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0ຂໍຕ້ກົລງົ 
ວາ່ດວ້ຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ 

- ອງີຕາມດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສະບບັເລກທີ 255/ນຍ, ລງົວນັທີ 
24 ພຶດສະພາ 2010; 

- ອງີຕາມການສະເໜີ ຂອງສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັ
ຊບັ ຕ່ໍກອງປະຊຸມ ຄລຕ ຄ ັງ້ທີ VIII, ວນັທີ 29 ເມສາ 2011. 

ປະທານ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ: 

2ໝວດທີ I 
3ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 

8ມາດຕາ 1.  ຈດຸປະສງົ 
 ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ຜນັຂະຫຍາຍພາກທີ VI ມາດຕາ 59 ຂອງດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຫຼກັຊບັ 

ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ສະບບັເລກທີ 255/ນຍ, ລງົວນັທີ 24 ພຶດສະພາ 2010 ຊຶ່ ງກາໍນດົຫຼກັ
ການເພ່ີມເຕມີ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ທນັເວລາ. 

9ມາດຕາ 2.   ຂອບເຂດການນາໍໃຊ ້
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົບງັຄບັໃຊຕ່ໍ້ ບໍລສິດັອອກຫຼກັຊບັ, ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດ

ຫຼກັຊບັ ທ່ີເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ ຢູ ່ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 3. ຫຼກັການລວມ 
ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຫຼກັການ ດ ັງ່ນີ:້ 
1. 10ຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ທນັເວລາ; 
2. 11ດາໍເນນີພອ້ມກບັການລາຍງານໃຫສ້າໍນກັງານ ຄລຕ ຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ; 
3. 12ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝີພາບ ໃນການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂອງມວນຊນົທ ົ່ວໄປ; 
4. 13ຂໍມ້ນູທ່ີເປີດເຜີຍ ຕອ້ງເປັນພາສາລາວ. 
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ມາດຕາ 4. ພນັທະໃນການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ 
ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ, ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ມພີນັທະເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງ

ຕນົ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ໝວດທີ II, ໝວດທີ III ແລະ ໝວດທີ IV ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້
ຕ່ໍມວນຊນົ ແລະ ຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຕ່ໍເນືອ້ໃນຂອງຂໍມ້ນູທ່ີໄດເ້ປີດເຜີຍນ ັນ້. 

ມາດຕາ 5. ຜູຮ້ບັຜິດຊອບເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ     
ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ, ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫບ້ກຸຄນົໃດ

ໜ່ຶງຮບັຜິດຊອບໃນການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຕ່ໍມວນຊນົ ແລະ ແຈງ້ລາຍຊື່ ບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫສ້າໍນກັ 
ງານ ຄລຕ ຊາບ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນ ຫາ້ ວນັລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັແຕງ່ຕ ັງ້ເປັນ
ຕ ົນ້ໄປ.  

ກລໍະນ ີ ມກີານປ່ຽນແປງ ຫືຼ ແຕງ່ຕ ັງ້ເພ່ີມເຕມີ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫສ້າໍນກັງານ ຄລຕ ຊາບ 
ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນ ຫາ້ ວນັລດັຖະການ ນບັແຕວ່ນັມກີານປ່ຽນແປງ ຫືຼ ແຕງ່ຕ ັງ້ເພ່ີມ
ເຕມີ ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

14ມາດຕາ 6.   ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ 
ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ ປະກອບມ ີ ສາມ ຮບູແບບຄ:ື ເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູແບບປກົກະຕ,ິ ເປີດ

ເຜີຍຂໍມ້ນູແບບສກຸເສນີ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຕາມການຮຽກຮອ້ງ.  

ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຜາ່ນເວັບໄຊຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ, ເວັບໄຊຂອງສາໍນກັ 
ງານ ຄລຕ ແລະ ສື່ ສິ່ ງພິມ. 

ກລໍະນ ີເປີດເຜີຍຜາ່ນສື່ ສິ່ ງພິມ ຕອ້ງຂໍອະນຍຸາດຈາກສາໍນກັງານ ຄລຕ. 

ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ແລະ ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງສະໜອງຂໍມ້ນູຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ໝວດທີ II ແລະ ໝວດທີ III ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ໃຫຕ້ະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແລະ ສາໍນກັງານ 
ຄລຕ ເພ່ືອນາໍໄປເປີດເຜີຍຕ່ໍມວນຊນົ. 

15ມາດຕາ 7.   ການເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູ  
16ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ, ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເກບັຮກັສາຂໍມ້ນູທ່ີໄດເ້ປີດ

ເຜີຍຢ່າງໜ້ອຍ ສບິ ປີ.  

4ໝວດທີ II 
5ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ 

ມາດຕາ 8. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູແບບປກົກະຕ ິ
ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູເປັນປກົກະຕປິະຈາໍໄຕມາດ, ຫກົເດອືນຕ ົນ້ປີ 

ແລະ ປະຈາໍປີ. 
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1. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູປະຈາໍໄຕມາດ 
ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູປະຈາໍໄຕມາດ ພາຍໃນ ສບິຫາ້ ວນັ ນບັແຕວ່ນັ

ສິນ້ສດຸໄຕມາດ. ກລໍະນ ີ ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັເປັນກຸມ່ບໍລິສດັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍ ພາຍໃນ ສາມສບິ 
ວນັ ພາຍຫຼງັສິນ້ສດຸໄຕມາດ.  

ຂໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງເປີດເຜີຍປະຈາໍໄຕມາດ ແມນ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ຊຶ່ ງປະກອບ
ດວ້ຍ: 

1) ໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ;  
2) ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ;  
3) ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມ;  
4) ບດົອະທິບາຍກຽ່ວກບັຫຼກັການ, ວທີິການ ດາ້ນການບນັຊທ່ີີໄດນ້າໍໃຊ ້ແລະ ອື່ ນໆ.  

2. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຫກົເດອືນຕ ົນ້ປີ 
ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູປະຈາໍຫກົເດອືນຕ ົນ້ປີ ພາຍໃນ ສີ່ ສບິຫາ້ ວນັ 

ນບັແຕວ່ນັສິນ້ສດຸໄຕມາດທີສອງ. ກລໍະນ ີບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັເປັນກຸມ່ບໍລິສດັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ 
ພາຍໃນ ຫກົສບິ ວນັ ພາຍຫຼງັສິນ້ສດຸໄຕມາດທີສອງ.  

ຂໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງເປີດເຜີຍປະຈາໍຫກົເດອືນຕ ົນ້ປີ ແມນ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິທ່ີໄດຮ້ບັ
ການທບົທວນ ແລະ ປະກອບຄາໍເຫັນຈາກຜູກ້ວດສອບພາຍນອກ ທ່ີຖກືຮບັຮອງ ໂດຍສາໍນກັງານ 
ຄລຕ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ:  

1) ໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ;  
2) ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ;  
3) ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມ;  
4) ໃບລາຍງານສວ່ນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ; 
5) ບດົອະທິບາຍກຽ່ວກບັຫຼກັການ, ວທີິການ ດາ້ນການບນັຊທ່ີີໄດນ້າໍໃຊ ້ແລະ ອື່ ນໆ. 

3. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູປະຈາໍປີ 
ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູປະຈາໍປີ ພາຍໃນ ໜ່ຶງຮອ້ຍຊາວ ວນັ ພາຍຫຼງັ

ສິນ້ສດຸປີການບນັຊ.ີ 

ຂໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງເປີດເຜີຍປະຈາໍປີ ແມນ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ່ີໄດຮ້ບັການກວດ
ສອບຈາກຜູກ້ວດສອບພາຍນອກ ທ່ີຖກືຮບັຮອງ ໂດຍສາໍນກັງານ ຄລຕ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ:  

1) ບດົລາຍງານຜນົການດາໍເນນີທລຸະກດິ; 
2) ໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ;  
3) ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ;  
4) ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມ;  
5) ໃບລາຍງານສວ່ນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ; 
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6) ບດົອະທິບາຍ ກຽ່ວກບັຫຼກັການ, ວທີິການ ດາ້ນການບນັຊທ່ີີໄດນ້າໍໃຊ ້ແລະ ອື່ ນໆ.  

ມາດຕາ 9. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູແບບສກຸເສນີ 
ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູແບບສກຸເສນີ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊ ົ່ວໂມງ ນບັແຕ່

ເວລາເກດີມເີຫດການໃດໜ່ຶງ ດ ັງ່ນີ:້  
1. ບນັຊເີງນິຝາກຂອງບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ຢູທ່ະນາຄານຖກືງດົຊ ົ່ວຄາວ ຫືຼ ພາຍຫຼງັບນັ 

ຊເີງນິຝາກໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວຄນື; 
2. ໂຈະ ຫືຼ ຢດຸເຊົາ ການດາໍເນນີທລຸະກດິ ບາງສວ່ນ ຫືຼ ທງັໝດົ; 
3. ຖກືຖອນ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ຫືຼ ໃບອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ; 
4. ມະຕຂິອງສະພາບໍລິຫານ ກຽ່ວກບັການຊືຮ້ ຸນ້ຄນືຂອງບໍລິສດັຕນົ ຫືຼ ຂາຍຮຸນ້ຈາໍນວນ 

ໜ່ຶງທ່ີໄດຊ້ືຄ້ນື;  
5. ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູອ້າໍນວຍການ, ຫວົໜາ້ບນັຊ ີ ແລະ ຫວົໜາ້ການ

ເງນິ ຖກືລງົວໄິນ ຫືຼ ດາໍເນນີຄະດ ີເນື່ອງຈາກລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ;  
6. ມະຕກິອງປະຊຸມຜູຖ້ຮື ຸນ້ ກຽ່ວກບັການແບງ່ເງນິປນັຜນົ; 
7. ການປ່ຽນແປງ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກາໍມະການກວດກາ, ຄະນະຜູອ້າໍນວຍການ,

ຫວົໜາ້ບນັຊ,ີ ຫວົໜາ້ການເງນິ ແລະ ຜູຖ້ຮື ຸນ້ລາຍໃຫຍ;່ 
8. ການຊື-້ຂາຍຮຸນ້ ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກາໍມະການກວດກາ, ຄະນະ

ຜູອ້າໍນວຍການ, ຫວົໜາ້ບນັຊ ີແລະ ຫວົໜາ້ການເງນິ; 
9. ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ຢູໃ່ນສະພາວະລ ົມ້ລະລາຍ ຫືຼ ສານມຄີາໍຕດັສນິໃຫບໍ້ລິສດັອອກ

ຫຼກັຊບັເປັນວສິາຫະກດິລ ົມ້ລະລາຍ; 
10. ມະຕກິອງປະຊຸມຜູຖ້ຮື ຸນ້ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 144 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 

ວສິາຫະກດິ.  

ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູສກຸເສນີ ພາຍໃນ ເຈດັສບິສອງ ຊ ົ່ວໂມງ ນບັແຕ່
ເວລາເກດີມເີຫດການໃດໜ່ຶງ ດ ັງ່ນີ:້  

1. ມະຕຕິກົລງົກຽ່ວກບັການກູເ້ງນິ ທ່ີມມີນູຄາ່ແຕ ່ ສບິສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງທຶນຈດົທະບຽນ
ຂອງບໍລິສດັ; 

2. ມະຕກິອງປະຊຸມຜູຖ້ຮື ຸນ້ ໃນການຮບັຮອງເອົາແຜນການທລຸະກດິປະຈາໍປີ, ແຜນການ
ຂະຫຍາຍທລຸະກດິໄລຍະກາງ-ຍາວ ແລະ ຍດຸທະສາດຂອງບໍລສິດັ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງຫຼກັການ, ວທີິການ ດາ້ນການບນັຊທ່ີີໄດນ້າໍໃຊ;້ 

3. ມະຕຕິກົລງົກຽ່ວກບັການສາ້ງຕ ັງ້ ຫືຼ ຍບຸເລີກສາຂາ. 

ມາດຕາ 10.  ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຕາມການຮຽກຮອ້ງ 
 ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ ຕາມການຮຽກຮອ້ງຂອງສາໍນກັງານ ຄລຕ ໃນ
ກລໍະນ ີ ທ່ີມເີຫດການໃດໜ່ຶງ ທ່ີສ ົ່ງ ຫືຼ ອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົເຖງິຜນົປະໂຫຍດ ຂອງນກັລງົທຶນ, ຕ່ໍ
ລາຄາຫຼກັຊບັ ຫືຼ ສະຖຽນລະພາບ ຂອງຕະຫຼາດທຶນ. 
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ໜວດທີ III 
ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງບໍລິສດັຫຼກັຊບັ 

 ມາດຕາ 11. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູແບບປກົກະຕ ິ
ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູປະຈາໍປີ ພາຍໃນ ໜ່ຶງຮອ້ຍຊາວ ວນັ ພາຍຫຼງັສິນ້ສດຸ

ປີການບນັຊ.ີ 

ຂໍມ້ນູທ່ີຕອ້ງເປີດເຜີຍປະຈາໍປີ ແມນ່ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ທ່ີໄດຮ້ບັການກວດ
ສອບຈາກຜູກ້ວດສອບພາຍນອກ ທ່ີຖກືຮບັຮອງໂດຍສາໍນກັງານ ຄລຕ  ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ:  

1. ບດົລາຍງານຜນົການດາໍເນນີທລຸະກດິ; 
2. ໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ;  
3. ໃບລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ;  
4. ໃບລາຍງານກະແສເງນິສດົລວມ;  
5. ໃບລາຍງານສວ່ນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ; 
6. ບດົອະທິບາຍ ກຽ່ວກບັຫຼກັການ, ວທີິການ ດາ້ນການບນັຊທ່ີີໄດນ້າໍໃຊ ້ແລະ ອື່ ນໆ. 

ມາດຕາ 12. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູແບບສກຸເສີນ 
ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູແບບສກຸເສນີ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊ ົ່ວໂມງ ນບັແຕເ່ວລາ

ເກດີມເີຫດການໃດໜ່ຶງ ດ ັງ່ນີ:້ 
1. ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູອ້າໍນວຍການ, ຫວົໜາ້ບນັຊ,ີ ຫວົໜາ້ການເງນິ 

ແລະ ນກັວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ ຖກືລງົວໄິນ ຫືຼ ຖກືດາໍເນນີຄະດ;ີ 
2. ບນັຊເີງນິຝາກຂອງບໍລິສດັຫຼກັຊບັໃນທະນາຄານ ຖກືງດົຊ ົ່ວຄາວ ຫືຼ ພາຍຫຼງັບນັຊີ

ເງນິຝາກໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວຄນື; 
3. ໂຈະ ຫືຼ ຢດຸເຊົາການດາໍເນນີທລຸະກດິ ບາງສວ່ນ ຫືຼ ທງັໝດົ; 
4. ບໍລິສດັຢູໃ່ນສະພາວະລ ົມ້ລະລາຍ ຫືຼ ສານມຄີາໍຕດັສນິໃຫບໍ້ລິສດັເປັນວສິາຫະກດິລ ົມ້

ລະລາຍ; 
5. ຖກືຖອນໃບອະນຍຸາດສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ; 
6. ກອງປະຊຸມຜູຖ້ຮື ຸນ້ ມມີະຕຄິວບກດິຈະການກບັວສິາຫະກດິອື່ ນ; 
7. ການປ່ຽນແປງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູອ້າໍນວຍການ, ຫວົໜາ້ບນັຊ,ີ ຫວົ 

ໜາ້ການເງນິ, ຫວົໜາ້ສາຂາ, ຮອງຫວົໜາ້ສາຂາ ແລະ ຫວົໜາ້ໜວ່ຍບໍລກິານ; 
8. ການປ່ຽນແປງ ຫືຼ ເພ່ີມເຕມີກດົລະບຽບຂອງບໍລິສດັ; 
9. ມະຕຕິກົລງົກຽ່ວກບັການສາ້ງຕ ັງ້  ຫືຼ  ຍບຸເລີກສາຂາ, ໜວ່ຍບໍລິການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ ຫືຼ 

ປ່ຽນແປງທ່ີຕ ັງ້ສາໍນກັງານໃຫຍ,່ ສາຂາ ແລະ ໜວ່ຍບໍລິການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ; 
10. ພະນກັງານໃດໜ່ຶງ ຖກືຖອນໃບຢັງ້ຢືນວຊິາຊບີທລຸະກດິຫຼກັຊບັ. 
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ມາຕາຕາ 13. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຕາມການຮຽກຮອ້ງ 
ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຕາມການຮຽກຮອ້ງ ຂອງສາໍນກັງານ ຄລຕ ໃນກລໍະນ ີ

ຂໍມ້ນູທ່ີຕດິພນັກບັບໍລິສດັນ ັນ້ ຫາກສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍຜນົປະໂຫຍດຂອງນກັລງົທຶນ. 

ໜວດທີ IV 
ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 

ມາດຕາ 14. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູແບບປກົກະຕ ິ
   ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູແບບປກົກະຕ ິດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຂໍມ້ນູການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ 
1) ຊື່ , ປະເພດ ແລະ ຈາໍນວນ ຫຼກັຊບັຂອງແຕລ່ະບໍລິສດັ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫຊ້ື-້ຂາຍ
ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ພອ້ມທງັເຄື່ ອງໝາຍການຂຶນ້ລງົຂອງຫຼກັຊບັດ່ງັກາ່ວ; 

2) ລາຄາປິດຂອງວນັຜາ່ນມາ, ລາຄາເປີດ ແລະ ລາຄາປິດຂອງແຕລ່ະຊວ່ງ ລວມທງັ
ປະລິມານ, ມນູຄາ່ການຊື-້ຂາຍ ແລະ ມນູຄາ່ຕະຫຼາດຂອງແຕລ່ະຊວ່ງ. ກລໍະນ ີ ນາໍ
ໃຊລ້ະບບົຈບັຄູຊ່ື-້ຂາຍແບບຕ່ໍເນື່ອງ ຕອ້ງສະແດງລະດບັການເໜັງຕງີຂອງລາຄາຫຼກັ
ຊບັ ພອ້ມທງັປະລິມານ, ມນູຄາ່ ແລະ ມນູຄາ່ຕະຫຼາດ ພາຍໃນໄລຍະທ່ີດາໍເນນີການ
ຊື-້ຂາຍ; 

3) ດດັສະນຂີອງວນັຜາ່ນມາ, ດດັສະນເີປີດ-ປິດ ໃນແຕຊ່ວ່ງຊື-້ຂາຍ ລວມທງັການປ່ຽນ
ແປງ ແລະ ສວ່ນຮອ້ຍຂອງການປ່ຽນແປງ. ກລໍະນ ີນາໍໃຊລ້ະບບົຈບັຄູຊ່ື-້ຂາຍແບບຕ່ໍ
ເນື່ອງ ຕອ້ງເປີດເຜີຍລະດບັການເໜັງຕງີຂອງດດັສະນ ີ ພາຍໃນໄລຍະທ່ີດາໍເນນີການ
ຊື-້ຂາຍ; 

4) ລາຄາ ແລະ ປະລິມານສະເໜີຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັ  ສາມ ລະດບັທ່ີດທ່ີີສດຸ, ປະລິມານ 
ແລະ ລາຄາທ່ີຖກືຈບັຄູ,່ ລາຄາສງູສດຸ ແລະ ຕ ໍາ່ສດຸ;  

5) ສະຖານະພາບຂອງແຕລ່ະຫຼກັຊບັຈດົທະບຽນ;  
6) ລາຍລະອຽດຂອງຫຼກັຊບັທ່ີມປີະລິມານຊື-້ຂາຍຫຼາຍທ່ີສດຸ ແລະ ຫຼກັຊບັທ່ີມລີາຄາເໜັງ
ຕງີແຮງທຽບໃສວ່ນັຜາ່ນມາ; 

7) ລາຍລະອຽດຂອງຫຼກັຊບັທ່ີມລີາຄາຈດົທະບຽນສງູສດຸ ແລະ ລາຄາຕະຫຼາດສງູສດຸຂອງ 
ສາມ ອນັດບັທາໍອດິ; 

8) ບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງສະມາຊກິຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແລະ ສນູຮບັຝາກຫຼກັຊບັ; 
9) ການປ່ຽນແປງຊ ົ່ວໂມງຊື-້ຂາຍ; 
10) ການຢດຸຮບັຄາໍສ ັງ່ຊື-້ຂາຍ ແລະ ຍກົເລີກຄາໍສ ັງ່ຊື-້ຂາຍ ພາຍໃນໄລຍະທ່ີດາໍເນນີ
ການຊື-້ຂາຍ; 

11) ການຢດຸການຊື-້ຂາຍຫຼກັຊບັໃດໜ່ຶງຊ ົ່ວຄາວ, ການປິດໃຫບໍ້ລິການບາງສວ່ນ ຫືຼ ການ
ປິດຕະຫຼາດຫຼກັຊບັໂດຍເຫດຜນົໃດໜ່ຶງ. 

      6 
 



2. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັບໍລິສດັຈດົທະບຽນ  
ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງບໍລິສດັຈດົທະບຽນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນ   

ໝວດທີ II ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ແລະ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ ດ ັງ່ນີ:້  
1) ການຈດົທະບຽນ; 
2) ການປ່ຽນແປງ, ຍກົເລີກ ແລະ ການຈດົທະບຽນຄນືໃໝ;່ 
3) ການປະຕບິດັມາດຕະການໂດຍຕະຫຼາດຫຼກັຊບັຕ່ໍກບັບໍລິສດັຈດົທະບຽນ. 

 

3. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ທ່ີເປັນສະມາຊກິຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 
ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງບໍລິສດັຫຼກັຊບັ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໃນ ໝວດທີ 

III ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ແລະ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ ດ ັງ່ນີ:້ 
1) ການຮບັສະມາຊກິ; 
2) ການປະຕບິດັມາດຕະການໂດຍຕະຫຼາດຫຼກັຊບັຕ່ໍສະມາຊກິ; 
3) ການຍກົເລີກ ການເປັນສະມາຊກິ.  

ມາດຕາ 15. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູສກຸເສນີ 
ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູສກຸເສນີທນັທີ ໃນກລໍະນມີເີຫດການໃດໜ່ຶງເກດີຂຶນ້ 

ດ ັງ່ນີ:້ 
1. ການໂຈະ ຫືຼ ອະນຍຸາດໃຫຫຼ້ກັຊບັໃດໜ່ຶງຊື-້ຂາຍຄນືໃໝ;່  
2. ຫຼກັຊບັ ທ່ີຖກືແຈງ້ເຕອືນ ຫືຼ ຖກືຍກົເລີກການແຈງ້ເຕອືນ;  
3. ອດັຕາສວ່ນການຖຄືອງຫຼກັຊບັໂດຍນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ແລະ ອດັຕາສວ່ນກາໍນດົ

ທ່ີຍງັເຫືຼອທ່ີນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດສາມາດຊືໄ້ດ;້  
4. ລາຄາຊື-້ຂາຍຂອງຮຸນ້ໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທງັໝດົ ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ແຕະເພດານສງູສດຸ ຫືຼ ຫຸຼດລງົ

ແຕະເພດານຕ ໍາ່ສດຸ ສາມ ວນັຕດິຕ່ໍກນັ; 
5. ການລະເມດີກຽ່ວກບັການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງບໍລິສດັຈດົທະບຽນ ແລະ ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ 

ທ່ີເປັນສະມາຊກິ. 

ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູສກຸເສນີ ພາຍໃນ ຊາວສີ່ ຊ ົ່ວໂມງ ໃນກລໍະນມີເີຫດ 
ການໃດໜ່ຶງເກດີຂຶນ້ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ການອອກຮຸນ້ເພ່ີມຂອງບໍລິສດັຈດົທະບຽນໃດໜ່ຶງ;  
2. ການປ່ຽນແປງອດັຕາສວ່ນການຖຮືຸນ້ຂອງຜູຖ້ຮື ຸນ້ ທ່ີຖຮືຸນ້ເກນີ ໜ່ຶງສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງ

ຈາໍນວນຮຸນ້ທງັໜດົຂອງບໍລິສດັຈດົທະບຽນໃດໜ່ຶງ;  
3. ການຊື-້ຂາຍຮຸນ້ຂອງສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກາໍມະການກວດກາພາຍໃນ, 

ຄະນະຜູອ້າໍນວຍການ, ຫວົໜາ້ບນັຊ ີຫືຼ ຫວົໜາ້ການເງນິ;  
4. ການປະຕບິດັມາດຕະການ ຕ່ໍຜູລ້ະເມດີລະບຽບການທ່ີຕດິພນັກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ. 
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ມາດຕາ 16. ການເປີດເຜີຍຕາມການຮຽກຮອ້ງ 
ໃນກລໍະນຈີາໍເປັນ ສາໍນກັງານ ຄລຕ ສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫຕ້ະຫຼາດຫຼກັຊບັເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ

ໃດໜ່ຶງເພ່ີມເຕມີ ນອກຈາກທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 14 ແລະ 15 ຂອງຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ເພ່ືອ
ປກົປ້ອງຜນົປະໂຫຍດ ຂອງນກັລງົທຶນ ແລະ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບ ຂອງຕະຫຼາດທຶນ.  

6ໝວດທີ V 
7ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

17ມາດຕາ 17. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ສາໍນກັງານ ຄລຕ, ບໍລິສດັອອກຫຼກັຊບັ, ບໍລິສດັຫຼກັຊບັ, ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ແລະ ພາກ 

ສວ່ນອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຈ ົງ່ຮບັຮູ ້ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ຕາມຂອບເຂດສດິ ແລະ 
ໜາ້ທ່ີຂອງຕນົຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 

18ມາດຕາ 18. ຜນົສກັສດິ 
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິ ນບັແຕວ່ນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

  
ປະທານ ຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ 
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