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ສະພາແຫ່ງຊາດ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017

ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ
(ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີື້ການົດ ຫັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ
ປົກປ້ອງສິດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ການປະດິດຄິດແຕ່ງ, ເສດຖະກິດ
ພູມປັນຍາ, ການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຖ່າຍທອດ ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງເຈົື້າຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ
ລັດ, ສັງຄົມແນໃສ່ສົົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຕາມກົນໄກເສດຖະກິດ
ຕະຫາດຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ຫັນປະເທດເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ມາດຕາ 2 ຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນ ຜົນງານທີື່ໄດ້ມາຈາກສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດ ຊຶື່ງເປັນຜູ້ປະດິດສ້າງ ແລະ ປະດິດ
ຄິດແຕ່ງຂຶື້ນມາ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີື່ນາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີື້:
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1. ສິດຕຊ
ໍ່ ບ
ັ ສິນທາງປັນຍາ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ;
2. ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ໝາຍເຖິງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກາ, ຫັດຖະກາ, ກະສິກາ,
ການປະມົງ, ການຄ້າ ແລະ ການບລິການ;
3. ສິດທາງດ້ານຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ໝາຍເຖິງສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງກ່ຽວກັບ
ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ;
4. ສິດທິບດ
ັ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນທີື່ເປັນທາງການຈາກການຈັດຕັື້ງລັດ ເພື່ອປົກປ້ອງການປະ
ດິດສ້າງທີື່ໃໝ່, ມີຂັື້ນຕອນການປະດິດສ້າງ ແລະ ສາມາດນາໃຊ້ເຂົື້າສູ່ການຜະລິດອຸດສາຫະກາໄດ້;
5. ການປະດິດສ້າງ ໝາຍເຖິງ ການນາໃຊ້ວິທີການທາງດ້ານເຕັກນິກເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນ ຫ ກາມະ
ວິທີການຜະລິດໃໝ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໃດໜຶື່ງ;
6. ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນທີື່ເປັນທາງການຈາກການຈັດຕັື້ງລັດ ເພື່ອປົກປ້ອງສິື່ງ
ປະດິດ;
7. ສິງື່ ປະດິດ ໝາຍເຖິງ ຜົນງານການປະດິດໃໝ່ ທີື່ໄດ້ຈາກການປັບປຸງ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ດ້ວຍການ
ນາໃຊ້ເຕັກນິກ ທີື່ບໍ່ສູງຄການປະດິດສ້າງ ເພື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ຫ ກາມະວິທີການຜະລິດໃໝ່;
8. ແບບອຸດສາຫະກາ ໝາຍເຖິງຮູບແບບ ຫ ຮູບຮ່າງ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີື່ສ້າງຂຶື້ນ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍ
ຮູບຮ່າງ, ລວດລາຍ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ ແລະ ອື່ນໆ;
9. ເຄອ
ື່ ງໝາຍ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາລັກໃດໜຶື່ງ ຫ ຫາຍສັນຍາລັກລວມກັນ ທີື່ສາມາດຈາແນກສິນຄ້າ ຫ
ການບລິການຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ ທີື່ແຕກຕ່າງຈາກສັນຍາລັກຂອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງອື່ນ;
10. ເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ ໝາຍເຖິງເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 9 ຂອງມາດຕານີື້ ເພື່ອນາໃຊ້ກັບ
ສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ ທັງເປັນການຈາແນກ ລະຫວ່າງ ສິນຄ້າ ຫ ການບລິການນີື້ ກັບສິນຄ້າ ຫ
ການບລິການອື່ນ;
11. ເຄອ
ື່ ງໝາຍລວມໝູ່ ໝາຍເຖິງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ນາໃຊ້ຮ່ວມກັນໂດຍວິສາຫະກິດ ໃນກຸ່ມດຽວ
ກັນ ຫ ໂດຍສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ, ສະຫະກອນ, ອົງການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ ຂອງລັດ ຫ ເອກະຊົນ
ຫ ກຸ່ມບຸກຄົນ;
12. ເຄອ
ື່ ງໝາຍຮັບຮອງ ໝາຍເຖິງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ເຈົື້າຂອງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫ
ການຈັດຕັື້ງອື່ນ ນາໃຊ້ກັບສິນຄ້າ ຫ ການບລິການຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫ ການຈັດຕັື້ງນັື້ນ ເພື່ອ
ຢັັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະ ທີື່ພົວພັນເຖິງທີື່ມາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ວິທີການຜະລິດສິນຄ້າ ຫ ວິທີການໃຫ້ການ
ບລິການ, ຊະນິດ, ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫ ຄຸນລັກສະນະອື່ນຂອງສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ;
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13. ເຄອ
ື່ ງໝາຍທີມ
ື່ ຊ
ີ ສ
ື່ ຽງ ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ຮັບຮູ້ກັນໂດຍທົົ່ວໄປຢູ່າງກວ້າງຂວາງລວມ
ທັງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ມກ
ີ ານຮັບຮູ້ຈາກຜົນຂອງການສົົ່ງເສີມເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວຢູູ່ໃນດິນ
ແດນຂອງ ສປປລາວ;
14. ວົງຈອນລວມ ໝາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮູບ ຫ ເຄິື່ງສາເລັດຮູບ ຊຶື່ງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ບາງສ່ວນ ຫ ທັງໝົດ ຖກ
ເຊື່ອມຕໍ່ປະສານຮ່ວມເຂົື້າກັນຢູູ່ໃນ ແລະ/ຫ ຢູູ່ເທິງວັດຖຸເຄິື່ງຕົວນາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນັນ
ື້ ມີ
ຈຸດປະສົງປະຕິບັດໜ້າທີື່ ທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ;
15. ວັດຖຸເຄິງື່ ຕົວນາ

(Semiconductor)

ໝາຍເຖິງວັດຖຸທີື່ມີໜ້າທີື່ນາກະແສໄຟຟ້າ

ເຊື່ອມຕໍ່

ລະຫວ່າງຕົວນາ ກັບ ສະນວນກັນໄຟຟ້າ;
16. ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ໝາຍເຖິງ ການຈັດວາງວົງຈອນລວມ ທີື່ສະແດງອອກໃນຮູບແບບສາມມິຕິ
ໃດກຕາມ ຊຶື່ງຢູ່າງໜ້ອຍມີສ່ວນປະກອບໜຶື່ງ ທີື່ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ບາງສ່ວນ ຫ ທັງ
ໝົດ ຂອງວົງຈອນລວມ ຫ ການຈັດວາງວົງຈອນລວມໃນຮູບແບບສາມມິຕິເຫົົ່ານັື້ນເຮັດຂຶື້ນມາ
ເປັນວົງຈອນລວມທີື່ມີຈຸດປະສົງສາລັບການຜະລິດ;
17. ຖິນ
ື່ ກາເນີດ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາລັກ ທີື່ບົົ່ງບອກ ທີື່ມາຂອງສິນຄ້າຈາກດິນແດນ, ເຂດ ຫ ທ້ອງຖິື່ນ ຂອງ
ປະເທດໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງເປັນສິື່ງສາຄັນພາໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ຫ ຄຸນລັກສະນະອື່ນ ທີື່
ຕິດພັນກັບພູມສາດ;
18. ພັນພດ ໝາຍເຖິງ ກຸ່ມຂອງພດ ທີມ
ື່ ີລັກສະນະທາງພຶກສາຊາດ ຢູ່າງດຽວກັນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກກັນ
ທົົ່ວໄປ ຊຶື່ງສາມາດການົດຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ທີື່ເປັນຜົນມາຈາກປະເພດພັນທຸກາໃດໜຶື່ງ ຫ ຫາຍ
ປະເພດພັນທຸກາຮ່ວມກັນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມອື່ນ ໃນພດຊະນິດດຽວກັນ ຢູ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງ
ຄຸນລັກສະນະ, ມີຄວາມສະໜ່າສະເໜີ ແລະ ມີຄວາມຄົງຕົວ ໃນເວລານາໄປຂະຫຍາຍພັນໂດຍບໍ່
ຄານຶງວ່າ ຈະຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ ສາລັບການໃຫ້ສິດການປົກປ້ອງກຸ່ມຂອງພດດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ນກ
ັ
ປະສົມພັນຫບໍ່ກຕາມ;
19. ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນ ໝາຍເຖິງພດ ຫ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງຂອງພດດັົ່ງກ່າວ ທີື່ສາມາດນາມາຂະຫຍາຍ
ພັນເປັນພດໃໝ່ ເຊັົ່ນ: ໜໍ່, ເຫງົື້າ, ແກ່ນ, ກິື່ງ;
20. ນັກປະສົມພັນພດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ທີື່ປະສົມພັນ ຫ ຄົື້ນພົບ ແລະ ພັດທະນາພັນພດ ຫ ບຸກຄົນທີື່
ເປັນຜູ້ວ່າຈ້າງນັກປະສົມພັນພ ດ ຫ ບຸກຄົນທີື່ມອບໝາຍວຽກໃຫ້ນັກປະສົມພັນພດ ຫ ບຸກຄົນທີື່
ຮ່ວມກັນປະສົມພັນພ ດທີື່ໄດ້ກ ານົ ດໄວ້ ໃນສັນຍາຕາມກົດໝາຍ ລວມທັງຜູ້ສ ບທອດສິດ ຂອງ
ບຸກຄົນທີື່ກ່າວມາເທິງນີື້;
21. ສິດຕພ
ໍ່ ນ
ັ ພດ ຫ ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ ໝາຍເຖິງສິດອອກໃຫ້ ໂດຍການຈັດຕັື້ງລັດ ເພື່ອປົກ
ປ້ອງພັນພດ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີື້;
22. ລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ຕໍ່ຜົນງານປະດິດຄິດແຕ່ງ ຂອງ
ຕົນເອງ ທາງດ້ານສິລະປະກາ, ວັນນະກາ ຫ ວິທະຍາສາດ;
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23. ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ຕໍ່ຜົນງານທາງ
ດ້ານການສະແດງ, ການບັນທຶກສຽງ, ລາຍການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ ລາຍການຜ່ານສັນຍານ
ດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ຫ ບໍ່ເຂົື້າລະຫັດ;
24. ຜົນງານ ໝາຍເຖິງການປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫ ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ ໃນຂົງເຂດ
ສິລະປະກາ, ວັນນະກາ ແລະ ວິທະຍາສາດ ຊຶື່ງສະແດງອອກດ້ວຍຮູບແບບ ຫ ວິທີການໃດໜຶື່ງ;
25. ຜົນງານທີື່ສບເນື່ອງຈາກລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ຜົນງານທີື່ອີງໃສ່ໜຶື່ງ ຫ ຫາຍກວ່າໜຶື່ງຜົນງານທີື່ ມີຢູູ່
ແລ້ວຊຶື່ງ ມີກ ານແປ, ການປັບປຸງ , ການປະສານດົນ ຕີ , ການດັດແກ້ , ການປູ່ຽ ນຮູບ , ການໃຫ້
ຄວາມໝາຍ ແລະ ການປູ່ຽນແປງອື່ນໆ ຂອງຜົນງານທີື່ມີລິຂະສິດໃດໜຶື່ງ;
26. ການເຜີຍແຜ່ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ການນາເອົາຜົນງານອອກສູ່ສາທາລະນະຊົນ
ໂດຍໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຜົນງານ ຊຶື່ງມີຈານວນສ າເນົາພຽງພ ເພື່ອຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ເໝາະສົມຂອງສາທາລະນະຊົນ ໂດຍຄ ານຶງເຖິງລັກສະນະຂອງຜົນງານ.
ການສະແດງລະຄອນ, ດົນຕີປະກອບລະຄອນ, ຜົນງານການສ້າງຮູບເງົາ ຫ ຜົນງານດົນຕີ , ການ
ເລົົ່າຜົນງານວັນນະກ າໃນທີື່ສາທາລະນະ, ການສ ື່ສານດ້ວຍສາຍ ຫ ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ
ຂອງຜົນງານວັນນະກາ ຫ ສິລະປະກາ, ການວາງສະແດງຜົນງານສິລະປະ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງຂອງ
ຜົນງານດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກາຈະບໍ່ຖວ່າແມ່ນການເຜີຍແຜ່;
27. ການເຜີຍແຜ່ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ການນາເອົາ ສາເນົາການ
ບັນທຶກການສະແດງ ຫ ການບັນທຶກສຽງ ອອກສູ່ສາທາລະນະຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກຜູ້
ຖສິດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ເໝາະສົມ ຂອງສາທາລະນະຊົນ;
28. ການຜະລິດຊ້າສາລັບຈຸດປະສົງຂອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງການອັດສາ
ເນົາຜົນງານ ຫ ການບັນທຶກສຽງ ຫ ສິື່ງທີື່ພົວພັນເຖິງສິດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດດ້ວຍວິທີການ
ໃດໜຶື່ງ ລວມທັງການອັດສາເນົາຜົນງານ ຫ ການບັນທຶກສຽງ ຫ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແບບ
ຖາວອນ ຫ ຊົົ່ວຄາວ;
29. ການບັ ນ ທຶກ ສຽງ ໝາຍເຖິ ງ ການບັ ນ ທຶ ກ ສຽງຂອງການສະແດງ ຫ ຂອງສຽງອ ື່ ນ ໆ ລົ ງ ໃສ່
ອຸປະກອນບັນທຶກ ເຊັົ່ນແຜ່ນສຽງ, ກະແຊັດ, ແຜ່ນເລເຊີດິສ, ແຜ່ນຊີດີຣອມ ຫ ການບັນທຶກສຽງ
ດ້ວຍວິທີອື່ນໆ;
30. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ໝາຍເຖິງ ການນ າເອົາຜົນງານອອກສູ່ສາທາລະນະຊົນ ທາງວິທະຍຸ
ກະຈາຍສຽງ ຫ ທາງໂທລະພາບ ຫ ດ້ວຍວິທີການອື່ນ ທີື່ຄ້າຍຄກັນເຊັົ່ນ : ອິນເຕີເນັດ, ການສົົ່ງ
ຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ, ການຮັບສົົ່ງສັນຍານສຽງ ຫ ພາບແລະສຽງ ດ້ວຍລະບົບໃຊ້ສາຍ ຫບໍ່ໃຊ້
ສາຍ;
31. ສິລະປະປັບໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ສິລະປະທີື່ໄດ້ມີການປັບປຸງ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂົື້າໃນເປົັ້າໝາຍອື່ນ;
32. ວັນບູລມ
ິ ະສິດ ໝາຍເຖິງວັນທີື່ຜູ້ຮ້ອງຂໄດ້ຍື່ນຂຈົດທະບຽນຢູູ່ຕ່າງປະເທດ, ຢູູ່ສານັກງານອື່ນ ຫ ຢູູ່
ສປປ ລາວ ຊຶື່ງມີຜົນໃຊ້ໄດ້ກ່ອນໜ້ານີື້;
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33. ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງການດາເນີນການ ຫ ການສະເໜີ ທີື່ຈະດາເນີນການໃດ
ໜຶື່ງ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຖສິດໂດຍມີ ຫ ບໍ່ມີຄ່າຕອບແທນ ຫ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ.
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ
ລັດ ຮັບຮູ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ໝາກຜົນ ຂອງການປະດິດສ້າງ, ການປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນຫ ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົື້າຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາທີື່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ,
ວັດທະນະທາ ຫ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສຸຂານາ
ໄມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ.
ລັດ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ,
ມາດຕະການ, ສະໜອງງົບປະມານ, ສ້າງໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ, ປະກອບ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸ ດ ,
ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ.
ລັດ ຊຸກຍູ້ ປຸກລະດົມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນເຂົື້າ
ໃສ່ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ລວມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ຫກ
ັ ການພນ
ື້ ຖານ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຫັກການພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີດັົ່ງນີ:ື້
1. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
2. ຮັບຮູ້, ເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທາຕເໍ່ ຈົື້າຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ;
3. ປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່ທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍ;
4. ປົກປ້ອງຜົນງານທາງດ້ານ ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໂດຍທັນທີ;
5. ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງສິດ ຕ ໍ່ທຸກການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຊັບສິ ນທາງ
ປັນຍາ;
6. ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາ ຫ ສັນຍາສາກົນທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີື້ ນາໃຊ້ສາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ທີື່ພົວພັນກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ການຮ່ວມມສາກົນ
ລັດ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ບົນພ ື້ນຖານການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງໄດ້ຮ ັ ບຜົນ
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ປະໂຫຍດເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ,
ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ
ສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ຊັບສິນທາງປັນຍາ
ມາດຕາ 8 ໂຄງປະກອບຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ;
2. ພັນພດໃໝ່;
3. ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ.
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ສິດທິບັດ;
2. ອະນຸສິດທິບັດ;
3. ແບບອຸດສາຫະກາ;
4. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;
5. ຊື່ການຄ້າ;
6. ແບບຜັງວົງຈອນລວມ;
7. ຖິື່ນກາເນີດ;
8. ຄວາມລັບທາງການຄ້າ.
ມາດຕາ 10 ພັນພດໃໝ່
ພັນພດໃໝ່ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ພັນພດທີື່ມີຢູູ່ທົົ່ວໄປ ທີື່ໄດ້ຜ່ານການປັບປຸງ ໃຫ້ເປັນພັນພດໃໝ່.
2. ພັນພດ ທີື່ຄົື້ນພົບໃນທາມະຊາດ ແລ້ວນາມາພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນພັນພດໃໝ່.
ມາດຕາ 11 ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ລິຂະສິດ ຕໍ່ຜົນງານທາງດ້ານສິລະປະກາ, ວັນນະກາ ຫ ວິທະຍາສາດ;
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2. ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຕໍ່ຜົນງານຂອງຜູ້ສະແດງ, ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງແລະ ອົງການກະ

ຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ.

ພາກທີ III
ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ໝວດທີ 1
ເງອ
ື່ ນໄຂ ຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ທີສ
ື່ າມາດໄດ້ຮບ
ັ ໃບຢັງັ້ ຢືນການຈົດທະບຽນ
ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ສິດທິບັດ;
2. ອະນຸສິດທິບັດ;
3. ແບບອຸດສາຫະກາ;
4. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;
5. ແບບຜັງວົງຈອນລວມ;
6. ຖິື່ນກາເນີດ.
ສາລັບຊື່ການຄ້າ ແລະ ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ບໍ່ໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນ ແຕ່ຫາກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂ ທີສ
ື່ າມາດໄດ້ຮບ
ັ ສິດທິບດ
ັ
ການປະດິດສ້າງ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ຕ້ອງແມ່ນການປະດິດສ້າງໃໝ່ ທີື່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ບໍ່ເຄີຍຖກເປີດເຜີຍ ສູ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍ
ວາລະສານ ຫ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ຕົວຈິງ ຫ ດ້ວຍຮູບການອ ື່ນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ ແຫ່ງໃດໜຶື່ງໃນ
ໂລກ ກ່ອນວັນຍື່ນຄ າຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫ ກ່ອນວັນທີື່ໄດ້ຮ້ອງຂວັນບູລິມະສິດ ຂອງຄາຮ້ອງຂ
ຮັບສິດທິບັດ;
2. ຕ້ອງມີຂັື້ນຕອນການປະດິດສ້າງທີື່ສູງຂຶື້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ການປະດິດສ້າງທີື່ມີມາກ່ອນແລ້ວ;
3. ຕ້ອງນາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກາ, ຫັດຖະກາ, ກະສິກາ, ການປະມົງ, ການຄ້າ,
ການບລິການ ແລະ ອື່ນໆ.
ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂ ສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ສິື່ງປະດິດ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີ:ື້
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1. ຕ້ອງແມ່ນສິື່ງປະດິດໃໝ່ ຊຶື່ງຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ເປັນທີຮ
ື່ ູ້ຈັກ ຫ ຖກນາໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃນ ໜຶື່ງປີ
ກ່ອນວັນຍື່ນຄາຮ້ອງຂອະນຸສິດທິບັດ;
2. ຕ້ອງມີການປັບປຸງເຕັກນິກໃໝ່ ທີື່ພົວພັນເຖິງຂັື້ນຕອນການສ້າງສິື່ງປະດິດ ຊຶື່ງມີຂັື້ນຕອນງ່າຍກວ່າ
ຂັື້ນຕອນການປະດິດສ້າງນັື້ນ;
3. ຕ້ອງນາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກາ, ຫັດຖະກາ, ກະສິກາ, ການປະມົງ, ການຄ້າ,
ການບລິການ ແລະ ອື່ນໆ.
ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂທີສ
ື່ າມາດໄດ້ຮບ
ັ ໃບຢັງັ້ ຢືນແບບອຸດສາຫະກາ
ແບບ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນແບບອຸດສາຫະກາ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ຕ້ອງເປັນແບບໃໝ່ ຊຶື່ງບໍ່ເຄີຍຖກເປີດເຜີຍ ສູ່ສາທາລະນະຊົນມາກ່ອນ ດ້ວຍວາລະສານ ຫ ດ້ວຍ
ການນາໃຊ້ຕົວຈິງ ຫ ດ້ວຍການວາງສະແດງ ຫ ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ ແຫ່ງໃດໜຶື່ງ
ໃນໂລກກ່ອນວັນຍື່ນຄາຮ້ອງ ຫ ກ່ອນວັນບູລິມະສິດ ຂອງຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ;
2. ຕ້ອງເປັນສິື່ງ ປະດັບ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີື່ນາເອົາແບບໄປໃຊ້ ຫ ເອົາແບບໄປຕິດໃສ່ຕົວຂອງວັດຖຸ
ເອງ ເກີດມີຮູບຊົງພາຍນອກພິເສດ.
ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂ ທີສ
ື່ າມາດໄດ້ຮບ
ັ ໃບຢັງັ້ ຢືນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ເຄື່ອງໝາຍ ອາດເປັນສັນຍາລັກໃດໜຶື່ງ ຫ ຫາຍສັນຍາລັກລວມກັນ ທີື່ສາມາດຈາແນກສິນຄ້າ ຫ
ການບ ລິການຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ໃດໜຶື່ງທີື່ແຕກຕ່າງຈາກສັນຍາລັ ກຂອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງອື່ນ. ສັນຍາລັກ ອາດລວມເອົາຄ າສັບ, ຊື່ບຸກຄົນ, ແບບ, ຕົວ
ເລກ, ອົງປະກອບເປັນຮູບຮ່າງ, ຮູບຊົງ, ຮູບສາມມິຕິ, ຮູບທີື່ມີການເຄື່ອນເໜັງ ຫ ສິື່ງຫຸ້ມຫໍ່ ຂອງ
ສິນຄ້າ ແລະ ການລວມກັນຂອງຫາຍສີ ເຊັົ່ນດຽວກັບການລວມກັນ ຂອງສັນຍາລັກໃດໜຶື່ງນັື້ນ;
2. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ບ ໍ່ຄກັນກັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ຫ ຖິື່ນກ າເນີດທີື່ໄດ້ຈົດ
ທະບຽນກ່ອນແລ້ວສາລັບສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ ອັນດຽວກັນ;
3. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ບໍ່ຄ້າຍຄກັນ ກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ີໄດ້ຈົດທະບຽນກ່ອນໜ້ານີື້ ຫ ເຄື່ອງໝາຍທີື່
ມີຊ ື່ສຽງ ສ າລັບສິນຄ້າ ຫ ການບ ລິການ ອັນດຽວກັນ, ຄ້າຍຄກັນ ຫ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ຊຶື່ງການນາ
ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ເຖິງທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ
ຫ ສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈຜິດວ່າ ເຄື່ອງໝາຍນັື້ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ຫ ກ່ຽວພັນກັບຜູ້ອື່ນ;
4. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ບມ
ໍ່ ີລັກສະນະຕ້ອງຫ້າມ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.ື້ິ
ສາລັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜຶື່ງ ຈະຖວ່າມີຊື່ສຽງ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້:
1. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຄດັົ່ງທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນວັກເທິງນີື້ ຊຶື່ງເປັນທີື່ຍອມຮັບກັນຢູ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ໂດຍພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປລາວ ຕາມທີື່ບົົ່ງບອກສິນຄ້ າ
ຫ ການບລິການ ຂອງເຈົື້າຂອງເຄື່ອງໝາຍທີື່ຈະອ້າງວ່າເປັນເຄື່ອງໝາຍທີື່ມີຊື່ສຽງ;
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2. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ບໍ່ຂັດກັບເງື່ອນໄຂ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ;
3. ການພິຈາລະນາເຄື່ອງໝາຍໃດໜຶື່ງ ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ມີຊື່ສຽງນັື້ນ ຕ້ອງນາເອົາຫັກຖານເທັດ
ຈິງ ດັົ່ງນີື້:
3.1. ສາທາລະນະຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງເຄື່ອງໝາຍ ໂດຍຜ່ານການຊື້ຂາຍ, ການນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ກັບ/ຫ ກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບ ສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ ຫ ຜ່ານການໂຄສະນາ;
3.2. ການຈລະຈອນແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບລິການ ທີື່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້ານັື້ນ ໃນ
ຂອບເຂດດິນແດນ ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ;
3.3. ບລິມາດ ຂອງການຂາຍສິນຄ້າ ຫ ການໃຫ້ບລິການ ຢູ່າງຫວງຫາຍ;
3.4. ໄລຍະເວລານາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້ານັື້ນຕ້ອງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ;
3.5. ຄວາມເຊື່ອໝັື້ນ ກ່ຽວພັນກັນກັບການນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ກັບສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ
ໂດຍອີງຕາມຄຸນນະພາບ, ຄວາມນິຍົມ ຢູ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມ;
3.6. ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໄດ້ຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮູ້ ຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ກ່ຽວກັບການມີຊ ື່ສຽງ ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າ ຢູ່າງຫວງຫາຍ;
3.7. ການລົງທຶນເຂົື້າໃສ່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີມູນຄ່າສູງເປັນຕົື້ນການລົງທຶນເຂົື້າໃສ່ການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ ຫ ສ້າງພາບຫັກຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ.
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ມີຊື່ສຽງ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ຈົດທະບຽນໄວ້ແລ້ວ ຫ
ບໍ່ກຕາມ.
ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂ ທີສ
ື່ າມາດໄດ້ຮບ
ັ ໃບຢັງັ້ ຢືນແບບຜັງວົງຈອນລວມ
ສິື່ງທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ເປັນແບບຜັງຕົື້ນສະບັບທີື່ບໍ່ຄແບບຜັງຂອງບຸກຄົນອື່ນຊຶື່ງເປັນແບບທີື່ເກີດຈາກສະຕິປັນຍາຂອງຜູ້
ປະດິດສ້າງ ແລະ ເປັນສິື່ງ ທີື່ໂດດເດັົ່ນ ໃນວົງການນັກສ້າງແບບຜັງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດວົງຈອນລວມ
ໃນເວລາສ້າງແບບຜັງດັົ່ງກ່າວ;
2. ເປັນແບບຜັງ ທີື່ມີການປະສານກັນ ລະຫ່ວາງ ສ່ວນປະກອບ ແລະ ສ່ວນເຊື່ ອມຕໍ່ ຊຶື່ງໂດຍທົົ່ວໄປ
ແລ້ວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ໃນກລະນີທີື່ມີການຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້
1;
3. ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂຈົດທະບຽນກ່ອນວັນທີື່ນ າເອົາແບບຜັງວົງຈອນລວມ ໄປສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ
ທາງການຄ້າໃນທົົ່ວໂລກ ໂດຍເຈົື້າຂອງສິດ ຫ ພາຍໃນເວລາສອງປີ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ສະແຫວງຫາຜົນ
ປະໂຫຍດເປັນຕົື້ນໄປ.
ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂ ທີສ
ື່ າມາດໄດ້ຮບ
ັ ໃບຢັງັ້ ຢືນຖິນ
ື່ ກາເນີດ
ຜະລິດຕະພັນທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນຖິື່ນກາເນີດຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີ:ື້
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1. ສິື່ງບົົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນ ທີື່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນ ຈາກດິນແດນ, ເຂດ ຫ ທ້ອງຖິື່ນ ຂອງປະເທດໃດ
ໜຶື່ງ;
2. ຖິື່ນກາເນີດທາງພູມສາດ ເປັນສ່ວນສາຄັນ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ຫ
ຄຸນລັກສະນະອື່ນ. ຄຸນນະພາບ, ຊື່ສຽງ ຫ ຄຸນລັກສະນະອື່ນນັື້ນແມ່ນອີງໃສ່ປັດໄຈຂອງທາມະຊາດ
ທີື່ປະກອບດ້ວຍສະພາບຂອງດິນ, ອາກາດ, ນ ້າ, ລະບົບນິເວດ, ເງ ື່ອນໄຂທ າມະຊາດ ແລະ ປັດໄຈ
ຂອງມະນຸດ ລວມທັງຄວາມຊ ານິຊ ານານ ແລະ ປະສົບການ ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກ າມະວິທີ ການ
ຜະລິດ ທີື່ມີມາແບບດັື້ງເດີມຂອງທ້ອງຖິື່ນນັື້ນ.
ມາດຕາ 19 ຊື່ການຄ້າ
ຊື່ການຄ້າແມ່ນ ຊື່ ຂອງວິສາຫະກິດ ທີື່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.ຊື່ການຄ້າ ຈະເປັນ ຫ ບໍ່
ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ກຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເຖິງວ່າບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກຕາມ.
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ຄວາມລັບທາງການຄ້າ
ຄວາມລັບທາງການຄ້າແມ່ນ ຂໍ້ມູນທີື່ເປັນຄວາມລັບ ທີື່ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ ກ່ຽວກັບສູດ , ກາມະ
ວິທີການຜະລິດ ຫ ຂໍ້ມູນໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງການຄ້າ ຊຶື່ງຍັງບ ໍ່ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກໃນກຸ່ມບຸກຄົນ ຫ ຍັງບ ໍ່ທັນ
ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍ ສາລັບບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູູ່ໃນວົງການກາກັບຂໍ້ມູນປະເພດຕ່າງໆ.

ໝວດທີ 2
ສິງື່ ທີບ
ື່ ສ
ໍ່ າມາດຈົດທະບຽນເປັນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ) ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິງື່ ປະດິດ ທີບ
ື່ ສ
ໍ່ າມາດຮັບສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ບໍ່ສາມາດຮັບສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ບໍ່ເປັນສິື່ງໃໝ່, ຖ້າຫາກສິື່ງນັື້ນ ເປັນສິື່ງທີື່ໄດ້ຖກຄົື້ນພົ ບມາກ່ອນ
ແລ້ວ ລວມທັງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ສ່ວນປະກອບສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຂອງສິື່ງທີື່ມີຢູູ່ຕາມທາມະຊາດ;
2. ສິື່ງທີື່ບໍ່ແມ່ນການປະດິດສ້າງ ແລະ ບໍ່ເປັນອົງປະກອບ ເພື່ອການແກ້ໄຂທາງວິຊາການ ຖ້າຫາກເປັນ
ພຽງແຕ່ ຫັກການ ຫ ທິດສະດີຂອງວິທະຍາສາດ, ສູດຄິດໄລ່ຄະນິດສາດ ຫ ກົດເກນຄົບຊຸດ ເພື່ອ
ດ າເນີນທຸລະກິດ ຫ ຫ ິື້ນເກມ ເທົົ່ານັື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າສິື່ງ ເຫ ົົ່ານັື້ນ ຈະມີອົງປະກອບທີື່ເ ປັ ນການ
ປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດກຕາມ;
3. ວິທີການບົົ່ງມະຕິພະຍາດ, ວິທີການປິ່ນປົວ ແລະ ວິທີການຜ່າຕັດ ເພື່ອປິ່ນປົວຄົນ ແລະ ສັດ;
4. ພດ ແລະ ສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະບວນການທາງຊີວະວິທະຍາ ເພື່ອຜະລິດພດ ແລະ ສັດ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າສິື່ງເຫົົ່ານັື້ນ ຈະມີອົງປະກອບທີື່ເປັນການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດກຕາມຍົກເວັື້ນຈຸລິນ ຊີ
ເທົົ່ານັື້ນ.
ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ບໍ່ວ່າໃນກລະນີໃດ ຈະຖກປະຕິເສດ ຖ້າຫາກ:
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1. ຂັດກັບວັດທະນະທ າ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິນລະທາ,ທາລາຍຊີວິດຂອງມະນຸດ, ສັດ ຫ ພດ, ສຸຂະພາບ ຫ ກໍ່ຄວາມເສຍ
ຫາຍທີື່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ;
2. ຂັດກັບຄວາມໝັື້ນຄົງ ແລະ ສະຫງົບສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 22 ແບບ ທີບ
ື່ ສ
ໍ່ າມາດຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ແບບ ທີື່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ແບບ ທີື່ມີຮູບຊົງພາຍນອກ ເກີດຈາກຮູບຊົງເຕັກນິກຂອງວັດຖຸ ຊຶື່ງໃນນັື້ນແບບໄດ້ຖກນາມາໃຊ້ ຫ
ສ້າງໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງຂຶື້ນມາກ່ອນແລ້ວ;
2. ແບບ ທີື່ຂັດຕໍ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) ເຄອ
ື່ ງໝາຍ ທີບ
ື່ ສ
ໍ່ າມາດຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ບໍ່ສາມາດຈ າແນກໄດ້ລະຫວ່າງ ສິນຄ້າ ຫ ການບລິການຂອງຜູ້ ຮ້ອງຂຮັບສິດກັບ
ເຄື່ອງໝາຍຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງອື່ນ;
2. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບດ້ວຍສັນຍາລັກ ຫ ສິື່ງບົົ່ງບອກລັກສະນະ ທີື່ນ າໃຊ້ໃນທາງການຄ້າ ເພ ື່ອຊີື້
ບອກຊະນິດ, ຄຸນນະພາບ, ປະລິມານ, ເຈດຈານົງ, ມູນຄ່າ, ຕົື້ນກາເນີດຂອງສິນຄ້າ ຫ ເວລາຜະລິດ
ຫ ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ໄດ້ກາຍເປັນທານຽມຂອງພາສາ ທີື່ໃຊ້ກັນໃນຂະນະນີື້ ຫ ດ້ວຍຄວາມສຸດຈະລິດ
ແລະ ໄດ້ຖກສ້າງເປັນທານຽມປະຕິບັດທາງການຄ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ;
3. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ມີລັກສະນະພາໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ຫ ວົງການການຄ້າເຂົື້າໃຈຜິດ ຫ ເຄື່ອງໝາຍ
ທີື່ມີລັກສະນະ ປອມແປງ ຫ ຫອກລວງ;
4. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ ມີສັນຍາລັກເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າໃຈຜິ ດກ່ຽວກັບຕົື້ນກາເນີດ ,
ທາດແທ້, ຂະບວນການຜະລິດ, ຄຸນລັກສະນະ, ຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ ຂອງເຄື່ອງໝາຍ
ນັື້ນ ຫ ປະລິມານຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ;
5. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ ມີສັນຍາລັກ ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍຊາດ, ທຸງ ຊາດ, ກາໝາຍທາງການ,
ສັນຍາລັກທາງວັດທະນະທາ ຫ ຄາຫຍໍ້ ຫ ຊື່ເຕັມ ຂອງຕົວເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ, ແຂວງ
, ນະຄອນຫ ວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງຕ່ າ ງປະເທດ ໂດຍບ ໍ່ ໄ ດ້ ຮ ັ ບ ອະນຸ ຍ າດຈາກອົ ງ
ການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ ມີສັນຍາລັກ ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ຫ ສັນຍາ
ລັ ກ ທີ ື່ ເ ກີ ດ ຈາກສົ ນ ທິ ສ ັ ນ ຍາສາກົ ນ , ກາປະທັ ບ ທາງການ ຫ ສັ ນ ຍາລັ ກ ຂອງລັ ດ ຫ ອົ ງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກລັດ ຫ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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7. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ ມີສັນຍາລັກ ຂອງ ຊື່ , ຮູບ ຫ ຮູບທີື່ມີຄວາມຄ້າຍຄກັນກັບ ບຸກຄົນທີື່
ຍັງມີຊີວິດຢູູ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
8. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ ມີສັນຍາລັກ ຂອງຮູບ, ຂອງສັນຍາລັກທາງວັດທະນະທາ ຫ ອະນຸສອນ
ສະຖານ, ປະຫວັດສາດ ຫ ຊື່ ຫ ຮູບ ຫ ຄວາມຄ້າຍຄກັນກັບວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ ຫ ຜູ້ນາ ຫ ຮູບ
ທີື່ເປັນການໝິື່ນປະໝາດ ຫ ຂັດກັບຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ;
9. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ຄກັນ ຫ ຄ້າຍຄກັນກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ສາລັບສິ ນຄ້າ
ແລະ ການບລິການອັນດຽວກັນ, ຄ້າຍຄກັນ ຫ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ;
10. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ຄກັນ ຫ ຄ້າຍຄກັນກັບ ເຄື່ອງໝາຍທີື່ມີຊື່ສຽງສາລັບສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ອັນດຽວກັນ, ຄ້າຍຄກັນ ຫ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ;
11. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ຄ ກັນ ຫ ຄ້າຍຄ ກັນກັບຊ ື່ການຄ້າ ສ າລັບທຸລະກິດທີື່ໃຫ້ການບ ລິ ການສິນຄ້າ ຫ
ການບລິການອັນດຽວກັນ, ຄ້າຍຄກັນ ຫ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ;
12. ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ກ່າວມາເທິງນີື້ ຊຶື່ງອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ກ່ຽວກັບ ທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ ຫ ການ
ບລິການ ຫ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາພັນຢູ່າງບໍ່ຖກຕ້ອງກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ
ແລ້ວ ຫ ເຄື່ອງໝາຍທີື່ມີຊື່ສຽງ ຫ ຊື່ການຄ້າ;
13. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ ມີສັນຍາລັກ ຂອງຖິື່ນກາເນີດຊຶື່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນມີ
ຕົື້ນກາເນີດ ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວ ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ມາຈາກຖິື່ນກາເນີດນັື້ນແຕ່ຢູ່າງໃດ;
14. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫມີສັນຍາລັກ ຂອງຖິື່ນກາເນີດເຖິງວ່າຜະລິດຕະພັນ ຈະມີຕົື້ນກາເນີດແທ້
ແຕ່ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າໃຈຜິດວ່າຜະລິດຕະພັນນັື້ນ ມີຕົື້ນກາເນີດມາແຕ່ອານາເຂດອື່ນ;
15. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ ມີສັນຍາລັກທີື່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍ ຫ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາພັນ
ຢູ່າງບໍ່ຖກຕ້ອງກັບບຸກຄົນມີຊີວິດ ຫ ເສຍຊີວິດແລ້ວ, ສະຖາບັນ, ຄວາມເຊື່ອຖ ຫ ສັນຍາລັກຂອງ
ຊາດ ຫ ເປັນການໝິື່ນປະໝາດ ຫ ທາລາຍຊື່ສຽງ;
16. ເຄ ື່ ອ ງໝາຍ ທີ ື່ ມ ີ ລ ັ ກ ສະນະສ້ າ ງຄວາມສັ ບ ສົ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະຖານທີ ື່ ຜ ະລິ ດ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຫ
ກິດຈະກາທາງດ້ານອຸດສາຫະກາ ຫ ການຄ້າ ຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນ;
17. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ມີລັກສະນະທາລາຍຄວາມເຊ ື່ອໝັື້ນ ກ່ຽວກັບສະຖານທີື່ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນ ຫ
ກິດຈະກາທາງດ້ານອຸດສາຫະກາ ຫ ການຄ້າ ຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນ;
18. ເຄ ື່ ອ ງໝາຍ ທີ ື່ ຂ ັ ດ ກັ ບ ຄວາມໝັ ື້ ນ ຄົ ງ ຂອງຊາດ, ຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບຮ້ ອ ຍຂອງສັ ງ ຄົ ມ ,
ວັດທະນະທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ການບລິການ ບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.
ມາດຕາ 24 ສິງື່ ທີບ
ື່ ສ
ໍ່ າມາດຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ
ສິື່ງທີື່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີດັົ່ງນີ:ື້
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1. ຫັກການ, ກາມະວິທີ, ລະບົບ ຫ ວິທີການປະຕິບັດງານ ຂອງວົງຈອນລວມ;
2. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫ ຊອບແວ ທີື່ບັນຈຸຢູູ່ໃນວົງຈອນລວມ.
ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) ຖິື່ນກາເນີດທີື່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນ
ຖິື່ນກາເນີດທີື່ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນ ມີດັົ່ງນີ:ື້
1. ຖິື່ນກາເນີດທີື່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົື້າໃຈຜິດ ຫ ສັບສົນ ກ່ຽວກັບທີື່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ;
2. ຊື່ຂອງຖິື່ນກາເນີດທີື່ໄດ້ກາຍມາເປັນຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີື່ເປັນປະເພນີແລ້ວໃນ ສປປ ລາວ;
3. ຖິື່ນກາເນີດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຂົື້າ, ກາເຟ, ຊາ ແລະ ເຫົື້າແວັງ ຊຶື່ງຊີື້ບອກລັກສະນະຄກັນກັບຊື່
ທີື່ນ າໃຊ້ເປັນປະເພນີມາແລ້ວ ຂອງສາຍພັນເຂົື້າ , ກາເຟ, ຊາ ແລະ ໝາກອະງຸ່ນ ທີື່ມີຢູູ່ໃນ ສປປ
ລາວ;
4. ຖິື່ນກ າເນີດຂອງປະເທດອ ື່ນ ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫ ສິື້ນສຸດການປົກປ້ອງຢູູ່ໃນປະເທດຕົື້ ນ
ກາເນີດ ຫ ຢຸດຕິການນາໃຊ້ ຢູູ່ໃນປະເທດນັື້ນ;
5. ຖິື່ນກາເນີດທີື່ຄກັນ ຫ ຄ້າຍຄກັນກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລ້ວ ຊຶື່ງພາໃຫ້
ເກີດຄວາມເຂົື້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບທີື່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ;
6. ຖິື່ນກາເນີດທີື່ອອກສຽງຄກັນກັບຖິື່ນກາເນີດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສາລັບເຂົື້າ, ກາເຟ, ຊາ ແລະ ເຫົື້າ
ແວັງ.

ໝວດທີ 3
ການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ບຸກຄົນ ທີມ
ື່ ສ
ີ ດ
ິ ໄດ້ຮບ
ັ ການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ບຸກຄົນ ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ພົນລະເມອງລາວ ຫ ຜູ້ມີທີື່ຢູູ່ອາໄສ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນພາຍ
ໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ;
2. ບຸກຄົນ ທີື່ມີສັນຊາດ ຂອງປະເທດໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາປາຣີ ຫ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນອື່ນ
ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເຂົື້າຮ່ວມເປັນພາຄີ;
3. ບຸກຄົນ ທີື່ມີທີື່ຢູູ່ອາໄສ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ ຢູູ່ໃນອານາເຂດ ຂອງປະເທດທີື່ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ປາຣີ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນອື່ນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເຂົື້າຮ່ວມ
ເປັນພາຄີ;
4. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີສະຖານທີື່ດາເນີນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາຕົວຈິງ ແລະ
ມີປະສິດທິຜົນຢູູ່ໃນອານາເຂດ ຂອງປະເທດໃດໜຶື່ງ ທີື່ເປັນພາຄີຂອງສົ ນທິສັນຍາປາຣີ ຫ ຂໍ້ຕົກລົງ
ສາກົນອື່ນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເຂົື້າຮ່ວມເປັນພາຄີ.
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ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ກຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນກັບພົນລະເມອງລາວ.
ມາດຕາ 27 (ປັບປຸງ) ການຍນ
ື່ ຄາຮ້ອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຍື່ນຄ າຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ
ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ຕ ໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫ ອົງການຈົດທະບຽນຊັບສິ ນອຸດສາຫະກ າ
ສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງມີຈຸດປະສົງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ມສ
ີ ະຖານທີື່ດາເນີນທຸລະກິດ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າທີື່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢູູ່ ສປປ ລາວ.
ຜູ້ຮ້ອງຂ ທີື່ບໍ່ມີສະຖານທີື່ດາເນີນທຸລະກິດເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນຕິດຕໍ່ທາງການ ຫ ບໍ່ມີທີື່ຢູູ່ອາໄສ ຢູູ່ ສປປ
ລາວ ຕ້ອງແຕ່ງຕັື້ງຜູ້ຕາງໜ້າທີື່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຕົນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອດາເນີນທຸລະກາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ.
ສານວນຄາຮ້ອງຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 31 ຫາ ມາດຕາ
35 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ມາດຕາ 28 (ປັບ
ັ ປຸງ) ຫກ
ັ ການໃນການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງ
ໃນກ ລະນີທີື່ມີການຍ ື່ນຫ າຍຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາໃນເລ ື່ອງດຽວກັນ ແມ່ນໃຫ້
ພິຈາລະນາຕາມຫັກການຄາຮ້ອງທີື່ຍື່ນກ່ອນໝູ່ໂດຍຖເອົາວັນບູລິມະສິດ (ຖ້າຫາກມີ) ຫາກຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຄົບ
ຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂ.
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ) ວັນບູລມ
ິ ະສິດ
ຜູ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ຫ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃດ
ໜຶື່ງ ສາມາດຮຽກເອົາວັນບູລິມະສິດໂດຍອີງໃສ່ຄ າຮ້ອງໜຶື່ງ ຫ ຫ າຍສະບັບ ທີື່ໄດ້ຍ ື່ນກ່ອນໜ້ານີື້ຢູູ່ກະຊວງ
ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີ ຫ ຕ່ າງປະເທດ ຫ ຫ້ ອງການຈົ ດທະບຽນຊັ ບສິ ນອຸ ດສາຫະກ າອ ື່ ນ ຕາມ
ສົນທິສັນຍາ ຫ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບວັນບູລິມະສິດມາກ່ອນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ ຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຫ ຫ້ອງການຈົດທະບຽນຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກາອື່ນ ຕາມສົນທິສັນຍາ ຫ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ໃຫ້ຖວ່າເປັນວັນບູລິມະສິດຂອງຜູ້
ຮ້ອງຂ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ມາຍ ື່ນຢູູ່ ສປປ
ລາວ.
ເມື່ອໄດ້ຮັບວັນບູລິມະສິດແລ້ວ ທຸກເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ການ
ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ຫ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ຍື່ນມາຕາມພາຍຫັງ ກ່ອນວັນໝົດອາຍຸວັນບູລິມະສິດ ຈະ
ບໍ່ຖວ່າເປັນໂມຄະດ້ວຍເຫດຜົນຂອງການກະທາໃດໆ ທີື່ໄດ້ດາເນີນໃນໄລຍະເວລານັື້ນ ໂດຍສະເພາະການຍື່ນຄາ
ຮ້ອງອື່ນ, ການພິມເຜີຍແຜ່ ຫ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະດິດສ້າງ, ການວາງຈາໜ່າຍຜະລິດຕະ
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ພັນ ຈາກແບບອຸດສາຫະກາ ຫ ການນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ການກະທາດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ສິດແກ່ບຸກຄົນທີ
ສາມ ຫ ສິດໃນການນາໃຊ້ສ່ວນຕົວ.
ເມື່ອໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂຮັບວັນບູລິມະສິດແລ້ວ ຜູ້ ຮ້ອງຂຕ້ອງຍື່ນສາເນົາສານວນຄາຮ້ອງນັື້ນ ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຂ ຮັບວັນບູລິມະສິດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ໃບຢັັ້ງຢືນວັນບູລິມະສິດ ຕ້ອງມີການຢັັ້ງຢືນຄວາມ
ຖກຕ້ອງ ຈາກບ່ອນທີື່ຮັບຄ າຮ້ອງນັື້ນ ພ້ອມທັງສະແດງວັນທີຮັບຄ າຮ້ ອງດັົ່ງກ່າວ. ສ່ວນສາເນົາສານວນຄ າຮ້ອງ
ດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງມີການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດຍື່ນໄດ້ພາຍໃນ ສາມເດອນ ນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄາ
ຮ້ອງຂຢູູ່ ສປປ ລາວເປັນຕົື້ນໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການແຕ່ຢູ່າງໃດ.
ເມື່ອຄາຮ້ອງຂຮັບວັນບູລິມະສິດ ບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບວັນບູລິມະສິດ, ການຮ້ອງຂວັນບູ
ລິມະສິດດັົ່ງກ່າວ ກຈະບໍ່ໄດ້ນາມາພິຈາລະນາ. ໃນກລະນີດັົ່ງກ່າວ ຫ ບໍ່ມີການຮ້ອງຂວັນບູລິມະສິດ ຫ ໄດ້ຮັ ບຄາ
ຮ້ອງຂວັນບູລິມະສິດ ພາຍຫັງວັນໝົດອາຍຸຂອງວັນບູລິມະສິດ, ການໃຫ້ວັນທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງ ແມ່ນຈະຖເອົາວັນທີ
ຕົວຈິງ ທີື່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຢູ່າງຄົບຖ້ວນຢູູ່ ສປປ ລາວ.
ໄລຍະເວລາຂ ຮັບ ວັນບູລິມະສິດ ສ າລັບສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ແມ່ນ ສິບ ສອງເດ ອນ ແລະ
ສາລັບແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນ ຫົກເດອນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບວັນບູລິມະສິດ ເປັນຕົື້ນ
ໄປ.

ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ການປະດິດສ້າງ, ສິື່ງປະດິດ, ແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ເຄອ
ື່ ງໝ
າຍການຄ້າຢູສ
ູ່ ະຖານທີວ
ື່ າງສະແດງ
ການປະດິດສ້າງ, ສິື່ງປະດິດ, ແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ຕິດພັນກັບຜະລິດຕະພັນ ຫ
ສິນຄ້າ ຫ ການບລິການຊຶື່ງໄດ້ວາງສະແດງຢູ່າງເປັນທາງການ ຫ ຢູູ່ສະຖານທີື່ວາງສະແດງ ທີື່ສາກົນຮັບຮູ້ ແມ່ນໄດ້
ຮັບການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງເຈົື້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ສິນຄ້າ ຫ ການບ ລິການ, ຄ າຮ້ອງ
ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຍ ື່ນພາຍໃນ ຫົກເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ຫ ສິນຄ້າ ຫ ການບ ລິການຢູູ່
ສະຖານທີື່ວາງສະແດງນັື້ນ.
ການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ຈະຖເອົາວັນທາອິດ ທີື່ໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ຫ ສິນຄ້ າ ຫ ການບລິການ
ນັື້ນ.
ການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ຈະບໍ່ຖກນາໃຊ້ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາ ໃນການຮ້ອງຂຮັບວັນບູລິມະສິດ.
ມາດຕາ 31 (ປັບປຸງ)ສານວນຄາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ສານວນຄາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີື້:
1. ຄາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມແບບພິມ;
2. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກລະນີ ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງຜ່ານ
ຜູ້ຕາງໜ້າ;
3. ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ
ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມຮູ້ທົົ່ວໄປ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ກ່ຽວຂ້ ອງກັບການປະດິດສ້າງ ຫ

15

ສິື່ງປະດິດນັື້ນ ໃຫ້ສາມາດເຂົື້າໃຈ ແລະ ນາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ, ບົດອະທິບາຍດັົ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງ
ເປີດເຜີຍວິທີການທີື່ດີທີື່ສຸດ ຂອງການຜະລິດ ຫ ນາໃຊ້ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດນັື້ນ;
4. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂຮັບສິດ ທີື່ການົດຫົວຂໍ້ທີື່ຈະປົກປ້ອງຢູ່າງຈະແຈ້ງ;
5. ຮູບແຕ້ມ ໃນກລະນີຈາເປັນ;
6. ບົດສັງເຂບ;
7. ໃບຮັບເງິນຄ່າທານຽມແລະ ຄ່າບລິການ.
ຄາຮ້ອງ ຕ້ອງຄັດຕິດເອກະສານຂຮັບວັນບູລິມະສິດ (ຖ້າຫາກມີ) ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ສານວນຄາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ໜຶື່ງຊຸດ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ການປະດິດສ້າງ
ຫ ສິື່ງປະດິດໜຶື່ງອັນເທົົ່ານັື້ນ ຫ ກຸ່ມໜຶື່ງ ຂອງການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ພົວພັັນເຖິງການປະກອບເປັນ
ແນວຄວາມຄິດໃນການປະດິດອັນໜຶື່ງອັນດຽວ ຕາມການຈັດໝວດຂອງສາກົນ.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄາຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງ ຊຶື່ງຢູ່າງໜ້ອຍ
ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 3 ແລະ 7 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຮັບສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການການົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ມາດຕາ 32 (ປັບປຸງ) ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ມີດັົ່ງນີ:ື້
1. ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ຕາມແບບພິມ;
2. ໃບມອບສິດທີື່ບົົ່ງບອກຊື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກລະນີທີື່ຍື່ນ ຄາຮ້ອງຜ່ານຜູ້
ຕາງໜ້າ;
3. ຮູບແຕ້ມ ຫ ຮູບຖ່າຍ ຈານວນໜຶື່ງຮູບ ຫ ຫາຍຮູບ ທີື່ບົົ່ງບອກເຖິງແບບອຸດສາຫະກາຢູ່າງຈະແຈ້ງ
ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຮູບຊົງຂອງແບບນັື້ນ;
4. ບົດອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບຊະນິດຂອງສິນຄ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກາ;
5. ໃບຮັບເງິນຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ຄາຮ້ອງຕ້ອງຄັດຕິດເອກະສານຂຮັບວັນບູລິມະສິດ (ຖ້າຫາກມີ) ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແບບອຸດສາຫະກາດຽວ ຫ ໃນ
ຊຸດດຽວກັນທີື່ກ່ຽວກັບແບບດັົ່ງກ່າວ ສາລັບໝວດດຽວກັນຕາມການຈັດໝວດຂອງສາກົນ.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄາຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງ ຊຶື່ງຢູ່າງໜ້ອຍ
ຕ້ອງມີເອກະສານ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 3 ແລະ 5 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້.
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ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທຸກ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການການົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ) ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີື້:
1. ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຕາມແບບພິມ;
2. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກລະນີ ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງຜ່ານ
ຜູ້ຕາງໜ້າ;
3. ຮູບແຕ້ມ ຫ ຮູບຖ່າຍ ຫ ຕົວຢູ່າງເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ຈະແຈ້ງ;
4. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີື່ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຈະຖ ກນ າໃຊ້ ຫ ການບ ລິການທີື່ກ່ຽວຂ້ ອງ.
ຖ້າວ່າຄາຮ້ອງ ຫາກກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລວມໝູ່ ຫ ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງນັື້ນ ຄາຮ້ອງ
ຕ້ອງບົົ່ງບອກເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວໄວ້ຢູ່າງຄັກແນ່ ແລະ ປະກອບບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການຈະນາໃຊ້
ເຄື່ອງໝາຍນັື້ນ;
5. ໃບຮັບເງິນຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ຄາຮ້ອງອາດຄັດຕິດເອກະສານຂຮັບວັນບູລິມະສິດ (ຖ້າຫາກມີ) ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນໜຶື່ງສະບັບ ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ເຄ ື່ອ ງໝາຍການຄ້າອັນດຽວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່
ສາມາດຂຈົດໄດ້ຫາຍໝວດຂອງສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ ຕາມການຈັດໝວດຂອງສາກົນແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຊາລະຄ່າ
ທານຽມ ແຕ່ລະໝວດຂອງສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄາຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງ ຊຶື່ງຢູ່າງໜ້ອຍ
ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 3 ແລະ 5 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທຸກ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການການົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ.
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ
ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີື້:
1. ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕາມແບບພິມ;
2. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກລະນີ ທີື່ຍື່ນ ຄາຮ້ອງຜ່ານຜູ້
ຕາງໜ້າ;
3. ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ໃນທາງການຄ້າເທື່ອທາອິດຂອງ ແບບຜັງ ຫ ວົງຈອນລວມ ທີື່
ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົື້າກັນ;
4. ແຜນວາດ ຂອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ ເພື່ອສາມາດຈາແນກແບບຜັງ;
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5. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີື່ທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ທີື່ວົງຈອນລວມທ າງານ ຫ ຈຸດປະສົງເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນລວມທາງານ ຖ້າຫາກວົງຈອນລວມໄດ້ຖກນາໄປຫາຜົນປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້ າ
ແລ້ວ;
6. ໃບຮັບເງິນຄ່າທານຽມແລະ ຄ່າບລິການ.
ສານວນຄາຮ້ອງ ຂຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມແຕ່ລະຊຸດ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະ ແຕ່ແບບຜັງ
ວົງຈອນລວມໜຶື່ງອັນເທົົ່ານັື້ນ.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄາຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງ ຊຶື່ງຢູ່າງໜ້ອຍ
ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 3 ແລະ 6 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການການົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຖິນ
ື່ ກາເນີດ
ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຖິື່ນກາເນີດປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຖິື່ນກາເນີດ ຕາມແບບພິມ;
2. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກລະນີທີື່ຍື່ນ ຄາຮ້ອງຜ່ານ
ຜູ້ຕາງໜ້າ;
3. ຮູບຂອງຖິື່ນກາເນີດທີື່ຈະແຈ້ງ;
4. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດພູມສາດ ທີື່ຈະນາໃຊ້ເປັນຖິື່ນກາເນີດ;
5. ສິນຄ້າ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖິື່ນກາເນີດ ແລະ ວິທີການກວດກາທີື່ຈະນາໃຊ້;
6. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຈຸດເດັົ່ ນຂອງຖິື່ນກາເນີດຊຶື່ງຜູ້ຮ້ອງຂສະເໜີໃຫ້ເປັນຖິື່ນກາເນີດ ແລະ ຫັກ
ຖານເພື່ອສະໜັບສະໜູນບົດລາຍງານນັື້ນ;
7. ຫ ັກຖານຢັັ້ງ ຢືນການປົກປ້ອງຖິື່ນກ າເນີດຢູູ່ໃນປະເທດຕົື້ນກ າເນີດ ໃນກ ລະນີທີື່ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນນັື້ນ ໄດ້ອີງໃສ່ການປົກປ້ອງຢູູ່ຕ່າງປະເທດ;
8. ໃບຮັບເງິນຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຖິື່ນກາເນີດແຕ່ລະຊຸດ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ຖິື່ນກ າເນີດໜຶື່ງອັນ
ເທົົ່ານັື້ນ.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄາຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງ ຊຶື່ງຢູ່າງໜ້ອຍ
ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 3, 5 ແລະ 8 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້.
ບຸກຄົນ , ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນຖິື່ນກ າເນີດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທຸກ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການການົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
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ມາດຕາ 36 ການສະໜອງຂມ
ໍ້ ນ
ູ ເພີມ
ື່ ເຕີມ
ໃນກ ລະນີ ທີື່ມີການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຢູູ່ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄ າຮ້ອງຂ ດັົ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ
ເນື້ອໃນອັນດຽວກັນ, ເປັນບາງສ່ວນ ຫ ທັງໝົດ ທີື່ຄກັນກັບຄາຮ້ອງຂທີື່ໄດ້ຍື່ນຢູູ່ ສປປ ລາວ ນັື້ນ ຜູ້ຮ້ອງຂຈະ
ເປີດເຜີຍການຂຈົດທະບຽນກ່ອນໜ້ານັື້ນກໄດ້.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາດສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂ ຫ ຜູ້ຮ້ອງຂອາດສະໜອງເອກະສານ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະຜົນຂອງການຄົື້ນຫາ ຫ ບົດລາຍງານການກວດສອບ ຫ ສາເນົາສິດທິບັດ
ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ທີື່ອອກໃຫ້ຢູູ່ຕ່າງປະເທດກໄດ້.
ມາດຕາ 37 ພາສາທີໃື່ ຊ້ສາລັບການປະກອບສານວນຄາຮ້ອງ
ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອື່ນໆ ສາມາດເຮັດເປັນພາສາ
ລາວ ຫ ອັງກິດກໄດ້. ຖ້າວ່າຄາຮ້ອງ ຫ ເອກະສານ ທີື່ໄດ້ເຮັດເປັນພາສາອັງກິດນັື້ນ ຜູ້ຮ້ອງຂຍັງຕ້ອງຍື່ນສະບັບແປ
ເປັນພາສາລາວໂດຍໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖກຕ້ອງພາຍໃນ ເກົື້າສິບວັນ ຫັງຈາກວັນໄດ້ຍື່ນຄາຮ້ອງ.
ມາດຕາ 38 (ປັບປຸງ) ການກວດສອບສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະດາເນີນການກວດສອບສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບ
ສິນອຸດສາຫະກາເບື້ອງຕົື້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄາຮ້ອງນັື້ນ ຄົບຖ້ວນຖກຕ້ອງຕາມແບບຟອມ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າ
ທານຽມແລະ ຄ່າບລິການແລ້ວ. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂຮູ້ວ່າ ຄາຮ້ອງນັື້ນ
ພຽງພ ພທີື່ຈະໄດ້ຮັບວັນທີທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງແລ້ວ.
ຖ້າເຫັນວ່າຄາຮ້ອງນັື້ນ ຫາກບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫບໍ່ຖກຕ້ອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກຈະ
ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄາຮ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ພາຍໃນ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈ້ງການ ເປັນຕົື້ນໄປ.
ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ການເຜີຍແຜ່ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ພາຍຫ ັງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ດ າເນີນການກວດສອບ ສ ານວນຄ າຮ້ ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນການປະດິດສ້າງຫ ສິື່ງປະດິດເບ ື້ອງຕົື້ນ ສ າເລັດແລ້ວກ ຈະເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ໃນເດ ອນທີສິບເກົື້າ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຫ ວັນບູລິມະສິດ
ເປັນຕົື້ນໄປ.
ສ າລັບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກາ, ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແລະ
ຖິື່ນກາເນີດ ຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ ພາຍຫັງສາເລັດການກວດສອບເບື້ອງຕົື້ນເປັນຕົື້ນໄປ.
ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດສະເໜີຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງຂ ດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນເວລາ ເກົື້າສິບວັນ ສ າລັບສິດທິບັດ
ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ; ຫົກສິບວັນ ສາລັບແບບອຸດສາຫະກາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແລະຖິື່ນ
ກ າເນີດ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ
ເປັນຕົື້ນໄປ.
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ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ການກວດສອບເນອ
ື້ ໃນຂອງສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ພາຍຫ ັງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ດ າເນີນການກວດສອບເບ ື້ອງຕົື້ນ ສ ານວນຄ າ
ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສາເລັດແລ້ວ ກຈະດາເນີນການກວດສອບເນື້ອໃນ ຂອງສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນການ
ປະດິດສ້າງ, ສິື່ງປະດິດ, ແບບອຸດສາຫະກາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຖິື່ນກາເນີດ.
ສາລັບສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຈະບໍ່ໄດ້ກວດສອບເນື້ອໃນ.
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ການສະເໜີໃຫ້ກວດສອບເນອ
ື້ ໃນຂອງສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ຄາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ຈະຖກກວດສອບເນື້ອໃນເພື່ອການົດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂ
ຮັບສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້. ການກວດສອບເນື້ອໃນຈະອີງໃສ່ການ
ຄົື້ນຫາຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກທີື່ມີຢູູ່ແລ້ວ. ໃນກລະນີທີື່ຄາຮ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄົື້ນຫາ ຫ ກວດສອບໂດຍອົງການ
ອ ື່ນມາກ່ອນແລ້ວ ຜູ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງນ າເອົາສ າເນົາຂອງບົດລາຍງານຈາກອົງການດັົ່ງກ່າວ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພິຈາລະນາການອອກສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງດາເນີນ
ການຄົື້ນຫາຂໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວຕື່ມອີກ.
ໃນກລະນີ ທີື່ຜູ້ຮ້ອງຂ ບໍ່ສາມາດສະໜອງບົດລາຍງານ ຜົນຂອງການກວດສອບເນື້ອໃນ ຂອງການປະດິດ
ສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ າຮ້ອງ ທີື່ກ າລັງຂຈົດທະບຽນຢູູ່ນັື້ນ ຜູ້ຮ້ອງຂ ສາມາດສະເໜີ ໃຫ້ ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກວດສອບເນື້ອໃນສານວນຄາຮ້ອງຂດັົ່ງກ່າວ. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ຈະດາເນີນການກວດສອບເນື້ອໃນ ໃນໄລຍະເວລາ ສາມສິບສອງເດອນ ສາລັບການປະດິດສ້າງ ແລະ ສິບ
ສອງເດອນ ສາລັບສິື່ງປະດິດ ໂດຍນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄາຮ້ອງ ຫ ວັນບູລິມະສິດ ເປັນຕົື້ນໄປ. ການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນ
ການສະເໜີໃຫ້ກວດສອບເນື້ອໃນ ຂອງສານວນຄ າຮ້ອງຂຈົດທະບຽນການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດນັື້ນ ຈະຕົກ
ເປັນພາລະຂອງຜູ້ຮ້ອງຂ, ຊຶື່ງມູນຄ່າໃນການກວດສອບເນື້ອໃນ ແມ່ນຂຶື້ນກັບການການົດຂອງແຕ່ລະສານັກງານ
ສິດທິບັດຂອງຕ່າງປະເທດ ຫ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນກ່ຽວກັບການກວດສອບສິດທິບັດ ທີື່ຈະດາເນີນການກວດ
ສອບເນື້ອໃນດັົ່ງກ່າວ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.
ສາລັບການຂຈົ ດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຖິື່ນ
ກາເນີດຈະບໍ່ມີການສະເໜີໃຫ້ກວດສອບເນື້ຶອໃນ.
ມາດຕາ 42 (ປັບປຸງ) ການດັດແກ້ ແລະ ແຍກຄາຮ້ອງ
ໃນໄລຍະພິຈາລະນາຄາຮ້ອງ ກ່ອນກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະອອກໃບຢັັ້ງຢືນນັື້ນ ຜູ້
ຮ້ອງຂສາມາດດັດແກ້ ຫ ແຍກຄາຮ້ອງໄດ້ທຸກເວລາ ຕາມວິທີການ ດັົ່ງນີື້:
1. ດັດແກ້ຄາຮ້ອງໂດຍ ບໍ່ເສຍຄ່າທານຽມແລະ ຄ່າບລິການ;
2. ແຍກຄາຮ້ອງ ເປັນສອງ ຫ ຫາຍຄາຮ້ອງ ຫ ຍື່ນຄາຮ້ອງຄນໃໝ່ ໂດຍມີການດັດແກ້ ຫ ບໍ່ດັດແກ້
ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດພາຍຫັງ ທີື່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທານຽມແລະ ຄ່າບລິການແລ້ວ;
3. ຍື່ນຄາຮ້ອງຄ ນໃໝ່ ກ່ຽວກັ ບການປູ່ຽນຮູບແບບຂອງການຂ ປົກປ້ອງ ແຕ່ຕ້ອງຍື່ນພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້
ຈ່າຍຄ່າທານຽມແລະ ຄ່າບລິການແລ້ວ.
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ການດັດແກ້ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ຂອງວັກ ໜຶື່ງຂອງມາດຕານີື້ ຈະຕ້ອງ:
1. ບໍ່ເປັນການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ດ້ານເຕັກນິກ ທີື່ບໍ່ໄດ້ອ້າງອີງໃນຄາຮ້ອງສະບັບຕົື້ນໃນການຍື່ນຄາ
ຮ້ອງຄນໃໝ່ ເພື່ອຮັບສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ;
2. ບ ໍ່ປູ່ຽນແປງຮູບຊົງທີື່ສ າຄັນຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ ບ ໍ່ປູ່ຽນແປງທາດແທ້ອັນສ າຄັນ ຂອງເຄ ື່ອງ
ໝາຍ ຫ ຂອງແຫ່ງກາເນີດໃດໜຶື່ງ.
ໃນກລະນີ ທີື່ຄາຮ້ອງ ຖກແຍກ ຫ ນາມາຍື່ນໃໝ່ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 2 ຫ ຂໍ້ 3 ຂອງວັກ ໜຶື່ງ
ຂອງມາດຕານີື້ ຄ າຮ້ອງເຫ ົົ່ານັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັນທີທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ແລະ ວັນ ບູລິມະສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ
ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 43 (ປັບປຸງ) ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ທີບ
ື່ ນ
ໍ່ າມາພິຈາລະນາ
ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ທີື່ບໍ່ນາມາພິຈາລະນາ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ສານວນຄາຮ້ອງ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ;
2. ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ;
3. ຜູ້ຍື່ນສານວນຄາຮ້ອງ ບໍ່ມສ
ີ ິດຂຈົດທະບຽນ;
4. ຜູ້ຍ ື່ນສ ານວນຄ າຮ້ອງ ບ ໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າ ທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ສ າລັບ ຄ າຮ້ອງ ຫ ການຮັກສາ
ອາຍຸການປົກປ້ອງ;
5. ຜູ້ຍື່ນສານວນຄາຮ້ອງ ບໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກວດສອບເນື້ອໃນຂອງສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນການ
ປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;ື້
6. ຜູ້ຍື່ນສານວນຄາຮ້ອງບໍ່ດັດແກ້ຂໍ້ 1, 3, 4 ແລະ 5 ເທິງນີື້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການແນະນາ
ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ມາດຕາ 44 (ປັບປຸງ) ການຈົດທະບຽນ
ພາຍຫັງການກວດສອບ ແລະ ພິຈາລະນາ ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ທີື່ເຫັນວ່າ
ຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະອອກ
ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂ , ບັນທຶກລົງໃນປັ້ມ
ບັນທຶກການຈົດທະບຽນ ແລ້ວເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ.
ເມື່ອມີການຈົດທະບຽນແລ້ວ ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດສະເໜີຮ້ອງຂຍົກເລີກຫ ລົບລ້າງກ່ຽວກັບການຈົດ
ທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າປີ ນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບການຈົດ
ທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ເປັນຕົື້ນໄປ.
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ມາດຕາ 45 (ປັບປຸງ) ການສິນ
ື້ ສຸດສິດໃນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ແລະ ການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາອື່ນ ຈະສິື້ນສຸດລົງ ໃນກລະນີ
ດັົ່ງນີ:ື້
1. ອາຍຸການປົກປ້ອງໄດ້ສິື້ນສຸດລົງ;
2. ເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ບໍ່ຕໍ່ອາຍຸການຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍ່ຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ
ຕາມລະບຽບການ. ບໍ່ວ່າໃນກລະນີໃດສິດດັົ່ງກ່າວ ຈະສິື້ນສຸດລົງໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະການປົກ
ປ້ອງໝົດອາຍຸ ແລະ ໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ທີື່ໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ;
3. ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ການຈົດທະບຽນ ເປັນໂມຄະ ຖ້າພົບເຫັນວ່າ ເງື່ອນໄຂເພື່ອຂປົກປ້ອງ
ຢູ່າງໜຶື່ງ ຫ ຫາຍຢູ່າງ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ; ໃນກລະນີການພົບເຫັນພຽງແຕ່ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ຂອງຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກາ ບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ກຈະເປັນໂມຄະແຕ່ສະເພາະສ່ວນນັື້ນ ໂດຍນັບແຕ່ວັນອອກ
ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ເປັນຕົື້ນໄປ;
4. ສິດໃນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ສ າລັບການບ ໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ຈະສິື້ ນສຸດລົງ
ຕາມຄາຕັດສີີນຂອງສານ ທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດແລ້ວ.

ໝວດທີ 4
ເຈົາື້ ຂອງສິດໃນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 46 ເຈົາື້ ຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ຮັບ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ການຈົດທະບຽນ ຢູ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ຜູ້
ຮ້ອງຂຈະກາຍເປັນເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ.
ໃນກ ລະນີ ທີ ື່ ມີ ການວ່ າຈ້ າງໃຫ້ ປະດິດສ້າງ ຫ ອອກແບບຊັ ບສິ ນອຸ ດສາຫະກ ານັ ື້ນ ສິ ດໃນຊັ ບສິ ນ
ອຸດສາຫະກາດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ມກ
ີ ານຕົກລົງກັນໄວ້ຢູ່າງອື່ນ.
ມາດຕາ 47 (ປັບປຸງ) ສິດ ຂອງເຈົາື້ ຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ມີສິດດັົ່ງນີ:ື້
1. ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ທີື່ໄດ້ມາຈາກການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ;
2. ໂອນສິດທັງໝົດ ຫ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ດ້ວຍການຂາຍ, ແລກປູ່ຽນ, ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ ມອບ;
3. ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ບຸ ກຄົນອ ື່ນ ສະແຫວງຫາຜົ ນປະໂຫຍດ ທັ ງໝົ ດ ຫ ສ່ ວນໃດສ່ ວນໜຶ ື່ ງ ໃນຊັ ບສິ ນ

ອຸດສາຫະກາຂອງຕົນ;
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4. ມອບການສບທອດແລະ ໂອນກາມະສິດ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ຂອງຕົນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ;
5. ດາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາຂອງຕົນຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້

ອື່ນ.

ໝວດທີ 5
ອາຍຸການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການປົກປ້ອງສິດທິບດ
ັ
ອາຍຸການປົກປ້ອງສິດທິບັດ ມີການົດ ຊາວປີ ນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄາຮ້ອງຂຮັບເປັນຕົື້ນໄປ.
ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງສິດທິບັດຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການລ່ວງໜ້າ
ແຕ່ລະປີ.
ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການປົກປ້ອງອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ອາຍຸການປົກປ້ອງອະນຸສິດທິບັດ ມີການົດ ສິບປີ ນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄາຮ້ອງຂຮັບເປັນຕົື້ນໄປ.
ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການລ່ວງ
ໜ້າ ແຕ່ລະປີ.
ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາ
ອາຍຸການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາ ມີການົດ ສິບຫ້າປີນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ.
ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງແບບອຸດສາຫະກາ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ
ລ່ວງໜ້າເທື່ອລະ ຫ້າປີ.
ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການປົກປ້ອງເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ອາຍຸການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີການົດ ສິບປີ ນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ,
ເມື່ອຄົບການົດແລ້ວ ສາມາດຕອ
ໍ່ າຍຸເທື່ອລະ ສິບປີ ໄດ້ຕະຫອດໄປ.
ເພ ື່ອຮັກສາອາຍຸ ການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບລິ
ການລ່ວງໜ້າເທື່ອລະ ສິບປີ.
ມາດຕາ 52 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການປົກປ້ອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ
ອາຍຸການປົກປ້ອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີກ ານົດ ສິບສອງປີ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ
ເປັນຕົື້ນໄປ.
ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິ
ການລ່ວງໜ້າແຕ່ລະປີ.
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ມາດຕາ 53 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການປົກປ້ອງຖິນ
ື່ ກາເນີດ
ອາຍຸການປົກປ້ອງຖິື່ນກາເນີດມີຕະຫອດໄປ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ
ແລະ ຈ່າຍຄ່າທານຽມແລະ ຄ່າບລິການເທື່ອດຽວ.
ມາດຕາ 54 (ໃໝ່) ອາຍຸການປົກປ້ອງຊກ
ື່ ານຄ້າ
ອາຍຸການປົກປ້ອງຊື່ການຄ້າ ມີຕະຫອດໄປ ຈົນກວ່າເຈົື້າຂອງຊື່ການຄ້ານັື້ນ ຢຸດນາໃຊ້.
ມາດຕາ 55 ອາຍຸການປົກປ້ອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ
ອາຍຸການປົກປ້ອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ ມີຕະຫອດໄປ ຈົນກວ່າຄວາມລັບທາງການຄ້າຈະຖກເປີດເຜີຍ.

ໝວດທີ 6
ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງເຈົາື້ ຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 56 ສິດຂອງເຈົາື້ ຂອງ ສິດທິບດ
ັ ແລະ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ມີສິດດັົ່ງນີື້:
1. ໃນກລະນີ ທີື່ສິດທິບັດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ:
1.1. ສິດປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນຜະລິດ , ນາເຂົື້າ, ສະເໜີຂາຍ, ຂາຍ ຫ ນາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ທີື່
ໄດ້ຮັບສິດທິບັດແລ້ວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ;
1.2. ສິດປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ ເພື່ອສະເໜີຂາຍ, ຂາຍ ຫ
ນາໃຊ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ.
2. ໃນກລະນີທີື່ສິດທິບັດກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຜະລິດ:
2.1 ສິດປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ນາໃຊ້ຂະບວນການຜະລິດດັົ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັ ບອະນຸຍາດຈາກ
ເຈົື້າຂອງ;
2.2 ສິດປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນດາເນີນການໃດໆ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີື້
ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນທີື່ເກີດໂດຍກົງ ຈາກຂະບວນການຜະລິດ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດແລ້ວ ໂດຍບໍ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ.
3. ອະນຸຍາດໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ບໍ່ແມ່ນເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ດາເນີນການໃດໜຶື່ງ
ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ຢູູ່ ສປປ ລາວ;
4. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນການຮ້ອງ
ຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີື່ຜູ້ອື່ນໄດ້ກໍ່ຂຶື້ນ;
5. ປ້ອງກັນ ບ ໍ່ໃຫ້ຜ ູ້ອື່ ນສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະດິ ດສ້ າງ ທີື່ໄດ້ຮ ັບສິດທິບັ ດແລ້ ວ ,
ສາມາດດາເນີນການຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ ພາຍຫັງໄດ້ຮັບສິດທິບັດແລ້ວ ຕໍ່ການລະເມີດທີື່ເກີດຂຶື້ນໃນຂະນະ
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ທີື່ຄ າຮ້ອງ ຢູູ່ໃນໄລຍະພິຈາລະນາ ແລະ ການລະເມີດນັື້ນໄດ້ເກີດຂຶື້ນ ຫ ັງຈາກການພິມເຜີຍແຜ່ຄາ
ຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ຫ ຖ້າຜູ້ລະເມີດໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບຄາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ.
ສາລັບເຈົື້າຂອງອະນຸສິດທິບັດ ມີສິດເຊັົ່ນດຽວກັນກັບເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ.
ມາດຕາ 57 ສິດຂອງເຈົາື້ ຂອງແບບອຸດສາຫະກາ
ເຈົື້າຂອງແບບອຸດສາຫະກາ ມີສິດປ້ອງກັນບຸກຄົນທີສາມ ບໍ່ໃຫ້ຜະລິດ, ຂາຍ ຫ ນາເຂົື້າວັດຖຸ ທີື່ໃຊ້ແບບ
ອຸ ດສາຫະກ າ ຫ ເປັ ນຮູ ບຊົ ງແບບອຸ ດສາຫະກ າ ຊຶ ື່ ງເປັ ນການກ່ າຍແບບ ຫ ການລອກຮຽນແບບຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກາ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ.
ບົ ດບັ ນຍັ ດ ໃນຂ ໍ້ 3, ຂໍ້ 4 ແລະ ຂ ໍ້ 5 ຂອງມາດຕາ 56 ຂອງກົ ດໝາຍສະບັ ບ ນີ ື້ ຈະໄດ້ ຮ ັ ບ ການ
ປະຕິບັດເຊັົ່ນດຽວກັນ ເຖິງວ່າການພິມເຜີຍແຜ່ຈະຖກເລື່ອນອອກໄປກຕາມ ການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານຈະບໍ່ເກີດຂຶື້ນ
ເວັື້ນເສຍແຕ່ຂໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖກແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖກຮ້ອງຟ້ອງຮູ້ກ່ອນໜ້ານີື້.

ມາດຕາ 58 ສິດຂອງເຈົື້າຂອງເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ເຈົື້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີສິດດັົ່ງນີື້:
1. ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ ນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍບລິການທີື່ຄກັນ, ຄ້າຍຄກັນ ຫ
ກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ ຊຶື່ງຄກັນ, ຄ້າຍຄກັນ ຫ ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ເຄື່ອງໝາຍການ
ຄ້າ ຫ ເຄື່ອງໝາຍບລິການ ທີື່ຕົນໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ຊຶື່ງການນາໃຊ້ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ.
ການນາໃຊ້ສັນຍາລັກທີື່ຄກັນ ສາລັບສິນຄ້າ ຫ ການບລິການທີື່ຄກັນຈະຖກສັນນິຖານວ່ າ ເປັນການ
ສ້າງຄວາມສັບສົນ;
2. ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ ຂາຍ ຫ ໂຄສະນາສິນຄ້າ ທີື່ຕິດເຄື່ອງໝາຍ ຫ ການນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ
ກັບການບລິການ ແລະ ການນາເຂົື້າ ຫ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າທີື່ຕິດເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ;
3. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນການຮ້ ອງ
ຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອື່ນໄດ້ກໍ່ຂຶື້ນ.
ສິດ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ຕ້ອງບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ສິດທີື່ມີກ່ອນໜ້າ
ນີ.ື້
ສິດທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ເທິງນີື້ ຈະນາມາປະຕິບັດເຊັົ່ນດຽວກັນ ຕໍ່ເຄື່ອງໝາຍທີື່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ຊື່ການຄ້າເຖິ ງ
ວ່າຈະໄດ້ຈົດທະບຽນ ຫ ບໍ່ກຕາມ.
ມາດຕາ 59 ສິດຂອງເຈົາື້ ຂອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ
ເຈົື້າຂອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີສິດປ້ອງກັນຜູ້ອື່ນ ທີື່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ດັົ່ງນີື້:
1. ຜະລິດຊ້າ ແບບຜັງວົງຈອນລວມທັງໝົດ ເຖິງວ່າຈະບັນຈຸໄວ້ ໃນວົງຈອນລວມ ຫ ຢູ່າງອື່ນກຕາມ;
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2. ຜະລິດຊ້າວົງຈອນລວມ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ເຖິງວ່າຈະບັນຈຸ ໄວ້ໃນວົງຈອນລວມ ຫ ຢູ່າງອື່ນກຕາມ
ຍົກເວັື້ນການຜະລິດຊ້າສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ທີື່ບໍ່ຈາເປັນຈະໃຫ້ຖກຕ້ອງ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຕົື້ນສະບັບ
ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ມາດຕາ 17 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;ື້
3. ນາເຂົື້າ, ຂາຍ ຫ ຈາໜ່າຍ ແບບຜັງ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫ ວົງຈອນລວມ ຊຶື່ງລວມເຂົື້າກັນຢູູ່ໃນ
ແບບຜັງ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ;
4. ນາເຂົື້າ, ຂາຍ ຫ ຈາໜ່າຍ ຊິື້ນສ່ວນທີື່ລວມເຂົື້າກັນ ຫ ວົງຈອນລວມ ຊຶື່ງລວມເຂົື້າກັນໃນແບບຜັງ
ທີ ື່ ໄດ້ ຮ ັ ບການປົ ກປ້ ອງ ເພ ື່ ອຈຸ ດປະສົ ງທາງການຄ້ າ ເມ ື່ ອໃດທີ ື່ ວ ົ ງຈອນລວມ ຍັ ງບັ ນຈຸ ຜ ັ ງ ວົ ງ
ຈອນລວມທີື່ຖກຜະລິດຊ້າຢູ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ການດາເນີນການໃດໜຶື່ງ ກ່ຽວກັບວົງຈອນລວມ ທີື່ລວມເຂົື້າກັບແບບຜັງ ທີື່ຜະລິດຊ້າຢູ່າງຜິດກົດໝາຍ
ຫ ຊິື້ນສ່ວນໃດໜຶື່ງ ທີື່ລວມເຂົື້າກັບວົງຈອນລວມ ຊຶື່ງຜູ້ດາເນີນການ ຫ ຜູ້ສັົ່ງໃຫ້ດາເນີນການດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ ຮູ້ ແລະ
ບໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພທີື່ຈະຮູ້ ໃນເວລາໄດ້ຮັບວົງຈອນລວມ ຫ ຊິື້ນສ່ວນດັົ່ງກ່າວທີື່ລວມເຂົື້າກັບວົງຈອນລວມ
ນັື້ນ ຊຶື່ງລວມເຂົື້າກັບແບບຜັງທີື່ໄດ້ຜະລິດຊ້າຢູ່າງຜິດກົດໝາຍ, ຖ້າວ່າພາຍຫັງໄລຍະທີື່ບຸກຄົນນັື້ນໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ
ແບບຜັງທີື່ໄດ້ຜະລິດຊ້ານັື້ນ ຜິດກົດໝາຍ, ບຸກຄົນນັື້ນ ອາດມີການກະທາໃດໜຶື່ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າທີື່ຢູູ່ໃນ
ການຄອບຄອງຂອງຕົນ ຫ ສິນຄ້າທີື່ໄດ້ສັົ່ງໄວ້ແລ້ວກ່ອນໜ້ານັື້ນຈະບໍ່ຖວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າພາກຫ ວງຢູ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ໃຫ້ແກ່ເຈົື້າຂອງສິດໃນມູນຄ່າທີື່ໄດ້ຕົກລົງຕາມການ
ເຈລະຈາກັນ ເພື່ອຂໃບອະນຸຍາດນາໃຊ້ແບບຜັງດັົ່ງກ່າວ.
ການຜະລິດຊ້າ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ເພື່ອຈຸດປະສົງສາລັບການປະເມີນຜົນ, ການວິເຄາະ, ການຄົື້ນຄວ້າ
ຫ ການສິດສອນສ່ວນຕົວນັື້ນ ຈະບໍ່ຖວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ເຈົື້າຂອງສິດ ຈະບ ໍ່ມີສິດ ກ່ຽວກັບແບບຜັງຕົື້ນສະບັບ ທີື່ຄ ກັນ ຊຶື່ງບຸກຄົນທີສາມໄດ້ສ້າງຂຶື້ນຢູ່າງເປັນ
ເອກະລາດແລ້ວ.
ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ)ສິດຂອງເຈົາື້ ຂອງທະບຽນຖິນ
ື່ ກາເນີດ
ເຈົື້າຂອງທະບຽນຖິື່ນກາເນີດມີສິດດັົ່ງນີື້:
1. ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ ນ າໃຊ້ຖິື່ນກ າເນີດຕໍ່ສິນຄ້າ ຫ ນ າເອົາຖິື່ນກ າເນີດເຂົື້າໃນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ
ຂອງຕົນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ຂາຍ, ໂຄສະນາ, ນາເຂົື້າ ຫ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ ທີື່ນາໃຊ້ຖິື່ນກາເນີດ
ຫ ນາເອົາຖິື່ນກາເນີດເຂົື້າໃນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ;
2. ຄັດຄ້ານການນາໃຊ້ຖິື່ນກາເນີດໃນຂໍ້ 1 ເທິງນີື້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຫົື້າແວັງ ຫ ເຫົື້າຂາວ ເຖິງວ່ າການ
ແປພາສາ ຫ ການນາເອົາຄາສັບ ເຊັົ່ນ ປະເພດ, ຊະນິດ, ແບບທີື່ຮຽນແບບ ຫ ທີື່ຄ້າຍຄກັນນີື້ມານາ
ໃຊ້ກຕາມ;
3. ປົ ກປ້ ອງຖິ ື່ ນກ າເນີ ດເພ ື່ ອຕ້ ານກັ ບການບົ ົ່ ງ ບອກຖິ ື່ ນກ າເນີ ດຊຶ ື່ ງ ມາຈາກດິ ນແດນ, ຂົ ງເຂດ ຫ
ທ້ອງຖິື່ນດັົ່ງກ່າວແທ້ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າໃຈຜິດວ່າເປັນສິນຄ້າທີື່ມາຈາກດິນແດນອື່ນ;
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4. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນການຮ້ອງ
ຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອື່ນໄດ້ກໍ່ຂຶື້ນ.
ມີແຕ່ຜູ້ຜະລິດ ທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດຢູູ່ໃນເຂດພູມສາດ ທີື່ຖ ກກ ານົດໃຫ້ເປັນຖິື່ນກ າເນີດເທົົ່ານັື້ນ ຈຶື່ງ
ສາມາດນາໃຊ້ຖິື່ນກາເນີດທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ຕໍ່ ຫ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ ທີື່ພົວພັນເຖິງຖິື່ນກາເນີດ.
ການກະທາໃດໜຶື່ງ ທີື່ເປັນການລະເມີດສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ຫ ຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ລວມ
ທັງການນາໃຊ້ທຸກພາຫະນະເພື່ອການົດ ຫ ນາສະເໜີສິນຄ້າ ທີື່ບົົ່ງບອກ ຫ ແນະນາແຫ່ງທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ ຊຶື່ງບໍ່
ແມ່ນຖິື່ນກາເນີດທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຫົງເຊື່ອວ່າ ມາຈາກຖິື່ນກາເນີດນັື້ນ ກຈະຖວ່າເປັນການ
ແຂ່ງຂັນທີື່ບໍ່ເປັນທາ.
ສິດທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ຈະປະຕິບັດຕໍ່ການບົົ່ງບອກທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ ທີື່
ຄ້າຍຄ ຫ ອ່ານອອກສຽງຄກັນ ກັບຖິື່ນກາເນີດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຊຶື່ງພາໃຫ້ເຂົື້າໃຈຜິດ.
ມາດຕາ 61 ສິດຂອງເຈົາື້ ຂອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ
ເຈົື້າຂອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ ມີສິດດັົ່ງນີື້:
1. ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ເປີດເຜີຍ, ຄອບຄອງ ຫ ນາໃຊ້ ຂໍ້ມູນຄວາມລັບທາງການຄ້າ ທີື່ຢູູ່ໃນການຄວບ
ຄຸມ ກວດກາ ຂອງຕົນຢູ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ທີື່ມີລັກສະນະຂັດກັບ ພຶດຕິກາທາງການຄ້າທີື່ສຸດຈະລິດ,
ຍົກເວັື້ນ:
1.1. ການຄົື້ນພົບຂໍ້ມູນດ້ວຍວິທີວິສະວະກາຢ້ອນກັບ (reverse engineering), ການທົດສອບ
ໃນຫ້ອງທົດລອງ ຫ ການວິເຄາະ ຫ ວິທີການທີື່ຄ້າຍຄກັນ;
1.2. ການຄອບຄອງຂໍ້ມູນ ໂດຍປາສະຈາກພັນທະ ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ ຫ ດ້ວຍການໄວ້ເນື້ອ
ເຊື່ອໃຈ.
2. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນການຮ້ອງ
ຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອື່ນໄດ້ກໍ່ຂຶື້ນ;
3. ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ສໍ້ໂກງ ຫ ຍັກຍອກຄວາມລັບທາງການຄ້າ;
4. ເປີດເຜີຍ, ຖອດຖອນ ຫ ນ າໃຊ້ ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ຫ ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ ເປີດເຜີຍ , ຖອດ
ຖອນ ຫ ນາໃຊ້ ໂດຍອາດການົດເນື້ອໃນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບ;
5. ຄວບຄຸມ ກວດກາ ບຸກຄົນ ທີື່ຮູ້ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ຈາກການຈ້າງງານ ຫ ສັນຍາ ຫ ຂໍ້ຕົກລົ ງ
ອ ື່ນ ຊຶື່ງມີພັນທະຮັກສາຄວາມລັບດັົ່ງກ່າວ ຈົນກວ່າຈະມີການເປີດເຜີຍ ເຖິງວ່າການຈ້າງງານ ຫ
ສັນຍາ ຫ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ສິື້ນສຸດລົງກ່ອນກຕາມ.
ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງຈົດທະບຽນ.
ມາດຕາ 62 ການປົກປ້ອງການທົດລອງ ຫ ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ອນ
ື່
ໃນກລະນີ ມີການອະນຸຍາດດ້ານການຕະຫາດ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນການຢາ ຫ ສານເຄມີ ກະສິກາ ທີື່
ນາໃຊ້ສານເຄມີໃໝ່ ເປັນເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການສະໜອງຂໍ້ມູນການທົດລອງ ຫ ຂໍ້ມູນອື່ນ ທີື່ບໍ່ໄດ້ຖກເປີດເຜີຍ
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ແລະ ໄດ້ມາດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່າງຫວງຫ າຍ ຊຶື່ງຈະຕ້ອງຖກປົກປ້ອງຕໍ່ການນາໃຊ້ທາງການຄ້າທີື່ບໍ່
ເປັນທາ ແລະ ຕໍ່ການເປີດເຜີຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກເຈົື້າຂອງຂໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ ຂໍ້ມູນເຫົົ່າ
ນັື້ນ ອາດຈະຖກເປີດເຜີຍ ເພື່ອປົກປ້ອງສາທາລະນະຊົນເທົົ່າທີື່ຈາເປັນ. ບຸກຄົນທີື່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ບໍ່ມີສິດ
ນາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນການຂອະນຸຍາດຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ຕະຫອດໄລຍະ ຫ້າປີ ນັບ
ແຕ່ວັນທີ ທີື່ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກໃບອະນຸ ຍາດ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີື່ສ້າງຂ ໍ້ມູນນັື້ນ ເພ ື່ອນ າຜະລິດຕະພັນ ອອກສູ່
ຕະຫາດ.
ການກະທາທີື່ເປັນການລະເມີດມາດຕານີື້ ຈະຖວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນທີື່ບໍ່ເປັນທາ. ເຈົື້າຂອງຂໍ້ມູນທີື່ການົດ
ໄວ້ໃນມາດຕານີື້ ມີສິດນາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງທີື່
ດາເນີນການແຂ່ງຂັນທີື່ບໍ່ເປັນທາ ຫ ດາເນີນການອື່ນໆຊຶື່ງອາດຈະເກີດການແຂ່ງຂັນທີື່ບໍ່ເປັນທາ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດ
ໝາຍ ໄດ້ການົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອື່ນ.
ມາດຕາ 63 ພັນທະ ຂອງເຈົາື້ ຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້:
1. ເປັນເຈົື້າການໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສິດຂອງຕົນ ດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາການນ າໃຊ້
ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ຕາມທີໄື່ ດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ;ື້
2. ເປັນເຈົື້າການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ນ າໃຊ້ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານ
ຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ;
3. ເປັນເຈົື້າການ ໃນການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຊັບສິ ນອຸດສາຫະກ າຂອງຕົນໃຫ້ ແກ່ອົງ
ການຈັດຕັື້ງລັດ ທີື່ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ;
4. ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດ ທີື່ໄດ້ມາຈາກການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ, ການໃຫ້ເຊົົ່າ, ການໂອນ ຫ ການ
ສບທອດຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ຫ ການທີໄື່ ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ;
5. ເປັນເຈົື້າການປະສານງານ ໃນການແກ້ໄຂການລະເມີດຊັບສິນອຸດສາຫະກາຂອງຕົນ.

ໝວດທີ 7
ການຈາກັດ ຕສ
ໍ່ ດ
ິ ທາງດ້ານຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 64 ການນາໃຊ້ ສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ ໂດຍບຈ
ໍ່ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກເຈົາື້ ຂອງ
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ ງ
ຜະລິດ, ນາໃຊ້ ຫ ນາເຂົື້າ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມຄາສັົ່ງຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າ ຈາກເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ບົນ
ເງື່ອນໄຂ:
1. ການອະນຸຍາດ ມີກລະນີ ດັົ່ງນີື້:
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1.1. ໃນສະພາບການສຸກເສີນຂອງຊາດ ຫ ໃນສະພາວະສຸກເສີນ ທີື່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຮີບດ່ວນທີື່ສຸດ
ເຊັົ່ນໄພພິບັດ, ໂລກລະບາດ ຫ ສົງຄາມ;
1.2. ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ນາໃຊ້ໃນທາງທີື່ບໍ່ແມ່ນການຄ້າ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສາທາລະນະຊົນ
ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ອາຫານ
ຫ ສາທາລະນະສຸກ ຫ ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການອັນຈາເປັນຮີບດ່ວນອື່ນ;
1.3. ເພື່ອແກ້ໄຂພຶດຕິກາຕ້ານການແຂ່ງຂັນ ພາຍຫັງການຕັດສີນຂອງສານ ແລະ ສານເຫັນວ່າການ
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງນັື້ນ ແມ່ນ
ມີຄວາມຈາເປັນ ເພື່ອແກ້ໄຂພຶດຕິກາຕ້ານການແຂ່ງຂັນ;
1.4. ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢູ່າງພຽງພ ໃນການນາໃຊ້ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດຢູູ່
ສປປ ລາວ ໃນກລະນີ ທີື່ເຈົື້າຂອງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້.
2. ການອະນຸຍ າດນ າໃຊ້ແ ຕ່ລະຄັື້ງ ຕ້ອງພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມສະເພາະຂອບເຂດ ແລະ
ໄລຍະເວລາ ການນາໃຊ້ດັົ່ງກາວ ຈະຕ້ອງຈາກັດຢູູ່ໃນຈຸດປະສົງ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົົ່ານັື້ນ . ເຈົື້າ
ຂອງສິ ດ ມີ ສ ິ ດ ຄັ ດ ຄ້ າ ນການອະນຸ ຍ າດດັ ົ່ ງ ກ່ າ ວ ແລະ ສະເໜີ ເ ງ ື່ ອ ນໄຂທາງເລ ອກ ເພ ື່ ອ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ສາລັບການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ;
3. ການນາໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ເປັນສິດຜູກຂາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດໂອນໄດ້ , ຍົກເວັື້ນແຕ່ໃນກຸ່ມວິສາຫະກິດ
ຂອງຕົນ ຫ ມີເຈດຕະນາທີື່ດີໃນການນາໃຊ້;
4. ການອະນຸຍາດ ຕ້ອງການົດໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຢູ່າງພຽງພ ຕາມແຕ່ລະກລະນີ ໂດຍ
ພິຈາລະນາຕາມມູນຄ່າເສດຖະກິດຂອງການອະນຸຍາດນັື້ນ. ຄາສັົ່ງອະນຸຍາດ ຕ້ອງການົດຄ່າທົດແທນ
ຫ ມີວິທີການກ ານົດມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ໃນການຊ າລະ. ເຈົື້າຂອງສິດ ມີສິດສະເໜີ
ເງື່ອນໄຂ ສາລັບຄ່າຕອບແທນ, ການົດວິທີການໃຫ້ຄ່າຕອບແທນ ແລະ ເງື່ອນໄຂສາລັບການຊາລະ.
ເພື່ອແກ້ໄຂພຶດຕິກາໃນການຕ້ານການແຂ່ງຂັນ ໃຫ້ຄານຶງເຖິງການການົດມູນຄ່າຕອບແທນ ຕາມທີື່
ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1.3 ຂອງມາດຕານີື້;
5. ເຈົື້າຂອງສິດ ມີສິດສະເໜີຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພິຈາລະນາຄນ ໃໝ່ກ່ຽວກັບ
ຄ່າຕອບແທນທີື່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫ ກລະນີ ທີື່ບໍ່ສົມຄວນ ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ທີື່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນຕົື້ນໄປ;
6. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດ ໂດຍທັນທີຕໍ່ທຸກຄາ
ສັົ່ງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດ ແລະ ຄ່າຕອບແທນທີື່ຕ້ອງຊາລະ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດ;
7. ສາລັບການອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ຂໍ້ 1.1, 1.2 ຫ 1.4 ຂອງມາດຕານີ:ື້
7.1. ທຸກການນ າໃຊ້ດັົ່ງ ກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບອະນຸຍ າດ ສ າລັບການສະໜອງສິນຄ້າ ທີື່ສ າຄັນ ສູ່
ຕະຫາດພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ;
7.2. ການນາໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ຈະຖວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຖ້າວ່າກ່ອນການນາໃຊ້ນັື້ນ ຜູ້ສະເໜີນາໃຊ້ໄດ້
ພະຍາຍາມຂອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ບົນພ ື້ນຖານການກ ານົດ
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ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງການຄ້າ ທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ບໍ່
ສາເລັດຜົນ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ຄວນ;
7.3. ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ 7.2 ຂອງມາດຕານີື້ ອາດຖກຍົກເວັື້ນ ໃນກລະນີ ທີື່ມີສະພາບການສຸກເສີນ
ຂອງຊາດ ຫ ສະພາວະສຸກເສີນທີື່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຮີບດ່ວນທີື່ສຸດ ຊຶື່ງໃນກ ລະນີນີື້ ຕ້ອງໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດຊາບໂດຍໄວເທົົ່າທີື່ຈະໄວໄດ້;
7.4. ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ 7.2 ຂອງມາດຕານີື້ ອາດຖກຍົກເວັື້ນ ໃນກລະນີການນາໃຊ້ ເພື່ອສາທາລະນະ
ຊົນ ໂດຍບໍ່ແມ່ນທາງການຄ້າ. ໃນກລະນີ ລັດຖະບານ ຫ ຜູ້ຮັບເໝົາ ຮູ້ໂດຍທີື່ບໍ່ໄດ້ຄົື້ນຫາຫ
ມີຫັກຖານທີື່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່ຍັງມີຜົນໃຊ້ໄດ້ນັື້ນຖກນາໃຊ້ ຫ ຈະ
ຖ ກນ າໃຊ້ ໂ ດຍລັ ດຖະບານ ຫ ເພ ື່ອລັດຖະບານຊຶື່ ງຕ້ ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ ື້ າຂອງສິ ດຊາບໃນ
ທັນໃດ;
8. ຄວາມສັກສິດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນາໃຊ້ ແລະ ຄ່າຕອບ
ແທນ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ນັື້ນ ເມ ື່ອມີຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈຕ ໍ່ ຂ ໍ້ຕົກລົງດັົ່ງກ່ າວ ເຈົື້າຂອງສິດ ມີສິດສະເໜີ
ຄັດຄ້ານຕໍ່ອົງການຕຸລາການ ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບວັນ ຫັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນຕົື້ນໄປ;
9. ໃນກ ລະນີ ທີື່ບຸກຄົນທີສາມ ຮ້ອງຂ ອະນຸຍາດ ໂດຍອີງຕາມຂ ໍ້ 1.4 ຂອງມາດຕານີື້ ການຮ້ອງຂ
ດັົ່ງກ່າວ ຍັງຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້:
9.1. ການຮ້ອງຂ ບໍ່ໃຫ້ຍື່ນກ່ອນ ສີື່ປີ ນັບແຕ່ວັນທີທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ຫ ບໍ່ໃຫ້ຍື່ນກ່ອນ
ສາມປີ ຫັງຈາກວັນທີໄື່ ດ້ຮັບສິດທິບັດ ແລ້ວແຕ່ກລະນີ ໃນໄລຍະທີື່ຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
9.2. ຜູ້ຮ້ອງຂດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສະເໜີຫັກຖານ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ
ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ບ ໍ່ພຽງພ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ວ່າ ການຜະລິດພາຍໃນ ຫ
ການນ າເຂົື້າ ແລະ ຜູ້ຮ ້ອ ງຂ ມີຄວາມສາມາດສະໜອງການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຕາມ
ເງ ື່ອນໄຂທີື່ສົມເຫດສົ ມຜົນ ຖ້າຄ າຮ້ອງຂ ການອະນຸຍາດ ຫາກໄດ້ຮ ັບອະນຸມັດ. ຫ ັກຖານ
ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງນາມາພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຈາເປັນ ໃນການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ໃຫ້ແກ່ເຈົື້າຂອງ
ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ.
9.3. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ
ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂນັື້ນ ພາຍໃນເວລາ ເກົື້າສິບວັນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ໂອກາດເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ
ຫ ອະນຸສິດທິບັດສະເໜີຫ ັກຖານ (ຖ້າຫາກມີ ) ເພ ື່ອໃຫ້ເຫດຜົນທີື່ຊອບທ າ ເຖິງຄວາມບໍ່
ສາມາດຕອບສະໜອງໃນການນາໃຊ້ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ;
9.4. ການອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ຈະຖ ກປະຕິເສດ ຖ້າວ່າເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ໃຫ້
ເຫດຜົນທີື່ຊອບທາ ເຖິງຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງ ໃນການນາໃຊ້ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງ
ປະດິດຂອງຕົນຢູູ່ ສປປ ລາວ;
10. ໃນກລະນີໃດກຕາມ ການອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ຕັດສິດ ຂອງເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິ
ບັດ ກ່ຽວກັບສິດເພື່ອສບຕໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດຂອງຕົນ;
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11. ການອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ສາມາດດັດແກ້ໄດ້ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງສະພາບການສຸກເສີນ ທີື່ຍັງມີຢູູ່ ຫ
ສະພາບການສຸກເສີນອັນໃໝ່ທີື່ເກີດຂຶື້ນ ບົນເງື່ອນໄຂບົດບັນຍັດ ແລະ ການປົກປ້ອງທີື່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້;
12. ການອະນຸຍາດນາໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສິື້ນສຸດລົງ ເມື່ອເວລາທີື່ສະພາບການນັື້ນໄດ້ຢຸດເຊົາລົງ ແລະ ຈະ
ບໍ່ເກີດຄນອີກ ຫ ໃນກລະນີ ທີື່ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຄາສັົ່ງ
ໃຫ້ນ າໃຊ້ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດບົນເງ ື່ອນໄຂການປົກປ້ອງຢູ່າງພຽງພ ຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຊອບທາ ຂອງຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ:
12.1. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີສິດກວດຄນ ຄວາມເປັນຈິງທີື່ເກີດຂຶື້ນຕາມການ
ຮ້ອງຂຂອງເຈົື້າຂອງສິດ ຫ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນຂອງສະຖານະການ ຊຶື່ງເປັນພື້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ການອະນຸຍາດ ດັົ່ງກ່າວ;
12.2. ຖ້າເຫັນວ່າ ສະຖານະການທີື່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການອະນຸຍາດນັື້ນ ໄດ້ຢຸດເຊົາລົງ ແລະ ຈະ
ເກີດຄນອີກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາດຈະອອກຄາສັົ່ງ ທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ
ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
12.3. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີສິດປະຕິເສດການສິື້ນສຸດ ການອະນຸຍາດ ເມື່ອ
ເງື່ອນໄຂທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດການອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ຫາກຈະກັບຄນມາອີກ.
ມາດຕາ 65 ການບນ
ໍ່ າໃຊ້ເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ການບໍ່ນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີກລະນີ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ບໍ່ໄດ້ຖກນາໃຊ້ຢູ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຫ້າປີ;
2. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໄດ້ຖກນາໃຊ້ ເປັນພຽງແຕ່ໃນນາມເທົົ່ານັື້ນ ຫ ເຈົື້າຂອງໄດ້ນ າໃຊ້ດ້ວຍຄວາມ
ບໍ່ບລິສຸດໃຈ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຂ
ຍົກເລີກ ຫ ລົບລ້າງ ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ບໍ່ໄດ້ນາໃຊ້ . ໃນການຂຍົກເລີກ ຫ ລົບລ້າງນັື້ນ ເຈົື້າ
ຂອງມີສິດສະແດງເຫດຜົນ ຊີື້ແຈງການບໍ່ໄດ້ນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ເຫດສຸດວິໄສ ຈະຖວ່າເປັນເຫດຜົນພຽງພ
ສາລັບການບໍ່ໄດ້ນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍນັື້ນ.
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜຶື່ງ ຈະຖວ່າຖກນາໃຊ້ ກຕໍ່ເມື່ອຫາກຖກນາໃຊ້ຕໍ່ ຫ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ ແລະ
ການບລິການ ທີື່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຖກຈົດທະບຽນໄວ້ ໂດຍເຈົື້າຂອງ ຫ ຜູ້ອື່ນ ທີື່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ແລະ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມກວດກາ ຂອງເຈົື້າຂອງ.
ມາດຕາ 66 ເງອ
ື່ ນໄຂແບບຜັງວົງຈອນລວມ
ໃນກລະນີ ທີື່ໄດ້ນາໃຊ້ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າແລ້ວ ບໍ່ວ່າຢູູ່ພາຍໃນ ຫ
ນອກປະເທດ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຍື່ນພາຍໃນເວລາ ສອງປີ ນັບແຕ່ວັນໄດ້
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ນາໃຊ້ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າຄັື້ງທາອິດ ຫ ນັບແຕ່ວັນປະດິດສ້າງ ເປັນຕົື້ນມາ.
ໃນກລະນີໃດກຕາມໄລຍະເວລາແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບຫ້າປີ ນັບແຕ່ວັນປະດິດສ້າງ.
ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ) ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກຖິນ
ື່ ກາເນີດ
ໃນກ ລະນີ ທີື່ເຈົື້າຂອງທະບຽນຖິື່ນກ າເນີດບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງການຈົດທະບຽນໄດ້
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຂໂຈະການ
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການນາໃຊ້ຖິື່ນກາເນີດທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຕາມເວລາທີື່ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ , ຖ້າຫາກບໍ່
ປະຕິບັດແລ້ວ ກຈະຖກສັົ່ງໂຈະການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການນາໃຊ້ຖິື່ນກາເນີດດັົ່ງກ່າວ.

ພາກທີ IV
ພັນພດໃໝ່
ໝວດທີ 1
ເງອ
ື່ ນໄຂຂອງພັນພດໃໝ່
ມາດຕາ 68 ປະເພດ ແລະ ຊະນິດ ຂອງພັນພດ
ປະເພດ ແລະ ຊະນິດຕ່າງໆ ຂອງພັນພດ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂການຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່
ພັນພດທີື່ຈະນາມາຈົດທະບຽນເປັນພັນພດໃໝ່ ໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້:
1. ຕ້ອງໃໝ່;
2. ຕ້ອງແຕກຕ່າງ;
3. ຕ້ອງສະໝ່າສະເໝີ;
4. ຕ້ອງຄົງຕົວ.
ນອກຈາກສີື່ເງື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ເທິງນີື້ ການຈົດທະບຽນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາການການົດຊື່ຂອງ
ພັນພດໃໝ່ນັື້ນ.
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) ຄວາມໃໝ່
ພັນພດຈະຖວ່າໃໝ່ ຖ້າໃນເວລາຍື່ນຄາຮ້ອງຂສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດນັື້ນສ່ວນຂະຫຍາຍພັນ ຫ ຜົນ
ເກັບກ່ຽວ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖກວາງຂາຍ ຫ ແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ນາໃຊ້ໂດຍນັກປະສົມພັນພດ ຫ ດ້ວຍການເຫັນດີຂອງ
ຜູ້ກ່ຽວ ໃນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກພັນພດນັື້ນ ພາຍໃນເວລາ:
1. ໜຶື່ງປີລົງມາ ກ່ອນວັນຍື່ນຄາຮ້ອງ ໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ;
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2. ສີື່ປີລົງມາ ກ່ອນວັນຍື່ນຄາຮ້ອງ ຫ ຫົກປີລົງມາ ສາລັບພດຢືນຕົື້ນ ຫ ຕົື້ນໝາກອະງຸ່ນ ໃນດິນແດນ
ຂອງປະເທດອື່ນ.

ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ) ຄວາມແຕກຕ່າງ
ພັນພດ ຈະຕ້ອງແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄຸນລັກສະນະໃໝ່ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ຈາກພັນພດອື່ນ ຊຶື່ງເປັນທີື່ຮັບຮູ້ກັນ
ທົົ່ວໄປ ໃນເວລາຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ.
ພັນພດທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນພັນພດໃໝ່ ຢູູ່ປະເທດໃດໜຶື່ງ ຈະຖວ່າເປັນພັນພດ ຊຶື່ງເປັນທີື່ຮັບ
ຮູ້ກັນທົົ່ວໄປ.
ມາດຕາ 72 ຄວາມສະໝາ່ ສະເໝີ
ພັນພດ ທີື່ມີການປູ່ຽນແປງນັື້ນ ອາດມາຈາກຮູບການສະເພາະຂອງການນາມາຂະຫຍາຍພັນ ແຕ່ຕ້ອງ
ມີຮູບຮ່າງສະໝ່າສະເໝີ ຢູ່າງເຕັມສ່ວນຕະຫອດໄປ ໃນຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ຂອງພັນພດນັື້ນ.
ມາດຕາ 73 ຄວາມຄົງຕົວ
ພັນພດ ຈະຕ້ອງຄົງຕົວ ຖ້າຄຸນລັກສະນະຂອງພັນພດນັື້ນ ຫາກບໍ່ມີການປູ່ຽນແປງ ພາຍຫັງການຂະຫຍາຍ
ພັນຄນໃໝ່ ຫ ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະຮອບວຽນ ໃນກລະນີທີື່ມີຮອບວຽນສະເພາະ ຂອງການຂະຫຍາຍພັນນັື້ນ.
ມາດຕາ 74 (ປັບປຸງ) ການການົດຊຂ
ື່ ອງພັນພດໃໝ່
ການການົດຊື່ຂອງພັນພດໃໝ່ ໃຫ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີ:ື້
1. ແຕ່ລະພັນພ ດ ຕ້ອງໄດ້ມີການກ ານົດຊ ື່ເພ ື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນຊ ື່ທົົ່ວໄປຂອງພ ດນັື້ນ, ສິດຈາກການຈົດ
ທະບຽນຊື່ຂອງພັນພດ ຕ້ອງບໍ່ແຕະຕ້ອງການນາໃຊ້ຊື່ຢູ່າງເສລີ ກ່ຽວກັບພັນພດດັົ່ງກ່າວ ເຖິງວ່າອາຍຸ
ຂອງສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດຈະສິື້ນສຸດລົງແລ້ວກຕາມ;
2. ການການົດຊື່ ຈະຕ້ອງຈາແນກພັນພດໄດ້,ຕ້ອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີການເຂົື້າໃຈຜິດ ຫ ສ້າງຄວາມສັບສົນ
ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນຄ່າ ຫ ເອກະລັກຂອງພັນພດ ຫ ເອກະລັກຂອງນັກປະສົມພັນພດ, ຈະ
ຕ້ອງແຕກຕ່າງຈາກທຸກການການົດຊື່ພັນພດຊະນິດດຽວກັນ ຫ ຊະນິດໃກ້ຄຽງກັນທີື່ມີມາແລ້ວ ໃນ
ດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫ ຕ່າງປະເທດ;
3. ການກ ານົດຊື່ ຂອງພັນພ ດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ໃນເວລາດຽວກັ ນກັບການອອກສິດ ໃຫ້ ນັກ
ປະສົມພັນພດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການ;
4. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ສະເໜີຂາຍ ຫ ວາງຈາໜ່າຍສ່ວນຂະຫຍາຍພັນຂອງພັນພດ
ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປລາວ ຕ້ອງນາໃຊ້ການການົດຊື່ ຂອງພັນພດນັນ
ື້ ເຖິງ
ວ່າອາຍຸການຂອງສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດນັື້ນຈະສິື້ນສຸດລົງແລ້ວກຕາມ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ ສິດກ່ອນ
ໜ້າໄດ້ເກອດຫ້າມການນາໃຊ້ຊື່ດັົ່ງກ່າວຂອງມາດຕານີື້;
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5. ເມື່ອພັນພດໃດໜຶື່ງຖກນາສະເໜີຂາຍ ຫ ວາງຈາໜ່າຍແມ່ນອະນຸຍາດ ໃຫ້ເອົາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ,
ຊື່ການຄ້າ ຫ ສິື່ງທີື່ຊີື້ບອກທີື່ຄ້າຍຄປະກອບໃສ່ຊື່ພັນພດ ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວແຕ່ຊື່ນັື້ນຈະຕ້ ອງ
ເປັນສິື່ງທີື່ຮູ້ໄດ້ງ່າຍ.

ໝວດທີ 2
ການຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່
ມາດຕາ 75 ສິດຍນ
ື່ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີສິດຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ນັກປະສົມພັນພດ ສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຂສິດຕໍ່ພັນພດ ທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມພັນ;
2. ໃນກລະນີ ມີສອງຄົນ ຫ ຫາຍກວ່ານັື້ນຮ່ວມກັນປະສົມພັນພດ ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ ສາມາດຍ ື່ນຄ າ
ຮ້ອງຂ ສິດຮ່ວ ມກັ ນຕ ໍ່ ພັນ ພ ດທີື່ໄ ດ້ ມາຈາກການປະສົ ມພັນນັື້ນ . ຖ້າຫາກບ ໍ່ ມີກ ານຕົກ ລົ ງ ກັ ນ
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບພູດການເປັນເຈົື້າຂອງໃຫ້ຖວ່ າພວກກ່ຽວເປັນເຈົື້າຂອງພັນພດນັື້ນ ໃນພູດສະ
ເໝີກັນ;
3. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງຕ່າງປະເທດ ກມີສິດຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຄກັນກັບຄົນລາວ
ໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສາລັບຜູ້ທີື່ບໍ່ມີທີື່ຢູູ່ອາໄສ ຫ ສະຖານ ທີື່ດາເນີນທຸລະກິດ ຢູູ່ ສປປ
ລາວ ນັື້ນ ໃຫ້ແຕ່ງຕັື້ງຕົວແທນຂອງຕົນຊຶື່ງມີທີື່ຢູູ່ຖາວອນຢູູ່ ສປປ ລາວ ດາເນີນການແທນ.
ມາດຕາ 76 (ປັບປຸງ) ວັນບູລມ
ິ ະສິດ
ການຮ້ອງຂເອົາວັນບູລິມະສິດ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ນັ ກປະສົ ມພັ ນ ພ ດທີ ື່ ໄ ດ້ ຍ ື່ ນ ຄ າຮ້ ອງຂ ຈົ ດ ທະບຽນພັ ນພ ດໃໝ່ ໃ ນປະເທດພາຄີ ໃ ດໜຶ ື່ ງ ຂອງ
ສົນທິສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພັນພດໃໝ່ ທີື່ສປປ ລາວເປັນພາຄີ ຈະໄດ້ຮັບວັນບູລິມະ
ສິດໃນການຍື່ນຄ າຮ້ອງຂສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດຊະນິດດຽວກັນຢູູ່ສປປລາວໃນໄລຍະເວລາສິບ
ສອງເດອນນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄາຮ້ອງຂຄັື້ງທາອິດເປັນຕົື້ນໄປ;
2. ຖ້າວ່າໄດ້ຍື່ນຄ າຮ້ອງຂທາອິດນັື້ນ ຢູູ່ໃນປະເທດ ຫ ອົງການຈັດຕັື້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ທີື່ບໍ່ແມ່ນ
ພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພັນພດໃໝ່ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ຜູ້ຮ້ອງຂ
ຈະໄດ້ຮັບວັນບູລິມະສິດກຕໍ່ເມື່ອປະເທດ ຫ ອົງການຈັດຕັື້ງນັື້ນໃຫ້ສິດໃນການປົກປ້ອງພັນພດຕໍ່ນັກ
ປະສົມພັນພດຈາກສປປລາວ;
3. ຜູ້ຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່ ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາວັນບູລິມະສິດໂດຍອີງໃສ່ຄາຮ້ອງໜຶື່ງ
ຫ ຫ າຍສະບັ ບ ທີ ື່ ໄດ້ ຍ ື່ ນກ່ ອນໜ້ ານີ ື້ ຢູູ່ ຫ ້ ອງການຈົ ດທະບຽນພັ ນພ ດໃໝ່ ຂ ອງສປປ ລາວ ຫ
ຕ່າງປະເທດ ຫ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີື່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ ພາຍໃນເວລາ ສາມເດອນ ນັບແຕ່
ວັນຍື່ນຄາຮ້ອງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງສະໜອງສາເນົາເອກະສານທີື່ໄດ້ປະກອບໃນສານວນຄ າ
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ຮ້ອງຄັື້ງທາອິດ, ສາເນົາຄາຮ້ອງທີື່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖກຕ້ອງຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມ
ດ້ວຍຕົວຢູ່າງ ຫ ຫັກຖານທີື່ຊີື້ບອກວ່າ ພັນພດທີື່ການົດໃນສອງຄາຮ້ອງນັື້ນ ແມ່ນອັນດຽວກັນ;
4. ນັກປະສົມພັນພ ດ ຕ້ອງສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີື່ຈ າເປັນ ໃຫ້ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອໃຫ້ມີການກວດສອບຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 80 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ສອງປີ ຫັງຈາກສິື້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງວັນບູລິມະສິດ ຫ ໃນເວລາທີື່ເໝາະສົມ
ໃນກລະນີຄາຮ້ອງຂຄັື້ງທາອິດນັື້ນ ໄດ້ຖກປະຕິເສດ ຫ ຖອນ;
5. ໃນກລະນີ ທີື່ມີເຫດການໃດໜຶື່ງເກີດຂຶື້ນ ເຊັົ່ນ ການຍື່ນຄາຮ້ອງອື່ນ ຫ ການເຜີຍແຜ່ ຫ ການນາໃຊ້
ພັນພດ ທີື່ການົດໄວ້ໃນຄາຮ້ອງຄັື້ງທາອິດ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີື້ ຕ້ອງ
ບໍ່ເປັນເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດຄາຮ້ອງຖັດມາ. ເຫດການດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ເປັນສາເຫດໃນການໃຫ້
ສິດແກ່ບຸກຄົນທີສາມ.
ມາດຕາ 77 ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງທີື່ມີສິດຮ້ອງຂເອົາສິດຕໍ່ພັນພດທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມພັ ນສາມາດ
ຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດ ນາກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ທຸກຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດໃ
ໝ່ ຕ້ອງການົດແຕ່ພັນພດຊະນິດດຽວເທົົ່ານັື້ນ. ຄາຮ້ອງສາລັບການປົກປ້ອງພັນພດ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອື່ນໆ
ສາມາດເຮັດເປັນພາສາລາວ ຫ ອັງກິດກໄດ້. ຖ້າວ່າຄາຮ້ອງ ຫ ເອກະສານທີື່ໄດ້ເຮັດເປັນພາສາອັງກິດນັື້ນ ຜູ້ຮ້ອງ
ຂຍັງຕ້ອງຍື່ນສະບັບແປເປັນພາສາລາວໂດຍໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖກຕ້ອງພາຍໃນເວລາ ເກົື້າສິບວັນ ຫັງຈາກ
ວັນໄດ້ຍື່ນຄາຮ້ອງ.
ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັົ່ງນີື້:
1. ຄາຮ້ອງຂສິດຕໍ່ພັນພດທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມພັນ ຕາມແບບພິມ;
2. ຊື່ນັກປະສົມພັນພດ,ຖ້າຜູ້ຮ້ອງຂບໍ່ແມ່ນນັກປະສົມພັນພດຕ້ອງມີໜັງສຢັັ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງ;
3. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກລະນີ ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງຜ່ານ
ຜູ້ຕາງໜ້າ;
4. ໜັງສສະເໜີການການົດຊື່ໃໝ່;
5. ບົດອະທິບາຍຄຸນ ລັ ກສະນະຂອງພັນ ພ ດກ່ຽ ວກັ ບຄວາມແຕກຕ່ າ ງ, ຄວາມສະໝ ່ າສະເໜີ ແ ລະ
ຄວາມຄົງຕົວແລະອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຈັດລາດັບແນວພັນແລະຂັື້ນຕອນການເພາະປູກ;
6. ຕົວຢູ່າງສ່ວນຂະຫຍາຍພັນພດຫໜັງສຢັັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສ່ວນຂະຫຍາຍພັນພດ;
7. ໃບຢັັ້ງຢືນບ່ອນທີື່ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນທີື່ຈາເປັນໃນການການົດເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ,
ຄວາມສະໝ່າສະເໝີແລະຄວາມຄົງຕົວ;
8. ຂໍ້ມູນອື່ນທີື່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການົດ;
9. ໃບຮັບເງິນຄ່າທານຽມແລະຄ່າບລິການ.
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ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນອາດລວມເອົາການຮ້ອງຂເອົາວັນບູ ລິມະສິດຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 76
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄາຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງ ຊຶື່ງຢູ່າງໜ້
ອຍ ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 5 ແລະ 9 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້.
ບຸ ກຄົ ນ, ນິ ຕ ິ ບ ຸ ກຄົ ນ ຫ ການຈັ ດຕັ ື້ ງ ທີ ື່ ຕ ້ ອງການຈົ ດທະບຽນພັ ນພ ດໃໝ່ ຕ້ ອງປະຕິ ບ ັ ດຕາມທຸ ກ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການການົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ.
ມາດຕາ 78 (ໃໝ່) ການກວດສອບສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່ເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງດາເນີນການກວດສອບ ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນ
ພດໃໝ່ເບື້ອງຕົື້ນໃຫ້ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 77 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. ຖ້າ
ເຫັນວ່າສານວນຄາຮ້ອງຂ ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕ້ອງຢັັ້ງຢືນວັນ
ທີຍື່ນຄາຮ້ອງຂໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄາຮ້ອງຂ.
ໃນກລະນີ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫບໍ່ຖກຕ້ອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄາ
ຮ້ອງຂ ເພື່ອແກ້ໄຂ ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນແຈ້ງ ເປັນຕົື້ນໄປ.
ມາດຕາ 79 (ໃໝ່) ການເຜີຍແຜ່ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່
ພາຍຫັງ ໄດ້ດາເນີນການກວດສອບເບື້ອງຕົື້ນ ສາເລັດແລ້ວກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງ
ເອົາຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່ ແລະ ບົດສັງເຂບ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບການຈົດ
ທະບຽນພັນພດໃໝ່.
ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດສະເໜີຄັດຄ້ານການຂຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນເວລາ ເກົື້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເປັນຕົື້ນໄປ.
ມາດຕາ 80 (ປັບປຸງ) ການກວດສອບເນອ
ື້ ໃນ ຂອງສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່
ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່ ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເນື້ອໃນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂທີື່
ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 69 ຫາ 73 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ໃນການກວດສອບ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັບໜ່ວຍງານທົດລອງ
ພັນພ ດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດ າເນີນການທົດລອງປູກພັນພ ດ ຫ ດ າເນີນການທົດລອງອ ື່ນທີື່ຈ າເປັນ ຊຶື່ງຜູ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການທົດລອງປູກ ຫ ພິຈາລະນາຜົນຂອງການທົດລອງການປູກ ຫ ການທົດລອງອື່ນ
ທີື່ໄດ້ດາເນີນຜ່ານມາແລ້ວ ຊຶື່ງມູນຄ່າໃນການດາເນີນການທົດລອງປູກ ຫ ພິຈາລະນາຜົນຂອງການທົດລອງການ
ປູ ກຫ ການທົ ດລອງອ ື່ ນ ແມ່ ນຂຶ ື້ ນກັ ບການກ ານົ ດ ຂອງແຕ່ ລະສູ ນທົ ດລອງກະສິ ກ າ ຢູ ູ່ ທ ັ ງ ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.
ກະຊວງວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີ ອາດຈະຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ນ ັ ກປະສົມພັ ນພ ດ ສະໜອງຂ ໍ້ ມູ ນ ,
ເອກະສານ ຫ ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນ ຫ ຜົນເກັບກ່ຽວ ທັງໝົດທີື່ເຫັນວ່າຈາເປັນ.
ໃນກ ລະນີ ທີື່ ໄດ້ ຍ ື່ ນຄ າຮ້ ອງຂ ຢູ ູ່ ປະເທດອ ື່ ນ ຫ ອົ ງການຈັ ດຕັ ື້ ງ ລະຫວ່ າງລັ ດຖະບານ, ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງເອົາສາເນົາຄ າຮ້ອງ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດສອບທີື່ໄດ້ຮັ ບ
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ການຮັບຮອງຈາກອົງການປົກປ້ອງພັນພດໃນປະເທດນັື້ນ ຫ ອົງການຈັດຕັື້ງດັົ່ງກ່າວນັື້ນແລະ ນາມາພິຈາລະນາ
ໃນການຈົ ດທະບຽນ. ຜູ້ຮ ້ອງຂ ສາມາດເພີື່ ມເຕີ ມ ຫ ດັດແກ້ ສ ານວນຄ າຮ້ ອງໄດ້ທຸ ກເວລາ ກ່ອນການອອກ
ໃບຢັັ້ງຢືນ, ຫັງຈາກມີການຮັບຮອງການດັດແກ້ ຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແລ້ວ, ການດັດແກ້
ດັົ່ງກ່າວກຈະມີຜົນຢ້ອນຫັງ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບເຖິງສິດຂອງບຸກຄົນທີສາມ.
ມາດຕາ 81 (ໃໝ່) ການຈົດທະບຽນ
ພາຍຫັ ງການກວດສອບເນ ື້ ອໃນແລ້ ວ ຫາກເຫັ ນວ່ າສ ານວນຄ າຮ້ ອງຂ ຈົ ດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່ ຖ ກ
ຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍສະບັ ບນີື້ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຈົ ດ
ທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂ, ບັນທຶກການຈົດທະບຽນແລ້ວເຜີຍແຜ່
ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່.

ໝວດທີ 3
ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງເຈົາື້ ຂອງພັນພດໃໝ່
ມາດຕາ 82 (ປັບປຸງ) ສິດເຈົາື້ ຂອງພັນພດໃໝ່
ເຈົື້າຂອງພັນພດໃໝ່ ມີສິດດັົ່ງນີື້:
1. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ:
1.1 ຜະລິດ, ຜະລິດຊ້າຫ ຜະລິດເພີື່ມ;
1.2 ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອຂະຫຍາຍພັນ;
1.3 ສະເໜີຂາຍ;
1.4 ຂາຍ ຫ ຈາໜ່າຍ;
1.5 ສົົ່ງອອກ;
1.6 ນາເຂົື້າ;
1.7 ເກັບຮັກສາໄວ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ 1.1ຫາ ຂໍ້ 1.6ເທິງນີື້.
2. ວາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຈາກັດ ໃນການອະນຸຍາດຂອງຕົນ;
3. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນການຮ້ອງ
ຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອື່ນໄດ້ກໍ່ຂຶື້ນ.
ການກະທາ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1.1 ຫາ ຂໍ້ 1.7 ຂອງມາດຕານີື້ ກ່ຽວກັບຜົນເກັບກ່ຽວ ລວມທັງໝົດ
ຕົື້ນພດ ຫ ສ່ວນໃດໜຶື່ງຂອງຕົື້ນພດ ທີື່ໄດ້ມາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກການນາໃຊ້ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນຂອງພັນ
ພດທີໄື່ ດ້ຮັບການປົກປ້ອງນັື້ນ ຕ້ອງຂອະນຸຍາດຈາກນັກປະສົມພັນພດ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ນັກປະສົມພັນພດ ມີໂອກາດ
ທີື່ເໝາະສົມໃນການນາໃຊ້ສິດຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບສ່ວນຂະຫຍາຍພັນດັົ່ງກ່າວ. ບົດບັນຍັດທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນວັກນີື້
ຈະນາໃຊ້ເຊັົ່ນດຽວກັນ ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ທີໄື່ ດ້ມາໂດຍກົງຈາກຜົນເກັບກ່ຽວ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.
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ບົດບັນຍັດ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນວັກ ໜຶື່ງ ແລະ ສອງ ຂອງມາດຕານີື້ ຈະນາໃຊ້ເຊັົ່ນດຽວກັນຕໍ່ພັນພດ
ດັົ່ງນີ:ື້
1. ພັນພດ ຊຶື່ງຕົື້ນຕໄດ້ມາຈາກພັນພດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໂດຍພັນພດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງນັື້ນ
ໃນຕົວມັນເອງແມ່ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກພັນພດອື່ນ;
2. ພັນພດ ທີື່ບໍ່ສາມາດຈາແນກໄດ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກພັນພດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 71 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;ື້
3. ພັນພດທີື່ມີການຜະລິດຈາກການນາໃຊ້ຄນຂອງພັນພດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.
ເຈົື້າຂອງພັນພດສາມາດໄດ້ສິດຕໍ່ພັນພດທີື່ໄດ້ມາຈາກພັນທຸກາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພັນພດດັື້ງເດີມເຊັົ່ນການ
ຄັດເລອກພັນພດທີື່ມີໃນທາມະຊາດ, ການເຮັດໃຫ້ພັນພດກາຍພັນ, ການເພາະລ້ຽງເນື້ອເຫຍື່ອ (Somaclonal
variant), ການຄັດເລອກພັນພດທີື່ແຕກຕ່າງປະສົມກັບພັນພດດັື້ງເດີມ,ການປູ່ຽນແປງພັນທາງວິສະວະກາພັນທຸ
ກາ.
ເຈົື້າຂອງພັນພດມີສິດດາເນີນການແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ຢູູ່ ສປປ ລາວຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນວັກ ໜຶື່ງ ຫາ ສີື່
ຂອງມາດຕານີື້. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງອ ື່ນ ຈະດ າເນີນການໄດ້ກ ຕໍ່ເມື່ ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າ
ຂອງພັນພດ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ການົດໄວ້ຢູ່າງອື່ນ.
ມາດຕາ 83 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການປົກປ້ອງພັນພດໃໝ່
ອາຍຸການປົກປ້ອງພັນພດໃໝ່ ສາລັບພດຢືນຕົື້ນ ແລະ ຕົື້ນໝາກອະງຸ່ນ ແມ່ນມີການົດ ຊາວຫ້າປີ ນັບ
ແຕ່ວັນມອບສິດໃຫ້ແກ່ນັກປະສົມພັນພດເປັນຕົື້ນໄປ ແລະ ພັນພດໃໝ່ປະເພດອື່ນ ແມ່ນມີການົດ ຊາວປີ ນັບແຕ່
ວັນມອບສິດໃຫ້ແກ່ນັກປະສົມພັນພດເປັນຕົື້ນໄປ.
ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງ ເຈົື້າຂອງພັນພດໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການລ່ວງໜ້າແຕ່
ລະປີ.
ມາດຕາ 84 ການປົກປ້ອງຊົວ
ົ່ ຄາວ
ໃນໄລຍະເວລາ ລະຫວ່າງການພິມເຜີຍແຜ່ຄາຮ້ອງຂສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ ກັບການຮັບສິດນັື້ນ ເຈົື້າ
ຂອງສິດຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ດ້ວຍຄ່າຕອບແທນຢູ່າງເໝາະສົມ ຈາກບຸກຄົນອື່ນ ທີື່ໄດ້ດາເນີນການໃດ
ໜຶື່ງ ໃນໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກເຈົື້າຂອງສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 82
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ມາດຕາ 85 ພັນທະ ຂອງເຈົາື້ ຂອງພັນພດໃໝ່
ເຈົື້າຂອງພັນພດໃໝ່ ມີພັນທະດັົ່ງດຽວກັນກັບພັນທະຂອງເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ຕາມທີື່ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 63ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.ື້
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ໝວດທີ 4
ການຍົກເວັນ
ື້ ແລະ ການຈາກັດ ຕສ
ໍ່ ດ
ິ ຂອງເຈົາື້ ຂອງພັນພດໃໝ່
ມາດຕາ 86 (ປັບປຸງ) ການຍົກເວັນ
ື້ ຕສ
ໍ່ ດ
ິ ຂອງນັກປະສົມພັນພດ
ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ ຈະຖກຍົກເວັື້ນ ເມື່ອມີ:
1. ການກະທາ ເພື່ອຈຸດປະສົງສ່ວນຕົວ ຫ ບໍ່ມີຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ;
2. ການກະທາ ເພື່ອການຄົື້ນຄວ້າທົດລອງ;
3. ການກະທາ ເພື່ອປັບປຸງພັນພດອື່ນ ແລະ ຍົກເວັື້ນ ບົດບັນຍັດໃນວັກ 3 ຂອງມາດຕາ 82 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີື້ ຫາກຖກນາໃຊ້,ຜະລິດ ຫ ຜະລິດຊ້າ, ການສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອຂະຫຍາຍພັນ, ການ
ສະເໜີຂາຍ ຫ ການຂາຍ ຫ ການຈາໜ່າຍພັນພດທີື່ກ່ຽວກັບພັນພດອື່ນ.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຈາກັດສິດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ການປົກປ້ອງ
ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຖກຕ້ອງຂອງນັກປະສົມພັນພດຕາມກົດໝາຍຈາກັດສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັ ບ
ແຕ່ລະພັນພ ດ ເພ ື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ ຊາວກະສິກອນນ າໃຊ້ , ເພ ື່ອການຂະຫຍາຍພັນ ຢູູ່ໃນເນ ື້ອທີື່ດິນຂອງຕົນເອງ,
ຊາວກະສິກອນ ສາມາດນາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ທີື່ເກັບກ່ຽວມາຈາກ ການປູກພັນພດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫ ພັນ
ພດ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ຫ 2 ຂອງວັກ 3 ມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.ື້
ມາດຕາ 87 ການສິນ
ື້ ສຸດສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ
ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ ຈະສິື້ນສຸດລົງ ກ່ຽວກັບສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຂອງພັນພດທີື່ໄດ້ຮັບການ ປົກປ້ອງຫ
ສ່ວນໃດໜຶື່ງ ທີື່ໄດ້ຈາກສ່ວນດັົ່ງກ່າວຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 82ວັກ ສາມຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຊຶື່ງໄດ້
ຂາຍ ຫ ຈາໜ່າຍຢູູ່ໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວໂດຍນັກປະສົມພັນພດ ຫ ຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ້ກ່ຽວຍົກເວັື້ນ
ການກະທາ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນພດດັົ່ງກ່າວຕື່ມອີກ;
2. ກ່ຽວກັບການສົົ່ງອອກສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງພັນພດ ໄປຍັງປະເທດ ທີື່ບໍ່ປົກປ້ອງປະເພດ ຫ ຊະນິດ
ພັນພດດັົ່ງກ່າວ ເວັື້ນເສຍແຕ່ການສົົ່ງອອກສ່ວນນັື້ນ ແມ່ນເພື່ອການບລິໂພກ.
ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງວັກ ໜຶື່ງ ມາດຕານີື້ ສ່ວນຂະຫຍາຍ ຂອງພັນພດ ໝາຍເຖິງ:
1. ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນທຸກຊະນິດ;
2. ຜົນເກັບກ່ຽວ ລວມທັງໝົດຕົື້ນພດ ຫ ສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຂອງຕົື້ນພດ;
3. ຜະລິດຕະພັນໃດໜຶື່ງ ທີື່ໄດ້ມາໂດຍກົງຈາກຜົນເກັບກ່ຽວ.
ມາດຕາ 88 (ປັບປຸງ)ມາດຕະການຄຸມ
້ ຄອງທາງການຄ້າ
ນັກປະສົມພັນພ ດ ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບສິດແລ້ວ ໃນເວລາສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ກ ຍັງຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ:
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1. ພັນພດໃໝ່ທີື່ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງກົງ ຫ ທາງອ້ອມ ທີື່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂານາໄມ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມ;
2. ພັນພ ດໃໝ່ທີື່ໄດ້ຈາກການປັບແຕ່ງພັນທຸກ າ ຊຶື່ງບ ໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ,
ສິື່ງແວດລ້ອມຫ ສຸຂານາໄມຫ ມີການກະທ າໃດໜຶື່ງ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຂອງ ສປປ
ລາວ.
ມາດຕາ 89 (ປັບປຸງ) ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດທີເື່ ປັນໂມຄະ
ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ ຈະເປັນໂມຄະ ໃນກລະນີ ດັົ່ງນີື້:
1. ເງື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 70 ຫ 71 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ
ໃນເວລາມອບສິດໃຫ້ແກ່ນັກປະສົມພັນພດ;
2. ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຕົື້ນຕ ທີື່ບໍ່ຖກຕ້ອງ, ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງນັກ
ປະສົມພັນພ ດ ໃຫ້ແ ກ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນເວລາພິຈາລະນາການຈົ ດ
ທະບຽນ;
3. ການມອບສິດນັກປະສົມພັນພດ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີື່ບໍ່ມີສິດ ເວັື້ນເສຍແຕ່ສິດດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ໂອນໃຫ້
ບຸກຄົນທີື່ມີສິດ.
ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ ຈະບໍ່ຖວ່າເປັນໂມຄະ ແລະ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກເຫດຜົນທີື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ
ວັກໜຶື່ງຂອງມາດຕານີື້.
ມາດຕາ 90 ການຖອນສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ
ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ ອາດຖກຖອນໃນກລະນີ ດັົ່ງນີື້:
1. ບໍ່ສາມາດສບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 72 ຫ 73 ຂອງກົດໝາຍສະບັບ
ນີ;ື້
2. ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ເອກະສານ ຫ ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນພດ ທີື່ຈາເປັນໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທີື່ ເພື່ອທົດສອບ
ການບາລຸງຮັກສາພັນພດ;
3. ບໍ່ຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິດຂອງຕົນ ຍັງມີຜົນໃຊ້ໄດ້;
4. ບ ໍ່ໄດ້ສະເໜີຊ ື່ພັນພ ດທີື່ເໝາະສົມອີກ ໃນກ ລະນີການກ ານົດຊ ື່ພັນພ ດ ຖ ກຍົກເລີກຫ ັງຈາກການ
ມອບສິດໃຫ້.
ສິ ດ ຂອງນັ ກ ປະສົ ມພັ ນພ ດ ຈະບ ໍ່ ຖ ກຖອນນອກຈາກເຫດຜົ ນທີື່ ໄ ດ້ ກ ່າ ວໄວ້ ໃ ນຂ ໍ້ 1 ຫາ 4 ຂອງ
ມາດຕານີ.ື້
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ມາດຕາ 91 (ປັບປຸງ) ການຈາກັດສິດເພອ
ື່ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ
ໃນກລະນີ ມີຄວາມຈາເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມລັດຖະບານສາມາດອອກແຈ້ງ
ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ນາໃຊ້ພັນພດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໂດຍບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງມີການອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງສິດແຕ່
ເຈົື້າຂອງສິິດ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນທີື່ເປັນທາ.

ພາກທີ V
ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ໝວດທີ 1
ການປົກປ້ອງລິຂະສິດ
ມາດຕາ 92 ຜົນງານທີໄື່ ດ້ຮບ
ັ ການປົກປ້ອງ
ທຸກຜົນງານຂອງນັກປະພັນ ທີື່ມີການປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶື້ນດ້ວຍຕົນເອງ ຢູູ່ໃນຂົງເຂດສິລະປະກາ, ວັນນະ
ກ າ ແລະ ວິ ທະຍາສາດ ຈະໄດ້ ຮ ັ ບການປົ ກປ້ ອງເປັ ນ ລິ ຂະສິ ດ ເຖິ ງວ່ າຜົ ນງານດັ ົ່ ງກ່ າວ ຈະສະແດງອອກຢູູ່
ໃນລັກສະນະ ຫ ຮູບແບບໃດກຕາມ. ໂດຍສະເພາະລິຂະສິດຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສາລັບຜົນງານ ດັົ່ງນີື້:
1. ຜົນງານດ້ານສິລະປະກາ ຕົື້ນຕ ມີດັົ່ງນີື້:
1.1. ຮູບວາດ, ຮູບແຕ້ມ, ຮູບແກະສະຫັກ, ຮູບພິມຫີນ, ການເກັບຂິດລາຍພົມ ຫ ລາຍແພ ແລະ ຜົນ
ງານວິຈິດຕະກາ ອື່ນໆ;
1.2. ຮູບປັັ້ນ, ຮູບຄວັດຫີນ ແລະ ຜົນງານປະຕິມາກາອື່ນໆ;
1.3. ການອອກແບບອາຄານ ຫ ສິື່ງປຸກສ້າງ, ການອອກແບບຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ພາຍນອກ ແລະ ຜົນ
ງານສະຖາປັດຕິຍະກາອື່ນໆ;
1.4. ຮູບຖ່າຍດ້ວຍວິທີການເຕັກນິກຕ່າງໆ ແລະ ຜົນງານທີື່ສະແດງອອກ ດ້ວຍຂັື້ນຕອນອານາລ໋ອກ
(analogous process);
1.5. ຮູບຈ າລອງ, ແຜນທີື່, ແຜນຜັງ, ຮູບສະເກັດ ຫ ຮູບສາມມິຕິກ່ຽວກັບພູມສາດ, ພູມປະເທດ,
ງານສະຖາປັດຕິຍະກາ ຫ ວິທະຍາສາດ;
1.6. ດົນຕີປະກອບບົດລະຄອນ, ແບບລະຄອນໄບ້ ຫ ລະຄອນຈັດສາກ, ການອອກແບບທ່າຟ້ອນ,ທ່າ
ເຕັື້ນ ແລະ ຜົນງານອື່ນ ທີື່ປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶື້ນ ເພື່ອການສະແດງ;
1.7. ການປະກອບດົນຕີ ທີື່ ມີ ຫ ບໍ່ ມີ ເນ ື້ອຮ້ອງລວມຢູູ່ ນ າ ລວມເຖິງໂນຣດເພງ ທີື່ໄດ້ແຍກ ແລະ
ຮຽບຮຽງສຽງປະສານແລ້ວ;
1.8. ການບັນທຶກສຽງ;
1.9. ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້;
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1.10. ຟີ ມ ຫ ຜົ ນງານດ້ ານຮູ ບເງົ າອ ື່ ນໆ ຫ ຜົນງານທີື່ ສະແດງອອກ ດ້ວຍການລ າດັ ບພາບ ທີື່
ສາມາດນ າອອກສາຍຕໍ່ເນ ື່ອງໄດ້ເປັນຮູບເງົາ ແລະ ສາມາດບັນທຶກລົງໃສ່ ວັດສະດຸອ ື່ນໆ ທີື່
ສາມາດນາອອກສາຍຕເໍ່ ນື່ອງໄດ້ຄກັນ ລວມທັງສຽງປະກອບໃນຜົນງານນັື້ນ.
2. ຜົນງານດ້ານວັນນະກາ ຕົື້ນຕ ມີດັົ່ງນີື້:
2.1. ປັ້ມອ່ານ, ວິທະຍານິພົນ, ແຜ່ນພັບ, ວາລະສານ, ສິື່ງພິມ ແລະ ສິື່ງຂີດຂຽນອື່ນໆ;
2.2. ບົດປາຖະກະຖາ, ບົດຄາເຫັນ, ສູນທອນພົດ, ບົດຄາສອນ, ບົດສອນ ແລະ ບົດເວົື້າອື່ນໆທີື່ ໄດ້
ມີການບັນທຶກ;
2.3. ບົດລະຄອນ, ບົດເລື່ອງ, ບົດກະວີ;
2.4. ໂປຣແກຣມຄອມພິ ວເຕີ ແລະ ການລວບລວມຂໍ້ ມູນ ລວມທັງພາສາຕົື້ນກ າເນີດ (source
code) ແລະ ພາສາວັດຖຸ (object code).
3. ການລວບລວມຜົນງານສິລະປະກາ ຫ ວັນນະກາ ເປັນຕົື້ນ ສາລານຸກົມ, ການລວບລວມບົດປະພັນ
ຫ ການລວບລວມຂໍ້ມູນດ້ວຍການຈັດລຽງ, ການຄັດເລອກ, ການລວບລວມບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີື່
ປະກອບເຂົື້າກັນເປັນການປະດິດຄິດແຕ່ງທາງປັນຍາ.
ຜົນງານໃດໜຶື່ງ ຈະຖວ່າໄດ້ມີການປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶື້ນ ກຕໍ່ເມື່ອໄດ້ບັນທຶກລົງໃນວັດຖຸທຈ
ີື່ ັບບາຍໄດ້.
ມາດຕາ 93 ຜົນງານທີສ
ື່ ບເນອ
ື່ ງຈາກລິຂະສິດ
ຜົນງານທີື່ສບເນື່ອງຈາກລິຂະສິດ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຄກັນກັບຜົນງານຕົື້ນສະບັບໂດຍປາສະຈາກ
ການສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ຕໍ່ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດຕົື້ນສະບັບ ຊຶື່ງເປັນຜົນງານ ທີື່ນາມາເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງຜົນງານ
ສບເນື່ອງ.
ມາດຕາ 94 ສິງື່ ທີບ
ື່ ສ
ໍ່ າມາດປົກປ້ອງເປັນລິຂະສິດ
ສິື່ງທີື່ບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງເປັນລິຂະສິດ ມີດັົ່ງນີ:ື້
1. ຂ່າວປະຈາວັນ ຫ ເຫດການຕົວຈິງທີື່ເກີດຂຶື້ນ ທີື່ມີລັກສະນະເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
2. ຄວາມຄິດ, ຂັື້ນຕອນ, ກາມະວິທີ, ວິທີການປະຕິບັດ ຫ ຫັກການຄະນິດສາດ;
3. ບັນດານິຕິກາຕ່າງໆ, ລະບຽບການປົກຄອງ, ເອກະສານທາງດ້ານຕຸລາການ ແລະ ເອກະສານເຫົົ່ານັື້ນ
ທີື່ແປເປັນທາງການ.

ໝວດທີ 2
ການປົກປ້ອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ມາດຕາ 95 (ປັບປຸງ) ຜູໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປົກປ້ອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປົກປ້ອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ມີດັົ່ງນີ:ື້
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1. ຜູ້ສະແດງ ລວມມີນັກສະແດງ, ນັກຮ້ອງ, ນັກດົນຕີ, ນັກຟ້ອນ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ ທີື່ສະແດງ, ຮ້ອງເພງ,
ເລົົ່າ, ຫ ິື້ນ ໃນຮູບແບບ ຂອງຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ແລະ ວັນນະກ າ ຫ ການສະແດງອອກທາງ
ວັດທະນະທາພື້ນບ້ານ;
2. ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ທີື່ໄດ້ບັນທຶກຄັື້ງທາອິດ ຂອງການສະແດງໃດໜຶື່ງ ຫ ສຽງອື່ນໆ ຫ ການ
ນາສະເໜີບັນດາສຽງອື່ນໆ ທີື່ປະກອບໃນການສະແດງ;
3. ຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ ພາບ ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ ພາບ ທີື່ໄດ້ມີການຮັບສົົ່ງສັ ນຍານສຽງ ຫ
ພາບແລະສຽງ ຜ່ານລະບົບໃຊ້ສາຍ ຫ ບໍ່ໃຊ້ສາຍ ສູ່ສາທາລະນະຊົນ.
ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ທີໄື່ ດ້ຮບ
ັ ການປົກປ້ອງ
ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ທີໄື່ ດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ມີດັົ່ງນີ:ື້
1. ການສະແດງ:
1.1 ການສະແດງຢູູ່ພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດ ຂອງພົນລະເມອງລາວ,ຄົນຕ່າງດ້າວຫຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີື່
ອາໄສຢູູ່ສປປ ລາວ;
1.2 ການສະແດງ ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ;
1.3 ການສະແດງ ທີື່ຖກປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
2. ການບັນທຶກສຽງ:
2.1 ການບັນທຶກສຽງທີື່ຜະລິດ ຢູູ່ພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດຂອງພົນລະເມອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ
ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີື່ອາໄສຢູູ່ ສປປ ລາວ;
2.2 ການບັນທຶກສຽງ ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ຜະລິດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ;
2.3 ການບັນທຶກສຽງ ທີື່ຖກປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນ
ພາຄີ.
3. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ:
3.1. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຢູູ່ພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດຂອງພົນລະເມອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ
ຜູ້ບໍ່ມີສັນຊາດທີື່ອາໄສຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບທີື່ມີສ ານັກງານໃຫຍ່ ຢູູ່
ສປປ ລາວ;
3.2. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ທີື່ສົົ່ງຈາກເຄື່ອງຮັບສົົ່ງສັນຍານ ທີື່ຕັື້ງຢູູ່ ສປປ ລາວ;
3.3. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບທີື່ຖກປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ
ລາວ ເປັນພາຄີີ.
4. ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ແລະ ບໍ່ເຂົື້າລະຫັດ:
4.1. ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ແລະ ບໍ່ເຂົື້າລະຫັດຢູູ່ພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດ
ຂອງພົນລະເມອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີື່ອາໄສຢູູ່ເປັນປະຈາໃນ ສປປ ລາວ;
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4.2. ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ແລະ ບໍ່ເຂົື້າລະຫັດຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູູ່
ສປປ ລາວ;
4.3. ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ແລະ ບໍ່ເຂົື້າລະຫັດ ທີື່ຖກປົກປ້ອງພາຍໃຕ້
ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີີ.
ການສະແດງ, ການບັນທຶກສຽງແລະ ລາຍການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າ
ລະຫັດ ແລະ ບໍ່ເຂົື້າລະຫັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 2, 3 ແລະ 4 ຂອງມາດຕາ
ນີື້ ໂດຍບໍ່ແຕະຕ້ອງ ຕໍ່ຜົນງານທີມ
ື່ ີລິຂະສິດ.

ໝວດທີ 3
ການແຈ້ງ ລິຂະສິດ ຫ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ມາດຕາ 97 ການແຈ້ງ ລິຂະສິດ ຫ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ລິຂະສິດ ຫ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແມ່ນ ສິດທີື່ເກີດຂຶື້ນໂດຍທັນທີ ເມື່ອໄດ້ມີການປະດິດຄິດແຕ່ງ
ຜົນງານນັື້ນຂຶື້ນມາ ໂດຍບໍ່ມີການຈົດທະບຽນ ແຕ່ສາມາດແຈ້ງສິດນັື້ນໄວ້ນາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ເພື່ອເປັນຫັກຖານ ຫ ເປັນຂໍ້ມູນໄວ້ ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີການລະເມີດ ຫ ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.
ມາດຕາ 98 ການບັນທຶກການແຈ້ງ ລິຂະສິດ ຫ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ເມື່ອໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຂແຈ້ງລິຂະສິດ ຫ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດແລ້ວ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ຕ້ອງບັນທຶກການແຈ້ງດັົ່ງກ່າວ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນໃຫ້ ເພ ື່ອເປັນຫ ັກຖານ ຖ້າຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຫາກ
ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂທີໄື່ ດ້ການົດໄວ້. ໃບຢັັ້ງຢືນການແຈ້ງລິຂະສິດ ຫ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ຕ້ອງບົົ່ງບອກຊື່ເຈົື້າຂອງຜົນງານ, ຊື່ຜົນງານ ພ້ອມວັນເດ ອນປີສ້າງຜົນງານ ແຕ່ບໍ່ເປັນການໃຫ້ສິດໃດໆ ແກ່ຜູ້
ແຈ້ງ.

ໝວດທີ 4
ເຈົາື້ ຂອງລິຂະສິດ
ມາດຕາ 99 ເຈົາື້ ຂອງລິຂະສິດ
ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ໃນຜົນງານກ່ຽວກັບການປະພັນ ແມ່ນ ນັກປະພັນ. ເມື່ອມີການສ້າງຜົນງານຮ່ວມກັນ
ກຈະໄດ້ຮັບສິດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງດ້ວຍກັນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢູ່າງອື່ນ.
ໃນກລະນີຜົນງານ ໄດ້ຖກສ້າງຂຶື້ນດ້ວຍການວ່າຈ້າງ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດໃນຜົນງານດັົ່ງກ່າວ ກແມ່ນຜູ້ວ່າ
ຈ້າງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢູ່າງອື່ນ.
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ກາມະສິດຕໍ່ລິຂະສິດ ແລະ ສິດດ້ານເສດຖະກິດ ສາມາດມອບໂອນ ດ້ວຍສັນຍາ ຫ ດ້ວຍການສບທອດ
ມູນມຣະດົກ.
ຜູ້ໄດ້ຮັບສິດໃນລິຂະສິດ ແລະ ສິດດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມສັນຍາ ລວມທັງສັນຍາວ່າຈ້າງແຮງງານເພື່ອສ້າງ
ຜົນງານ ຫ ບັນທຶກສຽງ ກຈະສາມາດນາໃຊ້ສິດເຫົົ່ານັື້ນໄດ້ ໃນນາມຕົນເອງ ແລະ ກຈະມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກສິດ ດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 100 ຜູປ
້ ະກອບສ່ວນໃນຜົນງານການສະແດງ ຫ ຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ
ຜູ້ ປະກອບສ່ ວນ ຢູ່ າງມີ ຫ ົ ວຄິ ດປະດິ ດ ສ້າງ ໃນຜົ ນງານການສະແດງ ຫ ຜົ ນງານດ້ ານຮູ ບເງົ າ ຊຶ ື່ ງມີ
ຜູ້ອານວຍການສ້າງ, ບັນນາທິການ, ຜູ້ຮຽບຮຽງ, ມກ້ອງ, ຜູ້ຄວບຄຸມການສະແດງ, ຜູ້ປະພັນ, ຜູ້ຈັດສາກ, ຜູ້ຄວບ
ຄຸມສຽງ, ຜູ້ຄວບຄຸມແສງ, ຜູ້ອອກແບບສະຖານທີື່ຖ່າຍທ າ, ຜູ້ຈັດການດ້ານເຄ ື່ອງມຖ່າຍທ າ, ຜູ້ຈັດການດ້ານ
ເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ ທີື່ປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຖວ່າເປັນຜູ້ທີື່ໄດ້ມີການປະດິດແຕ່ງຮ່ວມໃນຜົນງານການ
ສະແດງ ຫ ຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ.
ຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນການປະດິດແຕ່ງເຫົົ່ານີື້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການບົົ່ງຊື່ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ໃສ່ໃນຜົນງານທີື່ຕົນເອງ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມສ້າງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ທີື່ບໍ່ໃຫ້ບົົ່ງຊື່ນັື້ນໄດ້.
ເຖິງວ່າໄດ້ການົດໄວ້ໃນວັກ ໜຶື່ງ ຂອງມາດຕານີື້ກຕາມ ໃນກລະນີທີື່ບໍ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນໄວ້ຢູ່າງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ ຜູ້ຮ່ວມປະດິດແຕ່ງເຫົົ່ານີື້ ກຈະບໍ່ມີສິດຄັດຄ້ານ ການຜະລິດຊ້າ, ການແຈກຢາຍ, ການສະແດງ,
ການສ ື່ສານຜົນງານຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍລະບົບສ ື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ, ການອອກອາກາດ ຫ ການສ ື່ສານໃນຮູ ບ
ແບບອື່ນໆ ຫ ການແປເນື້ອໃນຄາເວົື້າ ຫ ການພາກສຽງເຂົື້າໃນຜົນງານ. ເນື້ອໃນຂອງວັກນີື້ ບໍ່ໃຫ້ນາໃຊ້ຕໍ່ຜູ້ສ້າງ
ບົດຮູບເງົາ, ຜູ້ໃຫ້ສຽງປະກອບ ແລະ ຜູ້ສ້າງຜົນງານດ້ານດົນຕີ ເພື່ອປະກອບເຂົື້າໃນຮູບເງົາ ຫ ຕໍ່ຜູ້ອານວຍການ
ສ້າງຮູບເງົາ.
ມາດຕາ 101 ສິດດ້ານຈາລິຍະທາ
ເຖິງວ່າ ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຈະບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົື້າຂອງສິດດ້ານເສດຖະກິດກຕາມ ແຕ່ຜູ້ປະດິດແຕ່ງນັື້ນ ຍັງມີ
ສິດດ້ານຈາລິຍະທາ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ເປີດເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນງານ ຄັື້ງທາອິດ;
2. ອ້າງອີງດ້ວຍເຫດຜົນ:
2.1 ເປັນຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຜົນງານ;
2.2 ມີຊື່ ຂອງຕົນເອງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເວລາມີການນາໃຊ້ ຫ ຈັດພິມຜົນງານດັົ່ງກ່າວ;
2.3 ໃຊ້ນາມແຝງ ຫ ນາມປາກກາ ຫ ຈັດພິມຜົນງານ ໂດຍບໍ່ໃສ່ຊື່ຂອງຕົນ;
2.4 ຄັດຄ້ານການໃສ່ຊື່ຜູ້ອື່ນ ໃນຜົນງານຂອງຕົນ;
2.5 ຄັດຄ້ານການແອບອ້າງນາໃຊ້ຊື່ຂອງຕົນ ໄປໃສ່ຜົນງານອື່ນ ທີື່ຕົນບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ
ຜົນງານທີື່ຜູ້ອື່ນໄດ້ດັດແກ້;
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3. ຄັດຄ້ານການບິດເບອນ, ການຕັດຮອນ, ການດັດແກ້ ຫ ການກະທາອື່ນຕໍ່ຜົນງານຊຶື່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນ
ເສຍຫາຍ ຕກ
ໍ່ ຽດ ຫ ຊື່ສຽງ ຂອງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ.
ຜູ້ທີື່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຜົນງານ ແຕ່ໄດ້ນ າໃຊ້ຊື່ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກຈະມີສິດເຊັົ່ນດຽວກັນຕາມທີື່ ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 3 ຂອງມາດຕານີ.ື້
ສິດໃນການເປີດເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄັື້ງທ າອິດ ເປັນຂອງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຕະຫ ອດຊີວິດເວັື້ນເສຍແຕ່
ຜູ້ກ່ຽວ ຫາກໄດ້ມອບສິດນີື້ຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນນາໃຊ້ຫັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງຕົນ. ສິດທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 2.1, 2.2, 2.3 ແລະ ຂ ໍ້ 3 ຂອງມາດຕານີື້ ຈະສ ບຕໍ່ ໄປຈົນກວ່າສິດດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້
ປະດິດຄິດແຕ່ງສິື້ນສຸດລົງ. ສ່ວນສິດທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 2.4, 2.5 ແລະ ວັກ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ບຸກຄົນທີື່ ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດດັົ່ງກ່າວ ສາມາດນາໃຊ້ສິດນັື້ນ ໂດຍບໍ່ມີການົດເວລາ.
ມາດຕາ 102 ສິດດ້ານເສດຖະກິດ
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດໃນຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ ວັນນະກ າ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ
ໃນການດາເນີນ ຫ ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ດາເນີນການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງຕົນດັົ່ງນີື້:
1. ສະສົມ ທ້ອນໂຮມຜົນງານ;
2. ຜະລິດຊ້າຜົນງານ ບໍ່ວ່າໃນລັກສະນະ ຫ ໃນຮູບແບບໃດກຕາມ ລວມທັງຈລະຈອນແຈກຢາຍສາເນົາ
ຜົນງານດັົ່ງກ່າວ;
3. ແປຜົນງານ;
4. ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຂອງຜົນງານ;
5. ສ ື່ ສານຜົ ນງານ ຕໍ່ ສາທາລະນະຊົ ນ ດ້ ວຍລະບົ ບສ ື່ ສານທີື່ ໃຊ້ ສາຍ ຫ ບ ໍ່ ໃຊ້ ສາຍ ຫ ດ້ ວຍການ
ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຊ້າ ຜົນງານ;
6. ສ ື່ສານຜົນງານການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນດ້ວຍໂທລະໂຄ່ງ ຫ ເຄ ື່ອງສົົ່ງສັນຍານ
ດ້ວຍລະບົບທີື່ຄ້າຍຄກັນ, ດ້ວຍສັນຍານ, ດ້ວຍສຽງ ຫ ພາບ.
ໃນກລະນີ ບໍ່ມີການການົດໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການອະນຸຍາດທີື່ໄດ້ໃຫ້ຕາມຂໍ້ 4 ຂອງມາດຕານີື້ ຈະບໍ່
ຖວ່າເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ບັນທຶກ ດ້ວຍເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ ຫ ພາບ ຕໍ່ຜົນງານການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ.
ສາລັບຜົນງານດ້ານວັນນະກາ ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການດາ
ເນີນ ຫ ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ດາເນີນການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງຕົນດັົ່ງນີ:ື້
1. ເລົົ່າຜົນງານ ຕສ
ໍ່ າທາລະນະຊົນ ດ້ວຍວິທີການ ຫ ຂະບວນການໃດໜຶື່ງ;
2. ສື່ສານຜົນງານ ຕສ
ໍ່ າທາລະນະຊົນ ດ້ວຍການເລົົ່າຄນຜົນງານ ຫດ້ວຍວິທີການສື່ສານອື່ນໃດໜຶື່ງ;
3. ແປການເລົົ່າຄນຜົນງານ.
ສາລັບການສະແດງລະຄອນ, ລະຄອນ-ດົນຕີ ແລະ ຜົນງານດ້ານດົນຕີນັື້ນ ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ ເຈົື້າ
ຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການດາເນີນ ຫ ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ດາເນີນການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜົນງານ
ຂອງຕົນດັົ່ງນີ:ື້
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1. ສະແດງຜົນງານຕໍ່ ສາທາລະນະຊົນ ລວມທັງການສະແດງຜົນງານ ດ້ວຍວິທີການ ຫ ຂະບວນການ
ໃດໜຶື່ງ;
2. ສື່ສານຜົນງານການສະແດງ ຕສ
ໍ່ າທາລະນະຊົນ;
3. ແປຜົນງານການສະແດງ.
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການດາເນີນ ຫ ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ດັດ
ແກ້, ປັບປຸງ ຫ ຈັດລຽງຜົນງານຂອງຕົນດັົ່ງນີ:ື້
1. ດັດແກ້ຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ-ລະຄອນ ແລະ ຜະລິດຊ້າຜົນງານດ້ານສິລະປະກາ ຫ ວັນນະກາ ແລະ
ແຈກຢາຍຜົນງານ ທີື່ໄດ້ດັດແກ້ ຫ ໄດ້ຜະລິດຊ້າ;
2. ສະແດງ ຫ ສື່ສານ ຕສ
ໍ່ າທາລະນະຊົນ ດ້ວຍລະບົບການສື່ສານທີໃື່ ຊ້ສາຍ ຫ ບໍ່ໃຊ້ສາຍ ຫ ຜົນງານ
ທີື່ໄດ້ຮັບການດັດແກ້ ຫ ໄດ້ຜະລິດຊ້າ.
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການດາເນີນ ຫ ການອະນຸຍາດ ຫ ບໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ້:
1. ຜະລິດຊ ້າ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທັງໝົດ ຫ ບາງສ່ວນ ຂອງຜົນງານການບັນທຶກສຽງ,
ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຫ ການລວບລວມຂໍ້ມູນ ຫ ສິື່ງອື່ນໆ;
2. ນາເຂົື້າມາຍັງ ສປປ ລາວ ສາເນົາຜົນງານການບັນທຶກສຽງ ເຖິງວ່າຜູ້ຖສິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຈາໜ່
າຍສາເນົາດັົ່ງກ່າວ ຢູູ່ທ້ອງຕະຫາດແລ້ວກຕາມ;
3. ແຈກຢາຍຜົນງານຕົື້ນສະບັບ ແລະ ສາເນົາການບັນທຶກສຽງແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຄັື້ງທາ
ອິດ ດ້ວຍການຂາຍ, ການໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ ດ້ວຍວິທີການອື່ນ;
4. ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ ໃຫ້ ຢືມ ຕົື້ນສະບັບ ຫ ສ າເນົາຜົນງານດ້ານສຽງ-ພາບ, ຜົນງານການບັນທຶກສຽງ ຫ
ຜົນງານດ້ານດົນຕີທີື່ຢູູ່ໃນຮູບແບບຂອງໂນຣດເພງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ
ດ້ານການຄ້າ;
5. ນ າໃຊ້ ສ ິ ດ ທີື່ ໄ ດ້ ກ ານົ ດ ໄວ້ ໃ ນຂ ໍ້ 4 ຂອງວັ ກ ນີ ື້ ສ າລັ ບ ໂປຣແກຣມຄອມພິ ວ ເຕີ ຫ ຖານຂໍ້ ມູ ນ
ຍົກເວັື້ນໃນກລະນີ ສາເນົາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຫາກບໍ່ແມ່ນເປົັ້າໝາຍຕົື້ນຕຂອງການໃຫ້ເຊົົ່າ.
ການເອົາຕົື້ນສະບັບ ຫ ສາເນົາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີໄປວາງຕະຫ າດດ້ວຍການເຫັນດີຂອງຜູ້ຖ
ສິດ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສິດໃນການໃຫ້ເຊົົ່ານັື້ນ ໝົດໄປ.
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການດາເນີນ ຫ ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ນາ
ເຂົື້າ ຫ ສົົ່ງອອກຜົນງານຕົື້ນສະບັບ ຫ ສາເນົາຜົນງານໃດໜຶື່ງ. ສິດດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດສະກັດກັື້ນການນາເຂົື້າ ຫ
ການສົົ່ງອອກຜົນງານຕົື້ນສະບັບ ຫສາເນົາຜົນງານ ຊຶື່ງໄດ້ມາຢູ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ດ້ວຍການອະນຸຍາດ
ຈາກເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ຫ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ;
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດຜົນງານດ້ານສິລະປະກາ ຫ ວັນນະກາ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນ
ການດາເນີນ ຫ ການອະນຸຍາດໃຫ້:
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1. ດັດແກ້ ຫ ຜະລິດ ຊ ້າຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ ແລະ ສິດ ໃນການແຈກຢາຍຜົນງານດັົ່ງກ່າວ ທີື່ໄດ້ມີ
ການດັດແກ້ ຫ ໄດ້ຜະລິດຊ້າ;
2. ສະແດງ ຫ ສື່ສານຜົນງານທີື່ໄດ້ດັດແກ້ ຫ ຜະລິດຊ້າຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍ
ລະບົບສື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ ຫ ບໍ່ໃຊ້ສາຍ.
ການດັດແກ້ການຜະລິດຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ ໃຫ້ເປັນຮູບແບບດ້ານສິລະປະກາອື່ນ ທີື່ໄດ້ມາຈາກຜົນງານ
ດ້ານສິລະປະກາ ຫ ວັນນະກາໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິດຂອງຜູ້ໃຫ້ອະນຸຍາດຜົນງານການສ້າງຮູບເງົາ ຕ້ອງ
ຂອະນຸຍາດນາເຈົື້າຂອງຜົນງານຕົື້ນສະບັບ.
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ຂອງຜົນງານດ້ານວັນນະກາ, ລະຄອນ, ລະຄອນ-ດົນຕີ, ຜົນງານ
ດ້ານດົນຕີ, ການເຕັື້ນ, ລະຄອນກ ກ, ພາບບ ໍ່ເຄ ື່ອນໄຫວ ຫ ຜົນງານດ້ານສຽງ-ພາບ ລວມທັງຮູບພາບ, ພາບບໍ່
ເຄື່ອນໄຫວ ຫ ຜົນງານດ້ານສຽງ-ພາບອື່ນໆ ຂອງບຸກຄົນ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການດາເນີນ ຫ ການອະນຸຍາດ
ໃຫ້:
1. ສະແດງຜົນງານ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນດ້ວຍວິທີ ການ ຫ ຂະບວນການໃດໜຶື່ງໂດຍສະເພາະ ເມື່ອມີ
ການບັນທຶກສຽງ ເພື່ອສະແດງຜົນງານທີື່ມີລິຂະສິດດ້ວຍວິທີການຖ່າຍທອດສຽງທາງລະບົບດິຈີ
ຕອນ;
2. ສື່ສານຜົນງານຕສ
ໍ່ າທາລະນະຊົນດ້ວຍວີທີການໃດໜຶື່ງ;
3. ແປຜົນງານການສະແດງ.
ມາດຕາ 103 ການລະເມີດສິດດ້ານຈາລິຍະທາແລະສິດດ້ານເສດຖະກິດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫການຈັດຕັື້ງອື່ນບໍ່ສາມາດດາເນີນການໃດໆຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 101
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ. ການດາເນີນການທີື່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈະຖ
ເປັນການລະເມີດສິດດ້ານຈາລິຍະທາຂອງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ການົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອື່ນ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫການຈັດຕັື້ງອື່ນບໍ່ສາມາດດາເນີນການໃດໆຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 102
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ. ການດາເນີນການທີື່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖ
ເປັນການລະເມີດສິດດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ການົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອື່ນ.
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຫ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດມີສິດປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ຈາກການລະ
ເມີດສິດ ດ້ານຈາລິຍະທາ ຫ ດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັົ່ນ ສິດໃນການຮ້ອງຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຈາກ
ຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອື່ນໄດ້ກໍ່ຂຶື້ນ.
ມາດຕາ 104 ລິຂະສິດຕໂໍ່ ປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ການລວບລວມຂມ
ໍ້ ນ
ູ
ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແມ່ນ ຊຸດຄາສັົ່ງ ຫ ສິື່ງໃດໜຶື່ງ ທີື່ນາໄປໃຊ້ກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ເຄື່ອງນັື້ນທາງານ ຫ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຢູ່າງໃດຢູ່າງໜຶື່ງ ບໍ່ວ່າພາສາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຈະມີລັກສະນະໃດກ
ຕາມ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄ ກັນກັ ບຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ ຈະຢູູ່ໃນຮູບແບບພາສາຕົື້ນກ າເນີດ (Source
code) ຫ ພາສາວັດຖຸ (Object code) ກໄດ້.
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ການລວບລວມຂໍ້ມູນ ແມ່ນ ການທ້ອນໂຮມຂໍ້ມູນ ຫ ວັດຖຸອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະອ່ານດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຫ ໃນຮູບ
ແບບອື່ນ ຊຶື່ງເຫດຜົນໃນການຄັດເລອກ ຫ ການຈັດລຽງເນື້ອໃນ ແມ່ນເພື່ອປະກອບເຂົື້າກັນໃຫ້ເປັນການປະດິດ
ແຕ່ງທາງປັນຍາ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄກັນກັບຜົນງານດ້ານວັນນະກາ. ການປົກປ້ອງລິຂະສິດຂອງການລວບ
ລວມຂໍ້ມູນບໍ່ໃຫ້ກວມເອົາຂໍ້ມູນ ຫ ວັດຖຸນັື້ນເອງ ແລະ ບໍ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ຕລ
ໍ່ ິຂະສິດຂອງຂໍ້ມູນ ຫ ວັດຖຸນັື້ນ.
ມາດຕາ 105 ຜົນງານທີໄື່ ດ້ມາຈາກຜົນງານດ້ານ ສິລະປະກາ ຫ ວັນນະກາພນ
ື້ ເມອງ
ຜົນງານທີື່ໄດ້ມາຈາກຜົນງານດ້ານສິລະປະກາ ຫ ວັນນະກາພື້ນເມອງ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງລິຂະສິດ
ໂດຍບ ໍ່ແຕະຕ້ອງສິດຂອງຜູ້ອ ື່ນ ໃນການສ້າງຜົນງານຕົື້ນສະບັບ ຈາກຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ ວັນນະກ າພື້ ນ
ເມອງອັນດຽວກັນ ແລະ ໃນການສບຕໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຜົນງານດ້ານສິລະປະກາ ຫ ວັນນະກາ ພື້ນ
ເມອງດັົ່ງກ່າວ.
ການສະສົມຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ ວັນນະກ າພ ື້ນເມ ອງ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງລິ ຂະສິດ ໂດຍບໍ່
ແຕະຕ້ອງສິດຂອງຜູ້ອື່ນ ໃນການສະສົມຜົນງານ ທີຄ
ື່ ້າຍຄກັນ ຫ ສບຕໍ່ບອກເລົົ່າເລື່ອງ ຫ ຜະລິດຊ້າ, ປັບປູ່ຽນ ຫ
ຂາຍຜົນງານພື້ນເມອງ ຢູູ່ໃນການສະສົມດັົ່ງກ່າວ.

ໝວດທີ 5
ເຈົາື້ ຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ມາດຕາ 106 ເຈົາື້ ຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ເຈົື້າຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ຜູ້ສະແດງ;
2. ຜູຜ
້ ະລິດການບັນທຶກສຽງ;
3. ຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ.
ມາດຕາ 107 ສິດດ້ານຈາລິຍະທາຂອງຜູສ
້ ະແດງ
ໂດຍບໍ່ຂຶື້ນກັບສິດດ້ານເສດຖະກິດຂອງຜູ້ສະແດງ ເຖິງວ່າຫັງຈາກຜູ້ສະແດງໄດ້ໂອນສິດດັົ່ງກ່າວແລ້ວກ
ຕາມ ໂດຍອີງໃສ່ການສະແດງສົດ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫ ການສະແດງທີື່ມີການບັນທຶກສຽງ, ຜູ້ກ່ຽວຍັງມີສິດ ທີື່ຈະອ້າງ
ເຖິງສິດໃນການສະແດງຂອງຕົນ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ບໍ່ສາມາດບົົ່ງຊື່ຜູ້ສະແດງໄດ້ ແລະ ຄັດຄ້ານການບິດເບອນ, ການ
ຕັດຮອນ ຫ ການດັດແກ້ອ ື່ນຕໍ່ການສະແດງຂອງຕົນ ຊຶື່ງຈະສ້າງຄວາມເສ ື່ອມເສຍຕ ໍ່ກຽດ ແລະ ຊື່ສຽງ ຂອງຜູ້
ສະແດງ.
ພາຍຫັງຜູ້ສະແດງໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ສິດດ້ານຈາລິຍະທ າຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກ ຈະຮັກສາໄວ້ຈົນກວ່າສິດດ້ານ
ເສດຖະກິດຈະສິື້ນສຸດລົງ ແລະ ຜູ້ ສ ບທອດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກ ຈະສາມາດນ າໃຊ້ ໄດ້ ຖ້າຫາກຜູ້ກ່ຽວບໍ່ ໄດ້ມອບສິດ
ດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຄົນອື່ນ.
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ມາດຕາ 108 ສິດດ້ານເສດຖະກິດຂອງຜູສ
້ ະແດງ
ຜູ້ສະແດງ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການກະທາ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ການສະແດງສົດ:
1.1. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ການສື່ສານການສະແດງສົດ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ, ເວັື້ນເສຍແຕ່
ການສະແດງນັື້ນໄດ້ມີການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບແລ້ວ;
1.2. ການບັນທຶກ ການສະແດງສົດ.
2. ການຜະລິດຊ້າການສະແດງ ທີື່ໄດ້ບັນທຶກສຽງ ທັງທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ ດ້ວຍລັກສະນະ ຫ ຮູບ
ແບບໃດໜຶື່ງ;
3. ການເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົື້າເຖິງການສະແດງທີື່ໄດ້ບັນທຶກສຽງສະບັບຕົື້ນ ຫ ສະບັບສາ
ເນົາ ໂດຍຜ່ານການຂາຍ ຫ ໂອນກ າມະສິດ ແຕ່ ສ ິ ດດັົ່ງກ່າວບໍ່ ກວມເອົາການຂາຍ ຫ ການໂອນ
ກາມະສິດ ຕໍ່ການສະແດງທີື່ເປັນສະບັບຕົື້ນ ແລະ ສະບັບສາເນົາອັນດຽວກັນ ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ຂາຍຢູ່າງ
ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫ ໄດ້ຖກໂອນຕາມການອະນຸຍາດຂອງຜູ້ສະແດງ;
4. ການໃຫ້ເຊົົ່າ ສະບັບຕົື້ນ ແລະ ສະບັບສາເນົາຂອງການສະແດງ ທີໄື່ ດ້ບັນທຶກສຽງ ແກ່ສາທາລະນະຊົນ
ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ເຖິງວ່າຜູ້ ສະແດງໄດ້ແຈກຢາຍ ຫ ອະນຸຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍ ການ
ບັນທຶກສຽງ ແລ້ວກຕາມ;
5. ການເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົື້າເຖິງການສະແດງທີື່ໄດ້ບັນທຶກສຽງ ໂດຍຜ່ານລະບົບສື່ສານ
ທີື່ໃຊ້ສາຍ ຫ ບໍ່ໃຊ້ສາຍ ຈາກສະຖານທີື່ ແລະ ໃນເວລາທີື່ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເລອກເອົາເອງໄດ້;
6. ການໂອນສິດ ກ່ຽວກັບຜົນງານການສະແດງຂອງຕົນຢູ່າງເສລີ ດ້ວຍສັນຍາ ຫ ການສ ບທອດມູນ
ມຣະດົກ.
ມາດຕາ 109 ສິດຂອງຜູຜ
້ ະລິດການບັນທຶກສຽງ
ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການກະທາ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ການຜະລິດຊ້າການບັນທຶກສຽງ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ດ້ວຍລັກສະນະ ຫ ຮູບແບບໃດໜຶື່ງ;
2. ການເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບັນທຶກສຽງ ສະບັບຕົື້ນ ຫ ສະບັບສາເນົາ ໂດຍ
ຜ່ານການຂາຍ ຫ ໂອນກາມະສິດ ແຕ່ສິດດັົ່ງກ່າວບໍ່ກວມເອົາການຂາຍ ຫ ການໂອນກາມະສິດ ຕໍ່
ການບັນທຶກສຽງ ທີື່ ເ ປັນ ສະບັບຕົື້ນ ແລະ ສະບັບສ າເນົາ ອັ ນ ດຽວກັ ນ ພາຍຫ ັງ ທີື່ ໄດ້ຂາຍຢູ່ າ ງ
ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫ ໄດ້ໂອນຕາມການອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ;
3. ການໃຫ້ເຊົົ່າ ສະບັບຕົື້ນ ແລະ ສະບັບສາເນົາ ຂອງການບັນທຶກສຽງ ແກ່ສາທາລະນະຊົນ ເພື່ອຜົນ
ປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ເຖິງວ່າຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ໄດ້ແຈກຢາຍ ຫ ອະນຸຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍ
ການບັນທຶກສຽງ ແລ້ວກຕາມ;
4. ການເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບັນທຶກສຽງ ໂດຍຜ່ານລະບົບສື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ
ຫ ບໍ່ໃຊ້ສາຍ ຈາກສະຖານທີື່ ແລະ ໃນເວລາທີສ
ື່ າທາລະນະຊົນສາມາດເລອກເອົາເອງໄດ້;
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5. ການໂອນສິດ ກ່ຽວກັບການບັນທຶກສຽງ ຂອງຕົນຢູ່າງເສລີ ດ້ວຍສັນຍາ ຫ ການສ ບທອດມູນ
ມຣະດົກ.
ມາດຕາ 110 ສິດຂອງຜູສ
້ ະແດງ ແລະ ຜູຜ
້ ະລິດການບັນທຶກສຽງ ໃນການໄດ້ຮບ
ັ ຄ່າຕອບແທນ
ຜູ້ສະແດງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຢູ່າງເໝາະສົມຄັື້ງດຽວ ສາລັບການ
ນາໃຊ້ການບັນທຶກສຽງ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທີື່ໄດ້ນາອອກເຜີຍແຜ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ ກ່ຽວກັບ
ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ ການສື່ສານໃດໜຶື່ງ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ. ການບັນທຶກສຽງ ທີື່ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້
ໂດຍຜ່ານລະບົບສື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ ຫ ບໍ່ໃຊ້ສາຍ ຈາກສະຖານທີື່ ແລະ ໃນເວລາທີື່ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເລອກ
ເອົາເອງໄດ້ ຈະຖວ່າເປັນການເຜີຍແຜ່ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ.
ສາລັບຄ່າຕອບແທນນັື້ນແມ່ນຂຶື້ນກັບການຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ສະແດງກັບຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ.
ມາດຕາ 111 (ປັບປຸງ) ສິດຂອງຜູກ
້ ະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ
ຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ດາເນີນການຕ່າງໆ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ການບັນທຶກ ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຂອງຕົນ;
2. ການຜະລິດຊ້າ ການບັນທຶກຂອງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຂອງຕົນ;
3. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຊ້າ ຂອງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ດ້ວຍລະບົບສື່ສານທີບ
ື່ ໍ່ໃຊ້ສາຍ;
4. ການສື່ສານ ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນທາງໂທລະພາບ;
5. ການໂອນສິດ ຕໍ່ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຂອງຕົນຢູ່າງເສລີ ດ້ວຍສັນຍາ ຫ ການສບທອດມູນ
ມຣະດົກ.
ສ າລັ ບຄ່ າຕອບແທນນັ ື້ ນ ແມ່ ນຂຶ ື້ ນກັ ບການຕົ ກລົ ງ ລະຫວ່ າງຜູ ້ ຜ ະລິ ດການບັ ນທຶ ກສຽງ ແລະ ຜູ້
ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ.
ມາດຕາ 112 ການລະເມີດສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ຂ ໍ້ບັນຍັດ ທີື່ໄດ້ ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 103 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ສາມາດປະຕິບັດຄ ກັນກັບສິ ດ
ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ລິ ຂ ະສິ ດ ຂອງຜູ ້ ສ ະແດງ, ຜູ້ ຜ ະລິ ດ ການບັ ນ ທຶ ກ ສຽງ-ພາບ, ຜູ ້ ກ ະຈາຍສຽງ-ແຜ່ ພ າບ ແລະ
ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 107, 108, 109, 110 ແລະ 111 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີ.ື້
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ໝວດທີ 6
ອາຍຸການປົກປ້ອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ມາດຕາ 113 ອາຍຸການປົກປ້ອງລິຂະສິດ
ອາຍຸການປົກປ້ອງລິຂະສິດ ໃຫ້ນັບແຕ່ວັນປະດິດຄິດແຕ່ງຜົນງານຂຶື້ນ ແລະ ສບຕໍ່ໄປຈົນຮອດວັນສຸດ
ທ້າຍ ຂອງປີປະຕິທິນ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ຫ້າສິບປີ ຫັງຈາກວັນເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ ໃນກລະນີ ທີື່ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ມີຫາຍຄົນ
ຮ່ວມກັນ ແມ່ນ ຫ້າສິບປີ ຫັງຈາກວັນເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ຮ່ວມປະດິດຄິດແຕ່ງຜູ້ສຸດທ້າຍ, ເວັື້ນເສຍແຕ່
ໄດ້ການົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອື່ນ;
2. ຫ້າສິບປີ

ນັບແຕ່ວັນທີື່ຜົນງານໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່

ຢູ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເປັນຕົື້ນໄປສາລັບ

ຜົນງານທີື່ໃຊ້ນາມແຝງ ຫ ນາມປາກກາ, ແຕ່ອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້
ໃນຂໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີື້ ຖ້າຫາກວ່າ:
2.1 ນາມແຝງ ຫ ນາມປາກກາໄດ້ຖກນາໃຊ້ ໂດຍຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຊຶື່ງຮູ້ແນ່ນອນວ່າແມ່ນຜູ້ກ່ຽວ
ເອງ;
2.2 ເຈົື້າຂອງຜົນງານ ທີື່ໃຊ້ນາມແຝງ ຫ ນາມປາກກາ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົນເອງ ໃນໄລຍະທີື່ໄດ້ການົດ
ໄວ້ນັື້ນ.
3. ຫ້າສິບປີນັບແຕ່ວັນທີຜ
ື່ ົນງານໄດ້ຖກເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນຄັື້ງທາອິດ ສາລັບຜົນງານທາງດ້ານ
ຮູບເງົາ ໂດຍການເຫັນດີຂອງເຈົື້າຂອງຜົນງານ, ແຕ່ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຜົນງານນັື້ນ ພາຍ
ໃນໄລຍະເວລາ ຫ້າສິບປີ ນັບແຕ່ວັນທີສ
ື່ ້າງຜົນງານ ອາຍຸການປົກປ້ອງ ແມ່ນ ຫ້າສິບປີ ນັບແຕ່ວັນ
ທີື່ສ້າງຜົນງານດັົ່ງກ່າວ;
4. ຊາວຫ້າປີ ນັບແຕ່ວັນສ້າງຜົນງານ ສາລັບສິລະປະປັບໃຊ້ ແລະ ຮູບຖ່າຍ.
ໃນກລະນີທີື່ມີສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ຫ ສັນຍາ ທີື່ໄດ້ຮ່ວມເຊັນນາກັນ ອາຍຸການປົກ
ປ້ອງລິຂະສິດແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ຫ ສັນຍານັື້ນ.
ມາດຕາ 114 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການປົກປ້ອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ອາຍຸການປົກປ້ອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ມີດັົ່ງນີ:ື້
1. ຫ້າສິບປີ ນັບແຕ່ວັນມີການສະແດງເປັນຕົື້ນໄປ ສາລັບຜູ້ສະແດງ ຊຶື່ງການສະແດງນັື້ນໄດ້ບັນທຶກສຽງ
ແລະ ຈະສິື້ນສຸດລົງພາຍໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງປີປະຕິທິນ;
2. ຫ້າສິບປີນັບແຕ່ວັນມີການບັນທຶກສຽງ ຄັື້ງທາອິດເປັນຕົື້ນໄປສາລັບຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ແລະ
ຈະສິື້ນສຸດລົງພາຍໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງປີປະຕິທິນ ຊຶື່ງການບັນທຶກສຽງນັື້ນໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ ຫ ໃນ
ກລະນີ ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຜົນງານນັື້ນ ໃນໄລຍະຫ້າສິບປີຈາກວັນບັນທຶກສຽງ, ອາຍຸການປົກ
ປ້ອງການບັນທຶກສຽງນັື້ນ ຈະສິື້ນສຸດລົງພາຍໃນວັນສຸດທ້າຍ ຂອງປີປະຕິທິນຂອງປີທີຫ້າສິບ ຊຶື່ງໄດ້
ມີການບັນທຶກສຽງແລ້ວ;
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3. ຫ້າສິບປີ ນັບແຕ່ວັນກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບສາລັບຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງແຜ່ພາບ ແລະ ຈະສິື້ນສຸດລົງໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງປີປະຕິທິນ ຂອງປີທີ ຫ້າສິບ ຊຶື່ງລາຍການໄດ້ ມີ
ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຄັື້ງທາອິດແລ້ວ.

ໝວດທີ 7
ການຈາກັດ ແລະ ພັນທະ ຕລ
ໍ່ ຂ
ິ ະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ມາດຕາ 115 (ປັບປຸງ) ການກະທາ ທີສ
ື່ ອດຄ່ອງກັບການນາໃຊ້ທເີື່ ໝາະສົມ
ການກະທາ ທີື່ສາມາດດາເນີນການໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຈົື້າຂອງຜົນງານເຫັນດີ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ
ຄ່າຕອບແທນ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ການອ້າງອີງຜົນງານ ທີື່ໄດ້ເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະຊົນແລ້ວ ຊຶື່ງສອດຄ່ອງກັບ ການນາໃຊ້ທີື່ເໝາະສົມ
ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງການອ້າງອີງນັື້ນ ບໍ່ເໜອຈາກເຫດຜົນທີື່ໄດ້ຊີື້ແຈງ ໃນຈຸດປະສົງ ລວມທັງການ
ອ້າງອີງໃນໜັງສພິມ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆ ໃນຮູບແບບການສະຫຸບຂ່າວ;
2. ການໃຊ້ປະໂຫຍດ ຂອງຜົນງານດ້ານສິລະປະກາ ຫວັນນະກາ ຢູ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອປະກອບໃສ່ສິື່ງພິມ
, ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ ການບັນທຶກສຽງ ຫ ພາບເພື່ອການສິດສອນຫ ການຄົື້ນຄວ້າວິທະ
ຍາສາດແຕ່ການນາໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ໃຫ້ຂັດກັບທານຽມປະຕິບັດ;
3. ການຜະລິດຊ ້າ ຮູບພາບຂອງຜົນງານດ້ານວິຈິດສິນ, ພາບຖ່າຍ ແລະ ຜົນງານ ດ້ານສິລະປະອ ື່ນໆ
ແລະ ຜົນງານດ້ານສິລະປະປັບໃຊ້ ດ້ວຍການຖ່າຍຮູບ ຫ ການຖ່າຍຮູບເງົາແຕ່ຜົນງານດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງ
ໄດ້ຖ ກເຜີຍແຜ່, ຖ ກນ າສະເໜີສູ່ສາທາລະນະຊົນຫ ສ ື່ສານຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນໄດ້ຮູ້ກ່ອນແລ້ວ ຊຶື່ງ
ການຜະລິດຊ້າດັົ່ງກ່າວ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີື່ສຸດ ຕໍ່ຜົນງານດ້ານການຖ່າຍຮູບ ຫ ການຖ່າຍຮູບເງົາ
ແລະ ບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງ ຂອງຜົນງານດ້ານການຖ່າຍຮູບ ຫ ການຖ່າຍຮູບເງົາ;
4. ການແປຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ ເປັນຕົວໜັງສ ນູນ ຫ ເປັນຕົວໜັງສ ອ ື່ນໆ ສ າລັບຄົນພິການທາງ
ສາຍຕາ;
5. ການຜະລິດຊ້າໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຊຶື່ງເກີດຂຶື້ນໃນໄລຍະການນາໃຊ້ປົກກະຕິ ຂອງໂປຣແກຣມ
ຄອມພິວເຕີ ແຕ່ການນ າໃຊ້ໂປຣແກຣມນັື້ນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເງ ື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດ
ຈາກເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ;
6. ການຜະລິດຊ້າຜົນງານ ທີື່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນສື່ີ ເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອສາຮອງ ຫ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ຫ
ເພື່ອປູ່ຽນແທນຜົນງານ ທີື່ໄດ້ມາຢູ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີື່ສູນຫາຍ, ຖກທາລາຍ ຫ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.
ໃນການນ າໃຊ້ຜົນງານ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ແລະ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ຕ້ອງໄດ້ບົົ່ງບອກທີື່ມາ
ແລະ ຊື່ຂອງເຈົື້າຂອງຜົນງານ.
ການກະທາທີື່ສາມາດດາເນີນການໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຈົື້າຂອງຜົນງານເຫັນດີ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ
ຄ່າຕອບແທນ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການນາໃຊ້ທີື່ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງບົົ່ງບອກທີື່ມາຂອງການຜະລິດຊ້າ ບົດ
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ຄວາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການເມອງ ຫ ສາສະໜາ ໂດຍສື່, ດ້ວຍການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ ການ
ສື່ສານຕໍ່ສາທາລະນະຊົນດ້ວຍການໃຊ້ສາຍທີື່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນໜັງສພິມ ຫ ວາລະສານ.
ຜົນງານດ້ານສິລະປະກາ ຫ ວັນນະກາ ທີື່ໄດ້ເຫັນ ຫ ໄດ້ຍິນໃນເຫດການກາລັງເກີດຂຶື້ນ ສາມາດຜະລິດ
ຊ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນໄດ້ ເພື່ອລາຍງານເຫດການດັົ່ງກ່າວ ດ້ວຍການຖ່າຍຮູບ, ການຖ່າຍຮູບເງົາ,
ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ ການສື່ສານຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍການໃຊ້ສາຍ.
ການກະທາເທິງນີື້ຕ້ອງບໍ່ຂັດກັບການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດປົກກະຕິຂອງຜົນງານ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ສ້າງ
ຜົນເສຍຫາຍຢູ່າງບໍ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜູ້ຖສິດ.
ການຈະກ ານົດວ່າ ການນ າໃຊ້ໃດໜຶື່ງ ເປັນການນ າໃຊ້ທີື່ເໝາະສົມ ຫ ບ ໍ່ນັື້ນ ຕ້ອງອີງຕາມສະພາບ
ການຕົວຈິງ ຊຶື່ງໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ການການົດໃນມາດຕານີື້ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ສາລັບ:
1. ການຜະລິດຊ້າ ຂອງຜົນງານດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກາ ລວມທັງການສ້າງຜົນງານ ດັົ່ງກ່າວ;
2. ການຜະລິດຊ້າ ດ້ວຍການຫີກບັນດາມາດຕະການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ໃຊ້ປົກປ້ອງລິຂະສິດ ຫ
ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຫ ຖອນ ຫ ດັດແປງ ຂໍ້ມູນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິດ ໂດຍບໍ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດ.
ມາດຕາ 116 ການຈາກັດ ແລະ ການຍົກເວັນ
ື້ ຕສ
ໍ່ ດ
ິ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ການຈາກັດ ແລະ ການຍົກເວັື້ນຕໍ່ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ມີດັົ່ງດຽວກັນກັບການຈ າກັດ ແລະ ການ
ຍົກເວັື້ນຕໍ່ລິຂະສິດ.
ມາດຕາ 117 ພັນທະ ຂອງເຈົາື້ ຂອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ພັນທະຂອງເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 63
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.

ໝວດທີ 8
ອົງການຈັດຕັງື້ ລິຂະສິດແບບລວມໝູ່
ມາດຕາ 118 (ປັບປຸງ) ອົງການຈັດຕັງື້ ລິຂະສິດແບບລວມໝູ່
ອົງການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິ ດທີື່
ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນຕາມການຕົກລົງໃນກຸ່ມຂອງບັນດາເຈົື້າຂອງຜົນງານ, ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ, ເຈົື້າຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິ
ຂະສິດ ເພື່ອດາເນີນກິດຈະກາຕ່າງໆໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍເພື່ອປົກປ້ອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິ
ຂະສິດຂອງຕົນ ແລະ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
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ມາດຕາ 119 (ປັບປຸງ) ພາລະບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັງື້ ລິຂະສິດແບບລວມໝູ່
ອົງການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດ ແບບລວມໝູ່ມີພາລະບົດບາດ ດັົ່ງນີື້:
1. ຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໃນນາມເຈົື້າຂອງຜົນງານ, ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ, ເຈົື້າ
ຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ເຈລະຈາການໃຫ້ອະນຸຍາດນາໃຊ້, ເກັບຄ່າຕອບແທນໃນນາມຂອງ
ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ, ແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍຄ່າລິຂະສິດ, ຄ່າຕອບແທນ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດອື່ນທີື່
ເປັນວັດຖຸ ຊຶື່ງໄດ້ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ນາໃຊ້ສິດເຫົົ່ານັື້ນ;
2. ປົກປ້ອງສິ ດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ ານກົ ດໝາຍຂອງສະມາຊິກ ລວມທັງເປັ ນຕົ ວແທນໃຫ້
ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ເທິງນີື້ ໃນການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການດາເນີນຄະດີໃນນາມຂອງ
ບຸກຄົນເຫົົ່ານັື້ນ.
ມາດຕາ 120 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່
ອົງການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີື້:
1. ສ້າງກິດຈະກາທີື່ສົົ່ງເສີມການປະດິດຄິດແຕ່ງ ແລະ ກິດຈະກາອື່ນ ທາງສັງຄົມ;
2. ຮ່ວມມກັບອົງການຈັດຕັື້ງທັງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ພົວພັນຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນໃນວຽກງານປົກ
ປ້ອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ;
3. ເຮັດບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແບບລວມໝູ່ ຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
4. ມີສິດ ແລະ ພັນທະອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ.ື້

ພາກທີ VI
ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທີບ
ື່ ໍ່ເປັນທາ
ໝວດທີ 1
ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ
ມາດຕາ 121 ການລະເມີດສິດຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ການລະເມີດສິດຊັບສິນອຸດສາຫະກາແມ່ນການກະທາໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 56
ຫາ 62 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງສິດຊັບສິນອຸດສາຫະກາ.
ການກະທາທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນວັກ ໜຶື່ງເທິງນີື້ ຈະບໍ່ຖວ່າເປັນການລະເມີດສິດຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ໃນ
ກລະນີ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ສິດທີື່ຮ້ອງຂເອົານັື້ນ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຍ້ອນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໃນການປົກປ້ອງ;
2. ອາຍຸການປົກປ້ອງ ຫ ສິດນັື້ນໄດ້ໝົດ ຫ ສິື້ນສຸດແລ້ວ;
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3. ໃນກລະນີທີື່ຕ້ອງມີການອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ, ເຈົື້າຂອງໄດ້ອະນຸຍາດ ຫ ມີການໃຫ້ອະນຸຍາດຕາມ
ຄາສັົ່ງແລ້ວ ສາລັບສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 64 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີື້;
4. ການນາໃຊ້ບັນດາສິື່ງປະດິດ ທີື່ປະກອບເປັນສິດທິບັດໃນລາເຮອ, ເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ື່ອງຍົກ, ໜ່ວຍເກຍ
ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນອື່ນ ຢູູ່ເທິງລາເຮອ ຂອງຕ່າງປະເທດ, ເມື່ອເຮອດັົ່ງກ່າວເຂົື້າມານ່ານນ້າ ຂອງ
ສປປ ລາວ ເປັນການຊົົ່ວຄາວ ຫ ໂດຍສຸກເສີນໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ສິື່ງປະດິດດັົ່ງກ່າວຖກນາໃຊ້ໃນ
ປະເທດນີື້ສະເພາະສາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮອພຽງຢູ່າງດຽວ;
5. ການນ າໃຊ້ສິື່ງປະດິດຕ່າງໆ ທີື່ປະກອບເປັນສິດທິບັດ ໃນການສ້າງ ຫ ການຂັບເຄ ື່ອນເຮ ອບິນ ຫ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ, ເມື່ອເຮອບິນ ຫ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ຂອງຕ່າງປະເທດ ຫ ອຸປະກອນຂອງ
ເຮອບິນ ຫ ຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກດັົ່ງກ່າວເຫ ົົ່ານັື້ນ ເຂົື້າມາ ສປປ ລາວ ເປັນການຊົົ່ວຄາວ ຫ
ໂດຍສຸກເສີນ;
6. ຂໍ້ຈາກັດ ຫ ຂໍ້ຍົກເວັື້ນ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ມາດຕາ 122 (ປັບປຸງ) ການລະເມີດສິດໃນພັນພດໃໝ່
ການລະເມີດສິດໃນພັນພດໃໝ່ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ດາເນີນການກະທາໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ໂດຍບໍ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງສິດໃນພັນພດ ທີື່ຍັງຢູູ່ໃນໄລຍະການປົກປ້ອງ;
2. ດາເນີນການກະທ າໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ຂອງວັກນີື້ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າ
ຂອງສິດ ແຕ່ບ ໍ່ຈ່າຍຄ່າຕອບແທນໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງການອະນຸຍາດ ຫ ລະເມີ ດ
ເງື່ອນໄຂໃດໜຶື່ງຂອງການອະນຸຍາດ;
3. ນາໃຊ້ຊື່ພັນພດ ກັບພັນພດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີຊື່ພັນພດຄກັນ ຫ ຄ້າຍຄກັນກັບຊື່ພັນພດໃໝ່
ທີື່ຢູູ່ໃນກຸ່ມດຽວກັນ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ;
4. ນາໃຊ້ຊື່ທີື່ຖກຮັບຮອງແລ້ວ ກັບພັນພດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການກະທາທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຈະບໍ່ຖວ່າເປັນການລະເມີດສິດ
ໃນພັນພດ ໃນກລະນີ ດັົ່ງນີື້:
1. ການກະທາ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມຄາສັົ່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 91 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີື້;
2. ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດໃນສ່ວນຂະຫຍາຍພັນ ຫ ຜົນເກັບກ່ຽວສິື້ນສຸດລົງຕາມ ມາດຕາ 87
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;ື້
3. ການກະທາ ເປັນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈາກັດ ເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດດັົ່ງທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 91ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;ື້
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4. ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພດ ຖກສານຕັດສິນໃຫ້ເປັນໂມຄະຕາມ ມາດຕາ 89 ຂອງກົດໝາຍສະ
ບັບນີື້ ແລະ ໃນເວລາສິື້ນສຸດການອຸທອນ;
5. ການຍົກເລີກສິດ ຕາມ ມາດຕາ 90 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.ື້
ມາດຕາ 123 ການລະເມີດລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
ການລະເມີດລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ດາເນີນການກະທາໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 103ຫ 112 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້;
2. ຫົບຫີກຈາກມາດຕະການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ນາໃຊ້ໂດຍຜູ້ສະແດງ ຫ ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກ
ສຽງ ໃນການນາໃຊ້ສິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ທີື່ຈາກັດການກະທາທີື່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ສະແດງ ຫ
ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມກົດໝາຍ ໃນການສະແດງ ຫ ການ
ບັນທຶກການສະແດງ;
3. ກະທາໂດຍເຈດຕະນາ ຫ ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ການກະທານັື້ນ ຈະພາໃຫ້ເກີດການລະເມີດລິຂະສິດ ຫ
ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໃນກລະນີ ດັົ່ງນີື້:
3.1. ຖອນ ຫ ດັດແປງ ຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງສິດທາງເອເລັກໂຕນິກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3.2. ແຈກຢາຍ, ນາເຂົື້າເພື່ອແຈກຢາຍ, ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ, ສື່ສານ ຫ ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ
ຊົນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ສະແດງ, ສາເນົາການສະແດງ ຫ ບັນທຶກສຽງ ໂດຍທີື່ຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນ
ການຄຸ້ມຄອງສິດທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຖກຖອນ ຫ ດັດແປງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
4. ບັ ນ ທຶ ກ ຫ ເຜີ ຍ ແຜ່ ລ າຍການຜ່ າ ນສັ ນ ຍານດາວທຽມ ທີື່ ເ ຂົ ື້ າ ລະຫັ ດ ຫ ບໍ່ ເ ຂົ ື້ າ ລະຫັ ດ ເພື່ ອ
ຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຜູ້ຈາໜ່າຍທີື່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການແຂ່ງຂັນທີບ
ື່ ເໍ່ ປັນທາ
ມາດຕາ 124 ການແຂ່ງຂັນທີບ
ື່ ເໍ່ ປັນທາ
ການແຂ່ງຂັນ ທີື່ຂັດກັບທານຽມປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສຸດຈະລິດ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກາ ຫ ການຄ້າ
ຖວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນທີື່ບໍ່ເປັນທາ.
ການກະທາທີື່ຖວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນທີື່ບໍ່ເປັນທາ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເກອດຫ້າມ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ນ າໃຊ້ທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ ຫ ຊ ື່ຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການຜະລິດ ຫ ຜູ້ຄ້າຂາຍ ໂດຍທາງກົງ ຫ
ທາງອ້ອມ ແບບບໍ່ຖກຕ້ອງ;
2. ສ້າງຄວາມສັບສົນ ດ້ວຍວິທີການໃດໜຶື່ງ ກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດ , ສິນຄ້າ ຫ ກິດຈະກ າທາງດ້ານ
ອຸດສາຫະກາ ຫ ການຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງ;
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3. ກ່າວຫາໂດຍບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງເພື່ອທາລາຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖຂອງວິສາຫະກິດ, ສິນຄ້າ ຫ ກິດຈະກາ
ທາງດ້ານອຸດສາຫະກາ ຫ ການຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງ;
4. ໃຊ້ສິື່ງຊີື້ບອກຫ ກ່າວຫາຊຶື່ງພາໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າໃຈຜິດຕໍ່ປະເພດ, ຂະບວນການຜະລິດ, ຄຸນ
ລັກສະນະ, ຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ ຫ ປະລິມານຂອງສິນຄ້າ.
ມາດຕາ 125 ສິນຄ້າທີປ
ື່ ອມແປງເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ສິນຄ້າທີື່ປອມແປງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນສິນຄ້າໃດໜຶື່ງ ລວມທັງການຫຸ້ມຫໍ່ທີື່ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍການ
ຄ້າທີື່ຄກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫ ທີື່ບໍ່ສາມາດຈາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລັກສະນະສະເພາະກັບເຄື່ອງໝາຍການ
ຄ້າ ທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢູ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ຈະຖວ່າເປັນການລະເມີດສິດຂອງເຈົື້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້ າ
ດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້.
ການສ້າງ, ການຂາຍ, ການສະເໜີຂາຍ, ການໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ, ການສົົ່ງອອກ ຫ ການນ າເຂົື້າ
ສິນຄ້າທີື່ປອມແປງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຖວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ.ື້
ມາດຕາ 126 ສິນຄ້າທີລ
ື່ ະເມີດລິຂະສິດ
ສິນຄ້າທີື່ລະເມີດລິຂະສິດ ແມ່ນ ສິນຄ້າໃດໜຶື່ງ ທີື່ສາເນົາຜົນງານທີື່ມີລິຂະສິດ ຫ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະ
ສິດ ຊຶື່ງການສາເນົາດັົ່ງກ່າວ:
1. ເຮັດຂຶື້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກຜູ້ຖສິດ ຫ ຈາກຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່າງຖກຕ້ອງຈາກເຈົື້າ
ຂອງສິດ ໃນປະເທດທີື່ມີການຜະລິດສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ;
2. ເຮັດຂຶື້ນໂດຍກົງ ຫ ທາງອ້ອມ ຈາກຜົນງານໃດໜຶື່ງ ລວມທັງການໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອບັນທຶກ
ສຽງ-ພາບ ຂອງຜົນງານທາງດ້ານຮູບເງົາ ຢູູ່ໃນໂຮງຮູບເງົາ.
ການຜະລິດ, ການຂາຍ, ການສະເໜີຂາຍ, ການໂຄສະນາ, ການຕະຫາດ, ການສົົ່ງອອກ ຫ ການນາເຂົື້າ
ສິນຄ້າທີື່ລະເມີດລິຂະສິດ ຖວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ.ື້

ພາກທີ VII
ການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງ, ການດາເນີນຄະດີ ແລະ ການນາໃຊ້ມາດຕະການ
ໝວດທີ 1
ຮູບການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງ
ມາດຕາ 127 ຮູບການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດດາເນີນດ້ວຍຮູບການໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີື້:
1. ການປະນີປະນອມ;
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2. ການໄກ່ເກ່ຍ;
3. ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;
4. ການແກ້ໄຂໂດຍອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ;
5. ການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ;
6. ການແກ້ໄຂທີື່ມີລັກສະນະສາກົນ.
ມາດຕາ 128 ການປະນີປະນອມ
ຄູ່ກລະນີ ສາມາດປະນີປະນອມກັນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ການຕົກລົງຈາກການປະນີປະນອມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການຂອງການເຮັດສັນຍາ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ.
ມາດຕາ 129 ການໄກ່ເກ່ຍ
ຄູ່ກລະນີ ສາມາດເລອກເອົາຮູບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 130 (ປັບປຸງ) ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ
ຄູ່ກ ລະນີ ສາມາດສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາເພ ື່ອແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.
ຂ ໍ້ ຂ ັ ດແຍ່ ງທີ ື່ ນ າມາແກ້ ໄຂທາງດ້ ານບ ລິ ຫານ ແມ່ ນ ຂ ໍ້ ຂ ັ ດແຍ່ ງ ກ່ ຽວກັ ບ ການຈົ ດທະບຽນຊັ ບສິ ນ
ອຸດສາຫະກາ, ພັນພດໃໝ່ ແລະ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ.
ສາລັບວິທີການ ແລະ ຂັື້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບລິຫານ ໄດ້ການົດໄວ້
ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 131 ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານກ່ຽວກັບຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມຊາຍແດນ
ຄູ່ກລະນີ ສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະການພາສີ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມຊາຍແດນ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.
ຂັື້ນຕອນການແກ້ ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບ ສິ ນທາງປັນຍາ ຕາມຊາຍແດນ ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 132 ການແກ້ໄຂໂດຍອົງການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຄູ່ກລະນີ ສາມາດຮ້ອງຂຕໍ່ອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ທຸກເວລາ ເພື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ່ງກ່ ຽວກັ ບຊັ ບສິ ນທາງປັ ນຍາ ໂດຍສອດຄ່ ອງກັ ບກົ ດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການແກ້ ໄຂຂ ໍ້ ຂັ ດແຍ່ງທາງດ້ ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ມາດຕາ 133 ການຮ້ອງຟ້ອງຕສ
ໍ່ ານປະຊາຊົນ
ຄູ່ກລະນີ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນເພື່ອຕັດສີນຄະດີກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 134 ການແກ້ໄຂທີມ
ື່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະສາກົນ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີື່ມີລັກສະນະສາກົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ
ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ໝວດທີ 2
ການດາເນີນຄະດີ ແລະ ການນາໃຊ້ມາດຕະການ
ມາດຕາ 135 ການດາເນີນຄະດີກຽ່ ວກັບການລະເມີດສິດຕຊ
ໍ່ ບ
ັ ສິນທາງປັນຍາ
ຜູ້ຖກເສຍຫາຍຈາກການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຕົນ ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ ເພື່ອ
ດາເນີນຄະດີຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດາເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 136 (ປັບປຸງ) ຜູຖ
້ ກເສຍຫາຍ
ຜູ້ຖກເສຍຫາຍໃນຄວາມໝາຍຂອງ ມາດຕາ 135 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ແມ່ນເຈົື້າຂອງຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ, ສະຫະພັນ ຫ ສະມາຄົມ ທີື່ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກາ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັື້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່ ຫ ຜູ້ອື່ນໆທີື່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 137 ສິດອານາດຂອງສານປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດຕຊ
ໍ່ ບ
ັ ສິນທາງປັນຍາ
ສານປະຊາຊົນ ມີສິດອານາດຕັດສິນຄະດີ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມຂັື້ນຕອນ
ທີໄື່ ດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດາເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມ
ແຕ່ລະກລະນີ.
ມາດຕາ 138 ຫກ
ັ ຖານພິເສດສາລັບການດາເນີນຄະດີກຽ່ ວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ
ໃນການດາເນີນຄະດີຕໍ່ການລະເມີດສິດທິບັດ ກ່ຽວກັບກາມະວິທີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຊຶື່ງ
ບຸກຄົນອື່ນທີື່ບໍ່ແມ່ນເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ຜະລິດຕະພັນອັນດຽວກັນ
ຈະຖວ່າຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກກາມະວິທີ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ເວັື້ນເສຍແຕ່ ມີຫັກຖານກົງກັນຂ້າມ ແຕ່
ໃນການສະໜອງຫ ັກຖານກົງກັນຂ້າມດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ ໃຫ້ແຕະຕ້ອງເຖິງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າໃນການປົກປ້ອງ
ຄວາມລັບດ້ານການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດຂອງຈາເລີຍ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີຊື່ ໃນຜົນງານທາງວັນນະກ າ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຖວ່າເປັນເຈົື້າ
ຂອງຜົນງານນັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີຫັກຖານກົງກັນຂ້າມ ແລະ ມີສິດໃນການດາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ. ເນື້ອໃນຂອງ
ວັກນີື້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ລວມທັງກລະນີທີື່ຊື່ໃນຜົນງານເປັນນາມປາກກາ ຊຶື່ງບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສອັນໃດ ກ່ຽວກັບຊື່
ແທ້ຂອງເຈົື້າຂອງຜົນງານ.

60

ໃນກລະນີ ທີື່ຜົນງານບໍ່ໄດ້ບົົ່ງບອກຊື່ ແລະ ບໍ່ໃສ່ນາມປາກກາ, ນອກຈາກຜູ້ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນວັກ ສອງ
ຂອງມາດຕານີື້, ຜູ້ເຜີຍແຜ່ທີື່ມຊ
ີ ື່ໃນຜົນງານ ຈະຖວ່າເປັນຕົວແທນຂອງເຈົື້າຂອງຜົນງານ ແລະ ຈະມີສິດປົກປ້ອງ
ແລະ ນາໃຊ້ສິດຂອງເຈົື້າຂອງເວັື້ນເສຍແຕ່ມີຫັກຖານກົງກັນຂ້າມ. ການການົດໃນວັກນີື້ຈະບໍ່ນາໃຊ້ ໃນເວລາເຈົື້າ
ຂອງຜົນງານເປີດເຜີຍຊື່ແທ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດໃນການເປັນເຈົື້າຂອງຜົນງານດັົ່ງກ່າວຂອງຕົນ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີຊື່ໃນຜົນງານຮູບເງົາ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ເປັນເຈົື້າຂອງຜົນງານ
ແລະມີສິດດາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ລະເມີດເວັື້ນເສຍແຕ່ມີຫັກຖານກົງກັນຂ້າມ.
ໃນກລະນີ ທີື່ຝູ່າຍໃດໜຶື່ງຫາກສະເໜີຫັກຖານທີື່ພຽງພ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງຂອງຕົນແລະ ຫັກຖານ
ນັື້ນແມ່ນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງຄາຮ້ອງຟ້ອງ ທີື່ຍັງຢູູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຄູ່ກລະນີ, ສານປະຊາຊົນມີສິດສັົ່ງໃຫ້
ຄູ່ກລະນີດັົ່ງກ່າວ ສະໜອງຫັກຖານ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ໃນກລະນີ
ທີື່ຄູ່ກ ລະນີດັົ່ງກ່າວ ຫາກມີເຈດຕະນາປະຕິ ເສດການສະໜອງຂໍ້ມູນທີື່ຈ າເປັນໂດຍບ ໍ່ມີເຫດຜົນພາຍໃນເວລາທີື່
ສານປະຊາຊົນກ ານົດໃຫ້ ຫ ຂັດຂວາງຢູ່າງແຮງ ຂັື້ນຕອນການນ າໃຊ້ສິດ , ສານປະຊາຊົນສາມາດຕັດສີ ນຄະດີ
ດັົ່ງກ່າວ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີື່ໄດ້ສະເໜີລວມທັງຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຄາອ້າງຂອງຄູ່ກລະນີ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບ
ຈາກການປະຕິເສດຂໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຄູ່ກລະນີ ໄດ້ຊີື້ແຈງຄາອ້າງ ຫ ຫັກຖານ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ອ້າງວ່າການກະທາທີື່ເປັນການລະເມີດ ຫ ການແຂ່ງຂັນທີື່ບໍ່ເປັນ
ທາໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນໃນ ມາດຕາ 121 ວັກ ສອງຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຕ້ອງພິສູດການກ່າວອ້າງດັົ່ງກ່າວ. ຂໍ້
ບັນຍັດນີື້ ແມ່ນໃຫ້ນ າໃຊ້ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການກະທ າທີື່ເປັນການລະເມີດສິດໃນພັນພ ດ, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຫ ການລະເມີດອື່ນ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ.ື້
ການລະເມີດສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຈະຖກການົດບົນຫັກຖານທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິື່ງທີື່ຖກອ້າງ
ວ່າລະເມີດນັື້ນ ກວມເອົາ ຫ ນາໃຊ້ ແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດທີື່ອ້າງວ່າຖກ
ລະເມີດເທົົ່ານັື້ນ. ການລະເມີດຈະບ ໍ່ຕົກໄປດ້ວຍການເພີື່ມອົງປະກອບໃນສິື່ງທີື່ຖ ກອ້າງວ່າລະເມີດ ຫ ການມີຂໍ້
ຮຽກຮ້ອງໃນສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດທີື່ບໍ່ໄດ້ຖກລະເມີດ. ໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ທີື່ອ້າງວ່າມີການລະເມີດເຄື່ອງໝ
າຍການຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍລວມໝູ່ ຫ ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງນັື້ນ ໂຈດຕ້ອງນາສິື່ງຕໍ່ໄປນີື້ ມາສະເໜີ:
1. ເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ມີຮູບຊົງ, ການອອກສຽງ ຫ ຄວາມໝາຍ ຄ້າຍຄກັນ;
2. ເຄື່ອງໝາຍກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫ ການບລິການແບບດຽວກັນ, ຄ້າຍຄກັນ ຫ ພົວພັນກັນ;
3. ການນ າໃຊ້ ເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ວ່າ ຈະສ້າງຄວາມສັບສົນ ຫ ຫ ອກລວງຜູ້
ບ ລິໂພກ ກ່ຽວກັບທີື່ມາ, ການອຸປະຖ າ ຫ ຄຸນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ຫ ການບ ລິການ ຫ ຊີື້ບອກໂດຍບໍ່ມີມູນ
ຄວາມຈິງວ່າ ມີການພົວພັນລະຫວ່ າງ ສິນຄ້າ ຫ ການບ ລິການ ຂອງໂຈດກັບສິນຄ້າ ຫ ການບ ລິການຂອງ
ຈາເລີຍ.
ມາດຕາ 139 (ປັບປຸງ) ການເປັນໂມຄະ ແລະ ການຍົກເລີກຫ ລົບລ້າງ
ພາຍຫັງໄດ້ຮັບຄາຕັດສີນທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດ ຂອງສານປະຊາຊົນທີື່ບອກວ່າສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ
, ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຫ ການປົກປ້ອງພັນພດເປັນ
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ໂມຄະແລ້ວ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຍົກເລີກ ຫ ລົບລ້າງຊັບສິນທາງປັນຍາດັົ່ງກ່າວ. ສາລັບ
ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດນັື້ນຄາຕັດສີນດັົ່ງກ່າວຕ້ອງການົດລະອຽດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດໃນສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິ
ບັດ ທີຖ
ື່ ກຕັດສີນວ່າເປັນໂມຄະ.
ມາດຕາ 140 ການແກ້ໄຂທາງແພ່ງ
ໃນການດາເນີນຄະດີ ໂຈດສາມາດຮ້ອງຂໃຫ້ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາ ດັົ່ງນີື້:
1. ໃຫ້ຈາເລີຍ ຢຸດເຊົາການລະເມີດ;
2. ໃຫ້ໂຈະການແຈ້ງພາສີ;
3. ໃຫ້ຍຶດສິນຄ້າທີື່ລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອ ສະກັດກັື້ນການນາເອົາສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວເຂົື້າສູ່
ວົງຈອນການຄ້າ ລວມທັງສິນຄ້າທີື່ລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີື່ນ າເຂົື້າເພື່ອສົົ່ງອອກຕໍ່ໃນ
ທັນທີ ພາຍຫັງສິື້ນສຸດການແຈ້ງພາສີ;
4. ອອກຄາຕັດສີນບອກວ່າມີການລະເມີດ;
5. ໃຫ້ຈາເລີຍໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຢູ່າງເໝາະສົມ;
6. ໃຫ້ຈາເລີຍທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ລວມທັງຄ່າວ່າຄວາມຂອງຕົນ;
7. ໃຫ້ທາລາຍ ແລະ ກາຈັດສິນຄ້າທີື່ຖກຕັດສີນວ່າມີການລະເມີດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົື້າສູ່ວົງຈອນການຄ້າ;
8. ໃຫ້ກາຈັດວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນ ທີື່ນາໃຊ້ເຂົື້າໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ທີື່ລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງ
ປັນຍາເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຜະລິດອີກເທື່ອໃໝ່.
ໃນການພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງຂ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 7 ແລະ 8 ເທິງນີື້ ສານປະຊາຊົນ ຕ້ອງຊັົ່ງຊາ
ຄວາມເໝາະສົ ມ ລະຫວ່າງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການລະເມີ ດ ແລະ ການແກ້ ໄຂ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ບຸກຄົນທີສາມ.
ສາລັບສິນຄ້າປອມແປງເຄື່ອງໝາຍການຄ້ານັື້ນ ການນາເອົາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ສ້າງຂຶື້ນໂດຍບໍ່ຖກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍອອກພຽງຢູ່າງດຽວ ເປັນການບໍ່ພຽງພ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສິນຄ້າເຂົື້າສູ່ວົງຈອນ ການຄ້າ ຫ ສົົ່ງອອກຄນ.
ມາດຕາ 141 ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ສານປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ການົດຄ່າໃຊ້ແທນ ຢູ່າງພຽງພໃຫ້ໂຈດ ຕາມຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ
ເພື່ອສະກັດກັື້ນບໍ່ໃຫ້ຈາເລີຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລະເມີດ, ນອກຈາກນີື້ ສານປະຊາຊົນ ກຍັງສາມາດ
ສັົ່ງໃຫ້ຈ່າຍຜົນກາໄລ ແລະ ຄ່າໃຊ້ແທນ ເຖິງວ່າຈາເລີຍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລະເມີດຊັບສິນທາງປັ ນຍາ
ແຕ່ຮູ້ ຫ ມີເຫດຜົນທີື່ຈະຮູ້ວ່າເປັນການລະເມີດ.
ມາດຕາ 142 ສິດໃນການຮັບຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ
ເມື່ອມີການລະເມີ ດທີື່ຮ້າຍແຮງ ໂຈດສາມາດຂໃຫ້ສານສັົ່ງໃຫ້ຈ າເລີຍ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ຕົນກ່ຽວກັ ບ
ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍສິນຄ້າ ຫ ການບລິການ ທີື່ລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງວົງຈອນການແຈກຢາຍ.
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ມາດຕາ 143 ການໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຈາເລີຍ
ຈາເລີຍ ສາມາດຮ້ອງຂໃຫ້ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາໃຫ້ໂຈດທີື່ໄດ້ດາເນີນມາດຕະການ ແລະ ສວຍໃຊ້
ຂັື້ນຕອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງໂຈດ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕົນ ຈາກການສວຍໃຊ້ສິດດັົ່ງກ່າວ ລວມທັງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າວ່າຄວາມຂອງທະນາຍຄວາມຕົນ.
ມາດຕາ 144 ມາດຕະການຊົວ
ົ່ ຄາວ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ມີສິດຮ້ອງຂ ໃຫ້ສານປະຊາຊົນ ພິຈາລະນາອອກມາດຕະການ
ຊົົ່ວຄາວ ແບບມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນການເພື່ອ:
1. ສະກັດກັື້ນການລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ;
2. ສະກັດກັື້ນການນ າເອົາສິນຄ້າທີື່ລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊ ັບສິນທາງປັນຍາເຂົື້າສູ່ວົງຈອນການຄ້າລວມທັງ
ສິນຄ້ານາເຂົື້າໃນທັນທີ ພາຍຫັງສິື້ນສຸດການແຈ້ງພາສີ;
3. ຮັກສາຫັກຖານ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດທີື່ຖກກ່າວອ້າງ.
ມາດຕາ 145 ເງອ
ື່ ນໄຂການຮ້ອງຂມາດຕະການຊົວ
ົ່ ຄາວ
ການຮ້ອງຂມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້:
1. ຫັກຖານ ທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອໃຫ້ສານປະຊາຊົນເຊື່ອວ່າ ຜູ້ຍື່ນຄາຮ້ອງເປັນຜູ້ຖສິດ ແລະ ສິດຂອງ
ຕົນ ຖກລະເມີດ ແລະ ການລະເມີດໃກ້ຈະເກີດຂຶື້ນ;
2. ເງິນຄ້າປະກັນທີື່ພຽງພ ຫ ສິື່ງຄ້າປະກັນອື່ນທີື່ມີມູນຄ່າທຽບເທົົ່າ ເພື່ອປົກປ້ອງຈາເລີຍ ແລະ ສະກັດ
ກັື້ນການສວຍໃຊ້ສິດ;
3. ຂໍ້ມູນທີື່ຈາເປັນ ແລະ ສາມາດຈາແນກສິນຄ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເພື່ອໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທີື່ປະຕິບັດມາດຕະການ
ຊົົ່ວຄາວ.
ມາດຕາ 146 ມາດຕະການຊົວ
ົ່ ຄາວໂດຍບມ
ໍ່ ກ
ີ ານແຈ້ງຈາເລີຍ
ໂຈດສາມາດຮ້ອງຂ ໃຫ້ສານປະຊາຊົນ ອອກມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ ໂດຍບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຈ າເລີຍ
ຊາບ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ ໂດຍສະເພາະອາດຈະມີຄວາມຊັກຊ້າ ຊຶື່ງຈະສົົ່ງຜົນເສຍຫາຍທີື່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ
ໄດ້ຕໍ່ຕົນ ຫ ເຫັນວ່າຫັກຖານກາລັງຖກທາລາຍ.
ພາຍຫ ັງໄດ້ນ າໃຊ້ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວ ສານປະຊາຊົນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຝູ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຊາບໃນ
ທັນທີ. ສານປະຊາຊົນຕ້ອງພິຈາລະຈາຄ ນ ແລະ ໃຫ້ສິດແກ່ຈ າເລີຍ ໃນການຊີື້ແຈງຕາມຄ າຮ້ອງຂ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ
ແລ້ວພິຈາລະນາຕັດສີນພາຍໃນເວລາທີື່ເໝາະສົມວ່າ ມາດຕະການຊົົ່ວຄາວດັົ່ງກ່າວ ຄວນຖກປູ່ຽນແປງ, ຍົກເລີກ
ຫ ໃຫ້ປະຕິບັດ.
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ມາດຕາ 147 ການພິຈາລະນາຄນມາດຕະການຊົວ
ົ່ ຄາວ
ອີງ ຕາມຄາຮ້ອງຂຂອງຈາເລີຍ ສານປະຊາຊົນ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ການຍົກເລີກ ຫ ການຢຸດເຊົາມາດ
ຕະການຊົົ່ວຄາວທີື່ນາໃຊ້ຕາມ ມາດຕາ 144 ແລະ 145 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຖ້າບໍ່ມີການພິຈາລະນາຕັດ
ສີນໃນເນື້ອຄະດີ ພາຍໃນເວລາທີື່ສານປະຊາຊົນໄດ້ການົດ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍຊາວວັນລັດຖະການ ຫ ສາມ ສິບ
ເອັດວັນປະຕິທິນ ແລ້ວແຕ່ເວລາໃດຈະດົນກວ່າ .
ໃນກລະນີ ທີື່ມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ ຖກຍົກເລີກ ຫ ຢຸດເຊົາ ຍ້ອນການກະທາ ຫ ບໍ່ກະທາຂອງໂຈດ ຫ
ພາຍຫ ັງໄດ້ຕັດສີນວ່າ ບ ໍ່ມີການລະເມີດ ຫ ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາແລ້ວ ສານ
ປະຊາຊົນກມີສິດພິຈາລະນາຕັດສີ ນ ໃຫ້ໂຈດໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເໝາະສົມທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການນ າໃຊ້ມາດ
ຕະການດັົ່ງກ່າວ ແກ່ຈາເລີຍ ຕາມການຮ້ອງຂຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ມາດຕາ 148 (ປັບປຸງ) ການກະທາຜິດທາງອາຍາຕຊ
ໍ່ ບ
ັ ສິນທາງປັນຍາ
ການກະທາຜິດທາງອາຍາຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນການລະເມີດ ມາດຕາ 121, 122, 123, 124,
125 ແລະ/ຫ ມາດຕາ 126 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ໂດຍເຈດຕະນາ.

ພາກທີVIII
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ກວດກາ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມ
້ ຄອງ
ມາດຕາ 149 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນທົົ່ວ
ປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົື້າການປະສານ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົື້ນ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ, ກະສິກາ ແລະ ປູ່າ
ໄມ້, ຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການເງິນ ແລະ
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ;
2. ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;
3. ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.

64

ມາດຕາ 150 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີສິດ ແລະ
ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ຄົື້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານແລະ ໂຄງການ
ລະອຽດ ແລ້ວຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ;
3. ອອກລະບຽບການ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າສັົ່ງ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ;
4. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສານຶກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
5. ຊີື້ນາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ;
6. ຈົດທະບຽນ ແລະ ໃຫ້ການບລິການວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
7. ອອກ ຫ ລົບລ້າງໃບຢັັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ຫ
ຖອນໃບອະນຸຍາດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ ທີື່ດາເນີນການບລິການທາງດ້ານ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ;
8. ແກ້ໄຂຄາສະເໜີ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານບລິຫານກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ;
9. ສ້າງຕັື້ງ ຄະນະກາມະການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
10. ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ;
11. ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດ
ຕັື້ງຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
12. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບສາກົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
13. ສະຫຸບ, ລາຍງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຕໍ່ລັດຖະບານຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;
14. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 151 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ,
ນະຄອນຫວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ,ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
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2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງຈິດສານຶກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
3. ໃຫ້ການບລິການວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
4. ສະເໜີສ້າງຕັື້ງ ຄະນະກາມະການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
5. ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາພະແນກການອື່ນ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ;
6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
7. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັື້ນເທິງ;
8. ສະຫຸບ, ລາຍງານ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;
9. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 152 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມອງ, ເທດສະບານ,ນະຄອນ
ໃນການຄຸ ້ ມຄອງວຽກງານຊັ ບສິ ນທາງປັ ນຍາ ຫ້ ອງການວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີ ເມ ອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີື້:
1. ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
2. ເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສານຶກ, ສຶກສາອົບຮົມ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ;
3. ໃຫ້ການບລິການວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
4. ສະເໜີສ້າງຕັື້ງ ຄະນະກາມະການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
5. ປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ;
6. ຕິດຕາມ, ກວດກາແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
7. ສະຫ ຸບ ແລະລາຍງານ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕໍ່ ພະແນກວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີີ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢູ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ;
8. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 153 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ື່ ທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ປະສານສົມທົບ
ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
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ມາດຕາ 154 (ປັບປຸງ) ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ ສາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີຮ
ື່ ບ
ັ ຜິດຊອບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຫ້າມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີພຶດຕິກາ ດັົ່ງນີ:ື້
1. ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະລະໜ້າທີື່;
2. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທາ ຫ ລາອຽງຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັງື້ ;
3. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກເຈົື້າຂອງ;
4. ສວຍໃຊ້ຕາແໜ່ງ, ໜ້າທີື່, ສິດອານາດ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ຫ ຍາດພີນ
ື່ ້ອງ;
5. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາ
ມາດຕາ 155 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ອົງການກວດກາ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນຊຶື່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.ື້
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກຊຶື່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັື້ນແຂວງ, ອົງການກວດສອບ
ແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ,ອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັື້ນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງ
ການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສື່ມວນຊົນ.
ມາດຕາ 156 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງອົງການກວດກາ
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ກວດກາການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 157 ຮູບການການກວດກາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ການກວດກາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ດາເນີນດ້ວຍສາມຮູບການດັົ່ງນີ:ື້
1. ການກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາ ທີື່ດາເນີນຕາມແຜນການຢູ່າງເປັນປະຈາແລະ
ມີການົດເວລາອັນແນ່ນອນ.
ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າ
ເປັນ ຊຶື່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖກກວດກາຊາບລ່ວງໜ້າ.
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ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນ ຊຶື່ງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖກກວດກາຊາບ
ລ່ວງໜ້າ.
ມາດຕາ 158 (ປັບປຸງ)ການກວດກາດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມຊາຍແດນ
ເພື່ອສະກັດກັື້ນການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຈົື້າໜ້າທີື່ພາສີ ປະຈາດ່ານຊາຍແດນ ມີສິດໂດຍໜ້ າທີື່
(ex-officio) ໃນການກວດກາສິນຄ້າທີື່ສົົ່ງອອກ, ນາເຂົື້າ, ຍຶດ ແລະ ກັກສິນຄ້າທີື່ລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ລິ
ຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 159ການກວດກາຂອງອົງການອນ
ື່
ອົງການອື່ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ກວດກາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຊຶື່ງ
ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ພາກທີ IX
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜມ
ູ້ ຜ
ີ ົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ູ້ລະເມີດ
ມາດຕາ 160 ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
ູ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ ມີຜ ົນງານດີເດັົ່ນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍສະບັ ບນີື້
ເປັນຕົື້ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ຫ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບ
ການ.
ມາດຕາ 161 ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ປ
ູ້ ະດິດສ້າງຫ ຜູປ
້ ະດິດຄິດແຕ່ງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີຜົນງານໃນການປະດິດສ້າງ ຫ ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຈະໄດ້ຮັບການ
ຍ້ອງຍ, ລາງວັນ ຫ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 162 ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
ູ້ ະເມີດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີລ
ື່ ະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຈະຖກສຶກສາອົບຮົມ ຫ ກ່າວເຕອນ,
ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ແລະ/ຫ ລົງໂທດທາງອາຍາຕາມແຕ່ລະກລະນີ ເບົາ ຫ ໜັກ.
ມາດຕາ 163 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຫ ກ່າວເຕອນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີື້ເ ປັນຄັື້ງທ າອິດ ໂດຍບ ໍ່ເຈດຕະນາ
ແລະ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ມີມູນຄ່າຕ່າກວ່າ 500.000ກີບ ຈະຖກສຶກສາອົບຮົມ ຫ ກ່າວເຕອນ.
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ມາດຕາ 164 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການທາງວິໄນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີື່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີື້ ເປັນຕົື້ນ ຂໍ້ຫ້າມ ຊຶື່ງບໍ່ເປັນການກະທາຜິດ
ທາງອາຍາ ຈະຖກລົງວິໄນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 165 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາໂດຍເຈດຕະນາ ຫ
ດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງເປັນຄັື້ງທີສອງ ຊຶື່ງບໍ່ເປັນການກະທາຜິດທາງອາຍາຈະຖກປັບໃໝ ໜຶື່ງສ່ວຍຮ້ອຍຂອງ
ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີື່ໄດ້ກໍ່ຂຶື້ນ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ລະເມີດເປັນຄັື້ງທີສອງ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫ ເປັນອາຈິນ ຈະຖກ
ປັບໃໝ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີື່ໄດ້ກໍ່ຂຶື້ນໃນການລະເມີດແຕ່ລະຄັື້ງ.
ມາດຕາ 166 ມາດຕະການທາງແພ່ງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບ ນີື້ ຊຶື່ງໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ອື່ນ
ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີື່ຕນ
ົ ໄດ້ກໍ່ຂຶື້ນ.
ມາດຕາ 167 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນ ຫາກລະເມີດສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນຕົື້ນ ປອມແປງ, ຕົວະຍົວະຫອກລວງ,
ແຂ່ງຂັນທີື່ບໍ່ເປັນທ າ ຊຶື່ງກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ, ຜະລິດ, ຂາຍສິນຄ້າປອມ ຫ ປອມແປງເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າ ຫ ລະເມີດລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະລະເມີດລະບຽບການອະນຸຍາດການປົກປ້ອງຊັບ
ສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່ຈະຖກລົງໂທດຕາມກລະນີເບົາ ຫ ໜັກ.
ມາດຕາ 168 ມາດຕະການໂທດເພີມ
ື່
ນອກຈາກໂທດຕົື້ນຕ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 167 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຜູ້ກະທາຜິດອາດຈະໄດ້
ຮັບໂທດເພີື່ມເຊັົ່ນໂຈະ, ຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນກິດຈະການ, ຮິບສິນຄ້າ, ຊັບສິນ ແລະ ພາຫະນະອຸປະກອນ ທີື່
ພົວພັນກັບການກະທາຜິດ ຕາມການຕັດສີນຂອງສານ.

ພາກທີ X
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 169 ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະ
ບັບນີ.ື້
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ມາດຕາ 170 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີື້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ
ຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີື້ປູ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ01/ສພຊ, ວັນທີ 20
ທັນວາ 2011.
ຂໍ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີື້ ລ້ວນແຕ່ຖກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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