ປະກາດຄະນະກ(ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ3ດ
ແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດ
ເລ:ອງ:ຫລ3ກເກນການຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ> ທ>ເປ3ນເລກຫມາຍງາມ
------------------------------------------ໂດຍທ>ເປ3ນການສ5ມຄວນກ(ຫນ5ດຫລ3ກເກນການຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບ
ເຄ:ອນທ>ທ>ເປ3ນເລກຫມາຍງາມໃຫAເປ3ນໄປຢ7າງມDປະສiດທiພາບ ເປ3ນທ( ຄuAມຄ7າ ແລະພຽງພ=ແກ7ການໃຫAບ=ລiການ
ບ5ນພGນຖານການແຂ7ງຂ3ນໂດຍເສລDຢ7າງເປ3ນທ( ລວມທ3ງເພ:ອເປDດໂອກາດໃຫAປະຊາຊ5ນສາມາດເຂJາຖKງເລກຫມາຍ
ໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ທ>ເປ3ນເລກຫມາຍງາມຢ7າງເທLາທຽມແລະທLວຖKງກ3ນແລະກMໃຫAເກDດ
ປະໂຫ ຍດສNງ ສuດ ແກ7ລ 3ດ ອ3ນ ສອດຄ7ອ ງກ3ບ ຂO 19 ແລະ 81 ຂອງປະກາດຄະນະກ(ມະການກiດ ຈະການ
ກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ3ດ ແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດ ເລ:ອງ ຫລ3ກເກນການຈ3ດສ3ນ
ແລະບ=ລ iຫ ານເລກຫມາຍໂທລະຄ5ມ ມະນາຄ5ມ ຊ:ງ ກ(ຫນ5ດ ໃຫAຄ ະນະກ(ມະການກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ
ກiດຈະການໂທລະທ3ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດອາດກ(ຫນ5ດຫລ3ກເກນແລະວiທDການພiເສດ
ສ(ຫລ3ບການຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ທ>ເປ3ນເລກງາມກMໄດA ອ3ນລວມຖKງ
ເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ທ>ເປ3ນເລກຫມາຍງາມທ>ຍ3ງບMໄດAດ(ເນDນການຈ3ດສ3ນຕາມ
ປະກາດຄະນະກ(ມະການກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດ ເລ:ອງ ຫລ3ກເກນການຈ3ດສ3ນແລະບ=ລiຫານ
ເລກຫມາຍໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ ປD 2008
ອາໄສອ(ນາດຕາມຄວາມໃນມາດຕາ27 (7)ແລະ(24)ມາດຕາ33 ປະກອບມາດຕາ81ແຫ7ງພຣະຣາດ
ຊະບ3ນຍ3ດອ5ງກອນຈ3ດສ3ນຄ:ນຄວາມຖ>ແລະກ(ກ3ບການປະກອບກiດຈະການວiທະຍuກະຈາຍສຽງ ວiທະຍuໂທລະທ3ດ
ແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ ປD 2010 ແລະມາດຕາ11ມາດຕາ12ມາດຕາ13ມາດຕາ14ມາດຕາ15
ແລະມາດຕາ16ແຫ7ງ ພຣະຣາດຊະບ3ນ ຍ3ດ ການປະກອບກiດ ຈະການໂທລະຄ5ມ ມະນາຄ5ມ ປD2 001ຄະນະ
ກ(ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ3ດ ແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດຈ:ງ
ກ(ຫນ5ດຫລ3ກເກນການຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ທ>ເປ3ນເລກຫມາຍງາມໄວA
ດRງຕMໄປນS
ຂO 1 ການຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ໃນເລ:ອງໃດທ>ບMໄດAກ(ຫນ5ດໄວA
ເປ3ນ ການສະເພາະຕາມປະກາດນS ໃຫAນ (ບ5ດ ບ3ນ ຍ3ດ ຕາມປະກາດຄະນະກ(ມະການກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ
ກiດຈະການໂທລະທ3ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດ ເລ:ອງ ຫລ3ກເກນການຈ3ດສ3ນແລະບ=ລiຫານ
ເລກຫມາຍໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມມາໃຊAບ3ງຄ3ບເທLາທ>ບMຂ3ດຫລKແຍAງກ3ບປະກາດນS
ຂO 2 ໃນປະກາດນS
“ຄະນະກ(ມະການ”ຫມາຍຄວາມວ7າຄະນະກ(ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ3ດ
ແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດ
“ເລຂາທiການ”ຫມາຍຄວາມວ7າເລຂາທiການຄະນະກ(ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການ
ໂທລະທ3ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດ
“ສ(ນ3ກ ງານ”ຫມາຍຄວາມວ7າ ສ(ນ3ກ ງານຄະນະກ(ມະການກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການ
ໂທລະທ3ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດ
“ຜNAໃ ຫAບ =ລ iກ ານໂທລະສ3ບ ເຄ:ອ ນທ>”ຫມາຍຄວາມວ7າ ຜNAຮ 3ບ ໃບອານuຍ າດປະກອບກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ5ມ ມະນາຄ5ມ ທ>ໃ ຫ Aບ =ລ iກ ານໂທລະສ3ບ ເຄ:ອ ນທ>ຕ າມກ5ດ ຫ ມາຍວ7າ ດAວ ຍການປະກອບກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ5ມ ມະນາຄ5ມ ໃຫAຫ ມາຍລວມຖKງ ຜNAໄ ດAຮ 3ບ ອານuຍ າດ ສ(ປະທານ ຫລKສ 3ນ ຍາໃຫAປ ະກອບກiດ ຈະການໂທລະ
ຄ5ມມະນາຄ5ມຈາກບ=ລiສ3ດ ທDໂອທD ຈ(ກ3ດ(ມະຫາຊ5ນ)ຫລKບ=ລiສ3ດ ກສທ ໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ ຈ(ກ3ດ(ມະຫາຊ5ນ)
ເພ:ອໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ຢN7ກ7ອນວ3ນທDພຣະຣາດຊະບ3ນຍ3ດການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ
ປD 2001 ໃຫAບ3ງຄ3ບ
“ຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບ”ຫມາຍຄວາມວ7າ ຜNAຮ3ບໃບອານuຍາດປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມທ>
ໃຫAບ =ລ iກ ານໂທລະສ3ບ ເຄ:ອ ນທ> ບ=ລ iກ ານໂທລະສ3ບ ປະຈ(ທ>ແ ລະບ=ລ iກ ນໂທລະສ3ບ ທ>ໃ ຊAເ ທ3ກ ໂນໂລຊDອ :ນ ຕາມ

ກ5ດຫມາຍວ7າດAວຍການປະກອບກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ ແລະໃຫAຫມາຍລວມຖKງຜNAໄດAຮ3ບອານuຍາດ ສ(
ປະທານ ຫລKສ 3ນ ຍາ ໃຫAປ ະກອບກiດ ຈະການໂທລະຄ5ມ ມະນາຄ5ມ ຈາກບ=ລ iສ 3ດ ທDໂອທD ຈ(ກ3ດ (ມະຫາຊ5ນ )ຫລK
ບ=ລiສ3ດ ກສທ ໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ ຈ(ກ3ດ (ມະຫາຊ5ນ)ເພ:ອໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ> ບ=ລiການໂທລະສ3ບປະຈ(
ທ> ແລະບ=ລiການໂທລະສ3ບທ>ໃຊAເທ3ກໂນໂລຊDອ:ນຢN7ກ7ອນວ3ນທ>ພຣະຣາດຊະບ3ນຍ3ດການປະກອບກiດຈະການໂທລະ
ຄ5ມມະນາຄ5ມ ປD 2001 ໃຊAບ3ງຄ3ບ
“ກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນ”ຫມາຍຄວາມວ7າ ກu7ມເລກຫມາຍທ>ຄະນະກ(ມະການຍ3ງບMຈ3ດສ3ນໃຫAກ3ບຜNA
ໃຫAບ=ລiກ ານໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ລາຍໃດລາຍຫນ:ງ ຕາມມະຕiຄະນະກ(ມະການກiດຈະການໂທລະຄ5ມ ມະນາຄ5ມ
ແຫ7ງຊາດປະຕiບ3ດຫນAາທ>ຄະນະກ(ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ3ດ ແລະກiດຈະການ
ໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດໃນການປະຊuມຄVງທD39 /2010ເມ:ອວ3ນທD 15 ທ3ນວາ ປD2010
“ເລກຫມາຍງາມ”ຫມາຍຄວາມວ7າເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ຊ:ງເປ3ນເລກ
ຫມາຍ 10 ຫລ3ກ ທ>ມDລ3ກສະນະການຈ3ດຮຽງລ(ດ3ບຂອງຕ5ວເລກເປ3ນການສະເພາະຕາມທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
ພາຍໃຕAຫລ3ກເກນຫລKຮNບແບບຂອງເລກຫມາຍທ>ກ(ຫນ5ດໄວAທAາຍປະກາດນS
ຂO 3 ເພ:ອໃຫAການຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ໃຫAແກ7ຜNAໃຫAບ=ລiການ
ໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ເປ3ນໄປຢ7າງມDປະສiດທiພາບ ກMໃຫAເກDດຄວາມຄuAມຄ7າໃນການໃຊAເລກຫມາຍໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ
ຕະຫລອດຈ5ນສະທAອນມNນຄ7າຂອງເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ໃຫAເປ3ນໄປຕາມກ5ນໄກ
ຕະຫລາດໃຫAສ(ນ3ກງານຈ3ດໃຫAມDການປະມNນເລກຫມາຍງາມ ໂດຍເປDດໂອກາດໃຫAປະຊາຊ5ນທLວໄປຫລKນiຕiບuກຄ5ນ
ທ>ສ5ນໃຈສາມາດເລKອກເລກຫມາຍງາມໄດA ຕາມຫລ3ກເກນແລະວiທDການທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
ການຈ3ດປະມNນເລກຫມາຍງາມຕາມວ3ກຫນ:ງ ໃຫAສ(ນ3ກງານຈ3ດຫາຜNAຊ7ຽວຊານເປ3ນຜNAດ(ເນDນການໂດຍ
ເງDນ ທ>ໄດAຈ າກການປະມNນ ເມ:ອ ຫ3ກ ຄ7າໃຊAຈ 7າຍແລAວ ໃຫAນ (ສLງ ເປ3ນ ລາຍໄດAແ ຜ7ນ ດiນ ທ3ງ ນS ຄ7າໃຊAຈ 7າຍໃນການ
ປະມNນໃຫAລວມຖKງຄ7າໃຊAຈາ7 ຍການບ=ລiການການປະມNນ ຄ7າໃຊAຈ7າຍປະຊາສ(ພ3ນແລະອ:ນໆ ທ>ກ7ຽວຂAອງຕາມຄວາມ
ເຫມາະສ5ມຈ(ເປ3ນ
ຂO 4 ໃຫAສ(ນ3ກງານແຕ7ງຕVງຄະນະເຮ3ດວຽກຂGນຄະນະຫນ:ງເພ:ອເຮ3ດຫນAາທ>ດRງຕMໄປນS
(1)ຈ3ດເຮ3ດແຜນວຽກ ຮNບແບບ ວiທDການປະມNນເລກຫມາຍງາມ ແລະກu7ມປະເພດເລກຫມາຍງາມເພ:ອ
ສະເຫນDຕMຄະນະກ(ມະການພiຈາລະນາໃຫAຄວາມເຫ3ນຊອບ
(2)ກ(ຫນ5ດຈ(ນວນເລກຫມາຍງາມທ>ຈະນ(ອອກປະມNນ ວ3ນແລະໄລຍະເວລາການປະມNນໃນແຕ7ລະຄVງລວມທ3ງ
ເງ:ອນໄຂການປະມNນແລະການດ(ເນDນການປະມNນຕາມປະກາດນS ເພ:ອສະເຫນDຕMເລຂາທiການພiຈາລະນາໃຫA
ຄວາມເຫ3ນຊອບກ7ອນດ(ເນDນການປະມNນ
(3) ຄວບຄuມ ເບiງ ແຍງການຈ3ດ ປະມNນ ເລກຫມາຍງາມ ໃຫAເປ3ນ ໄປດAວ ຍຄວາມຮຽບຮAອ ຍ ລວມທ3ງ ສະເຫນDຕ M
ເລຂາທiການພiຈາລະນາຍ5ກເລDກການປະມNນ ຍuຕiຫລKເລ:ອນການປະມNນອອກໄປ ກ(ຫນ5ດວ3ນປະມNນຂGນໃຫມ7 ສ(
ຫລ3ບເລກຫມາຍງາມໃນຄVງຕMໆໄປ ໃນກ=ລະນDທ>ເຫ3ນວ7າການປະມNນມDເຫດອ3ນສ5ມຄວນເຊ:ອໄດAວ7າມDການສ5ມຍອມ
ລາຄາບMໂປ7ງໃສ ບMເປ3ນທ( ຫລKມDເຫດຜ5ນອ:ນອ3ນສ5ມຄວນ
(4)ລາຍການຜ5ນ ການຈ3ດການຈ3ດປະມNນ ເລກຫມາຍງາມທ>ແລAວໃນແຕ7ລະຄVງ ພAອມລາຍງານບ3ນ ຫາອuປະສ3ກ
ຕ7າງໆທ>ເກDດຂGນ ລວມທ3ງນ(ສະເຫນDແນວທາງການແກAໄຂບ3ນຫາອuປະສ3ກທ>ກ7ຽວຂAອງຕMເລຂາທiການແລະຄະນະ
ກ(ມະການ
(5)ກ=ລະນDເຫ3ນສ5ມຄວນ ຄະນະເຮ3ດວຽກອາດສະເຫນDແນະເລຂາທiການພiຈາລະນາແຕ7ງຕVງຄະນະເຮ3ດວຽກຍ7ອຍ
ເພ:ອດ(ເນDນການອ:ນໃດທ>ກ7ຽວຂAອງ
ຂO 5 ຜNAມDສiດເຂJາປະມNນເລກຫມາຍງາມ ໄດAແກ7 ບuກຄ5ນທ(ມະດາແລະນiຕiບuກຄ5ນທ>ສາມາດຄອບຄອງເລກ
ຫມາຍໂທລະສ3ບ ສ(ຫລ3ບ ບ=ລ iກ ານໂທລະສ3ບ ເຄ:ອ ນທ>ໄດAຕ າມກ5ດ ຫມາຍ ແລະມDຄ uນ ສ5ມ ບ3ດ ຕາມທ>ສ (ນ3ກ ງານ
ກ(ຫນ5ດ ໂດຍຈະຕAອງຢ:ນເອກະສານຫລ3ກຖານ ພAອມສະແດງຈ(ນ5ງໃນການເຂJາຮ7ວມປະມNນເລກຫມາຍງາມດRງ
ຕMໄປນS
(1)ກ=ລະນDບuກຄ5ນທ(ມະດາ
(ກ)ສ(ເນ5າບ3ດປະຈ(ຕ5ວປະຊາຊ5ນ ຫລKສ(ເນ5າຫນ3ງສKເດDນທາງ(ກ=ລະນDທ>ບMຖKສ3ນຊາດໄທ)ຫລKເອກະສານສະແດງ
ຕ5ນທ>ອອກໃຫAໂດຍຫນ7ວຍງານຣາດຊະການ ພAອມລ5ງນາມຮ3ບຮອງເອກະສານທ>ຖKກຕAອງຄ5ບຖAວນສ5ມບNນ

(ຂ)ກ=ລະນDບMມາດ(ເນDນການດAວຍຕ5ນເອງ ຈະຕAອງຢ:ນຫນ3ງສKມອບອ(ນາດ ແລະສ(ເນ5າບ3ດປະຈ(ຕ5ວປະຊາຊ5ນ
ຫລKສ(ເນ5າຫນ3ງສKເດDນທາງ(ກ=ລະນDທ>ບMຖKສ3ນຊາດໄທ)ຫລKເອກະສານສະແດງຕ5ນທ>ອອກໃຫAໂດຍຫນ7ວຍງານຣາດ
ຊະການຂອງຜNAມອບອ(ນາດແລະຜNAຮ3ບມອບອ(ນາດ ພAອມລ5ງນາມຮ3ບຮອງເອກະສານທ>ຖKກຕAອງຄ5ບຖAວນສ5ມບNນ
(ຄ)ເອກະສານຫລ3ກຖານຫລKລາຍລະອຽດຂOມNນອ:ນໃດທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
(2)ກ=ລະນDນiຕiບuກຄ5ນ
(ກ)ສ(ເນ5າຫນ3ງສKຮ3ບຮອງການຈ5ດທະບຽນນiຕiບuກຄ5ນທ>ມDອາຍuບMເກDນເກJາສiບມG ພAອມລ5ງນາມຮ3ບຮອງເອກະສານ
ໂດຍຜNAມDອ(ນາດລ5ງນາມຜNກພ3ນນiຕiບuກຄ5ນ
(ຂ)ສ(ເນ5າບ3ດປະຈ(ຕ5ວປະຊາຊ5ນ ຫລKສ(ເນ5າຫນ3ງສKເດDນທາງ(ກ=ລະນDທ>ບMຖKສ3ນຊາດໄທ)ຫລKສ(ເນ5າເອກະສານ
ສະແດງຕ5ນທ>ອອກໃຫAໂດຍຫນ7ວຍງານຣາດຊະການຂອງຜNAມDອ(ນາດລ5ງນາມຜNກພ3ນນiຕiບuກຄ5ນ ພAອມລ5ງນາມ
ຮ3ບຮອງເອກະສານທ>ຖKກຕAອງຄ5ບຖAວນສ5ມບNນ
(ຄ)ກ=ລ ະນDມ ອບອ(ນາດໃຫAດ (ເນDນ ການແທນ ຈະຕAອ ງຢ:ນ ຫນ3ງ ສKມ ອບອ(ນາດ ແລະສ(ເນ5າ ບ3ດ ປະຈ(ຕ5ວ
ປະຊາຊ5ນ ຫລKສ(ເນ5າຫນ3ງສKເດDນທາງ(ກ=ລະນDບuກຄ5ນທ>ບMຖKສ3ນຊາດໄທ)ຫລKເອກະສານສະແດງຕ5ນທ>ອອກໃຫAໂດຍ
ຫນ7ວຍງານຣາດຊະການຂອງຜNAມອບອ(ນາດແລະຜNAຮ3ບມອບອ(ນາດ ພAອມລ5ງນາມຮ3ບຮອງເອກະສານທ>ຖKກຕAອງ
ຄ5ບຖAວນສ5ມບNນ
(ງ)ເອກະສານຫລ3ກຖານຫລKລາຍລະອຽດຂOມNນອ:ນໃດທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
ທ3ງນS ຜNAເຂJາຮ7ວມການປະມNນເລກຫມາຍງາມຈະຕAອງວາງເງDນຫລ3ກປະກ3ນການປະມNນຕາມຈ(ນວນ
ແລະເງ:ອນໄຂທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
ຂO6 ໃຫAສ(ນ3ກງານຈ3ດໃຫAມDການປະມNນເລກຫມາຍງາມໂດຍວiທDຫນ:ງວiທDໃດຫລKຫລາຍວiທDພAອມກ3ນດRງ
ຕMໄປນS
(1)ການປະມNນ ທາງວາຈາ ໄດAແ ກ7 ການເຂJາ ຮ7ວ ມປະມNນ ໃນວ3ນ ເວລາ ແລະສະຖານທ>ຈ 3ດ ການປະມNນ ຕາມທ>
ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
(2)ການປະມNນທາງອiນເຕDເນ3ດ ໄດAແກ7 ການເຂJາຮ7ວມປະມNນໃນວ3ນແລະເວລາທ>ມDການປະມNນຜ7ານທາງເວ3ບໄຊຕ໌
ຕາມທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
(3)ການປະມNນ ທາງໂທລະສ3ບ ໄດAແ ກ7 ການເຂJາຮ7ວ ມປະມNນ ໃນວ3ນ ແລະເວລາທ>ມ Dກ ານປະມNນ ຜ7ານທາງລະບ5ບ
ໂທລະສ3ບ ຕາມທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
ເພ:ອໃຫAການປະມNນເລກຫມາຍງາມເປ3ນໄປຢ7າງມDປະສiດທiພາບ ເປ3ນທ( ໂປ7ງໃສ ທLວຖKງແລະບMກMໃຫAເກDດ
ການບiດ ເບKອ ນກ5ນ ໄກຕະຫລາດອ3ນ ເນ:ອ ງມາຈາກປະລiມ ານເລກຫມາຍທ>ເຂJາສN7ຕ ະຫລາດຫລາຍເກDນ ໄປໃຫA
ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດສ3ດສ7ວນໃນອ3ດຕາຮAອຍລະຂອງແຕ7ລະກu7ມເລກຫມາຍງາມທ>ຈະນ(ອອກປະມNນຕາມທ>ຄະນະ
ເຮ3ດວຍກຂO 4 ສະເຫນDໃນແຕ7ລະຄVງ
ຂO 7 ໃນການປະມNນ ການສະເຫນDລາຄາຄVງທ(ອiດຕAອງບMຕ7Zກວ7າລາຄາເລ>ມຕJນທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
ໄວAແ ລະການສະເຫນDລາຄາໃນແຕ7ລະຄVງຖ3ດ ໄປຕAອງເປ3ນ ການສະເຫນDລາຄາເພ>ມ ຂGນ ຕາມລາຄາທ>ສ(ນ3ກ ງານ
ກ(ຫນ5ດ ແຕ7ສາມາດສະເຫນDລາຄາເພ>ມຂGນສNງກວ7າອDກໄດA ໂດຍລາຄາທ>ສະເຫນDເພ>ມສNງຂGນຈະຕAອງບMຫ ນAອຍ
ກວ7າຊ7ວງລາຄາທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດໄວA
ໃນກ=ລະນDປາກ5ດວ7າ:
(1)ມDຜNAສະເຫນDລາຄາເທLາກ3ບຫລKຫ ລາຍກວ7າລາຄາເລ>ມຕJນໃນການປະມNນພຽງລາຍດຽວ ໃຫAຜNAສະເຫນDລາຄາ
ເຊRນວ7ານVນເປ3ນຜNAຊະນະການປະມNນ
(2)ບMມDຜNAສະເຫນDລາຄາໃຫAສ(ນ3ກງານຍ5ກເລDກການປະມNນເລກຫມາຍນVນ ແລະພiຈາລະນາກ(ຫນ5ດວ3ນປະມNນ
ຂGນໃຫມ7
ໃນກ=ລ ະນDທ >ສ (ນ3ກ ງານຈ3ດ ປະມNນ ເລກຫມາຍໃດເປ3ນ ຄVງ ທDສ າມເພາະເຫດບMມ Dຜ NAສ ະເຫນDລ າຄາ ໃຫA
ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດລາຄາເລ>ມຕJນໃນການປະມNນເລກຫມາຍນVນເປ3ນຈ(ນວນເຄiງຫນ:ງຂອງລາຄາເລ>ມຕJນເດDມ

ໃນກ=ລ ະນDທ >ສ (ນ3ກ ງານຈ3ດ ການປະມNນ ເລກຫມາຍໃດເປ3ນ ຈ(ນວນສາມຄVງ ແລAວ ປາກ5ດ ວ7າ ບMມ Dຜ NA
ສະເຫນDລາຄາໃນການປະມNນເລກຫມາຍນVນ ຄະນະກ(ມະການຈ(ນ(ເລກຫມາຍເຊRນວ7ານVນໄປຈ3ດສ3ນວiທDການທ>
ກ(ຫນ5ດໃນປະກາດຄະນະກ(ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ3ດ ແລະກiດຈະການໂທລະ
ຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດເລ:ອງ ຫລ3ກເກນການຈ3ດສ3ນແລະບ=ລiຫານເລກຫມາຍໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ ຫລKວiທDການ
ອ:ນທ>ຄະນະກ(ມະການກ(ຫນ5ດຕMໄປ
ຂO 8 ຜNAຊະນະການປະມNນ ມDຫ ນAາທ>ຕ Aອງຊ(ລະເງDນ ປະມNນ ເລກຫມາຍງາມ ພAອມພາສDມ Nນ ລະຄ7າເພ>ມ
ແລະຄ7າທ(ນຽມອ:ນໆ ທ>ກ7ຽວຂAອງ ໃຫAຄ5ບຖAວນພາຍໃນສາມສiບມG ນ3ບແຕ7ມGທ>ສ(ນ3ກງານຮ3ບຮອງຜ5ນການປະມNນ
ຕາມເງ:ອນໄຂແລະວiທDການທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ ໂດຍຖKວ7າເງDນຫລ3ກປະກ3ນການປະມNນເປ3ນສ7ວນຫນ:ງໃນການ
ຊ(ລະເງDນປະມNນເລກຫມາຍງາມ
ຂO 9 ໃນກ=ລະນDທ>ຜNAຊະນະການປະມNນລາຍໃດບMຊ(ລະເງDນປະມNນໃຫAຄ5ບຖAວນຕາມເງ:ອນໄຂທ>ກ(ຫນ5ດໃນ
ຂO 8 ໃຫAມDຜ5ນເປ3ນດRງນS
(1)ໃຫAຖKວ7າຜNAຊະນະການປະມNນລາຍນVນສະຫລະສiດໃນເລກຫມາຍນVນ ແລະສ(ນ3ກງານຈະດ(ເນDນການຢKດເງDນ
ຫລ3ກປະກ3ນການປະມNນເລກຫມາຍງາມຂອງຜNAທ>ຊະນະການປະມNນລາຍນVນ
(2)ໃນກ=ລະນDທ>ສ(ນ3ກງານນ(ເລກຫມາຍງາມອອກປະມNນໃຫມ7ແລAວບMມDຜNAຊະນະ ຫລKມDຜNAປະມNນແຕ7ໄດAລາຄາຕ7Z
ກວ7າລາຄາທ>ປະມNນເດDມ ຜNAຊະນະການປະມNນທ>ບMຊ(ລະເງDນປະມNນໃຫAຄ5ບຖAວນຈະຕAອງເປ3ນຜNAຮ3ບຜiດຊອບໃນສ7ວນ
ຕ7າງນVນ
ຂO 10 ກ=ລະນDຜ NAຊະນະການປະມNນຖKງແກ7ຄວາມຕາຍ ແຕ7ຍ3ງຊ(ລະເງDນປະມNນບMຄ5ບຖAວນ ໃຫAສiດແລະ
ຫນAາ ທ>ໃ ດອ3ນ ເກDດ ຂGນ ຫລKກ 7ຽ ວຂAອ ງກ3ບ ການປະມNນ ເລກຫມາຍງາມຂອງຜNAນ Vນ ເປ3ນ ອ3ນ ລະງ3ບ ໄປ ແລAວ ໃຫA
ສ(ນ3ກງານນ(ເລກຫມາຍງາມດRງກ7າວອອກປະມNນໃຫມ7 ເວVນແຕ7ທາຍາດຫລKຜNAຈ3ດການມ=ລະດ5ກຈະແຈAງການສKບ
ສiດການໃຊAເລກຫມາຍດRງກ7າວໃຫAຮNA ພAອມກ3ບຊ(ລະເງDນປະມNນທ>ຄAາງຢN7ໃຫAຄ5ບຖAວນພາຍໃນກ(ຫນ5ດເວລາຫ5ກສiບ
ມGນ3ບແຕ7ມGນທ>ຜNAຊະນະການປະມNນຖKງແກ7ຄວາມຕາຍ
ຂO 11ໃຫAສ(ນ3ກງານຄKນເງDນຫລ3ກປະກ3ນການປະມNນໃຫAແກ7ຜNAທ>ບMຊະນະການປະມNນທ>ແຈAງຄວາມຈ(ນ5ງ
ຂ=ຄKນເງDນຫລ3ກປະກ3ນພາຍໃນສາມສiບມG ນ3ບແຕ7ວ3ນທ>ສ(ນ3ກງານຮ3ບຮອງຜ5ນການປະມNນ ຕາມເງ:ອນໄຂແລະວiທD
ການທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ ທ3ງນS ຫາກຜNAທ>ບMຊະນະການປະມNນບMຕiດຕMຂ=ຮ3ບເງDນຫລ3ກປະກ3ນການປະມNນຄKນ
ພາຍໃນຫນ:ງຮAອຍແປດສiບມG ນ3ບແຕ7ມGນທ>ສ(ນ3ກງານຮ3ບຮອງຜ5ນການປະມNນ ເມ:ອພJນກ(ຫນ5ດດRງກ7າວ ໃຫAຖKວ7າ
ຜNAທ>ບMຊະນະການປະມNນນVນສະແດງເຈດຕະນາສະຫລະສiດໃນການຮ3ບເງDນຫລ3ກປະກ3ນການປະມNນຄKນແະໃຫA
ສ(ນ3ກງານນ(ເງDນຫລ3ກປະກ3ນດRງກ7າວສLງເປ3ນລາຍໄດAແຜ7ນດiນ
ຂO 12ເມ:ອຜNAຊະນະການປະມNນດ(ເນDນການຕາມເງ:ອນໄຂທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດໄວAຄ5ບຖAວນແລAວຜNAຊະນ
ການປະມNນ ຈະໄດAຮ 3ບ ຫນ3ງ ສKຮ 3ບ ຮອງຜ5ນ ການປະມNນ ເລກຫມາຍງາມນVນ ໆ ເພ:ອ ນ(ໄປດ(ເນDນ ການຕiດ ຕM
ລ5ງທະບຽນຜNAໃຊAບ=ລiການແລະເປDດໃຊAບ=ລiການກ3ບຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ> ທ>ຄະນະກ(ມະການກ(ຫນ5ດ
ພາຍໃນເກJາສiບມGນ3ບແຕ7ມGທ>ຜNAຊະນະການປະມNນໄດAຮ3ບຫນ3ງສKຮ3ບຮອງຜ5ນການປະມNນ ໂດຍການໃຊAບ=ລiການເລກ
ຫມາຍງາມດRງກ7າວໃຫAເປ3ນໄປຕາມສ3ນຍາການໃຫAບ=ລiການຂອງຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ> ທ3ງນS ຫາກພJນ
ກ(ຫນ5ດໄລຍະເວລາດRງກ7າວຖKວ7າຜNAຊະນະການປະມNນສະຫລະສiດໃນເລກຫມາຍທ>ປະມNນໄດA ເພ:ອໃຫAສ(ນ3ກງານ
ນ(ມາປະມNນໃຫມ7 ໂດຍສ(ນ3ກງານຈະບMຄKນເງDນປະມNນທ>ຜNAຊະນະການປະມNນດRງກ7າວໄດAຊ(ລະໄວA
ໃນກ=ລະນDພາຍຫລ3ງທ>ຜNAຊະນະການປະມNນເປDດໃຊAບ=ລiການຕາມວ3ກຫນ:ງແລAວ ຫາກປະສ5ງຈະໂອນຍAາຍ
ເລກຫມາຍງາມຂອງຕ5ນໄປຍ3ງຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ລາຍອ:ນ ຍ7ອມສາມາດເຮ3ດໄດAໂດຍການໃຊAບ=ລiການ
ຄ5ງສiດເລກຫມາຍໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>
ຂO 13 ສ(ນ3ກ ງານອາດພiຈາລະນາຕ3ດສiດການປະມNນ ເລກຫມາຍງາມຂອງຜNAເຂJາຮ7ວມການປະມNນ ໃນ
ຄVງ ຕMໆ ໄປຫາກຜNAເຂJາ ຮ7ວ ມການປະມNນ ລາຍໃດບMປ ະຕiບ 3ດ ຕາມເງ:ອ ນໄຂທ>ສ (ນ3ກ ງານກ(ຫນ5ດ ເຊRນ :ການຜiດ
ເງ:ອນໄຂການຊ(ລະເງDນປະມNນເລກຫມາຍງາມ ການກະທ(ອ3ນເປ3ນການກDດກ3ນການປະມNນຫລKກMໃຫAເກDດການ
ປະມNນ ທ>ບ Mເ ຫມາະສ5ມ ຫລKມ Dລ 3ກ ສະນະເປ3ນ ການສ5ມ ຍອມລາຄາເປ3ນ ຕJນ ທ3ງ ນS ໃຫAຫ ມາຍຄວາມລວມຖKງ
ກ(ມະການຜNAຈດ
3 ການ ຫລKບuກຄ5ນໃດ ຊ:ງຮ3ບຜiດຊອບໃນການດ(ເນDນວຍກຂອງນiຕiບuກຄ5ນນVນ ລວມທ3ງຜNAຮ3ບມອບ
ອ(ນາດໃນການເຂJາຮ7ວມປະມNນ ໃນກ=ລະນDທ>ເປ3ນການປະມNນໃນນາມນiຕiບuກຄ5ນດAວຍ

ຂO 14ຄະນະກ(ມະການສະຫງວນສiດ ໃນການບ=ລ iຫ ານຈ3ດ ການເລກຫມາຍໂທລະຄ5ມ ມະນາຄ5ມ ທ>ມ D
ປະສiດທiພາບຕາມຄວາມເຫມາະສ5ມຈ(ເປ3ນໃນອານາຄ5ດ ຊ:ງອາດສLງຜ5ນກະທ5ບຕMເລກຫມາຍງາມຕາມນiຍ5ມທ>
ກ(ຫນ5ດໃນປະກາດນS
ຂO 15ຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ແລະຜNAທ>ສ(ນ3ກງານມອບຫມາຍເປ3ນຜNAດ(ເນDນການຈ3ດປະມNນຕາມ
ຂO 3ວ3ກສອງ ມDຫນAາທ>ໃນການຮ3ກສາແລະຄuAມຄອງສiດໃນຂOມNນສ7ວນບuກຄ5ນຂອງຜNAເຂJາຮ7ວມການປະມNນ
ຂO 16ໃນກ=ລະນDທ >ມ Dບນ
3 ຫາກ7ຽວກ3ບການປະຕiບ3ດຕາມປະກາດນS ໃຫAຄະນະກ(ມະການເປ3ນ ຜNAວiນ iໄສຊS
ຂາດຄiວiນiໄສຂອງຄະນະກ(ມະກນໃຫAເປ3ນທ>ສuດ

ບ5ດສະເພາະການ
-----------------------ຂO 17ໃນການຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍໃນກu7ມທ>ສະຫງວນ ໃຫAສ(ນ3ກງານຈ3ດໃຫAມDການປະມNນເລກຫມາຍງາມ
ຕາມທ>ກ(ຫນ5ດໃນປະກາດນS ແລະໃຫAລວມຖKງເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ອ3ນເປ3ນທ>
ຕAອງການຫລKເປ3ນ ທ>ນ iຍ 5ມ ຂອງປະຊາຊ5ນ ໂດຍໃຫAຜ N[ \ຊ7ຽວຊານທ>ສະເຫນDຜ 5ນ ປະໂຫຍດແກ7ລ3ດ ສNງສuດ ເປ3ນ ຜNA
ດ(ເນDນການບ=ລiຫານຈ3ດການປະມNນເລກຫມາຍໃນກu7ມທ>ສະຫງວນນSຕາມທ>ສ(ນ3ກງານກ(ຫນ5ດ
ຂO 18ເພ:ອໃຫAການບ=ລiຫານຈ3ດການເລກຫມາຍງາມເປ3ນໄປຢ7າງມDປະສiດທiພາບ ແລະມDຄວາມເຫມາະ
ສ5ມ ທາງເທ3ກ ນiກ ຄະນະກ(ມະການກ(ຫນ5ດ ແລະຈ3ດ ສ3ນ ກu7ມ ເລກຫມາຍທ>ສ ະຫງວນໃຫAກ 3ບ ຜNAໃຫAບ =ລ iກ ານ
ໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ທ>ເຫມາະສ5ມລາຍໃດລາຍຫນ:ງກ7ອນການດ(ເນDນການປະມNນ
ການກ(ຫນ5ດແລະຈ3ດສ3ນກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນຕາມວ3ກຫນ:ງ ຄະນະກ(ມະການຈະພiຈາລະນາ
ການຈ3ດ ສ3ນ ຫມວດເລກຫມາຍທ>ມ Dກ u7ມ ເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນຢN7ເດDມ ໂດຍຫນ:ງຫມວດເລກຫມາຍປະກອບ
ດAວຍຫນ:ງຮAອຍກu7ມເລກຫມາຍ ແລະແຕ7ລະກu7ມເລກຫມາຍປະກອບດAວຍສiບພ3ນເລກຫມາຍ ໂດຍມDແນວທາງ
ການພiຈາລະນາດRງນS
(1)ກ=ລະນDໃນຫມວດເລກຫມາຍນVນມDຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ> ທ>ເຄDຍໄດAຮ3ບຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍ
ພຽງລາຍດຽວ ຄະນະກ(ມະການຈະກ(ຫນ5ດກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນທ3ງຫມ5ດໃຫAເປ3ນຂອງຜNAໃຫAບ=ລiການ
ໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ລາຍນVນ
(2)ກ=ລະນDໃນຫມວດເລກຫມາຍນVນມDຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ> ທ>ເຄDຍໄດAຮ3ບຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍ
ຫລາຍກວ7າຫນ:ງລາຍ ຄະນະກ(ມະການຈະພiຈາລະນາຈາກຕ(ແຫນ7ງຂອງກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນເປ3ນ
ຫລ3ກ ດRງນS
(2.1)ກ=ລະນDຕ(ແຫນ7ງຂອງກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນຢN7ລະຫວ7າງກu7ມເລກຫມາຍທ>ຈ3ດສ3ນໃຫAກ3ບຜNAໃຫA
ບ=ລiກ ານໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ພ ຽງລາຍດຽວ ຈະກ(ຫນ5ດ ກu7ມ ເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນໃຫAເປ3ນ ຂອງຜNAໃຫAບ=ລiກ ານ
ໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ລາຍນVນ
(2.2)ກ=ລະນDຕ(ແຫນ7ງຂອງກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນຢN7ລະຫວ7າງກu7ມເລກຫມາຍທ>ຈ3ດສ3ນໃຫAກ3ບຜNAໃຫA
ບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທDສອງລາຍ ຈະກ(ຫນ5ດກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນໃຫAເປ3ນຂອງຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບ
ເຄ:ອນທDໃນລ(ດ3ບຫລ3ງ
(2.3)ກ=ລະນDຕ(ແຫນ7ງຂອງກu7]ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນເປ3ນກu7ມເລກຫມາຍລ(ດ3ບທDຫນ:ງ ຫລKລ(ດ3ບ
ສuດທAາຍຂອງຫມວດເລກຫມາຍ ຈະກ(ຫນ5ດກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນໃຫAເປ3ນຂອງຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບ
ເຄ:ອນທ> ທ>ໄດAຮ3ບຈ3ດສ3ນກu7ມເລກຫມາຍຖ3ດຈາກຫລKກ7ອນຫນAາກu7ມເລກມຫມາຍທ>ສະຫງວນດRງກ7າວ ແລAວແຕ7
ກ=ລະນD
(3)ກ=ລະນDເຫນKອຈາກ(1)ແລະ(2)ໃຫAຄະນະກ(ມະການພiຈາລະນາກ(ຫນ5ດຕາມຄວາມເຫມາະສ5ມ

ຂO 19 ໃຫAສ (ນ3ກ ງານແຈAງ ໃຫAຜ NAໃ ຫAບ =ລ iກ ານໂທລະສ3ບ ເຄ:ອ ນທ>ຮ NAຜ 5ນ ການພiຈ າລະນາຂອງຄະນະ
ກ(ມະການຕາມAຂO 18 ເພ:ອໃຫAດ(ເນDນການດRງນS

(1)ຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ທ>ໄດAຮ3ບຈ3ດສ3ນກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນດRງກ7າວຈະຕAອງດ(ເນDນການແຈAງ
ຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບລາຍອ:ນຮNAຖKງການເປDດໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ໃນກu7ມເລກຫມາຍດRງກ7າວພາຍໃນສiບ
ຫAາມG ນ3ບແຕ7ມGທ>ໄດAຮ3ບຫນ3ງສKແຈAງຈາກສ(ນ3ກງານແລະ
(2)ຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບລາຍອ:ນຈະຕAອງດ(ເນDນການໃຫAກu7ມເລກຫມາຍນVນສາມາດຕiດຕMສ:ສານລະຫວ7າງກ3ນ
ໄດAພາຍໃນສiບຫAາມG ນ3ບແຕ7ມGທ>ໄດAຮ3ບຫນ3ງສKແຈAງຈາກຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ທ>ໄດAຮ3ບຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍ
ໃນກuມ
7 ເລກຫມາຍນVນ ຕາມປະກາດຄະນະກ(ມະການກiດ ຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດ ຈະການໂທລະທ3ດ ແລະ
ກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ ເລ:ອງ ຫລ3ກເກນການຈ3ດສ3ນແລະບ=ລiຫານເລກຫມາຍໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ
ທ3ງນS ໃຫAຖKວ7າການຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍໃນກu7ມເລກຫມາຍຕາມຂO 18 ມDຜ5ນໂດຍສ5ມບNນເມ:ອຜNAຊະນະການ
ປະມNນເລກຫມາຍງາມໃນກu7ມເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນນVນດ(ເນDນການຕາມເງ:ອນໄຂຄ5ບຖAວນແລAວ
ຫາກກu7ມເລກຫມາຍໃດບMມDການປະມNນເລກຫມາຍງາມທ>ມDຜ5ນໂດຍສ5ມບNນຕາມປະກາດນSແລະຄະນະ
ກ(ມະການຈະນ(ກu7ມເລກຫມາຍດRງກ7າວນVນໄປຈ3ດສ3ນຕາມວiທDການທ>ກ(ຫນ5ດໃນປະກາດ ກສທຊ.ເລ:ອງ ຫລ3ກ
ເກນການຈ3ດສ3ນແລະບ=ລiຫ ານເລກຫມາຍໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມ ສ(ນ3ກງານຈະແຈAງໃຫAຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບ
ເຄ:ອນທD^]ທ>ໄດAຮ3ບການຈ3ດສ3ນກu7ມເລກຫມາຍນVນ ຍuຕiການດ(ເນDນການໃຫAກu7ມເລກຫມາຍຕiດຕMສ:ສານກ3ບຜNAໃຫA
ບ=ລiການໂທລະສ3ບລາຍອ:ນ
ຂO 20 ຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ມDຫນAາທ>ຊ(ລະຄ7າທ(ນຽມເລກຫມາຍໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ຂອງກu7ມ
ເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນ ຕາມປະກາດຄະນະກ(ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ3ດແລະ
ກiດ ຈການໂທລະຄ5ມ ມະນາຄ5ມ ແຫ7ງ ຊາດ ເລ:ອ ງເຫລ3ກ ເກນການຈ3ດ ສ3ນ ແລະບ=ລ iຫ ານເລກຫມາຍໂທລະ
ຄ5ມມະນາຄ5ມ ແລະຕາມເງ:ອນໄຂເວລາດRງຕMໄປນS:
(1)ກ=ລະນDເລກຫມາຍງາມທ>ມDຜNAຊະນະການປະມNນ ໃຫAຊ(ລະຄ7າທ(ນຽມເລກຫມາຍເມ:ອຜNAຊະນະການປະມNນໄດA
ເປDດໃຊAບ=ລiການເລກຫມາຍນVນແລAວ ພາຍໃນວ3ນທDສiບຫAາຂອງເດKອນຖ3ດໄປ
(2)ກ=ລະນDເລກຫມາຍອ:ນ ໃນກu7ມ ເລກຫມາຍທ>ສະຫງວນ ໃຫAຊ(ລະຄ7າທ(ນຽມເລກຫມາຍເມ:ອຜNAໃຫAບ=ລiກ ານ
ໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ເລ>ມ ນ(ເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiກ ານໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ທ >ເຫລKອໃນກu7ມ ເລກຫມາຍ
ດRງກ7າວໄປກະຈາຍສN7ຊ7ອງທາງຈ3ດຈ(ຫນ7າຍ
ຜNAໃຫAບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ>ມDຫນAາທ>ແຈAງໃຫAສ(ນ3ກງານຮNAໂດຍບMຊ3ກຊAາເມ:ອມDຜNAເປDດໃຊAບ=ລiການເລກ
ຫມາຍງາມທ>ປ ະມNນ ໄດA ຫລKກ 7ອ ນມDກ ານ(ເລກຫມາຍໃນກu7ມ ເລກຫມາຍທ>ສ ະຫງວນທ>ໄດAຮ 3ບ ການຈ3ດ ສ3ນ ໄປ
ກະຈາຍສN7ຊ7ອງທາງຈ3ດຈ(ຫນ7າຍ ແລAວແຕ7ກ=ລະນD
ຂO 21 ປະກາດນSໃຫAໃຊAບ3ງຄ3ບຕVງແຕ7ມGຖ3ດຈາກມGທ>ປະກາດໃນຣາດຊະກiດຈານuເບກສາເປ3ນຕJນໄປ
ປະກາດວ3ນທD 26 ມiຖuນາ 2015
ພ5ນອາກາດເອກ ທະເຣດ ປuນນະສD
ປະທານກ(ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ
ກiດຈະການໂທລະທ3ດແລະກiດຈະການໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດ

ຕາຕະລາງແນບທAາຍປະກາດຄະນະກ(ມະການກiດຈະການກະຈາຍສຽງ ກiດຈະການໂທລະທ3ດ ແລະກiດຈະການ
ໂທລະຄ5ມມະນາຄ5ມແຫ7ງຊາດ
ເລ:ອງ:ຫລ3ກເກນການຈ3ດສ3ນເລກຫມາຍໂທລະສ3ບສ(ຫລ3ບບ=ລiການໂທລະສ3ບເຄ:ອນທ> ທ>ເປ3ນເລກຫມາຍງາມ
ຮNບແບບ
ຕ5ວຢ7າງເລກຫມາຍໃນຫມວດ 09
0x-xxxx-xxxx
09-9999-9999
09-xxxx-xxxx
09-8888-8888
09-9999-999A
09-9999-9994
09-xxxx-xx90/09-xxxx-xx09 x,y=/=9,0
09-6666-6690/09-6666-6609
09-9999-99AB
09-9999-9926
0999-xxx-yyy
09-9911-1888
09-xyyy-yx90 x,y =/=9,0
09-1777-7190
09-Axxxx-xxxx
09-8999-9999
09-x000-y000
09-4000-5000
09-x000-x000
09-6000-6000
09A-xxxx-yyy
09-1555-5999
09-AAxx-xxxx
09-1188-8888
09-ABxx-xxx
09-1299-9999
09A-B00-C000, B,C =/= 0, A =/=0
091-500-9000
09B-B00-C000, B =/= 0 C =/=0
095-500-4000
09B-B00-B000, B =/= 0
095-500-5000
09-xxxx-yyyy
09-5555-9999
09-xxxx-xyyy
09-4444-4777
09-xxxx-xxyy
09-9999-9944
09-xxxx-xyxy
09-7777-7676
09-xxxx-xxxy
09-7777-7771
09-xxxx-yyyy
09-4666-4444
09-xxxx-xyyy
09-7111-1777
09-xxxx-xxyy
09-5999-9955
09-xxxx-xyxy
09-7444-4447
09-xxxx-xxxy
09-6611-6666
09-xxxx-xyyy
09-4411-1444
09-xxxx-xxyy
09-8844-4488
09-xxxx-xyxy
09-2244-4442
09-xxxx-xxxy
09-8811-8811
09-xyzz-yx90
09-4177-1490
09-xxxx-xxAB
09-7777-7759
09-Axxx-xxxB
09-8555-5554
09-9999-9ABC
09-9999-9214
09-9xxx-xxxB
09-9444-4448
09A-xxx-yyzz
09-7555-7799
09-ABCC-xxxx
09-1644-9999

09-xxyy-wwzz
09AB-xxx-yyy
09-AA-xxx-yyy ,
09-Axxx-Byyy ເມ:ອ x ແລະ y ບMເປ3ນ 0

09-4488-6677
09-1699-9888
09-2233-3777
09-1333-4666
09-1555-8555

ຮNບແບບ
09-Axxx-Bxxx ເມ:ອ x ບMເປ3ນ 0
09-xxxx-xABC
09-Axxx-xxBC
09-Abxx-xxxc
09-ABCC-xyxy
09-xxxx-ABCD
09-Axxx-xBCD
09-ABxx-xxCD

ຕ5ວຢ7າງເລກຫມາຍໃນຫມວດ 09

09-5555-5498
09-4555-5584
09-4755-5558
09-1599-4646
09-5555-7164
09-1444-4735
09-1655-5548

ຫມາຍເຫດ: X ແລະ Y = ຕ5ວເລກ 0 - 9 ທ>ມDຊAZກ3ນ , A B C D = ຕ5ວເລກ 0 - 9 ທ>ມDບMຊAZກ3ນ

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.

