຽບປ(ບໄດ= ແລະໃນການນEຄະນະກGມະການອາດແຕCງຕPງຄະນະອານuກGມະການເພJອດGເນ6ນການປຽບທຽບປ(ບໄຫມແທນໄດ= ໂດຍຈະ
ກGຫນ4ດຫລ(ກເກນໃນການປຽບທຽບຫລSກGຫນ4ດເງJອນໄຂປະກາດໃດໃນການປະຕiບ(ດຫນ=າທDຂອງຄະນະອານuກGມະການກOໄດ=
ໃນກ@ລະນ6ທDການກະທGຄວາມຜiດປາກ4ດຕOພະນ(ກງານສອບສວນ ແລະຜ8=ກະທGຄວາມຜiດຍiນຍອມໃຫ=ປຽບທຽບ ໃຫ=ພະນ(ກງານ
ສອບສວນສRງເລJອງມາຍ(ງຄະນະກGມະການເພJອການດGເນ6ນການພiຈາລະນາປຽບທຽບປ(ບໄຫມໂດຍໄວ
ເມJອຜ8=ກະທGຄວາມຜiດໄດ=ເສຍຄCາປ(ບໄຫມຕາມທDໄດ=ປຽບທຽບແລ=ວ ໃຫ=ຖSວCາຄະດ6ເລ6ກກ(ນຕາມປະມວນກ4ດຫມາຍວiທ6ພiຈາລະນາ
ຄວາມອາຍາ
ມາດຕາ 78 ໃນກ@ລະນ6ທDຜ8=ກະທGຄວາມຜiດຊJງຕ=ອງຮ(ບໂທດຕາມພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນEເປ(ນນiຕiບuກຄ4ນໃຫ=ກGມະການຜ8=ຈ(ດການ ຜ8=
ຈ(ດການ ຫລSບuກຄ4ນໃດຊJງຮ(ບຜiດຊອບໃນການດGເນ6ນວຽກຂອງນiຕiບuກຄ4ນນPນ ຕ=ອງລະວາງໂທດຕາມທDບ(ນຍ(ດໄວ=ສGຫລ(ບຄວາມຜiດນPນໆ
ດ=ວຍ ເວPນແຕCພiສ8ດໄດ=ວCາການກະທGນPນໄດ=ກະທGໂດຍຕ4ນບOໄດ=ຮ8=ເຫ(ນຫລSຍiນຍອມດ=ວຍ

ບ4ດສະເພາະການ

----------------------ມາດຕາ 79 ໃຫ=ຄະນະກGມະການດGເນ6ນການອອກໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕາມພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດ
ນEໃຫ=ແ ກCກ ານສJສ ານແຫCງປະເທດໄທແລະອ4ງການໂທລະສ(ບແຫCງປະເທດໄທຕາມລ(ກ ສະນະແລະປະເພດຂອງການປະກອບກiດ ຈະການ
ຂອບເຂດການໃຫ=ບ@ລiການ ລວມທ(ງສiດຕCາງໆໃນການໃຫ=ບ@ລiການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມເທRາທDຢ8Cໃນຄວາມຮ(ບຜiດຊອບດGເນ6ນການຂອງການ
ສJສານແຫCງປະເທດໄທແລະອ4ງການໂທລະສ(ບແຫCງປະເທດໄທຕາມທDຢ8CໃນມMທDພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນEໃຊ=ບ(ງຄ(ບ ທ(ງນE ຕ=ອງບOເກ6ນຫນJງຮ=ອຍ
ແປດສiບມMນ(ບແຕCມMທDຄະນະກGມະການປະກາດກGຫນ4ດຫລ(ກເກນການອານuຍາດຕາມມາດຕາ 8
ໃນການອອກໃບອານuຍ າດຕາມວ(ກ ຫນJງ ໃຫ=ຄ ະນະກGມະການກGຫນ4ດ ເງJອ ນໄຂກCຽ ວກ(ບ ການປະກອບກiດ ຈະການຂອງການ
ສJສ ານແຫCງ ປະເທດໄທແລະອ4ງ ການໂທລະສ(ບ ແຫCງ ປະເທດໄທຕາມຄວາມເຫມາະສ4ມ ໂດຍຄGນSງ ຖSງ ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊ4ນ ທDໄດ=ຮ (ບ
ບ@ລ iກ ານຢ8Cເດ6ມ ແລະການພ(ດ ທະນາເພJອ ໃຫ=ມ 6ກ ານບ@ລ iກ ານທDມ 6ຄ uນ ນະພາບແລະປະສiດ ທiພ າບຫລSກ ານອJນ ໃດ ເພJອ ໃຫ=ບ(ນ ລuວ (ດ ຖuປະສ4ງ
ແຫCງພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນE
ໃຫ=ກ ານສJສ ານແຫCງ ປະເທດໄທແລະອ4ງ ການໂທລະສ(ບ ແຫCງ ປະເທດໄທ ແຈ=ງ ລາຍລະອຽດຂYມ 8ນ ທDກ Cຽ ວຂ=ອ ງກ(ບ ການປະກອບ
ກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມໃຫ=ຄະນະກGມະການຮ8=ພາຍໃນສາມສiບມMນ(ບແຕCມMທDພະຣາດຊະບ(ນຍ(ດນEໃຊ=ບ(ງຄ(ບ
ໃນລະຫວCາງທDຍ (ງ ບOໄດ=ຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຕາມວ(ກ ຫນJງ ໃຫ=ກ ານສJສ ານແຫCງ ປະເທດໄທແລະອ4ງ ການໂທລະສ(ບ ແຫCງ ປະເທດໄທ
ປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ4ມມະນາຄ4ມຕOໄປ
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This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in
the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted
as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is
in contrary to Thai version, the latter shall prevail.
Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National
Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any
responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.

