ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ

/ອຄ

ນະຄອນວຽງຈັນ, ວັນທີ
(ຮ່າງ)
ຂຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງ
ວ່າດ້ວຍສິດທິບດ
ັ ແລະ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
-

ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15
ພະຈິກ 2017;

-

ອີງຕາມ ດໍາລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 604/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021;

-

ອີງຕາມ ໜັງສສະເໜີ ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ ……/ອຄ.ກຊປ, ລົງວັນທີ …
ພຶດສະພາ 2022.

ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ກໍານົດຫັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສິດທິບັດ
ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ເປັນຕົັ້ນ ການອອກ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ, ການດໍາເນີນການຫັງການອອກ ສິດທິ
ບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ, ການເປັນຜ້ຕາງໜ້າ ແລະ ອົງການຄຸມ
້ ຄອງ ວຽກງານ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ
ເພື່ອແນໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ
ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ.
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ມາດຕາ 2 ສິດທິບດ
ັ ແລະ ອະນຸສິດທິບດ
ັ
ສິດທິບັດ ແມ່ນເອກະສານຢັັ້ງຢືນທີື່ເປັນທາງການຈາກການຈັດຕັັ້ງລັດ ເພື່ອປົກປ້ອງການປະດິດສ້າງທີື່ ໃ
ໝ່, ມີຂັັ້ນຕອນການປະດິດສ້າງທີື່ສງຂຶັ້ນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົັ້າສ່ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາໄດ້ ຊຶື່ງການປະດິດ
ສ້າງ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ວິທີການທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອສ້າງ ຜະລິດຕະພັນ ຫ ກໍາມະວິທີການຜະລິດໃໝ່ ໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໃດໜຶື່ງ.
ອະນຸສິດທິບັດ ແມ່ນເອກະສານຢັັ້ງຢືນທີື່ເປັນທາງການຈາກການຈັດຕັັ້ງລັດ ເພື່ອປົກປ້ອງສິື່ງປະດິດ ຊຶື່ງສິື່ງ
ປະດິດ ແມ່ນຜົນງານການປະດິດໃໝ່ ທີື່ໄດ້ຈາກການປັບປຸງທາງດ້ານເຕັກນິກ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີື່ບໍ່ສງ
ຄການປະດິດສ້າງ ເພື່ອປັບປຸງ ຜະລິດຕະພັນ ຫ ກໍາມະວິທີການຜະລິດໃໝ່.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບທີື່ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ຜຮ
້ ້ອງຂ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິ
ບັດ, ຮັກສາອາຍຸການ, ປູ່ຽນຊື່ ແລະ/ຫ ທີື່ຢູ່, ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້, ໂອນສິດ, ດັດແກ້ ແລະ ການສະເໜີອື່ນໆ
ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ; ຫ ຜ້ສບທອດຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ;
2. ຄໍາຮ້ອງ ໝາຍເຖິງ ສໍານວນເອກະສານກ່ຽວກັບການ ຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ, ຮັກສາອາຍຸການ
, ປູ່ຽນຊື່ ແລະ/ຫ ທີື່ຢູ່, ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້, ໂອນສິດ, ດັດແກ້ ແລະ ການສະເໜີອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ
ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ;
3. ໝວດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດໝວດຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມການຈັດໝວດສິດທິບັດສາກົນ
(International Patent Classification) ສໍາລັບການອອກ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ;
4. ນັກປະດິດສ້າງ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫ ກຸ່ມຄົນ ທີື່ຮ່ວມກັນ ສ້າງ ຫ ຄົັ້ນພົບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ;
5. ການແຍກຄໍາຮ້ອງ ໝາຍເຖິງ ການແຍກຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດດຽວ ອອກເປັນ ສອງ ຫ
ຫາຍສະບັບ ໂດຍຜ້ຮ້ອງຂ ຊຶື່ງແຕ່ລະຄໍາຮ້ອງທີື່ໄດ້ແຍກມານັັ້ນ ຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງ
ປະດິດ ທີື່ຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງຕົັ້ນສະບັບ;
6. ຜ້ຖສິດ ຫ ເຈົາັ້ ຂອງສິດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ມີສິດຕາມກົດໝາຍຕໍ່ກັບ ສິດທິ
ບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ຜ້ໄດ້ຮັບມອບສິດ ຫ ຜ້ສບທອດຜົນປະໂຫຍດຈາກບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ;
7. ໃບມອບສິດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊຶື່ງເຈົັ້າຂອງສິດໄດ້ມອບສິດຂອງຕົນໃຫ້
ບຸກຄົນໜຶື່ງ ຫ ຫາຍຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ;
8. ຜມ
້ ອບສິດ ໝາຍເຖິງ ຜ້ຖສິດ ຫ ເຈົັ້າຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ມອບສິດຂອງຕົນໃຫ້ ບຸກຄົນ
ໜຶື່ງ ຫ ຫາຍຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ;
9. ຜ້ຕາງໜ້າ ໝາຍເຖິງ ທະນາຍຄວາມ ຫ ຕົວແທນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົັ້າຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງ
2

ປະດິດ ໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ດໍາເນີນການອື່ນ ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
10. ວັນບລິມະສິດ ໝາຍເຖິງ ວັນທີື່ຜ້ຮ້ອງຂໄດ້ຍື່ນຂຈົດທະບຽນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຢູ່ສໍານັກງານອື່ນ ຫ ຢູ່ ສປປ
ລາວ ຊຶື່ງມີຜົນໃຊ້ໄດ້ກ່ອນໜ້ານີັ້.

ໝວດທີ 2
ການຂຮັບສິດທິບດ
ັ ແລະ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ມາດຕາ 4 ເງອ
ື່ ນໄຂທີສ
ື່ າມາດໄດ້ຮບ
ັ ໃບຢັງັ້ ຢືນການອອກ ສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ການປະດິດສ້າງທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນສິດທິບັດ ຕ້ອງມີເງອ
ື່ ນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ຕ້ອງແມ່ນການປະດິດສ້າງໃໝ່ ທີື່ບ ໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ບ ໍ່ເຄີຍຖ ກເປີດເຜີຍ ສ ່ສາທາລະນະຊົນ ດ້ວຍ
ວາລະສານ ຫ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ຫ ດ້ວຍຮບການອື່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫ ແຫ່ງໃດໜຶື່ງໃນໂລກ
ກ່ອນວັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນການປະດິດສ້າງ ຫ ວັນບລິມະສິດ ;
2. ຕ້ອງມີຂັັ້ນຕອນການປະດິດສ້າງທີື່ສງຂຶັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ການປະດິດສ້າງທີື່ມີມາກ່ອນແລ້ວ;
3. ຕ້ອງນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກໍາ , ຫັດຖະກໍາ, ກະສິກໍາ, ການປະມົງ, ການຄ້າ,
ການບລິການ ແລະ ອື່ນໆ.
ສິື່ງປະດິດທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ຕ້ອງແມ່ນສິື່ງປະດິດໃໝ່ ຊຶື່ງຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ ເປັນທີື່ຮ້ຈັກ ຫ ຖກນໍາໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃນ ໜຶື່ງປີ
ກ່ອນວັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂຮັບອະນຸສິດທິບັດ;
2. ຕ້ອງມີການປັບປຸງເຕັກນິກໃໝ່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັັ້ນຕອນການສ້າງສິື່ງປະດິດ ຊຶື່ງມີຂັັ້ນຕອນງ່າຍກວ່າ
ຂັັ້ນຕອນການປະດິດສ້າງນັັ້ນ;
3. ຕ້ອງນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກໍາ, ຫັດຖະກໍາ, ກະສິກໍາ, ການປະມົງ, ການຄ້າ,
ການບລິການ ແລະ ອື່ນໆ.
ສໍາລັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນ ມາດຕາ 21 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 5 ຂັນ
ັ້ ຕອນການຍນ
ື່ ຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບດ
ັ ແລະ ອະນຸສິດທິບດ
ັ
ຜຮ
້ ້ອງຂ ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ຂຕໍ່ເວລາ ຢູ່ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫ
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ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ

ຕາມແບບພິມຂອງກົມ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕໍໍ່າສຸດ

ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ

ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:
1. ຮັບ ຄໍາ ຮ້ອງ, ໃຫ້ເ ລກທີ ແລະ ວັນທີຍ ື່ນຄໍາ ຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບຮັບ ເງິນ ໃນກ ລະນີຄ ໍາ ຮ້ອງຫາກ
ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຕໍໍ່າສຸດ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
2. ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານເພີື່ມເຕີມ ຫ ດັດແກ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 6 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່
ວັນອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ; ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ, ໃຫ້ຖວ່າສະຫະສິດ;
3. ໃນກ ລະນີ ຜ ້ຮ້ອງຂ ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາຍໃນກໍາ ນົດເວລາ
ດັົ່ງກ່າວ, ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດຊາບວ່າ ຄໍາຮ້ອງດັົ່ງ
ກ່າວຈະບໍ່ຖກພິຈາລະນາ ແລະ ຖວ່າສະຫະສິດ;
4. ໃນກລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫາກມີຈຸດປະສົງຂຖອນຄໍາຮ້ອງ ຫ ຄໍາຮ້ອງຖກ
ສະຫະສິດ ຫ ຖກປະຕິເສດ ຈະບໍ່ມີການສົົ່ງຄນຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການທີື່ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ;
5. ໃນກລະນີ ວັນສຸດທ້າຍຂອງວັນບຸລິມະສິດ ແມ່ນວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫ ເປັນວັນທີື່ກົມ ບໍ່ເປີດ
ຮັບຄໍາຮ້ອງ, ກົມຕ້ອງຕໍ່ໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວອອກໄປ ຈົນເຖິງວັນລັດຖະການທໍາອິດຖັດໄປ. ໃນກລະ
ນີ ຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ໄດ້ລະບຸວັນບລິມະສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ
29 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊຶື່ງມີໄລຍະເວລາຂຮັບວັນບລິມະສິດ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງທີື່
ຍື່ນຜ່ານ ສົນທິສັນຍາປາຣີ (Paris Convention) ແມ່ນ 12 ເດອນ ແລະ ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງທີື່ຍື່ນຜ່ານ
ສົນທິສັນຍາການຮ່ວມມສິດທິບັດ (Patent Cooperation Treaty) ແມ່ນ 30 ເດອນ ນັບແຕ່ວັນ
ທີື່ໄດ້ຮັບວັນບລິມະສິດເປັນຕົັ້ນໄປ.
ມາດຕາ 6 ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ປະກອບມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
2. ໃບມອບສິດ ໃນກລະນີຍື່ນຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າ;
3. ໜັງສຢັັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບການຖສິດຂອງຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ (Letter of
Assignment) ໃນກລະນີຜຮ
້ ້ອງຂທີື່ບໍ່ແມ່ນ ຜ້ປະດິດສ້າງເອງ;
4. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ເຊິື່ງຕ້ອງປະກອບລວມມີ ຂໍ້
ຮຽກຮ້ອງສິດ (Claims), ຮບແຕ້ມ (ຖ້າມີ) ແລະ ບົດສັງເຂບ (Abstract);
5. ໃບຮັບເງິນ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ສໍາລັບສໍາເນົາ ຫ ເອກະສານຢັັ້ງຢືນວັນບລິມະສິດ (ຖ້າມີ) ແລະ ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸ
ສິດທິບັດ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອື່ນໆ ທີື່ຍື່ນເປັນພາສາອັງກິດ ຕ້ອງແປເປັນພາສາລາວ (ຍົກເວັັ້ນ ຊື່, ທີື່ຢູ່ ຂອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄໍາສັບທາງດ້ານວິຊາການ) ພາຍໃນ 90 ວັນ ຫງັ ຈາກທີື່ໄດ້ຍື່ນຄໍາ
ຮ້ອງ ຊຶື່ງການແປດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຈາກບລິສດ
ັ ແປພາສາ. ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ
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ຄໍາຮ້ອງຈະບໍ່ຖກນໍາມາພິຈາລະນາ ແລະ ຖວ່າສະຫະສິດ.
ມາດຕາ 7 ເງອ
ື່ ນໄຂຕໍາໍ່ ສຸດໃນການໄດ້ຮບ
ັ ວັນທີຍນ
ື່ ຄໍາຮ້ອງ
ຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່ຈະໄດ້ຮັບວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຕໍໍ່າສຸດ ຕ້ອງປະກອບ
ດ້ວຍເອກະສານຢູ່າງໜ້ອຍທີື່ສດ
ຸ ຕາມທີໄື່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1, 4 ແລະ 5 ຂອງມາດຕາ 6 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ນີ,ັ້ ພ້ອມທັງ ການລະບຸໝວດທີື່ຂການປົກປ້ອງດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມການຈັດໝວດສິດທິບັດສາກົນ.
ມາດຕາ 8 ອົງປະກອບຂອງບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິງື່ ປະດິດ
ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມນຕ່າງໆ ຕາມລໍາດັບ ດັົ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:
1. ຫົວຂໍ້ຂອງການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ;
2. ຂົງເຂດກ່ຽວກັບການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ;
3. ຄວາມເປັນມາຂອງການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ;
4. ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ;
5. ການສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ;
6. ການອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
7. ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນ ມາດຕາ 10 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
8. ຮບແຕ້ມ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນ ມາດຕາ 11 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
9. ການອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນ ມາດຕາ 12 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
10. ເອກະສານອື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ).
ຫົວຂໍ້ຂອງການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຕ້ອງລະບຸປະເພດຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດນັັ້ນ ເຊັົ່ນ:
ອົງປະກອບຂອງທາດເຄມີ, ເຄອ
ື່ ງກົນຈັກ, ຜະລິດຕະພັນ ຫ ຂະບວນການທາງເຄມີ ຫ ການລວມເຂົັ້າກັນຂອງ
ປະເພດຕ່າງໆ. ຫົວຂຂ
ໍ້ ອງການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຕ້ອງ ສັັ້ນ, ກະທັດຮັດ ແລະ ອະທິບາຍລັກສະນະໂດຍ
ຫຍໍ້ຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ.
ຄວາມເປັນມາຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຕ້ອງອະທິບາຍບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທີື່ຈະຖກ ແກ້
ໄຂ ຫ ປັບປຸງ ສິື່ງທີື່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ພ້ອມກັບການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການ
ຄົັ້ນຄວ້າອື່ນໆ ທີື່ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ການອະທິບາຍດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເຕັກໂນໂລຊີທີື່ມຢ
ີ ູ່ໃນປະຈຸ
ບັນ. ໃນກລະນີທີື່ ຄໍາອະທິບາຍໄດ້ອ້າງອີງເຖິງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຫ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່
ໄດ້ຖກພິມເຜີຍແຜ່ສ່ສາທາລະນະ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລະບຸກ່ຽວກັບຂໍ້ມນດັົ່ງກ່າວ.
ການສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຕ້ອງອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກຽ່ ວກັບປະເພດຂອງ ການ
ປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ, ຂົງເຂດເຕັກໂນໄລຊີ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກທີື່ຈະ ແກ້ໄຂ ຫ ປັບປຸງ.
ມາດຕາ 9 ການອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິງື່ ປະດິດ
ການອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ແລະ ສິື່ງປະດິດ ຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນທີື່ອະທິບາຍ
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ກ່ຽວກັບ ສິື່ງທີື່ສ້າງຂຶັ້ນ ລວມທັງວິທີການ ແລະ ຂະບວນການຂອງ ການສ້າງ ຫ ການນໍາໃຊ້ ການປະດິດສ້າງ
ຫ ສິື່ງປະດິດນັັ້ນ. ການອະທິບາຍ ຕ້ອງມີເນອ
ັ້ ໃນທີື່ ຄົບຖ້ວນ, ລະອຽດ, ຮັດກຸມ ແລະ ຖກຕ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ບຸກ
ຄົນທີື່ມີຄວາມຮ້ທວ
ົົ່ ໄປ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຫ ຂົງເຂດທີື່
ໃກ້ຄຽງກັນ ສາມາດສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດດັົ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການ ຄົັ້ນຄວ້າ ຫ
ທົດລອງເພີື່ມເຕີມ.
ການອະທິບາຍ ຕ້ອງກໍານົດຂອບເຂດຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ ອະທິບາຍຢູ່າງ
ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ ຂະບວນການ, ເຄື່ອງຈັກ, ການຜະລິດ, ອົງປະກອບຂອງທາດ ຫ ການປັບປຸງ ທີື່ໄດ້ຄົັ້ນພົບ
ເຊັົ່ນ: ຮບແບບ ຫ ຫັກການ ໃນການເຮັດວຽກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດດັົ່ງກ່າວ.
ໃນກລະນີທີື່ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ແມ່ນການປັບປຸງ ການອະທິບາຍຕ້ອງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນສະເພາະ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງ ແລະ ຈໍາກັດສະເພາະການປັບປຸງ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆ ຊຶື່ງເປັນປະໂຫຍດ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ.
ໃນກລະນີ ທີື່ມີຫາຍກວ່າໜຶງື່ ວິທີໃນການສ້າງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຕ້ອງເປີດເຜີຍ ດ້ວຍການລະ
ບຸວິທີທີື່ດທ
ີ ີື່ສຸດເພື່ອ ສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດນັັ້ນ.
ການອະທິບາຍ ຕ້ອງອະທິບາຍ ຮບແຕ້ມຕ່າງໆ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ.
ມາດຕາ 10 ຂຮ
ໍ້ ຽກຮ້ອງສິດ
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ແມ່ນການກໍານົດຂອບເຂດສິດ ທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຜ້ຮ້ອງຂ ຕໍ່ກັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸ
ສິດທິບັດ ຊຶື່ງຕ້ອງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຢູ່າງ ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ເຖິງປະເດັນທີື່ຜຮ
້ ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ
ອະນຸສິດທິບັດ ເຫັນວ່າເປັນ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດຂອງຕົນ. ໃນກລະນີການຮຽກຮ້ອງສິດ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ
ຫ ຜິດພາດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແຕ່ຜ້ຮ້ອງຂສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຄນໃໝ່ໄດ້ ແລະ ໃນບາງກລະນີ ກໍ່ອາດ
ເຮັດໃຫ້ສນເສຍສິດທີື່ຈະໄດ້ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ບາງສ່ວນ ຫ ທັງໝົດ.
ຄໍາສັບ ທີື່ນໍາໃຊ້ໃນຂຮ
ໍ້ ຽກຮ້ອງສິດ ຕ້ອງມີຢູ່ໃນບົດອະທິບາຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດອ້າງອີງຄວາມໝາຍຂອງຄໍາ
ສັບດັົ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ສາມາດລະບຸໄດ້ ໜຶື່ງ ຫ ຫາຍຂໍ້ ຊຶື່ງແຕ່ລະຂໍ້ຕ້ອງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫາຍທີື່ສຸດ. ຖ້າ
ຫາກວ່າມີຫາຍຂໍ້ ຕ້ອງໃສ່ເລກທີຕາມລໍາດັບ. ໃນກລະນີ ທີື່ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດມີຫາຍ ອົງປະກອບ ຫ ຂັັ້ນຕອນ
ຕ້ອງແຍກແຕ່ລະ ອົງປະກອບ ຫ ຂັັ້ນຕອນນັັ້ນ ອອກເປັນແຖວໂດຍການຍໍ້ໜ້າ.
ຄໍາຮ້ອງໜຶື່ງ ສາມາດລະບຸຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດໃນຮບແບບທີື່ ເປັນເອກະລາດໄດ້ສາມຂໍ້ ແລະ ບໍ່ເປັນເອກະລາດ
ໄດ້ເຖິງສິບຫ້າຂໍ້.
ໃນກລະນີ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທີື່ເປັນເອກະລາດ, ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຮຽກ ຮ້ອງ
ສິດອື່ນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄໍານໍາໜ້າທີື່ບົົ່ງບອກວ່າແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການຮຽກຮ້ອງສິດ. ໃນກລະນີທີື່ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງ
ປະດິດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງ, ຄໍານໍາໜ້າສາມາດປະກອບດ້ວຍຄໍາອະທິບາຍໂດຍລວມ ທີື່ເຮັດໃຫ້
ເຂົັ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບ ຫ ຂັັ້ນຕອນທັງໝົດ ທີື່ຢູ່ໃນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດດັົ່ງກ່າວ;
2. ຄໍາສັບທີື່ລະບຸເຖິງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິງື່ ປະດິດ. ສໍາລັບການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງ
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ປະດິດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດສາມາດລວມມີຄໍາສັບ ເຊັົ່ນ: “ຊຶື່ງການປັບປຸງປະ
ກອບດ້ວຍ”;
3. ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ ເຄື່ອງກົນຈັກ ຫ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ຂັັ້ນຕອນໃນຂະບວນ
ການ ຫ ສ່ວນປະກອບຂອງທາດປະສົມທີື່ເປັນເຄມີ ຫ ວັດສະດຸຊີວະພາບ ພ້ອມທັງ ອະທິບາຍກ່ຽວ
ກັບລັກສະນະການພົວພັນຂອງອົງປະກອບດັົ່ງກ່າວ. ໃນກລະນີທີື່ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດຕ້ອງລະບຸ ອົງປະກອບ, ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ທີື່ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຖວ່າເປັນພາກສ່ວນໜຶື່ງຂອງການປະດິດ
ສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ເປັນສິື່ງໃໝ່ ຫ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
ໃນກລະນີ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທີື່ບໍ່ເປັນເອກະລາດ, ຕ້ອງອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດອື່ນ ທີື່ຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະບັບ
ດຽວກັນ ຊຶື່ງເປັນການກໍານົດຂອບເຂດສິດທັງໝົດ ຂອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ.
ໃນກລະນີ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດມີຫາຍກວ່າໜຶື່ງຂໍ້, ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທີື່ມີການກໍານົດຂອບເຂດໜ້ອຍທີສ
ື່ ຸດ ຕ້ອງ
ເປັນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ໃນລໍາດັບທີ 1 ຫ ເປັນຂໍ້ທໍາອິດ ແລະ ຕ້ອງຈັດລຽງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທີື່ບເໍ່ ປັນເອກະລາດ ເຂົັ້າ
ເປັນກຸ່ມນໍາກັນ.
ການຂຽນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ຕ້ອງມີລັກສະນະທີເື່ ປັນການຮຽກຮ້ອງ ເຊັົ່ນ: “ຂ້າພະເຈົັ້າຂຮຽກຮ້ອງ...” ຫ
“ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ຮຽກຮ້ອງມີດັົ່ງຕໍ່ໄປນີັ້...”.
ມາດຕາ 11 ຮບແຕ້ມ
ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງສະໜອງຮບແຕ້ມທີເື່ ຫັນວ່າຈໍາເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດນັັ້ນ. ນອກຈາກຮບແຕ້ມຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ
ສິື່ງປະດິດ ຫ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶື່ງແລ້ວ, ຕ້ອງມີຮບຂອງພາກສ່ວນອື່ນລວມຢູ່ນໍາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ການປະ
ດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ເຊັົ່ນ: ຜັງວົງຈອນລວມຂອງການປະດິດສ້າງທາງດ້ານໄຟຟ້າ, ຮບແຕ້ມໂຄງສ້າງທາງເຄມີ
ຂອງສ່ວນປະກອບທາງເຄມີສາດ, ພາບກຣາຟິກຕ່າງໆຂອງຜົນ ຫ ຕົວວັດແທກໃນການປະຕິບັດການຂອງ
ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ. ຮບແຕ້ມ ຕ້ອງແຕ້ມຕາມຫັກການຂອງການແຕ້ມຮບ ທີື່ນາໍ ໃຊ້ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ
ເຊັົ່ນ: ເຄມີສາດ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງກົນຈັກ ຫ ເຕັກໂນໂລຊີທາງຊີວະວິທະຍາ.
ການເລອກຮບແຕ້ມ ຕ້ອງອີງຕາມລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ແລະ ຕ້ອງປະ
ກອບດ້ວຍຫາຍມຸມເທົົ່າທີື່ຈໍາເປັນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ດັົ່ງລຸ່ມ
ນີັ້:
1. ມຸມໃນຮບແບບຂະຫຍາຍ ທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມສໍາພັນ ຫ ລໍາດັບ ຂອງສິັ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຊຶື່ງບາງ
ຈຸດຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍຂະໜາດໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶັ້ນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງຜັງທັງໝົດ ທີື່ປະ
ກອບມີຮບຂະຫຍາຍຂອງສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນຕໍາແໜ່ງຂອງພາກສ່ວນນັັ້ນ;
2. ຮບໜ້າຕັດ ໃນມຸມ ທາງຂວາງ ແລະ ທາງຍາວ ຕ້ອງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນ ລັກສະນະຂອງສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ
ຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ.
ໃນກລະນີມີຫາຍຮບແຕ້ມ ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ ແຕ່ລະມຸມຂອງຮບແຕ້ມ ແລະ ຕ້ອງລະບຸຕົວເລກ
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ໃສ່ແຕ່ລະຈຸດ ເພື່ອອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ.
ຮບແຕ້ມຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປັບປຸງ ແລະ ຄວາມສໍາພັນກັນ ລະຫວ່າງ ການປັບປຸງ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີທີື່ມີຢແ
ູ່ ລ້ວ ໃນກລະນີທີື່ເນັ້ອໃນຂອງຄໍາຮ້ອງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ.
ມາດຕາ 12 ການອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບ
ການອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບ ແມ່ນບົດສັງເຂບ ຊຶື່ງຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ມນທາງດ້ານເຕັກນິກ ທີື່ມີຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເຂົັ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງຜ້ປະດິດສ້າງ ຈາກ
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແຕ່ບໍ່ຖວ່າ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນ ຫ ເປັນການກໍານົດ
ຂອບເຂດສິດທີຈ
ື່ ະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.
ມາດຕາ 13 ການຈັດໝວດສາກົນກ່ຽວກັບ ສິດທິບດ
ັ ແລະ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງລະບຸໝວດ ຕາມການຈັດໝວດສິດທິບັດສາກົນ
(International Patent Classification) ທີື່ກໍາລັງນໍາໃຊ້ໃນເວລາຍື່ນຄໍາຮ້ອງ.
ໃນກລະນີ ການຈັດໝວດສາກົນ ຫາກມີການປູ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງ,
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຊາບ ເພື່ອດັດແກ້ຄໍາຮ້ອງ ໂດຍລະບຸໝວດໃຫ້ຖກຕ້ອງ.
ມາດຕາ 14 ຫກ
ັ ການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັກການ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນ ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ໃນກລະນີ ມີການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ
ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫາຍສະບັບ ພາຍໃນໄລຍະດຽວກັນ ທີື່ເປັນ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດດຽວກັນ ຫ ຄ້າຍຄ
ກັນນັັ້ນ ໃຫ້ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງທີື່ມີວັນບລິມະສິດກ່ອນ. ໃນກລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ດໍາເນີນຕາມຂັັ້ນ
ຕອນການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງແລ້ວ ໃຫ້ຈົດທະບຽນຄໍາຮ້ອງທີໄື່ ດ້ຮັບວັນບລິມະສິດກ່ອນ, ພ້ອມທັງອອກໜັງສ
ແຈ້ງປະຕິເສດ ຄໍາຮ້ອງທີື່ໄດ້ຮັບວັນບລິມະສິດຕາມຫັງ. ໃນກລະນີ ການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງທີື່ໄດ້ຮັບວັນບລິມະ
ສິດຕາມຫັງນັັ້ນ ຫາກສໍາເລັດກ່ອນ ແລະ ຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ມີເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງໂຈະການພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວນັັ້ນໄວ້ກ່ອນ ຈົນກວ່າການພິຈາລະ ນາຄໍາຮ້ອງທີື່ໄດ້
ຮັບວັນບລິມະສິດກ່ອນນັັ້ນ ຈະສິັ້ນສຸດລົງ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະບໍ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ນັັ້ນ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ
ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ , ແຕ່ຜ ້ຮ້ອງຂ ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສາມາດຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂຄົັ້ນຫາ ສິດທິບັດ ຫ
ອະນຸສິດທິບັດ ໃນຖານຂໍ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ນໍາກົມ ເພື່ອໃຫ້ຮ້ວ່າ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ
ທີື່ຂ ຄົັ້ນຫານັັ້ນ ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ຫ ບໍ່ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ ຫ ສາມາດຄົັ້ນຫາຂ ໍ້ມນດັົ່ງກ່າວໄດ້ທີື່
ລະບົບບລິການຂໍ້ມນຂ່າວສານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຜົນຂອງການຄົັ້ນຫາ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ເປັນພຽງແຕ່ການກວດຄົັ້ນຫາຂໍ້ມນ ກ່ຽວກັບສິດທິ
ບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນເບັ້ອງຕົັ້ນເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ບໍ່ໝາຍວ່າ ການ
8

ປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດດັົ່ງກ່າວ ຈະສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້ ເພາະຍັງຕ້ອງມີການກວດເນັ້ອໃນ ຕື່ມອີກ.
ມາດຕາ 15 ການກວດສອບເບອ
ັ້ ງຕົນ
ັ້
ພາຍຫັງໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງດໍາເນີນການ
ກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງສໍານວນຄໍາຮ້ອງ
ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 31 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ມາດຕາ 4, 6, 8 ຫາ 13
ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນ 10 ວັນ ນັບແຕ່ວັນຮັບສໍານວນຄໍາ
ຮ້ອງຄົບຖ້ວນເປັນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກລະນີ ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຫາກ ບໍ່ຖກຕ້ອງ ຫ ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມເງື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 8
ຫາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜຮ
້ ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ
ສະໜອງເອກະສານ ຫ ດັດແກ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຮັບສໍາ
ນວນຄໍາຮ້ອງ. ຜຮ
້ ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານ ຫ ດັດແກ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ເງື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ. ໃນກລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ
ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາຍໃນກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງ
ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ແຈ້ງຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ຜ້ກ່ຽວຊາບວ່າ ຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ຖກ
ພິຈາລະນາ ແລະ ຖວ່າສະຫະສິດ.
ໃນກລະນີ ສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ລົງໃນ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 16 ການເຜີຍແຜ່ຄາໍ ຮ້ອງ ແລະ ການສະເໜີຂຄັດຄ້ານ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ລົງໃນ ຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນເດອນທີ 19 ນັບຈາກວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຫ ວັນບລິມະສິດ, ການ
ເຜີຍແຜ່ ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ມນ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:
1. ຫົວຂໍ້ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ;
2. ການຈັດໝວດສາກົນ;
3. ເລກທີ ແລະ ວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງ;
4. ຊື່ ແລະ ທີື່ຢູ່ຂອງຜ້ຮ້ອງຂ;
5. ຊື່ ແລະ ທີື່ຢູ່ຂອງຜ້ປະດິດສ້າງ;
6. ການອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບ;
7. ຮບແຕ້ມ.
ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດສະເໜີຂຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຢູ່ກມ
ົ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີທີື່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ລົງໃນ ຈົດ
ໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍປະກອບຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຫ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ.
9

ມາດຕາ 17 ການກວດສອບເນັ້ອໃນ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສອບເນັ້ອໃນ ໂດຍອີງຕາມການສະເໜີຂອງຜຍ
້ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂ
ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ, ຜ້ຮ້ອງຂສາມາດສະເໜີໃຫ້ກົມ ກວດສອບເນັ້ອໃນສໍານວນຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ
ໄດ້ທຸກເວລາ ນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 24 ເດອນ ສໍາລັບການປະດິດສ້າງ ແລະ 6 ເດອນ
ສໍາລັບສິື່ງປະດິດ.
ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່ມີຈຸດປະສົງ ສະໜອງບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ ຈາກສໍາ
ນັກງານສິດທິບັດຂອງຕ່າງປະເທດ ຫ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບການກວດສອບສິດທິບັດ ຕ້ອງສະ

ໜ

ອງບົດລາຍງານດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນ ສາມເດອນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ຜົນການກວດສອບນັັ້ນສໍາເລັດ.
ການກວດສອບເນັ້ອໃນ ຕ້ອງດໍາເນີນການຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ. ການກວດສອບເນັ້ອໃນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ກົມຕ້ອງດໍາເນີນການໂດຍ
ອີງຕາມຖານຂໍ້ມນຂອງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າ ຄໍາຮ້ອງນັັ້ນສາມາດໄດ້ຮັບ
ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕາ 13, ມາດຕາ 14 ແລະ ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ
ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 21 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ ຈາກສໍານັກງານສິດທິບັດຂອງຕ່າງປະເທດ ຫ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ
ກ່ຽວກັບການກວດສອບສິດທິບັດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນ ມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມນ ດັົ່ງນີ:ັ້
-

ຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ຍື່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ;

-

ຕ້ອງລະບຸຂໍ້ມນກ່ຽວກັບ ການຄົັ້ນຫາ ແລະ ການກວດສອບ ຢູ່າງຄົບຖ້ວນ;

-

ຕ້ອງລະບຸຂໍ້ມນກ່ຽວກັບ ການອະນຸມັດ ຫ ການປະຕິເສດ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ບາງສ່ວນ ຫ ທັງໝົດ ວ່າຂໍ້
ຮຽກຮ້ອງສິດຂໍ້ໃດ ສອດຄ່ອງ ຫ ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມເງື່ອນໄຂທີື່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ.

ໃນກລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫາກສະໜອງບົດລາຍງານການກວດສອບ ສິດທິບັດ
ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນແລ້ວນັັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງຄັດຕິດສໍາເນົາການຕິດຕໍ່
ພົວພັນ ຫ ການດັດແກ້ (ຖ້າມີ) ທີື່ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະການກວດສອບ
ແລະ ການຕົກລົງຂັັ້ນສຸດທ້າຍທີື່ ອະນຸມັດ ຫ ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນທີື່ສະໜັບສະໜນການ
ຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ ຈາກສໍານັກງານສິດທິບັດຂອງຕ່າງປະເທດ ຫ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ
ສິດທິບັດ. ຜ້ຮ້ອງຂຕ້ອງສະໜອງບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນ 6 ເດອນ
ນັບແຕ່ວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງ. ເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາການກວດສອບຂອງແຕ່ລະສໍານັກງານແຕກຕ່າງກັນ, ໃນກລະ
ນີທີື່ບໍ່ສາມາດສະໜອງບົດລາຍງານການກວດສອບ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນກໍານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ຜ້
ຮ້ອງຂຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຊາບ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂ ກ່ຽວກັບການປະຕິເສດເບັ້ອງຕົັ້ນ ໃນກລະນີສໍາ
ນວນຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຫາກບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ.
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ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານ, ຂໍ້ມນ, ຫັກຖານ ຫ ຄໍາຊີັ້ແຈງ ຫ ຄໍາ
ໂຕ້ແຍ້ງ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈ້ງການປະຕິເສດເບັ້ອງຕົັ້ນ. ໃນກລະນີ
ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ມີເຫດຜົນພຽງພ ໂດຍແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ສາມາດຕໍ່ເວລາໃຫ້ຕື່ມອີກ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິັ້ນສຸດແຈ້ງການຄັັ້ງທໍາອິດເປັນຕົັ້ນໄປ; ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ, ໃຫ້
ຖວ່າສະຫະສິດ.
ໃນກລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ໄດ້ມີການ ສະໜອງເອກະສານ, ຂໍ້ມນ, ຫັກຖານ ຫ
ຄໍາຊີັ້ແຈງ ຫ ຄໍາໂຕ້ແຍ້ງ ແຕ່ກມ
ົ ພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າ ຂໍ້ມນດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂທີື່ສາມາດໄດ້
ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ກົມຕ້ອງປະຕິເສດຂັັ້ນສຸດທ້າຍຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ
ດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຊາບ.
ມາດຕາ 18 ການປະເມີນຄວາມໃໝ່
ການກໍານົດຄວາມໃໝ່ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງສົມທຽບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ຢູ່ໃນຄໍາ
ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ກັບຂໍ້ມນທີື່ມີການເຜີຍແຜ່ກ່ອນໜ້າ ແລະ ຂໍ້ມນການຈົດທະບຽນ ທີື່ມີ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງຂໍ້ມນອື່ນໆທີື່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ສ່ສາທາລະນະ.
ຖ້າຫາກວ່າມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນໃດໜຶື່ງ ຫ ທັງໝົດ ຢູ່ໃນ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ແລະ ບົດອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ
ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ກ່ອນວັນທີື່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຫ ກ່ອນວັນບຸລິມະສິດ ຫ ວັນທີື່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
ຊົົ່ວຄາວ ຫ ວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງທີມ
ື່ ີຜົນ ອີງຕາມການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຄນໃໝ່ ຈະຖວ່າບໍ່ເປັນສິື່ງໃໝ່.
ການດໍາເນີນການຕໄໍ່ ປນີັ້ ຢູ່ແຫ່ງໃດໜຶື່ງໃນໂລກ ຈະຖວ່າເປັນການເປີດເຜີຍ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ:
1. ການອອກ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ;
2. ເຜີຍແຜ່ ຫ ສາມາດກວດຄົັ້ນ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດດັົ່ງກ່າວ;
3. ເຜີຍແຜ່ໃນ ວາລະສານ, ສື່ໂຄສະນາ-ການຕະຫາດ ຫ ບົດຂຽນຕ່າງໆ;
4. ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ຈາກ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດດັົ່ງກ່າວ.
ໃນກລະນີຍົກເວັັ້ນ, ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຫ ການສົົ່ງຂໍ້ມນ ກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຈະບໍ່ຖວ່າ
ເປັນການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ

ຖ້າຫາກວ່າ

ການຕິດຕໍ່ພົວພັນດັົ່ງກ່າວ

ແມ່ນການກະທໍາພາຍໃຕ້

ຂໍ້ສັນຍາ ຫ ຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີື່ບມ
ໍ່ ີເຈດຕະນາ ນໍາໄປສ່ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນດັົ່ງກ່າວຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ. ການຕິດຕໍ່
ພົວພັນດັົ່ງລຸ່ມນີັ້ ຈະບໍ່ຖວ່າ ເປັນການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ::
1. ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບ ທີເື່ ປັນລາຍລັກອັກສອນ;
2. ພາຍໃນ ອົງກອນ ຫ ວິສາຫະກິດ ທີື່ເປັນຜ້ຖສິດ;
3. ພາຍໃນ ຄອບຄົວ, ວົງສາຄະນາຍາດ ຫ ບຸກຄົນຮ້ຈັກທີື່ຖກແຕ່ງຕັັ້ງ;
4. ຕໍ່ກັບທະນາຍຄວາມ ຫ ຕົວແທນ;
5. ຕໍ່ກັບຜ້ທີື່ຈະໄດ້ຮັບສິດຕໍ່ແບບອຸດສາຫະກໍາ ທີື່ບໍ່ທັນໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ໃນທາງການຄ້າ.
ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຈະບໍ່ຖວ່າເປັນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນ ຈົນກວ່າຄໍາຮ້ອງ
ດັົ່ງກ່າວ ຈະຖກພິມເຜີຍແຜ່ ຫ ໄດ້ຮັບການກວດສອບເນັ້ອໃນ ຫ ໄດ້ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ.
ໃນກລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫາກມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບຄວາມໃໝ່ຂອງ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິງື່
11

ປະດິດ ກໍ່ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສະໜອງຄໍາຊີັ້ແຈງ ເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບ
ທຸກການເປີດເຜີຍ ຫ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນຕ່າງໆໄດ້.
ມາດຕາ 19 ການປະເມີນຂັນ
ັ້ ຕອນການປະດິດສ້າງທີສ
ື່ ງຂຶນ
ັ້
ການປະເມີນຂັັ້ນຕອນການປະດິດສ້າງທີື່ສງຂຶັ້ນ ຈະພິຈາລະນາບັນຫາ ດັົ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:
1. ຄວາມຮັບຮ້ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນເວລາທີເື່ ຮັດ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ໂດຍ
ອີງໃສ່ຂໍ້ມນທີື່ຖກເປີດເຜີຍ ຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໃນ ມາດຕາ 21 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ຖ້າອົງປະກອບທີື່
ໄດ້ເປີດເຜີຍຢູ່ໃນບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ
, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງບໍ່ນໍາເອົາອົງປະກອບດັົ່ງກ່າວມາພິຈາລະນາວ່າ ມີຂັັ້ນຕອນການປະດິດ
ສ້າງທີື່ສງຂຶັ້ນ;
2. ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ຕ້ອງລວມເອົາອົງປະກອບຂອງ ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີທີື່ໄດ້ຄົັ້ນພົບໃໝ່ ຊຶື່ງທັງສອງສາມາດເຮັດໜ້າທີື່ຮວ
່ ມກັນໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນ ຂັັ້ນຕອນ ຫ ກໍາ
ມະວິທີ ທີື່ຕ້ອງເຮັດວຽກປະສານກັນ, ຖ້າຂາດຂັັ້ນຕອນໃດໜຶື່ງ ກໍ່ຈະຖວ່າຂາດຂັັ້ນຕອນການປະດິດ
ສ້າງທີື່ສງຂຶັ້ນ;
3. ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ຕ້ອງລະບຸໃຫ້ເຫັນບັນຫາຂອງເຕັກໂນໂລຊີທມ
ີື່ ີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ
ຕົັ້ນທຶນການຜະລິດ, ຄວາມປອດໄພ ຫ ປະລິມານການຜະລິດ ຊຶື່ງຂັັ້ນຕອນການປະດິດສ້າງທີື່ສງຂຶັ້ນ
ແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວນັັ້ນໄດ້;
4. ການປະດິດສ້າງທີື່ສງຂຶັ້ນ ຕ້ອງເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີື່ບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມຮ້ທົົ່ວໄປ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລ
ຊີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ເຄີຍຮັບຮ້ມາກ່ອນ.
ວິທີການແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ ທີື່ມີລັກສະນະທົົ່ວໄປ ຫ ຄ້າຍຄກັບວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ເປັນ
ທີື່ຮ້ຈັກມາກ່ອນ ຕ້ອງບໍ່ຖວ່າຂາດຂັັ້ນຕອນການປະດິດສ້າງທີື່ສງຂຶັ້ນ.
ມາດຕາ 20 ການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຈະຖວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນອຸດສາຫະກໍາໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອສາມາດ ນໍາໃຊ້ ຫ
ໝນໃຊ້ ເຂົັ້າໃນຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກໍາ ຫ ການຄ້າ ຊຶື່ງລວມມີອຸດສາຫະກໍາທາງດ້ານ ການກະເສດ, ການຂຸດ
ຄົັ້ນ, ຫັດຖະກໍາ, ການປະມົງ ແລະ ການບລິການ ພ້ອມທັງກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບ ການພັກຜ່ອນ, ສຸຂະພາບ ລວມ
ທັງ ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ຫ ຜະລິດຕະພັນທີື່ໄດ້ມາຈາກ ທໍາມະຊາດ ຫ ຂະບວນການຜະລິດ.
ມາດຕາ 21 ການດັດແກ້ຄາໍ ຮ້ອງ
ໃນໄລຍະການກວດສອບ ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສາມາດດັດແກ້ຄໍາຮ້ອງໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງ
ດໍາເນີນກ່ອນໜ້າ ການອະນຸມັດ, ການສະຫະສິດ, ການປະຕິເສດ ຫ ການສິັ້ນສຸດການພິຈາລະນາອື່ນຂອງຄໍາ
ຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ
ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ຊຶື່ງການດັດແກ້ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ນໍາສະເໜີຂໍ້ມນໃໝ່ທາງດ້ານເຕັກນິກໃສ່ໃນຄໍາ
ຮ້ອງເບັ້ອງຕົັ້ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນ ມາດຕາ 23 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
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ໃນກລະນີ ມີການປັບປຸງ ຫ ດັດແກ້ຄໍາຮ້ອງ ຫາກເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດເພີັ້ມຂຶັ້ນ ຊຶື່ງມີຫາຍກວ່າຈໍາ
ນວນທີື່ລະບຸໄວ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະບັບຕົັ້ນ ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທີື່ເກີນນັັ້ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍ
ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສາມາດດັດແກ້ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ໄດ້ຕະຫອດໄລຍະເວລາທີື່ຄໍາຮ້ອງ
ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການພິຈາລະນາ ຊຶື່ງການດັດແກ້ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນຂອບເຂດຂອງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນຢູ່
ໃນບົດອະທິບາຍ. ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທີື່ຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະບັບຕົັ້ນ ຖວ່າເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນ.
ໃນກລະນີ ມີການດັດແກ້ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທີື່ເກີນຂອບເຂດການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນຢູ່ໃນບົດອະທິບາຍ, ຜ້ຮ້ອງຂ
ຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມນເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການຄົັ້ນຫາ ແລະ ການກວດສອບ
ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດທີື່ເກີນຂອບເຂດດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ ຫ ສະເໜີຂໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ດໍາເນີນການ
ກວດສອບ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 22 ການແຍກຄໍາຮ້ອງ
ຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດໃດໜຶື່ງ ສາມາດແຍກອອກເປັນ ສອງ ຫ ຫາຍສະບັບໄດ້ ໂດຍ
ຕ້ອງຍື່ນໃບສະເໜີຂແຍກຄໍາຮ້ອງກ່ອນໜ້າ ການອະນຸມັດ, ການສະຫະສິດ, ການປະຕິເສດ ຫ ການສິັ້ນສຸດ
ການພິຈາລະນາອື່ນຂອງຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງລະບຸໃນໃບສະເໜີຂແຍກຄໍາຮ້ອງວ່າ ຄໍາຮ້ອງທີື່ຖກແຍກ
ອອກມານັັ້ນ ໄດ້ແຍກອອກຈາກຄໍາຮ້ອງເບັ້ອງຕົັ້ນ.
ຄໍາຮ້ອງທີື່ຖກແຍກອອກມານັັ້ນ ຕ້ອງມີການອ້າງອີງໃສ່ຄໍາຮ້ອງເບັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍຕ້ອງລະບຸ ເລກທີ ແລະ ວັນ
ທີຍື່ນຂອງຄໍາຮ້ອງເບັ້ອງຕົັ້ນ ໃສ່ຄໍາຮ້ອງທີື່ຖກແຍກແຕ່ລະສະບັບ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງເບັ້ອງຕົັ້ນນັັ້ນ ຕ້ອງມີການ
ດັດແກ້ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ເກີນຂອບເຂດຂອງການເປີດເຜີຍເນັ້ອໃນ ກ່ອນການແຍກຄໍາຮ້ອງ. ຄໍາຮ້ອງທີື່ແຍກອອກ
ມານັັ້ນ ຕ້ອງຍື່ນພ້ອມກັບຄໍາຮ້ອງເບັ້ອງຕົັ້ນທີື່ໄດ້ຖກດັດແກ້ແລ້ວ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດ
ຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ຄໍາຮ້ອງທີື່ຖກແຍກອອກມາແຕ່ລະສະບັບ ຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບລິການ ຕາມຈໍານວນຂອງຄໍາຮ້ອງ.
ຄໍາຮ້ອງສະບັບອື່ນ ຫ ຄໍາຮ້ອງທີື່ຖກແຍກ ສາມາດປູ່ຽນຈາກຄໍາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ມາເປັນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ
ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ປູ່ຽນຈາກຄໍາຮ້ອງຂຮັບອະນຸສິດທິບັດ ມາເປັນຄໍາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດກໍ່ໄດ້ ຊຶື່ງຄາຮ້ອງທີື່ຖກ
ປູ່ຽນຮບແບບຂຮັບການປົກປ້ອງ ມີສິດໄດ້ຮັບວັນທີຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຫ ວັນບຸລິມະສິດ (ຖ້າມີ). ໃນກລະນີ ມີການ
ປູ່ຽນຄໍາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ມາເປັນຄໍາຮ້ອງຂຮັບອະນຸສິດທິບັດ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ທີື່ຈ່າຍໄປແລ້ວ
ຈະບໍ່ໄດ້ສົົ່ງຄນ ສ່ວນການປູ່ຽນຄໍາຮ້ອງຂຮັບອະນຸສິດທິບັດ ມາເປັນຄໍາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ຄ່າ
ທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການເພີື່ມຕື່ມ ເທົົ່າກັບ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ຄໍາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດປົກກະຕິ.
ມາດຕາ 23 ຂມ
ໍ້ ນໃໝ່ທາງດ້ານເຕັກນິກ
ຂໍ້ມນໃໝ່ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແມ່ນການນໍາສະເໜີຂໍ້ມນທີື່ຍັງບທ
ໍ່ ັນຖກເປີດເຜີຍ ຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິ
ບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຕົັ້ນສະບັບທີື່ໄດ້ຍື່ນ. ການນໍາສະເໜີຂມ
ໍ້ ນດັົ່ງກ່າວ ອາດປະກອບດ້ວຍ ການເພີື່ມ, ການ
ກໍານົດຂອບເຂດ ຫ ການປູ່ຽນແປງເນັ້ອໃນຂອງ ບົດອະທິບາຍ, ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ຫ ຮບແຕ້ມ ທີື່ຖກນໍາສະເໜີ
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ຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 24 ຂມ
ໍ້ ນທີສ
ື່ າມາດນໍາໃຊ້ໃນການດັດແກ້ຄາໍ ຮ້ອງ
ຂໍ້ມນທີສ
ື່ າມາດນໍາໃຊ້ໃນການດັດແກ້ຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນຂໍ້ມນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັນໂດຍກົງ ກັບຂໍ້ມນທາງດ້ານເຕັກ
ນິກທີື່ຖກເປີດເຜີຍຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງ ຊຶື່ງຂໍ້ມນດັົ່ງກ່າວ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງ ແຕ່ມັນເປັນຂໍ້ມນສະເພາະ ທີື່
ບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກອົງປະກອບ ທີື່ຖກອ້າງອີງຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງຕົັ້ນສະບັບທີື່ໄດ້ຍື່ນ. ໂດຍທົົ່ວໄປ ແມ່ນຄຸນ
ລັກສະນະທາງ ເຄມີ ແລະ ຟີຊິກ ແຕ່ໄດ້ຖກຮັບຮ້ ໂດຍບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມຮ້ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ສາມາດເຂົັ້າໃຈໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລະບຸຂໍ້ມນລະອຽດ ຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ມນທີສ
ື່ າມາດນໍາໃຊ້ໃນການດັດແກ້ຄໍາຮ້ອງ ແມ່ນຂໍ້ມນທີເື່ ປັນທີື່ຮ້ຈັກກັນດີ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງຖກນໍາໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍ ການປະດິດສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ຫ ການກໍານົດຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ
ສິດ.
ມາດຕາ 25 ການຮຽກຮ້ອງຂເອົາຂມ
ໍ້ ນເພີມ
ື່ ເຕີມ
ໃນກລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມຖກຕ້ອງຂອງ ຂໍ້ມນ ຫ ເອກະສານທີື່ປະກອບ
ຫ ຄັດຕິດມາພ້ອມກັບສໍານວນຄໍາຮ້ອງ, ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜຮ
້ ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສະໜອງ
ຫັກຖານ ເພື່ອຢັັ້ງຢືນຄວາມຖກຕ້ອງຂອງ ຂໍ້ມນ ຫ ເອກະສານດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນ 90 ວັນ ນັບຈາກວັນທີທີື່ອອກ
ແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ.
ມາດຕາ 26 ການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ການເຂົາັ້ ເຖິງສານວນເອກະສານ.
ສໍານວນເອກະສານ ແລະ ເອກະສານ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງ ທີື່ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນດໍາເນີນການນໍາ ກົມ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖກພິມເຜີຍແຜ່ ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. ຫ້າມບຸກຄົນໃດ ນອກເໜ
ອຈາກຜຍ
້ ື່ນຄໍາຮ້ອງ ຫ ຜ້ປະດິດສ້າງ ທີື່ລະບຸຊື່ໄວ້ໃນຄໍາຮ້ອງ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ສໍານວນເອກະສານ ຫ ຂໍ້ມນທີື່ຢູ່
ໃນເອກະສານດັົ່ງກ່າວ.
ບຸກຄົນທົົ່ວໄປສາມາດ ເຂົັ້າເຖິງ ຫ ສໍາເນົາ ສໍານວນເອກະສານ, ເອກະສານທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ສິດ
ທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່ຖກພິມເຜີຍແຜ່ແລ້ວ ກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບລິການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ສໍາລັບສໍານວນເອກະສານແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີການ ປູ່ຽນແປງ, ທໍາລາຍ ຫ ເຄື່ອນຍ້າຍ ອອກຈາກກົມ. ກົມ
ມີສິດຫ້າມບຸກຄົນທີື່ ບໍ່ປະຕິບັດ ຫ ລະເມີດ ຂໍ້ກໍານົດໃນມາດຕານີັ້ ບໍ່ໃຫ້ເຂົັ້າເຖິງສໍານວນເອກະສານອີກຕໍ່ໄປ.
ມາດຕາ 27 ການອອກສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ຕາມລະບຽບ
ການ ພາຍໃນ 45 ວັນ ໃນເມື່ອສໍານວນຄໍາຮ້ອງສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂການອະນຸມັດ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ພາຍຫັງທີື່ຜ້ຮ້ອງຂໄດ້ຈ່າຍຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກົມ
ຕ້ອງອອກ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ, ບັນທຶກຂໍ້ມນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງໃນປຶັ້ມບັນທຶກການຈົດທະບຽນ ແລະ
ລະບົບຖານຂໍ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ລວມທັງຄໍາຮ້ອງທີຜ
ື່ ່ານຂະບວນການຄັດຄ້ານ
14

ຫ

ການ

ພິຈາລະນາຂັັ້ນສຸດທ້າຍນັັ້ນ ບໍ່ເປັນຜົນ. ຖ້າຜ້ຮ້ອງຂບໍ່ຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການຕາມກໍານົດເວລາ ໃຫ້
ຖວ່າສະຫະສິດ.
ມາດຕາ 28 ການພິມເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການອອກ ສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ພາຍຫ ັງການອອກ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງ
ການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຜ້ຮ້ອງຂ

ສາມາດສະເໜີເຖິງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ເພື່ອໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນຄນໃໝ່

ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມນທີື່ຖກດັດແກ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບລິການ ໃນກລະນີ ການເຜີຍແຜ່ຫາກມີຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ
ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ຄັັ້ງທໍາອິດ.

ໝວດທີ 3
ການດໍາເນີນການຫງັ ການອອກສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ມາດຕາ 29 ການປູ່ຽນແປງຂມ
ໍ້ ນ ຫງັ ການອອກ ສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຢູ່ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອປູ່ຽນແປງຂໍ້ມນ
ກ່ຽວກັບ ຊ,ື່ ທີື່ຢູ່ ຫ ຊື່ ແລະ ທີື່ຢູ່ຂອງເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຫ ຜ້ຕາງໜ້າ ຕາມແບບພິມຂອງ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງບັນທຶກທຸກການປູ່ຽນແປງລົງໃນ ຖານຂໍ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 30 ການຂສໍາເນົາໃບຢັງັ້ ຢືນການອອກ ສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສາມາດຂສໍາເນົາໃບຢັງັ້ ຢືນການອອກ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ
ໄດ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນຫັກຖານ ໃນການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນ, ການຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຊ້ແທນໃບຢັັ້ງຢືນຕົັ້ນສະບັບ ທີື່ເສຍຫາຍ ຫ ຊອກບໍ່ເຫັນ ຊຶື່ງເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸ
ສິດທິບັດ ສາມາດຍື່ນໃບສະເໜີຢູ່ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ.
ມາດຕາ 31 ການຍົກເລີກສິດທິບດ
ັ ຫ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ ອີງຕາມຂມ
ໍ້ ນທີບ
ື່ ຖ
ໍ່ ກຕ້ອງ ຫ ເຮັດໃຫ້ເຂົາັ້ ໃຈຜິດ
ໃນກລະນີກົມຊັບສິນທາງປັນຍາເຫັນວ່າ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່ໄດ້ອອກໄປແລ້ວນັັ້ນ ເປັນຂໍ້ມນທີື່
ບໍ່ຖກຕ້ອງ ຫ ເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຜິດຢູ່ໃນສໍານວນຄໍາຮ້ອງ, ປິດບັງຂໍ້ມນ ຫ ມີການກະທໍາໃດໜຶື່ງທີື່ ລະເມີດ ຫ
ຂັດກັບ ນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ຊຶື່ງຖ້າຂໍ້ມນດັົ່ງກ່າວມີມນຄວາມຈິງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງດໍາເນີນຂັັ້ນ
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ຕອນການຍົກເລີກທາງດ້ານບລິຫານ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດຮັບຊາບ.
ຖ້າຫາກວ່າເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ບໍ່ເຫັນດີຕກ
ໍ່ ັບແຈ້ງການດັົ່ງກ່າວ, ສາມາດສະເໜີຂ
ພິຈາລະນາທາງດ້ານບລິຫານຢກ
ູ່ ົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫ ສານປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 32 ອາຍຸການປົກປ້ອງ
ສິດທິບັດ ມີອາຍຸການປົກປ້ອງ 20 ປີ ນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ. ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງ
ເຈົັ້າຂອງສິດທິບັດຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ລ່ວງໜ້າ ແຕ່ລະປີ.
ອະນຸສິດທິບັດ ມີອາຍຸການປົກປ້ອງ 10 ປີ ນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ. ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກ
ປ້ອງອະນຸສິດທິບັດນັັ້ນ ເຈົັ້າຂອງອະນຸສິດທິບັດຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການລ່ວງໜ້າ ແຕ່ລະປີ.
ມາດຕາ 33 ການຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງ
ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງສິດທິບັດ 4 ປີທາໍ ອິດ, ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ
ຄ່າບລິການ ໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງແລ້ວ. ເຈົັ້າຂອງສິດທິບັດ ຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ສໍາລັບ
ຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງ ເລີື່ມແຕ່ ປີທີ 5 ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ສໍາລັບຄ່າທໍານຽມ ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງອະນຸສິດທິບັດ ປີທໍາອິດ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນ ຄ່າທໍານຽມ
ແລະ ຄ່າບລິການ ໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງແລ້ວ, ເຈົັ້າຂອງອະນຸສິດທິບັດ ຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ
ສໍາລັບຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເລີື່ມແຕ່ ປີທີ 2 ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ກ່ອນວັນໝົດອາຍຸຂອງແຕ່ລະປີ ເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສາມາດຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບລິການ ໃນການຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງ ພາຍໃນ 6 ເດອນ ຊຶື່ງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະບໍ່ອອກແຈ້ງການ
ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ມາຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການດັົ່ງກ່າວ. ກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ຈະແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງຊາບພຽງແຕ່ວ່າ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດນັັ້ນ ໄດ້ໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ແລ້ວ
ຍ້ອນບໍ່ຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ສໍາລັບການຮັກສາອາຍຸການ.
ໃນກລະນີ ເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ຕາມເວລາທີື່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ ກົມສາມາດເລື່ອນເວລາໃນການຈ່າຍອອກໄປອີກ 6 ເດອນ ນັບແຕ່ວັນໝົດອາຍຸ ຂອງການຮັກສາ
ອາຍຸການປົກປ້ອງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ ສໍາລັບຄວາມລ້າຊ້າດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 34 ການໂອນສິດ ແລະ ການບັນທຶກຂມ
ໍ້ ນການໂອນສິດ
ເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສາມາດໂອນສິດຂອງຕົນ ບາງສ່ວນ ຫ ທັງໝົດ ໂດຍເຮັດເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ ເຊັົ່ນ: ການເຮັດສັນຍາ, ການສບທອດມນມລະດົກ ຫ ການໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ.
ໃນກລະນີ ມີການໂອນສິດຕໍ່ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ, ຜ້ໂອນສິດ ຫ ຜ້ຮັບໂອນສິດ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບ
ການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງຮັບຮ້ກ່ຽວກັບການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ແກ່
ຜ້ຮັບໂອນສິດ ແລະ ບັນທຶກການໂອນສິດ ເຂົັ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມນຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ລົງໃນ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນ ທາງປັນຍາ. ຖ້າຜ້ທີື່ໄດ້ຮັບໂອນສິດ ຫາກເປັນຜ້ແຈ້ງການໂອນ
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ສິດ, ຜ້ກ່ຽວຕ້ອງສົົ່ງສໍາເນົາແຈ້ງຮັບຮ້ກ່ຽວກັບໃບຢັັ້ງຢືນການໂອນສິດ ດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຜໂ້ ອນສິດ.
ໃນກລະນີ ມີການໂອນກໍາມະສິດຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິ
ບັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີື່ກໍານົດໄວ້ ໃນເອກະສານການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວ. ໃນກລະນີ ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງ
ອື່ນ, ການໂອນກໍາມະສິດຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ໃຫ້ຖວ່າແມ່ນການໂອນສິດທັງໝົດ ຕໍ່ສິດທິບັດ ຫ
ອະນຸສິດທິບັດ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ.
ໃນກລະນີ ຕ້ອງການຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຫ ມີຄວາມສົງໄສ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດແຈ້ງໃຫ້
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ແຈ້ງການໂອນສິດນັັ້ນສະໜອງຂໍ້ມນ ຫ ເອກະສານເພີື່ມຕື່ມ.
ໃນກລະນີ ມີການໂອນສິດ, ການໂອນດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອບັນທຶກໄວ້ໃນ
ລະບົບຖານຂໍ້ມນຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັັ້ນຈະຖວ່າບໍ່ມຜ
ີ ົນສັກສິດຕໍ່ຄ່ກລະນີ.
ມາດຕາ 35 ການອະນຸຍາດນາໃຊ້
ເຈົັ້າຂອງສິດຕໍ່ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ນໍາໃຊ້ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸ
ສິດທິບັດຂອງຕົນ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກສິດດັົ່ງກ່າວ ບາງສ່ວນ ຫ ທັງໝົດ ຊຶື່ງສາມາດດໍາເນີນ
ການ ໂດຍການເຮັດສັນຍາການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ຖເປັນການໂອນກໍາມະສິດຕໍ່ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ
ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຜ້ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ຫ ຜ້ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຊາບ ຕາມຂັັ້ນຕອນດັົ່ງທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 34
ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ໃນກລະນີ ມີການໂອນກໍາມະສິດ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິ
ບັດ ໃຫ້ຖວ່າການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ຖກໂອນພ້ອມກັບການໂອນກໍາມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນນັັ້ນ ເວັັ້ນເສຍ
ແຕ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອື່ນ ຢູ່ໃນສັນຍາການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ຫ ໃນເອກະສານການໂອນກໍາມະສິດດັົ່ງກ່າວ.
ໃນກລະນີ ມີການໂອນກໍາມະສິດ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິ
ບັດດັົ່ງກ່າວ, ສັນຍາການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ຈະບໍ່ຖວ່າເປັນໂມຄະ
ເວັັ້ນເສຍແຕ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອື່ນໃນສັນຍາການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້.

ໝວດທີ 4
ການເປັນຜຕ
້ າງໜ້າໃນການຂຮັບສິດທິບດ
ັ ແລະ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ແລະ ດໍາເນີນການອນ
ື່
ມາດຕາ 36 ການເປັນຜ້ຕາງໜ້າໃນການຂຮັບສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສດ
ິ ທິບັດ ແລະ ດໍາເນີນການອື່ນ
ບຸກຄົນທີື່ມີສິດຕາງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ຜ້ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 26 ຂອງ
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ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອດໍາເນີນການຂຮັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ແລະ ດໍາເນີນການ
ອື່ນມີດັົ່ງນີ:ັ້
1. ໃນກລະນີ ຄໍາຮ້ອງດຽວທີື່ມີຜ້ຍື່ນຮ່ວມກັນຫາຍຄົນ ຕ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງບຸກຄົນໃດໜຶື່ງໃນນັັ້ນ ເປັນຜ້ຕາງໜ້
າ;
2. ທະນາຍຄວາມທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ;
3. ຜປ
້ ະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
4. ຜ້ຕາງໜ້າ ຫ ພະນັກງານຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ;
5. ບຸກຄົນທົົ່ວໄປ ທີຜ
ື່ ຮ
້ ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ວ່າຈ້າງ.
ສໍາລັບຜ້ຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ ທີື່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ຫ
ອະນຸສິດທິບັດ ຜ່ານຜ້ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫ ທະນາຍຄວາມ ທີໄື່ ດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາ
ເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ເທົົ່ານັັ້ນ.
ບຸກຄົນທີື່ມີສິດເປັນຜ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງມີຄວາມຮ້ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມີທີື່ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 37 ການມອບສິດໃຫ້ເປັນຜຕ
້ າງໜ້າ
ການມອບສິດ ໝາຍເຖິງໃບມອບສິດທີື່ເຈົັ້າຂອງສິດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ ຫ ຫາຍຄົນ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ.
ໃບມອບສິດ ຕ້ອງກໍານົດ:
1. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງການເປັນຜ້ຕາງໜ້າ;
2. ສິດທີື່ຖກມອບໝາຍໃຫ້ດໍາເນີນການໃດໜຶື່ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
3. ໄລຍະເວລາ (ຖ້າມີ);
4. ຜ້ມອບສິດ ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງຜ້ຕາງໜ້າ ໃນການໄດ້ຮັບ
ຄ່າຕອບແທນຈາກການບລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ທີື່ເກີດຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ກັບກົມ.
ກົມຈະຮັບຮ້ເງື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບມອບສິດ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເງື່ອນໄຂຂອງໃບມອບສິດ ຫາກຂັດ
ກັບ ກົດໝາຍ ຫ ລະບຽບການ.
ກົມຈະຖວ່າໃບມອບສິດໜຶື່ງ ນໍາໃຊ້ສະເພາະແຕ່ຄໍາຮ້ອງດຽວເທົົ່ານັັ້ນ ຊຶື່ງຕ້ອງລະບຸຫົວຂໍ້ຂອງການປະດິດ
ສ້າງ ຫ ສິື່ງປະດິດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກລະນີ ໃບມອບສິດບໍ່ໄດ້ກໍານົດ ຂອບເຂດ ຫ ໄລຍະເວລາ ຂອງການເປັນ
ຜ້ຕາງໜ້າ ຫ ການດໍາເນີນການອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃບມອບສິດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ອາຍຸຂອງໃບມອບສິດ ຈະຖວ່າ
ສິັ້ນສຸດລົງ ໃນເມື່ອທຸກບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຫ ການດໍາເນີນການອື່ນ ຫາກສໍາເລັດແລ້ວ, ແຕ່
ບໍ່ເກີນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົື້ນໄປ.
ການມອບສິດທີື່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ້ອງ ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຜມ
້ ອບສິດ. ໃນ
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ກລະນີ ຜ້ອອກໃບມອບສິດເປັນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ໃບມອບສິດຕ້ອງໄດ້ລົງລາຍເຊັນໂດຍຜ້ມີສດ
ິ
ອໍານາດຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ດັົ່ງກ່າວ.

ໝວດທີ 5
ການສ້າງສໍານວນເອກະສານຂຶນ
ັ້ ໃໝ່
ມາດຕາ 38 ສໍານວນເອກະສານເສຍຫາຍ ຫ ຊອກບເໍ່ ຫັນ
ໃນກລະນີ ສໍານວນເອກະສານ ຫ ເອກະສານອື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກ ສິດທິບັດ ຫ ອະນຸສິດທິບັດ
ຫາກເກີດມີ ການເສຍຫາຍ ຫ ຊອກບໍ່ເຫັນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງສ້າງສໍາເນົາສໍານວນເອກະສານດັົ່ງກ່າວ
ຂຶັ້ນມາໃໝ່.
ມາດຕາ 39 ການສ້າງສໍານວນເອກະສານຂຶນ
ັ້ ໃໝ່
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງສ້າງສໍາເນົາ ສໍານວນເອກະສານ ຫ ເອກະສານອື່ນໆທີື່ເສຍຫາຍ ຫ ຊອກ
ບໍ່ເຫັນນັັ້ນຂຶັ້ນໃໝ່ ຖ້າສໍານວນເອກະສານ ຫ ເອກະສານອື່ນໆທີື່ພົວພັນເຖິງຄໍາຮ້ອງ ຫ ການດໍາເນີນການອື່ນໆ
ຫາກເສຍຫາຍ ຫ ຊອກບໍ່ເຫັນ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ຜ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ຫ ເຈົັ້າຂອງສໍານວນເອກະສານ ສົົ່ງສໍາເນົາເອກະສານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ ເອກະສານທີື່ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງ ຢັັ້ງຢືນຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ
ຄົບຖ້ວນ ຂອງສໍາເນົາດັົ່ງກ່າວ ລວມທັງເອກະສານ ຫ ສໍານວນເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ໝວດທີ 6
ການຄຸມ
້ ຄອງ ວຽກງານສິດທິບດ
ັ ແລະ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ມາດຕາ 40 ການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານສິດທິບດ
ັ ແລະ ອະນຸສດ
ິ ທິບດ
ັ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ ຮັບ, ພິຈາລະນາ
ຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ, ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການອະນຸມັດ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ຕາມ
ເງື່ອນໄຂທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ,ັ້ ຮັກສາອາຍຸການ, ປູ່ຽນ
ຊື່ ແລະ ທີື່ຢູ່, ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້, ໂອນສິດ, ດັດແກ້ ແລະ ການສະເໜີອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິ
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ບັດ.

ມາດຕາ 41 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:
1.

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງ, ອອກຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ;

2.

ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີກະຊວງ ເພື່ອອອກນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກ
ປ້ອງ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ;

3.

ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາ ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂຮັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ, ຮັກສາອາຍຸການ, ປູ່ຽນ
ຊື່ ຫ ທີື່ຢູ່ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້, ໂອນສິດ ແລະ ການສະເໜີອື່ນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ;

4.

ບັນທຶກ ແລະ ເກັບຮັກສາ ຂໍ້ມນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ;

5.

ອະນຸມັດ, ປະຕິເສດ, ຍົກເລີກ ຫ ລົບລ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການອອກ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ;

6.

ໃຫ້ບລິການ ການກວດຄົັ້ນ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມນຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;

7.

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ຄໍາຊີັ້ແຈງຕໍ່ການແຈ້ງປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບການອອກ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸ
ສິດທິບັດ;

8.

ຊຼຸກຍ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ວຽກງານສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ;

9.

ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ.

ມາດຕາ 42 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:
1.

ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຼຸກຍ້ສົົ່ງເສີມ ເຈົັ້າຂອງ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ;

2.

ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມອງ, ເທດສະບານ ແລະ
ນະຄອນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

3.

ປະສານງານກັບພະແນກການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;

4.

ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.

20

ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 43 ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ມອບໃຫ້ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 44 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫັງລົງລາຍເຊັນ, ໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ ໃຫ້ມີ
ຜົນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ວັນທີ...........
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ປູ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ສະບັບເລກທີ 1714/ກວຕ,
ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2020.
ລັດຖະມົນຕີ
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