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ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                                      ເລກທີ            /ສພຊ 
                                                                ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ

 

(ຮ່າງ) 
ກົດໝາຍ 

 ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ  
(ສະບັບປັບປຸງ 16/9/2022 11:50:22) 

ພາກທ ີI 
ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ  

ມາດຕາ 1 (ປບັປງຸ) ຈດຸປະສງົ 
ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ກໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສ້າງ, ການນໍາໃຊ້, ການ

ຮັບຮູ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພີ່ືອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊືີ່ອຖື ແລະ ຄວາມ   ໝັົ້
ນໃຈ ຕ ໍ່ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແນໃສ່ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜູ້ເຮັດທຸລະກໍາທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້, ການສົົ່ງເສີມ ທຸລະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເຊືີ່ອມ
ໂຍງກັບ ພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດມີ
ຄວາມໝັົ້ນຄົງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍຸຕິທໍາ. 

ມາດຕາ 2 (ປບັປງຸ) ທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ  
ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ການເຮັດສັນຍາ, ການສະໜອງ ແລະ ການບ ລິການ ທາງເອ

ເລັກໂຕຣນິກ ດ້ວຍການນໍາໃຊເ້ຄືີ່ອງມືທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທງັໝົດ ຫ ື ບາງສວ່ນ ເຊັົ່ນ ການຊືົ້ຂາຍ, ການຊໍາລະເງິນ
, ການອອກອະນຸຍາດ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ. 

ມາດຕາ 3 (ປບັປງຸ) ການອະທບິາຍຄາໍສບັ 
ຄາໍສັບທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີົ້:  
1. ເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖງິ ສິີ່ງທີີ່ພົວພັນກັບເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ນໍາໃຊ້ ກະແສໄຟຟ້າ, ດີຈີຕອນ, 

ລະບົບຄືົ້ນແມ່ ເຫ ັກ, ລະບົບບ ໍ່ມີສາຍ, ແສງໄຍແກ້ວ, ແມ່ເຫ ກັໄຟຟ້າ ຫ ື ສິີ່ງທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ; 
2. ດຈີຕີອນ ໝາຍເຖງິ ການສະແດງຂ ໍ້ມູນໃດໜ ີ່ງ ໃນຮູບແບບຕົວເລກ ທີີ່ດໍາເນີນດ້ວຍ 

ຄອມພິວເຕີ ຫ ື ອຸປະກອນອືີ່ນ ທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ; 
3. ການສືີ່ສານທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖງິ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ສ້າງຂ ົ້ນ, ສົົ່ງ ຫ ື ຮັບ ໃນຮູບ ແບບທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ; 
4. ຜູເ້ລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ໝາຍເຖງິ ຜູ້ສ້າງ, ສົົ່ງ ຫ ື ແບ່ງປັນ ຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ເອກະສານໃດໜ ີ່ງ;  
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5. ຜູຮ້ບັການສືີ່ສານ ໝາຍເຖງິ ຜູຮ້ັບການ ສົົ່ງ, ແບ່ງປັນ ຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ເອກະສານໃດໜ ີ່ງ ຂອງຜູ້
ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ;  

6. ເອກະສານເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານ, ການບັນທ ກ ຫ ື ຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ຖືກບັນທ ກ ຫ ື
ເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນເຄືີ່ອງມືທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ ີ່ງສາມາດອ່ານໄດ້ ດ້ວຍລະບົບສະແດງຂ ໍ້ມູນ, ການພິມອອກ ຫ ື 
ດ້ວຍຮູບແບບອືີ່ນ ເປັນຕົົ້ນ ໃບຄໍາຮ້ອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ສັນຍາເອເລັກໂຕຣນິກ, ໃບຮຽກເກັບເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, 
ໃບເບີກຈ່າຍເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; 

7. ການແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມນູທາງເອເລກັໂຕຣນກິ (EDI - Electronic Data Interchange)     
ໝາຍເຖງິ ການໂອນຂ ໍ້ມູນ ຈາກລະບົບຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກໜ ີ່ງ ໄປຫາລະບົບຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກອືີ່ນ
ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ເພືີ່ອປະກອບ, ນໍາໃຊ້ ຫ ືເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມູນ; 

8. ສິີ່ງບນັທ ກທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານ, ຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ລະບຽບກົດໝາຍ ໄດ້ກໍານົດ
ໃຫ້ເກັບຮັກສາ ເມືີ່ອມີການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືທາງເອເລັກໂຕຣນກິ; 

9. ລະບບົຂ ໍ້ມນູທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖງິ ລະບົບທີີ່ນາໍໃຊ້ໃນການສ້າງ, ສົົ່ງ, ຮບັ ແລະ ເກບັ
ຮັກສາຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ປະມວນຜົນຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ດ້ວຍວິທີການອືີ່ນ; 

10. ການຄາ້ທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖງິ ການຊືົ້ ຂາຍ, ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ຫ ື ການ

ບ ລິການ ລະຫວ່າງ ບຸກຄົນ, ນຕິິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງມືທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;   
11. ການບ ລຫິານລດັດວ້ຍລະບບົທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໝາຍເຖງິ ທຸລະກາໍທາງລະບົບທາງເອເລັກ

ໂຕຣນິກ ທີີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດດ້ວຍກັນ ຫ ື ໂດຍອົງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຫ ື ກັບ
ປະຊາ ຊົນ; 

12. ລາຍເຊນັເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖງິ ຕົວອັກສອນ, ເຄືີ່ອງໝາຍ, ສັນຍາລັກຕົວເລກ, ສຽງ 
ຫ ື ສິີ່ງອືີ່ນ ທີີ່ສ້າງຂ ົ້ນໃນຮູບແບບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ຕິດກັບຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພືີ່ອບົົ່ງບອກ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ 
ຕົວຕົນຂອງຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ; 

13. ເຈົົ້າຂອງລາຍເຊນັເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄົນທົົ່ວໄປ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້າທີີ່ຖືກແຕ່ງຕັົ້ງ
ໂດຍນິຕິບຸກຄົນ ຊ ີ່ງນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນການສ້າງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ; 

14. ຄູຮ່ວ່ມທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖງິ ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບ ລິການ ທີີ່ນາໍໃຊ້ເຄືີ່ອງມືທາງເອເລັກໂຕຣນິກສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາ; 

15. ຄນຸຄາ່ເທົົ່າທຽມກນັທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໝາຍເຖງິ ທຸລະກໍາ, ເອກະສານ ແລະ ລາຍເຊັນທີີ່
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສ້າງຂ ົ້ນໃນຮູບແບບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຮູບແບບເປັນເຈ້ຍ ມີຄຸນຄ່າເທົົ່າທຽມກັນ; 

16. ຄວາມເປນັກາງທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຊີ ໝາຍເຖງິ ການບ ໍ່ຈໍາແນກເຕັກໂນໂລຊີເກົົ່າ ຫ ື ໃໝ່ 
ທີີ່ນໍາໃຊ້ເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລກັໂຕຣນິກ. 

ມາດຕາ 4 (ປບັປງຸ)  ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ລັດ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ດ້ວຍການກໍານົດນະໂຍບາຍ, 

ລະບຽບການ, ພັດທະນາລະບົບໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ, ລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ຖານຂ ໍ້ມູນຂອງຂະແໜງການ, ລະບົບ
ບ ລິການດີຈີຕອນ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸປະກອນທີີ່ຈໍາເປັນ ເຂົົ້າໃນວຽກງານ
ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດ. 

ລັດ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການນໍາໃຊ້ ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ ສົົ່ງເສີມ ການ
ຄ້າ, ການບ ລິການ, ການບ ລິຫານລັດ ແລະ ທຸລະກໍາອືີ່ນ ເພືີ່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.  

ລັດ ເອົາໃຈໃສ່ ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມເຊືີ່ອ
ໝັົ້ນຕ ໍ່ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.  
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ມາດຕາ 5 (ປບັປງຸ)  ຫ ກັການກຽ່ວກບັທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລກັໂຕຣນິກ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການດັົ່ງນີົ້: 

1. ຄວາມສະໝັກໃຈ; 
2. ຄວາມສະເໝີພາບ; 
3. ຄວາມເປັນອິດສະລະຂອງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
4. ຄຸນຄ່າເທົົ່າທຽມກັນທາງດາ້ນກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊ;ີ 
5. ຄວາມຊືີ່ສັດສໍາລັບການເຮັດທລຸະກໍາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້; 
6. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກ

ໂຕຣນິກ. 

ມາດຕາ 6 (ປບັປງຸ) ຂອບເຂດການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ 
ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລບັ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເຄືີ່ອນ

ໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 7 (ປບັປງຸ) ການຮວ່ມມສືາກນົ 
ລັດ ເປີດກວ້າງການພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງ

ເອເລັກໂຕຣນິກ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຄົົ້ນຄວ້າທາງດາ້ນ

ວິທະຍາສາດ, ການສ ກສາ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ
ພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ພາກທ ີII 
ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປນັຂ ໍ້ມນູ, ສນັຍາ ແລະ ເອກະສານ ທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 

ໝວດທີ 1 
ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປນັຂ ໍ້ມນູທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 

ມາດຕາ 8 (ໃໝ)່ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປນັຂ ໍ້ມນູທາງເອເລກັໂຕຣນິກ 
ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ຂ ໍ້ມູນໃນຮູບແບບທີີ່ເປັນຕົວອັກສອນ, ຂ ໍ້ຄວາມ, 

ຕົວເລກ, ສຽງ, ລະຫັດ, ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ, ຊອບແວ, ຖານຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ໃນຮູບແບບອືີ່ນ ທີີ່ສ້າງຂ ົ້ນ, ສົົ່ງ, 
ຮັບ ຫ ື ເກັບຮັກສາ ໃນຮູບແບບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ແມ່ເຫ ັກ ຫ ື ແສງໄຍແກ້ວ.  

ມາດຕາ 9 (ໃໝ)່ ຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປນັຂ ໍ້ມນູ 
ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຈະບ ໍ່ຖືກປະຕິເສດຄວາມມີຜົນຜູກພັນ ແລະ ຜົນສັກສິດທາງ

ດ້ານກົດໝາຍ ພຽງເພາະວ່າຂ ໍ້ຄວາມນັົ້ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງຂ ໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານກົດໝາຍຕາມລະດັບຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງ
ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນນັົ້ນ. 

ມາດຕາ 10 (ໃໝ)່ ລະດບັຄວາມໜາ້ເຊືີ່ອຖ ືຂອງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປນັຂ ໍ້ມນູ 
ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ໄດ້ກໍານົດລະດັບຂັົ້ນຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື ມີ ສີີ່ຂັົ້ນ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ຂັົ້ນໜ ີ່ງ: ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ສົ ົ່ງ ຫ ື ຜູ້ສ້າງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຢັັ້ງຢືນໄດ້ຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງ

ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ; 
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2. ຂັົ້ນສອງ: ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ມີຂ ໍ້ມູນ ແຕ່ບ ໍ່ມີການຢັັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຜູ້ສົົ່ງ, ສ້າງ ແລະ ຄວາມຄົບຖ້ວນ

ຂອງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນທີີ່ຜ່ານການຢັັ້ງຢືນດ້ວຍອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໃດໜ ີ່ງເປັນຢ່າງຕໍ່າ ເຊັົ່ນ ໂທລະສັບ, ອີ

ເມວ; 
3. ຂັົ້ນສາມ: ມີຂ ໍ້ມູນຢັັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຜູ້ສົົ່ງ, ສ້າງ ແລະ ຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ 

ຕ້ອງເປັນຂ ໍ້ມູນທີີ່ຜ່ານການຢັັ້ງຢືນດ້ວຍອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໃດໜ ີ່ງເປັນຢ່າງຕໍ່າ ເຊັົ່ນ ໂທລະສັບ, ອີເມວ ແລະ 

ມີການຮັບປະກັນຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ໃຫ້ບ ລິການໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ,  ອຸປະກອນເອເລັກ

ໂຕຣນິກ; 
4. ຂັົ້ນສີີ່: ມີຂ ໍ້ມູນທີີ່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຜູ້ສົົ່ງ ຫ ື ຜູ້ສ້າງ ແລະ ຄວາມຄົບຖ້ວນ ຂອງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່

ເປັນຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ຮັບຮອງ ແລະ ຢັັ້ງຢືນໂດຍ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ຫ ື ອົງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຊັນດ້ວຍລາຍເຊັນດີຈີຕອນທີີ່ອອກໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຢັັ້ງຢືນລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫ ື ໄດ້ຮັບ
ການຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຈັດເກັບໄວ້ຢູ່ໃນລະບົບຂອງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ສະໜອງບ ລິການຢັັ້ງຢືນຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ. 

ມາດຕາ 11 ການກາໍນດົທີີ່ມາ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ໍ່ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປນັຂ ໍ້ມນູທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ການກໍານົດທີີ່ມາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມ ີດັົ່ງນີົ້: 
1. ທຸກຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ຖືກສົົ່ງທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງຖືວ່າມາຈາກຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ໃນ

ກ ລະນ ີດັົ່ງນີົ້: 
- ສົົ່ງໂດຍຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານເອງ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້າທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ແທນຜູ້ກ່ຽວ; 
- ສົົ່ງໂດຍລະບົບຂ ໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ີ່ຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານໄດ້ສ້າງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນຂ ົ້ນເພືີ່ອ

ໃຫ້ດໍາເນີນງານແບບອັດຕະໂນມັດ. 
2. ຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ຈະຖືກຜູກມັດໂດຍຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມນູໄດ້ ກ ຕ ໍ່ເມືີ່ອ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ຕົນ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້

າທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ແທນ ສົົ່ງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນນັົ້ນ ໄດ້ບົົ່ງຊືີ່ຂອງຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ; 
3. ຂ ໍ້ບັນຍັດທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ແລະ 2 ຂອງມາດຕານີົ້ ຈະບ ໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຖ້າວາ່ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້

ມູນ ທີີ່ຜູ້ຮັບການສືີ່ສານ ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜາ້ທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ແທນ ຊ ີ່ງເກີດຈາກຄວາມ
ຜິດພາດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້າທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ແທນ ກ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບການ
ສືີ່ສານຊາບພາຍໃນເວລາທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ ເພືີ່ອກວດກາຄວາມຜິດພາດດັົ່ງກາ່ວ; 

4. ເມືີ່ອຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕານີົ້ ຜູ້ຮັບການ
ສືີ່ສານສາມາດອີງໃສ່ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວນັົ້ນເປັນການສະແດງເຈດຈໍານົງຂອງຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ; 

5. ຖ້າຜູ້ຮັບການສືີ່ສານ ຫາກໄດ້ຮັບຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນດຽວກນັຫ າຍຄັົ້ງ ຈາກຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ແລະ 
ແຕ່ລະຂ ໍ້ຄວາມນັົ້ນ ກ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕານີົ້ ຜູ້ຮັບການສືີ່ສານ ຕ້ອງອີງໃສ່
ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນສະບັບທໍາອິດທີີ່ຜູ້ເລີ່ີມຕົົ້ນການສືີ່ສານສົົ່ງມາໃຫ້. 

ໃນທຸກກ ລະນ ີ ຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ແລະ ຜູ້ຮັບການສືີ່ສານ ກ ສາມາດຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້
ລະບຽບການອືີ່ນໃນການກໍານົດທີີ່ມາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ມາດຕາ 12 (ໃໝ)່ ຕາປະທບັເວລາທາງເອເລກັໂຕຣນກິ  
ຕາປະທັບເວລາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ຂ ໍ້ມູນທາງເອເລກັໂຕຣນິກ ໃຊ້ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນວັນທ,ີ ເດືອນ, ປີ,  

ເວລາ ແລະ ເຂດເວລາ ຂອງຂ ໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ.  
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ຕາປະທັບເວລາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນກ ລະນ ີ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ຕົກລົງ
ຮ່ວມກັນໃຫ້ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບເວລາທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃສ່ ເອກະສານ, ສິີ່ງບັນທ ກ ແລະ ຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 
ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຮັບຮອງຕາປະທັບເວລາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ໃນກ ລະນ ີການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນນໍາໃຊ້ຕາປະທັບເວລາທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ທີີ່ອອກໂດຍ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຮັບຮອງຕາປະທັບເວລາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເອກະສານ, ສິີ່ງບັນທ ກ ແລະ ຂ ໍ້
ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກນັົ້ນ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ: 

- ວັນທ,ີ ເດືອນ, ປີ, ເວລາ ແລະ ເຂດເວລາ; 

- ຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງ ວັນທ,ີ ເດືອນ, ປີ, ເວລາ ແລະ ເຂດເວລາ ກັບ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ.  
 

ມາດຕາ 13 (ປບັປງຸ)  ວນັ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີີ່ ສົົ່ງ ແລະ ຮບັ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປນັຂ ໍ້ມນູທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ການກໍານົດ ວັນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີີ່ ສົົ່ງ ແລະ ຮັບ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມ ີດັົ່ງນີົ້: 
1. ວັນ ແລະ ເວລາ ສົົ່ງຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ວັນ ແລະ ເວລາທີີ່ຂ ໍ້ມູນຖືກສົົ່ງຈາກລະບົບຂ ໍ້ມູນ

ທີີ່ຢູພ່າຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້າທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ແທນ. ໃນກ ລະນີທີີ່ຂ ໍ້ມູນທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ຖືກສົົ່ງອອກຈາກລະບົບທີີ່ຢູ່ນອກເໜືອການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້າ ໃຫ້ຖື
ເອົາວັນ ແລະ ເວລາທີີ່ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກດັົ່ງກ່າວ ເປັນວັນ ແລະ ເວລາສົົ່ງຂ ໍ້ມູນ; 

2. ວັນ ແລະ ເວລາ ຮັບຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນວັນເວລາທີີ່ຂ ໍ້ມູນເຂົົ້າສູ່ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂອງຜູ້ຮັບການ
ສືີ່ສານຕາມທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ໃນກ ລະນີຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຖືກສົົ່ງໄປລະບົບຂ ໍ້ມູນອືີ່ນຂອງຜູ້ຮັບການສືີ່ສານ 
ຊ ີ່ງບ ໍ່ແມ່ນລະບົບທີີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ນັົ້ນ ໃຫ້ຖືວ່າ ການຮັບຂ ໍ້ມນູທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີຜົນນັບແຕ່ວັນ ແລະ ເວລາທີີ່
ຜູ້ຮັບການສືີ່ສານໄດ້ເຂົົ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ; 

3. ສະຖານທີີ່ສົົ່ງ ແລະ ຮັບ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ສະຖານທີີ່ບ່ອນຂ ໍ້ຄວາມນັົ້ນ 
ຖືກສົົ່ງ ແລະ ຮັບຕົວຈິງ. ຖ້າຫາກຜູ້ສົົ່ງ ຫ ື ຜູ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ມີບ່ອນເຮັດວຽກຫ າຍແຫງ່ ໃຫ້ກໍານົດເອົາສະຖານທີີ່ບ່ອນເຮັດ
ວຽກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກໍາຫ າຍທີີ່ສຸດນັົ້ນ ເປັນສະຖານທີີ່ສົົ່ງ ຫ ື ຮັບ, ຖ້າບ ໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ ໃຫ້ຖືເອົາສໍານັກງານ
ໃຫຍ່ ເປັນສະຖານທີີ່ສົົ່ງ ຫ ື ຮບັຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກນັົ້ນ. ຖ້າຫາກບ ໍ່ຮູ້ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກຂອງຜູ້ສົົ່ງ ຫ ື ຜູ້ຮບັ 
ໃຫ້ຖືເອົາຖິີ່ນຖານທີີ່ຜູ້ກ່ຽວອາໄສຢູ່ເປັນສະຖານທີີ່ສົົ່ງ ຫ ື ຮັບຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

ການສົົ່ງ ຫ ື ຮັບຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສາມາດສົົ່ງ ຫ ື ຮັບ ໂດຍວິທີການທາງຈົດໝາຍທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ, ຂ ໍ້ຄວາມ, ໂທລະເລກ, ໂທລະສານ ຫ ື ວິທີການທາງເອເລັກໂຕຣນິກອືີ່ນ. 

ໝວດທີ 2 
ສນັຍາທາງເອເລກັໂຕຣນກິ  

ມາດຕາ 14 (ໃໝ)່ ສນັຍາທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນການຕົກລົງກັນລະຫວ່າງຄູສ່ັນຍາ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມທືາງເອເລັກ

ໂຕຣນິກ ຊ ີ່ງພາໃຫ້ສິດ ແລະ ພັນທະ ເກີດຂ ົ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫ ື ສິົ້ນສຸດ. 

ມາດຕາ 15 ການສາ້ງສນັຍາທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ການສ້າງສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມທືາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ການສະເໜີ ແລະ ການຮັບເອົາການສະເໜີໃນການເຮັດສັນຍາ; 
2. ການແຈ້ງເຈດຈໍານົງ ຫ ື ຂ ໍ້ຄວາມອືີ່ນ ໂດຍຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ຫ ື ຜູ້ຮັບການສືີ່ສານ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຄວາມ

ທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
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3. ການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມທລຸະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກ່ຽວກັບການເລືອກໃຊ້ເຄືີ່ອງມືດ້ານເຕັກໂນ
ໂລຊ,ີ ວິທີການສືີ່ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫ ັກການກ່ຽວກັບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສາມາດປັບປຸງທາງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ ້ ເວັົ້ນເສຍແຕ່ສັນຍາໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງ
ອືີ່ນ. 

ນອກຈາກກ ລະນີທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເທິງນີົ້ແລ້ວ ການສ້າງສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກແຕ່ລະປະເພດ ຍັງຕ້ອງໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ. 

ມາດຕາ 16 ການຮບັຮູສ້ນັຍາທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ການຮັບຮູ້ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມ ີດັົ່ງນີົ້: 
1. ຄູ່ສັນຍາສາມາດສະແດງເຈດຈາໍນົງຂອງຕົນໃນການດໍາເນີນທລຸະກໍາຢູ່ໃນຮູບແບບທາງເອເລກັໂຕຣນິກ; 
2. ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ເຮັດຂ ົ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສະບັບນີົ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຜົນບັງຄັບທາງດ້ານກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 17 (ປບັປງຸ)  ການຮບັຮູ ້ແລະ ການນາໍໃຊລ້າຍເຊນັເອເລກັໂຕຣນກິ  
ການຮັບຮູ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ມີດັົ່ງນີົ້: 
1. ໄດ້ຮັບການພິສູດຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຕົວບຸກຄົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດປະສົງຂອງບຸກຄົນຕ ໍ່ກັບຂ ໍ້ມູນ

ທີີ່ມີລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ; 

2. ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນການນໍາໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກປະເພດໃດໜ ີ່ງ ຊ ີ່ງຕ້ອງໃຫ້ຄບົຖ້ວນຕາມ
ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງສັນຍາລະຫວ່າງຄູ່ຮວ່ມທຸລະກໍາ; 

3. ການຕົກລົງຮ່ວມກັນໃນການນໍາໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ ີ່ງສາມາດກໍານົດວິທີການ ແລະ ປະເພດ
ຂອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກທີີ່ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກໍາເລືອກນໍາໃຊ ້ ເວັົ້ນເສຍແຕ່ການຕົກລົງຮ່ວມກັນນັົ້ນຫາກຂັດກັບກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຮບັຮູ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ມາດຕາ 18 ການແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມນູທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທາງເອເລັກ ໂຕຣນິກ ທີີ່

ພາໃຫ້ເກີດຂ ໍ້ຄວາມແບບອັດຕະໂນມັດມີກ ລະນີ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ສັນຍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສາມາດສ້າງຂ ົ້ນໃນກ ລະນີທີີ່ ຄູ່ສັນຍາທັງໝົດ ຫ ື ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜ ີ່ງ 

ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ສ້າງຂ ໍ້ຄວາມແບບ
ອັດຕະໂນມັດ; 

2. ຄູ່ສັນຍາທີີ່ເຮັດສັນຍາທາງເອເລກັໂຕຣນິກ ຖືກຜູກມັດຕາມຂ ໍ້ບັນຍັດຂອງສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ໂດຍບ ໍ່ຂ ົ້ນກັບ
ວ່າ ຄູ່ສັນຍານັົ້ນໄດ້ທົບທວນເງືີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ຫ ື ບ ໍ່ກ ຕາມເມືີ່ອ: 

- ສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ສາມາດທົບທວນເງືີ່ອນໄຂນັົ້ນໄດ້; 
- ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີີ່ນໍາໃຊ້ນັົ້ນ ສາມາດປ້ອງກັນ ຫ ື ໃຫ້ໂອກາດດັດແກ້ຄວາມ

ຜິດພາດໄດ;້ 
- ຄູ່ສັນຍາຝ່າຍທີີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄູ່ສັນຍາອີກຝ່າຍໜ ີ່ງ 

ເພືີ່ອຂ ຍົກເລີກສັນຍາ ຖ້າວ່າຝ່າຍຂ ຍົກເລີກສັນຍາດັົ່ງກ່າວຫາກບ ໍ່ໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນັົ້ນ.  
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ໜວດທ ີ3 
ເອກະສານທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 

ມາດຕາ 19 (ໃໝ)່ ເອກະສານທາງເອເລກັໂຕຣນກິ  
ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ເອກະສານ, ການບັນທ ກ ຫ ື ຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ຖືກບັນທ ກ ຫ ື ເກັບຮັກສາໄວ້ 

ໃນເຄືີ່ອງມືທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ ີ່ງສາມາດອ່ານໄດ້ ດ້ວຍລະບົບສະແດງຂ ໍ້ມູນ, ການພິມອອກ ຫ ື ດ້ວຍຮູບແບບອືີ່ນ. 

ມາດຕາ 20 (ປບັປງຸ) ການຮບັຮູເ້ອກະສານທາງເອເລກັໂຕຣນິກ 
ການຮັບຮູ້ເອກະສານທາງເອເລກັໂຕຣນິກ ມີ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຂ ໍ້ມູນທີີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນເອກະສານ ທີີ່ໄດ້ເຮັດຂ ົ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມທີີ່

ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 2 ຫາ ຂ ໍ້ 4 ຂອງມາດຕານີົ້, ມາດຕາ 21 ແລະ ມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້, ກົດໝາຍ
ອືີ່ນ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ; 

2. ໃນກ ລະນີກົດໝາຍ ກໍານົດໃຫ້ເຮັດຂ ໍ້ມູນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນຮູບແບບເປັນເຈ້ຍ ຫ ື ເຮດັເປັນທາງ
ເອເລັກໂຕຣນິກນັົ້ນ ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຈະມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ ກ ຕ ໍ່ເມືີ່ອຂ ໍ້ມູນທີີ່ບັນຈຸໃນ
ເອກະສານນັົ້ນ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ມູນອ້າງອີງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນກ່ຽວກັບດ້ານຄວາມ
ໜ້າເຊືີ່ອຖື ຂັົ້ນສາມ ຫ ື ຂັົ້ນສີີ່ ຕາມທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ຂອງແຕ່ລະປະເພດຂອງ
ເອກະສານ;  

3. ເອກະສານສະບັບເປັນເຈ້ຍ ທີີ່ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນຮູບແບບຂ ໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນມີຄຸນຄ່າ
ທາງດ້ານກົດໝາຍຄືກັນກັບເອກະສານສະບັບຕົົ້ນ ແລະ ໃຊ້ແທນສະບັບຕົົ້ນໄດ ້ຖ້າການຫັນປ່ຽນເອກະສານຈາກ
ສະບັບເຈ້ຍເປັນຮູບແບບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫາກຕອບສະໜອງໄດ້ກັບລະດັບຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືໃນຂັົ້ນ ສີີ່ ຕາມທີີ່
ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້; 

4. ການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ເຊັນດ້ວຍລາຍເຊັນດຈີີຕອນ ຈະມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານກົດໝາຍຄື
ກັນກັບການເຮັດທຸລະກໍາແບບດັົ່ງເດີມ. 

ມາດຕາ 21 (ປບັປງຸ) ການເກບັຮກັສາເອກະສານທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ສາມາດເກັບຮັກສາ ເອກະສານ, ການບັນທ ກ ຫ ື ຂ ໍ້ມູນ. ການເກັບ

ຮັກສານັົ້ນ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເວັົ້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງອືີ່ນ.  
ເງືີ່ອນໄຂການເກັບຮັກສາເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີ ດັົ່ງນີົ້: 

1. ການເກັບຮັກສາເອກະສານທີີ່ນໍາໃຊ້ຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ: 
- ຂ ໍ້ມູນທີີ່ບັນຈຸໃນເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ມູນອ້າງອີງ; 

- ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີີ່ເກັບ ຫ ື ຮັກສານັົ້ນ ຍັງຢູ່ໃນຮູບແບບທີີ່ຖືກສ້າງ, ສົົ່ງ ຫ ື ຮັບ ຫ ື ໃນຮູບ

ແບບທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຂ ໍ້ມູນທີີ່ຖືກສ້າງ, ສົົ່ງ ຫ ື ຮັບນັົ້ນ; 

- ຂ ໍ້ມູນທີີ່ເກັບ ຫ ື ຮັກສາ ສາມາດຊີົ້ໃຫ້ເຫັນຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ ແລະ ຜູ້ຮັບການສືີ່ສານ ພ້ອມທັງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວັນ ແລະ ເວລາທີີ່ສົົ່ງ ຫ ື ຮັບເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

2. ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ຕາມທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີົ້ ບ ໍ່ກວມເອົາຂ ໍ້ມູນທີີ່ນໍາໃຊ້
ສະເພາະໃນການສົົ່ງ ຫ ື ຮັບຂ ໍ້ມູນ; 

3. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ສາມາດປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີົ້ 

ໂດຍນໍາໃຊ້ການບ ລິການຂອງບກຸຄົນທີສາມທີີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖື ແຕ່ຕອ້ງປະຕິບັດຕາມທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຂອງມາດຕາ
ນີົ້; 
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4. ອາຍຸຂອງການເກັບຮັກສາເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ມາດຕາ 22 ການນາໍໃຊເ້ອກະສານທາງເອເລກັໂຕຣນກິເປນັຫ ກັຖານ 
ການນໍາໃຊ້ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນຫ ັກຖານ ມີ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກ ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນຫ ັກຖານໃນການດໍາເນີນຄະດີໄດ້ຄືກັນກັບຫ ັກຖານ

ທາງດ້ານເອກະສານອືີ່ນ; 
2. ໃນການຊັົ່ງຊາຕີລາຄາ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກນັົ້ນ ສານ ຕ້ອງພິຈາລະນາ

ປັດໄຈ ດັົ່ງນີົ້: 
- ການສ້າງ, ການເກັບຮັກສາ ຫ ື ການສືີ່ສານ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ; 

- ຄວາມສົມບູນຂອງຂ ໍ້ຄວາມ;  

- ວິທີການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໂດຍ ຜູ້ເລີີ່ມຕົົ້ນການສືີ່ສານ, ຜູ້ຮັບການສືີ່ສານ, ສືີ່ກາງ ແລະ ຜູ້ອືີ່ນເມືີ່ອມີຄວາມ

ຈໍາເປັນ; 

- ປັດໄຈອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ມາດຕາ 23 (ປບັປງຸ)  ເອກະສານສະບບັຕົົ້ນ 
ການນໍາໃຊ້ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກແທນເອກະສານ, ການບັນທ ກ ຫ ື ຂ ໍ້ມູນສະບັບຕົົ້ນ ໃນຮູບແບບ

ເປັນເຈ້ຍ ມີດັົ່ງນີົ້: 
1. ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຄືກັນກັບເອກະສານສະບັບຕົົ້ນ ຖ້າວ່າມີ

ເງືີ່ອນໄຂ ດັົ່ງນີົ້: 
- ມີການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງຂ ໍ້ມູນທີີ່ກໍານົດໃນເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມ

ເອກະສານສະບັບຕົົ້ນ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກວ່າເອກະສານດັົ່ງກ່າວນັົ້ນ ຢູ່ໃນຮູບແບບເຈ້ຍ ຫ ື ຢູ່ໃນແບບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

- ໃນກ ລະນີ ເອກະສານ, ການບັນທ ກ ຫ ື ຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນນັົ້ນ ເອກະສານທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ ຕ້ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ບຸກຄົນນັົ້ນເຫັນ. 

2. ບົດບັນຍັດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ທີ 1 ຂອງມາດຕານີົ້ ສາມາດນໍາໃຊ້ຕ ໍ່ເອກະສານ, ການບັນທ ກ ຫ ື ຂ ໍ້
ມູນສະໜອງໃນຮູບແບບສະບັບຕົົ້ນ ຫ ື ຮູບແບບເປັນສໍາເນົາ; 

3. ການປະເມີນຄວາມສົມບູນຂອງຂ ໍ້ມູນໃນເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງຍັງມີຄວາມຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ບ ໍ່ຖືກດັດແກ້ແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍບ ໍ່ຖືເອົາຂ ໍ້ມູນທີີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ ການສືີ່ສານ, ການເກັບຮັກສາ ຫ ື ການ
ນໍາສະເໜີແບບປົກກະຕິ; 

4. ການປະເມີນຄວາມເຊືີ່ອຖືຂອງຂ ໍ້ມູນໃນເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງພິຈາລະນາຈຸດປະສົງຂອງ
ການສ້າງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສະຖານະການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ; 

5. ບຸກຄົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ທີ 1 ຂອງມາດຕານີົ້ ໂດຍນໍາ
ໃຊ້ການບ ລິການຂອງບຸກຄົນທສີາມທີີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖື ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ທີ 1 ຂອງ
ມາດຕານີົ້. 

ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດກໍານົດເງືີ່ອນໄຂສະເພາະກ່ຽວກັບເອກະສານ, ການບັນທ ກ ຫ ື ຂ ໍ້ມູນທີີ່
ຕ້ອງສົົ່ງໃນຮູບແບບເປັນເຈຍ້ ຫ ື ຮູບແບບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.  
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ມາດຕາ 24 (ໃໝ)່  ການຫນັປຽ່ນເອກະສານທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ສາມາດຫັນປ່ຽນເອກະສານຈາກສະບັບເຈ້ຍເປັນຮູບແບບທາງເອເລັກ

ໂຕຣນິກ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫ ື ຫັນປ່ຽນເອກະສານຈາກຮູບແບບທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກເປັນຮູບແບບເຈ້ຍ. 

ການຫັນປ່ຽນເອກະສານຈາກສະບັບເຈ້ຍເປັນຮູບແບບທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ເລືອກລະດັບຂັົ້ນຄວາມໜ້າ
ເຊືີ່ອຖືໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງເອກະສານ. 

ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບເອກະສານ ຈະບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງສິດ ແລະ ພັນທະຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ. 

ພາກທ ີIII 
ລະບບົທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 

ມາດຕາ 25 (ໃໝ)່  ລະບບົທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ  
ລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ຮັບໃຊ້ທັງໝົດ ຫ ື ບາງສ່ວນ ຂອງ

ຂະບວນການດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ມາດຕາ 26 (ໃໝ)່  ຜູໃ້ຫບ້ ລກິານລະບບົທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ  
ຜູ້ໃຫ້ບ ລກິານລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້

ບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັົ່ນ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການໂອນເງິນອອນລາຍ, ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຕະຫ າດທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກ. 

ໃນການບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ຕ້ອງລົງທະບຽນລະບົບບ ລິການທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
2. ການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ປອດໄພ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ;  
3. ຕ້ອງແຈ້ງຂ ໍ້ມູນທີີ່ຈໍາເປັນຢູ່ໃນເວັບໄຊຫ ັກຂອງຕົນ; 
4. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ;  
5. ຮັບປະກັນການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ເທົົ່າທຽມກັນ, ບ ໍ່ຈໍາແນກ; 

6. ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ ມາດຕາ 28, 47 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ແລະ ກົດ    
ໝາຍອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ມາດຕາ 27 (ໃໝ)່  ບນັຊທີລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ບັນຊີທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນເຄືີ່ອງມືບັນທ ກເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມການເຮັດທຸລະກໍາ

ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.  
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ສາມາດສ້າງບັນຊີທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຕົນ ເພືີ່ອ ນໍາໃຊ້ເຂົົ້າ

ໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລກັໂຕຣນິກ ຕາມການກໍານົດຂອງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທຸລະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ. 
ຜູໃ້ຫ້ບ ລິການທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກໍານົດວິທີການສ້າງບັນຊີທຸລະກໍາສໍາລັບຜູ້ເຂົົ້າໃຊ້ບ ລິການຂອງ

ຕົນຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເພດການບ ລິການຂອງຕົນ. 

ມາດຕາ 28 (ໃໝ)່  ການຄຸມ້ຄອງບນັຊທີລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງບັນຊທີຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ພາຍ

ໃຕ້ລະບົບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ຜູກພັນກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງ ໃດໜ ີ່ງສະເພາະ; 
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2. ຮັບປະກັນຄວາມຄົບຖ້ວນ ສົມບູນຂອງຂ ໍ້ມູນທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກທັງໝົດ ທີີ່ເກັບໄວ້ໃນບັນຊີ; 

3. ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂັົ້ນຕອນການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

4. ຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນ, ຖືກຕ້ອງທາງດ້ານວັນ ແລະ ເວລາຂອງການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

5. ຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ມີການປະຕິເສດ ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກແຕ່ລະຄັົ້ງ; 

6. ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງຂ ໍ້ມູນ ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ພາກທ ີIV 
ການພສິດູ ແລະ ຢັັ້ງຢນື ຕວົຕົນທາງດຈີຕີອນ 

ມາດຕາ 29 (ໃໝ)່ ຕວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ແມ່ນການລະບຸຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທາງດີຈີຕອນ ເພືີ່ອ

ເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 
ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ປະກອບມີ ດັົ່ງນີົ້:  
1. ຕົວຕົນດີຈີຕອນ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ; 
2. ຕົວຕົນດີຈີຕອນ ຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບ ໍ່ມີສັນຊາດ ທີີ່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ; 
3. ຕົວຕົນດີຈີຕອນ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ. 

ມາດຕາ 30 (ໃໝ)່ ຂ ໍ້ມນູລະບຕຸວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ປະກອບມີຂ ໍ້ມູນ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ເລກທີບັດປະຈໍາຕົວ; 

2. ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ; 

3. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເກີດ; 

4. ເພດ; 

5. ສັນຊາດ; 

6. ທີີ່ຢູປ່ັດຈຸບັນ; 
7. ຂ ໍ້ມູນອືີ່ນ. 

ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບ ໍ່ມີສັນຊາດ ທີີ່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ 
ປະກອບມີຂ ໍ້ມູນ ດັົ່ງນີົ້:  

1. ເລກທີໜັງສືຜ່ານແດນ ຫ ື ເລກທີເອກະສານເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ; 

2. ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ; 

3. ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເກີດ; 

4. ເພດ; 

5. ສັນຊາດ; 

6. ທີີ່ຢູ່ອາໄສ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 
7. ຂ ໍ້ມູນທາງກາຍະພາບ: ຮູບບຸກຄົນ, ລາຍນິົ້ວມື ຫ ື ມ່ານຕາ; 
8. ຂ ໍ້ມູນອືີ່ນ. 
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ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ປະກອບມີຂ ໍ້ມູນ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ຊືີ່ການຈັດຕັົ້ງ; 

2. ທີີ່ຕັົ້ງຂອງສໍານັກງານ; 

3. ຂົງເຂດການເຄືີ່ອນໄຫວ; 

4. ເລກລະຫັດອາກອນ; 

5. ຕົວແທນຂອງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

6. ຕາປະທັບ; 
7. ຂ ໍ້ມູນອືີ່ນ. 

ມາດຕາ 31 (ໃໝ)່ ການສາ້ງຕວົຕນົທາງດຈີຕິອນ 
ການສ້າງຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ແມ່ນການຮວບຮວມ ແລະ ບັນທ ກ ຂ ໍ້ມູນຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ, 

ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ໂດຍຜ່ານຂັົ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການ ພິສູດຢັ້ັງຢືນຂ ໍ້ມູນທາງກາຍະພາບ. 

ມາດຕາ 32 (ໃໝ)່ ການພສິດູ ຕວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
ການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ແມ່ນຂະບວນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ກັບ ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທີີ່ເອົາມາຈາກຖານຂ ໍ້ມູນຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງຂອງ
ລັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ນໍາມາອ້າງອງີ ເປັນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄນົ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ນັົ້ນແທ້. 

ມາດຕາ 33 (ໃໝ)່ ຂະບວນການພສິດູຕວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
ຂະບວນການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ມີ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ  ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ເພືີ່ອເຮັດທຸລະກໍາທາງເອ

ເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງຂ ົ້ນທະບຽນ ກັບຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ  ຊ ີ່ງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ຈະພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນຕາມລະດັບຄວາມ
ໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງການພິສູດຕົວຕນົທາງດີຈີຕອນ ທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 35 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ໂດຍຈະມີ
ການກວດສອບເອກະສານພິສູດຕົວຕົນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະກັບຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜອງແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນທີີ່
ເຊືີ່ອຖືໄດ;້ 

2. ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ຈະຂ ົ້ນທະບຽນສິີ່ງທີີ່ໃຊ້ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ ແລະ ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນຂອງບຸກຄົນ, 

ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ຜ່ານການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນແລ້ວ ເຂົົ້າກັບສິີ່ງທີີ່ໃຊ້ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ; 

3. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ຜ່ານການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນແລ້ວ ຈະປ່ຽນສະຖານະເປັນ
ຜູ້ໃຊ້ບ ລິການທີີ່ມີຕົວຕົນທາງດຈີີຕອນທີີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບສິີ່ງທີີ່ໃຊ້ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ ເພືີ່ອໃຊ້ໃນການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ
ຕ ໍ່ໄປ. 

ມາດຕາ 34 (ໃໝ)່ ຂັົ້ນຕອນການພສິດູຕວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ດໍາເນີນການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນຕາມຂັົ້ນຕອນ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ຈໍາແນກຕົວຕົນ ຊ ີ່ງແມ່ນການຈໍາແນກລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ຂ ົ້ນທະບຽນ

ໃຊ້ບ ລິການວ່າມີພຽງອັນດຽວ ແລະ ມີຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງ; 
2. ກວດສອບຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບລັກສະນະ ຊ ີ່ງແມ່ນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມແທ້ຈິງ ແລະ 

ຄວາມເປັນປະຈຸບັນຂອງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ເພືີ່ອພິສູດວ່າ ຄຸນ
ລັກສະນະດັົ່ງກ່າວມີແທ້ຈິງ; 
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3. ກວດສອບຕົວຕົນ ຊ ີ່ງແມ່ນການກວດສອບຄວາມກຽ່ວພັນລະຫວ່າງຄຸນລັກສະນະທີີ່ອ້າງອີງກັບບຸກຄົນ, 
ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ພິສູດຕົວຕົນ ເພືີ່ອພິສູດວ່າຄຸນລັກສະນະທີີ່ອ້າງອີງ ເປັນຄຸນລັກສະນະແທ້ຈິງ ທີີ່ກໍາລັງ
ພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ກັບຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ. 

ມາດຕາ 35 (ໃໝ)່ ລະດບັຄວາມໜາ້ເຊືີ່ອຖຂືອງການພສິດູຕວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
 ລະດັບຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ແມ່ນລະດັບຄວາມເຄັົ່ງຄັດໃນຂະບວນການ

ພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ຊ ີ່ງມີ ສາມ ລະດັບ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ລະດັບ ໜ ີ່ງ: ບ ໍ່ມີການເຊືີ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງຄຸນລັກສະນະທີີ່ອ້າງອີງກັບບຸກຄົນ, ນິຕບິຸກຄົນ ຫ  ື

ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ພິສູດຕົວຕົນ ຊ ີ່ງຂ ໍ້ມູນທີີ່ໃຊ້ໃນການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ຊ ີ່ງຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງການພິສູດຕົວຕົນລະດັບ ໜ ີ່ງ ນີົ້ ເໝາະສົມກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີີ່ຈະ
ເກີດມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີີ່ສຸດ; 

2. ລະດັບ ສອງ: ກໍານົດໃຫ້ມີການຂ ເອກະສານພິສູດຕົວຕົນໃນການກວດສອບຂ ໍ້ມູນຄຸນລັກສະນະທີີ່ອ້າງອີງ
ວ່າມີແທ້ຈິງ ແລະ ການກວດສອບຄວາມກຽ່ວພັນຂອງຄຸນລັກສະນະນັົ້ນກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່
ພິສູດຕົວຕົນ. ການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນໃນລະດັບນີົ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ທັງແບບເຊິີ່ງໜາ້ ຫ ື ແບບບ ໍ່ເຊິີ່ງໜ້າ ຊ ີ່ງ
ຄວາມໜາ້ເຊືີ່ອຖືຂອງການພິສດູຕົວຕົນລະດັບ ສອງ ນີົ້ ເໝາະສົມກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ຈະເກີດມີຜົນ
ກະທົບປານກາງ; 

3. ລະດັບ ສາມ: ເພີີ່ມຄວາມເຄັົ່ງຄັດຈາກລະດັບ ສອງ ໂດຍກໍານົດໃຫ້ມີການຂ ເອກະສານພິສູດຕົວຕົນເພີີ່ມ
ເຕີມ ແລະ ການກວດສອບຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງຄຸນລັກສະນະທີີ່ອ້າງອີງ ກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ 
ທີີ່ພິສູດຕົວຕົນ ໂດຍມີການປຽບທຽບກບັຂ ໍ້ມູນທາງຊວີະວິທະຍາ ເພືີ່ອປ້ອງກັນການປອມແປງຕົວຕົນເປັນບຸກຄົນອືີ່ນ 
ແລະ ການຂ ົ້ນທະບຽນຊໍ້າ, ການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນລະດັບນີົ້ ແມ່ນເຮັດໄດ້ແບບເຊິີ່ງໜ້າເທົົ່ານັົ້ນ ຊ ີ່ງຄວາມ   
ໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງການພິສູດຕົວຕນົລະດັບ ສາມ ນີົ້ ເໝາະສົມກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ຈະເກີດມີຜົນກະທົບ
ຫ າຍທີີ່ສຸດ ໃນກ ລະນີທີີ່ມີການຢັັ້ງຢືນຜິດພາດ ເຊັົ່ນ ການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ. 

ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການພິສູດຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ໄດກ້ໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

ມາດຕາ 36 (ໃໝ)່ ການຢັັ້ງຢນືຕວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
ການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ ແມ່ນຂະບວນການກວດສອບສິີ່ງທີີ່ໃຊ້ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້ບ ລິການໃນເວລາເຂົົ້າໃຊ້

ບ ລິການ ຫ ື ເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກັບ ຜູໃ້ຫ້ບ ລິການທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພືີ່ອໃຫ້ໝັົ້ນໃຈວ່າ
ບຸກຄົນທີີ່ກໍາລັງໃຊ້ບ ລິການເປນັເຈົົ້າຂອງສິີ່ງທີີ່ໃຊ້ຢັັ້ງຢືນຕົວຕນົນັົ້ນແທ້.  

ມາດຕາ 37 (ໃໝ)່ ຂັົ້ນຕອນການຢັັ້ງຢນືຕວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
ການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ມີ ຂັົ້ນຕອນ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນຂອງຕົນ ທີີ່ມີລະດັບຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງການພິສູດຕົວ

ຕົນທາງດີຈີຕອນ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງການຢັັ້ງຢນືຕົວຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູໃ້ຫ້
ບ ລິການທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

2. ຜູໃ້ຫ້ບ ລິການທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ດໍາເນີນການກວດສອບຂ ໍ້ມູນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນຂອງຜູ້ໃຊ້
ບ ລິການ ກັບ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການພສິູດ ແລະ ຢັ້ັງຢືນຕົວຕົນ ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນດັົ່ງກ່າວ; 

3. ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ  ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສະຖານະຂອງສິີ່ງທີີ່ໃຊ້ຢັັ້ງຢືນ
ຕົວຕົນແລ້ວແຈ້ງຜົນກັບຄືນໃຫ້ຜູໃ້ຫ້ບ ລິການທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພືີ່ອເຮັດທຸລະກໍາຜ່ານລະບົບບ ລິການ
ຂອງຕົນ. 
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ມາດຕາ 38 (ໃໝ)່ ສິີ່ງທີີ່ໃຊຢ້ັັ້ງຢນືຕວົຕນົ 
ສິີ່ງທີີ່ໃຊ້ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ  ແມ່ນ ສິີ່ງທີີ່ຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ ຊ ີ່ງເປັນເຈົົ້າຂອງຂ ໍ້ມູນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ໃຊ້ເຂົົ້າໃນ

ການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນກັບຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັົ່ນ ລະຫັດຜ່ານແບບພືົ້ນຖານ, ລະຫັດຜ່ານຄັົ້ງ
ດຽວ, ລະຫັດຜ່ານພ້ອມເຄືີ່ອງມື. 

ມາດຕາ 39 (ໃໝ)່ ລະດບັຄວາມໜາ້ເຊືີ່ອຖຂືອງການຢັັ້ງຢນືຕວົຕນົ 
 ລະດັບຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖືຂອງການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ ແມ່ນລະດັບຄວາມໝັົ້ນໃຈ ຫ ື ລະດັບຄວາມເຄັົ່ງຄັດໃນ

ຂະບວນການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ ຊ ີ່ງມີ ສາມ ລະດັບ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ລະດັບ ໜ ີ່ງ ຊ ີ່ງແມ່ນການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທີີ່ນໍາໃຊ້ລະຫັດຜ່ານແບບຊັົ້ນດຽວ ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນຕົວຕນົ; 
2. ລະດັບ ສອງ ຊ ີ່ງແມ່ນການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທີີ່ນໍາໃຊ້ລະຫັດຜ່ານແບບສອງຊັົ້ນ ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ; 
3. ລະດັບ ສາມ ຊ ີ່ງແມ່ນການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທີີ່ນໍາໃຊ້ລະຫັດຜ່ານຫ າຍກ່ວາສອງຊັົ້ນ ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ. 
ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ໄດກ້ໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
 

ພາກທ ີV 
ທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ທີີ່ນາໍໃຊໂ້ດຍອງົການລດັ 

ມາດຕາ 40 ຮບູແບບທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ທີີ່ນາໍໃຊໂ້ດຍອງົການລດັ 
ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍອົງການລັດ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມຮູບແບບ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ພາຍໃນອົງການລັດ; 

2. ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງອົງການລັດດ້ວຍກັນ; 

3. ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ລະຫວ່າງອົງການລັດກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງອືີ່ນ. 
ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍອົງການ ລັດແຕ່ລະຮູບ

ແບບ ໄດກ້ໍານົດໄວ້ຕ່າງຫາກ. 

ມາດຕາ 41 (ປບັປງຸ) ການຮບັຮູທ້ລຸະກາໍ ແລະ ເອກະສານທາງເອເລກັໂຕຣນກິໂດຍອງົການລດັ 
ການຮັບຮູ້ທຸລະກໍາ ແລະ ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍອົງການລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດ  ດັົ່ງນີົ້: 
1. ອົງການລັດຮັບຮູ້: 

- ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ນໍາໃຊ້ເພືີ່ອ ສ້າງ ຫ ື ສະແດງຂ ໍ້ມູນໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນຮູບແບບເອເລັກ
ໂຕຣນິກ; 

- ໃບທະບຽນ, ໃບອະນຸຍາດ, ໃບຮັບຮອງ, ໃບຮັບເງິນ, ເອກະສານເບີກຈ່າຍງົບປະມານ ຫ ື ເອກະສານອືີ່ນ 

ທີີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ; 

- ການຢັັ້ົ້ງຢືນທະບຽນສານທີີ່ີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ; 
- ການຊໍາລະຄ່າບ ລິການ ຜ່ານເຄືີ່ອງມືທາງເລັກໂຕຣນິກ. 

2. ໃນກ ລະນີທີີ່ອົງການລັດໃດໜ ີ່ງ ຫາກເລືອກເອົາວິທີການດໍາເນນີ ຕາມຂ ໍ້ທີ 1 ຂອງມາດຕານີົ້ ອົງການລັດ
ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ: 

- ເຄືີ່ອງມື ແລະ ຮູບແບບໃນການຍືີ່ນ, ການສ້າງ, ການເກັບຮັກສາ ຫ ື ການອອກ ເອກະສານ ຫ ື ທຸລະກໍາ; 
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- ຮູບແບບ ແລະ ປະເພດຂອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຖ້າຫາກແມ່ນເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ ີ່ງ
ຕ້ອງມີການຢັັ້ງຢືນ;  

- ວິທີການ ແລະ ຮູບແບບຂອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ ີ່ງຕ້ອງຄັດຕິດໄປພ້ອມກັບເອກະສານ ຫ ື ທຸລະ
ກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

- ຂະບວນການ ແລະ ຂັົ້ນຕອນດໍາເນີນ ທີີ່ຮັບປະກັນຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມລັບຂອງ
ເອກະສານ ແລະ ທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

- ມາດຕະຖານທີີ່ນໍາໃຊ້ຢັັ້ງຢືນກໍາມະສິດຕ ໍ່ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ, ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຂ ໍ້
ມູນທີີ່ສົົ່ງ ຫ ື ຮັບທີີ່ເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

 

ພາກທ ີVI 
ສືີ່ກາງ 

ມາດຕາ 42 (ປບັປງຸ) ສືີ່ກາງ 
ສືີ່ກາງ ແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ໃຫ້ບ ລິການ ສົົ່ງ, ຮັບ ຫ ື ເກັບຮັກສາຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້

ມູນ ຫ ື ຝາກໄວ້ຊົົ່ວຄາວ,  ໃຫ້ບ ລິການ ການເຂົົ້າເຖິງລະບົບການສືີ່ສານ ແລະ ໃຫ້ການບ ລິການອືີ່ນກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຄວາມ
ທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ມາດຕາ 43 ການບ ໍ່ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສືີ່ກາງ 
ສືີ່ກາງ ບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ: 
1. ການຕິດຕາມຂ ໍ້ມູນໃດໜ ີ່ງ ທີີ່ບັນຈຸໃນຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ສິີ່ງບັນທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ຕົນ

ໃຫ້ບ ລິການແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້; 
2. ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ສິີ່ງບນັທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ຕົນໃຫ້ບ ລິການ ຖ້າຕົນຫາກບ ໍ່ແມ່ນຜູ້ເລີີ່ມ

ຕົົ້ນການສືີ່ສານ; 
3. ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ສິີ່ງບັນທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ທີີ່ສືີ່ກາງບ ໍ່ຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງວາ່ຈະເກີດຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ; 
4. ຄວາມເປັນມາຂອງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ສືີ່ກາງບ ໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ.  

ມາດຕາ 44 (ປບັປງຸ) ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສືີ່ກາງ 
ເຖິງວ່າສືີ່ກາງ ຈະບ ໍ່ມີຄວາມຮບັຜິດຊອບຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 43 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ກ ຕາມ

ແຕ່ສືີ່ກາງຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດັົ່ງນີົ້: 
1. ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັົ້ນຕອນທີີ່ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ວາງອອກ;  
2. ປະຕິບັດມາດຕະການທາງແພ່ງ ຫ ື ທາງອາຍາຕາມແຕ່ລະກ ລະນທີີີ່ຜູ້ກ່ຽວຮູ້ຈັກຂ ໍ້ເທັດຈິງ ຫ ື ສະພາບຕົວ

ຈິງຂ ໍ້ ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ຊ ີ່ງສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍແກບຸ່ກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງອືີ່ນ;  
3. ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາ ຫ ື ພັນທະເພີ່ີມເຕີມທາງດ້ານກົດໝາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ 

ຫ ື ສິີ່ງບັນທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
ຖ້າສືີ່ກາງຫາກຮູວ້່າ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ສິີ່ງບັນທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ທາງແພ່ງ ຫ ື ທາງອາຍາ ນັົ້ນສືີ່ກາງຕ້ອງ: 
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1. ລ ບຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ຫ ື ສິີ່ງບັນທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກດັົ່ງກ່າວ ອອກຈາກລະບົບການປະມວນຜົນ
ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ຢຸດການໃຫ້ບ ລິການ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມູນນັົ້ນ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງ ໃຫ້ຜູ້ເລີີ່ມ
ຕົົ້ນການສືີ່ສານຊາບໃນກ ລະນີທີີ່ຮູ້ຕົວ;  

2. ລາຍງານຕ ໍ່ຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ຫ ື ອົງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຂ ໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ຂ ໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນກ ລະນີທີີ່ສືີ່ກາງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ສະໜອງການບ ລິການທີີ່ກ່ຽວ
ພັນກັບຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສິີ່ງບັນ ທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

3. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອືີ່ນຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ພາກທ ີVII 
ທລຸະກດິກຽ່ວກບັທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 

ມາດຕາ 45 (ໃໝ)່  ທລຸະກດິກຽ່ວກບັທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີດັົ່ງນີົ້: 
1. ການບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
2. ການບ ລິການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ; 
3. ການບ ລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ມາດຕາ 46 (ໃໝ)່  ການຂ ອະນຍຸາດດາໍເນນີທຸລະກດິ 
ຜູ້ທີີ່ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງໄດ້ຂ ົ້ນ

ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຂ ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາຂະແໜງການທີີ່ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການຢັັ້ງຢືນມາດຕະ 
ຖານເຕັກນິກຂອງລະບົບທຸລະກໍາ ນໍາກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ. ສໍາລັບເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ຂັົ້ນຕອນການ
ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຜູທ້ີີ່ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ໃຫ້ແຈ້ງຂ ົ້ນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ ແລະ ຂ ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ນໍາກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ. 

ຜູ້ທີີ່ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບ ລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງໄດ້ຂ ົ້ນ
ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂ ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ. ສໍາລັບເງືີ່ອນໄຂ 
ແລະ ຂັົ້ນຕອນການອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ມາດຕາ 47 (ໃໝ)່  ເງືີ່ອນໄຂການດາໍເນນີທລຸະກດິກຽ່ວກບັການພສິູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕວົຕົນທາງດີຈຕີອນ 
ເງືີ່ອນໄຂການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນມີ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ເປັນນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 
2. ມີສໍານັກງານ ທີີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ; 
3. ມີທ ນພຽງພ ສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ; 
4. ເງືີ່ອນໄຂອືີ່ນ ຕາມການກໍານົດຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ. 

ມາດຕາ 48 (ໃໝ)່  ເອກະສານປະກອບການຂ ອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິກຽ່ວກບັການພສິູດ ແລະ ຢັັ້ງຢນືຕວົຕນົທາງດີ
ຈີຕອນ 

ການປະກອບເອກະສານ ຂ ອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ
ມີ ດັົ່ງນີົ້: 

1. ຄໍາຮ້ອງ ຕາມແບບພິມ ຂອງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ກໍານົດ; 
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2. ສໍາເນົາໃບທະບຽບວິສາຫະກິດ; 
3. ເອກະສານຢັັ້ງຢືນກ່ຽວກັບແຫ ່ງທ ນ; 
4. ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ; 
5. ແຜນພັດທະນາລະບົບໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ; 
6. ເອກະສານອືີ່ນ. 

ມາດຕາ 49 (ໃໝ)່  ການພຈິາລະນາອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິກຽ່ວກບັການພສິດູ ແລະ ຢັັ້ງຢນືຕວົຕົນທາງດີຈຕີອນ 
ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ 

ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫາ້ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນເປັນຕົົ້ນໄປ. ໃນກ ລະນີປະຕິເສດການອະນຸຍາດ ກ ໃຫ້ແຈ້ງຜູ້ຮ້ອງຂ ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະ
ກິດເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນພາຍໃນກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ. 

ມາດຕາ 50 (ໃໝ)່  ການປະຕບິດັເງືີ່ອນໄຂພາຍຫ ງັການອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິກຽ່ວກບັການພສິູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕວົ
ຕົນທາງດີຈຕີອນ 

ພາຍຫ ັງໄດ້ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນແລ້ວ ຜູ້ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂເພີີ່ມເຕີມ ພາຍໃນເວລາ ໜ ີ່ງຮ້ອຍແປດສິບວັນ ດັົ່ງນີົ້: 

1. ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ສະຖານທີີ່ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານ; 
2. ປະກອບພະນັກງານວິຊາການທີີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຈໍານວນພຽງພ ; 
3. ປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາລະບົບໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ. 

ໃນກ ລະນີທີີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນບ ໍ່
ສາມາດປະຕິບັດເງືີ່ອນໄຂໃດໜ ີ່ງເທິງນີົ້ ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພ  ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ຈະພິຈາລະນາ
ຕ ໍ່ເວລາການປະຕິບັດເງືີ່ອນໄຂເພີີ່ມເຕີມນັົ້ນໄດ້ ຄັົ້ງລະ ເກົົ້າສິບວັນ ແຕ່ທັງໝົດບ ໍ່ເກີນ ສອງຄັົ້ງ. 

ໃນກ ລະນີຫາກຍັງບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງການຕ ໍ່ເວລາທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນວັກ 2 ຂອງມາດຕານີົ້ ແມ່ນຈະ
ຖືກໂຈະ ຫ ື ຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 52 ແລະ ມາດຕາ 53 ຂອງກົດ     
ໝາຍສະບັບນີົ້. 

ມາດຕາ 51 (ໃໝ)່  ອາຍຂຸອງໃບອະນຍຸາດ ແລະ ການຕ ໍ່ໃບອະນຍຸາດດາໍເນີນທລຸະກິດກຽ່ວກບັການພສິດູ ແລະ ຢັັ້ງຢນື
ຕວົຕົນທາງດີຈຕີອນ 

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ມີອາຍຸ ສາມ ປີ ແລະ 
ສາມາດຕ ໍ່ໄດ້. 

ສໍາລັບການຕ ໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດ ເຈົົ້າຂອງໃບອະນຸຍາດ ຕ້ອງຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງ ຫາກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການ
ສືີ່ສານ ຢ່າງໜ້ອຍ ເກົົ້າສິບວັນ ກ່ອນວັນໝົດອາຍຸໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັົ່ງນີົ້: 

1. ຄໍາຮ້ອງຂ ຕ ໍ່ໃບອະນຸຍາດຕາມແບບພິມ ຂອງ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ກໍານົດ; 
2. ບົດລາຍງານການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ; 
3. ໃບຢັັ້ງຢືນການຊໍາລະອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ພິຈາລະນາຕ ໍ່ໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ 

ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ພາຍໃນເວລາ ສິບຫາ້ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນເປັນຕົົ້ນໄປ. 
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ມາດຕາ 52 (ໃໝ)່  ການໂຈະໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທລຸະກດິກຽ່ວກບັການພສິູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕວົຕນົທາງດຈີີຕອນ 
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນຈະຖືກໂຈະ ໃນກ ລະນໃີດ

ໜ ີ່ງ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ສະເໜີໂຈະການດໍາເນີນທຸລະກິດ;  
2. ດໍາເນີນທຸລະກິດ ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົັ້າໝາຍ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
3. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ມີລັກສະນະບ ໍ່ຮ້າຍແຮງ; 
4. ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂພາຍຫ ງັໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ; 

5. ບ ໍ່ຊໍາລະອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຕາມກົດໝາຍ; 
6. ມີກ ລະນີອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ກ່ອນການໂຈະໃບອະນຸຍາດ ຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ຕ້ອງແຈ້ງເຕືອນ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ
ພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ເພືີ່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕາມການແຈ້ງເຕືອນ. 

ມາດຕາ 53 (ໃໝ)່  ການຖອນໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທຸລະກດິກຽ່ວກບັການພສິດູ ແລະ ຢັັ້ງຢນືຕວົຕົນທາງດີຈຕີອນ 
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ຈະຖືກຖອນ ໃນກ ລະນີ

ໃດໜ ີ່ງ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ບ ໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕາມການໂຈະ; 
2. ມີການສະເໜີຈາກການຈັດຕັົ້ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
3. ນໍາເອົາໃບອະນຸຍາດໃຫ້ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງອືີ່ນ ນໍາໃຊ້, ເຊົົ່າ ຫ ື ໂອນ; 
4. ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ; 
5. ມີກ ລະນີອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ພາກທ ີVIII 
ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູດ້າໍເນນີທລຸະກດິ ແລະ ຜູໃ້ຊບ້ ລກິານ ກຽ່ວກບັທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຮນກິ 

ມາດຕາ 54 (ໃໝ)່  ສດິ ແລະ ພັນທະຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລກິານລະບບົທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນິກ 
ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ສ້າງ, ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບການ ແລະ ຂັົ້ນຕອນການນໍາໃຊ້ບ ລິການ; 

2. ມີລະບົບສໍາຮອງຂ ໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ; 
3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຈົົ້າຂອງບັນຊີ ໃນການເຮັດທຸລະກໍາ; 
4. ສ້າງ, ເກັບຮັກສາ ຂ ໍ້ມູນການເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບ

ນີົ້ ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງ; 
5. ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂ ການນໍາໃຊລ້ະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫ ື ບ ລິການອືີ່ນໆ ຖ້າຫາກວ່າບ ໍ່ຄບົ

ເງືີ່ອນໄຂ ຫ ື ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  
6. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຕົນ ເມືີ່ອມີການຮຽກຮ້ອງຂອງການຈັດຕັົ້ງລັດທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ; 
7. ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ; 
8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
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ມາດຕາ 55 (ໃໝ)່  ສດິ ແລະ ພັນທະຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລກິານພສິດູ ແລະ ຢັັ້ງຢນືຕວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ໃຫ້ການບ ລິການສ້າງຂ ໍ້ມູນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ; 
2. ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນທີີ່ເຊືີ່ອຖືໄດ້ ເພືີ່ອອ້າງອີງໃນການພິສູດຕົວຕົນ ໃນການສ້າງຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ; 
3. ສະໜອງການເຊືີ່ອມຕ ໍ່, ໂຈະ ຫ ື ຍົກເລີກການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ໃຫ້ແກຜູ່້ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ບ ລິການຂອງຕົນ; 
4. ຂ ົ້ນທະບຽນຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ ຫ ື ແຈ້ງຜູ້ໃຊ້ບ ລິການຂ ົ້ນທະບຽນຄືນໃໝ່ ເມືີ່ອກວດພົບວ່າເອກະສານພິສູດ

ຕົວຕົນ ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫ ື ບ ໍ່ຊັດເຈນ; 
5. ໂຈະການສ້າງຂ ໍ້ມູນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ ທີີ່ມີການສະໜອງຂ ໍ້ມູນເອກະສານພິສູດຕົວ

ຕົນ ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບ ໍ່ຊັດເຈນ, ໝົດອາຍຸ ຫ ື ມີການປອມແປງ; 

6. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບ ການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ; 

7. ປົກປ້ອງຂ ໍ້ມູນ ບ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຖືກໂຈມຕີ, ການປ່ຽນແປງ ຫ ື ການເຂົົ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ 
ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

8. ຮັກສາຂ ໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ບ ລິການໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ປອດໄພ; 
9. ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ເຈົົ້າໜ້າໃນຂະບວນການສືບສວນ-ສອບສວນ; 
10. ເກັບຄ່າທາໍນຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຈາກຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ ແລະ ຜູ້ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ບ ລິການຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ; 
11. ຊໍາລະ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜອງແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນທີີ່ເຊືີ່ອຖືໄດ້ ຕາມກົດ     

ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 56 (ໃໝ)່  ສດິ ແລະ ພັນທະຂອງຜູໃ້ຊບ້ ລກິານ  
ຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ບັນຊີທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປິດລັບ; 

2. ສະໜອງ ແລະ ປັບປຸງຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຊເີຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຕົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

3. ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຖືກກົດໝາຍຂອງຂ ໍ້ມູນຢູ່ໃນຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນໃນເວລາເຮັດທຸລະກໍາ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

4. ແຈ້ງຕ ໍ່ຜູໃ້ຫ້ບ ລິການ ຫ ື ເຈົົ້າໜ້າທີີ່ຮັບຊາບທັນທີ ຫາກກວດພົບວ່າບັນຊີເຮັດທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ຂອງຕົນຖືກນໍາໃຊ້ໃນທາງທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫ ື ເຫດຜົນອືີ່ນ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ; 

5. ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບ ລິການ ຫ ື ພັນທະທາງການເງິນອືີ່ນ; 

6. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 57 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜູໃ້ຫກ້ານບ ລກິານອອກໃບຮບັຮອງລາຍເຊນັເອເລັກໂຕຣນິກ 
ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ມ ີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ໃຫ້ບ ລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
2. ເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊບ້ ລິການຢ່າງປອດໄພ, ປິດລັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ສະເພາະວຽກງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ກັບການບ ລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກເທົົ່ານັົ້ນ ຍົກເວັົ້ນກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດເປັນຢ່າງອືີ່ນ; 
3. ຕ ໍ່, ໂຈະ ຫ ື ຍົກເລີກ ໃບຮບັຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຜູ້ຖືໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣ

ນິກ; 
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4. ແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຖືໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອ
ເລັກໂຕຮນິກ; 

5. ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຈາກຄວາມບົກພ່ອງຂອງລະບົບເຕກັນິກ ຫ ື ຈາກການໃຫ້ບ ລິການຂອງ
ຕົນ; 

6. ຮ້ອງທຸກ ຕ ໍ່ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງໃນກ ລະນີສິດຂອງຕົນຖືກລະເມີດ; 
7. ປະຕິບັດລະບຽບການກ່ຽວກັບລາຄາ ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການຢາ່ງສົມເຫດສົມຜົນ; 
8. ລາຍງານການເຄືີ່ອນໄຫວຕ ໍ່ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຢ່າງປກົກະຕິ; 
9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ພາກທ ີIX 
ຂ ໍ້ຫາ້ມ  

ມາດຕາ 58 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມທົົ່ວໄປ 
ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງ ມີ ພ ດຕກິໍາ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ປອມແປງ ເອກະສານ, ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫ ື ໃບຢັັ້ງຢືນທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
2. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ; 
3. ເຂົົ້າເຖິງ, ສໍາເນົາ, ປັບປຸງ, ຄອບຄອງ ຫ ື ນໍາໃຊ້ ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຮນິກຂອງຜູ້ອືີ່ນ 

ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
4. ແອບອ້າງຕົນເອງເປັນຕົວແທນ ໃນການສະເໜີ ໂຈະ, ຍົກເລີກ ຫ ື ຮັບຮອງລາຍເຊັນດີຈີຕອນ ທີີ່ມີການ

ປ້ອງກັນ; 
5. ເຜີຍແຜ່ໃບຢັັ້ງຢືນດີຈີຕອນທີີ່ມີການປ້ອງກັນປອມ, ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຖືກຍົກເລີກ  ຫ ື ຖືກໂຈະໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນເອົາ

ໄປນໍາໃຊ້; 
6. ສະໜອງຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສິີ່ງບັນທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ ີ່ງແຕະຕ້ອງເຖິງ ຄວາມໝັົ້ນຄົງ

ຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ; 
7. ມີພ ດຕກິໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 59 ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັສືີ່ກາງ 
ຫ້າມສືີ່ກາງ ມີພ ດຕິກໍາ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ສະໜອງການບ ລິການ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການແລກ ປ່ຽນຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ 

ສິີ່ງບັນທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
2. ກະທໍາສິີ່ງທີີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ; 
3. ໃຫ້ບ ລິການຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມນູ ແລະ ສິີ່ງບັນທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ ີ່ງເປັນການ ແຕະຕ້ອງເຖິງ

ຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ; 
4. ມີພ ດຕກິໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 60 (ໃໝ)່ ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຜູໃ້ຫບ້ ລກິານລະບບົທລຸະກາໍທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ຫ້າມ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີພ ດຕກິໍາ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເກີນຂອບເຂດທີີ່ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດ; 
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2. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຊີທລຸະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
3. ນໍາໃຊ້ລະບົບບັນຊີທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງຜູ້ອືີ່ນ ໂດຍບ ໍ່ໄດຮ້ັບອະນຸຍາດ; 
4. ສວຍໃຊຄ້ວາມໄດ້ປຽບຂອງລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນກິ ເພືີ່ອຈໍາກັດການແຂ່ງຂັນ, ຫ ບົຫ ີກ

ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານການເງິນ; 

5. ເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກິດຢ່າງບ ໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ມີການຈໍາແນກຜູໃ້ຊ້ບ ລິການ; 

6. ປະຕິເສດການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ເຈົົ້າໜາ້ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ;  
7. ມີພ ດຕກິໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 61 (ໃໝ)່ ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຜູໃ້ຫບ້ ລກິານພສິດູ ແລະ ຢັັ້ງຢນືຕວົຕນົທາງດຈີຕີອນ 
ຫ້າມ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ມີພ ດຕກິໍາ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບ ລິການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ເກີນຂອບເຂດທີີ່ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດ; 
2. ເຂົົ້າເຖິງລະບົບ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການພິສດູ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ໂດຍ

ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
3. ປ່ຽນແປງ ຫ ື ທໍາລາຍ ຂ ໍ້ມູນການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 
4. ສ້າງຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບ ລິການຈາກເອກະສານພິສູດຕົວຕົນ ທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບ ໍ່ຊັດເຈນ,    

ໝົດອາຍຸ ຫ ື ມີການປອມແປງ; 
5. ມີພ ດຕກິໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 62 (ໃໝ)່ ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຜູໃ້ຫກ້ານບ ລກິານອອກໃບຮບັຮອງລາຍເຊັນເອເລກັໂຕຣນກິ 
 ຫ້າມ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ມ ີພ ດຕິກໍາ ດັົ່ງນີົ້: 

1. ໃຫ້ການບ ລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຮນິກ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫ ື ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມ
ໃບອະນຸຍາດ; 

2. ນໍາໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອືີ່ນ ນໍາໃຊ້, ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ ື ໂອນ; 
3. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ບ ລິການ ເວັົ້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍອືີ່ນ ຫ ື ລະບຽບການສະເພາະໃດໜ ີ່ງຫາກໄດ້

ກໍານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອືີ່ນ; 
4. ເກັບຄ່າບ ລິການ ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ຫ ື ຕາມການຕົກລົງກັນ; 
5.  ມີພ ດຕິກໍາອືີ່ນ ທີີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ພາກທ ີX 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາ 

ໝວດທ ີ1 
ການຄຸ້ມຄອງ 

ມາດຕາ 63 (ປບັປງຸ) ອງົການຄຸມ້ຄອງ  
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນ

ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ເປັນຜູຮ້ັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນ
ເຈົົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ປະກອບດ້ວຍ:  
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1. ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ; 
2. ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ; 
3. ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ. 

ມາດຕາ 64 (ປບັປງຸ)  ສິດ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງ ກະຊວງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການສືີ່ສານ   
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ມ ີສິດ ແລະ 

ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ຄົົ້ນຄວ້າສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັວຽກງານທຸລະກໍາ

ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ; 
 

2. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ພ້ອມທັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ; 

3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະ
ກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

4. ພິຈາລະນາອອກ, ຕ ໍ່, ໂຈະ ແລະ ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຕົວ
ຕົນທາງດີຈີຕອນ; 

5. ຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາຂະແໜງການທີີ່ີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ;  

6. ກ ໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ; 

7. ໂຈະ ຫ ື ຍົກເລີກ ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ຂັົ້ນລຸ່ມຂອງຕົນ ທີີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ; 

8. ພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄໍາສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

9. ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ອາດເກີດຂ ົ້ນ ໃນ
ການດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງເອເລກັໂຕຣນິກ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງ; 

10. ຊີົ້ນໍາ, ຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 
11. ຮັກສາຄວາມລັບກຽ່ວກບັຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ເປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສິີ່ງບັນທ ກທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຊ ີ່ງ ແຕະຕ້ອງ

ເຖິງຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄມົ; 
12. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການອືີ່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກັບ

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣ; 

13. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ;  
14. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງເອເລກັໂຕຣນິກ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຢ່າງເປັນ

ປົກກະຕ;ິ 
15. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.  
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ມາດຕາ 65 (ປບັປງຸ)  ສິດ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງ ພະແນກ ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການສືີ່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ແຂວງ, 

ນະຄອນຫ ວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີົ້:  
1. ຈັດຕັົ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກ

ງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະ

ກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 
3. ພິຈາລະນາ ອອກ, ຕ ໍ່, ໂຈະ ແລະ ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ

ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ຕາມການມອບໝາຍ; 
4. ຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການລະບົບທຸລະກໍາ

ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມການມອບໝາຍ;  
5. ສະເໜີສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
6. ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ອາດເກີດຂ ົ້ນໃນ

ການດໍາເນີນທຸລະກໍາທາງເອເລກັໂຕຣນິກ ເພືີ່ອໃຫ້ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ພິຈາລະນາ; 
7. ຊີົ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ເມືອງ, ເທດສະບານ,  ນະຄອນ ໃນການຈັດຕັົ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
8. ເກັບກໍາສະຖິຕິ, ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ; 
9. ຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄໍາສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
10. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງຄຸ້ມ

ຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
11. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມການມອບໝາຍ

ຂອງຂັົ້ນເທິງ; 
12. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງເອເລກັໂຕຣນິກ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ,  

ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ

ຂັົ້ນເທິງ.  

ມາດຕາ 66 (ປບັປງຸ)  ສິດ ແລະ  ໜາ້ທີີ່ ຂອງ ຫ້ອງການເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການສືີ່ສານ ເມອືງ,  ເທດສະບານ, 
ນະຄອນ  

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ເມືອງ,  
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີົ້: 

1. ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາ
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

3. ຕິດຕາມ ກວດກາການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຮນິກ; 
4. ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການໂຈະ ແລະ ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການພິສູດ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ

ຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງລະບົບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ພະແນກເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ພິຈາລະນາ;  
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5. ປະຕິບັດມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ອາດເກີດຂ ົ້ນໃນການດໍາເນີນທຸລະ
ກໍາ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 

6.  ຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂ ຄ າສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
7. ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງຄຸ້ມຄອງ

ວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
8. ເກັບກໍາສະຖິຕິ, ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ  ໃນຂອບເຂດທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ; 
9. ສະຫ ຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ ໍ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ  

ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
10. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ອືີ່ນ ຕາມທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ

ຂອງຂັົ້ນເທິງ.  

ມາດຕາ 67 (ປບັປງຸ)   ສດິ ແລະ ໜາ້ທີີ່ ຂອງກະຊວງ, ອງົການ ແລະ ອງົການປກົຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງ  
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົົ້ນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ, 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືີ່ສານ ໃນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. 

ໝວດທີ 2 
ການກວດກາ 

ມາດຕາ 68  (ປບັປງຸ)  ອງົການກວດກາ 
ອົງການກວດກາວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊ ີ່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣ

ນິກ ຕາມທີີ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 63 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້; 

2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊ ີ່ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງ
ລັດ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັົ້ງມະຫາຊົນ, ສືີ່ມວນຊົນ 
ແລະ ປະຊາຊົນ. 

ມາດຕາ 69 (ປບັປງຸ)  ເນືົ້ອໃນການກວດກາ  
ເນືົ້ອໃນການກວດກາວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີ ດັົ່ງນີົ້: 
1. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບ

ວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
2. ແຜນການ, ແຜສງານ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
3. ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ 

ພະນັກງານ-ລັກຖະກອນ ຫ ື ເຈົົ້າໜ້າທີີ່ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
4. ການດໍາເນີນວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; 
5. ວຽກງານອືີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ມາດຕາ 70 (ປບັປງຸ)  ຮບູການການກວດກາ 
ການກວດກາວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ມີຮູບການ ດັົ່ງນີົ້: 
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1. ການກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ຊ ີ່ງແມ່ນ ການກວດກາທີີ່ດໍາເນີນແຜນການຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍາ
ນົດເວລາທີີ່ແນ່ນອນ. 

2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜາ້ ຊ ີ່ງແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການ ເມືີ່ອເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ຊ ີ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜາ້. 

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊ ີ່ງແມ່ນ ການກວດກາແບບຮບີດ່ວນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາຮູ້
ລ່ວງໜ້າ. 

 
ໃນການກວດກາວຽກງານທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງ

ເຂັົ້ມງວດ.       

ພາກທ ີXI 
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 

ມາດຕາ 71 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ສະບັບນີົ້ຈະໄດ້ຮັບ

ການຍ້ອງຍ  ແລະ ນະໂຍບາຍອືີ່ນຕາມລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 72 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມີດ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັົ້ງ ທີີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ສະບັບນີົ້ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສ ກສາອົບຮົມ, ລົງ

ວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍັຫາຍທາງແພ່ງ ຫ ື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາແລວ້ແຕ່ກ ລະນີ ເບົາ ຫ ື ໜັກ ຕາມທີີ່ໄດກ້ໍາ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ພາກທ ີXII 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

ມາດຕາ 73 ການຈດັຕັົ້ງປະຕບິດັ 
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີົ້.  

ມາດຕາ 74 (ປບັປງຸ) ຜນົສກັສດິ 
ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນທີ ......................... 2023 ພາຍຫ ັງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະ
ການ. 

ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກໍາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 20/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 7 ທັນວາ 2012. 

      
ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 


