
 

   

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່    ເລກທ ີ                 /ພບ 

       ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ

 

ຂ ໍ້ຕກົລງົ  
ວໍ່ າດ ໍ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສດິທພິາບພະລງັງານ  

ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ  
 

 ອງີຕາມ ນະໂຍບາຍແຫໍ່ ງຊາດ ວໍ່ າດ ໍ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລກັພະລງັງານ ສະບບັເລກທ ີ209/ລບ, ລງົ
ວນັທ ີ04 ກ ລະກດົ 2016;  

 ອງີຕາມ ດ າລດັ ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ296/ນຍ, ລງົວນັທ ີ04 ກນັຍາ 2017 ວໍ່ າດ ໍ້ວຍ
ການຈດັຕັ ໍ້ງ ແລະ ການເຄ ໍ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ; 

 ອີງຕາມ ດ າລດັ ວໍ່ າດ ໍ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລກັ ພະລງັງານ ສະບບັເລກ 232/ລບ, ລງົວນັທີ 11 

ພດຶສະພາ 2020; 
 ອງີຕາມ ໜງັສ ສະເໜ ີຂອງສະຖາບນັສົໍ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ສະບບັເລກທ.ີ.............../ສສພທ, ລງົ

ວນັທ.ີ................ 

 

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ອອກຂ ໍ້ຕກົລງົ:  

  

ໝວດທ ີ1 

ບດົບນັຍດັທົໍ່ ວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ  
ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ກ ານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ກໍ່ ຽວກບັ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາຫມາຍ ປະສດິທພິາບ

ພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງເສມີການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລກັພະລງັງານ ໃຫ ໍ້ມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິົນ ແນໃສໍ່ ຫຸຼດຜໍ່ ອນຄໍ່ າໃຊ ໍ້ຈໍ່ າຍດ ໍ້ານພະລງັງານ, ຜົນກະທບົຕ ໍ່ ສິໍ່ ງແວດລ ໍ້ອມ, 
ປະກອບສໍ່ ວນເຂົ ໍ້າໃນການພດັທະນາຕາມທດິຍ ນຍງົ, ຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢ ໍ່ ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົໍ່ າໃຫ ໍ້

ດຂີຶ ໍ້ນ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຊາດ.  



 

ມາດຕາ 2 ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 

ມາດຕະຖານ ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ແມໍ່ ນ ຄຸນລກັສະນະສະເພາະ ຂອງຜະລດິຕະພນັ, ສນິຄ ໍ້າ, ການ
ບ ລກິານ, ຂະບວນການ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂອ ໍ່ ນ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງກບັການປະເມນີ, ຈດັແບໍ່ ງປະເພດ ແລະ ຈດັລ າດບັ
ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ເພ ໍ່ ອກ ານດົປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຊຶໍ່ ງເປັນມາດຕະຖານທີໍ່ ຮບັຮອງ ຈາກພາກພ ໍ້ນ ຫຼ  ສາກນົ
ບນົພ ໍ້ນຖານການຮບັຮ ໍ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບເຊິໍ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 

ກາໝາຍ ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ແມໍ່ ນ ຮ ບ ຫຼ  ປໍ້າຍ ທີໍ່ ສະແດງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ລະດບັປະສດິທພິາບ

ພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ. 

 

ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄ າສບັ  
         ຄ າສບັທີໍ່ ໃຊ ໍ້ໃນຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ມຄີວາມໝາຍ ດັໍ່ ງນີ ໍ້:  

1. ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໝາຍເຖງິ ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ໍ້ໄຟຟໍ້າ ທີໍ່ ສາມາດປັບອຸນຫະພ ມຄວາມເຢັນ, ຄວາມຮ ໍ້ອນ ແລະ 
ຄວາມຊ ໍ້ນ ເພ ໍ່ ອເຮດັໃຫ ໍ້ອາກາດມກີານໝ ນວຽນ ແລະ ມຄີວາມບ ລສຸິດເໝາະສມົກບັຄວາມຕ ໍ້ອງການ ຂອງຜ ໍ້
ຊມົໃຊ ໍ້;  

2. ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດແບບແຍກສໍ່ ວນ ໝາຍເຖິງ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ແຍກກນັລະຫວໍ່ າງຊຸດແຜງຮ ໍ້ອນ 

(Condensing Unit) ແລະ ຊຸດແຜງເຢັນ (Fan Coil Unit);  

3. ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດແບບບ ໍ່ ມທີ ໍ່ ກະຈາຍຄວາມເຢັນ (Non-Ducted) ໝາຍເຖງິ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ທີໍ່ ເປົໍ່ າ
ລມົອອກຜໍ່ ານລະບບົລະບາຍອາກາດຕ ໍ່ າ ຈາກສໍ່ ວນລຸໍ່ ມ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຊຶໍ່ ງອອກແບບເພ ໍ່ ອກະຈາຍ

ຄວາມເຢັນໄປທົໍ່ ວພ ໍ້ນທີໍ່  ທີໍ່ ກ ານດົ ຫຼ  ຫ ໍ້ອງທີໍ່ ຕ ໍ້ອງການ; 

4. ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ (Total Cooling Capacity) ໝາຍເຖງິ 
ປະລມິານຄວາມຮ ໍ້ອນສ າພດັ ແລະ ຄວາມຮ ໍ້ອນແຝງ ທີໍ່ ແຜງເຢັນ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດກ າຈດັອອກ ຈາກພ ໍ້ນທີໍ່  

ພາຍໃນຊໍ່ ວງເວລາທີໍ່ ກ ານດົ; 

5. ກ າລງັໄຟຟໍ້າທີໍ່ ກ ານດົ (Rated Power Input) ໝາຍເຖງິ ກ າລງັໄຟຟໍ້າທີໍ່ ໃຊ ໍ້ພ ໍ້ອມກນັຂອງເຄ ໍ່ ອງອດັ

ອາຍ (Compressor), ພດັລມົ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມ ແລະ ອຸປະກອນອ ໍ່ ນ ທີໍ່ ປະກອບໃນເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ

ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເວລາເຮດັວຽກໃນມາດຕະຖານທດົສອບ;  

6. ອດັຕາສໍ່ ວນປະສດິທພິາບພະລງັງານ (Energy Efficiency Ratio, EER) ໝາຍເຖງິ ອດັຕາສໍ່ ວນ

ລະຫວໍ່ າງຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນ (BTU/h) ກບັ ກ າລງັໄຟຟໍ້າທງັໝດົ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ (W); 

7. ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ແບບປະຢັດພະລງັງານ ຫຼ  ອນິເວເີຕ ີ(Inverter Air Conditioners) ໝາຍເຖງິເຄ ໍ່ ອີງ
ປັບອາກາດ ທີໍ່ ສາມາດປັບຄວາມໄວ ຂອງເຄ ໍ່ ອງອດັອາຍ (Compressor)  ເພ ໍ່ ອຄວບຄຸມອດັຕາການໄຫຼ ຂອງ
ສານຜະລດິຄວາມເຢັນ ໂດຍການໃຊ ໍ້ກະແສໄຟຟໍ້າໜ ໍ້ອຍລງົ ແລະ ອນິເວເີຕ ີສາມາດການຄວບຄຸມອຸນຫະພ ມ 
ທີໍ່ ມຄີວາມຊດັເຈນ ເມ ໍ່ ອຮອດອຸນຫະພ ມທີໍ່ ຕັ ໍ້ງໄວ ໍ້ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດສາມາດຄວບຄຸມການປໍ່ ຽນແປງອຸນຫະພ ມ
ແບບອດັຕາໂນມດັ; 

 



 

8. ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ແບບທ າມະດາ ຫຼ  ຄວາມໄວຄງົທີໍ່  (Non Inverter Air Conditioners)      
ໝາຍເຖິງ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້ເຕກັໂນໂລຊ ີໂດຍລະບບົຄວບຄຸມການເຮດັວຽກຂອງເຄ ໍ່ ອງອດັອາຍ 
(Compressor) ແບບ ເປີດ-ປິດ ຕະຫຼອດການເຮດັວຽກ;  

9. ຄໍ່ າປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ (Cooling Seasonal Performance 

Factor, CSPF) ໝາຍເຖິງ ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງຜນົລວມພະລງັງານຄວາມຮ ໍ້ອນທີໍ່ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດດງຶອອກ
ຈາກບ ລເິວນທີໍ່ ປັບອາກາດຕະລອດລະດ ການ ຕ ໍ່  ຜນົລວມຂອງພະລງັງານໄຟຟໍ້າທີໍ່ ໃຊ ໍ້ໄປຕະຫຼອດລະດ ດຽວ

ກນັ ເຊິໍ່ ງເປັນການພຈິາລະນາສະເພາະຊໍ່ ວງລະດ ການທີໍ່ ຕ ໍ້ອງການປັບອາກາດເທົໍ່ ານັ ໍ້ນ; 

10. ການຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ຜ ໍ້ປະກອບການ ໝາຍເຖງິ ການຂຶ ໍ້ນທະບຽນຜ ໍ້ຜະລດິ, ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ຈ າໜໍ່ າຍ ທີໍ່

ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້.  

 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນ າໃຊ ໍ້   
 ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ນ າໃຊ ໍ້ສ າລບັ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັ ໍ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ ທີໍ່ ຜະລດິ, 
ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ຈ າໜໍ່ າຍ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ. 
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ດດັສະນຄີວາມເຢັນ, ເງ  ໍ່ອນໄຂການທດົສອບ, 
ການຄ ານວນຄໍ່ າປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ ແລະ ອດັຕາສໍ່ ວນປະສດິທພິາບ

ພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 

 

ມາດຕາ 5 ດດັສະນຄີວາມເຢັນ 

            ດດັສະນຄີວາມເຢັນ ໄດ ໍ້ກ ານດົຄໍ່ າປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ (Cooling 

Seasonal Performance Factor ຫຼ  CSPF) ຊຶໍ່ ງໄດ ໍ້ລະບຸໄວ ໍ້ໃນ ພາກທ ີ1 ຂອງ ISO16358-1:2013 ຂອງ
ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ສ າລບັລະດ ຮ ໍ້ອນ ທີໍ່ ມແີຜງຮ ໍ້ອນລະບາຍອາຍຮ ໍ້ອນດ ໍ້ວຍອາກາດ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ສ າ
ລບັລະດ ໜາວ ຫຼ  ປ ໍ້າອາຍຮ ໍ້ອນ ເພ ໍ່ ອປັບອາກາດໃຫ ໍ້ຮ ໍ້ອນ.  

 

ມາດຕາ 6 ເງ  ໍ່ອນໄຂການທດົສອບ ແລະ ການຄ ານວນ CSPF  
1. ເງ  ໍ່ອນໄຂການທດົສອບ ມດີັໍ່ ງນີ ໍ້:  

- ເງ  ໍ່ ອນໄຂການທົດສອບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທຸກຊະນິດ ໃຫ ໍ້ສອດຄໍ່ ອງກັບ ເງ  ໍ່ ອນໄຂອຸນຫະພ ມ
ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼກີລ ໍ້ຽງການທດົສອບພາຍໃຕ ໍ້ເງ  ໍ່ອນໄຂອຸນຫະພ ມຕ ໍ່ າ (ອງີໃສໍ່ ຕາຕະລາງ 1 ຂອງ 
ISO 16358-1); 

- ຄໍ່ າ CSPF ຕ ໍ້ອງຜໍ່ ານທດົສອບເພ ໍ່ ອເກບັກ າຂ ໍ້ມ ນໂດຍສອດຄໍ່ ອງກບັ ISO 5151:2010 ແລະ ຄໍ່ າ
ອຸນຫະພ ມກະຈາຍຕ ໍ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັຕາຕະລາງ 3 , ISO: 16358-1, 2013/AMD-1:2019; 



 

ຄໍ່ າວດັແທກຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນ ບ ໍ່ ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 95% ຂອງລ າດບັຄວາມສາມາດຜະລດິ
ຄວາມເຢັນ, ຄໍ່ າວດັແທກກ າລງັໄຟຟໍ້າບ ໍ່ ເກນີ 110% ຂອງອດັຕາກ າລງັໄຟຟໍ້າທີໍ່ ກ ານດົ. 

2. ການຄ ານວນ CSPF  

- ການຄ ານວນ CSPF ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ລຸໍ່ ນທ າມະດາ ແມໍ່ ນນ າໃຊ ໍ້ຄໍ່ າທດົສອບ ອດັຕາສໍ່ ວນ
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ (Energy Efficiency Ratio ຫຼ  EER) ຕາມເງ  ໍ່ ອນໄຂອຸນຫະພ ມ
ມາດຕະຖານ ຄ ນດ ໍ້ວຍ 1,062 ຊຶໍ່ ງສະແດງອອກດ ໍ້ວຍສ ດຄ ານວນ ລຸໍ່ ມນີ ໍ້: 

 

CSPF (Non-Inverter) = 1,062 x ຄໍ່ າທດົສອບ (EER Tested) 

 

- ການຄ ານວນ CSPF ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດລຸໍ່ ນປະຢັດພະລງັງານ ໂດຍສອດຄໍ່ ອງກບັມາດຕະຖານ 
ISO 16358-1:2013; 

ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດລຸໍ່ ນປະຢັດພະລງັງານ ແມໍ່ ນນ າໃຊ ໍ້ຄໍ່ າການທດົສອບການຜະລດິຄວາມເຢັນໃນ
ອດັຕາສໍ່ ວນ ຫ ໍ້າສບິສໍ່ ວນຮ ໍ້ອຍ (50%) ແລະ ຮ ໍ້ອຍສໍ່ ວນຮ ໍ້ອຍ (100%) ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດລຸໍ່ ນປະຢັດ
ພະລງັງານ ມສີ ດຄ ານວນ ດັໍ່ ງນີ ໍ້: 

ຫໍ້າສບິສໍ່ ວນຮ ໍ້ອຍ (50%) ຂອງຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນ (Load Capacity) = ຄວາມສາມາດ 
ຜະລດິຄວາມເຢັນ ຮ ໍ້ອຍສໍ່ ວນຮ ໍ້ອຍ (100 %) (Load Capacity) x 0.5 (ຄໍ່ າຄວາມຄາດເຄ ໍ່ ອນ (Tolerance) 

± 5 %) 

ໃນນັ ໍ້ນ, ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ວດັແທກພາຍໃຕ ໍ້ເງ  ໍ່ອນໄຂ ສະພາບແວດລ ໍ້ອມ ຂອງອາກາດ T1 ໂດຍອງີໃສໍ່  
ISO 5151-2017 ແລະ ແຮງດນັໄຟຟໍ້າ 230 V ໃນຄວາມຖີໍ່  50 Hz. 

ໃນກ ລະນ ີມກີານປໍ່ ຽນຖໍ່ າຍສີ ໍ້ນສໍ່ ວນປະກອບທີໍ່ ສ າຄນັ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ເຊັໍ່ ນ: ເຄ ໍ່ ອງອດັອາຍ 

(Compressor), ໂມເຕພີດັລມົ, ແຜງເຢັນ, ແຜງຮ ໍ້ອນ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ ຕ ໍ້ອງຜໍ່ ານການທດົສອບຄ ນໃໝໍ່ . 
 

 

ມາດຕາ 7 ອດັຕາສໍ່ ວນປະສດິທພິາບພະລງັງານ (Energy Efficiency Ratio, EER)   
  ອດັຕາສໍ່ ວນປະສດິທພິາບພະລງັງານ (𝐄𝐄𝐑) =

ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນທງັໝດົ (𝑊)

ກ າລງັໄຟຟໍ້າ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ເປັນ (W)
     

   
 ການປໍ່ ຽນຫວົໜໍ່ ວຍຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນ                

 - 1 Btu/h = 0.2931 W; 

     - 1 W = 1 J/s; 

     - 1 W= 3.412 Btu/h (0.8598 kcal/h );  

     -  1 hp = 746 W; 

     -  1 kcal/h = 1.163 W. 
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ມາດຕະຖານປະສດິທພິາບພະລງັງານຂັ ໍ້ນຕ ໍ່ າ ແລະ ກາໝາຍ ປະສດິທພິາບພະລງັງານ 

 

ມາດຕາ 8 ມາດຕະຖານປະສດິທພິາບພະລງັງານຂັ ໍ້ນຕ ໍ່ າ (MEPS) 

 ມາດຕະຖານປະສິດທິພາບພະລັງງານຂັ ໍ້ນຕ ໍ່ າ ແມໍ່ ນຄໍ່ າທີໍ່ ກ ານດົໄວ ໍ້ສະເພາະ ຂອງແຕໍ່ ລະຫົວໜໍ່ ວຍ
ຜະລດິຕະພນັທີໍ່ ຈະໄດ ໍ້ຮບັການຢັໍ້ງຢ ນ. 
 ປະສດິທພິາບພະລງັງານຂັ ໍ້ນຕ ໍ່ າ ຕ ໍ້ອງກ ານດົຕາມ ຊະນດິ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິຄວາມເຢັນ 
ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໂດຍ ອີງໃສໍ່ ຄໍ່ າ CSPF. ຄໍ່ າດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຕ ໍ້ອງເທົໍ່ າກບັ ຫຼ  ສ ງກວໍ່ າ ຄໍ່ າທີໍ່ ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນ
ຕາຕະລາງ 1 ຖນັທີໍ່  3 ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້. 

ອດັຕາສໍ່ ວນປະສດິທພິາບພະລງັງານ (EER) ແລະ CSPF ຕ ໍ້ອງບ ໍ່ ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ ເກົ ໍ້າສບິສາມສໍ່ ວນຮ ໍ້ອຍ 
(93%) ຂອງຄໍ່ າທີໍ່ ກ ານດົໃນປໍ້າຍຄຸນລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ.  

ກ ລະນີ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ບ ໍ່ ສອດຄໍ່ ອງກບັຄໍ່ າມາດຕະຖານປະສິດທິພາບພະລັງງານຂັ ໍ້ນຕ ໍ່ າ ແມໍ່ ນບ ໍ່

ອະນຸຍາດ ໃຫ ໍ້ນ າເຂົ ໍ້າ ໃນ ສປປ ລາວ. 
ຄໍ່ າອດັຕາສໍ່ ວນປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງອຸປະກອນ, ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ໍ້ໄຟຟໍ້າ ແມໍ່ ນກ ານດົຕາມມາດຕະຖານ 

ISO 5151:2017 ແລະ ISO 16358-1:2013.  

 
 

ຕາຕະລາງ 1: ຄໍ່ າມາດຕະຖານປະສດິທພິາບພະລງັງານຂັ ໍ້ນຕ ໍ່ າ (MEPS) 

ຊະນດິ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 
ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນ 

CC (W) 

ຄໍ່ າປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມ
ເຢັນຕາມລະດ ການຕ ໍ່ າສຸດ 

(CSPF) 

ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ລຸໍ່ ນທ າມະດາ 
(Non-Inverter) 

CC ≤ 3,520 3.08 

3,520 < CC ≤  8,000  3.03 

8,000 < CC ≤ 12,000 2.97 

ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ລຸໍ່ ນປະຢັດ
ພະລງັງານ(Inverter) 

CC ≤ 3,520 3.4 

3,520 < CC ≤  8,000  3.3 

8,000 < CC ≤ 12,000 3.2 

 

         ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ ໍ້ ໄດ ໍ້ກ ານົດມາດຕະຖານປະສິດທິພາບພະລັງງານຂັ ໍ້ນຕ ໍ່ າ (MEPS) ແລະ ກາໝາຍ
ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ປະເພດແຍກສໍ່ ວນ ມກີານນ າໃຊ ໍ້ໄຟຟໍ້າ ເຟສ ດຽວ ຫຼ  ສາມ 
ເຟສ ທີໍ່ ມຄີວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນບ ໍ່ ເກນີ  12, 000 W ຫຼ  ສີໍ່ ສບິເອດັພນັ ບທີຢີ  (  41, 000 BTU 
ແລະ ບ ໍ່ ໄດ ໍ້ຄວບຄຸມ ເຖງິເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ຜະລດິຄວາມເຢັນດ ໍ້ວຍອາຍນ ໍ້າ, ເຄ ໍ່ ອງສົໍ່ ງຄວາມເຢັນແບບທ ໍ່ Duct 

Types ແລະ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດແບບແຍກ ແຜງເຢັນ ເປັນຫຼາຍຫວົຈໍ່ າຍຄວາມເຢັນ. 



 

ມາດຕາ 9 ຄຸນລກັສະນະ ຂອງກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ 

ຄຸນລກັສະນະ ຂອງກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ມດີັໍ່ ງນີ ໍ້:  
ກ. ຮ ບຮໍ່ າງ, ສ,ີ ຂະໜາດ ແລະ ຕວົອກັສອນທີໍ່ ພມິເປັນພາສາລາວ ຕ ໍ້ອງໃຊ ໍ້ຮ ບແບບ ເພດັສະລາດ ໂອທ ີ

(Phetsarath OT) ແລະ ພາສາອງັກດິ ທາມນວິໂຣມນັ (Times New Roman) ຕາມທີໍ່ ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນຮ ບ  
ທ ີ1; 

  ຂ. ຂ ໍ້ມ ນທີໍ່ ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຕ ໍ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັຜນົລາຍ
ງານການທດົສອບ  ຈາກຫ ໍ້ອງທດົລອງ; 

  ຄ. ບ ໍ່ ສາມາດລບຶໄດ ໍ້ ແລະ ມຄີວາມຊດັເຈນບ ໍ່ ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 118 ພກິແຊວ ຕ ໍ່  ຊງັຕແີມດັ ຫຼ  300 ພກິແຊວ ຕ ໍ່  
ນິ ໍ້ວ; 

ງ. ຂະໜາດຂອງກາໝາຍ 
            ຈ.  ວດັສະດຸທີໍ່ ນ າມາຜະລດິ ຕ ໍ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັມາດຕະຖານທີໍ່ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ກ ານດົ ແລະ ຮບັຮອງ. 
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ຮ ບ 1: ຄຸນລກັສະນະ ຂອງກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ 

 

ມາດຕາ 10 ການຈດັຄໍ່ າລ າດບັປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ   
ການຈດັຄໍ່ າລ າດບັປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ແບໍ່ ງອອກເປັນ 5 ລ າດບັ ທີໍ່ ມຄີໍ່ າ

ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ແຕໍ່  ເບ ີ1 ເຖງິ ເບ ີ5.  

ພ ໃ
ຊໍ້  ດ ີ

ອດັຕາລາຄາໄຟຟໍ້າ  
 ປີ: 2018 

ເຄ ໍ່ ອງໝາຍລ າດບັປະສດິທພິາບ ອຸປະກອນໄຟຟໍ້າ 

ປະເພດ: ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 
(ແບບແຍກສໍ່ ວນ: ລຸ ໍ້ນທ າມະດາ( 

 ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າ (ກບີ/ ປີ(: 
 ໃຊ ໍ້ພະລງັງານ (kWh/ປີ(: 
ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າຕວົຈງິແມໍ່ ນຂຶ ໍ້ນກບັການໃຊ ໍ້ງານ ແລະ ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າ 
 ປະສດິທພິາບ CSPF: 

ຍີໍ່ ຫ ໍ້:                   ລຸ ໍ້ນ: 
ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນ             kW,   ພະລງັງານທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້        W 

ລະຫດັທດົສອບ  xxxxxxx,xxxxxxxxx 

ຕ ໍ່ າ
 

AC2018xxxxx 

ປາ
ນກ

າງ 

ດຫີຼ
າຍ

 



 

ຕາຕະລາງ 2 : ການຈດັລ າດບັປະສດິທພິາບກາໝາຍ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 

ລ າດບັ (ເບ(ີ 
ປະສດິທພິາບການຜະລດິ
ຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ 

ສ ີແລະ ຈ ານວນດາວ 

1 ຕ ໍ່ າ ແດງ (ມາດຕະຖານຕ ໍ່ າສຸດ( (1 ດາວ( 
2 ພ ໃຊ ໍ້ ສົ ໍ້ມ (2 ດາວ( 
3 ປານກາງ ເຫຼ ອງ (3 ດາວ( 
4 ດ ີ ຂຽວ (4 ດາວ( 
5 ດຫຼີາຍ ຟໍ້າ (5 ດາວ( 

 

ຄໍ່ າເຫຼົໍ່ ານີ ໍ້ມກີານຄ ານວນ ໂດຍອງີໃສໍ່ ຄໍ່ າ CSPF ດັໍ່ ງຕາຕະລາງ 3 ແລະ 4 ດັໍ່ ງນີ ໍ້:  

 

ຕາຕະລາງ 3: ການຈດັລ າດບັຄໍ່ າປະສດິທພິາບການເຮດັຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງ
ປັບອາກາດ ລຸໍ່ ນທ າມະດາ 

ຊະນດິເຄ ໍ່ ອງ
ປັບອາກາດ 

ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມ
ເຢັນ  CC (W)  

ລ າດບັຄໍ່ າປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ (CSPF) 

ເບ ີ1 ເບ ີ2 ເບ ີ3 ເບ ີ4 ເບ ີ5 

ເຄ ໍ່ ອງປັບ
ອາກາດ ລຸໍ່ ນ
ທ າມະດາ 

 CC ≤ 3,520 3.08-3.18 3.19-3.28 3.29-3.39 3.40-3.49 ≥  3.5 

3,520 < CC ≤  8,000 3.03-3.12 3.13-3.23 3.24-3.34 3.35-3.44 ≥  3.45 

8,001 < CC ≤   12,000 2.97-3.07 3.08-3.18 3.19-3.28 3.29-3.39 ≥  3.40 

 

ຕາຕະລາງ 4: ການຈດັລ າດບັຄໍ່ າປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ  ແລະ ເງ  ໍ່ອນໄຂ ສ າລບັ
ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ  ລຸໍ່ ນປະຢັດພະລງັງານ 

ຊະນດິເຄ ໍ່ ອງ
ປັບອາກາດ 

ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມ
ເຢັນ (CC ) W 

ລ າດບັຄໍ່ າປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ  (CSPF)  

ເບ ີ1 ເບ ີ2 ເບ ີ3 ເບ ີ4 ເບ ີ5 

ເຄ ໍ່ ອງປັບ
ອາກາດ 

ລຸໍ່ ນປະຢັດ
ພະລງັງານ 

CC < 3,520 3.40-3.79 3.80-4.19 4.20-4.59 4.60-4.99 ≥  5 

3,520< CC ≤  8,000 3.30-3.69 3.70-4.09 4.10-4.49 4.50-4.89 ≥  4.9 

8,001< CC ≤  12,000 3.20-3.59 3.60-3.99 4.00-4.39 4.40-4.79 ≥  4.8 

 

 

 

 
 



 

ມາດຕາ 11 ຮ ບແບບກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ 

ຮ ບແບບກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ປະກອບມ ີ3 ສໍ່ ວນ ດັໍ່ ງນີ ໍ້:  
1. ສໍ່ ວນທ ີ1 ພ ໍ້ນຫຼງັສຂີາວ ປະກອບດ ໍ້ວຍແຖບສທີີໍ່ ແຕກຕໍ່ າງກນັ ພ ໍ້ອມດ ໍ້ວຍເລກລ າດບັປະສດິທພິາບ

ການຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ ໃນແຕໍ່ ລະແຖບ ແຕໍ່  ເບ ີ1 ເຖງິ ເບ ີ5 ແລະ ມເີຄ ໍ່ ອງໝາຍດາວສຄີ າ ຊຶໍ່ ງ
ຈ ານວນດາວຈະເທົໍ່ າກບັຕວົເລກໃຫຍໍ່ ໃນວງົມນົ  ດັໍ່ ງຮ ບ 2 ທີໍ່ ສະແດງໃຫ ໍ້ເຫນັວໍ່ າ ລ າດບັປະສດິທພິາບການ
ຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ລ າດບັ ເບ ີ5 ຊຶໍ່ ງມດີາວ 5 ດວງ ເປັນສຄີ າ. ໃນກ ລະນ ີ
ປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ລ າດບັເບ ີ3 ໝາຍຄວາມວໍ່ າ ມ ີ

ດາວຄ າພຽງ 3 ດວງ, ສໍ່ ວນດາວ ດວງທີໍ່  4 ແລະ 5 ເປັນສເີທາົ ແລະ ກ ລະນອີ ໍ່ ນ ກ ເຊັໍ່ ນດຽວກນັ ຕາມລ າດບັ. 

ສ າລບັສພີ ໍ້ນບ ລເິວນຕວົເລກໃນວງົມນົ ແມໍ່ ນເປັນລາຍເສັ ໍ້ນ ສມີ ໍ້ວງອໍ່ ອນ ເພ ໍ່ ອປໍ້ອງກນັການປອມແປງກາໝາຍ; 

2. ສໍ່ ວນທີ 2 ພ ໍ້ນຫຼັງສີຂຽວປະກອບມ ີເຄ ໍ່ ອງໝາຍສັນຍາລັກຂອງອົງການທີໍ່ ຮັບຮອງ (ກະຊວງ

ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ (, ປີຜະລດິ ແລະ ເລກລະຫດັຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ,  ຊ ໍ່ ປະເພດເຄ ໍ່ ອງໃຊ ໍ້ໄຟຟໍ້າ ເຊັໍ່ ນ: 

ປະເພດ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດແບບແຍກສໍ່ ວນ ລຸໍ່ ນທ າມະດາ ຫຼ  ລຸໍ່ ນປະຢັດພະລງັງານ, ອດັຕາລາຄາໄຟຟໍ້າ, ລະຫດັ
ສະແກນ (QR Code), ຕວົເລກລ າດບັຜະລດິຕະພນັ (Serial Number). ສ າລບັພ ໍ້ນຫຼງັສຂີາວ ປະກອບມ ີ

ຄໍ່ າໃຊ ໍ້ຈໍ່ າຍພະລງັງານໄຟຟໍ້າ ຄດິໄລໍ່ ເປັນ ກບີຕ ໍ່ ປີ, ການຊມົໃຊ ໍ້ພະລງັງານຕ ໍ່ ປີ ມຫີວົໜໍ່ ວຍ ກໂິລວດັໂມງຕ ໍ່ ປີ 
(kWh/year); 

3. ສໍ່ ວນທ ີ3 ພ ໍ້ນຫຼງັສເີຫຼ ອງປະກອບມ ີຄໍ່ າປະສດິທພິາບຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ (CSPF), 

ຍີໍ່ ຫ ໍ້, ລຸ ໍ້ນ, ຄວາມສາມາດການຜະລດິຄວາມເຢັນ, ກ າລງັໄຟຟໍ້າ ແລະ ລະຫດັທດົສອບ.  
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ຮ ບ 2:  ຮ ບແບບກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ 

ປາ
ນກ

າງ 

ພ ໃ
ຊໍ້  ດ ີ

ດຫີຼ
າຍ

 

ເກນລາຄາໄຟຟໍ້າ  
 ປີ: 2018 

ເຄ ໍ່ ອງໝາຍລະດບັປະສດິທພິາບ 
ອຸປະກອນໄຟຟໍ້າ 
ປະເພດ: ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 
(ແບບແຍກສໍ່ ວນ ລຸ ໍ້ນປະຢັດພະລງັງານ( 

 ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າ (ກບີ/ ປີ(: 
 ການນ າໃຊ ໍ້ໄຟຟໍ້າ (kWh/ປີ(: 
ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າຕວົຈງິແມໍ່ ນຂຶ ໍ້ນກບັການໃຊ ໍ້ງານ ແລະ ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າ 
 

ປະສດິທພິາບ CSPF: 

ຍີໍ່ ຫ ໍ້:                   ລຸ ໍ້ນ: 
ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມ ເຢັນ         kW,   ພະລງັງານໄຟຟໍ້າ ທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້      W 

ລະຫດັທດົສອບ  xxxxxxx,xxxxxxxxx 

ຕ ໍ່ າ
 

AC2018xxxxx 

ສໍ່ ວ
ນທ

 ີ1
 

ສໍ່ ວ
ນທ

 ີ2
 

ສໍ່ ວ
ນທ

 ີ3
 

ພ ໃ
ຊໍ້  ດ ີ

ອດັຕາລາຄາໄຟຟໍ້າ  
 ປີ: 2018 

ເຄ ໍ່ ອງໝາຍລ າດບັປະສດິທພິາບ ອຸປະກອນໄຟຟໍ້າ 

ປະເພດ: ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 
(ແບບແຍກສໍ່ ວນ: ລຸ ໍ້ນທ າມະດາ( 

 ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າ (ກບີ/ ປີ(: 
 ໃຊ ໍ້ພະລງັງານ (kWh/ປີ(: 
ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າຕວົຈງິແມໍ່ ນຂຶ ໍ້ນກບັການໃຊ ໍ້ງານ ແລະ ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າ 
 ປະສດິທພິາບ CSPF: 

ຍີໍ່ ຫ ໍ້:                   ລຸ ໍ້ນ: 
ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນ             kW,   ພະລງັງານທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້        W 

ລະຫດັທດົສອບ  xxxxxxx,xxxxxxxxx 

ຕ ໍ່ າ
 

AC2018xxxxx 

ປາ
ນກ

າງ 

ດຫີຼ
າຍ

 



 

ມາດຕາ 12 ຂ ໍ້ມ ນ ຂອງກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ 

  ຂ ໍ້ມ ນ ຂອງກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ມດີັໍ່ ງນີ ໍ້: 
1. ລ າດບັປະສດິທພິາບພະລງັງານ ທີໍ່ ມຕີວົເລກໃຫຍໍ່ ຢ ໍ່ ໃຈກາງວງົມນົພ ໍ້ອມຈ ານວນເຄ ໍ່ ອງໝາຍດາວຄ າ 

ມຈີ ານວນເທົໍ່ າກບັຕວົເລກທີໍ່ ຊີ ໍ້ບອກລະດບັປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດດັໍ່ ງກໍ່ າວ;  

2. ກາໝາຍ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ ;  
3. ຕວົເລກລ າດບັຜະລດິຕະພນັ; 

4. ເກນລາຄາໄຟຟໍ້າ ທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້ເພ ໍ່ ອຄ ານວນ ປີ ຄ.ສ; 

5. ລະຫດັການຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ຜະລດິຕະພນັ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ;  

6. ປະເພດເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ລຸໍ່ ນທ າມະດາ/ລຸໍ່ ນປະຢັດພະລງັງານ (Fixed speed /Inverter(; 

7. ລະຫດັສະແກນ (QR code); 

8. ຄໍ່ າຊມົໃຊ ໍ້ໄຟຟໍ້າ (ກບີ/ປີ(:  ການຄ ານວນດັໍ່ ງກໍ່ າວ ບນົພ ໍ້ນຖານການເຮດັວຽກຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 

8 ຊົໍ່ ວໂມງຕ ໍ່ ວນັ ຄ ນກບັ ຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍລາຄາໄຟຟໍ້າ; 

9. ພະລງັງານທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້ (ກໂິລວດັໂມງຕ ໍ່ ປີ(: ພະລງັງານທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້ໃນປີ (ສະເລໍ່ ຍ 8 ຊົໍ່ ວໂມງຕ ໍ່ ວນັ( ຊຶໍ່ ງມີ

ຫວົໜໍ່ ວຍເປັນ ກໂິລວດັໂມງ (kWh) ດັໍ່ ງທີໍ່ ລະບຸໄວ ໍ້ ໃນລາຍງານຜນົການທດົສອບ;  
10. ຄໍ່ າປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມເຢັນຕາມລະດ ການ (CSPF(; 

11. ຍຫີ ໍ້, ລຸໍ່ ນ, ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນ (kW) ແລະ ກ າລງັໄຟຟໍ້າທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້ (W); 

12. ລະຫດັການທດົສອບ xxxxxx ຕ ໍ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັ ໃບຮບັຮອງຈດົທະບຽນຢັໍ້ງຢ ນ xxxxx. 

ລະຫດັສະແກນ (QR Code) ປະກອບດ ໍ້ວຍຂ ໍ້ມ ນທີິໍ່ ຈ າເປັນ ເຊັໍ່ ນ: ເລກລ າດບັຂອງກາໝາຍປະສດິທພິາບ

ພະລງັງານ, ປີຈດັພມິກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ, ສະຖານທີໍ່ ຈດັພມິ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ. ເມ ໍ່ ອສະແກນຄວິອາ
ໂຄດ ດ ໍ້ວຍເຄ ໍ່ ອງສະແກນ ຫຼ  ໂທລະສບັມ ຖ  (Smart Phone) ທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້ ເອປລເີຄຊນັ (Application) ຈະ

ເຫນັຂ ໍ້ມ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວ. ນອກຈາກນີ ໍ້, ລະຫດັສະແກນສາມາດປໍ້ອງກນັການປອມແປງ ແລະ ລອກຮຽນແບບກາ  
ໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຊ ໍ່ ງຜ ໍ້ບ ລໂິພກສາມາດກວດສອບຂ ໍ້ມ ນເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຂອງຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບ
ອາກາດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຜໍ່ ານການສະແກນ ຕ ໍ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັຂ ໍ້ມ ນທີໍ່ ລະບຸໃນກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ 
ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ.  

ວທິກີານຄ ານວນ ມດີັໍ່ ງນີ ໍ້: 
1.  ການນ າໃຊ ໍ້ພະລງັງານໄຟຟໍ້າປະຈ າປີ (Annual Electricity Consumption, AEC )  

AEC  (kWh/y) = CSEC (kWh)  x 2920 (hours)* / 1817 (hours)  
ໃນນັ ໍ້ນ: 

-  ການນ າໃຊ ໍ້ພະລງັງານໄຟຟໍ້າຕາມລະດ ການ(Cooling Seasonal Energy 

Consumption,CSEC) ຊຶໍ່ ງເປັນຂ ໍ້ມ ນ ຈາກບດົລາຍງານການທດົສອບ  

- * ການຜະລດິຄວາມເຢັນໃນໜຶໍ່ ງປີ = 8 ຊົໍ່ ວໂມງຕ ໍ່ ວນັ  x 365 ວນັ = 2920 ຊົໍ່ ວໂມງ. 
 



 

2. ການນ າໃຊ ໍ້ ພະລງັງານໄຟຟໍ້າ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 1 ຫວົໜໍ່ ວຍຕ ໍ່ ປີ 

ການນ າໃຊ ໍ້ ພະລງັງານໄຟຟໍ້າ = ກ າລງັໄຟຟໍ້າ (kW) x ຊົໍ່ ວໂມງການນ າໃຊ ໍ້ຕ ໍ່ ປີ (h) 

3. ລາຄາໄຟຟໍ້າປະຈ າປີ (ກບີ/ປີ(  

ລາຄາໄຟຟໍ້າປະຈ າປີ = ການນ າໃຊ ໍ້ ພະລງັງານໄຟຟໍ້າປະຈ າປີ (kWh) x ຫວົໜໍ່ ວຍລາຄາໄຟຟໍ້າ 
(kip/kWh) 

4. ຄໍ່ າພະລງັງານໄຟຟໍ້າ (ກບີ/ປີ(  
ການນ າໃຊ ໍ້ພະລງັງານໄຟຟໍ້າ (kWh( x ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າສະເລໍ່ ຍ (ກບີ/ kWh(  
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ຮ ບ 3: ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 

 

 

ມາດຕາ 13 ປໍ້າຍບອກຄຸນລກັສະນະ ຊຸດແຜງເຢັນ (Indoor Unit Nameplate)  

      ໃນຊຸດແຜງເຢັນແຕໍ່ ລະຊຸດ ປະກອບມແີຜໍ່ ນປໍ້າຍບອກຄຸນລກັສະນະ ທີໍ່ ເປັນໂລຫະ ຫຼ  ວດັສະດຸ ທີໍ່ ທນົ
ທານຕ ໍ່  ຄວາມຮ ໍ້ອນ ແລະ ຄວາມຊ ຸ່ມ. ແຜໍ່ ນປໍ້າຍດັໍ່ ງກໍ່ າວ ສາມາດສາ້ງເປັນພາສາລາວ ຫຼ  ອງັກດິ ດັໍ່ ງນີ ໍ້:  

1. ຊ ໍ່ ແບບລຸໍ່ ນ (Model) ຊະນດິ ແລະ ປະເພດ;  
2. ຊ ໍ່ ແບບລຸໍ່ ນ ຊະນດິ ແລະ ປະເພດ ຂອງຊຸດແຜງຮ ໍ້ອນ; 
3. ໝາຍເລກລ າດບັຊຸດແຜງເຢັນ;  
4. ຄໍ່ າປະສດິທພິາບພະລງັງານຕາມລະດ ການ (CSPF); 

5. ອຸນຫະພ ມພາຍໃນຫ ໍ້ອງ (Climate class: T1); 

6. ຄວາມສາມາດ ຜະລດິເຮດັຄວາມເຢັນ (W);  

ປະເພດ: ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 
(ແບບແຍກສໍ່ ວນ ຄວາມໄວຄງົທີໍ່ ( 

AC2018xxxxx 
ເຄ ໍ່ ອງໝາຍລະດບັປະສດິທພິາບ ອຸປະກອນໄຟຟໍ້າ 

ເກນລາຄາໄຟຟໍ້າ  
 ປີ: 2018 

 ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າ (ກບີ/ ປີ(: 
 ການນ າໃຊ ໍ້ໄຟຟໍ້າ (KWh/ ປີ(: 
ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າຕວົຈງິແມໍ່ ນຂ ໍ້ນກບັການນ າໃຊ ໍ້ງານ ແລະ ຄໍ່ າໄຟຟໍ້າ 
 

ປະສດິທພິາບ CSPF: 
ຍີໍ່ ຫ ໍ້:                   ລຸ ໍ້ນ: 
ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມ ເຢັນ      kW,ພະລງັງານໄຟຟໍ້າທີໍ່ ນ າໃຊ ໍ້      W 
ລະຫດັທດົສອບ  xxxxxxx,xxxxxxxxx 

ຕ ໍ່ າ
 

ພ ໃ
ຊໍ້  

ປາ
ນກ

າງ 

ດ ີ

ດຫີຼ
າຍ
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7. ແຮງດນັໄຟຟໍ້າ  (V);  
8. ພະລງັງານທີໍ່ ສະໜອງເປັນເຟສ (Phase Quantity of power supply); 
9. ຄວາມຖີໍ່  (Hz); 
10. ກ າລງັໄຟຟໍ້າທີໍ່ ກ ານດົ ເປັນ ວດັ (W) ຫຼ  ກໂິລວດັ (kW); 
11. ຊ ໍ່ ສານເຄມຜີະລດິຄວາມເຢັນ ແລະ ປະລມິານ ເປັນ ກາຼມ (g) ຫຼ  ກໂິລກາຼມ (kg); 
12. ວນັທ,ີ ເດ ອນ, ປີ ທີໍ່ ຜະລດິ; 
13. ຊ ໍ່  ຫຼ   ໂຮງງານ ຜ ໍ້ຜະລດິ ຫຼ  ຂຶ ໍ້ນທະບຽນເຄ ໍ່ ອງໝາຍການຄ ໍ້າ. 

 

ມາດຕາ 14 ປໍ້າຍບອກຄຸນລກັສະນະ ຊຸດແຜງຮ ໍ້ອນ (Outdoor Unit Nameplate) 

  ໃນຊຸດແຜງຮ ໍ້ອນແຕໍ່ ລະຊຸດ ປະກອບມແີຜໍ່ ນປໍ້າຍບອກຄຸນລກັສະນະ ທີໍ່ ເປັນໂລຫະ ຫຼ  ວດັສະດຸ ທີໍ່ ທນົ
ທານຕ ໍ່  ຄວາມຮ ໍ້ອນ ແລະ ຄວາມຊ ຸ່ມ. ແຜໍ່ ນປໍ້າຍດັໍ່ ງກໍ່ າວ  ສາມາດສາ້ງເປັນພາສາລາວ ຫຼ  ອງັກດິ ດັໍ່ ງນີ ໍ້: 

1. ຊ ໍ່ ແບບລຸໍ່ ນ (Model) ຊະນດິ ແລະ ປະເພດ; 

2. ຊ ໍ່ ແບບລຸໍ່ ນ, ຊະນດິ ແລະ ປະເພດ ຂອງຊຸດແຜງເຢັນ; 
3. ໝາຍເລກລ າດບັຊຸດແຜງຮ ໍ້ອນ; 
4. ຄໍ່ າປະສດິທພິາບພະລງັງານຕາມລະດ ການ (CSPF);  

5. ອຸນຫະພ ມພາຍໃນຫ ໍ້ອງ (Climate class: T1); 

6. ອດັຕາຄວາມສາມາດໃນການເຮດັຄວາມເຢັນເຢັນ (W); 

7. ແຮງດນັ ໄຟຟໍ້າ  (V);  

8. ພະລງັງານທີໍ່ ສະໜອງເປັນເຟສ (Phase Quantity of power supply);  
9. ຄວາມຖີໍ່  (Hz); 

10. ກ າລງັໄຟຟໍ້າທີໍ່ ກ ານດົ ເປັນ ວດັ (W) ຫຼ  ກໂິລວດັ (kW); 

11. ຊ ໍ່ ສານເຄມຜີະລດິຄວາມເຢັນ ແລະ ປະລມິານ ເປັນ ກາຼມ (g) ຫຼ  ກໂິລກາຼມ (kg); 

12. ວນັທ,ີ ເດ ອນ, ປີ ທີໍ່ ຜະລດິ; 
13. ຊ ໍ່  ຫຼ   ໂຮງງານ ຜ ໍ້ຜະລດິ ຫຼ  ຂຶ ໍ້ນທະບຽນເຄ ໍ່ ອງໝາຍການຄ ໍ້າ. 

 

ມາດຕາ 15 ເຄ ໍ່ ອງໝາຍຄ າເຕ ອນຄວາມປອດໄພ 

  ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຕ ໍ້ອງມເີຄ ໍ່ ອງໝາຍຄ າເຕ ອນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ວທິກີານນ າໃຊ ໍ້ ທີໍ່ ເປັນພາສາລາວ 
ແລະ ພາສາອງັກດິ ຕດິໄວ ໍ້ ຢ ໍ່ ສໍ່ ວນໃດໜ ໍ່ ງ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ທີໍ່ ສາມາດເຫນັໄດ ໍ້ງໍ່ າຍ.  

 



 

ມາດຕາ 16 ເອກະສານຄ ໍ່ ມ   

  ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດແຕໍ່ ລະເຄ ໍ່ ອງ ຕ ໍ້ອງມເີອກະສານຄ ໍ່ ມ    ຊຶໍ່ ງໃຫ ໍ້ຂ ໍ້ມ ນທີໍ່ ຈ າເປັນ ເຊັໍ່ ນ:  ວທິກີານຕດິຕັ ໍ້ງ, 
ປະເພດສານເຄມຜີະລດິຄວາມເຢັນ, ວທິກີານນ າໃຊ ໍ້, ຄ າເຕ ອນໃນການໃຊ ໍ້ງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ ເຄ ໍ່ ອງ
ປັບອາກາດ.  

 

ໝວດທ ີ4 

ການຂ ໍ້ນທະບຽນ ຜ ໍ້ປະກອບການ ແລະ ຜະລດິຕະພນັ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 

 

ມາດຕາ 17 ການຂຶ ໍ້ນທະບຽນຜ ໍ້ປະກອບການ  

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັ ໍ້ງ ທີໍ່ ມຈີດຸປະສງົດ າເນນີທຸລະກດິ ຜະລດິ, ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ຈ າໜໍ່ າຍ ເຄ ໍ່ ອງ

ປັບອາກາດ  ຕ ໍ້ອງປະກອບເອກະສານ ຂຶ ໍ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິ ນ າຂະແໜງການ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ. 

ຫຼງັຈາກນັ ໍ້ນ ຕ ໍ້ອງຂ ອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິດັໍ່ ງກໍ່ າວ ນ າຂະແໜງການ ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ . 

 

ມາດຕາ 18 ການຂຶ ໍ້ນທະບຽນຜະລດິຕະພນັ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 

ກໍ່ ອນການນ າເຂົ ໍ້າ ຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຕ ໍ້ອງຂ ອະນຸຍາດນ າເຂົ ໍ້າ ນ າຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ ໍ້າ ໂດຍໄດ ໍ້ຮບັການເຫນັດດີ ໍ້ານເຕກັນກິຈາກຂະແໜງການ ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໂດຍປະກອບຄ າ
ຮ ໍ້ອງຕາມແບບຟອມເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 1 ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້. 

ກໍ່ ອນຈ າໜໍ່ າຍຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ຈາກຂະແ

ໜງການ ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ .ຂັ ໍ້ນຕອນການຂ ໍ້ນທະບຽນດັໍ່ ງກໍ່ າວໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນ ເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ2 

ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້. 
ຕາຕະລາງ 5: ຂ ໍ້ມ ນສະເໜກີານຂຶ ໍ້ນທະບຽນຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ  

ລ/ດ ຂ ໍ້ມ ນ ຜ ໍ້ປະກອບການ ຂ ໍ້ມ ນຜະລດິຕະພນັ 

1 ລະຫດັຂອງການຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ຍຫີ ໍ້ 
2 ຊ ໍ່  ຜ ໍ້ຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ປະເທດທີໍ່ ຜະລດິ 

3 ທີໍ່ ຢ ໍ່  ເບ ີລຸໍ່ ນ 

4 ໂທລະສບັ/ແຟັກ  

5 ອແີມລ  

6 ຜ ໍ້ນ າເຂົ ໍ້າ  

7 ເລກລະຫດັຂອງສນິຄ ໍ້າເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ                             ປີຜະລດິ 

8 ວທິກີານທດົສອບ ຫໍ້ອງທດົສອບທີໍ່ ຢັໍ້ງຢ ນ 
 



 

ມາດຕາ 19 ການປໍ່ ຽນແປງສີ ໍ້ນສໍ່ ວນຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ຂຶ ໍ້ນທະບຽນ  
    ການປໍ່ ຽນແປງສີ ໍ້ນສໍ່ ວນຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ມດີັໍ່ ງນີ ໍ້: 

1. ໃນກລໍະນມີກີານປຸ່ຽນແປງສີ ໍ້ນສໍ່ ວນຂອງຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ໄດຂ້ ຶ ໍ້ນທະບຽນແລວ້,

ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງສະເໜີກໍ່ ຽວກບັການປຸ່ຽນແປງດ  ຸ່ງກ ຸ່າວ ໃຫ ໍ້ຂະແໜງການ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການ

ຄ ໍ້າ ໂດຍໄດຮ້  ບການເຫ ນດີດາ້ນເຕ ກນກິຈາກຂະແໜງການ ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຢໍ່ າງໜ ໍ້ອຍ 14 ວນັ 
ລດັຖະການ ກໍ່ ອນນ າເຂົ ໍ້າສນິຄ ໍ້າທີໍ່ ປໍ່ ຽນແປງສີ ໍ້ນສໍ່ ວນດັໍ່ ງກໍ່ າວ ເຂົ ໍ້າມາ ໃນ ສປປ ລາວ. 
 ການສະເໜີຕອ້ງລະບຸເນ ໍ້ອໃນລາຍການສີ ໍ້ນສໍ່ ວນທີໍ່ ມກີານປໍ່ ຽນແປງ ລວມທງັ ປະສດິທພິາບ
ພະລງັງານຂອງຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ສົໍ່ ງບດົລາຍງານຜນົຂອງການທດົສອບທີໍ່

ສະແດງປະສດິທພິາບພະລງັງານຂອງຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ທີໍ່ ມກີານປໍ່ ຽນແປງ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ

ອ ໍ່ ນ. 

 

ມາດຕາ 20 ການເກບັຮກັສາເອກະສານ 

        ຜ ໍ້ປະກອບການທີໍ່ ຂຶ ໍ້ນທະບຽນຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຕ ໍ້ອງເກບັຮກັສາເອກະສານຜະລດິຕະພນັ 
ທີໍ່ ຂຶ ໍ້ນທະບຽນແຕໍ່ ລະຄັ ໍ້ງ ຊຶໍ່ ງເອກະສານ ປະກອບມ ີດັໍ່ ງນີ ໍ້: 

ກ. ໃບຢັໍ້ງຢ ນການຂຶ ໍ້ນທະບຽນຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ອອກໂດຍຂະແໜງການ ພະລງັງານ 

ແລະ ບ ໍ່ ແຮຸ່. 
ຂ. ບດົລາຍງານຜນົຂອງການທດົສອບທີໍ່ ອ ໍ້າງອງີໃນການຂ ຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ; 
ຄ. ບດົບນັທກຶເນ ໍ້ອໃນລາຍລະອຽດສີ ໍ້ນສໍ່ ວນທີໍ່ ມກີານປໍ່ ຽນແປງ ຂອງຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່

ຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ລວມທງັບດົລາຍງານຜນົການທດົສອບ;  
    ງ. ເອກະສານກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງຈາກ ຂະແໜງການ  ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ ແລະ ຂະແໜງການ 

ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຈ ໍ້ງອອກໃຫ ໍ້ແຕໍ່ ລະຄັ ໍ້ງ. 

 

 

ມາດຕາ 21 ການສະເໜຂີ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ  
              ການສະເໜຂີ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ມດີັໍ່ ງນີ ໍ້: 

1. ຜ ໍ້ປະກອບການທີໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັການຂຶ ໍ້ນທະບຽນຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຕ ໍ້ອງຍ ໍ່ ນຜນົການທດົສອບ 
ທີໍ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຕາມຈ ານວນຜະລດິຕະພນັໃນແຕໍ່ ລະຄັ ໍ້ງ ສະເໜເີຖງິ ກະຊວງ ພະລງັງານ ແລະ 
ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເພ ໍ່ ອຂ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ທີໍ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນ ມາດຕາ 21.  

2. ການແຈ ໍ້ງລະດບັປະສດິທພິາບພະລງັງານໃນກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຕ ໍ້ອງສອດຄໍ່ ອງກບັຂ ໍ້

ມ ນທີໍ່ ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນແບບຟອມ ຜນົການທດົສອບຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ແລະ ແບບຟອມການສະເໜຂີ ກາໝາຍ 

ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຊຶໍ່ ງມລີາຍລະອຽດ ກໍ່ ຽວກບັ ຊ ໍ່ ລຸໍ່ ນ, ລະຫດັລຸໍ່ ນຂອງ ແຜງເຢັນ, ແຜງຮ ໍ້ອນ, ຄໍ່ າ



 

ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ແລະ ເປັນຄໍ່ າດຽວກບັທີໍ່ ຈະສະແດງຢ ໍ່ ເອກະສານແນະນ າສນິຄ ໍ້າຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ

ທີໍ່ ໂຄສະນາຕ ໍ່ ຜ ໍ້ບ ລໂິພກ; 

3. ໃນກ ລະນີທີໍ່ ຂ ໍ້ມ ນສອດຄໍ່ ອງກັບເງ  ໍ່ ອນໄຂທີໍ່ ກ ານົດໄວ ໍ້ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຈະ
ພຈິາລະນາ ອອກກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານໃຫ ໍ້ຕາມຈ ານວນທີໍ່ ສະເໜໃີນເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ເພ ໍ່ ອໃຫ ໍ້ຜ ໍ້ປະກອບ

ການນ າໄປຕດິໃສໍ່ ຜະລດິຕະພນັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ພາຍໃນ 1 ເດ ອນ. ການຕດິກາໝາຍຕອ້ງຖ ກຕາມລຸໍ່ ນທີໍ່

ຜໍ່ ານການທດົສອບ ແລະ ຊຸດດຽວກນັ ໂດຍ 1 ຊຸດ ປະກອບມກີາໝາຍ 2 ແຜໍ່ ນ ໂດຍໃຫ ໍ້ຕດິກາໝາຍ 1 ແຜໍ່ ນ 

ທີໍ່ ຊຸດແຜງເຢັນ ແລະ 1 ແຜໍ່ ນ ທີໍ່ ຊຸດແຜງຮ ໍ້ອນ ເບ ໍ້ອງຂວາຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ; 

4. ການສະເໜຂີ ກາໝາຍ ສາມາດຂ ໄດ ໍ້ຢໍ່ າງຕ ໍ່ ເນ ໍ່ ອງ ແຕຸ່ບໍຸ່ ອະນ ຍາດໃຫ້ ຂ ເພ ໍ່ ອນາໍໄປກກັຕຸນ ເນ ໍ່ ອງ

ຈາກ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຕ ໍ້ອງປໍ່ ຽນໜໍ້າກາໝາຍ ຕາມການປໍ່ ຽນແປງຂອງຄໍ່ າໄຟຟໍ້າ, ປໍ່ ຽນຕາມປີ 

ຄ.ສ, ແຕໍ່ ລາຍຊ ໍ່ ຜ ໍ້ຂ ກາໝາຍ ແລະ ລຸໍ່ ນຂອງຜະລດິຕະພນັຈະບນັທກຶໄວ ໍ້ໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ, ຖໍ້າເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດລຸໍ່ ນ

ໃດຫາກ ຢຸດ ການຂ ກາໝາຍ ເກນີ 24 ເດ ອນ ຈະຍກົເລກີກາໝາຍໃນລຸໍ່ ນນັ ໍ້ນໆ; 

5. ກ ລະນ ີການປໍ່ ຽນຊ ໍ່ ລຸໍ່ ນເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຕ ໍ້ອງແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຊາບ ເພ ໍ່ ອຈດັ
ພມິກາໝາຍລຸໍ່ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໃຫ ໍ້ຜ ໍ້ປະກອບການ; 

6. ຜນົການທດົສອບ ແມໍ່ ນຮບັຮອງສະເພາະລຸໍ່ ນ (ຕວົຢໍ່ າງການທດົສອບ( ທີໍ່ ຜໍ່ ານການທດົສອບແລ ໍ້ວ, 
ກ ລະນ ີມກີານປໍ່ ຽນແປງສິ ໍ້ນສໍ່ ວນໃດໜຶໍ່ ງຂອງລຸໍ່ ນເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຕ ໍ້ອງສົໍ່ ງໄປທດົສອບຄ ນໃໝໍ່ ຕາມ
ຂັ ໍ້ນຕອນການທດົສອບ ຖໍ້າບ ໍ່ ປະຕບິດັຕາມຂັ ໍ້ນຕອນດັໍ່ ງກໍ່ າວ ທາງກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ບ ໍ່ ສາມາດ

ອອກກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານໃຫ ໍ້ຜ ໍ້ປະກອບການ; 

7. ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງແຈ ໍ້ງ ຈ ານວນເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ທີໍ່ ສະເໜຂີ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ 
ພາຍໃນ 20 ວນັລດັຖະການ ນ າກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ນບັຈາກວນັ ຮບັຮອງຜົນການທດົສອບ 
(COR), ກ ລະນ ີຜ ໍ້ປະກອບການ ໄດ ໍ້ຮບັເອກະສານຢັໍ້ງຢ ນການອອກກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຈາກ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່   ແຕໍ່ ບ ໍ່ ມາຮບັກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 3 ເດ ອນ 
ຖ ວໍ່ າເອກະສານການຢັໍ້ງຢ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວ ບ ໍ່ ສາມາດນ າໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້. 

    
 

ມາດຕາ 22 ການຢັໍ້ງຢ ໍ່ ນຜນົການທດົສອບ 

             ການຮບັຮອງຜນົການທດົສອບ ມດີັໍ່ ງນີ ໍ້: 
1. ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເປັນຜ ໍ້ພຈິາລະນາຢ ັ້ ງຢ ື່ ນ ຜນົການທດົສອບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໂດຍ

ການນ າໃຊ ໍ້ຫ ໍ້ອງທດົສອບມາດຕະຖານທີໍ່ ຍອມຮບັຮໍ່ ວມກນັ ຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ, ສາກນົ 
ແລະ ປະເທດທີໍ່  ສປປ ລາວ ຮໍ່ ວມເປັນພາຄ;ີ 

2. ກ ລະນ ີຜ ໍ້ປະກອບການ ບ ໍ່ ມຜີນົການທດົສອບ ຄໍ່ າປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຕາມລຸໍ່ ນທີໍ່ ຕ ໍ້ອງການຂ 
ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ທີໍ່ ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນ ມາດຕາ 21 ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້  ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງ

ຍ ໍ່ ນແບບຟອມ ຕາມເອກະສານຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 05 (ຂ ໍ້ມ ນເພ ໍ່ ອຂ ທດົສອບ/ຍ ໍ່ ນຜນົທດົສອບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ) 



 

ລວມທງັ ເອກະສານປະກອບ ເພ ໍ່ ອ ສົໍ່ ງຕວົຢໍ່ າງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດໄປທດົສອບຫາຄໍ່ າປະສດິທພິາບພະລງັງານກບັ

ຫ ໍ້ອງທດົສອບທີໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັຮອງ ຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ, ສາກນົ ແລະ ປະເທດທີໍ່  ສປປ ລາວ ຮໍ່ ວມ

ເປັນພາຄ;ີ 

3. ຜ ໍ້ປະກອບການ ຕ ໍ້ອງຍ ໍ່ ນໃບຢ ັ້ ງຢ ື່ ນຜນົການທດົສອບ ທີໍ່ ມອີາຍຸບ ໍ່ ເກນີ 2 ປີ ນບັຈາກວນັທີໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັ
ການຢັໍ້ງຢ ນ ພ ໍ້ອມກບັ ເອກະສານ ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ ໃຫ ໍ້ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ພຈິາລະນາ ຮບັຮອງຜນົ
ການທດົສອບ ເພ ໍ່ ອອອກກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ.  

 

ມາດຕາ 23 ບດົລາຍງານ ຜນົການທດົສອບ  
         ບດົລາຍງານຜນົການທດົສອບ ຕ ໍ້ອງປະຕບິດັຕາມເງ  ໍ່ອນໄຂໃດໜ ໍ່ ງ  ດັໍ່ ງລຸໍ່ ມນີ ໍ້:  

   ກ. ຫ ໍ້ອງທດົລອງ ທີໍ່ ຮບັຮອງ ຈາກສ ນຢັໍ້ງຢ ນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດກາຄຸນະພາບ ແຫໍ່ ງຊາດ;  
ຂ. ຫໍ້ອງທດົລອງ ທີໍ່ ຮບັຮອງ ຈາກອງົກອນ ໂດຍຜໍ່ ານລງົນາມເອກະສານການຮໍ່ ວມມ ຮບັຮອງຫ ໍ້ອງທດົ

ລອງອາຊປີາຊຟີີກ ທີໍ່ ຮບັຮ ໍ້ເຊິໍ່ ງກນັ ແລະ ກນັ;  
ຄ. ຫ ໍ້ອງທດົລອງ ທີໍ່ ຮບັຮອງ ຈາກອງົກອນ ໂດຍຜໍ່ ານລງົນາມເອກະສານການຮໍ່ ວມມ ຮບັຮອງຫ ໍ້ອງທດົ

ລອງສາກນົ ທີໍ່ ຮບັຮ ໍ້ເຊິໍ່ ງກນັ ແລະ ກນັ;  
ງ. ລາຍຊ ໍ່ ຫ ໍ້ອງທດົລອງ ທີໍ່ ຈດົທະບຽນ ເປັນຫ ໍ້ອງທດົລອງ ສ າລບັທດົສອບ ອຸປະກອນ ເຄ ໍ່ ອງໃຊ ໍ້ໄຟຟໍ້າ 

ແລະ ເອເລກັໂທຣນກິ ອາຊຽນ ພາຍໃຕ ໍ້ການ ຮບັຮ ໍ້ເຊິໍ່ ງກນັ ແລະ ກນັ; 

 ລາຍລະອຽດບດົລາຍງານຜນົການທດົສອບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ປະຕບິດັຕາມແບບພມິເອກະສານ
ຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍ 6 (ບດົລາຍງານການທດົສອບ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ( ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້.  

 

ມາດຕາ 24 ການຕດິກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ  

ການຕດິກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານປະຕບິດັ ດັໍ່ ງນີ ໍ້: 

1. ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດແຕໍ່ ລະໜໍ່ ວຍ ທີໍ່ ຜະລດິ, ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ຈ າໜໍ່ າຍ ໃນ ສປປ ລາວ ຕ ໍ້ອງຕດິກາໝາຍ
ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ໃຫ ໍ້ຖ ກຕາມລຸໍ່ ນທີໍ່ ຜໍ່ ານການທດົສອບ; 

2. ການຕດິກາໝາຍໃສໍ່ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຕ ໍ້ອງຕດິໃສໍ່ ແຜງເຢັນ (ແຟນຄອຍ(  1 ແຜໍ່ ນ  ແລະ ແຜງຮ ໍ້ອນ 
(ຄອນເດນຊງິ( 1 ແຜໍ່ ນ ໃສໍ່ ດ ໍ້ານໜໍ້າເບ ໍ້ອງຂວາຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ແລະ ເປັນຊຸດດຽວກນັ. 

 

 

ມາດຕາ 25 ການສຸໍ່ ມກວດເພ ໍ່ ອທດົສອບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດຕດິກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ 

    ການສຸໍ່ ມກວດເພ ໍ່ ອທດົສອບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດຕດິກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ມີ
ດັໍ່ ງນີ ໍ້:  

1. ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຮໍ່ ວມກບັພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ ດ າເນນີການສຸໍ່ ມກວດເພ ໍ່ ອທດົສອບ
ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ທີໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດຕດິກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ພາຍຫຼງັມກີານຈ າໜໍ່ າຍໃນທ ໍ້ອງ



 

ຕະຫຼາດ ເພ ໍ່ ອນ າມາທດົສອບປະສດິທພິາບພະລງັງານຕາມທີໍ່ ໄດ ໍ້ແຈ ໍ້ງນ າ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃນ
ເວລາຂ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ແລະ ເພ ໍ່ ອເປັນການຄຸ ໍ້ມຄອງຜ ໍ້ບ ລໂິພກ;  

2. ການສຸໍ່ ມກວດແມໍ່ ນນ າເອາົ 1 ຕວົຢໍ່ າງຂອງແຕໍ່ ລະລຸໍ່ ນ ຈາກທ ໍ້ອງຕະຫຼາດ ເພ ໍ່ ອນ າມາທດົສອບໂດຍ
ຫ ໍ້ອງທດົລອງທີໍ່ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ກ ານດົ;  

3. ໃນກ ລະນ ີຜນົການທດົສອບບ ໍ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງກບັຂ ໍ້ມ ນໃນແບບຟອມທີໍ່ ໄດ ໍ້ແຈ ໍ້ງ ໃນເວລາຂ ກາໝາຍ ນ າ
ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃນເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນ ຜ ໍ້ປະກອບການທີີໍ່ ຂຶ ໍ້ນທະບຽນ ຕ ໍ້ອງເປັນຜ ໍ້ຮບັຜດິຊອບຄໍ່ າໃຊ ໍ້
ຈໍ່ າຍທງັໝດົ ພ ໍ້ອມທງັລອກກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານອອກຈາກເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດລຸໍ່ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວ ແລະ 
ຕ ໍ້ອງດ າເນນີການຂ ກາໝາຍໃໝໍ່  ໃຫ ໍ້ຖ ກຕ ໍ້ອງກບັຜນົການທດົສອບປະສດິທພິາບພະລງັງານຕວົຈງິ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງ
ປັບອາກາດລຸໍ່ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວ. ພ ໍ້ອມກນັນັ ໍ້ນຕ ໍ້ອງຢຸດການຈ າໜໍ່ າຍເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດລຸໍ່ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວຊົໍ່ ວຄາວ ຈນົກວໍ່ າຈະ
ໄດ ໍ້ກາໝາຍໃໝໍ່ ທີໍ່ ຖ ກຕ ໍ້ອງ ຫຼ  ໃນກ ລະນ ີຜ ໍ້ປະກອບການ ບ ໍ່ ດ າເນນີການຂ ກາໝາຍໃໝໍ່  ພາຍໃນເວລາກ ານດົ 
60 ວນັ ນບັແຕໍ່ ມ  ໍ້ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັແຈ ໍ້ງຜນົການທດົສອບ ແມໍ່ ນຈະບ ໍ່ ສາມາດຈ າໜໍ່ າຍເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດລຸໍ່ ນດັໍ່ ງກໍ່ າວໃນ 
ສປປ ລາວ ໄດ ໍ້.  

 

 

ມາດຕາ 26 ການພຈິາລະນາຜນົການສຸໍ່ ມກວດ ເພ ໍ່ ອທດົສອບປະສດິທພິາບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ  

ການພຈິາລະນາຜນົການສຸໍ່ ມກວດ ເພ ໍ່ ອທດົສອບປະສດິທພິາບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ມດີັໍ່ ງນີ ໍ້: 

1. ປະສດິທພິາບພະລງັງານຕາມລະດ ການ (CSPF) ມຄີໍ່ າບ ໍ່ ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 93% ຂອງຄໍ່ າທີໍ່ ລະບຸໃນກາໝາຍ; 

2. ຄວາມສາມາດຜະລດິຄວາມເຢັນລວມ (W) ມຄີໍ່ າບ ໍ່ ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 95% ຂອງຄໍ່ າທີໍ່ ລະບຸໃນກາໝາຍ; 

3. ກ າລງັໄຟຟໍ້າ (W) ມຄີໍ່ າບ ໍ່ ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 110% ຂອງຄໍ່ າທີໍ່ ລະບຸໃນກາໝາຍ; 

4. ລະດບັປະສດິທພິາບການຜະລດິຄວາມເຢັນມຄີໍ່ າທີໍ່ ລະບຸໃນກາໝາຍ;  
5.  ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຈະເຮດັໜງັສ ແຈ ໍ້ງຜນົການສຸໍ່ ມກວດເພ ໍ່ ອທດົສອບປະສດິທພິາບ

ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໃຫ ໍ້ ຜ ໍ້ປະກອບການຜນົການທດົສອບພາຍໃນ 15 ວນັລດັຖະການ. ໃນກ ລະນບີ ໍ່ ຜໍ່ ານ
ເກນການສຸໍ່ ມກວດເພ ໍ່ ອທດົສອບປະສດິທພິາບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຕາມ ເກນທງັ 4 ຂ ໍ້ ຖ ວໍ່ າບ ໍ່ ຜໍ່ ານການສຸໍ່ ມ

ກວດທດົສອບ ແລະ ຕ ໍ້ອງປະຕບິດັຕາມ ຂ ໍ້ 3 ມາດຕາ 25  ຂ ໍ້າງເທງິນັ ໍ້ນ;  

ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຈະດ າເນນີການເຜຍີແຜໍ່  ແລະ ສະແດງຂ ໍ້ມ ນລະດບັປະສດິທພິາບຕວົຈງິ 
ກໍ່ ຽວກບັຜນົການສຸໍ່ ມກວດທງັໝດົ ລງົໃນເອກະສານສ ໍ່ ສງັຄມົ ເຊັໍ່ ນ: ໜງັສ ພມິ ທີໍ່ ມຫີວົຂ ໍ້ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບ
ອາກາດ ກໍ່ ຽວກບັ ກາໝາຍລະດບັ 5 ກ ລະນ ີຜ ໍ້ປະກອບການ ບ ໍ່ ປະຕບິດັຕາມ ຂ ໍ້ 3 ມາດຕາ 25 ຂ ໍ້າງເທງິ
ນັ ໍ້ນ ພາຍໃນກ ານດົ 30 ວນັ ນບັແຕໍ່ ມ  ໍ້ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັແຈ ໍ້ງຜນົການທດົສອບ.  

 

 

 



 

ໝວດທ ີ5 
ຂ ໍ້ຫ ໍ້າມ 

ມາດຕາ 27 ຂ ໍ້ຫ ໍ້າມ ທົໍ່ ວໄປ 

    ຫ ໍ້າມບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງມພີດຶຕກິ າດັໍ່ ງນີ ໍ້: 
1. ດ າເນນີກດິຈະການໂດຍບ ໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ ຈາກຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ; 
2. ບ ໍ່ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼ  ບ ໍ່ ໃຫ ໍ້ການຮໍ່ ວມມ ໂດຍບ ໍ່ ມເີຫດຜນົ ກໍ່ ຽວກບັ ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ 

ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ; 
3. ຜະລດິ, ຈ າໜໍ່ າຍ ແລະ ນ າເຂົ ໍ້າເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມຄຸີນນະພາບຕ ໍ່ າ; 
4. ໃຫ ໍ້ ຫຼ  ຮບັສນິບນົແກໍ່ ພະນກັງານທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ; 
5. ພດຶຕກິ າອ ໍ່ ນທີໍ່ ເປັນການລະເມດີ ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

 

ມາດຕາ 28 ຂ ໍ້ຫ ໍ້າມ ຜ ໍ້ປະກອບການ 

  ຫໍ້າມຜ ໍ້ປະກອບ ກໍ່ ຽວກບັ ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບ
ອາກາດມພີດຶຕກິ າ ດັໍ່ ງນີ ໍ້: 

1. ດ າເນນີທຸລະກດິກໍ່ ຽວກບັ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໂດຍທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ ຈາກພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ; 
2. ກດົໜໍ່ ວງ, ຖໍ່ ວງດງຶວທິກີານ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ມາດຕະການດ ໍ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ກາ 
ໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ; 

3. ເມນີເສຍີ ຕ ໍ່ ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ການປະຕບິດັໜ ໍ້າທີໍ່ ຂອງເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີໍ່  ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ; 
4. ຈ າໜໍ່ າຍເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດທີໍ່ ບ ໍ່ ຜໍ່ ານເກນມາດຕາຖານປະສດິທພິາບພະລງັງານຂັ ໍ້ນຕ ໍ່ າ ແລະ ມຄຸີນ

ນະພາບຕ ໍ່ າ; 
5. ຕດິກາໝາຍໃສໍ່ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດໂດຍທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ; 
6. ຈດັພມິ ແລະ ປອມແປງກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ໂດຍບ ໍ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ; 
7. ນ າເຂົ ໍ້າ, ສົໍ່ ງອອກ ແລະ ຈ າໜໍ່ າຍ ສານເຄມຜີະລດິຄວາມເຢັນ ທີໍ່ ທ າລາຍຊັ ໍ້ນໂອໂຊນ ຊຶໍ່ ງມຜີົນ

ກະທບົ ຕ ໍ່ ການປໍ່ ຽນແປງດນິຟໍ້າອາກາດ ເປັນຕົ ໍ້ນ CFC-11, CFC-12, CFC-115 ແລະ ສານເຄມີ
ຄວບຄຸມການນ າເຂົ ໍ້າ ເຊັໍ່ ນ: HCFC-22, HCFC-123. 

8. ມພີດຶຕກິ າອ ໍ່ ນ ທີໍ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
 

ມາດຕາ 29  ຂ ໍ້ຫ ໍ້າມ ສ າລບັພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແລະ ພະນກັງານລດັວສິາຫະກດິ 

                   ຫ ໍ້າມພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແລະ ພະນກັງານລດັວສິາຫະກດິ ກໍ່ ຽວກບັ ວຽກງານມາດຕະຖານ 
ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດມພີດຶຕກິ າ ດັໍ່ ງນີ ໍ້: 

1. ສວຍໃຊ ໍ້ໜ ໍ້າທີໍ່ ຕ າແໜໍ່ ງ, ສົມຮ ໍ້ຮໍ່ ວມຄິດ, ໃຫ ໍ້ ຫຼ  ຮັບສິນບົນ ເພ ໍ່ ອຜົນປະໂຫຍດສໍ່ ວນຕົວ, 
ຄອບຄວົ ຫຼ  ພກັພວກ; 

2. ໃຊ ໍ້ສດິເກນີຂອບເຂດ ຊຶໍ່ ງກ ໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ ໍ້ແກໍ່ ຜນົປະໂຫຍດຂອງ ລດັ, ລວມໝ ໍ່  ຫຼ  ສດິຜນົ
ປະໂຫຍດອນັຊອບທ າຂອງປະຊາຊນົ; 

3. ປະລະໜໍ້າທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ; 
4. ເປີດເຜຍີຂ ໍ້ມ ນຄວາມລບັ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ;  



 

5. ກດົໜໍ່ ວງຖໍ່ ວງດງຶ ແລະ ປອມແປງເອກະສານ ກໍ່ ຽວກບັການຂ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ; 

6. ມພີດຶຕກິ າອ ໍ່ ນ ທີໍ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ໝວດທ ີ6 

ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານມາດຕະຖານ  
ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 

ມາດຕາ 30 ອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ 
             ສະຖາບນັສົໍ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ກະຊວງ ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເປັນເຈົ ໍ້າການ ແລະ ຮບັຜດິຊອບ

ໂດຍກງົໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ເຄ ໍ່ ອງປັບ
ອາກາດ ໂດຍການປະສານສມົທບົກບັ ກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົໍ່ າກະຊວງ ແລະ ອງົການປົກຄອງທ ໍ້ອງຖິໍ່ ນ
ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ. 

             ອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ເຄ ໍ່ ອງປັບ
ອາກາດ ປະກອບດ ໍ້ວຍ : 

              1. ສະຖາບນັສົໍ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ  
              2. ພະແນກ ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຂວງ,   ນະຄອນຫຼວງ  

 

ມາດຕາ 31 ໜໍ້າທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ສະຖາບນັສົໍ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ 

               ການຄຸ ໍ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ສະຖາບນັສົໍ່ ງເສມີ
ພະລງັງານທດົແທນ ມໜີ ໍ້າທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ດັໍ່ ງນີ ໍ້ : 

1. ຄົ ໍ້ນຄ ໍ້ວາ ແລະ ອອກລະບຽບການ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ຄ ໍ່ ມ  ສະເພາະກໍ່ ຽວກບັມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ
ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ; 

2. ໂຄສະນາເຜຍີແຜໍ່  ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກໍ່ ຽວກບັກບັ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ
ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໃຫ ໍ້ທົໍ່ ວປວງຊນົ ແນໃສໍ່ ສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ປ ກຈດິ
ສ ານກຶໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ເປັນຮ ບປະທ າ; 

3. ນ າໃຊ ໍ້ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 
ໃນຂອບເຂດທົໍ່ ວປະເທດ ໂດຍມກີານປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ ທງັຂັ ໍ້ນສ ນກາງ ແລະ 
ທ ໍ້ອງຖິໍ່ ນ; 

4. ສກຶສາຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ ແຜນງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 
ໂດຍສອດຄໍ່ ອງກບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຊາດ ເພ ໍ່ ອສະເໜຕີ ໍ່ ລດັຖະບານພຈິາລະນາຮບັຮອງແຕໍ່ ລະ
ໄລຍະ; 

5. ຢັໍ້ງຢ ນດ ໍ້ານເຕກັນກິກໍ່ ຽວກບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ທີໍ່ ເປັນສນິຄ ໍ້າຄວບຄຸມ ເພ ໍ່ ອໃຫ ໍ້ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ ໍ້າ ອອກໃບອະນຸຍາດ, ຕ ໍ່ ອາຍຸ ແລະ ໂຈະ ຫຼ  ຖອນໃບດ າເນນີທຸລະກດິ; 



 

6. ບ າລຸງ, ກ ໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ຍກົລະດັບພະນກັງານວິຊາການ, ພະນກັງານບ ລິຫານທີໍ່ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ
ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ; 

7. ຄຸ ໍ້ມຄອງດ ໍ້ານວຊິາການ ກໍ່ ຽວກບັ  ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັ
ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ຂອງຜ ໍ້ດ າເນນີທຸລະກດິ ລວມທງັການກໍ່ າວເຕ ອນ ຫຼ  ປັບໃໝ ໃນກ ລະນ ີລະເມດີ ຫຼ  ບ ໍ່

ປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ; 

8. ເກບັກ າຂ ໍ້ມ ນ ຂໍ່ າວສານ, ສງັລວມ ກໍ່ ຽວກບັສະຖານທີໍ່  ແລະ ກດິຈະການ ຂອງຜ ໍ້ດ າເນນີທຸລະກດິ ເຄ ໍ່ ອງ
ປັບອາກາດ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງເສມີການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ສອດຄໍ່ ອງກບັມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ; 

9. ປະສານສມົທບົກບັ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ໍ້າ, ກະຊວງ ການເງນິ ແລະ ພາກສໍ່ ວນອ ໍ່ ນທີໍ່
ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ ເພ ໍ່ ອກ ານດົກນົໄກ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງມ ໃນການກວດກາຄຸນນະພາບເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ພ ໍ້ອມທງັກ ານດົ
ມາດຕະການສະກດັກັ ໍ້ນ ແລະ ຄຸ ໍ້ມຄອງຜ ໍ້ດ າເນນີທຸລະກດິທີໍ່ ຜະລດິ, ນ າເຂົ ໍ້າ ແລະ ຈ າໜໍ່ າຍ ເຄ ໍ່ ອງປັບ
ອາກາດ ທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມຄຸີນນະພາບຕ ໍ່ າ; 

10. ພວົພນັ ແລະ ຮໍ່ ວມມ ກບັຕໍ່ າງປະເທດ, ພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກນົ ກໍ່ ຽວກບັ ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາ
ໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລດັຖະບານ; 

11. ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານຜນົຂອງການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບ
ພະລງັງານ ໃຫ ໍ້ລດັຖະບານຢໍ່ າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

 

ມາດຕາ 32 ໜໍ້າທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ ພະແນກ ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

               ການຄຸ ໍ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສິດທິພາບພະລງັງານ ເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ພະແນກ 
ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມໜີ ໍ້າທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ດັໍ່ ງນີ ໍ້ : 

1. ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ກໍ່ ຽວກບັ ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ  
2. ໂຄສະນາເຜຍີແຜໍ່  ກດົໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກໍ່ ຽວກບັກບັ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ

ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ໃຫ ໍ້ທົໍ່ ວປວງຊນົ ແນໃສໍ່ ສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ປ ກຈດິ
ສ ານກຶໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ເປັນຮ ບປະທ າ 

3. ຊີ ໍ້ນ າ ແລະ ສົໍ່ ງເສມີການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ 
ໂດຍມກີານປະສານສມົທບົກບັພະແນກການອ ໍ່ ນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງພາຍໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

4. ບ າລຸງ, ກ ໍ່ ສ ໍ້າງ ແລະ ຍກົລະດັບພະນກັງານວິຊາການ, ພະນກັງານບ ລຫິານທີໍ່ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ
ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ 

5. ເກບັກ າຂ ໍ້ມ ນ ຂໍ່ າວສານ, ສງັລວມ ກໍ່ ຽວກບັສະຖານທີໍ່  ແລະ ກດິຈະການ ຂອງຜ ໍ້ດ າເນນີທຸລະກດິ ເຄ ໍ່ ອງ
ປັບອາກາດ ເພ ໍ່ ອສົໍ່ ງເສມີການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັໃຫ ໍ້ສອດຄໍ່ ອງກບັມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ແລະ ລາຍງານ
ໃຫ ໍ້ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ເປັນແຕໍ່ ລະໄລຍະ; 

6. ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານຜນົຂອງການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບ
ພະລງັງານ ໃຫ ໍ້ກະຊວງ ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ຢໍ່ າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

 

 

 



 

ມາດຕາ 33 ໜໍ້າທ ີແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການອ ໍ່ ນ ແລະ ອງົການປົກຄອງທ ໍ້ອງຖິໍ່ ນ 

             ຂະແໜງການອ ໍ່ ນ ແລະ ອງົການປົກຄອງທ ໍ້ອງຖິໍ່ ນ ມໜີ ໍ້າທີໍ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະສານ
ສມົທບົ ແລະ ໃຫ ໍ້ການຮໍ່ ວມມ ກບັຂະແໜງການ ພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  ໃນການຄຸ ໍ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ກວດກາ 
ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງ
ຕນົທີໍ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນກດົໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 34 ສດິ ແລະ ພນັທະ ຂອງຜ ໍ້ປະກອບການ 

 ຜ ໍ້ປະກອບການມສີດິ ແລະ ພນັທະ ດັໍ່ ງນີ ໍ້: 
1. ເຂົ ໍ້າເຖງິແຫຼໍ່ ງທນຶ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຂໍ່ າວສານກໍ່ ຽວກບັນະວດັຕະກ າເຕກັໂນໂລຊ ີເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ; 
2. ຈໍ່ າຍຄໍ່ າທ ານຽມ ແລະ ບ ລກິານ ສ າລບັການທດົສອບ, ການອອກໃບຢັໍ້ງຢ ນການທດົສອບ ແລະ ການຈດັ

ພມິກາໝາຍ ປະສດິທພິາບພະລງັງານ ຂອງເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ; 
3. ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີໍ່ ໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕິບດັວຽກງານ ການຕິດຕາມກວດກາ ດ ໍ້ານ

ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍເຄ ໍ່ ອງປັບອາກາດ ລວມທງັການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຂໍ່ າວສານທີໍ່ ຈ າເປັນ; 
4. ນ າໃຊ ໍ້ສດິ ແລະ ປະຕບິດັພນັທະອ ໍ່ ນ ຕາມທີໍ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ; 

 
 

 

ໝວດທ ີ7 

ບດົບນັຍດັສຸດທ ໍ້າຍ 

 

ມາດຕາ 36 ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 
             ມອບໃຫ ໍ້ສະຖາບນັສົໍ່ ງເສມີພະລງັງານທດົແທນ ເປັນເຈົ ໍ້າການໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້

ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ ອງົການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງ.  
         ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ໍ້ອງທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຈົໍ່ ງຮບັຮ ໍ້ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັຕາມຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ຢໍ່ າງເຂັ ໍ້ມງວດ. 

ມາດຕາ 37 ຜນົສກັສດິ 

         ຂ ໍ້ຕກົລງົ ສະບບັນີ ໍ້ ມຜີນົສກັສດິນ າໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ນບັແຕໍ່ ວນັລງົລາຍເຊນັ ແລະ ພາຍຫຼງັລງົໃນຈດົໝາຍເຫດທາງ
ລດັຖະການ ສບິຫ ໍ້າວນັເປັນຕົ ໍ້ນໄປ. 

        ລດັຖະມນົຕ ີ

        

 

 


