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ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ

ເລກທີ
/ພບ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ການ ມຄອງ

ແສງຕາເວັນ

-

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍໄຟຟ້າສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ. ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2017;

-

ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລົດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັງ້ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ
ແລະບໍ່ ແຮ່ , ສະບັບເລກທີ296/ນຍ, ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2017;

-

ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ສະບັບເລກທີ

/ສສພທ, ລົງວັນທີ

.

:
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງສະບັບ ນີ ້ ກໍານົດຫຼກ
ັ ການ, ລະບຽບການ ກ່ ຽວກັບ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ , ການດໍາເນີນງານ,
ການຄຸ ມ
້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາ ກ່ ຽວກັບ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ຕິດຕັງ້ ເທິງໜ້າດິນ ຫຼ ື ໜ້ານໍາ້ , ກິດຈະການ
ຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເທິງຫຼງັ ຄາ ທັງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ ມ
້
ຄອງວຽກງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນໃຫ ້ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜນ
ົ .
ມາດຕາ 2

ເວັນ
ການຄຸ ມ
້ ຄອງ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແມ່ ນ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະການ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ

ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ໃຫ ້ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າ ຂອງ
ລາວ ແລະ ຂັນ
້ ຕອນຂອງການພັດທະນາໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ.
ມາດຕາ 3

ເວັນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ ້ການຄຸ ມ
້ ຄອງ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ ້ອງການໄຟຟ້າ ໃຫ ້ມີປະສິດ

ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
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1. ການພັດທະນາໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ສະໜອງໃຫ ້ລະບົບໄຟຟ້າ ໃນລະດັບແຮງດັນ 115 ກິໂລໂວນ ຂຶນ້ ໄປ ຕອ້ ງ
ຮັບປະກັນ ລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ ້ມີຄວາມສະເຖຍລະພາບຂອງລະບົບ (Semi Firm) ຢ່າງໜ້ອຍ
15 ສ່ ວນຮ້ອຍ ຂອງກໍາລັງຕິດຕັງ້ ;
2. ການພັດທະນາໄຟຟ້າສະໜອງໃຫ ້ລະບົບໄຟຟ້າ ໃນລະດັບແຮງດັນກາງ, ແຮງດັນຕໍ່ າ ຕອ້ ງຮັບປະກັນລະບົບ
ການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ ້ມີຄວາມສະເຖຍລະພາບຂອງລະບົບ (Semi Firm) ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ສ່ ວນຮ້ອຍ
ຂອງກໍາລັງຕິດຕັງ້ ;
3. ການພັດທະນາເປັນລະບົບໄຟຟ້າຂະໜາດນ ້ອຍ ສະໜອງໃຫ ້ແກ່ ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ໃນເຂດຫ່ າງໄກສອກຫຼກ
ີ
ທີ່ບໍ່ ມີໄຟຟ້າໃຊ້;
4. ການພັດທະນາເປັນສະຖານີເກັບພະລັງງານໄຟຟ້າ (Energy Storage System) ຫຼ ື ແບບປະສົມປະສານ
ກັບແຫຼ່ ງພະລັງງານອື່ນ

ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ

ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ ້ພຽງພໍກບ
ັ ຄວາມ

ຕອ້ ງການ ພ້ອມທັງເພີ່ມປະສິດຕິພາບ ແລະ ສະເຖຍລະພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ທັງກໍາລັງໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງ
ດັນ;
5. ການພັດທະນາໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເທິງຫຼງັ ຄາ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເອງສໍາລັບພາກທີ່ຢູ່ອາໃສ, ຕຶກ-ອາຄານ, ກະສິກາໍ
ແບບບໍ່ ເຊື່ອມກັບລະບົບໄຟຟ້າ (ເປັນລະບົບເອກະລາດ).
ມາດຕາ 4 ການອະທິບາຍ ສັບ
ຄໍາສັບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີມ
້ ຄ
ີ ວາມໝາຍດັ່ງນີ:້
1.

(Photovoltaic system) ໝາຍເຖິງ ລະບົບທີ່ປ່ຽນຄວາມເຂັມ
້ ຂອງ
ແສງຕາເວັນ ມາເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າກະແສກົງ, ລະບົບນີປ
້ ະກອບດ້ວຍ ຊຸ ດແຜງຮັບແສງ, ເຄື່ອງແປງ
ກະແສໄຟຟ້າ (Inverters) ທີ່ສາມາດປ່ຽນໄຟຟ້າກະແສກົງ ເປັນໄຟຟ້າກະແສສະຫຼບ
ັ ແລະ ອຸ ປະກອນ
ໄຟຟ້າອື່ນ;
ແສງຕາ

2.

ຄົວເຮືອນ (Solar Home System) ໝາຍເຖິງຊຸ ດໄຟຟ້າແສງຕາ

ເວັນທີ່ປະກອບດ້ວຍແຜງຮັບແສງ, ໜ່ວຍຄວບຄຸ ມ, ໝໍໄຟ
້ ແລະ ອຸ ປະກອນໄຟຟ້າອື່ນ;
3. ພະລັງງານແສງຕາເວັນ “Solar Energy” ໝາຍເຖິງພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກການແຜ່ລັງສີຂອງແສງຕາ
ເວັນ ທີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຫຼ ື ພະລັງງານໄຟຟ້າ ;
4. ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ “Solar Energy Systems” ໝາຍເຖິງລະບົບພະລັງງານ ທີ່ປ່ຽນ
ພະລັງງານແສງຕາເວັນເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຫຼ ື ພະລັງງານໄຟຟ້າ;
5. ມາດຕະຖານ
“
Solar Grid Code”
ໝາຍເຖິງ ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ ຂອງຜູຜ
້ ະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ
ໜຶ່ງ ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ;້
6. ການຜະລິດ

ແສງຕາເວັນ ເທິງຫຼັງຄາ (Solar PV Rooftop) ໝາຍເຖິງການຜະລິດໄຟຟ້າ

ຈາກແສງຕາເວັນ ທີ່ຕິດຕັງ້ ເທິງຫຼງັ ຄາ ຂອງຕຶກ-ອາຄານ, ສະຖານທີ່ຈອດລົດ, ທີ່ຢູ່ ອາໄສ ແລະ ອື່ນໆ;
7.

ໝາຍເຖິງບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ/ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການ
ຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ;

8. ລະບົບຜະລິດ
ແສງຕາເວັນ ແບບເອກະລາດ (PV Stand alone system ຫຼື
Decentralized PV) ໝາຍເຖິງລະບົບຜະລິດໄຟຟ້າ ຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ ທີ່ບໍ່ ເຊື່ອມກັບລະບົບ
ໄຟຟ້າ;
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9. ລະບົບຜະລິດ
ແສງຕາເວັນ
(PV Grid connected
system) ໝາຍເຖິງລະບົບຜະລິດໄຟຟ້າ ຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ ທີ່ເຊື່ອມກັບລະບົບໄຟຟ້າ;
10. ລະບົບຜະລິດ

(PV Hybrid system) ໝາຍເຖິງລະບົບຜະລິດໄຟຟ້າ

ຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນກັບແຫຼ່ ງພະລັງງານປະເພດອື່ນ ເປັນຕົນ້ ພະລັງງານນໍາ້ , ລົມ, ຊີວະມວນ ເຄື່ອງ
ຈັກໄຟຟ້າ;
11. ການເກັບພະລັງງານ (Energy Storage) ແມ່ ນການນໍາເອົາພະລັງງານທີ່ຜະລິດມາເກັບໄວ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້
ໃນເວລາຕໍ່ ມາ ເພື່ອສະໜອງກັບຄວາມຕ ້ອງການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ ສົມດຸ ນລະຫວ່າງຄວາມຕ ້ອງການ
ພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານ.

ມາດຕາ 5
ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ອນ
ໄຫວກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນໃນຮູ ບແບບ ບໍ່ ຜ່ານການປະມູນ ໃນ ສປປ ລາວ.

ພາກທີ II
ກິດຈະການໄຟ
ມາດຕາ 6 ກິດຈະການ

ເວັນ

ແສງຕາເວັນ

ກິດຈະການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ປະກອບດ້ວຍການວາງແຜນ, ການສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍມ
້ ນ
ູ , ການອອກ
ແບບ, ການກໍ່ ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັງ້ , ການດໍາເນີນງານ, ການສ້ອມແປງ, ການບໍາລຸ ງຮັກສາ, ການຜະລິດໄຟຟ້າ,
ການສົ່ງ, ການໃຊ້ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຮ່ ວມກັນ, ການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ກ່ ຽວກັບກິດຈະການໄຟຟ້າ
ແສງຕາເວັນ.
ມາດຕາ 7 ການ າຫຼວດ

າ

ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ດໍາເນີນການສຶກສາ, ສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ ຽວກັບໄຟຟ້າ
ແສງຕາເວັນເທິງໜາ້ ດິນ, ເທິງໜ້ານໍາ້ ແລະ ເທິງຫຼງັ ຄາ ຕອ້ ງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຂັນ
້
ສູນກາງ ແລະ ທ ້ອງຖິ່ ີນ.
ການສຶກສາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ປະກອບມີ ຂໍມ
້ ນ
ູ ທາງດ້ານ ອຸ ຕຸນຍ
ິ ມ
ົ , ອຸ ທກ
ົ ກະສາດ
, ທໍລະນີສາດ (ຂຸ ດ-ເຈາະ ແລະ ວິໄຈໂຄງສ້າງຂອງດິນ) ແລະ ຕິດຕັງ້ ສະຖານີວດ
ັ ແທກຄວາມເຂັມ
້ ຂຸ ນ້ ແສງ
ແດດໃນເຂດພືນທີ
້ ່ ໂຄງການ ເພື່ອເປັນຂໍມ
້ ນ
ູ ໃນການຄິດໄລ່ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ -ເຕັກນິກ, ການອອກແບບ,
ກໍ່ ສ້າງ,

ຕິດຕັງ້ ອຸ ປະກອນ

ແລະ

ໂຄງປະກອບສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ

ຕາມທີ່ລະບຸ ໄວ້ໃນ

ສອງ ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ.້
ມາດຕາ 8

ານົດຈຸດທີ່ຕັ້ງໂຄງການ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ຈະດໍາເນີນໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕ ້ອງກໍານົດຈຸດທີ່ຕັງ້

ແລະ ຂອບເຂດພືນ້ ທີ່ຂອງໂຄງການເບືອ
້ ງຕົນ້ ໂດຍການປະສານສົມທົບຂະແໜງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່
, ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຂັນ
້ ສູນກາງ ແລະ
8

ທ ້ອງຖີ່ນ ໂດຍການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອຫຼກ
ີ ລ້ຽງການທັບຊ້ອນກັບ
ກິດຈະການອື່ນ.
ພືນ້ ທີ່ໂຄງການ ຕອ້ ງເປັນດິນທີ່ບໍ່ ເໝາະສົມກັບການພັດທະນາກະສິກາໍ , ບໍ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ບໍ່ ນອນໃນເຂດປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ເຂດຊຸ ມຊົນໜາແໜ ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.
ສໍາລັບກິດຈະການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ເທິງຫຼງັ ຄາ: ໂຄງສ້າງຂອງຕຶກ-ອາຄານ ຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ຮອງຈາກ
ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.
ມາດຕາ 9 ການຮັບຮອງ ແລະ
ກ່ ອນເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ ກັບລັດຖະບານ, ຜູ ພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການຕ້ອງປະກອບເອກະສານທີ່
ກ່ ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ ຫ ້ອງການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
1. ແຜນທີ່ໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍຈຸດພິກດ
ັ ທີ່ສະແດງໃຫ ້ເຫັນລະບົບ ເສັນ
້ ລະດັບ, ເສັນ
້ ແວງ-ເສັນ
້ ຂະໜານ,
ແຜນທີ່ການນໍາໃຊ້ທ່ ດິ
ີ ນ, ປ່າໄມ ້ ແລະ ອື່ນໆ;
2. ຄໍາເຫັນຂອງພະແນກພະລັງງານ

ແລະ

ບໍ່ ແຮ່ ,

ພະແນກ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ແລະ

ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂັນ້ ແຂວງ;
3. ແຜນທີ່ຂອບເຂດພືນທີ
້ ່ ໂຄງການຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການຢັ ງ້ ຢື ນໂດຍ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
4. ບົດບັນທຶກການລົງສໍາຫຼວດພືນ້ ທີ່ໂຄງການຂອງຄະນະວິຊາການຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຂັນ້ ສູ ນ
ກາງ ແລະ ທ ້ອງຖິ່ນ;
5. ເອກະສານອື່ນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູງກວ່ າ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ ຂຶນ້ ໄປ ແມ່ ນສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານ
ທົດແທນ ເປັນຜູຮ້ ບ
ັ ຮອງ ແລະ ອອກໃບຢັ ງ້ ຢືນແຜນທີ່ທາງດ້ານວິຊາການຕໍ່ ພືນ້ ທີ່ໂຄງການ.
ໂຄງການທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ຫາ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ ແມ່ ນ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ ແຂວງ ເປັນຜູຮ້ ບ
ັ ຮອງ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ແຜນທີ່ທາງດ້ານວິຊາການຕໍ່ ພືນທີ
້ ່ ໂຄງການ.
ໂຄງການທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ລົງມາ ແມ່ ນ ຫ ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້
ເມືອງ ເປັ ນຜູຮ້ ບ
ັ ຮອງ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ ຢືນແຜນທີ່ທາງດ້ານວິຊາການຕໍ່ ພືນ້ ທີ່ໂຄງການ.
ໃນກໍລະນີ, ຫາກມີການປ່ຽນແປງທີ່ຕັງ້ ພືນ້ ທີ່ໂຄງການ ພາຍຫຼງັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈແລ້ວ ຜູ ້
ພັດທະນາໂຄງການ ຕ ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນ
້ ຕອນໃນການຂໍອະນຸຍາດພືນ້ ທີ່ ດັ່ງກ່ າວມາຂ້າງເທິງນັນ້ ຄືນໃໝ່.
ມາດຕາ 10 ການອອກແບບໂຄງການ
ການອອກແບບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ເທິງໜ ້າດິນ

ຫຼ ື

ໜ້ານໍາ້

ຕອ້ ງໃຫ ້ສອດຄ່ອງກັບ

ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າ ຂອງ ລາວ ແລະ ຜູ ພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການ ຕ ້ອງສົ່ງເອກະສານການອອກແບບໃຫ ້ແກ່
ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ດັ່ງລຸ່ ມນີ:້
1.

ການອອກແບບຂັນ້ ພືນຖານຂອງໂຄງການ
້
ສໍາລັບ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບືອ
້ ງຕົນ້ ເພື່ອກຽມ
ຄວາມພ້ອມໃນການເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ;
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2. ການອອກແບບເບືອ
້ ງຕົນ້ ສໍາລັບ ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ຂັນ້ ສຸ ດ
ທ ້າຍຂອງໂຄງການ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການເຊັນສັນຍາສໍາປະທານໂຄງການ ແລະ ກ່ ອນ
ດໍາເນີນການກໍ່ ສ້າງໂຄງການ.
ໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ ເທິງຫຼງັ ຄາ ຕ ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ຮອງການອອກແບບທາງດ້ານ ເຕັກນິກ
ໄຟຟ້າ ຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ລະບຸ ໄວ້ໃນມາດຕາ 33 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ.້
ມາດຕາ 11 ການ

, ນອກລະບົບ ແລະ ການກວດສອບອຸປະກອນ

ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ລະບົບໄຟຟ້າ, ຜະລິດ
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຮັບໃຊ້ຕນ
ົ ເອງ ຫຼ ື ບໍ່ ເຊື່ອມຕໍ່ ລະບົບຂອງໄຟຟ້າ (ເປັນລະບົບເອກະລາດ) ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ. ລະບົບອຸ ປະກອນ
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ກັບລະບົບໄຟຟ້າ ຕອ້ ງສອດຄ່ ອງກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັນຄົ
້ ງ ແລະ ຄວາມສະເຖຍລະພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າ.
ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຮ່ ວມກັບພາກສ່ ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ມີສດ
ິ ກວດສອບອຸ ປະກອນ
ໄຟຟ້າ ແລະ ການຕິດຕັງ້ . ຖ້າຜົນການກວດສອບ ເຫັນວ່າບໍ່ ຖືກຕ້ອງຕາມການອອກແບບລະອຽດຂະແໜງ
ການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ມີສດ
ິ ໃນການສັ່ງໃຫ ້ຜູພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການແກ ້ໄຂ,
ປັບປຸ ງ ຫຼ ື ປ່ຽນຖ່າຍອຸ ປະກອນໄຟຟ້າ, ສ່ ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂືນ
້ ຜູພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການເປັນຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບທັງ
ໝົດ.
ມາດຕາ 12

ການຕິດຕັງ້ ລະບົບອຸ ປະກອນຄວາມປອດໄພໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
ເຈົາຂອງ
້
ໂຄງການຕອ້ ງຕິດຕັງ້ ອຸ ປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸ ມລະບົບໄຟຟ້າຕາມມາດຕະຖານກ່ ຽວ

ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ ເພື່ອຫຼກ
ີ ລ້ຽງຜົນກະທົບທີ່
ອາດເກີດຂືນ
ຶ ້ ຕໍ່ ລະບົບໄຟຟ້າ, ຊີວດ
ິ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ.
ເຈົາຂອງໂຄງການຕ
້
ອ້ ງສ້າງລະບຽບຄວາມປອດໄພສະເພາະໂຄງການສົ່ງໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
ມາດຕາ 13 ລະບົບອຸປະກອນ
ເຈົາຂອງໂຄງການ
້
ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ລະບົບອຸ ປະກອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ມາຕິດຕັງ້ ເທິງໜ້າດິນ, ໜ້ານໍາ້ ຫຼ ື
ເທິງຫຼງັ ຄາ ຕ ້ອງສອດຄ່ ອງກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ

ຫຼ ື ຕາມ

ມາດຕະຖານກ່ ຽວກັບອຸ ປະກອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ.
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ຕອ້ ງໄດ້ນໍາສົ່ງຄຸ ນລັກສະນະທາງດ້ານເຕັກນິກ ຂອງອຸ ປະກອນ
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ໃຫ ້ແກ່ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອພິຈາລະນາຢັງ້ ຢືນດ້ານວິຊາການ.
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ພາກທີ III
ການຜະລິດໄຟ
ມາດຕາ 14

ເວັນ

ແສງຕາເວັນ
ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແມ່ ນກິດຈະການໜຶ່ງ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນ ມາດຕາ 6 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງ

ສະບັບນີ,້ ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແບ່ ງອອກເປັນ ສາມ ປະເພດ ຄື: ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່
ເປັນທຸລະກິດ, ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເພື່ອຮັບໃຊ້ຕນ
ົ ເອງ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດ
ຕັງ້ ຢູ່ ເທິງຫຼງັ ຄາ.

ໝວດທີ 1
ການຜະລິດ
ມາດຕາ 15 ທຸລະກິດ

ທີ່ເປັນທຸລະກິດ
ແສງຕາເວັນ

ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ເປັນ ທຸລະກິດ

ແມ່ ນທຸລະກິດຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ

ທີ່ໄດ້ສໍາ

ປະທານຈາກລັດຖະບານ ຊຶ່ງດໍາເນີນກິດຈະການ ກ່ ຽວກັບການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ເພື່ອເຊື່ອມເຂົາ້ ກັບ
ລະບົບໄຟຟ້າ.
ມາດຕາ 16 ການອານຸຍາດ

ການ

ແສງຕາເວັນ

ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ມີຈດ
ຸ ປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
ທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ເທີງໜ້າດິນ ຫຼ ື ໜ້ານໍາ້ ຕອ້ ງປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ຕອ້ ງຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ
ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຕໍ່ ຫອ້ ງການບໍລກ
ິ ານ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ.
ມາດຕາ 17

ການ
ຜູທ
້ ່ ຈະດໍ
ີ
າເນີນທຸລະກິດການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕ້ອງມີເງ່ ອື ນໄຂ ດັ່ງນີ:້

1.

ມີປະສົບການ ຫຼ ື ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ຊໍານານງານ ກ່ ຽວກັບກິດຈະການໄຟຟ້າ;

2.

ມີຖານະການເງ ິນທີ່ໝັນ້ ຄົງ, ແຫຼ່ ງທຶນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ;

3.

ເງ່ ອື ນໄຂທີ່ຈໍາເປັນທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 18

ແລະ
ລົງທຶນ
ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້

ເທິງໜ້າດິນ ຫຼ ື ໜ້ານໍາ້ ມີດ່ ງນີ
ັ :້
1.

ຄໍາຮ້ອງຂໍລງົ ທຶນໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້າ;

2.

ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການ ຂອງຜູດ
້ ໍາເນີນກິດຈະການ ຫຼ ື ບໍລສ
ິ ດ
ັ ;

3.

ສັນຍາຮ່ ວມທຸລະກິດ;

4. ໃບມອບສິດໃຫຜ້ ູ ຕ
້ າງໜ້າບັນດາຂາຮຸ ນ
້ /ຜູ ຖ
້ ືຮຸນ
້ ຂອງວິສາຫະກິດ , ໃນກໍລະນີບຸ ກຄົນດັ່ງກ່ າວບໍ່ ຢູ່
ໃນຕໍາແໜ່ງສູງສຸ ດຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ;
5.

ເອກະສານສະເໜີໂຄງການ;
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6.

ເອກະສານທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ.້

ມາດຕາ 19
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ຈະຂໍອະນຸຍາດ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ ຕອ້ ງໄດ້
ກະກຽມດັ່ງນີ:້
1

ກໍານົດພືນທີ
້ ່ ຂອງການສຶກສາ (ມີທ່າແຮງຄວາມເຂັມ
້ ຂຸ ນ
້ ຂອງແສງແດດ);

2

ກໍານົດເປົ າ້ ໝາຍຕະຫຼາດການຊື-້ ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ (ທັງພາຍໃນ ຫຼ ື ສົ່ງອອກໄປຕ່ າງປະເທດ);

3

ມີການຢັງ້ ຢືນແຜນທີ່ທາງດ້ານເຕັກນິກຈຸດທີ່ຕັງ້ ໂຄງການ ຈາກຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮ່ ;

4

ມີການຢັງ້ ຢືນ ແລະ ເຫັນດີຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຂັນ້ ທ ້ອງຖິ່ນ;

5

ມີການຢັງ້ ຢືນແຜນທີ່ ພືນ້ ທີ່ຂອງໂຄງການຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອບໍ່ ທັບຊ້ອນກັບໂຄງການພັດທະນາພືນ້ ຖານໂຄງລ່ າງອື່ນ;

6

ເອກະສານສະເໜີໂຄງການເບືອ້ ງຕົນ້ .
ສໍາລັບໂຄງການຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ ມ
້ ຄອງຂັນ
້ ສູນກາງ

ມອບໃຫ ້ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ,

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຂັນ້ ສູນກາງ ແລະ ທ ້ອງຖິ່ນ ລົງ
ກວດກາພືນ້ ທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ຂັ
ໍ ນ
້ ເທິງພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ .
ສໍາລັບໂຄງການຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ ມ
້ ຄອງຂັນ
້ ທ ້ອງຖິ່ນ ມອບໃຫ ້ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ

ລົງກວດກາພືນທີ
້ ່ ຕົວຈິງ

ແລະ ລາຍງານຕໍ່

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ .
ມາດຕາ 20 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ພາຍຫຼງັ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ ຫຼ ື ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫຼ ື ສັນຍາສໍາປະທານໂຄງການ ຜູ ້
ພັດທະນາໂຄງການຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕາມພັນທະທີ່ໄດ້ລະບຸ ໃນສັນຍາ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ມີດ່ ງນີ
ັ :້
1.

ໄລຍະປະຕິບັດຕາມພັນທະຕາມບົດທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ:
1)

ພາຍໃນ ສີ່ສິບຫ ້າວັນ ນັບແຕ່ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ ກັບລັດຖະບານ ເຈົາຂອງໂຄງການ
້
ຕອ້ ງແຈ ້ງຂໍມ
້ ູນ ກ່ ຽວກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີ່ປຶກສາ ທີ່ຈະດໍາເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃຫ ້ແກ່
ຂະແໜງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງການສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້;

2) ເຈົາຂອງໂຄງການ
້

ຕອ້ ງປະຕິບດ
ັ ຕາມຂອບເຂດໜາ້ ວຽກຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້

ແລະ ຕ້ອງເລີ່ມເຮັດວຽກພາຍໃນ ຫົກສິບ ວັນ ນັບແຕ່ມືເຊັ
້ ນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ;
3) ກ່ ອນຈະລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເຈົາຂອງໂຄງການ
້
ຕອ້ ງຂຽນໜັງສືສະເໜີ ຂໍອານຸຍາດ
ເຂົາ້ ພືນທີ
້ ່ ຕໍ່ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຊາບ ກ່ ອນລ່ ວງໜ້າ ສິບ ວັນລັດຖະການ;
4) ເຈົາຂອງໂຄງການ
້
ຕອ້ ງສົ່ງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ ້າຂອງໂຄງການທຸກໆ ສາມ ເດືອນໃຫ ້
ຂະແໜງ ການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເປັນປົກກະຕິ;
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5) ເຈົາຂອງໂຄງການ
້
ຕອ້ ງສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເບືອ
້ ງຕົນ້ ແລະ ການອອກແບບ
ໂຄງການຂັນ້ ພືນຖານ
້
ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງຕາມຂັນ້ ຕອນ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ ້າຍ ສອງ ຂອງຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ;້
6) ພາຍຫຼງັ ສໍາເລັດພັນທະ ຕາມກໍານົດໄວ້ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈແລ້ວ ເຈົາຂອງໂຄງການ
້
ຕອ້ ງລາຍງານຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະເໜີລດ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ ການເຈລະຈາສັນຍາ
ພັດທະນາໂຄງການຕາມຂັນ
້ ຕອນຕໍ່ ໄປ.
2. ໄລຍະປະຕິບັດຕາມສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ:
ເຈົາຂອງໂຄງການ
້
ຕອ້ ງ ສໍາເລັດເອກະສານ ດັ່ງນີ:້
1) ພາຍໃນ ຊາວ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ ວັນລົງລາຍເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ຜູ ພ
້ ດ
ັ ທະນາ
ໂຄງການຕອ້ ງນໍາສະເໜີແຜນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂນ
ັ ້ ສຸ ດທ ້າຍ

ຕໍ່ ຂະແໜງ

ການ

ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່;
2) ໂຄງການຂັນ້ ສູນກາງອະນຸຍາດ ຕ້ອງສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂນ
ັ ້ ສຸ ດທ ້າຍ ແລະ
ການອອກແບບເບືອ
້ ງຕົນຂອງໂຄງການ
້
ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່
ເພື່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ;
3) ໂຄງການຂັນ້ ທ ້ອງຖິ່ນອະນຸຍາດ ຕ ້ອງສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ ຂັນ້ ສຸ ດທ ້າຍ ແລະ
ການອອກແບບເບືອ
້ ງຕົນຂອງໂຄງການ
້
ແລະ ນໍາສະເໜີ ຕໍ່ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້
ແຂວງ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ. ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຕ້ອງນໍາສົ່ງບົດລາຍງານການ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂນ
ັ ້ ສຸ ດທ ້າຍ ແລະ ການອອກແບບເບືອ້ ງຕົນ້ ຕໍ່ ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອມີຄໍາເຫັນດ້ານວິຊາການກ່ ອນພິຈາລະນາ ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່ າວ;
4) ເຈົາຂອງໂຄງການຕ
້
ອ້ ງສໍາເລັດ ເອກະສານອື່ນທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈກ່ ຽວ
ກັບລາຄາໄຟຟ້າ, ສໍາເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ
ທໍາມະຊາດ, ການຢັງ້ ຢືນແຫຼ່ ງທຶນ, ການສ້າງຕັງ້ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ການົດໄວ້ໃນ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ເພື່ອກາ້ ວໄປສູ່ ການເຈລະຈາສັນຍາສໍາປະທານໂຄງການ.
3.

ປະທານໂຄງການ.
:
1) ການກໍ່ ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕອ້ ງສອດຄ່ ອງຕາມແບບ ແລະ ມາດຕະຖານ ຫຼ ື ຄຸ ນ
ລັກສະນະທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ຂນ
ັ ້ ສຸ ດທາ້ ຍ ແລະ ການ
ອອກແບບເບືອ
້ ງຕົນ
້ ທີ່ໄ ດ້ຮບ
ັ ຮອງ. ໃນກໍລະນີທ່ ມີ
ີ ຄວາມຈໍາເປັ ນດັດແປງ ຫຼ ື ດັດແກແ້ ບບ
ເຈົາ້ ຂອງໂຄງການຕອ
້ ງສະເໜີເຫດຜົນທີ່ຂໍດດ
ັ ແປງ ຫຼ ື ດັດແກ ້ ພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານ
ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນຂັນ
້
ສຸ ດທ ້າຍ;
2) ເຈົາ້ ຂອງໂຄງການຕອ
້ ງປະຕິບດ
ັ ຕາມພັນທະ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາສໍາປະທານຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ
ເພື່ ອຮັ ບ ປະກັນ ໃຫ ໄ້ ປຕາມແຜນເວລາການກໍ່ ສ້າ ງ , ມີຄຸ ນນະພາບ , ສອດຄ່ ອງຕາມ
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ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ
ທໍາມະຊາດ;
3) ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ລົງຕິດຕາມ
ກວດກາການກໍ່ ສ້າງຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ອງ ກ່ ອນອອກໃບຢັ ງ້ ຢືນການສໍາເລັດໂຄງການ.
4.
ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບໍາລຸ ງຮັກສາ ຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມແຜນການ, ຄຸ ນລັກສະນະ, ມາດຕະຖານ
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ລວມທັງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ແກ ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ
ແລະ ທໍາມະຊາດ ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງຕາມສັນຍາສໍາປະທານ.
ໃນກໍລະນີເຈົາ້ ຂອງໂຄງການ ບໍ່ ປະຕິບດ
ັ ຕາມແບບ, ແຜນການ, ຄຸ ນລັກສະນະ ແລະ ມາດຕະຖານ
ເຕັກນິກ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຕອ້ ງແຈ ້ງໃຫ ້ເຈົາຂອງໂຄງການຮັ
້
ບຊາບ ເພື່ອແກ ້ໄຂໃຫ ້ທັນຕາມ
ເວລາທີ່ກໍາ ນົດ ໄວ້. ຖ້າ ກໍລ ະນີເ ຈົາ້ ຂອງໂຄງການ ບໍ່ ສາມາດແກ ໄ້ ຂທັນ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ ຂະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ກໍານົດໃຫ ້ ໂຄງການຈະຖືກສັ່ງໂຈະ ຫຼ ື ຖືກຍົກເລີກສັນຍາສໍາປະທານ.
ມາດຕາ 21 ການລາຍງານ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕ້ອງລາຍງານຄວາມ
ຄືບໜາ້ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຕາມພັນທະຂອງສັນຍາ, ປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາ ຫົກ ເດືອນ ແລະ ປະຈາ
ປີ ໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ມາດຕາ 22 ລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຕືອນໄພ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ມີການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕອ້ ງກໍານົດແຜນການ
ຮັບຮອງເຫດການສຸ ກເສີນ ທີ່ອາດເກີດຂືນ້ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕອ້ ງຕິດຕັງ້ ລະບົບເຕືອນໄພລ່ ວງໜ ້າ
ເພື່ອຫຼກ
ີ ລ້ຽງການເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະກະທົບຕໍ່ ການຜະລິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໝວດທີ 2
ການຜະລິດ
ມາດຕາ 23

ແສງຕາເວັນ
ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຮັບໃຊ້ຕນ
ົ ເອງ

ແມ່ ນກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າ

ເພື່ອຕອບສະໜອງ

ໄຟຟ້າເຂົາ້ ໃນກິດຈະການຂອງຕົນເອງໂດຍທີ່ບໍ່ ໄດ້ເຊື່ອມເຂົາ້ ກັບລະບົບໄຟຟ້າ.
ມາດຕາ 24 ການ

ແສງຕາເວັນ

ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ມີຈດ
ຸ ປະສົງດໍາເນີນກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່
ຕິດຕັງ້ ຢູ່ ເທິງໜ້າດິນ ຫຼ ື ໜ້ານໍາ້ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຕນ
ົ ເອງ ຕອ້ ງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າ ຈາກ
ລັດຖະບານ ຕາມກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ:້
1.

ລັດຖະບານ ບໍ່ ສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ ້ໄດ້;

2.

ລັດຖະບານ ມີຂໍຈ້ າໍ ກັດໃນການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕອ້ ງການທັງໝົດ.
14

ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເທິງໜ້າດິນ ຫຼ ື ເທິງໜ້ານໍາ້ ເພື່ອຜະລິດຮັບໃຊ້ໃຫ ້ແກ່ ພາກກະສິກາໍ ,
ຊົນລະປະທານ, ອຸ ດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ເຂດຊົນນະບົດຫ່ າງໄກສອກຫຼກ
ີ ທີ່ບໍ່ ເຊື່ອມຕໍ່ ເຂົາ້ ກັບລະບົບ ຫຼ ື
ບໍ່ ໄດ້ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ ້ກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ແຕ່ ສິບກິໂລວັດລົງມາ ບໍ່ ຈໍາເປັນ
ຕອ້ ງຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນຈາກພາກລັດ, ແຕ່ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ໃຫ ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງ ລາວ
, ລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ຕ ້ອງໄດ້ສະເໜີຕໍ່ຫ ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອ
ກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ກ່ ອນເປີ ດການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່ າວ. ຖ້າໃນກໍລະນີກາໍ ລັງຕິດ
ຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ສິບ ກິໂລວັດ ຂືນ້ ໄປ ແມ່ ນປະຕິບດ
ັ ຕາມຂັນ
້ ຕອນຂອງກົດໝາຍໄຟຟ້າ.
ມາດຕາ 25
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ຈະຂໍອະນຸຍາດ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ ຕອ້ ງໄດ້
ກະກຽມດັ່ງນີ:້
1.

ກໍານົດພືນທີ
້ ່ ຂອງການສຶກສາ (ມີທ່າແຮງຄວາມເຂັມ
້ ຂຸ ນ
້ ຂອງແສງແດດ);

2.

ມີການຢັງ້ ຢືນແຜນທີ່ທາງດ້ານເຕັກນິກຈຸດທີ່ຕັງ້ ໂຄງການ ຈາກຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮ່ ;

3.

ມີການຢັງ້ ຢືນ ແລະ ເຫັນດີຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຂັນ້ ທ ້ອງຖິ່ນ;

4.

ມີການຢັງ້ ຢືນແຜນທີ່ ພືນທີ
້ ່ ຂອງໂຄງການຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັນ້ ແຂວງ ເພື່ອບໍ່ ທັບຊ້ອນກັບໂຄງການພັດທະນາພືນ້ ຖານໂຄງລ່ າງອື່ນ;

5.

ເອກະສານລາຍງານສະເໜີໂຄງການ.

ສໍາລັບໂຄງການຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ ມ
້ ຄອງຂັນ
້ ສູນກາງ

ມອບໃຫ ້ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ,

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຂັນ້ ສູນກາງ ແລະ ທ ້ອງຖິ່ນ ລົງ
ກວດກາພືນ້ ທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ຂັ
ໍ ນ
້ ເທິງພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ .
ສໍາລັບໂຄງການຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ ມ
້ ຄອງຂັນ
້ ທ ້ອງຖິ່ນ ມອບໃຫ ້ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ

ລົງກວດກາພືນທີ
້ ່ ຕົວຈິງ ແລະ ລາຍງານຕໍ່

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ພິຈາລະນາອະນຸມດ
ັ .

ໝວດທີ 3
ການຜະລິດ
ມາດຕາ 26

ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ

ແສງຕາເວັນ ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ
ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ເທິງຫຼງັ ຄາ ແມ່ ນການຜະລິດໄຟຟ້າຮັບໃຊ້ຕນ
ົ ເອງ ຫຼ ື ເຊື່ອມຕໍ່

ກັບລະບົບໄຟຟ້າ.
ມາດຕາ 27 ການອະນຸຍາດລົງທຶນ

ແສງຕາເວັນ ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ

ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ມີຈດ
ຸ ປະສົງຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ ເທິງຫຼງັ ຄາ
ຕອ້ ງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າ

ຈາກລັດຖະບານ ຕາມກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍ

ໄຟຟ້າ.
15

ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ເທິງຫຼງັ ຄາ ທີ່ມີຄວາມຕອ້ ງການໄຟຟ້າສູງກວ່າໜຶ່ງພັນ ກິໂລ
ວັດ ຂຶນ້ ໄປ ແມ່ ນອະນຸຍາດໃຫ ້ຕິດຕັງ້ ບໍ່ ເກີນ ຫ ້າສິບ ສ່ ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ຫຼາຍກວ່ າ ໜຶ່ງ
ພັນ ກິໂລວັດ.
ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ເທິງຫຼງັ ຄາ ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ແຕ່ ສິບ ກິໂລວັດລົງມາ ບໍ່ ຈໍາເປັນ
ຕອ້ ງຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນຈາກພາກລັດ, ແຕ່ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ໃຫ ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງ ລາວ
,

ລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ຕ ້ອງໄດ້ສະເໜີຕໍ່ຫ ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອ

ກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ກ່ ອນເປີ ດການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່ າວ.
ມາດຕາ 28

ອງ ແລະ

ທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ

ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຂໍລງົ ທຶນ ຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ເທິງຫຼງັ ຄາ ມີດ່ ງນີ
ັ :້
1.

ຄໍາຮ້ອງຂໍລງົ ທຶນຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕາມແບບຟອມ;

2.

ປະຫວັດ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ ຂ
້ ໍດໍາເນີນກິດຈະການ ແລະ ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ເໝົາຕິດຕັງ້ ;

3.

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສໍາລັບກໍລະນີເປັນນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ;

4.

ເອກະສານຮັບຮອງ ຈາກຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກ່ ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງຕຶກອາຄານ ລວມທັງນໍາ້ ໜັກເພີ່ມຈາກອຸ ປະກອນລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;

5.

ຂໍມ
້ ນ
ູ ທາງດ້ານເຕັກນິກ.

ມາດຕາ 29 ບົດ
ການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ເທິງຫຼງັ ຄາ ໃຫ ້ດໍາເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ດັ່ງນີ:້
1.

ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຫຼາຍກວ່ າ ສິບ ກິໂລວັດ ຫາ ສອງຮ້ອຍຫ ້າສິບ ກິໂລວັດ
ຕອ້ ງສ້າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບືອ
້ ງຕົນ;
້

2.

ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຫຼາຍກວ່າ ສອງຮ້ອຍຫ ້າສິບ ກິໂລວັດ ຕອ້ ງສ້າງບົດລາຍງານ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບືອ້ ງຕົນ້ ແລະ ຂັນ້ ສຸ ດທ ້າຍ.

ມາດຕາ 30

ເບຶ້ອງຕົ້ນ
ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບືອ
້ ງຕົນ້ ປະກອບມີເນືອໃນ
້
ດັ່ງນີ:້

1.

ກໍານົດຈຸດທີ່ຕັງ້ ໂຄງການ;

2.

ໂຄງສ້າງຂອງຫຼງັ ຄາ ຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການຢັງ້ ຢືນຈາກ ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ;

3.

ເກັບກໍາ ຂໍມ
້ ນ
ູ ຄວາມເຂັມ
້ ຂຸ ນ
້ ແສງແດດ ແລະ ຄວາມໄວລົມ;

4.

ການອອກແບບຂັນ້ ພືນຖານຂອງໂຄງການ;
້

5.

ຄາດຄະເນມູນຄ່າລວມໂຄງການ ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ ເປັນຕົນ້ ຕົນ້ ທຶນການຜະລິດ
ຕໍ່ ຫົວໜ່ ວຍລາຄາ, ຜົນຕອບແທນດ້ານການເງ ິນ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ;

6.

ສຶກສາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ , ລະບົບສາຍຈໍາໜ່າຍ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ;

7.

ແຜນດໍາເນີນການຜະລິດ, ຈໍາໜ່າຍ, ການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸ ມ
້ ຄອງກິດຈະການ ລວມທັງກໍານົດແຜນ
ວຽກ ແລະ ເວລາ;

8.

ຫຼ ື ຕາມເນືອໃນ
້
ທີ່ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ກໍານົດໃຫ ້.
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ໃຫ ້ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ກໍານົດຂອບເຂດໜ້າວຽກການສຶກສາ ກ່ ຽວກັບບົດລາຍງານ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບືອ້ ງຕົນ້ ຂອງກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ຕິດຕັງ້ ເທິງຫຼງັ ຄາ.
ມາດຕາ 31
ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂນ
ັ ້ ສຸ ດທ ້າຍ ມີເນືອ້ ໃນທີ່ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍບົດລາຍງານ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເບືອ
້ ງຕົນ້ ທີ່ໄດ້ຖກ
ື ຮັບຮອງ ພ້ອມທັງສ້າງບົດລາຍງານການອອກແບບເບືອ
້ ງຕົນ້
ປະກອບເຂົາ້ ນໍາ.
ມາດຕາ 32 ການຮັບຮອງບົ
ເຈົາຂອງກິ
້
ດຈະການຕ ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບືອ້ ງຕົນ້

ໃຫ ້ຂະແໜງການ

ພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພາຍໃນ ເກົາສິ
້ ບ ວັນ ກ່ ອນໝົດອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ. ສໍາລັບບົດລາຍງານ
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂນສຸ
ັ ້ ດທ ້າຍ ຕ ້ອງສົ່ງໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງ ກ່ ອນການເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ.
ຖ້າບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫາກມີເນືອ້ ໃນຄົບຖ້ວນ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຈະອອກ
ໃບຢັ ງ້ ຢືນ ຫຼ ື ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່ າວພາຍໃນ ຫົກສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ຮບ
ັ ບົດລາຍງານ ແລະ
ເອກະສານກ່ ຽວຂ້ອງຄົບຖ້ວນແລ້ວ. ກໍລະນີໄດ້ຮບ
ັ ຄໍາເຫັນກ່ ຽວກັບບົດລາຍງານ, ຜູພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການຕ້ອງ
ປັບປຸ ງບົດລາຍງານ ແລະ ສົ່ງໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພາຍໃນ ຫົກສິບ ວັນ ນັບແຕ່ ວັນທີໄດ້
ຮັບຄໍາເຫັນ ຈາກຂະແໜງການດັ່ງກ່ າວ.
ການຢັງ້ ຢືນ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
1)

ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບືອ
້ ງຕົນ້ ສໍາລັບກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່
ຕິດຕັງ້ ເທິງຫຼງັ ຄາ ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ຫຼາຍກວ່ າ ສິບ ກິໂລວັດ ຫາ ສອງຮ້ອຍຫ ້າສິບ ກິໂລວັດ ແມ່ ນ
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເປັນຜູພ
້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ ໂດຍການເຫັນດີທາງດ້ານວິຊາການ
ຈາກ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ;

2) ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບືອ
້ ງຕົນ້ ແລະ ຂັນ
້ ສຸ ດທ ້າຍ ສໍາລັບກິດຈະການຜະລິດ
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ເທິງຫຼງັ ຄາ ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ແຕ່ ຫຼາຍກວ່າ ສອງຮ້ອຍຫ ້າສິບ ກິໂລວັດ
ແມ່ ນ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ເປັນຜູພ
້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ.
ມາດຕາ 33 ການຮັບຮອງການອອກແບບໂຄງການ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ມີຈດ
ຸ ປະສົງຢາກຕິດຕັງ້ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເທິງຫຼງັ ຄາ ຕ ້ອງໄດ້
ຮັບການຢັງ້ ຢືນການອອກແບບທາງດ້ານໄຟຟ້າຈາກຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ດັ່ງຕາຕະລາງ ລຸ່ ມນີ:້
1)

ການອອກແບບຂັນ້ ພືນຖານ
້
ສໍາລັບກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ເທິງຫຼງັ ຄາ ທີ່ມີ
ກໍາລັງຕິດຕັງ້ ຫຼາຍກວ່ າ ສິບ ກິໂລວັດ ຫາ ສອງຮ້ອຍຫ ້າສິບ ກິໂລວັດ ແມ່ ນພະແນກ ພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເປັນຜູພ
້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ ໂດຍການເຫັນດີທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມ
ພະລັງງານທົດແທນ;

17

2) ການອອກແບບ ຂັນ້ ພືນຖານ
້
ແລະ ການອອກແບບເບືອ
້ ງຕົນ້ ສໍາລັບກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າ
ແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ເທິງຫຼງັ ຄາ ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ຫຼາຍກວ່າ ສອງຮ້ອຍຫ ້າສິບ ກິໂລວັດ ແມ່ ນ ສະ
ຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ເປັນຜູພ
້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ.
ມາດຕາ 34
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ກ່ ອນເປີ ດການນໍາໃຊ້ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຕ້ອງປະສານສົມທົບ
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກ ໂດຍໃຫ ້ສອດຄ່ ອງກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າ
ຂອງ ລາວ.
ພາຍຫຼງັ ສໍາເລັດການຕິດຕັງ້ ລະບົບໄຟຟ້າແສງເວັນ ຜູປ້ ະກອບການຕ້ອງນໍາສະເໜີຫາ ຂະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ລົງກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອຢັງ້ ຢືນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜົນສໍາ
ເລັດການກໍ່ ສ້າງ.

ພາກທີ IV
ແລະ ການເງິນ
ໝວດທີ 1
ຂັ້ນຕອນການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ
ແລະ ການເງິນ
ມາດຕາ 35

ແລະ

ການເງິີນ
ບຸ ກຄົນ , ນິຕ ິບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ດໍ າເນີນ ການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ດາ້ ນເຕັກ ນິກ ແລະ
ການເງ ນີິ ຂອງໂຄງການຜະລິດ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕ ອ
້ ງສະເໜີຂໍ ການຢັ ້ງຢື ນຈາກຂະແໜງການພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ໂດຍປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ:້
1. ກໍານົດຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ ໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່
ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ກ່ ອນດໍາເນີນການສຶກສາໃນຂັນ
້ ຕອນຕໍ່ ໄປ;
2. ບົດ ລາຍງານສຶກ ສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ດ າ້ ນເຕັກ ນິກ ແລະ ການເງ ນ
ິ ຕ້ອ ງຍື່ນໃຫ ຂ
້ ະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອຄົນ
້ ຄວ້າ , ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຕາມແຕ່ ລະໄລຍະ (ຂັນ
້ ຕົນ
້ ແລະ
ຂັນ້ ສຸ ດທ ້າຍ).
ບົດລາຍງານສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ດາ້ ນເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາ
ເວັນ ທີ່ຈະຍື່ນຫາ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ປະກອບມີຄ:ື
1. ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັງ້ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ລົງມາ ໃຫຍ້ ່ ນບົ
ື ດລາຍ
ງານສໍາເນົາ ຈໍານວນ ຫາ້ ສະບັບທີ່ເປັ ນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ພ້ອມດ້ວຍບົດລາຍງານທີ່ເປັ ນ ເອ
ເລັກໂຕນິກຟາຍ ໜຶ່ງ ສະບັບ;
2. ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ຫາ ຫ ້າພັນ

ກິ

ໂລວັດ ໃຫຍ
້ ່ ນບົ
ື ດ ລາຍງານທີ່ເປັ ນ ພາສາອັງກິດ ພ້ອ ມດ້ວ ຍບົດສະຫຼຸບ ສັງລວມໂດຍຫຍໍ ້ ທີ່ເປັ ນ
ພາສາລາວ ຈໍານວນ ຫ ້າ ສະບັບ ແລະ ໜຶ່ງ ສະບັບ ທີ່ເປັ ນ ເອເລັກໂຕນິກຟາຍ;
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3. ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ຫາ້ ພັນ ກິໂລວັດຂືນ
້ ໄປແມ່ ນຕອ້ ງ
ຍື່ນບົດ ລາຍງານທີ່ເປັ ນ ພາສາອັງ ກິດ ພ້ອ ມດ້ວ ຍບົດ ສະຫຼຸບ ສັງລວມໂດຍຫຍໍ ້ ທີ່ເປັ ນພາສາລາວ
ຈໍານວນ ຫ ້າ ສະບັບ ແລະ ໜຶ່ງ ສະບັບ ທີ່ເປັ ນ ເອເລັກໂຕນິກຟາຍ.
ມາດຕາ 36 ບົດ

ນ

ບົດລາຍງານສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາ
ເວັນ ທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ຫຼ ື ໜ້ານໍາ້ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ ້ (ແຕ່ບໍ່ ຈໍາກັດ):
1.

ກໍານົດຈຸດທີ່ຕັງ້ ກິດຈະການ;

2. ສໍາຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ກິດຈະການ;
3. ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານທໍລະນີສາດ ສໍາລັບກໍລະນີຕດ
ິ ຕັງ້ ເທິງໜ້າດິນ;
4. ການສໍາຫຼວດລະດັບນໍາ້ ຕໍ່ າສຸ ດ ແລະ ສູງສຸ ດ ສໍາລັບກໍລະນີຕດ
ິ ຕັງ້ ເທິງີ ໜ້ານໍາ້ ;
5. ເກັບກໍາ ຂໍມ
້ ນ
ູ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການອອກແບບກິດຈະການ: ຄວາມເຂັມ
້ ຂຸ ນ້ ຂອງ
ແສງແດດ, ຄວາມໄວລົມ, ປະລິມານນໍາ້ ຝົນ ແລະ ອື່ນໆ;
6. ການອອກແບບຂັນ້ ພືນຖານຂອງກິ
້
ດຈະການ;
7. ຄາດຄະເນມູນຄ່າລວມໂຄງການ

ລວມທັງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ ລະໜ ້າວຽກ

(Breakdowm

cost), ຕົນ້ ທຶນການຜະລິດຕໍ່ ຫົວໜ່ ວຍລາຄາ (Unit Cost), ຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດ,
ການເງ ິນ, ຜົນປະ ໂຫຍດທີ່ລັດຖະບານຈະໄດ້ຮບ
ັ ແລະ ການວິເຄາະຄວາມສ່ ຽງ;
8. ສຶກສາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ , ລະບົບສາຍຈໍາໜ່າຍ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່ າງປະເທດ;
9. ການສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ ລະບົບສາຍຈໍາໜ່າຍ

ແລະ ສາຍສົ່ງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ ພະລັງງານໄຟຟ້າ

ແສງຕາເວັນໂດຍຕອ້ ງຮັບປະກັນລະບົບການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ ້ມີຄວາມສະເຖຍລະພາບຂອງ
ລະບົບ ຢ່າງໜ້ອຍ ສິບຫ ້າ ສ່ ວນຮ້ອຍ ຂອງກໍາລັງຕິດຕັງ້ ;
10. ແຜນດໍາເນີນການຜະລິດ,

ຈໍາໜ່າຍ,

ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ

ແລະ ການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸ ມ
້ ຄອງ

ກິດຈະການ ລວມທັງກໍານົດແຜນວຽກ ແລະ ເວລາ;
11.

ມີເນືອ້ ໃນອື່ນໆຕາມກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ ້າຍສອງ.

ມາດຕາ 37 ການ
ການຕິດຕັງ້ ຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕອ້ ງສອດຄ່ອງກັບມາດຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ, ລະບຽບ
ການເຊື່ອມຕໍ່ ຂອງ
ໍ
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງອຸ ປະກອນ, ວັດສະດຸ ແລະ ການຕິດຕັງ້
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ອຸ ປະກອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕອ້ ງຜ່ານການທົດສອບດ້ານເຕັກນິກ
ຈາກອົງການສາກົນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ຫຼ ື ຜ່ານຂະບວນການທົດສອບຄຸ ນ ນະພາບ ທີ່ມີການເຂົາ້ ຮ່ ວມຂອງ ຂະແໜ
ງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 38

ຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງ
ຂັນ້ ຕອນການຮັບຮອງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກິດຈະການມີ ດັ່ງນີ:້
19

1)

ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ລົງມາ ແມ່ ນຫ ້ອງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ ເມືອງ ເປັນຜູພ
້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ ໂດຍການເຫັນດີທາງດ້ານວິຊາການ
ຈາກ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ ແຂວງ;

2) ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ຫາ ຫ ້າພັນ ກິໂລ
ວັດ ແມ່ ນພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ ແຂວງ ເປັນຜູພ້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ ໂດຍການເຫັນດີ
ທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ;
3) ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູງກວ່າ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ ຂືນ້ ໄປ ແມ່ ນ ສະ
ຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ເປັນຜູພ
້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ.
1.
ເຈົາຂອງກິ
້
ດຈະການຕ ້ອງຍື່ນ

ຮ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ເບືອ້ ງຕົນ້

ໃຫ ້ຂະແໜງ

ການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພາຍໃນ ເກົາສິ
້ ບ ວັນ ກ່ ອນໝົດອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ ແລະ ເນືອ້ ໃນຂອງ
ບົດສຶກສາ ຕອ້ ງກວມເອົາທຸກເນືອ້ ໃນທີ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນຂອບເຂດໜ້າວຽກ ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ເບືອ
້ ງຕົນ;
້
ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຈະອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ຫຼ ື ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່ າວພາຍໃນ
ຫົກສິບ
ີ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ຮບ
ັ ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານກ່ ຽວຂ້ອງຄົບຖ້ວນແລ້ວ. ກໍລະນີໄດ້ຮບ
ັ ຄໍາ
ເຫັນກ່ ຽວກັບບົດລາຍງານ ຜູພ
້ ດ
ັ ທະນາໂຄງການຕ້ອງປັບປຸ ງບົດລາຍງານ ແລະ ສົ່ງໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພາຍໃນ ຫົກສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ຮບ
ັ ຄໍາເຫັນ ຈາກຂະແໜງການດັ່ງກ່ າວ.
2.

ທາ

ແລະ

ການເງິນ
ເຈົາຂອງກິ
້
ດຈະການຕ ້ອງຍື່ນ ເອກະສານການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ເງ ິນ ໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ກ່ ອນການເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ.

ໝວດທີ 2
ການຮັບຮອງເອກະສານການອອກແບບ
ມາດຕາ 39 ຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງ ການອອກແບບ
ການອອກແບບກິດ ຈະການຜະລິດໄຟຟ້າ ແສງຕາເວັນ ຕ້ອ ງຜ່ ານການຮັບ ຮອງຈາກຂະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຕາມຂັນ
້ ຕອນດັ່ງນີ:້
1. ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ລົງມາ ແມ່ ນຫ ້ອງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ ເມືອງ ເປັນຜູ ພ
້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ ໂດຍການເຫັນດີທາງດ້ານວິຊາການຈາກ
ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ
້ ແຂວງ;
2. ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ຫາ ຫ ້າພັນ ກິໂລ
ວັດ ແມ່ ນພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ້ ແຂວງ ເປັນຜູພ
້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ ໂດຍການເຫັນດີ
ທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ;
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3. ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູງກວ່າ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ ຂືນ້ ໄປ ແມ່ ນ ສະ
ຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ເປັນຜູພ
້ ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ.
ມາດຕາ 40 ການຮັບຮອງເອກະສານການອອກແບບຂັ້ນພື້ນຖານ
ເຈົາຂອງກິ
້
ດຈະການຕ ້ອງຍື່ນ ເອກະສານການອອກແບບຂັນ້ ພືນຖານ
້
ພາຍໃນ ສາມ ເດືອນ ກ່ ອນໝົດ
ອາຍຸ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ ເພື່ອໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ.
ມາດຕາ 41 ການຮັບຮອງເອກະສານອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ
ເຈົາຂອງກິ
້
ດຈະການຕ ້ອງຍື່ນ ເອກະສານການອອກແບບເບືອ້ ງຕົນ
້ ເພື່ອໃຫ ້ຂະແໜງການພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເພື່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ກ່ ອນການເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ.

ໝວດທີ 3

ມາດຕາ 42 ການ
ການອະນຸຍາດດໍາເນີນງານ ປະກອບມີ ສອງ ຂັນ້ ຕອນ ດັ່ງນີ:້
1.

ຢັງ້ ຢືນການເຊື່ອມຕໍ່ ກັບລະບົບ.

2.

ການຢັງ້ ຢືນຜົນສໍາເລັດຂອງກິດຈະການ.

ມາດຕາ 43

ລະບົບ
ພາຍຫຼງັ ການລົງກວດກາ ບັນດາອຸ ປະກອນ ແລະ ການຕິດຕັງ້ ລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ໂດຍສອດຄ່ອງ

ກັບມາດຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ ແລະ ຢັງ້ ຢືນການເຊື່ອມຕໍ່ ຈາກຜູຮ້ ບ
ັ ຊື.້
ມາດຕາ 44
ພາຍຫຼງັ ສໍາເລັດການຕິດຕັງ້ ລະບົບໄຟຟ້າແສງເວັນ ຜູປ້ ະກອບການຕ້ອງນໍາສະເໜີຫາ ຂະແໜງການ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ລົງກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອຢັງ້ ຢືນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜົນສໍາ
ເລັດການກໍ່ ສ້າງ.

ພາກທີ V
ການຊື້-ຂາຍ
ມາດຕາ 45 ການຊື້-ຂາຍ
ການຊື-້ ຂາຍ ໄຟຟ້າຈາກຜູຜ
້ ະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
1. ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນ ມີ
ຈຸດປະສົງເຊື່ອມຕໍ່ ເຂົາ້ ກັບລະບົບຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສາຍສົ່ງ ຕອ້ ງປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ
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ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕອ້ ງມີລະບົບເກັບພະລັງງານ ຢ່າງໜ້ອຍ ສິບຫ ້າສ່ ວນຮ້ອຍ
ຂອງກໍາລັງຕິດຕັງ້ ທັງໝົດ;
2. ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນມີ
ຈຸດປະສົງຂາຍໃຫ ້ພາກສ່ວນອື່ນໃນເຂດພືນທີ
້ ່ ໂຄງການທີ່ບໍ່ ມີລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ

(ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸ

ໄວ້ໃນກົດ ໝາຍວ່ າດ້ວຍໄຟຟ້າ). ການຊື-້ ຂາຍ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນບົນພືນ້ ຖານການເຈລະຈາກັນ
ລະຫວ່າງ ຜູຊ້ ື ້ ແລະ ຜູຂ້ າຍ ແລະ ຕອ້ ງໄດ້ຮບ
ັ ການຢັງ້ ຢືນຈາກຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ;
3. ໃນກໍລະນີ, ມີການປ່ຽນແປງຂໍມ
້ ນ
ູ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ເປັນຕົນ້ ກໍາລັງຕິດຕັງ້ , ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ອື່ນໆ
ພາຍຫຼງັ ທີ່ມີບດ
ົ ບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈກ່ ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າ,

ຜູ ຂ້ າຍໄຟຟ້າຕ້ອງເຈລະຈາກັບຜູຊ້ ຄ
ື້ ນ
ື

ກ່ ອນການລົງນາມສັນຍາຊື-້ ຂາຍ ໄຟຟ້າ ບົນພືນຖານການເຫັ
້
ນດີຈາກຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ
ບໍ່ ແຮ່ .
ມາດຕາ 46

ໃນການເຊື່ອມ ແລະ ກວດກາອຸປະກອນ
ບຸ ກຄົນ , ນິຕ ິບຸ ກຄົນ ຫຼ ື ອົງ ການຈັດ ຕັງ້ ທີ່ມີຈ ຸດ ປະສົງ ຕ ອ
້ ງການເຊື່ອມຕໍ່ ເຂົາ້ ກັບ ລະບົບ ຕ ອ
້ ງ

ຮັບ ຜິດ ຊອບຕໍ່ ຄ່ າໃຊ້ຈ່ າຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ກັບ ລະບົບ , ຄ່ າກວດກາອຸ ປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຕິດ ພັນ ກັບ
ກິດຈະການດັ່ງກ່ າວ ລວມຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ ້ແກ່ ນັກວິຊາການ ຂອງພາກລັດທີ່ເຂົາ້ ຮ່ວມ ຂະບວນການກວດກາ
ແລະ ທົດສອບລະບົບ.

ພາກທີ VI
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ ຜະລິດ
ມາດຕາ 47 ສິດ
ສິດຂອງຜູ ປ
້ ະກອບການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ.້
1. ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ດໍາເນີນການຜະລິດໃຫ ້ສອດຄ່ ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວ
ຂ້ອງຂອງ ສປປລາວ;
2. ເຊົ່າຫຼສ
ື ໍາປະທານເນືອ້ ທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ ເໝາະແກ່ ການປູກພືດກະສິກາໍ ເພື່ອກໍ່ ສ້າງໂຮງງານສໍາລັບການຜະລິດ
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;
3. ໄດ້ຮບ
ັ ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການດໍາເນີນກິດຈະການ;
4. ຜູປ້ ະກອບການມີສດ
ິ ບໍລຫ
ິ ານຈັດການກິດຈະການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼ ື ຈ ້າງບຸ ກຄົນອື່ນ
ມາບໍລຫ
ິ ານຈັດການແທນກໍ່ ໄດ້;
5. ໄດ້ຮບ
ັ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
6. ສະເໜີຂໍຕໍ່ອາຍຸ ການສໍາປະທານ ຫຼ ື ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ໂອນຫຼມ
ື ອບທຸລະກິດໃຫ ້ຜູອ້ ່ ນຕາມການເຫັ
ື
ນ
ດີຂອງລັດຖະບານ;
7. ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນໍາເຂົາ້ ວັດຖຸ ອຸປະກອນເພື່ອມາ
ຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຕາມທີ່ຕົນໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ;
8. ຍົກເວັນ້ ແລະ/ຫຼ ື ຫຼຸດຜ່ອນພາສີບນ
ັ ດາອຸ ປະກອນ ທີ່ຈະນໍາມາຕິດຕັງ້ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ອື່ນໆ
ຕາມທີ່ລະບຸ ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
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9. ນໍາໃຊ້ສດ
ິ ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 48
ພັນທະຂອງຜູ ປ
້ ະກອບການມີດ່ ງລຸ່
ັ ມນີ:້
1. ດໍາເນີນກິດຈະການໃຫ ້ຖືກຕອ້ ງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມທີ່ໃບອະນຸຍາດໄດ້ກາໍ ນົດໃຫ ້;
2. ດໍາເນີນ
ິ ກິດຈະການໄຟຟ້າ ໃຫ ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ;
3. ເສຍອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ , ອາກອນກໍາໄລ, ອາກອນແຮງງານ-ເງນເດື
ີິ ອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ
ໃຫ ້ລັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
4. ລາຍງານ ຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ດໍາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ ໃຫພ້ າກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ
ຢ່າງໜ້ອຍ ປີ ລະ ໜຶ່ງ ຄັງ້ ;
5. ຈ່ າຍຄ່ າເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນີການດໍາເນີນກິດຈະການຂອງຕົນ ຫາກກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫແ້ ກ່ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ຊີວດ
ິ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອື່ນ;
6. ປະຕິບດ
ັ ພັນທະອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ;
7. ປະຕິບດ
ັ ຕາມສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ລະບຸ ໃວ້ໃນລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 49 ສິດ ແລະ
ຜູໃ້ ຫ ້ບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານວິຊາການ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ ທ
້ າງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຕອ້ ງມີປະສົບການ ໃນການ
ປະຕິບດ
ັ ໜ ້າທີ່ວຽກງານມາກ່ ອນເຊັ່ນ: ມີປະສົບການໃນການຕິດຕັງ້ ໄຟຟ້າ, ການບໍາລຸ ງຮັກສາ, ການກວດກາ,
ການສ້ອມແປງ, ການໃຫ ້ຄໍາປຶກສາ ກ່ ຽວກັບອຸ ປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສ້າງດ້ານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ໃຫ ້ແກ່
ຜູ ຊ້ ມ
ົ ໃຊ້ ແລະ ຜູສ້ ະໜອງໄຟຟ້າ.

ພາກທີ VII
ການ
ມາດຕາ 50 ອົງການ

ຄອງ ແລະ ກວດກາກິດຈະການ

ແສງຕາເວັນ

ຄອງ ວຽກງ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ເປັນຜູຄ
້ ຸມ
້ ຄອງວຽກງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເອກະ
ພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ ້ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ເປັນຜູຮ
້ ບ
ັ ຜິດຊອບໂດຍ
ກົງ ແລະ ເປັນເຈົາການປະສານສົ
້
ມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ອົງການຄຸ ມ
້ ຄອງວຽກງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ປະກອບດ້ວຍ:
1.

ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ;

2.

ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ
້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;

3.

ຫ ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຂັນ
້ ເມືອງ.

ມາດຕາ 51
1.

ແລະ ສິດ ຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ
ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ອອກຂໍກ
້ ໍານົດສະເພາະ
ຂອບເຂດໜ້າວຽກສໍາລັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ;

2.

ຄົນ້ ຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;
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3.

ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ ້ອງຖິ່ນລົງກວດກາພືນທີ
້ ່ ຕົວຈິງ ແລະ
ພິຈາລະນາອອກໃບຢັງ້ ຢືນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການຂອງພືນ້ ທີ່ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການ
ສຶກສາໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ ຂືນ້ ໄປ;

4.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ບົດສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ຂນ
ັ ້ ຕົນ້ ແລະ ຂັນ້ ສຸ ດທ ້າຍ ໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ ຂືນ້ ໄປ;

5.

ກວດກາຄຸ ນສົມບັດ, ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງບັນດາອຸ ປະກອນ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນການ
ພັດທະນາໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;

6.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ການອອກແບບຂັນ້ ພືນຖານ,
້
ການອອກແບບຂັນ້ ພືນຖານ,
້
ການອອກແບບເບືອ
້ ງ
ຕົນ້ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດຂືນ້ ໄປ;

7.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜົນສໍາເລັດການກໍ່ ສ້າງ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີ
ກໍາລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ ຂືນ້ ໄປ;

8.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນບົດສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້, ການອອກແບບຂັນ້ ພືນຖານ,
້

ການອອກແບບເບືອ
້ ງ

ຕົນ້ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ຕິດຕັງຢູ
້ ່ ເທິງຫຼງັ ຄາທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັງ້ ຫຼາຍກວ່າ ສອງຮ້ອຍຫ ້າສິບ ກິໂລວັດ
ຂືນ້ ໄປ;
9.

ຄຸ ມ
້ ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາດ້ານວິຊາການກ່ ຽວກັບກິດຈະການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທັງພາກລັດ
ແລະເອກະຊົນລວມທັງການກ່ າວເຕືອນ ຫຼ ື ປັບໄໝ ຜູ ດ
້ ໍາເນີນກິດຈະການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ບໍ່ ໄດ້
ມາດຕະຖານ;

10. ນໍາໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 52

ແລະ ສິດ ຂອງພະແນກພະລັງງານ ແລະ

ຂັ້ນແຂວງ.

1.

ຄົນ້ ຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;

2.

ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ລົງກວດກາພືນ້ ທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ພິຈາລະນາອອກໃບຢັງ້ ຢືນ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການ

ຂອງພືນທີ
້ ່

ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການສຶກສາໂຄງການໄຟຟ້າ

ແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູງກວ່ າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ຫາ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ;
3.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ບົດສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ຂນ
ັ ້ ຕົນ້ ແລະ ຂັນ້ ສຸ ດທ ້າຍ ໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັ
ີ
ດ ຫາ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ ໂດຍການເຫັນດີທາງດ້ານວິຊາ
ການ ຈາກສະຖາບັນ ສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ;

4.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ການອອກແບບຂັນ້ ພືນຖານ,
້
ການອອກແບບ ເບືອ
້ ງຕົນ້ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້າ
ແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ສູງກວ່ າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ຫາ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ;

5.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜົນສໍາເລັດການກໍ່ ສ້າງ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີ
ກໍາລັງຕິດຕັງ້ ສູ ງກວ່ າ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ຫາ ຫ ້າພັນ ກິໂລວັດ;

6.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ບົດສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ເບືອ້ ງຕົນ້ , ການອອກແບບຂັນ
້ ພືນຖານ
້
ໄຟຟ້າແສງຕາ
ເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ເທິງຫຼງັ ຄາທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ຫຼາຍກວ່ າ ສິບ ກິໂລວັດ ຫາ ສອງຮ້ອຍຫ ້າສິບ ກິໂລວັດ;

7.

ຄຸ ມ
້ ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາດ້ານວິຊາການກ່ ຽວກັບກິດຈະການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທັງພາກລັດ
ແລະເອກະຊົນລວມທັງການກ່ າວເຕືອນ

ຫຼ ື

ສະເໜີຕໍ່ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການປັບໄໝ ຜູ ດ
້ ໍາເນີນກິດຈະການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ບໍ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ;
8.

ນໍາໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 53

ແລະ ສິດ ຂ

1.

ແລະ

ຂັ້ນເມືອງ

ຄົນ້ ຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ມີຈດ
ຸ ທີ່ຕັງ້
ຢູ່ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ ຂອງຕົນ;

2.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການ

ຂອງພືນ້ ທີ່

ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການສຶກສາ

ໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ລົງມາ;
3.

ອອກໃບຢັງ້ ຢືນ ບົດສຶກສາຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ ຂັນ້ ຕົນ້ ແລະ ຂັນ້ ສຸ ດທ ້າຍ ໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ແຕ່ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ກິໂລວັດ ລົງມາ ໂດຍການເຫັນດີທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ພະແນກ
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່;

4.

ກວດກາ ການອອກແບບ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັງ້ ຢູ່ເທິງຫຼງັ ຄາ ຫຼ ື ການຜະລິດ
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເພື່ອຮັບໃຊ້ຕນ
ົ ເອງ ທີ່ມີກາໍ ລັງຕິດຕັງ້ ແຕ່ ສິບ ກິໂລວັດ ລົງມາ;

5.

ຄຸ ມ
້ ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາດ້ານວິຊາການກ່ ຽວກັບກິດຈະການພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລວມທັງການກ່ າວເຕືອນ ຫຼ ື ສະເໜີຕໍ່ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການປັບໄໝ ຜູ ດ
້ ໍາເນີນກິດຈະການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ທີ່ບໍ່
ໄດ້ມາດຕະຖານ ພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ ຂອງຕົນ;

6.

ເກັບກໍາຂໍມ
້ ນ
ູ , ສ້າງຖານຂໍມ
້ ນ
ູ ການຕິດຕັງ້ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຕໍ່ ຂັນ້ ເທິງ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ;

7.

ນໍາໃຊ້ສດ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການ
ມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 54 ເນື້ອໃນຂອງການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ມີເນືອ້ ໃນດັ່ງນີ:້
1.

ການປະຕິບດ
ັ ຂັນ
້ ຕອນຂອງການດໍາເນີນກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;

2.

ການປະຕິບດ
ັ ກໍານົດເວລາຂອງການດໍາເນີນ ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;

3.

ການປະຕິບດ
ັ ບົດລາຍງານຄວາມເປັນໄປໄດ້ດາ້ ນເຕັກນິກ

ແລະ

ການເງ ິນຂອງໂຄງການຜະລິດ

ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;
4.

ການປະຕິບດ
ັ ແຜນການດໍາເນີນງານກ່ ຽວກັບ ກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;

5.

ການປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງສິ່ງປະກອບສ້າງ ຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາ
ເວັນ;

6.

ການປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາກ່ ຽວກັບກິດຈະການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;

7.

ການປະຕິບດ
ັ ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ;

8.

ການອອກແບບ, ການກໍ່ ສ້າງ, ການຕິດຕັງ້ , ດໍາເນີນງານ ແລະ ການບໍາລຸ ງຮັກສາອຸ ປະກອນ ແລະ ສິ່ງ
ປະກອບສ້າງດ້ານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;

9.

ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຈໍາກັດຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ;

10. ແຜນການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ດໍາເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ;
11. ການໃຊ້ແທນຄ່ າເສຍຫາຍຕໍ່ ຊີວດ
ິ , ສຸ ຂະພາບ, ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
12. ລະບົບການເງ ິນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
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ມາດຕາ 55 ຮູບການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນມີສາມຮູ ບການດັ່ງນີ:້
1.

ການກວດກາປົກກະຕິ;

2.

ການກວດກາໂດຍມີການແຈ ້ງການໃຫ ້ຮູ ລ້ ່ ວງໜ ້າ;

3.

ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.

ການກວດກາປົກກະຕິແມ່ ນການກວດກາທີ່ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກາໍ ນົດ
ເວລາອັນແນ່ ນອນ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈ ້ງການໃຫ ້ຮູ ລ້ ່ ວງໜ ້າແມ່ ນການກວດການອກແຜນການເມື່ອເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຊຶ່ງຕ້ອງແຈ ້ງໃຫ ້ຜູຖ
້ ກ
ື ກວດກາຮູ ລ
້ ່ ວງໜ້າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນແມ່ ນການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນ ຊຶ່ງບໍ່ ໄດ້ແຈ ້ງໃຫ ້ຜູ ຖ
້ ກ
ື ກວດກາຮູ ລ້ ່ ວງ
ໜ້າ.

ພາກທີ VIII

ມາດຕາ 56

ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ
ຫ ້າມ ອົງການຈັດຕັງ້ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ມີພດ
ຶ ຕິກໍາ ດັ່ງນີ:້

1.

ສວຍໃຊ້ໜ ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ ວນຕົວ ຈາກທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟ້າແສງ ຕາເວັນ;

2. ເຈລະຈາຊື-້ ຂາຍໄຟຟ້າ

ໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ

ທີ່ບໍ່ ທັນໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມ

ຂັນ້ ຕອນການ

ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າ ຕາມກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງການທີ່ບໍ່ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃນ
ການພັດທະນານໍາລັດຖະບານ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ ແລະ ໂຄງການທີ່ບໍ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງບົດສຶກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງ ິນ;
3. ມີພດ
ຶ ຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັ ນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 57

ະກິດ
ຫ ້າມ ນັກທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ມີພດ
ຶ ຕິກໍາ ດັ່ງນີ:້

1.

ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮບ
ັ ອານຸຍາດ ແລະ
ເຄື່ອນໄຫວທີ່ນອກເໜືອຈາກຂອບເຂດໜາ້ ວຽກ, ບັນດາກິດຈະກໍາ ທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດ ໃນບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົາ້ ໃຈ;

2. ດໍາເນີນການບຸ ກເບີກພືນ້ ທີ່, ກໍ່ ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັງ້ ອຸ ປະກອນໄຟຟ້າ ກ່ ອນໄດ້ສນ
ັ ຍາສໍາປະທານ ຈາກ
ລັດຖະບານ;
3. ນໍາໃຊ້ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົາ້ ໃຈ ເພື່ອໄປສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ດໍາເນີນການ ທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ;
4. ໂອນ ຫຼ ື ມອບຮຸ ນ້ ຫຼ ື ກໍາມະສິດທຸລະກິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ກ່ ອນການກໍ່ ສ້າງໂຄງການ ສໍາເລັດ;
5. ມີພດ
ຶ ຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັ ນການລະເມີດກົດໝາຍ.
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ພາກທີ IX
ແລະ
ມາດຕາ 58
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ມີຜນ
ົ ງານໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ການພັດທະນາໂຄງການ
ໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ເປັນຕົນ້ ແມ່ ນການເຄືອນໄຫວວຽກງານໄຟຟ້າ, ການປະກອບສ່ວນພັນທະໃນ

ການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການຍ ້ອງຍໍ ແລະ ສະ
ເໜີໃຫ ້ ລາງວັນດີເດັ່ນ ຂັນ້ ກະຊວງ ແລະ ອື່ນໆ.
ມາດຕາ 59
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ທີ່ໄດ້ລະເມີດຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ຈະຖືກປະຕິບດ
ັ ມາດ
ຕະການ ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່ າວເຕືອນ, ລົງວິໃນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່ າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ ື ຖືກລົງໂທດທາງ
ອາຍາ ຕາມແຕ່ ກໍລະນີ ເບົາ ຫຼ ື ໜັກ.

ພາກທີ X
ບົດບັນຍັດສຸດ
ມາດຕາ 60 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມອບໃຫ ້ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານເປັນເຈົາການປະສານສົ
້
ມທົບກັບຂະແໜງການ

ແລະ ອົງການ

ປົກຄອງທ ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ໃຫ ້ມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນເປັນຢ່າງດີ.
ອົງການປົກຄອງທ ້ອງຖິ່ນ, ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ຈົ່ງຮັບຮູ ້ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ
ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ.
ມາດຕາ 61 ຜົນສັກສິດ
ຂໍຕ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີ ້ ມີຜນ
ົ ສັກສິດນໍາໃຊ້ໄດ້ນບ
ັ ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼງັ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການສິບຫ ້າວັນ ເປັນຕົນໄປ.
້
ລັດຖະມົນຕີ
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