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ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

ສະພາແຫ່ງຊາດ               ເລກທີ 38 / ສພຊ 

            ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017 
 

ກົດໝາຍ 
ວາ່ດ້ວຍຊບັສິນທາງປັນຍາ 

(ສະບບັປບັປງຸ) 
 

ພາກທີ I  

ບດົບັນຍັດທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 (ປບັປງຸ) ຈດຸປະສງົ 
ກົດໝາຍສະບັບນີື້ກ ານົດ ຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ 

ແລະ ການປົກປ້ອງສິດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ການປະດິດ

ຄິດແຕ່ງ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຖ່າຍທອດ 
ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງເຈົື້າຂອງຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລັດ, ສັງຄົມແນໃສ່ສົົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມອາດ

ສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫ າດຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຊ ື່ອມ

ໂຍງກັບພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ຫັນປະ

ເທດເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ. 
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ມາດຕາ 2 ຊບັສນິທາງປນັຍາ  
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນ ຜົນງານທີື່ໄດ້ມາຈາກສະຕິປັນຍາຂອງມະນຸດ ຊຶື່ງເປັນຜູ້ປະດິດສ້າງ 

ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶື້ນມາ.  

ມາດຕາ 3 (ປບັປງຸ) ການອະທບິາຍຄ າສບັ  
ຄ າສັບທີື່ນ າໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີື້: 

1. ສດິຕ ໍ່ຊບັສນິທາງປນັຍາ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ກ່ຽວກັບ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

2. ຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ ໝາຍເຖິງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າ, ຫັດຖະກ າ, 

ກະສິກ າ, ການປະມົງ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ; 

3. ສດິທາງດາ້ນຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ ໝາຍເຖິງສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ

ກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; 

4. ສດິທບິດັ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນທີື່ເປັນທາງການຈາກການຈັດຕັື້ງລັດ ເພ ື່ອປົກປ້ອງ
ການປະດິດສ້າງທີື່ໃໝ່, ມີຂັື້ນຕອນການປະດິດສ້າງ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົື້າສູ່ການຜະລິດ
ອຸດສາຫະກ າໄດ;້ 

5. ການປະດດິສາ້ງ ໝາຍເຖິງ ການນ າໃຊ້ວິທີການທາງດ້ານເຕັກນິກເພ ື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນ 
ຫ   ກ າມະວິທີການຜະລິດໃໝ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໃດໜຶື່ງ; 

6. ອະນສຸດິທບິດັ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນທີື່ເປັນທາງການຈາກການຈັດຕັື້ງລັດ ເພ ື່ອປົກ
ປ້ອງສິື່ງປະດິດ; 

7. ສິື່ງປະດດິ ໝາຍເຖິງ ຜົນງານການປະດິດໃໝ່ ທີື່ໄດ້ຈາກການປັບປຸງ ທາງດ້ານເຕັກນິກ 
ດ້ວຍການນ າໃຊ້ເຕັກນິກ ທີື່ບ ໍ່ສູງຄ ການປະດິດສ້າງ ເພ ື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ຫ   ກ າມະ
ວິທີການຜະລິດໃໝ່; 

8. ແບບອດຸສາຫະກ າ ໝາຍເຖິງຮບູແບບ ຫ   ຮູບຮ່າງ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີື່ສ້າງຂຶື້ນ ຊຶື່ງ
ປະກອບດ້ວຍຮູບຮ່າງ, ລວດລາຍ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

9. ເຄ ື່ອງໝາຍ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາລັກໃດໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍສັນຍາລັກລວມກັນ ທີື່ສາມາດຈ າແນກ
ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ ທີື່ແຕກຕ່າງ

ຈາກສັນຍາລັກຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງອ ື່ນ; 
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10. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ ໝາຍເຖິງເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 9 ຂອງມາດຕານີື້ ເພ ື່ອນ າ
ໃຊ້ກັບສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ທັງເປັນການຈ າແນກ ລະຫວ່າງ ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ
ນີື້ ກັບສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການອ ື່ນ; 

11. ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝູ ່ໝາຍເຖິງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ນ າໃຊ້ຮ່ວມກັນໂດຍວິສາຫະກິດ ໃນ
ກຸ່ມດຽວກັນ ຫ   ໂດຍສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ, ສະຫະກອນ, ອົງການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ ຂອງ

ລັດ ຫ   ເອກະຊົນ ຫ   ກຸ່ມບຸກຄົນ; 

12. ເຄ ື່ອງໝາຍຮບັຮອງ ໝາຍເຖິງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ເຈົື້າຂອງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ບຸກຄົນ, 

ນິຕິບຸກຄົນຫ   ການຈັດຕັື້ງອ ື່ນ ນ າໃຊ້ກັບສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ

ຫ   ການຈັດຕັື້ງນັື້ນ ເພ ື່ອຢັັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະ ທີື່ພົວພັນເຖິງທີື່ມາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ວິທີການ

ຜະລິດສິນຄ້າ ຫ   ວິທີການໃຫ້ການບ ລິການ, ຊະນິດ, ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫ   ຄຸນ

ລັກສະນະອ ື່ນຂອງສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ; 

13. ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມຊີ ື່ສຽງ ໝາຍເຖິງ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ຮັບຮູ້ກັນໂດຍທົົ່ວໄປຢູ່າງກວ້າງ
ຂວາງລວມທັງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ມີການຮັບຮູ້ຈາກຜົນຂອງການສົົ່ງເສີມເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າດັົ່ງກ່າວຢູູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປລາວ; 

14. ວງົຈອນລວມ ໝາຍເຖິງ ຜະລດິຕະພັນສ າເລັດຮູບ ຫ   ເຄິື່ງສ າເລັດຮູບ ຊຶື່ງສ່ວນປະກອບ
ຕ່າງໆ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້ການໄດ້ ແລະ ສ່ວນເຊ ື່ອມຕ ໍ່ບາງສ່ວນ 
ຫ   ທັງໝົດ ຖ ກເຊ ື່ອມຕ ໍ່ປະສານຮ່ວມເຂົື້າກັນຢູູ່ໃນ ແລະ/ຫ   ຢູູ່ເທິງວັດຖຸເຄິື່ງຕົວນ າ ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນນັື້ນ ມີຈຸດປະສົງປະຕິບັດໜ້າທີື່ ທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ; 

15. ວດັຖເຸຄິື່ງຕວົນ າ (Semiconductor) ໝາຍເຖິງວັດຖຸທີື່ມີໜ້າທີື່ນ າກະແສໄຟຟ້າ ເຊ ື່ອມ

ຕ ໍ່ ລະຫວ່າງຕົວນ າ ກັບ ສະນວນກັນໄຟຟ້າ; 

16. ແບບຜງັວງົຈອນລວມ ໝາຍເຖິງ ການຈັດວາງວົງຈອນລວມ ທີື່ສະແດງອອກໃນຮູບແບບ
ສາມມິຕໃິດກ ຕາມ ຊຶື່ງຢູ່າງໜ້ອຍມີສວ່ນປະກອບໜຶື່ງ ທີື່ໃຊກ້ານໄດ ້ ແລະ ສວ່ນເຊ ື່ອມຕ ໍ່
ບາງສ່ວນ ຫ   ທັງໝົດ ຂອງວົງຈອນລວມ ຫ   ການຈັດວາງວົງຈອນລວມໃນຮູບແບບສາມ
ມິຕິເຫ ົົ່ານັື້ນເຮັດຂຶື້ນມາເປັນວົງຈອນລວມທີື່ມີຈຸດປະສົງສ າລັບການຜະລິດ; 

17. ຖິື່ນກ າເນດີ ໝາຍເຖິງ ສັນຍາລັກ ທີື່ບົົ່ງບອກ ທີື່ມາຂອງສິນຄ້າຈາກດິນແດນ, ເຂດ ຫ   ທ້ອງ
ຖິື່ນ ຂອງປະເທດໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງເປັນສິື່ງສ າຄັນພາໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຊ ື່ສຽງ ຫ   ຄຸນ
ລັກສະນະອ ື່ນ ທີື່ຕິດພັນກັບພູມສາດ; 
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18. ພນັພ ດ ໝາຍເຖິງ ກຸ່ມຂອງພ ດ ທີື່ມີລັກສະນະທາງພຶກສາຊາດ ຢູ່າງດຽວກັນ ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນ
ຮູ້ຈັກກັນທົົ່ວໄປ ຊຶື່ງສາມາດກ ານົດຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ທີື່ເປັນຜົນມາຈາກປະເພດພັນທຸກ າ
ໃດໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍປະເພດພັນທຸກ າຮ່ວມກັນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມອ ື່ນ ໃນພ ດຊະນິດ

ດຽວກັນ ຢູ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງຄຸນລັກສະນະ, ມີຄວາມສະໜ ່າສະເໜີ ແລະ ມີຄວາມຄົງຕົວ ໃນ
ເວລານ າໄປຂະຫຍາຍພັນໂດຍບ ໍ່ຄ ານຶງວ່າ ຈະຄົບຕາມເງ ື່ອນໄຂ ສ າລັບການໃຫ້ສິດການປົກ
ປ້ອງກຸ່ມຂອງພ ດດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ນັກປະສົມພັນຫ  ບ ໍ່ກ ຕາມ; 

19. ສວ່ນຂະຫຍາຍພນັ ໝາຍເຖິງພ ດ ຫ   ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງຂອງພ ດດັົ່ງກ່າວ ທີື່ສາມາດນ າມາ
ຂະຫຍາຍພັນເປັນພ ດໃໝ່ ເຊັົ່ນ: ໜ ໍ່, ເຫງົື້າ, ແກ່ນ, ກິື່ງ; 

20. ນັກປະສົມພັນພ ດ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນ ທີື່ປະສົມພັນ ຫ   ຄົື້ນພົບ ແລະ ພັດທະນາພັນພ ດ ຫ   
ບຸກຄົນທີື່ເປັນຜູ້ວ່າຈ້າງນັກປະສົມພັນພ ດ ຫ   ບຸກຄົນທີື່ມອບໝາຍວຽກໃຫ້ນັກປະສົມພັນ
ພ ດ ຫ   ບຸກຄົນທີື່ຮ່ວມກັນປະສົມພັນພ ດທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາຕາມກົດໝາຍ ລວມທັງ
ຜູ້ສ ບທອດສິດ ຂອງບຸກຄົນທີື່ກ່າວມາເທິງນີື້; 

21. ສດິຕ ໍ່ພນັພ ດ ຫ   ສິດຂອງນກັປະສມົພນັພ ດ ໝາຍເຖິງສິດອອກໃຫ້ ໂດຍການຈັດຕັື້ງລັດ 
ເພ ື່ອປົກປ້ອງພັນພ ດ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີື້; 

22. ລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ຕ ໍ່ຜົນງານປະດິດຄິດ

ແຕ່ງຂອງຕົນເອງ ທາງດ້ານສິລະປະກ າ, ວັນນະກ າ ຫ   ວິທະຍາສາດ; 

23. ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ຕ ໍ່

ຜົນງານທາງດ້ານການສະແດງ, ການບັນທຶກສຽງ, ລາຍການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ  

ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ຫ   ບ ໍ່ເຂົື້າລະຫັດ; 

24. ຜົນງານ ໝາຍເຖິງການປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫ   ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ 

ໃນຂົງເຂດສິລະປະກ າ, ວັນນະກ າ ແລະ ວິທະຍາສາດ ຊຶື່ງສະແດງອອກດ້ວຍຮູບແບບ ຫ   

ວິທີການໃດໜຶື່ງ; 

25. ຜົນງານທີື່ສ ບເນ ື່ອງຈາກລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ຜົນງານທີື່ອີງໃສ່ໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍກວ່າໜຶື່ງ
ຜົນງານທີື່ມີຢູູ່ແລ້ວຊຶື່ງມີການແປ, ການປັບປຸງ, ການປະສານດົນຕີ, ການດັດແກ້, ການ

ປູ່ຽນຮູບ, ການໃຫ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ການປູ່ຽນແປງອ ື່ນໆ ຂອງຜົນງານທີື່ມີລິຂະສິດໃດ

ໜຶື່ງ; 
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26. ການເຜີຍແຜ່ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ການນ າເອົາຜົນງານອອກສູ່
ສາທາລະນະຊົນໂດຍໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຜົນງານ ຊຶື່ງມີຈ ານວນສ າ
ເນົາພຽງພ  ເພ ື່ອຕອບສະ ໜອງຄວາມຕ້ອງການທີື່ເໝາະສົມຂອງສາທາລະນະຊົນ ໂດຍຄ າ
ນຶງເຖິງລັກສະນະຂອງຜົນງານ. ການສະແດງລະຄອນ, ດົນຕີປະກອບລະຄອນ, ຜົນງານ

ການສ້າງຮູບເງົາ ຫ   ຜົນງານດົນຕີ, ການເລົົ່າຜົນງານວັນນະກ າໃນທີື່ສາທາລະນະ, ການ

ສ ື່ສານດ້ວຍສາຍ ຫ   ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຂອງຜົນງານວັນນະກ າ ຫ   ສິລະປະກ າ, 
ການວາງສະແດງຜົນງານສິລະປະ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງຂອງຜົນງານດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກ າຈະ
ບ ໍ່ຖ ວ່າແມ່ນການເຜີຍແຜ່; 

27. ການເຜີຍແຜ່ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ ການນ າເອົາ ສ າ
ເນົາການບັນທຶກການສະແດງ ຫ   ການບັນທຶກສຽງ ອອກສູ່ສາທາລະນະຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການເຫັນດີ ຈາກຜູ ້ຖ ສ ິດເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ ື່ເໝາະສົມ ຂອງ
ສາທາລະນະຊົນ; 

28. ການຜະລິດຊ ້າສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໝາຍເຖິງ
ການອັດສ າເນົາຜົນງານ ຫ   ການບັນທຶກສຽງ ຫ   ສິື່ງທີື່ພົວພັນເຖິງສິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິ
ຂະສິດດ້ວຍວິທີການໃດໜຶື່ງ ລວມທັງການອັດສ າເນົາຜົນງານ ຫ   ການບັນທຶກສຽງ ຫ   
ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແບບຖາວອນ ຫ   ຊົົ່ວຄາວ; 

29. ການບນັທກຶສຽງ ໝາຍເຖິງ ການບັນທຶກສຽງຂອງການສະແດງ ຫ   ຂອງສຽງອ ື່ນໆ ລົງໃສ່
ອຸປະກອນບັນທຶກ ເຊັົ່ນແຜ່ນສຽງ, ກະແຊັດ, ແຜ່ນເລເຊີດິສ, ແຜ່ນຊີດີຣອມ ຫ   ການ

ບັນທຶກສຽງ ດ້ວຍວິທີອ ື່ນໆ; 

30. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ໝາຍເຖິງການນ າເອົາຜົນງານອອກສູ່ສາທາລະນະຊົນ ທາງ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫ   ທາງໂທລະພາບ ຫ   ດ້ວຍວິທີການອ ື່ນ ທີື່ຄ້າຍຄ ກັນເຊັົ່ນ: ອິນເຕີ
ເນັດ, ການສົົ່ງຜ່ານສນັຍານດາວທຽມ, ການຮັບສົົ່ງສັນຍານສຽງ ຫ   ພາບແລະສຽງ ດ້ວຍ

ລະບົບໃຊ້ສາຍ ຫ  ບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ; 

31. ສິລະປະປັບໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ສິລະປະທີື່ໄດ້ມີການປັບປຸງ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນເປົັ້າໝາຍອ ື່ນ; 

32. ວັນບລູິມະສິດ ໝາຍເຖິງວັນທີື່ຜູ້ຮ້ອງຂ ໄດ້ຍ ື່ນຂ ຈົດທະບຽນຢູູ່ຕ່າງປະເທດ, ຢູູ່ສ ານັກງານ
ອ ື່ນ ຫ   ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຊຶື່ງມີຜົນໃຊ້ໄດ້ກ່ອນໜ້ານີື້; 
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33. ການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງການດ າເນີນການ ຫ   ການສະເໜີ ທີື່ຈະດ າເນີນ
ການໃດໜຶື່ງ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຖ ສິດໂດຍມີ ຫ   ບ ໍ່ມີຄ່າຕອບແທນ ຫ   ຜົນ
ປະໂຫຍດອ ື່ນ. 

ມາດຕາ 4 (ປບັປງຸ) ນະໂຍບາຍຂອງລດັ ກຽ່ວກບັຊບັສນິທາງປນັຍາ   
ລັດ ຮັບຮູ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ໝາກຜົນ ຂອງການປະດິດສ້າງ, ການປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫ   ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົື້າຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາທີື່ບ ໍ່

ຂັດກັບກົດໝາຍ, ວັດທະນະທ າ ຫ   ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງ

ກັນຄວາມສະຫງົບ, ສຂຸານາໄມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ. 

ລັດ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, 

ກົດໝາຍ, ມາດຕະການ, ສະໜອງງົບປະມານ, ສ້າງໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ, ປະກອບ ແລະ ພັດທະນາ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ. 

ລັດ ຊຸກຍູ້ ປຸກລະດົມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ລົງທຶນເຂົື້າໃສ່ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ລວມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ. 

ມາດຕາ 5 (ປບັປງຸ) ຫ ກັການພ ື້ນຖານ ກຽ່ວກບັຊບັສນິທາງປນັຍາ  
ຫ ັກການພ ື້ນຖານ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ຍຸດ

ທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; 

2. ຮັບຮູ້, ເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທ າຕ ໍ່ເຈົື້າຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

3. ປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ພັນພ ດໃໝ່ທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍ; 

4. ປົກປ້ອງຜົນງານທາງດ້ານ ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໂດຍທັນທີ; 

5. ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງສິດ ຕ ໍ່ທຸກການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ; 

6. ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາ ຫ   ສັນຍາສາກົນທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 
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ມາດຕາ 6 (ປບັປງຸ) ຂອບເຂດການນ າໃຊກ້ດົໝາຍ 
ກົດໝາຍສະບັບນີື້ ນ າໃຊ້ສ າລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ

ປະເທດ ທີື່ພົວພັນກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 7 (ປບັປງຸ) ການຮວ່ມມ ສາກນົ 
ລັດ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມ  ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກ

ງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ບົນພ ື້ນຖານການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຕ່າງຝູ່າຍ

ຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພ ື່ອພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ

ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປະຕິບັດ

ຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 
 

ພາກທີ II  
ຊບັສິນທາງປັນຍາ 

ມາດຕາ 8 ໂຄງປະກອບຂອງຊບັສນິທາງປນັຍາ    
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະກອບດ້ວຍ:  

1. ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; 

2. ພັນພ ດໃໝ່; 

3. ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ. 

ມາດຕາ 9 (ປບັປງຸ) ຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ  
ຊບັສິນອຸດສາຫະກ າ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ສິດທິບັດ;   

2. ອະນຸສິດທບັິດ;  

3. ແບບອຸດສາຫະກ າ; 

4. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

5. ຊ ື່ການຄ້າ; 
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6. ແບບຜັງວົງຈອນລວມ; 

7. ຖິື່ນກ າເນີດ; 

8. ຄວາມລັບທາງການຄ້າ. 

ມາດຕາ 10 ພນັພ ດໃໝ ່ 
ພັນພ ດໃໝ່ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ພັນພ ດທີື່ມີຢູູ່ທົົ່ວໄປ ທີື່ໄດຜ້່ານການປັບປຸງ ໃຫ້ເປັນພັນພ ດໃໝ່. 

2. ພັນພ ດ ທີື່ຄົື້ນພົບໃນທ າມະຊາດ ແລ້ວນ າມາພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນພັນພ ດໃໝ່. 

ມາດຕາ 11 ລຂິະສດິ ແລະ ສິດກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ 
ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ລິຂະສິດ ຕ ໍ່ຜົນງານທາງດ້ານສິລະປະກ າ, ວັນນະກ າ ຫ   ວິທະຍາສາດ; 

2. ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຕ ໍ່ຜົນງານຂອງຜູ້ສະແດງ, ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ແລະ 

ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ. 
 

ພາກທີ III 
ຊບັສິນອຸດສາຫະກ າ 

ໝວດທ ີ1 
ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ 

ມາດຕາ 12 (ປບັປງຸ) ຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ ທີື່ສາມາດໄດຮ້ບັໃບຢັັ້ງຢນືການຈດົທະບຽນ  
ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ສິດທິບັດ; 

2. ອະນຸສິດທິບັດ; 

3. ແບບອຸດສາຫະກ າ; 

4. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

5. ແບບຜັງວົງຈອນລວມ; 
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6. ຖິື່ນກ າເນີດ. 
ສ າລັບຊ ື່ການຄ້າ ແລະ ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ບ ໍ່ໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນ ແຕ່ຫາກໄດ້ຮັບການ

ປົກປ້ອງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະບັບນີື້. 

ມາດຕາ 13 (ປບັປງຸ) ເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ສາມາດໄດຮ້ບັສດິທບິດັ 
ການປະດິດສ້າງ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຕ້ອງແມ່ນການປະດິດສ້າງໃໝ່ ທີື່ບ ໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ບ ໍ່ເຄີຍຖ ກເປີດເຜີຍ ສູ່ສາທາລະນະ
ຊົນ ດ້ວຍວາລະສານ ຫ   ດ້ວຍການນ າໃຊ້ຕົວຈິງ ຫ   ດ້ວຍຮູບການອ ື່ນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ   
ແຫ່ງໃດໜຶື່ງໃນໂລກ ກ່ອນວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫ   ກ່ອນວັນທີື່ໄດຮ້້ອງຂ ວັນບູລິ
ມະສິດ ຂອງຄ າຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດ; 

2. ຕ້ອງມີຂັື້ນຕອນການປະດິດສ້າງທີື່ສູງຂຶື້ນ ເມ ື່ອທຽບໃສ່ການປະດິດສ້າງທີື່ມີມາກ່ອນ
ແລ້ວ; 

3. ຕ້ອງນ າໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກ າ, ຫັດຖະກ າ, ກະສິກ າ, ການປະມົງ, 

ການຄ້າ, ການບ ລິການ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

ມາດຕາ 14 (ປບັປງຸ) ເງ ື່ອນໄຂ ສາມາດໄດຮ້ບັອະນສຸດິທບິດັ 
ສິື່ງປະດິດ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້:   

1. ຕ້ອງແມ່ນສິື່ງປະດິດໃໝ່ ຊຶື່ງຜ່ານມາບ ໍ່ໄດເ້ປັນທີື່ຮູ້ຈັກ ຫ   ຖ ກນ າໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍ
ໃນ ໜຶື່ງປີ ກ່ອນວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ອະນຸສິດທິບັດ; 

2. ຕ້ອງມີການປັບປຸງເຕັກນິກໃໝ່ ທີື່ພົວພັນເຖິງຂັື້ນຕອນການສ້າງສິື່ງປະດິດ ຊຶື່ງມີຂັື້ນຕອນ
ງ່າຍກວ່າຂັື້ນຕອນການປະດິດສ້າງນັື້ນ; 

3. ຕ້ອງນ າໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກ າ, ຫັດຖະກ າ, ກະສິກ າ, ການປະມົງ, 

ການຄ້າ, ການບ ລິການ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ເງ ື່ອນໄຂທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນແບບອຸດສາຫະກ າ  

ແບບ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນແບບອຸດສາຫະກ າ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້:   

1. ຕ້ອງເປັນແບບໃໝ່ ຊຶື່ງບ ໍ່ເຄີຍຖ ກເປີດເຜີຍ ສູ່ສາທາລະນະຊົນມາກ່ອນ ດ້ວຍວາລະສານ 
ຫ   ດ້ວຍການນ າໃຊ້ຕົວຈິງ ຫ   ດ້ວຍການວາງສະແດງ ຫ   ດ້ວຍຮູບການອ ື່ນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ 



10 
 

ຫ   ແຫ່ງໃດໜຶື່ງໃນໂລກກ່ອນວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຫ   ກ່ອນວັນບູລິມະສິດ ຂອງຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນ; 

2. ຕ້ອງເປັນສິື່ງປະດັບ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີື່ນ າເອົາແບບໄປໃຊ້ ຫ   ເອົາແບບໄປຕິດໃສ່ຕົວຂອງ
ວັດຖຸເອງ ເກີດມີຮູບຊົງພາຍນອກພິເສດ. 

ມາດຕາ 16 (ປບັປງຸ)  ເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ສາມາດໄດຮ້ບັໃບຢັັ້ງຢນືເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້  
ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້:   

1. ເຄ ື່ອງໝາຍ ອາດເປັນສັນຍາລັກໃດໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍສັນຍາລັກລວມກັນ ທີື່ສາມາດຈ າແນກ
ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງທີື່ແຕກຕ່າງຈາກ

ສັນຍາລັກຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງອ ື່ນ. ສັນຍາລັກ ອາດລວມເອົາຄ າສັບ, 

ຊ ື່ບຸກຄົນ, ແບບ, ຕົວເລກ, ອົງປະກອບເປັນຮູບຮ່າງ, ຮູບຊົງ, ຮູບສາມມິຕິ, ຮູບທີື່ມີການ
ເຄ ື່ອນເໜັງ ຫ   ສິື່ງຫຸ້ມຫ ໍ່ ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການລວມກັນຂອງຫ າຍສີ ເຊັົ່ນດຽວກັບ
ການລວມກັນ ຂອງສັນຍາລັກໃດໜຶື່ງນັື້ນ; 

2. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ບ ໍ່ຄ ກັນກັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ຫ   ຖິື່ນກ າເນີດທີື່

ໄດ້ຈົດທະບຽນກ່ອນແລ້ວສ າລັບສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ອັນດຽວກັນ; 

3. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ບ ໍ່ຄ້າຍຄ ກັນ ກັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນກ່ອນໜ້ານີື້ ຫ   
ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ສ າລັບສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ອັນດຽວກັນ, ຄ້າຍຄ ກັນ ຫ   
ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ຊຶື່ງການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ເຖິງ
ທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ຫ   ສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈຜິດວ່າ ເຄ ື່ອງໝາຍນັື້ນ ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັນ ຫ   ກ່ຽວພັນກັບຜູ້ອ ື່ນ;  

4. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ບ ໍ່ມີລັກສະນະຕ້ອງຫ້າມ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍ

ສະບັບນີື້.ິ 

ສ າລັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜຶື່ງ ຈະຖ ວ່າມີຊ ື່ສຽງ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນເຄ ື່ອງໝາຍຄ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນວັກເທິງນີື້ ຊຶື່ງເປັນທີື່ຍອມຮັບ
ກັນຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປລາວ ຕາມທີື່
ບົົ່ງບອກສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ຂອງເຈົື້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ຈະອ້າງວ່າເປັນເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມີ
ຊ ື່ສຽງ;  

2. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ບ ໍ່ຂັດກັບເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ຈະໄດຮ້ັບການຈົດທະບຽນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ; 
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3. ການພິຈາລະນາເຄ ື່ອງໝາຍໃດໜຶື່ງ ເປັນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ມີຊ ື່ສຽງນັື້ນ ຕ້ອງນ າເອົາຫ ັກ
ຖານເທັດຈິງ ດັົ່ງນີື້: 

3.1. ສາທາລະນະຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງເຄ ື່ອງໝາຍ ໂດຍຜ່ານການຊ ື້ຂາຍ, ການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍ

ການຄ້າ ກັບ/ຫ   ກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບ ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ຫ   ຜ່ານການໂຄສະນາ; 

3.2. ການຈ ລະຈອນແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບ ລິການ ທີື່ມີເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ

ນັື້ນ ໃນຂອບເຂດດິນແດນ ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ; 

3.3. ບ ລິມາດ ຂອງການຂາຍສິນຄ້າ ຫ   ການໃຫ້ບ ລິການ ຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ; 

3.4. ໄລຍະເວລານ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້ານັື້ນຕ້ອງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ; 

3.5. ຄວາມເຊ ື່ອໝັື້ນ ກ່ຽວພັນກັນກັບການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ກັບສິນຄ້າ ຫ   ການ
ບ ລິການ ໂດຍອີງຕາມຄຸນນະພາບ, ຄວາມນິຍົມ ຢູ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມ; 

3.6. ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໄດ້ຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮູ້ ຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ກ່ຽວກັບການມີຊ ື່ສຽງ ຂອງເຄ ື່ອງ
ໝາຍການຄ້າ ຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ;  

3.7. ການລົງທຶນເຂົື້າໃສ່ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີມູນຄ່າສູງເປັນຕົື້ນການລົງທຶນເຂົື້າໃສ່ການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຫ   ສ້າງພາບຫ ັກຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ. 

ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ ບ ໍ່ວ່າຈະໄດ້ຈົດທະບຽນໄວ້
ແລ້ວ ຫ   ບ ໍ່ກ ຕາມ. 

ມາດຕາ 17 (ປບັປງຸ) ເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ສາມາດໄດຮ້ບັໃບຢັັ້ງຢນືແບບຜງັວງົຈອນລວມ   
ສິື່ງທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້:  

1. ເປັນແບບຜັງຕົື້ນສະບັບທີື່ບ ໍ່ຄ ແບບຜັງຂອງບຸກຄົນອ ື່ນຊຶື່ງເປັນແບບທີື່ເກີດຈາກສະຕິ
ປັນຍາຂອງຜູ້ປະດິດສ້າງ ແລະ ເປັນສິື່ງທີື່ໂດດເດັົ່ນ ໃນວົງການນັກສ້າງແບບຜັງ ແລະ ຜູ້
ຜະລິດວົງຈອນລວມ ໃນເວລາສ້າງແບບຜັງດັົ່ງກ່າວ; 

2. ເປັນແບບຜັງ  ທີື່ມີການປະສານກັນ ລະຫ່ວາງ ສ່ວນປະກອບ ແລະ ສ່ວນເຊ ື່ອມຕ ໍ່ ຊຶື່ງ
ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວຈະຕ້ອງໄດຮ້ັບການປົກປ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ໃນກ ລະນີທີື່ມີການຕອບສະ
ໜອງເງ ື່ອນໄຂຂອງຂ ໍ້ 1; 

3. ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນກ່ອນວັນທີື່ນ າເອົາແບບຜັງວົງຈອນລວມ ໄປສະແຫວງຫາຜົນປະ
ໂຫຍດທາງການຄ້າໃນທົົ່ວໂລກ ໂດຍເຈົື້າຂອງສິດ ຫ   ພາຍໃນເວລາສອງປີ ນັບແຕ່ວັນໄດ້
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດເປັນຕົື້ນໄປ. 
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ມາດຕາ 18 (ປບັປງຸ) ເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ສາມາດໄດຮ້ບັໃບຢັັ້ງຢນືຖິື່ນກ າເນດີ 
ຜະລິດຕະພັນທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນຖິື່ນກ າເນີດຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້:  

1. ສິື່ງບົົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນ ທີື່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນ ຈາກດິນແດນ, ເຂດ ຫ   ທ້ອງຖິື່ນ ຂອງປະ

ເທດໃດໜຶື່ງ;  

2. ຖິື່ນກ າເນີດທາງພູມສາດ ເປັນສ່ວນສ າຄັນ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຊ ື່
ສຽງ ຫ   ຄຸນລັກສະນະອ ື່ນ. ຄຸນນະພາບ, ຊ ື່ສຽງ ຫ   ຄຸນລັກສະນະອ ື່ນນັື້ນແມ່ນອີງໃສ່ປັດໄຈ

ຂອງທ າມະຊາດ ທີື່ປະກອບດ້ວຍສະພາບຂອງດິນ, ອາກາດ, ນ ້າ, ລະບົບນິເວດ, ເງ ື່ອນໄຂ
ທ າມະຊາດ ແລະ ປັດໄຈຂອງມະນຸດ ລວມທັງຄວາມຊ ານິຊ ານານ ແລະ ປະສົບການ ຂອງຜູ້
ຜະລິດ ແລະ ກ າມະວິທີການຜະລິດ ທີື່ມີມາແບບດັື້ງເດີມຂອງທ້ອງຖິື່ນນັື້ນ. 

ມາດຕາ 19 ຊ ື່ການຄ້າ  
ຊ ື່ການຄ້າແມ່ນ ຊ ື່ ຂອງວິສາຫະກິດ ທີື່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.ຊ ື່ການຄ້າ ຈະ

ເປັນ ຫ   ບ ໍ່ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ກ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເຖິງວ່າບ ໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກ 
ຕາມ. 

ມາດຕາ 20 (ປບັປງຸ) ຄວາມລບັທາງການຄາ້  
ຄວາມລັບທາງການຄ້າແມ່ນ ຂ ໍ້ມູນທີື່ເປັນຄວາມລັບ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ ກ່ຽວກັບສູດ, 

ກ າມະວິທີການຜະລິດ ຫ   ຂ ໍ້ມູນໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງການຄ້າ ຊຶື່ງຍັງບ ໍ່ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກໃນກຸ່ມບຸກຄົນ ຫ   
ຍັງບ ໍ່ທັນສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ຢູ່າງງ່າຍດາຍ ສ າລັບບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູູ່ໃນວົງການກ າກັບຂ ໍ້ມູນ
ປະເພດຕ່າງໆ. 

  
ໝວດທ ີ2 

 ສິື່ງທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈດົທະບຽນເປນັຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ 

ມາດຕາ 21 (ປບັປງຸ) ການປະດດິສາ້ງ ຫ   ສິື່ງປະດດິ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຮບັສດິທບິດັ ຫ   ອະນສຸດິທບິດັ  
ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຮັບສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດ ທີື່ບ ໍ່ເປັນສິື່ງໃໝ່, ຖ້າຫາກສິື່ງນັື້ນ ເປັນສິື່ງທີື່ໄດ້ຖ ກຄົື້ນພົບ
ມາກ່ອນແລ້ວ ລວມທັງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ສ່ວນປະກອບສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຂອງສິື່ງທີື່ມີຢູູ່
ຕາມທ າມະຊາດ; 
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2. ສິື່ງທີື່ບ ໍ່ແມ່ນການປະດິດສ້າງ ແລະ ບ ໍ່ເປັນອົງປະກອບ ເພ ື່ອການແກ້ໄຂທາງວິຊາການ ຖ້າ
ຫາກເປັນພຽງແຕ່ ຫ ັກການ ຫ   ທິດສະດີຂອງວິທະຍາສາດ, ສູດຄິດໄລ່ຄະນິດສາດ ຫ   
ກົດເກນຄົບຊຸດ ເພ ື່ອດ າເນີນທຸລະກິດ ຫ   ຫ ິື້ນເກມ ເທົົ່ານັື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າສິື່ງເຫ ົົ່ານັື້ນ ຈະ
ມີອົງປະກອບທີື່ເປັນການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດກ ຕາມ; 

3. ວິທີການບົົ່ງມະຕິພະຍາດ, ວິທີການປ ິ່ນປົວ ແລະ ວິທີການຜ່າຕັດ ເພ ື່ອປ ິ່ນປົວຄົນ ແລະ 

ສັດ;  

4. ພ ດ ແລະ ສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະບວນການທາງຊີວະວິທະຍາ ເພ ື່ອຜະລິດພ ດ ແລະ 
ສັດ ເຖິງແມ່ນວ່າສິື່ງເຫ ົົ່ານັື້ນ ຈະມີອົງປະກອບທີື່ເປັນການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດກ ຕາມ
ຍົກເວັື້ນຈຸລິນຊີເທົົ່ານັື້ນ.  

ສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ບ ໍ່ວ່າໃນກ ລະນີໃດ ຈະຖ ກປະຕິເສດ ຖ້າຫາກ: 

1. ຂັດກັບວັດທະນະທ າ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ

ຮ້ອຍ ຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິນລະທ າ,ທ າລາຍຊີວິດຂອງມະນຸດ, ສັດ ຫ   ພ ດ, ສຸຂະພາບ ຫ   

ກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ຮ້າຍແຮງ ຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ; 

2. ຂັດກັບຄວາມໝັື້ນຄົງ ແລະ ສະຫງົບສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 22 ແບບ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈດົທະບຽນແບບອດຸສາຫະກ າ 
ແບບ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ມີດັົ່ງນີື້: 

1.  ແບບ ທີື່ມີຮູບຊົງພາຍນອກ ເກີດຈາກຮູບຊົງເຕັກນິກຂອງວັດຖຸ ຊຶື່ງໃນນັື້ນແບບໄດ້ຖ ກນ າ

ມາໃຊ້ ຫ   ສ້າງໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງຂຶື້ນມາກ່ອນແລ້ວ; 

2. ແບບ ທີື່ຂັດຕ ໍ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ

ຂອງຊາດ. 

ມາດຕາ 23 (ປບັປງຸ) ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ 
ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈ າແນກໄດ້ລະຫວ່າງ ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການຂອງຜູ້ຮ້ອງຂ ຮັບ
ສິດກັບເຄ ື່ອງໝາຍຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງອ ື່ນ; 
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2. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບດ້ວຍສັນຍາລັກ ຫ   ສິື່ງບົົ່ງບອກລັກສະນະ ທີື່ນ າໃຊ້ໃນທາງການຄ້າ 
ເພ ື່ອຊີື້ບອກຊະນິດ, ຄຸນນະພາບ, ປະລິມານ, ເຈດຈ ານົງ, ມູນຄ່າ, ຕົື້ນກ າເນີດຂອງສິນຄ້າ 
ຫ   ເວລາຜະລິດ ຫ   ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ໄດ້ກາຍເປັນທ ານຽມຂອງພາສາ ທີື່ໃຊ້ກັນໃນຂະນະນີື້ ຫ   
ດ້ວຍຄວາມສຸດຈະລິດ ແລະ ໄດ້ຖ ກສ້າງເປັນທ ານຽມປະຕິບັດທາງການຄ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ; 

3. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ມີລັກສະນະພາໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ຫ   ວົງການການຄ້າເຂົື້າໃຈຜິດ ຫ   
ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ມີລັກສະນະ ປອມແປງ ຫ   ຫ ອກລວງ; 

4. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ   ມີສັນຍາລັກເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຕົື້ນ
ກ າເນີດ, ທາດແທ້, ຂະບວນການຜະລິດ, ຄຸນລັກສະນະ, ຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ 

ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍນັື້ນ ຫ   ປະລິມານຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ; 

5. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ   ມີສັນຍາລັກ ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍຊາດ, ທຸງຊາດ, ກາໝາຍທາງ

ການ,ສັນຍາລັກທາງວັດທະນະທ າ ຫ   ຄ າຫຍ ໍ້ ຫ   ຊ ື່ເຕັມ ຂອງຕົວເມ ອງ, ເທດສະບານ, 

ນະຄອນ, ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງຕ່າງປະເທດ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດຈາກອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

6. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ   ມີສັນຍາລັກ ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ຫ   
ສັນຍາລັກ ທີື່ເກີດຈາກສົນທິສັນຍາສາກົນ, ກາປະທັບທາງການ ຫ   ສັນຍາລັກ ຂອງລັດ 
ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກລັດ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

7. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ   ມີສັນຍາລັກ ຂອງ ຊ ື່, ຮູບ ຫ   ຮູບທີື່ມີຄວາມຄ້າຍຄ ກັນກັບ 

ບຸກຄົນທີື່ຍັງມີຊີວິດຢູູ່ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

8. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ   ມີສັນຍາລັກ ຂອງຮູບ, ຂອງສັນຍາລັກທາງວັດທະນະທ າ ຫ   
ອະນຸສອນສະຖານ, ປະຫວັດສາດ ຫ   ຊ ື່ ຫ   ຮູບ ຫ   ຄວາມຄ້າຍຄ ກັນກັບວິລະຊົນແຫ່ງ
ຊາດ ຫ   ຜູ້ນ າ ຫ   ຮູບ ທີື່ເປັນການໝິື່ນປະໝາດ ຫ   ຂັດກັບຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ
ຂອງຊາດ; 

9. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ຄ ກັນ ຫ   ຄ້າຍຄ ກັນກັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ສ າລັບ
ສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການອັນດຽວກັນ, ຄ້າຍຄ ກັນ ຫ   ກ່ຽວຂ້ອງກັນ; 

10. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ຄ ກັນ ຫ   ຄ້າຍຄ ກັນກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມີຊ ື່ສຽງສ າລັບສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບ ລິການ ອັນດຽວກັນ, ຄ້າຍຄ ກັນ ຫ   ກ່ຽວຂ້ອງກັນ; 
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11. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ຄ ກັນ ຫ   ຄ້າຍຄ ກັນກັບຊ ື່ການຄ້າ ສ າລັບທຸລະກິດທີື່ໃຫ້ການບ ລິການ
ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການອັນດຽວກັນ, ຄ້າຍຄ ກັນ ຫ   ກ່ຽວຂ້ອງກັນ; 

12. ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ກ່າວມາເທິງນີື້ ຊຶື່ງອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ກ່ຽວກັບທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ ຫ   
ການບ ລິການ ຫ   ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ າພັນຢູ່າງບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງກັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ໄດ້
ຈົດທະບຽນແລ້ວ ຫ   ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ຫ   ຊ ື່ການຄ້າ; 

13. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ   ມີສັນຍາລັກ ຂອງຖິື່ນກ າເນີດຊຶື່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຜະລິດຕະພັນມີຕົື້ນກ າເນີດ ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວ ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ໄດ້ມາຈາກຖິື່ນ
ກ າເນີດນັື້ນແຕ່ຢູ່າງໃດ; 

14. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ  ມີສັນຍາລັກ ຂອງຖິື່ນກ າເນີດເຖິງວ່າຜະລິດຕະພັນ ຈະມີຕົື້ນ
ກ າເນີດແທ້ແຕ່ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າໃຈຜິດວ່າຜະລິດຕະພັນນັື້ນ ມີຕົື້ນກ າເນີດມາ
ແຕ່ອານາເຂດອ ື່ນ; 

15. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ປະກອບ ຫ   ມີສັນຍາລັກທີື່ສ້າງຄວາມເສ ື່ອມເສຍ ຫ   ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມສ າພັນຢູ່າງບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງກັບບຸກຄົນມີຊີວິດ ຫ   ເສຍຊີວິດແລ້ວ, ສະຖາບັນ, ຄວາມ

ເຊ ື່ອຖ  ຫ   ສັນຍາລັກຂອງຊາດ ຫ   ເປັນການໝິື່ນປະໝາດ ຫ   ທ າລາຍຊ ື່ສຽງ; 

16. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ມີລັກສະນະສ້າງຄວາມສັບສົນ ກ່ຽວກັບສະຖານທີື່ຜະລິດຜະລິດຕະພັນ ຫ   
ກິດຈະກ າທາງດ້ານອຸດສາຫະກ າ ຫ   ການຄ້າ ຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນ; 

17. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ມີລັກສະນະທ າລາຍຄວາມເຊ ື່ອໝັື້ນ ກ່ຽວກັບສະຖານທີື່ຜະລິດ ຜະລິດຕະ
ພັນ ຫ   ກິດຈະກ າທາງດ້ານອຸດສາຫະກ າ ຫ   ການຄ້າ ຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນ; 

18. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ຂັດກັບຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງ

ສັງຄົມ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ. 
ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ   ການບ ລິການ ບ ໍ່ແມ່ນເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດການຈົດ

ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ. 

ມາດຕາ 24 ສິື່ງທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈດົທະບຽນແບບຜງັວງົຈອນລວມ             
ສິື່ງທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີດັົ່ງນີື້:   

1. ຫ ັກການ, ກ າມະວິທີ, ລະບົບ ຫ   ວິທີການປະຕິບັດງານ ຂອງວົງຈອນລວມ; 

2. ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫ   ຊອບແວ ທີື່ບັນຈຸຢູູ່ໃນວົງຈອນລວມ. 
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ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) ຖິື່ນກ າເນີດທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນ   
ຖິື່ນກ າເນີດທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຖິື່ນກ າເນີດທີື່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົື້າໃຈຜິດ ຫ   ສັບສົນ ກ່ຽວກັບທີື່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນດັົ່ງ
ກ່າວ; 

2. ຊ ື່ຂອງຖິື່ນກ າເນີດທີື່ໄດ້ກາຍມາເປັນຊ ື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີື່ເປັນປະເພນີແລ້ວໃນ ສປປ 
ລາວ; 

3. ຖິື່ນກ າເນີດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຂົື້າ, ກາເຟ, ຊາ ແລະ ເຫ ົື້າແວັງ ຊຶື່ງຊີື້ບອກລັກສະນະຄ 

ກັນກັບຊ ື່ ທີື່ນ າໃຊ້ເປັນປະເພນີມາແລ້ວ ຂອງສາຍພັນເຂົື້າ, ກາເຟ, ຊາ ແລະ ໝາກອະງຸ່ນ ທີື່

ມີຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ; 

4. ຖິື່ນກ າເນີດຂອງປະເທດອ ື່ນ ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫ   ສິື້ນສຸດການປົກປ້ອງຢູູ່ໃນປະເທດ
ຕົື້ນກ າເນີດ ຫ   ຢຸດຕິການນ າໃຊ້ ຢູູ່ໃນປະເທດນັື້ນ; 

5. ຖິື່ນກ າເນີດທີື່ຄ ກັນ ຫ   ຄ້າຍຄ ກັນກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແລ້ວ ຊຶື່ງ
ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົື້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບທີື່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ; 

6. ຖິື່ນກ າເນີດທີື່ອອກສຽງຄ ກັນກັບຖິື່ນກ າເນີດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສ າລັບເຂົື້າ, ກາເຟ, ຊາ 

ແລະ ເຫ ົື້າແວັງ. 

 

ໝວດທ ີ3 
ການປກົປອ້ງຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ 

ມາດຕາ 26 (ປບັປງຸ) ບກຸຄນົ ທີື່ມສີດິໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ  
ບຸກຄົນ ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ພົນລະເມ ອງລາວ ຫ   ຜູ້ມີທີື່ຢູູ່ອາໄສ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ສ້າງຕັື້ງ
ຂຶື້ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

2. ບຸກຄົນ ທີື່ມີສັນຊາດ ຂອງປະເທດໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາປາຣີ ຫ   ຂ ໍ້ຕົກລົງ
ສາກົນອ ື່ນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ທີື່ ສປປ ລາວ ເຂົື້າຮ່ວມເປັນພາຄີ;  
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3. ບຸກຄົນ ທີື່ມີທີື່ຢູູ່ອາໄສ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ   ຢູູ່ໃນອານາເຂດ ຂອງປະເທດທີື່ເປັນພາຄີຂອງ
ສົນທິສັນຍາປາຣີ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສາກົນອ ື່ນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ທີື່ 
ສປປ ລາວ ເຂົື້າຮ່ວມເປັນພາຄີ; 

4. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີສະຖານທີື່ດ າເນີນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າຕົວ
ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຢູູ່ໃນອານາເຂດ ຂອງປະເທດໃດໜຶື່ງ ທີື່ເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ປາຣີ ຫ   ຂ ໍ້ຕົກລົງສາກົນອ ື່ນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ທີື່ ສປປ ລາວ ເຂົື້າ
ຮ່ວມເປັນພາຄີ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຊັບສິນ

ອຸດສາຫະກ າ ກ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນກັບພົນລະເມ ອງລາວ. 

ມາດຕາ 27 (ປບັປງຸ) ການຍ ື່ນຄ າຮອ້ງ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ຕ ໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫ   ອົງການຈົດທະບຽນຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກ າສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງມີຈຸດປະສົງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກ າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ມີສະຖານທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດ ຫ   ຜູ້ຕາງໜ້າທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ຢູູ່ ສປປ ລາວ. 

ຜູ້ຮ້ອງຂ  ທີື່ບ ໍ່ມີສະຖານທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດເພ ື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນຕິດຕ ໍ່ທາງການ ຫ   ບ ໍ່ມີທີື່ຢູູ່ອາໄສ 
ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງແຕ່ງຕັື້ງຜູ້ຕາງໜ້າທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຕົນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອດ າເນີນທຸລະ
ກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູູ່ ສປປ ລາວ. 

ສ ານວນຄ າຮ້ອງຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 31 ຫາ 

ມາດຕາ 35 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 

ມາດຕາ 28 (ປັບັປງຸ) ຫ ກັການໃນການພຈິາລະນາຄ າຮອ້ງ 
ໃນກ ລະນີທີື່ມີການຍ ື່ນຫ າຍຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າໃນເລ ື່ອງດຽວກັນ 

ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາຕາມຫ ັກການຄ າຮ້ອງທີື່ຍ ື່ນກ່ອນໝູ່ໂດຍຖ ເອົາວັນບູລິມະສິດ (ຖ້າຫາກມີ) ຫາກ

ຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຄົບຖ້ວນຕາມເງ ື່ອນໄຂ. 
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ມາດຕາ 29 (ປບັປງຸ) ວນັບລູມິະສດິ  

ຜູ້ຮ້ອງຂ ຮັບ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ   ເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າໃດ ໜຶື່ງ ສາມາດຮຽກເອົາວັນບູລິມະສິດໂດຍອີງໃສ່ຄ າຮ້ອງໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍສະບັບ ທີື່ໄດ້ຍ ື່ນກ່ອນ
ໜ້ານີື້ຢູ ູ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຫ   ຫ້ອງການຈົດທະບຽນຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກ າອ ື່ນ ຕາມສົນທິສັນຍາ ຫ   ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 

ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບວັນບູລິມະສິດມາກ່ອນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ   ຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຫ   ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ
ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າອ ື່ນ ຕາມສົນທິສັນຍາ ຫ   ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ໃຫ້ຖ ວ່າເປັນວັນບູ
ລິມະສິດຂອງຜູ້ຮ້ອງຂ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ   ເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າທີື່ມາຍ ື່ນຢູູ່ ສປປ ລາວ. 

ເມ ື່ອໄດ້ຮັບວັນບູລິມະສິດແລ້ວ ທຸກເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂ  ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິ

ບັດ, ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ   ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ຍ ື່ນມາຕາມພາຍຫ ັງ ກ່ອນວັນໝົດ
ອາຍຸວັນບູລິມະສິດ ຈະບ ໍ່ຖ ວ່າເປັນໂມຄະດ້ວຍເຫດຜົນຂອງການກະທ າໃດໆ ທີື່ໄດ້ດ າເນີນໃນໄລຍະ
ເວລານັື້ນ ໂດຍສະເພາະການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງອ ື່ນ, ການພິມເຜີຍແຜ່ ຫ   ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ການປະດິດສ້າງ, ການວາງຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ ຈາກແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ   ການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍ 

ແລະ ການກະທ າດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ສາມາດໃຫ້ສິດແກ່ບຸກຄົນທີສາມ ຫ   ສິດໃນການນ າໃຊ້ສ່ວນຕົວ. 
ເມ ື່ອໄດ້ຍ ື່ນເອກະສານຂ ຮັບວັນບູລິມະສິດແລ້ວ ຜູ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງຍ ື່ນສ າເນົາສ ານວນຄ າຮ້ອງນັື້ນ 

ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຂ ຮັບວັນບູລິມະສິດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ໃບຢັັ້ງຢືນວັນບູລິມະສິດ ຕ້ອງມີການ

ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ຈາກບ່ອນທີື່ຮັບຄ າຮ້ອງນັື້ນ ພ້ອມທັງສະແດງວັນທີຮັບຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ. ສ່ວນສ າ
ເນົາສ ານວນຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດຍ ື່ນໄດ້ພາຍໃນ 
ສາມເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຢູູ່ ສປປ ລາວເປັນຕົື້ນໄປໂດຍບ ໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິ
ການແຕ່ຢູ່າງໃດ. 

ເມ ື່ອຄ າຮ້ອງຂ ຮັບວັນບູລິມະສິດ ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບວັນບູລິມະສິດ, ການ

ຮ້ອງຂ ວັນບູລິມະສິດດັົ່ງກ່າວ ກ ຈະບ ໍ່ໄດ້ນ າມາພິຈາລະນາ. ໃນກ ລະນີດັົ່ງກ່າວ ຫ   ບ ໍ່ມີການຮ້ອງຂ ວັນບູລິ

ມະສິດ ຫ   ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງຂ ວັນບູລິມະສິດ ພາຍຫ ັງວັນໝົດອາຍຸຂອງວັນບູລິມະສິດ, ການໃຫ້ວັນທີື່

ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ແມ່ນຈະຖ ເອົາວັນທີຕົວຈິງ ທີື່ໄດ້ຍ ື່ນເອກະສານຢູ່າງຄົບຖ້ວນຢູູ່ ສປປ ລາວ. 
ໄລຍະເວລາຂ ຮັບ ວັນບູລິມະສິດ ສ າລັບສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ແມ່ນ ສິບສອງເດ ອນ 

ແລະ ສ າລັບແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນ ຫົກເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບວັນບູລິມະ
ສິດ ເປັນຕົື້ນໄປ. 
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ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ການປະດິດສ້າງ, ສິື່ງປະດິດ, ແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ເຄ ື່ອງ     ໝາຍການຄາ້ຢູູ່ສະຖານທີື່ວາງສະແດງ 
ການປະດິດສ້າງ, ສິື່ງປະດິດ, ແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີ ື່ຕິດພັນກັບ

ຜະລ ິດຕະພ ັນ ຫ    ສ ິນຄ ້າ ຫ    ການບ  ລ ິການຊ ຶ ື່ ງໄດ ້ວາງສະແດງຢ ູ່ າງເປ ັນທາງການ ຫ    ຢູູ່
ສະຖານທີື່ວາງສະແດງ ທີື່ສາກົນຮັບຮູ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງເຈົື້າຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ຫ   ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ, ຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຍ ື່ນພາຍໃນ ຫົກເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນທີື່

ໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ຫ   ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການຢູູ່ສະຖານທີື່ວາງສະແດງນັື້ນ.  
ການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ຈະຖ ເອົາວັນທ າອິດ ທີື່ໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ຫ   ສິນຄ້າ ຫ   ການ

ບ ລິການນັື້ນ. 
ການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ຈະບ ໍ່ຖ ກນ າໃຊ້ເພ ື່ອຂະຫຍາຍເວລາ ໃນການຮ້ອງຂ ຮັບວັນບູລິມະສິດ. 

ມາດຕາ 31 (ປບັປງຸ)ສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຮບັ ສິດທບິດັ ຫ   ອະນສຸດິທບິດັ 

ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີື້:  

1. ຄ າຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມແບບພິມ; 

2. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກ ລະນີ ທີື່ຍ ື່ນຄ າ
ຮ້ອງຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ; 

3. ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍ ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ 
ຄົບຖ້ວນ ເພ ື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມຮູ້ທົົ່ວໄປ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດນັື້ນ ໃຫ້ສາມາດເຂົື້າໃຈ ແລະ ນ າໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ , 
ບົດອະທິບາຍດັົ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍວິທີການທີື່ດີທີື່ສຸດ ຂອງການຜະລິດ ຫ   ນ າໃຊ້
ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດນັື້ນ;  

4. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງຂ ຮັບສິດ ທີື່ກ ານົດຫົວຂ ໍ້ທີື່ຈະປົກປ້ອງຢູ່າງຈະແຈ້ງ; 

5. ຮູບແຕ້ມ ໃນກ ລະນີຈ າເປັນ;  

6. ບົດສັງເຂບ; 

7. ໃບຮັບເງິນຄ່າທ ານຽມແລະ ຄ່າບ ລິການ. 

ຄ າຮ້ອງ ຕ້ອງຄັດຕິດເອກະສານຂ ຮັບວັນບູລິມະສິດ (ຖ້າຫາກມີ) ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ

ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 
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ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ໜຶື່ງຊຸດ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ການ
ປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດໜຶື່ງອັນເທົົ່ານັື້ນ ຫ   ກຸ່ມໜຶື່ງ ຂອງການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດ ທີື່ພົວພັັນເຖິງ
ການປະກອບເປັນແນວຄວາມຄິດໃນການປະດິດອັນໜຶື່ງອັນດຽວ ຕາມການຈັດໝວດຂອງສາກົນ. 

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄ າຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຊຶື່ງ
ຢູ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1, 3 ແລະ 7 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້.  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຮັບສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມທຸກເງ  ື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການກ ານົດຂອງກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ.ີ 

ມາດຕາ 32 (ປບັປງຸ) ສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນແບບອດຸສາຫະກ າ   

ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຕາມແບບພິມ;  

2. ໃບມອບສິດທີື່ບົົ່ງບອກຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກ ລະນີທີື່ຍ ື່ນຄ າ
ຮ້ອງຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ; 

3. ຮູບແຕ້ມ ຫ   ຮູບຖ່າຍ ຈ ານວນໜຶື່ງຮູບ ຫ   ຫ າຍຮູບ ທີື່ບົົ່ງບອກເຖິງແບບອຸດສາຫະກ າຢູ່າງ
ຈະແຈ້ງທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຮູບຊົງຂອງແບບນັື້ນ; 

4. ບົດອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບຊະນິດຂອງສິນຄ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກ າ; 

5. ໃບຮັບເງິນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ. 

ຄ າຮ້ອງຕ້ອງຄັດຕິດເອກະສານຂ ຮັບວັນບູລິມະສິດ (ຖ້າຫາກມີ) ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ

ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 
ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແບບອຸດສາຫະກ າດຽວ 

ຫ   ໃນຊຸດດຽວກັນທີື່ກ່ຽວກັບແບບດັົ່ງກ່າວ ສ າລັບໝວດດຽວກັນຕາມການຈັດໝວດຂອງສາກົນ. 
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄ າຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຊຶື່ງຢູ່າງ

ໜ້ອຍ ຕ້ອງມີເອກະສານ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1, 3 ແລະ 5 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້.  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມທຸກເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການກ ານົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊ.ີ 



21 
 

ມາດຕາ 33 (ປບັປງຸ) ສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້  

ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຕາມແບບພິມ; 

2. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກ ລະນີ ທີື່ຍ ື່ນຄ າ
ຮ້ອງຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ; 

3. ຮູບແຕ້ມ ຫ   ຮູບຖ່າຍ ຫ   ຕົວຢູ່າງເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ຈະແຈ້ງ; 

4. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີື່ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຈະຖ ກນ າໃຊ້ ຫ   ການບ ລິການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ.  ຖ້າວ່າຄ າຮ້ອງ ຫາກກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າລວມໝູ່ ຫ   ເຄ ື່ອງໝາຍ
ຮັບຮອງນັື້ນ ຄ າຮ້ອງຕ້ອງບົົ່ງບອກເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວໄວ້ຢູ່າງຄັກແນ່ ແລະ ປະກອບບົດ
ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການຈະນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍນັື້ນ; 

5. ໃບຮັບເງິນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ. 

ຄ າຮ້ອງອາດຄັດຕິດເອກະສານຂ ຮັບວັນບູລິມະສິດ (ຖ້າຫາກມີ) ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ

ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 
ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນໜຶື່ງສະບັບ ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າອັນດຽວເທົົ່າ

ນັື້ນ ແຕ່ສາມາດຂ ຈົດໄດ້ຫ າຍໝວດຂອງສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ຕາມການຈັດໝວດຂອງສາກົນແຕ່
ຕ້ອງໄດ້ຊ າລະຄ່າທ ານຽມ ແຕ່ລະໝວດຂອງສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ. 

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄ າຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຊຶື່ງ
ຢູ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1, 3 ແລະ 5 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມທຸກເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການກ ານົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດແລະ
ເຕັກໂນໂລຊ.ີ 

ມາດຕາ 34 (ປບັປງຸ) ສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນ ແບບຜງັວງົຈອນລວມ  

ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕາມແບບພິມ; 

2. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກ ລະນີ ທີື່ຍ ື່ນຄ າ
ຮ້ອງຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ; 
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3. ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ໃນທາງການຄ້າເທ ື່ອທ າອິດຂອງ ແບບຜັງ ຫ   ວົງ
ຈອນລວມ ທີື່ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ເຂົື້າກັນ; 

4. ແຜນວາດ ຂອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ ເພ ື່ອສາມາດຈ າແນກແບບຜັງ; 

5. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີ ື່ທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ ື່ວົງຈອນລວມທ າງານ ຫ   
ຈຸດປະສົງເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ວົງຈອນລວມທ າງານ ຖ້າຫາກວົງຈອນລວມໄດ້ຖ ກນ າໄປຫາຜົນ
ປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າແລ້ວ; 

6. ໃບຮັບເງິນຄ່າທ ານຽມແລະ ຄ່າບ ລິການ. 
ສ ານວນຄ າຮ້ອງ ຂ ຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມແຕ່ລະຊຸດ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະ ແຕ່

ແບບຜັງວົງຈອນລວມໜຶື່ງອັນເທົົ່ານັື້ນ. 
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄ າຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຊຶື່ງ

ຢູ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1, 3 ແລະ 6 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມທຸກເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການກ ານົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

ມາດຕາ 35 (ປບັປງຸ) ສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນຖິື່ນກ າເນດີ 

ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຖິື່ນກ າເນີດປະກອບດ້ວຍເອກະສານ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຖິື່ນກ າເນີດ ຕາມແບບພິມ; 

2. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກ ລະນີທີື່ຍ ື່ນຄ າ
ຮ້ອງຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ; 

3. ຮູບຂອງຖິື່ນກ າເນີດທີື່ຈະແຈ້ງ; 

4. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດພູມສາດ ທີື່ຈະນ າໃຊ້ເປັນຖິື່ນກ າເນີດ; 

5. ສິນຄ້າ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖິື່ນກ າເນີດ ແລະ ວິທີການກວດກາທີື່ຈະນ າໃຊ້; 

6. ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຈຸດເດັົ່ນຂອງຖິື່ນກ າເນີດຊຶື່ງຜູ້ຮ້ອງຂ ສະເໜີໃຫ້ເປັນຖິື່ນກ າເນີດ 
ແລະ ຫ ັກຖານເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນບົດລາຍງານນັື້ນ; 

7. ຫ ັກຖານຢັັ້ງຢືນການປົກປ້ອງຖິື່ນກ າເນີດຢູູ່ໃນປະເທດຕົື້ນກ າເນີດ ໃນກ ລະນີທີື່ຄ າຮ້ອງຂ 
ຈົດທະບຽນນັື້ນ ໄດ້ອີງໃສ່ການປົກປ້ອງຢູູ່ຕ່າງປະເທດ; 
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8. ໃບຮັບເງິນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ. 
ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຖິື່ນກ າເນີດແຕ່ລະຊຸດ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ຖິື່ນກ າເນີດ

ໜຶື່ງອັນເທົົ່ານັື້ນ. 
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄ າຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຊຶື່ງ

ຢູ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1, 3, 5 ແລະ 8 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນຖິື່ນກ າເນີດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ທຸກເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການກ ານົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ. 

ມາດຕາ 36 ການສະໜອງຂ ໍ້ມນູເພີື່ມເຕມີ  

ໃນກ ລະນີ ທີື່ມີການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄ າຮ້ອງຂ ດັົ່ງກ່າວ ປະກອບ
ດ້ວຍເນ ື້ອໃນອັນດຽວກັນ, ເປັນບາງສ່ວນ ຫ   ທັງໝົດ ທີື່ຄ ກັນກັບຄ າຮ້ອງຂ ທີື່ໄດ້ຍ ື່ນຢູູ່ ສປປ ລາວ 

ນັື້ນ ຜູ້ຮ້ອງຂ ຈະເປີດເຜີຍການຂ ຈົດທະບຽນກ່ອນໜ້ານັື້ນກ ໄດ້. 
 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາດສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂ  ຫ   ຜູ້ຮ້ອງຂ ອາດສະໜອງ

ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະຜົນຂອງການຄົື້ນຫາ ຫ   ບົດລາຍງານການກວດສອບ 
ຫ   ສ າເນົາສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ຫ   ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ທີື່ອອກໃຫ້
ຢູູ່ຕ່າງປະເທດກ ໄດ້. 

ມາດຕາ 37 ພາສາທີື່ໃຊສ້ າລບັການປະກອບສ ານວນຄ າຮອ້ງ 
ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອ ື່ນໆ ສາມາດເຮັດ

ເປັນພາສາລາວ ຫ   ອັງກິດກ ໄດ້. ຖ້າວ່າຄ າຮ້ອງ ຫ   ເອກະສານ ທີື່ໄດ້ເຮັດເປັນພາສາອັງກິດນັື້ນ ຜູ້ຮ້ອງຂ 
ຍັງຕ້ອງຍ ື່ນສະບັບແປເປັນພາສາລາວໂດຍໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຄວາມຖ ກຕ້ອງພາຍໃນ ເກົື້າສິບວັນ ຫ ງັ
ຈາກວັນໄດ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ. 

ມາດຕາ 38 (ປບັປງຸ) ການກວດສອບສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນຊບັສນິອດຸສາຫະກ າເບ ື້ອງຕົື້ນ  

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະດ າເນີນການກວດສອບສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າເບ ື້ອງຕົ ື້ນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າຄ າຮ້ອງນັ ື້ນ ຄົບຖ້ວນຖ ກຕ້ອງຕາມ
ແບບຟອມ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມແລະ ຄ່າບ ລິການແລ້ວ. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 

ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂ ຮູ້ວ່າ ຄ າຮ້ອງນັື້ນພຽງພ  ພ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບວັນທີທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງແລ້ວ. 
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ຖ້າເຫັນວ່າຄ າຮ້ອງນັື້ນ ຫາກບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫ  ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ
ຊີ ກ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ເພ ື່ອແກ້ໄຂ ພາຍໃນ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈ້ງການ ເປັນຕົື້ນ
ໄປ.  

ມາດຕາ 39 (ປບັປຸງ) ການເຜຍີແຜ ່ຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ 
ພາຍຫ ັງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ດ າເນີນການກວດສອບ ສ ານວນຄ າຮ້ອງ

ຂ ຈົດທະບຽນການປະດິດສ້າງຫ  ສິື່ງປະດິດເບ ື້ອງຕົື້ນ ສ າເລັດແລ້ວກ ຈະເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ໃນເດ ອນທີສິບເກົື້າ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ 
ຫ   ວັນບູລິມະສິດເປັນຕົື້ນໄປ. 

ສ າລັບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກ າ, ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ 
ແລະ ຖິື່ນກ າເນີດ ຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ ພາຍຫ ັງສ າເລັດການກວດສອບເບ ື້ອງຕົື້ນເປັນຕົື້ນໄປ. 

ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດສະເໜີຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງຂ ດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນເວລາ ເກົື້າສິບວັນ ສ າລັບ
ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ; ຫົກສິບວັນ ສ າລັບແບບອຸດສາຫະກ າ, ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບຜັງວົງ
ຈອນລວມ ແລະຖິື່ນກ າເນີດ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບການຈົດ
ທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ເປັນຕົື້ນໄປ. 

ມາດຕາ 40 (ປບັປງຸ) ການກວດສອບເນ ື້ອໃນຂອງສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ   

ພາຍຫ ັງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ດ າເນີນການກວດສອບເບ ື້ອງຕົື້ນ ສ າ
ນວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສ າເລັດແລ້ວ ກ ຈະດ າເນີນການກວດສອບເນ ື້ອໃນ ຂອງສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ 
ຈົດທະບຽນການປະດິດສ້າງ, ສິື່ງປະດິດ, ແບບອຸດສາຫະກ າ, ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຖິື່ນກ າເນີດ. 

ສ າລັບສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຈະບ ໍ່ໄດ້ກວດສອບເນ ື້ອໃນ. 

ມາດຕາ 41 (ປບັປງຸ) ການສະເໜໃີຫກ້ວດສອບເນ ື້ອໃນຂອງສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນຊບັສນິ
ອດຸສາຫະກ າ   

ຄ າຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດ ຈະຖ ກກວດສອບເນ ື້ອໃນເພ ື່ອກ ານົດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ເງ ື່ອນໄຂຂ ຮັບສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້. ການກວດສອບ

ເນ ື້ອໃນຈະອີງໃສ່ການຄົື້ນຫາຂ ໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກທີື່ມີຢູູ່ແລ້ວ. ໃນກ ລະນີທີື່ຄ າຮ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄົື້ນ
ຫາ ຫ   ກວດສອບໂດຍອົງການອ ື່ນມາກ່ອນແລ້ວ ຜູ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງນ າເອົາສ າເນົາຂອງບົດລາຍງານຈາກ
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ອົງການດັົ່ງກ່າວ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພິຈາລະນາການອອກສິດທິບັດ 
ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງດ າເນີນການຄົື້ນຫາຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວຕ ື່ມອີກ. 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ຜູ້ຮ້ອງຂ  ບ ໍ່ສາມາດສະໜອງບົດລາຍງານ ຜົນຂອງການກວດສອບເນ ື້ອໃນ ຂອງ
ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ າຮ້ອງ ທີື່ກ າລັງຂ ຈົດທະບຽນຢູູ່ນັື້ນ ຜູ້ຮ້ອງຂ ສາມາດສະ 
ເໜີໃຫ້ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກວດສອບເນ ື້ອໃນສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ດັົ່ງກ່າວ. ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະດ າເນີນການກວດສອບເນ ື້ອໃນ ໃນໄລຍະເວລາ ສາມສິບສອງເດ ອນ 
ສ າລັບການປະດິດສ້າງ ແລະ ສິບສອງເດ ອນ ສ າລັບສິື່ງປະດິດ ໂດຍນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຫ   ວັນບູລິມະ
ສິດ ເປັນຕົື້ນໄປ. ການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການສະເໜີໃຫ້ກວດສອບເນ ື້ອໃນ ຂອງສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ

ທະບຽນການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດນັື້ນ ຈະຕົກເປັນພາລະຂອງຜູ້ຮ້ອງຂ , ຊຶື່ງມູນຄ່າໃນການກວດສອບ
ເນ ື້ອໃນ ແມ່ນຂຶື້ນກັບການກ ານົດຂອງແຕ່ລະສ ານັກງານສິດທິບັດຂອງຕ່າງປະເທດ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງ
ສາກົນກ່ຽວກັບການກວດສອບສິດທິບັດ ທີື່ຈະດ າເນີນການກວດສອບເນ ື້ອໃນດັົ່ງກ່າວ ຕາມແຕ່ລະ
ໄລຍະ. 

ສ າລັບການຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ 

ແລະ ຖິື່ນກ າເນີດຈະບ ໍ່ມີການສະເໜີໃຫ້ກວດສອບເນ ື້ຶອໃນ. 

ມາດຕາ 42 (ປບັປງຸ) ການດດັແກ ້ແລະ ແຍກຄ າຮອ້ງ 

ໃນໄລຍະພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງ ກ່ອນກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະອອກ
ໃບຢັັ້ງຢືນນັື້ນ ຜູ້ຮ້ອງຂ ສາມາດດັດແກ້ ຫ   ແຍກຄ າຮ້ອງໄດ້ທຸກເວລາ ຕາມວິທີການ ດັົ່ງນີື້: 

1. ດັດແກ້ຄ າຮ້ອງໂດຍ ບ ໍ່ເສຍຄ່າທ ານຽມແລະ ຄ່າບ ລິການ; 

2. ແຍກຄ າຮ້ອງ ເປັນສອງ ຫ   ຫ າຍຄ າຮ້ອງ ຫ   ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຄ ນໃໝ່ ໂດຍມີການດັດແກ້ ຫ   
ບ ໍ່ດັດແກ້ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດພາຍຫ ັງ ທີື່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມແລະ ຄ່າບ ລິການແລ້ວ; 

3. ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຄ ນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນຮູບແບບຂອງການຂ ປົກປ້ອງ ແຕ່ຕ້ອງຍ ື່ນ
ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມແລະ ຄ່າບ ລິການແລ້ວ.  

ການດັດແກ້ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຂອງວັກ ໜຶື່ງຂອງມາດຕານີື້ ຈະຕ້ອງ: 

1. ບ ໍ່ເປັນການໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ດ້ານເຕັກນິກ ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ອ້າງອີງໃນຄ າຮ້ອງສະບັບຕົື້ນໃນ
ການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຄ ນໃໝ່ ເພ ື່ອຮັບສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ   ຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງ

ຈອນລວມ; 
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2. ບ ໍ່ປູ່ຽນແປງຮູບຊົງທີື່ສ າຄັນຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ   ບ ໍ່ປູ່ຽນແປງທາດແທ້ອັນສ າຄັນ ຂອງ
ເຄ ື່ອງ   ໝາຍ ຫ   ຂອງແຫ ່ງກ າເນີດໃດໜຶື່ງ. 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ຄ າຮ້ອງ ຖ ກແຍກ ຫ   ນ າມາຍ ື່ນໃໝ່ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 2 ຫ   ຂ ໍ້ 3 ຂອງ
ວັກ ໜຶື່ງ ຂອງມາດຕານີື້ ຄ າຮ້ອງເຫ ົົ່ານັື້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັນທີທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ແລະ ວັນບູລິມະສິດ ຕາມທີື່
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 43 (ປບັປງຸ) ສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ ທີື່ບ ໍ່ນ າມາພຈິາລະນາ 

ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ທີື່ບ ໍ່ນ າມາພິຈາລະນາ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ສ ານວນຄ າຮ້ອງ ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ; 

2. ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ບ ໍ່ມີເງ ື່ອນໄຂຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ; 

3. ຜູ້ຍ ື່ນສ ານວນຄ າຮ້ອງ ບ ໍ່ມີສິດຂ ຈົດທະບຽນ; 

4. ຜູ້ຍ ື່ນສ ານວນຄ າຮ້ອງ ບ ໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ສ າລັບ ຄ າຮ້ອງ ຫ   ການ
ຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງ; 

5. ຜູ້ຍ ື່ນສ ານວນຄ າຮ້ອງ ບ ໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກວດສອບເນ ື້ອໃນຂອງສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 41 

ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້; 

6. ຜູ້ຍ ື່ນສ ານວນຄ າຮ້ອງບ ໍ່ດັດແກ້ຂ ໍ້ 1, 3, 4 ແລະ 5 ເທິງນີື້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມ

ການແນະນ າຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

ມາດຕາ 44 (ປບັປງຸ) ການຈດົທະບຽນ  

ພາຍຫ ັງການກວດສອບ ແລະ ພິຈາລະນາ ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ 
ທີື່ເຫັນວ່າຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ຈະອອກສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ   ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ໃຫ້ຜູ້

ຮ້ອງຂ , ບັນທຶກລົງໃນປ ັ້ມບັນທຶກການຈົດທະບຽນ ແລ້ວເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ລົງ

ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ. 
ເມ ື່ອມີການຈົດທະບຽນແລ້ວ ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດສະເໜີຮ້ອງຂ ຍົກເລີກຫ   ລົບລ້າງກ່ຽວກັບ

ການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນເວລາ ຫ້າປີ ນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 
ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ເປັນຕົື້ນໄປ. 
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ມາດຕາ 45 (ປບັປງຸ) ການສິື້ນສດຸສດິໃນຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ 

ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ແລະ ການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າອ ື່ນ ຈະສິື້ນສຸດລົງ ໃນ

ກ ລະນີ ດັົ່ງນີື້: 

1. ອາຍຸການປົກປ້ອງໄດ້ສິື້ນສຸດລົງ; 

2. ເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ບ ໍ່ຕ ໍ່ອາຍຸການຈົດທະບຽນ ແລະ ບ ໍ່ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບ ລິການຕາມລະບຽບການ. ບ ໍ່ວ່າໃນກ ລະນີໃດສິດດັົ່ງກ່າວ ຈະສິື້ນສຸດລົງໃນວັນສຸດທ້າຍ
ຂອງໄລຍະການປົກປ້ອງໝົດອາຍຸ ແລະ ໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 
ທີື່ໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ; 

3. ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ   ການຈົດທະບຽນ ເປັນໂມຄະ ຖ້າພົບເຫັນວ່າ ເງ ື່ອນໄຂເພ ື່ອຂ 

ປົກປ້ອງຢູ່າງໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍຢູ່າງ ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ; ໃນກ ລະນີການພົບເຫັນພຽງແຕ່ສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶື່ງ ຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ກ ຈະເປັນໂມຄະແຕ່ສະເພາະສ່ວນ
ນັື້ນ ໂດຍນັບແຕ່ວັນອອກສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ   ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ 

ເປັນຕົື້ນໄປ; 

4. ສິດໃນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ສ າລັບການບ ໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ຈະສິື້ນ
ສຸດລົງ ຕາມຄ າຕັດສີີນຂອງສານ ທີື່ໃຊ້ໄດຢູ້່າງເດັດຂາດແລ້ວ.  

 

ໝວດທ ີ4 
ເຈົື້າຂອງສດິໃນຊບັສນິອຸດສາຫະກ າ 

ມາດຕາ 46  ເຈົື້າຂອງຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ 

ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຮັບ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫ   ການຈົດທະບຽນ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ແລ້ວ ຜູ້ຮ້ອງຂ ຈະກາຍເປັນເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ. 
ໃນກ ລະນີ ທີື່ມີການວ່າຈ້າງໃຫ້ປະດິດສ້າງ ຫ   ອອກແບບຊັບສິນອຸດສາຫະກ ານັື້ນ ສິດໃນຊັບ

ສິນອຸດສາຫະກ າດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີການຕົກລົງກັນໄວ້ຢູ່າງອ ື່ນ. 

ມາດຕາ 47 (ປບັປງຸ) ສດິ ຂອງເຈົື້າຂອງຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ  

ເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ມີສິດດັົ່ງນີື້: 
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1. ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ທີື່ໄດມ້າຈາກການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; 

2. ໂອນສິດທັງໝົດ ຫ   ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ ດ້ວຍການຂາຍ, ແລກປູ່ຽນ, ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ   

ມອບ; 
3. ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອ ື່ນ ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ທັງໝົດ ຫ   ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ໃນຊັບ

ສິນອຸດສາຫະກ າຂອງຕົນ; 

4. ມອບການສ ບທອດແລະ ໂອນກ າມະສິດ ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ຂອງຕົນໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ; 
5. ດ າເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພ ື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຂອງຕົນຈາກການລະ

ເມີດຂອງຜູ້ອ ື່ນ. 
 

ໝວດທ ີ5 
ອາຍຸການປກົປອ້ງຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ 

ມາດຕາ 48 (ປບັປງຸ) ອາຍກຸານປກົປອ້ງສດິທບິດັ  

ອາຍຸການປົກປ້ອງສິດທິບັດ ມີກ ານົດ ຊາວປີ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຮັບເປັນຕົື້ນໄປ. 
ເພ ື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງສິດທິບັດຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ

ລ່ວງໜ້າ ແຕ່ລະປີ. 

ມາດຕາ 49 (ປບັປງຸ) ອາຍກຸານປກົປອ້ງອະນສຸດິທບິດັ 

ອາຍກຸານປົກປ້ອງອະນຸສິດທບັິດ ມີກ ານົດ ສິບປີ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຮັບເປັນຕົື້ນໄປ. 
ເພ ື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິ

ການລ່ວງໜ້າ ແຕ່ລະປີ. 

ມາດຕາ 50 (ປບັປງຸ) ອາຍກຸານປກົປອ້ງແບບອດຸສາຫະກ າ 

ອາຍຸການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າ ມີກ ານົດ ສິບຫ້າປີນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ
ເປັນຕົື້ນໄປ. 

ເພ ື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບ ລິການລ່ວງໜ້າເທ ື່ອລະ ຫ້າປີ. 
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ມາດຕາ 51 (ປບັປງຸ) ອາຍກຸານປກົປອ້ງເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້  
ອາຍຸການປົກປ້ອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີກ ານົດ ສິບປີ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ

ເປັນຕົື້ນໄປ,ເມ ື່ອຄົບກ ານົດແລ້ວ ສາມາດຕ ໍ່ອາຍຸເທ ື່ອລະ ສິບປີ ໄດຕ້ະຫ ອດໄປ. 
ເພ ື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ 

ຄ່າບ ລິການລ່ວງໜ້າເທ ື່ອລະ ສິບປ.ີ 

ມາດຕາ 52 (ປບັປງຸ) ອາຍກຸານປກົປອ້ງແບບຜງັວງົຈອນລວມ 

ອາຍຸການປົກປ້ອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີກ ານົດ ສິບສອງປີ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນເປັນຕົື້ນໄປ. 

ເພ ື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ 
ຄ່າບ ລິການລ່ວງໜ້າແຕ່ລະປ.ີ 

ມາດຕາ 53 (ປບັປງຸ) ອາຍກຸານປກົປອ້ງຖິື່ນກ າເນດີ  
ອາຍຸການປົກປ້ອງຖິື່ນກ າເນີດມີຕະຫ ອດໄປ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ

ເປັນຕົື້ນໄປ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມແລະ ຄ່າບ ລິການເທ ື່ອດຽວ. 

ມາດຕາ 54 (ໃໝ)່ ອາຍກຸານປກົປອ້ງຊ ື່ການຄາ້ 

ອາຍຸການປົກປ້ອງຊ ື່ການຄ້າ ມີຕະຫ ອດໄປ ຈົນກວ່າເຈົື້າຂອງຊ ື່ການຄ້ານັື້ນ ຢຸດນ າໃຊ້. 

ມາດຕາ 55 ອາຍກຸານປກົປອ້ງຄວາມລບັທາງການຄາ້ 
ອາຍຸການປົກປ້ອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ ມີຕະຫ ອດໄປ ຈົນກວ່າຄວາມລັບທາງການຄ້າຈະຖ ກ

ເປີດເຜີຍ. 
 

ໝວດທ ີ6 
ສດິ ແລະ ພນັທະ ຂອງເຈົື້າຂອງຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ 

ມາດຕາ 56 ສດິຂອງເຈົື້າຂອງ ສດິທບິດັ ແລະ ອະນສຸດິທບິດັ  

ເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ມີສິດດັົ່ງນີື້: 
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1. ໃນກ ລະນີ ທີື່ສິດທິບັດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ:  

1.1. ສິດປ້ອງກັນ ບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອ ື່ນຜະລິດ, ນ າເຂົ ື້າ, ສະເໜີຂາຍ, ຂາຍ ຫ   ນ າໃຊ້

ຜະລິດຕະພັນ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດແລ້ວ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ; 

1.2. ສິດປ້ອງກັນ ບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອ ື່ນ ເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວ ເພ ື່ອສະເໜີຂາຍ , 

ຂາຍ ຫ   ນ າໃຊ້ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ. 

2. ໃນກ ລະນີທີື່ສິດທິບັດກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການຜະລິດ:  

2.1 ສິດປ້ອງກັນ ບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອ ື່ນ ນ າໃຊ້ຂະບວນການຜະລິດດັົ່ງກ່າວ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ; 

2.2 ສິດປ້ອງກັນ ບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອ ື່ນດ າເນີນການໃດໆ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຂອງ
ມາດຕານີື້ ຕ ໍ່ຜະລິດຕະພັນທີື່ເກີດໂດຍກົງ ຈາກຂະບວນການຜະລິດ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິ
ບັດແລ້ວ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ. 

3. ອະນຸຍາດໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ດ າເນີນ

ການໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ແລະ ຂ ໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ຢູູ່ ສປປ ລາວ; 

4. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອ ື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນ
ການຮ້ອງຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີື່ຜູ້ອ ື່ນໄດ້ກ ໍ່ຂຶື້ນ;  

5. ປ້ອງກັນ ບ ໍ່ໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະດິດສ້າງ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ
ແລ້ວ, ສາມາດດ າເນີນການຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບສິດທິບັດແລ້ວ ຕ ໍ່ການລະເມີດທີື່
ເກີດຂຶື້ນໃນຂະນະທີື່ຄ າຮ້ອງ ຢູູ່ໃນໄລຍະພິຈາລະນາ ແລະ ການລະເມີດນັື້ນໄດ້ເກີດຂຶື້ນ ຫ ັງ
ຈາກການພິມເຜີຍແຜ່ຄ າຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດ ຫ   ຖ້າຜູ້ລະເມີດໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບຄ າ
ຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດ. 

ສ າລັບເຈົື້າຂອງອະນຸສິດທິບັດ ມີສິດເຊັົ່ນດຽວກັນກັບເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ. 

ມາດຕາ 57 ສດິຂອງເຈົື້າຂອງແບບອດຸສາຫະກ າ  

ເຈົື້າຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ມີສິດປ້ອງກັນບຸກຄົນທີສາມ ບ ໍ່ໃຫ້ຜະລິດ, ຂາຍ ຫ   ນ າເຂົື້າວັດຖຸ 
ທີື່ໃຊ້ແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ   ເປັນຮູບຊົງແບບອຸດສາຫະກ າ ຊຶື່ງເປັນການກ່າຍແບບ ຫ   ການລອກຮຽນ
ແບບຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ. 
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ບົດບັນຍັດໃນຂ ໍ້ 3, ຂ ໍ້ 4 ແລະ ຂ ໍ້ 5 ຂອງມາດຕາ 56 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຈະໄດ້ຮັບການ
ປະຕິບັດເຊັົ່ນດຽວກັນ ເຖິງວ່າການພິມເຜີຍແຜ່ຈະຖ ກເລ ື່ອນອອກໄປກ ຕາມ ການຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານຈະ
ບ ໍ່ເກີດຂຶື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ຂ ໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖ ກແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖ ກຮ້ອງຟ້ອງຮູ້ກ່ອນໜ້ານີື້. 

ມາດຕາ 58 ສິດຂອງເຈົື້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ  

ເຈົື້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີສິດດັົ່ງນີື້: 

1. ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ ນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເຄ ື່ອງໝາຍບ ລິການທີື່ຄ ກັນ, 

ຄ້າຍຄ ກັນ ຫ   ກ່ຽວຂ້ອງກັນກັບສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ຊຶ ື່ງຄ ກັນ , ຄ້າຍຄ ກັນ ຫ   
ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫ   ເຄ ື່ອງໝາຍບ ລິການ ທີື່ຕົນໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ຊຶື່ງ
ການນ າໃຊ້ ອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ. ການນ າໃຊ້ສັນຍາລັກທີື່ຄ ກັນ ສ າລັບສິນຄ້າ ຫ   

ການບ ລິການທີື່ຄ ກັນຈະຖ ກສັນນິຖານວ່າ ເປັນການສ້າງຄວາມສັບສົນ; 

2. ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ ຂາຍ ຫ   ໂຄສະນາສິນຄ້າ ທີື່ຕິດເຄ ື່ອງໝາຍ ຫ   ການນ າໃຊ້
ເຄ ື່ອງໝາຍ ກັບການບ ລິການ ແລະ ການນ າເຂົື້າ ຫ   ສົົ່ງອອກສິນຄ້າທີື່ຕິດເຄ ື່ອງໝາຍ
ດັົ່ງກ່າວ; 

3. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອ ື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນ
ການຮ້ອງຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອ ື່ນໄດ້ກ ໍ່ຂຶື້ນ. 

ສິດ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ຂ ໍ້ 1 ແລະ ຂ ໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ຕ້ອງບ ໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ໍ່ສິດທີື່ມີ

ກ່ອນໜ້ານີື້. 
ສິດທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເທິງນີື້ ຈະນ າມາປະຕິບັດເຊັົ່ນດຽວກັນ ຕ ໍ່ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ແລະ ຊ ື່ການ

ຄ້າເຖິງວ່າຈະໄດ້ຈົດທະບຽນ ຫ   ບ ໍ່ກ ຕາມ. 

ມາດຕາ 59 ສດິຂອງເຈົື້າຂອງແບບຜງັວງົຈອນລວມ 

ເຈົື້າຂອງແບບຜັງວົງຈອນລວມ ມີສິດປ້ອງກັນຜູ້ອ ື່ນ ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຜະລິດຊ ້າ ແບບຜັງວົງຈອນລວມທັງໝົດ ເຖິງວ່າຈະບັນຈຸໄວ້ ໃນວົງຈອນລວມ ຫ   ຢູ່າງອ ື່ນ
ກ ຕາມ; 

2. ຜະລິດຊ ້າວົງຈອນລວມ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ເຖິງວ່າຈະບັນຈຸ ໄວ້ໃນວົງຈອນລວມ ຫ   ຢູ່າງ
ອ ື່ນກ ຕາມ ຍົກເວັື້ນການຜະລິດຊ ້າສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງ ທີື່ບ ໍ່ຈ າເປັນຈະໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ຕາມ
ເງ ື່ອນໄຂຂອງຕົື້ນສະບັບ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ມາດຕາ 17 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້;  
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3. ນ າເຂົື້າ, ຂາຍ ຫ   ຈ າໜ່າຍ ແບບຜັງ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫ   ວົງຈອນລວມ ຊຶື່ງລວມ

ເຂົື້າກັນຢູູ່ໃນແບບຜັງ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ; 

4. ນ າເຂົື້າ, ຂາຍ ຫ   ຈ າໜ່າຍ ຊິື້ນສ່ວນທີື່ລວມເຂົື້າກັນ ຫ   ວົງຈອນລວມ ຊຶື່ງລວມເຂົື້າກັນໃນ
ແບບຜັງ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ ເມ ື່ອໃດທີື່ວົງຈອນລວມ ຍັງ
ບັນຈຸຜັງວົງຈອນລວມທີື່ຖ ກຜະລິດຊ ້າຢູ່າງຜິດກົດໝາຍ. 

ການດ າເນີນການໃດໜຶື່ງ ກ່ຽວກັບວົງຈອນລວມ ທີື່ລວມເຂົື້າກັບແບບຜັງ ທີື່ຜະລິດຊ ້າຢູ່າງຜິດ
ກົດໝາຍ ຫ   ຊິື້ນສ່ວນໃດໜຶື່ງ ທີື່ລວມເຂົື້າກັບວົງຈອນລວມ ຊຶື່ງຜູ້ດ າເນີນການ ຫ   ຜູ້ສັົ່ງໃຫ້ດ າເນີນການ
ດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ຮູ້ ແລະ ບ ໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພ ທີື່ຈະຮູ້ ໃນເວລາໄດ້ຮັບວົງຈອນລວມ ຫ   ຊິື້ນສ່ວນດັົ່ງກ່າວ
ທີື່ລວມເຂົື້າກັບວົງຈອນລວມນັື້ນ ຊຶື່ງລວມເຂົື້າກັບແບບຜັງທີື່ໄດ້ຜະລິດຊ ້າຢູ່າງຜິດກົດໝາຍ, ຖ້າວ່າ

ພາຍຫ ັງໄລຍະທີື່ບຸກຄົນນັື້ນໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າ ແບບຜັງທີື່ໄດ້ຜະລິດຊ ້ານັື້ນ ຜິດກົດໝາຍ, ບຸກຄົນນັື້ນ ອາດ
ມີການກະທ າໃດໜຶື່ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າທີື່ຢູູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຕົນ ຫ   ສິນຄ້າທີື່ໄດ້ສັົ່ງໄວ້ແລ້ວ
ກ່ອນໜ້ານັື້ນຈະບ ໍ່ຖ ວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ, ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າພາກຫ ວງຢູ່າງ
ສົມເຫດສົມຜົນ ໃຫ້ແກ່ເຈົື້າຂອງສິດໃນມູນຄ່າທີື່ໄດ້ຕົກລົງຕາມການເຈລະຈາກັນ ເພ ື່ອຂ ໃບອະນຸຍາດ
ນ າໃຊ້ແບບຜັງດັົ່ງກ່າວ. 

ການຜະລິດຊ ້າ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງສ າລັບການປະເມີນຜົນ, ການວິເຄາະ, 

ການຄົື້ນຄວ້າ ຫ   ການສິດສອນສ່ວນຕົວນັື້ນ ຈະບ ໍ່ຖ ວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
ເຈົື້າຂອງສິດ ຈະບ ໍ່ມີສິດ ກ່ຽວກັບແບບຜັງຕົື້ນສະບັບ ທີື່ຄ ກັນ ຊຶື່ງບຸກຄົນທີສາມໄດ້ສ້າງຂຶື້ນຢູ່າງ

ເປັນເອກະລາດແລ້ວ. 

ມາດຕາ 60 (ປບັປງຸ) ສດິຂອງເຈົື້າຂອງທະບຽນຖິື່ນກ າເນດີ 

ເຈົື້າຂອງທະບຽນຖິື່ນກ າເນີດມີສິດດັົ່ງນີື້: 

1. ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ ນ າໃຊ້ຖິື່ນກ າເນີດຕ ໍ່ສິນຄ້າ ຫ   ນ າເອົາຖິື່ນກ າເນີດເຂົື້າໃນເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າຂອງຕົນ ແລະ ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ ຂາຍ, ໂຄສະນາ, ນ າເຂົື້າ ຫ   ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ ທີື່

ນ າໃຊ້ຖິື່ນກ າເນີດຫ   ນ າເອົາຖິື່ນກ າເນີດເຂົື້າໃນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ; 

2. ຄັດຄ້ານການນ າໃຊ້ຖິື່ນກ າເນີດໃນຂ ໍ້ 1 ເທິງນີື້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຫ ົື້າແວັງ ຫ   ເຫ ົື້າຂາວ ເຖິງ

ວ່າການແປພາສາ ຫ   ການນ າເອົາຄ າສັບ ເຊັົ່ນ ປະເພດ, ຊະນິດ, ແບບທີື່ຮຽນແບບ ຫ   ທີື່

ຄ້າຍຄ ກັນນີື້ມານ າໃຊ້ກ ຕາມ; 
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3. ປົກປ້ອງຖິື່ນກ າເນີດເພ ື່ອຕ້ານກັບການບົົ່ງບອກຖິື່ນກ າເນີດຊຶື່ງມາຈາກດິນແດນ, ຂົງເຂດ ຫ   
ທ້ອງຖິື່ນດັົ່ງກ່າວແທ້ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າໃຈຜິດວ່າເປັນສິນຄ້າທີື່ມາຈາກ
ດິນແດນອ ື່ນ; 

4. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອ ື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນ
ການຮ້ອງຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອ ື່ນໄດ້ກ ໍ່ຂຶື້ນ. 

ມີແຕ່ຜູ້ຜະລິດ ທີື່ດ າເນີນທຸລະກິດຢູູ່ໃນເຂດພູມສາດ ທີື່ຖ ກກ ານົດໃຫ້ເປັນຖິື່ນກ າເນີດເທົົ່ານັື້ນ 
ຈຶື່ງສາມາດນ າໃຊ້ຖິື່ນກ າເນີດທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ຕ ໍ່ ຫ   ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ ທີື່ພົວພັນເຖິງຖິື່ນກ າເນີດ. 

ການກະທ າໃດໜຶື່ງ ທີື່ເປັນການລະເມີດສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຫ   ຂ ໍ້ 2 ຂອງມາດຕາ
ນີື້ ລວມທັງການນ າໃຊ້ທຸກພາຫະນະເພ ື່ອກ ານົດ ຫ   ນ າສະເໜີສິນຄ້າ ທີື່ບົົ່ງບອກ ຫ   ແນະນ າແຫ ່ງທີື່ມາ
ຂອງສິນຄ້າ ຊຶື່ງບ ໍ່ແມ່ນຖິື່ນກ າເນີດທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຫ ົງເຊ ື່ອວ່າ ມາຈາກຖິື່ນກ າ
ເນີດນັື້ນ ກ ຈະຖ ວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າ. 

ສິດທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ຂ ໍ້ 1 ແລະ ຂ ໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ຈະປະຕິບັດຕ ໍ່ການບົົ່ງບອກທີື່ມາຂອງ

ສິນຄ້າ ທີື່ຄ້າຍຄ  ຫ   ອ່ານອອກສຽງຄ ກັນ ກັບຖິື່ນກ າເນີດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຊຶື່ງພາໃຫ້ເຂົື້າໃຈຜິດ. 

ມາດຕາ 61 ສດິຂອງເຈົື້າຂອງຄວາມລບັທາງການຄາ້  

ເຈົື້າຂອງຄວາມລັບທາງການຄ້າ ມີສິດດັົ່ງນີື້: 

1. ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ ເປີດເຜີຍ, ຄອບຄອງ ຫ   ນ າໃຊ້ ຂ ໍ້ມູນຄວາມລັບທາງການຄ້າ ທີື່ຢູູ່ໃນ
ການຄວບຄຸມ ກວດກາ ຂອງຕົນຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ທີື່ມີລັກສະນະຂັດກັບ ພຶດຕິກ າທາງ
ການຄ້າທີື່ສຸດຈະລິດ, ຍົກເວັື້ນ: 

1.1. ການຄົື້ນພົບຂ ໍ້ມູນດ້ວຍວິທີວິສະວະກ າຢ້ອນກັບ (reverse engineering), ການ

ທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ ຫ   ການວິເຄາະ ຫ   ວິທີການທີື່ຄ້າຍຄ ກັນ; 

1.2. ການຄອບຄອງຂ ໍ້ມູນ ໂດຍປາສະຈາກພັນທະ ໃນການຮັກສາຄວາມລັບ ຫ   ດ້ວຍການ
ໄວ້ເນ ື້ອເຊ ື່ອໃຈ. 

2. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອ ື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນ
ການຮ້ອງຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອ ື່ນໄດ້ກ ໍ່ຂຶື້ນ; 

3. ບ ໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ສ ໍ້ໂກງ ຫ   ຍັກຍອກຄວາມລັບທາງ

ການຄ້າ; 
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4. ເປີດເຜີຍ, ຖອດຖອນ ຫ   ນ າໃຊ້ ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ຫ   ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ ເປີດເຜີຍ, 
ຖອດຖອນ ຫ   ນ າໃຊ້ ໂດຍອາດກ ານົດເນ ື້ອໃນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພ ື່ອຮັກສາຄວາມ
ລັບ; 

5. ຄວບຄຸມ ກວດກາ ບຸກຄົນ ທີື່ຮູ້ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ຈາກການຈ້າງງານ ຫ   ສັນຍາ ຫ   ຂ ໍ້
ຕົກລົງອ ື່ນ ຊຶື່ງມີພັນທະຮັກສາຄວາມລັບດັົ່ງກ່າວ ຈົນກວ່າຈະມີການເປີດເຜີຍ ເຖິງວ່າການ
ຈ້າງງານ ຫ   ສັນຍາ ຫ   ຂ ໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ສິື້ນສຸດລົງກ່ອນກ ຕາມ. 

ຄວາມລັບທາງການຄ້າ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງຈົດທະບຽນ. 

ມາດຕາ 62 ການປກົປອ້ງການທດົລອງ ຫ   ຂ ໍ້ມນູອ ື່ນ  

ໃນກ ລະນີ ມີການອະນຸຍາດດ້ານການຕະຫ າດ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນການຢາ ຫ   ສານເຄມີ 
ກະສິກ າ ທີື່ນ າໃຊ້ສານເຄມີໃໝ່ ເປັນເງ ື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການສະໜອງຂ ໍ້ມູນການທົດລອງ ຫ   ຂ ໍ້ມູນອ ື່ນ 
ທີື່ບ ໍ່ໄດຖ້ ກເປີດເຜີຍແລະ ໄດມ້າດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ຊຶື່ງຈະຕ້ອງຖ ກປົກປ້ອງຕ ໍ່
ການນ າໃຊ້ທາງການຄ້າທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າ ແລະ ຕ ໍ່ການເປີດເຜີຍ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກເຈົື້າຂອງຂ ໍ້ມູນ
ດັົ່ງກ່າວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ ຂ ໍ້ມູນເຫ ົົ່ານັື້ນ ອາດຈະຖ ກເປີດເຜີຍ ເພ ື່ອປົກປ້ອງສາທາລະນະຊົນເທົົ່າທີື່

ຈ າເປັນ. ບຸກຄົນທີື່ບ ໍ່ແມ່ນຜູ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ບ ໍ່ມີສິດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນການ
ຂ ອະນຸຍາດຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ຕະຫ ອດໄລຍະ ຫ້າປີ ນັບແຕ່ວັນທີ ທີື່ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກໃບ
ອະນຍຸາດ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີື່ສ້າງຂ ໍ້ມູນນັື້ນ ເພ ື່ອນ າຜະລິດຕະພັນອອກສູ່ຕະຫ າດ.  

ການກະທ າທີື່ເປັນການລະເມີດມາດຕານີື້ ຈະຖ ວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າ. ເຈົື້າຂອງຂ ໍ້

ມູນທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕານີື້ ມີສິດນ າໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັ ົ່ນ ຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານ ຕ ໍ່ບຸກຄົນ, 
ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງທີື່ດ າເນີນການແຂ່ງຂັນທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າ ຫ   ດ າເນີນການອ ື່ນໆຊຶື່ງອາດຈະເກີດການ
ແຂ່ງຂັນທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອ ື່ນ. 

ມາດຕາ 63 ພນັທະຂອງເຈົື້າຂອງຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ  

ເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ມີພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 

1. ເປັນເຈົື້າການໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສິດຂອງຕົນ ດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາ  
ການນ າໃຊ້ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້; 

2. ເປັນເຈົື້າການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ນ າໃຊ້ຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຂອງຕົນ ບົນ
ພ ື້ນຖານຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ; 
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3. ເປັນເຈົື້າການ ໃນການແຈ້ງຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຂອງຕົນໃຫ້
ແກ່ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ ທີື່ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ; 

4. ເສຍພັນທະໃຫ້ລັດ ທີື່ໄດມ້າຈາກການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ, ການໃຫ້ເຊົົ່າ, ການໂອນ 

ຫ   ການສ ບທອດຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ຫ   ການທີື່ໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດອ ື່ນ ຕາມກົດໝາຍ; 

5. ເປັນເຈົື້າການປະສານງານ ໃນການແກ້ໄຂການລະເມີດຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຂອງຕົນ. 
 

ໝວດທ ີ7 
ການຈ າກັດ ຕ ໍ່ສດິທາງດາ້ນຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ 

ມາດຕາ 64 ການນ າໃຊ ້ສິດທບິດັ ຫ   ອະນສຸດິທບິດັໂດຍບ ໍ່ຈ າເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກເຈົື້າຂອງ  

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   

ການຈັດຕັື້ງຜະລິດ, ນ າໃຊ້ ຫ   ນ າເຂົື້າ ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິ
ບັດ ຕາມຄ າສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າ ຈາກເຈົື້າຂອງ
ສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ບົນເງ ື່ອນໄຂ: 

1. ການອະນຸຍາດ ມີກ ລະນີ ດັົ່ງນີື້: 

1.1. ໃນສະພາບການສຸກເສີນຂອງຊາດ ຫ   ໃນສະພາວະສຸກເສີນ ທີື່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຮີບ
ດ່ວນທີື່ສຸດ ເຊັົ່ນໄພພິບັດ, ໂລກລະບາດ ຫ   ສົງຄາມ; 

1.2. ເພ ື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ນ າໃຊ້ໃນທາງທີ ື່ບ ໍ່ແມ່ນການຄ້າ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
ສາທາລະນະຊົນ ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ

ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ອາຫານ ຫ   ສາທາລະນະສຸກ ຫ   ເພ ື່ອຄວາມຕ້ອງການອັນຈ າເປັນ

ຮີບດ່ວນອ ື່ນ; 

1.3. ເພ ື່ອແກ້ໄຂພຶດຕິກ າຕ້ານການແຂ່ງຂັນ ພາຍຫ ັງການຕັດສີນຂອງສານ ແລະ ສານເຫັນ
ວ່າການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດທີື່ໄດ້ຮັບການ
ປົກປ້ອງນັື້ນ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນ ເພ ື່ອແກ້ໄຂພຶດຕິກ າຕ້ານການແຂ່ງຂັນ; 

1.4. ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢູ່າງພຽງພ  ໃນການນ າໃຊ້ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງ
ປະດິດຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກ ລະນີ ທີື່ເຈົື້າຂອງບ ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້. 
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2. ການອະນຸຍາດນ າໃຊ້ແຕ່ລະຄັື້ງ ຕ້ອງພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມສະເພາະຂອບເຂດ 
ແລະໄລຍະເວລາ ການນ າໃຊ້ດັົ່ງກາວ ຈະຕ້ອງຈ າກັດຢູູ່ໃນຈຸດປະສົງ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ເທົົ່ານັື້ນ. ເຈົື້າຂອງສິດ ມີສິດຄັດຄ້ານການອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ສະເໜີເງ ື່ອນໄຂທາງ
ເລ ອກ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ສ າລັບການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງ
ປະດິດ; 

3. ການນ າໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ເປັນສິດຜູກຂາດ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດໂອນໄດ້, ຍົກເວັື້ນແຕ່ໃນກຸ່ມວິສາ

ຫະກິດຂອງຕົນ ຫ   ມີເຈດຕະນາທີື່ດີໃນການນ າໃຊ້; 

4. ການອະນຸຍາດ ຕ້ອງກ ານົດໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຢູ່າງພຽງພ  ຕາມແຕ່ລະ
ກ ລະນີ ໂດຍພິຈາລະນາຕາມມູນຄ່າເສດຖະກິດຂອງການອະນຸຍາດນັື້ນ. ຄ າສັົ່ງອະນຸຍາດ 
ຕ້ອງກ ານົດຄ່າທົດແທນ ຫ   ມີວິທີການກ ານົດມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ໃນການ
ຊ າລະ. ເຈົື້າຂອງສິດ ມີສິດສະເໜີເງ ື່ອນໄຂ ສ າລັບຄ່າຕອບແທນ, ກ ານົດວິທີການໃຫ້ຄ່າ

ຕອບແທນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສ າລັບການຊ າລະ. ເພ ື່ອແກ້ໄຂພຶດຕິກ າໃນການຕ້ານການ

ແຂ່ງຂັນ ໃຫ້ຄ ານຶງເຖິງການກ ານົດມູນຄ່າຕອບແທນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1.3 ຂອງ

ມາດຕານີື້; 

5. ເຈົື້າຂອງສິດ ມີສິດສະເໜີຕ ໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພິຈາລະນາຄ ນ ໃໝ່
ກ່ຽວກັບຄ່າຕອບແທນທີື່ບ ໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫ   ກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ສົມຄວນ ພາຍໃນເວລາ ຫົກ
ສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນຕົື້ນໄປ; 

6. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດ ໂດຍ
ທັນທີຕ  ໍ່ທຸກຄ າສັົ່ງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດ ແລະ ຄ່າຕອບແທນທີື່ຕ້ອງຊ າລະ ໃຫ້ເຈົື້າຂອງ
ສິດ; 

7. ສ າລັບການອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ຂ ໍ້ 1.1, 1.2 ຫ   1.4 ຂອງມາດຕານີື້: 

7.1. ທຸກການນ າໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສ າລັບການສະໜອງສິນຄ້າ ທີື່ສ າຄັນ 
ສູ່ຕະຫ າດພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ; 

7.2. ການນ າໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ຈະຖ ວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຖ້າວ່າກ່ອນການນ າໃຊ້ນັື້ນ ຜູ້ສະເໜີ
ນ າໃຊ້ໄດ້ພະຍາຍາມຂ ອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ບົນ
ພ ື້ນຖານການກ ານົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທາງການຄ້າ ທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ແຕ່ຄວາມ
ພະຍາຍາມຂ ອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ສ າເລັດຜົນ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ຄວນ;  
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7.3. ເງ ື່ອນໄຂຂອງຂ ໍ້ 7.2 ຂອງມາດຕານີື້ ອາດຖ ກຍົກເວັື້ນ ໃນກ ລະນີ ທີື່ມີສະພາບ
ການສຸກເສີນຂອງຊາດ ຫ   ສະພາວະສຸກເສີນທີື່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຮີບດ່ວນທີື່ສຸດ ຊຶື່ງ
ໃນກ ລະນີນີື້ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດຊາບໂດຍໄວເທົົ່າທີື່ຈະໄວໄດ້; 

7.4. ເງ ື່ອນໄຂຂອງຂ ໍ້ 7.2 ຂອງມາດຕານີື້ ອາດຖ ກຍົກເວັື້ນ ໃນກ ລະນີການນ າໃຊ້ ເພ ື່ອ

ສາທາລະນະຊົນ ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນທາງການຄ້າ. ໃນກ ລະນີ ລັດຖະບານ ຫ   ຜູ້ຮັບເໝົາ ຮູ້
ໂດຍທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຄົື້ນຫາຫ   ມີຫ ັກຖານທີື່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່ຍັງມີ
ຜົນໃຊ້ໄດ້ນັື້ນຖ ກນ າໃຊ້ ຫ   ຈະຖ ກນ າໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານ ຫ   ເພ ື່ອລັດຖະບານຊຶື່ງ
ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດຊາບໃນທັນໃດ; 

8. ຄວາມສັກສິດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທຸກຂ ໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ ແລະ 
ຄ່າຕອບແທນ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ນັື້ນ ເມ ື່ອມີຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈຕ ໍ່ຂ ໍ້ຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ ເຈົື້າຂອງສິດ ມີ
ສິດສະເໜີຄັດຄ້ານຕ ໍ່ອົງການຕຸລາການ ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບວັນ ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການ
ເປັນຕົື້ນໄປ; 

9. ໃນກ ລະນີ ທີື່ບຸກຄົນທີສາມ ຮ້ອງຂ ອະນຸຍາດ ໂດຍອີງຕາມຂ ໍ້ 1.4 ຂອງມາດຕານີື້ ການ

ຮ້ອງຂ ດັົ່ງກ່າວ ຍັງຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 

9.1. ການຮ້ອງຂ  ບ ໍ່ໃຫ້ຍ ື່ນກ່ອນ ສີື່ປີ ນັບແຕ່ວັນທີທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດ ຫ   ບ ໍ່ໃຫ້
ຍ ື່ນກ່ອນສາມປີ ຫ ັງຈາກວັນທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ແລ້ວແຕ່ກ ລະນີ ໃນໄລຍະທີື່ຍັງບ ໍ່
ທັນໝົດອາຍຸ; 

9.2. ຜູ້ຮ້ອງຂ ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສະເໜີຫ ັກຖານ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການການປະດິດສ້າງ ຫ   
ສິື່ງປະດິດ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ບ ໍ່ພຽງພ  ຢູູ່ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ວ່າ ການ
ຜະລິດພາຍໃນ ຫ   ການນ າເຂົື້າ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຂ  ມີຄວາມສາມາດສະໜອງການປະດິດ
ສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດ ຕາມເງ ື່ອນໄຂທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ຖ້າຄ າຮ້ອງຂ ການອະນຸຍາດ ຫາກ
ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. ຫ ັກຖານດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງນ າມາພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຈ າເປັນ ໃນການ

ຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ໃຫ້ແກ່ເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ. 

9.3. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸ
ສິດທິບັດ ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂ ນັື້ນ ພາຍໃນເວລາ ເກົື້າສິບວັນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ໂອກາດ
ເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດສະເໜີຫ ັກຖານ (ຖ້າຫາກມີ) ເພ ື່ອໃຫ້ເຫດຜົນ
ທີື່ຊອບທ າ ເຖິງຄວາມບ ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໃນການນ າໃຊ້ ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງ
ປະດິດ; 
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9.4. ການອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ຈະຖ ກປະຕິເສດ ຖ້າວ່າເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ 
ໃຫ້ເຫດຜົນທີື່ຊອບທ າ ເຖິງຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງ ໃນການນ າໃຊ້ການ
ປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດຂອງຕົນຢູູ່ ສປປ ລາວ; 

10. ໃນກ ລະນີໃດກ ຕາມ ການອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງບ ໍ່ຕັດສິດ ຂອງເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ   
ອະນຸສິດທິບັດ ກ່ຽວກັບສິດເພ ື່ອສ ບຕ ໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການປະດິດສ້າງ ຫ   
ສິື່ງປະດິດຂອງຕົນ; 

11. ການອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ສາມາດດັດແກ້ໄດ້ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງສະພາບການສຸກເສີນ ທີື່ຍັງ
ມີຢູູ່ ຫ   ສະພາບການສຸກເສີນອັນໃໝ່ທີື່ເກີດຂຶື້ນ ບົນເງ ື່ອນໄຂບົດບັນຍັດ ແລະ ການປົກ
ປ້ອງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້; 

12. ການອະນຸຍາດນ າໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສິື້ນສຸດລົງ ເມ ື່ອເວລາທີື່ສະພາບການນັື້ນໄດ້ຢຸດເຊົາລົງ 
ແລະ ຈະບ ໍ່ເກີດຄ ນອີກ ຫ   ໃນກ ລະນີ ທີື່ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນຄ າສັົ່ງໃຫ້ນ າໃຊ້ການປະດິດສ້າງ ຫ   ສິື່ງປະດິດບົນເງ ື່ອນໄຂການປົກປ້ອງຢູ່າງ
ພຽງພ ຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າ ຂອງຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ: 

12.1. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີສິດກວດຄ ນ ຄວາມເປັນຈິງທີື່ເກີດຂຶື້ນ
ຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງເຈົື້າຂອງສິດ ຫ   ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນຂອງສະຖານະການ 
ຊຶື່ງເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການອະນຸຍາດ ດັົ່ງກ່າວ; 

12.2. ຖ້າເຫັນວ່າ ສະຖານະການທີື່ເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການອະນຸຍາດນັື້ນ ໄດ້ຢຸດເຊົາລົງ 
ແລະ ຈະເກີດຄ ນອີກ  ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາດຈະອອກຄ າສັົ່ງ 
ທີ ື່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພ ື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຜູ ້ທີ ື່ໄດ ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ; 

12.3. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີສິດປະຕິເສດການສິື້ນສຸດ ການອະນຸຍາດ 
ເມ ື່ອເງ ື່ອນໄຂທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດການອະນຸຍາດດັົ່ງກ່າວ ຫາກຈະກັບຄ ນມາອີກ.  

ມາດຕາ 65 ການບ ໍ່ນ າໃຊເ້ຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້  

ການບ ໍ່ນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ມີກ ລະນີ ດັົ່ງນີື້: 

1. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ບ ໍ່ໄດຖ້ ກນ າໃຊ້ຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຫ້າປີ;  

2. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ ເປັນພຽງແຕ່ໃນນາມເທົົ່ານັື້ນ ຫ   ເຈົື້າຂອງໄດ້ນ າໃຊ້

ດ້ວຍຄວາມບ ໍ່ບ ລິສຸດໃຈ. 
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ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ສາມາດສະເໜີຕ ໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 

ເພ ື່ອຂ ຍົກເລີກ ຫ   ລົບລ້າງ ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ບ ໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້. ໃນການຂ ຍົກເລີກ ຫ   

ລົບລ້າງນັື້ນ ເຈົື້າຂອງມີສິດສະແດງເຫດຜົນ ຊີື້ແຈງການບ ໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ເຫດສຸດວິໄສ 

ຈະຖ ວ່າເປັນເຫດຜົນພຽງພ  ສ າລັບການບ ໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍນັື້ນ. 
ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜຶື່ງ ຈະຖ ວ່າຖ ກນ າໃຊ້ ກ ຕ ໍ່ເມ ື່ອຫາກຖ ກນ າໃຊ້ຕ ໍ່ ຫ   ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ ທີື່ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຖ ກຈົດທະບຽນໄວ້ ໂດຍເຈົື້າຂອງ ຫ   ຜູ້ອ ື່ນ 
ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມກວດກາ ຂອງເຈົື້າຂອງ. 

ມາດຕາ 66 ເງ ື່ອນໄຂແບບຜງັວງົຈອນລວມ 
ໃນກ ລະນີ ທີື່ໄດ້ນ າໃຊ້ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ເພ ື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າແລ້ວ ບ ໍ່ວ່າຢູູ່

ພາຍໃນ ຫ   ນອກປະເທດ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບຜັງວົງຈອນລວມດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຍ ື່ນພາຍໃນເວລາ 
ສອງປີ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ນ າໃຊ້ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ເພ ື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າຄັື້ງທ າອິດ ຫ   ນັບ
ແຕ່ວັນປະດິດສ້າງ ເປັນຕົື້ນມາ. ໃນກ ລະນີໃດກ ຕາມໄລຍະເວລາແມ່ນບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບຫ້າປີ ນັບແຕ່ວັນ

ປະດິດສ້າງ. 

ມາດຕາ 67 (ປບັປງຸ) ການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກຖິື່ນກ າເນດີ 
ໃນກ ລະນີ ທີ ື່ເຈົ ື້າຂອງທະບຽນຖິື່ນກ າເນີດບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງການຈົດ

ທະບຽນໄດ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ສາມາດສະເໜີຕ ໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ

ຊີ ເພ ື່ອຂ ໂຈະການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການນ າໃຊ້ຖິື່ນກ າເນີດທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ. ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົື້າຂອງທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ 
ຕາມເວລາທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້, ຖ້າຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດແລ້ວ ກ ຈະຖ ກສັົ່ງໂຈະການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ

ຈາກການນ າໃຊ້ຖິື່ນກ າເນີດດັົ່ງກ່າວ.  
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ພາກທີ IV 
ພັນພ ດໃໝ່ 
ໝວດທ ີ1 

ເງ ື່ອນໄຂຂອງພນັພ ດໃໝ່ 

ມາດຕາ 68 ປະເພດ ແລະ ຊະນດິ ຂອງພນັພ ດ  

ປະເພດ ແລະ ຊະນິດຕ່າງໆ ຂອງພັນພ ດ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

ມາດຕາ 69 (ປັບປງຸ) ເງ ື່ອນໄຂການຈດົທະບຽນພນັພ ດໃໝ ່

ພັນພ ດທີື່ຈະນ າມາຈົດທະບຽນເປັນພັນພ ດໃໝ່ ໃຫ້ມີເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຕ້ອງໃໝ່; 

2. ຕ້ອງແຕກຕ່າງ; 

3. ຕ້ອງສະໝ ່າສະເໝີ; 

4. ຕ້ອງຄົງຕົວ. 
ນອກຈາກສີື່ເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເທິງນີື້ ການຈົດທະບຽນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາການ

ກ ານົດຊ ື່ຂອງພັນພ ດໃໝ່ນັື້ນ. 

ມາດຕາ 70 (ປບັປງຸ) ຄວາມໃໝ ່ 
ພັນພ ດຈະຖ ວ່າໃໝ່ ຖ້າໃນເວລາຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດນັື້ນສ່ວນຂະຫຍາຍ

ພັນ ຫ   ຜົນເກັບກ່ຽວ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຖ ກວາງຂາຍ ຫ   ແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນ ນ າໃຊ້ໂດຍນັກປະສົມພັນພ ດ ຫ   
ດ້ວຍການເຫັນດີຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກພັນພ ດນັື້ນ ພາຍໃນເວລາ: 

1. ໜຶື່ງປີລົງມາ ກ່ອນວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ;  

2. ສີື່ປີລົງມາ ກ່ອນວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຫ   ຫົກປີລົງມາ ສ າລັບພ ດຢືນຕົື້ນ ຫ   ຕົື້ນໝາກອະງຸ່ນ ໃນ
ດິນແດນຂອງປະເທດອ ື່ນ. 

ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ) ຄວາມແຕກຕ່າງ  

ພັນພ ດ ຈະຕ້ອງແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄຸນລັກສະນະໃໝ່ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ຈາກພັນພ ດອ ື່ນ ຊຶື່ງເປັນທີື່
ຮັບຮູ້ກັນທົົ່ວໄປ ໃນເວລາຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ. 
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ພັນພ ດທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນພັນພ ດໃໝ່ ຢູູ່ປະເທດໃດໜຶື່ງ ຈະຖ ວ່າເປັນພັນພ ດ ຊຶື່ງ
ເປັນທີື່ຮັບຮູ້ກັນທົົ່ວໄປ.  

ມາດຕາ 72 ຄວາມສະໝ າ່ສະເໝ ີ 
ພັນພ ດ ທີື່ມີການປູ່ຽນແປງນັື້ນ ອາດມາຈາກຮູບການສະເພາະຂອງການນ າມາຂະຫຍາຍພັນ 

ແຕ່ຕ້ອງມີຮູບຮ່າງສະໝ ່າສະເໝີ ຢູ່າງເຕັມສ່ວນຕະຫ ອດໄປ ໃນຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ຂອງພັນພ ດນັື້ນ.  

ມາດຕາ 73 ຄວາມຄງົຕວົ  

ພັນພ ດ ຈະຕ້ອງຄົງຕົວ ຖ້າຄຸນລັກສະນະຂອງພັນພ ດນັື້ນ ຫາກບ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງ ພາຍຫ ັງການ
ຂະຫຍາຍພັນຄ ນໃໝ່ ຫ   ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະຮອບວຽນ ໃນກ ລະນີທີື່ມີຮອບວຽນສະເພາະ ຂອງ
ການຂະຫຍາຍພັນນັື້ນ. 

ມາດຕາ 74 (ປບັປງຸ) ການກ ານດົຊ ື່ຂອງພນັພ ດໃໝ ່

ການກ ານົດຊ ື່ຂອງພັນພ ດໃໝ່ ໃຫ້ປະຕິບັດດັົ່ງນີື້: 

1. ແຕ່ລະພັນພ ດ ຕ້ອງໄດ້ມີການກ ານົດຊ ື່ເພ ື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຊ ື່ທົົ່ວໄປຂອງພ ດນັື້ນ, ສິດຈາກ
ການຈົດທະບຽນຊ ື່ຂອງພັນພ ດ ຕ້ອງບ ໍ່ແຕະຕ້ອງການນ າໃຊ້ຊ ື່ຢູ່າງເສລີ ກ່ຽວກັບພັນພ ດ
ດັົ່ງກ່າວ ເຖິງວ່າອາຍຸຂອງສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດຈະສິື້ນສຸດລົງແລ້ວກ ຕາມ; 

2. ການກ ານົດຊ ື່ ຈະຕ້ອງຈ າແນກພັນພ ດໄດ້,ຕ້ອງບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ມີການເຂົື້າໃຈຜິດ ຫ   ສ້າງຄວາມ

ສັບສົນ ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນຄ່າ ຫ   ເອກະລັກຂອງພັນພ ດ ຫ   ເອກະລັກຂອງນັກ

ປະສົມພັນພ ດ, ຈະຕ້ອງແຕກຕ່າງຈາກທຸກການກ ານົດຊ ື່ພັນພ ດຊະນິດດຽວກັນ ຫ   ຊະນິດ

ໃກ້ຄຽງກັນທີື່ມີມາແລ້ວ ໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫ   ຕ່າງປະເທດ; 

3. ການກ ານົດຊ ື່ຂອງພັນພ ດ ຈະຕ້ອງໄດຈ້ົດທະບຽນ ໃນເວລາດຽວກັນກັບການອອກສິດ ໃຫ້
ນັກປະສົມພັນພ ດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການ; 

4. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ສະເໜີຂາຍ ຫ   ວາງຈ າໜ່າຍສ່ວນຂະຫຍາຍພັນ
ຂອງພັນພ ດ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປລາວ ຕ້ອງນ າໃຊ້ການກ ານົດ
ຊ ື່ ຂອງພັນພ ດນັື້ນ ເຖິງວ່າອາຍຸການຂອງສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດນັື້ນຈະສິື້ນສຸດລົງແລ້ວ
ກ ຕາມ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ ສິດກ່ອນໜ້າໄດ້ເກ ອດຫ້າມການນ າໃຊ້ຊ ື່ດັົ່ງກ່າວຂອງມາດຕານີື້; 
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5. ເມ ື່ອພັນພ ດໃດໜຶື່ງຖ ກນ າສະເໜີຂາຍ ຫ   ວາງຈ າໜ່າຍແມ່ນອະນຸຍາດ ໃຫ້ເອົາເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າ, ຊ ື່ການຄ້າ ຫ   ສິື່ງທີື່ຊີ ື້ບອກທີື່ຄ້າຍຄ ປະກອບໃສ່ຊ ື່ພັນພ ດ  ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ

ແລ້ວແຕ່ຊ ື່ນັື້ນຈະຕ້ອງເປັນສິື່ງທີື່ຮູ້ໄດ້ງ່າຍ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການຈດົທະບຽນພນັພ ດໃໝ່ 

ມາດຕາ 75 ສດິຍ ື່ນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີສິດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ນັກປະສົມພັນພ ດ ສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ສິດຕ ໍ່ພັນພ ດ ທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມພັນ; 

2. ໃນກ ລະນີ ມີສອງຄົນ ຫ   ຫ າຍກວ່ານັື້ນຮ່ວມກັນປະສົມພັນພ ດ ບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ ສາມາດ
ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ສິດຮ່ວມກັນຕ ໍ່ພັນພ ດທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມພັນນັື້ນ. ຖ້າຫາກບ ໍ່ມີການ
ຕົກລົງກັນສະເພາະ ກ່ຽວກັບພູດການເປັນເຈົື້າຂອງໃຫ້ຖ ວ່າພວກກ່ຽວເປັນເຈົື້າຂອງພັນ
ພ ດນັື້ນ ໃນພູດສະ   ເໝີກັນ; 

3. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງຕ່າງປະເທດ ກ ມີສິດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຄ ກັນ

ກັບຄົນລາວ ໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສ າລັບຜູ້ທີື່ບ ໍ່ມີທີື່ຢູູ່ອາໄສ ຫ   ສະຖານທີື່ດ າເນີນ
ທຸລະກິດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ນັື້ນ ໃຫ້ແຕ່ງຕັື້ງຕົວແທນຂອງຕົນຊຶື່ງມີທີື່ຢູູ່ຖາວອນຢູູ່ ສປປ ລາວ 
ດ າເນີນການແທນ. 

ມາດຕາ 76 (ປບັປງຸ) ວນັບລູມິະສດິ  

ການຮ້ອງຂ ເອົາວັນບູລິມະສິດ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ນັກປະສົມພັນພ ດທີື່ໄດ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່ໃນປະເທດພາຄີໃດໜຶື່ງຂອງ
ສົນທິສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພັນພ ດໃໝ່ ທີື່ສປປ ລາວເປັນພາຄີຈະໄດ້ຮັບ
ວັນບູລິມະສິດໃນການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດຊະນິດດຽວກັນຢູູ່ສປປລາວ
ໃນໄລຍະເວລາສິບສອງເດ ອນນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຄັື້ງທ າອິດເປັນຕົື້ນໄປ; 

2. ຖ້າວ່າໄດ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ທ າອິດນັື້ນ ຢູູ່ໃນປະເທດ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ທີື່
ບ ໍ່ແມ່ນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພັນພ ດໃໝ່ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນ
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ພາຄີ ຜູ້ຮ້ອງຂ  ຈະໄດ້ຮັບວັນບູລິມະສິດກ ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະເທດ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງນັື້ນໃຫ້ສິດໃນ
ການປົກປ້ອງພັນພ ດຕ ໍ່ນັກປະສົມພັນພ ດຈາກສປປລາວ; 

3. ຜູ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່ ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາວັນບູລິມະສິດໂດຍອີງໃສ່ຄ າ
ຮ້ອງໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍສະບັບ ທີື່ໄດ້ຍ ື່ນກ່ອນໜ້ານີ ື້ຢູ ູ່ຫ້ອງການຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່
ຂອງສປປ ລາວ ຫ  ຕ່າງປະເທດ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນທີື່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ   ພາຍໃນ
ເວລາ ສາມເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງສະໜອງສ າເນົາ

ເອກະສານທີື່ໄດ້ປະກອບໃນສ ານວນຄ າຮ້ອງຄັື້ງທ າອິດ, ສ າເນົາຄ າຮ້ອງທີື່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມດ້ວຍຕົວຢູ່າງ ຫ   ຫ ັກຖານທີື່ຊີື້ບອກວ່າ ພັນ
ພ ດທີື່ກ ານົດໃນສອງຄ າຮ້ອງນັື້ນ ແມ່ນອັນດຽວກັນ; 

4. ນັກປະສົມພັນພ ດ ຕ້ອງສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີື່ຈ າເປັນ ໃຫ້ກະຊວງວິທະຍາສາດ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພ ື່ອໃຫ້ມີການກວດສອບຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 80 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີື້ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ສອງປີ ຫ ັງຈາກສິື້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງວັນບູລິມະ
ສິດ ຫ   ໃນເວລາທີື່ເໝາະສົມໃນກ ລະນີຄ າຮ້ອງຂ ຄັື້ງທ າອິດນັື້ນ ໄດ້ຖ ກປະຕິເສດ ຫ   ຖອນ; 

5. ໃນກ ລະນີ ທີື່ມີເຫດການໃດໜຶື່ງເກີດຂຶື້ນ ເຊັົ່ນ ການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງອ ື່ນ ຫ   ການເຜີຍແຜ່ ຫ   
ການນ າໃຊ້ພັນພ ດ ທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນຄ າຮ້ອງຄັື້ງທ າອິດ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 

ຂອງມາດຕານີື້ ຕ້ອງບ ໍ່ເປັນເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດຄ າຮ້ອງຖັດມາ. ເຫດການດັົ່ງກ່າວ 

ຕ້ອງບ ໍ່ເປັນສາເຫດໃນການໃຫ້ສິດແກ່ບຸກຄົນທີສາມ.  

ມາດຕາ 77 ສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງທີື່ມີສິດຮ້ອງຂ ເອົາສິດຕ ໍ່ພັນພ ດທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມ

ພັນສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນພັນພ ດ ນ າກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ທຸກຄ າຮ້ອງຂ 

ຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່ ຕ້ອງກ ານົດແຕ່ພັນພ ດຊະນິດດຽວເທົົ່ານັື້ນ. ຄ າຮ້ອງສ າລັບການປົກປ້ອງພັນພ ດ 

ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອ ື່ນໆ ສາມາດເຮັດເປັນພາສາລາວ ຫ   ອັງກິດກ ໄດ.້ ຖ້າວ່າຄ າຮ້ອງ ຫ   ເອກະສານ
ທີື່ໄດ້ເຮັດເປັນພາສາອັງກິດນັື້ນ ຜູ້ຮ້ອງຂ ຍັງຕ້ອງຍ ື່ນສະບັບແປເປັນພາສາລາວໂດຍໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງພາຍໃນເວລາ ເກົື້າສິບວັນ ຫ ັງຈາກວັນໄດ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ. 

ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຄ າຮ້ອງຂ ສິດຕ ໍ່ພັນພ ດທີື່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມພັນ ຕາມແບບພິມ; 
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2. ຊ ື່ນັກປະສົມພັນພ ດ,ຖ້າຜູ້ຮ້ອງຂ ບ ໍ່ແມ່ນນັກປະສົມພັນພ ດຕ້ອງມີໜັງສ ຢັັ້ງຢືນຄວາມເປັນ

ເຈົື້າຂອງ; 

3. ໃບມອບສິດ ທີື່ບົົ່ງບອກຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນກ ລະນີ ທີື່ຍ ື່ນຄ າ
ຮ້ອງຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ; 

4. ໜັງສ ສະເໜີການກ ານົດຊ ື່ໃໝ່; 

5. ບົດອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງພັນພ ດກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ, ຄວາມສະໝ ່າສະເໜີ
ແລະຄວາມຄົງຕົວແລະອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຈັດລ າດັບແນວພັນແລະຂັື້ນຕອນການ
ເພາະປູກ; 

6. ຕົວຢູ່າງສ່ວນຂະຫຍາຍພັນພ ດຫ  ໜັງສ ຢັັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສ່ວນຂະຫຍາຍພັນພ ດ; 

7. ໃບຢັັ້ງຢືນບ່ອນທີື່ສາມາດຊອກຫາຂ ໍ້ມູນທີື່ຈ າເປັນໃນການກ ານົດເງ ື່ອນໄຂຂອງຄວາມ
ແຕກຕ່າງ, ຄວາມສະໝ ່າສະເໝີແລະຄວາມຄົງຕົວ; 

8. ຂ ໍ້ມູນອ ື່ນທີື່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີກ ານົດ; 

9. ໃບຮັບເງິນຄ່າທ ານຽມແລະຄ່າບ ລິການ. 
ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນອາດລວມເອົາການຮ້ອງຂ ເອົາວັນບູລິມະສິດຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ

ມາດຕາ 76 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.  
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮັບຄ າຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ວັນທີ ທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຊຶື່ງ

ຢູ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງມີເອກະສານຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1, 5 ແລະ 9 ຂອງວັກໜຶື່ງ ເທິງນີື້.  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ທຸກເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ຄົບຖ້ວນພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຕາມການກ ານົດຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລ
ຊີ. 

ມາດຕາ 78 (ໃໝ)່ ການກວດສອບສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນພນັພ ດໃໝເ່ບ ື້ອງຕົື້ນ 
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງດ າເນີນການກວດສອບ ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ

ທະບຽນພັນພ ດໃໝ່ເບ ື້ອງຕົື້ນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 77 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີື້. ຖ້າເຫັນວ່າສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ  ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີຕ້ອງຢັັ້ງຢືນວັນທີຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ໃຫ້ຜູ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ .  

ໃນກ ລະນີ ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫ  ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້
ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ  ເພ ື່ອແກ້ໄຂ ພາຍໃນເວລາ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນແຈ້ງ ເປັນຕົື້ນໄປ.  
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ມາດຕາ 79 (ໃໝ)່ ການເຜຍີແຜຄ່ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນພນັພ ດໃໝ ່
ພາຍຫ ັງ ໄດ້ດ າເນີນການກວດສອບເບ ື້ອງຕົື້ນ ສ າເລັດແລ້ວກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ

ໂລຊີ ຕ້ອງເອົາຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່ ແລະ ບົດສັງເຂບ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່.  

ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດສະເໜີຄັດຄ້ານການຂ ຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນເວລາ ເກົື້າສິບວັນ 
ນັບແຕ່ວັນໄດ້ເຜີຍແຜ່ເປັນຕົື້ນໄປ. 

ມາດຕາ 80 (ປບັປງຸ) ການກວດສອບເນ ື້ອໃນ ຂອງສ ານວນຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນພນັພ ດໃໝ ່
ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່ ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເນ ື້ອໃນ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ

ເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 69 ຫາ 73 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້.  
ໃນການກວດສອບ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັບໜ່ວຍ

ງານທົດລອງພັນພ ດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດ າເນີນການທົດລອງປູກພັນພ ດ ຫ   ດ າເນີນການທົດລອງອ ື່ນທີື່ຈ າເປັນ 
ຊຶື່ງຜູ້ຮ້ອງຂ  ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການທົດລອງປູກ ຫ   ພິຈາລະນາຜົນຂອງການທົດລອງການ
ປູກ ຫ   ການທົດລອງອ ື່ນ ທີື່ໄດ້ດ າເນີນຜ່ານມາແລ້ວ ຊຶື່ງມູນຄ່າໃນການດ າເນີນການທົດລອງປູກ ຫ   
ພິຈາລະນາຜົນຂອງການທົດລອງການປູກຫ   ການທົດລອງອ ື່ນ ແມ່ນຂຶື້ນກັບການກ ານົດຂອງແຕ່ລະສູນ
ທົດລອງກະສິກ າ ຢູູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. 

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກປະສົມພັນພ ດ ສະໜອງຂ ໍ້
ມູນ, ເອກະສານ ຫ   ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນ ຫ   ຜົນເກັບກ່ຽວ ທັງໝົດທີື່ເຫັນວ່າຈ າເປັນ. 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ໄດຍ້ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ  ຢູູ່ ປະເທດອ ື່ນ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງເອົາສ າເນົາຄ າຮ້ອງ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດສອບທີື່
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການປົກປ້ອງພັນພ ດໃນປະເທດນັື້ນ ຫ   ອົງການຈັດຕັື້ງດັົ່ງກ່າວນັື້ນແລະ ນ າ
ມາພິຈາລະນາ ໃນການຈົດທະບຽນ. ຜູ້ຮ້ອງຂ ສາມາດເພີື່ມເຕີມ ຫ   ດັດແກ້ສ ານວນຄ າຮ້ອງໄດ້ທຸກເວລາ 
ກ່ອນການອອກໃບຢັັ້ງຢືນ, ຫ ັງຈາກມີການຮັບຮອງການດັດແກ້ ຈາກກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ

ໂລຊີແລ້ວ, ການດັດແກ້ດັົ່ງກ່າວກ ຈະມີຜົນຢ້ອນຫ ັງ ແຕ່ບ ໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບເຖິງສິດຂອງບຸກຄົນທີສາມ. 

ມາດຕາ 81 (ໃໝ)່ ການຈດົທະບຽນ  
ພາຍຫ ັງການກວດສອບເນ ື້ອໃນແລ້ວ ຫາກເຫັນວ່າສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່

ຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
ຕ້ອງຈົດທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂ , ບັນທຶກການຈົດ
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ທະບຽນແລ້ວເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ
ການຈົດທະບຽນພັນພ ດໃໝ່. 

 

ໝວດທ ີ3 
ສດິ ແລະ ພນັທະ ຂອງເຈົື້າຂອງພນັພ ດໃໝ່ 

ມາດຕາ 82 (ປບັປງຸ) ສດິເຈົື້າຂອງພນັພ ດໃໝ ່ 

ເຈົື້າຂອງພັນພ ດໃໝ່ ມີສິດດັົ່ງນີື້:  

1. ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ:  

1.1 ຜະລິດ, ຜະລິດຊ ້າຫ   ຜະລິດເພີື່ມ; 

1.2 ສ້າງເງ ື່ອນໄຂເພ ື່ອຂະຫຍາຍພັນ; 

1.3 ສະເໜີຂາຍ; 

1.4 ຂາຍ ຫ   ຈ າໜ່າຍ; 

1.5 ສົົ່ງອອກ; 

1.6 ນ າເຂົື້າ; 

1.7 ເກັບຮັກສາໄວ້ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງຂອງຂ ໍ້ 1.1ຫາ ຂ ໍ້ 1.6ເທິງນີື້. 

2. ວາງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ຈ າກັດ ໃນການອະນຸຍາດຂອງຕົນ; 

3. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍຈາກການລະເມີດຂອງຜູ້ອ ື່ນ ເຊັົ່ນ ສິດໃນ
ການຮ້ອງຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອ ື່ນໄດ້ກ ໍ່ຂຶື້ນ. 

ການກະທ າ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1.1 ຫາ ຂ ໍ້ 1.7 ຂອງມາດຕານີື້ ກ່ຽວກັບຜົນເກັບກ່ຽວ 
ລວມທັງໝົດຕົື້ນພ ດ ຫ   ສ່ວນໃດໜຶື່ງຂອງຕົື້ນພ ດ ທີື່ໄດ້ມາໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກການນ າໃຊ້
ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນຂອງພັນພ ດທີື່ໄດຮ້ັບການປົກປ້ອງນັື້ນ ຕ້ອງຂ ອະນຍຸາດຈາກນັກປະສົມພັນພ ດ, ເວັື້ນ
ເສຍແຕ່ນັກປະສົມພັນພ ດ ມີໂອກາດທີື່ເໝາະສົມໃນການນ າໃຊ້ສິດຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບສ່ວນຂະຫຍາຍ
ພັນດັົ່ງກ່າວ. ບົດບັນຍັດທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນວັກນີື້ ຈະນ າໃຊ້ເຊັົ່ນດຽວກັນ ຕ ໍ່ຜະລິດຕະພັນ ທີື່ໄດ້ມາໂດຍ

ກົງຈາກຜົນເກັບກ່ຽວ ທີື່ໄດຮ້ັບການປົກປ້ອງ. 
ບົດບັນຍັດ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນວັກ ໜຶື່ງ ແລະ ສອງ ຂອງມາດຕານີື້ ຈະນ າໃຊ້ເຊັົ່ນດຽວກັນຕ ໍ່

ພັນພ ດ ດັົ່ງນີື້: 
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1. ພັນພ ດ ຊຶື່ງຕົື້ນຕ ໄດມ້າຈາກພັນພ ດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໂດຍພັນພ ດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກ
ປ້ອງນັື້ນ ໃນຕົວມັນເອງແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມາຈາກພັນພ ດອ ື່ນ; 

2. ພັນພ ດ ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈ າແນກໄດ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກພັນພ ດທີື່ໄດ້ຮັບ
ການປົກປ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 71 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້; 

3. ພັນພ ດທີື່ມີການຜະລິດຈາກການນ າໃຊ້ຄ ນຂອງພັນພ ດທີື່ໄດຮ້ັບການປົກປ້ອງ. 
ເຈົື້າຂອງພັນພ ດສາມາດໄດ້ສິດຕ ໍ່ພັນພ ດທີື່ໄດ້ມາຈາກພັນທຸກ າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພັນພ ດດັື້ງເດີມ

ເຊັົ່ນການຄັດເລ ອກພັນພ ດທີື່ມີໃນທ າມະຊາດ, ການເຮັດໃຫ້ພັນພ ດກາຍພັນ, ການເພາະລ້ຽງເນ ື້ອເຫຍ ື່ອ 

(Somaclonal variant), ການຄັດເລ ອກພັນພ ດທີ ື່ແຕກຕ່າງປະສົມກັບພັນພ ດດັ ື້ງເດີມ,ການ

ປູ່ຽນແປງພັນທາງວິສະວະກ າພັນທຸກ າ. 
ເຈົື້າຂອງພັນພ ດມີສິດດ າເນີນການແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ຢູູ່ ສປປ ລາວຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນວັກ  

ໜຶື່ງ ຫາ ສີື່ ຂອງມາດຕານີື້. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງອ ື່ນ ຈະດ າເນີນການໄດ້ກ ຕ ໍ່ເມ ື່ອໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງພັນພ ດ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢູ່າງອ ື່ນ. 

ມາດຕາ 83 (ປບັປງຸ) ອາຍກຸານປກົປອ້ງພນັພ ດໃໝ ່

ອາຍຸການປົກປ້ອງພັນພ ດໃໝ່ ສ າລັບພ ດຢືນຕົື້ນ ແລະ ຕົື້ນໝາກອະງຸ່ນ ແມ່ນມີກ ານົດ ຊາວຫ້າ
ປີ ນັບແຕ່ວັນມອບສິດໃຫ້ແກ່ນັກປະສົມພັນພ ດເປັນຕົື້ນໄປ ແລະ ພັນພ ດໃໝ່ປະເພດອ ື່ນ ແມ່ນມີກ ານົດ 
ຊາວປີ ນັບແຕ່ວັນມອບສິດໃຫ້ແກ່ນັກປະສົມພັນພ ດເປັນຕົື້ນໄປ. 

ເພ ື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງ ເຈົື້າຂອງພັນພ ດໃໝ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການລ່ວງ
ໜ້າແຕ່ລະປ.ີ 

ມາດຕາ 84 ການປົກປອ້ງຊົົ່ວຄາວ  
ໃນໄລຍະເວລາ ລະຫວ່າງການພິມເຜີຍແຜ່ຄ າຮ້ອງຂ ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ ກັບການຮັບສິດ

ນັື້ນ ເຈົື້າຂອງສິດຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວ ດ້ວຍຄ່າຕອບແທນຢູ່າງເໝາະສົມ ຈາກບຸກຄົນອ ື່ນ ທີື່
ໄດ້ດ າເນີນການໃດໜຶື່ງ ໃນໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກເຈົື້າຂອງສິດ ຕາມທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 

ມາດຕາ 85 ພນັທະ ຂອງເຈົື້າຂອງພນັພ ດໃໝ ່
ເຈົື້າຂອງພັນພ ດໃໝ່ ມີພັນທະດັົ່ງດຽວກັນກັບພັນທະຂອງເຈົື້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ຕາມ

ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 63ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 
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ໝວດທ ີ4 
ການຍົກເວັື້ນ ແລະ ການຈ າກັດ ຕ ໍ່ສດິຂອງເຈົື້າຂອງພນັພ ດໃໝ່ 

ມາດຕາ 86 (ປບັປງຸ) ການຍກົເວັື້ນ ຕ ໍ່ສດິຂອງນກັປະສມົພນັພ ດ  

ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ ຈະຖ ກຍົກເວັື້ນ ເມ ື່ອມີ: 

1. ການກະທ າ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງສ່ວນຕົວ ຫ   ບ ໍ່ມີຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ; 

2. ການກະທ າ ເພ ື່ອການຄົື້ນຄວ້າທົດລອງ; 

3. ການກະທ າ ເພ ື່ອປັບປຸງພັນພ ດອ ື່ນ ແລະ ຍົກເວັື້ນ ບົດບັນຍັດໃນວັກ 3 ຂອງມາດຕາ 82 

ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຫາກຖ ກນ າໃຊ້,ຜະລິດ ຫ   ຜະລິດຊ ້າ, ການສ້າງເງ ື່ອນໄຂເພ ື່ອ

ຂະຫຍາຍພັນ, ການສະເໜີຂາຍ ຫ   ການຂາຍ ຫ   ການຈ າໜ່າຍພັນພ ດທີື່ກ່ຽວກັບພັນ

ພ ດອ ື່ນ. 
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຈ າກັດສິດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທີື່ຖ ກຕ້ອງຂອງນັກປະສົມພັນພ ດຕາມກົດໝາຍຈ າກັດສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະພັນພ ດ ເພ ື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນນ າໃຊ້, ເພ ື່ອການຂະຫຍາຍພັນ ຢູູ່ໃນ

ເນ ື້ອທີື່ດິນຂອງຕົນເອງ, ຊາວກະສິກອນ ສາມາດນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ທີື່ເກັບກ່ຽວມາຈາກ ການປູກພັນ

ພ ດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫ   ພັນພ ດ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຫ   2 ຂອງວັກ 3 ມາດຕາ 82 ຂອງກົດ

ໝາຍສະບັບນີື້. 

ມາດຕາ 87 ການສິື້ນສດຸສດິຂອງນກັປະສມົພນັພ ດ  
ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ ຈະສິື້ນສຸດລົງ ກ່ຽວກັບສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຂອງພັນພ ດທີື່ໄດ້ຮັບການ 

ປົກປ້ອງຫ   ສ່ວນໃດໜຶື່ງ ທີື່ໄດ້ຈາກສ່ວນດັົ່ງກ່າວຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 82 ວັກສາມຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີື້ ຊຶື່ງໄດ້ ຂາຍ ຫ   ຈ າໜ່າຍຢູູ່ໃນດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວໂດຍນັກປະສົມພັນພ ດ ຫ   ຕາມ
ການເຫັນດີຂອງຜູ້ກ່ຽວຍົກເວັື້ນການກະທ າ ດັົ່ງນີື້: 

1. ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນພ ດດັົ່ງກ່າວຕ ື່ມອີກ; 

2. ກ່ຽວກັບການສົົ່ງອອກສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງພັນພ ດ ໄປຍັງປະເທດ ທີື່ບ ໍ່ປົກປ້ອງປະເພດ ຫ   
ຊະນິດພັນພ ດດັົ່ງກ່າວ ເວັື້ນເສຍແຕ່ການສົົ່ງອອກສ່ວນນັື້ນ ແມ່ນເພ ື່ອການບ ລິໂພກ. 
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ເພ ື່ອຈຸດປະສົງຂອງວັກ ໜຶື່ງ ມາດຕານີື້ ສ່ວນຂະຫຍາຍ ຂອງພັນພ ດ ໝາຍເຖິງ: 

1. ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນທຸກຊະນິດ; 

2. ຜົນເກັບກ່ຽວ ລວມທັງໝົດຕົື້ນພ ດ ຫ   ສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຂອງຕົື້ນພ ດ; 

3. ຜະລິດຕະພັນໃດໜຶື່ງ ທີື່ໄດ້ມາໂດຍກົງຈາກຜົນເກັບກ່ຽວ.  

ມາດຕາ 88 (ປບັປງຸ)ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງທາງການຄາ້  
ນັກປະສົມພັນພ ດ ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບສິດແລ້ວ ໃນເວລາສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ກ ຍັງຕ້ອງ

ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົື້ນ ກ່ຽວກັບ: 
1. ພັນພ ດໃໝ່ທີື່ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງກົງ ຫ   ທາງອ້ອມ ທີື່ຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສຸຂານາໄມ ແລະ 

ສະພາບແວດລ້ອມ; 

2. ພັນພ ດໃໝ່ທີື່ໄດ້ຈາກການປັບແຕ່ງພັນທຸກ າ ຊຶື່ງບ ໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ປອດໄພ, ສິື່ງແວດລ້ອມຫ   ສຸຂານາໄມຫ   ມີການກະທ າໃດໜຶື່ງ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດ
ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 

ມາດຕາ 89 (ປບັປງຸ) ສດິຂອງນກັປະສມົພນັພ ດທີື່ເປນັໂມຄະ 

ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ ຈະເປັນໂມຄະ ໃນກ ລະນີ ດັົ່ງນີື້: 

1. ເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 70 ຫ   71 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການ

ປະຕິບັດ ໃນເວລາມອບສິດໃຫ້ແກ່ນັກປະສົມພັນພ ດ; 

2. ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຕົື້ນຕ  ທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ, ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ
ຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນເວລາ
ພິຈາລະນາການຈົດທະບຽນ;   

3. ການມອບສິດນັກປະສົມພັນພ ດ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີື່ບ ໍ່ມີສິດ ເວັື້ນເສຍແຕ່ສິດດັົ່ງກ່າວ ໄດ້
ໂອນໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ມີສິດ. 

ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ ຈະບ ໍ່ຖ ວ່າເປັນໂມຄະ ແລະ ໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້ ນອກຈາກເຫດຜົນທີື່ໄດ້
ກ່າວໄວ້ໃນ ວັກໜຶື່ງຂອງມາດຕານີື້. 

ມາດຕາ 90 ການຖອນສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ  
ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ ອາດຖ ກຖອນໃນກ ລະນີ ດັົ່ງນີື້: 
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1. ບ ໍ່ສາມາດສ ບຕ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 72 ຫ   73 ຂອງກົດ  

ໝາຍສະບັບນີື້; 

2. ບ ໍ່ໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ, ເອກະສານ ຫ   ສ່ວນຂະຫຍາຍພັນພ ດ ທີື່ຈ າເປັນໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທີື່ ເພ ື່ອ

ທົດສອບການບ າລຸງຮັກສາພັນພ ດ; 

3. ບ ໍ່ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ສິດຂອງຕົນ ຍັງມີຜົນໃຊ້ໄດ້; 

4. ບ ໍ່ໄດ້ສະເໜີຊ ື່ພັນພ ດທີື່ເໝາະສົມອີກ ໃນກ ລະນີການກ ານົດຊ ື່ພັນພ ດ ຖ ກຍົກເລີກຫ ັງຈາກ
ການມອບສິດໃຫ້.  

ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ ຈະບ ໍ່ຖ ກຖອນນອກຈາກເຫດຜົນທີື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຫາ 4 

ຂອງມາດຕານີື້.  

ມາດຕາ 91 (ປບັປງຸ) ການຈ າກດັສດິເພ ື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ  
ໃນກ ລະນີ ມີຄວາມຈ າເປັນເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມລັດຖະບານສາມາດ

ອອກແຈ້ງການອະນຸຍາດ ໃຫ້ນ າໃຊ້ພັນພ ດທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີການອະນຸຍາດ
ຈາກເຈົື້າຂອງສິດແຕ່ເຈົື້າຂອງສິິດ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນທີື່ເປັນທ າ. 

 

ພາກທີ V 
ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂອ້ງກັບລິຂະສິດ 

ໝວດທ ີ1 
ການປກົປອ້ງລິຂະສດິ 

ມາດຕາ 92 ຜນົງານທີື່ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງ  

ທຸກຜົນງານຂອງນັກປະພັນ ທີື່ມີການປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶື້ນດ້ວຍຕົນເອງ ຢູູ່ໃນຂົງເຂດສິລະປະກ າ, 
ວັນນະກ າ ແລະ ວິທະຍາສາດ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເປັນລິຂະສິດ ເຖິງວ່າຜົນງານດັົ່ງກ່າວ ຈະສະແດງ
ອອກຢູູ່ໃນລັກສະນະ ຫ   ຮູບແບບໃດກ ຕາມ. ໂດຍສະເພາະລິຂະສິດຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສ າລັບ

ຜົນງານ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຕົື້ນຕ  ມີດັົ່ງນີື້: 
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1.1. ຮູບວາດ, ຮູບແຕ້ມ, ຮູບແກະສະຫ ັກ, ຮູບພິມຫີນ, ການເກັບຂິດລາຍພົມ ຫ   ລາຍແພ 

ແລະ ຜົນງານວິຈິດຕະກ າ ອ ື່ນໆ;  

1.2. ຮູບປັັ້ນ, ຮູບຄວັດຫີນ ແລະ ຜົນງານປະຕິມາກ າອ ື່ນໆ; 

1.3. ການອອກແບບອາຄານ ຫ   ສິື່ງປຸກສ້າງ, ການອອກແບບຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ພາຍນອກ 

ແລະ ຜົນງານສະຖາປັດຕິຍະກ າອ ື່ນໆ; 

1.4. ຮູບຖ່າຍດ້ວຍວິທີການເຕັກນິກຕ່າງໆ ແລະ ຜົນງານທີື່ສະແດງອອກ ດ້ວຍຂັື້ນຕອນ
ອານາລ໋ອກ (analogous process); 

1.5. ຮູບຈ າລອງ, ແຜນທີື່, ແຜນຜັງ, ຮູບສະເກັດ ຫ   ຮູບສາມມິຕິກ່ຽວກັບພູມສາດ, ພູມ

ປະເທດ, ງານສະຖາປັດຕິຍະກ າ ຫ   ວິທະຍາສາດ; 

1.6. ດົນຕີປະກອບບົດລະຄອນ, ແບບລະຄອນໄບ້ ຫ   ລະຄອນຈັດສາກ, ການອອກແບບ

ທ່າຟ້ອນ,ທ່າເຕັື້ນ ແລະ ຜົນງານອ ື່ນ ທີື່ປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶື້ນ ເພ ື່ອການສະແດງ; 

1.7. ການປະກອບດົນຕີ ທີື່ມີ ຫ   ບ ໍ່ມີ ເນ ື້ອຮ້ອງລວມຢູູ່ນ າ ລວມເຖິງໂນຣດເພງ ທີື່ໄດແ້ຍກ 
ແລະ ຮຽບຮຽງສຽງປະສານແລ້ວ; 

1.8. ການບັນທຶກສຽງ; 

1.9. ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້; 

1.10. ຟີມ ຫ   ຜົນງານດ້ານຮູບເງົາອ ື່ນໆ ຫ   ຜົນງານທີື່ສະແດງອອກ ດ້ວຍການລ າດັບພາບ 
ທີື່ສາມາດນ າອອກສາຍຕ ໍ່ເນ ື່ອງໄດ້ເປັນຮູບເງົາ ແລະ ສາມາດບັນທຶກລົງໃສ່ວັດສະ
ດຸອ ື່ນໆ ທີື່ສາມາດນ າອອກສາຍຕ ໍ່ເນ ື່ອງໄດ້ຄ ກັນ ລວມທັງສຽງປະກອບໃນຜົນງານ
ນັື້ນ.   

2. ຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ ຕົື້ນຕ  ມີດັົ່ງນີື້: 

2.1. ປ ັ້ມອ່ານ, ວິທະຍານິພົນ, ແຜ່ນພັບ, ວາລະສານ, ສິື່ງພິມ ແລະ ສິື່ງຂີດຂຽນອ ື່ນໆ; 

2.2. ບົດປາຖະກະຖາ, ບົດຄ າເຫັນ, ສູນທອນພົດ, ບົດຄ າສອນ, ບົດສອນ ແລະ ບົດເວົື້າ

ອ ື່ນໆທີື່ໄດມີ້ການບັນທຶກ; 

2.3. ບົດລະຄອນ, ບົດເລ ື່ອງ, ບົດກະວີ; 

2.4. ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ການລວບລວມຂ ໍ້ມູນ ລວມທັງພາສາຕົ ື້ນກ າເນີດ 
(source code) ແລະ ພາສາວັດຖຸ (object code). 
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3. ການລວບລວມຜົນງານສິລະປະກ າ ຫ   ວັນນະກ າ ເປັນຕົື້ນ ສາລານຸກົມ, ການລວບລວມ

ບົດປະພັນ ຫ   ການລວບລວມຂ ໍ້ມູນດ້ວຍການຈັດລຽງ, ການຄັດເລ ອກ, ການລວບລວມ

ບັນດາຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ທີື່ປະກອບເຂົື້າກັນເປັນການປະດິດຄິດແຕ່ງທາງປັນຍາ. 
ຜົນງານໃດໜຶື່ງ ຈະຖ ວ່າໄດ້ມີການປະດິດຄິດແຕ່ງຂຶື້ນ ກ ຕ ໍ່ເມ ື່ອໄດບັ້ນທຶກລົງໃນວັດຖຸທີື່

ຈັບບາຍໄດ.້ 

ມາດຕາ 93 ຜນົງານທີື່ສ ບເນ ື່ອງຈາກລຂິະສດິ  

ຜົນງານທີື່ສ ບເນ ື່ອງຈາກລິຂະສິດ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຄ ກັນກັບຜົນງານຕົື້ນສະບັບໂດຍປາ
ສະຈາກການສ້າງຜົນເສຍຫາຍ ຕ ໍ່ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດຕົື້ນສະບັບ ຊຶື່ງເປັນຜົນງານ ທີື່ນ າມາເປັນພ ື້ນຖານໃນ
ການສ້າງຜົນງານສ ບເນ ື່ອງ. 

ມາດຕາ 94 ສິື່ງທີື່ບ ໍ່ສາມາດປົກປອ້ງເປນັລຂິະສດິ  

ສິື່ງທີື່ບ ໍ່ສາມາດປົກປ້ອງເປັນລິຂະສິດ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຂ່າວປະຈ າວັນ ຫ   ເຫດການຕົວຈິງທີື່ເກີດຂຶື້ນ ທີື່ມີລັກສະນະເປັນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ;  

2. ຄວາມຄິດ, ຂັື້ນຕອນ, ກ າມະວິທີ,  ວິທີການປະຕິບັດ ຫ   ຫ ັກການຄະນິດສາດ; 

3. ບັນດານິຕກິ າຕ່າງໆ, ລະບຽບການປົກຄອງ, ເອກະສານທາງດ້ານຕຸລາການ ແລະ ເອກະສານ

ເຫ ົົ່ານັື້ນ ທີື່ແປເປັນທາງການ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການປກົປອ້ງສດິກ່ຽວຂອ້ງກັບລຂິະສດິ 

ມາດຕາ 95 (ປບັປງຸ) ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປກົປອ້ງສດິກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ  

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປົກປ້ອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຜູ້ສະແດງ ລວມມີນັກສະແດງ, ນັກຮ້ອງ, ນັກດົນຕີ, ນັກຟ້ອນ ແລະ ຜູ້ອ ື່ນໆ ທີື່ສະແດງ, 

ຮ້ອງເພງ,ເລົົ່າ, ຫ ິື້ນ ໃນຮູບແບບ ຂອງຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ແລະ ວັນນະກ າ ຫ   ການສະ

ແດງອອກທາງວັດທະນະທ າພ ື້ນບ້ານ; 
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2. ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ທີື່ໄດ້ບັນທຶກຄັື້ງທ າອິດ ຂອງການສະແດງໃດໜຶື່ງ ຫ   ສຽງອ ື່ນໆ 
ຫ   ການນ າສະເໜີບັນດາສຽງອ ື່ນໆ ທີື່ປະກອບໃນການສະແດງ; 

3. ຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ທີື່ໄດ້ມີການຮັບສົົ່ງສັນຍານ

ສຽງ ຫ   ພາບແລະສຽງ ຜ່ານລະບົບໃຊ້ສາຍ ຫ   ບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ ສູ່ສາທາລະນະຊົນ. 

ມາດຕາ 96 (ປບັປງຸ) ສດິກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ ທີື່ໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງ 

ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ການສະແດງ:  

1.1 ການສະແດງຢູູ່ພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຂອງພົນລະເມ ອງລາວ,ຄົນຕ່າງດ້າວຫ  ຄົນບ ໍ່ມີ
ສັນຊາດ ທີື່ອາໄສຢູູ່ສປປ ລາວ; 

1.2 ການສະແດງ ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ; 

1.3 ການສະແດງ ທີື່ຖ ກປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ 
ເປັນພາຄີ. 

2. ການບັນທຶກສຽງ: 

2.1 ການບັນທຶກສຽງທີື່ຜະລິດ ຢູູ່ພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດຂອງພົນລະເມ ອງລາວ, ຄົນຕ່າງ
ດ້າວ ຫ  ຄົນບ ໍ່ມີສັນຊາດ ທີື່ອາໄສຢູູ່ ສປປ ລາວ; 

2.2 ການບັນທຶກສຽງ ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ຜະລິດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ; 

2.3 ການບັນທຶກສຽງ ທີື່ຖ ກປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ 
ລາວ ເປັນພາຄີ. 

3. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ: 

3.1. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຢູູ່ພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດຂອງພົນລະເມ ອງລາວ, ຄົນຕ່າງ

ດ້າວ ຫ   ຜູ້ບ ໍ່ມີສັນຊາດທີື່ອາໄສຢູູ່ ສປປ ລາວ ຫ  ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບທີື່ມີສ າ

ນັກງານໃຫຍ່ ຢູູ່ ສປປ ລາວ; 

3.2. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ທີື່ສົົ່ງຈາກເຄ ື່ອງຮັບສົົ່ງສັນຍານ ທີື່ຕັື້ງຢູູ່ ສປປ ລາວ; 

3.3. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບທີື່ຖ ກປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ 

ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີີ. 
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4. ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ແລະ ບ ໍ່ເຂົື້າລະຫັດ: 

4.1. ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ແລະ ບ ໍ່ເຂົື້າລະຫັດຢູູ່ພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງ
ປະເທດຂອງພົນລະເມ ອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫ   ຄົນບ ໍ່ມີສັນຊາດ ທີື່ອາໄສຢູູ່ເປັນ

ປະຈ າໃນ ສປປ ລາວ; 

4.2. ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ແລະ ບ ໍ່ເຂົື້າລະຫັດຂອງຄົນ
ຕ່າງປະເທດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ;  

4.3. ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ແລະ ບ ໍ່ເຂົື້າລະຫັດ ທີື່ຖ ກປົກປ້ອງ
ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີີ. 

ການສະແດງ, ການບັນທຶກສຽງແລະ ລາຍການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ 

ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ແລະ ບ ໍ່ເຂົື້າລະຫັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1, 2, 3 ແລະ 

4 ຂອງມາດຕານີື້ ໂດຍບ ໍ່ແຕະຕ້ອງ ຕ ໍ່ຜົນງານທີື່ມີລິຂະສິດ. 
 

ໝວດທ ີ3 
ການແຈງ້ ລິຂະສດິ ຫ   ສດິກ່ຽວຂອ້ງກັບລິຂະສດິ 

ມາດຕາ 97 ການແຈງ້ ລຂິະສດິ ຫ   ສິດກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ  
ລິຂະສິດ ຫ   ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແມ່ນ ສິດທີື່ເກີດຂຶື້ນໂດຍທັນທີ ເມ ື່ອໄດ້ມີການປະດິດ

ຄິດແຕ່ງຜົນງານນັ ື້ນຂຶ ື້ນມາ ໂດຍບ ໍ່ມີການຈົດທະບຽນ ແຕ່ສາມາດແຈ້ງສິດນັ ື້ນໄວ້ນ າ ກະຊວງ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພ ື່ອເປັນຫ ັກຖານ ຫ   ເປັນຂ ໍ້ມູນໄວ້ ໂດຍສະເພາະເມ ື່ອມີການລະເມີດ 
ຫ   ມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ. 

ມາດຕາ 98 ການບນັທກຶການແຈງ້ ລຂິະສດິ ຫ   ສິດກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ  

 ເມ ື່ອໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງຂ ແຈ້ງລິຂະສິດ ຫ   ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດແລ້ວ ກະຊວງວິທະຍາສາດ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງບັນທຶກການແຈ້ງດັົ່ງກ່າວ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນໃຫ້ ເພ ື່ອເປັນຫ ັກຖານ ຖ້າຄ າ
ຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຫາກຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້. ໃບຢັັ້ງຢືນການແຈ້ງລິຂະສິດ 

ຫ   ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຕ້ອງບົົ່ງບອກຊ ື່ເຈົື້າຂອງຜົນງານ, ຊ ື່ຜົນງານ ພ້ອມວັນເດ ອນປີສ້າງຜົນງານ 

ແຕ່ບ ໍ່ເປັນການໃຫ້ສິດໃດໆ ແກ່ຜູ້ແຈ້ງ. 
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ໝວດທ ີ4 

ເຈົື້າຂອງລຂິະສດິ  

ມາດຕາ 99 ເຈົື້າຂອງລຂິະສດິ  

ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ໃນຜົນງານກ່ຽວກັບການປະພັນ ແມ່ນ ນັກປະພັນ. ເມ ື່ອມີການສ້າງຜົນງານ
ຮ່ວມກັນ ກ ຈະໄດ້ຮັບສິດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງດ້ວຍກັນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້
ເປັນຢູ່າງອ ື່ນ. 

ໃນກ ລະນີຜົນງານ ໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶື້ນດ້ວຍການວ່າຈ້າງ ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດໃນຜົນງານດັົ່ງກ່າວ ກ 
ແມ່ນຜູ້ວ່າຈ້າງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເປັນຢູ່າງອ ື່ນ. 

ກ າມະສິດຕ ໍ່ລິຂະສິດ ແລະ ສິດດ້ານເສດຖະກິດ ສາມາດມອບໂອນ ດ້ວຍສັນຍາ ຫ   ດ້ວຍການ
ສ ບທອດມູນມ ຣະດົກ. 

ຜູ້ໄດ້ຮັບສິດໃນລິຂະສິດ ແລະ ສິດດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມສັນຍາ ລວມທັງສັນຍາວ່າຈ້າງແຮງ
ງານເພ ື່ອສ້າງຜົນງານ ຫ   ບັນທຶກສຽງ ກ ຈະສາມາດນ າໃຊ້ສິດເຫ ົົ່ານັື້ນໄດ້ ໃນນາມຕົນເອງ ແລະ ກ ຈະມີ
ສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິດ ດັົ່ງກ່າວ. 

ມາດຕາ 100 ຜູປ້ະກອບສວ່ນໃນຜນົງານການສະແດງ ຫ   ຜນົງານດາ້ນຮບູເງາົ  
ຜູ້ປະກອບສ່ວນ ຢູ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນຜົນງານການສະແດງ ຫ   ຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ ຊຶື່ງ

ມີຜູ້ອ ານວຍການສ້າງ, ບັນນາທິການ, ຜູ້ຮຽບຮຽງ, ມ ກ້ອງ, ຜູ້ຄວບຄຸມການສະແດງ, ຜູ້ປະພັນ, ຜູ້ຈັດ

ສາກ, ຜູ້ຄວບຄຸມສຽງ, ຜູ້ຄວບຄຸມແສງ, ຜູ້ອອກແບບສະຖານທີື່ຖ່າຍທ າ, ຜູ້ຈັດການດ້ານເຄ ື່ອງມ ຖ່າຍ

ທ າ, ຜູ້ຈັດການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ອ ື່ນໆ ທີື່ປະກອບສ່ວນ ໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຖ ວ່າເປັນຜູ້ທີື່ໄດ້ມີການ

ປະດິດແຕ່ງຮ່ວມໃນຜົນງານການສະແດງ ຫ   ຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ. 
ຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນການປະດິດແຕ່ງເຫ ົົ່ານີື້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການບົົ່ງຊ ື່ຢູ່າງຈະແຈ້ງ ໃສ່ໃນຜົນງານ

ທີື່ຕົນເອງໄດມີ້ສ່ວນຮ່ວມສ້າງ ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີເງ ື່ອນໄຂອ ື່ນ ທີື່ບ ໍ່ໃຫ້ບົົ່ງຊ ື່ນັື້ນໄດ້. 
ເຖິງວ່າໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນວັກ ໜຶື່ງ ຂອງມາດຕານີື້ກ ຕາມ ໃນກ ລະນທີີື່ບ ໍ່ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນໄວ້

ຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຜູ ້ຮ ່ວມປະດິດແຕ່ງເຫ ົ ົ່ານີ ື້ ກ ຈະບ ໍ່ມີສ ິດຄັດຄ້ານ ການຜະລິດຊ ້າ, 

ການແຈກຢາຍ, ການສະແດງ, ການສ ື່ສານຜົນງານຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍລະບົບສ ື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ, 
ການອອກອາກາດ ຫ   ການສ ື່ສານໃນຮູບແບບອ ື່ນໆ ຫ   ການແປເນ ື້ອໃນຄ າເວົື້າ ຫ   ການພາກສຽງເຂົື້າໃນ
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ຜົນງານ. ເນ ື້ອໃນຂອງວັກນີື້ ບ ໍ່ໃຫ້ນ າໃຊ້ຕ ໍ່ຜູ້ສ້າງບົດຮູບເງົາ, ຜູ້ໃຫ້ສຽງປະກອບ ແລະ ຜູ້ສ້າງຜົນງານ

ດ້ານດົນຕີ ເພ ື່ອປະກອບເຂົື້າໃນຮູບເງົາ ຫ   ຕ ໍ່ຜູ້ອ ານວຍການສ້າງຮູບເງົາ. 

ມາດຕາ 101 ສດິດາ້ນຈາລຍິະທ າ 
ເຖິງວ່າ ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຈະບ ໍ່ໄດ້ເປັນເຈົື້າຂອງສິດດ້ານເສດຖະກິດກ ຕາມ ແຕ່ຜູ້ປະດິດແຕ່ງ

ນັື້ນ ຍັງມີສິດດ້ານຈາລິຍະທ າ ດັົ່ງນີື້: 

1. ເປີດເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນງານ ຄັື້ງທ າອິດ; 

2. ອ້າງອີງດ້ວຍເຫດຜົນ: 

2.1 ເປັນຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຜົນງານ; 

2.2 ມີຊ ື່ ຂອງຕົນເອງ ເພ ື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເວລາມີການນ າໃຊ້ ຫ   ຈັດພິມຜົນງານດັົ່ງກ່າວ; 

2.3 ໃຊ້ນາມແຝງ ຫ   ນາມປາກກາ ຫ   ຈັດພິມຜົນງານ ໂດຍບ ໍ່ໃສ່ຊ ື່ຂອງຕົນ; 

2.4 ຄັດຄ້ານການໃສ່ຊ ື່ຜູ້ອ ື່ນ ໃນຜົນງານຂອງຕົນ; 

2.5 ຄັດຄ້ານການແອບອ້າງນ າໃຊ້ຊ ື່ຂອງຕົນ ໄປໃສ່ຜົນງານອ ື່ນ ທີື່ຕົນບ ໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ປະດິດ
ຄິດແຕ່ງ ຫ   ຜົນງານທີື່ຜູ້ອ ື່ນໄດ້ດັດແກ້;  

3. ຄດັຄ້ານການບິດເບ ອນ, ການຕັດຮອນ, ການດັດແກ້ ຫ   ການກະທ າອ ື່ນຕ ໍ່ຜົນງານຊຶື່ງກ  ໍ່ໃຫ້

ເກີດຜົນເສຍຫາຍ ຕ ໍ່ກຽດ ຫ   ຊ ື່ສຽງ ຂອງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ. 
ຜູ້ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຜົນງານ ແຕ່ໄດນ້ າໃຊ້ຊ ື່ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກ ຈະມີສິດເຊັົ່ນດຽວກັນຕາມ

ທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 3 ຂອງມາດຕານີື້. 
ສິດໃນການເປີດເຜີຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄັື້ງທ າອິດ ເປັນຂອງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຕະຫ ອດຊີວິດເວັື້ນ

ເສຍແຕ່ຜູ້ກ່ຽວ ຫາກໄດ້ມອບສິດນີື້ຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜູ້ອ ື່ນນ າໃຊ້ຫ ັງຈາກການເສຍຊີວິດ
ຂອງຕົນ.  ສິດທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 2.1, 2.2, 2.3 ແລະ ຂ ໍ້ 3 ຂອງມາດຕານີື້ ຈະສ ບຕ ໍ່ໄປຈົນກວ່າສິດ

ດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງສິື້ນສຸດລົງ. ສ່ວນສິດທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 2.4, 2.5 ແລະ ວັກ 

2 ຂອງມາດຕານີື້ ບຸກຄົນທີື່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດດັົ່ງກ່າວ ສາມາດນ າໃຊ້ສິດນັື້ນ ໂດຍບ ໍ່ມີກ ານົດ

ເວລາ. 
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ມາດຕາ 102 ສດິດາ້ນເສດຖະກດິ  
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ   ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດໃນຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ   ວັນນະກ າ ມີສິດແຕ່ພຽງ

ຜູ້ດຽວ ໃນການດ າເນີນ ຫ   ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ດ າເນີນການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງຕົນດັົ່ງນີື້: 

1. ສະສົມ ທ້ອນໂຮມຜົນງານ; 

2. ຜະລິດຊ ້າຜົນງານ ບ ໍ່ວ່າໃນລັກສະນະ ຫ   ໃນຮູບແບບໃດກ ຕາມ ລວມທັງຈ ລະຈອນແຈກ
ຢາຍສ າເນົາຜົນງານດັົ່ງກ່າວ; 

3. ແປຜົນງານ; 

4. ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຂອງຜົນງານ; 

5. ສ ື່ສານຜົນງານ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍລະບົບສ ື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ ຫ   ບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ ຫ   ດ້ວຍການ
ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຊ ້າ ຜົນງານ; 

6. ສ ື່ສານຜົນງານການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນດ້ວຍໂທລະໂຄ່ງ ຫ   ເຄ ື່ອງສົົ່ງ

ສັນຍານດ້ວຍລະບົບທີື່ຄ້າຍຄ ກັນ, ດ້ວຍສັນຍານ, ດ້ວຍສຽງ ຫ   ພາບ. 

ໃນກ ລະນີ ບ ໍ່ມີການກ ານົດໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການອະນຸຍາດທີື່ໄດ້ໃຫ້ຕາມຂ ໍ້ 4 ຂອງ
ມາດຕານີື້ ຈະບ ໍ່ຖ ວ່າເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ບັນທຶກ ດ້ວຍເຄ ື່ອງບັນທຶກສຽງ ຫ   ພາບ ຕ ໍ່ຜົນງານການ
ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ. 

ສ າລັບຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ   ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ 
ໃນການດ າເນີນ ຫ   ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ດ າເນີນການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງຕົນດັົ່ງນີື້: 

1. ເລົົ່າຜົນງານ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍວິທີການ ຫ   ຂະບວນການໃດໜຶື່ງ; 

2. ສ ື່ສານຜົນງານ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍການເລົົ່າຄ ນຜົນງານ ຫ  ດ້ວຍວິທີການສ ື່ສານອ ື່ນໃດ
ໜຶື່ງ; 

3. ແປການເລົົ່າຄ ນຜົນງານ. 

ສ າລັບການສະແດງລະຄອນ, ລະຄອນ-ດົນຕີ ແລະ ຜົນງານດ້ານດົນຕີນັື້ນ ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ 
ຫ   ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການດ າເນີນ ຫ   ການອະນຸຍາດ ໃຫ້ດ າເນີນການຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກັບຜົນງານຂອງຕົນດັົ່ງນີື້: 

1. ສະແດງຜົນງານຕ ໍ່ ສາທາລະນະຊົນ ລວມທັງການສະແດງຜົນງານ ດ້ວຍວິທີການ ຫ   ຂະ
ບວນການໃດໜຶື່ງ; 

2. ສ ື່ສານຜົນງານການສະແດງ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ; 
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3. ແປຜົນງານການສະແດງ. 
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ   ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການດ າເນນີ ຫ   ການອະນຸຍາດ 

ໃຫ້ດັດແກ້, ປັບປຸງ ຫ   ຈັດລຽງຜົນງານຂອງຕົນດັົ່ງນີື້: 

1. ດັດແກ້ຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ-ລະຄອນ ແລະ ຜະລິດຊ ້າຜນົງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ   

ວັນນະກ າ ແລະ ແຈກຢາຍຜົນງານ ທີື່ໄດດ້ັດແກ້ ຫ   ໄດ້ຜະລິດຊ ້າ; 

2. ສະແດງ ຫ   ສ ື່ສານ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍລະບົບການສ ື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ ຫ   ບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ ຫ   
ຜົນງານທີື່ໄດຮ້ັບການດັດແກ້ ຫ   ໄດ້ຜະລິດຊ ້າ. 

ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ   ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການດ າເນນີ ຫ   ການອະນຸຍາດ 
ຫ   ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້: 

1. ຜະລິດຊ ້າ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທັງໝົດ ຫ   ບາງສ່ວນ ຂອງຜົນງານການບັນທຶກ
ສຽງ, ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຫ   ການລວບລວມຂ ໍ້ມູນ ຫ   ສິື່ງອ ື່ນໆ; 

2. ນ າເຂົື້າມາຍັງ ສປປ ລາວ ສ າເນົາຜົນງານການບັນທຶກສຽງ ເຖິງວ່າຜູ້ຖ ສິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໄດ້ຈ າໜ່າຍສ າເນົາດັົ່ງກ່າວ ຢູູ່ທ້ອງຕະຫ າດແລ້ວກ ຕາມ; 

3. ແຈກຢາຍຜົນງານຕົື້ນສະບັບ ແລະ ສ າເນົາການບັນທຶກສຽງແຕ່ລະອັນ ໃຫ້ສາທາລະນະ
ຊົນຄັື້ງທ າອິດ ດ້ວຍການຂາຍ, ການໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ   ດ້ວຍວິທີການອ ື່ນ;  

4. ໃຫ້ເຊົົ່າ ຫ   ໃຫ້ຢືມ ຕົື້ນສະບັບ ຫ   ສ າເນົາຜົນງານດ້ານສຽງ-ພາບ, ຜົນງານການບັນທຶກ
ສຽງ ຫ   ຜົນງານດ້ານດົນຕີທີື່ຢູູ່ໃນຮູບແບບຂອງໂນຣດເພງ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດທັງທາງກົງ 
ແລະ ທາງອ້ອມ ດ້ານການຄ້າ; 

5. ນ າໃຊ້ສິດທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 4 ຂອງວັກນີື້ສ າລັບໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຫ   ຖານຂ ໍ້
ມູນ ຍົກເວັື້ນໃນກ ລະນີ ສ າເນົາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຫາກບ ໍ່ແມ່ນເປົັ້າໝາຍຕົື້ນຕ ຂອງ
ການໃຫ້ເຊົົ່າ. ການເອົາຕົື້ນສະບັບ ຫ   ສ າເນົາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີໄປວາງຕະຫ າດ

ດ້ວຍການເຫັນດີຂອງຜູ້ຖ ສິດ ຈະບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ສິດໃນການໃຫ້ເຊົົ່ານັື້ນ ໝົດໄປ. 
ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ   ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການດ າເນນີ ຫ   ການອະນຸຍາດ 

ໃຫ້ນ າເຂົື້າ ຫ   ສົົ່ງອອກຜົນງານຕົື້ນສະບັບ ຫ   ສ າເນົາຜົນງານໃດໜຶື່ງ. ສິດດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ສາມາດສະກັດກັື້ນ
ການນ າເຂົື້າ ຫ   ການສົົ່ງອອກຜົນງານຕົື້ນສະບັບ ຫ   ສ າເນົາຜົນງານ ຊຶື່ງໄດ້ມາຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດ    
ໝາຍ ດ້ວຍການອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ຫ   ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; 
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ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ   ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ   ວັນນະກ າ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້
ດຽວ ໃນການດ າເນີນ ຫ   ການອະນຸຍາດໃຫ້: 

1. ດັດແກ້ ຫ   ຜະລິດຊ ້າຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ ແລະ ສິດໃນການແຈກຢາຍຜົນງານດັົ່ງກ່າວ ທີື່
ໄດ້ມີການດັດແກ້ ຫ   ໄດ້ຜະລິດຊ ້າ; 

2. ສະແດງ ຫ   ສ ື່ສານຜົນງານທີື່ໄດ້ດັດແກ້ ຫ   ຜະລິດຊ ້າຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ ຕ ໍ່ສາທາລະນະ
ຊົນ ດ້ວຍລະບົບສ ື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ ຫ   ບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ. 

ການດັດແກ້ການຜະລິດຜົນງານດ້ານຮູບເງົາ ໃຫ້ເປັນຮູບແບບດ້ານສິລະປະກ າອ ື່ນ ທີື່ໄດ້ມາ
ຈາກຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ   ວັນນະກ າໂດຍບ ໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ສິດຂອງຜູ້ໃຫ້ອະນຸຍາດຜົນງານ
ການສ້າງຮູບເງົາ ຕ້ອງຂ ອະນຸຍາດນ າເຈົື້າຂອງຜົນງານຕົື້ນສະບັບ. 

ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ   ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ຂອງຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ, ລະຄອນ, ລະຄອນ-ດົນຕີ, 

ຜົນງານດ້ານດົນຕີ, ການເຕັື້ນ, ລະຄອນກ ກ, ພາບບ ໍ່ເຄ ື່ອນໄຫວ ຫ   ຜົນງານດ້ານສຽງ-ພາບ ລວມທັງຮູບ

ພາບ, ພາບບ ໍ່ເຄ ື່ອນໄຫວ ຫ   ຜົນງານດ້ານສຽງ-ພາບອ ື່ນໆ ຂອງບຸກຄົນ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການດ າ

ເນີນ ຫ   ການອະນຸຍາດໃຫ້: 

1. ສະແດງຜົນງານ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນດ້ວຍວິທີການ ຫ   ຂະບວນການໃດໜຶື່ງໂດຍສະເພາະ 
ເມ ື່ອມີການບັນທຶກສຽງ ເພ ື່ອສະແດງຜົນງານທີື່ມີລິຂະສິດດ້ວຍວິທີການຖ່າຍທອດສຽງ
ທາງລະບົບດິຈີຕອນ; 

2. ສ ື່ສານຜົນງານຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນດ້ວຍວີທີການໃດໜຶື່ງ; 

3. ແປຜົນງານການສະແດງ. 

ມາດຕາ 103 ການລະເມດີສດິດາ້ນຈາລຍິະທ າແລະສດິດາ້ນເສດຖະກດິ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫ  ການຈັດຕັື້ງອ ື່ນບ ໍ່ສາມາດດ າເນີນການໃດໆຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 

ມາດຕາ 101 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ຖ້າບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ. ການດ າເນີນການທີື່ບ ໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈະຖ ເປັນການລະເມີດສິດດ້ານຈາລິຍະທ າຂອງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍ
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອ ື່ນ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫ  ການຈັດຕັື້ງອ ື່ນບ ໍ່ສາມາດດ າເນີນການໃດໆຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 

ມາດຕາ 102 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ຖ້າບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ. ການດ າເນີນການທີື່
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ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະຖ ເປັນການລະເມີດສິດດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ ເວັື້ນເສຍແຕ່ກົດ  
ໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອ ື່ນ. 

ຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງຫ  ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດມີສິດປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ຈາກ
ການລະເມີດສິດ ດ້ານຈາລິຍະທ າ ຫ   ດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັົ່ນ ສິດໃນການຮ້ອງຟ້ອງ, ສິດໃນການໄດ້ຮັບ

ການຊົດເຊີຍ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ຜູ້ອ ື່ນໄດ້ກ ໍ່ຂຶື້ນ. 

ມາດຕາ 104 ລຂິະສດິຕ ໍ່ໂປຣແກຣມຄອມພວິເຕ ີແລະ ການລວບລວມຂ ໍ້ມນູ  

ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ແມ່ນ ຊຸດຄ າສັົ່ງ ຫ   ສິື່ງໃດໜຶື່ງ ທີື່ນ າໄປໃຊ້ກັບເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ ເພ ື່ອ
ເຮັດໃຫ້ເຄ ື່ອງນັື້ນທ າງານ ຫ   ເພ ື່ອໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນຢູ່າງໃດຢູ່າງໜຶື່ງ ບ ໍ່ວ່າພາສາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຈະ
ມີລັກສະນະໃດກ ຕາມ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄ ກັນກັບຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ ຈະຢູູ່ໃນຮູບແບບພາສາ
ຕົື້ນກ າເນດີ (Source code) ຫ   ພາສາວັດຖຸ (Object code) ກ ໄດ.້ 

ການລວບລວມຂ ໍ້ມູນ ແມ່ນ ການທ້ອນໂຮມຂ ໍ້ມູນ ຫ   ວັດຖຸອ ື່ນ ບ ໍ່ວ່າຈະອ່ານດ້ວຍເຄ ື່ອງຈັກ 
ຫ   ໃນຮູບແບບອ ື່ນ ຊຶື່ງເຫດຜົນໃນການຄັດເລ ອກ ຫ   ການຈັດລຽງເນ ື້ອໃນ ແມ່ນເພ ື່ອປະກອບເຂົື້າກັນ
ໃຫ້ເປັນການປະດິດແຕ່ງທາງປັນຍາ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄ ກັນກັບຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ. ການປົກ
ປ້ອງລິຂະສິດຂອງການລວບລວມຂ ໍ້ມູນບ ໍ່ໃຫ້ກວມເອົາຂ ໍ້ມູນ ຫ   ວັດຖຸນັື້ນເອງ ແລະ ບ ໍ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍ 
ຕ ໍ່ລິຂະສິດຂອງຂ ໍ້ມູນ ຫ   ວັດຖຸນັື້ນ. 

ມາດຕາ 105 ຜນົງານທີື່ໄດມ້າຈາກຜນົງານດາ້ນ ສລິະປະກ າ ຫ   ວນັນະກ າພ ື້ນເມ ອງ  
ຜົນງານທີື່ໄດ້ມາຈາກຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ   ວັນນະກ າພ ື້ນເມ ອງ  ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ

ລິຂະສິດ ໂດຍບ ໍ່ແຕະຕ້ອງສິດຂອງຜູ້ອ ື່ນ ໃນການສ້າງຜົນງານຕົື້ນສະບັບ ຈາກຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ   
ວັນນະກ າພ ື້ນເມ ອງອັນດຽວກັນ ແລະ ໃນການສ ບຕ ໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຜົນງານດ້ານສິລະ
ປະກ າ ຫ   ວັນນະກ າ ພ ື້ນເມ ອງດັົ່ງກ່າວ. 

ການສະສົມຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ   ວັນນະກ າພ ື້ນເມ ອງ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງລິຂະສິດ 
ໂດຍບ ໍ່ແຕະຕ້ອງສິດຂອງຜູ້ອ ື່ນ ໃນການສະສົມຜົນງານ ທີື່ຄ້າຍຄ ກັນ ຫ   ສ ບຕ ໍ່ບອກເລົົ່າເລ ື່ອງ ຫ   ຜະລິດ
ຊ ້າ, ປັບປູ່ຽນ ຫ   ຂາຍຜົນງານພ ື້ນເມ ອງ ຢູູ່ໃນການສະສົມດັົ່ງກ່າວ. 
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ໝວດທ ີ5 
ເຈົື້າຂອງສດິກ່ຽວຂອ້ງກັບລິຂະສດິ 

ມາດຕາ 106 ເຈົື້າຂອງສດິກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ  

ເຈົື້າຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ມີດັົ່ງນີື້:  

1. ຜູ້ສະແດງ;  

2. ຜູຜ້ະລິດການບັນທຶກສຽງ; 

3. ຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ. 

ມາດຕາ 107 ສດິດາ້ນຈາລຍິະທ າຂອງຜູສ້ະແດງ  
ໂດຍບ ໍ່ຂຶື້ນກັບສິດດ້ານເສດຖະກິດຂອງຜູ້ສະແດງ ເຖິງວ່າຫ ັງຈາກຜູ້ສະແດງໄດ້ໂອນສິດດັົ່ງກ່າວ

ແລ້ວກ ຕາມ ໂດຍອີງໃສ່ການສະແດງສົດ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫ   ການສະແດງທີື່ມີການບັນທຶກສຽງ, ຜູ້ກ່ຽວຍັງ

ມີສິດ ທີື່ຈະອ້າງເຖິງສິດໃນການສະແດງຂອງຕົນ, ເວັ ື້ນເສຍແຕ່ບ ໍ່ສາມາດບົົ່ງຊ ື່ຜູ ້ສະແດງໄດ້ ແລະ 

ຄັດຄ້ານການບິດເບ ອນ, ການຕັດຮອນ ຫ   ການດັດແກ້ອ ື່ນຕ ໍ່ການສະແດງຂອງຕົນ ຊຶື່ງຈະສ້າງຄວາມ

ເສ ື່ອມເສຍຕ ໍ່ກຽດ ແລະ ຊ ື່ສຽງ ຂອງຜູ້ສະແດງ. 
ພາຍຫ ັງຜູ້ສະແດງໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ສິດດ້ານຈາລິຍະທ າຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກ ຈະຮັກສາໄວ້ຈົນກວ່າ

ສິດດ້ານເສດຖະກິດຈະສິື້ນສຸດລົງ ແລະ ຜູ້ສ ບທອດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກ ຈະສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ຖ້າຫາກຜູ້ກ່ຽວບ ໍ່
ໄດມ້ອບສິດດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຄົນອ ື່ນ. 

ມາດຕາ 108 ສດິດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຜູສ້ະແດງ 

ຜູ້ສະແດງ ມີສິດແຕພ່ຽງຜູ້ດຽວ ໃນການກະທ າ ດັົ່ງນີື້: 

1. ການສະແດງສົດ: 

1.1. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ການສ ື່ສານການສະແດງສົດ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ, ເວັື້ນ

ເສຍແຕກ່ານສະແດງນັື້ນໄດ້ມີການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບແລ້ວ; 

1.2. ການບັນທຶກ ການສະແດງສົດ. 

2. ການຜະລິດຊ ້າການສະແດງ ທີື່ໄດ້ບັນທຶກສຽງ ທັງທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ ດ້ວຍລັກສະນະ 
ຫ   ຮູບແບບໃດໜຶື່ງ; 
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3. ການເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົື້າເຖິງການສະແດງທີື່ໄດ້ບັນທຶກສຽງສະບັບຕົື້ນ ຫ   
ສະບັບສ າເນົາ ໂດຍຜ່ານການຂາຍ ຫ   ໂອນກ າມະສິດ ແຕ່ສິດດັົ່ງກ່າວບ ໍ່ກວມເອົາການຂາຍ 
ຫ   ການໂອນກ າມະສິດ ຕ ໍ່ການສະແດງທີື່ເປັນສະບັບຕົື້ນ ແລະ ສະບັບສ າເນົາອັນດຽວກັນ 
ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ຂາຍຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫ   ໄດ້ຖ ກໂອນຕາມການອະນຸຍາດຂອງຜູ້
ສະແດງ; 

4. ການໃຫ້ເຊົົ່າ ສະບັບຕົື້ນ ແລະ ສະບັບສ າເນົາຂອງການສະແດງ ທີື່ໄດ້ບັນທຶກສຽງ ແກ່
ສາທາລະນະຊົນ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ເຖິງວ່າຜູ້ສະແດງໄດ້ແຈກຢາຍ ຫ   
ອະນຸຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍ ການບັນທຶກສຽງ ແລ້ວກ ຕາມ;  

5. ການເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົື້າເຖິງການສະແດງທີື່ໄດ້ບັນທຶກສຽງ ໂດຍຜ່ານ
ລະບົບສ ື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ ຫ   ບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ ຈາກສະຖານທີື່ ແລະ ໃນເວລາທີື່ສາທາລະນະຊົນ 
ສາມາດເລ ອກເອົາເອງໄດ;້ 

6. ການໂອນສິດ ກ່ຽວກັບຜົນງານການສະແດງຂອງຕົນຢູ່າງເສລີ ດ້ວຍສັນຍາ ຫ   ການສ ບ
ທອດມູນມ ຣະດກົ. 

ມາດຕາ 109 ສດິຂອງຜູຜ້ະລດິການບນັທກຶສຽງ  

ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການກະທ າ ດັົ່ງນີື້: 

1. ການຜະລິດຊ ້າການບັນທຶກສຽງ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ດ້ວຍລັກສະນະ ຫ   ຮູບແບບ
ໃດໜຶື່ງ; 

2. ການເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບັນທຶກສຽງ ສະບັບຕົື້ນ ຫ   ສະບັບສ າ
ເນົາ ໂດຍຜ່ານການຂາຍ ຫ   ໂອນກ າມະສິດ ແຕ່ສິດດັົ່ງກ່າວບ ໍ່ກວມເອົາການຂາຍ ຫ   
ການໂອນກ າມະສິດ ຕ ໍ່ການບັນທຶກສຽງ ທີື່ເປັນສະບັບຕົື້ນ ແລະ ສະບັບສ າເນົາອັນດຽວ
ກັນ ພາຍຫ ັງທີື່ໄດຂ້າຍຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫ   ໄດໂ້ອນຕາມການອະນຸຍາດຂອງຜູ້
ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ; 

3. ການໃຫ້ເຊົົ່າ ສະບັບຕົື້ນ ແລະ ສະບັບສ າເນົາ ຂອງການບັນທຶກສຽງ ແກ່ສາທາລະນະຊົນ 
ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ເຖິງວ່າຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ໄດ້ແຈກຢາຍ ຫ   
ອະນຸຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍ ການບັນທຶກສຽງ ແລ້ວກ ຕາມ;  

4. ການເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບັນທຶກສຽງ ໂດຍຜ່ານລະບົບສ ື່ສານ
ທີື່ໃຊ້ສາຍ ຫ   ບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ ຈາກສະຖານທີື່ ແລະ ໃນເວລາທີື່ສາທາລະນະຊົນສາມາດເລ ອກ
ເອົາເອງໄດ;້ 
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5. ການໂອນສິດ ກ່ຽວກັບການບັນທຶກສຽງ ຂອງຕົນຢູ່າງເສລີ ດ້ວຍສັນຍາ ຫ   ການສ ບ
ທອດມູນມ ຣະດົກ. 

ມາດຕາ 110 ສດິຂອງຜູສ້ະແດງ ແລະ ຜູຜ້ະລດິການບນັທກຶສຽງ ໃນການໄດຮ້ບັຄາ່ຕອບແທນ  
ຜູ້ສະແດງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຢູ່າງເໝາະສົມຄັື້ງດຽວ 

ສ າລັບການນ າໃຊ້ການບັນທຶກສຽງ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທີື່ໄດ້ນ າອອກເຜີຍແຜ່ເພ ື່ອຈຸດປະສົງ
ທາງການຄ້າ ກ່ຽວກັບການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ   ການສ ື່ສານໃດໜຶື່ງ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ. ການ
ບັນທຶກສຽງ ທີື່ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ ໂດຍຜ່ານລະບົບສ ື່ສານທີື່ໃຊ້ສາຍ ຫ   ບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ ຈາກສະຖານທີື່ ແລະ 
ໃນເວລາທີື່ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເລ ອກເອົາເອງໄດ້ ຈະຖ ວ່າເປັນການເຜີຍແຜ່ເພ ື່ອຈຸດປະສົງທາງການ
ຄ້າ.  

ສ າລັບຄ່າຕອບແທນນັື້ນແມ່ນຂຶື້ນກັບການຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ສະແດງກັບຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກ
ສຽງ. 

ມາດຕາ 111 (ປບັປງຸ) ສດິຂອງຜູກ້ະຈາຍສຽງ-ແຜພ່າບ ແລະ ອງົການກະຈາຍສຽງ-ແຜພ່າບ  

ຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການ

ອະນຸຍາດ ໃຫ້ດ າເນີນການຕ່າງໆ ດັົ່ງນີື້: 

1. ການບັນທຶກ ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຂອງຕົນ; 

2. ການຜະລິດຊ ້າ ການບັນທຶກຂອງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຂອງຕົນ; 

3. ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບຊ ້າ ຂອງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ດ້ວຍລະບົບສ ື່ສານທີື່ບ ໍ່ໃຊ້

ສາຍ; 

4. ການສ ື່ສານ ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນທາງໂທລະພາບ; 

5. ການໂອນສິດ ຕ ໍ່ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຂອງຕົນຢູ່າງເສລີ ດ້ວຍສັນຍາ ຫ   ການສ ບ

ທອດມູນມ ຣະດົກ. 
ສ າລັບຄ່າຕອບແທນນັື້ນ ແມ່ນຂຶື້ນກັບການຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ແລະ ຜູ້

ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ   ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ. 
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ມາດຕາ 112 ການລະເມດີສດິກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ  

ຂ ໍ້ບັນຍັດ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 103 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ສາມາດປະຕິບັດຄ ກັນກັບ

ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດຂອງຜູ້ສະແດງ, ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ-ພາບ, ຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ 

ອົງການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 107, 108, 109, 110 ແລະ 111 

ຂອງກົດ  ໝາຍສະບັບນີື້. 
 

ໝວດທ ີ6 
ອາຍຸການປກົປອ້ງລຂິະສດິ ແລະ ສດິກ່ຽວຂອ້ງກັບລິຂະສດິ 

ມາດຕາ 113 ອາຍກຸານປກົປອ້ງລຂິະສດິ  
ອາຍຸການປົກປ້ອງລິຂະສິດ  ໃຫ້ນັບແຕ່ວັນປະດິດຄິດແຕ່ງຜົນງານຂຶື້ນ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ໄປຈົນຮອດ

ວັນສຸດທ້າຍ ຂອງປີປະຕິທິນ ດັົ່ງນີື້:  

1. ຫ້າສິບປີ ຫ ັງຈາກວັນເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຫ   ໃນກ ລະນີ ທີື່ຜູ້ປະດດິຄິດແຕ່ງ ມີ
ຫ າຍຄົນຮ່ວມກັນ ແມ່ນ ຫ້າສິບປີ ຫ ັງຈາກວັນເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ຮ່ວມປະດິດຄິດແຕ່ງຜູ້ສຸດ
ທ້າຍ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອ ື່ນ; 

2. ຫ້າສິບປີ ນັບແຕ່ວັນທີື່ຜົນງານໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເປັນຕົື້ນໄປ
ສ າລັບຜົນງານທີື່ໃຊ້ນາມແຝງ ຫ   ນາມປາກກາ, ແຕ່ອາຍຸການປົກປ້ອງນັື້ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ

ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີື້ ຖ້າຫາກວ່າ: 

2.1 ນາມແຝງ ຫ   ນາມປາກກາໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ ໂດຍຜູ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຊຶື່ງຮູ້ແນ່ນອນວ່າ
ແມ່ນຜູ້ກ່ຽວເອງ; 

2.2 ເຈົື້າຂອງຜົນງານ ທີື່ໃຊ້ນາມແຝງ ຫ   ນາມປາກກາ ໄດເ້ປີດເຜີຍຕົນເອງ ໃນໄລຍະທີື່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ນັື້ນ. 

3. ຫ້າສິບປີນັບແຕ່ວັນທີື່ຜົນງານໄດ້ຖ ກເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະຊົນຄັື້ງທ າອິດ ສ າລັບຜົນງານ
ທາງດ້ານຮູບເງົາ ໂດຍການເຫັນດີຂອງເຈົື້າຂອງຜົນງານ, ແຕ່ຖ້າຫາກບ ໍ່ໄດມີ້ການເຜີຍແຜ່
ຜົນງານນັື້ນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຫ້າສິບປີ ນັບແຕ່ວັນທີື່ສ້າງຜົນງານ ອາຍຸການປົກປ້ອງ 
ແມ່ນ ຫ້າສິບປີ ນັບແຕ່ວັນທີື່ສ້າງຜົນງານດັົ່ງກ່າວ; 

4. ຊາວຫ້າປີ ນັບແຕ່ວັນສ້າງຜົນງານ ສ າລັບສິລະປະປັບໃຊ້ ແລະ ຮູບຖ່າຍ. 
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ໃນກ ລະນີທີື່ມີສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ຫ   ສັນຍາ ທີື່ໄດ້ຮ່ວມເຊັນນ າກັນ ອາຍຸ
ການປົກປ້ອງລິຂະສິດແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ຫ   ສັນຍານັື້ນ. 

ມາດຕາ 114 (ປບັປງຸ) ອາຍກຸານປກົປອ້ງສດິກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ  

ອາຍຸການປົກປ້ອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລຂິະສິດ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຫ້າສິບປີ ນັບແຕ່ວັນມີການສະແດງເປັນຕົື້ນໄປ ສ າລັບຜູ້ສະແດງ ຊຶື່ງການສະແດງນັື້ນໄດ້
ບັນທຶກສຽງ ແລະ ຈະສິື້ນສຸດລົງພາຍໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງປີປະຕິທິນ; 

2. ຫ້າສິບປີນັບແຕ່ວັນມີການບັນທຶກສຽງ ຄັື້ງທ າອິດເປັນຕົື້ນໄປສ າລັບຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກ
ສຽງ ແລະ ຈະສິື້ນສຸດລົງພາຍໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງປີປະຕິທິນ ຊຶື່ງການບັນທຶກສຽງນັື້ນໄດ້ມີ
ການເຜີຍແຜ່ ຫ   ໃນກ ລະນີ ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຜົນງານນັື້ນ ໃນໄລຍະຫ້າສິບປີຈາກວັນ
ບັນທຶກສຽງ, ອາຍຸການປົກປ້ອງການບັນທຶກສຽງນັື້ນ ຈະສິື້ນສຸດລົງພາຍໃນວັນສຸດທ້າຍ 

ຂອງປີປະຕິທິນຂອງປີທີຫ້າສິບ ຊຶື່ງໄດ້ມີການບັນທຶກສຽງແລ້ວ;  

3. ຫ້າສິບປີ ນັບແຕ່ວັນກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບສ າລັບຜູ້ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ອົງການ

ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ແລະ ຈະສິື້ນສຸດລົງໃນວັນສຸດທ້າຍຂອງປີປະຕິທິນ ຂອງປີທີ ຫ້າສິບ 

ຊຶື່ງລາຍການໄດ້ມີການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຄັື້ງທ າອິດແລ້ວ. 
 

ໝວດທ ີ7 
ການຈ າກັດ ແລະ ພນັທະ ຕ ໍ່ລຂິະສດິ ແລະ ສດິກ່ຽວຂອ້ງກັບລຂິະສດິ 

ມາດຕາ 115 (ປບັປງຸ) ການກະທ າ ທີື່ສອດຄອ່ງກບັການນ າໃຊທ້ີື່ເໝາະສມົ 
ການກະທ າ ທີື່ສາມາດດ າເນີນການໄດ້ ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຈົື້າຂອງຜົນງານເຫັນດີ ແລະ ບ ໍ່

ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ການອ້າງອີງຜົນງານ ທີື່ໄດ້ເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະຊົນແລ້ວ ຊຶື່ງສອດຄ່ອງກັບ ການນ າໃຊ້
ທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງການອ້າງອີງນັື້ນ ບ ໍ່ເໜ ອຈາກເຫດຜົນທີື່ໄດ້ຊີື້ແຈງ ໃນ
ຈຸດປະສົງ ລວມທັງການອ້າງອີງໃນໜັງສ ພິມ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆ ໃນຮູບແບບການ
ສະຫ ຸບຂ່າວ; 
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2. ການໃຊ້ປະໂຫຍດ ຂອງຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ  ວັນນະກ າ ຢູ່າງເໝາະສົມ ເພ ື່ອປະກອບ
ໃສ່ສິື່ງພິມ, ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ   ການບັນທຶກສຽງ ຫ   ພາບເພ ື່ອການສິດສອນຫ   

ການຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແຕ່ການນ າໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ໃຫ້ຂັດກັບທ ານຽມປະຕິບັດ; 

3. ການຜະລິດຊ ້າ ຮູບພາບຂອງຜົນງານດ້ານວິຈິດສິນ, ພາບຖ່າຍ ແລະ ຜົນງານ ດ້ານສິລະປະ
ອ ື່ນໆ ແລະ ຜົນງານດ້ານສິລະປະປັບໃຊ້ ດ້ວຍການຖ່າຍຮູບ ຫ   ການຖ່າຍຮູບເງົາແຕ່ຜົນງານ
ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຖ ກເຜີຍແຜ່, ຖ ກນ າສະເໜີສູ່ສາທາລະນະຊົນຫ   ສ ື່ສານຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ
ໄດ້ຮູ້ກ່ອນແລ້ວ ຊຶື່ງການຜະລິດຊ ້າດັົ່ງກ່າວ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີື່ສຸດ ຕ ໍ່ຜົນງານດ້ານການ
ຖ່າຍຮູບ ຫ   ການຖ່າຍຮູບເງົາ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງ ຂອງຜົນງານດ້ານການຖ່າຍຮູບ ຫ   
ການຖ່າຍຮູບເງົາ; 

4. ການແປຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ ເປັນຕົວໜັງສ ນູນ ຫ   ເປັນຕົວໜັງສ ອ ື່ນໆ ສ າລັບຄົນ
ພິການທາງສາຍຕາ; 

5. ການຜະລິດຊ ້າໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຊຶື່ງເກີດຂຶື້ນໃນໄລຍະການນ າໃຊ້ປົກກະຕິ ຂອງໂປຣ
ແກຣມຄອມພິວເຕີ ແຕ່ການນ າໃຊ້ໂປຣແກຣມນັື້ນ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເງ ື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ
ການອະນຸຍາດ ຈາກເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ; 

6. ການຜະລິດຊ ້າຜົນງານ ທີື່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນສ ື່ີເອເລັກໂຕຣນິກ ເພ ື່ອສ າຮອງ ຫ   ເກັບຮັກສາ
ຂ ໍ້ມູນ ຫ   ເພ ື່ອປູ່ຽນແທນຜົນງານ ທີື່ໄດ້ມາຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີື່ສູນຫາຍ, ຖ ກ

ທ າລາຍ ຫ   ໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້. 

ໃນການນ າໃຊ້ຜົນງານ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ແລະ 2 ຂອງມາດຕານີື້ ຕ້ອງໄດ້ບົົ່ງ

ບອກທີື່ມາ ແລະ ຊ ື່ຂອງເຈົື້າຂອງຜົນງານ. 
ການກະທ າທີື່ສາມາດດ າເນີນການໄດ້ ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຈົື້າຂອງຜົນງານເຫັນດີ ແລະ ບ ໍ່

ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການນ າໃຊ້ທີື່ເໝາະສົມ ພ້ອມທັງບົົ່ງບອກທີື່ມາຂອງ
ການຜະລິດຊ ້າ ບົດຄວາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການເມ ອງ ຫ   ສາສະໜາ ໂດຍສ ື່, ດ້ວຍການ

ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ   ການສ ື່ສານຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນດ້ວຍການໃຊ້ສາຍທີື່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນໜັງສ ພິມ ຫ   

ວາລະສານ. 
ຜົນງານດ້ານສິລະປະກ າ ຫ   ວັນນະກ າ ທີື່ໄດ້ເຫັນ ຫ   ໄດ້ຍິນໃນເຫດການກ າລັງເກີດຂຶື້ນ  

ສາມາດຜະລິດຊ ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນໄດ້ ເພ ື່ອລາຍງານເຫດການດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການ
ຖ່າຍຮູບ, ການຖ່າຍຮູບເງົາ, ການກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ ຫ   ການສ ື່ສານຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍການໃຊ້

ສາຍ. 
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ການກະທ າເທິງນີື້ຕ້ອງບ ໍ່ຂັດກັບການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດປົກກະຕິຂອງຜົນງານ ແລະ 
ຕ້ອງບ ໍ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຢູ່າງບ ໍ່ເໝາະສົມ ຕ ໍ່ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຜູ້ຖ ສິດ. 

ການຈະກ ານົດວ່າ ການນ າໃຊ້ໃດໜຶື່ງ ເປັນການນ າໃຊ້ທີື່ເໝາະສົມ ຫ   ບ ໍ່ນັື້ນ ຕ້ອງອີງຕາມ
ສະພາບການຕົວຈິງ ຊຶື່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

ການກ ານົດໃນມາດຕານີື້ ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ສ າລັບ: 

1. ການຜະລິດຊ ້າ ຂອງຜົນງານດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກ າ ລວມທັງການສ້າງຜົນງານ ດັົ່ງກ່າວ; 

2. ການຜະລິດຊ ້າ ດ້ວຍການຫ ີກບັນດາມາດຕະການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ໃຊ້ປົກປ້ອງລິ
ຂະສິດ ຫ   ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຫ   ຖອນ ຫ   ດັດແປງ ຂ ໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງສິດ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 

ມາດຕາ 116 ການຈ າກດັ ແລະ ການຍກົເວັື້ນຕ ໍ່ສດິກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ  
ການຈ າກັດ ແລະ ການຍົກເວັື້ນຕ ໍ່ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ມີດັົ່ງດຽວກັນກັບການຈ າກັດ 

ແລະ ການຍົກເວັື້ນຕ ໍ່ລິຂະສິດ. 

ມາດຕາ 117 ພນັທະ ຂອງເຈົື້າຂອງລຂິະສດິ ແລະ ສິດກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ 
ພັນທະຂອງເຈົ ື້າຂອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ 

ມາດຕາ 63ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 
 

ໝວດທ ີ8 
ອງົການຈດັຕັື້ງລຂິະສດິແບບລວມໝູ່ 

ມາດຕາ 118 (ປບັປງຸ) ອງົການຈດັຕັື້ງລຂິະສດິແບບລວມໝູ ່ 

ອົງການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະ
ສິດທີື່ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນຕາມການຕົກລົງໃນກຸ່ມຂອງບັນດາເຈົື້າຂອງຜົນງານ, ເຈົື້າຂອງລິຂະສິດ, ເຈົື້າຂອງສິດ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ເພ ື່ອດ າເນີນກິດຈະກ າຕ່າງໆໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍເພ ື່ອປົກປ້ອງລິຂະສິດ 
ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດຂອງຕົນ ແລະ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີ. 
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ມາດຕາ 119 (ປບັປງຸ) ພາລະບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕັື້ງລຂິະສດິແບບລວມໝູ ່

ອົງການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດ ແບບລວມໝູ່ມີພາລະບົດບາດ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໃນນາມເຈົື້າຂອງຜົນງານ, ເຈົື້າຂອງລິຂະ

ສິດ, ເຈົື້າຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ເຈລະຈາການໃຫ້ອະນຸຍາດນ າໃຊ້, ເກັບຄ່າຕອບ

ແທນໃນນາມຂອງບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ, ແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍຄ່າລິຂະສິດ, ຄ່າຕອບແທນ 

ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດອ ື່ນທີື່ເປັນວັດຖຸ ຊຶື່ງໄດ້ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ສິດເຫ ົົ່ານັື້ນ; 

2. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງສະມາຊິກ ລວມທັງເປັນຕົວແທນ
ໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ເທິງນີື້ ໃນການໄກ່ເກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການດ າເນີນຄະດີ

ໃນນາມຂອງບຸກຄົນເຫ ົົ່ານັື້ນ. 

ມາດຕາ 120 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່  

ອົງການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີື້: 

1. ສ້າງກິດຈະກ າທີື່ສົົ່ງເສີມການປະດິດຄິດແຕ່ງ ແລະ ກິດຈະກ າອ ື່ນ ທາງສັງຄົມ; 

2. ຮ່ວມມ ກັບອົງການຈັດຕັື້ງທັງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ພົວພັນຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນໃນ
ວຽກງານປົກປ້ອງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; 

3. ເຮັດບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແບບລວມໝູ່ ຕ ໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ; 

4. ມີສິດ ແລະ ພັນທະອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້. 
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ພາກທີ VI 
ການລະເມດີຊບັສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການແຂງ່ຂັນທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າ 

ໝວດທ ີ1 
ການລະເມດີຊບັສນິທາງປນັຍາ 

ມາດຕາ 121 ການລະເມດີສດິຊບັສນິອດຸສາຫະກ າ  

ການລະເມີດສິດຊັບສິນອຸດສາຫະກ າແມ່ນການກະທ າໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 
ມາດຕາ 56 ຫາ 62 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ ື້ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ ື້າຂອງສິດຊັບສິນ

ອຸດສາຫະກ າ. 
ການກະທ າທີ ື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນວັກ ໜຶື່ງເທິງນີື້ ຈະບ ໍ່ຖ ວ່າເປັນການລະເມີດສິດຊັບສິນ

ອຸດສາຫະກ າ ໃນກ ລະນີ ດັົ່ງນີື້: 

1. ສິດທີື່ຮ້ອງຂ ເອົານັື້ນ ໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້ຍ້ອນບ ໍ່ມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໃນການປົກປ້ອງ; 

2. ອາຍຸການປົກປ້ອງ ຫ   ສິດນັື້ນໄດ້ໝົດ ຫ   ສິື້ນສຸດແລ້ວ; 

3. ໃນກ ລະນີທີື່ຕ້ອງມີການອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງ, ເຈົື້າຂອງໄດ້ອະນຸຍາດ ຫ   ມີການໃຫ້
ອະນຸຍາດຕາມຄ າສັົ່ງແລ້ວ ສ າລັບສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 
ມາດຕາ 64 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້; 

4. ການນ າໃຊ້ບັນດາສິື່ງປະດິດ ທີື່ປະກອບເປັນສິດທິບັດໃນລ າເຮ ອ, ເຄ ື່ອງຈັກ, ເຄື່ ື່ອງຍົກ,  

ໜ່ວຍເກຍ ແລະ ເຄ ື່ອງອຸປະກອນອ ື່ນ ຢູູ່ເທິງລ າເຮ ອ ຂອງຕ່າງປະເທດ, ເມ ື່ອເຮ ອດັົ່ງກ່າວ
ເຂົື້າມານ່ານນ ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນການຊົົ່ວຄາວ ຫ   ໂດຍສຸກເສີນໂດຍມີເງ ື່ອນໄຂວ່າ 
ສິື່ງປະດິດດັົ່ງກ່າວຖ ກນ າໃຊ້ໃນປະເທດນີື້ສະເພາະສ າລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮ ອພຽງຢູ່າງ
ດຽວ; 

5. ການນ າໃຊ້ສິື່ງປະດິດຕ່າງໆ ທີື່ປະກອບເປັນສິດທິບັດ ໃນການສ້າງ ຫ   ການຂັບເຄ ື່ອນ
ເຮ ອບິນ ຫ   ຍານພາຫະນະທາງບົກ, ເມ ື່ອເຮ ອບິນ ຫ   ຍານພາຫະນະທາງບົກ ຂອງ
ຕ່າງປະເທດ ຫ   ອຸປະກອນຂອງເຮ ອບິນ ຫ   ຂອງຍານພາຫະນະທາງບົກດັົ່ງກ່າວເຫ ົົ່ານັື້ນ ເຂົື້າ
ມາ ສປປ ລາວ ເປັນການຊົົ່ວຄາວ ຫ   ໂດຍສຸກເສີນ; 

6. ຂ ໍ້ຈ າກັດ ຫ   ຂ ໍ້ຍົກເວັື້ນ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້. 
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ມາດຕາ 122 (ປບັປງຸ) ການລະເມດີສດິໃນພນັພ ດໃໝ ່

ການລະເມີດສິດໃນພັນພ ດໃໝ່ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ດ າເນີນການກະທ າໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ 

ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົື້າຂອງສິດໃນພັນພ ດ ທີື່ຍັງຢູູ່ໃນໄລຍະການປົກປ້ອງ; 

2. ດ າເນີນການກະທ າໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 1 ຂອງວັກນີື້ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກເຈົ ື້າຂອງສິດ ແຕ່ບ ໍ່ຈ່າຍຄ່າຕອບແທນໃຫ້ເຈົ ື້າຂອງສິດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງການ
ອະນຸຍາດ ຫ   ລະເມີດເງ ື່ອນໄຂໃດໜຶື່ງຂອງການອະນຸຍາດ; 

3. ນ າໃຊ້ຊ ື່ພັນພ ດ ກັບພັນພ ດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີຊ ື່ພັນພ ດຄ ກັນ ຫ   ຄ້າຍຄ ກັນກັບຊ ື່ພັນ
ພ ດໃໝ່ ທີື່ຢູູ່ໃນກຸ່ມດຽວກັນ ທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ; 

4. ນ າໃຊ້ຊ ື່ທີື່ຖ ກຮັບຮອງແລ້ວ ກັບພັນພ ດທີື່ແຕກຕ່າງກັນ.  

ການກະທ າທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 82 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຈະບ ໍ່ຖ ວ່າເປັນການ

ລະເມີດສິດໃນພັນພ ດ ໃນກ ລະນີ ດັົ່ງນີື້: 

1. ການກະທ າ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມຄ າສັົ່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 91 ຂອງ

ກົດໝາຍສະບັບນີື້; 

2. ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດໃນສ່ວນຂະຫຍາຍພັນ ຫ   ຜົນເກັບກ່ຽວສິື້ນສຸດລົງຕາມ 
ມາດຕາ 87ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້; 

3. ການກະທ າ ເປັນການປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຈ າກັດ ເພ ື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 91ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້; 

4. ສິດຂອງນັກປະສົມພັນພ ດ ຖ ກສານຕັດສິນໃຫ້ເປັນໂມຄະຕາມ ມາດຕາ 89 ຂອງກົດ 

ໝາຍສະບັບນີື້ ແລະ ໃນເວລາສິື້ນສຸດການອຸທອນ; 

5. ການຍົກເລີກສິດ ຕາມ ມາດຕາ 90 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 

ມາດຕາ 123 ການລະເມດີລຂິະສດິ ແລະ ສິດກຽ່ວຂອ້ງກບັລຂິະສດິ  

ການລະເມີດລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ດ າເນີນການກະທ າໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 103 ຫ   112 ຂອງກົດໝາຍ

ສະບັບນີື້; 
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2. ຫ ົບຫ ີກຈາກມາດຕະການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ນ າໃຊ້ໂດຍຜູ້ສະແດງ ຫ   ຜູ້ຜະລິດການ
ບັນທຶກສຽງ ໃນການນ າໃຊ້ສິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ທີື່ຈ າກັດການກະທ າທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກຜູ້ສະແດງ ຫ   ຜູ້ຜະລິດການບັນທຶກສຽງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ   ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມກົດ   
ໝາຍ ໃນການສະແດງ ຫ   ການບັນທຶກການສະແດງ; 

3. ກະທ າໂດຍເຈດຕະນາ ຫ   ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ການກະທ ານັື້ນ ຈະພາໃຫ້ເກີດການລະເມີດລິຂະ
ສິດ ຫ   ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໃນກ ລະນີ ດັົ່ງນີື້:  

3.1. ຖອນ ຫ   ດັດແປງ ຂ ໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງສິດທາງເອເລັກໂຕ ນິກ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ; 

3.2. ແຈກຢາຍ, ນ າເຂົື້າເພ ື່ອແຈກຢາຍ, ກະຈາຍສຽງ-ແຜ່ພາບ, ສ ື່ສານ ຫ  ເຜີຍແຜ່ຕ ໍ່

ສາທາລະນະຊົນໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ສະແດງ, ສ າເນົາການສະແດງ ຫ   ບັນທຶກ
ສຽງ ໂດຍທີື່ຮູ້ວ່າຂ ໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງສິດທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຖ ກຖອນ ຫ   ດັດແປງ 
ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

4. ບັນທຶກ ຫ   ເຜີຍແຜ່ລາຍການຜ່ານສັນຍານດາວທຽມ ທີື່ເຂົື້າລະຫັດ ຫ   ບ ໍ່ເຂົື້າລະຫັດ ເພ ື່ອ
ຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຜູ້ຈ າໜ່າຍທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 

ໝວດທ ີ2 
ການແຂງ່ຂນັທີື່ບ ໍ່ເປນັທ າ 

ມາດຕາ 124 ການແຂງ່ຂນັທີື່ບ ໍ່ເປນັທ າ  
ການແຂ່ງຂັນ ທີື່ຂັດກັບທ ານຽມປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສຸດຈະລິດ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າ ຫ   

ການຄ້າ ຖ ວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າ.  

ການກະທ າທີື່ຖ ວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເກ ອດຫ້າມ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ນ າໃຊ້ທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ ຫ   ຊ ື່ຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການຜະລິດ ຫ   ຜູ້ຄ້າຂາຍ ໂດຍທາງ

ກົງ ຫ   ທາງອ້ອມ ແບບບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ;  

2. ສ້າງຄວາມສັບສົນ ດ້ວຍວິທີການໃດໜຶື່ງ ກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດ, ສິນຄ້າ ຫ   ກິດຈະກ າທາງ

ດ້ານອຸດສາຫະກ າ ຫ   ການຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງ; 
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3. ກ່າວຫາໂດຍບ ໍ່ມີມູນຄວາມຈິງເພ ື່ອທ າລາຍຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ  ຂອງວິສາຫະກິດ, ສິນຄ້າ ຫ   

ກິດຈະກ າທາງດ້ານອຸດສາຫະກ າ ຫ   ການຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງ; 

4. ໃຊ້ສິື່ງຊີື້ບອກຫ  ກ່າວຫາຊຶື່ງພາໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າໃຈຜິດຕ ໍ່ປະເພດ, ຂະບວນການ

ຜະລິດ, ຄຸນລັກສະນະ, ຄວາມເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ ຫ   ປະລິມານຂອງສິນຄ້າ. 

ມາດຕາ 125 ສນິຄາ້ທີື່ປອມແປງເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້  
ສິນຄ້າທີື່ປອມແປງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນສິນຄ້າໃດໜຶື່ງ ລວມທັງການຫຸ້ມຫ ໍ່ທີື່ໃສ່ເຄ ື່ອງ  

ໝາຍການຄ້າທີື່ຄ ກັນໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫ   ທີື່ບ ໍ່ສາມາດຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງລັກສະນະສະເພາະ
ກັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຈະຖ ວ່າເປັນການລະເມີດສິດຂອງ
ເຈົື້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີື້.   

ການສ້າງ, ການຂາຍ, ການສະເໜີຂາຍ, ການໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ, ການສົົ່ງອອກ ຫ    ການ

ນ າເຂົື້າສິນຄ້າທີື່ປອມແປງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຖ ວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີື້.  

ມາດຕາ 126 ສນິຄາ້ທີື່ລະເມດີລຂິະສດິ  

ສິນຄ້າທີື່ລະເມີດລິຂະສິດ ແມ່ນ ສິນຄ້າໃດໜຶື່ງ ທີື່ສ າເນົາຜົນງານທີື່ມີລິຂະສິດ ຫ   ສິດກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບລິຂະສິດ ຊຶື່ງການສ າເນົາດັົ່ງກ່າວ: 

1. ເຮັດຂຶື້ນໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກຜູ້ຖ ສິດ ຫ   ຈາກຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ
ຈາກເຈົື້າຂອງສິດ ໃນປະເທດທີື່ມີການຜະລິດສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ;  

2. ເຮັດຂຶື້ນໂດຍກົງ ຫ   ທາງອ້ອມ ຈາກຜົນງານໃດໜຶື່ງ ລວມທັງການໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ 
ເພ ື່ອບັນທຶກສຽງ-ພາບ ຂອງຜົນງານທາງດ້ານຮູບເງົາ ຢູູ່ໃນໂຮງຮູບເງົາ. 

ການຜະລິດ, ການຂາຍ, ການສະເໜີຂາຍ, ການໂຄສະນາ, ການຕະຫ າດ, ການສົົ່ງອອກ ຫ    

ການນ າເຂົື້າສິນຄ້າທີື່ລະເມີດລິຂະສິດ ຖ ວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີື້.  
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ພາກທີ VII 

ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງ, ການດ າເນີນຄະດີ ແລະ ການນ າໃຊມ້າດຕະການ 
ໝວດທ ີ1 

ຮບູການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງ 

ມາດຕາ 127 ຮບູການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່  
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດດ າເນີນດ້ວຍຮູບການໃດໜຶື່ງ 

ດັົ່ງນີື້: 

1. ການປະນີປະນອມ; 

2. ການໄກ່ເກ່ຍ;  

3. ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ; 

4. ການແກ້ໄຂໂດຍອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; 

5. ການຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານປະຊາຊົນ; 

6. ການແກ້ໄຂທີື່ມີລັກສະນະສາກົນ. 

ມາດຕາ 128 ການປະນປີະນອມ  

ຄູ່ກ ລະນີ ສາມາດປະນີປະນອມກັນ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ. 
ການຕົກລົງຈາກການປະນີປະນອມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການຂອງການເຮັດສັນຍາ ຕາມທີື່

ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂ ໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ.  

ມາດຕາ 129 ການໄກເ່ກຍ່ 
ຄູ່ກ ລະນີ ສາມາດເລ ອກເອົາຮູບການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ວຍການໄກ່ເກ່ຍໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍ

ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.  

ມາດຕາ 130 (ປບັປງຸ) ການແກໄ້ຂທາງດາ້ນບ ລຫິານ 
ຄູ່ກ ລະນີ ສາມາດສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາເພ ື່ອແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. 
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ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ນ າມາແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ ແມ່ນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບ
ສິນອຸດສາຫະກ າ, ພັນພ ດໃໝ່ ແລະ ການແຈ້ງຂ ໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ. 

ສ າລັບວິທີການ ແລະ ຂັື້ນຕອນການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບ ລິຫານ ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

ມາດຕາ 131 ການແກໄ້ຂທາງດາ້ນບ ລຫິານກຽ່ວກບັຂ ໍ້ຂດັແຍງ່ຊບັສນິທາງປນັຍາຕາມຊາຍແດນ 
ຄູ່ກ ລະນີ ສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຕ ໍ່ລັດຖະການພາສີ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມ

ຊາຍແດນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ. 
ຂັື້ນຕອນການແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມຊາຍແດນ 

ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  

ມາດຕາ 132 ການແກໄ້ຂໂດຍອງົການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
ຄູ່ກ ລະນີ ສາມາດຮ້ອງຂ ຕ ໍ່ອົງການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ທຸກເວລາ ເພ ື່ອໃຫ້

ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ກົດໝາຍອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ມາດຕາ 133 ການຮອ້ງຟອ້ງຕ ໍ່ສານປະຊາຊນົ 
ຄູ່ກ ລະນີ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານປະຊາຊົນເພ ື່ອຕັດສີນຄະດີກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມ

ກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 134 ການແກໄ້ຂທີື່ມລີກັສະນະສາກນົ 
ການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີື່ມີລັກສະນະສາກົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ

ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.  
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ໝວດທ ີ2 
ການດ າເນນີຄະດີ ແລະ ການນ າໃຊມ້າດຕະການ 

ມາດຕາ 135 ການດ າເນນີຄະດກີຽ່ວກບັການລະເມດີສດິຕ ໍ່ຊບັສນິທາງປນັຍາ 

ຜູ້ຖ ກເສຍຫາຍຈາກການລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຕົນ ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານ
ປະຊາຊົນ ເພ ື່ອດ າເນີນຄະດີຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ກົດ
ໝາຍອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ມາດຕາ 136 (ປບັປງຸ) ຜູຖ້ ກເສຍຫາຍ  

ຜູ້ຖ ກເສຍຫາຍໃນຄວາມໝາຍຂອງ ມາດຕາ 135 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ແມ່ນເຈົື້າຂອງຊັບ

ສິນທາງປັນຍາ, ສະຫະພັນ ຫ   ສະມາຄົມ ທີື່ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້
ຄ້າຂາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່ ຫ   ຜູ້ອ ື່ນໆທີື່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກການລະ
ເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ. 

ມາດຕາ 137 ສດິອ ານາດຂອງສານປະຊາຊນົ ກຽ່ວກບັການລະເມດີສດິຕ ໍ່ຊບັສນິທາງປນັຍາ  
ສານປະຊາຊົນ ມີສິດອ ານາດຕັດສິນຄະດີ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມ

ຂັື້ນຕອນທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ດ າເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ. 

ມາດຕາ 138 ຫ ກັຖານພເິສດສ າລບັການດ າເນນີຄະດກີຽ່ວກບັຊບັສນິທາງປນັຍາ  

ໃນການດ າເນີນຄະດີຕ ໍ່ການລະເມີດສິດທິບັດ ກ່ຽວກັບກ າມະວິທີ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນ
ໃໝ່ ຊຶື່ງບຸກຄົນອ ື່ນທີື່ບ ໍ່ແມ່ນເຈົື້າຂອງສິດທິບັດ ຫ   ບ ໍ່ແມ່ນຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ຜະລິດ
ຕະພັນອັນດຽວກັນ ຈະຖ ວ່າຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກກ າມະວິທີ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ເວັື້ນເສຍແຕ່
ມີຫ ັກຖານກົງກັນຂ້າມ ແຕ່ໃນການສະໜອງຫ ັກຖານກົງກັນຂ້າມດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງເຖິງຜົນປະ
ໂຫຍດອັນຊອບທ າໃນການປົກປ້ອງຄວາມລັບດ້ານການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດຂອງຈ າເລີຍ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີຊ ື່ໃນຜົນງານທາງວັນນະກ າ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ຖ ວ່າ
ເປັນເຈົື້າຂອງຜົນງານນັື້ນ ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີຫ ັກຖານກົງກັນຂ້າມ ແລະ ມີສິດໃນການດ າເນີນຄະດີຕ ໍ່ຜູ້ລະ
ເມີດ. ເນ ື້ອໃນຂອງວັກນີື້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ລວມທັງກ ລະນີທີື່ຊ ື່ໃນຜົນງານເປັນນາມປາກກາ ຊຶື່ງບ ໍ່ມີ

ຂ ໍ້ສົງໄສອັນໃດ ກ່ຽວກັບຊ ື່ແທ້ຂອງເຈົື້າຂອງຜົນງານ. 
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ໃນກ ລະນີ ທີື່ຜົນງານບ ໍ່ໄດ້ບົົ່ງບອກຊ ື່ ແລະ ບ ໍ່ໃສ່ນາມປາກກາ, ນອກຈາກຜູ້ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ

ວັກ ສອງ ຂອງມາດຕານີື້, ຜູ້ເຜີຍແຜ່ທີື່ມີຊ ື່ໃນຜົນງານ ຈະຖ ວ່າເປັນຕົວແທນຂອງເຈົື້າຂອງຜົນງານ ແລະ 

ຈະມີສິດປົກປ້ອງ ແລະ ນ າໃຊ້ສິດຂອງເຈົື້າຂອງເວັື້ນເສຍແຕ່ມີຫ ັກຖານກົງກັນຂ້າມ. ການກ ານົດໃນວັກ
ນີື້ຈະບ ໍ່ນ າໃຊ້ ໃນເວລາເຈົື້າຂອງຜົນງານເປີດເຜີຍຊ ື່ແທ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດໃນການເປັນເຈົື້າຂອງຜົນງານ
ດັົ່ງກ່າວຂອງຕົນ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີຊ ື່ໃນຜົນງານຮູບເງົາ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ເປັນເຈົື້າຂອງ

ຜົນງານ ແລະມີສິດດ າເນີນຄະດີຕ ໍ່ຜູ້ລະເມີດເວັື້ນເສຍແຕ່ມີຫ ັກຖານກົງກັນຂ້າມ. 
ໃນກ ລະນີ ທີື່ຝູ່າຍໃດໜຶື່ງຫາກສະເໜີຫ ັກຖານທີື່ພຽງພ  ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງຂອງຕົນແລະ 

ຫ ັກຖານນັື້ນແມ່ນກ່ຽວກັບເນ ື້ອໃນຂອງຄ າຮ້ອງຟ້ອງ ທີື່ຍັງຢູູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງຄູ່ກ ລະນີ, ສານ
ປະຊາຊົນມີສິດສັົ່ງໃຫ້ຄູ່ກ ລະນີດັົ່ງກ່າວ ສະໜອງຫ ັກຖານ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບ 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ໃນກ ລະນີ ທີື່ຄູ່ກ ລະນີດັົ່ງກ່າວ ຫາກມີເຈດຕະນາປະຕິເສດການສະໜອງຂ ໍ້ມູນທີື່
ຈ າເປັນໂດຍບ ໍ່ມີເຫດຜົນພາຍໃນເວລາທີື່ສານປະຊາຊົນກ ານົດໃຫ້ ຫ   ຂັດຂວາງຢູ່າງແຮງ ຂັື້ນຕອນການ
ນ າໃຊ້ສິດ, ສານປະຊາຊົນສາມາດຕັດສີນຄະດີດັົ່ງກ່າວ ໂດຍອີງໃສ່ຂ ໍ້ມູນທີື່ໄດ້ສະເໜີລວມທັງຄ າຮ້ອງ
ຟ້ອງ ຫ   ຄ າອ້າງຂອງຄູ່ກ ລະນີ ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບ ຈາກການປະຕິເສດຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ ແຕ່ຕ້ອງ
ໃຫ້ຄູ່ກ ລະນີ ໄດ້ຊີື້ແຈງຄ າອ້າງ ຫ   ຫ ັກຖານ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ອ້າງວ່າການກະທ າທີື່ເປັນການລະເມີດ ຫ   ການແຂ່ງຂັນ

ທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນໃນ ມາດຕາ 121 ວັກ ສອງຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຕ້ອງພິສູດການ

ກ່າວອ້າງດັົ່ງກ່າວ. ຂ ໍ້ບັນຍັດນີື້ ແມ່ນໃຫ້ນ າໃຊ້ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການກະທ າທີື່ເປັນການລະເມີດສິດໃນ

ພັນພ ດ, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຫ   ການລະເມີດອ ື່ນ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

ສະບັບນີື້. 
ການລະເມີດສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ຈະຖ ກກ ານົດບົນຫ ັກຖານທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິື່ງ

ທີື່ຖ ກອ້າງວ່າລະເມີດນັື້ນ ກວມເອົາ ຫ   ນ າໃຊ້ ແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸ
ສິດທິບັດທີື່ອ້າງວ່າຖ ກລະເມີດເທົົ່ານັື້ນ. ການລະເມີດຈະບ ໍ່ຕົກໄປດ້ວຍການເພີື່ມອົງປະກອບໃນສິື່ງທີື່ຖ ກ

ອ້າງວ່າລະເມີດ ຫ   ການມີຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງໃນສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກລະເມີດ. ໃນການຮ້ອງ

ຟ້ອງ ທີື່ອ້າງວ່າມີການລະເມີດເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝູ່ ຫ   ເຄ ື່ອງໝາຍຮັບຮອງນັື້ນ ໂຈດ

ຕ້ອງນ າສິື່ງຕ ໍ່ໄປນີື້ ມາສະເໜີ: 

1. ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ມີຮູບຊົງ, ການອອກສຽງ ຫ   ຄວາມໝາຍ ຄ້າຍຄ ກັນ; 
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2. ເຄ ື່ອງໝາຍກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການແບບດຽວກັນ, ຄ້າຍຄ ກັນ ຫ   ພົວພັນກັນ;  

3. ການນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະສ້າງຄວາມສັບສົນ ຫ   ຫ ອກ
ລວງຜູ້ບ ລິໂພກ ກ່ຽວກັບທີື່ມາ, ການອຸປະຖ າ ຫ   ຄຸນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ຫ   ຊີື້ບອກ
ໂດຍບ ໍ່ມີມູນຄວາມຈິງວ່າ ມີການພົວພັນລະຫວ່າງ ສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ຂອງໂຈດກັບສິນຄ້າ ຫ   
ການບ ລິການຂອງຈ າເລີຍ. 

ມາດຕາ 139 (ປບັປງຸ) ການເປນັໂມຄະ ແລະ ການຍກົເລກີຫ   ລບົລາ້ງ 

ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບຄ າຕັດສີນທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດ ຂອງສານປະຊາຊົນທີື່ບອກວ່າສິດທິບັດ, ອະນຸ

ສິດທິບັດ, ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ, ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ຫ   ການ
ປົກປ້ອງພັນພ ດເປັນໂມຄະແລ້ວ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງຍົກເລີກ ຫ   ລົບລ້າງຊັບ
ສິນທາງປັນຍາດັົ່ງກ່າວ. ສ າລັບສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດນັື້ນຄ າຕັດສີນດັົ່ງກ່າວຕ້ອງກ ານົດລະອຽດຂ ໍ້

ຮຽກຮ້ອງສິດໃນສິດທິບັດ ຫ   ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່ຖ ກຕັດສີນວ່າເປັນໂມຄະ. 

ມາດຕາ 140 ການແກໄ້ຂທາງແພງ່  

ໃນການດ າເນີນຄະດີ ໂຈດສາມາດຮ້ອງຂ ໃຫ້ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາ ດັົ່ງນີື້: 

1. ໃຫ້ຈ າເລີຍ ຢຸດເຊົາການລະເມີດ; 

2. ໃຫ້ໂຈະການແຈ້ງພາສີ; 

3. ໃຫ້ຍຶດສິນຄ້າທີ ື່ລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພ ື່ອສະກັດກັື້ນການນ າເອົາສິນຄ້າ
ດັົ່ງກ່າວເຂົື້າສູ່ວົງຈອນການຄ້າ ລວມທັງສິນຄ້າທີື່ລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີື່ນ າ
ເຂົື້າເພ ື່ອສົົ່ງອອກຕ ໍ່ໃນທັນທີ ພາຍຫ ັງສິື້ນສຸດການແຈ້ງພາສີ; 

4. ອອກຄ າຕັດສີນບອກວ່າມີການລະເມີດ; 

5. ໃຫ້ຈ າເລີຍໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຢູ່າງເໝາະສົມ; 

6. ໃຫ້ຈ າເລີຍທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ລວມທັງຄ່າວ່າຄວາມຂອງຕົນ; 

7. ໃຫ້ທ າລາຍ ແລະ ກ າຈັດສິນຄ້າທີື່ຖ ກຕັດສີນວ່າມີການລະເມີດ ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ເຂົື້າສູ່ວົງຈອນ
ການຄ້າ;  

8. ໃຫ້ກ າຈັດວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນ ທີື່ນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ທີື່ລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບ
ສິນທາງປັນຍາເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີການຜະລິດອີກເທ ື່ອໃໝ່. 
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ໃນການພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງຂ  ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ 7 ແລະ 8 ເທິງນີື້ ສານປະຊາຊົນ ຕ້ອງ
ຊັົ່ງຊາຄວາມເໝາະສົມ ລະຫວ່າງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງການລະເມີດ ແລະ ການແກ້ໄຂ ລວມທັງຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງບຸກຄົນທີສາມ. 

ສ າລັບສິນຄ້າປອມແປງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້ານັື້ນ ການນ າເອົາເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ສ້າງຂຶື້ນໂດຍ
ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍອອກພຽງຢູ່າງດຽວ ເປັນການບ ໍ່ພຽງພ  ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ສິນຄ້າເຂົື້າສູ່ວົງຈອນ ການຄ້າ 
ຫ   ສົົ່ງອອກຄ ນ. 

ມາດຕາ 141 ການໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍຫາຍ  
ສານປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ກ ານົດຄ່າໃຊ້ແທນ ຢູ່າງພຽງພ ໃຫ້ໂຈດ ຕາມຄວາມເສຍຫາຍຂອງ

ຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ເພ ື່ອສະກັດກັື້ນບ ໍ່ໃຫ້ຈ າເລີຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລະເມີດ, ນອກຈາກນີື້ ສານ
ປະຊາຊົນ ກ ຍັງສາມາດສັົ່ງໃຫ້ຈ່າຍຜົນກ າໄລ ແລະ ຄ່າໃຊ້ແທນ ເຖິງວ່າຈ າເລີຍບ ໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາແຕ່ຮູ້ ຫ   ມີເຫດຜົນທີື່ຈະຮູ້ວ່າເປັນການລະເມີດ. 

ມາດຕາ 142 ສດິໃນການຮບັຂ ໍ້ມນູຂາ່ວສານ  

ເມ ື່ອມີການລະເມີດທີື່ຮ້າຍແຮງ ໂຈດສາມາດຂ ໃຫ້ສານສັົ່ງໃຫ້ຈ າເລີຍ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫ້ຕົນ
ກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍສິນຄ້າ ຫ   ການບ ລິການ ທີື່
ລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງວົງຈອນການແຈກຢາຍ.  

ມາດຕາ 143 ການໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍຫາຍໃຫແ້ກຈ່ າເລຍີ 
ຈ າເລີຍ ສາມາດຮ້ອງຂ ໃຫ້ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາໃຫ້ໂຈດທີື່ໄດ້ດ າເນີນມາດຕະການ ແລະ 

ສວຍໃຊ້ຂັື້ນຕອນການບັງຄັບໃຊ້ສິດຂອງໂຈດ ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕົນ ຈາກການສວຍໃຊ້ສິດ
ດັົ່ງກ່າວ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າວ່າຄວາມຂອງທະນາຍຄວາມຕົນ. 

ມາດຕາ 144 ມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ມີສິດຮ້ອງຂ ໃຫ້ສານປະຊາຊົນ ພິຈາລະນາອອກມາດ

ຕະການຊົົ່ວຄາວ ແບບມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນການເພ ື່ອ: 

1. ສະກັດກັື້ນການລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

2. ສະກັດກັື້ນການນ າເອົາສິນຄ້າທີື່ລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາເຂົື້າສູ່ວົງຈອນການຄ້າລວມ
ທັງສິນຄ້ານ າເຂົື້າໃນທັນທີ ພາຍຫ ັງສິື້ນສຸດການແຈ້ງພາສີ; 
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3. ຮັກສາຫ ັກຖານ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດທີື່ຖ ກກ່າວອ້າງ.  

ມາດຕາ 145 ເງ ື່ອນໄຂການຮອ້ງຂ ມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ  

ການຮ້ອງຂ ມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຫ ັກຖານ ທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພ ື່ອໃຫ້ສານປະຊາຊົນເຊ ື່ອວ່າ ຜູ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງເປັນຜູ້ຖ ສິດ ແລະ 
ສິດຂອງຕົນ ຖ ກລະເມີດ ແລະ ການລະເມີດໃກ້ຈະເກີດຂຶື້ນ; 

2. ເງິນຄ ້າປະກັນທີື່ພຽງພ  ຫ   ສິື່ງຄ ້າປະກັນອ ື່ນທີື່ມີມູນຄ່າທຽບເທົົ່າ ເພ ື່ອປົກປ້ອງຈ າເລີຍ ແລະ 
ສະກັດກັື້ນການສວຍໃຊ້ສິດ; 

3. ຂ ໍ້ມູນທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ສາມາດຈ າແນກສິນຄ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເພ ື່ອໃຫ້ເຈົື້າໜ້າທີື່ປະຕິບັດ
ມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ. 

ມາດຕາ 146 ມາດຕະການຊົົ່ວຄາວໂດຍບ ໍ່ມກີານແຈງ້ຈ າເລຍີ 
ໂຈດສາມາດຮ້ອງຂ ໃຫ້ສານປະຊາຊົນ ອອກມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ ໂດຍບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້

ຈ າເລີຍຊາບ ເມ ື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ ໂດຍສະເພາະອາດຈະມີຄວາມຊັກຊ້າ ຊຶື່ງຈະສົົ່ງຜົນເສຍຫາຍທີື່
ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຕ ໍ່ຕົນ ຫ   ເຫັນວ່າຫ ັກຖານກ າລັງຖ ກທ າລາຍ.  

ພາຍຫ ັງໄດ້ນ າໃຊ້ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວ ສານປະຊາຊົນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຝູ່າຍທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຊາບໃນທັນທີ. ສານປະຊາຊົນຕ້ອງພິຈາລະຈາຄ ນ ແລະ ໃຫ້ສິດແກ່ຈ າເລີຍ ໃນການຊີື້ແຈງຕາມຄ າຮ້ອງ
ຂ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລ້ວພິຈາລະນາຕັດສີນພາຍໃນເວລາທີື່ເໝາະສົມວ່າ ມາດຕະການຊົົ່ວຄາວດັົ່ງກ່າວ ຄວນ
ຖ ກປູ່ຽນແປງ, ຍົກເລີກ ຫ   ໃຫ້ປະຕິບັດ.  

ມາດຕາ 147 ການພຈິາລະນາຄ ນມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ  

ອີງຕາມຄ າຮ້ອງຂ ຂອງຈ າເລີຍ ສານປະຊາຊົນ ຕ້ອງພິຈາລະນາ ການຍົກເລີກ ຫ   ການຢຸດ
ເຊົາມາດຕະການຊົົ່ວຄາວທີື່ນ າໃຊ້ຕາມ ມາດຕາ 144 ແລະ 145 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຖ້າບ ໍ່ມີ
ການພິຈາລະນາຕັດສີນໃນເນ ື້ອຄະດີ ພາຍໃນເວລາທີື່ສານປະຊາຊົນໄດ້ກ ານົດ ແຕ່ບ ໍ່ໃຫ້ກາຍຊາວ
ວັນລັດຖະການ ຫ   ສາມສິບເອັດວັນປະຕິທິນ ແລ້ວແຕ່ເວລາໃດຈະດົນກວ່າ. 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ມາດຕະການຊົົ່ວຄາວ ຖ ກຍົກເລີກ ຫ  ຢຸດເຊົາ ຍ້ອນການກະທ າ ຫ   ບ ໍ່ກະທ າຂອງ
ໂຈດ ຫ   ພາຍຫ ັງໄດ້ຕັດສີນວ່າ ບ ໍ່ມີການລະເມີດ ຫ   ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງ
ປັນຍາແລ້ວ ສານປະຊາຊົນກ ມີສິດພິຈາລະນາຕັດສີນ ໃຫ້ໂຈດໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເໝາະສົມທີື່ເກີດ
ຂຶື້ນຈາກການນ າໃຊ້ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວ ແກ່ຈ າເລີຍ ຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ.  
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ມາດຕາ 148 (ປບັປງຸ) ການກະທ າຜດິທາງອາຍາຕ ໍ່ຊບັສນິທາງປນັຍາ   

ການກະທ າຜິດທາງອາຍາຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນການລະເມີດ ມາດຕາ 121, 122, 

123, 124, 125 ແລະ/ຫ   ມາດຕາ 126 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ໂດຍເຈດຕະນາ. 
 

ພາກທີVIII 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ 

ໝວດທ ີ1 
ການຄຸ້ມຄອງ 

ມາດຕາ 149 (ປບັປງຸ) ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຊບັສນິທາງປນັຍາ  

ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ 
ໃນທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນ
ເຈົື້າການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົື້ນ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ການຄ້າ, ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້, ຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

, ສາທາລະນະສຸກ, ການເງິນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; 

2. ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ; 

3. ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ. 

ມາດຕາ 150 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  ມີ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຄົື້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານຊັບສິນທາງ

ປັນຍາເພ ື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ; 

2. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການລະອຽດ ແລວ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ; 
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3. ອອກລະບຽບການ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າສັົ່ງ, ຄ າແນະນ າ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບ

ສິນທາງປັນຍາ; 

4. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ແກ່

ສັງຄົມ; 

5. ຊີື້ນ າ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃນຂອບ

ເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

6. ຈົດທະບຽນ ແລະ ໃຫ້ການບ ລິການວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

7. ອອກ ຫ   ລົບລ້າງໃບຢັັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ອອກໃບ
ອະນຸຍາດ ຫ   ຖອນໃບອະນຸຍາດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງໃດໜຶື່ງ ທີື່ດ າເນີນ

ການບ ລິການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

8. ແກ້ໄຂຄ າສະເໜີ, ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານບ ລິຫານກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

9. ສ້າງຕັື້ງ ຄະນະກ າມະການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

10. ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ; 

11. ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

12. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບສາກົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

13. ສະຫ ຸບ, ລາຍງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຕ ໍ່ລັດຖະບານຢູ່າງເປັນ

ປົກກະຕິ; 

14. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 151 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງພະແນກວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊແີຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ
, ນະຄອນຫ ວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນການ,ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ

ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 
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2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບ

ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ; 

3. ໃຫ້ການບ ລິການວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

4. ສະເໜີສ້າງຕັື້ງ ຄະນະກ າມະການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

5. ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາພະແນກການອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

7. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ  ກັບຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັື້ນເທິງ; 

8. ສະຫ ຸບ, ລາຍງານ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ ໍ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ 

ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

9. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 152 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງຫອ້ງການ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເມ ອງ, ເທດສະບານ

,ນະຄອນ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມ ອງ
, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ 

ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

2. ເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສ ານຶກ, ສຶກສາອົບຮົມ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບ

ສິນທາງປັນຍາ; 

3. ໃຫ້ການບ ລິການວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

4. ສະເໜີສ້າງຕັື້ງ ຄະນະກ າມະການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

5. ປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ; 
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7. ສະຫ ຸບ ແລະລາຍງານ ການຈັດຕັ ື້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ ໍ່ ພະແນກ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີີ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ເມ ອງ, 

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

8. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 153 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິື່ນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ 
 ຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ປະສານ

ສົມທົບແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມ  ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມພາລະບົດບາດຂອງ
ຕົນ.  

ມາດຕາ 154 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມ ສ າລບັພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທີື່ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຊບັສນິທາງປນັຍາ 

ຫ້າມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີພຶດຕິກ າ ດັົ່ງນີື້: 

1. ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະລະໜ້າທີື່; 

2. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ໂດຍບ ໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທ າ ຫ   ລ າອຽງຕ ໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ;  

3. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກເຈົື້າຂອງ;  

4. ສວຍໃຊ້ຕ າແໜ່ງ, ໜ້າທີື່, ສິດອ ານາດ ເພ ື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ຫ   ຍາດ

ພີື່ນ້ອງ; 

5. ມີພຶດຕິກ າອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ການກວດກາ 

ມາດຕາ 155 (ປບັປງຸ)  ອງົການກວດກາວຽກງານຊບັສນິທາງປນັຍາ  

ອົງການກວດກາ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ອົງການກວດກາພາຍໃນຊຶື່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 149 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້. 
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2. ອົງການກວດກາພາຍນອກຊຶື່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັື້ນແຂວງ, ອົງການ

ກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ,ອົງການກວດກາລັດແຕ່ລະຂັື້ນ, ແນວ

ລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສ ື່ມວນຊົນ. 

ມາດຕາ 156 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງອງົການກວດກາ 
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ກວດກາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. 

ມາດຕາ 157 ຮບູການການກວດກາວຽກງານຊບັສນິທາງປນັຍາ 

ການກວດກາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ດ າເນີນດ້ວຍສາມຮູບການດັົ່ງນີື້: 

1. ການກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕິ; 

2. ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ; 

3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ. 
ການກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາ ທີື່ດ າເນີນຕາມແຜນການຢູ່າງເປັນ

ປະຈ າແລະ ມີກ ານົດເວລາອັນແນ່ນອນ. 
ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການເມ ື່ອເຫັນວ່າມີ

ຄວາມຈ າເປັນ ຊຶື່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖ ກກວດກາຊາບລ່ວງໜ້າ. 
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນ  ຊຶື່ງບ ໍ່ໄດແ້ຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖ ກກວດ

ກາຊາບລ່ວງໜ້າ. 

ມາດຕາ 158 (ປບັປງຸ)ການກວດກາດາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາຕາມຊາຍແດນ 
ເພ ື່ອສະກັດກັື້ນການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຈົື້າໜ້າທີື່ພາສີ ປະຈ າດ່ານຊາຍແດນ ມີສິດ

ໂດຍໜ້າທີື່ (ex-officio) ໃນການກວດກາສິນຄ້າທີື່ສົົ່ງອອກ, ນ າເຂົື້າ, ຍຶດ ແລະ ກັກສິນຄ້າທີື່ລະເມີດ

ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດຕາມກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 159 ການກວດກາຂອງອງົການອ ື່ນ 

ອົງການອ ື່ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ກວດກາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມພາລະບົດບາດ
ຂອງຕົນ ຊຶື່ງໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
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ພາກທີ IX 
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ມຜົີນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມດີ 

ມາດຕາ 160 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນີື້ເປັນຕົື້ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະໄດຮ້ັບການຍ້ອງຍ  ຫ   ນະໂຍບາຍອ ື່ນ 
ຕາມລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 161 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູປ້ະດດິສາ້ງຫ   ຜູປ້ະດດິຄດິແຕງ່ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ມີຜົນງານໃນການປະດິດສ້າງ ຫ   ປະດິດຄິດແຕ່ງ ຈະໄດ້

ຮັບການຍ້ອງຍ , ລາງວັນ ຫ   ນະໂຍບາຍອ ື່ນ ຕາມລະບຽບການ. 

ມາດຕາ 162 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ   

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຈະຖ ກສຶກສາອົບຮົມ ຫ   

ກ່າວເຕ ອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ແລະ/ຫ   ລົງໂທດທາງອາຍາຕາມແຕ່ລະກ 

ລະນີ ເບົາ ຫ   ໜັກ. 

ມາດຕາ 163 ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ ຫ   ກາ່ວເຕ ອນ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີື້ເປັນຄັ ື້ງທ າອິດ ໂດຍບ ໍ່

ເຈດຕະນາ ແລະ ກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ທີື່ມີມູນຄ່າຕ ່າກວ່າ 500.000ກີບ ຈະຖ ກສຶກສາອົບຮົມ ຫ   ກ່າວ

ເຕ ອນ. 

ມາດຕາ 164 (ປບັປງຸ) ມາດຕະການທາງວໄິນ 
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີື່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີື້ ເປັນຕົື້ນ ຂ ໍ້ຫ້າມ ຊຶື່ງບ ໍ່ເປັນການກະ

ທ າຜິດທາງອາຍາ ຈະຖ ກລົງວິໄນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. 
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ມາດຕາ 165 (ປບັປງຸ) ມາດຕະການປັບໃໝ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາໂດຍ
ເຈດຕະນາ ຫ   ດ້ວຍຄວາມບ ໍ່ລະມັດລະວັງເປັນຄັື້ງທີສອງ ຊຶື່ງບ ໍ່ເປັນການກະທ າຜິດທາງອາຍາຈະຖ ກປັບ  
ໃໝ ໜຶື່ງສ່ວຍຮ້ອຍຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີື່ໄດ້ກ ໍ່ຂຶື້ນ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ລະເມີດເປັນຄັື້ງທີສອງ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫ   ເປັນອາຈິນ 

ຈະຖ ກປັບໃໝ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍຂອງມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີື່ໄດກ້ ໍ່ຂຶື້ນໃນການລະເມີດແຕ່ລະຄັື້ງ. 

ມາດຕາ 166 ມາດຕະການທາງແພງ່  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັື້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຊຶື່ງໄດ້ກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ

ແກ່ຜູ້ອ ື່ນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີື່ຕົນໄດກ້ ໍ່ຂຶື້ນ. 

ມາດຕາ 167 (ປບັປງຸ) ມາດຕະການທາງອາຍາ  

ບຸກຄົນ ຫ   ນິຕິບຸກຄົນ ຫາກລະເມີດສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນຕົື້ນ ປອມແປງ, ຕົວະຍົວະ

ຫ ອກລວງ, ແຂ່ງຂັນທີື່ບ ໍ່ເປັນທ າ ຊຶື່ງກ ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ, ຜະລິດ, ຂາຍສິນຄ້າປອມ ຫ   
ປອມແປງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫ   ລະເມີດລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະລະເມີດລະບຽບ
ການອະນຸຍາດການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ພັນພ ດໃໝ່ຈະຖ ກລົງໂທດຕາມກ ລະນີເບົາ ຫ    
ໜັກ. 

ມາດຕາ 168 ມາດຕະການໂທດເພີື່ມ 

ນອກຈາກໂທດຕົື້ນຕ  ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 167 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີື້ ຜູ້ກະທ າຜິດ

ອາດຈະໄດ້ຮັບໂທດເພີື່ມເຊັົ່ນໂຈະ, ຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການ, ຮິບສິນຄ້າ, ຊັບສິນ ແລະ 

ພາຫະນະອຸປະກອນ ທີື່ພົວພັນກັບການກະທ າຜິດ ຕາມການຕັດສີນຂອງສານ. 
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ພາກທີ X 
ບດົບັນຍັດສຸດທ້າຍ 

ມາດຕາ 169 ການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດ

ໝາຍສະບັບນີື້. 

ມາດຕາ 170 (ປບັປງຸ) ຜນົສກັສດິ 
ກົດໝາຍສະບັບນີື້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ

ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດ າລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫ ັງໄດລ້ົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 
ສິບຫ້າວັນ. 

ກົດໝາຍສະບັບນີື້ປູ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ01/ສພຊ, ວັນ

ທີ 20 ທັນວາ 2011. 

ຂ ໍ້ກ ານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີື້ ລ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ. 

 
        ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 

 


