ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ....................../ອຄ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ.....................
(ຮ່າງ)
ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017;
- ອີ ງ ຕາມ ດໍ າລັ ດ ຂອງນາຍົ ກລັ ດຖະມົ ນຕີ ວ່ າດ້ ວຍການຈັ ດຕັ ັ້ ງ ແລະ ການເຄ ື່ ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 604/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021;
- ອີ ງຕາມ ໜັ ງສ ສະເໜີ ຂອງກົ ມ ຊັ ບສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ ສະບັ ບເລກທີ ...../ອຄ.ກຊປ, ລົ ງວັ ນທີ ...
ພຶດສະພາ 2022.

ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂຕ
ໍ້ ົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ ັ້ ຕົ ກ ລົ ງສະບັ ບນີັ້ ກໍ າ ນົ ດຫຼ ັ ກ ການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ ຽ ວກັ ບການຈັ ດຕັ ັ້ ງປະຕິ ບັ ດວຽກງານ
ແບບອຸດສາຫະກໍາ, ເປັນຕົັ້ນ ການຈົດທະບຽນ, ການດໍາເນີນການຫຼັງການຈົດທະບຽນ, ການເປັນຜູ້ຕາງ
ໜ້າ ແລະ ອົງການຄຸູ້ມຄອງວຽກງານແບບອຸດສາຫະກໍາ ເພ ື່ອແນໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ ໃຫູ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ແລະ
ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 ແບບອຸດສາຫະກາ
ແບບອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນ ຮບແບບ ຫຼ ຮບຮ່າງ ຫຼ ຮບຊົງ ພາຍນອກຂອງຜະລິດຕະພັນທີື່ສ້າ ງຂຶັ້ ນ
ທີື່ປະກອບດ້ວຍ ຮບຮ່າງ, ລວດລາຍ, ເສັັ້ນສາຍ, ສີສັນ ແລະ ອື່ນໆ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄໍາສັບ ທີື່ນໍາໃຊູ້ຢ່ໃນຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັື່ງນີັ້:
1. ຜຮ
ູ້ ອ
້ ງຂ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີໄື່ ດູ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຂໍຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ, ຕໍື່ອາຍຸ, ປ່ຽນຊື່ ແລະ/ຫຼ ທີື່ຢ,່ ອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້, ໂອນສິດ, ດັດແກູ້ ແລະ ການສະ
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ເໜີອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ແບບອຸດສາຫະກໍາ; ຫຼ ຜູ້ສບທອດຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນດັື່ງກ່າວ;
2. ຄາຮ້ອງ ໝາຍເຖິງ ສໍານວນເອກະສານກ່ຽວກັບການ ຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ, ຕໍື່ອາຍຸ,
ປ່ຽນຊື່ ແລະ/ຫຼ ທີື່ຢ,່ ອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້, ໂອນສິດ, ດັດແກູ້ ແລະ ການສະເໜີອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ
ແບບອຸດສາຫະກໍາ;
3. ໝວດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດໝວດຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບປະເພດຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ຕາມ
ການຈັດໝວດໂລກາໂນ (Locarno Classification) ສໍາລັບການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາ
ຫະກໍາ;
4. ນັກອອກແບບ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼ ກຸ່ມຄົນ ທີື່ຮ່ວມກັນອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃດໜຶື່ງ;
5. ການໂອນສິດ ໝາຍເຖິງ ການໂອນສິດ ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ຂອງເຈົັ້າຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ
ໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຮັບສິດ ໂດຍມີເອກະສານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນປະເພດໜຶື່ງ ທີື່ໄດູ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ
ການໂອນສິດ;
6. ການແຍກຄາຮ້ອງ ໝາຍເຖິງ ການແຍກຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາດຽວອອກ
ເປັນ ສອງ ຫຼ ຫຼາຍສະບັບ ໂດຍຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຊຶື່ງແຕ່ລະຄໍາຮ້ອງທີື່ໄດູ້ແຍກມານັັ້ນ ຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ແບບອຸດສາຫະກໍາທີື່ຢ່ໃນຄໍາຮ້ອງຕົັ້ນສະບັບ;
7. ຜູ້ຖືສິດ ຫື ເຈົໍ້າຂອງສິດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ມີສິດຕາມກົດ
ໝາຍຕໍື່ກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼ ຜູ້ໄດູ້ຮັບມອບສິດ ຫຼ ຜູ້ສບທອດຜົນປະໂຫຍດຈາກບຸກຄົນ
ດັື່ງກ່າວ;
8. ການອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້ ໝາຍເຖິງ ການຕົກລົງໃຫູ້ຜູ້ອື່ນນໍາໃຊູ້ສິດ ກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ
ລວມທັງຕົກລົງບໍື່ໃຫູ້ດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຕໍື່ຜູ້ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້ສິດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ
ສັນຍາ;
9. ຜອ
ູ້ ະນຸຍາດນາໃຊູ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫູ້ນໍາ
ໃຊູ້ສິດຕໍື່ກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ;
10. ຜໄູ້ ດູ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດນາໃຊູ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ໄດູ້ຮັບສິດນໍາໃຊູ້
ຈາກເຈົັ້າຂອງສິດຕໍື່ກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ;
11. ໃບມອບສິດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊຶື່ງເຈົັ້າຂອງສິດໄດູ້ມອບສິດຂອງຕົນ
ໃຫູ້ ບຸກຄົນໜຶື່ງ ຫຼ ຫຼາຍຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ;
12. ຜມ
ູ້ ອບສິດ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ຖສິດ ຫຼ ເຈົັ້າຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ມອບສິດຂອງຕົນໃຫູ້ ບຸກຄົນ
ໜຶື່ງ ຫຼ ຫຼາຍຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ;
13. ຜຕ
ູ້ າງໜ້າ ໝາຍເຖິງ ທະນາຍຄວາມ ຫຼ ຕົວແທນ ທີື່ໄດູ້ຮັບມອບສິດຈາກເຈົັ້າຂອງແບບ ໃນ
ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼ ດໍາເນີນການອື່ນ;

ໝວດທີ 2
ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 4 ເງືົ່ອນໄຂທີົ່ສາມາດໄດູ້ຮັບໃບຢັໍ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ແບບທີື່ສາມາດໄດູ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັື່ງນີັ້:
1. ຕ້ອງເປັນແບບໃໝ່ ຊຶື່ງບໍື່ເຄີຍຖກເປີດເຜີຍ ສ່ສາທາລະນະຊົນມາກ່ອນ ດ້ວຍວາລະສານ ຫຼ
ດ້ວຍການນໍາໃຊູ້ຕົວຈິງ ຫຼ ດ້ວຍການວາງສະແດງ ຫຼ ດ້ວຍຮບການອື່ນ ຢ່ ສປປ ລາວ ຫຼ ແຫ່ງ
ໃດໜຶື່ງໃນໂລກ ກ່ອນວັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຫຼ ກ່ອນວັນບລິມະສິດ ຂອງຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ;
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2. ຕ້ອງເປັນສິື່ງປະດັບ ຊຶື່ງເຮັດໃຫູ້ວັດຖຸທີື່ນໍາເອົາແບບໄປໃຊູ້ ຫຼ ເອົາແບບໄປຕິດໃສ່ຕົວຂອງ
ວັດຖຸເອງ ເກີດມີຮບຊົງພາຍນອກພິເສດ.
ສໍ າ ລັ ບ ແບບທີ ື່ ບ ໍ ື່ ສ າມາດໄດູ້ ຮ ັ ບ ການຈົ ດ ທະບຽນ ແມ່ ນ ໄດູ້ ກ ໍ າ ນົ ດ ໄວູ້ ໃ ນ ມາດຕາ 22 ຂອງ
ກົ ດໝາຍ ວ່ າ ດ້ ວຍຊັ ບສິ ນທາງປັ ນຍາ. ນອກນັ ັ້ ນ , ລັ ກ ສະນະທາງດ້ າ ນເຕັ ກ ນິ ກທີ ື່ກ ່ຽ ວຂ້ ອງກັ ບແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ ເຊັື່ນ: ວັດສະດຸທີື່ນໍາໃຊູ້, ວິທີການຜະລິດ ຫຼ ການປະຕິບັດງານ ແມ່ນບໍື່ສາມາດໄດູ້ຮັບການ
ປົກປູ້ອງເປັນແບບອຸດສາຫະກໍາ.
ມາດຕາ 5 ຂັໍ້ນຕອນການຍືົ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ຜ ູ້ຮ້ອງຂໍ ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົ ດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼ ຄໍາສະເໜີຂໍຕໍື່ເວລາ ຢ່ພະແນກ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວງ ຕາມແບບພິມຂອງ ກົມຊັບສິ ນທາງປັ ນຍາ ໂດຍ
ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນ ໄຂຕໍື່າສຸດ ທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
1. ຮັບຄໍາຮ້ອງ, ໃຫູ້ເລກທີ ແລະ ວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບຮັບເງິນ ໃນກໍລະນີຄໍາ ຮ້ອງຫາກ
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຕໍື່າສຸດ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
2. ແຈູ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫູ້ຜູ້ຮ້ ອງຂໍຈົ ດທະບຽນແບບອຸ ດສາຫະກໍ າ ເພ ື່ອສະໜອງເອກະສານ
ເພີື່ມເຕີມ ຫຼ ດັດແກູ້ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ ວນຕາມທີື່ກໍານົ ດໄວູ້ໃນມາດຕາ 6 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົ ງ
ສະບັບນີັ້ ພາຍໃນ 60 ວັນນັບແຕ່ວັນອອກແຈູ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ; ຖ້າບໍື່ດັື່ງນັັ້ນ, ໃຫູ້ຖວ່າສະຫຼະສິດ;
3. ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫາກບໍື່ສາມາດປະຕິບັດພາຍໃນກໍານົ ດເວລາ
ດັື່ງກ່າວ, ຕ້ອງແຈູ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫູ້ຜ ູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາຊາບວ່ າ
ຄໍາຮ້ອງດັື່ງກ່າວຈະບໍື່ຖກພິຈາລະນາ ແລະ ຖວ່າສະຫຼະສິດ;
4. ສົື່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂທີື່ກໍານົດໄວູ້ໃນ
ມາດຕາ 6 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ໃຫູ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາເພື່ອດໍາເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນຕໍື່ໄປ;
5. ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຫາກມີຈຸດປະສົງຂໍຖອນຄໍາຮ້ອງ ຫຼ ຄໍາຮ້ອງຖກສະຫຼະສິ ດ ຫຼ
ຖກປະຕິເສດ ຈະບໍື່ມີການສົື່ງຄນຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທີື່ໄດູ້ຈ່າຍໄປແລູ້ວ;
6. ໃນກໍ ລະນີ ວັ ນສຸ ດ ທ້ າ ຍຂອງວັນບຸ ລິມະສິ ດ ແມ່ ນວັ ນພັກທາງລັ ດ ຖະການ ຫຼ ເປັ ນວັ ນທີື່ພະ
ແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບໍື່ເປີດຮັບຄໍາຮ້ອງ, ພະແນກຕ້ອງຕໍື່ໄລ
ຍະເວລາດັ ື່ ງກ່ າ ວອອກໄປຈົ ນ ເຖິ ງວັ ນລັ ດຖະການທໍ າ ອິ ດຖັ ດ ໄປ. ໃນກໍ ລະນີ ຄໍ າ ຮ້ ອງຂໍ ຈົ ດ
ທະບຽນ ໄດູ້ລະບຸວັນບລິມະສິດ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ຊັ ບສິ ນທາງປັ ນຍາ ຊຶ ື່ ງມີ ໄລຍະເວລາຂໍ ຮັ ບວັນບ ລິ ມະສິ ດສໍາ ລັບ ແບບອຸ ດສາຫະກໍ າ ແມ່ ນ 6
ເດອນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດູ້ຮັບວັນບລິມະສິດເປັນຕົັ້ນໄປ.
ມາດຕາ 6 ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ປະກອບມີເອກະສານ ດັື່ງນີັ້:
1. ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
2. ໃບມອບສິດຕົັ້ນສະບັບ ໃນກໍລະນີຍື່ນຜ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ;
3. ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ, ຮບພາບ ຫຼ ຕົວແບບ ທີື່ບົື່ງບອກເຖິງແບບອຸດສາຫະກໍາຢ່າງຈະແຈູ້ງ ຕາມທີື່
ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນມາດຕາ 9 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
4. ບົດອະທິບາຍໂດຍ ສັງເຂບ ຫຼ ຫຍໍັ້ ກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ແບບດັື່ງກ່າວທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ສິນຄ້າ;
5. ໜັງສຢັັ້ງຢນ ກ່ຽວກັບການຖສິດຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາໃນກໍລະນີຜູ້ຮ້ອງຂໍ
ທີື່ບໍື່ແມ່ນ ຜູ້ອອກແບບອຸດສາຫະກໍາເອງ;
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6. ສໍາເນົາ ຫຼ ເອກະສານຢັັ້ງຢນວັນບລິມະສິດ (ຖ້າມີ);
7. ໃບຮັບເງິນ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
ສໍາລັບສໍາເນົາ ຫຼ ເອກະສານຢັັ້ງຢນວັນບລິມະສິດ (ຖ້າມີ) ແລະ ສານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອື່ນໆ ທີື່ຍື່ນເປັນພາສາອັງກິດ, ຕ້ອງແປເປັນພາສາລາວ (ຍົກເວັັ້ນ
ຊື່, ທີື່ຢ່ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄໍາສັບທາງດ້ານວິຊາການ) ພາຍໃນ 90 ວັນ ຫຼັງ
ຈາກທີື່ໄດູ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຊຶື່ງການແປດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການຢັັ້ງຢນຈາກບໍລິສັດແປພາສາ. ຖ້າບໍື່ປະຕິບັດ
ຕາມເງື່ອນໄຂດັື່ງກ່າວ ຄໍາຮ້ອງຈະບໍື່ຖກນໍາມາພິຈາລະນາ ແລະ ຖວ່າສະຫຼະສິດ.
ມາດຕາ 7 ເງືົ່ອນໄຂຕາົ່ ສຸດໃນການໄດູ້ຮັບວັນທີຍືົ່ນຄາຮ້ອງ
ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ຈະໄດູ້ຮັບວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຕໍື່າສຸດ ຕ້ອງ
ປະກອບດ້ວຍເອກະສານຢ່າງໜ້ອຍທີື່ສຸດ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ຂໍັ້ 1, 3 ແລະ 7 ຂອງມາດຕາ 6 ຂອງ
ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້, ພ້ອມທັງ ການລະບຸໝວດ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ສິນຄ້າ ທີື່ຂໍການປົກປູ້ອງດັື່ງກ່າວ ໃຫູ້
ຖກຕ້ອງຕາມການຈັດໝວດສາກົນ.
ມາດຕາ 8 ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ, ຮບພາບ ຫື ຕົວແບບ
ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ, ຮບພາບ ຫຼ ຕົວແບບ ຕ້ອງສະແດງໃຫູ້ເຫັນແບບອຸ ດສາຫະກໍາຢ່າງຈະແຈູ້ງ
ເພື່ອຊີັ້ໃຫູ້ເຫັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຂອງຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ, ຮບພາບ ຫຼ ຮບຊົງ, ລວມທັງ ການນໍາໃຊູ້
ແບບອຸດສາຫະກໍາດັື່ງກ່າວ.
ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ, ຮບພາບ ຫຼ ຕົວແບບ ຕ້ອງສະແດງໃຫູ້ເຫັ ນລາຍລະອຽດຂອງທຸກ ມ ມຕາມ
ຄວາມຈໍາເປັນ ເພ ື່ອສາມາດລະບຸລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ດັື່ງກ່າວ, ໂດຍຕ້ອງສະແດງໃຫູ້ເຫັນ
ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ມມ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຄ: ໜ້າ, ຫຼັງ, ເທິງ, ລຸ່ມ, ຂ້າງຊ້າຍ, ຂ້າງຂວາ ແລະ ຮບລວມ. ສໍາລັບ
ແບບອຸດສາຫະກໍາທີື່ເປັນຊຸດ ຕ້ອງປະກອບມີ 7 ຮບຂອງມມທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະອັນ ທີື່ປະກອບ
ຢ່ໃນຊຸດດັື່ງກ່າວ;
ໃນກໍລະນີ ແບບອຸດສາຫະກໍາ ເປັນແບບສອງມິຕິ ສາມາດສະໜອງຕົວແບບເພີື່ມຕື່ມ ທີສ
ື່ າມາດຈໍາແນກໄດູ້
ລັກສະນະທີື່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ຊຶື່ງຕົວແບບດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງມີຂະໜາດບໍື່ເກີນ 20 x 20 x 20
ຊັງຕີແມັດ.
ໃນກໍ ລ ະນີ ແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ເປັ ນ ແບບສາມມິ ຕິ ຕ້ ອ ງປະກອບມີ ຮ ບພາບໂດຍລວມ ແລະ
ຮ ບພາບເພີ ື່ ມ ຕ ື່ ມ ອ ື່ ນ ໆທີື່ ຈ ໍ າ ເປັ ນ ເພ ື່ ອ ສາມາດຈໍ າ ແນກໄດູ້ ລ ັ ກ ສະນະທີື່ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ ຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ.
ຮ ບແຕູ້ ມ , ຮ ບຖ່ າ ຍ ຫຼ ຮ ບພາບ ຕ້ ອ ງບໍື່ ລ ວມເອົ າ ວັ ດ ຖຸ ອ ື່ ນ ຊຶ ື່ ງ ບໍື່ ແ ມ່ ນ ອົ ງ ປະກອບຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ ຫຼ ພາກສ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີື່ບໍື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ.
ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບ ຕ້ອງເຮັດໃນຮບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼ ໃນຮບແບບເຈູ້ຍທີື່ມ ີຄຸນ
ນະພາບ (ບໍື່ເຫຼັ້ອມ), ມີຄວາມລະອຽດ, ຈະແຈູ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ ໂດຍສະແດງໃຫູ້ເຫັນແບບອຸ ດສາຫະກໍາ
ຢ່າງຈະແຈູ້ງ. ບັນດາເສັັ້ນສາຍ ຫຼ ລວດລາຍ ຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈູ້ງ, ເຂັັ້ມ ແລະ ມີຂະໜາດບໍື່ເກີນ 20 x
28 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ບໍື່ໃຫູ້ນ້ອຍກວ່າ 14 x 20 ຊັງຕີແມັດ ຕໍື່ໜງຶື່ ຮບ.
ມາດຕາ 9 ບົດອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບ
ບົດອະທິບາຍຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ຕ້ອງອະທິບາຍໃຫູ້ເຫັນໂດຍສັງເຂບ ກ່ຽວກັບທຸກສ່ວນປະກອບ
ທີື່ບົື່ງບອກ ເຖິງລັກສະນະສະເພາະຂອງການອອກແບບຢ່າງຊັດເຈນ, ຄວາມໃໝ່ (novelty) ທີື່ແຕກຕ່າງ
ຈາກແບບອຸດສາຫະກໍາທີື່ມີມາກ່ອນແລູ້ວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບ ທີື່ຄັດຕິດ
ໃນສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ແລະ ລະບຸກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊູ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ເປັນສິນຄ້າໃດໜຶື່ງ.
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ແບບອຸດສາຫະກໍ າ ທີື່ເປັນສິື່ງປະດັ ບ (ornamental) ຕ້ອງອະທິບາຍໃຫູ້ເຫັນຄວາມກ່ຽວຂ້ ອງ ຂອງ
ແບບວັດຖຸ ທີື່ຈະນໍາເອົາໄປໃຊູ້ ຫຼ ເອົາແບບໄປຕິດໃສ່ຕົວຂອງວັດຖຸນັັ້ນເອງ ຊື່ງເຮັດໃຫູ້ເກີດມີຮບຊົງພາຍ
ນອກພິເສດທີື່ແຕກຕ່າງຈາກແບບເດີມ.
ແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ເປັນ ຊຸດຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ສິນຄ້າ, ຕ້ອງອະທິບາຍໃຫູ້ເຫັນເຖິ ງລັກ ສະນະ
ຂອງແຕ່ລະອັນຂອງຊຸດຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ສິນຄ້ານັັ້ນ ຢ່າງຊັດເຈນ.
ມາດຕາ 10 ການຈັດໝວດສາກົນກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກາ
ຄໍ າ ຮ້ ອງຂໍ ຈົ ດທະບຽນແບບອຸ ດສາຫະກໍ າ ຕ້ ອງລະບຸ ໝ ວດ ຕາມການຈັ ດໝວດແບບຂອງສາກົນ
ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ສິນຄ້າ (Locarno Classification) ທີື່ມີການປ່ຽນແປງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ຊຶື່ງກໍາລັງນໍາໃຊູ້ໃນເວລາຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ສໍາລັບໝວດຂອງປະເພດແບບອຸດສາຫະກໍາ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼ
ສິນຄ້າ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກໍາເທົື່ານັັ້ນ.
ໃນກໍລະນີ ການຈັດໝວດສາກົນ ຫາກມີການປ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການພິ ຈາລະນາຄໍາ
ຮ້ອງ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈູ້ງຜ່ານພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໃຫູ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍຊາບ ເພື່ອດັດແກູ້ຄໍາຮ້ອງ ໂດຍລະບຸໝວດ (Class) ແລະ ລາຍການຍ່ອຍ (Sub-class)
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ສິນຄ້າໃຫູ້ຖກຕ້ອງ.
ມາດຕາ 11 ຫັກການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ການພິ ຈາລະນາຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ ຈົ ດທະບຽນແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ຕ້ ອງປະຕິ ບັ ດ ຕາມຫຼ ັ ກ ການ ຕາມທີື່
ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ໃນກໍລະນີ ມີການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼາຍສະບັບ ພາຍໃນໄລຍະດຽວກັນ ທີື່ເປັນແບບດຽວກັນ ຫຼ ຄ້າຍຄກັນ
ຊຶື່ງສໍາລັບປະເພດແບບອຸດສາຫະກໍາດຽວກັນ ຫຼ ຄ້າຍຄກັນນັັ້ນ ໃຫູ້ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງທີື່ມີວັນບລິມະສິ ດ
ກ່ອນ. ໃນກໍລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາ ໄດູ້ດໍາເນີນຕາມຂັ ັ້ນ ຕອນການພິ ຈາລະນາຄໍາ ຮ້ ອງແລູ້ ວ ໃຫູ້
ຈົດທະບຽນຄໍາຮ້ອງທີື່ໄດູ້ຮັບວັນບລິມະສິດກ່ອນ, ພ້ອມທັງອອກໜັງສແຈູ້ງປະຕິເສດ ຄໍາຮ້ອງທີື່ໄດູ້ຮັບ
ວັນບລິມະສິດຕາມຫຼັງ. ໃນກໍລະນີ ການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງທີື່ໄດູ້ຮັ ບວັ ນບ ລິມະສິ ດຕາມຫຼັງນັັ້ ນ ຫາກ
ສໍາເລັດກ່ອນ ແລະ ຄໍາຮ້ອງດັື່ງກ່າວ ມີເງື່ອນໄຂໃນການໄດູ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາ
ຕ້ ອງໂຈະການພິ ຈາລະນາຄໍ າຮ້ ອງດັ ື່ງກ່ າ ວນັັ້ ນໄວູ້ ກ່ ອນ ຈົ ນກວ່ າ ການພິ ຈາລະນາຄໍ າຮ້ ອງທີື່ ໄ ດູ້ ຮັບວັນ
ບລິມະສິດກ່ອນນັັ້ນຈະສິັ້ນສຸດລົງ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະບໍື່ໃຫູ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບໍື່ໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽ ວກັ ບຄວາມ
ເປັ ນ ໄປໄດູ້ ວ ່ າ ແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ນັ ັ້ ນ ສອດຄ່ ອ ງຕາມ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ ແລະ
ຂໍ ັ້ ຕົ ກ ລົ ງສະບັ ບນີັ້ , ແຕ່ ຜ ູ້ ຮ້ ອງຂໍ ຈົ ດທະບຽນແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ສາມາດຍ ື່ ນຄໍ າ ຮ້ ອງຂໍ ຄົ ັ້ ນຫາ ແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ ໃນຖານຂໍັ້ມ ນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ເພ ື່ອໃຫູ້ຮູ້ວ່າ ແບບອຸດສາຫະກໍາທີື່ຂໍຄົັ້ນຫານັັ້ ນ ໄດູ້ຈົດທະບຽນແລູ້ວ ຫຼ ບໍື່ ໂດຍຕ້ອງ
ລະບຸໝວດຂອງປະເພດແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ຕ້ອງການຄົັ້ນຫາພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ຫຼ ສາມາດຄົັ້ນ
ຫາຂໍັ້ມນດັື່ງກ່າວໄດູ້ທີື່ ລະບົບບໍລິການຂໍັ້ມນຂ່າວສານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຜົ ນ ຂອງການຄົ ັ້ ນ ຫາ ແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ເປັ ນ ພຽງແຕ່ ກ ານກວດຄົ ັ້ ນ ຫາຂໍັ້ ມ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ ຢ່ໃນຖານຂໍັ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນເບັ້ອງຕົັ້ນເທົື່ານັັ້ນ, ແຕ່ບໍື່ໝາຍວ່າ ແບບດັື່ງກ່າວ
ຈະສາມາດຈົດທະບຽນໄດູ້ ເພາະຍັງຕ້ອງມີການກວດຄົັ້ນຢ່ໃນລະບົບຖານຂໍັ້ມນຂອງສາກົນ ຕື່ມອີກ.
ມາດຕາ 12 ການກວດສອບເບືໍ້ອງຕົໍ້ນ
ພາຍຫຼັງ ໄດູ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາແລູ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງດໍາເນີນ
ການກວດສອບເບ ັ້ ອງຕົ ັ້ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມຄົ ບຖ້ ວ ນ, ຄວາມຖ ກຕ້ ອງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ ອ ງຂອງ
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ສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 32 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ
ມາດຕາ 4, 6, 8, 9 ແລະ 10 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ ຕ້ອງໃຫູ້ສໍາເລັດ ພາຍ
ໃນ 10 ວັນ ນັບແຕ່ວັນຮັບສໍານວນຄໍາຮ້ອງຄົບຖ້ວນເປັນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກໍ ລະນີ ສໍ ານວນຄໍ າຮ້ ອງຫາກ ບໍ ື່ ຖ ກຕ້ ອງ ຫຼ ບໍ ື່ ສອດຄ່ ອງ ຕາມເງ ື່ ອນໄຂທີ ື່ ໄດູ້ ກ ໍ ານົ ດໄວູ້ ໃນ
ມາດຕາ 8 ແລະ 9 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈູ້ງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈູ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ ເພ ື່ອແຈູ້ງໃຫູ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ
ແບບອຸດສາຫະກໍາ ພາຍໃນ 3 ວັນ, ຜຮ
ູ້ ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານ ຫຼ
ດັດແກູ້ ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເງື່ອນໄຂດັື່ງກ່າວ ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈູ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ຜູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຫາກບໍື່ສາມາດປະຕິບັດພາຍໃນກໍານົດເວລາດັື່ງກ່າວ, ກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ຕ້ອງແຈູ້ງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວງ ເພ ື່ອແຈູ້ງເປັ ນລາຍລັ ກ
ອັກສອນໃຫູ້ຜູ້ກ່ຽວຊາບວ່າ ຄໍາຮ້ອງດັື່ງກ່າວຈະບໍື່ຖກພິຈາລະນາ ແລະ ຖວ່າສະຫຼະສິດ.
ໃນກໍ ລ ະນີ ສໍ ານວນຄໍ າຮ້ ອງ ຫາກສອດຄ່ ອງຕາມເງ ື່ ອນໄຂການກວດສອບເບັ້ ອງຕົ ັ້ ນ, ກົ ມຊັ ບສິ ນ
ທາງປັນຍາ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງດັື່ງກ່າວລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 13 ການເຜີຍແຜ່ຄາຮ້ອງ ແລະ ການສະເໜີຂຄັດຄ້ານ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ ພາຍໃນ 15 ວັນ,
ການເຜີຍແຜ່ ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຕ້ອງປະກອບມີຂໍັ້ມນ ດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
1. ຫົວຂໍັ້ຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ;
2. ຮບຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ;
3. ໝວດ ຂອງປະເພດແບບອຸດສາຫະກໍາ;
4. ເລກທີ ແລະ ວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງ;
5. ຊື່ ແລະ ທີື່ຢ່ຂອງຜູ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງ.
ໃນກໍ ລະນີ ຜ ູ້ ຮ້ ອງຂໍ ຈົ ດທະບຽນແບບບອຸດສາຫະກໍ າ ມີ ຈຸ ດປະສົ ງ ບໍ ື່ ໃຫູ້ ເ ປີດເຜີ ຍຮ ບຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ ຕໍື່ສາທາລະນະຊົນ, ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຕ້ອງສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນເວລາຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ເພື່ອຂໍ
ເລື່ອນເວລາການເປີດເຜີຍ ຮບຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ເຊັື່ນ: ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ, ຮບພາບ ຫຼ ຕົວແບບ
ພາຍໃນ 18 ເດອນ ນັບຈາກວັນທີພິມເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງ ຫຼ ນັບຈາກວັນບລິມະສິດ (ຖ້າມີ) ເປັນຕົັ້ນໄປ
ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
ບຸ ກ ຄົ ນທີ ສາມ ສາມາດສະເໜີ ຄັ ດຄ້ າ ນຄໍ າ ຮ້ ອງດັ ື່ ງກ່ າ ວ ຢ ່ ພ ະແນກອຸ ດສາຫະກໍ າ ແລະ ການຄ້ າ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັ ນຍາ
ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີທີື່ໄດູ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນ ທາງ
ປັນຍາ ໂດຍປະກອບຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ. ພະແນກອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງສົື່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານດັື່ງກ່າວ ໃຫູ້ກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາເພື່ອດໍາເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນຕໍື່ໄປ.
ມາດຕາ 14 ການກວດສອບເນືໍ້ອໃນ
ກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາ ຕ້ອງດໍາເນີ ນການກວດສອບເນ ັ້ ອໃນ ໂດຍອີງຕາມລະບົ ບຖານຂໍັ້ມ ນຂອງ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ (IPAS) ແລະ ສາກົນ (WIPO Global Design Data Base) ຕາມທີື່ໄດູ້
ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ ວຍຊັບສິ ນທາງປັ ນຍາ ເພ ື່ອ ພິຈາລະນາຄໍາ ຮ້ ອງນັັ້ ນ ໃຫູ້
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 15 ແລະ ບໍື່ຂັດກັບ ມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
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ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງອອກແຈູ້ງການ ໃຫູ້ຜ ູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຊາບ ກ່ຽວ
ກັບການປະຕິເສດເບັ້ອງຕົັ້ນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ໃນກໍລະນີສໍານວນຄໍາຮ້ ອງດັື່ງກ່າ ວຫາກ
ບໍ ື່ ສອດຄ່ ອງຕາມເງ ື່ ອນໄຂການຈົດທະບຽນ, ໂດຍຜ່ າ ນພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້ າ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ.
ຜ ູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານ, ຂໍັ້ມ ນ, ຫຼັກຖານ, ຫຼ ຄໍາຊີັ້ແຈງ ຫຼ
ຄໍາໂຕູ້ແຍງ ໃຫູ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາໂດຍຜ່ານ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈູ້ງການປະຕິເສດເບັ້ອງຕົັ້ນ. ໃນກໍລະນີ ຜ ູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ໂດຍແຈູ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດຕໍື່ເວລາ
ໃຫູ້ຕື່ມອີກ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິັ້ນສຸດແຈູ້ງການຄັັ້ງທໍາອິດເປັນຕົັ້ນໄປ; ຖ້າບໍື່ດັື່ງນັັ້ນ, ໃຫູ້ຖວ່າສະຫຼະສິດ.
ໃນກໍລະນີ ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບ ຫາກມີວັດຖຸອື່ນປະກອບຢ່ນໍາ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຕ້ ອງແຈູ້ ງ ພະແນກອຸ ດສາຫະກໍ າ ແລະ ການຄ້ າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວງ ເພ ື່ ອແຈູ້ ງຕໍ ື່ ໃຫູ້ ຜ ູ້ ຮ້ ອງຂໍ ຈົດ
ທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຢັັ້ງຢນວ່າ ວັດຖຸດັື່ງກ່າວ ເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼ ເປັນ
ພາກສ່ວນອື່ນ. ໃນກໍລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫາກກວດສອບແລູ້ວເຫັນວ່າ ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ ຫຼ
ຮ ບພາບ ທີ ື່ ຢ່ ໃນສໍ າ ນວນຄໍ າ ຮ້ ອງ ບໍ ື່ ມ ີ ຄວາມກ່ຽວຂ້ ອງ ຫຼ ບໍ ື່ ແ ມ່ ນອົ ງປະກອບຂອງແບບທີື່ ຍ ື່ ນຂໍຈົດ
ທະບຽນ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງແຈູ້ງ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ເພ ື່ອແຈູ້ງຕໍື່ໃຫູ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ສະໜອງ ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບ ຄນ
ໃໝ່ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ໃນກໍລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາເຫັນວ່າ ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບ ປະກອບມີຮບຮ່າງພາຍ
ນອກຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ບໍື່ສາມາດເຂົັ້າໃຈໄດູ້ ກົມຕ້ອງແຈູ້ງ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພ ື່ອແຈູ້ງໃຫູ້ຜຮ
ູ້ ້ອງຂໍຈົດທະບຽນສະໜອງ ຮບແຕູ້ມ, ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບໃໝ່
ທີື່ສາມາດເຂົັ້າໃຈໄດູ້ ແລະ ຊັດເຈນຂັ້ນ.
ມາດຕາ 18 ການປະເມີນຄວາມໃໝ່ (Novelty)
ການປະເມີນຄວາມໃໝ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງສົມທຽບແບບທີື່ຢ່ໃນ
ຄໍ າ ຮ້ ອງຂໍ ຈົ ດທະບຽນແບບອຸ ດສາຫະກໍ າ ກັ ບຂໍ ັ້ ມ ນທີ ື່ ມີ ກ ານເຜີຍແຜ່ ກ່ ອນໜ້ າ ແລະ ຂໍ ັ້ ມ ນການຈົ ດ
ທະບຽນ ທີື່ມີຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງຂໍັ້ມນອື່ນໆທີື່ໄດູ້ເຜີຍແຜ່ສ່ສາທາລະນະ.
ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າ ແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ກໍາລັງພິຈາລະນາຢ່ນັັ້ນ ຄກັນກັບແບບອຸດສາຫະກໍາທີື່ໄດູ້
ຖກເປີດເຜີຍມາກ່ອນແລູ້ວ ຈະຖວ່າບໍື່ເປັນສິື່ງໃໝ່.
ການດໍາເນີນການຕໍື່ໄປນີັ້ ຢ່ແຫ່ງໃດໜຶື່ງໃນໂລກ ຈະຖວ່າເປັນການເປີດເຜີຍ ແບບອຸດສາຫະກໍາ:
1. ໄດູ້ຮັບການຈົດທະບຽນ;
2. ເຜີຍແຜ່ ຫຼ ສາມາດກວດຄົັ້ນແບບອຸດສາຫະກໍາດັື່ງກ່າວ;
3. ເຜີຍແຜ່ໃນ ວາລະສານ, ສື່ໂຄສະນາ-ການຕະຫຼາດ ຫຼ ບົດຂຽນຕ່າງໆ;
4. ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າຈາກ ແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼ ວັດຖຸທີື່ນໍາໃຊູ້ກັບແບບ
ດັື່ງກ່າວ ຫຼ ປະກອບມີແບບອຸດສາຫະກໍາດັື່ງກ່າວ.
ໃນກໍລະນີຍົກເວັ ັ້ນ, ການຕິດຕໍື່ພົວພັ ນ ຫຼ ການສົື່ງຂໍັ້ມ ນ ກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍ າ ຈະບໍື່ຖ ວ່ າ
ເປັນການເປີດເຜີຍຕໍື່ ສາທາລະນະຊົນ ຖ້າຫາກວ່າ ການຕິດຕໍື່ພົວພັນ ດັື່ງກ່າວ ແມ່ນການກະທໍາພາຍໃຕູ້
ຂໍສ
ັ້ ັນຍາ ຫຼ ຢ່ໃນເງື່ອນໄຂທີື່ບໍື່ມີເຈດຕະນາ ນໍາໄປສ່ການເປີດເຜີຍຂໍັ້ມນດັື່ງກ່າວຕໍື່ສາທາລະນະຊົນ. ການ
ຕິດຕໍື່ພົວພັນດັື່ງລຸ່ມນີັ້ ຈະບໍື່ຖວ່າ ເປັນການເປີດເຜີຍຕໍື່ສາທາລະນະຊົນ:
1. ພາຍໃຕູ້ ຂໍັ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບ ທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
2. ພາຍໃນ ອົງກອນ ຫຼ ວິສາຫະກິດ ທີື່ເປັນຜູ້ຖສິດ;
3. ພາຍໃນ ຄອບຄົວ, ວົງສາຄະນາຍາດ ຫຼ ບຸກຄົນຮູ້ຈັກທີື່ຖກແຕ່ງຕັັ້ງ;
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4. ຕໍື່ກັບທະນາຍຄວາມ ຫຼ ຕົວແທນ;
5. ຕໍື່ກັບຜູ້ທີື່ຈະໄດູ້ຮັບສິດຕໍື່ແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ບໍື່ທັນໄດູ້ນໍາໄປໃຊູ້ໃນທາງການຄ້າ.
ໃນກໍ ລ ະນີ ກົ ມ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ ຫາກມີ ຄ ວາມສົ ງ ໄສ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມໃໝ່ ຂ ອງແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ ສາມາດແຈູ້ງໃຫູ້ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເພ ື່ອແຈູ້ງໃຫູ້ ຜ ູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ
ແບບອຸດສາຫະກໍາ ສະໜອງຄໍາຊີັ້ແຈງ ເພ ື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບທຸກການເປີດເຜີຍ ຫຼ ການຕິດຕໍື່ພົວພັນ
ຕ່າງໆໄດູ້.
ສໍາລັບ ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ຮຽກຮ້ອງວັນບຸລິມະສິດ ພາຍໃຕູ້ສົນທິສັນຍາ
ສາກົນ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການກວດສອບຄວາມໃໝ່ ຂອງແບບອຸດສາ
ຫະກໍາ ໂດຍບໍື່ຂັດກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 19 ການປະເມີນວ່າ ເປັນສິົ່ງປະດັບ ຫື ລັກສະນະທາງດ້ານເຕັກນິກ
ແບບອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງເປັນສິື່ງປະດັບ ຊຶື່ງເຮັດໃຫູ້ວັດຖຸທີື່ນໍາໃຊູ້ກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼ ປະກອບມີ
ແບບອຸດສາຫະກໍາຢ່ນໍານັັ້ນ ມີຮບຊົງພາຍນອກທີື່ພິເສດ. ເງື່ອນໄຂຂອງການເປັນສິື່ງປະດັ ບ ຕ້ອງຖ ກປະ
ເມີນບົນພ ັ້ນຖານຮບຊົງພາຍນອກໂດຍລວມຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ ຮບຮ່າງ, ເສັັ້ນສາຍ,
ສີສັນ ຫຼ ອົງປະກອບອື່ນໆທີື່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນຮບຊົງພາຍນອກໂດຍລວມຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າວັດຖຸ ມີຮບຊົງພາຍນອກທີື່ ໂດດເດັື່ ນ, ແຕ່ອາດຈະບໍື່ ສາມາດເປັ ນສິື່ ງປະດັ ບໄດູ້ ຖ້າວ່າ
ຮບຊົງພາຍນອກດັື່ງກ່າວ ສະແດງອອກເຖິງ ລັກສະນະທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງການປະດິດສ້າງ. ກໍລະນີ ທີື່
ແບບອຸດສາຫະກໍາ ສະແດງອອກເຖິ ງລັ ກສະນະດັື່ ງກ່ າວ ຕ້ອງຖ ກປະຕິ ເສດການຈົ ດທະບຽນ ດັື່ງທີື່ໄດູ້
ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຂໍັ້ທີ 1 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 20 ການດັດແກູ້ຄາຮ້ອງ
ໃນໄລຍະການກວດສອບ ຜ ູ້ ຮ ້ ອ ງຂໍ ຈ ົ ດ ທະບຽນແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ສາມາດດັ ດ ແກູ້ ຄ ໍ າ ຮ້ ອ ງ
ໄດູ້ , ແຕ່ ຕ ້ ອງດໍ າ ເນີ ນ ການກ່ ອນໜ້ າ ການ ຈົ ດທະບຽນ, ສະຫຼ ະສິ ດ , ປະຕິ ເ ສດ ຫຼ ການສິ ັ້ ນສຸ ດການ
ພິຈາລະນາອື່ນຂອງຄໍາຮ້ອງດັື່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິ ນ
ທາງປັນຍາ ໂດຍບໍື່ຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຊຶື່ງການດັດແກູ້ ຄໍາຮ້ ອງນັັ້ ນ ຕ້ອງບໍື່ໃຫູ້ເພີື່ ມ
ແບບ, ໝວດຂອງປະເພດ ຫຼ ປ່ຽນແປງລັກສະນະຕົັ້ນຕໍຂອງແບບ ທີື່ຢ່ໃນສໍານວນຄໍາຮ້ອງເບັ້ອງຕົັ້ນ.
ມາດຕາ 21 ການແຍກຄາຮ້ອງ
ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາໃດໜຶື່ງ ສາມາດແຍກອອກເປັນສອງສະບັບ ຫຼ ຫຼາຍສະບັບ
ໄດູ້ ແຕ່ຕ້ອງດໍາເນີນກ່ອນໜ້າການ ຈົດທະບຽນ, ສະຫຼະສິດ, ປະຕິເສດ ຫຼ ການສິັ້ນສຸດການພິຈາລະນາອື່ນ
ຂອງຄໍາຮ້ອງດັື່ງກ່ າວ. ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ ຈົ ດທະບຽນທີື່ຖ ກແຍກອອກມານັ ັ້ນ ຕ້ອງອ້າງອີ ງໃສ່ ຄໍາ ຮ້ ອງ
ສະບັບເດີມ ທີື່ຍື່ນໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ລະບຸວ່າ ຄໍາຮ້ອງທີື່ຍື່ນມາໃໝ່ນັັ້ນ ໄດູ້ແຍກອອກມາຈາກຄໍາຮ້ອງ
ສະບັ ບເດີ ມ ໂດຍກໍ າ ນົ ດ ເລກທີ ແລະ ວັ ນທີ ຍ ື່ ນ ຄໍ າ ຮ້ ອງສະບັ ບເດີ ມ ໃສ່ ຄໍ າ ຮ້ ອງທີື່ ຍ ື່ ນມາໃໝ່ ແ ຕ່ລະ
ສະບັບ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະບັ ບເດີມນັັ້ນ ຕ້ອງມີການດັດແກູ້ ໂດຍຮັກສາໄວູ້ພຽງແຕ່ ໝວດຂອງປະເພດ
ແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ຍັງເຫຼ ອ. ຄໍາຮ້ອງທີື່ແຍກອອກມານັັ້ນ ຕ້ອງຍື່ນພ້ອມກັບຄໍາຮ້ອງສະບັບເດີມທີື່ຖກ
ດັດແກູ້ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ຄໍາຮ້ອງທີື່ຖກແຍກອອກມາແຕ່ລະສະບັບ ມີສິດໄດູ້ຮັບວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງຕາມຄໍາຮ້ອງສະບັບເດີມ ຊຶື່ງ
ຄໍາຮ້ອງທີື່ຖກແຍກອອກມາແຕ່ລະສະບັບ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
ມາດຕາ 22 ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ , ບັນທຶກຂໍັ້ມ ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງໃນປຶັ້ມ
8

ບັນທຶກການຈົດທະບຽນ ແລະ ລະບົບຖານຂໍັ້ມ ນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນເມ ື່ອສໍານວນຄໍ າຮ້ອງ
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂການຈົດທະບຽນ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ
ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ລວມທັງຄໍາຮ້ອງທີື່ຜ່ານຂະບວນການຄັດຄ້ານ ຫຼ ການພິຈາລະນາຂັັ້ນສຸດທ້າຍ
ແຕ່ການຄັດຄ້ານ ຫຼ ການພິຈາລະນາຂັັ້ນສຸດທ້າຍນັັ້ນບໍື່ເປັນຜົນ.
ມາດຕາ 23 ການເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ພາຍຫຼັງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາແລູ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຜົ ນຂອງການ
ຈົດທະບຽນດັື່ງກ່າວ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມທີື່ໄດູ້ກໍານົດ
ໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຜ ູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ສາມາດສະເໜີເຖິງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພ ື່ອ ໃຫູ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນຄນໃໝ່ ພ້ອມ
ດ້ວຍຂໍັ້ມ ນທີື່ຖ ກດັດແກູ້ ໂດຍບໍື່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ໃນກໍລະນີ ການເຜີຍແຜ່ຫາກມີຂໍັ້ຜິດພາດ ແລະ
ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ຄັັ້ງທໍາອິດ.

ໝວດທີ 3
ການດາເນີນການ ຫັງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 24 ການປ່ຽນແປງຂໍ້ມນ ຫັງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ເຈົ ັ້ າຂອງແບບອຸ ດສາຫະກໍ າ ສາມາດຍ ື່ ນຄໍ າຮ້ ອງຢ ່ ນໍ າພະແນກອຸ ດສາຫະກໍ າ ແລະ ການຄ້ າ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອປ່ຽນແປງຂໍັ້ມນ ກ່ຽວກັບ ຊ,ື່ ທີື່ຢ່, ຊື່ ແລະ ທີື່ຢ່ ຂອງເຈົັ້າຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼ ຜູ້ຕາງ
ໜ້າ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງບັນທຶກທຸກການປ່ຽນແປງລົງໃນຖານຂໍັ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາ
ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 25 ການຂສາເນົາໃບຢັໍ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ເຈົັ້າຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ສາມາດຂໍສໍາເນົາໃບຢັັ້ງຢນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ໄດູ້ ເພື່ອ
ນໍ າ ໃຊູ້ ເ ປັ ນ ຫຼ ັ ກ ຖານ ໃນການດໍ າ ເນີ ນຄະດີ ຢ ່ ສານປະຊາຊົ ນ , ການຈົ ດ ທະບຽນແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ຢ່
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຊູ້ແທນໃບຢັັ້ງຢນການຈົດທະບຽນ ຫຼ ຕໍື່ອາຍຸ ທີື່ເສຍຫາຍ ຫຼ ຊອກບໍື່ເຫັນ ຊຶື່ງເຈົັ້າ
ຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາທີື່ໄດູ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ່ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຢ່ນໍາພະ
ແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຫຼ ນະຄອນຫຼວງ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ມາດຕາ 26 ການດັດແກູ້ພາຍຫັງການຈົດທະບຽນ
ພາຍຫຼັງແບບອຸດສາຫະກໍາ ໄດູ້ຮັບການຈົດທະບຽນແລູ້ວ, ເຈົັ້າຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ສາມາດຍື່ນ
ຄໍາຮ້ອງຂໍດັດແກູ້ຂໍັ້ມນບາງສ່ວນຢ່ໃນເອກະສານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນສໍາລັບບາງລາຍການໃນໝວດ
ອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ທີ ື່ ໄ ດູ້ ຈ ົ ດ ທະບຽນ, ຂໍ ສ ະຫຼ ະ ສິ ດ ຕໍ ື່ ບ າງສ່ ວ ນຂອງແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ , ຂໍ ດ ັ ດ ແກູ້
ບາງຂໍັ້ຜິດພາດໃນສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຫຼ ດັດແກູ້ຕົວຢ່າງຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍຍື່ນຄໍາ
ຮ້ອງຢ່ນໍາພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ, ຊຶື່ງການ
ດັດແກູ້ດັື່ງກ່າວ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫູ້ດັດແກູ້ໄດູ້ພຽງເລັກນ້ອຍເທົື່ານັັ້ນ ໂດຍບໍື່ປ່ຽນແປງລັກສະນະຕົັ້ນຕໍ
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ຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ.
ໃນກໍລະນີ ການດັດແກູ້ໃບຢັັ້ງຢນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ມີຂໍັ້ຜິດພາດ ຊຶື່ງເກີດຈາກ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນຜູ້ຮ້ອງຂໍຈະບໍື່ໄດູ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ມນ
ກ່ຽວກັບການດັດແກູ້ດັື່ງກ່າວລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 27 ການຍົກເລີກແບບອຸດສາຫະກາ ອີງຕາມຂໍ້ມນທີົ່ບົ່ຖືກຕ້ອງ ຫື ເຮັດໃຫູ້ເຂົໍ້າໃຈຜິດ
ໃນກໍລະນີກົມຊັບສິນທາງປັນຍາເຫັນວ່າ ແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ໄດູ້ອອກໄປແລູ້ວນັັ້ນ ເປັນຂໍັ້ມ ນທີື່ບໍື່
ຖ ກຕ້ອງ ຫຼ ເຮັດໃຫູ້ເຂົັ້າໃຈຜິດຢ່ໃນສໍານວນຄໍາຮ້ອງ, ປິດບັງຂໍັ້ມນ ຫຼ ມີການກະທໍາໃດໜຶື່ງທີື່ລະເມີດ ຫຼ
ຂັດກັບ ນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ຊຶື່ງຖ້າຂໍັ້ມນດັື່ງກ່າວມີມນຄວາມຈິງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງດໍາເນີນ
ຂັັ້ນຕອນການຍົກເລີກທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ຕ້ອງແຈູ້ງໃຫູ້ເຈົັ້າຂອງ ແບບອຸດສາຫະກໍາຮັບຊາບ.
ຖ້າຫາກວ່າເຈົັ້າຂອງ ແບບອຸດສາຫະກໍາ ບໍື່ເຫັນດີຕໍື່ກັບແຈູ້ງການດັື່ງກ່າວ, ສາມາດສະເໜີຂໍພິຈາລະນາ
ທາງດ້ານບໍລິຫານຢ່ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ ສານປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 28 ອາຍຸການປົກປູ້ອງ
ແບບອຸດສາຫະກໍາ ມີອາຍຸການປົກປູ້ອງ 15 ປີ ນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ. ເພ ື່ອຮັກສາອາຍຸ
ການປົກປູ້ອງ ເຈົັ້າຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ລ່ວງໜ້າ ເທື່ອລະ 5 ປີ.
ສໍາລັບແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ໄດູ້ຈົດທະບຽນ ຫຼ ໄດູ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນກ່ອນທີື່ກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017 ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້ ນັ ັ້ນ
ອາຍຸການປົກປູ້ອງ ແມ່ນໃຫູ້ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນ ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ມາດຕາ 29 ການຮັກສາອາຍຸການປົກປູ້ອງ
ແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ໄດູ້ຈົດທະບຽນແລູ້ວ ແມ່ນມີອາຍຸການປົກປູ້ອງເບັ້ອງຕົັ້ນ 5 ປີ, ເພື່ອຮັກສາອາຍຸ
ການປົກປູ້ອງ ເຈົັ້າຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ສາມາດຂໍ ຮັກສາອາຍຸການປົກປູ້ອງໄດູ້ 2 ເທ ື່ອ, ເທ ື່ອລະ 5 ປີ
ໂດຍຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍ ື່ອາຍຸການປົກ ປູ້ອງ ຢ່ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າທໍາ ນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຊຶື່ງການຍື່ນຄໍາ ຮ້ ອງຂໍ ຕໍື່ ອາຍຸ ດັື່ ງກ່ າ ວ ຕ້ອງຍື່ນ ພາຍໃນ 6
ເດອນ ກ່ອນວັນສິັ້ນສຸດອາຍຸການປົກປູ້ອງ.
ໃນກໍ ລະນີ ການປົ ກ ປູ້ ອງແບບອຸ ດສາຫະກໍາ ຫາກໝົ ດອາຍຸ ແຕ່ ຍັ ງບໍ ື່ ທ ັ ນໄດູ້ຍ ື່ ນຄໍາ ຮ້ອງຂໍ ຕໍື່ອາຍຸ
ຜ ູ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸ ດສາຫະກໍາ ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍື່ອາຍຸການຈົດທະບຽນໄດູ້ ແຕ່ຕ້ອງຍື່ ນ
ພາຍໃນ 6 ເດ ອນ ນັ ບແຕ່ ວັ ນສິ ັ້ ນສຸ ດອາຍຸ ກ ານປົ ກ ປູ້ ອງດັ ື່ ງກ່ າວ ພ້ ອມທັ ງ ຈ່ າ ຍຄ່ າ ທໍ ານຽມ ແລະ ຄ່ າ
ບໍລິການສໍາລັບການຮັກສາອາຍຸການປົກປູ້ອງ ແຕ່ຕ້ອງໄດູ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄໝສໍາລັບຄວາມລ່າຊ້າດັື່ງກ່າວ.
ໃນກໍລະນີ ມັ້ສຸດທ້າຍຂອງອາຍຸການປົກປູ້ອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫາກແມ່ນວັນພັກທາງລັດຖະການ
ຫຼ ເປັນວັນທີື່ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບໍື່ເປີດຮັບຄໍາຮ້ ອງ, ວັນທີ
ຮັບຄໍາຮ້ອງຕ້ອງຕໍື່ເວລາອອກໄປຈົນເຖິງ ວັນລັດຖະການທໍາອິດຖັດໄປ.
ມາດຕາ 30 ການໂອນສິດ ແລະ ການບັນທຶກຂໍ້ມນການໂອນສິດ
ເຈົັ້າຂອງແບບອຸດສາຫະກໍາ ສາມາດໂອນສິດຂອງຕົນ ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ໂດຍເຮັດເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ ເຊັື່ນ: ການເຮັດສັນຍາ, ການສບທອດມນມໍລະດົກ ຫຼ ການໃຫູ້ເປັນຂອງຂວັນ.
ໃນກໍລະນີ ມີການໂອນສິດຕໍື່ແບບອຸ ດສາຫະກໍ າ ທີື່ໄດູ້ຮັບການຈົ ດທະບຽນ, ຜ ູ້ໂອນສິດ ຫຼ ຜ ູ້ຮັບ
ໂອນສິດ ຕ້ອງແຈູ້ງກ່ຽວກັບການໂອນສິດດັື່ງກ່າວຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຜ່ານພະແນກ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຊາບ ເພ ື່ອ ສົື່ງຕໍື່ໃຫູ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງ
ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
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ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈູ້ງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການໂອນສິດດັື່ງກ່າວ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫູ້ແກ່ຜູ້
ຮັບໂອນສິດ ແລະ ບັນທຶກການໂອນສິດເຂົັ້າໃນລະບົບຖານຂໍັ້ມນຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຖ້າຜທ
ູ້ ື່ີໄດູ້ຮັບໂອນສິດ ຫາກເປັນຜູ້ ແຈູ້ ງການ
ໂອນສິດ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງສົື່ງສໍາເນົາແຈູ້ງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໃບຢັັ້ງຢນການໂອນສິດ ດັື່ງກ່າວໃຫູ້ຜໂູ້ ອນສິດ.
ໃນກໍລະນີ ມີການໂອນກໍາມະສິດຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງກ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີື່ກໍານົດໄວູ້ໃນເອກະສານການໂອນສິດດັື່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີ ບໍື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ເປັນຢ່າງ
ອື່ນ, ການໂອນກໍາມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ໃຫູ້ຖວ່າແມ່ນການໂອນສິດທັງໝົດ ຕໍື່ແບບ
ອຸດສາຫະກໍາ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງດັື່ງກ່າວນັັ້ນ.
ໃນກໍລະນີ ຕ້ອງການຄວາມກະຈ່າງແຈູ້ງ ຫຼ ມີຄວາມສົງໄສ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດແຈູ້ງ ພະ
ແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອໃຫູ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່
ແຈູ້ງການໂອນສິດນັັ້ນສະໜອງຂໍັ້ມນ ຫຼ ເອກະສານເພີື່ມຕື່ມ.
ມາດຕາ 31 ການອະນຸຍາດນາໃຊູ້
ເຈົ ັ້ າ ຂອງສິ ດ ຕໍື່ ແ ບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ສາມາດອະນຸ ຍ າດໃຫູ້ ບ ຸ ກ ຄົ ນ ອ ື່ ນ ນໍ າ ໃຊູ້ ແ ບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ
ຂອງຕົນ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກສິດດັື່ງກ່າວ ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ຊຶື່ງສາມາດດໍາເນີ ນການ
ໂດຍການເຮັດສັນຍາການອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້ ແຕ່ບໍື່ຖເປັນການໂອນກໍາມະສິດແບບອຸດສາຫະກໍາ ຕາມທີື່ໄດູ້
ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຜ ູ້ອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້ ຫຼ ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບ
ອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້ ຕ້ອງແຈູ້ງຢ່ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພ ື່ອສົື່ງຕໍື່ກົມ
ຊັບສິນທາງປັນຍາຊາບຕາມຂັັ້ນຕອນດັື່ງທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ ມາດຕາ 30 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ໃນກໍລະນີ ມີການໂອນກໍາມະສິດ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ໄດູ້ຮັບການອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້ແບບອຸ ດສາຫະກໍາ
ໃຫູ້ຖ ວ່າການອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້ດັື່ງກ່າວ ຖ ກໂອນພ້ອມກັບການໂອນກໍາມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນນັັ້ນ ເວັັ້ນ
ເສຍແຕ່ ໄດູ້ ກ ໍ າ ນົ ດ ໄວູ້ ເ ປັ ນ ຢ່ າ ງອ ື່ ນ ຢ ່ ໃ ນສັ ນ ຍາການອະນຸ ຍ າດນໍ າ ໃຊູ້ ຫຼ ໃນເອກະສານການໂອນ
ກໍາມະສິດດັື່ງກ່າວ.
ໃນກໍລະນີ ມີການໂອນກໍາມະສິດ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ໄດູ້ຮັບການອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້ແບບອຸ ດສາຫະກໍາ
ດັື່ງກ່າວ, ສັນຍາການອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້ແບບອຸດສາຫະກໍາ ໃຫູ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ຈະບໍື່ຖ ວ່າເປັນໂມຄະ ເວັັ້ນ
ເສຍແຕ່ ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ເປັນຢ່າງອື່ນໃນສັນຍາການອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້.

ໝວດທີ 4
ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາແລະ ດາເນີນການອືົ່ນ
ມາດຕາ 32 ການເປັນຜຕ
ູ້ າງໜ້າໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ດາເນີນການ
ອືນ
ົ່
ບຸກຄົນທີື່ມີສິດຕາງໜ້າ ໃນການດໍາເນີນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ດໍາເນີນການອື່ນ
ມີດັື່ງນີັ້:
1. ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງທີື່ໄດູ້ຮ່ວມອອກແບບ ແລະ ຖກແຕ່ງຕັັ້ງໃຫູ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ໃນກໍລະນີອອກແບບ
ຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ. ໃບມອບສິດຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງໝົດທຸກຄົນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ມີບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ
ຫາກເສຍຊີວິດ;
2. ທະນາຍຄວາມ ທີື່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຢ່ ສປປ ລາວ;
3. ບໍລິສັດຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ;
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4. ພະນັກງານ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ;
5. ພົນລະເມອງລາວທີຜ
ື່ ຮ
ູ້ ້ອງຂໍຈົດທະບຽນວ່າຈ້າງ.
ສໍ າ ລັ ບ ຜ ູ້ ຮ ້ ອ ງຂໍ ຈ ົ ດ ທະບຽນແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ທີ ື່ ເ ປັ ນ ຄົ ນ ຕ່ າ ງປະເທດ ຕ້ ອ ງຍ ື່ ນ ຄໍ າ ຮ້ ອ ງຂໍ
ຈົ ດ ທະບຽນແບບອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ຜ່ າ ນບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ຜູ້ ຕ າງໜ້ າ ບໍ ລ ິ ກ ານຈົ ດ ທະບຽນຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ ຫຼ
ທະນາຍຄວາມທີື່ໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ເທົື່ານັັ້ນ.
ຜ ູ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນທີື່ໄດູ້ ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຕາມໃບມອບສິດ ທີື່ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຜຮ
ູ້ ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼ ຜູ້ມອບສິດ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະ
ຮັບຮູ້ເງື່ອນໄຂທີື່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນໃບມອບສິດ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເງື່ອນໄຂຂອງໃບມອບສິດ ຫາກຂັດກັບ ກົດ
ໝາຍ ຫຼ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 33 ການມອບສິດໃຫູ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ
ການມອບສິດໃຫູ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງກໍານົດດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
1. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ;
2. ສິດທີື່ຖກມອບໝາຍ ໃຫູ້ດໍາເນີນການໃດໜຶື່ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່ນໍາພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
3. ໄລຍະເວລາ (ຖ້າມີ).
4. ຜມ
ູ້ ອບສິດສາມາດຍົກເລີກໄດູ້ທຸກເວລາ ໂດຍບໍື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ສິດຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ໃນການໄດູ້
ຮັບຄ່າຕອບແທນຈາກການບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ທີເື່ ກີດຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕໍື່
ພົວພັນກັບພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ.
ໃບມອບສິດໜຶື່ງຕ້ອງນໍາໃຊູ້ສະເພາະແຕ່ຄໍາຮ້ອງດຽວເທົື່ານັັ້ນ.
ໃນກໍລະນີໃບມອບສິດບໍື່ໄດູ້ກໍານົດ ຂອບເຂດ ຫຼ ໄລຍະເວລາ ຂອງການເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າ ຫຼ ການດໍາ
ເນີນການອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃບມອບສິດດັື່ງກ່າວ ແລະ ອາຍຸຂອງໃບມອບສິດ ຖວ່າສິັ້ນສຸດລົ ງໃນເມື່ ອ
ທຸກບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງດັື່ງກ່າວ ຫຼ ການດໍາເນີນການອື່ນ ຫາກສໍາເລັດແລູ້ວ.
ໃນກໍລະນີ ຜອ
ູ້ ອກໃບມອບສິດເປັນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ, ໃບມອບສິດຕ້ອງໄດູ້ລົງລາຍເຊັນ
ໂດຍຜູ້ມີສິດອໍານາດຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ດັື່ງກ່າວ.
ໃນກໍລະນີ ຜ ູ້ອອກແບບຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ ຫາກມີຜ ູ້ໃດຜ ູ້ໜຶື່ງປະຕິເສດບໍື່ລົງລາຍເຊັນໃນໃບມອບ
ສິດ ຖວ່າໃບມອບສິດດັື່ງກ່າວ ບໍື່ມີຜົນບັງຄັບໃຊູ້.

ໝວດທີ 5
ການສ້າງສານວນເອກະສານຂຶໍ້ນໃໝ່
ມາດຕາ 34 ສານວນເອກະສານເສຍຫາຍ ຫື ຊອກບົ່ເຫັນ
ໃນກໍລະນີ ສໍານວນເອກະສານ ຫຼ ເອກະສານອື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈົດທະບຽນແບບອຸ ດສາຫະກໍາ
ຫາກເກີ ດມີ ການເສຍຫາຍ ຫຼ ຊອກບໍ ື່ ເຫັ ນ ກົ ມຊັ ບສິ ນທາງປັ ນຍາ ຕ້ ອງສ້ າງສໍ າເນົ າສໍ ານວນເອກະສານ
ດັື່ງກ່າວຂຶັ້ນມາໃໝ່.
ມາດຕາ 35 ການສ້າງສານວນເອກະສານຂືນ
ໍ້ ໃໝ່
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງສ້າງສໍາເນົາ ສໍານວນເອກະສານ ຫຼ ເອກະສານອື່ນໆທີື່ເສຍຫາຍ ຫຼ ຊອກ
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ບໍື່ເຫັນນັ ັ້ ນຂຶ ັ້ ນໃໝ່ ຖ້າສໍານວນເອກະສານ ຫຼ ເອກະສານອ ື່ ນໆທີື່ ພົ ວພັ ນເຖິ ງຄໍ າ ຮ້ ອງ ຫຼ ການດໍາ ເນີ ນ
ການອື່ນໆຫາກເສຍຫາຍ ຫຼ ຊອກບໍື່ເຫັນ.
ກົ ມ ຊັ ບສິ ນທາງປັ ນຍາ ຕ້ ອງແຈູ້ ງ ໃຫູ້ ຜ ູ້ ຍ ື່ ນຄໍ າ ຮ້ ອງ ຫຼ ເຈົ ັ້ າ ຂອງສໍ າ ນວນເອກະສານ ສົ ື່ ງສໍ າ ເນົ າ
ເອກະສານທີ ື່ກ່ຽ ວຂ້ ອງ ຫຼ ເອກະສານທີື່ ໄດູ້ຕິ ດຕໍ ື່ພ ົ ວພັ ນກັ ບກົມ ຊັ ບສິ ນທາງປັ ນຍາ ພ້ອມທັງ ຢັັ້ງຢນ
ຄວາມຖ ກຕ້ ອງ ແລະ ຄົ ບຖ້ ວນ ຂອງສໍ າ ເນົ າ ດັ ື່ ງກ່ າ ວ ລວມທັ ງເອກະສານ ຫຼ ສໍ າ ນວນເອກະສານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດູ້ຕິດຕໍື່ພົວພັນກັບ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ໝວດທີ 6
ອົງການຄຸູ້ມຄອງ ວຽກງານແບບອຸດສາຫະກາ
ມາດຕາ 36 ອົງການຄຸູ້ມຄອງ
ກົ ມ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ, ກະຊວງອ ດສາຫະກໍ າ ແລະ ການຄ້ າ ເປັ ນ ຜ ູ້ ຮ ັ ບ ຜິ ດ ຊອບພິ ຈ າລະນາ
ຄໍ າ ຮ້ ອງຂໍ ຈົ ດທະບຽນແບບອຸ ດສາຫະກໍ າ ແລະ ອອກໃບຢັ ັ້ ງຢ ນການຈົ ດທະບຽນແບບອຸ ດສາຫະກໍ າ
ຕາມເງື່ອນໄຂທີື່ກໍານົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜ ູ້ຮັບຜິດຊອບໃຫູ້ການບໍລິການ
ກ່ຽວກັບການຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ, ການຕໍື່ອາຍຸ, ປ່ຽນຊື່ ແລະ ທີື່ຢ່, ອະນຸຍາດນໍາ
ໃຊູ້ , ໂອນສິ ດ, ດັ ດແກູ້ ແລະ ການສະເໜີ ອ ື່ ນໆ ກ່ ຽ ວກັ ບ ແບບອຸ ດສາຫະກໍ າ ແລູ້ ວນໍ າ ສົ ື່ ງ ສໍ າ ນວນ
ເອກະສານດັື່ງກ່າວຕາມການແບ່ງຂັັ້ນຄຸູ້ມຄອງ.
ມາດຕາ 37 ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັື່ງນີັ້:
1. ເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ຕົກລົງ, ອອກຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ, ກ່ຽວກັບ ແບບອຸດສາຫະກໍາ;
2. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີກະຊວງ ເພື່ອອອກນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການໃນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ
ປົກປູ້ອງແບບອຸດສາຫະກໍາ;
3. ພິຈາລະນາ ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ, ຕໍື່ອາຍຸ, ປ່ຽນຊື່ ຫຼ ທີື່ຢ,່ ອະນຸຍາດນໍາໃຊູ້, ໂອນສິດ
ແລະ ການສະເໜີອື່ນ ກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ;
4. ບັນທຶກ ແລະ ເກັບຮັກສາ ຂໍັ້ມນ ກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ;
5. ຈົດທະບຽນ, ແຈູ້ງປະຕິເສດ, ຍົກເລີກ ຫຼ ລົບລ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ
ແບບອຸດສາຫະກໍາ;
6. ໃຫູ້ບໍລິການ ການກວດຄົັ້ນແບບອຸດສາຫະກໍາໃນລະບົບຖານຂໍັ້ມນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງກົມ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ;
7. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ຄໍາຊີັ້ແຈງຕໍື່ການແຈູ້ງປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາ
ຫະກໍາ;
8. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົື່ງເສີມ ວຽກງານການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ;
9. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີອ
ື່ ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.
ມາດຕາ 38 ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ຂອງ ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັື່ງນີັ້:
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1. ຮັບ ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາສະເໜີອື່ນ ກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກໍາ, ກວດຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບ
ຖ້ວນ ຂອງສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ ຕາມເງື່ອນໄຂຕໍື່າສຸດ;
2. ນໍາສົື່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃຫູ້ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
3. ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫູ້ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມອງ, ເທດສະບານ
ແລະ ນະຄອນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
4. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົື່ງເສີມວຽກງານການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ;
5. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີອ
ື່ ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 39 ການຈັດຕັງໍ້ ປະຕິບດ
ັ
ມອບໃຫູ້ ກົ ມ ຊັ ບສິ ນທາງປັ ນຍາ, ພະແນກອຸ ດສາຫະກໍ າ ແລະ ການຄ້ າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວ ງ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 40 ຜົນສັກສິດ
ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ, ໄດູ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ
ໃຫູ້ມີຜົນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ວັນທີ...........
ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ປ່ຽນແທນ ຂໍັ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກໍາ, ສະບັບເລກທີ 0035/ກວຕ, ລົງ
ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2021.
ລັດຖະມົນຕີ
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