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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ	 

 
 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ#  
 ສະຖາບັນສ່ົງເສີມພະລັງງານທົດແທນ        ເລກທີ  /ສສພທ 
                        ນະຄອນຫຼວງ, ວັນທີ������.. 

 
ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ 

ຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງ    
ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ  

ສໍາລັບເຄື່ອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ  
 

 

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ສະບັບເລກທີ 19/ສພ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012; 
- ອີງຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ ສະບັບເລກທີ 

517/ກຍ, ລົງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2014;  
 
1. ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍພົວພັນ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນການສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງນິຕິກໍາ 

1.1 ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍພົວພັນ 
- ຊ່ື /ອົງການ: ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ2 
- ຊ່ືກົມ/ພະແນກ: ສະຖາບັນສ່ົງເສີມພະລັງງານທົດແທນ/ພະແນກ ສ່ົງເສີມການປະຢັດ ແລະ 

ອະນຸລັກພະລັງງານ 
- ຊ່ື ແລະ ຕໍາແໜ+ງຂອງພະນັກງງານທ່ີຮັບຜິດຊອບ: ທ່ານ ຄໍາໝ້ັນ ສໍປຣະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າ 

ສະຖາບັນສ່ົງເສີມພະລັງງານທົດແທນ  
- ເບີໂທລະສັບ: 020 5526 8325/ 021 413 012  
- ອີເມລ: ka_manh@yahoo.com  

1.2 ຊ່ືນິຕິກໍາ 
ຊ່ືຮ່າງນິຕິກໍາ: ຮ່າງ ຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບ 

ອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ  
    ຮ່າງນິຕິກໍາແມ#ນສະບັບ:   R ໃໝ#   £  ປັບປຸງ £  ນິຕິກໍາໃຕ#ກົດໝາຍຍົກມາເປັນນິຕິກໍາໃນລະດັບສູງກວ່າ 

1.3 ກໍານົດເວລາ 
- ແຕ#ງຕ້ັງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຮ່າງ ຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ 

ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ#ນ ຖືເອົາຄະນະກໍາມະການຊ້ີນໍາ 
ຂອງການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ສປປ ລາວ ທ່ີໄດ5ແຕ7ງຕ້ັງໃນເມື່ອກ່ອນ ສະບັບເລກທີ 395/ນຍ, 
ລົງວັນທີ 07/09/2012; 

- ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນການລິເລ່ີມຮ່າງ ຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ 12-14 ກັນຍາ 2017 ທ່ີ 
ສະຖາບັນສ່ົງເສີມພະລັງງານທົດແທນ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ#;  
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- ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ປະກອບຄໍາເຫັນ ໃສ#ຮ່າງ ຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 13-15 ກຸມພາ 2018 ທ່ີ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;  

- ຈັດກອງປະຊຸມສືບຕ່ໍ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 29-31 ສິງຫາ 2018 ທ່ີ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;  

- ຈັດກອງປະຊຸມປັບປຸງ ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ 
ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 24-25 ຕຸລາ 2018 ທ່ີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ0;  

- ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ 
ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ຢູ2 ສປປ ລາວ ວັນທີ 18-20 ທັນວາ 2018 ທ່ີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ0;  

- ຈັດກອງປະຊຸມສືບຕ່ໍປັບປຸງ ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ 
ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 10-13 ກັນຍາ 2019 ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;  

- ຈັດກອງປະຊຸມສືບຕ່ໍປັບປຸງເພ່ີມຕ່ືມບາງຈຸດ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 10-12 ທັນວາ 2019 ທ່ີ 
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ0;  

- ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ7 ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 03 ມີນາ 2020 ທ່ີ ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບ່ໍແຮ(.  

- ຈັດກອງປະຊຸມເພ່ືອຜ່ານ ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ 
ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງຈັດຂ້ືນ 3 ຄ້ັງຄື: ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2021, 20 ກຸມພາ 2021 
ແລະ 04 ມີນາ 2021 ຮ່ວມກັບ ກົມນິຕິກํາ.  

 
2. ບັນຫາ ແລະ ຈຸດປະສົງ 

2.1 ບັນຫາ 
  ພາຍຫັຼງນະໂຍບາຍແຫ-ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ໄດ:ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ: 

ຕາມດໍາລັດສະບັບເລກທີ 209/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2016 ແລະ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກ 
ພະລັງງານ ໄດ#ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ# ສະບັບເລກທີ 232/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 
ໄດ#ເຮັດໃຫ#ເປັນບ່ອນອີງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເອກະສານນິຕິກໍາລຸ<ມນະໂຍບາຍ ແລະ ດໍາລັດ 
ເພ່ືອຜັນຂະຫຍາຍໃຫ/ເປັນອັນລະອຽດໃນແຕ6ລະໜ້າວຽກ ເພ່ືອສາມາດນໍາໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ອີກດ້ານໜ່ຶງ 
ນະໂຍບາຍແຫ)ງຊາດ ແລະ ດໍາລັດ ສະບັບດ່ັງກ່າວ ຍັງໄດ.ກໍານົດພຽງແຕ6ພາບລວມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປະຢັດ 
ແລະ ອະນຸລັກ ພະລັງງານ. ສະນ້ັນ, ຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ7ລົງເລິກເປັນອັນລະອຽດ ໂດຍສະເພາະແມ+ນ 
ອຸປະກອນ, ເຄ່ືອງໃຊ.ພະລັງງານ ປະເພດເຄ່ືອງປັບອາກາດ ເພ່ືອໃຫ(ແທດເໝາະ ແລະ ສາມາດນໍາໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ( 
ເຊ່ັນ:  
1. ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ2ກໍານົດປະສິດທິພາບ, ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ ແລະ ການຄໍານວນປະສິດທິພາບພະລັງງານ 

ຂອງເຄ່ືອງປັບອາກາດ; 
2. ຫັຼກການໃນການສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ 

ຊ່ຶງແມ'ນການກໍານົດຄ່າມາດຕະຖານປະສິດທິພາບພະລັງງານຂ້ັນຕ່ໍາ (MEPs), 
ລໍາດັບປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງເຄ່ືອງປັບອາກາດ, ອົງປະກອບ ແລະ ຂ້ໍມູນ 
ຂອງກາໝາຍປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ການຕິດກາໝາຍໃຫ+ສອດຄ່ອງກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ;  
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3. ຫັຼກການໃນການຄຸ*ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ເປັນຕ້ົນແມ9ນ ການຄຸ&ມຄອງຄຸນະພາບຜະລິດຕະພັນ, 
ການຂ້ຶນທະບຽນຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການຂ້ຶນທະບຽນຜູ5ປະກອບ, 
ຂ້ັນຕອນໃນການຂໍກາໝາຍປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ຫັຼກການໃນການຢ້ັງຢືນຜົນການທົດສອບ;  

4. ໃນທ່ົວສັງຄົມ ຍັງບ່ໍທັນຮູ# ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ຢ"າງເລິກເຊິງ ກ່ຽວກັບ ອຸປະກອນ, ເຄ່ືອງໃຊ3 ພະລັງງານ 
ໂດຍສະເພາະແມ+ນ ຫັຼກການໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການນໍາໃຊ2ເຄ່ືອງປັບອາກາດ. ສະນ້ັນ, 
ຕ້ອງໄດ'ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ5 ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານດ່ັງກ່າວ ໂດຍການປູກຈິດສໍານຶກ 
ໃຫ#ທ່ົວສັງຄົມ ຮັບຮູ# ແລະ ເຂ້ົາໃຈ.  

2.2 ຈຸດປະສົງ 
ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ກໍານົດຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການປະຢັດ ແລະ 

ອະນຸລັກພະລັງງານ ໃນອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ2ພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດໃນ ສປປ ລາວ 
ເພ່ືອໃຫ#ວຽກງານດ່ັງກ່າວ ໄດ#ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  ຢ"າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ"ຫ6ດຜ່ອນ 
ຄ່າໃຊ&ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ, ຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, ສ່ົງເສີມການພັດທະນາຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດ
ການເປັນຢູ#ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາໃຫ#ດີຂ້ຶນ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.  

 

3. ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ໄດ5ພິຈາລະນາ 
3.1 ທາງເລືອກທີ 1: ຮັກສາຕາມສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ 

    ຜ່ານມາຍັງບ່ໍທັນມີນິຕິກໍາໃດ ທ່ີສ້າງຂ້ືນມາ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ 
ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ. 

    ຜົນດີ. 
1. ລັດບ່ໍໄດ( ສ້ິນເປືອງງ2ບປະມານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຫຼາຍປານໃດ.  

    ຜົນເສຍ. 
1. ບ່ໍມີເອກະສານທ່ີເປັນເຄ່ືອງມືດ້ານນິຕິກໍາ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວ 

ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ;  
2. ສັງຄົມບ່ໍມີຄວາມຕ່ືນຕົວໃນການປະຢັດ ແລະ ນໍາໃຊ9ອຸປະກອນທ່ີມີປະສິດທິພາບ 

ເຮັດໃຫ'ສ້ິນເປືອງຄ່າໃຊ'ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານສູງ, ເສຍໂອກາດໃນການແຂ?ງຂັນໃນເວທີການຜະລິດສິນຄ້າ; 
3. ບ່ໍມີບົດບາດໃນເວທີສາກົນ ໃນວຽກງານດ່ັງກ່າວ.  

3.2 ທາງເລືອກທ ີ2: ວິທີການແກ)ໄຂທີ່ບໍ່ແມ0ນນິຕິກໍາ  
         ເອົາໃຈໃສ(ເພ່ີມທະວີ, ປຸກລະດົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ( ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ໃຫAທ່ົວສັງຄົມ ມີຄວາມຮູA ແລະ ເຂ້ົາໃຈ 
ໃນການນໍາໃຊ&ອຸປະກອນທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຽງຄູ%ກັບການປູກຈິດສໍານຶກ ໃຫ4ທ່ົວສັງຄົມ ຮັບຮູ4 ແລະ ເຂ້ົາໃຈ. 

ຜົນດີ 
1. ບ່ໍໄດ&ໃຊ&ງ*ບປະມານໃນການສ້າງເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກໍາ;  
ຜົນເສຍ 

1. ບ່ໍມີເອກະສານທ່ີເປັນນິຕິກໍາ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວ; 
2. ສັງຄົມບ່ໍມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ ເນ່ືອງຈາກຂາດນິຕິກໍາໃຊ1ເປັນບ່ອນອີງເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວ 

ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ 
ລາວ ; 

3. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບ່ໍມີເປ້ົາໝາຍທ່ີເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ບ່ໍມີບ່ອນອີງທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນ; 
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4. ເປັນການເພ່ີມພາລະໃຫ/ບຸກຄະລາກອນຂອງລັດ ກໍ່ຄືອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີຄຸ/ມຄອງວຽກງານດ່ັງກ່າວ 
ຕ້ອງໄດ'ເອົາໃຈໃສ$ເພ່ີມທະວີ, ປຸກລະດົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ$ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ໃຫ@ທ່ົວສັງຄົມ ມີຄວາມຮູ@ 
ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ໃນການນໍາໃຊ&ອຸປະກອນທ່ີມີປະສິດທິພາບ.   

3.3 ທາງເລືອກທີ 3: ການສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງນິຕິກ າ 
ການສ້າງເອກະສານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ສະບັບນ້ີ ກໍ່ເພ່ືອໃຫ1ເປັນບ່ອນອີງພ້ືນຖານອັນສໍາຄັນ 

ໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວໃຫ#ມີຈຸດສຸມ ແລະ 
ເປັນເອກະພາບກັນທ່ົວປະເທດ. 
 
ຜົນດີ. 

1. ມີເຄ່ືອງມືນິຕິກໍາທ່ີເປັນບ່ອນອີງພ້ືນຖານ ອັນສໍາຄັນໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ 
ລາວ; 

2. ມີເປ້້ົາໜາຍທ່ີຈະຕ້ອງເຮັດການປະຢັດ ແລະ ນໍາໃຊ&ອຸປະກອນທ່ີມີປະສິດທິພາບ ຢ"າງຄັກແນ", ຊັດເຈນ ແລະ 
ມີຈຸດສຸມ; 

3. ມີເອກະສານທ່ີເປັນນິຕິກໍາສົມບູນເພ່ີມຂ້ຶນ ໃນການສ່ົງເສີມ ການປະຢັດ ແລະ 
ນໍາໃຊ&ອຸປະກອນທ່ີມີປະສິດທິພາບ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ'ຜູ'ຊົມໃຊ'ພະລັງງານທັງໝົດ;  

4. ສ້າງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ3ແກ4ຜູ#ປະກອບການ ກ່ຽວກັບ ເຄ່ືອງປັບອາກາດ ຮັບຮູ% ເຖິງ ວິທີ 
ແລະ ຂ້ັນຕອນໃນການນໍາເຂ້ົາ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຢ"າງຊັດເຈນ;  

5. ເປັນເຄ່ືອງມືອ້າງອີງທ່ີສໍາຄັນ ໃຫ#ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ3 ເພ່ືອຜັນຂະຫຍາຍໃຫ#ເປັນອັນລະອຽດ 
ສອດຄ່ອງກັບ ແຕ,ລະຂົງເຂດ ການນໍາໃຊ7ພະລັງງານທ່ີຍືນຍົງ; 

6. ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ.ຜູ.ປະກອບການ ສາມາດນໍາໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ່ືອຫ>ດຜ່ອນຄ່າໃຊ.ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ 
ກໍຄືຕ້ົນທຶນການຜະລິດ ແລະ ເພ່ີມໂອກາດໃນການແຂ;ງຂັນ ແກ;ຜະລິດຕະພັນ; 

7. ເຮັດໃຫ'ວຽກງານການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ຫັນເປັນລະບຽບກົດໝາຍເທ່ືອລະກ້າວ ແລະ ສອດ 
ຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍລວມຂອງລັດຖະບານ ຄືການສ້າງໃຫ8ເປັນລັດແຫ<ງກົດໝາຍເທ່ືອລະກ້າວ. 

ຜົນເສຍ. 
1. ສ້າງຜົນກະທົບຈໍານວນໜ່ຶງ ຕ່ໍທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ ຫືຼ ນໍາເຂ້ົາອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ@ພະລັງງານ 

ທ່ີບ່ໍມີປະສິດທິພາບສູງ; 
2. ໃນອານາຄົດ  ບັນດາຜູ,ປະກອບການ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ ຫືຼ 

ນໍາເຂ້ົາອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ3ພະລັງງານຕ້ອງໄດ3ມີການກວດສອບ ແລະ 
ຕິດກາໝາຍປະຢັດພະລັງງານກ່ອນທ່ີຈະອອກຈໍາໜ່າຍ; 

3. ຜູ#ປະກອບການ ຕ້ອງປະຕິບັດ ບັນດາເງື່ອນໄຂເພ່ີມຂ້ຶນ ໃນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບ-ກົດໝາຍ ແລະ 
ຄ່າສ້ີນເປືອງ; 

4. ຜູ#ປະກອບການ ມີພັນທະທ່ີຈໍາເປັນເພ່ີມຂ້ຶນ ໃນການບໍລິຫານ ແລະ  ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາກອງທຶນພະລັງງານ. 

3.4 ການເລືອກເອົາວິທີການສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງນິຕິກໍາ 
3.4.1   ເຫດຜົນໃນການເລືອກເອົາວິທີການດ່ັງກ່າວ  
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 ຫັຼງຈາກນະໂຍບາຍແຫ.ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ໄດ;ຖືກຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ( ຕາມດໍາລັດສະບັບເລກທີ 209/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2016 ແລ#ວນ້ັນ ເຫັນວ່າ 
ຍັງມີບາງເນ້ືອໃນທ່ີຕ້ອງໄດ4 ຜັນຂະຫຍາຍ ອອກເປັນອັນລະອຽດ 
ເພ່ືອແນ(ໃສ(ໃຫ,ມີຄວາມແທດເໝາະໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ)ລະໄລຍະ. ຈາກນ້ັນ, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ 
ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ໄດ.ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ. ສະບັບເລກທີ 232/ລບ,ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 
2020. ພາຍຫັຼງ ເອກະສານນິຕິກໍາດ່ັງກ່າວ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ4ແລ#ວນ້ັນ ເຮັດໃຫ'ວຽກງານການປະຢັດ 
ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ມີເຄ່ືອງມືທາງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງອັນເປັນພ້ືນຖານທ່ີສໍາຄັນ ໃນການຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວ ໃຫ1ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ຄຽງຄູ%ກັນນ້້ັນ ຍັງເປັນການສ່ົງເສີມ ແລະ 
ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ6ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາທ່ົວປະເທດ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງ ແລະ 
ມີສ່ວນຮ່ວມກັບວຽກງານການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ພ້ອມທັງເປັນການຫ;ດຜ່ອນຄ່າໃຊ@ຈ່າຍ 
ທາງດ້ານພະລັງງານ ປະກອບ ສ່ວນສະສົມທຶນຮອນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. 

ໃນການທາບທາມຄໍາເຫັນ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຢູ(ສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ແມ-ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕ່ໍການສ້າງ ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ2 ໃນຄ້ັງນ້ີ. 

 
ນິຕິກໍາທີ່ຈະສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງ 
ນອນຢູ%ໃນປະເພດນິຕິກໍາທີ່ຕ້ອງເຮັດບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາບໍ?່  

R ແມ#ນ    £ ບ່ໍແມ&ນ 
 
3.4.2 ການປັບປຸງຮ່າງນິຕິກໍາ 
        ພາຍຫັຼງນະໂຍບາຍແຫ-ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ໄດ0ຖືກຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ' ຕາມດໍາລັດສະບັບເລກທີ 209/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2016 ແລະ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ 
ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ໄດ.ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ. ສະບັບເລກທີ 232/ລບ,ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 
2020 ເປັນຕ້ົນມາ ເຫັນວ່າ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານດ່ັງກ່າວ 
ຍັງບ່ໍສາມາດດໍາເນີນການໄດ+ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບປັດຈຸບັນ. ສະນ້ັນ, 
ຈ່ຶງໄດ'ມີການພັດທະນາ ບັນດາເອກະສານນິຕິກໍາ ສະເພາະເພ່ີມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຄຸ+ມຄອງ, ການສ່ົງເສີມ ແລະ 
ການປູກຈິດສໍານຶກປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ໃຫ#ເຂ້ົາໃຈ ເຫັນໄດ#ຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຢັດ ແລະ 
ນໍາໃຊ&ອຸປະກອນທ່ີມີປະສິດທິພາບ ເພ່ືອການປະກອບສ່ວນ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. 
ດ່ັງນ້ັນ, ຈາກບັນຫາດ່ັງກ່າວຂ້າງເທິງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ: 
ຈ່ຶງໄດ'ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ'ສ້າງຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຂ້ຶນມາ ເພ່ືອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍແຫ#ງຊາດ ແລະ 
ດໍາລັດສະບັບດ່ັງກ່າວ ອອກເປັນອັນລະອຽດ ໃນເວລາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານດ່ັງກ່າວ 
ຈ່ຶງຈະມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ແນ.ໃສ.ຮັບປະກັນຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ 
ເປັນມິດກັບສ່ິງແວດລ້ອມ ຕາມທິດຍືນຍົງ. 

 
3.4.3 ຜົນກະທົບດ້ານການແຂ-ງຂັນທາງທຸລະກິດ 

ນິຕິກໍາທີ່ສະເໜີສ້າງ ຫຼືປັບປຸງ ຈະຈໍາກັດການແຂ9ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ 
ຫຼືບໍ່? 

£ຈໍາກັດ    R ບ່ໍຈໍາກັດ 
 

3.4.4 ພັນທະຕ່ໍສາກົນ 
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ຮ່າງນິຕິກໍາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ)ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະຕ່ໍສາກົນ ຫຼືບໍR່ ແມ#ນ    £ ບໍ່ແມ&ນ 
ຖ້າແມ&ນ, ແມ&ນພັນທະອັນໃດ: 

£ WTO    £AEC  £ FTA  R ອ່ືນໆ (ກໍານົດແຈ)ງ) 
ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃນການຫ/ດຜ່ອນການນໍາໃຊ3ພະລັງງານ 

ຖ້າແມ&ນ, ຮ່າງນິຕິກໍາທີ່ສະເໜີສ້າງ ຫຼ ືປັບປຸງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະສາກົນນັ້ນ ຫຼ ືບໍ່? 
   £ ສອດຄ່ອງ             R ບ່ໍສອດຄ່ອງ 

3.4.5  ນິຕິກໍາ ທີ່ພົວພັນ 

ນິຕິກໍາທ່ີພົວພັນກັບ ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ 
ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບມີດ່ັງນ້ີ: 

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ,າ; 
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ; 
3. ກດົໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ່ົງເສີມການລົງທຶນ; 
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ; 
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; 
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ; 
7. ກົດໝາຍຄຸ)ມຄອງການລົງທຶນ. 

 
4. ຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ແລະ ການທາບທາມຄໍາເຫັນ 

ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ 
ນ້ີ ຄາດວ່າຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ຈະໄດ$ນໍາໃຊ$ອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ$ພະລັງງານ ທ່ີມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ 
ປະຢັດພະລັງງານ, ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຊ່ັນ: ບັນດາຕຶກອາຄານ-ສໍານັກງານ-ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ, 
ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຂົນສ່ົງ ລວມທັງຜູ9ນໍາເຂ້ົາ-ສ່ົງອອກ ເຄ່ືອງໃຊ,ອຸປະກອນພະລັງງານ 
ຕ້ອງໄດ'ເຂ້ົາສູ/ລະບົບບໍລິຫານ-ຄຸ#ມຄອງ ທາງດ້ານການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ. ຄຽງຄູ%ກັນນ້ັນ 
ເປັນການຫ"ດຜ່ອນຄ່າໃຊ*ຈ່າຍ ທາງດ້ານພະລັງງານ ປະກອບ ສ່ວນສະສົມທຶນຮອນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ#ງຂັນ ໃຫ#ແກ&ຜະລິດຕະພັນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີສາກົນ. 

 

4.1 ສັງຄົມ 
4.1.1 ຜົນກະທົບ 

ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ 
ລາວ ສະບັບສ້າງໃໝ*ນ້ີ ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕ່ໍປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ 
ຈະໄດ%ນໍາໃຊ&ອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ&ພະລັງງານທ່ີມີລາຄາແພງ ແຕ,ຈະມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານກ່ວາເກົ່າ.  
ຜົນກະທົບທາງບວກ 
1. ຫ"ດຜ່ອນຄ່າໃຊ,ຈ່າຍ ໃນໄລຍະຍາວ ສໍາລັບ ຄ່າກະແສໄຟຟ,າ; 
2. ໄດ#ນໍາໃຊ#ອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ#ພະລັງງານ ທ່ີມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານທ່ົວສັງຄົມ. 
ຜົນກະທົບທາງລົບ 
1. ເພ່ີມຄ່າໃຊ+ຈ່າຍ ສໍາລັບອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ+ພະລັງງານ ທ່ີມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ. 

 
4.1.2 ເງື່ອນໄຂໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາ 
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ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ 
ລາວ ສະບັບສ້າງໃໝ*ນ້ີ ໄດ0ກໍານົດບົດລົງໂທດ ສໍາລັບຜູ)ທ່ີລະເມີດບ່ໍປະຕິບັດຕາມດໍາລັດສະບັບນ້ີ 
ຊ່ຶງມາດຕະການລົງໂທດ ແມ&ນຂ້ຶນກັບລະດັບຂອງການກະທໍາ. 
ຄາດຄະເນຄ່າໃຊ*ຈ່າຍ ຕ່ໍບຸກຄົນໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາ: 
 

ຄ່າໃຊ&ຈ່າຍ ເບ້ືອງຕ້ົນ (ຖ້າມີ): 
 
ຄ່າໃຊ&ຈ່າຍ ໃນແຕ,ລະປີ: 
 

4.1.3 ການທາບທາມຄໍາເຫັນ 

ການສ້າງ ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ 
ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຄ້ັງນ້ີ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ*ທາບທາມຄໍາເຫັນ ຢ4າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ 
ດ້ວຍວິທີການ ຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາເປີດກ້ວາງ  ໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສູນກາງ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ແລະ 
ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ/ຮ່າງດໍາລັດສະບັບດ່ັງກ່າວ. ຜ່ານການທາບທາມຄໍາເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມ ເຫັນວ່າ 
ມຫຼີາຍຄໍາເຫັນທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສໍາຄັນ ໃຫ5ແກ7ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ*ນໍາໄປພິຈາລະນາຄ້ົນຄວ້າ 
ແກ#ໄຂປັບປຸງ ເນ້ືອໃນຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້້ີ ໃຫ7ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບປັດຈຸບັນ.   

4.1.4 ສະຫ$ບ 
  ຕົວຊ້ີວັດຜົນກະທົບດ້ານລົບ ແລະ ດ້ານບວກຂອງຊຸມຊົນ ຕ່ໍຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງມີດ່ັງນ້ີ:  

ຕົວຊ້ີວັດຜົນກະທົບ ຜົນກະທົບດ້ານລົ
ບ 

ຜົນກະທົບດ້ານ
ບວກ 

ບໍ່ມ ີໜ້ອຍ ຫຼາ
ຍ 

ບໍ່ມ ີ ໜ້ອ
ຍ 

ຫຼາ
ຍ 

ຈໍານວນຊຸມຊົນທ່ີໄດ/ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ 
ຊຸມຊົນສ່ວນໃຫຍ່/ທັງໝົດໄດ2ຮັບຜົນກະທົບ) 

¨ þ ¨ ¨ ¨ þ 

ຈໍານວນບຸກຄົນທ່ີໄດ0ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ 20% 
ຂອງຊຸມຊົນ/ປະຊາຊົນໄດ.ຮັບຜົນກະທົບ) 

¨	   þ	   ¨	   ¨	   ¨	   þ	  

ຜົນກະທົບດ້ານຄ່າໃຊ/ຈ່າຍຕ່ໍບຸກຄົນ (ສະເລ9ຍ) 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ຫຼາຍກວ່າ 800.000 ກີບຕ່ໍ
ບຸກຄົນ) 

¨	   þ	   ¨	   ¨	   ¨	   þ	  

ລະດັບການປ"ຽນແປງຕ່ໍວິທີການດໍາລົງຊີວິດຂອງບຸກຄົນ 
ທ່ີໄດ&ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ມຜົີນກະທົບຫຼາຍ ຕ່ໍວິທີການ
ດໍາລົງຊີວິດຂອງບຸກຄົນ) 

þ	   ¨	   ¨	   ¨	   þ	   ¨	  

ການບ່ໍເຫັນດີຂອງບຸກຄົນທ່ີໄດ#ຮັບຜົນກະທົບ ຕ່ໍຮ່າງນິຕິກໍາທ່ີສະເໜີສ້າງ 
ຫືຼປັບປຸງ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ
ລະຫວ່າງບຸກຄົນທ່ີໄດ#ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ແມ+ນມີໜ້ອຍ ຫືຼ ບ່ໍມເີລີຍ) 

þ	   ¨	   ¨	   	   	   	  
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4.2 ພາກທຸລະກິດ 

4.2.1 ຜົນກະທົບ 
ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ 

ສປປ ລາວ ສະບັບສ້າງໃໝ*ນ້ີ ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕ່ໍ ບັນດາຕຶກອາຄານ-ສໍານັກງານ-ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ, 
ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຂົນສ່ົງ ລວມທັງຜູ-ນໍາເຂ້ົາ-ສ່ົງອອກເຄ່ືອງໃຊ,ອຸປະກອນພະລັງງານ 
ຕ້ອງໄດ'ເຂ້ົາສູ(ລະບົບການຄຸ0ມຄອງ-ບໍລິຫານພະລັງງານ ຕາມທ່ີໄດ)ກໍານົດໃວ)ໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ+ການນໍາໃຊ#ພະລັງງານຢ,າງມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນ ໃນສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວ. 
ຜົນກະທົບທາງບວກ 
1. ຊ່ວຍສ່ົງເສີມ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ#ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ0າງຕ່ໍເນ່ືອງ; 
2. ຊ່ວຍໃຫ#ຜູ#ປະກອບການ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ເຄ່ືອງປັບອາກາດ; 
3. ຊ່ວຍຫ&ດຜ່ອນຄ່າໃຊ.ຈ່າຍ ດ້ານພະລັງງານ ເພ່ືອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຫ"ດຜ່ອນຕ້ົນທຶນ ແລະ ເພ່ີມຂີດຄວາມ

ສາມາດໃນການແຂ#ງຂັນ ໃຫ#ແກ&ຜະລິດຕະພັນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີຕະຫຼາດການສ່ົງອອກ ລວມທັງການ
ບໍລິໂພກຢູ$ພາຍໃນປະເທດ;  

ຜົນກະທົບທາງລົບ  
1. ໃນອະນາຄົດບັນດາຜູ(ປະກອບການ ກ່ຽວກັບອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ)ພະລັງງານ ຕ້ອງໄດ'ມີການກວດສອບ ແລະ 
ຕິດກາໝາຍປະຢັດພະລັງງານ ກ່ອນຈະອອກຈໍາໜ່າຍໃຫ2ສັງຄົມໄດ"ນໍາໃຊ".  

4.2.2 ເງື່ອນໄຂໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາ  
ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ 

ສປປ ລາວ ສະບັບສ້າງໃໝ*ນ້ີ ໄດ0ກໍານົດປະສິດທິພາບ, ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ ແລະ 
ການຄໍານວນປະສິດທິພາບພະລັງງານ ຂອງເຄ່ືອງປັບອາກາດ, ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ການຂ້ຶນທະບຽນຜູ#ປະກອບ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ.  

 

ຄາດຄະເນຄ່າສ້ິນເປືອງສະເລ0ຍຕ່ໍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາ: 
ຄ່າໃຊ&ຈ່າຍ ເບ້ືອງຕ້ົນ (ຖ້າມີ): ບ່ໍມີ 
ຄ່າໃຊ&ຈ່າຍ ໃນແຕ,ລະປີ: ບ່ໍມີ 
 

4.2.3 ການທາບທາມຄໍາເຫັນ 
ຜ່ານການທາບທາມຄໍາເຫັນ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຕ່ໍຂະແໜງການທຸລະກິດ ເຊ່ັນ: 

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ-າລາວ, ສະມາຄົມການຄ້າ, ສະມາຄົມເຄ່ືອງເຢັນ ແລະ 
ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນເຄ່ືອງໃຊ9ໄຟຟ9າ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ໃນກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາເປີດກວ້າງ 
ຢູ#ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ1ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ ສະບັບດ່ັງກ່າວ. 
ໂດຍລວມແລ'ວແມ(ນເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບນໍາກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ& ທ່ີໄດ+ສ້າງຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີຂ້ຶນມາ 
ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງມືອັນສໍາຄັນ ໃຫ0ທາງພາກທຸລະກິດ ໃຊ$ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ.  

4.2.4 ສະຫ$ບ 
  ຕົວຊ້ີວັດຜົນກະທົບດ້ານລົບ ແລະ ດ້ານບວກຂອງພາກທຸລະກິດ ຕ່ໍຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງມີດ່ັງນ້ີ: 
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ຕົວຊ້ີວັດຜົນກະທົບ ຜົນກະທົບດ້ານ
ລົບ 

ຜົນກະທົບດ້ານບ
ວກ 

ບໍ່ມ ີ ໜ້ອ
ຍ 

ຫຼາ
ຍ 

ບໍ່ມ ີ ໜ້ອ
ຍ 

ຫຼາ
ຍ 

ຈໍານວນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທ່ີໄດ#ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາສ່ວນ
ໃຫຍ່/ທັງໝົດໄດ%ຮັບ ຜົນກະທົບ) 

þ ¨ ¨ þ ¨ ¨ 

ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ່ີໄດ#ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ຫຼາຍກວ່າ 30% 
ຂອງທຸລະກິດໃນຂະ   ແໜງການໃດໜ່ຶງ ຫືຼ 20% ຂອງທຸລະກິດລາວ 
ທ່ີຖຶກຜົນກະທົບ) 

¨	   þ	   ¨	   ¨	   þ	   ¨	  

ຜົນກະທົບດ້ານຄ່າໃຊ/ຈ່າຍ ສໍາລັບແຕ8ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ (ສະເລ8ຍ) 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ຫຼາຍກວ່າ 1.600.000 ກີບ 
ຕ່ໍໜ່ຶງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ) 

þ	   ¨	   ¨	   ¨	   þ	   ¨	  

ລະດັບການປ*ຽນແປງ ຕ່ໍວິທີການເຮັດທຸລະກິດ ທ່ີມີຢູ*ໃນປັດຈຸບັນ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ- ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ມີການປ'ຽນແປງຢ'າງຫຼວງຫຼາຍ 
ໃນການດໍາເນີນ ທຸລະກິດ) 

þ	   ¨	   ¨	   ¨	   þ	   ¨	  

ການບ່ໍເຫັນດີ 
ຂອງພາກທຸລະກິດທ່ີໄດ0ຮັບຜົນກະທົບຕ່ໍຮ່າງນິຕິກໍາທ່ີສະເໜີສ້າງ ຫືຼ 
ປັບປຸງ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ- ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ 
ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງທຸລະກິດທ່ີໄດ7ຮັບ ຜົນກະທົບນ້ັນ 
ແມ#ນມີໜ້ອຍ ຫືຼ ບ່ໍມີເລີຍ) 

þ	   ¨	   ¨	   	   	   	  

 
4.3 ລັດຖະບານ  

4.3.1 ຜົນກະທົບ 
ຮ່າງ ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ 

ສປປ ລາວ ສະບັບສ້າງໃໝ*ນ້ີ ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບ ຕ່ໍການຫ"ດຜ່ອນຄ່າໃຊ,ຈ່າຍ ດ້ານພະລັງງານ 
ເພ່ືອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຫ"ດຜ່ອນຕ້ົນທຶນ ແລະ ເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ#ງຂັນ ໃຫ#ແກ&ຜະລິດຕະພັນຂອງ 
ສປປ ລາວ .  
ຜົນກະທົບທາງບວກ: ຫ"ດຜ່ອນການລົງທຶນ ໃສ#ການຜະລິດແຫ່ຼງພະລັງງານ 
ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ-ມີທຶນຮອນປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມຂອງຊາດ.  
ຜົນກະທົບທາງລົບ: ສ້ິນເປືອງງ*ບປະມານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນລັດ ໃນການເຜີຍແຜ* ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ວຽກງານດ່ັງກ່າວ ພາຍຫັຼງໄດ0ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ.ຢ0າງເປັນທາງການ. 

4.3.2 ເງື່ອນໄຂໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນິຕິກໍາ 
    ຮ່າງ ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ 

ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບສ້າງໃໝ*ນ້ີ ໄດ0ກໍານົດ ປະສິດທິພາບ, ເງື່ອນໄຂການົທດສອບ ແລະ 
ການຄໍານວນປະສິດທິພາບພະລັງງານ ຂອງເຄ່ືອງປັບອາກາດ, ຫັຼກການໃນການກໍານົດມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ການຄຸ&ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບ ຄຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ 
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ທ່ີຈະກາຍເປັນເຄ່ືອງມືອັນສໍາຄັນພ້ືນຖານ ໃຫ9ແກ;ລັດຖະບານ ໃຊ9ໃນການຄຸ9ມຄອງ ບັນດາວຽກງານ ມາດຕະຖານ 
ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນສປປ ລາວ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ1ຖືກຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ(ຢ*າງເປັນທາງການ. 

 
ຄ່າໃຊ&ຈ່າຍ ເບ້ືອງຕ້ົນ (ຖ້າມີ): ຕ້ອງໄດ'ໃຊ'ງ*ບປະມານຈໍານວນໜ່ຶງເຂ້ົາໃນການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜD. 
ຄ່າໃຊ&ຈ່າຍ ຕ່ໍປີ: ຕ້ອງໄດ'ໃຊ'ງ*ບປະມານຈໍານວນໜ່ຶງເຂ້ົາໃນການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜD. 

 

4.3.3 ການທາບທາມຄໍາເຫັນ 
ການສ້າງ ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ 

ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຄ້ັງນ້ີ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ*ທາບທາມຄໍາເຫັນ ຢ4າງກວ້າງຂວາງ ຈາກພາກລັດ ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ເຊ່ັນ: ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ0ງຊາດ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ,ງຊາດ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ-າລາວ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ພາຍໃນກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບ່ໍແຮ( ລວມທັງພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ຂອງບັນດາແຂວງ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ດ້ວຍວິທີການ 
ຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາເປີດກວ້າງ  ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ2ຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງ ສະບັບດ່ັງກ່າວ. 
ຜ່ານການທາບທາມຄໍາເຫັນ ເຫັນວ່າມຫຼີາຍຄໍາເຫັນທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ສໍາຄັນ ໃຫ5ແກ7ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ທ່ີຈະນໍາໄປພິຈາລະນາຄ້ົນຄວ້າ ແກ$ໄຂປັບປຸງ ເນ້ືອໃນຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້້ີ ໃຫ*ຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ. 

4.3.4 ສະຫ$ບ 
  ຕົວຊ້ີວັດຜົນກະທົບດ້ານລົບ ແລະ ດ້ານບວກຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັັດ ຕ່ໍຮ່າງຂ້ໍຕົກລົງມີດ່ັງນ້ີ:  

ຕົວຊ້ີວັດຜົນກະທົບ ຜົນກະທົບດ້ານລົ
ບ 

ຜົນກະທົບດ້ານບ
ວກ 

ບໍ່ມ ີໜ້ອຍ ຫຼາ
ຍ 

ບໍ່ມ ີ ໜ້ອ
ຍ 

ຫຼາຍ 

ຈໍານວນຂ້ັນ ການປົກຄອງ ທ່ີໄດ4ຮັບຜົນກະທົບ (ຂ້ັນສູນກາງ, 
ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ)  
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ
ນິຕິກໍາມີຜົນກະທົບໃນທຸກຂ້ັນຂອງການປົກຄອງ) 

þ ¨ ¨ þ ¨ ¨ 

ຈໍານວນ ອົງການຈັດຕ້ັງລັດ ຢູ1ຂ້ັນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖ່ິນ 
ທ່ີໄດ&ຮັບຜົນກະທົບ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ຫຼາຍກວ່າ 20% 
ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດໃນແຕ0ລະຂ້ັນ ໄດ3ຮັບ    ຜົນກະທົບ ເຊ່ັນ: 
ກະຊວງຢູ(ຂ້ັນສູນກາງ, ພະແນກການ ຢູ(ຂ້ັນແຂວງ) 

þ	   ¨	   ¨	   þ	   ¨	   ¨	  

ຜົນກະທົບດ້ານຄ່າໃຊ/ຈ່າຍຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ 
ທ່ີໄດ&ຮັບຜົນກະທົບໃນການຄຸ&ມຄອງບໍລິຫານລັດ(ສະເລ<ຍ) 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ຫຼາຍກວ່າ 40.000.000 
ກີບ ຕ່ໍອົງການຈັດຕ້ັງລັດ) 

þ	   ¨	   ¨	   þ	   ¨	   ¨	  

ລະດັບການປ*ຽນແປງ 
ຕ່ໍວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະບານ 
ທ່ີມີຢູ'ໃນປັດຈຸບັນ 

þ	   ¨	   ¨	   þ	   ¨	   ¨	  
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(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ມີການປ'ຽນແປງຫຼາຍ 
ຕ່ໍການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງລັດຖະບານ) 
ການບ່ໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ 
ທ່ີໄດ&ຮັບຜົນກະທົບ ຕ່ໍຮ່າງນິຕິກໍາທ່ີສະເໜີສ້າງ ຫືຼ ປັບປຸງ 
(ຂ້ໍແນະນໍາ - ຜົນກະທົບຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ 
ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ 
ແມ#ນມີໜ້ອຍ ຫືຼ ບ່ໍມີເລີຍ) 

þ	   ¨	   ¨	   	   	   	  

 
5. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

5.1 ການສະໜັບສະໜູນ ແກ+ບຸກຄນົ 
 ບຸກຄົນຜູ)ດໍາເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ, ຈໍາໜ່າຍ ຫືຼ ນໍາເຂ້ົາເຄ່ືອງປັບອາກາດ ທ່ີມີປະສິດທິພາບສູງ 
ຈະໄດ%ຮັບນະໂຍບາຍໃນການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ສ່ົງເສີມ ເຊ່ັນ: ການຍ້ອງຍໍໃຫ+ລາງວັນ ແລະ 
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກອ່ືນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນແຕ7ລະໄລຍະ ຂອງ ສປປ ລາວ.  
 

5.2 ການສະໜັບສະໜູນແກ+ພາກທຸລະກິດ 
 ສ່ົງເສີມຜູ*ດໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ນະໂຍບາຍສິນເຊ່ືອ, ນະໂຍບາຍຍົກເວ້ັນພາສີ ຫືຼ 
ຫ"ດຜ່ອນພາສີ, ອາກອນຕ່ໍ ຜູ1ປະກອບການ ກ່ຽວກັບ ເຄ່ືອງປັບອາກາດ ທ່ີມີປະສິດທິພາບສູງ 
ເພ່ືອເປັນການໃຫ-ສ່ິງຈູງໃຈ ໃນການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.   
 

5.3 ແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ພາຍຫັຼງທ່ີ ຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ 

ສປປ ລາວ ສະບັບນ້້ີ ໄດ*ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ(ແລ(ວ ພາກສ່ວນທ່ີມີໜ້າທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ເຊ່ັນ: ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ-, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂະແໜງການເງິນ ລວມທັງພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງການຈັດຕ້ັງລັດ 
ຕ້ອງໄດ'ເອົາໃຈໃສ.ໂຄສະນາເຜີຍແຜ(ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ໃຫ"ທຸກພາກສ່ວນທ່ົວສັງຄົມຮັບຮູ. ແລະ ເຂ້ົາໃຈ. ພ້ອມກັນນ້ັນ, 
ກໍ່ຕ້ອງໄດ*ຈັດຝຶກອົົບຮົມ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ* ແລະ ເຂ້ົາໃຈເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບ 
ການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 
ເພ່ືອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ,ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ,ຮັບໝາກຜົນ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງຂ້ໍຕົກລົງ ສະບັບນ້ີ.  

ຢ"າງໃດກໍ່ຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ ຍັງຂາດ ທຶນຮອນ ແລະ 
ງ"ບປະມານທ່ີຈະຂະຫຍາຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ່າວ ໃຫ:ໄດ:ຄືດ່ັງທ່ີກໍານົດໄວ"ໃນຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ.  
5.4 ງ"ບປະມານ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ 

ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ງ"ບປະມານ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ແມ#ນມາຈາກແຫ່ຼງທຶນຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ງ+ບປະມານຂອງລັດ, ກອງທຶນສ່ົງເສີມ ແລະ 
ພັດທະນາພະລັງງານ, ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ແລະ ແຫ່ຼງທຶນອ່ືນໆທ່ີເປັນໄປໄດ*.   
5.5 ທົບທວນຄືນ 

ພາຍຫັຼງຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ 
ສປປ ລາວ ສະບັບນ້ີ ມີຜົນສັກສິດແລ-ວ ໃນທຸກໆ 2 ປີ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ1 
ໃນນາມຜູ'ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ່ັງກ່າວ ຕ້ອງເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອທົບທວນຄືນ ຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ 
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄ່ືອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວນ້ີ ເພ່ືອຈະໄດ-ເປັນຂ້ໍມູນໃນການປັບປຸງ 
ຂ້ໍຕົກລົງໃຫ#ສອດຄ່ອງ ຕາມແຕ%ລະໄລຍະ ທັນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງສັງຄົມ ແລະ 
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ.  
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ການອະນຸມັດ  
 

ໄດ#ເຮັດອັນໃດໃນລຸ,ມນ້ີ:  
 

1. R ເຊັນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ (ຂ້ັນຕອນເບ້ືອງຕ້ົນ) ເພ່ືອສະເໜີຫາອົງການຮັບຜິດຊອບກວດກາ 
ເພ່ືອກວດກາຄືນ ແລະ ໃຫ#ຄໍາແນະນໍາ ຫືຼ    

 

2. R ເຊັນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ (ຂ້ັນສຸດທ້າຍ) ເພ່ືອສະເໜີຫາອົງການຮັບຜິດຊອບກວດກາ        
ມີຄໍາເຫັນຕ່ໍບົດປະເມີນຜົນ  

 
 

ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງນິຕິກໍາ 



 
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍ ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ສໍາລັບເຄື່ອງປັບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ    
11 
 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6:    

ບົດລາຍງານການທົດສອບ ເຄື່ອງປັບອາກາດ  
(TEST REPORT FOR AIR-CONDITIONER MODELS) 

 
7.1 ວິທີການເຕີມອາກາດ (AIR-ENTHALPY METHOD) 

ລາຍງານຜົນການທົດສອບເຄື່ອງປັບອາກາດ (Test Report for Air-Conditioner) 
 ຕົວເລກລຸ(ນ [Model Number] 

ໝາຍເລກອ້າງອີງລາຍງານຜົນການທົດສອບ [Test report reference number] 
 
ພາກທ ີ1 Section 1: ຫ້ອງທົດສອບ Testing Laboratory 
1) ວັນທີ ເດືອນ ປີ ທີ່ທົດສອບ Date of test (dd/mm/yy)  
2) ຊື່ຫ້ອງທົດສອບ (Name of testing laboratory)  
3) ທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງທົດສອບ (Location of testing laboratory)  
4) ຊື່ ແລະ ການກໍານົດພະນັກງານທົດສອບ (Name and designation of testing 

officer) 
 

5) ຊື່ ແລະ ການແຕ(ງຕັ້ງພະນັກງານຜູ#ອະນຸມັດ (Name and designation of 
approving officer) 

 

 
ພາກທີ 2 Section 2: ຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນ Product Specification1 
1) ຍີ່ຫໍ ້(Brand)  
2) ປະເພດ (Type)   
3) ເຟສ (Phase)  
4) ປະເພດພູມອາກາດ (Climate type)   
5) ປະເທດ/ Country/Region of origin  
6) ປະເພດສານສານເຮັດຄວາມເຢັນ Type of refrigerant  
7) ຄ່າສານເຮັດຄວາມເຢັນທັງໝົດ Total refrigerant charge (kg)  
8) ໝາຍເລກລຸ(ນ Model number  
9) ແຮງດັນໄຟຟ)າ Voltage (V)  
10) ຄວາມຖີ ່Frequency (Hz)  
11) ກະແສໄຟ Current (A)  
12) ນໍ້າໜັກ Weight (kg)  
13) ຂະໜາດ Overall dimensions (h x w x d) (mm)  

14) ຈັດລໍາດັບຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ (Rated total cooling capacity 
at 100% load & 50% load (W)) 

  

15) ອັດຕາກໍາລັງໄຟເຂົ້າ Rated power input at 100% load & 50% load (W)   
ພາກທີ 3 Section 3: ການທົດສອບຄວາມເຢັນ Cooling Capacity Test 

                                                        
1 For split type air-conditioners, data for indoor and outdoor units must be included 

Phongphat� 1/12/2021 1:50 PM
Deleted: 
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1) ມາດຕະຖານການທົດສອບ (Test standard) ISO 5151:2010 
2) ວິທີການທົດສອບ (Test method) Air enthalpy 
 
 100% load 50% load2 
3) ແຮງດັນໄຟຟ#າທີ່ໃຊ# Applied voltage (s) (V)   
4) ຄວາມຖີ ່Frequency (Hz)   
5) ກະແສໄຟ Current (A)   
6) ໄລຍະເວລາທົດສອບ Duration of test (hr)   
7) ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ Total cooling capacity (W)   
8) ຄວາມເຢັນທີ່ເໝາະສົມ Sensible cooling capacity (W)   
9) ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ Latent cooling capacity (W)   
10) ກໍາລັງໄຟຟ)າເຂົ້າອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫຼື 

ກໍາລັງໄຟຟ&າເຂົ້າແຕ.ລະສ່ວນຂອງອຸປະກອນໄຟຟ&າ Effective power input to 
equipment or individual power inputs to each of the electrical 
equipment components (W) 

  

 
 100% 

load 
50% 
load2 

11) ກໍາລັງໄຟຟ)າເຂົ້າອຸປະກອນທັງໝົດ (W)   
12) ກໍາລັງໄຟຟ)າເຂົົາທັງໝົດ ແຜງຮ້ອນ ແລະ ແຜງເຢັນ Total power input to indoor and outdoor 

side compartments (W) 
  

13) ຄ່າສໍາປະສິດປະສິດທິພາບ Coefficient of Performance (COP) (W/W)   
14) ຄ່າສໍາປະສິດປະສິດທິພາບ ຕໍ່າສຸດ Lowest COP3  (Yes/No)  
15) ຄວາມດັນບັນຍາກາດ Barometric pressure (kPa)   
16) ຄວາມໄວຂອງພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນ Speed of equipment cooling fan(s) 

(RPM) 
  

17) ການໝູນວຽນອາກາດພາຍໃນ Indoor-side air-flow (m3/s of standard air)   
18) ຄວາມຕ້ານທານພາຍນອກຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ ສໍາລັບແຕ)ລະໜ່ວຍ External resistance 
to air-flow for each indoor unit (Pa) 

  

19) ອັດຕາການໄຫຼປະລິມານຂອງອາກາດ ແລະ ການວັດແທກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດສໍາລັບການຄິດໄລ@ 
Volume flow rate of air and all relevant measurements for its calculation (m3/s) 

  

20) ອຸນຫະພູມແຫ#ງ ຂອງອຸປະກອນເຂົ້າອາກາດ Dry-bulb temperature of air entering 
equipment (ºC) 

  

21) ອຸນຫະພູມຄວາມຊຸ-ມຂອງອຸປະກອນທີ່ເຂົ້າຊ່ອງອາກາດ Wet-bulb temperature of air entering 
equipment (ºC) 

  

22) ອຸນຫະພູມແຫ*ງຂອງອາກາດທີ່ອອກຈາກອຸປະກອນວັດແທກ Dry-bulb temperature of air 
leaving measuring device (ºC) 

  

23) ອຸນຫະພູມຊຸ#ມ ຂອງອາກາດທີ່ອອກຈາກອຸປະກອນວັດແທກ Wet-bulb temperature of air 
leaving measuring device (ºC) 

  

24) ອຸນຫະພູມແຫ*ງ ແລະ ຊຸ.ມຂອງອາກາດພາຍນອກ Outdoor dry-bulb and wet-bulb 
temperatures (ºC) 

  

25) ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງອັດຄວາມສາມາດປ3ຽນແປງ Setting of variable capacity compressor   

                                                        
2 For split type inverter air-conditioners only 
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The 50% ການທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ ມີດ່ັງນ້ີ: load cooling capacity test, following 
tolerance shall be met: 
50% load = 100% load capacity × 0.5 (tolerance ± 5.0%) 
 
ພາກທ ີ4 Section 4: ການຄິດໄລ) ການເຮັດຄວາມເຢັນຕາມລະດູການ CSPF calculation 
1) ມາດຕະຖານການຄິດໄລ- Calculation standard lS016358-1:2013 

2) ເງື່ອນໄຂການຄິດໄລ/ Calculation condition 

ການກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນຖງ 
ໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງທີ 3 
Temperature bin distribution  
shall follow table3,  
lS016358-1:201 

3) ການຄິດໄລ)ການເຮັດຄວາມເຢັນຕາມລະດູການ (Calculated cooling seasonal 
total load, CSTL (kWh)) 

 

4) ຄິດໄລ&ການໃຊ,ພະລັງງານຕາມລະດູການໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ Calculated 
cooling seasonal energy consumption, CSEC (kWh) 

 

5) ການຄິດໄລ)ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວມເຢັນ ທັງໝົດທີ່ວັດແທກໄດ* ແລະ 
ການວັດແທກກໍາລັງໄຟຟ.າທັງໝົດທີ່ໂຫຼດ 100% ແລະ ໂຫຼດ 50% (CSPF 
calculated by measured total cooling capacity and measured total 
power input at 100% load and 50% load (kWh/kWh)) 

 

 
ພາກທ ີ5 Section 5: ລາຍເຊັນ Signatures 
 

• ຊ່ື ແລະ ລາຍເຊັນ ຜູ#ທົດສອບ ແລະ ຜູ#ຮັບຮອງ Name and signature of testing and approving 
officers 

• ວັນທີ Date 
 
ເອກະສານຄັດຕິດ 1 Appendix A – ຮູບພາບ Photos 

• ພາບຖ່າຍສະແດງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງລຸ3ນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນ Color photos showing the exterior 
and interior of the registered model in the available finishing and colors 

• ພາບຖ່າຍສີ ສະແດງຈໍານວນຂ້ົວຕ່ໍເທິງເຄ່ືອງປັບອາກາດພາຍນອກ Color photo showing the number 
of connectors on the outdoor unit  

• ຮູບຖ່າຍຂອງແຜ-ນປ0າຍບອກຄຸນລັກສະນະ Color photo of the nameplate 
 

ເອກະສານຄັດຕິດ 2 Appendix B – ຮູບແຕ&ມ Schematic Drawing 
• ແຜນຜັງສະແດງສ່ວນປະກອບພາຍໃນຂອງໂມເດວທ່ີຊັດເຈນ (Schematic drawing clearly indicating 

the model’s key internal components)  
 
________________________________________ 
3Tested with compatible indoor units that will result in lowest COP 

 
ເອກະສານຄັດຕິດ 3 Appendix C – ລາຍການສ່ວນປະກອບ Component List 
• ຂ້ໍກໍານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍສ່ວນປະກອບພາຍໃນທ່ີສໍາຄັນຂອງໂມເດວ Technical 

specification and description of the model’s key internal components 
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ເອກະສານຄັດຕິດ 4 Appendix D – 
ຕາຕະລາງສະແດງອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນທັງໝົດຂອງແຜງເຢັນ 
ຕ່ໍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຜງຮ້ອນ (Table Showing the Ratio of the Total 
Cooling Capacity of the Indoor Units to the Cooling Capacity of the Outdoor Unit)  
 
  ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢນັ Cooling capacity (kW) 
ລໍາດັບ 
Model 

no. 

ໂຫຼດ 
(Full/Part 

load) 

ແຜງຮ້ອນ 
Outdoor unit 

ແຜງເຢັນ Indoor unit 
ອັດຕາສ່ວນ Ratio1 2 3  4 5 ລວມTotal 

 

7.2 ວິທີຄາໂລລ່ີມີເຕ້ີ (CALORIMETER METHOD)  
ລາຍງານຜົນການທົດສອບເຄື່ອງປັບອາກາດ ຕົວເລກລຸ(ນ  

Test Report for Air-Conditioner [Model Number] 
 ໝາຍເລກອ້າງອີງລາຍງານຜົນການທົດສອບ [Test report reference number] 

 
ພາກທ ີ1 Section 1: ຫ້ອງທົດສອບ Testing Laboratory 
1) ວັນທີ ເດືອນ ປີ ທີ່ທົດສອບ Date of test (dd/mm/yy)  
2) ຊື່ຫ້ອງທົດສອບ Name of testing laboratory  
3) ທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງທົດສອບ Location of testing laboratory  
4) ຊື່ ແລະ ການກໍານົດພະນັກງານທົດສອບ (Name and designation of testing 

officer) 
 

5) ຊື່ ແລະ ການແຕ+ງຕັ້ງພະນັກງານຜູ#ອະນຸມັດ (Name and designation of 
approving officer) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ພາກທີ 2 Section 2: ຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນ Product Specification3 
1) ຍີ່ຫໍ ້(Brand)  
2) ປະເພດ (Type)  
3) ເຟສ (Phase)  

                                                        
3 For split type air-conditioners, data for indoor and outdoor units must be included 
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4) ປະເພດພູມອາກາດ (Climate type)  
5) ປະເທດ/ Country/Region of origin  
6) ປະເພດສານສານເຮັດຄວາມເຢັນ Type of refrigerant  
7) ຄ່າສານເຮັດຄວາມເຢັນທັງໝົດ Total refrigerant charge (kg)  
8) ໝາຍເລກລຸ(ນ Model number  
9) ແຮງດັນໄຟຟ)າ Voltage (V)  
10) ຄວາມຖີ ່Frequency (Hz)  
11) ກະແສໄຟ Current (A)  
12) ນໍ້າໜັກ Weight (kg)  
13) ຂະໜາດ Overall dimensions (h x w x d) (mm)  
14) ຈັດລໍາດັບຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ (Rated total cooling capacity 
at 100% load & 50% load (W)) 

 
 

15) ອັດຕາກໍາລັງໄຟເຂົ້າ Rated power input at 100% load & 50% load (W)   
 
 
ພາກທີ 3 Section 3: ການທົດສອບຄວາມເຢັນ Cooling Capacity Test 
1) ມາດຕະຖານການທົດສອບ (Test standard) lSO5151:2010 
2) ວິທີການທົດສອບ (Test method) Calorimeter 
 
 100% load 50% load4 
3) ແຮງດັນໄຟຟ)າທີ່ໃຊ) Applied voltage (s) (V)   

4) ຄວາມຖີ ່Frequency (Hz)   

5) ກະແສໄຟຟ'າລວມທີ່ເຂົ້າ Total current input to equipment (A)   

6) ໄລຍະເວລາທົດສອບ Duration of test (hr)   

7) ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ Total cooling capacity (W)    

8) ຄວາມເຢັນທີ່ເໝາະສົມ Sensible cooling capacity (W)   

9) ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ Latent cooling capacity (W)   

10) ກໍາລັງໄຟຟ)າເຂົ້າອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫຼື 
ກໍາລັງໄຟຟ)າເຂົ້າແຕ0ລະສ່ວນຂອງອຸປະກອນໄຟຟ)າ Effective power input to 
equipment or individual power inputs to each of the electrical 
equipment components (W)  

  

11) ກໍາລັງໄຟຟ)າທັງໝົດທີ່ເຂົ້າອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ)ໄຟຟ)າ Total power input to 
equipment (W) 

  

 
 100% load 50% load2 

12) ກໍາລັງໄຟຟ)າເຂົົາທັງໝົດ ແຜງເຢັນ ແລະ ແຜງຮ້ອນ Total power input to indoor 
and outdoor-side compartments (W) 

  

13) ຄ່າສໍາປະສິດປະສິດທິພາບ Coefficient of Performance (COP) (W/W)   
14) ຄ່າສໍາປະສິດປະສິດທິພາບ ຕໍ່າສຸດ Lowest COP3  (Yes/No)  
15) ຄວາມດັນບັນຍາກາດ Barometric pressure (kPa)   
                                                        
4 For split type inverter air-conditioners only 
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16) ຄວາມໄວຂອງພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນ Speed of equipment 
cooling fan(s) (RPM) 

  

17) ການໝູນວຽນອາກາດພາຍໃນ Indoor-side air-flow (m3/s of standard air)   
18) ຄວາມຕ້ານທານພາຍນອກຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ ສໍາລັບແຕ;ລະໜ່ວຍ External 

resistance to indoor air-flow for each indoor unit (Pa) 
  

19) ອັດຕາການໄຫຼປະລິມານຂອງອາກາດ ແລະ 
ການວັດແທກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດສໍາລັບການຄິດໄລ: (Volume flow rate of air-
flow through measuring nozzle of separating partition (m3/s) 

  

20) ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນອາກາດຂອງຊ່ອງຫວ່າງແຄເລີລີມີເຕີ ້(Air-static 
pressure difference across separating partition of calorimeter 
compartments (Pa) ) 

  

21) ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແຫ-ງ ແລະ ຊຸ#ມ Control dry-bulb and wet-bulb 
temperature(°C) ຊ່ອງລະຫວ່າງຄໍໂລລີມີເຕີໃ້ນຊຸດແຜງເຢັນ (indoor-side 
calorimeter compartment) 

  

22) ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແຫ#ງ ແລະ ຄວາມຊຸ-ມ Control dry-bulb and wet-bulb 
temperature (°C) ຊ່ອງຄໍເລີລມີີເຕີ້ຊຸດແຜງຮ້ອນ (outdoor-side calorimeter 
compartment)  

  

23) ອຸນຫະພູມສະເລ,ຍພາຍນອກຂອງ ແຄລໍລີມີເຕີ້ (Average air temperature 
outside the calorimeter (°C)) 

(calibrated room-type)  

  

24) ປະລິມານນໍ້າທີ່ລະເຫຍີໃນເຄື່ອງ ເຮັດໃຫ8ເກີດມີຄວາມຊຸ=ມ (Quantity of water 
evaporated in humidifier (kg)) 

  

25) ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າເຢັນຢູ2ຊຸດແຜງຮ້ອນ Cooling water flowrate through 
outdoor-side compartment heat- rejection coil (P/s) 

  

26) ອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າເຢັນທີ່ໄຫຼຜ່ານເຂົ້າຊຸດແຜງຮ້ອນ (Temperature of cooling 
water entering outdoor-side compartment, for heat-rejection coil (°C) 

  

27) ອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າເຢັນທີ່ໄຫຼຜ່ານອອກຊຸດແຜງຮ້ອນ (Temperature of cooling 
water leaving outdoor-side compartment, for heat-rejection coil (°C) 

  

28) Mas of condensed water from equipment (kg)   
29) ອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າກັ່ນອອກຈາກຊຸດແຜງຮ້ອນ (Temperature of condensed 

water leaving outdoor-side compartment (°C)) 
  

30) ການຕັ້ງຄ່າຕົວປ-ຽນຄອມເພຼສເຊີ້ (Setting of variable capacity compressor)   
 
  ການທົດສອບຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ ມີດ່ັງນ້ີ: The 50% load cooling capacity test, 
following tolerance shall be met: 50% load = 100% load capacity x 0.5 (tolerance ± 5.0%) 
 
 
ພາກທີ 4 Section 4: ການຄິດໄລ) ການເຮັດຄວາມເຢັນຕາມລະດູການ CSPF calculation 
 
1) ມາດຕະຖານການຄິດໄລ- Calculation standard lS016358-1:2013 
2) ເງື່ອນໄຂການຄິດໄລ/ Calculation condition  ການກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນຖັງ 

ໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງທີ 3 
(Temperature bin distribution  
shall follow table3,  
lS016358-1:2013)  
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1) ມາດຕະຖານການຄິດໄລ- Calculation standard lS016358-1:2013 
2) ເງື່ອນໄຂການຄິດໄລ/ Calculation condition  ການກະຈາຍຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນຖັງ 

ໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງທີ 3 
(Temperature bin distribution  
shall follow table3,  
lS016358-1:2013)  

3) ການຄິດໄລ)ການເຮັດຄວາມເຢັນຕາມລະດູການ (Calculated cooling 
seasonal total load, CSTL (kWh))  

 

4) ຄິດໄລ&ການໃຊ,ພະລັງງານຕາມລະດູການໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ (Calculated 
cooling seasonal energy consumption, CSEC (kWh)) 

 

5) ການຄິດໄລ)ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວມເຢັນ ທັງໝົດທີ່ວັດແທກໄດ* ແລະ 
ການວັດແທກກໍາລັງໄຟຟ.າທັງໝົດທີ່ໂຫຼດ 100% ແລະ ໂຫຼດ 50% (CSPF 
calculated by measured total cooling capacity and measured 
total power input at 100% load and 50% load (kWh/kWh)) 

 

 
ພາກທ ີ5 Section 5: ລາຍເຊັນ Signatures 

• ຊ່ື ແລະ ລາຍເຊັນຜູ.ທົດສອບ ແລະ ຜູ.ຮັບຮອງ Name and signature of testing and approving 
officers 

• ວັນທີ Date 
_________________________________________ 

ເອກະສານຄັດຕິດ 1 Appendix A – ຮູບພາບ Photos 
• ພາບຖ່າຍສະແດງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງລຸ3ນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນ Color photos showing the exterior 

and interior of the registered model in the available finishing and colors 
• ພາບຖ່າຍສີ ສະແດງຈໍານວນຂ້ົວຕ່ໍເທິງເຄ່ືອງປັບອາກາດພາຍນອກ Color photo showing the number of 

connectors on the outdoor unit 
• ຮູບຖ່າຍຂອງແຜ-ນປ0າຍບອກຄຸນລັກສະນະ Color photo of the nameplate 

 
ເອກະສານຄັດຕິດ 2 Appendix B – ຮູບແຕ&ມ Schematic Drawing 
 
• ແຜນຜັງສະແດງສ່ວນປະກອບພາຍໃນຂອງໂມເດວທ່ີຊັດເຈນ (Schematic drawing clearly indicating the 

model’s key internal components)   
 
ເອກະສານຄັດຕິດ 3 Appendix C – ລາຍການສ່ວນປະກອບ Component List 
3Tested with compatible indoor units that will result in lowest COP  
 
• ຂ້ໍກໍານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍສ່ວນປະກອບພາຍໃນທ່ີສໍາຄັນຂອງໂມເດວ (Technical 

specification and description of the model’s key internal components) 
 
ເອກະສານຄັດຕິດ 4 Appendix D – 
ຕາຕະລາງສະແດງອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນທັງໝົດຂອງແຜງເຢັນ 
ຕ່ໍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຜງຮ້ອນ (Table Showing the Ratio of the Total 
Cooling Capacity of the Indoor Units to the Cooling Capacity of the Outdoor Unit)  
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  ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ Cooling capacity (kW) 

ລໍາດັບ 
Model no. 

ໂຫຼດ 
(Full/Part 

load) 

ແຜງຮ້ອນ 
Outdoor 

unit 

ແຜງເຢັນ Indoor unit 
ອັດຕາສ່ວນ 

Ratio
1 2 3  4 5 ລວມTo

tal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


