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ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ຸ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານເຄ ອຂ່າຍການສ ່ ສານ ເປນັຕົ ຸ້ນ ຄອມພວິເຕ,ີ ເຄ ອຂ່າຍ ແລະ 
ອ ປະກອນເອເລກັໂຕຣນກິ ລວມທງັການບ ລກິານຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ. 

 
ມາດຕາ  3   ການອະທບິາຍຄ າສບັ 
 ຄ າສບັທີ່ ນ າໃຊ ຸ້ໃນຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ລະບບົໂຄງລ່າງພ ຸ້ນຖານ ໝາຍເຖງິ ເຊເີວ ີ (Server), ລະບບົເຄ ອຂ່າຍຄອມພວິເຕ ີ (Computer 
Network System), ລະບບົປະຕບິດັການ (Operating System), ລະບບົຮກັສາຄວາມປອດ
ໄພ (Security System) ແລະ ລະບບົຕດິຕາມກວດກາ (Monitoring System); 

2. ລະບບົບ ລຫິານບນັຊລູີກຄ ຸ້າ (Customer Account Management System) ໝາຍເຖງິ ລະບບົ
ຄ ຸ້ມຄອງບນັຊເີງນິ ແລະ ຫ ກັຊບັຂອງລູກຄ ຸ້າຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 

3. ລະບບົການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ (Securities Issuance System) ໝາຍເຖງິ ລະບບົອອກຈ າ
ໜ່າຍຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ແກ່ມວນຊນົ, ອອກຈ າໜ່າຍໃນວງົຈ າກດັ ແລະ ອອກຈ າໜ່າຍໃຫ ຸ້ແກ່ຜູ ຸ້ຖ 
ຮ ຸ້ນເດມີ;  

4. ລະບບົຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ (Securities Trading System) ໝາຍເຖງິ ລະບບົຊ ຸ້-ຂາຍ ຮ ຸ້ນ, 
ພນັທະບດັລດັຖະບານ, ຮ ຸ້ນກູ ຸ້, ໜ່ວຍລງົທນຶ ແລະ ຫ ກັຊບັປະເພດອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ 
ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

5. ລະບບົຖານຂ ຸ້ມນູ (Database System) ໝາຍເຖງິ ບ່ອນເກບັຮກັສາຂ ຸ້ມູນໃນຮູບແບບເອເລກັ
ໂຕຣນກິໄວ ຸ້ຢ່າງເປນັລະບບົ ທີ່ ສາມາດຄ ຸ້ມຄອງ, ປບັປ ງ ແລະ ນ າໃຊ ຸ້ໄດ ຸ້; 

6. ລະບບົສະສາງ-ຊ າລະ (Clearing and Settlement System) ໝາຍເຖງິ ລະບບົສະສາງ-ຊ າລະ
ທ ລະກ າຫ ກັຊບັ ຂອງຜູ ຸ້ລງົທນຶໃນການຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ; 

7. ລະບບົອເີມວ (Email System) ໝາຍເຖງິ ລະບບົຮບັ ແລະ ສົ່ ງຂ ຸ້ມູນຜ່ານທາງລະບບົເອເລກັ
ໂຕຣນກິ ພ ຸ້ອມທງັເປນັບ່ອນເກບັຖານຂ ຸ້ມູນຂອງອເີມວ; 

8. ລະບບົບນັທກຶສຽງ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງຄ າສັ່ ງຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ (Telephone Recorder System)  
ໝາຍເຖງິ ລະບບົເກບັກ າ ແລະ ບນັທກຶ ການສົ່ ງຄ າສັ່ ງຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັຜ່ານທາງໂທລະສບັ; 

9. ລະບບົບນັຊ ີ (Accounting System) ໝາຍເຖງິ ເຄ ່ ອງມ ໃນການເກບັກ າທ ລະກ າທາງດ ຸ້ານການ
ເງນິ; 

10. ລະບບົສ າຮອງ ແລະ ກູ ຸ້ຄ ນຂ ຸ້ມນູ (Data Backup and Restore System) ໝາຍເຖງິ ລະບບົ
ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ໃຊ ຸ້ໃນການສ າຮອງ ແລະ ກູ ຸ້ຄ ນ ຂ ຸ້ມູນທີ່ ສ າຄນັຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ໂດຍມກີານ
ຈດັເກບັຂ ຸ້ມູນໄວ ຸ້ໃນສະຖານທີ່ ປອດໄພ ແລະ ສາມາດກູ ຸ້ຄ ນໄດ ຸ້ຢ່າງສມົຄບົຖຸ້ວນ; 

11. ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ໝາຍເຖງິ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຫ ກັຊບັ ທີ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ ຍາດ
ຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

12. ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບບົ ໝາຍເຖງິ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່
ສາມາດໃຊ ຸ້ງານໄດ ຸ້ຢ່າງປກົກະຕ ິແລະ ຕ ່ ເນ ່ ອງ; 

13. ລະບບົຄວາມປອດໄພດ ຸ້ານເຕກັໂນໂລຊ ີການສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມນູ ຂ່າວສານ ໝາຍເຖງິ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງເຄ ອຂ່າຍຄອມພວິເຕ,ີ ຮາດແວ, ຊອບແວ ແລະ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານທງັໝດົ;  
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14. ເຊເີວ ີ (Server) ໝາຍເຖງິ ລະບບົຄອມພວິເຕ ີທີ່ ມຄີວາມສາມາດສູງໃນການຈດັການວຽກງານ
(high performance) ໂດຍມກີານເຊ ່ ອມຕ ່ ເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ຕດິຕັ ຸ້ງຊອບແວ, ໂປຣແກຣມ
ຕ່າງໆ ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ບ ລກິານແກ່ເຄ ່ ອງຄອມພວິເຕໝ່ີວຍອ ່ ນ; 

15. ລະບບົເຄ ່ ອຂ່າຍຄອມພວິເຕ ີ (Computer Network System) ໝາຍເຖງິ ລະບບົເຊ ່ ອມຕ ່
ຄອມພວິເຕ ີແລະ ອ ປະກອນເອເລກັໂຕຣນກິອ ່ ນ ຜ່ານລະບບົສາຍສົ່ ງ ແບບມສີາຍ ແລະ ບ ່ ມ ີ
ສາຍ.  

 
ມາດຕາ  4   ຫ ກັການ 

ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງປະຕບິດັຕາມຫ ກັການ 
ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງລະບບົ; 
2. ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜອງ ແລະ ນ າໃຊ ຸ້ຂ ຸ້ມູນ; 
3. ຮກັສາຄວາມລບັ; 
4. ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ  5   ຂອບເຂດການນ າໃຊ ຸ້ 

ຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ນ າໃຊ ຸ້ ສ າລບັບ ລສິດັຫ ກັຊບັ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມ
ຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ. 

 
ໝວດທ ີ2 

ການສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 
 
ມາດຕາ  6   ການສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມນູ ຂ່າວສານຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 

 ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ທີ່ ຕ ຸ້ອງສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ ປະກອບດ ຸ້ວຍ: 
1. ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິເປນັຜູ ຸ້ຄ ຸ້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ; 
2. ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິເປນັນາຍໜຸ້າຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
3. ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິເປນັທີ່ ປກຶສາດ ຸ້ານການເງນິ. 

 
ມາດຕາ  7   ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິເປນັຜູ ຸ້ຄ ຸ້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິເປນັຜູ ຸ້ຄ ຸ້າປະກນັການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງສ ຸ້າງລະບບົ
ເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງຕນົ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ລະບບົໂຄງລ່າງພ ຸ້ນຖານ; 
2. ລະບບົບ ລກິານໃນຕະຫ າດຂັ ຸ້ນໜຶ່ ງ ແລະ ຕະຫ າດຂັ ຸ້ນສອງ ປະກອບມລີະບບົຍ່ອຍ ເປນັຕົ ຸ້ນ 

ລະບບົບ ລຫິານບນັຊລູີກຄ ຸ້າ, ລະບບົການອອກຈ າໜ່າຍຫ ກັຊບັສ າລບັຕະຫ າດຂັ ຸ້ນໜຶ່ ງ, ລະ 
ບບົຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ລະບບົສະສາງ-ຊ າລະ; 

3. ລະບບົຖານຂ ຸ້ມູນ; 
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4. ລະບບົອເີມວ; 
5. ລະບບົບນັທກຶສຽງ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງຄ າສັ່ ງຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
6. ລະບບົບນັຊ;ີ 
7. ລະບບົສ າຮອງ ແລະ ກູ ຸ້ຄ ນຂ ຸ້ມູນ; 
8. ລະບບົອ ່ ນຕາມການກ ານດົຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 
ຂ ຸ້ມູນ ແລະ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງເກບັຮກັສາ

ໃວ ຸ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນສ າຮອງຂ ຸ້ມູນຕ ຸ້ອງຕັ ຸ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 
 
ມາດຕາ  8   ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິເປນັນາຍໜຸ້າຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິເປນັນາຍໜຸ້າຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ  ຕ ຸ້ອງສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານ
ສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງຕນົ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ລະບບົໂຄງລ່າງພ ຸ້ນຖານ; 
2. ລະບບົບ ລກິານໃນຕະຫ າດຂັ ຸ້ນໜຶ່ ງ ແລະ ຕະຫ າດຂັ ຸ້ນສອງ ປະກອບມລີະບບົຍ່ອຍເປນັຕົ ຸ້ນ 

ລະບບົບ ລຫິານບນັຊລູີກຄ ຸ້າ, ລະບບົຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ ແລະ ລະບບົສະສາງ-ຊ າລະ; 
3. ລະບບົຖານຂ ຸ້ມູນ; 
4. ລະບບົອເີມວ; 
5. ລະບບົບນັທກຶສຽງ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງຄ າສງັຊ ຸ້-ຂາຍຫ ກັຊບັ; 
6. ລະບບົບນັຊ;ີ 
7. ລະບບົສ າຮອງ ແລະ ກູ ຸ້ຄ ນຂ ຸ້ມູນ; 
8. ລະບບົອ ່ ນຕາມການກ ານດົຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

ຂ ຸ້ມູນ ແລະ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ  ຕ ຸ້ອງເກບັ ໃວ ຸ້ໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ ສູນສ າຮອງຂ ຸ້ມູນຕ ຸ້ອງຕັ ຸ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ  9   ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິເປນັທີ່ ປກຶສາດ ຸ້ານການເງນິ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິເປນັທີ່ ປກຶສາດ ຸ້ານການເງນິ ຕ ຸ້ອງສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານ
ສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງຕນົ ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ລະບບົໂຄງລ່າງພ ຸ້ນຖານ; 
2. ລະບບົຖານຂ ຸ້ມູນ; 
3. ລະບບົບນັຊ;ີ 
4. ລະບບົສ າຮອງ ແລະ ກູ ຸ້ຄ ນຂ ຸ້ມູນ; 
5. ລະບບົອ ່ ນຕາມການກ ານດົຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

ຂ ຸ້ມູນ ແລະ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງເກບັຮກັສາ 
ໃວ ຸ້ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນສ າຮອງຂ ຸ້ມູນຕ ຸ້ອງຕັ ຸ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ  10   ຂັ ຸ້ນຕອນການສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມນູ ຂ່າວສານຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ ຕາມຂັ ຸ້ນຕອນ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
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1. ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ ແລະ ສ ຸ້າງ ບດົວພິາກກ່ຽວກບັລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງ
ຕນົ ກ່ອນຂ ອະນ ຍາດຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 

2. ພາຍຫ ງັສ າເລດັການຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ ແລະ ສ ຸ້າງ ບດົວພິາກກ່ຽວກບັລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້
ມູນ ຂ່າວສານຂອງຕນົ ຕ ຸ້ອງຍ ່ ນຕ ່  ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັເພ ່ ອ ຂ ອະນ  
ຍາດ; 

3. ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງພຈິາລະນາ ການຂ ອະນ ຍາດກ່ຽວກບັການ
ສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ພາຍໃນກ ານດົເວລາ 
ສີ່ ສບິຫ ຸ້າວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດ ຸ້ຮບັເອກະສານປະກອບຄບົຖຸ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ ຸ້ອງ ເປນັຕົ ຸ້ນໄປ. 
ກ ລະນປີະຕເິສດ ຕ ຸ້ອງແຈ ຸ້ງຕອບ ຢ່າງເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພ ຸ້ອມດ ຸ້ວຍເຫດຜນົ. 
 

ໝວດທ ີ3 
ການພດັທະນາ, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ າລ ງຮກັສາ 

ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 
 

ມາດຕາ  11   ການພດັທະນາ 
ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ສາມາດພດັທະນາລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ ຂອງຕນົດ ຸ້ວຍຮູບ

ການເຊົ່ າ, ພດັທະນາດ ຸ້ວຍຕນົເອງ ຫ   ຈ ຸ້າງໃຫ ຸ້ພາກສ່ວນອ ່ ນພດັທະນາ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການໃຊ ຸ້ງານໄດ ຸ້ຢ່າງເປນັ
ປກົກະຕ,ິ ຕ ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ ພ ຸ້ອມທງັ ສາມາດເຊ ່ ອມຕ ່ ເຂົ ຸ້າກບັລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້
ມູນ ຂ່າວສານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງ. 

 
ມາດຕາ  12   ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ າລ ງຮກັສາ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ຕ ຸ້ອງມກີານຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການບ າລ ງຮກັສາ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ 
ຂ່າວສານຂອງຕນົ ເພ ່ ອໃຫ ຸ້ສາມາດໃຊ ຸ້ງານໄດ ຸ້ຢ່າງເປນັປກົກະຕ,ິ ຕ ່ ເນ ່ ອງ ແລະ ໄດ ຸ້ຮບັການພດັທະນາເລ ຸ້ອຍໆ. 

 
ໝວດທ ີ4 

ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັແລະ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການ 
ຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ສ າລບັລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 

 
ມາດຕາ  13   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ, ສ ຸ້າງ, ລາຍງານ ແລະ ສະໜອງ ບດົວພິາກກ່ຽວກບັລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ 

ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ ໃຫ ຸ້ແກ່ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ພຈິາລະນາກ່ອນດ າ
ເນນີການສ ຸ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງຕນົ; 

2. ສ ຸ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ ໃຫ ຸ້ມປີະສດິທພິາບ 
ເພ ່ ອຮອງຮບັໃຫ ຸ້ແກ່ການເຄ ່ ອນໄຫວທ ລະກດິຂອງຕນົ; 
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3. ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ ຸ້ການຮ່ວມມ  ໃນການຕດິຕາມ ກວດກາຂອງ ສ ານກັງານ
ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

4. ສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຂ ຸ້ມູນກ່ຽວກບັ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ 
ແລະ ຂ ຸ້ມູນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງໃຫ ຸ້ແກ່ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ 
ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

5. ປະຕບິດັຕາມບດົບນັທກຶຂອງການກວດກາໃນແຕ່ລະຄັ ຸ້ງຢ່າງເຂັ ຸ້ມງວດ; 
6. ກ ານດົສດິຂອງຜູ ຸ້ທີ່ ສາມາດເຂົ ຸ້າເຖງິຂ ຸ້ມູນຕາມພາລະບດົບາດຂອງແຕ່ລະຄນົຢ່າງຊດັເຈນ; 
7. ສ ຸ້າງລະບບົການສ າຮອງຂ ຸ້ມູນ ແລະ ກູ ຸ້ຂ ຸ້ມູນຄ ນ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ພ ຸ້ອມທງັສ ຸ້າງຄູ່ມ  ແນະນ າ

ໃນການ ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັການສ າຮອງຂ ຸ້ມູນ ແລະ ກູ ຸ້ຂ ຸ້ມູນຄ ນຢ່າງລະອຽດໃຫ ຸ້ແກ່ຜູ ຸ້ນ າໃຊ ຸ້ 
ກ ລະນ ີບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ກ ານດົໃຫ ຸ້ແຕ່ລະພະແນກເປນັຜູ ຸ້ສ າຮອງຂ ຸ້ມູນດ ຸ້ວຍຕນົເອງ; 

8. ສ າຮອງຂ ຸ້ມູນ ຢ່າງໜ ຸ້ອຍ ໜຶ່ ງວນັທີ່ ຜ່ານມາ ເມ ່ ອທຽບກບັຂ ຸ້ມູນປດັຈ ບນັ; 
9. ຂ ອະນ ຍາດຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ກ ລະນ ີ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 

ຕ ຸ້ອງການຝາກ ສ າຮອງຂ ຸ້ມູນຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ໄວ ຸ້ກບັ ສະຖານທີ່ ເກບັຂ ຸ້ມູນຂອງອງົການ
ອ ່ ນ; 

10. ຮກັສາຄວາມປອດໄພກ່ຽວກບັ ເຊເີວ,ີ ລະບບົເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ເຄ ່ ອງຄອມພວິເຕ ີ ນ າໃຊ ຸ້ທົ່ ວ
ໄປ; 

11. ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 
 

ມາດຕາ  14   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 
ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້: 

1. ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ ຸ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ 
ຂ່າວສານຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 

2. ຈດັຝກຶອບົຮມົ ແລະ ສະໜອງຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານ
ສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ໃຫ ຸ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 

3. ຮບັປະກນັການເຊ ່ ອມຕ ່ ລະບບົຫາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ເປນັຕົ ຸ້ນ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 
4. ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນ ຕາມການກ ານດົຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 

 
ມາດຕາ  15   ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມສີດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່  ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ພຈິາລະນາ ສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ; 
2. ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັ

ຊບັ; 
3. ຮຽກເອາົເອກະສານ ແລະ ຂ ຸ້ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ 

ຂ່າວສານ ຈາກບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ; 
4. ສະເໜ ີແລະ ປະກອບຄ າເຫນັໃນບດົບນັທກຶການກວດກາ; 
5. ສດິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ ່ ນຕາມການກ ານດົຂອງ ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ. 
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ໝວດທ ີ5 
ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມ 

 
ມາດຕາ  16  ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 

ຫຸ້າມບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ມພີດຶຕກິ າໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ສ ຸ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ ໂດຍບ ່ ໄດ ຸ້ຮບັອະນ  

ຍາດ ຈາກ ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ; 
2. ເກບັຮກັສາຂ ຸ້ມູນ ແລະ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ 

ຢູ່ຕ່າງປະເທດ; 
3. ນ າໃຊ ຸ້ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງ ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອເຄ ່ ອນໄຫວ

ທ ລະກດິທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງກບັວຽກງານຫ ກັຊບັໃນທາງທີ່ ບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກບັລະບຽບ
ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ່ ອສ ຸ້າງຜນົປະໂຫຍດໃຫ ຸ້ແກ່ຕນົເອງ, ບ ກຄນົ ແລະ ນຕິບິ ກຄນົ
ອ ່ ນ. 

 
ມາດຕາ  17  ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັຕະຫ າດຫ ກັຊບັ 

ຫຸ້າມຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ມພີດຶຕກິ າໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ສະໜອງຂ ຸ້ມູນກ່ຽວກບັ ລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ ບ ່ ຖ ກຕ ຸ້ອງຕາມ

ຄວາມເປນັຈງິ; 
2. ປະຕເິສດການຊ່ວຍເຫ  ອ ຕາມການຮ ຸ້ອງຂ ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ກ່ຽວກບັລະບບົເຕກັໂນໂລຊີ

ການສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ ຂ່າວສານ; 
3. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ  18  ຂ ຸ້ຫ ຸ້າມສ າລບັສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

ຫຸ້າມສ ານກັງານຄະນະການມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ ມພີດຶຕກິ າໃດໜຶ່ ງ ດັ່ ງນີ ຸ້: 
1. ແກ່ຍາວເວລາ ໃນການພຈິາລະນາ ການຂ ອະນ ຍາດສ ຸ້າງລະບບົເຕກັໂນໂລຊກີານສ ່ ສານ ຂ ຸ້ມູນ 

ຂ່າວສານ ຂອງບ ລສິດັຫ ກັຊບັ ໂດຍບ ່ ມເີຫດຜນົ; 
2. ມພີດຶຕກິ າອ ່ ນ ທີ່ ເປນັການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. 

 
ໝວດທ ີ6  

ນະໂບບາຍຕ ່ ຜູ ຸ້ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜູ ຸ້ລະເມດີ 

 
ມາດຕາ  19  ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜູ ຸ້ມຜີນົງານ 

ບ ລສິດັຫ ກັຊບັ, ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ຸ້ອງ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ ໃນການຈດັຕັ ຸ້ງ
ປະຕບິດັຂ ຸ້ຕກົລງົສະບບັນີ ຸ້ ຈະໄດ ຸ້ຮບັການຍ ຸ້ອງຍ  ຫ   ນະໂຍບາຍອ ່ ນຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
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