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ໂດຍທ6ເປ(ນ ການສ,ມ ຄວນປ(ບປuງກ,ດຫມາຍວHາດEວຍອ,ງກອນຈ(ດສ(ນ ຄ2ນ ຄວາມຖ6ແລະກ8ກ(ບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ
ວiທະຍuໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIມ?ບ,ດບ(ນຍ(ດບາງປະການກHຽວກບການຈ8ກ(ດສiດແລະເສລ?ພາບຂອງບuກຄ,ນຊ6ງມາດຕາ ປະກອບກ(ບ
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ໃນພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI
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“ໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ”ຫມາຍຄວາມວHາ ການສVງ ການເຜ?ຍແພH ຫລRການຮ(ບເຄ2ອງຫມາຍ ສ(ນຍານຕ,ວຫນ(ງສR ຕ,ວເລກ
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“ວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມ”ຫມາຍຄວາມວHາ ການສVງ ການເຜ?ຍແພH ຫລRການຮ(ບເຄRອHງຫມາຍ ສ(ນຍານ ຕ,ວຫນ(ງສR ຕ,ວເລກ
ຮ@ບ ສຽງ ລະຫ(ດ ຫລRສiງອ2ນໃດຊ2ງສາມາດໃຫEເຂLາໃຈຄວາມຫມາຍໄດEດEວຍຄ2ນຄວາມຖ6
“ວiທະຍuກະຈາຍສຽງ”ຫມາຍຄວາມວHາ ວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມທ6ສVງຫລRເຜ?ຍແພHສຽງເພ2ອໃຫEບuກຄ,ນທVວໄປຮ(ບໄດEໂດຍຕ,ງ
“ວiທະຍuໂທລະທ(ດ”ຫມາຍຄວາມວHາ ວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມທ6ເຜ?ຍແພHຮ@ບແລະສຽງເພ2ອໃຫEບuກຄ,ນທVວໄປຮ(ບໄດEໂດຍຕ,ງ
“ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ”ຫມາຍຄວາມວHາ ກiດ ຈະການວiທ ະຍuກ ະຈາຍສຽງແລະກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງຊ2ງ ໃຫE
ບGລiການ ການສVງຂHາວສານສາທາລະນະຫລRລາຍການໄປຍ(ງເຄ2ອງຮ(ບທ6ສາມາດຮ(ບຟ(ງການໃຫEບGລiການນQນໆໄດE ບOວHາຈະສVງໂດຍ
ຜHານລະບ,ບ ຄ2ນ ຄວາມຖ6 ລະບ,ບ ສາຍ ລະບ,ບ ແສງ ລະບ,ບ ແມHເຫລ(ກ ໄຟຟEາ ຫລRລ ະບ,ບ ອ2ນ ລະບ,ບ ໃດລະບ,ບ ຫນ2ງ ຫລRຫ ລາຍ
ລະບ,ບຮວມກ(ນ ຫລRກiດຈະການອ2ນທ8ນອງດຽວກ(ນທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດໃຫEເປ(ນກiດຈະການກະຈາຍສຽງ
“ກiດຈະການໂທລະທ(ດ”ຫມາຍຖRງວHາ ກiດຈະການວiທະຍuໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດຊ2ງໃຫEບGລiການການສVງ
ຂHາວສານສາທາລະນະຫລRລາຍການໄປຍ(ງເຄ2ອງຮ(ບທ6ສາມາດຮ(ບຊ,ມແລະຟ(ງການໃຫEບGລiການນQນໆໄດE ບOວHາຈະສVງໂດຍຜHານ
ລະບ,ບຄ2ນຄວາມຖ6 ລະບ,ບສາຍ ລະບ,ບແສງ ລະບ,ບແມHເຫລ(ກໄຟຟEາ ຫລRລະບ,ບອ2ນ ລະບ,ບໃດລະບ,ບຫນ2ງ ຫລRຫລາຍລະບ,ບຮວມ
ກ(ນ ຫລRກiດຈະການອ2ນທ8ນອງດຽວກ(ນທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດໃຫEເປ(ນກiດຈະການໂທລະທ(ດ
“ກiດຈະການວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມ”ຫມາຍຄວາມວHາ ກiດຈະການຊ2ງເປ(ນການຮ(ບແລະສVງເຄ2ອງຫມາຍ ສ(ນຍານ ຕ,ວ
ຫນ(ງສR ຕ,ວເລກ ຮ@ບ ສຽງ ລະຫ(ດ ຫລRສiງອ2ນໃດທ6ສາມາດໃຫEເຂLາໃຈຄວາມຫມາຍໄດEໂດຍລະບ,ບຄ2ນຄວາມຖ6 ເພ2ອຄວາມມuEງ
ຫມາຍທາງໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມໃນກiດຈະການໃດກiດຈະການຫນ2ງໂດຍສະເພາະຫລRເປ(ນການສະເພາະກiດທ6ບOແມHນເປ(ນການ
ປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຫລRກiດຈະການ
ກະຈາຍສຽງຫລRກiດຈະການໂທລະທ(ດຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ
“ກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ”ຫມາຍຄວາມວHາ ກiດ ຈະການຊ2ງ ໃຫEບ Gລ iກ ານສVງ ການເຜ?ຍ ແຜH ຫລRກ ານຮ(ບ
ເຄ2ອງຫມາຍ ສ(ນຍານ ຕ,ວຫນ(ງສR ຕ,ວເລກ ຮ@ບ ສຽງ ລະຫ(ດ ຫລRສiງອ2ນໃດ ຊ2ງສາມາດໃຫEເຂLາໃຈຄວາມຫມາຍໄດEໂດຍລະບ,ບຄ2ນ
ຄວາມຖ6 ລະບ,ບສາຍ ລະບ,ບແສງ ລະບ,ບແມHເຫລ(ກໄຟຟEາ ຫລRລະບ,ບອ2ນ ລະບ,ບໃດລະບ,ບຫນ2ງ ຫລRຫລາຍລະບ,ບຮວມກ(ນ ແລະ
ຮວມຖRງ ກiດ ຈະການຊ2ງ ໃຫEບ Gລ iກ ານດາວທຽມສ2ສ ານ ຫລRກ iດ ຈະການອ2ນ ທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ ໃຫEເ ປ(ນ ກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ແຕHບ Oລ ວມຖRງ ກiດ ຈະການທ6ເ ປ(ນ ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການວiທ ະຍu
ຄ,ມມະນາຄ,ມ
“ຕາຕະລາງກ8ຫນ,ດຄ2ນຄວາມຖ6”ຫມາຍຄວາມວHາ ການກ8ຫນ,ດຍHານຄວາມຖ6ວiທະຍuຂອງວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍu
ໂທລະທ(ດ ວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມ ໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແລະການອ2ນເພ2ອໃຊEວຽກພາຍໃຕEເງ2ອນໄຂ ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
“ແຜນຄວາມຖ6ວiທະຍu”ຫມາຍຄວາມວHາການກ8ຫນ,ດຊHວງຄວາມຖ6ວiທະຍuສ8ຫລ(ບກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງ
ກiດ ຈະການວiທ ະຍuໂທລະທ(ດ ກiດ ຈະການວiທ ະຍuຄ ,ມ ມະນາຄ,ມ ແລະກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ເພ2ອ ໃຊEວ ຽກພາຍໃຕE
ເງ2ອນໄຂທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ

“ຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6”ຫມາຍຄວາມວHາ ການອານuຍາດໃຫEສະຖານ?ວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ສະຖານ?ວiທະຍະໂທລະທ(ດຫລR
ສະຖານ?ວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມ ໃຊEຄວາມຖ6ວiທະຍuຫລRຊHອງຄວາມຖ6ວiທະຍuຕາມຕາຕະລາງກ8ຫນ,ດຄ2ນຄວາມຖ6ຫລRແຜນຄວາມຖ6
ວiທະຍuເພ2ອໃຊEວຽກພາຍໃຕEເງ2ອນໄຂທ? ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
“ຊuມຊ,ນ”ຫມາຍຄວາມວHາ ກuHມປະຊາຊ,ນທ6ມ?ພMນທ6ອາໄສໃນແຫລHງດຽວກ(ນບOວHາຈະໃນເມRອງຫລRໃນຊ,ນນະບ,ດແລະໃຫE
ຫມາຍຄວາມລວມຖRງ ກuHມ ປະຊາຊ,ນ ທ6ມ ?ຄ ວາມສ,ນ ໃຈຮHວ ມກ(ນ ແລະຢ@HໃນພMນ ທ6ໃກEຄ ຽງກ(ນ ຫລRສ 2ສ ານຖRງ ກ(ນ ໄດE ໂດຍມ?ຜ ,ນ
ປະໂຫຍດດEານສ(ງຄ,ມແລະວ(ດທະນະທ8ກHຽວຂEອງເຊ2ອມໂຍງກ(ນ ເຮ(ດກiດຈະການອ(ນຊອບດEວຍກ,ດຫມາຍແລະສ?ນລະທ8ຮHວມ
ກ(ນ ມ?ການດ8ເນ?ນການຢHາງຕOເນ2ອງ ມ?ການຈ(ດການແລະການສະແດງເຈດຕະນາແທນກuHມໄດE
“ກອງທRນ ”ຫມາຍຄວາມວHາ ກອງທRນ ວiໄ ຈແລະພ(ດ ທະນາກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ເພ2ອປະໂຫຍດສາທາລະນະ
“ກະມະການ”ຫມາຍຄວາມວHາ ກ8ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດ
“ພະນ(ກງານເຈLາຫນEາທ6”ຫມາຍຄວາມວHາ ຜ@Eຊ2ງຄະນະກ8ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດ ແຕHງຕQງໃຫEປະຕiບ(ດຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI
ມາດຕາ 5

ໃຫEນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?ຮ(ກສາການຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI

ຫມວດທ? 1
ຄະນະກ8ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດ
-----------------

ສHວນທ? 1
ອ,ງປະກອບ ຄuນສ,ມບ(ດແລະລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຂອງກ8ມະການ
----------------------ມາດຕາ 6

ໃຫEມ?ຄະນະກ8ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະ

ຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດ ເອ?ໂດຍຫຍZວHາ”ກສທຊ.”ຈ8ນວນ 11 ຄ,ນປະກອບດEວຍ
(1)

ຜ@Eທ6ມ?ຜ,ນງານຫລRມ?ຄວາມຮ@E ແລະມ?ຄວາມຊHຽວຊານຫລRປະສ,ບການດEານກiດຈະການກະຈາຍສຽງຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ
ແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ

(2)

ຜ@Eທ 6ມ ?ຜ ,ນ ງານຫລRມ ?ຄ ວາມຮ@E ແລະມ?ຄ ວາມຊHຽວຊານຫລRປ ະສ,ບ ການດEານກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ຈ8ນວນ
ສອງຄ,ນ

(3)

ຜ@Eທ 6ມ ?ຜ ,ນ ງານຫລRມ ?ຄ ວາມຮ@E ແລະມ?ຄ ວາມຊHຽ ວຊານຫລRປ ະສ,ບ ການດEາ ນກ,ດ ຫມາຍດEາ ນເສດຖະສາດ ອ(ນ ເປ(ນ
ປະໂຫຍດຕOກ ານກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງກiດ ຈະການການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມ ດEານລະສອງຄ,ນ

(4)

ຜ@Eທ 6ມ ?ຜ ,ນ ງານຫລRມ ?ຄ ວາມຮ@E ແລະມ?ຄ ວາມຊHຽ ວຊານຫລRປ ະສ,ບ ການດEາ ນການຄuEມ ຄອງຜ@Eບ Gລ iໂພກ ຫລRດ Eາ ນການ
ສVງ ເສ?ມ ສiດ ແລະເສລ?ພ າບຂອງປະຊາຊ,ນ ອ(ນ ເປ(ນ ປະໂຫຍດຕOກ ານກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະ
ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ຈ8ນວນຫນ2ງ ຄ,ນ ແລະການກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ຈ8ນວນຫນ2ງ
ຄ,ນ

(5)

ຜ@Eທ6ມ?ຜ,ນງານຫລRມ?ຄວາມຮ@E ແລະມ?ຄວາມຊHຽວຊານຫລRປະສ,ບການດEານການສRກສາ ວ(ດທະນະທ8ຫລRການ ພ(ດທະນາ

ສ(ງຄ,ມ ອ(ນເປ(ນປະໂຫຍດຕOການກ8ກ(ບເບiງແຍງກiດຈະການກະຈາຍສຽງກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະ

ກiດ ຈະການໂທລະ

ຄ,ມມະນາຄ,ມຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ
ໃຫEເລຂາທiການ ກສທຊ.ເປ(ນເລຂານuການ ກສທຊ.
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ກ8ມະການຕEອງມ?ຄuນສ,ມບ(ດແລະບOມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມດNງຕOໄປນI

ກ.ຄuນສ,ມບ(ດທVວໄປ
(1)

ມ?ສ(ນຊາດໄທໂດຍການເກ?ດ

(2)

ມ?ອາຍuບOຕHUກວHາສາມສiບຫEາປ?ບGລiບ@ນ ແຕHບOເກ?ນເຈ(ດສiບປ?ບGລiບ@ນ

ຂ.ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມ
(1)

ບOເປ(ນຜ@Eດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງທາງການເມRອງ

(2)

ບOເປ(ນຜ@Eດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງໃດໃນພ(ກການເມRອງ

(3)

ບOເປ(ນບuກຄ,ນວiກ,ນຈະຫລiດຫລRຈiດຟNນເຟRອນບOສ,ມປະກອບ

(4)

ບOຕiດຢາເສບຕiດໃຫEໂທດ

(5)

ບOເປ(ນບuກຄ,ນລLມລະລາຍຫລRເຄ?ຍເປ(ນບuກຄ,ນລLມລະລາຍທuດຈະຫລiດ

(6)

ບOເປ(ນບuກຄ,ນທ6ຕEອງຄ8ພiພາກສາໃຫEຕດ
i ຄuກແລະຖRກຄuມຂ(ງຢ@Hໂດຍຫມາຍຂອງສານ

(7)

ບOເ ປ(ນ ບuກ ຄ,ນ ທ6ຕ Eອ ງຄ8ພiພ າກສາອ(ນ ຖRງ ທ?ສ uດ ວHາ ກະທ8ຄວາມຜiດ ໃດ ເວQນ ແຕHເ ປ(ນ ຄວາມຜiດ ອ(ນ ໄດEກ ະທ8ໂດຍ
ປະຫມາດ ຄວາມຜiດສະຖານເບ,າ ຫລRຄວາມຜiດຖານຫມiນປະຫມາດ

(8)

ບOເຄ?ຍຖRກໄລHອອກ ປ,ດອອກ ຫລRໃຫEອອກຈາກລາດຊະການ ຫນHວຍງານຂອງລ(ດຫລRລ(ດວiສາຫະກiດຫລRຈາກ ຫ ນ Hວ ຍ

ງານຂອງເອກະຊ,ນ ເພາະທuດຈະຫລiດຕOຫນEາທ6 ຫລRປະພRດຊVວຢHາງຮEາຍແຮງ ຫລRຖRວHາກະທ8ການ ທuດ ຈະຫລiດ ແລະປະພRດ ບO[
ຊອບໃນວ,ງລາດຊະການ

(9)

ບOເຄ?ຍ ຕEອ ງຄ8ພiພ າກສາຫລRຄ 8ສNງ ຂອງສານໃຫEຊ (ບ ສiນ ຕ,ກ ເປ(ນ ຂອງແຜHນ ດiນ ເພາະລEU ລວຍຜiດ ປ,ກ ກະຕiຫ Rມ ?ຊ (ບ
ສiນເພ6ມຂMນຜiດປ,ກກະຕi

(10)

ບOເ ປ(ນ ຕາລາການສານລ(ດ ຖະທ8ມະນ@ນ ກ8ມະການການເລRອ ກຕQງ ຜ@Eຕ ວດການແຜHນ ດiນ ກ8ມະການປEອ ງກ(ນ
ແລະປາບປາມການທuດ ຈະລiດ ແຫHງ ຊາດ ກ8ມະການກວດເງ?ນ ແຜHນ ດiນ ຫລRກ 8ມະການສiດ ທiມ ະນuດ ຊະຍະຊ,ນ
ແຫHງຊາດ

(11)

ບOເຄ?ຍຖRກວuດທiສະພາບມ?ມະຕiໃຫEຖອດຖອນອອກຈາກຕ8ແຫນHງ

(12)

ບOເປ(ນ ຫລRເຄ?ຍ ເປ(ນ ກ8ມະການ ຜ@Eຈ (ດ ການ ຜ@Eບ Gລ iຫ ານ ທ?ປ Rກ ສາ ພະນ(ກ ງານ ຜ@Eຖ Rຫ uEນ ຫລRຫ uEນ ສHວ ນໃນບGລ iສ (ດ ຫEາງ
ຫuEນ ສHວ ນຫລRນ iຕ iບuກ ຄ,ນ ອ2ນ ໃນບ(ນ ດາທ6ປະກອບທuລ ະກiດ ດEານກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ຫລR
ກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ໃນໄລຍະເວລາຫນ2ງ ປ?ກ Hອ ນໄດEຮ (ບ ການສະເຫນ?ຊ 2ຕ າມມາດຕາ 10ຫລRກ Hອ ນໄດE
ຮ(ບການຄ(ດເລRອກຕາມມາດຕາ15

(12)

ບOຢ@HໃນລະຫວHາງຕEອງຫEາມບOໃຫEດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງທາງການເມRອງ

ມາດຕາ 8

ກ8ມະການຕEອງ

(1)

ບOເປ(ນຂEາລາດຊະການຊ2ງມ?ຕ8ແຫນHງຫລRເງ?ນເດRອນປະຈ8

(2)

ບOເປ(ນພະນ(ກງານຫລRລ@ກຈEາງຂອງຫນHວຍງານຂອງລ(ດ ລ(ດວiສາຫະກiດຫລRລາດຊະການສHວນທEອງຖiນແລະບOເປ(ນ
ກ8ມະການຫລRທ6ປRກສາຂອງລ(ດວiສາຫະກiດຫລRຫນHວຍງານຂອງລ(ດ

(3)

ບOປ ະກອບອາຊ?ບ ຫລRວ iຊ າຊ?ບ ອiສ ະຫລະອ2ນ ໃດທ6ມ ?ສ Hວ ນໄດEເສຍຫລRມ ?ຜ ,ນ ປະໂຫຍດຂ(ດ ແຍEງ ບOວ Hາ ໂດຍຕ,ງ ຫລRໂດຍ
ອEອມກ(ບການປະຕiບ(ດຫນEາທ6ໃນຕ8ແຫນHງກ8ມະການ

ສHວນທ?2
ການໄດEມາຊ2ງລາຍຊ2ຜ@Eສ,ມຄວນ ໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການ
ໂດຍວiທ?ການຄ(ດເລRອກກ(ນເອງ
-----------------------------ມາດຕາ 9

ເພ2ອປະໂຫຍດໃນການສະເຫນ?ຊ2ຜ@Eສ,ມຄວນ ໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການຕາມສHວນທ?4ໃຫEສະມາຄ,ມ

ສະຖາບ(ນ ຫລRອ,ງກອນທ6ມ?ລ(ກສະນະດNງຕOໄປນIມ?ສiດຂGຂMທະບຽນໄວEຕOສ8ນ(ກງານເລຂາທiການວuດທi
ສະພາ

(1)

ສະມາຄ,ມ ວiຊ າຊ?ບ ດEາ ນກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງຫລRກ iດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະໄດEຈ ,ດ ທະບຽນເປ(ນ ນiຕ iບ uກ ຄ,ນ ມາ
ແລEວເປ(ນເວລາບOຫນEອຍກວHາຫEາປ?

(2)

ສະມາຄ,ມ ວiຊ າຊ?ບ ດEາ ນກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ແລະໄດEຈ ,ດ ທະບຽນເປ(ນ ນiຕ iບ uກ ຄ,ນ ມາແລEວ ເປ(ນ ເວລາບO
ຫນEອຍກວHາຫEາປ?\

(3)

ສະຖາບ(ນອuດ,ມສRກສາທ6ເປ(ນນiຕiບuກຄ,ນແລະມ?ການສອນໃນລະດ(ບປະລiນຍາໃນສາຂາວiຊານiເທດສາດ ວາລະ ສ າ ສ າ ດ

ຫລRສ2ສານມວນຊ,ນ ເປ(ນເວລາບOຫນEອຍກວHາຫEາປ?
(4)

ສະຖາບ(ນ ອuດ ,ມ ສRກ ສາທ 6ເ ປ(ນ ນiຕ iບ uກ ຄ,ນ ແລະມ?ກ ານສອນໃນລະດ(ບ ປະລiນ ຍາໃນສາຂາວiຊ າກHຽ ວກ(ບ ໂທ ລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມ ເປ(ນເວລາບOຫນEອຍກວHາຫEາປ?

(5)

ສະຖາບ(ນອuດ,ມສRກສາທ6ເປ(ນນiຕiບuກຄ,ນແລະມ?ການສອນໃນລະດ(ບປະລiນຍາໃນສາຂາວiຊານiຕiສາດເປ(ນເວລາບO ຫ ນ Eອ ຍ

ກວHາຫEາປ?
(6)

ສະຖາບ(ນອuດ,ມສRກສາທ6ເປ(ນນiຕiບuກຄ,ນແລະມ?ການສອນໃນລະດ(ບປະລiນຍາໃນສາຂາວiຊາເສດຖະສາດເປ(ນ

ເວ ລ າບ O

ຫນEອຍກວHາຫEາປ?

(7)

ອ,ງກອນເອກະຊ,ນ ທ6ດ 8ເນ?ນ ການໂດຍບOແ ມHນ ການຫາຜ,ນ ກ8ໄລຫລRລ າຍໄດEມ າແບHງປ(ນ ກ(ນ ຊ2ງມ?ວ(ດ ຖuປະສ,ງຫລ(ກ
ໃນດEານການຄuEມຄອງສiດທiຂອງຜ@EບGລiໂພກ ຫລRການສVງເສ?ມສiດແລະເສລ?ພາບຂອງປະຊາຊ,ນແລະຈ,ດທະບຽນ ເ ປ

(ນ

ນiຕiບuກຄ,ນມາແລEວເປ(ນເວລາບOຫນEອຍກວHາຫEາປ?
(8)

ອ,ງກອນເອກະຊ,ນ ທ6ດ 8ເນ?ນ ການໂດຍບOແ ມHນ ການຫາຜ,ນ ກ8ໄລຫລRລ າຍໄດEມ າແບHງປ(ນ ກ(ນ ຊ2ງມ?ວ(ດ ຖuປະສ,ງຫລ(ກ
ໃນດEານການສRກ ສາ ວ(ດ ທະນະທ8 ຫລRກ ານພ(ດ ທະນາສ(ງ ຄ,ມ ແລະຈ,ດ ທະບຽນເປ(ນ ນiຕ iບ uກ ຄ,ນ ມາແລEວ ເປ(ນ ເວລາ
ບOຫນEອຍກວHາຫEາປ?
ສະມາຄ,ມວiຊາຊ?ບຕາມວ(ກຫນ2ງຕEອງເປ(ນສະມາຄ,ມທ6ມ?ວ(ດຖuປະສ,ງຫລ(ກກHຽວຂEອງກ(ບວiຊາຊ?ບແລະມ?ສະມາຊiກຂອງ

ສະມາຄ,ມເປ(ນຜ@Eປະກອບວiຊາຊ?ບໃນດEານກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດຫລRກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
ສະມາຄ,ມຫລRອ,ງກອນທ6ມ?ສiດຂGຂMນທະບຽນຕາມ (1) (2) (7)ແລະ (8)ຕEອງເປ(ນສະມາຄ,ມຫລRອ,ງກອນທ6ມ?ການດ8ເນ?ນ
ກiດຈະກ8ຢHາງຕOເນ2ອງແລະມ?ຜ,ນງານເປ(ນທ6ປະຈ(ກແລະຖEາສະມາຄ,ມຫລRອ,ງກອນໃດມ?ວ(ດຖuປະສ,ງຫລ(ກຫລາຍດEານ ໃຫEເລRອກ
ຂMນທະບຽນເປ(ນສະມາຄ,ມຫລRອ,ງກອນຕາມ(1) (2) (7)ແລະ (8)ຢHາງໃດຢHາງຫນ2ງເທVານQນ
ເມ2ອສ8ນ(ກງານເລຂາທiການວuດທiສະພາໄດEຮ(ບຈ,ດທະບຽນສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ຫລRອ,ງກອນໃດຕາມວ(ກຫນ2ງແລEວໃຫE
ເປ(ນອ(ນໃຊEໄດE ການວiນiໄສຂອງສານໃນພາຍຫລ(ງວHາການຈ,ດທະບຽນນQນເປ(ນການບOຊອບທ8ໃຫEມ?ຜ,ນກະທ,ບຕOການທ6ສ8ນ(ກງານ
ເລຂາທiການວuດທiສະພາໄດEດ8ເນ?ນການໄປແລEວກHອນວ(ນທ6ສານມ?ຄ8ວiນiໄສ

ສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ຫລRອ ,ງ ກອນໃດທ6ຖ Rກ ປະຕiເສດການຂGຂ Mນ ທະບຽນຕາມວ(ກ ຫນ2ງ ໃຫEມ ?ສ iດ ຟEອ ງຄະດ?ຕ Oສ ານ
ປ,ກຄອງໄດE ແຕHການຟEອງຄະດ?ດNງກHາວບOເປ(ນເຫດໃຫEຕEອງລະງ(ບຫລRຊະລGການດ8ເນ?ນການສະເຫນ?ຊ2ຫລRການຄ(ດເລRອກຕາມ
ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI
ການຂMນທະບຽນສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ແລະອ,ງກອນຕາມວ(ກຫນ2ງ ໃຫEເປ(ນໄປຕາມຫລ(ກເກນ ວiທ?ການແລະເງ2ອນໄຂທ6
ເລຂາທiການວuດທiສະພາປະກາດກ8ຫນ,ດ
ໃຫEສ8ນ(ກງານເລຂາທiການວuດທiສະພາປະກາດລາຍຊ2ສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ຫລRອ,ງກອນທ6ໄດEຮ(ບຈ,ດທະບຽນໄວEໃຫEຮ@E
ໂດຍທVວກ(ນແລະໃຫEບ(ນຊ?ລາຍຊ2ດNງກHາວໃຊEໄດEຕະຫລອດໄປຈ,ນກວHາຈະມ?ການປ(ບປuງແກEໄຂຕາມເງ2ອນໄຂທ6ເລຂາທiການວuດທi
ສະພາປະກາດກ8ຫນ,ດ
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ເມ2ອມ?ເຫດທ6ຕEອງມ?ການເລRອກແລະແຕHງຕQງກ8ມະການ ໃຫEສ8ນ(ກງານເລຂາທiການວuດທiສະພາ

ປະກາດທາງວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍuໂທລະທ(ດ ສ2ສiງພiມ ແລະສ2ອiເລ(ກໂທນiກຢHາງຫນEອຍເຈ(ດມMຕiດຕOກ(ນແລະໃຫEສະມາຄ,ມ
ສະຖາບ(ນ ຫລRອ ,ງ ກອນທ6ໄດEຂ Mນ ທະບຽນແລEວ ຕາມມາດຕາ9 ທ6ປ ະສ,ງ ຈະສະເຫນ?ຊ 2ຜ @Eສ ,ມ ຄວນໄດEຮ (ບ ເລRອ ກເປ(ນ ກ8ມະການ
ສະເຫນ?ຊ2ພEອມທ(ງຫນ(ງສRຍiນຍອມຂອງບuກຄ,ນດNງກHາວພາຍໃນໄລຍະເວລາທ6ເລຂາທiການວuດທiສະພາປະກາດກ8ຫນ,ດ ຕາມ
ຫລ(ກເກນດNງຕOໄປນI
(1)

ສະມາຄ,ມ ວiຊ າຊ?ບ ຕາມມາດຕາ 9(1) ແລະສະຖາບ(ນ ອuດ ,ມ ສRກ ສາຕາມມາດຕາ9(3) ມ?ສ iດ ສະເຫນ?ຊ 2ບ uກ ຄ,ນ ຕາມ
ມາດຕາ6(1)ໄດEສະມາຄ,ມຫRສະຖາບ(ນລະສອງຄ,ນ

(2)

ສະມາຄ,ມ ວiຊ າຊ?ບ ຕາມມາດຕາ9(2) ແລະສະຖາບ(ນ ອuດ ,ມ ສRກ ສາຕາມມາດຕາ9(4) ມ?ສ iດ ສະເຫນ?ຊ 2ບ uກ ຄ,ນ ຕາມ
ມາດຕາ6(2)ໄດEສະມາຄ,ມຫລRສະຖາບ(ນລະສອງຄ,ນ

(3)

ສະຖາບ(ນ ອuດ ,ມ ສRກ ສາມາດຕາ9(5) ມ?ສ iດ ສະເຫນ?ຊ 2ບ uກ ຄ,ນ ທ6ມ ?ຜ ,ນ ງານຫລRມ ?ຄ ວາມຮ@Eແ ລະມ?ຄ ວາມຊHຽ ວຊານຫລR
ປະສ,ບການດEານກ,ດຫມາຍຕາມມາດຕາ6(3) ໄດEສະຖາບ(ນລະສອງຄ,ນ

(4)

ສະຖາບ(ນ ອuດ ,ມ ສRກ ສາຕາມມາດຕາ9(6) ມ?ສ iດ ສະເຫນ?ຊ 2ບ uກ ຄ,ນ ທ6ມ ?ຜ ,ນ ງານຫລRມ ?ຄ ວາມຮ@Eແ ລະມ?ຄ ວາມຊHຽ ວຊານ
ຫລRປະສ,ບການດEານເສດຖະສາດຕາມມາດຕາ6(3) ໄດEສະຖາບ(ນລະສອງຄ,ນ

(5)

ອ,ງກອນເອກະສານຕາມມາດຕາ9(7) ມ?ສiດສະເຫນ?ຊ2ບuກຄ,ນຕາມມາດຕາ6(4) ໄດEອ,ງກອນລະສອງຄ,ນ

(6)

ອ,ງກອນເອກະຊ,ນຕາມມາດຕາ9(8) ມ?ສiດສະເຫນ?ຊ2ບuກຄ,ນຕາມມາດຕາ 6(5) ໄດEອ,ງກອນລະສອງຄ,ນ
ການທ6ສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ຫລRອ,ງກອນທ6ຈ,ດທະບຽນໄວEຕາມມາດຕາ9ສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ຫລRອ,ງກອນໃດບOສະເຫນ?

ຊ2ຕາມວ(ກຫນ2ງບOວHາດEວຍເຫດໃດ ບOເປ(ນເຫດໃຫEການຄ(ດເລRອກທ6ດ8ເນ?ນການຕOໄປຕEອງເສຍໄປ
ມາດຕາ 11

ເມ2ອຄ,ບກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາຕາມມາດຕາ10 ແລEວ ໃຫEສ8ນ(ກງານເລຂາທiການວuດທiສະພາກວດສອບ

ຄuນສ,ມບ(ດຂອງຜ@EໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ວHາຖRກຕEອງຕາມທ6ກ8ຫນ,ດໄວEມາດຕາ7ແລະມາດຕາ10 ຫລRບO ໃນກGລະນ?ທ6ເຫ(ນວHາຜ@EໄດE
ຮ(ບ ການສະເຫນ?ຊ 2ຜ @Eໃດມ?ຄ uນ ສ,ມ ບ(ດ ບOຖ Rກ ຕEອ ງຕາມມາດຕາ7ຫລRມ າດຕາ10ໃຫEແ ຈEງ ສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ຫລRອ ,ງ ກອນຊ2ງ
ສະເຫນ?ຊ2ບuກຄ,ນນQນດ8ເນ?ນການສະເຫນ?ຊ2ໃຫມHພາຍໃນເວລາທ6ເລຂາທiການວuດທiສະພາກ8ຫນ,ດເມ2ອພLນກ8ຫນ,ດດNງກHາວ
ແລEວ ຫາກສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ຫລRອ,ງກອນດNງກHາວບOສະເຫນ?ຊ2ໃຫEຖRວHາສະຫລະສiດໃນການສະເຫນ?ຊ2

ເມ2ອພLນກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາການສະເຫນ?ຊ2ຕາມວ(ກຫນ2ງຫລRຕາມມາດຕາ10ແລEວແຕHກGລະນ?ແລEວຫາກຜ@EໄດEຮ(ບການ
ສະເຫນ?ຊ2ຕາຍຫລRຍ,ກເລ?ກຫນ(ງສRຍiນຍອມໃຫEສະເຫນ?ຊ2 ຫລRຂາດຄuນສ,ມບ(ດບOວHາດEວຍເຫດໃດໃຫEສ8ນ(ກງານເລຂາທiການວuດທi
ສະພາດ8ເນ?ນການຕOໄປ ໂດຍຈະບOດ8ເນ?ນການໃຫEມ?ການສະເຫນ?ຊ2ໃຫມHກOໄດE
ມາດຕາ 12

ເມ2ອຄ,ບກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາການສະເຫນ?ຊ2ແລEວ ຫາກມ?ຜ@EໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ຫ ນEອຍກວHາສອງ

ເທVາຂອງຈ8ນວນຕາມທ6ລະບuໄວEໃນແຕHລະປະເພດຕາມມາດຕາ13(1)(2)(3)(4)ແລະ(5)ໃຫEເລາຂາທiການວuດທiສະພາຂະຫຍາຍ
ໄລຍະເວລາການສະເຫນ?ຊ2ໄປອ?ກບOເກ?ນສາມສiບມMນ(ບແຕHມMທ6ຄ,ບກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາຕາມມາດຕາ10
ເມ2ອພLນກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາທ6ຂະຫຍາຍຕາມວ(ກຫນ2ງແລEວຍ(ງມ?ຜ@EໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ຫນEອຍກວHາທ6ກ8ຫນ,ດໃນ
ວ(ກຫນ2ງ ໃຫEປະຫລ(ດສ8ນ(ກງານນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ? ປະຫລ(ດກະຊວງກະລາໂຫມ ແລະປະຫລ(ດກະຊວງເທ(ກໂນໂລຊ?ສາລະ
ສ,ນເທດແລະການສ2ສານ ຮHວມກ(ນສະເຫນ?ຊ2ຜ @Eສ,ມຄວນໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການຊ2ງມ?ຄuນສ,ມບ(ດແລະບOມ?ລ(ກສະນະຕEອງ
ຫEາມຕາມມາດຕາ6ແລະມາດຕາ7ໃຫEຄ,ບໃນແຕHລະປະເພດຕາມຈ8ນວນທ6ກ8ຫນ,ດໃນວ(ກຫນ2ງ
ມາດຕາ13

ເມ2ອພLນກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາການສະເຫນ?ຊ2ຕາມມາດຕາ

10ມ າ ດ ຕ າ 11ຫ ລ Rມ າ ດ ຕ າ 12

ແລEວແຕHກGລະນ?ແລEວ ໃຫEສ8ນ(ກງານເລາຂາທiການວuດທiສະພາຈ(ດໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ທ(ງຫມ,ດມາປະຊuມຮHວມກ(ນເພ2ອຄ(ດ
ເລRອກກ(ນເອງຕາມວiທ?ການດNງຕOໄປນI
(1)ຜ@EໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ຕາມມາດຕາ10(1)ຈາກສະມາຄ,ມວiຊາຊ?ບຕາມມາດຕາ9(1)ຄ(ດເລRອກກ(ນເອງໃຫEເຫລRອຜ@Eທ6ສ,ມຄວນ
ເປ(ນກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(1)ຈ8ນວນສອງຄ,ນໂດຍແຍກເປ(ນດEານກiດຈະການກະຈາຍສຽງຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ ແລະດEານ
ກiດຈະການໂທລະທ(ດຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນແລະຜ@EໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ຕາມມາດຕາ10(1)ຈາກສະຖາບ(ນຕາມມາດຕາ9(3)ຄ(ດ
ເລRອ ກກ(ນ ເອງໃຫEເຫລRອ ຜ@Eທ 6ສ ,ມ ຄວນເປ(ນ ກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(1)ຈ8ນວນສອງຄ,ນ ໂດຍແຍກເປ(ນ ດEາ ນກiດ ຈະການ
ກະຈາຍສຽງຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນແລະດEານກiດຈະການໂທລະທ(ດຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ
(2)ຜ@EໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ຕາມມາດຕາ10(2)ຈາກສະມາຄ,ມວiຊາຊ?ບຕາມມາດຕາ9(2)ຄ(ດເລRອກກ(ນເອງໃຫEເຫລRອຜ@Eທ6ສ,ມຄວນ
ເປ(ນກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(2)ຈ8ນວນສອງຄ,ນແລະຜ@EໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ຕາມມາດຕາ10(2)ຈາກສະຖາບ(ນຕາມມາດຕາ
9(4)ຄ(ດເລRອກກ(ນເອງໃຫEເຫລRອຜ@ທ
E 6ສ,ມຄວນເປ(ນກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(2)ຈ8ນວນສອງຄ,ນ
(3)ຜ@EໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ຕ າມມາດຕາ10(3)ແລະມາດຕາ10(4)ໃຫEແ ຍກກ(ນ ຄ(ດ ເລRອກກ(ນ ເອງໃຫEເຫລRອຜ@Eທ 6ສ,ມ ຄວນເປ(ນ
ກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(3)ຈ8ນວນແປດຄ,ນໂດຍແຍກເປ(ນດEານກ,ດຫມາຍຈ8ນວນສ6ຄ,ນແລະດEານເສດຖະສາດຈ8ນວນສ6ຄ,ນ
(4)ຜ@EໄດEຮ (ບ ການສະເຫນ?ຊ 2ຕ າມມາດຕາ10(5)ຄ(ດ ເລRອ ກກ(ນ ເອງໃຫEເຫລRອ ຜ@Eທ 6ສ ,ມ ຄວນເປ(ນ ກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(4)
ຈ8ນວນສ6ຄ,ນ ໂດຍແຍກເປ(ນດEານການກ8ກ(ບເບiງແຍງກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດຈ8ນວນສອງຄ,ນແລະ
ດEານກ8ກ(ບເບiງແຍງກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ຈ8ນວນສອງຄ,ນ
(5)ຜ@EໄດEຮ (ບ ການສະເຫນ?ຊ 2ຕ າມມາດຕາ10(6)ຄ(ດ ເລRອ ກກ(ນ ເອງໃຫEເຫລRອ ຜ@Eທ 6ສ ,ມ ຄວນເປ(ນ ກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(5)
ຈ8ນວນສອງຄ,ນ
ການລ,ງຄະແນນຄ(ດເລRອກໃຫEເປ(ນໄປຕາມຫລ(ກເກນແລະວiທ?ການທ6ເລຂາທiການວuດທiສະພາກ8ຫນ,ດ ໂດຍໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບ
ຄະແນນສ@ງສuດຮຽງຕາມລ8ດ(ບເປ(ນຜ@EໄດEຮ(ບການຄ(ດເລRອກ

ເມ2ອໄດEຄ(ດເລRອກບuກຄ,ນຕາມວ(ກຫນ2ງແລະວ(ກສອງແລEວ ໃຫEຖRວHາຜ@Eທ6ໄດEຮ(ບການຄ(ດເລRອກຕາມ(1) (2) (3) (4)ແລະ
(5)ເປ(ນຜ@Eທ6ມ?ຄuນສ,ມບ(ດຕາມມາດຕາ6 (1) (2) (3) (4) ແລະ(5) ແລະໃຫEເປ(ນທ6ສuດທ(ງນI ການດ8ເນ?ນການຄ(ດເລRອກດNງກHາວ
ຕEອງດ8ເນ?ນການໃຫEສ8ເລ(ດພາຍໃນໄລຍະເວລາບOເກ?ນເກLາສiບມMນ(ບແຕHມMທ6ໄດEປະກາດໃຫEສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ຫລRອ,ງກອນທ6ໄດE
ຂMນທະບຽນໄວEສະເຫນ?ຊ2ຜ@Eສ,ມຄວນໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການ

ສHວນທ?3
ການໄດEມາຊ2ງລາຍຊ2ຜ@Eສ,ມຄວນ ໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການ
ໂດຍວiທ?ການສ(ນຫາ
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ເມ2ອມ?ເຫດທ6ຕEອງມ?ການເລRອກແລະແຕHງຕQງກ8ມະການ ໃຫEມ?ຄະນະກ8ມະການສ(ນຫາກ8ມະການ

ຄະນະຫນ2ງມ?ຈ8ນວນສiບຫEາຄ,ນ ເຮ(ດຫນEາທ6ຄ(ດເລRອກຜ@Eສ,ມຄວນໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການ ປະກອບດEວຍ

(1)

ປະທານກ8ມະການສiດທiມະນuດຊະຍະຊ,ນແຫHງຊາດ

(2)

ປະທານສະພາທ6ປRກສາເສດຖະກiດແລະສ(ງຄ,ມແຫHງຊາດ

(3)

ປະຫລ(ດສ8ນ(ກນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?

(4)

ປະຫລ(ດກະຊວງກະລາໂຫມ

(5)

ປະຫລ(ດກະຊວງເທ(ກໂນໂລຊ?ສາລະສ,ນເທດແລະການສ2ສານ

(6)

ຜ@Eອ8ນວຍການສ@ນເທ(ກໂນໂລຊ?ອiເລ(ກໂທນiກແລະຄອມພiວເຕIແຫHງຊາດ

(7)

ນາຍຍ,ກສະພາວiສາວະກອນ

(8)

ປະທານສະພາຄ,ນພiການທuກປະເພດແຫHງປະເທດໄທ

(9)

ນາຍຍ,ກສະມາຄ,ມວiຊາການນiເທດສາດແລະການສ2ສານມວນຊ,ນແຫHງປະເທດໄທ

(10)

ນາຍຍ,ກສະມາພ(ນສະມາຄ,ມວiຊາຊ?ບວiທະຍuກະຈາຍສຽງແລະວiທະຍuໂທລະທ(ດ

(11)

ປະທານຄະນະກ8ມະການປະສານງານອ,ງກອນພ(ດທະນາເອກະຊ,ນ

(12)

ປະທານກ8ມະການສະມາຄ,ມສVງເສ?ມສະຖາບ(ນກ8ມະການບGລiສ(ດໄທ

(13)

ປະທານສະພາວiຊາຊ?ບຂHາວວiທະຍuແລະໂທລະທ(ດໄທ

(14)

ປະທານສະຫະພ(ນວiທະຍuຊuມຊ,ນແຫHງຊາດ

(15)

ປະທານສະຫະພ(ນອ,ງກອນຜ@EບGລiໂພກ

ປະທານແລະກ8ມະການສ(ນຫາບOມ?ສiດສະຫມ(ກເປ(ນກ8ມະການ ແລະອ,ງກອນຕາມວ(ກຫນ2ງ ບOມ?ສiດຂMນທະບຽນເພ2ອສະເຫນ?ຊ2
ຜ@Eສ,ມຄວນໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການຕາມສHວນທ?2

ໃຫEຄະນະກ8ມະການສ(ນ ຫາຄ(ດເລRອກກ8ມະການສ(ນ ຫາຄ,ນ ຫນ2ງ ເປ(ນ ປະທານກ8ມະການສ(ນ ຫາແລະຄ(ດເລRອກ
ກ8ມະການສ(ນຫາອ?ກຄ,ນຫນ2ງ ເປ(ນເລຂານuການຄະນະກ8ມະການສ(ນຫາ
ໃນກGລະນ?ທ 6ບOມ ?ກ 8ມະການສ(ນ ຫາໃນຕ8ແຫນHງໃດ ຫລRມ ?ແ ຕHບOສາມາດປະຕiບ(ດ ຫນEາທ6ໄດE ຖEາກ8ມະການສ(ນ ຫາທ6
ເຫລRອຢ@HນQນມ?ຈ8ນວນບOຫນEອຍກວHາຄiງຫນ2ງ ໃຫEຄະນະກ8ມະການສ(ນຫາປະກອບດEວຍກ8ມະການສ(ນຫາທ6ເຫລRອຢ@H
ໃຫEສ8ນ(ກງານເລຂາທiການວuດທiສະພາເຮ(ດຫນEາທ6ເປ(ນຫນHວຍທuລາການໃນການດ8ເນ?ນການສ(ນຫາແລະຄ(ດເລRອກ
ກ8ມະການ
ມາດຕາ 15

ໃນການດ8ເນ?ນ ການຄ(ດ ເລRອ ກກ8ມະການຕາມສHວ ນນI ໃຫEສ 8ນ(ກ ງານເລຂາທiກ ານວuດ ທiສ ະພາ

ປະກາດການເປ?ດຮ(ບສະຫມ(ກບuກຄ,ນຜ@Eມ?ຄuນສ,ມບ(ດຕາມມາດຕາ6 ໃຫEຮ@Eເປ(ນການທ,]^ວໄປຜHານທາງວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍu
ໂທລະທ(ດ ສ2ສiງພiມ ແລະສ2ອiເລ(ກໂທນiກຢHາງຫນEອຍສາມສiບມMຕiດຕOກ(ນ
ຜ@Eມ?ສiດສະຫມ(ກຮ(ບຄ(ດເລRອກເປ(ນກ8ມະການຈະຕEອງບOເປ(ນຜ@Eທ6ໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ຈາກສະມາຄ,ມ ສະຖາບ(ນ ຫລRອ,ງ
ກອນຕາມມາດຕາ10
ເມ2ອພLນກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາຕາມວ(ກຫນ2ງແລEວ ໃຫEຄະນະກ8ມະການສ(ນຫາພiຈາລະນາຄ(ດເລRອກຜ@Eສະຫມກທ6ມ?
ຄuນສ,ມບ(ດທ6ຈະເປ(ນກ8ມະການໃຫEໄດEຈ8ນວນສອງທHານຂອງຈ8ນວນກ8ມະການຕາມມາດຕາ6 (1) (2) (3) (4) ແລະ(5)
ຫລ(ກເກນແລະວiທ?ການຄ(ດເລRອກໃຫEເປ(ນໄປຕາມທ6ເລຂາທiການວuດທiສະພາກ8ຫນ,ດ ໂດຍໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບຄະແນນສ@ງສuດ
ຮຽງຕາມລ8ດ(ບເປ(ນຜ@EໄດEຮ(ບການຄ(ດເລRອກ
ໃຫEນ8ຄວາມໃນມາດຕາ

13 ວ(ກສາມ ມາໃຊEບ(ງຄ(ບການຄ(ດເລRອກຜ@Eສ,ມຄວນໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການຂອງຄະນະ

ກ8ມະການສ(ນຫາໂດຍອານuໂລມ
ຜ@Eທ6ໄດEຮ(ບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຄ(ດເລRອກ ອາດຍ2ນຄ8ຟEອງຕOສານປ,ກຄອງໄດE ແຕHບOເປ(ນເຫດໃຫEຕEອງລະງ(ບຫລRຊະ
ລGການດ8ເນ?ນການໃດໆທ6ໄດEດ8ເນ?ນໄປແລEວ ເວQນແຕHສານປ,ກຄອງຈະມ?ຄ8ພiພາກສາຫລRຄ8ສNງເປ(ນຢHາງອ2ນ ທ(ງນI ຫາກສານ
ປ,ກຄອງມ?ຄ8ພiພາກສາຫລRຄ8ສNງໃດໆອ(ນເປ(ນຜ,ນໃຫEບuກຄ,ນທ6ໄດEຮ(ບການຄ(ດເລRອກຂາດຄuນສ,ມບ(ດຫລRມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມ
ຫລRໄດEຮ(ບການຄ(ດເລRອກໂດຍບOຊອບທ8ດEວຍກ,ດຫມາຍ ໃຫEຜ @Eທ 6ໄດEຮ(ບການຄ(ດເລRອກນQນພLນຈາກຕ8ແຫນHງນ(ບແຕHມMທ 6ສານ
ປ,ກຄອງມ?ຄ8ພiພາກສາຫລRຄ8ສNງ

ສHວນທ? 4
ການເລRອກແລະການແຕHງຕQງກ8ມະການ
---------------ມາດຕາ 16

ເມ2ອໄດEລາຍຊ2ຜ@Eສ,ມຄວນໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການຈາກການຄ(ດເລRອກກ(ນເອງຕາມສHວນທ?2

ແລະຈາກການສ(ນຫາຕາມສHວນທ?3ແລEວ ໃຫEເລຂາທiການວuດທiສະພານ8ລາຍຊ2ດNງກHາວທ(ງຫມ,ດມາລວມເປ(ນບ(ນຊ?ດຽວ

ກ(ນ ຫາກມ?ຜ @Eສ ,ມ ຄວນໄດEຮ (ບ ເລRອ ກເປ(ນ ກ8ມະການບOຫ ນEອ ຍກວHາສອງເທVາຂອງຈ8ນວນກ8ມະການຕາມທ6ກ 8ຫນ,ດ ໄວEໃນ
ມາດຕາ 6 (1) (2) (3) (4) ແລະ

(5) ໃຫEສະເຫນ?ບ(ນຊາລາຍຊ2 ພEອມທ(ງປະຫວ(ດແລະຜ,ນງານຂອງບuກຄ,ນດNງກHາວ ຊ2ງຕEອງ

ລະບuໃຫEຊ(ດເຈນຫລRມ?ເຫລ(ກຖານສະແດງໃຫEເຫ(ນວHາເປ(ນບuກຄ,ນທ6ມ?ຄວາມເຫມາະສ,ມຕາມມາດຕາ6ຕOປະທານວuດທiສະພາ
ພາຍໃນສາມສiບມMນ(ບແຕHມMທ6ໄດEຮບ
( ລາຍຊ2ຕາມມາດຕາ13ແລະມາດຕາ15ເພ2ອນ8ສະເຫນ?ໃຫEວuດທiສະພາພiຈາລະນາແລະມ?ມະຕi
ເລRອກຕOໄປ
ໃນກGລະນ?ທ6ການດ8ເນ?ນການໂດຍວiທ?ການຄ(ດເລRອກກ(ນເອງຕາມສHວນທ?2ຫລRວiທ?ການສ(ນຫາຕາມສHວນທ? 3
ວiທ?ການໃດວiທ?ການຫນ2ງດ8ເນ?ນການບOສ8ເລ(ດພາຍໃນກ8ຫນ,ດເວລາຕາມມາດຕາ13ວ(ກສາມ ໃຫEເລຂາທiການວuດທi
ສະພານ8ລາຍຊ2ຜ @Eສ ,ມ ຄວນໄດEຮ (ບ ເລRອ ກເປ(ນ ກ8ມະການ ໂດຍວiທ ?ກ ານທ6ດ 8ເນ?ນ ການແລEວ ພາຍໃນກ8ຫນ,ດ ເວລາພEອ ມທ(ງ
ປະຫວ(ດແລະຜ,ນງານຂອງບuກຄ,ນດNງກHາວ ຊ2ງຕEອງລະບuໃຫEຊ(ດເຈນຫລRມຫ
? ລ(ກຖານສະແດງໃຫEເຫ(ນວHາເປ(ນບuກຄ,ນທ6ມ?ຄວາມ
ເຫມາະສ,ມຕາມມາດຕາ6ສະເຫນ?ຕOປະທານວuດທiສະພາພາຍໃນສາມສiບມMນ(ບແຕHເພ2ອພLນກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາຕາມມາດຕາ13
ແລະມາດຕາ15ເພ2ອນ8ສະເຫນ?ໃຫEວuດທiສະພາພiຈາລະນາແລະມ?ມະຕiເລRອກຕOໄປ
ມາດຕາ 17ໃຫEວuດທiສະພາມ?ມະຕiເລRອກບuກຄ,ນຈາກບ(ນຊ?ລາຍຊ2ທ6ເລຂາທiການວuດທiສະພາໃຫEແລEວພາຍໃນຫ,ກສiບມM
ນ(ບແຕHມMທ6ໄດEຮ(ບບ(ນຊ?ລາຍຊ2 ເພ2ອໃຫEໄດEກ8ມະການຕາມມາດຕາ6ໂດຍໃຫEຜ@Eຊ2ງໄດEຮ(ບຄະແນນສ@ງສuດຮຽງຕາມລ8ດ(ບເປ(ນຜ@EໄດE
ຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການ ຊ2ງຕEອງກະທ8ໂດຍວiທ?ລ,ງຄະແນນລ(ບແລEວແຈEງໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບການເລRອກຮ@E
ເມ2ອລHວງພLນ ກ8ຫນ,ດເວລາຕາມວ(ກ ຫນ2ງ ຖEາຍ(ງມ?ຜ @EໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນ ກ8ມະການບOຄ,ບຕາມຈ8ນວນທ6ກ 8ຫນ,ດໃນ
ມາດຕາ 6ໃຫEປະທານວuດທiສະພາແຈEງໃຫEນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?ຮ@EແລະໃຫEນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?ນ8ບ(ນຊ?ລາຍຊ2ສະເຫນ?ຄະນະ
ລ(ດຖະມ,ນຕ?ເພ2ອພiຈາລະນາແລະດ8ເນ?ນການເພ2ອໃຫEໄດEກ8ມະການຕາມມາດຕາ6ໃຫEຄ,ບຈ8ນວນໂດຍຕEອງດ8ເນ?ນການໃຫE
ແລEວພາຍໃນສາມສiບມMນ(ບແຕHມMທ6ນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?ໄດEຮ(ບແຈEງ
ໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບການເລRອກເປ(ນກ8ມະການກວດວ(ກຫນ2ງ ຫລRວ(ກສອງ ແລEວແຕHກGລະນ? ປະຊuມຮHວມກ(ນພາຍໃນສiບຫEາມMນ(ບ
ແຕHມMທ6ຜ@EໄດEຮ(ບເລRອກເປ(ນກ8ມະການຄ,ບຈ8ນວນແລEວເພ2ອຄ(ດເລRອກຜ@Eສ,ມຄວນເປ(ນປະທານກ8ມະການຄ,ນຫນ2ງແລະຮອງ
ປະທານກ8ມະການສອງຄ,ນ ແລEວແຈEງຜ,ນໃຫEນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?ຮ@E ແລະໃຫEນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?ນ8ຄວາມຂMນກາບບ(ງຄ,ມທ@ນ
ເພ2ອຊ,ງພະກະລuນາໂປດເກLາແຕHງຕQງຕOໄປ
ມາດຕາ 18

ໃນກGລະນ?ທ6ຜ@EໄດEຮ(ບເລRອກຕາມມາດຕາ17ມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຕາມມາດຕາ8(1)(2)ຫລR(3)ນາຍ

ຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?ຈະນ8ຄວາມຂMນກາບບ(ງຄ,ມທ@ນເພ2ອຊ,ງພະກະລuນາໂປດເກLາແຕHງຕQງໄດEຕOເມ2ອຜ@EນQນໄດEລາອອກຈາກການເປ(ນ
ບuກຄ,ນຕາມມາດຕາ8(1)ຫລR(2)ຫລRສະແດງຫລ(ກຖານໃຫEເປ(ນທ6ເຊ2ອຖRໄດEວHາຕ,ນໄດEເລ?ກປະກອບອາຊ?ບຫລRວiຊາຊ?ບຕາມມາດຕາ
8(3)ແລEວ ຊ2ງຕEອງກະທ8ພາຍໃນສiບຫEາມMນ(ບແຕHມMທ6ໄດEຮ(ບເລRອກ ແຕHຖEາຜ@EນQນບOໄດEລາອອກ ຫລRບOໄດEເລ?ກປະກອບອາຊ?ບຫລRວiຊາ
ຊ?ບ ອiສ ະຫລະພາຍໃນເວລາທ6ກ 8ຫນ,ດ ໃຫEຖ Rວ Hາ ຜ@Eນ Qນ ບOເ ຄ?ຍ ໄດEຮ (ບ ເລRອ ກໃຫEເ ປ(ນ ກ8ມະການ ແລະໃຫEວ uດ ທiສ ະພາເລRອ ກ
ກ8ມະການໃຫມHຈາກບ(ນຊ?ລາຍຊ2ທ6ເລຂາທiການວuດທiສະພາສະເຫນ?ຕາມມາດຕາ16

ສHວນທ? 5
ວາລະການດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງແລະການພLນຈາກຕ8ແຫນHງຂອງກ8ມະການ
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ກ8ມະການມ?ວ າລະການດ8ລ,ງ ຕ8ແຫນHງ ຫ,ກ ປ?ນ (ບ ແຕHມ Mທ 6ພ ະມະຫາກະສ(ດ ຊ,ງ ແຕHງ ຕQງ ແລະໃຫEດ 8ລ,ງ

ຕ8ແຫນHງໄດEພຽງວາລະດຽວ
ໃຫEກ8ມະການຊ2ງພLນຈາກຕ8ແຫນHງຕາມວາລະ ຢ@Hໃນຕ8ແຫນHງເພ2ອປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຕOໄປຈ,ນກວHາຈະມ?ພະບະລ,ມມະ
ລາດຊະອ,ງການໂປດເກLາແຕHງຕQງກ8ມະການຂMນໃຫມH
ກHອນຄ,ບກ8ຫນ,ດຕາມວາລະເປ(ນເວລາບOຫນEອຍກວHເກLາສiບມMໃຫEສ8ນ(ກງານເລຂາທiການວuດທiສະພາດ8ເນ?ນການຈ(ດ
ໃຫEມ?ການສະເຫນ?ຊ2ແລະແຕHງຕQງກ8ມະການຂMນໃຫມHໃຫEແລEວເສ(ດໂດຍໄວ
ມາດຕາ 20

ນອກຈາກການພLນຈາກຕ8ແຫນHງຕາມວາລະ ກ8ມະການພLນຈາກຕ8ແຫນHງເມ2ອ

(1)

ຕາຍ

(2)

ມ?ອາຍuຄ,ບເຈ(ດສiບປ?ບGລiບ@ນ

(3)

ລາອອກ

(4)

ຂາດຄuນສ,ມບ(ດຫລRມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຕາມມາດຕາ7

(5)

ກະທ8ການອ(ນເປ(ນການຝHາຝRນມາດຕາ8

(6)

ວuດທiສະພາມ?ມະຕiໃຫEພLນຈາກຕ8ແຫນHງຕາມມາດຕາ21

(7)

ວuດທiສະພາມ?ມະຕiໃຫEຖອດຖອນຈາກຕ8ແຫນHງຕາມກ,ດຫມາຍປະກອບລ(ດຖະທ8ມະນ@ນວHາດEວຍການປEອງກ(ນແລະ

ປາບປາມການທuດຈະຫລiດ

ການພLນຈາກຕ8ແຫນHງກ8ມະການຕາມ(1)(2)ຫລR(3)ໃຫEນ8ຄວາມກາບບ(ງຄ,ມທ@ນເພ2ອຊ,ງຊາບຖEາເປ(ນການພLນຈາກ
ຕ8ແຫນHງຕາມ(4)(5) (6)ຫລR(7)ໃຫEນ8ຄວາມກາບບ(ງຄ,ມທ@ນເພ2ອມ?ພະບາລ,ມມະລາດຊະອ,ງການໃຫEພLນຈາກຕ8ແຫນHງ ພະບາ
ລ,ມມະລາດຊະອ,ງການດNງກHາວໃຫEມ?ຜ,ນຕQງແຕHມMທ6ຂາດຄuນສ,ມບ(ດຫລRມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຫລRມMທ6ກະທ8ການອ(ນເປ(ນການ
ຝHາຝRນ ຫລRມMທ6ວuດທiສະພາມ?ມະຕiໃຫEພLນຈາກຕ8ແຫນHງ ຫລRມMທ6ຖRກຖອດຖອນຈາກຕ8ແຫນHງແລEວແຕHກGລະນ?
ເມ2ອມ?ກGລະນ?ຕາມວ(ກຫນ2ງ ໃຫEກ8ມະການເທVາທ6ເຫລRອຢ@Hປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຕOໄປໄດEແລະໃຫEຖRວHາ ກສທຊ.ປະກອບດEວຍ
ກ8ມະການເທVາທ6ເຫລRອຢ@H ແຕHທ(ງນIຈະຕEອງມ?ຈ8ນວນບOຫນEອຍກວHາຫ,ກຄ,ນ
ໃນກGລະນ?ທ6ກ8ມະການພLນຈາກຕ8ແຫນHງກHອນວາລະ ໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບແຕHງຕQງໃຫEດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງແທນ ຢ@Hໃນຕ8ແຫນHງ
ເທVາກ(ບວາລະທ6ເຫລRອຢ@Hຂອງກ8ມະການຊ2ງຕ,ນແທນ ແລະໃນກGລະນ?ທ6ວາລະທ6ເຫລRອຢ@HບOຮອດສາມປ?ໃຫEຜ@EນQນມ?ສiດໄດEຮ(ບການ
ແຕHງຕQງອ?ກວາລະຫນ2ງໄດE
ໃນກGລະນ?ທ6ປະທານກ8ມະການຫລRຮອງປະທານກ8ມະການພLນຈາກຕ8ແຫນHງຕາມວ(ກຫນ2ງ ໃຫE ກສທຊ.ປະຊuມກ(ນ
ເພ2ອເລRອກກ8ມະການຄ,ນຫນ2ງເປ(ນປະທານກ8ມະການຫລRຮອງປະທານກ8ມະການ ແລEວແຈEງໃຫEນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?ຮ@E ແລະ

ໃຫEນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?ນ8ຄວາມຂMນກາບບ(ງຄ,ມທ@ນເພ2ອຊ,ງພະກະລuນາໂປດເກLາແຕHງຕQງເປ(ນປະທານກ8ມະການຫລRຮອງ
ປະທານກ8ມະການແລEວແຕHກGລະນ?
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ສະມາຊiກສະພາຜ@EແທນລາດຊະດອນຫລRສະມາຊiກວuດທiສະພາບOຫນEອຍກວHາຫນ2ງໃນສ6ຂອງຈ8ນວນ

ສະມາຊiກທ(ງຫມ,ດເທVາທ6ມ?ຢ@HຂອງແຕHລະສະພາ ມ?ສiດຮEອງຂGຕOປະທານວuດທiສະພາເພ2ອໃຫEວuດທiສະພາມ?ມະຕiໃຫEກ8ມະການພLນ
ຈາກຕ8ແຫນHງເພາະເຫດທ6ກ8ມະການນQນມ?ຄວາມປະພRດເສ2ອມເສຍຢHາງຮEາຍແຮງຫລRບ,ກພHອງຕOຫນEາທ6ຢHາງຮEາຍແຮງ
ມະຕiຂອງວuດທiສະພາວ(ກຫນ2ງຕEອງໄດEຄະແນນສຽງບOຫນEອຍກວHາສາມໃນຫEາຂອງຈ8ນວນສະມາຊiກທ(ງຫມ,ດເທVາທ6ມ?
ຢ@H
ມາດຕາ 22

ເມ2ອປາກ,ດວHາ ກສທຊ.ບOປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຕາມທ6ກ,ດຫມາຍກ8ຫນ,ດຢHາງມ?ປະສiດທiພາບໃຫEບuກຄ,ນຕO

ໄປນIມ?ສiດຮEອງຂGຕOປະທານວuດທiສະພາເພ2ອໃຫEວuດທiສະພາມ?ມະຕiໃຫE
(1)

ກສທຊ.ພLນຈາກຕ8ແຫນHງທ(ງຄະນະ

ສະມາຊiກ ສະພາຜ@Eແ ທນລາດຊະດອນຈ8ນວນບOຫ ນEອ ຍກວHາຫນ2ງ ໃນສ6ຂ ອງຈ8ນວນສະມາຊiກ ທ(ງ ຫມ,ດ ເທVາທ6ມ ?ຢ @H
ຂອງສະພາຜ@Eແທນລາດຊະດອນ

(2)

ສະມາຊiວuດທiສະພາຈ8ນວນບOຫນEອຍກວHາຫນ2ງໃນສ6ຂອງຈ8ນວນສະມາຊiກທ(ງຫມ,ດເທVາທ6ມ?ຢ@Hຂອງວuດທiສະພາ

(3)

ປະຊາຊ,ນ ຜ@EໃຊEບ Gລ iກ ານຊ2ງ ໄດEຮ (ບ ຜ,ນ ກະທ,ບ ຈາກການກະທ8ຕາມວ(ກ ຫນ2ງ ຈ8ນວນບOຫ ນEອ ຍກວHາຊາວພ(ນ ຄ,ນ ທ(ງ
ນI ໂດຍເຮ(ດເປ(ນຄ8ຮEອງຍ2ນຕOປະທານວuດທiສະພາຕາມຫລ(ກເກນທ6ປະທານວuດທiສະພາກ8ຫນ,ດ
ມະຕiຂອງວuດທiສະພາຕາມວ(ກຫນ2ງຕEອງໄດEຄະແນນສຽງບOຫນEອຍກວHາສອງໃນສາມຂອງຈ8ນວນສະມາຊiກທ(ງຫມ,ດ

ເທVາທ6ມ?ຢ@H ໂດຍໃນການລ,ງມະຕiນQນຕEອງນ8ລາຍງານຂອງຄະນະກ8ມະການຕiດຕາມແລະປະເມ?ນຜ,ນການປະຕiບ(ດທ6ໄດEສVງມາ
ຍ(ງວuດທiສະພາຕາມມາດຕາ72ມາພiຈາລະນາປະກອບດEວຍ
ໃນກGລະນ?ທ6ກ8ມະການພLນຈາກຕ8ແຫນHງທ(ງຄະນະຕາມວ(ກຫນ2ງ ໃຫEຄະນະກ8ມະການທ6ພLນຈາກຕ8ແຫນHງຍ(ງຄ,ງ
ຮ(ກສາການໃນຕ8ແຫນHງນQນຕOໄປພຽງເທVາທ6ຈ8ເປ(ນຈ,ນກວHາຄະນະກ8ມະການຊuດໃຫມHຈະເຂLາຮ(ບຫນEາທ6

ສHວນທ?6
ການປະຊuມແລະອ8ນາດຫນEາທ6ຂອງຄະນະກ8ມະການ
------------ມາດຕາ 23 ການປະຊuມ ການລ,ງ ມະຕi ແລະການປະຕiບ (ດ ວຍກຂອງ ກສທຊ.ໃຫEເປ(ນ ໄປຕາມລະບຽບທ6 ກສທຊ.
ກ8ຫນ,ດ
ໃນການປະຊuມ ຖEາມ?ການພiຈາລະນາເລ2ອງທ6ກ8ມະການຜ@Eໃດມ?ສHວນໄດEເສຍ ກ8ມະການຜ@EນQນບOມ?ສiດເຂLາປະຊuມ
ໃນການປະຕiບ(ດຫນEາທ6 ກສທຊ.ອາດມອບຫມາຍໃຫEກ8ມະການຄ,ນຫນ2ງຫລRຫລາຍຄ,ນປະຕiບ(ດວຽກແທນ ກສທຊ.ໄດE
ແຕH ກສທຊ.ຈະປະຕiເສດຄວາມຮ(ບຜiດເພາະເຫດທ6ໄດEມອບຫມາຍໃຫEກ8ມະການໄປເຮ(ດແທນແລEວບOໄດE
ມາດຕາ 24ການປະຕiບ(ດຫນEາທ6 ກສທຊ.ແລະ ກທຄ.ໃນເລ2ອງທ6ກHຽວຂEອງຫລRມ?ຜ,ນກະທ,ບຕOປະໂຫຍດສາທາລະນະ
ຕEອງກະທ8ໂດຍມະຕiຂອງທ6ປະຊuມ ແລະຕEອງເປ?ດເຜ?ຍລາຍງານການປະຊuມພEອມທ(ງຜ,ນການລ,ງມະຕiຂອງທ6ປະຊuມທ(ງລາຍ

ບuກຄ,ນແລະທ(ງຄະນະໃຫEສາທາລະນະຊ,ນຮ@EຜHານທາງສ2ອiເລ(ກໂທນiກຂອງສ8ນ(ງານ ກສທຊ.ແລະໂດຍວiທ?ການອ2ນທ6ເຫມາະສ,ມ
ຕາມທ6 ກສທຊ.ປະກາດກ8ຫນ,ດ
ຂZມ@ນທ6ປາກ,ດຢ@Hໃນລາຍງານການປະຊuມເລ2ອງໃດມ?ລ(ກສະນະຕາມທ6ກ,ດຫມາຍວHາດEວຍຂZມ@ນຂHາວສານຂອງລາດຊະການ
ກ8ຫນ,ດບOໃຫEຕEອງເປ?ດເຜ?ຍກOໄດE ກສທຊ.ອາດມ?ມະຕiໃຫEເປ?ດເຜ?ຍຂE[ມ@ນສະເພາະໃນສHວນນQນໄດE
ການເປ?ດເຜ?ຍລາຍງານການປະຊuມພEອມທ(ງຜ,ນການລ,ງມະຕiຕາມວ(ກຫນ2ງ ຕEອງດ8ເນ?ນການພາຍໃນໄລຍະເວລາບO
ເກ?ນສາມສiບມMນ(ບແຕHມMທ6ໄດEມ?ການລ,ງມະຕi ເວQນແຕHມ?ເຫດຈ8ເປ(ນໃຫEຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປໄດEອ?ກບOເກ?ນສiບຫEາມR ແຕHຕEອງ
ສະແດງເຫດຜ,ນແລະຄວາມຈ8ເປ(ນທ6ຕEອງຂະຫຍາຍເວລາດEວຍ
ມາດຕາ 25

ໃຫEກ8ມະການເປ(ນຜ@Eດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງລະດ(ບສ@ງຕາມກ,ດປະກອບລ(ດຖະທ8ມະນ@ນວHາດEວຍການປEງອ

ກ(ນແລະປາບປາມການທuດລະຫiດແລະເປ(ນເຈLາພະນ(ກງານຕາມປະມວນກ,ດຫມາຍອາຍາ
ມາດຕາ 26

ໃຫEປ ະທານກ8ມະການ ຮອງປະທານກ8ມະການ ແລະກ8ມະການປະຕiບ (ດ ຫນEາ ທ6ເ ຕ(ມ ເວລາ

ປະທານກ8ມະການ ຮອງປະທານກ8ມະການ ແລະກ8ມະການ ໄດEຮ(ບຄHາຕອບແທນເຫມ,າຈHາຍເປ(ນລາຍເດRອນຕາມທ6ກ8ຫນ,ດ
ໃນພະລາດຊະດ?ກາ
ປະທານກ8ມະການ ຮອງປະທານກ8ມະການ ແລະກ8ມະການ ອາດໄດEຮ(ບຄHາໃຊEຈHາຍອ(ນ ກHຽວກ(ບການເດiນ ທາງໄປ
ປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຕHາງທEອງທ6ໄດEບOເກ?ນອ(ດຕາທ6ກ8ຫນ,ດໃນພະລາດຊະດ?ກາ
ມາດຕາ 27
(1)

ໃຫE ກສທຊ.ມ?ອ8ນາດຫນEາທ6ດNງຕOໄປນI

ຈ(ດ ເຮ(ດ ແຜ ນແມHບ ,ດ ການບGລ iຫ ານຄ2ນ ຄວາມຖ 6 ຕາຕະລາງກ8ຫ ນ,ດ ຄ2ນ ຄວາມຖ 6ແ ຫ Hງ ຊາດ ແຜ ນແມHບ ,ດ
ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແຜນແມHບ ,ດ ກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ແຜນຄວາມຖ6
ວiທະຍu ແລະແຜນເລກຫມາຍໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ

(2)

ກ8ຫນ,ດ ລ(ກ ສະນະແລະປະເພດຂອງກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມ

(3)

ກ8ຫນ,ດ ລ(ກ ສະນະແລະປະເພດຂອງກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມ

(4)

ພiຈາລະນາອານuຍາດແລະກ8ກ(ບເບiງແຍງການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ແລະເຄ2ອງວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມໃນການປະກອບ

ກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ຫລRໃນກiດຈະການວiທະຍu ຄ,ມມະນາຄ,ມ
ແລະກ8ຫນ,ດຫລ(ກເກນແລະວiທ?ການກHຽວກ(ບການອານuຍາດ ເງ2ອນໄຂ ຫລRຄHາທ8ນຽມການອານu ຍາດດNງກHາວ
(5)

ກ8ຫນ,ດຫລ(ກເກນ ການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ໃຫEເປ(ນໄປຢHາງມ?ປະສiດທiພາບແລະປາດສະຈາກການລ,ບກວນຊ2ງກ(ນແ ລ ະ ກ (ນ

ທ(ງໃນກiດຈະການປະເພດດຽວກ(ນແລະລະຫວHາງກiດຈະການແຕHລະປະເພດ
(6)

ພiຈ າລະນາອານuຍ າດແລະກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງການປະກອບກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ເພ2ອໃຫEຜ@EໃຊEບGລiການໄດEຮ(ບບGລiການທ6ມ?ຄuນນະພາບ ປະສiດທiພາບ ວHອງໄວ ຖ Rກ ຕ Eອ ງ

ແລະເປ(ນທ8ແລະກ8ຫນ,ດຫລ(ກເກນແລະວiທ?ການກHຽວກ(ບການອານuຍາດ ເງ2ອນໄຂ ຫລRຄHາທ8ນຽມການ

ອານuຍາດດNງກHາວ

(7)

ພiຈ າລະນາອານuຍ າດແລະກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງການໃຊEເລກຫມາຍໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ແລະກ8ຫນ,ດ ຫລ(ກ ເກນແລະ
ວiທ?ການກHຽວກ(ບການອານuຍາດ ເງ2ອນໄຂ ຫລRຄHາທ8ນຽມການອານuຍາດດNງກHາວ

(8)

ພiຈ າລະນາອານuຍ າດແລະກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງການໃຊEເລກຫມາຍໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ແລະກ8ຫນ,ດ ຫລ(ກ ເກນແລະ
ວiທ?ການກHຽວກ(ບການອານuຍາດ ເງ2ອນໄຂ ຫລRຄHາທ8ນຽມການອານuຍາດດNງກHາວ
(8)ກ8ຫນ,ດ ຫລ(ກ ເກນແລະວiທ ?ກ ານໃນການໃຊEຫ ລRເຊ2ອ ມຕO ແລະຫລ(ກ ເກນແລະວiທ ?ກ ານໃນການກ8ຫນ,ດ ອ(ດ ຕາ
ຄHາ ໃຊEຈ Hາ ຍຫ ລRຄ Hາ ເຊ2ອ ມ ຕOໂ ຄງຂHາ ຍໃນກ ານປະກ ອບກ iດ ຈະກ ານກ ະຈາຍສຽງ ກ iດ ຈະກ ານໂທ ລະທ (ດ ແລະ
ກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ທ(ງ ໃນກiດ ຈະການປະເພດດຽວກ(ນ ແລະລະຫວHາ ງກiດ ຈະການແຕHລ ະປະເພດ
ໃຫEເປ(ນ ທ8ຕOຜ @EໃຊEບ Gລ iກ ານ ຜ@EໃຫEບ Gລ iກ ານແລະຜ@Eລ ,ງ ທRນ ຫລRລ ະຫວHາ ງຜ@EໃຫEບ Gລ iກ ານໂຄທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ໂດຍ
ຄ8ນRງຖRງປະໂຫຍດສາທາລະນະເປ(ນສ8ຄ(ນ

(9)

ກ8ຫນ,ດໂຄງສEາງອ(ດຕາຄHາທ8ນຽມແລະໂຄງສEາງອ(ດຕາຄHາບGລiການໃນກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການ ໂທລະທ(ດ

ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມໃຫEເປ(ນທ8ຕOຜ@EໃຊEບGລiການແລະຜ@EໃຫEບGລiການໂດຍຄ8ຖRງຖRງ

ປະໂຫຍດສາທາລະນະເປ(ນ

ສ8ຄ(ນ
(10)

ກ8ຫນ,ດ ມາດຕະຖານແລະລ(ກ ສະນະພ2ງ ປະສ,ງ ທາງດEາ ນເທ(ກ ນiກ ໃນການກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການ

ໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແລະໃນກiດຈະການວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,
(11)

ກ8ຫນ,ດມາດຕະການເພ2ອປEອງກ(ນບOໃຫEມ?ການກະທ8ອ(ນເປ(ນການຜ@ກຂາດຫລRກOໃຫEເກ?ດຄວາມບOເປ(ນທ8ໃນ ກ

າ ນ

ແຂHງຂ(ນໃນກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
(12)

ກ8ຫນ,ດມາດຕະການໃຫEມ?ການກະຈາຍບGລiການດEານໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມໃຫEທVວຖRງແລະເທVາທຽມກ(ນຕາມ ມ າ ດ ຕ າ

50
(13)

ຄuEມ ຄອງສiດ ແລະເສລ?ພ າບຂອງປະຊາຊ,ນ ບOໃ ຫEຖ Rເ ອ,າ ປຽບຈາກຜ@Eປ ະກອບກiດ ຈະການແລະຄuEມ ຄອງສiດ ໃນຄວາມ
ເປ(ນສHວນໂຕແລະເສລ?ພາບຂອງບuກຄ,ນໃນການສ2ສານຖRງກ(ນໂດຍທາງໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແລະສVງເສ?ມສiດ

ແລະຄວາມສະເຫມ?ພາກຂອງປະຊາຊ,ນໃນການເຂLາຖRງແລະໃຊEປະໂຫຍດຄ2ນຄວາມຖ6ທ6ໃຊEໃນ

ເສລ?ພ າບ

ກ iດ ຈະກ ານ ກ ະຈາຍສຽງ

ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
(14)

ປະສານງານກHຽວກ(ບການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6ທ(ງໃນປະເທດແລະລະຫວHາງປະເທດ

(15)

ວiນiໄສແລະແກEບ(ນຫາການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ທ6ມ?ການລ,ບກວນຊ2ງກ(ນແລະກ(ນ

(16)

ຕiດ ຕາມກວດສອບແລະໃຫEຄ 8ປRກ ສາແນະນ8ການປະກອບກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ

(17)

ກ8ຫ ນ,ດ ລ(ກ ສະນະການຄວບລວມ ການຄອງສiດ ຂEາ ມສ2 ຫ ລລRກ ານຄອບງ8ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະ
ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ທ6ໃຊEຄ 2ນ ຄວາມຖ6ລ ະຫວHາ ງສ2ມ ວນຊ,ນ ດEວ ຍກ(ນ ເອງຫລRໂດຍບuກ ຄ,ນ ອ2ນ ໃດຊ2ງ ຈະມ?ຜ ,ນ ເປ(ນ

ການຂ(ດ ຂວາງເສລ?ພ າບໃນການຮ(ບ ຮ@Eຂ Zມ @ນ ຂHາ ວສານຫລRປ iດ ກQນ ການໄດEຮ (ບ ຂZມ @ນ ຂHາ ວສານທ6ຫ ລາກຫລາຍຂອງ
ປະຊາຊ,ນ
(18)

ສVງ ເສ?ມ ການຮວມກuHມ ຂອງຜ@Eຮ (ບ ໃບອານuຍ າດ ຜ@Eຜ ະລiດ ລາຍການ ແລະຜ@Eປ ະກອບວiຊ າຊ?ບ ສ2ສ ານມວນຊ,ນ ທ6ກ Hຽ ວ
ກ(ບ ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ເປ(ນ ອ,ງ ກອນໃນຮ@ບ ແບບຕHາ ງໆເພ2ອ ເຮ(ດ ຫນEາ ທ6ຈ (ດ ເ`ຮດ
ມາດຕະຖານທາງຈາລiຍະທ8ຂອງການປະກອບອາຊ?ບຫລRວiຊາຊ?ບແລະການຄວບຄuມການປະກອບອາຊ?ບຫລR ວ iຊ າ ຊ ?ບ

ກ(ນເອງພາຍໃຕEມາດຕະຖານທາງຈາລiຍະທ8
(19)

ອອກລະບຽບຫRປະກາດຕາມມາດຕາ58

(20)

ອານuມ(ດງ,ບປະມານລາຍຈHາຍຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ລວມທ(ງເງ?ນທ6ຈະຈ(ດສ(ນເຂLາກອງທRນຕາມມາດຕາ 52

(21)

ໃຫEພ iຈ າລະນາແລະໃຫEຄ ວາມເຫ(ນ ຊອບກHຽ ວກ(ບ ການຈ(ດ ສ(ນ ເງ?ນ ກອງທRນ ຕາມທ6ຄ ະນະກ8ມະການການບGລ iຫ ານ
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ໃຫEຂZມ@ນແລະຮHວມດ8ເນ?ນການໃນການເຈລະຈາຫລRເຮ(ດຄວາມຕ,ກລ,ງລະຫວHາງລ(ດຖະບານແຫHງລາດຊະ

ອານາຈ(ກ

ໄທກ(ບລ(ດຖະບານຕHາງປະເທດຫລRອ,ງກອນລະຫວHາງປະເທດໃນເລ2ອງທ6ກHຽວກ(ບການບGລiຫານຄ2ນ ຄ ວ າ ມ ຖ 6 ກ iດ ຈ ະ ກ າ ນ
ກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຫລRກiດຈະການອ2ນທ6ກHຽວຂEອງ
(23)

ສະເຫນ?ແ ນະຕOຄ ະນະລ(ດ ຖະມ,ນ ຕ?ເພ2ອ ໃຫEມ ?ກ ,ດ ຫມາຍຫລRແ ກEໄຂປ(ບ ປuງ ຫລRຍ ,ກ ເລ?ກ ກ,ດ ຫມາຍທ6ກ Hຽ ວຂEອ ງກ(ບ
ການຈ(ດ ສ(ນ ຄ2ນ ຄວາມຖ6ແ ລະການດ8ເນ?ນ ການອ2ນ ໆທ6ກ Hຽ ວຂEອ ງກ(ບ ຄ2ນ ຄວາມຖ6ກ iດ ຈະການກະຈາຍສຽງ
ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ

(24)

ອອກລະບຽບ ປະກາດ ຫລRຄ8ສNງອ(ນກHຽວກ(ບອ8ນາດຫນEາທ6ຂອງ ກສທຊ.

(25)

ປະຕiບ(ດການອ2ນໃດຕາມທ6ກ8ຫນ,ດໄວEໃນພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIຫລRກ,ດຫມາຍອ2ນ
ການກ8ຫນ,ດລ(ກສະນະການຄວບລວມ ການຄອງສiດຂEາມສ2ຫລRການຄອບງ8ຕາມ (17)ໃຫE ກສທຊ.ຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດ

ເຫ(ນຈາກປະຊາຊ,ນແລະຜ@EກHຽວຂEອງປະກອບດEວຍ
ການໃຊEອ8ນາດຫນEາທ6ຕາມວ(ກຫນ2ງ ຕEງອບOຂ(ດຫລRແຍEງກ(ບກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ
ແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ແລະກ,ດຫມາຍວHາດEວຍວiທະຍu
ຄ,ມມະນາຄ,ມ
ບ(ນດາລະບຽບ ປະກາດ ຫລRຄ8ສNງໃດໆ ທ6ໃຊEບ(ງຄ(ບເປ(ນການທVວໄປເມRອHໄດEປະກາດໃນລາດຊະກiດຈະນານuເບກສາແລEວ
ໃຫEໃຊEບ(ງຄ(ບໄດE
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ໃຫE ກສທຊ.ຈ(ດໃຫEມ?ການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນຂອງຜ@Eມ?ສHວນໄດEເສຍແລະປະຊາຊ,ນທVວໄປເພ2ອນ8

ຄວາມຄiດເຫ(ນທ6ໄດEມາປະກອບການພiຈາລະນາກHອນອອກລະບຽບ ປະກາດ ຫລRຄ8ສNງ ກHຽວກ(ບການກ8ກ(ບເບiງແຍງແລະການ
ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ທ6ມ ?ຜ ,ນ ໃຊEບ(ງຄ(ບເປ(ນ ການທVວ ໄປແລະ
ກHຽວຂEອງກ(ບການແຂHງຂ(ນໃນການປະກອບກiດຈະການຫRມ?ຜ,ນກະທ,ບຕOປະຊາຊ,ນຢHາງມ?ໄນສ8ຄ(ນ ໂດຍຕEອງໃຫEຂZມ@ນກHຽວກ(ບ
ຄວາມເປ(ນມາ ເຫດຜ,ນ ຄວາມຈ8ເປ(ນ ແລະສະຫລuບສາລະສ8ຄ(ນກHຽວກ(ບເລ2ອງທ6ຈະຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນ ຕະຫລອດຈ,ນ

ປະເດ(ນທ6ຕEອງການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(`ນ ທ(ງນI ໄລຍະເວລາໃນການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນຕEອງບOຫນEອຍກວHາສາມສiບມM ເວQນ
ແຕHໃນກGລະນ?ມ?ເຫດສuກເສ?ນຫລRມ?ຄວາມຈ8ເປ(ນເລNງດHວນ ກສທຊ.ອາດກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາໃນການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນໃຫE
ຫນEອຍກວHາໄລຍະເວລາທ6ກ8ຫນ,ດໄດE
ໃຫEສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຈ(ດເຮ(ດບ(ນທRກສະຫລuບຜ,ນການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນທ6ປະກອບດEວຍຄວາມຄiດເຫ(ນທ6ໄດEຮ(ບມະຕiຫລR
ຜ,ນການພiຈາລະນາຂອງ ກສທຊ.ທ6ມ?ຕOຄວາມຄiດເຫ(ນດNງກHາວ ພEອມທ(ງເຫດຜ,ນແລະແນວທາງໃນການດ8ເນ?ນການຕOໄປ ແລະ
ເຜ?ຍແພHບ(ນທRກດNງກHາວໃນລະບ,ບເຄRອຂHາຍສາລະສ,ນເທດຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.
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ການກ8ຫນ,ດອ(ດຕາຄHາໃຊEຫລRຄHາເຊ2ອມຕOໂຄງຂHາຍ ຄHາທ8ນຽມໃດໆ ຫລRຄHາບGລiການໃນການປະກອບ

ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ຕາມພະລາດຊະບ(ນ ຫຍ(ດ ນIແ ລະຕາມ
ກ,ດຫມາຍວHາດEາຍການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ຫລRຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ໃຫE ກສທຊ.ຄ8ນRງຖRງປະໂຫຍດສາທາລະນະແລະພາລະຂອງຜ@EບGລiໂພກຄວາມສອດຄHອງກ(ບ
ຕLນທRນການໃຫEບGລiການ ຄວາມຄuEມຄHາ ແລະການຈ(ດສ(ນຊ(ບພະຍາກອນທ6ມ?ປະສiດທiພາບດEວຍ
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ໃນການປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຂອງ ກສທຊ. ກສທ.ກທຄ.ຄະນະກ8ມະການອ2ນ ແລະຄະນະອານu

ກ8ມະການທ6ຈ(ດຕQງຂMນຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ຕະຫລອດຈ,ນເລຂາທiການ ກສທຊ.ແລະພະນ(ກງານຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.
ກHຽວກ(ບການພiຈາລະນາຄ8ຂGຫລRຄ8ຮEອງຮຽນທ6ປະຊາຊ,ນຢ2ນຕາມກ,ດຫມຍ ລະບຽບ ຂZບ(ງຄ(ບ ປະກາດ ຫລRສ(ນຍາທ6 ກສທຊ.
ຫລRສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ກ8ກ(ບເອກະສານ ຫາກກ,ດຫມາຍລະບຽບ ຂZບ(ງຄ(ບ ປະກາດ ຫລRສ(ນຍາດNງກHາວບOໄດEກ8ຫນ,ດໄລຍະ
ເວລາໃນການດ8ເນ?ນການໄວEໂດຍສະເພາະໃຫE ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາການດ8ເນ?ນການແລEວແລະປະກາດໃຫEປະຊາຊ,ນຮ@E
ໂດຍທVວໄປ ເລ2ອງໃດທ6ບOໄດEກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາໄວE ຈະຕEອງດ8ເນ?ນການໃຫEແລEວພາຍໃນເວລາບOເກ?ນສiບຫEາມMນ(ບແຕHມMທ6ໄດEຮ(ບ
ເລ2ອງ
ໃນກGລະນ?ທ6 ກສທຊ.ກສທ.ກທຄ.ຄະນະກ8ມະການອ2ນແລະຄະນະອານuກ8ມະການທ6ຈ(ດຕQງຂMນຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດ
ນI ເລຂາທiການ ກສທຊ.ຫລRພະນ(ກງານຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຊEາກວHາທ6ກ8ຫນ,ດຕາມວ(ກຫນ2ງໂດຍບOມ?ເຫດ
ອ(ນສ,ມຄວນ ຫາກກOໃຫEເກ?ດຄວາມເສຍຫາຍແກHບuກຄ,ນໃດ ໃຫEສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຮ(ບຜiດຊ,ດໃຊEຄວາມເສຍຫາຍໃຫEແກHບuກຄ,ນ
ນQນແລະໃຫEຮຽກຮEອງເງ?ນຊ,ດໃຊEຄRນຈາກ ກສທຊ. ກສທ.ກທຄ.ຄະນະກ8ມະການແລະຄະນະອານuກ8ມການທ6ຈ(ດຕQງຂMນຕາມ
ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ເລຂາທiການ ກສທຊ.ຫລRພະນ(ກງານຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຜ@Eເປ(ນຕLນເຫດແຫHງຄວາມຊEານQນ ແລEວແຕH
ກGລະນ? ຫາກຄວາມເສຍຫາຍນQນເກ?ດຈາກການກະທ8ຫລRງ,ດເວQນການກະທ8ດEວຍຄວາມຈ,ງໃຈຫລRປະຫມາດຢHາງຮEາຍແຮງ
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ເພ2ອປະໂຫຍດໃນການຄuEມຄອງຜ@EບGລiໂພກບOໃຫEຖRກເອ,າປຽບຈາກຜ@Eປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ

ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ໃຫE ກສທຊ. ມ?ຫນEາທ6ກວດສອບການດ8ເນ?ນການຂອງຜ@Eປະກອບ
ກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ບOໃຫEມ?ການດ8ເນ?ນການໃດໆໃນປະການທ6
ຫນEາຈະເປ(ນການເອ,າປຽບຜ@EບGລiໂພກ ທ(ງນI ໂດຍໃຫE ກສທຊ.ແຕHງຕQງຄະນະອານuກ8ມະການຂMນສອງຄະນະປະກອບດEວຍຜ@Eທ6ມ?
ຄວາມຮ@E ຄວາມຊHຽວຊານ ແລະປະສ,ບການອ(ນເປ(ນປະໂຫຍດຕOການປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຂອງ ກສທຊ.ໃນການຄuEມຄອງຜ@EບGລiໂພກດEານ
ກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ແລະໃນການຄuEມຄອງຜ@EບGລiໂພກດEານກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມໂດຍ

ໃຫEມ?ອ8ນາດຫນEາທ6ໃນການພiຈາລະນາແລະສະເຫນ?ຄວາມເຫ(ນກHຽວກ(ບເລ2ອງຮEອງຮຽນແລະປະຕiບ(ດຫນEາທ6ອ2ນ ທ(ງນI ຕາມທ6
ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
ໃນກGລະນ?ທ6ຜ@Eປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ ຫລRກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ດ8ເນ?ນ
ການໃດໆໃນປະກາດທ6ຫນEາຈະເປ(ນການເອ,າປຽບຜ@EບGລiໂພກ ໂດຍອາໄສການໃຊEເຄRອຂHາຍຫລRການໂຄສະນາອ(ນມ?ລ(ກສະນະເປ(ນ
ການຄEາກ8ໄລເກ?ນຄວນ ຫລRກOໃຫEເກ?ດຄວາມເດRອດຮEອນລ8ຄານ ບOວHາດEວຍວiທ?ການໃດຕາມຫລ(ກເກນທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດໃຫE
ກສທຊ.ມ?ອ8ນາດສNງລະງ(ບການດ8ເນ?ນການດNງກHາວໄດE
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ເພ2ອປະໂຫຍດໃນການຄuEມຄອງສiດໃນຄວາເປ(ນສHວນຕ,ວແລະເສລ?ພາບຂອງບuກຄ,ນໃນການສ2ສານຖRງ

ກ(ນໂດຍທາງໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ໃຫE ກສທຊ.ມ?ອ8ນາດກ8ຫນ,ດມາດຕະການຄuEມຄອງສiດຂອງຜ@EໃຊEບGລiການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
ກHຽວກ(ບຂZມ@ນສHວນບuກຄ,ນ ສiດໃນຄວາມເປ(ນສHວນໂຕ ແລະເສລ?ພາບໃນການສ2ສານຖRງກ(ນໂດຍທາງໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
ໃນກGລະນ?ທ6ມ?ການກະທ8ຄວາມຜiດໂດຍການດ(ກຮ(ບໄວE ໃຊEປະໂຫຍດ ຫລRເປ?ດເຜ?ຍຂZຄວາມຂHາວສານຫລRຂZມ@ນອ2ນໃດທ6ມ?
ການສ2ສ ານທາງໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ບOຊ ອບດEວ ຍກ,ດ ຫມາຍ ໃຫEຖ Rວ Hາ ກສທຊ.ເປ(ນ ຜ@Eເສຍຫາຍຕາມປະມວນກ,ດ ຫມາຍວiທ ?
ພiຈາລະນາຄວາມອາຍາ
ໃນກGລະນ?ທ6ຜ@EໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມເປ(ນຜ@Eກະທ8ຄວາມຜiດຕາມວ(ກສອງຫລRຮ@EວHາ
ມ?ການກະທ8ຄວາມຜiດຕາມວ(ກສອງ ແຕHເພ?ກເສ?ຍຫລRບOດ8ເນ?ນການຕາມກ,ດຫມາຍພາຍໃນເວລາອ(ນສ,ມຄວນ ໃຫE ກສທຊ.ມ?
ອ8ນາດສNງພ(ກໃຊEຫລRເພ?ກຖອນໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມໄດE
ມາດຕາ 33

ໃຫE ກສທຊ.ມ?ອ8ນາດແຕHງຕQງຄະນະອານuກ8ມະການ ຄະນະເຮ(ດວຽກ ຫລRມອບວຽກໃຫEພະນ(`ກ

ງານເຈLາຫນEາທ6ປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ຫລRຕາມທ6ໄດEຮ(ບມອບຫມາຍໄດE
ອານuກ 8ມະການ ແລະຄະນະເຮ(ດ ວຽກຕEອງບOມ ?ລ(ກ ສະນະຕEອງຫEາມຕາມມາດຕາ 7.ຂ.(1)(2) (3)(4) (5)(6) (7)(8)
(9)(10)ແລະ(11)
ມາດຕາ 34ໃນການປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ໃຫE ກສທຊ.ກສທ.ກທຄ.ແລະຄະນະກ8ມະການຕiດຕາມ
ແລະປະເມ?ນຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກມ?ອ8ນາດສNງຫນHວຍງານຂອງລ(ດຫລRບuກຄ,ນໃດໃຫEຊIແຈEງຂZເທ(ດຈiງ ມາໃຫEຖEອຍຄ8ຫລRສVງ
ເອກະສານຫລ(ກຖານທ6ກHຽວຂEອງເພ2ອປະກອບການພiຈາລະນາໄດE

ຫມວດທ?2
ການກ8ກ(ບເບiງແຍງການປະກອບກiດຈະການ
--------------

ສHວນທ? 1
ຄະນະກ8ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ
-----------------
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ໃຫEມ?ຄະນະກ8ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດຄະນະຫນ2ງ ເອIນໂດຍ

ຫຍZວHາ “ກສທ”ປະກອບດEວຍ
(1)

ປະທານກ8ມະການຫລR ກສທຊ.ແຕHງຕQງຈາກຮອງປະທານ ກສທຊ.

(2)

ກ8ມະການຊ2ງ ກສທຊ.ແຕHງ ຕQງ ຈາກກ8ມະການ ກສທຊ.ທ6ບ OໄດEເປ(ນ ປະທານຫລRຮ ອງປະທານ ກສທຊ.ຈ8ນວນສ6
ຄ,ນ ຊ2ງ ຕEອ ງມ?ກ 8ມະການຕາມມາດຕາ6(3)ຈ8ນວນສອງຄ,ນ ແລະກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(4)ຈ8ນວນຫນ2ງ
ຄ,ນ
ກ8ມະການຕາມວ(ກຫນ2ງຈະເປ(ນ ກທຄ ໃນຂະນະກຍວກ(ນບOໄດE

ໃຫEເລຂາທiການ ກສທຊ.ແຕHງຕQງພະນ(ກງານເຈLາຫນEາທ6ຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເປ(ນເລຂານuການແລະຜ@EຊHວຍເລຂານuການຕາມ
ຄວາມຈ8ເປ(ນ
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ໃຫEນ8ຄວາມໃນມາດຕາ

23ມາໃຊEບ(ງຄ(ບການປະຊuມຂອງ ກສທ.ໂດຍອາuໂລມເວQນແຕHໃນສHວນທ6

ກHຽວກ(ບອ,ງປະຊuມ ຕEອງມ?ກ8ມະການ ກສທ.ມາປະຊuມບOຫນEອຍກວHາຄiງຫນ2ງຂອງຈ8ນວນກ8ມະການ ກສທ.ທ(ງຫມ,ດຈ2ງຈະ
ເປ(ນອ,ງປະຊuມ
ໃນກGລະນ?ທ6ກ8ມະການ ກສທ.ພLນຈາກຕ8ແຫນHງກອHນວາລະ ຖEາຍ(ງມ?ກ8ມະການ ກສທ.ຢ@HບOຫນEອຍກວHາສາມຄ,ນ ໃຫE
ກ8ມະການ ກສທ.ເທVາທ6ເຫລRອຢ@Hປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຕOໄປໄດE
ມາດຕາ 37

ໃຫE ກສທ.ມ?ອ8ນາດຫນEາທ6ປະຕiບ(ດການໃດໆແທນ ກສທຊ.ຕາມມາດຕາ

27(4)(6)

(8)(9) (10)(11) (13)(16)ແລະ(18)ໃນສHວ ນທ6ກ Hຽ ວກ(ບ ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະ
ປະຕiບ(ດຫນEາທ6ອ2ນຕາມທ6 ກສທຊ.ມອບຫມາຍ

ສHວນທ?2
ຄະນະກ8ມະການກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
----------------------ມາດຕາ 38

ໃຫEມ?ຄະນະກ8ມະການກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຄະນະຫນ2ງ ເອIນໂດຍຫຍZວHາ”ກທຄ”ປະກອບ

ດEວຍ
(1)

ປະທານກ8ມະການ ຊ2ງ ກສທຊ.ແຕHງຕQງຈາກຮອງປະທານ ກສທຊ.

(2)

ກ8ມະການ ຊ2ງ ກສທຊ.ແຕHງຕQງຈາກກ8ມະການ ກສທຊ.ທ6ບOໄດEເປ(ນປະທານຫລRຮອງປະທານ ກສທຊ.ຈ8ນວນສ6ຄ,ນ

ຊ2ງຕEອງມ?ກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(3)ຈ8ນວນສອງຄ,ນ ແລະກ8ມະການຕາມມາດຕາ6(4)ຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ
ກ8ມະການຕາມວ(ກຫນ2ງຈະເປ(ນ ກສທ.ໃນຂະນະດຽວກ(ນບOໄດE
ໃຫEເລຂາທ?ການ ກສທຊ.ແຕHງຕQງພະນ(ກງານເຈLາຫນEາທ6ຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເປ(ນເລຂານuການແລະຜ@EຊHວຍເລຂານ@ການຕາມ
ຄວາມຈ8ເປ(ນ
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ໃຫEນ8ຄວາມໃນມາດຕາ

36 ມາໃຊEບ(ງຄ(ບກ(ບການປະຊuມແລະການປະຕiບ(`ດຫນEາທ6ຂອງ ກທຄ.

ໂດຍອານuໂລມ
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ໃ ຫ E ກ ທ ຄ .ມ ?ອ 8 ນ າ ດ ຫ ນ Eາ ທ 6ປ ະ ຕ iບ (ດ ກ າ ນ ໃ ດ ໆ ແ ທ ນ ກ ສ ທ ຊ . ຕ າ ມ ມ າ ດ ຕ າ 27

(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)ແລະ(16)
ໃນສHວ ນທ6ກ Hຽ %ກ(ບ ກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ແລະກiດ ຈະການວiທ ະຍuຄ ,ມ ມະນາຄ,ມ ແລະປະຕiບ (ດ ຫນEາທ6ອ ນ
2 ຕາມທ6
ກສທຊ.ມອບຫມາຍ

ສHວນທ?3
ການກ8ກ(ບກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ
----------------------ມາດຕາ 41

ຜ@Eໃດປະສ,ງຈະໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອກiດຈະການກະຈາຍສຽງຫລRກiດຈະການໂທລະທ(ດຕEອງໄດEຮ(ບໃບ

ອານuຍາດຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI
ການຢ2ນ ຄ8ຂGອ ານuຍ າດ ແລະການອານuຍ າດ ໃຫEເປ(ນ ໄປຕາມຫລ(ກ ເກນ ວiທ ?ກ ານ ແລະເງ2ອ ນໄຂທ6 ກສທຊ.ປະກາດ
ກ8ຫນ,ດ ເວQນແຕHການປະກອບກiດຈະການທາງທuລະກiດໃຫEເປ(ນໄປຕາມທ6ກ8ຫນ,ດໃນວ(ກຫ,ກ
ໃຫEຖRວHາການຢ2ນຄ8ຂGຮ(ບໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມວ(ກຫນ2ງ ເປ(ນການຢ2ນຄ8ຂGອານuຍາດປະກອບກiດຈະການ
ກະຈາຍສຽງຫລRກiດຈະການໂທລະທ(ດຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ
ດEວຍແລະເມ2ອ ກສທຊ.ອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ແລEວໃຫEຖRວHາອານuຍາດໃຫEປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງຫລRກiດຈະການ
ໂທລະທ(ດຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ແລະໃຫEຖRວHາໄດEຮ(ບອານuຍາດ
ໃຫEມ?ແລະໃຊEເຄ2ອງວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມແລະຕQງສະຖານນ?ວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມດEວຍ
ທ(ງນI ສະເພາະໃນສHວນທ6ກHຽວກ(ບເຄ2ອງວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມທ6ລະບuໄວEໃນຄ8ຂGອານuຍາດ
ການອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດຕEອງຄ8ນRງຖRງປະໂປຫຍດສ@ງ
ສuດຂອງປະຊາຊ,ນໃນລະດ(ບຊາດ ລະດ(ບພ@ມມiພາກ ແລະລະດ(ບທEອງຖiນໃນດEານການສRກສາ ວ(ດທະນະທ8 ຄວາມຫມQນຄ,ງຂອງ
ລ(ດ ແລະປະໂຫຍດສາທາລະນະອ2ນ ລວມທ(ງການແຂHງຂ(ນໂດຍເສລ?ຢHາງເປ(ນທ8ແລະຕEອງດ8ເນ?ນການໃນລ(ກສະນະທ6ມ?ການ
ກະຈາຍການໃຊEປະໂຫຍດໂດຍທVວຖRງໃນກiດຈະການດEານຕHາງໆໃຫEເຫມາະສ,ມແກHການເປ(ນຊ(ບພະຍາກອນສ2ສານຂອງຊາດເພ2ອ
ປະໂຫຍດສາທາລະນະ
ເພ2ອປະໂຫຍດໃນການສVງເສ?ມລາຍການວiທະຍuແລະລາຍການໂທລະທ(ດທ6ມ?ເນMອໃນສEາງສ(ນສ(ງຄ,ມຫລRລາຍການສ8
ຫລ(ບເດ(ກນEອຍແລະເຍ,າວະຊ,ນ ໃຫE ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດເງ2ອນໄຂໃນການອານuຍາດໃຫEຜ@Eຮ(ບໃບອານuຍາດຕEອງຈ(ດເວລາໃຫEລາຍການ
ດNງກHາວໄດEອອກອາກາດໃນຊHວງເວລາທ6ເຫມາະສ,ມສ8ຫລ(ບກuHມເປLາຫມາຍ
ໃນກGລະນ?ທ6ເປ(ນການອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອກiດຈະການກະຈາຍສຽງຫລRກiດຈະການໂທລະທ(ດຊ2ງເປ(ນການ
ປະກອບກiດ ຈະການທາງທuລ ະກiດ ຕາມທ6ກ 8ຫນ,ດ ໄວEໃ ນກ,ດ ຫມາຍວHາ ດEວ ຍການປະກອບກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະ
ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ໃຫEໃຊEວiທ ?ຄ(ດ ເລRອກໂດຍວiທ ?ກ ານປະມ@ນ ຄ2ນ ຄວາມຖ6 ທ(ງໃນລະດ(ບຊາດ ລະດ(ບພ@ມ ມiພ າກແລະລະດ(ບ

ທEອງຖiນ ໂດຍໃຫEແຍກກ(ນປະມ@ນໃນແຕHລະ ລະດ(ບ ທ(ງນI ຕາມຫລ(ກເກນ ວiທ?ການ ໄລຍະເວລາແລະເງ2ອນໄຂທ6 ກສທຊ.ປະກາດ
ກ8ຫນ,ດ
ການກ8ຫນ,ດຄuນສ,ມບ(ດຂອງຜ@Eມ?ສiດເຂLາຮHວມປະມ@ນຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມວ(ກທ8ອiດ ໃຫEຄ8ນRງຖRງປະໂຫຍດໃນການຈ(ດສ(ນ
ຊ(ບພະຍາກອນຄ2ນຄວາມຖ6ຢHາງມ?ປະສiດທiພາບແລະເກ?ດຄວາມຄuEມຄHາ ການປEອງກ(ນການຜ@ກຂາດ ການສVງເສ?ມການແຂHງຂ(ນ
ໂດຍເສລ?ຢHາງເປ(ນທ8 ການໃຫEບGລiການຢHາງມ?ປະສiດທiພາບ ພາລະຂອງຜ@EບGລiໂພກແລະການຄuEມຄອງສiດຂອງຜ@EຂGຮ(ບໃບອານuຍາດ
ປະກອບກiດຈະການທາງທuລະກiດລະດ(ບພ@ມມiພາກແລະລະດ(ບທEອງຖiນ
ການອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດທ6ກOໃຫEເກ?ດຫລRອາດເກiດການ
ລ,ບກວນຫລRທ(ບຊEອນກ(ບຄ2ນຄວາມຖ6ທ6ໄດEຮ(ບອານuຍາດຢ@HກHອນແລEວຈະກະທ8ບOໄດE
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ໃຫE ກສທຊ.ມ?ອ 8ນາດກ8ຫນ,ດ ອ(ດ ຕາຄHາ ທ8ນຽມໃບອານuຍ າດຕາມມາດຕາ41ໂດຍແຍກເປ(ນ ຄHາ

ທ8ນຽມໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6 ແລະຄHາທ8ນຽມໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການຊ2ງຕEອງຊ8ລະເມ2ອໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດ
ແລະຕEອງຊ8ລະເປ(ນລາຍປ?ໃນອ(ດຕາທ6ເຫມາະສ,ມກ(ບປະເພຂອງໃບອານuຍາດຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການ
ກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ເວQນແຕHຄHາທ8ນຽມໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອປະກອບກiດຈະການທາງທuລະ
ກiດໃຫEຖRວາH ເງ?ນທ6ໄດEຈາກການປະມ@ນຕາມມາດຕາ41ວ(ກຫ,ກເປ(ນຄHາທ8ນຽມໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ຊ2ງຕEອງຊ8ລະເມ2ອ
ໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດແລະໃຫEນ8ສVງເຂLາກອງທRນຕາມມາດຕາ52
ຄ8ທ8ນຽມໃບອານuຍາດຕາມວ(ກຫນ2ງຊ2ງຕEອງຊ8ລະເປ(ນລາຍປ? ໃຫE ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດໂດຍຄ8ນRງຖRງລາຍຈHາຍໃນການ
ກ8ກ(ບເບiງແຍງການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ແລະການກ8ກ(ບເບiງແຍງການປະກອບກiດຈະການຢHາງມ?ປະສiດທiພາບໃນອ(ດຕາລວມທ(ງ
ຫມ,ດບOເກ?ນຮEອຍລະສອງຂອງລາຍໄດEກHອນຫ(ກຄHາໃຊEຈHາຍຂອງຜ@Eຮ(ບໃບອານuຍາດແລະໃຫEນ8ສVງເປ(ນລາຍໄດEຂອງສ8ນ(ກງານ
ກສທຊ.
ບ(ນດາຫນHວຍງານທ6ໄດEຮ(ບການຍ,ກເວQນບOຕEອງປະຕiບ(ດຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ
ແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດບOວHາທ(ງຫມ,ດຫລRບາງສHວນ ຕEອງເສຍຄHາທ8ນຽມຕາມວ(ກຫນ2ງດEວຍແຕH ກສທຊ.ຈະລ,ດຫຍHອນໃຫE
ຕາມທ6ເຫ(ນສ,ມຄວນກOໄດE ໂດຍຄ8ຖRງຖRງວ(ດຖuປະສ,ງຂອງກiດຈະການຂອງຫນHວຍງານນQນ
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ໃບອານuຍ າດໃຫEໃຊEຄ 2ນ ຄວາມຖ6ເພ2ອ ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ເປ(ນ ສiດ

ສະເພາະຕ,ວຂອງຜ@EໄດEຮ(ບອານuຍາດ ຈະໂອນແກHກ(ນບOໄດE
ຜ@Eໄ ດEຮ (ບ ໃບອານuຍ າດໃຫEໃ ຊEຄ 2ນ ຄວາມຖ6ເ ພ2ອ ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ຕEອ ງປະກອບ
ກiດຈະການດEວຍຕ,ນ ເອງ ຈະມອບການບGລiຫ ານຈ(ດການທ(ງຫມ,ດຫລRບາງສHວນຫລRຍiນ ຍອມໃຫEບuກ ຄ,ນ ອ2ນ ເປ(ນ ຜ@Eມ ?ອ8ນາດ
ປະກອບກiດຈະການແທນບOໄດE ແຕHການໃຫEບuກຄ,ນອ2ນເຊVາເວລາດ8ເນ?ນການບາງຊHວງເວລາອາດກະທ8ໄດEຕາມຫລ(ກເກນ ວiທ?
ການ ແລະເງ2ອນໄຂທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
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ຜ@EໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດຜ@EໃດບO

ໄດEປະກອບກiດຈະການທ6ໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ນQນພາຍໃນໄລຍະເວລາທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດຫລRນ8ຄ2ນຄວາມຖ6ໄປໃຊEໃນກiດຈະການນອກ
ວ(ດຖuປະສ,ງ ຫລRບOປະຕiບ(ດຕາມເງ2ອນໄຂການປະກອບກiດຈະການຄ2ນຄວາມຖ6 ຫລRກະທ8ການອ(ນມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຕາມທ6

ກ8ຫນ,ດ ໃນມາດຕາ27 (11)ແລະ(17)ຫລRບ ບOປ ະຕiບ (ດ ຕາມມາດຕາ43ໃຫE ກສທຊ.ດ8ເນ?ນ ການເພ2ອ ໃຫEມ ?ກ ານແກEໄຂໃຫE
ຖRກຕEອງຫລRມ?ຄ8ສNງເພ?ກຖອນໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ນQນທ(ງຫມ,ດຫລRບາງສHວນ

ສHວນທ?4
ການກ8ກ(ບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
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ຜ@Eໃດປະສ,] ງຈະໃຊEຄ 2ນ ຄວາມຖ6ເພ2ອ ກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ຕEອ ງໄດEຮ (ບ ໃບອານuຍ າດຕາມ

ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ຊ2ງຕEອງດ8ເນ?ນການໂດຍວiທ ?ການປະມ@ນຄ2ນຄວາມຖ6 ທ(ງນI ຕາມຫລ(ກເກນ ວiທ ?ການໄລຍະເວລາແລະ
ເງ2ອນໄຂທ6 ກສທຊ.ປະກາດກ8ຫນ,ດ ໂດຍໃຫEນ8ຄວາມໃນມາດຕາ41ວ(ກສ6 ແລະວ(ກເຈ(ດມາໃຊEບ(ງຄ(ບໂດຍອານuໂລມແລະເງ?ນທ6ໄດE
ຈາກການປະມ@ນເມ2ອຫ(ກຄHາໃຊEຈHາຍແລEວໃຫEສVງເຂLາເປ(ນລາຍໄດEແຜHນດiນ
ໃຫEຖRວHາ ການຢ2ນຄ8ຂGຮ(ບໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມວ(ກຫນ2ງ ເປ(ນການຢ2ນຄ8ຂGອານuຍາດປະກອບກiດຈະການ
ໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມດEວຍແລະເມ2ອ ກສທຊ.ອານuຍາດໃຫEໃຊE
ຄ2ນຄວາມຖ6ແລEວໃຫEຖRວHາອານuຍາດໃຫEປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການ
ໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແລະໃຫEຖRວHາໄດEຮ(ບອານuຍາດໃຫEມ?ແລະໃຊEເຄ2ອງວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມແລະຕQງສະຖານນ?ວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມ
ຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມດEວຍ ທ(ງນIສະເພາະໃນສHວນທ6ກHຽວກ(ບເຄ2ອງວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມທ6ລະບuໄວEໃນຄ8ຂG
ອານuຍາດ
ໃຫE ກສທຊ.ມ?ອ8ນາດກ8ຫນ,ດອ(ດຕາຄHາທ8ນຽມໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແລະຄHາທ8ນຽມຊ2ງຕEອງຊ8ລະເປ(ນລາຍປ?ໂດຍຄ8ນRງຖRງລາຍຈHາຍໃນການກ8ກ(ບເບiງແຍງການ
ໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ແລະການກ8ກ(ບເບiງແຍງການປະກອບກiດຈະການຢHາງມ?ປະສiດທiພາບໃນອ(ດຕາລວມທ(ງຫມ,ດບOເກ?ນຮEອຍລະ
ສອງຂອງລາຍໄດEກ Hອນຫ(ກ ຄHາໃຊEຈHາຍຂອງຜ@Eຮ(ບໃບອານuຍາດແລະໃຫEນ 8ສVງຄHາທ8ນຽມດNງກHາວເປ(ນ ລາຍໄດEຂອງສ8ນ(ກ ງານ
ກສທຊ.
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ໃບອານuຍາດ ໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມເປ(ນສiດສະເພາະຕ,ວຂອງຜ@EໄດEຮ(ບ

ໃບອານuຍາດ ຈະໂອນແກHກ(ນບOໄດE
ຜ@EໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ຕEອງປະກອບກiດຈະການດEວຍຕ,ນເອງ ຈະ
ມອບການບGລiຫານຈ(ດການທ(ງຫມ,ດຫລRບາງສHວນຫລRຍiນຍອມໃຫEບuກຄ,ນອ2ນເປ(ນຜ@Eມ?ອ8ນາດປະກອບກiດຈະການແທນບOໄດE
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ຜ@EໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຜ@EໃດບOໄດEປະກອບ

ກiດຈະການທ6ໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ນQນພາຍໃນໄລຍະເວລາທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ ຫລRນ8ຄ2ນຄວາມຖ6ໄປໃຊEໃນກiດຈະການນອກວ(ດຖu
ປະສ,ງ ຫລRບOປະຕiບ(ດຕາມເງ2ອນໄຂການປະກອບກiດຈະການທ6ໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ຫລRກະທ8ການອ(ນມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຕາມທ6
ກ8ຫນ,ດໃນມາດຕາ27 (11)

ຫລRບOປະຕiບ(ດຕາມມາດຕາ46ໃຫE ກສທຊ.ດ8ເນ?ນການເພ2ອໃຫEມ?ການແກEໄຂໃຫEຖRກຕEອງ

ຫລRມ?ຄ8ສNງເພ?ກຖອນໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ນQນທ(ງຫມ,ດຫລRບາງສHວນ

ຫມວດ3

ແນວທາງການຈ(ດເຮ(ດແຜນ
------------------------------------ມາດຕາ 48

ໃຫEມ?ແຜນແມHບ,ດການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6ຊ2ງຢHາງຫນEອຍຕEອງມ?ລາຍການ ດNງຕOໄປນI

(1) ລາຍລະອຽດກHຽວກ(ບຕາຕະລາງກ8ຫນ,ດຄ2ນຄວາມຖ6ທ(ງຫມ,ດທ6ປະເທດໄທສາມາດນ8ມາໃຊEປະໂຫຍດໄດE
(2)ແນວທາງການດ8ເນ?ນການກHຽວກ(ບຄ2ນຄວາມຖ6ລະຫວHາງປະເທດ
(3)ລາຍລະອຽດກHຽວກ(ບຄ2ນຄວາມຖ6ທ6ກ8ຫນ,ດໃຫEໃຊEໃນກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ກiດຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມແລະກiດຈະການອ2ນ
(4)ແນວທາງໃນການຄRນຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອນ8ໄປຈ(ດສ(ນໃຫມHຫລRການປ(ບປuງການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6
ແຜHນແມHບຟດການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6 ເມ2ອປະກາດໃນລາດຊະກiດຈານuເບກສາແລEວໃຫEໃຊEບ(ງຄ(ບໄດEແລະໃຫEໃຊEເປ(ນ
ຫລ(ກເກນແລະເງ2ອນໄຂເບMອງຕLນໃນການອານuຍາດແລະການດ8ເນ?ນກiດຈະການທ(ງປວງທ6ກHຽວຂEອງກ(ບການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6
ໃຫE ກສທຊ.ຕiດ ຕາມປະເມ?ນ ຜ,ນ ການດ8ເນ?ນ ວຽກຕາມແຜນແມHບ,ດ ການບGລ iຫ ານຈ(ດ ການຄ2ນ ຄວາມຖ6 ແລະຕEອ ງ
ປ(ບປuງແຜນແມHບ,ດດNງກHາວ ເພ2ອປະໂຫຍດໃນການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6ໃຫEມ?ປະສiດທ?ພາບແລະສອດຄHອງກ(ບຄວາມກEາວຫນEາ
ຂອງເທ(ກໂນໂລຊ?ທ6ປHຽນແປງໄປ
ໃນການຈ(ດ ແຜນແມHບ ,ດ ການບGລ iຫ ານຄ2ນ ຄວາມຖ6 ໃຫE ກສທຊ.ຮ(ບ ຟ(ງ ຄວາມຄiດ ເຫ(ນ ຂອງປະຊາຊ,ນ ຜ@Eປ ະກອບ
ກiດຈະການທ6ໃຊEປະໂຫຍດຄ2ນຄວາມຖ6 ແລະຫນHວຍງານຂອງລ(ດທ6ກHຽວຂEອງ ເພ2ອເປ(ນຂZມ@ນປະກອບການພiຈາລະນາດEວຍ ທ(ງນI
ໄລຍະເວລາໃນການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນຕEອງບOຫນEອຍກວHາສາມສiບມM ແລະການຈ(ດເຮ(ດແຜນແມHບ,ດການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6
ໃຫEຄ8ຖRງການໃຊEວຽກດEານຄວາມຫມQນຄ,ງຂອງລ(ດຕາມຄວາມຈ8ເປ(ນ
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ໃນການກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງການປະກອບກiດ ຈະການ ໃຫE ກສທຊ.ຈ(ດ ໃຫEມ ?ແ ຜນແມHບ ,ດ ກiດ ຈະການ

ກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ແລະແຜນແມHບ,ດກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ເພ2ອໃຊEເປ(ນແນວທາງໃນການດ8ເນ?ນ
ການໄລຍະຫEາ ປ? ໂດຍໃນແຜນດNງ ກHາ ວຕEອ ງສອດຄHອ ງກ(ບ ແຜນແມHບ ,ດ ການບGລ iຫ ານຄ2ນ ຄວາມຖ6ແ ລະຢHາ ງຫນEອ ຍຕEອ ງມ?
ແນວທາງການພ(ດທະນາແລະການສVງເສ?ມແຂHງຂ(ນໂດຍເສລ?ຢHາງເປ(ນທ8ລະຫວHາງຜ@Eປະກອບກiດຈະການແນວທາງການອານu
ຍາດໃຫEໃຊEຄ 2ນ ຄວາມຖ6ແ ລະການອານuຍ າດໃຫEປ ະກອບກiດ ຈະການ ໂດຍໃນສHວ ນກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດ ຈະການ
ໂທລະທ(ດ ຕEອງຈ(ດໃຫEພາກປະຊາຊ,ນໄດEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອປະໂຫຍດສາທາລະນະ ແລະບOສະແຫວງກາກ8ໄລໃນທາງທuລະກiດ
ໃນການປະກອບກiດ ຈະການບGລiກ ານຊuມ ຊ,ນ ບOຫ ນEອຍກວHາຮEອຍລະສາວຂອງຄ2ນ ຄວາມຖ6ໃນແຕHລະພMນ ທ6ຂອງການອານuຍ າດ
ປະກອບກiດຈະການ
ໃນການຈ(ດເຮ(ດແຜນແມHບ,ດໃນວ(ກຫນ2ງ ໃຫE ກສທຊ.ຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນຂອງປະຊາຊ,ນຜ@Eປະກອບກiດຈະການ ແລະ
ຫນHວຍງານຂອງລ(ດທ6ກHຽວຂEອງ ເພ2ອເປ(ນແນວທາງໃນການພiຈາລະນາດEວຍ ທ(ງນI ໄລຍະເວລາໃນການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນ
ຕEອງບOຫນEອຍກວHາສາມສiບມM
ໃນກGລະນ?ທ6 ກສທຊ.ວiນiໄສເລ2ອງໃດບOສອດຄHອງກ(ບຄວາມຄiດເຫ(ນຂອງປະຊາຊ,ນ ຜ@EປະກອບກiດຈະການຫລRຫ ນHວຍ
ງານຂອງລ(ດຕາມທ6ປາກ,ດໃນການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນຕາມວ(ກສອງ ກສທຊ.ຕEງອຊIແຈງແລະສະແດງເຫດຜ,ນໃຫEປະຊາຊ,ນ ຜ@E

ປະກອບກiດຈະການ ຫລRຫນHວຍງານຂອງລ(ດຮ@Eປະຊາຊ,ນ ຜ@Eປະກອບກiດຈະການ ຫລRຫນHວຍງານຂອງລ(ດຕາມວ(ກສາມ ຜ@Eໃດ
ເຫ(ນວHາແຜນແມHບ,ດທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດຂ(ດຕOບ,ດບ(ນຍ(ດຂອງລ(ດຖະທ8ມະນ@ນແຫHງລາດຊະອານາຈ(ກໄທ ໃຫEມ?ສiດຟEອງຄະດ?ຕO
ສານປ,ກຄອງໄດEໂດຍໃຫEຖRວາH ແຜນແມHບ,ດດNງກHາວເປ(ນກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການຈ(ດຕQງສານປ,ກຄອງແລະວiທ?ພiຈາລະຂາຄະດຕ
ປ,ກຄອງ
ແຜນແມHບ,ດຕາມວ(ກຫນ2ງ ເມ2ອໄດEປະກາດໃນລາດຊະກiດຈານານuເບກສາແລEວໃຫEຜ@ກພ(ນ ກສທຊແລະຫນHວຍງານຂອງ
ລ(ດທ6ກHຽວຂEອງ
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ເພ2ອປະໂຫຍດໃນການຈ(ດ ໃຫEມ ?ບGລiກ ານໂທະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ພMນ ຖານໂດຍທVວຖRງແລະບGລiກ ານເພ2ອ

ສ(ງຄ,ມຕາມກ,ດຫມາຍວHາດາຍການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ໃຫE ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດແຜນການຈ(ດໃຫEມ?ບGລiການ
ໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມພMນຖານໂດຍທVວຖRງແລະບGລiການເພ2ອສ(ງຄ,ມ ໂດຍໃນແຜນຢHາງຫນEອຍຈະຕEອງກ8ຫນ,ດພMນທ6ແລະກuHມເປLາ
ຫມາຍ ໄລຍະເວລາໃນການດ8ເນ?ນການ ພEອມທ(ງປະມານການຄHາໃຊEຈHາຍທ6ຈະເກ?ດຂMນຈາກການດ8ເນ?ນການດNງກHາວ
ການຈ(ດ ເຮ(ດ ແຜນຕາມວ(ກ ຫນ2ງ ໃຫE ກສທຊ.ຫາລRກ (ບຫນHວຍງານຂອງລ(ດ ອ2ນ ທ6ກ HຽວຂEອງໂດຍຕEອງສອດຄHອງກ(ບ
ນະໂຍບາຍທ6ຄະນະລ(ດຖະມ,ນຕ?ຖະແຫລງໄວEຕOລ(ດຖະສະພາ
ໃຫE ກສທຊ.ປະກາດກ8ຫນ,ດຈ8ນວນຄHາໃຊEຈHາຍທ6ຈະເອIນ ເກ(ບຈາກຜ@EໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມເພ2ອນ8ໄປໃຊEດ8ເນ?ນການສະຫນ(ບສະຫນuນການຈ(ດໃຫEມ?ບGລiການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຕາມວ(ກຫນ2ງທ(ງນI ໂດຍ
ຄ8ຫນ2ງຖRງລາຍໄດEທ6ຜ@EໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດໄດEຮ(ບຈາກການໃຫEບGລiການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
ໃຫE ກສທຊ.ປະກາດກ8ຫນ,ດຈ8ນວນເງ?ນຈາກກ,ງທRນຕາມມາດຕາ

53(4)ທ6ຈ ະນ8ມາສະຫນ(ບ ສະຫນuນ ຜ@EໄດEຮ ບ
(

ໃບອານuຍາດເພ2ອໃຫEສາມາດດ8ເນ?ນການຈ(ດໃຫEມ?ບGລiການດNງກHາວໄດE
ມາດຕາ 51 ເພ2ອສVງເສ?ມໃຫEພາກປະຊາຊ,ນໄດEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມສ(ດສHວນທ6ກ8ຫນ,ດໄວEໃນມາດຕາ49ວ(ກຫນ2ງ ໃຫE
ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດຫລ(ກເກນແລະວiທ?ການໃນການສVງເສ?ມຊuມຊ,ນທ6ມ?ຄວາມພEອມໃຫEເປ(ນຜ@Eທ6ມ?ຄuນສ,ມບ(ດໃນການຂGຮ(ບໃບອານu
ຍາດປະກອບກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງຫລRກ iດ ຈະການໂທລະທ(ດ ປະເພດບGລ iກ ານຊuມ ຊ,ນ ການຫາລາຍໄດE ແລະການ
ສະຫນ(ບສະຫນuນຜ@EປະກອບກiດຈະການບGລiການຊuມຊ,ນທ6ມ?ຄuນນະພາບ ທ(ງນI ໂດຍໃຫEຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນຈາກປະຊາຊ,ນ
ແລະຫນHວຍງານຂອງລ(ດທ6ກHຽວຂEອງ ປະກອບດEວຍ
ລາຍໄດEຂອງຜ@EປະກອບກiດຈະການບGລiການຊuມຊ,ນຕEອງເປ(ນລາຍໄດEຈາກການບGລiຈາກ ການອuດຫນuນສະຖານນ?ຫລRລາຍ
ໄດEທາງອ2ນຊ2ງບOແມHນການໂຄສະຫນາຫລRການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງຫລRກiດຈະການໂທລະທ(ດ
ການສະຫນ(ບສະຫນuນຜ@EປະກອບກiດຈະການບGລiການຊuມຊ,ນທ6ມ?ຄuນນະພາບຕEອງເປ(ນການອuດຫນuນການດ8ເນ?ນການ
ຂອງສະຖານນ?ບOແມHນເປ(ນການສະຫນ(ບສະຫນuນລາຍການໃດໂດຍສະເພາະ ແລະມ?ສ(ດສHວນບOເກ?ນຄiງຫນ2ງຂອງລາຍໄດEທ(ງ
ຫມ,ດ ຂອງຜ@Eປະກອບກiດ ຈະການບGລ iກ ານຊuມ ຊ,ນ ລວມທ(ງຕEອ ງຈ(ດ ໃຫEມ ?ກ ານປະເມ?ນ ຜ,ນ ຄuນ ນະພາບການໃຫEບGລ iກ ານແລະ
ປະສiດທiພາບໃນການໃຊEຈHາຍເງ?ນທ6ໄດEຮ(ບການອuດຫນuນເພ2ອໃຊEປະກອບການພiຈາລະນາຈ(ດສ(ນເງ?ນອuດຫນuນໃນແຕHລະຄາວ

ຫມວດທ?4

ກອງທRນວiທະຍuແລະພ(ດທະນາກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ
ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ເພ2ອປະໂຫຍດສາທາລະນະ
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ໃຫEຈ (ດ ຕQງ ກອງທRນ ຂMນ ໃນສ8ນ(ກ ງານ ກສທຊ. ເອIນ ວHາ”ກອງທRນ ວiໄຈແລະພ(ດ ທະນາກiດ ຈະການ

ກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ເພ2ອປະໂຫຍດສາທາລະນະ”ໂດຍມ?ວ(ດຖuປະສ,ງດNງຕOໄປ
ນI
(1)

ດ8ເນ?ນການໃຫEປະຊາຊ,ນໄດEຮ(ບບGລiການດEານກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະ

ຄ,ມມະນາຄ,ມ ຢHາງຖVວຖRງ ຕະຫລອດຈ,ນສVງເສ?ມຊuມຊ,ນແລະສະຫນ(ບສະຫນuນຜ@EປະກອບກiດຈະການການບGລiການຊuມຊ,ນຕາ
ມາດຕາ51
(2)

ສVງ ເສ?ມ ແລະສະຫ ນ(ບ ສະຫ ນuນ ການພ (ດ ທະນາຊ(ບ ພ ະຍາກອນສ2ສ ານ ການວiໄ ຈແລະການພ (ດ ທະນາດEາ ນ
ກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ລວມທ(ງຄວາມສາມາດໃນການຮ@E

ເທVາທ(ນສ2ເທ(ກໂນໂລຊ?ດEານການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6 ເທ(ກໂນໂລຊ?ສາລະສ,ນເທດ ເທ(ກໂນໂລຊ?ສiງອ8ນວຍຄວາມສະດວກສ8ຫລ(ບຜ@E
ພiການ ຜ@Eສງ
@ ອາຍu ຫລRຜ@EດEອຍໂອກາດ ຕະຫລອດຈ,ນອuດສາຫະກ8ໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ແລະອuດສາຫະກ8ຕOເນ2ອງ
(3)

ສVງເສ?ມແລະສະຫນ(ບສະຫນuນການພ(ດທະນາຊ(ບພະຍາກອນດEານກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ແລະເທ(ກໂນໂລຊ?ສາລະສ,ນເທດ ຕະຫລອດຈ,ນການດ8ເນ?ນການຂອງອ,ງກອນຊ2ງເຮ(ດ
ຫນEາທ6ຈ(ດເຮ(ດມາດຕະຖານທາງຈາລiຍະທ8ຂອງການປະກອບອາຊ?ບຫລRວiຊາຊ?ບຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບ
ກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ

(4)

ສະຫນ(ບ ສະຫນuນ ສVງ ເສ?ມ ແລະຄuEມ ຄອງຜ@Eບ Gລ iໂ ພກດEາ ນກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ

(5)

ສະຫນ(ບສະຫນuນການດ8ເນ?ນການຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍກອງທRນພ(ດທະນາສ2ປອດໄພແລະສEາງສ(ນໂດຍຈ(ດສ(ນເງ?ນ
ໃຫEແກHກອງທRນພ(ດທະນາສ2ປອດໄພແລະສEາງສ(ນ
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ກອງທRນຕາມມາດຕາ52 ປະກອບດEວຍ

(1)

ທRນປະເດ?ມທ6ລ(ດຖະບານຈ(ດສ(ນໃຫE

(2)

ເງ?ນທ6ໄດEຈາກການປະເມ?ນຄ2ນຄວາມຖ6 ຕາມມາດຕາ41ວ(ກຫ,ກ

(3)

ເງ?ນທ6ໄດEຮ(ບການຈ(ດສ(ນຕາມມາດຕາ65ວ(ກສອງ

(4)

ເງ?ນທ?ສVງເຂLາກອງທRນຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະ

ກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
(5)

ເງ?ນ ຄHາ ປ(ບ ໄຫມທາງປ,ກ ຄອງທ6ປ (ບ ໄຫມຕາມພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ນI ແລະຕາມກ,ດ ຫມາຍວHາ ດEວ ຍການປະກອບ
ກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ແລະຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການ ໂ ທ ລ ະ

ຄ,ມມະນາຄ,ມ

(6)

ເງ?ນຫລRຊ(ບສiນທ6ມ?ຜ@EມອບໃຫEເພ2ອສ,ມທ,ບກອງທRນ

(7)

ເງ?ນແລະຊ(ບສiນທ6ໄດEຮ(ບໂອນມາຕາມມາດຕາ91

(8)

ດອກຜ,ນແລະລາຍໄດEຂອງກອງທRນ ລວມທ(ງຜ,ນປະໂຫຍດຈາກຄHາຕອບແທນການໃຊEປະໂຫຍດຈາກການວiໄຈແລະ

ພ(ດທະນາດEານກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ
(9)

ເງ?ນແລະຊ(ບສiນອ2ນທ6ຕ,ກເປ(ນຂອງກອງທRນ
ເງ?ນກອງທRນຕາມ(4)ແລະ(7)ໃຫEໃຊEໄດEສະເພາະເພ2ອວ(ດຖuປະສ,ງຕາມມາດຕາ52(1)
ເງ?ນ ກອງທRນ ຕາມ(4)ທ6ໄດEຮ (ບ ຈາກກiດ ຈະການໄດໃຫEໃຊEສ ະເພາະເພ2ອ ກiດ ຈະການນQນ ເວQນ ແຕHເງ?ນ ທ6ໄດEຮ (ບ ຈາກ

ກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ ໃຫEໃຊEເພ2ອກiດຈະການກະຈາຍສຽງຫລRກiດຈະການ
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ໂທລະທ(ດກOໄດE

ໃຫEມ?ຄະນະກ8ມະການບGລiຫານກອງທRນຄະນະຫນ2ງ ປະກອບດEວຍ

(1)

ປະຊາຊ,ນ ກສທຊ.ເປ(ນປະທານກ8ມະການ

(2)

ປະຫລ(ດ ສ8ນ(ກ ງານນາຍຍ,ກ ລ(ດ ຖະມ,ນ ຕ? ເລຂາທiກ ານຄະນະກ8ມະການພ(ດ ທະນາການເສດຖະກiດ ແລະສ(ງ ຄ,ມ
ແຫHງ ຊາດ ອະທiບ Gດ ກ
? ,ມ ບ(ນ ຊ?ກ າງ ແລະຜ@Eອ 8ນວຍການສ@ນ ເທ(ກ ໂນໂລຊ?ອ iເລ(ກ ໂທນiກ ແລະຄອມພiວ ເຕIແ ຫHງ ຊາດ
ເປ(ນກ8ມະການໂດຍຕ8ແຫນHງ

(3)

ຜ@Eຊ ,ງ ຄuນ ນະວuດ ທ6ມ ?ຄ ວາມຮ@Eແ ລະປະສ,ບ ການດEາ ນການພ(ດ ທະນາບuກ ຄະລາກອນແລະວiຊ າຊ?ບ ສ2ກ ະຈາຍສຽງ
ຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ ແລະສ2ໂທລະທ(ດຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ ຊ2ງກ8ມະການຕາມ(1)ແລະ(2) ເປ(ນຜ@Eຄດ
( ເລRອກ

(4)

ຜ@Eຊ ,ງ ຄuນ ນະວuດ ທ6ມ ?ຄ ວາມຮ@Eແ ລະປະສ,ບ ການດEາ ນການໃຫEບ Gລ iກ ານໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ພMນ ຖານຢHາ ງທVວ ຖRງ ຫລR
ໃນພMນ ທ6ຫ Hາ ງໄກ ລວມທ(ງ ການໃຫEບ Gລ iກ ານໃນດEາ ນໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ແກHຜ @Eດ Eອ ຍໂອກາດຊ2ງ ກ8ມະການຕາມ
(1)ແລະ(2)ເປ(ນຜ@Eຄ(ດເລRອກຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ

(5)

ຜ@Eຊ,ງຄuນນະວuດທ6ມ?ຄວາມຮ@Eແລະປະສ,ບການດEານການຄuEມຄອງສiດຂອງຜ@EບGລiໂພກຫລRການສVງເສ?ມສiດແລະ ເສລ?ພ າບ

ຂອງປະຊາຊ,ນ ຊ2ງກ8ມະການຕາມ (1)ແລະ(2)ເປ(ນຜ@Eຄ(ດເລRອກຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ
(6)

ຜ@Eຊ,ງຄuນນະວuດທ6ມ?ຄວາມຮ@Eແລະປະສ,ບການດEານການສVງເສ?ມແລະຄuEມຄອງສiດຂອງຜ@Eພiການແລະຜ@EດEອຍ

ໂອ ກ າດ

ຊ2ງກ8ມະການຕາມ(1)ແລະ(2)ເປ(ນຜ@ຄ
E (ດເລRອກຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ
ໃຫEເລຂາທiການ ກສທຊ.ເປ(ນກ8ມະການ ແລະເລຂານuການ ແລະໃຫEເລຂາທiການ ກສທຊ.ແຕHງຕQງພະນ(ກງານຂອງ
ສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເປ(ນຜ@EຊHວຍເລຂານuການ
ກ8ມະການຕາມວ(ກຫນ2ງແລະ(3)(4)(5)ແລະ(6)ຕEອງບOມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຕາມມາດຕາ

7 1 (1) (2) (3)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)ແລະ(11)ແລະມ?ວາລະການດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງຄາວລະສາມປ?ແລະອາດໄດEຮ(ບການແຕHງຕQງອ?ກໄດE ແຕH
ຈະດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງຕiດຕOກ(ນເກ?ນສອງວາລະບOໄດE
ໃຫEນ8ມາດຕາ23 ມາໃຊEບ(ງຄ(ບກ(ບການປະຊuມຂອງຄະນະກ8ມະການບGລiຫານກອງທRນໂດຍອານuໂລມ
ມາດຕາ 55ຄະນະກ8ມະການບGລiຫານກອງທRນມ?ອ8ນາດຫນEາທ6ໃນການບGລiຫານກອງທRນແລະສະເຫນ?ຄວາມເຫ(ນກHຽວກ(ບ
ການຈ(ດສ(ນເງ?ນກອງທRນເພ2ອໃຊEຈHາຍຕາມວ(ດຖuປະສ,ງຕາມມາດຕາ52ຕO ກສທຊ.ເພ2ອພiຈາລະນາໃຫEຄວາມເຫ(ນຊອບ ໃນກGລະນ?

ກສທຊ.ມ?ຄວາມເຫ(ນແຕກຕHາງຈາກຄະນະກ8ມະການບGລiຫານກອງທRນ ກສທຊ.ຕEອງໃຫEເຫດຜ,ນປະກອບການພiຈາລະນາໄວE
ດEວຍ
ໃຫEຄະນະກ8ມະການບGລiຫານກອງທRນເປ?ດເຜ?ຍລາຍລະອຽດກHຽວກ(ບການຈ(ດສ(ນເງ?ນກອງທRນ ແລະການດ8ເນ?ນການ
ຕາມວ(ກຫນ2ງໃຫEປະຊາຊ,ນຮ@EຜHານທາງສ2ອiເລ(ກໂທນiກຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ. ໂດຍຕEອງສະແດງຂZມ@ນກHຽວກ(ບຜ@Eທ6ຂGແລະຜ@Eທ6ໄດE
ຮ(ບການຈ(ດສ(ນເງ?ນຈາກກອງທRນແລະຈ8ນວນເງ?ນທ6ໄດEຮ(ບຈາກການຈ(ດສ(ນທ(ງຫມ,ດດEວຍ
ການເກ(ບຮກສາ ການໃຊEຈHາຍ ການຈ(ດເຮ(ດບ(ນຊ?ແລະລະບ,ບບ(ນຊ? ໃຫEເປ(ນໄປຕາມລະບຽບທ6ຄະນະກ8ມະການບGລiຫານ
ກອງທRນກ8ຫນ,ດ

ຫມວດທ?5
ສ8ນ(ກງານຄະນະກ8ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ
ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດ
--------------------ມາດຕາ 56

ໃຫEມ?ສ8ນ(ກງານຄະນະກ8ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການ

ໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດ ເອIນໂດຍຫຍZວHາ”ສ8ນ(ກງານ ກສທຊ”ມ?ຖານະເປ(ນຫນHວຍງານຂອງລ(ດທ6ບOເປ(ນສHວນລາດຊະ
ການຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍລະບຽບບGລiຫານລາດຊະການແຜHນດiນແລະບOເປ(ນລ(ດວiສາຫະກiດຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍວiທ?ການ
ງ,ບປະມານຫລRກ,ດຫມາຍອ2ນ ແລະຢ@HພາຍໃຕEການກ8ກ(ບເບiງແຍງຂອງປະທານກ8ມະການ
ກiດຈະການຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ບOຢ@HພາຍໃຕEບ(ງຄ(ບແຫHງກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການຄuEມຄອງແຮງງານ ກ,ດຫມາຍວHາດEວຍແຮງ
ງານສ8ພ(ນ ກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກ(ນສ(ງຄ,ມແລະກ,ດຫມາຍວHາດEວຍເງ?ນທ,ດແທນ
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ໃຫEສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ມ?ອ8ນາດຫນEາທ6ດNງຕOໄປນI

(1)

ຮ(ບຜiດຊອບໃນການຮ(ບແລະຈHາຍເງ?ນລາຍໄດEຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.

(2)

ຈ(ດເຮ(ດງ,ບປະມານລາຍຈHາຍປະຈ8ປ?ຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເພ2ອສະເຫນ? ກສທຊ.ອານuມ(ດໂດຍລາຍຈHາຍ

ປະຈ8ປ?

ຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ໃຫEຫມາຍຄວາມລວມຖRງລາຍຈHາຍໃດໆອ(ນກHຽວກ(ບການດ8ເນ?ນການຕາມ ອ 8 ນ າ ດ ຫ ນ Eາ ທ 6ຂ ອ ງ
ກສທຊ. ກສທ.ກທຄ.ແລະສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.
(3)

ກວດສອບແລະຕiດຕາມການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6

(4)

ຮ(ບ ແລະພ iຈ າລະນ າເລ2ອ ງຮEອ ງຮຽນ ກ Hຽ ວກ (ບ ກ ານ ໃຊEຄ 2ນ ຄວາມ ຖ 6 ກ ານ ປະກ ອບກ iດ ຈະກ ານ ກ ະຈາຍສຽງ
ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ເພ2ອກວດສອບແລະແກEໄຂບ(ນຫາຫລRສະເຫນ?

ຄ ວ າມ

ເຫ(ນຕO ກສທຊ.ເພ2ອພiຈາລະນາຕາມຫລ(ກການທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
(5)

ສ Rກ ສ າລ ວບລ ວມ ແ ລ ະວiເ ຄ າະຂ Zມ @ນ ກ Hຽ ວກ (ບ ຄ 2ນ ຄ ວາມ ຖ 6 ກ ານ ໃຊ Eຄ 2ນ ຄ ວາມ ຖ 6 ກ ານ ປະກ ອ ບກ iດ ຈ ະກ ານ
ກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ

(6)

ຮ(ບຜiດຊອບວຽກທuລາການຂອງ ກສທຊ.ກສທ.ກທຄ.ແລະຄະນະກ8ມະການບGລiຫານກອງທRນ

(7)

ປະຕiບ(ດການອ2ນຕາມທ6 ກສທຊ.ກສທ.ແລະ ກທຄ.ມອບຫມາຍ
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ໃຫE ກສທຊ.ມ?ອ8ນາດອອກລະບຽບຫລRປະກາດກHຽວກ(ບການບGລiຫານວຽກທVວໄປ ການບGລiຫານວຽກ

ບuກຄ,ນ ການງ,ບປະມານ ການເງ?ນແລະຊ(ບສiນ ແລະການດ8ເນ?ນການອ2ນຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ໂດຍໃຫEລວມຖRງເລ2ອງດNງຕG
ໄປນIດEວຍ
(1)

ການແບHງສHວນວຽກພາຍໃນຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ. ແລະຂອບເຂດຫນEາທ6ຂອງສHວນວຽກດNງກHາວ

(2)

ການກ8ຫນ,ດ ຕ8ແຫນHງ ອ(ດ ຕາເງ?ນ ເດRອ ນ ແລະຄHາ ຕອບແທນອ2ນ ຂອງເລຂາທiກ ານ ກສທຊ.ພະນ(ກ ງານແລະ
ລ@ກ ຈEາ ງຂອງສ8ນ(ກ ງານ ກສທຊ.ຕະຫລອດຈ,ນ ຄHາ ຕອບແທນແລະຄHາ ໃຊEຈ Hາ ຍຂອງກ8ມະການອ2ນ ແລະອານu
ກ8ມະການຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI

(3)

ການຄ(ດ ເລRອ ກຫ ລRກ ານປະເມ?ນ ຄວາມຮ@Eຄ ວາມສາມາດເພ2ອ ປະໂຫ ຍດໃນການບ(ນ ຈuແ ລະແຕHງ ຕQງ ໃຫ Eດ 8ລ,ງ
ຕ8ແຫນHງ ຫລRການເລ2ອນຂQນເງ?ນເດRອນ ຫລ(ກເກນການຕOສ(ນຍາຈEາງ ແລະການຈHາຍເງ?ນຊ,ດເຊ?ຍກGລະນ?ເລ?ກຈEາງ

ເນ2ອງຈາກບOຜHານການປະເມ?ນ
(4)

ການບGລiຫານວຽກບuກຄ,ນ ລວມຕະຫລອດທ(ງການດ8ເນ?ນການທາງວiໄນ ການອuທອນ ແລະຮEອງທuກ

(5)

ການຮ(ກສາການແທນແລະການປະຕiບ(ດການແທນ

(6)

ການກ8ຫນ,ດເຄ2ອງແບບແລະການແຕHງກາຍຂອງພະນ(ກງານແລະລ@ກຈEາງຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.

(7)

ການຈEາງແລະການແຕHງຕQງບuກຄ,ນເພ2ອເປ(ນຜ@EຊHຽວຊານຫລRເປ(ນຜ@Eຊ8ນານການສະເພາະດEານອ(ນຈະເປ(ນ

ປະໂຫຍດ

ຕOການປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຂອງ ກສທຊ.ລວມທ(ງອ(ດຕາຄHາຕອບແທນການຈEາງ
(8)

ການບGລiຫານຈ(ດການແລະງ,ບປະມານ ຊ(ບສiນ ແລະການພ(ດສະດuຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.

(9)

ການຈ(ດສະຫວ(ດດ?ການຫລRການສ,ງເຄາະອ2ນ
ລະບຽບຫລRປະກາດຕາມວ(ກຫນ2ງ ໃຫEປະທານກ8ມະການເປ(ນຜ@Eລ,ງນາມ ແລະເມ2ອໄດEປະກາດໃນລາດຊະກiດຈານuເບກ

ສາແລEວໃຫEໃຊEບ(ງຄ(ບໄດE
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ໃຫEສ 8ນ(ກ ງານ ກສທຊ. ເປ?ດ ເຜ?ຍ ຂZມ @ນ ກHຽ ວກບການດ8ເນ?ນ ວຽກຂອງ ກສທຊ.ແລະສ8ນ(ກ ງານ

ກສທຊ.ໃຫEປະຊາຊ,ນຮ@Eທາງລະບ,ບເຄRອຂHາຍສາລະສ,ນເທດ ຫລRວiທ?ການອ2ນທ6ເຫ(ນສ,]ມຄວນໂດຍຢHາງຫນEອຍຕEອງເປ?ດເຜ?ຍຂZມ@ນ
ດNງຕOໄປນI
(1)

ໃບອານuຍາດກiດຈະການຂອງຜ@EໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດທuກຄ,ນ ພEອມທ(ງເງ2ອນໄຂທ6ກ8ຫນ,ດ

(2)

ລາຍໄດEຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຕາມມາດຕາ

(3)

ລາຍຈHາຍສ8ຫລ(ບການດ8ເນ?ນວຽກຂອງ ກສທຊ.ແລະສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເປ(ນລາຍເດRອນໂດຍສະຫລuບ

(4)

ລາຍລະອຽດຂອງອ(ດຕາຄHາຕອບແທນກ8ມະການ ກສທ.ກທຄ.ອານuກ8ມະການແລະທ6ປRກສາຕHາງໆເປ(ນລາຍ ບuກຄ,ນ

(5)

ຜ,ນການສRກສາວiໄຈແລະຜ,ນງານອ2ນໆທ6ວHາຈEາງໃຫEຫນHວຍງານພາຍນອກດ8ເນ?ນການ

(6)

ລາຍການເລ2ອ ງຮEອ ຍຮຽນ ຄວາມຄRບ ຫນEາແລະຜ,ນ ການພiຈ າລະນາເລ2ອ ງຮEອ ງຮຽນຂອງຜ@Eບ Gລ ii ໂພກແລະຜ@Eຮ (ບ ໃບ
ອານuຍາດແລະຈ8ນວນເລ2ອງທ6ຍ(ງຄEາງພiຈາລະນາ

65ເປ(ນລາຍເດRອນໂດຍສະຫລuບ

(7)

ລາຍລະອຽດຂອງຜ,ນການຈ(ດຊMຈ(ດຈEາງຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ແລະສ(ນຍາຕHາງໆ ທ6ກHຽວຂEອງ
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ໃຫEສ 8ນ(ກ ງານ ກສທຊ.ມ?ເ ລຂາທiກ ານ ກສທຊ.ຄ,ນ ຫນ2ງ ຮ(ບ ຜiດ ຊອບການປະຕiບ (ດ ວຽກຂອງ

ສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຂMນຕ,ງຕOປະທານກ8ມະການ ແລະເປ(ນຜ@Eບ(ງຄ(ບບ(ນຊາພະນ(ກງານແລະລ@ກຈEາງຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.
ໃນກiດ ຈະການຂອງສ8ນ(ກ ງານ ກສທຊ.ທ6ກ Hຽ ວກ(ບ ບuກ ຄ,ນ ພາຍນອກ ໃຫEເລຂາທiກ ານ ກສທຊ.ເປ(ນ ຜ@Eແ ທນຂອງ
ສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເພ2ອການນIເລຂາທiການ ກສທຊ.ຈະມອບອ8ນາດໃຫEບuກຄ,ນໃດປະຕiບ(ດວຽກສະເພາະຢHາງແທນກOໄດE ທ(ງນI
ຕາມລະບຽບທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ ໂດຍປະກາດໃນລາດຊະກiດຈານuເບກສາ ລະບຽບດNງກHາວຈະກ8ຫນ,ດໃນລ(ກສະນະບ(ງຄ(ບໃຫE
ເລຂາທiການ ກສທຊ.ຕEອງມອບອ8ນາດໃຫEບuກຄ,ນໃດບOໄດE
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ໃຫ Eປ ະທານກ8ມະການ ໂດຍຄວາມເຫ (ນ ຊອບຂອງ ກສທຊ.ເປ(ນ ຜ@Eແ ຕHງ ຕQງ ແລະຖອດຖອນ

ເລຂາທiການ ກສທຊ.
ເລຂາທiການ ກສທຊ.ຕEອງມ?ອາຍuບOຕHUກວHາສາມສiບຫEາປ?ບGລiບ@ນໃນມMແຕHງຕQງແລະຕEອງມ?ຄuນສ,ມບ(ດແລະບOມ?ລ(ກສະນະ
ຕEອງຫEາມຕາມມາດຕາ7ລວມທ(ງຄuນສ,ມບ(ດອ2ນຕາມທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
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ເລຂາທiການ ກສທຊ.ມ?ວາລະການດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງຄາວລະຫEາປ?ນ(ບແຕHມMທ6ໄດEຮ(ບແຕHງຕQງແລະອາດ

ໄດEຮ(ບແຕHງຕQງອ?ກໄດE ແຕHຈະດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງຕiດຕOກ(ນເກ?ນສອງວາລະບOໄດE
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ນອກຈາກການພLນ ຈາກຕ8ແຫນHງ ຕາມວາລະຕາມມາດຕາ62ເລຂາທiກ ານ ກສທຊ.ພLນ ຈາກ

ຕ8ແຫນHງເມ2ອ
(1)

ຕາຍ

(2)

ມ?ອາຍuຄ,ບຫ,ກສiບປ?ບGລiບ@ນ

(3)

ລາອອກ

(4)

ເປ(ນບuກຄ,ນລLມລະລາຍ

(5)

ໄດEຮ(ບໂທດຕiດຄuກໂດຍຄ8ພiພາກສາຖRງທ6ສuດໃຫEຕiດຄuກ

(6)

ຂາດຄuນສ,ມບ(ດຫລRມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຕາມມາດຕາ61ວ(ກສອງ

(7)

ກສທຊ.ມ?ມ ະຕiດ Eວ ຍຄະແນນສຽງບOຫ ນEອ ກວHາ ສອງໃນສາມຂອງຈ8ນວນກ8ມະການທ(ງ ຫມ,ດ ໃຫEອ ອກຈາກ
ຕ8ແຫນHງເພາະບ,ກພHອງຕOຫນEາທ6 ມ?ຄວາມປະພRດເສ2ອມເສຍ ຫຍHອນຄວາມສາມາດ ຫລRບOສາມາດປະຕiບ(ດ ຫນEາທ6ໄດE
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ໃຫEເລຂທiກ ານ ກສທຊ.ແລະພະນ(ກ ງານຂອງສ8ນ(ກ ງານ ກສທຊ.ເປ(ນ ເຈLາ ຫນEາ ທ6ຂ ອງລ(ດ ຕາມ

ກ,ດຫມາຍປະກອບລ(ດຖະທ8ມະນ@ນວHາດEວຍການປEອງກ(ນແລະປາບປາມການທuດຈະຫລiດ
ພະນ(ກງານຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຕEອງມ?ຄuນສ,ມບ(ດແລະບOມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຕາມລະບຽບທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
ແລະຕEອງບOເປ(ນກ8ມະການ ຜ@Eຈ(ດການ ຜ@EບGລiຫານ ທ6ປRກສາ ພະນ(ກງານ ຜ@EຖRຫuEນ ຫລRຫuEນສHວນໃນບGລiສ(ດຫລRຫEາງຫuEນສHວນຫລR
ນiຕ iບ uກ ຄ,ນ ອ2ນ ໃດບ(ນ ດາທ6ປ ະກອບທuລ ະກiດ ດEາ ນກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ຫລRກ iດ ຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມ

ໃຫEເລຂາທiການ ກສທຊ.ເປ(ນຜ@Eດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງລະດ(ບສ@ງຕາມກ,ດຫມາຍປະກອບລ(ດຖະທ8ມະນ@ນວHາດEວຍການປEອງ
ກ(ນແລະປາບປາມການທuດຈະຫລiດ
ໃນການປະຕiບ (ດ ຫນEາ ທ6ຕ າມພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ນI ໃຫEເລຂາທiກ ານ ກສທຊ.ແລະພະນ(ກ ງານເຈLາ ຫນEາ ທ6ເປ(ນ ເຈLາ
ພະນ(ກງານຕາມປະມວນກ,ດຫມາຍອາຍາ
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(1)

ລາຍໄດEຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ມ?ດNງຕOໄປນI

ຄHາທ8ນຽມໃບອານuຍາດໃຫEໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ແລະຄHາທ8ນຽມໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການຕາມາດຕາ42

ວ (ກ ສ ອ ງ

ແລະມາດຕາ45ວ(ກສາມ
(2)

ລ າຍ ໄດ Eຫ ລ Rຜ ,ນ ປະໂຫ ຍ ດ ອ (ນ ໄດ Eມ າຈ າກ ກ ານ ດ 8ເນ ?ນ ວຽກ ງານ ຕ າມ ອ 8ນ າດ ຫ ນ Eາ ທ 6ຂ ອ ງ ກ ສ ທ ຊ .ແ ລ ະ

ສ8ນ(ກງານກສທຊ.
(3)

ລາຍໄດEຈາກຊ(ບສiນຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.

(4)

ເງ?ນ ແລະຊ(ບສiນ ທ6ມ ?ຜ @EບGລ iຈ າກໃຫEແ ກHສ 8ນ(ກ ງານ ກສທຊ.ຕາມລະບຽບທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ ເພ2ອ ໃຊEໃນການດ8ເນ?ນ
ວຽກຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.

(5)

ເງ?ນອuດຫນuນທVວໄປທ6ລ(ດຖະບານຈ(ດສ(ນໃຫE
ລາຍໄດEຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຕາມ(1)ແລະ(2)ເມ2ອໄດEຫ(ກລາຍຈHາຍສ8ຫລ(ບການດ8ເນ?ນວຽກຢHາງມ?ປະສiດທiພາບ

ຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຄHາພາລະຕHາງໆທ6ຈ8ເປ(ນ ເງ?ນທ6ຈ(ດສ(ນເພ2ອສ,ມທ,ບກອງທRນມາດຕາ

52ແລະກອງທRນ ພ(ດ ທະນາ

ເທ(ກໂນໂລຊ?ເພ2ອການສRກສາຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການສRກສາແຫHງຊາດຫລRເທVາໃດໃຫEນ8ສVງເປ(ນລາຍໄດEແຜHນດiນ
ໃນກGລະນ?ລາຍໄດEຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ມ?ຈ8ນວນບOພGສ8ຫລ(ບຄHາໃຊEຈHາຍໃນການດ8ເນ?ນວຽກຢHາງມ?ປະສiດທiພາບ
ຂອງສ8ນ(ກ ງານ ກສທຊ.ລວມທ(ງ ຄHາ ພາລະຕHາ ງໆທ6ຈ 8ເປ(ນ ແລະບOສ າມາດຫາເງ?ນ ຈາກແຫລHງ ອ2ນ ໄດEລ (ດ ຈະຈ(ດ ສ(ນ ເງ?ນ
ງ,ບປະມານແຜHນດiນໃຫEແກHສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເທVາຈ8ນວນທ6ຈ8ເປ(ນ
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ເພ2ອປະໂຫຍດໃນການຈ(ດສ(ນເງ?ນງ,ບປະມານແຜHນດiນໃຫEແກHສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຕາມມາດຕາ65

ວ(ກ ສາມ ໃຫEສ 8ນ(ກ ງານ ກສທຊ.ສະເຫນ?ງ ,ບ ປະມານລາຍຈHາ ຍຂອງປ?ງ ,ບ ປະມານທ6ຂ Gຄ ວາມສະຫນ(ບ ສະຫນuນ ຕOຄ ະນະ
ລ(ດຖະມ,ນຕ? ເພ2ອຈ(ດສ(ນເງ?ນອuດຫນuນທVວໄປຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ໄວEໃນຮHາງພະລາດຊະບ(ນຍ(ດງ,ບປະມານລາຍຈHາຍປະຈ8ປ?
ຫລRຮHາງພະລາດຊະບ(ນຍ(ດງ,ບປະມານລາຍຈHາຍເພ6ມເຕ?ມ ແລEວແຕHກGລະນ? ໃນການນIຄະນະລ(ດຖະມ,ນຕ?ອາດເຮ(ດຄວາມເຫ(ນ
ກHຽວກ(ບການຈ(ດສ(ນງ,ບປະມານຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ໄວEໃນລາຍງານການສະເຫນ?ຮHາງພະລາດຊະບ(ນຍ(ດງ,ບປະມານລາຍ
ຈHາຍປະຈ8ປ?ຫລRຮHາງພະລາດຊະບ(ນຍ(ດງ,ບປະມານລາຍຈHາຍເພ6ມເຕ?ມດEວຍກOໄດEແລະໃນການພiຈາລະນາຮHາງພະລາດຊະບ(ນຍ(ດ
ງ,ບປະມານລາຍຈHາຍປະຈ8ປ?ຫລRພະລາດຊະບ(ນຍ(ດງ,ບປະມານລາຍຈHາຍເພ6ມເຕ?ມ ສະພາຜ@EແທນລາດຊະດອນຫລRວuດທiສະພາ
ອາດຂGໃຫEເລຂາທiການ ກສທຊ.ເຂLາຊIແຈງເພ2ອປະກອບການພiຈາລະນາໄດE
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ບ(ນດາອາສ(ງຫາລiມມະຊ(ບທ6ສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ໄດEມາໂດຍການຊMຫ ລRແລກປHຽນຈາກລາຍໄດEຂອງ

ສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຕາມມາດຕາ65 (1)(2)ຫລR(3)ຫລR ທ6ມ?ຜ@EບGລiຈາກໃຫEຕາມ(4)
ໃຫEເປ(ນກ8ມະສiດຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.

ອາສ(ງຫາລiມມະຊ(ບທ6ເປ(ນລາດພ(ດສະດuຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍລາດພ(ດສະດuທ6ຢ@Hໃນຄວາມຄອບຄອງຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.
ໃຫEສ 8ນ(ກ ງານ ກສທຊ.ມ?ອ 8ນາດໃນການປ,ກ ຄອງ ເບiງແຍງ ບ8ລuງຮ(ກ ສາ ໃຊE ແລະຈ(ດ ຫາຜ,ນ ປະໂຫຍດໄດE ຕາມລະບຽບທ6
ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
ຊ(ບສiນຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ບOຢ@Hໃນຄວາມຮ(ບຜiດຊອບແຫHງການບ(ງຄ(ບຄະດ?
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ການບ(ນຊ?ຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ໃຫEຈ(ດເຮ(ດຕາມຫລ(ກສາກ,ນຕາມມາດຕະຖານຂອງສະພາຜ@Eສອບ

ບ(ນຊ? ແລະຕEອງຈ(ດໃຫEມ?ການກວດສອບພາຍໃນກHຽວກ(ບການເງ?ນ ການບ(ນຊ? ແລະການພ(ດສະດuຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຕາມ
ລະບຽບທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
ໃນການກວດສອບພາຍໃນຕາມວ(ກຫນ2ງ ໃຫEມ?ຄະນະກ8ມະການກວດສອບພາຍໃນຈ8ນວນບOຫນEອຍກວHາສາມຄ,ນແລະ
ບOເກ?ນຫEາຄ,ນ ຊ2ງ ກສທຊ.ແຕHງຕQງຈາກຜ@Eຊ,ງຄuນນະວuດຊ2ງມ?ຄວາມຮ@Eຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບພາຍໃນແລະມ?ຄuນສ,ມບ(ດ
ແລະບOມ?ລ(ກສະນະຕEອງຫEາມຕາມມາດຕາ7ແລະມາດຕາ8ແລະໃຫEສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຈ(ດໃຫEມ?ເຈLາຫນEາທ6ຜ@Eກວດສອບພາຍໃນ
ມ?ຈ8ນວນຕາມສ,ມຄວນຂMນກວດຕOຄະນະກ8ມະການກວດສອບພາຍໃນ ເພ2ອເຮ(ດຫນEາທ6ຊHວຍຄະນະກ8ມະການກວດສອບພາຍ
ໃນການດ8ເນ?ນການຕາມອ8ນາດຫນEາທ6
ໃຫEຄະນະກ8ມະການກວດສອບພາຍໃນມ?ອiສະຫລໃນການປະຕiບ(ດຫນEາທ6 ແລະໃຫE ກສທຊ.ເລຂາທiການ ກສທຊ.ແລະ
ພະນ(ກງານຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ອ8ນວຍຄວາມສະດວກແກHຄະນະກ8ມະການກວດສອບພາຍໃນແລະເຈLາຫນEາທ6ຜ@Eກວດ
ສອບພາຍໃນຕາມທ6ຮEອງຂG
ໃຫEຄະນະກ8ມະການກວດສອບພາຍໃນແຈEງຜ,ນການກວດສອບຕO ກສທຊ.ທuກຫນ2ງຮEອຍແປດສiບມM
ວາລະການດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງ ການພLນຈາກຕ8ແຫນHງ ແລະການປະຊuມຂອງຄະນະກ8ມະການກວດສອບພາຍໃນໃຫE
ເປ(ນໄປຕາມລະບຽບທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
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ໃຫEສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຈ(ດເຮ(ດງ,ບດuນ ງ,ບການເງ?ນ ແລະບ(ນຊ?ເຮ(ດການສVງຜ@Eສອບບ(ນຊ?ພາຍໃນຫ,ກ

ສiບມMນ(ບແຕHມMສiນປ?ບ(ນຊ?
ໃນທuກຮອບປ? ໃຫEສ8ນ(ກງານການກວດສອບເງ?ນແຜHນດiນເປ(ນຜ@Eກວດສອບບ(ນຊ?ແລະປະເມ?ນຜ,ນການໃຊEຈHາຍເງ?ນແລະ
ຊ(ບສiນຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ໂດຍໃຫEວiເຄາະປະສiດທiຜ,ນຂອງການໃຊEຈHາຍເງ?ນພEອມທ(ງສະແດງຄວາມຄiດເຫ(ນວHາການໃຊE
ຈHາຍດNງກHາວເປ(ນໄປຕາມວ(ດຖuປະສ,ງແລະໄດEຜ,ນຕາມເປLາຫມາຍພຽງໃດດEວຍ ແລEວເຮ(ດບ(ນທRກລາຍງານຜ,ນສະເຫນ?ຕO ກສທຊ.
ຄະນະລ(ດຖະມ,ນຕ? ແລະລ(ດຖະສະພາ
ໃຫEສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເປ(ນຫນHວຍຮ(ບກວດສອບກ,ດຫມາຍປະກອບລ(ດຖະທ8ມະນ@ນວHາດEວຍການກວດເງ?ນແຜHນດiນ

ຫມວດທ?6
ການຕiດຕາມ ກວດສອບ ແລະປະເມ?ນຜ,ນການດ8ເນ?ນການແລະການບGລiຫານວຽກ
-------------------------------ມາດຕາ 70

ໃຫEມ ?ຄ ະນະກ8ມະການຕiດ ຕາມແລະປະເມ?ນ ຜ,ນ ການປະຕiບ (ດ ວຽກຄະນະຫນ2ງ ປະກອບດEວ ຍ

ປະທານກ8ມະການຄ,ນຫນ2ງແລະກ8ມະການອ2ນອ?ກຈ8ນວນສ6ຄ,ນ ຊ2ງມ?ຄuນສ,ບ(ດດNງຕOໄປນI

(1)

ເປ(ນ ຜ@d eທ6ມ ?ຜ ,ນ ງານຫ ລRມ ?ຄ ວາມຮ@E ແລະມ?ຄ ວາມຊHຽ ວຊານຫ ລRປ ະສ,ບ ການດEາ ນກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ
ຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ ແລະດEານກiດຈະການໂທລະທ(ດຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ

(2)

ເປ(ນ ຜ@Eທ 6ມ ?ຜ ,ນ ງານຫລRມ ?ຄ ວາມຮ@Eແ ລະມ?ຄ ວາມຊHຽ ງຊານຫລRປ ະສ,ບ ການດEາ ນກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ
ຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ

(3)

ເປ(ນຜ@Eທ6ມ?ຜ,ນງານແລະປະສ,ບການດEານການຄuEມຄອງຜ@EບGລiໂພກ ຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ

(4)

ເປ(ນຜ@Eທ6ມ?ຜ,ນງານແລະປະສ,ບການດEານການສVງເສ?ມສiດແລະເສລ?ພາບຂອງປະຊາຊ,ນຈ8ນວນຫນ2ງຄ,ນ
ໃຫEປະທານວuດທiສະພາຈ(ດໃຫEມ?ການດ8ເນ?ນການຄ(ດເລRອກບuກຄ,ນຜ@Eສ,ມຄວນໄດEຮ(ບການສະເຫນ?ຊ2ເປ(ນກ8ມະການ

ຈ8ນວນສອງເທVາຂອງຈ8ນວນກ8ມະການຕາມວ(ກຫນ2ງ ເພ2ອນ8ສະເຫນ?ໃຫEວuດທiສະພາພiຈາລະນາຄ(ດເລRອກຕOໄປທ(ງນI ຕາມ
ຫລ(ກເກນແລະວiທ?ການທ6ປະທານວuດທiສະພາກ8ຫນ,ດ
ໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບການຄ(ດເລRອກເປ(ນກ8ມະການປະຊuມຮHວມກ(ນເພ2ອຄ(ດເລRອກຜ@Eສ,ມຄວນເປ(ນປະທານກ8ມະການ
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ກ8ມະການຕiດຕາມແລະປະເມ?ນຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກມ?ວາລະການດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງຄາວລະສາມປ?

ແລະຈະແຕHງຕQງໃຫEດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງສອງວາລະຕiດຕOກ(ນບOໄດE
ກ8ມະການຕາມວ(ກ ຫນ2ງ ຕEອ ງບOເ ປ(ນ ກ8ມະການ ກສທຊ.ກສທ.ກທຄ.ອານuກ 8ມະການ ເລຂາທiກ ານ ກສທຊ.
ພະນ(ກງານຫລRລ@ກຈEາງຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ແລະໃຫEນ8ຄວາມໃນມາດຕາ7ມາດຕາ8ແລະມາດຕາ20(1)(3)(4)ແລະ(5)ມາ
ໃຊEບ(ງຄ(ບໂດຍອານuໂລມ
ໃນກGລະນ?ທ6ກ8ມະການຕiດຕາມແລະປະເມ?ນຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກພLນຈາກຕ8ແຫນHງດEວຍເຫດອ2ນນອກຈາກການພLນ
ຈາກຕ8ແຫນHງຕາມວາລະ ໃຫEກ8ມະການເທVາທ6ເຫລRອຢ@Hປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຕOໄປໄດE ແລະໃຫEຖRວHາຄະນະກ8ມະການຕiດຕາມແລະ
ປະເມ?ນຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກປະກອບດEວຍກ8ມະການເທVາທ6ເຫລRອຢ@HເວQນແຕHມ?ກ8ມະການເຫລRອຢ@HບOຮອດສາມຄ,ນ
ວiທ?ການປະຊuມແລະການລ,ງມະຕiໃຫEເປ(ນໄປຕາມລະບຽບທ6ຄະນະກ8ມະການຕiດຕາມແລະປະເມ?ນຜ,]ນການປະຕiບ(ດ
ວຽກກ8ຫນ,ດຄHາຕອບແທນແລະຄHາໃຊEຈHາຍອ2ນໃນການສ(ນຫາແລະການປະຕiບ(ດວຽກຂອງກ8ມະການຕiດຕາມແລະປະເມ?ນຜ,ນ
ການປະຕiບ(ດວຽກໃຫEເປ(ນໄປຕາມລະບຽບທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
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ໃຫEຄະນະກ8ມະການຕiດຕາມແລະປະເມ?ນຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກ ມ?ອ8ນາດຫນEາທ6ຕiດຕາມກວດ

ສອບ ແລະປະເມ?ນຜ,ນການດ8ເນ?ນການແລະການບGລiຫານວຽກຂອງ ກສທຊ.ກສທ.ກທຄ.ສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ແລະເລຂາທiການ
ກສທຊ.ແລEວແຈEງຜ,ນໃຫE ກສທຊ.ຮ@EພາຍໃນເກLາສiບມMນ(ບແຕHມMສiນປ?ບ(ນຊ? ແລະໃຫE ກສທຊ.ນ8ລາຍງານດNງກHາວສະເຫນ?ຕOລ(ດຖະ
ສະພາພEອມລາຍງານຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກປະຈ8ປ?ຂອງ ກສທຊ.ຕາມມາດຕາ76ແລະເປ?ດເຜ?ຍລາຍງານດNງກHາວໃຫEປະຊາຊ,ນຮ@E
ທາງລະບ,ບເຄRອຂHາຍສາລະສ,ນເທດຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຫລRວiທ?ການອ2ນທ6ເຫ(ນສ,ມຄວນ
ການປະເມ?ນຕາມວ(ກຫນ2ງຕEອງຢ@ໃH ນພMນຖານຂZເທ(ດຈiງແລະຂZມ@ນຕHາງໆແລະຕEອງມ?ການຮ(ບຟ(ງຄວາມຄiດເຫ(ນຂອງຜ@E
ມ?ສHວນໄດEເສຍປະກອບດEວຍ
ຄະນະກ8ມະການອາດມອບຫມາຍໃຫEຫນHວຍງານຫລRອ,ງກອນທ6ມ?ຄວາມຊHຽວຊານເປ(ນຜ@EລວບລວມຂZມ@ນວiເຄາະແລະ
ປະເມ?ນຜ,ນເພ2ອປະໂຫຍດໃນການຈ(ດເຮ(ດລາຍງານ
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ລາຍງານຕາມມາດຕາ72ຢHາງຫນEອຍຈະຕEອງມ?ເນMອໃນດNງຕOໄປນI

(1)

ຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກຂອງ ກສທຊ. ກສທ.ກທຄ.ສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ແລະເລຂາທiການ ກສທຊ.

(2)

ລາຍງານຂZເທ(ດຈiງຫລRຂZສ(ງເກດຈາກການປະຕiບ(ດຕາມອ8ນາດຫນEາທ6ຂອງ ກສທຊ.ໃນສHວນທ6ກHຽວກ(ບການ ປ ະ ຕ iບ (ດ

ຫນEາທ6ຢHາງມ?ປະສiດທiພາບແລະຄວາມສອດຄHອງກ(ບນະໂຍບາຍຂອງລ(ດຖະບານ ພEອມທ(ງຄວາມເຫ(ນ

ແ ລ ະ ຂ Zສ ະ ເ ຫ ນ ?

ແນະ
(3)

ຄວາມເຫ(ນກHຽວກ(ບລາຍງານປະຈ8ປ?ທ? ກສທຊ.ໄດEຈ(ດເຮ(ດຂMນຕາມມາດຕາ

(4)

ເລ2ອ ງອ2ນ ໆທ6ເ ຫ (ນ ສ,ມ ຄວນລາຍງານໃຫ E ກສທຊ.ລ(ດ ຖະສະພາ ຫ ລRປ ະຊາຊ,ນ ຮ@Eໃ ຫ E ກສທຊ. ກສທ.ກທຄ.
ສ8ນ(ກ ງານ ກສທຊ.ແລະເລຂາທiກ ານ ກສທຊ.ໃຫ Eຄ ວາມຮHວ ມມRແ ລະອ8ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ Eແ ກHຄ ະນະ
ກ8ມະການຕiດຕາມແລະປະເມ?ນຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກຕາມທ6ຮEອງຂG

ຫມວດ7
ຄວາມສ8ພ(ນກ(ບລ(ດຖະບານແລະລ(ດຖະສະພາ
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ໃນການດ8ເນ?ນການຕາມອ8ນາດຫນEາທ6 ກສທຊ.ຕEອງດ8ເນ?ນການໃຫEສອດຄHອງກ(ບນະໂຍບາຍທ6

ຄະນະລ(ດຖະມ,ນຕ?ຖະແຫລງໄວEຕOລ(ດຖະສະພາ
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ໃນກGລ ະນ?ທ 6ຈ ະຕEອ ງມ?ກ ານເຈລະຈາຫລRເ ຮ(ດ ຄວາມຕ,ກ ລ,ງ ລະຫວHາ ງລ(ດ ຖະບານແຫHງ ລາດຊະ

ອານາຈ(ກໄທກ(ບລ(ດຖະບານຕHາງປະເທດຫລRອ,ງກອນລະຫວHາງປະເທດໃນເລ2ອງທ6ກHຽວກ(ບການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6 ກiດຈະການ
ກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ຫລRການອ2ນທ6ກHຽວຂEອງ ກສທຊ.ແລະສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.
ມ?ຫນEາທ6ຕEອງໃຫEຂມ
Z @ນແລະຮHວມດ8ເນ?ນການຕາມທ6ລ(ດຖະບານແຈEງໃຫEຮ@E
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ໃຫE ກສທຊ.ຈ(ດ ເຮ(ດ ລາຍງານຜ,ນ ການປະຕiບ (ດ ວຽກປະຈ8ປ?ໃ ນດEາ ນການບGລ iຫ ານຄ2ນ ຄວາມຖ6

ກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ແລEວແຕHກGລະນ? ຊ2ງຕEອງສະແດງລາຍ
ລະອຍດແຜນວຽກແລະຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກ ລາຍລະອຽດກHຽວກ(ບການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6 ການຈດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6 ການ
ປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ແລEວແຕHກGລະນ?ແລະແຜນການ
ດ8ເນ?ນວຽກໃນໄລຍະຕOໄປສະເຫນ?ຕOຄະນະລ(ດຖະມ,ນຕ?ແລະລ(ດຖະສະພາພາຍໃນຫນ2ງຮEອຍຊາວມMນ(ບແຕHມMສiນປ?ບ(ນຊ?ແລະ
ເປ?ດເຜ?ຍໃຫEປະຊາຊ,ນຮ@E
ລາຍງານຜ,ນການປະຕiບ(ດວຽກປະຈ8ປ?ຕາມວ(ກຫນ2ງຢHາງຫນEອຍຕEອງມ?ເນMອໃນດNງຕOໄປນI
(1)

ຜ,ນງານຂອງ ກສທຊ.ໃນປ?ທ6ລHວງມາແລEວເມ2ອປຽບທຽບກ(`ບແຜນງານຫລRໂຄງການທ6ກ8ຫນ,ດໄວE

(2)

ແຜນງານ ໂຄງການ ແລະແຜນງ,ບປະມານສ8ຫລ(ບປ?ຖ(ດໄປ

(3)

ງ,ບການເງ?ນແລະລາຍງານຂອງຜ@Eສອບບ(ນຊ? ລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ

(4)

ບ(ນ ຫາແລະອuປ ະສ(ກ ໃນການປະກອບກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມຕHາງໆທ6ມ?ຄວາມສ8ຄ(ນຕOປະຊາຊ,ນ

(5)

ຄuນນະພາບແລະອ(ດຕາຄHາບGລiການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມປະເພດຕHງໆທ6ມ?ຄວາມສ8ຄ(ນຕOປະຊາຊ,ນ

(6)

ປະສiດທiພາບແລະປະສiດທiຜ,ນໃນການພiຈາລະນາເລ2ອງຮEອງຮຽນຂອງຜ@Eບລ
G iໂພກ

(7)

ປະສiດທiພາບແລະປະສiດທiຜ,ນຂອງກອງທRນຕາມມາດຕາ52

(8)

ລາຍງານກHຽວກ(ບສະພາບການແຂHງຂ(ນຂອງຕະຫລາດໃນການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການ ໂທລະທ(ດ

ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມປະເພດຕHາງໆ ລວມທ(ງຂZສ(ງເກດກHຽວກ(ບການກະທ8ອ(ນມ?

ລ(ກສະນະເປ(ນການຄອບງ8

ກiດຈະການທ(ງທາງຕ,ງແລະທາງອEອມທ6ມ?ຜ,ນກະທ,ບກ(ບປະໂຫຍດຂອງລ(ດແລະປະຊາຊ,ນ
ນາຍຍ,ກ ລ(ດ ຖະມ,ນ ຕ? ສະພາຜ@Eແ ທນລາດຊະດອນ ແລະວuດ ທiສ ະພາ ອາດຂGໃຫE ກສທຊ.ຫລRເລຂາທiກ ານ ກສທຊ.
ແລEວແຕHກGລະນ? ຊIແຈງການດ8ເນ?ນວຽກໃນເລ2ອງໃດເລ2ອງຫນ2ງເປ(ນຫນ(ງສRຫລRຂGໃຫEມາຊIແຈEງດEວຍວາຈາກOໄດE

ຫມວດ8
ບ,ດກ8ຫນ,ດໂທດ
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ຜ@Eປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຜ@Eໃດ

ໄດEຮ(ບຄ8ສNງຕາມມາດຕາ 31 ວ(ກສອງແລEວບOປະຕiບ(ດຕາມ ໃຫE ກສທຊ.ມ?ອ8ນາດປ(ບໄຫມທາງປ,ກຄອງບOເກ?ນຫEາລEານບາດແລະ
ປ(ບໄຫມອ?ກມMລະບOເກ?ນຫນ2ງແສນບາດຕະຫລອດເວລາທ6ຍ(ງບOໄດEປະຕiບ(ດຕາມຄ8ສNງ
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ຜ@EໃດໃຊEຄ 2ນ ຄວາມຖ6ເພ2ອ ກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ຫລRກ iດ ຈະການໂທລະ

ຄ,ມມະນາຄ,ມໂດຍບOໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດຕາມມາດຕາ41 ວ(ກຫນ2ງ ຫລRມາດຕາ45 ວ(ກຫນ2ງຜ@EນQນຕEອງຮ(ບໂທດຕາມທ6ບ(ນຍ(ດໄວEສ8
ຫລ(ບຄວາມຜiດຕາມມາດຕາ66 ແຫHງພະລາດຊະບ(ນຍ(ດການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ ປ? ຄ.ສ
2008 ຫລRຕາມມາດຕາ67 ແຫHງພະລາດຊະບ(ນຍ(ດປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ2001ແລEວແຕHກGລະນ?
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ພະນ(ກ ງານເຈLາຫນEາທ6 ກສທຊ.ຫລRຜ @Eຊ2ງໃຊEອ8ນາດຂອງ ກສທຊ.ທ6ຮ@Eຫ ລRໄດEຮ(ບແຈEງຈາກບuກ ຄ,ນ

ໃດວH^າມ?ການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ອ(ນເປ(ນການຝHາຝRນຫລRບOປະຕiບ(ດຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ຫາກບOໄດEດ8ເນ?ນການບ(ງຄ(ບການໃຫE
ເປ(ນໄປຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ແລະການກະທ8ຫລRງ,ດເວQນການກະທ8ນQນ ບOເປ(ນຄວາມຜiດຕາມມາດຕາ 157

ແ ຫ Hງ

ປະມວນກ,ດຫມາຍອາຍາ ພະນ(ກງານເຈLາຫນEາທ6 ກສທຊ.ຫລRຜ@Eຊ2ງໃຊEອ8ນາດຂອງ ກສທຊ.ທ6ກະທ8ການດNງກHາວ ຕEອງຮ(ບໂທດ
ຕiດຄuກບOເກ?ນສາາມປ?ຫລRປ(ບໄຫມບOເກ?ນຫ,ກຫມ2ນບາດຫລRທ(ງຕiດຕuກທ(ງປ(ບໄຫມ

ບ,ດສະເພາະການ
-----------------
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ໃນລະຫວHາງທ6ກ ານແຕHງຕQງ ກສທຊ.ຕາມພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ນIຍ(ງບOສ8ເລ(ດ ໃຫEຄະນະກ8ມະການ

ກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ແຫHງ ຊາດທ6ໄ ດEແ ຕHງ ຕQງ ຂMນ ຕາມພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ການຈ(ດ ສ(ນ ຄ2ນ ຄວາມຖ6ແ ລະກ8ກ(ບ
ກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍuໂທລະທ(ດ ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ 2000 ຍ(ງຄ,ງປະຕiບ(ດຫນEາທ6ຕOໄປ
ໃນຖານະ ກສທຊ.ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ແຕHໃນສHວນທ6ກHຽວກ(ບການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດ
ຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດໃຫEເປ(ນໄປຕາມກ,ດຫມາຍດNງກHາວ
ເມ2ອ ກສທຊ.ໄດEຮ(ບການແຕHງຕQງແລEວ ໃຫEຄະນະກ8ມະການກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດຕາມວ(ກຫນ2ງ
ເປ(ນອ(ນພLນຈາກຫນEາທ6
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ໃຫEຄ ະນະກ8ມະການຕາມພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ການປະກອບກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການ

ໂທລະທ(ດປ? ຄ.ສ2008 ຄະນະກ8ມະການຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ2008
ແລະຄະນະກ8ມະການກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ(ດ ແຫHງ ຊາດຕາມມາດຕາ61ແຫHງ ພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ
ອ,ງການກະຈາຍສຽງແລະເຜ?ຍແຜHພາບສາທາລະນແຫHງປະເທດໄທ ປ? ຄ.ສ 2008
ຫມາຍຄວາມຖRງ ກສທຊ.ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI
ໃຫEບ(ນດາອ8ນາດຫນEາທ6ຂອງລ(ດຖະມ,ນຕ? ອະທiບGດ?ກ,ມໄປສະນ?ໂທລະເລກ ແລະເຈLາພະນ(ກງານຜ@Eອອກໃບອານuຍາດ
ຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມເປ(ນອ8ນາດຫນEາທ6ຂອງ ກສທຊ. ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI
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ເມ2ອມ?ການແຕHງຕQງ ກສທຊ.ແລEວໃຫEສHວນລາດຊະການ ລ(ດວiສາຫະກiດ ຫນHວຍງານຂອງລ(ດຫລR

ບuກຄ,ນໃດທ6ໄດEຮ(ບຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ຫລRໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ(ດແລະ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມຢ@Hໃນວ(ນທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊEບ(ງຄ(ບ ມ?ຫນEາທ6ແຈEງລາຍລະອຽດການໃຊEປະໂຫຍດຄ2ນຄວາມ
ຖ6 ລວມທ(ງເຫດແຫHງຄວາມຈ8ເປ(ນໃນການຖRຄອງຄ2ນຄວາມຖ6ຕO ກສທຊ.ຕາມຫລ(ກເກນແລະໄລຍະເວລາທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
ໃນການດ8ເນ?ນການຕາມວ(ກຫນ2ງ ໃຫEສHວນລາດຊະການ ລ(ດວiສາຫະກiດ ແລະຫນHວຍງານຂອງລ(ດແຈEງລາຍລະອຽດ
ກHຽວກ(ບການອານuຍາດ ສ8ປະທານ ຫລRສ(ນຍາ ລວມຖRງອາຍuສ(ນຍາແລະຄHາສ8ປະທານຫລRຄHາຕອບແທນຕHາງໆຕາມການອານu
ຍາດ ສ8ປະທານ ຫລRສ(ນຍານQນ ຕO ກສທຊ.ຕາມຫລ(ກເກນແລະວiທ?ການທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດແລະໃຫE ກສທຊ.ກວດສອບຄວາມ
ຖRກ ຕEອງດEວຍກ,ດຫມາຍຂອງການອານuຍາດ ສ8ປະທານຫລRສ(ນ ຍານQນ ພEອມທ(ງເປ?ດເຜ?ຍຂZມ @ນ ແລະຜ,ນ ການກວດສອບໃຫE
ສາທາລະນະຮ@E
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ຜ@EໄດEຮ(ບຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ຫລRໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອການປະກອບກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການ

ໂທລະທ(ດທ6ຖRກຕEອງດEວຍກ,ດຫມາຍ ຢ@Hໃນວ(ນທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊEບ(ງຄ(ບແລະໄດEປະຕiບ(ດຕາມມາດຕາ82ແລEວໃຫEຖRວHາໄດEຮ(ບ
ອານuຍາດຈາ ກສທຊ.ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ແລະໃຫE ກສທຊ.ກ8ກ(ບເບiງແຍງໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ຫລRໃຊEຄ2ນຄວາມ
ຖ6ນQນປະຕiບ(ດຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ກ,ດຫມາຍອ2ນແລະຕາມຫລ(ກເກນທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດທ(ງນI ຈ,ນກວHາຈະຖRງກ8ຫນ,ດທ6
ຕEອງສVງຄRນຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມວ(ກສາມ
ຄວາມໃນມາດຕາ43

ບOໃຫEໃຊEບ(ງຄ(ບກ(ບສHວນລາດຊະການແລະລ(ດວiສາຫະກiດທ6ນ8ຄ2ນຄວາມຖ6ທ6ໄດEຮ(ບຈ(ດສ(ນໄປ

ໃຫEຜ@Eອ2ນປະກອບກiດຈະການໂດຍການອານuຍາດ ສ8ປະທານ ຫລRຕາມສ(ນຍາທ6ຖRກຕEອງດEວຍກ,ດຫມາຍແລະໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບອານu

ຍາດ ສ8ປະທານ ຫລRສ(ນຍາປະກອບກiດຈະການຕOໄປໄດEສະເພາະໃນຊHວງໄລຍະເວລາທ6ເຫລRອຢ@Hຕາມການອານuຍາດ ສ8ປະທານ
ຫລRຕາມສ(ນຍານQນ
ໃຫE ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາທ6ແນHນອນນການໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ຫລRໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ສVງຄRນຄ2ນຄວາມຖ6
ດNງກHາວເພ2ອນ8ໄປຈ(ດສ(ນໃຫມHຫລRປ(ບປuງການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມກ8ຫນ,ດໄວEໃນແຜນແມHບດ
, ການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມ
ມາດຕາ48ໂດຍຄ8ນRງຖRງປະໂຫຍດສາທາລະນະແລະຄວາມຈ8ເປ(ນຂອງການປະກອບກiດຈະການແລະການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ທ(ງນI
ໃຫEນ8ເຫດແຫHງຄວາມຈ8ເປ(ນໃນການຖRຄອງຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມທ6ໄດEຮ(ບແຈEງຕາມມາດຕາ82ມາພiຈາລະນາປະກອບດEວຍ
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ຜ@EໄດEຮ(ບຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ຫລRໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມທ6ຖRກຕEອງດEວຍ

ກ,ດຫມາຍຢ@Hໃນວ(ນທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊEບ(ງຄ(ບແລະໄດEປະຕiບ(ດຕາມມາດຕາ82ແລEວ ໃຫEຖRວHາໄດEຮ(ບອານuຍາດຈາກ ກສທຊ.
ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIແລະໃຫE ກສທຊ.ກ8ກ(ບເບiງແຍງໃຫEຜ @EໄດEຮ(ບຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ຫ RໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ນQນປະຕiບ(ດຕາມ
ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ກ,ດຫມາຍອ2ນ ແລະຕາມຫລ(ກເກນທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດທ(ງນI ຈ,ນກວHາຈະຖRງກ8ຫມ,ດທ6ຕEອງສVງຄRນຄ2ນ
ຄວາມຖ6ຕາມວ(ກສ6
ຄວາມໃນມາດຕາ46ບOໃຫEໃຊEບ(ງຄ(ບກ(ບລ(ດວiສາຫະກiດທ6ນ8ຄ2ນຄວາມຖ6ທ6ໄດEຮ(ບຈ(ດສ(ນໄປໃຫEຜ@Eອ2ນປະກອບກiດຈະການ
ໂດຍອານອານuຍາດ ສ8ປະທານ ຫລRຕາມສ(ນຍາທ6ຖ RກຕEອງດEວຍກ,ດຫມາຍແລະໃຫEຜ @EໄດEຮ(ບອານuຍາດສ8ປະທານ ຫລRສ(ນຍາ
ປະກອບກiດຈະການຕOໄປໄດEສະເພາະໃນຊHວງໄລຍະເວລາທ6ເຫລRອຢ@Hຕາມມການອານuຍາດສ8ປະທານ ຫລRຕາມສ(ນຍານQນ
ເມ2ອ ພLນ ກ8ຫນ,ດ ໄລຍະເວລາສາມປ?ແ ຕHມ Mທ 6ພ ະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ນIໃຊEບ (ງ ຄ(ບ ໃຫEລ (ດ ວiສ າຫະກiດ ນ8ລາຍໄດEຈ າກຜ,ນ
ປະກອບການໃນສHວນທ6ໄດEຮ(ບຈາກການໃຫEອານuຍາດ ສ8ປະທານ ຫລRສ(ນຍາຕາມວ(ກສອງທ6ລ(ດວiສາຫະກiດໄດEດ8ເນ?ນການຕາມ
ກ,ດຫມາຍວHາດEວຍການໃຫEເອກະຊ,ນເຂLາຮHວມວຽກຫລRດ8ເນ?ນການໃນກiດຈະການຂອງລ(ດ ທ(ງນI ບOວHາຈະໄດEດ8ເນ?ນການທ(ງ
ຫມ,ດຫລRບາງສHວນ ໂດຍໃຫEຫ (ກຄHາໃຊEຈHາຍດNງຕOໄປນIແລEວເຫລRອເທVາໃດໃຫEສVງ ກສທຊ.ແລະໃຫE ກສທຊ.ນ8ສVງເງ?ນຈ8ນວນ
ດNງກHາວເປ(ນລາຍໄດEແຜHນດiນຕOໄປ
(1)

ຄHາ ທ8ນຽມໃບອານuຍ າດປະກອບກiດ ຈະການສະເພາະໃນສHວ ນທ6ຄ iດ ຈາກຖານລາຍໄດEທ 6ເກ?ດ ຈາກການອານuຍ າດ
ສ8ປະທານ ຫລRສ(ນຍາ

(2)

ຄHາໃຊEຈHາຍເພ2ອສະຫນ(ບສະຫນuນການຈ(ດໃຫEມ?ບGລiການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມພMນຖານໂດຍທVວຖRງແລະບGລiການເພ2ອສNງ

ຄ,ມຕາມນະໂຍບາຍຂອງລ(ດຖະບານ ແລະຕາມມາດຕາ50ສະເພາະໃນສHວນທ6ຄiດຈາກຖານລາຍໄດEທ6ເກ?ດຈາກການອານuຍາດສ8
ປະທານຫລRສ(ນຍາ
(3)

ຄHາ ໃຊEຈ Hາ ຍທ6ເ ກ?ດ ຂMນ ຈາກການດ8ເນ?ນ ການຕາມການອານuຍ າດ ສ8ປະທານ ຫລRສ (ນ ຍາຕາມທ6ກ ະຊວງການຄ(ງ
ກ8ຫນ,ດ
ໃຫE ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາທ6ແນHນອນໃນການໃຫEຜ@EໄດEຮ(ບຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ຫລRໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ສVງຄRນຄ2ນຄວາມ

ຖ6ດNງກHາວເພ2ອນ8ໄປຈ(ດສ(ນໃຫມHຫລRປ(ບປuງການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມທ6ກ8ຫນ,ດໄວEໃນແຜHນແມHບ,ດການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມ
ມາດຕາ48ໂດຍໃຫEນ8ຄວາມໃນມາດຕາ83ວ(ກສາມມາໃຊEບ(ງຄ(ບໂດຍອານuໂລມ
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ໃນວາລະເລ6ມທ8ອiດບOໃຫEນ8ບ,ດບ(ນຍ(ດມາດຕາ49ໃນສHວນທ6ກHຽວກ(ບການຈ(ດໃຫEພາກປະຊາຊ,ນໄດEໃຊE

ຄ2ນຄວາມຖ6ໃນກiດຈະການໂທລະທ(ດບOຫນEອຍກວHາຮEອຍລະຊາວມາໃຊEບ(ງຄ(ບທ(ງນI ຈ,ນກວHາ ກສທຊ.ຈະປະກາດໃຫEໃຊEລະບ,ບການ
ຮ(ບສVງສ(ນຍານວiທະຍuໂທລະທ(ດໃນລະບ,ບດiຈiຕອນແລEວ
ໃຫE ກສທຊ.ຈ(ດໃຫEມ?ແຜນແມHບດ
, ການບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6ຕາມມາດຕາ 48ພາຍໃນໄລຍະເວລາຫນ2ງ ປ? ນ(ບ ແຕHເມ2ອ ມ?
ການແຕHງຕQງ ກສທຊ.ແລEວໂດຍແຜນດNງກHາວຕEອງກ8ຫນ,ດໃຫEມ?ການກ8ຫນ,ດເວລາໃນການປHຽນໄປສ@Hລະບ,ບການຮ(ບສVງສ(ນຍານ
ວiທ ະຍuໂທລະທ(ດ ໃນລະບ,ບດiຈ iຕ ອນແລະກ8ຫນ,ດ ເວລາກHຽວກ(ບການຈ(ດ ໃຫEພ າກປະຊາຊ,ນ ໄດEໃຊEຄ 2ນ ຄວາມຖ6ໃນກiດ ຈະການ
ໂທລະທ(ດດEວຍ
ຫລ(ງຈາກປະກາດໃຊEແຜນແມHບ,ດບGລiຫານຄ2ນຄວາມຖ6ແລEວ ໃນຊHວງເວລາທ6ຍ(ງບOໄດEປະກາດໃຫEໃຊEລະບ,ບການຮ(ບສVງ
ສ(ນຍານວiທະຍuໂທລະທ(ດໃນລະບ,ບດiຈiຕອນໃຫE ກສທຊ.ຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ໃຫEພາກປະຊາຊ,ນໄດEໃຊEໃນກiດຈະການໂທລະທ(ດເປ(ນ
ການຊVວຄາວສະເພາະໃນພMນທ6 ທ6ມ?ຄ2ນຄວາມຖ6ພຽງພGທ6ຈະດ8ເນ?ນການຈ(ດສ(ນໄດE
ມາດຕາ 86 ຜ@EໄດEຮ (ບ ໃບອານuຍ າດປະກອບກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ທ6ຄ ະນະກ8ມະການກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດມອບຫມາຍໃຫEດ8ເນ?ນການຈ(ດໃຫEມ?ບGລiການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມພMນຖານໂດຍທVວຖRງແລະບGລiການເພ2ອ
ສ(ງຄ,ມ ຕາມພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ2001ກHອນວ(ນ ທ?ພ ະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດນIໃຊE
ບ(ງຄ(ບ ໃຫEໄດEຮ(ບຍ,ກເວQນບOຕEອງນ8ສVງຄHາໃຊEຈHາຍເຂLາກEອງທRນຕາມມາດຕາ

50ຈ ,ນ ກ ວHາ ຈ ະສ iນ ສ uດ ໄລ ຍ ະເວລ າຕ າມ ທ 6

ກ8ຫນ,ດໄວEໃນປະກາດຄະນະກ8ມະການກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດ ເລ2ອງຫລ(ກເກນ ວiທ?ການແລະເງ2ອນໄຂ
ການຈ(ດໃຫEມ?ບGລiການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມພMນຖານໂດຍທVວຖRງແລະບGລiການເພ2ອສ(ງຄ,ມ
ມາດຕາ 87

ບ(ນດາໃບອານuຍາດທ6ອອກໂດຍຖRກຕEອງຕາມກ,ດຫມາຍພະລາດຊະບ(ນຍ(ດວiທະຍuຄ,ມມະນາຄ,ມປ? ຄ.ສ

1955ພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ອ,ງ ກອນຈ(ດ ສ(ນ ຄ2ນ ຄວາມຖ6ແ ລະກ8ກ(ບ ກiດ ຈະການວiທ ະຍuກ ະຈາຍສຽງວiທ ະຍuໂ ທລະທ(ດ ແລະ
ກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ 2000 ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດການປະກອບກiດການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ
ປ? ຄ.ສ2008 ແລະພະລາດຊະບ(ນຍ(ດການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ2001 ກHອນມMທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI
ໃຊEບ(ງຄ(ບ ໃຫEຄ,ງໃຊEໄດEຕOໄປຈ,ນກວHາຈະສiນອາຍu ແລະໃຫEຖRວHາເປ(ນໃບອານuຍາດທ6ອອກຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໂດຍໃຫE ກສທຊ.
ກ8ກ(ບເບiງແຍງໃຫEຜ @EໄດEຮ (ບໃບອານuຍ າດປະຕiບ(ດ ຕາມພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ນIກ ,ດ ຫມາຍອ2ນ ທ6ກ HຽວຂEອ ງແລະຕາມຫລ(ກ ເກນທ6
ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດ
ໃບອານuຍາດໃດຕາມວ(ກຫນ2ງທ6ໃຫEສ@ດໃນການຖRຄອງຫລRໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ແລະບOໄດEກ8ຫນ,ດມMສiນສuດອາຍuໃຫEຄ,ງໃຊEໄດEຕO
ໄປຈ,ນກວHາຈະຖRງວ(ນທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດໃຫEໃບອານuຍາດດNງກHາວສiນສuດລ,ງ ໂດຍໃຫEນ8ຄວາມໃນມາດຕາ83ວ(ກສາມມາໃຊEບ(ງຄ(ບ
ໂດຍອານuໂລມ
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ພາຍໃນຫນ2ງຮEອຍສາວມMນ(ບແຕHມMທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊEບ(ງຄ(ບ ໃຫE ກສທຊ.ອອກໃບອານuຍາດໃຫE

ໃຊEຄ 2ນ ຄວາມຖ6ແ ລະໃບອານuຍ າດປະກອບກiດ ຈະການຕາມກ,ດ ຫມາຍວHາ ດEວ ຍການປະກອບກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງແລະ
ກiດຈະການໂທລະທ(ດ ໃຫEແກHອ,ງການກະຈາຍສຽງແລະແພHພາບສາທາລະນະແຫHງປະເທດໄທຕາມລ(ກສະນະແລະປະເພດຂອງ
ການປະກອບກiດຈະການ ລວມທ(ງຂອບເຂດການໃຫEບGລiການເທVາທ6ມ?ຢ@Hໃນວ(ນທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊ(ບ(ງຄ(ບ

ການໃຊEຄ2ນຄວາມຖ6ເພ2ອປະກອບກiດຈະການເພ6ມເຕ?ມຈາກທ6ໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດຕາມວ(ກຫນ2ງຕEອງສອດຄHອງກ(ບແຜນ
ແມHບ,ດການບGລiຫ ານຄ2ນ ຄວາມຖ6 ແລະຕEອງໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດຈາກ ກສທຊ.ໃນການນI ກສທຊ.ຈະກ8ຫນ,ດເງ2ອນໄຂໃດໆ ທ6
ຈ8ເປ(ນເພ2ອປະໂຫຍດສາທາລະນະກOໄດE
ການປະກອບກiດຈະການຂອງອ,ງການກະຈາຍສຽງແລະແພHພາບສາທາລະນະແຫHງປະເທດໄທໃຫEຢ@HພາຍໃຕEພະລາດຊະ
ບ(ນຍ(ດນIພຽງເທVາທ6ບOຂ(ດຫລRແຍEງກ(ບກ,ດຫມາຍວHາດEວຍອ,ງການກະຈາຍສຽງແລະແພHພາບສາທາລະນະແຫHງປະເທດໄທ
ໃນລະຫວHາງທ6ຍ(ງບOໄດEຮ(ບໃບອານuຍາດຕາມວ(ກຫນ2ງ ໃຫEອ,ງການກະຈາຍສຽງແລະແພHພາບສາທາລະນະແຫHງປະເທດ
ໄທປະກອບກiດຈະການຕOໄປນI
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ໃຫEໂອນບ(ນດາກiດຈະການ ຊ(ບສiນ ສiດທi ຫນEາທ6 ຫນI ພະນ(ກງານແລະລ@ກຈEາງແລະເງ?ນງ,ບປະມານ

ຂອງສ8ນ(ກງານຄະນະກ8ມະການກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດທ6ມ?ຢ@Hໄປເປ(ນຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຕາມພະລາດ
ຊະບ(ນຍ(ດນI
ໃຫEພະນ(ກງານແລະລ@ກຈEາງທ6ໂອນໄປຕາມວ(ກຫນ2ງໄດEຮ(ບເງ?ນເດRອນ ເງ?ນປະຈ8ຕ8ແຫນHງຫລRຄHາຈEາງລວມທ(ງສiດແລະ
ປະໂຫຍດຕHາງໆເທVາກ(ບທ6ເຄ?ຍໄດEຮ(ບຢ@ເກVາໄປພາງໆກHອນ ຈ,ນກວHາຈະໄດEບ(ນຈuແລະແຕHງຕQງໃຫEດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງໃນສ8ນ(ກງານ
ກສທຊ.ແຕHຈະແຕHງຕQງໃຫEໄດEຮ(ບເງ?ນເດRອນຫລRຄHາຈEາງຕHUກວHາເງ?ນເດRອນຫລRຄHາຈEາງທ6ໄດEຮ(ບຢ@HເກVານ(`eນບOໄດE
ໃນກGລະນ?ທ6ພະນ(ກງານຫລRລ@ກຈEາງຜ@Eໃດຢ@HພາຍໃຕEລະບຽບຫລRສ(ນຍາຈEາງທ6ບOໄດEກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາການຈEາງ ບOໃຫEຖR
ວHາການຈEາງໂດຍບOມ?ກ8ຫນ,ດໄລຍະເວລາດNງກHາວເປ(ນສiດແລະປະໂຫຍດຕາມວ(ກສອງ
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ໃນວາລະເລ6ມທ8ອiດ ໃຫEດ8ເນ?ນການແຕHງຕQງເລຂາທiການ ກສທຊ.ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIພາຍໃນ

ກ8ຫນ,ດເກLາສiບມMນ(ບແຕHມMທ6ມ?ການແຕHງຕQງ ກສທຊ.ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI
ໃນລະຫວHາງທ6ຍ(ງບOມ?ເລຂາທiການ ກສທຊ.ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ໃຫEເລຂາທiການຄະນະກ8ມະການກiດຈະການ
ໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ແຫHງ ຊາດຕາມພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ອ,ງ ກອນຈ(ດ ສ(ນ ຄ2ນ ຄວາມຖ6ແ ລະກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງກiດ ຈະການວiທ ະຍu
ກະຈາຍສຽງ ວiທະຍuໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ 2000ຊ2ງດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງຢ@HໃນມMກHອນວ(ນທ6ພະລາດ
ຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊEບ(ງຄ(ບດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງເລຂາທiການ ກສທຊ.ໄປພາງໆກHອນ
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ໃຫEໂອນເງ?ນແລະຊ(ບສiນຂອງກອງທRນພ(ດທະນາກiດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກiດຈະການໂທລະທ(ດ

ເພ2ອປະໂຫຍດສາທາລະນະແລະກອງທRນພ(`ດທະນາກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມເພ2ອປະໂຫຍດສາທາລະນະຕາມພະລາດ
ຊະບ(ນ ຍ(ດ ອ,ງກອນຈ(ດ ສ(ນ ຄ2ນ ຄວາມຖ6ແ ລະກ8ກ(ບ ກiດ ຈະການວiທ ະຍuກ ະຈາຍສຽງ ວiທ ະຍuໂທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ2000 ທ6ມ?ຢ@Hໃນວ(ນທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊEບ(ງຄ(ບ ໄປເປ(ນຂອງກອງທRນຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI
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ໃຫEໂອນບ(ນດາກiດຈະການ ຊ(ບສiນ ສiດທi ຫນEາທ6 ຂອງກ,ມປະຊາສ8ພ(ນສ8ນ(ກນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?

ໃນສHວນທ6ກHຽວກ(ບກອງວຽກຄະນະກ8ມະການກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງແລະວiທະຍuໂທລະທ(ດແຫHງຊາດ ກ,ມປະຊາສ8ພ(ນ
ສ8ນ(ກນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ? ທ6ມ?ຢ@Hໃນວ(ນທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊEບ(ງຄ(ບ ໄປເປ(ນຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເວQນແຕHເງ?ນງ,ບປະມານ
ຫມວດເງ?ນເດRອນແລະຄHາຈEາງປະຈ8ຊ2ງມ?ຜ@Eຄອງຢ@HໃຫEໂອນໄປເປ(ນຂອງກ,ມປະຊາສ8ພ(ນ ສ8ນ(ກນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?
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ຂEາລາດຊະການແລະລ@ກຈEາງຂອງກອງວຽກຄະນະກ8ມະການກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງແລະ

ວiທະຍuໂທລະທ(ດແຫHງຊາດ ກ,ມປະຊາສ8ພ(ນ ສ8ນ(ກນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ? ທ6ດ8ລ,ງຕ8ແຫນHງຢ@HໃນມMກHອນວ(ນທ?ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດ
ນIໃຊEບ(ງຄ(ບ ຖEາສະຫມ(ກໃຈຈະໂອນໄປເປ(ນພະນ(ກງານຫລRລ@ກຈEາງຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ເມ2ອໄດEແຈEງຄວາມຈ8ນ,ງເປ(ນຫນ(ງສR
ຕOຜ@Eບ(ງຄ(ບບ(ນຊາພາຍໃນເກLາສiບມMນ(ບແຕHມMທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊEບ(ງຄ(ບໃຫEສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ບ(ນຈuແລະແຕHງຕQງຂEາລາດຊະ
ການຫລRລ@ກຈEາງຜ@EນQນເປ(ນພະນ(ກງານຫລRລ@ກຈEາງຂອງສ8ນ(ກງານ ກສທຊ.ຕາມຫລ(ກເກນທ6 ກສທຊ.ກ8ຫນ,ດແຕHຈະກ8ຫນ,ດ
ໃຫEໄດEຮ(ບເງ?ນເດRອນຫລRຄHາຈEາງຕHUກວHາເງ?ນເດRອນຫລRຄHາຈEາງທ6ໄດEຮ(ບຢ@HເກVາບOໄດE ສ8ຫລ(ບຜ@Eທ6ບOໄດEແຈEງຄວາມຈ8ນ,ງພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາດNງກHາວໃຫEກບ
( ໄປປະຕiບ(ດຫນEາທ6ໃນກ,ມປະຊາສ8ພ(ນ ສ8ນ(ກງານນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?
ໃນລະຫວHາງທ6ຍ(ງບOມ? ກສທຊ.ຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຫEອ8ນາດຂອງ ກສທຊ.ຕາມວ(ກຫນ2ງເປ(ນອ8ນາດຂອງຄະນະ
ກ8ມະການກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມແຫHງຊາດທ6ໄດEແຕHງຕQງຂMນຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດອ,ງກອນຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ແລະ
ກ8ກ(ບເບiງແຍງກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍuໂທລະທ(ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ 2000
ມາດຕາ 94

ການບ(ນຈuແລະແຕHງຕQງຂEາລາດຊະການຕາມມາດຕາ93ໃຫEຖRວHາເປ(ນການໃຫEອອກຈາກລາດຊະການ

ເພາະເລ?ກຈEາງຫລRຍuບຕ8ແຫນHງຕາມກ,ດຫມາຍວHາດEວຍບ8ເຫນ(ດບ8ນານຂEາລາດຊະການ ຫລRກ,ດຫມາຍວHາດEວຍກອງທRນ
ບ8ເຫນ(ດບ8ນານຂEາລາດຊະການ
ການບ(ນຈuແລະແຕHງຕQງລ@ກຈEາງຕາມມາດຕາ93ໃຫEຖRວHາເປ(ນການອອກຈາກວຽກເພາະທາງລາດຊະການຍuບຕ8ແຫນHງ
ຫລRທ າງລາດຊະການເລ?ກ ຈEາງໂດຍບOມ ?ຄ ວາມຜiດ ແລະໃຫEໄດEຮ (ບ ບ8ເຫນ(ດ ຕາມລະບຽບກະຊວງການຄ(ງວHາດEວ ຍບ8ເຫນ(ດ
ລ@ກຈEາງ
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ໃຫEບ(ນ ດາລະບຽບ ຂZບ(ງຄ(ບ ປະກາດ ຫລRຄ8ສNງທ6ອອກຕາມພະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ອ,ງກອນຈ(ດ ສ(ນ ຄ2ນ

ຄວາມຖ6ແລະກ8ກ(ບເບiງແຍງກiດຈະການວiທ ະຍuກ ະຈາຍສຽງ ວiທ ະຍuໂທລະທ(ດ ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສ
2000 ຊ2ງຖRກຕEອງດEວຍກ,ດຫມາຍແລະມ?ຜ,ນບ(ງຄ(ບໄດEຢ@Hໃນວ(ນທ6ພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊEບ(ງຄ(ບ ຍ(ງຄ,ງໃຊEບ(ງຄ(ບໄດEຕOໄປເທVາທ6ບO
ຂ(ດຫລRແຍEງກ(ບພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນI ທ(ງນI ຈ,ນກວHາຈະມ?ລະບຽບ ຂZບ(ງຄ(ບ ປະກາດຫລRຄ8ສNງທ6ອອກຕາມພະລາດຊະບ(ນຍ(ດນIໃຊE
ບ(ງຄ(ບ

ຜ@Eຮ(ບສະຫນອງພະບາຣ,ມມະລາດຊະອ,ງການ
ອະພiສiດ ເວດຊາຊ?ວະ
ນາຍຍ,ກລ(ດຖະມ,ນຕ?

ຫມາຍເຫດ: ເຫດຜ,ນ ໃນການປະກາດໃຊEພ ະລາດຊະບ(ນ ຍ(ດ ສະບ(ບນI ຄR ໂດຍທ6ມ າດຕາຂອງລ(ດ ຖະທ8ມະນ@ນ ແຫHງລາດຊະ
ອານາຈ(ກໄທ ໄດEບ(ນຍ(ດໃຫEມ?ອ,ງກອນຂອງລ(ດທ6ເປ(ນອiສະຫລuອ,ງກອນຫນ2ງເຮ(ດຫນEາທ6ດ8ເນ?ນການຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ແລະ
ກ8ກ(ບການປະກອບກiດ ຈະການວiທ ະຍuກ ະຈາຍສຽງ ວiທ ະຍuໂທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະຄ,ມ ມະນາຄ,]ມ ທ(ງນI ຕາມທ6
ກ,ດຫມາຍບ(ນ ຍ(ດແລະມາດຕາບ(ນ ຍ(ດໃຫEກ ,ດຫມາຍຈ(ດຕQງອ,ງກອນທ6ຕ າຂMນ ຈະຕEອງມ?ສາລະສ8ຄ(ນ ໃຫEມ ?ຄະນະກ8ມະການ
ສະເພາະດEາ ນເປ(ນ ຫນHວ ຍຍHອ ຍພາຍໃນອ,ງ ກອນນQນ ແຍກຕHາ ງຫາກຈາກກ(ນ ເຮ(ດ ຫນEາ ທ6ກ 8ກ(ບ ເບiງ ແຍງການປະກອບ
ກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງແລະວiທະຍuໂທລະທ(ດ ແລະກ8ກ(ບການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ແລະມ?ລາຍ
ລະອຽດວHາດEວຍການກ8ກ(ບເບiງແຍງແລະຄuEມຄອງການດ8ເນ?ນກiດຈະການ ການຈ(ດໃຫEມ?ກອງທRນພ(ດທະນາຊ(ບພະຍາກອນ
ສ2ສານແລະສVງເສ?ມໃຫEພາກປະຊາຊ,ນມ?ສHວນຮHວມໃນການດ8ເນ?ນການສ2ມວນຊ,ນສາທາລະນ ປະກອບກ(ບພະລາດຊະບ(ນຍ(ດອ,ງ
ກອນຈ(ດ ສ(ນ ຄ2ນ ຄວາມຖ6ແ ລະກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງກiດ ຈະການວiທ ະຍuກ ະຈາຍສຽງ ວiທ ະຍuໂ ທລະທ(ດ ແລະກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ,ມມະນາຄ,ມ ປ? ຄ.ສໄດEໃຊEບ(ງຄ(ບມາເປ(ນໄລຍະເວລາດ,ນນານແລEວແຕHຍ(ງບOເກ?ດຜ,ນໃນທາງປະຕiບ(ດເທVາທ6ຄວນ ເຮ(ດໃຫEເກ?ດຂZ
ຕiດຂ(ດໃນການດ8ເນ?ນການຫລາຍປະການລວມທ(ງຍ(ງມ?ບ,ບບ(ນຍ(ດທ6ບOສອດຄHອງກ(ບລ(ດຖະທ8ມະນ@ນແຫHງລາດຊະອານາຈ(ກໄທ
ສ,ມຄວນກ8ຫນ,ດໃຫEຈ(ດຕQງອ,ງກອນຂອງລ(ດທ6ເປ(ນອiສະຫລະອ,ງກອນຫນ2ງເຮ(ດຫນEາທ6ດ8ເນ?ນການຈ(ດສ(ນຄ2ນຄວາມຖ6ແລະ
ກ8ກ(ບເບiງແຍງການປະກອບກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍuໂທລະທ(ດ ແລະກiດຈະການໂທລະຄ,ມມະນາຄ,ມ ລວມທ(ງ
ກ8ຫນ,ດ ຂອບເຂດການດ8ເນ?ນ ວຽກຂອງອ,ງ ກອນແລະການກ8ກ(ບ ເບiງ ແຍງການປະກອບກiດ ຈະການດNງ ກHາວ ແລະປ(ບ ປuງ
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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.

