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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ                   ເລກທ ີ       /ກວຕ 
    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ 

ຂໍຕົ້ກລົງ 

ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 

ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານ (ສະບບັປັບປຸງ) ເລກທ ີ49/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ18 ກລໍະກດົ 2014; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການວດັແທກ (ສະບບັປັບປຸງ) ເລກທ ີ36/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ13 ທນັວາ 2013; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປົກປອ້ງຜູຊ້ມົໃຊ ້ເລກທ ີ02/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ30 ມຖຸີນາ 2010; 

- ອງີຕາມ ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງວທິະຍາສາດ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີສະບບັເລກທ ີ314/ນຍ, ລງົວນັທ ີ29 ກນັຍາ  2017. 

- ອງີຕາມ ການສະເໜຂີອງ ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ເລກທ ີ ...... / ກວຕ.ກມວ, ລງົວນັທ ີ 
 

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕົກລົງ: 
ໝວດທີ 1 

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ 
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພ

ສໍາລບັບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຂໍອະນຸຍາດໃນການຜະລດິ, ນາໍເຂົາ້, ນາໍໃຊ ້ແລະ ດໍາເນນີທຸລະກດິ

ຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ ແລະ ສອ້ມແປງອຸປະກອນພເິສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ບນົພືນ້ຖານຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ, 

ຫຼກັການ, ກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ ງສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ 

ແນໃສ່ໃນການຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີ ໃຫອຸ້ປະກອນພເິສດມຄຸີນນະພາບ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຕ່ໍຜູ ້

ຊມົໃຊ,້ ປົກປັກຮກັສາຊວີດິ, ຊບັສນິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. 
  

ມາດຕາ 2 ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພິເສດ 
ການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ແມ່ນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ, 

ກວດສອບ, ອອກໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິໃຫແ້ກ່ ຜູຜ້ະລດິ, ນາໍເຂົາ້, ຕດິຕັງ້, 

ປັບແກ,້ ສອ້ມແປງ ແລະ ຜູນ້າໍໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ 

ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ເພື່ ອໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ  ມຄີວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ.້ 
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ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄໍາສັບ 
1. ອຸປະກອນພິເສດ ໝາຍເຖງິ ໝໍຕ້ົມ້, ອຸປະກອນບນັຈແຸຮງດນັ, ທ່ໍສົ່ ງແຮງດນັ, ລບິ, ກນົຈກັເຄນຍກົ, 

ສະລງິຂນົສົ່ ງ, ເຄື່ ອງຫຼີນ້ສວນສະໜຸກຂະໜາດໃຫຍ່, ພາຫະນະຂບັເຄື່ ອນໃນພືນ້ທີ່ ສະເພາະ, ຖງັບນັຈຸ

ສານເຄມອີນັຕະລາຍ ແລະ ອຸປະກອນພເິສດອື່ ນໆທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງອາດກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມບ່ໍປອດໄພ ທີ່

ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍຊວີດິ, ຊບັສນິ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 

2. ໃບຢ້ັງຢືນຄຸນນະພາບ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານຮບັຮູເ້ປັນທາງການທີ່ ຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດ 

ທີ່ ໄດຜ່້ານການກວດກາ ຕາມລະບຽບການເຕກັນກິ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ທີ່ ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມ

ປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ເປັນຜູອ້ອກໃຫ;້ 

3. ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຕິດຕ້ັງ, ປບັແກ້ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນພິເສດ ໝາຍເຖງິ 

ໃບອະນຸຍາດທີ່ ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ອອກໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຫກ້ານບໍລກິານ ຕດິຕັງ້, 

ປັບແກ ້ແລະ ສອ້ມແປງອຸປະກອນພເິສດ; 

4. ຜູ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ນໍາໃຊອຸ້ປະກອນ

ພເິສດ ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຫຼ ືບ່ໍແມ່ນທຸລະກດິ;   

5. ການປັບແກ້ ໝາຍເຖງິ ການປ່ຽນແປງໂຄງສາ້ງ, ການທດົແທນລະບບົ ແລະ ການເພີ່ ມປະສດິທພິາບ 

ອຸປະກອນພເິສດ; 

6. ການສ້ອມແປງ ໝາຍເຖງິ ການປ່ຽນແທນຊິນ້ສ່ວນ ຫຼ ື ສອ້ມແປງຄນືອຸປະກອນໃດໜື່ ງທີ່ ເຊື່ ອມຄຸນ

ນະ ພາບ ເພື່ ອໃຫນ້າໍໃຊໄ້ດເ້ປັນປົກກະຕ;ິ 

7. ສະລິງຂົນສ່ົງ ໝາຍເຖງິ  ສາຍທີ່ ຜະລດິດວ້ຍໂລຫະຫຼາຍເສັນ້ຝັນ້ກຽ້ວກນັ ໃຊເ້ປັນສາຍເຊອືກ

ປະກອບໃນລະບບົເຄື່ ອງຈກັ, ກນົໄກ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ ນເພື່ ອດງຶ, ລາກ ໃນການຂນົສົ່ ງ

ຜູໂ້ດຍສານ ແລະ ຂນົສົ່ ງສິ່ ງຂອງຕ່າງໆ. 

8. ເຄື່ອງໝາຍການນໍາໃຊ້ ໝາຍເຖງິ ເຄື່ ອງໝາຍທີ່ ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ

ອອກໃຫ ້ ເພື່ ອໃຊຕ້ດິ, ຫອ້ຍ ຫຼ ື ປະກອບ ໃສ່ອຸປະກອນພເິສດ ທີ່  ໄດຜ່້ານການກວດສອບໄດ ້

ມາດຕະຖານ.  
 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ 
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ນາໍໃຊສໍ້າລບັບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ ນາໍໃຊ ້

ອຸປະກອນພເິສດຢູ່ ສປປ ລາວ. 
 

ໝວດທີ 2 
ປະເພດ, ສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ  

ແລະ ຮູບແບບການກວດກາ ອຸປະກອນພິເສດ 
 

ມາດຕາ 5 ປະເພດ ອຸປະກອນພິເສດ 
ອຸປະກອນພເິສດທມີກີານຄຸມ້ຄອງໃນປະຈບຸນັມ ີ9 ປະເພດດັ່ ງນີ:້ 

1. ເຄື່ ອງຈກັເຄນຍກົ; Lifting Appliances 

2. ລບິ, ຂັນ້ໄດເລື່ ອນ, ທາງຍ່າງເລື່ ອນ; Lift, Escalators and moving walks 

3. ພາຫະນະຂບັເຄື່ ອນໃຊໃ້ນພືນ້ທີ່ ສະເພາະ; Motor Vehicles in Defined Fields                    

4. ຖງັບນັຈແຸຮງດນັ; Pressure Vessel 

5. ທ່ໍສົ່ ງແຮງດນັ; Pressure Pipe 

6. ໝໍຕ້ົມ້; Boiler 
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7. ສະລງິຂນົສົ່ ງ; ropeway 

8. ເຄື່ ອງຫຼີນ້ສວນສະໜຸກ; Amusement facilities 

9. ຖງັບນັຈສຸານເຄມອີນັຕະລາຍ; Hazardous chemicals tanks 

ມບີນັຊລີາຍຊື່  ແຕ່ລະປະເພດ ແມ່ນກໍານດົໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ. 
 

ມາດຕາ 6 ສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ 
ສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍ ທີ່ ແນະນໍາການນາໍໃຊ ້ ແລະ ສິ່ ງຄວນລະວງັ ກ່ຽວຂອ້ງກບັອຸປະກອນພເິສດ 

ຕອ້ງຕດິໃສ່ດາ້ນນອກ ບ່ອນທີ່ ເຫນັໄດງ່້າຍ ແລະ ຈະແຈງ້ດ,ີ ຊຶ່ ງເນືອ້ໃນຂອງສະຫຼາກ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍ ຕອ້ງເປັນ

ພາສາລາວ, ສໍາລບັສນິຄາ້ທີ່ ນໍາເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ເນືອ້ໃນທີ່ ເປັນພາສາລາວຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັພາສາຕ່າງປະເທດ. 
 

ມາດຕາ 7 ຮູບແບບການກວດກາ ອຸປະກອນພິເສດ 
ຮູບແບບການກວດກາ ອຸປະກອນພເິສດມ ີ4 ຮູບແບບ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການນໍາເຂ້ົາ ແລະ ການຜະລິດ 
- ກ່ອນການນາໍເຂົາ້ ຕອ້ງໄດຂໍ້ອະນຸຍາດ ເພຶ່ ອຢັງ້ຢືນຄວາມສອດຄ່ອງ ທາງດາ້ນເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ທາງດາ້ນຄຸນນະພາບຂອງອຸປະກອນພເິສດ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

- ການຜະລດິ, ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ອະນຸຍາດໃຫ ້ຫວົໜ່ວຍການຜະລດິ

ທີ່ ໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນ ແລະ ອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ດໍາເນນີການຜະລດິອຸະກອນພເິສດ. 

2. ການຕິດຕ້ັງ ແລະ ປັບແກ້: 
ກ່ອນການດໍາເນນີການຕດິຕັງ້ ແລະ ປັບແກ ້ ຕອ້ງໄດນໍ້າສະເໜເີຖງິອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພ

ອຸປະກອນພເິສດ. 

3. ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຕາມປົກກະຕິ: 
ອຸປະກອນພເິສດ ທີ່ ຕດິຕັງ້ ແລະ ປັບແກ ້ ທີ່ ຜ່ານການນາໍໃຊ ້ ແລະ ບໍລກິານມກີາໍນດົເວລາ ໃນການ

ກວດກາຕາມປົກກະຕ ິ01 ຄັງ້ / ປີ. 

4. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ: 
ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ ຕາມການຮອ້ງຮຽນ ຫຼ ືຮອ້ງຟອ້ງ ແມ່ນບ່ໍມກີານກາໍນດົເວລາໄວກ່້ອນ 

ແລະ ຈະໄດດໍ້າເນນີການກວດກາ ໂດຍບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາຮູກ່້ອນລ່ວງໜາ້. 
 

ໝວດທີ 3 
ການກວດກາ, ຢ້ັງຢືນຄຸນນະພາບ,  

ການດໍາເນີນການຕິດຕ້ັງ, ປັບແກ້ ແລະ ສ້ອມແປງ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ 
 

ມາດຕາ 8 ການກວດກາ ອຸປະກອນພິເສດ 
ທຸກໆອຸປະກອນພເິສດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນມາດຕາ 5 ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ ຕອ້ງມກີານກວດກາ ເພື່ ອຢັງ້ຢືນຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອເປັນຂໍມູ້ນ, ຫຼກັຖານ ອາ້ງອງີກ່ຽວກບັຄວາມ

ປອດໄພ ໃນການນາໍໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ບນົພືນ້ຖານຫຼກັການ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຕ່ໍຊວີດິ, ຊບັສນິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ; 

2. ຮບັປະກນັການເປີດກວາ້ງ, ຄວາມຍຸຕທໍິາ, ສະເໝພີາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ ້ ຫຼກີເວັນ້

ການຈາໍແນກ, ສາ້ງອຸປະສກັກດີຂວາງຕ່ໍທຸລະກດິ, ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, 

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ;  
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3. ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ໃນການກວດ

ກາຄຸນນະພາບຂອງອຸປະກອນພເິສດ; 

4. ຮບັປະກນັໃຫຜູ້ຜ້ະລດິ, ນາໍເຂົາ້, ສົ່ ງອອກ, ຈາໍໜ່າຍ ແລະ ບໍລກິານ ໃຫເ້ປັນໄປຕາມຫຼກັການ ແລະ ຂັນ້

ຕອນການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນພເິສດ; 

5. ການດໍາເນນີການກວດກາ, ທຸກຄັງ້ທີ່ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລງົກວດກາ ຕອ້ງມໃີບແຈງ້ການ ຫຼ ື ຂໍຕ້ກົລງົທີ່ ອອກໃຫ ້

ໂດຍ ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ພະແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ຕາມການມອບໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 9 ເອກະສານການຂໍຢ້ັງຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນພິເສດ 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ຂໍການຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດ ຕອ້ງໄດ ້

ສະເໜຕ່ໍີອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ການປະກອບເອກະສານ ມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ໃບສະເໜ;ີ 

2. ສໍາເນາົເອກະສານ ການປະກອບການທຸລະກດິ; 

3. ສໍາເນາົເອກະສານ ການນໍາເຂົາ້ອຸປະກອນພເິສດ; 

4. ໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບຈາກຕົນ້ທາງ ສໍາລບັອຸປະກອນພເິສດທີ່ ນາໍເຂົາ້ (ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 6 ເດອືນ ນບັແຕ່ມືອ້ອກ

ໃບຢັງ້ຢືນ). 
 

ມາດຕາ 10 ການອະນຸມັດໃບຢ້ັງຢືນຄຸນນະພາບ  
1. ໃນເມື່ ອເອກະສານຂໍການຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດຄບົຖວ້ນຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນມາດຕາ 9 ຂາ້ງ

ເທງິ ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ຈະກາໍນດົເວລາລງົກວດກາ, ກວດສອບ ພາຍໃນ  

03 ວນັ (ສາມວນັ) ລດັຖະການ; 

2. ພາຍຫຼງັເອກະສານຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ໄດຜ່້ານການກວດກາ, ກວດສອບຄຸນນະພາບ ທີ່ ສອດຄ່ອງ

ແລວ້ ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ຈະອອກໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍ

ການນໍາໃຊ ້ອຸປະກອນພເິສດ ຢ່າງຊາ້ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 05 ວນັ (ຫາ້ວນັ) ລດັຖະການ ຫຼງັຈາກທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົການ

ກວດກາ, ກວດສອບ. 
 

ມາດຕາ 11 ເອກະສານຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຕິດຕ້ັງ, ປັບແກ ້ແລະ ສ້ອມແປງ 
ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົຂໍອະນຸຍາດໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ ແລະ 

ສອ້ມແປງ ຕອ້ງໄດສ້ະເໜຂໍີອະນຸຍາດຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ, ເອກະສານປະກອບມ ີ

ດັ່ ງນີ:້ 

1. ໃບສະເໜຂໍີອະນຸຍາດດໍາເນນີກດິຈະການຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ແລະ  ສອ້ມແປງ; 

2. ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງວສິາຫະກດິ; 

3. ສໍາເນາົໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ; 

4. ສໍາເນາົບດັປະກນັສງັຄມົ ພະນກັງານ ໃນວສິາຫະກດິ; 

5. ໃບຢັງ້ຢືນ ຫຼ ື ໃບປະກາດສະນຍິະບດັ ວຊິາສະເພາະຂອງວຊິາການ ໃນການຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ ແລະ 

ສອ້ມແປງກ່ຽວກບັອຸປະກອນພເິສດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

6. ກດົລະບຽບຄວາມປອດໄພໃນການປະຕບິດັງານ. 
 

ມາດຕາ 12 ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຕິດຕ້ັງ, ປບັແກ້ ແລະ  ສ້ອມແປງ 
ໃນເມື່ ອເອກະສານທີ່ ນາໍສະເໜ ີຂໍອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ແລະ ສອ້ມແປງ ຄບົຖວ້ນ 

ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ຈະແຕ່ງຕັງ້ຄະນະລງົກວດກາ, ກວດສອບທີ່ ຕັງ້ ແລະ ສໍານກັ
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ງານ ຖາ້ຫາກເງ ື່ອນໄຂສອດຄ່ອງ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈະສາ້ງບດົບນັທກຶ ແລະ ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ

ພເິສດ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ ແລະ ສອ້ມແປງອຸປະກອນພເິສດ ຢ່າງຊາ້ບ່ໍໃຫ ້

ເກນີ 05 ວນັ (ຫາ້ວນັ) ລດັຖະການ. 

ກລໍະນເີງ ື່ອນໄຂບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈະສາ້ງບດົບນັທກຶ ແລະ ແນະນາໍວທິກີານປັບປຸງແກໄ້ຂ ເມື່ ອ

ເງ ື່ອນໄຂສອດຄ່ອງແລວ້ ຈຶ່ ງພຈິາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ແລະ ສອ້ມແປງ 

ອຸປະກອນພເິສດ. 
 

ມາດຕາ 13 ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 
ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ ແມ່ນອງີຕາມລດັຖະບນັຍດັຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດວ້ຍຄ່າທໍານຽມ 

ແລະ ຄ່າບໍລກິານ ທີ່ ປະກາດໃຊໃ້ນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

ໝວດທີ 4 
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພິເສດ  

 

ມາດຕາ 14 ອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພິເສດ 
ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ແມ່ນ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍ

ມອບໃຫກ້ມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ເປັນຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັ ຂະ        

ແໜງການອື່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມພາລະບດົບາດ ໂດຍມພີະແນກວທິະຍາສາດເຕກັໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

ໃຫກ້ານຮ່ວມມໃືນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
 

ມາດຕາ 15 ສິດ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພິເສດ 
1. ຄຸມ້ຄອງລະບບົການກວດກາຄຸນນະພາບ, ໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ, ລະບຽບການເຕກັນກິ ຂໍກ້າໍນດົ

ຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົທີ່ ກໍານດົໄວ;້ 

2. ຄຸມ້ຄອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາໃຊ,້ ຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ແລະ 

ສອ້ມແປງອຸປະກອນພເິສດ; 

3. ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂອງໜ່ວຍງານກວດກາ, ກວດສອບ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

4. ໂຈະ, ຖອນ ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີການຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ແລະ ສອ້ມແປງ 

ຂອງອຸປະກອນພເິສດ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ, ລະບຽບການເຕກັນກິ ຂໍກ້ໍານດົຂອງພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກນົທີ່ ກາໍນດົໄວ;້ 

5. ປະຕບິດັສດິອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 16 ໜ້າທ່ີ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພິເສດ 
1. ປະສານສມົທບົພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນວຽກງານກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ

ພເິສດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ; 

2. ເກບັຮກັສາ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນຕ່າງໆໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຂັນ້ເທງິ ກ່ຽວກບັວຽກງານການ

ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

3. ອອກ ໃບອະນຸຍາດໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິຕດິຕັງ້, ປັບແກ,້ ສອ້ມແປງ ແລະ ໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບຂອງ

ອຸປະກອນພເິສດ; 

4. ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ທີ່ ໄດຜ່້ານການກວດກາແລວ້ ໃຫ ້

ແກ່ສງັຄມົຮບັຮູ ້ໂດຍຜ່ານສື່ ໂຄສະນາຕ່າງໆ; 
5. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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ໝວດທີ 5 
   ສິດ ແລະ ພັນທະ 

 

ມາດຕາ 17 ສິດຂອງໜ່ວຍງານກວດກາ, ກວດສອບ,  ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພິເສດ 
1. ຕດິຕ່ໍ, ພວົພນັ, ປະສານງານກບັເຈົາ້ຂອງກດິຈະການ ໃນການກວດກາຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

2. ກວດສອບຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມລະບຽບເຕກັນກິ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະ 

ກອນພເິສດ; 

3. ເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ດໍາເນນີການກວດກາ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການທີ່

ກາໍນດົໄວ;້ 

4. ພາຍຫຼງັການກວດກາ, ກວດສອບ, ທດົສອບ ຖາ້ເຫນັວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການກາໍນດົໄວ ້ ຕອ້ງ

ເຮດັບດົບນັທກຶເພື່ ອນາໍໄປພຈິາລະນາ, ປັບປຸງແກໄ້ຂ; 

5. ປະຕບິດັສດິອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 18 ພັນທະຂອງໜ່ວຍງານກວດກາ, ກວດສອບ, ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພິເສດ 
1. ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

2. ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ເພື່ ອສະເໜຂໍີການຮບັຮອງລະບບົມາດຕະຖານ

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

3. ກາໍນດົເວລາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການກວດກາ, ກວດສອບ, ທດົສອບ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ 

 (ນອກຈາກການກວດກາແບບກະທນັຫນັ); 

4. ໃຫຄໍ້າແນະນາໍຜູນໍ້າໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ກ່ຽວກບັການຂໍເອກະສານກວດກາ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

5. ຮບັຜດິຊອບຕ່ໍຂໍມູ້ນ ແລະ ຜນົການກວດສອບອຸປະກອນພເິສດ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຕວົຈງິ; 

6. ອອກໃບລາຍງານຜນົການກວດສອບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງ

ຕາມຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ພອ້ມທງັຕດິເຄື່ ອງໝາຍການນໍາໃຊ;້ 

7. ລາຍງານຜນົການກວດສອບອຸປະກອນພເິສດ ໃຫພ້າກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຂັນ້ເທງິ; 

8. ສາ້ງຄູ່ມກືານກວດສອບອຸປະກອນພເິສດແຕ່ລະປະເພດ; 

9. ສາ້ງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງການກູໄ້ພກລໍະນສຸີກເສນີ; 

10. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 

ມາດຕາ 19 ສິດຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດ 
1. ເລອືກໃຊກ້ານບໍລກິານ ກວດສອບຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງ

ອຸປະກອນພເິສດ; 

2. ຮອ້ງຮຽນຕ່ໍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເມື່ ອເຫນັວ່າຜູດໍ້າເນນີການກວດກາຄຸນນະພາບ ອອກໃບລາຍງານຜນົການ

ກວດກາ ແລະ ໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ບ່ໍມຄີວາມຍຸຕທໍິາ; 

3. ສະເໜອີງົການຄຸມ້ຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງລງົກວດກາ ຖາ້ເຫນັວ່າຄຸນນະພາບຂອງອຸປະກອນພເິສດ ຜດິປົກ 

ກະຕ;ິ 

4. ເຄື່ ອນໄຫວ ທຸລະກດິ,ການບໍລກິານ ແລະ ການນໍາໃຊ ້ກ່ຽວກບັອຸປະກອນພເິສດ; 

5. ນາໍໃຊໃ້ບຢັງ້ຢືນທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຕາມລະບຽບການ; 

6. ໂຄສະນາ ກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບໍລກິານ ຂອງອຸປະກອນພເິສດ ທີ່  ໄດຮ້ບັ

ການຢັງ້ຢືນ; 

7. ຮບັຮູຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັ ການກວດກາຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດ; 



7 
 

8. ປະຕບິດັສດິອື່ ນຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 20 ພັນທະຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດ 
1. ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການ, ເຕກັນກິວຊິາສະເພາະ; 

2. ນໍາໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຜະລດິ ທີ່  ໄດຜ່້ານການກວດກາຄຸນນະພາບ  ຈາກອງົການຄຸມ້

ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

3. ກ່ອນການນໍາເຂົາ້ອຸປະກອນພເິສດ ຕອ້ງໄດຂໍ້ອະນຸຍາດ ເພື່ ອຢັງ້ຢືນຄວາມສອດຄ່ອງທາງດາ້ນເອກະສານ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ນາໍອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

4. ກ່ອນການນາໍໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ 30 ວນັ ຈະຕອ້ງສະເໜຂໍີການ ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ

ປອດໄພ ນໍາອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບ; 

5. ອຸປະກອນພເິສດທີ່ ໄດອ້ອກໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບແລວ້ ໃນເມື່ ອມກີານຕດິຕັງ້, ປັບແກເ້ພີ່ ມ ຕອ້ງໄດນໍ້າ ສະເ

ໜຂໍີການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ ພເິສດ 

ຈຶ່ ງສາມາດສບືຕ່ໍນາໍໃຊໄ້ດ;້  

6. ໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍການນາໍໃຊ ້ ທີ່ ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ 

ອອກໃຫ ້ຕອ້ງຕດິ ຫຼ ືສະແດງໄວເ້ທງິອຸປະກອນພເິສດບ່ອນທີ່ ໂດດເດັ່ ນ ເບິ່ ງເຫນັໄດງ່້າຍ;  

7. ອຸປະກອນພເິສດທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການກວດສອບ ຫຼ ືກວດສອບບ່ໍຜ່ານ ແມ່ນບ່ໍໃຫສ້ບືຕ່ໍນາໍໃຊ;້ 

8. ກ່ອນໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດ ຈະສິນ້ສຸດກໍານດົ 01 ເດອືນ (ໜຶ່ ງເດອືນ) ຜູດໍ້າເນນີທຸລະ

ກດິ ຫຼ ື ເຈ ົາ້ຂອງອຸປະກອນພເິສດ ຕອ້ງໄດນໍ້າສະເໜ ີ ເພື່ ອຂໍຕ່ໍໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບ ນາໍອງົການຄຸມ້ຄອງ

ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

9. ສໍາລບັຜູນ້ໍາໃຊ ້ ຕອ້ງມກີດົລະບຽບຄວາມປອດໄພໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການນາໍໃຊ ້ອຸປະກອນພເິສດ; 

10. ສໍາລບັຜູນ້ໍາໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ຕອ້ງມໜ່ີວຍງານ ເກບັຮກັສາເອກະສານເຕກັນກິຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ ງມເີນືອ້

ໃນມດີັ່ ງນີ:້ 

10.1 ເອກະສານການອອກແບບ, ໃບຢັງ້ຢືນຮບັຮອງຄຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ, ຄູ່ມຕືດິຕັງ້, ນາໍໃຊ ້ ແລະ 

ສອ້ມແປງບໍາລຸງຮກັສາ, ໃບຢັງ້ຢືນຕດິຕາມການກວດກາ ແລະ ເອກະສານເຕກັນກິອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ;  

10.2 ບດົບນັທກຶການກວດກາປະຈາໍ ແລະ ການກວດກາເອງ ຂອງອຸປະກອນພເິສດ; 

10.3 ບດົບນັທກຶສະພາບການໃຊງ້ານປະຈາໍວນັຂອງອຸປະກອນພເິສດ; 

10.4 ບດົບນັທກຶການບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນພເິສດ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ ອງມເືສມີ; 

10.5 ບດົບນັທກຶອຸປະຕເິຫດການໃຊງ້ານ ແລະ ການຜດິປົກກະຕຂິອງອຸປະກອນພເິສດ. 

11. ເມື່ ອອຸປະກອນພເິສດເກດີມກີານເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ບໍ້ລກິານໃນການຕດິຕັງ້, ປັບແກ,້ 

ສອ້ມແປງ; 

12. ກລໍະນເີກດີອຸປະຕເິຫດຕອ້ງແຈງ້ ອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜູບໍ້ລກິານຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ແລະ 

ສອ້ມແປງອຸປະກອນພເິສດໃຫທ້ນັເວລາ; 

13. ໃຫກ້ານຮ່ວມມ ື ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ຫຼ ື ພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການລງົ

ກວດກາຄຸນນະພາບ; 

14. ປະຕບິດັພນັທະອື່ ນຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 21 ສິດຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການຕິດຕ້ັງ, ປັບແກ້ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນພິເສດ 
1. ດໍາເນນີການບໍລກິານຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ແລະ ສອ້ມແປງອຸປະກອນພເິສດ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການ, ເຕກັນກິ

ວຊິາສະເພາະ; 

2. ສະເໜອີງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ລງົກວດກາການຕດິຕັງ້, ປັບແກອຸ້ປະກອນພເິສດ; 
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3. ປະຕບິດັສດິອື່ ນຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 22 ພັນທະຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການ ຕິດຕ້ັງ, ປັບແກ້ ແລະ ສ້ອມແປງ ອຸປະກອນພິເສດ 

1. ຂໍອະນຸຍາດ ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິໃນການຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ ແລະ ສອ້ມແປງ ອຸປະກອນພເິສດ ຈາກ

ອງົການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບຂອງລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

2. ກ່ອນການດໍາເນນີການຕດິຕັງ້ ແລະ ປັບແກ ້ ອຸປະກອນພເິສດ ຕອ້ງນໍາສະເໜຕ່ໍີອງົການຄຸມ້ຄອງຄຸນ

ນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ ເພື່ ອລງົຕດິຕາມຂະບວນການດໍາເນນີງານ ແລະ ພາຍຫຼງັ

ການຕດິຕັງ້ ແລະ ປັບແກ ້ກຕໍອ້ງໄດສ້ະເໜອີງົການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ

ພເິສດ ເພື່ ອອອກໃບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດ; 
3. ສາ້ງໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບກູໄ້ພໃນກລໍະນສຸີກເສນີ; 
4. ຮບັປະກນັການຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ແລະ ສອ້ມແປງ ອຸປະກອນພເິສດ ໃຫມ້ຄຸີນະພາບ ແລະ ມຄີວາມປອດ

ໄພ; 

5. ໃນເມື່ ອໄດຮ້ບັແຈງ້ການ ຫຼ ື ເກດີມອຸີບດັຕເິຫດຈາກອຸປະກອນພເິສດ ໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບກູໄ້ພຂອງ 

ຫວົໜ່ວຍກດິຈະການ ຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃຫທ້ນັເວລາ ພອ້ມນັນ້ກຕໍອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫອ້ງົການຄຸມ້ຄອງ

ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດທນັທ;ີ 
6. ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ືກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ໃນການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ແກໄ້ຂອຸບດັຕເິຫດ; 

7. ຮບັຜດິຊອບຕ່ໍການຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ ແລະ ສອ້ມແປງ ທີ່ ສາ້ງຜນົເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ຜູອ້ື່ ນ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົ. 
 

ມາດຕາ 23 ສິດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດ 
1. ຮອ້ງຮຽນຕ່ໍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເມື່ ອເຫນັວ່າການນໍາໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ, ການບໍລິ

ການບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມເປັນທໍາ ຫຼ ືມກີານໂຄສະນາເກນີຄວາມເປັນຈງິ; 

2. ຮບັຮູຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລກິານອຸປະກອນພເິສດ; 

3. ເລອືກໃຊຜ້ະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ ອຸປະກອນພເິສດທີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພ; 

4. ປະຕບິດັສດິອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 24 ພັນທະຜູ້ຊົມໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດ 
1. ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ; 

2. ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ແລະ ການບໍລກິານ ໂດຍປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຜູໃ້ຫກ້ານບໍລກິານ; 

3. ປະຕບິດັພນັທະອື່ ນໆ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ໝວດທີ 6 
ຂໍ້ຫ້າມ 

 

ມາດຕາ 25 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທ່ີ ຫຼື ພະນັກງານກວດກາຄຸນນະພາບ 
1. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃນການລງົກວດກາ ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້; 

2. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ເກນີຂອບເຂດທີ່ ລະບຽບການກາໍນດົໄວ ້ແລະ ຂາດຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍວຽກງານ; 

3. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໂດຍບ່ໍມຄີວາມຍຸຕທິໍາ, ລໍາອຽງຕ່ໍບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້; 

4. ຮບັສນິບນົ ແລະ ສວຍໃຊໜ້າ້ທີ່  ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ; 
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5. ມພີດຶຕກິາໍທີ່ ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ, ຂໍກ້າໍນດົເຕກັນກິຄວາມປອດໄພ ຫຼ ື ມຄີວາມສ່ຽງອຸບດັຕເິຫດ 

ແຕ່ບ່ໍແກໄ້ຂ; 

6. ເວລາເກດີອຸບດັຕເິຫດຮາ້ຍແຮງ ບ່ໍລາຍງານທນັທ ີຫຼ ືໄດລ້າຍງານ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊີນໍ້າຈາກອງົການຄຸມ້

ຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນພເິສດແລວ້ ແຕ່ບ່ໍແກໄ້ຂທນັທ;ີ 

7. ກດີຂວາງການກູໄ້ພ ແລະ ການສບືສວນ, ສອບສວນອຸປະຕເິຫດ; 

8. ລາຍງານຊາ້, ລາຍງານຂາ້ມ, ລາຍງານບ່ໍເປັນຈງິ ຫຼ ືລາຍງານປິດບງັອຸປະຕເິຫດ; 

9. ເປີດເຜຍີຄວາມລບັທາງທຸລະກດິທີ່ ຮູໃ້ນລະຫວ່າງການກວດກາ, ກວດສອບ, ທດົສອບ ຄຸນນະພາບ 

ເວັນ້ເສຍແຕ່ໄດມ້ກີານຕກົລງົກນັຂອງສອງຝ່າຍ ຫຼ ືກດົໝາຍໄດກ້ໍານດົໄວ;້ 

10. ເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນທາງເຕກັນກິ ກ່ອນໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

11. ແກ່ຍາວເວລາ ແລະ ຖ່ວງດງຶເອກະສານການກວດກາຄຸນນະພາບ; 

12. ປະຕບິດັການກວດສອບຄຸນນະພາບ ທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກນົ; 

13. ປອມແປງຂໍມູ້ນ ແລະ ໃບລາຍງານຜນົການກວດສອບຄຸນນະພາບ; 

14. ມພີດຶຕກິາໍອື່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີຕ່ໍລະບຽບກດົໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 26 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບ ຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ 
ຂໍຫ້າ້ມສໍາລບັ ຜູນ້າໍໃຊແ້ລະ ຜູໃ້ຫກ້ານບໍລກິານ,  ຕດິຕັງ້, ປັບແກ ້ ແລະ ສອ້ມແປງ  ອຸປະກອນພເິສດ 

ສ່ວນບຸກຄນົ ມດີັ່ ງນີ:້ 

1. ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດທີ່ ລດັຖະບານຂອງປະເທດຜູຜ້ະລດິ ໄດຫ້າ້ມຜະລດິ, ຍກົເລກີໃຫນ້າໍໃຊແ້ລວ້ ຫຼ ື

ເຊື່ ອມຄຸນນະພາບແລວ້; 

2. ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ທີ່ ບ່ໍໄດຜ່້ານການກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງຄວາມ

ປອດໄພອຸປະກອນພເິສດ; 

3. ດດັແປງອຸປະກອນພເິສດ ພາຍຫຼງັມກີານກວດສອບຢັງ້ຢືນຄຸນນະພາບແລວ້; 

4. ນາໍໃຊອຸ້ປະກອນພເິສດ ທີ່ ລດັຖະບານກາໍນດົໃຫໝ້ດົອາຍຸການນໍາໃຊ ້ແລະ ເຊື່ ອມຄຸນນະພາບແລວ້; 

5. ກດີຂວາງການປະຕບິດັງານຂອງເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ລງົກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ບ່ໍໃຫກ້ານຮ່ວມມໃືນການ

ສບືສວນ, ສອບສວນອຸປະຕເິຫດ; 

6. ໃຫສ້ນິບນົ ແລະ ສມົຮູຮ່້ວມຄດິກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ຫຼ ື ພະນກັງານກວດກາຄຸນນະພາບ, ປອມແປງເອກະ 

ສານ ແລະ ໃບຢັງ້ຢືນຕ່າງໆກ່ຽວກບັອຸປະກອນພເິສດ; 

7. ປອມແປງເອກະສານ, ລາຍເຊນັ, ຕາປະທບັ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານບ່ໍຖກືກບັຄວາມເປັນຈງິ; 

8. ມພີດຶຕກິາໍອື່ ນທີ່ ເປັນການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. 
        

ມາດຕາ 27 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ 
1. ສວຍໃຊກ້ານເຄື່ ອນໄຫວ ວຽກງານການກວດກາຄຸນນະພາບອຸປະກອນພເິສດ ເພື່ ອສາ້ງອຸປະສກັ ກດີຂວາງ 

ແລະ ແຊກແຊງການເຮດັວຽກຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ; 

2. ສາ້ງມນົລະພດິຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ; 

3. ຊ່ວຍເຫຼອື, ປົກປອ້ງຜູລ້ະເມດີຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ;້ 

4. ປິດບງັ, ເຊື່ ອງອໍາ ການກະທໍາທີ່ ເປັນການລະເມດີລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ; 

5. ມພີດຶຕກິາໍອື່ ນທີ່ ເປັນການລະເມດີລະບຽບ ກດົໝາຍ. 
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ໝວດທີ 7 
ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດ 

 

ມາດຕາ 28 ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູ້ມີຜົນງານ 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນໃນການຮ່ວມມ,ື ປະກອບສ່ວນ   ຢ່າງຕັງ້ໜາ້ 

ເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບ ອຸປະກອນພເິສດ ຫຼ ື ຂໍ ້

ຕກົລງົສະບບັນີຈ້ະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ ໍ ຫຼ ື ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 29 ມາດຕະການຕ່ໍຜູ້ລະເມີດອ່ືນໆ 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີຕ່ໍຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຈະຖກືຕກັເຕອືນ, ສກຶສາ ອບົຮມົ, 

ປັບໄໝ, ປະຕບິດັວ ິໄນ, ໃຊແ້ທນທາງແພ່ງ ຫຼ ື ດໍາເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ ແລວ້ແຕ່ລະກໍລະນເີບາົ ຫຼ ືໜກັຕາມ

ລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວ.້ 
 

ໝວດທີ 8 
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ 

 

ມາດຕາ 30 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊມີອບໃຫ ້ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ ສມົທບົກບັຂະແໜງ 

ການ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ. 
   

ມາດຕາ 31 ຜົນສັກສິດ 
ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິເມື່ ອໄດລ້ງົລາຍເຊນັ ແລະ ລງົຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ສບິຫາ້ວນັ. 

ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ລະບຽບການໃດທີ່ ຂດັກບັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕ່ຖກືຍກົເລກີ.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ລດັຖະມນົຕ ີ
ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ



11 
 

 
 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ  

ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ອຸປະກອນພິເສດ 

1. ບັນຊີລາຍຊື່ອຸປະກອນພິເສດ  
ອຸປະກອນພເິສດ ທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງໃນປະຈບຸນັ ມ ີ09 ປະເພດ, ດັ່ ງນີ:້ 

1. ເຄື່ອງຈັກເຄນຍົກ ປະກອບມ:ີ ເຄນຍກົ, ເຄື່ ອງຈກັຍກົຂຶນ້ລງົ, ບ່ອນຈອດລດົ, ເຄນຍກົທີ່

ປະກອບຕດິໃສ່ລດົ; 

2. ລິບ, ຂັ້ນໄດ, ທາງຍ່າງ ປະກອບມ:ີ ລບິໂດຍສານ, ລບິຂນົສົ່ ງ, ລບິນໍາໃຊສ້ະເພາະ ໃດໜຶ່ ງ, 

ຂັນ້ໄດເລື່ ອນ, ທາງຍ່າງເລື່ ອນ; 

3. ພາຫະນະຂັບເຄື່ອນໃຊ້ໃນພື້ນທ່ີສະເພາະ ປະກອບມ:ີ ລດົຍກົເຄື່ ອງ, ລດົຂນົເຄື່ ອງ, 

ລດົລາກ, ລດົຍູ,້ ລດົທ່ຽວຊມົທດັສະນະ ແລະ ລດົອື່ ນໆທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນບໍລເິວນຈາໍກດັສະເພາະ; 

4. ຖັງບັນຈຸແຮງດັນ ປະກອບມ:ີ ຖງັບນັຈແຸຮງດນັຕ່ໍາ, ຖງັບນັຈແຸຮງດນັກາງ, ຖງັບນັຈແຸຮງດນັ

ສູງ, ຖງັບນັຈແຸຮງດນັສູງພເິສດ, ຖງັເກບັຄວາມຮອ້ນເກນີກບັຄນື; 

5. ທ່ໍສ່ົງແຮງດນັ ປະກອບມ:ີ ທ່ໍສົ່ ງແຮງດນັຕ່ໍາ, ທ່ໍສົ່ ງແຮງດນັກາງ, ທ່ໍສົ່ ງແຮງດນັສູງ, ທ່ໍສົ່ ງແຮງ

ດນັສູງພເິສດ; 

6. ໝ້ໍຕ້ົມ ປະກອບມ:ີ ໝໍຕ້ົມ້ດວ້ຍໄຟຟາ້, ໝໍຕ້ົມ້ດວ້ຍຖ່ານຫນີ,  ໝໍຕ້ົມ້ດວ້ຍນໍາ້ມນັ, ໝໍຕ້ົມ້

ດວ້ຍອາຍແກດັ ແລະ ອື່ ນໆ; 

7. ສາຍສະລິງຂົນສ່ົງ ປະກອບມ:ີ ກະເຊົາ້ໄຟຟາ້, ລາກລດົ, ກະຕ່າລອຍຟາ້; 

8. ເຄື່ອງຫ້ີຼນສວນສະນຸກ ປະກອບມ:ີ ມາ້ໜນູ, ຊງິຊາ້ສະຫວນັ, ລດົໄຟເຫາະ ແລະ ອື່ ນໆ; 

9. ຖັງບັນຈຸສານເຄມີອັນຕະລາຍ ປະກອບມ:ີ ຖງັແບບຄງົທີ່ , ຖງັແບບເຄື່ ອນທີ່  ແລະ ຖງັຂະ

ໜາດໃຫຍ່. 
 

 

 

 

 

 

 


