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ກ ົດໝາຍ
ວາ່ ດວ
້ ຍ ມາດຕະຖານ (ສະບ ັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບ ົດບ ັນຍ ັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1(ປັບປຸງ) ຈຸດປະສ ົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກໍານົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການ
ເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການເຕັກນິກ ສໍາລັບ
ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ
ຮັບປະກັນວຽກງານການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ
ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທໍາ, ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ່ບໍລິໂພກ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ມາດຕາ 2(ປັບປຸງ) ມາດຕະຖານ
ມາດຕະຖານ ແມ່ນ ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນ
ການ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະຖານ ເພື່ອຕີລາຄາ, ຈັດແບ່ງປະເພດ ແລະ
ຈັດລະດັບຄຸນນະພາບຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຖືກກໍານົດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໂດຍອົງການມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງ
ທີ່ຖືກຍອມຮັບບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ.
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ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິ ບາຍຄ ໍາສ ັບ
່ ັ ນີ:້
ຄ ໍາສ ັບທີ່ ນ ໍາໃຊໃ້ ນກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ້ ມີ ຄວາມໝາຍ ດງ
1. ມາດຕະຖານສາກ ົນ ໝາຍເຖິງ ມາດຕະຖານທີ່ ຖືກຮ ັບຮອງໂດຍອ ົງການມາດຕະຖານ
ສາກ ົນ ແລະ ສາມາດໃຫສ
້ າທາລະນະຊ ົນເຂົ້າເຖິງໄດ;້
2. ມາດຕະຖານພາກພື້ນ

ໝາຍເຖິງ ມາດຕະຖານທີຖ
່ ືກຮັບຮອງ ໂດຍອົງການມາດຕະ

ຖານພາກພື້ນ ແລະ ສາມາດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົ້າເຖິງໄດ້.
3. ມາດຕະຖານຕາ່ ງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ທີ່ຖືກ
ຮັບຮອງ ແລະ ສາມາດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົ້າເຖິງໄດ້.
້ ນຜະລິດຕະພັນ, ລະບ ົບຄຸມ
4. ກາໝາຍມາດຕະຖານ ໝາຍເຖິງ ກາໝາຍຢັງຢື
້ ຄອງ ຫຼື
້ ໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີ ຫຼື ອ ົງການຈ ັດຕງອື່
ລະບ ົບຮ ັບຮອງ ທີ່ ການ
ໍ ົດຂຶນ
ັ ້ ນທີ່ ໄດ ້
ຮ ັບການມອບໝາຍ;
5. ວຽກງານມາດຕະຖານ ໝາຍເຖິງ ການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ມີຂນຕອນໃນການສ
າ້ ງ, ການປະ
ັ້
ກາດໃຊ,້ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດມາດຕະຖານ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວອື່ ນທີ່ ພົວພັນເຖິງມາດຕະຖານ;
ັ້
6. ຂະບວນການ ໝາຍເຖິງ ຂນຕອນຂອງການຜະລິ
ດ, ການກໍ່ ສາ້ ງ, ການບໍລິການ, ສິ່ ງ
ັ້
ແວດລອ
້ ມ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງາານອື່ ນ;
້ ນ ໝາຍເຖິງ ຂນຕອນການຮ
7. ການຢັງຢື
ັ້
ັບຮູຢ
ິ ຢັງ້
້ າ່ ງເປັນທາງການ ໂດຍອ ົງການທີ່ ມີສດ
ຢືນຢູຂ
່ ະແໜງການຕາ່ ງໆ

ກຽ່ ວກ ັບຄວາມສອດຄອ
່ ງທາງດາ້ ນຄຸນນະພາບກ ັບມາດຕະຖານ

ແລະ

ລະບຽບການເຕັກນິກ;
້ ນຜະລິດຕະພັນ ໝາຍເຖິງ ຂນຕອນການຮ
8. ການຢັງຢື
ັ້
ັບຮູຢ
້ າ່ ງເປັນທາງການ ໂດຍອ ົງ
້ ນຢູຂ
ການທີ່ ມີສດ
ິ ຢັງຢື
່ ະແໜງການຕາ່ ງໆ

ກຽ່ ວກ ັບຄວາມສອດຄອ
່ ງທາງດາ້ ນຄຸນນະພາບ

ຂອງຜະລິດ

ຕະພັນ ແລະ ສິນຄາ້ ກ ັບມາດຕະຖານ;
້ ນລະບ ົບຄຸມ
9. ການຢັງຢື
້ າ່ ງເປັນທາງການ ໂດຍອ ົງການທີ່ ມີ
້ ຄອງ ໝາຍເຖິງ ການຮ ັບຮູຢ
້ ນຢູຂ
ສິດຢັງຢື
່ ະແໜງການຕາ່ ງໆ ກຽ່ ວກ ັບຄວາມສອດຄອ
່ ງຂອງລະບ ົບຄຸມ
້ ຄອງຄຸນນະພາບ, ລະບ ົບຄຸມ
້
ຄອງສິ່ ງແວດລອ
້ ມ ຫຼື ລະບ ົບຄຸມ
້ ຄອງອື່ ນ ກ ັບມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດ ຫຼື ມາດຕະຖານສາກ ົນ;
້ ນ
10. ໃບຢັງຢື

ໝາຍເຖິງ

້ ນຜະລິດຕະພັນ,
ເອກະສານຮ ັບຮູກ
້ ຽ່ ວກ ັບການຢັງຢື

ສິນຄາ້ ,

້ ນອື່ ນ ເຊັ່ ນ ໃບຢັງຢື
້ ນຜະລິດ
ການບໍລິການ, ສິ່ ງແວດລອ
້ ມ, ລະບ ົບ, ຄວາມສອດຄອ
່ ງ ແລະ ການຢັງຢື
້ ນລະບ ົບ ແລະ ໃບຢັງຢື
້ ນຄວາມສອດຄອ
ຕະພັນ, ໃບຢັງຢື
່ ງ;
11. ການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
່ ງ

ໝາຍເຖິງ

ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານໃດໜຶ່ ງທີ່ ພົວພັນ

ໂດຍກ ົງ ຫຼື ທາງອອ
ບ ັດມາດຕະຖານ, ລະບຽບການເຕັ ກນິກ
ັ້
້ ມ ກຽ່ ວກ ັບການຕີລາຄາການຈ ັດຕງປະຕິ
ແລະ ລະບຽບກ ົດໝາຍທີ່ ກຽ່ ວຂອ
້ ງ;
້ າຍ;
12. ສິນຄາ້ ໝາຍເຖິງ ວ ັດຖຸສ່ ງຂອງ
ເພື່ ອທ ໍາການແລກປຽ່ ນ ແລະ ຊືຂ
ິ
13. ຜະລິດຕະພັນ ໝາຍເຖິງ ວ ັດຖຸໃດໜຶ່ ງທີ່ ຜາ່ ນຂະບວນການຜະລິດ, ປຸງແຕງ່ ;
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້
14. ບຸກຄ ົນທີ ສາມ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ຸ ຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງັ ້ ທີ່ ຖືກຮ ັບຮູໂ້ ດຍບໍ່ ຂຶນ
ິ ກ
ກ ັບຜູສ
່ ະໜອງ ແລະ ຜູບ
່ ໍລິໂພກ;
15. ຜູສ
ໍ າ່ ຍ, ຜູຂ
່ ະໜອງ ໝາຍເຖິງ ຜູຜ
່ ະລິດ, ຜູຈ
່ າໜ
່ າຍ, ຜູບ
່ ໍລິການ;
16. ຜູບ
່ ໍລິໂພກ ໝາຍເຖິງ ຜູຊ
່ ,້ື ຜູຊ
່ ົມໃຊ.້
ມາດຕາ 4(ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍ ກຽ່ ວກ ັບວຽກງານມາດຕະຖານ
ລັດ ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະ
ບວນການ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປະຕິບັດລະບຽບການເຕັກນິກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງວຽກງານ
ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານ.
ລັດ ແລະ ສັງຄົມເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານວັດຖຸ-ເຕັກນິກ ເປັນຕົ້ນ ສູນທົດລອງ ຫຼື
ຫ້ອງທົດລອງ, ສູນຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານ.
ລັດ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນ ການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ລວມທັງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ພາກພື້ນ, ຕ່າງປະເທດ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
ລັດ ສົ່ງເສີມວຽກງານມາດຕະຖານດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຮງງານຢ່າງປະຢັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະແນໃສ່ປົກປ້ອງຜູ່ບໍລໂ
ິ ພກ,

ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ ແລະ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ລັດ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະ
ຖານ ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານດັ່ງກ່າວ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ.

ມາດຕາ 5(ປັບປຸງ) ຫຼ ກ
ັ ການພື້ນຖານກຽ່ ວກ ັບວຽກງານມາດຕະຖານ
່ ັ ນີ:້
ວຽກງານມາດຕະຖານ ຕອ
ັ ການພື້ນຖານ ດງ
້ ງປະຕິບ ັດຕາມຫຼກ
1. ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມການ
ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ຢູ່ ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;
2. ຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ຮັບປະກັນສຸຂານາໄມ, ສຸຂະພາບ
ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ່ບໍລິໂພກ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດ,
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ່ບໍລິໂພກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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3. ຮັບປະກັນການເປີດກວ້າງ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ,
ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຫຼີກເວັ້ນການຈໍາແນກ, ການສ້າງອຸປະສັກຕໍ່ການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ການຄ້າ ແລະ
ການບໍລິການ;
4. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບມາດຕະຖານສາກົນ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
5. ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ່ຜະລິດ, ຜູ່ຈໍາໜ່າຍ, ຜູ່ຂາຍ ແລະ ຜູ່ບໍລິການດໍາເນີນບົນພື້ນຖານມາດ
ຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້.

ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນ ໍາໃຊກ
້ ົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານ ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງ, ການ
ປະກາດໃຊ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການເຕັກນິກໃນຂົງເຂດການຜະລິດທຸລະ ກິດ
ການຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານມາດ ຕະ
ຖານ.

ມາດຕາ 7 ການຮວ
່ ມມືສາກ ົນ
ລັດ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານມາດຕະຖານ ດ້ວຍການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກຮ່ວມກັນ,
ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ການສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ
ອື່ນໆ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການຄວາມເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງ ມີ
ຜົນປະໂຫຽດ ແລະ ປະຕິບັດລວມທັງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຕາມສັນຍາສາກົນ, ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ
ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ປະເພດມາດຕະຖານແຫງ
່ ຊາດລາວ
ມາດຕາ 8(ປັບປຸງ) ປະເພດມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
່ ັ ນີ:້
ປະເພດມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ຕນຕໍ
ມີ ດງ
ົ້
1. ມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄາ້ ;
2. ມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບການບໍລກ
ິ ານ;
3. ມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບສິ່ງແວດລອ
້ ມ.
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ມາດຕາ 9 ມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄາ້
ມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄາ້ ແມນ
ໍ ົດຄຸນລ ັກສະ
່ ການການ
ນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄາ້ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ
້ ງຕອ
້ ງການຂອງຜູສ
່ ະ
ໜອງ ແລະ ຜູບ
່ ໍລິໂພກ.
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ທີ່ຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ
ແຫ່ງຊາດລາວ.
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ທີ່ສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້.

້ ໃນມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄາ້
ມາດຕາ 10 ເນືອ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ປະກອບດ້ວຍຄໍາສັບເຕັກນິກ,
ສັນຍາລັກ, ຄຸນລັກສະນະທາງຊີວະ-ເຄມີ, ວັດຖຸ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອື່ນ, ວິທີການຜະລິດ, ວິທີການທົດ
ສອບ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ກາໝາຍ, ສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ.

ມາດຕາ 11 ມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບການບໍລິການ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແມ່ນ ການກໍານົດລະບົບການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່
ພົວພັນກັບຫຼາຍຂອດ ແລະ ຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານ ເຊັ່ນ ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ກໍານົດເວລາຮັບປະກັນຜະລິດ
ຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ, ໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການອື່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດ
ທິຜົນ ແລະ ຄວາມວ່ອງໄວຂອງການບໍລິການ.
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບການບໍລິການແຕ່ລະດ້ານ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ
ຕ່າງຫາກ ໂດຍແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

້ ໃນມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບການບໍລິການ
ມາດຕາ 12 ເນືອ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບການບໍລິການປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:
1. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂະບວນການ;
2. ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ;
3. ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ;
4. ຂັ້ນຕອນການບໍລິການທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວ;
5. ລະບົບການກວດກາພາຍໃນ;
6. ການປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ;
7. ເນື້ອໃນອື່ນກ່ຽວກັບການບໍລິການ.
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ມາດຕາ 13(ປັບປຸງ) ມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບສິ່ງແວດລອ
້ ມ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນ ການກໍານົດບັນທັດຖານ ຫຼື ຂອບ
ເຂດການອະນຸຍາດ ໃນການປ່ອຍມົນລະພິດ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດຂອງຄົນ, ສັດ,
ພືດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ທໍາການຜະລິດ, ທຸລະກິດການຄ້າ, ການບໍລິການຕ້ອງ
ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກໍານົດລະອຽດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງ
ຫາກ ໂດຍແມ່ນຂະແໜງການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

້ ໃນມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ກຽ່ ວກ ັບສິ່ງແວດລອ
ມາດຕາ 14 ເນືອ
້ ມ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:
1.

ລະດັບ, ຂອບເຂດການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ, ຄວັນ, ເສດນໍ້າມັນ, ເສດເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດ

ເຫຼືອອື່ນທີ່ເປັນມົນລະພິດ;
2. ລະດັບ, ຂອບເຂດຄວາມສັ່ນສະເທືອນ, ສຽງ, ແສງ, ສີ, ລັງສີ, ກິ່ນ;
3. ເນື້ອໃນອື່ນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ມາດຕາ 15 ການນ ໍາໃຊຄ
້ ໍາສ ັບເຕັ ກນິກ
ການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບເຕັກນິກໃນການສ້າງມາດຕະຖານ
ຖືກຕ້ອງ,

ເປັນເອກະພາບກັນ

ແລະ

ແນໃສ່ອະທິບາຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງ

ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄໍາສັບເຕັກນິກທີ່ນໍາໃຊ້ໃນມາດຕະຖານສາກົນ

(ISO) ທີໄ
່ ດ້ກໍານົດໄວ້.

ພາກທີ III
ມາດຕະຖານ, ລະບຽບການເຕັ ກນິກ ແລະ ກ ົດການປະຕິບ ັດ
ໝວດທີ 1
ມາດຕະຖານແຫງ
່ ຊາດລາວ
ມາດຕາ 16(ປັບປຸງ) ມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ແມ່ນ ມາດຕະຖານ ທີ່ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບ
ຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ

ເປັນມາດຕະຖານຮັບໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະ

ຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ມີຊື່ຫຽໍ້ເປັນພາສາລາວວ່າ “ ມລ ” ແລະ ມີຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ
ວ່າ “ Lao Standard-LS ”.

ມາດຕາ 17 ຫຼ ກ
ັ ການ ການສາ້ ງມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ການສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
1. ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ກ້າວໜ້າທັງຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກ
ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ສົມທຽບໃສ່ມາດຕະຖານຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດ;
3. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
4. ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ສັນຍາສາກົນ, ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ
ລາວ ເປັນພາຄີ.

ມາດຕາ 18 ການສາ້ ງມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ນອກຈາກຫຼັກການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແລ້ວການສ້າງມາດຕະ
ຖານແຫ່ງຊາດລາວ ຍັງຕ້ອງອີງໃສ່:
1. ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ກ້າວໜ້າ;
2. ບົດຮຽນ, ຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດ;
3. ຜົນຂອງການຕີລາຄາກ່ຽວກັບການກວດກາ, ການທົດສອບ, ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ
ປະສິດທິພາບຂອງວຽກງານຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 19(ໃໝ)່ ລະບຽບການກະກຽມ, ການຮ ັບຮອງ ແລະ ການນ ໍາໃຊມ
້ າດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ການກະກຽມ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 18, 20, 21, ແລະ 22 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ຮັບຮອງເອົາຫັຼກການການປະຕິບັດທີ່ດີສໍາລັບການກະກຽມ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການນໍາ
ໃຊ້ມາດຕະຖານຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ຂອງສັນຍາຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ວ່າ
ດ້ວຍ ສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ;
2. ປະຕິບັດມາດຕະຖານແບບສະໝັກໃຈ;
3. ບໍ່ສ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເປັນອຸປະສັກໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການຄ້າ;
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4. ປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າກັບ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າ ຈາກ
ປະເທດຕ່າງໆ;
5. ໃຫ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ກົມກຽວກັບມາດຕະຖານສາກົນ ຖ້າເປັນໄປໄດ້;
6. ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍອີງ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຈໍາກັດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນໃນການກະກຽມມາດຕະຖານສາກົນ
ທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການສ້າງມາດຕະຖານສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານທີ່ຕົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາ

ແລ້ວ ຫຼື ຄາດວ່າຈະຮັບຮອງເອົາ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານມາດຕະຖານ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ
ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້;
7. ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ
ຮູບແບບ ຫຼື ຮູບປະພັນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 20(ໃໝ)່ ຂນຕອນການສ
າ້ ງມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ັ້
່ ັ ນີ:້
ການສາ້ ງມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ ໃຫປ
ດງ
ັ້
້ ະຕິບ ັດຕາມຂນຕອນ
1. ການສະເໜີສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ
ສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາສະເໜີຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພິຈາລະນາການສະເໜີສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງ
ຊາດລາວ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ແລະ 18 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້. ໃນ
ກໍລະນີການສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງແລ້ວກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງມອບ ໃຫ້
ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ່ຮ່າງມາດຕະຖານ.
2. ການຮ່າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ
ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່າງມາດຕະຖານ
ແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຜູ່ສະເໜີສ້າງ, ຜູ່ສະໜອງ ແລະ ຜູ່ບໍລິໂພກ. ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມ
ຈໍາເປັນຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ

ສາມາດນໍາໃຊ້ຜູ່ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ຕາມຄວາມເໝາະ

ສົມ.
ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງນໍາເອົາຮ່າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ລົງ
ໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມອື່ນຢ່າງໜ້ອຍ ຫົກສິບວັນ
ເພື່ອຮັບເອົາຄໍາເຫັນຈາກສາທາລະນະຊົນ.
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ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງມາດຕະຖານແຫ່ງ
ຊາດລາວ ບົນພື້ນຖານຄໍາເຫັນທີມ
່ ີເຫດຜົນທາງດ້ານວິຊາການ, ຈາກນັ້ນຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງ
ຊາດ ຈຶ່ງນໍາສະເໜີຮ່າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວຕໍ່ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງເອົາ.
3. ການຮັບຮອງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ຈະຖືກຮັບຮອງທາງດ້ານຫຼັກການຈາກສະພາມາດຕະ ຖານ
ແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີຢ່າງໜ້ອຍ ສອງສ່ວນສາມ ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກສະພາມາດ ຕະ
ຖານແຫ່ງຊາດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຈາກນັ້ນສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງນໍາສະເໜີມາດ ຕະ
ຖານແຫ່ງຊາດລາວດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດ
ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ມາດຕາ 21(ປັບປຸງ) ຜົນບ ັງຄ ັບປະຕິບ ັດມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດພາຍໃນ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງລົງໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງວິທະ
ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສື່ສິ່ງພິອື່ນ.

ມາດຕາ 22 ການນ ໍາໃຊມ
້ າດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມສະໝັກໃຈຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ຜູ່ສະໜອງ ແລະ ຜູ່ບໍລິໂພກ ເວັ້ນເສັຍແຕ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເຕັກນິກ
ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ນໍາໃຊ້ແບບບັງຄັບ ເຊັ່ນ ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າຍຸດທະສາດ, ການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ, ສຸຂະ
ພາບ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ມາດຕາ 23(ໃໝ)່ ການປັບປຸງ, ການຍ ົກເລີກມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ການປັບປຸງ, ການຍົກເລີກມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 39 ຂໍ້
5 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການເຕັກ
ນິກແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທົບທວນການປັບປຸງ, ການຍົກເລີກມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ໃນທຸກ ຫ້າ
ປີ ຫຼື ໄວກວ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕກ
ໍ່ ະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ພິຈາລະນາ.
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ໝວດທີ 2
ລະບຽບການເຕັກນິກ
ມາດຕາ 24 ລະບຽບການເຕັ ກນິກ
ລະບຽບການເຕັກນິກ

ແມ່ນ

ເອກະສານກໍານົດສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນ

ແລະ ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດພືດ, ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທໍາຂອງຜູ່ບໍລິໂພກ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຜົນປະໂຫຽດ
ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.

້ ໃນລະບຽບການເຕັ ກນິກ
ມາດຕາ 25 ເນືອ
ເນື້ອໃນລະບຽບການເຕັກນິກ

ປະກອບດ້ວຍ

ການກໍານົດລະດັບ,

ຂອບເຂດ,

ຄຸນລັກສະນະ

ສະເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກ, ຄໍາສັບເຕັກນິກ, ສັນຍາລັກ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ສະຫຼາກ ຜະລິດ
ຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ລະບຽບການເຕັກນິກນໍາໃຊ້ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບການຜະລິດ,
ທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 26(ໃໝ)່ ລະບຽບ ການກະກຽມ, ການຮ ັບຮອງ, ການພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ການນ ໍາໃຊລ
້ ະບຽບການ
ເຕັ ກນິກ
ການກະກຽມ, ການຮັບຮອງ, ການພິມເຜີຍແຜ່ແລະການນໍາໃຊ້ລະບຽບການເຕັກນິກ ຕ້ອງປະ
ຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາການ
ປະຕິບັດລະບຽບການທີ່ດີ, ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອາຊຽນ ລວມ
ທັງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກ ຕໍ່ການຄ້າຂອງອົງການການຄ້າໂລກ, ນອກນັ້ນ ຍັງຕ້ອງ
ປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບ ເຂດທົ່ວ
ປະເທດ.

ມາດຕາ 27(ໃໝ)່ ການສາ້ ງການຮ ັບຮອງ ແລະ ການພິມເຜີຍແຜລ
່ ະບຽບການເຕັ ກນິກ
ກະຊວງ, ອົງການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນ ໃນການ
ສ້າງລະບຽບການເຕັກນິກ ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການເຕັກນິກຈາກກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວ
ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງລະບຽບການເຕັກນິກ.
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ຫຼັງຈາກຄະນະວິຊາການເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ

ໄດ້ຮ່າງລະບຽບການເຕັກນິກສໍາເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ

ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ເປັນຕົ້ນ ຜູ່ສະໜອງ ແລະ ຜູ່
ບໍລິໂພກປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງໜ້ອຍ ຫົກສິບວັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຕ້ອງສົ່ງຮ່າງລະບຽບການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້
ອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ໃນກໍລະນີເກີດເຫດຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ ຊຶ່ງຈະສ້າງຜົນກະທົບທີ່ໃຫຽ່ຫວ
ຼ ງໃຫ້ແກ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ
ຂອງ ຄົນ, ສັດ, ພືດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດນັ້ນ ການສ້າງລະບຽບການເຕັກນິກບໍ່ຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໄປຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບໄວເທົາ
່ ທີ່ຄວນ.
ກະຊວງ ແລະ ອົງການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຮັບຮອງ, ປະກາດໃຊ້, ພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການເຕັກນິກ.

ມາດຕາ 28(ປັບປຸງ) ຫຼ ກ
ັ ການສາ້ ງລະບຽບການເຕັ ກນິກ
່ ັ ນີ:້
ການສາ້ ງລະບຽບການເຕັ ກນິກ ໃຫປ
ັ ການ ດງ
້ ະຕິບ ັດຕາມຫຼ ກ
1. ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ, ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ
ສັນຍາສາກົນ, ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
2. ຕ້ອງອີງໃສ່ເນື້ອໃນການສ້າງມາດຕະຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 18 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້;
3. ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,
ສະກັດກັ້ນ ການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ, ປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ,
ຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າ;
4. ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເປັນອຸປະສັກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການຄ້າ;
5. ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນໍາ
ເຂົ້າກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນໍາ
ເຂົ້າຈາກປະເທດຕ່າງໆ;
6. ຮັບປະກັນ

ການນໍາໃຊ້ໃຫ້ມວ
ີ ິທີທີ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ

ໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່

ຊອບທໍາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນຜົນສະທ້ອນ ທີ່
ອາດເກີດຂຶ້ນ;
7. ຮັບປະກັນ ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ໃຫ້ເປັນບ່ອນອີງຫຼາຍກວ່າຮູບ
ແບບ ຫຼື ຮູບປະພັນ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ;
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8. ຮັບປະກັນ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບຽບການເຕັກນິກ ກັບກົດການປະຕິບັດ ຊຶ່ງຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 53 ແລະ 54
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ນອກຈາກ ຈະອີງໃສ່ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວແລ້ວ ການສ້າງ
ລະບຽບການເຕັກນິກ ຍັງຕ້ອງອີງໃສ່ຫກ
ຼັ ຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິທະຍາສາດອີກດ້ວຍ.

ມາດຕາ 29(ໃໝ)່ ການສາ້ ງລະບຽບການເຕັ ກນິກ
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ການ
ສ້າງລະບຽບການເຕັກນິກ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການກະກຽມ, ການຮັບຮອງ, ການພິມເຜີຍ ແຜ່,
ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການທົບທວນທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາສາກົນ ແລະ
ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກ ຕໍ່ການຄ້າຂອງອົງການ
ການຄ້າໂລກ, ບົດແນະນໍາຂອງອາຊຽນວ່າດ້ວຍ ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍຂອງອາຊຽນວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ທັງໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ມາດຕາ 30(ປັບປຸງ) ການປະກາດໃຊລ
້ ະບຽບການເຕັ ກນິກ
ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ່ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການເຕັກ
ນິກ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຊຶ່ງມີຜົນສັກສິດຫຼັງຈາກ ໜຶ່ງຮ້ອຍແປດສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 31(ປັບປຸງ) ຜົນບ ັງຄ ັບໃຊລ
້ ະບຽບການເຕັ ກນິກ
ລະບຽບການເຕັກນິກ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເປັນຕົ້ນ ຜູ່ສະໜອງ ແລະ ຜູ່ບໍລິໂພກ.

ມາດຕາ 32(ໃໝ)່ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີໃນການສາ້ ງ

ແລະ

ນ ໍາໃຊລ
້ ະບຽບການເຕັ ກນິກ
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້
ລະບຽບການເຕັກນິກ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ດັ່ງນີ້:
1. ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດທັງ ຢູ່ ສູນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
2. ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ, ມາດຕະຖານ, ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ
ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບການເຕັກນິກຕາມການສະເໜີ;
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3. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດ
ໝາຍສະບັບນີ້, ສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
4. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງຈິດສໍານຶກ ແລະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຂະບວນການນໍາໃຊ້ລະບຽບການເຕັກນິກ.
ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງອອກລະບຽບການເຕັກນິກ
ອາດຈະປັບປຸງ ຫຼື ຍົກເລີກລະບຽບການດັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິ
ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ໝວດທີ 3
ກ ົດການປະຕິບ ັດ
ມາດຕາ 33(ໃໝ)່ ກ ົດການປະຕິບ ັດ (Code of Practice)
ກ ົດການປະຕິບ ັດ ແມນ
ັ້
່ ຄ ໍາແນະນ ໍາການປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງ ກຽ່ ວກ ັບຂນຕອນການອອກແບບ,
ການຜະລິດ, ການຕິດຕງ,
ການບ ໍາລຸງຮ ັກສາ ຫຼື ການນ ໍາໃຊອ
ຸ ະກອນ, ໂຄງສາ້ ງ, ຜະລິດຕະພັນ
ັ້
້ ປ
ແລະ ສິນຄາ້ ເພື່ ອໃຫໄ້ ດຄ
ຸ ນະພາບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.
້ ນ
້ ໃນກ ົດການປະຕິບ ັດ
ມາດຕາ 34(ໃໝ)່ ເນືອ
້ ໃນກ ົດການປະຕິບ ັດ ປະກອບດວ
ເນືອ
ັ້
ໍາໃຊ ້
້ ຍ ຄ ໍາແນະນ ໍາກຽ່ ວກ ັບວິທີການ, ຂນຕອນການນ
ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການເຕັ ກນິກ ເຂົ້າສູພ
່ າກປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງໃນການຜະລິດ, ທຸລະກິດການຄາ້
ແລະ ການບໍລິການ.
ມາດຕາ 35(ໃໝ)່ ຫຼ ກ
ັ ການສາ້ ງກ ົດການປະຕິບ ັດ
ການສາ້ ງກ ົດການປະຕິບ ັດ

ຕອ
້ ງສອດຄອ
່ ງກ ັບມາດຕະຖານ,

ລະບຽບການເຕັ ກນິກ ແລະ

ກ ົດໝາຍທີ່ກຽ່ ວຂອ
້ ງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ ັນຍາສາກ ົນ, ສ ົນທິ ສ ັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 36(ໃໝ)່ ການສາ້ ງ, ການຮ ັບຮອງ, ການປະກາດໃຊ,້ ການນ ໍາໃຊ,້ ການພິມເຜີຍແຜກ
່ ົດການປະຕິ
ບ ັດ
ການສ້າງ, ການຮັບຮອງ, ການປະກາດໃຊ້, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການພິມເຜີຍແຜ່ກົດການ
ປະຕິບັດໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງດຽວກັນກັບລະບຽບການເຕັກນິກ ຕາມທີໄ
່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29, 30, 31,
ແລະ 32 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
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ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ່ອອກກົດການປະຕິບັດ ແລະ
ອາດຈະປັບປຸງ ຫຼື ຍົກເລີກກົດການປະຕິບັດນັ້ນ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ພາກທີ IV
ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ຮ ັບຜິດຊອບວຽກງານສາ້ ງມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ມາດຕາ 37 ການຈ ັດຕງທີ່
ັ ້ ຮ ັບຜິດຊອບວຽກງານສາ້ ງມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດລາວ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ;
2. ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ.

ມາດຕາ 38(ປັບປຸງ) ທີ່ ຕງັ້ ແລະ ພາລະບ ົດບາດຂອງສະພາມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດ
ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາລະບົດບາດໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ
ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີພິຈາລະນາປະກາດໃຊ້.

ມາດຕາ 39(ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງສະພາມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດ
ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ພິຈາລະນາ;
2. ຄົ້ນຄວ້າຫຼັກການ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ການຮັບຮອງ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
3. ກໍານົດ ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນບູລິມະສິດ
ເພື່ອສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ;
4. ປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາດຕະຖານ

ຕາມການລາຍງານ

ຂອງຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຮັບຮອງ, ການປັບປຸງ ແລະ ການຍົກເລີກມາດຕະຖານແຫ່ງ
ຊາດລາວ, ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະ
ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີພິຈາລະນາ;
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6. ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກາໝາຍຢັ້ງຢືນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ບັນຫາອື່ນທີ່ພົວພັນເຖິງ
ວຽກງານມາດຕະຖານ;
7. ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງກະຊວງ, ຂະແໜງການບ່ອນຕົນສັງກັດ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
8. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 40 ໂຄງປະກອບຂອງສະພາມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດ
ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ຜູ່ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ສະຖາ
ບັນການສຶກສາ, ສະມາຄົມວິຊາຊີບ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ຜູ່ສະໜອງ ແລະ ຜູ່
ບໍລິໂພກ.
ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ມີ ປະທານ, ຮອງປະທານຈໍານວນໜຶ່ງ, ກໍາມະການ ແລະ ກົງຈັກ
ຊ່ວຍວຽກ.
ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ລວມທັງກົງຈັກ
ຊ່ວຍວຽກໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ມາດຕາ 41(ປັບປຸງ) ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກ ໍາມະການ ຂອງສະພາມາດຕະຖານແຫງ່ ຊາດ
ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກໍາມະການ ຂອງສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມີຄຸນວຸດ
ທິ ແລະ ປະສົບການໃນການບໍລິຫານວຽກງານ ແລະ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງວິທະ
ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ບົນພື້ນຖານມະຕິ ຂອງ
ກອງປະຊຸມສະພາດັ່ງກ່າວ.
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກໍາມະການຂອງສະພາມາດຕະຖານ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 42(ປັບປຸງ) ຄະນະກາມະການເຕັ
ກນິກແຫງ່ ຊາດ
ໍ
ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
ຊ່ວຍວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະ
ຖານ.
ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກບັນດາກະ
ຊວງ, ອົງການ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະມາຄົມວິຊາຊີບ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ,
ຜູ່ສະໜອງ ແລະ ຜູ່ບໍລິໂພກ ຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ ມີ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ກໍາມະການ ຊຶ່ງຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງ ໂດຍປະທານສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

ມາດຕາ 43(ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງຄະນະກາມະການເຕັ
ກນິກແຫງ່ ຊາດ
ໍ
ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ສ້າງຮ່າງມາດຕະຖານ ແລະ ເອກະສານຄູ່ມືເຕັກນິກ;
2. ເຂົ້າຮ່ວມ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕີລາຄາ ກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນປະເພດຕ່າງໆ;
3. ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ, ຂະແໜງການບ່ອນຕົນສັງກັດ;
4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ຕໍ່ສະພາມາດຕະ
ຖານແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
6. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ
ຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 44(ປັບປຸງ) ການແຕງ່ ຕງຜູ
ັ້ ຕ
່ າງໜາ້
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ຕາງໜ້າ ຫຼື ນັກວິຊາການ ຂອງຕົນ
ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນ ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ ຕາມການສະ
ເໜີຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີນັ້ນ
ເປັນຕົ້ນໄປ.

ພາກທີ V
ຄວາມສອດຄອ
່ ງທາງດາ້ ນ
ມາດຕະຖານ, ລະບຽບການເຕັ ກນິກ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
່ ງ
ໝວດທີ 1
ຄວາມສອດຄອ
່ ງທາງດາ້ ນມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການເຕັກນິກ
ມາດຕາ 45 ຄວາມສອດຄອ
່ ງທາງດາ້ ນມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການເຕັ ກນິກ
ຄວາມສອດຄ່ອງ ແມ່ນ ຄວາມກົມກຽວ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ
ເຕັກນິກທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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ມາດຕາ 46(ປັບປຸງ) ຫຼ ກ
ັ ການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
່ ງ
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຕ້ອງດໍາເນີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ, ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບ
ການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຫຼື ສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ມາດຕາ 47 ອ ົງການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
່ ງ
ອົງການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຂອງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີພາລະບົດບາດໃນການຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ກົມກຽວ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການເຕັກນິກ.
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການປະເມີນຄວາມສອດ
ຄ່ອງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ມາດຕາ 48 ຮູບການ ການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
່ ງ
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ມີ ຮູບການຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ວຍຕົນເອງ;
2. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
3. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແບບບັງຄັບ.

ມາດຕາ 49 ການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
່ ງດວ
້ ຍຕ ົນເອງ
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ວຍຕົນເອງທາງດ້ານມາດຕະຖານ ໃຫ້ດໍາເນີນໂດຍບຸກຄົນ, ນິຕິ
ບຸກຄົນ ຊຶ່ງຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນ, ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລ້ວ
ແຈ້ງໃຫ້ອົງການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ.

ມາດຕາ 50 ການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
ັ ໃຈ
່ ງດວ
້ ຍຄວາມສະໝກ
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈທາງດ້ານມາດຕະຖານ ໃຫ້ດໍາເນີນໂດຍອົງ
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂະແໜງການຂອງລັດ ດ້ວຍການທົດສອບ, ການກວດກາ, ການຢັ້ງຢືນ
ແລ້ວແຈ້ງຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສະເໜີມານັ້ນ.

ມາດຕາ 51 ການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
່ ງແບບບ ັງຄ ັບ
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແບບບັງຄັບທາງດ້ານລະບຽບການເຕັກນິກ

ໃຫ້ດໍາເນີນໂດຍອົງ

ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງຂະແໜງການຂອງລັດ ດ້ວຍການກວດສອບ, ການກວດກາ, ການຢັ້ງ
ຢືນຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ລະບຽບການເຕັກນິກ.
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ໝວດທີ 2
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ
ມາດຕາ 52(ໃໝ)່ ການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
່ ງ
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 46, 49, 50 ແລະ 51 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍທຸກກິດຈະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບເງື່ອນໄຂໃນການກໍານົດໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງ
ອ້ອມກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ຫຼື ລະບຽບການເຕັກນິກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ.
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ປະກອບດ້ວຍການກວດສອບ, ການກວດກາ, ການຕິດຕາມເຝົ້າ
ລະວັງຕະຫຼາດ, ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ
ການຮັບຮອງ.
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງສະເພາະໃດໜຶ່ງ ອາດລວມເອົາໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ກ່າວ
ມາເທິງນີ້.

ມາດຕາ 53(ໃໝ)່ ລະບຽບການກຽ່ ວກ ັບຂນຕອນການປະເມີ
ນຄວາມສອດຄອ
ັ້
່ ງ
ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ

ຕ້ອງດໍາເນີນຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ,

ຄໍາ

ແນະນໍາຂອງພາກພື້ນ, ສາກົນ, ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສາກົນ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສອງຝ່າຍ ທີ່ ສປປ ລາວ
ເປັນພາຄີ.
ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ການກະກຽມ, ຮັບຮອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດຕ່າງໆ;
2. ມາດຕະຖານ, ລະບຽບການເຕັກນິກ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ນໍາໃຊ້
ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ, ເວັ້ນເສັຍ
ແຕ່ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານັ້ນ ຫາກບໍ່ແທດເໝາະກັບການນໍາໃຊ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
3. ການຂໍອະນຸຍາດ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຮັບຮອງຕ້ອງໃຫ້ມີຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອ
ບັນລຸວັດຖຸປະສົງຂອງລະບຽບການເຕັກນິກ;
4. ຂໍ້ມູນສະເພາະ ເພື່ອການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກໍານົດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ;
5. ຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຽດທາງການ
ຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ;
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6. ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ແລະ ຄວາມຈໍາກັດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນໃນການກະກຽມຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີສໍາລັບຂັ້ນຕອນ
ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການສ້າງມາດຕະຖານສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເປັນເອກະພາບກັນ;
7. ການພິມເຜີຍແຜ່ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງແລ້ວນັ້ນ ຕ້ອງດໍາເນີນຢ່າງທັນການ
ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ສົນໃຈ, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ອົງການການຄ້າໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້
ມູນໄດ້;
8. ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ

ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດການປະຕິບັດລະບຽບການເຕັກນິກຂອງ

ສປປ ລາວ ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສາກົນ ຫຼື ພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ຜົນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງປະເທດອື່ນ ເປັນທີ່ຍອມຮັບສໍາ
ລັບ ສປປ ລາວ;
10. ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງສໍາລັບລະບຽບການເຕັກນິກທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງແຫ່ງຊາດ;
11. ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ຖືກກະກຽມ, ຮັບຮອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອສ້າງສິ່ງກີດຂວາງ ທີ່
ບໍ່ຈໍາເປັນ ຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ຕ້ອງຖືກດໍາເນີນຢ່າງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ;
12. ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງມີຜົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ ຮ້ອຍແປດສິບ
ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເປັນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 54(ໃໝ່) ການກໍານົດຂັນ
້ ຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ
ການກໍານົດຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນມາດຕາ 49, 50 ແລະ
51 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍຜູ່ສະໜອງ ຫຼື ຜູ່ຜະລິດ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ
ບຸກຄົນທີໜຶ່ງ;
2. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ໂດຍຜູ່ຊື້ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ບຸກຄົນທີສອງ ໂດຍ
ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ່ສະໜອງ;
3. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ທີ່ດໍາເນີນໂດຍນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອິດສະລະ ເອີ້ນ
ວ່າ ບຸກຄົນທີສາມ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນຜູສ
່ ະໜອງ ຫຼື ຜູ່ຜະລິດ, ຜູ່ຊື້ ຫຼື ຜູ່ໃຊ້ບໍລິການ;
4. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງສໍາລັບມາດຕະຖານ ດໍາເນີນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
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5. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງສໍາລັບລະບຽບການເຕັກນິກນໍາໃຊ້ແບບບັງຄັບ

ພາຍໃຕ້

ການຊີ້ນໍາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
ຕາມການຮຽກຮ້ອງ

ຖ້າບໍ່ມີຄວາມພໍໃຈຕໍ່ຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ

ກໍສາມາດສະເໜີຕໍ່

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ກໍສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ
ປະຊາຊົນ;
6. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮູ້ ຊຶ່ງກັນ
ແລະ ກັນ, ສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ມາດຕາ 55(ປັບປຸງ) ການຄ ັດຄາ້ ນ ການປະເມີນຄວາມສອດຄອ
່ ງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ເຫັນດີ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ
ອົງການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ມີສິດຄັດຄ້ານດ້ວຍການສະເໜີຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ, ຖ້າບໍ່ເຫັນດີນໍາການແກ້ໄຂຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ
ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາກທີVI
ລະບ ົບຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ທົດສອບ
ໝວດທີ 1
ລະບ ົບຄຸມ
້ ຄອງ
ມາດຕາ 56 ປະເພດ ລະບ ົບຄຸມ
້ ຄອງ
ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແບ່ງອອກເປັນ ສີ່ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:
1. ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ;
2. ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ;
3. ລະບົບຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ;
4. ລະບົບຄຸ້ມຄອງອື່ນ.

ມາດຕາ 57 ລະບ ົບຄຸມ
້ ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາ ຂະບວນການລວມທັງການຄຸ້ມ
ຄອງການຜະລິດອາຫານໃຫ້ສະອາດ ແລະ ການກໍາຈັດສານພິດ, ສານຕົກຄ້າງ, ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ສິ່ງປົນ
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ເປື້ອນໃນອາຫານຢ່າງເປັນລະບົບ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບອາຫານ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນສຸຂານາໄມ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູ່ບໍລິໂພກ.

ມາດຕາ 58 ລະບ ົບຄຸມ
້ ຄອງຄຸນນະພາບ
ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ແມ່ນ

ການປະສານງານພາຍໃນ

ຂອງຂະແໜງການ

ແລະ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາຂະບວນການຢ່າງ
ເປັນລະບົບ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນການ
ດັ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 59 ລະບ ົບຄຸມ
້ ຄອງສິ່ ງແວດລອ
້ ມ
ລະບົບຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງໃນການຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາຂະບວນການ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈໍາ
ກັດມົນລະພິດຢູ່ໃນຂະບວນການຢ່າງເປັນລະບົບ

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມາດຕະຖານ

ແລະ

ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ມາດຕາ 60 ລະບ ົບຄຸມ
້ ຄອງອື່ ນ
ລະບົບຄຸ້ມຄອງອື່ນ ຊຶ່ງມີລະບົບຄຸມ
້ ຄອງການຜະລິດ, ທຸລະກິດການຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ການຂົນ
ສົ່ງ, ການສື່ສານ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການອື່ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດ ໝ
າຍຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ.

ໝວດທີ 2
ລະບ ົບທົດສອບ
ມາດຕາ 61 ລະບ ົບທົດສອບ
ລະບົບທົດສອບ ປະກອບດ້ວຍ
1. ການເກັບຕົວຢ່າງ;
2. ການທົດລອງ;
3. ການຕີລາຄາ ຜົນຂອງການທົດລອງ.
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ມາດຕາ 62 ການເກັບຕ ົວຢາ່ ງ
ການເກັບຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າ ເພື່ອນໍາມາທົດລອງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວິທີການເກັບ,
ການຮັກສາ ແລະ ການນໍາສົ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້ານັ້ນ.

ມາດຕາ 63 ການທົດລອງ
ການທົດລອງ ແມ່ນ ການເອົາຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ເພື່ອທໍາການວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະ
ແລ້ວນໍາມາທົດລອງຕົວຈິງ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມື ທີ່ຖືກຍອມຮັບຈາກຂະແໜງການ
ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຜົນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້ານັ້ນ.

ມາດຕາ 64 ການຕີລາຄາຜົນຂອງການທົດລອງ
ການຕີລາຄາຜົນຂອງການທົດລອງ ໃຫ້ດໍາເນີນຕາມຫຼັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຜົນຂອງການທົດລອງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ເຫັນດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນ
ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແບບພິມລາຍງານຜົນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ພາກທີ VII
້ ນ
ການຮ ັບຮອງ ແລະ ການຢັງຢື
ໝວດທີ 1
ການຮ ັບຮອງ
ມາດຕາ 65 ການຮ ັບຮອງ
ການຮັບຮອງ ແມ່ນ ການຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການຈາກອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບຄວາມສາ
ມາດໃນການຮັບຮອງກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ການຮັບຮອງ ລະບົບຄຸນນະພາບ, ລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ,
ລະບົບຫ້ອງທົດລອງ, ລະບົບກວດສອບ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດ
ຕັ້ງ.
ໃນການອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ການກວດກາ, ການກວດທຽບ ແລະ ການທົດສອບນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ມສ
ີ ູນ
ທົດລອງ ຫຼື ຫ້ອງທົດລອງ.
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ມາດຕາ 66(ໃໝ)່ ອ ົງການຮ ັບຮອງແຫງ່ ຊາດ
ອົງການຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ອົງການທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ
ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃນການປະຕິບັດວຽກງານການທົດສອບ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະ
ພາບ.
ອົງການຮັບຮອງແຫ່ງຊາດຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ມີພາ
ລະບົດບາດ ຮັບຮອງ, ຕໍ່ອາຍຸ, ໂຈະ, ຖອນ ຫຼື ຍົກເລີກການຮັບຮອງ ຫ້ອງທົດລອງ, ອົງການປະເມີນຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ແລະ ອົງການຢັ້ງຢືນ.
ອົງການຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ຂະແໜງການອຸດສາ
ຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ສະພາການ
ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມຊໍານານງານສະເພາະດ້ານ.
ອົງການຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ ຂຽນຫຽໍ້ເປັນພາສາລາວວ່າ “ອຮຊ” ແລະ ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ
“Lao National Accreditation Bureau –LNAB”.

ມາດຕາ 67(ໃໝ)່ ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງອ ົງການຮ ັບຮອງແຫງ່ ຊາດ
ອົງການຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
1. ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ

ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດ

ຕະຖານ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການຮັບຮອງຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບຫ້ອງທົດລອງການທົດ
ສອບ ແລະ ສອບທຽບ, ອົງການຢັ້ງຢືນຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ, ອົງການກວດກາ, ອົງການປະເມີນຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ແລະ ອົງການທີມ
່ ີຄວາມຊໍານານໃນດ້ານການທົດສອບ;
2. ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 17011;
3. ໃຫ້ບໍລິການໃນການຮັບຮອງຫ້ອງທົດລອງ,

ອົງການຢັ້ງຢືນ,

ອົງການກວດກາ ແລະ

ອົງການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC ແລະ ເອກະສານແນະນໍາ
ທີ່ເໝາະສົມທີ່ອອກໂດຍອົງການຮັບຮອງຫ້ອງທົດລອງສາກົນ (ILAC) ແລະ ສະພາການຮັບຮອງສາກົນ
(IAF);
4. ອອກລະບຽບການ, ບົດແນະນໍາ ແລະ ເອກະສານອື່ນກ່ຽວກັບການກໍານົດເງື່ອນໄຂໃນ
ການຮັບຮອງ ແລະ ການຕໍ່ອາຍຸການຮັບຮອງ;
5. ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວນໍາອົງການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ແລະ ສ້າງຄູ່ມື, ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
6. ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາກັບອົງການຮັບຮອງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອບັນລຸສັນຍາ
ການຮັບຮູ້ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຮັບຮູ້ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງປະເທດອື່ນ;
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7. ຕິດຕາມກວດກາຫ້ອງທົດລອງ, ອົງການກວດກາ, ອົງການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ
ແລະ ອົງການຢັ້ງຢືນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງ
ສາກົນ;
8. ໂຈະ, ຖອນ ຫຼື ຍົກເລີກການຮັບຮອງ ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດ;
9. ປະສານສົມທົບ ແລະ ດໍາເນີນການປຽບທຽບລະຫວ່າງຫ້ອງທົດລອງ ຢູ່ ພາຍໃນປະ
ເທດດ້ວຍກັນ;
10. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອົງການຢັ້ງຢືນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ;
11. ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ

ໃຫ້ແກ່ອົງການ

ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບການ
ປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ;
12. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາ
ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ມາດຕາ 68 ສູນທົດລອງ, ຫອ
້ ງທົດລອງ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ, ປັບ
ປຸງ ສູນທົດລອງ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ປະກອບພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນ
ນະພາບ.
ສູນທົດລອງ, ຫ້ອງທົດລອງ ຕ້ອງຖືກຮັບຮອງ ຫຼື ຮັບຮູ້ ຈາກອົງການຮັບຮອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ຢູ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສູນທົດລອງ, ຫ້ອງທົດລອງ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ໝວດທີ 2
້ ນ
ການຢັງຢື
້ ນ
ມາດຕາ 69(ໃໝ)່ ອ ົງການຢັງຢື
ອົງການຢັ້ງຢືນ ແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຢູ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບ
ຮອງຈາກອົງການຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ ຫຼື ອົງການໃຫ້ການຮັບຮອງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ຈາກພາກພື້ນ ຫຼື ສາກົນ.
ການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການຢັ້ງຢືນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບ
ການຕ່າງຫາກ.
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້ ນ
ມາດຕາ 70(ໃໝ)່ ການຢັງຢື
ການຢັ້ງຢືນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 72 ແລະ 73 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໃຫ້ດໍາເນີນ
ໂດຍຫ້ອງທົດລອງການທົດສອບ ແລະ ການສອບທຽບ. ສໍາລັບການຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ
ການຢັ້ງຢືນຜູ່ກວດກາ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານນັ້ນໃຫ້ດໍາເນີນໂດຍອົງການຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງໃຫ້ປະຕິບັດແບບ
ສະໝັກໃຈເວັ້ນເສັຍແຕ່ລະບຽບການເຕັກນິກທີ່ໄດ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນການນໍາໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນແບບບັງຄັບ.
ອົງການຢັ້ງຢືນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 69 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການຢັ້ງຢືນຂອງຕົນ. ໃນກໍລະນີບໍ່ສອດຄ່ອງນັ້ນອົງການຢັ້ງຢືນ ຕ້ອງ
ໂຈະ, ຖອນ ຫຼື ຍົກເລີກການຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວ. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ມີສິດ
ຂໍຄັດຄ້ານການໂຈະ, ການຖອນ ຫຼື ການຍົກເລີກການຢັ້ງຢືນຕໍ່ອົງການທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນນັ້ນ. ຖ້າຫາກບໍ່
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຜູ່ທີ່ຖືກໂຈະ, ຖອນ ຫຼື ຍົກເລີກໃບຢັ້ງຢືນນັ້ນກໍມີສິດຍື່ນຄໍາສະເໜີດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ອົງການ
ຮັບຮອງແຫ່ງຊາດ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ.

້ ນ
ມາດຕາ 71 ປະເພດການຢັງຢື
ການຢັ້ງຢືນ ມີ ສອງປະເພດ ດັ່ງນີ້:
1. ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ;
2. ການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງ.
ການຢັ້ງຢືນແຕ່ລະປະເພດ ມີກາໝາຍຢັ້ງຢືນສະເພາະຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ
ຕ່າງຫາກ.

້ ນຜະລິດຕະພັນ
ມາດຕາ 72 ການຢັງຢື
ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໂດຍຂະ
ແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫຼັກການຂອງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຕົວຈິງ.
ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ດໍາເນີນໂດຍຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບ
ມອບໝາຍຢ່າງເປັນທາງການ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຮັບຮອງວ່າໄດ້ມາດຕະຖານແລ້ວນັ້ນ ຕ້ອງມີກາໝາຍຢັ້ງຢືນ.

້ ນຜະລິດຕະພັນ
ມາດຕາ 73(ປັບປຸງ) ກາໝາຍຢັງຢື
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຜູ່ພິຈາລະນາປະກາດໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດ
ຕະພັນຕາມການສະເໜີຂອງສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
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ການປະກາດໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນນັ້ນ ຕ້ອງພິມລົງໃນເວັບໄຊທາງການ ແລະ ວາ
ລະສານທາງການ.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີສິດປັບປຸງ ຫຼື ຍົກເລີກກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

້ ນຜະລິດຕະພັນ
ມາດຕາ 74(ປັບປຸງ) ການຮອ
້ ງຂໍກາໝາຍຢັງຢື
ຜູ່ສະໜອງ ມີສິດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ ຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອພິຈາລະນາຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

້ ນຜະລິດຕະພັນ
ມາດຕາ 75(ປັບປຸງ) ການນ ໍາໃຊກ
້ າໝາຍຢັງຢື
ຜູ່ສະໜອງ

ມີສິດນໍາໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ

ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າໄດ້ມາດຕະຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຕິດໃສ່ຜະລິດຕະພັນ, ສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນ, ພາຊະນະບັນ
ຈຸ, ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິ່ງມັດຜູກ ຖືວ່າແມ່ນການນໍາໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ.
ການໂຄສະນາ,

ການອ້າງເຖິງກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ

ຈະດໍາເນີນດ້ວຍວິທີການໃດກໍ

ຕາມ ເພື່ອສະແດງວ່າຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້ານັ້ນໄດ້ມາດຕະຖານ ກໍຖືວ່າແມ່ນການນໍາໃຊ້ກາໝາຍ
ຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

້ ນຜະລິດຕະພັນແບບບ ັງຄ ັບ
ມາດຕາ 76(ປັບປຸງ) ກາໝາຍຢັງຢື
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງອອກລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກາ ໝ
າຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນແບບບັງຄັບ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ທີ່ພົວພັນກັບ ຄວາມ
ສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂານາໄມ, ສຸຂະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ຄຸ້ມຄອງ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງ ຊາດ.
ການນໍາໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນແບບບັງຄັບ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງ ເກົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່
ວັນໄດ້ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນເປັນຕົ້ນໄປ

ຊຶ່ງຕ້ອງຈັດ

ພິມລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ວາລະສານທາງການ.
ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນແບບບັງຄັບທີ່ນໍາໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ ສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກເລີກໄດ້.

້ ໃນລະບຽບການ ກຽ່ ວກ ັບການນ ໍາໃຊກ
້ ນຜະລິດຕະພັນ
ມາດຕາ 77(ປັບປຸງ) ການຄ ັດຄາ້ ນເນືອ
້ າໝາຍຢັງຢື
ແບບບ ັງຄ ັບ
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ຜູ່ສະໜອງທີ່ບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ເນື້ອໃນລະບຽບການ

ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະ

ພັນແບບບັງຄັບ ມີສິດຄັດຄ້ານດ້ວຍການສະເໜີຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອພິຈາລະ
ນາແກ້ໄຂ, ຖ້າບໍ່ເຫັນດີນໍາການແກ້ໄຂຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

້ ນລະບ ົບຄຸມ
ມາດຕາ 78 ການຢັງຢື
້ ຄອງ
ການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນ ການຮັບຮູ້ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວ
ກັບການເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກາຂະບວນການຂອງຜູ່ສະໜອງ ຢ່າງເປັນ
ລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ.

້ ນລະບ ົບຄຸມ
ມາດຕາ 79 ຂນຕອນການຢັ
ງຢື
ັ້
້ ຄອງ
ການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ທີ່ຂະແໜງການ ແລະ
ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານພາກພື້ນ ຫຼື ສາກົນ.

້ ນລະບ ົບຄຸມ
ມາດຕາ 80 ຂະແໜງການທີ່ ຢັງຢື
້ ຄອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້
ຖືກຮັບຮອງຈາກອົງການຮັບຮອງໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ຈາກພາກພື້ນ ຫຼື ສາກົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດ
ໃນການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

້ ນລະບ ົບຄຸມ
ມາດຕາ 81(ປັບປຸງ) ການຂໍການຢັງຢື
້ ຄອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດ ຕ້ອງ
ຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຕໍ່ຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອພິຈາລະນາຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຕົນ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

້ ນລະບ ົບຄຸມ
ມາດຕາ 82(ປັບປຸງ) ກາໝາຍຢັງຢື
້ ຄອງ
ກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນ ສັນຍາລັກ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນການຢັ້ງຢືນລະບົບ
ຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 71 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທີ່ໃຫ້ການຢັງ້ ຢືນ ຕ້ອງກໍານົດກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດ ແຕ່ຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ສະພາມາດຕະ
ຖານແຫ່ງຊາດ ມີຄໍາເຫັນເສັຍກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.
້ ນລະບ ົບຄຸມ
ມາດຕາ 83 ປະເພດກາໝາຍຢັງຢື
້ ຄອງ
ກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແບ່ງອອກເປັນປະເພດ ດັ່ງນີ້:
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1. ກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ;
2. ກາໝາຍຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພຂອງຄຸນນະພາບ;
3. ກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ;
4. ກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງອື່ນ.

້ ນລະບ ົບຄຸມ
ມາດຕາ 84(ປັບປຸງ) ການປະກາດໃຊກ
້ າໝາຍຢັງຢື
້ ຄອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງອອກກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະ
ເພດເປັນຜູ່ປະກາດໃຊ້ກາໝາຍດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ.
ການປະກາດໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດ

ຕ້ອງພິມລົງໃນເວັບໄຊທາງ

ການ ແລະ ວາລະສານທາງການ.
ການປັບປຸງ ຫຼື ການຍົກເລີກ ກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ
ສາມາດດໍາເນີນໂດຍຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຂອງກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ກາໝາຍທີ່ເອົາມານໍາໃຊ້ເປັນກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນກາໝາຍແບບດຽວກັນ
ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຊຶ່ງໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ.

້ ນລະບ ົບຄຸມ
ມາດຕາ 85 ການນ ໍາໃຊໃ້ ບອະນຸຍາດກາໝາຍຢັງຢື
້ ຄອງ
ເຈົ້າຂອງໃບອະນຸຍາດ ຈະມີສິດນໍາໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອ
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.

້ ນລະບ ົບຄຸມ
ມາດຕາ 86(ປັບປຸງ) ການຕິດກາໝາຍຢັງຢື
້ ຄອງ
ການຕິດກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງໃສ່ພາຊະນະບັນຈຸ, ເຄືອ
່ ງຫຸ້ມຫໍ່, ສະຫຼາກຜະລິດຕະ
ພັນ, ສິນຄ້າ, ທຸກຮູບການໂຄສະນາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງວິທະຍາ
ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເສັຍກ່ອນ.
ທຸກການກະທໍາກ່ຽວກັບການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າໂດຍອ້າງເຖິງກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະ ບົບ
ຄຸ້ມຄອງທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າໄດ້ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານແລ້ວນັ້ນ ກໍໃຫ້ຖືວ່າໄດ້ຕິດກາໝາຍຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໝວດທີ 3
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້ ນ
ການໂຈະການນ ໍາໃຊ,້ ການຖອນ ຫຼື ການຍ ົກເລີກ ໃບຢັງຢື
້ ນ
ມາດຕາ 87(ປັບປຸງ) ການໂຈະການນ ໍາໃຊ,້ ການຖອນ ຫຼື ການຍ ົກເລີກ ໃບຢັງຢື
ສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ມີສິດພິຈາລະນາ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການໂຈະການນໍາໃຊ້, ການຖອນ ຫຼື ການ
ຍົກເລີກໃບຢັ້ງຢືນຕາມຂົງເຂດຂອງຕົນ ຖ້າເຫັນວ່າມີຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການລະເມີດເນື້ອໃນ ແລະ ເງື່ອນ
ໄຂການນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນນັ້ນ.

້ ນ
ມາດຕາ 88 ເງື່ ອນໄຂການໂຈະການນ ໍາໃຊໃ້ ບຢັງຢື
ເງື່ອນໄຂການໂຈະການນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການເຕັກນິກ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;
2. ການປ່ຽນຊື່ ແລະ ການໃຫ້ຜູ່ອື່ນນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3. ການກະທໍາອື່ນທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນ.

້ ນ
ມາດຕາ 89 ເງື່ ອນໄຂການຖອນ ຫຼື ການຍ ົກເລີກໃບຢັງຢື
ເງິື່ອນໄຂການຖອນ ຫຼື ການຍົກເລີກໃບຢັ້ງຢືນ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ສ້າງຜົນສະ
ທ້ອນອັນບໍ່ດີຢ່າງຮ້າຍແຮງ;
2. ການປອມແປງໃບຢັ້ງຢືນ;
3. ການບໍ່ປ່ຽນແປງພາຍຫຼັງທີ່ຖືກໂຈະແລ້ວ;
4. ການກະທໍາອື່ນທີເ່ ປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນ.

້ ນ
ມາດຕາ 90(ປັບປຸງ) ການຄ ັດຄາ້ ນການໂຈະການນ ໍາໃຊ,້ ການຖອນ ຫຼື ການຍ ົກເລີກ ໃບຢັງຢື
ຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງມີສິດຄັດຄ້ານການໂຈະການນໍາໃຊ້, ການຖອນ ຫຼື ການຍົກເລີກ ໃບຢັ້ງຢືນຂອງ
ຕົນດ້ວຍການສະເໜີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂະແໜງການ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງອອກໃບຢັ້ງຢືນນັ້ນ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.
ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂພາຍໃນ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີເປັນຕົ້ນໄປ ຖ້າບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການແກ້ໄຂນັ້ນແລ້ວ ຜູ່ກ່ຽວກໍມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາ
ລະນາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາກທີ VIII
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ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູສ
ິ ພກ
່ ະໜອງ ແລະ ຜູບ
່ ໍລໂ
ໝວດທີ 1
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູສ
່ ະໜອງ
ມາດຕາ 91(ປັບປຸງ) ສິດຂອງຜູສ
່ ະໜອງ
ຜູ່ສະໜອງ ມີ ສິດ ດັງ່ ນີ:້
1. ເຄື່ອນໄຫວການຜະລິດ, ທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານ
ມາດຕະຖານ;
2. ນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບຕາມລະບຽບການ;
3. ໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ໂອນໃບຢັ້ງຢືນຂອງຕົນໃຫ້ຜູ່ອື່ນນໍາໃຊ້ຕາມການອະນຸຍາດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ຮ້ອງທຸກຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດຂອງຕົນ;
6. ນໍາໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 92 ພັນທະຂອງຜູສ
່ ະໜອງ
ຜູ່ສະໜອງ ມີ ພັນທະ ດັງ່ ນີ:້
1. ຮັບປະກັນການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການຈໍາໜ່າຍ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການບໍລິ
ການ ລວມທັງສະຖານທີ່ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຕາມ
ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;
2. ກໍານົດລາຄາຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນບົນພື້ນຖານລະບຽບ
ກົດໝາຍ;
3. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
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ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູບ
່ ໍລິໂພກ
ມາດຕາ 93 ສິດ ຂອງຜູບ
່ ໍລິໂພກ
ຜູ່ບໍລິໂພກ ມີ ສິດ ດັ່ງນີ້:
1. ເລືອກເຟັ້ນຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຕົນ;
2. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ, ລາຄາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການນໍາໃຊ້ສິນ
ຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ;
3. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ໃນການບໍລິໂພກ
ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ;
4. ແນະນໍາ, ກ່າວເຕືອນຜູ່ສະໜອງ ເມືອ
່ ເຫັນວ່າ ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
ຫາກບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ, ລະບຽບການເຕັກນິກ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
5. ຮ້ອງທຸກຕໍ່ຂະແໜງການ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍ
ລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ;
6. ແຈ້ງ ຫຼື ລາຍງານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດມາດຕະຖານ, ລະບຽບການເຕັກນິກ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົບເຫັນ;
7. ເຂົາ
້ ຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານ ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງມາດຕະຖານ, ລະບຽບ
ກົດໝາຍ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ;
8. ນໍາໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 94 ພັນທະຂອງຜູບ
່ ໍລິໂພກ
ຜູ່ບໍລິໂພກ ມີ ພັນທະ ດັ່ງນີ້:
1. ເຂົ້າຮ່ວມໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ່ບໍລິໂພກ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບ
ທໍາຂອງຕົນ;
2. ບໍ່ສ້າງມົນລະພິດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຂະ
ບວນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;
3. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາກທີ IX
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້ າ້ ມ
ຂໍຫ
້ າ້ ມສ ໍາລ ັບຜູສ
ມາດຕາ 95(ປັບປຸງ) ຂໍຫ
່ ະໜອງ
ຫ້າມຜູ່ສະໜອງ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:
1. ນໍາໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
2. ນໍາໃຊ້ກາໝາຍແບບດຽວກັນກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ;
3. ນໍາໃຊ້ກາໝາຍຢັ້ງຢືນ ເພື່ອຈົດທະບຽນ ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;
4. ນໍາໃຊ້ຄໍາສັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ຫຼື ຄໍາສັບ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍອື່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ກັບກາໝາຍທີ່ພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດກັບກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
5. ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໃຊ້ຄໍາສັບວ່າມາດຕະຖານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
6. ສ້າງມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
7. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບນາບຂູ່, ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ໃຫ້ສິນບົນ
ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານມາດຕະຖານ;
8. ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເກີນຄວາມເປັນຈິງ;
9. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

້ າ້ ມສ ໍາລ ັບຜູບ
ມາດຕາ 96 ຂໍຫ
່ ໍລິໂພກ
ຫ້າມຜູ່ບໍລິໂພກ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:
1. ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ມີມູນ
ຄວາມຈິງ;
2. ໂຄສະນາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຫຼື ມີການກະທໍາທີ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ສະໜອງ;
3. ສ້າງມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
4. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

້ າ້ ມສ ໍາລ ັບເຈົາ້ ໜາ້ ທີ່ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບວຽກງານມາດຕະຖານ
ມາດຕາ 97 ຂໍຫ
ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານມາດຕະຖານ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:
1. ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະລະໜ້າທີ່;
2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ຫຼື ລໍາອຽງຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ;
3. ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ, ຮັບສິນບົນ, ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງ, ສິດອໍານາດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຽດ
ສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ;
4. ປອມແປງເອກະສານ;
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5. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

້ າ້ ມສ ໍາລບ
ມາດຕາ 98 ຂໍຫ
ຸ ຄ ົນ ແລະ ການຈ ັດຕງອື່
ັ ບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ັ້ ນ
ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:
1. ສວຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມາດຕະຖານ ເພື່ອສ້າງອຸປະສັກກີດຂວາງ, ແຊກແຊງ
ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຜູ່ສະໜອງ;
2. ຊ່ວຍເຫຼືອ, ປົກປ້ອງຜູ່ສະໜອງ ທີ່ມີການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ;
3. ປົກປິດ, ເຊື່ອງອໍາ ການກະທໍາທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຂອງຜູ່ສະໜອງ;
4. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບນາບຂູ່, ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນແກ່ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ທີຮ
່ ັບຜິດຊອບວຽກງານມາດຕະຖານ;
5. ເປັນສື່ກາງໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ຮັບສິນບົນຈາກຜູ່ສະໜອງ;
6. ມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາກທີ X
້ ັດແຍງ່
ການແກໄ້ ຂຂໍຂ
້ ັດແຍງ່
ມາດຕາ 99 ຫຼ ກ
ັ ການແກໄ້ ຂຂໍຂ
¡¾-Á¡É-Ä¢-¢Ó-¢ñ©-Á¨È¤¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾´¾©ª½«¾ ªÉº¤-¯½ªò®ñ©-ª¾´-Íñ¡¡¾²œ«¾ ©„¤š:
1. ¦½-ÀÏó-²¾®;
2. À¯ñ-ê¿, Â¯È¤Ã¦, ¦¾´¾©¡¸©¦º®Ä©É;
3. ¸Èº¤-Ä¸,«õ¡ªÉº¤- Áì½ ¦º©£Èº¤-¡ñ®-ì½®¼®-¡ö©Ï¾¨.

້ ັດແຍງ່
ມາດຕາ 100 ຮູບການແກໄ້ ຂຂໍຂ
¢Ó¢ñ©Á¨È¤¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾´¾©ª½«¾ ¦¾´¾©Á¡ÉÄ¢©É¸¨»ø®¡¾Ã©Î‡¤ ©„¤š:
່ັ ;
1. ¡¾¯ະນີ¯½º´ Áì½ ¡¾Ä¡ÈÀກ¨
2. ¡¾Á¡ÉÄ¢ê¾¤©É¾®ðìò¹¾;
3. ¡¾Á¡ÉÄ¢Â©¨ºö¤¡¾Á¡ÉÄ¢¢ðû¢ñ©Á¨ú¤ê¾¤©É¾À¦©«½¡ò©;
4. ¡¾»Éº¤³Éº¤ªÒ¦¾¯½§¾§ö;
5. ¡¾Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤ê†´óìñ¡¦½½¦¾¡ö.
ມາດຕາ 101 ການປະນີປະນອມແລະການໄກເ່ ກັ່ ຍ
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Ã¡ðì½ó´ó¢Ó¢ñ©Á¨ú¤¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾´¾©ª½«¾

Ã¹É£øÈ¡ðì½ó²½¨¾¨¾´Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤

່ ັ À²ˆºÀ»ñ©Ã¹É¢Ó¢ñ©Á¨È¤˜¦™¦÷©ìö¤.
˜ ©É¸¨¡¾¯ô¡¦¾¹¾ìõ, ¡¾¯½ó¯½º´ Áì½ ¡¾Ä¡ÈÀກ¨
´¾©-ª¾ 102 ¡¾-Á¡É-Ä¢-ê¾¤-©É¾-®ðìò¹¾
Ã¡ðì½ó´ó¢Ó¢ñ©Á¨È¤ ¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾´¾©ª½«¾ £øÈ¡ðì½ó ´ó¦ò©¦½ÀÎóÃ¹É¢½ÁÎ¤¡¾
ê†¡È¼¸¢Éº¤²ò¥¾ì½¾Á¡ÉÄ¢ª¾´£¸¾´»ñ®°ò©§º®¢º¤ªö.
´¾©ª¾ 103 ¡¾Á¡ÉÄ¢Â©¨ºö¤¡¾Á¡ÉÄ¢¢ðû¢ñ©Á¨ú¤ê¾¤©É¾À¦©«½¡ò©
Ã¡ðì½ó´ó¢Ó¢ñ©Á¨ú¤¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾´¾©ª½«¾

£øÈ¡ðì½ó¦¾´¾©Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤˜

Â©¨°È¾ºö¤¡¾Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤ê¾¤©É¾À¦©«½¡ò© ª¾´ê†Ä©É¡¿ö©Ä¸ÉÃ¡ö©Ï¾¨¸È¾©É¸¨¡¾Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤ê¾¤©É¾À¦©«½¡ò© ª¾´¡¾ªö¡ìö¤¡ñ.

´¾©ª¾ 104 ¡¾»Éº¤³Éº¤ªÒ¦¾¯½§¾§ö
Ã¡ðì½ó´ó¢Ó¢ñ©Á¨ú¤¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾´¾©ª½«¾ £øÈ¡ðì½ó¦¾´¾©»Éº¤³Éº¤ªÒ¦¾¯½§¾
§ö À²ˆº²ò¥¾ì½¾Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤©„¤¡È¾¸ ª¾´ì½®¼®¡ö©Ï¾¨.

´¾©ª¾ 105 ¡¾Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©Á¨È¤ê†´óìñ¡¦½½¦¾¡ö
Ã¡ðì½ó´ó¢Ó¢ñ©Á¨È¤¡È¼¸¡ñ®¸¼¡¤¾´¾©ª½«¾ê†´óìñ¡¦½½¦¾¡ö-

¡¾Á¡ÉÄ¢¢Ó¢ñ©

Á¨È¤˜ Ã¹É-ºó¤-Ã¦È-¡ö©Ï¾¨²¾¨Ã¯½Àê© Íõ ¦ñ¨¾ê†Ä©Éªö¡ìö¤»È¸´¡ñ Íõ ¦ñ¨¾¦¾¡ö, ¦öêò¦ñ
¨¾ê† ¦¯¯ ì¾¸ À¯ñ²¾£ó.

ພາກທີ XI
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ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານມາດຕະຖານ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານມາດຕະຖານ
ມາດຕາ 106(ປັບປຸງ) ອ ົງການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານມາດຕະຖານ
ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ
ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ສາທາລະນະສຸກ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ,
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ການ
ເງິນ, ສຶກສາທິການ

ແລະ ກິລາ, ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາດຕະຖານ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
2. ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນ;
3. ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງ, ເທດສະບານ.
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ອາດສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານວິຊາການມາດຕະຖານ ປະຈໍາບ້ານຂຶ້ນກໍໄດ້.

ມາດຕາ 107(ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີ ສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນການ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານມາດຕະຖານ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ອອກລະບຽບການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະ
ຖານ;
3. ສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ ເພື່ອການທົດສອບ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ;
4. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ, ສູນການຄ້າ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ່ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ສ້າງ ຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພື່ອສ້າງຈິດສໍາ
ນຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ;
6. ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາດຕະຖານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
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7. ຈັດຕັ້ງການຈົດທະບຽນ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ;
8. ອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນ ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ;
9. ພິຈາລະນາ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ;
10. ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນກ່ຽວກັບວຽກງານ
ມາດຕະຖານ;
11. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານ;
12. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ;
13. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາດຕະຖານໃຫ້ລັດຖະບານ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
14. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 108(ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ,
ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
1. ຜັນຂະຫຽາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນການກ່ຽວກັບວຽກງານ
ມາດຕະຖານຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີມາເປັນລະບຽບການ ແລະ ແຜນການຂອງຕົນ
ແລ້ວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ອອກລະບຽບການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະ
ຖານ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕົນ;
3. ສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ ເພື່ອການທົດສອບ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ
ຕາມການມອບໝາຍ;
4. ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ເພື່ອສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບວຽກງານ
ມາດຕະຖານພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ, ສູນການຄ້າ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ່ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
6. ອອກ, ໂຈະ ຫຼື ຖອນ ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
7. ພິຈາລະນາ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ຕາມ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
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8. ສະເໜີສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນກ່ຽວກັບວຽກ
ງານມາດຕະຖານ;
9. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕົນ ເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານ;
10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານຕາມການມອບໝາຍ;
11. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາດຕະຖານ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
12. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 109(ໃໝ)່ ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງຫອ
້ ງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງ,
ເທດສະບານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ, ໂຄງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ຂອງຂັ້ນເທິງ
ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ;
2. ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ;
3. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາດຕະຖານ;
4. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະເໜີສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານວັດຖຸເຕັກນິກກ່ຽວກັບ
ວຽກງານມາດຕະຖານ;
5. ສະເໜີສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ພະນັກງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ, ສູນການຄ້າ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ່ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
7. ພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະ
ຖານ;
8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນ
ຄ້າໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ;
9. ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາດຕະຖານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ
ຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
10. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 110 ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງພາກສວ
່ ນອື່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອ
້ ງ
37

phou

ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ,
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະ
ນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ການເງິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່
ແຮ່, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບຂະແໜງການວິທະ ຍາ
ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງານມາດຕະຖານ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານມາດຕະຖານ
ມາດຕາ 111(ປັບປຸງ) ອ ົງການກວດກາວຽກງານມາດຕະຖານ
ອ ົງການກວດກາວຽກງານມາດຕະຖານ ປະກອບດວ
້ ຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດ
ຕະຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 106 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງມີສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ
ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ມາດຕາ 112 ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງອ ົງການກວດກາພາຍໃນ
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
1. ກວດກາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ;
2. ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າທີ່ຈໍລະ
ຈອນ ຢູ່ ທ້ອງຕະຫຼາດ, ສະຖານທີ່ຈໍາໜ່າຍ, ຮ້ານຄ້າ, ສາງເກັບມ້ຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ການຜະລິດ;
3. ເກັບຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສິນຄ້າ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ດໍາເນີນ
ທຸລະກິດການຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ວັດຖຸອື່ນ ເພື່ອທໍາການກວດກາ;
4. ກວດກາສະຖານທີ,່ ຕຶກອາຄານທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ຫຼື ການ
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ;
5. ກວດກາເອກະສານ ລວມທັງໃບຢັ້ງຢືນທີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຂອງຜະ
ລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າທີ່ຈໍລະຈອນ, ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ;
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6. ສອບຖາມບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ສະຖານ ທີ່
ຄ້າຂາຍ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ;
7. ກວດກາທາງດ້ານບໍລິຫານໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບ
ການເຕັກນິກ;
8. ດໍາເນີນການກວດກາຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ມາດຕາ 113 ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີ່ ຂອງອ ົງການກວດກາພາຍນອກ
ອົງການກວດກາພາຍນອກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາດຕະ
ຖານຂອງອົງການກວດກາພາຍໃນຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 114 ຮູບການການກວດກາວຽກງານມາດຕະຖານ
ການກວດກາວຽກງານມາດຕະຖານ ມີ ສາມຮູບການ ດັ່ງນີ:້
1. ການກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕິ;
2. ການກວດການອກແຜນການ ໂດຍມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີ່ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການຢ່າງເປັນ
ປະຈໍາ ແລະ ມີກໍານົດເວລາແນ່ນອນ.
ການກວດການອກແຜນການໂດຍມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ

ແມ່ນ

ການກວດການອກແຜນການ

ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶ່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ຖືກກວດກາຊາບລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ຖືກກວດ ກາ
ຊາບລ່ວງໜ້າ.
ໃນການກວດກາຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
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ພາກທີ XII
ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູມ
ີ ົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
່ ຜ
່ ະເມີດ
ມາດຕາ 115 ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູມ
ີ ນ
ົ ງານ
່ ຜ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.

ມາດຕາ 116 ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
່ ະເມີດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີລ
່ ະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ
ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນທາງແພ່ງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມ
ແຕ່ລະກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 117(ປັບປຸງ) ມາດຕະການສຶກສາອ ົບຮ ົມ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະ
ຖານເປັນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍບໍ່ເຈດຕະນາ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ 500.000ກີບ (ຫ້າແສນ
ກີບ) ຈະຖືກຕັກເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ.

ມາດຕາ 118(ປັບປຸງ) ມາດຕະການທາງວິໄນ
ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ
ແລະ ຂໍ້ຫ້າມທີ່ມີລັກສະນະເບົາ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍບໍ່ຫວ
ຼ ງຫຼາຍ
ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈລາຍງານ, ຫຼົບຫຼີກຈາກຄວາມຜິດ ຈະຖືກລົງວິໄນຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ຕິຕຽນ,

ກ່າວເຕືອນຄວາມຜິດຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ

ພ້ອມທັງບັນທຶກໄວ້ໃນສໍາ

ນວນເອກະສານຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ່ກ່ຽວ;
2. ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ອື່ນທີ່ມີຕໍາແໜ່ງຕໍ່າກວ່າເກົ່າ;
3. ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ.
ຜູ່ຖືກລົງວິໄນ ຕ້ອງສົ່ງຊັບສິນທີ່ຕົນໄດ້ມາໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນຄືນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ມາດຕາ 119 ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານ
ໂດຍເຈດຕະນາ

ແລະ

ລະເມີດໂດຍບໍ່ເຈດຕະນາເປັນຄັ້ງທີສອງ

ຈະຖືກປັບໃໝ ສອງເທົ່າຂອງມູນຄ່າຄວາມເສັຍຫາຍ.
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ມາດຕາ 120 ມາດຕະການທາງແພງ່
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ອື່ນ ເນືອ
່ ງມາຈາກການຜະ
ລິດ, ການນໍາເຂົ້າ, ການສົ່ງອອກ, ການບໍລິການ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼື
ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ໝົດອາຍຸ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ການລະເມີດອື່ນທາງແພ່ງ ຈະ
ຕ້ອງໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ຕາມທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ.

ມາດຕາ 121(ປັບປຸງ) ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ປອມແປງ,

ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ

ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ,

ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍແກ່ຜູ່ອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ
ແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 500.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.
ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທໍາຜິດນັ້ນຫາກເຮັດໃຫ້ຜູ່ອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ, ເສັຍອົງຄະ ຫຼື ເສັຍ
ຊີວິດກໍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສາມປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ
ຫາ 15.000.000 ກີບ.
ໃນກໍລະນີທີ່ມີການເສັຍຊີວິດຫຼາຍຄົນ ກໍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ ຫ້າປີ ຫາ
ຊາວປີ ຫຼື ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 15.000.000 ກີບ ຫາ 30.000.000 ກີບ.
ສໍາລັບການກະທໍາອື່ນທີ່ເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ ຕາມກົດໝາຍອາ
ຍາ.

ມາດຕາ 122 ມາດຕະການໂທດເພີ່ ມ
ນອກຈາກໂທດຕົ້ນຕໍ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 121 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຜູ່ກະທໍາຜິດ ອາດ
ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການໂທດເພີ່ມ ເຊັ່ນ ການໂຈະ, ການຖອນ ຫຼື ຍົກເລີກການຢັ້ງຢືນ, ການຮິບ ວັດຖຸ
ສິ່ງຂອງມາເປັນຂອງລັດ.

ພາກທີ XIII
ບ ົດບ ັນຍ ັດສຸດທາ້ ຍ
ມາດຕາ 123 ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ້
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍສະບັບນີ.້
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ມາດຕາ 124 ຜົນສ ັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະ
ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ສິບຫ້າວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ສະບັບເລກທີ 13 /ສພຊ ລົງວັນທີ
26 ທັນວາ 2007.
ຂໍກ
້ ໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.

ປະທານສະພາແຫງ
່ ຊາດ
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