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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ເລກທີ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

/ກວຕ

(ຮ່າງ)

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍ ຖິ່ນກາເນີດ
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15
ພະຈິກ 2017;
 ອີງຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງການເຄຼືິ່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງວິທະຍາ
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 ອີງຕາມການຄົັ້ນຄວ້າສະເໜີ ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ສະບັບເລກທີ......./ກຊປ,ລົງວັນທີ...


ລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົິ່ວໄປ
ມາດຕາ 1.

ຈຸດປະສົງ
ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ກໍານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບຖິິ່ນກໍາເນີດ, ຂັັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນຖິນ
ິ່
ກໍາເນີດ, ການດໍາເນີນການອຼືິ່ນຫງັ ການຈົດທະບຽນ, ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ, ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມ
ສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນລັກສະນະຖິິ່ນກໍາເນີດ, ການເປັນຜ້ຕາງໜ້າ, ການ
ທົບທວນຄຼືນທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຖິິ່ນກໍາເນີດ ເພຼືິ່ອແນໃສ່ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາກ່ຽວກັບ ຖິິ່ນກໍາເນີດ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດ
ທົິ່ວປະເທດ.

ມາດຕາ 2.

ຖິ່ນກາເນີດ
ຖິິ່ນກໍາເນີດ ແມ່ນສັນຍາລັກທີິ່ບົິ່ງບອກທີິ່ມາຂອງສິນຄ້າຈາກດິນແດນ, ເຂດ ຫຼື ທ້ອງຖິິ່ນ
ຂອງປະເທດໃດໜິ່ງຊິ່ງເປັນສິິ່ງສໍາຄັນພາໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຊຼືິ່ສຽງ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະອຼືິ່ນ
ທີິ່ຕິດພັນກັບພມສາດ.

ມາດຕາ 3.

ການອະທບາຍຄາສັບ
ຄໍາສັບທີິ່ໃຊ້ຢ່ໃນຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ມີຄວາມໝາຍດັິ່ງນີັ້:
1. ຜູ້ດາເນີນການ ໝາຍເຖິງ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງໃດໜິ່ງທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຂະບວນການຜະລິດ, ເກັບຮັກສາ, ຂົນສົິ່ງ, ສົິ່ງອອກ, ຈັດຊຼືັ້ ແລະ ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າຖິິ່ນ
ກໍາເນີດ;
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2. ຜູ້ຮ້ອງຂ ໝາຍເຖິງສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ທີິ່ໄດ້ຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ
ຖິິ່ນກໍາເນີດ ຫຼື ດັດແກ້ ຫຼື ຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
3. ຄາຮ້ອງ ໝາຍເຖິງສໍານວນເອກະສານການຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຫຼື
ດັດແກ້ຫຼື ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
4. ສານວນເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສນຄ້າຖິ່ນກາເນີດ ໝາຍເຖິງຂໍັ້ມນທີິ່
ຜ້ຮ້ອງຂໍສ້າງຂັ້ນທີິ່ລະບຸຂອບເຂດ, ທີິ່ມາ, ວິທີ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ, ຊຼືິ່
ສຽງ ຫຼື ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງ
ສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ;
5. ຜູ້ຄັດຄ້ານ ໝາຍເຖີງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ສະເໜີຂໍຄັດຄ້ານຕໍິ່ການຮ້ອງ
ຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
6. ການຄັດຄ້ານ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີສາມ ຕາມທີິ່ລະບຸໃນຂໍັ້ 6 ຂອງມາດຕານີັ້ທິ່ໄີ ດ້ຍຼືິ່ນຄ າ
ສະ ເໜີຂໍຄັດຄ້ານຕໍິ່ການຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ທີິ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ;
7. ການຍົກເລີກ ໝາຍເຖິງການຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດໂດຍເຈົັ້າ
ຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດເອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ທີິ່ຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນ
ກໍາເນີດ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ;
8. ເຈົໍ້າຂອງຖິ່ນກາເນີດ ໝາຍເຖິງສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ທີິ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ
ຖິິ່ນກໍາເນີດ;
9. ສນຄ້າຖິ່ນກາເນີດ ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາ, ອາຫານ ແລະ ເຄຼືິ່ອງ
ດຼືິ່ມທີິ່ຖຼືກຜະລິດ ຫຼື ແປຮບ ໃນພຼືັ້ນທີິ່ຖິິ່ນກໍາເນີດ;
10. ການກວດສອບ ໝາຍເຖິງການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເພຼືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສໍານວນເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ທີິ່ດໍາເນີນໂດຍສະມາຄົມ
ສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດສອບສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງທີິ່
ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;
11. ການໂຈະ ໝາຍເຖິງການດໍາເນີນການໂດຍກົມຕໍິ່ສະມາຊິກໃດໜິ່ງ ຂອງສະມາຄົມຖິິ່ນ
ກໍາເນີດ ເພຼືິ່ອໃຫ້ຢຸດການນໍາໃຊ້ຖິິ່ນກໍາເນີດຊົິ່ວຄາວ ໃນກໍລະນີທີິ່ບໍິ່ປະຕິບັດຕາມເງຼືິ່ອນໄຂທີິ່
ໄດ້ຂໍັ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ;
12. ປະເທດຕົໍ້ນກາເນີດ ໝາຍເຖິງປະເທດ ຫຼື ບັນດາປະເທດ ຫຼື ສະຫະພັນພາສີທີິ່ກວມ
ເອົາຂອບເຂດ ຫຼື ລວມເອົາເຂດພມສາດ ຫຼື ທີິ່ຕັັ້ງທີິ່ເປັນສະຖານທີິ່ຜະລິດສິນຄ້າຖິິ່ນ
ກໍາເນີດ;
13. ໃບມອບສດ ໝາຍເຖິງເອກະສານທີິ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊິ່ງເຈົັ້າຂອງສິດໄດ້ມອບສິດ
ຂອງຕົນໃຫ້ ບຸກຄົນໜິ່ງ ຫຼື ຫາຍຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ແທນຕົນ;
14. ຜູ້ມອບສດ ໝາຍເຖິງເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ມອບສິດຂອງຕົນ ໃຫ້ ບຸກຄົນໜິ່ງ ຫຼື ຫາຍ
ຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ແທນຕົນ ໃນການຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຫຼື ດໍາເນີນການ
ອຼືິ່ນໆ ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
15. ຜຕ
ູ້ າງໜ້າ ໝາຍເຖິງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຕົວແທນ ທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາ
ເນີດ ໃນການຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຫຼື ດໍາເນີນການ ອຼືິ່ນໆນ າກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ.
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ມາດຕາ 4.

ບຸກຄົນ, ນຕບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັໍ້ງທີິ່ມີສດໄດູ້ຮັບການປົກປູ້ອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 26 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຖິິ່ນກໍາເນີດ, ຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ,
ໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢຼືນການຈົດທະບຽນ, ນໍາໃຊ້ສິດຂອງຕົນໃນການດໍາເນີນການແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ ຫຼື
ຮ້ອງຟ້ອງຕໍິ່ສານ ແລະ ດໍາເນີນການເຄຼືິ່ອນໄຫວອຼືິ່ນໆ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.

ໝວດທີ 3
ເງິ່ອນໄຂ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນການຈົດທະບຽນຖິ່ນກາເນີດ
ມາດຕາ 5

ຜະລດຕະພັນທີິ່ສາມາດໄດູ້ຮັບໃບຢັງໍ້ ຢນຖິ່ນກາເນີດ
ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢຼືນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຕ້ອງມີເງຼືິ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັິ່ງທີິ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 18 ແລະ ບໍິ່ຂັດກັບ ມາດຕາ 25 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ເງຼືິ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນທີິ່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢຼືນຖິິ່ນກໍາເນີດ ມີດັິ່ງນີັ້:
1. ສິິ່ງບົິ່ງບອກໃຫ້ເຫັນ ທີິ່ມາຂອງຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກດິນແດນ, ເຂດ ຫຼື ທ້ອງຖິິ່ນຂອງ
ປະເທດໃດໜິ່ງ;
2. ຖິິ່ນກໍາເນີດທາງພມສາດ ປັນສ່ວນສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຊຼືິ່ສຽງ
ຫຼື ຄຸນລັກສະນະອຼືິ່ນ. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຊຼືິ່ສຽງ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະອຼືິ່ນນັັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່
ປັດໃຈທາງທໍາມະຊາດ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍສະພາບຂອງດິນ, ອາກາດ, ນໍັ້າ, ລະບົບນິເວດ,
ເງຼືິ່ອນໄຂທໍາມະຊາດ ແລະ ປັດໃຈມະນຸດ ລວມທັງຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ປະສົບຫານ
ຂອງຜ້ຜະລິດ ແລະ ກໍາມະວິທີການຜະລິດ ທີິ່ມີມາແບບດັັ້ງເດີມຂອງທ້ອງຖິິ່ນນັັ້ນ.

ມາດຕາ 6

ການເປັນຜູ້ຮ້ອງຂຖິ່ນກາເນີດໃນ ສປປ ລາວ
ຜ້ຮ້ອງຂໍທີິ່ຕ້ອງການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດໃນ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັັ້ງສະມາຄົມ
ຖິິ່ນກໍາເນີດຂັ້ນ ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງ
ສະມາຄົມ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ວຽກງານໂດຍບໍິ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ. ສະມາຄົມຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສະ
ມາຊິກຂອງຕົນ ປະຕິບັດຕາມສໍານວນເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ
ພັນທະອຼືິ່ນໆ ທີິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງໃດໜິ່ງ ຈະຖຼືວ່າ ເປັນສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາ
ເນີດໄດ້ ຖ້າຫາກສາມາດຢັັ້ງຢຼືນຄວາມຖຼືກຕ້ອງຕາມເງຼືິ່ອນໄຂພິເສດດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີັ້:
1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງນັັ້ນ ເປັນພຽງຜ້ດຽວທີິ່ສະໝັກໃຈຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດ
ທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
2. ຂອບເຂດການຜະລິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງນັັ້ນ ປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກ
ສະນະແຕກຕ່າງຈາກພຼືັ້ນທີິ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ຈາກຜະລິດຕະພັນທີິ່ຜະລິດໃນພຼືັ້ນທີິ່ໃກ້ຄຽງ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ຂອງຕ່າງປະເທດ ທີິ່ຕ້ອງການຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ
ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີຫັກຖານຢັັ້ງຢຼືນການປົກປ້ອງຖິິ່ນກໍາເນີດ ຢ່ໃນປະເທດຕົັ້ນກໍາເນີດ.
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ມາດຕາ 8

ການຍິ່ນຄາຮ້ອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ທີິ່ມີຈຸດປະສົງຂໍຈົດທະ
ບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ສາມາດຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດຢ່ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມແບບ
ພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັິ່ງນີັ້:
1. ຍຼືິ່ນຢ່ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊິ່ງຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເງຼືິ່ອນໄຂຕໍິ່າສຸດຕາມ
ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 35 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊິ່ງປະກອບມຼື:
1.1 ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຕາມແບບພິມ;
1.2 ຮບຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ຈະແຈ້ງ;
1.3 ສິນຄ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ວິທີການກວດກາທີິ່ຈະນໍາໃຊ້;
1.4 ໃບຮັບເງິນຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
2. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງ, ອອກໃບຮັບຄໍາຮ້ອງຊິ່ງລະບຸ ເລກທີ ແລະ ວັນ
ທີຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງ ໃນກໍລະນີ ທີຄ
ິ່ ໍາຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງຼືິ່ອນໄຂຕໍິ່າສຸດ;
3. ໃນກໍລະນີ ທີິ່ຄໍາຮ້ອງຫາກບໍິ່ສອດຄ່ອງຕາມເງຼືິ່ອນໄຂຕໍາິ່ສຸດ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະບໍິ່ຮັບ
ເອົາຄໍາຮ້ອງດັິ່ງກ່າວ;
4. ໃນກໍລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂໍມີຈຸດປະສົງຢາກຖອນຄໍາຮ້ອງ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຖຼືກສະຫະສິດ ຫຼື ຖຼືກ
ປະຕິເສດຈະບໍິ່ໄດ້ສົິ່ງຄຼືນຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການທີິ່ຈ່າຍໄປແລ້ວ.

ມາດຕາ 9

ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຖິ່ນກາເນີດ
ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອຼືິ່ນໆ ສາມາດຍຼືິ່ນເປັນ
ພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດກໍໄດ້ ຊິ່ງປະກອບມີເອກະສານ ດັິ່ງນີັ້:
1. ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
2. ໃບມອບສິດ ທີິ່ເປັນຕົັ້ນສະບັບ ໃນກໍລະນີ ທີິ່ຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າ;
3. ສໍານວນເອກະສານ ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຕາມທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດ
ຕາ 10 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
4. ຫັກຖານຢັັ້ງຢຼືນການປົກປ້ອງຖິິ່ນກໍາເນີດ ຢ່ໃນປະເທດຕົັ້ນກໍາເນີດ ໃນກໍລະນີ ທີິ່ຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຈົດທະບຽນນັັ້ນ ໄດ້ອີງໃສ່ການປົກປ້ອງຢ່ຕ່າງປະເທດ;
5. ໃບຮັບເງິນຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
ໃນກໍລະນີຄໍາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານທີິ່ຍຼືິ່ນເປັນພາສາອັງກິດ ຕ້ອງແປເປັນພາສາລາວໂດຍ
ສອດຄ່ອງຕາມ ມາດຕາ 37 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຖ້າບໍິ່ປະຕິບັດຕາມເງຼືິ່ອນໄຂ
ດັິ່ງກ່າວ ຄໍາຮ້ອງຈະບໍຖ
ິ່ ກ
ຼື ນໍາມາພິຈາລະນາ ແລະ ຖຼືວ່າຄໍາຮ້ອງນັັ້ນຖຼືກສະຫະສິດ.
ຜ້ຮ້ອງຂໍບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແປເນຼືັ້ອໃນບາງສ່ວນຂອງຄໍາຮ້ອງເຊັິ່ນ: ຊຼືິ່ ແລະ ທີິ່ຢ່ຂອງບຸກຄົນ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄໍາສັບທາງດ້ານວິຊາການ.
ໃນກໍລະນີ ຖິິ່ນກໍາເນີດໃດໜິ່ງຫາກບໍິ່ເປັນຕົວອັກສອນລາແຕັງຕ້ອງໄດ້ແປເປັນພາສາລາວ ຫຼື
ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການອ່ານອອກສຽງຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດນັັ້ນ.

ມາດຕາ 10

ສານວນເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສນຄ້າຖິ່ນກາເນີດ
ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົົດໄວ້ໃນຂໍັ້ 3, 4, 5 ແລະ 6 ມາດຕາ 35 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ລວມເຂົັ້າກັນເປັນເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຊິ່ງມີຂໍັ້ມນດັິ່ງນີັ້:
1. ຊຼືິ່ທີິ່ຈະຖຼືກປົກປ້ອງໂດຍຖິິ່ນກໍາເນີດຊິ່ງເປັນຊຼືິ່ທີິ່ນໍາໃຊ້ບໍິ່ວ່າໃນການຄ້າ ຫຼື ພາສາທົິ່ວໄປ;
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2. ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີິ່ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດຊິ່ງລວມມີວັດຖຸດິບ, ລວມ
ທັງຮບຮ່າງ, ຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີ, ຈຸລິນຊີ ຫຼື ລົດຊາດສະເພາະຂອງສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ;
3. ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບພຼືັ້ນທີິ່ທາງພມສາດທີິ່ກໍານົດທີິ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນຕາມທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນຂໍັ້ 6 ຂອງມາດຕານີັ້;
4. ຫັກຖານທີິ່ບົິ່ງບອກວ່າຜະລິດຕະພັນແມ່ນມີຖິິ່ນກໍາເນິດທີິ່ມາຈາກພຼືັ້ນທີິ່ທີິ່ໄດ້ກໍານົດ ;
5. ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການທີິ່ໄດ້ມາຂອງຜະລິດຕະພັນ; ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີແລະ
ຂັັ້ນຕອນການຜະລິດຂອງສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ;
6. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເຊຼືິ່ອມຕໍິ່ລະຫວ່າງຄຸນນະພາບ, ຊຼືິ່ສຽງ ຫຼື ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ
ຂອງສິນຄ້າກັບຖິິ່ນກໍາເນີດ;
7. ຊຼືິ່ ແລະ ທີິ່ຢ່ຂອງໜ່ວຍງານ ຢັັ້ງຢຼືນຄວາມຖຼືກຕ້ອງຕາມສໍານວນເອກະສານ ຄຸນລັກສະນະ
ຂອງສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ;
8. ສິນຄ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ວິທີການກວດກາທີິ່ຈະນໍາໃຊ້;
9. ລະບຽບການສະເພາະກ່ຽວກັບການຕິດກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດໃສ່ສິນຄ້າ ;
ມາດຕາ 11

ເງິ່ອນໄຂຕິ່າສຸດໃນການໄດູ້ຮັບວັນທີຍິ່ນຄາຮ້ອງ
ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ມີເງຼືິ່ອນໄຂຕໍິ່າສຸດ ໃນການໄດ້ຮັບວັນທີຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຕ້ອງ
ປະກອບດ້ວຍ ຊຼືິ່, ທີິ່ຢ,່ ສັນຊາດຂອງຜ້ຮ້ອງຂໍ, ຮບຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ຈະແຈ້ງ, ສິນຄ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ວິທີການກວດກາທີິ່ຈະນໍາໃຊ້. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງມີໃບມອບສິດທີິ່ລະບຸຊຼືິ່ ແລະ
ທີິ່ຢ່ຂອງຜ້ຕາງໜ້າ ໃນກໍລະນີທີິ່ຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າພ້ອມດ້ວຍໃບຮັບເງິນ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການ.

ມາດຕາ 12

ການກວດສອບເບໍ້ອງຕົໍ້ນ
ພາຍຫັງ ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງດໍາເນີນ
ການກວດສອບເບຼືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມເງຼືິ່ອນໄຂຂອງສໍາ
ນວນຄໍາຮ້ອງ ດັິ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 35 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຕາມ
ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 6, 9, 10 ແລະ 11 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ການກວດສອບເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ
ຕ້ອງດໍາເນີນການພາຍໃນກໍານົດເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນຮັບຄໍາຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີສໍານວນຄໍາຮ້ອງ ຫາກບໍິ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍິ່ສອດຄ່ອງຕາມເງຼືິ່ອນໄຂ, ກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຊາບ ເພຼືິ່ອສະໜອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ດັດແກ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມເງຼືິ່ອນ ໄຂ
ດັິ່ງກ່າວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂໍບໍິ່ສາມາດປະຕິບັດພາຍໃນກໍານົດເວລາດັິ່ງກ່າວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຊາບວ່າ ຈະບໍິ່ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍດັິ່ງກ່າວ.
ໃນກໍລະນີ ສໍານວນຄໍາຮອງດັິ່ງກ່າວ ຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງຼືິ່ອນໄຂການກວດສອບເບຼືັ້ອງຕົັ້ ນ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະນໍາອົາຄໍາຮ້ອງດັິ່ງກ່າວ ເຜິີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບ
ການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ.

ມາດຕາ 13

ການເຜີຍແຜ່ຄາຮ້ອງ
ພາຍຫັງສໍາເລັດການກວດສອບເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ, ພາຍ
ໃນໄລຍະເວລາ 15 ວັນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ລົງໃນ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ຊິ່ງການເຜີຍແຜ່ ຕ້ອງ
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ປະກອບມີຂໍັ້ມນດັິ່ງນີັ້:
1. ຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ຮ້ອງຂໍການປົກປ້ອງ;
2. ເລກທີ ແລະ ວັນທີຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງ;
3. ຊຼືິ່ ແລະ ທີິ່ຢ່ ຂອງຜ້ຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງ;
4. ລາຍການສິນຄ້າ ທີິ່ຈະນໍາໃຊ້ຖິິ່ນກໍາເນີດ;
5. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ, ຊຼືິ່ສຽງ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງສິນຄ້າ ທີິ່ນໍາໃຊ້
ຖິິ່ນກໍາເນີດ;
6. ລາຍລະອຽດທີິ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ຄຸນນະພາບ, ຊຼືິ່ສຽງ ຫຼື ຄຸນ
ລັກສະນະສະເພາະຂອງສິນຄ້າ ກັບຖິິ່ນກໍາເນີດ;
7. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບທີິ່ຕັັ້ງທາງພມສາດ ແລະ ແຜນທີິ່ຈະແຈ້ງຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດ ທີິ່ຂໍຈົດ
ທະບຽນ.
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີທີິ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະ
ການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ
ບຸກຄົນທີສາມສາມາດສະເໜີຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງດັິ່ງກ່າວ
ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ມາດຕາ 14

ການຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງ
ບຸກຄົນທີສາມມີສິດຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ

ເຖິງກົມຊັບ

ສິນທາງປັນຍາ ໂດຍປະກອບຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານ ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຕ້ອງປະກອບມີເອກະສານ
ດັິ່ງນີັ້:
1. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານ ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
2. ເອກະສານ ແລະ ຫັກຖານຊີັ້ແຈງ ກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານ;
3. ໃບຮັບເງິນຄ່າບໍລກ
ິ ານ.
ມາດຕາ 15
1.
2.

3.
4.
5.

6.

ການພຈາລະນາການຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງ
ການພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງປະກອບມີ ດັິ່ງນີັ້:
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ຖຼືກຄັດຄ້ານນັັ້ນ
ຊາບຢ່າງທັນການ ພາຍຫັງໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານ;
ຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຕ້ອງຍຼືິ່ນຄໍາຊີັ້ແຈງ ພ້ອມດ້ວຍຂໍັ້ມນຫັກຖານກ່ຽວກັບ ຖິິ່ນກໍາເນີດ
ຂອງຕົນ ເຖິງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງ
ການກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານດັິ່ງກ່າວ;
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງສົິ່ງສໍາເນົາຄໍາຊີັ້ແຈງນັັ້ນໃຫ້ຜ້ຂໍຄັດຄ້ານຊາບ;
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງພິຈາລະນາຄໍາຊີັ້ແຈງ ແລະ ຂໍັ້ມນຫັກຖານດັິ່ງກ່າວ;
ໃນກໍລະນີ ຂໍັ້ມນຫັກຖານຂອງຜ້ຂໍຄັດຄ້ານ ແລະ/ຫຼື ຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຫາກ
ບໍິ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຊັດເຈນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະອອກໜັງສຼືເຊີນໃຫ້ຄ່ກໍລະນີມາ ຊີັ້ແຈງ ຫຼື
ສະແດງຫັກຖານ ຫຼື ສະໜອງຂໍັ້ມນເພີິ່ມເຕີມ;
ຖ້າຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຫຼື ຜ້ຂໍຄັດຄ້ານບໍິ່ປະຕິບັດຕາມໜັງສຼືເຊີນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນ
ຍາພາຍໃນກໍານົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກໜັງສຼືເຊີນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະພິຈາ
ລະນາການຄັດຄ້ານຕາມຫັກຖານທີິ່ມີ;
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7. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງຜົນການພິຈາລະນາພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ຜ້ຂໍຄັດຄ້ານຊາບ;
8. ຫາກກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າ ການຄັດຄ້ານມີເຫດຜົນ ແລະ ມີຫັກ
ຖານພຽງພໍ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດດັິ່ງກ່າວ;
9. ໃນກໍລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຫາກພິຈາລະນາເຫັນວ່າ ການຄັດຄ້ານບໍິ່ມີເຫດຜົນ ແລະ
ບໍິ່ມີຫັກຖານພຽງພໍ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດດັິ່ງກ່າວ;
10. ຖ້າຫາກຄ່ກໍລະນີ ບໍິ່ພໍໃຈຕໍິ່ການພິຈາລະນາດັິ່ງກ່າວ ສາມາດອຸທອນ ເຖິງຄະນະກໍາມະການ
ອຸທອນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ມຼືັ້ອອກແຈ້ງການ
ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ມາດຕາ 16

ການກວດສອບເນໍ້ອໃນ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສອບເນຼືັ້ອໃນ ໂດຍອີງຕາມຖານຂໍັ້ມນຂອງ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສາກົນ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ເພຼືິ່ອພິຈາລະນາວ່າ ຄໍາຮ້ອງນັັ້ນສອດຄ່ອງຕາມເງຼືິ່ອນໄຂທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 18
ແລະ 25 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະປະຕິເສດການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ໃນກໍລະນີ ສໍານວນຄໍາ
ຮ້ອງດັິ່ງກ່າວ ຫາກບໍິ່ສອດຄ່ອງຕາມເງຼືິ່ອນໄຂການຈົດທະບຽນ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນໃນການ
ປະຕິເສດເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ ໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຊາບ.
ຜ້ຮ້ອງຂໍມີໜ້າທີິ່ສະໜອງຂໍັ້ມນ ແລະ ເອກະສານ ຫຼື ຄໍາຊີັ້ແຈງ ພາຍຫັງ ທີິ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການ
ປະຕິເສດເບຼືັ້ອງຕົັ້ນ ຕໍິ່ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີິ່ໄດ້ອອກແຈ້ງ
ການເປັນຕົັ້ນໄປ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາສາມາດຮຽກເອົາຂໍັ້ມນເພີິ່ມເຕີມຈາກຜ້ຮ້ອງຂໍໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ. ຖ້າ
ຫາກ ຜ້ຮ້ອງຂໍບໍິ່ປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາໃນແຈ້ງການ ຄໍາຮ້ອງດັິ່ງກ່າວຈະບໍິ່ຖຼືກນໍາມາພິຈາລະນາ
ແລະ ຖຼືວ່າຄໍາຮ້ອງນັັ້ນຖຼືກສະຫະສິດ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດຕໍິ່ເວລາໃຫ້ຕຼືິ່ມອີກ 30 ວັນ ນັບແຕ່ວັນສິັ້ນສຸດແຈ້ງການຄັັ້ງ
ທໍາອິດເປັນຕົັ້ນໄປຖ້າມີເຫດຜົນພຽງພໍ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະປະຕິເສດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ
ຕໍິ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດດັິ່ງ
ກ່າວ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຊາບ ຖ້າຫາກຜ້ຮ້ອງຂໍໄດ້ສະໜອງຂໍັ້ມນ ແລະ ເອກະສານ ຫຼື ຄໍາຊີັ້ແຈງຕໍິ່
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍິ່ທັນພຽງພໍ.

ມາດຕາ 17

ການດັດແກູ້ໃນໄລຍະການກວດສອບ
ຜ້ຮ້ອງຂໍສາມາດດັດແກ້ຄໍາຮ້ອງໄດ້ທຸກເວລາໃນໄລຍະເວລາຂອງການກວດສອບ, ແຕ່ຕ້ອງ
ດໍາເນີນກ່ອນໜ້າ ການຈົດທະບຽນ, ການສະຫະສິດ, ການປະຕິເສດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຫຼື ການສິັ້ນສຸດການ
ພິຈາລະນາອຼືິ່ນໆຂອງຄໍາຮ້ອງດັິ່ງກ່າວ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບ
ສິນທາງປັນຍາໂດຍບໍິ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ຊິ່ງການດັດແກ້ຄໍາຮ້ອງນັັ້ນ ຕ້ອງບໍິ່ແມ່ນ
ການດັດແກ້ດັິ່ງຕໍິ່ໄປນີັ້:
1. ການນໍາເອົາສິນຄ້າໃໝ່ເຂົັ້າໃນຄໍາຮ້ອງ;
2. ປັບປຸງຄຸນລັກສະນະສໍາຄັນ ຫຼື ລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ;
3. ປ່ຽນແປງຄວາມກ່ຽວພັນຕາມທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍັ້ 6 ຂອງ ມາດຕາ 10 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບ
ນີັ້ມີການປ່ຽນແປງ;
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4. ປ່ຽນແປງ ຊຼືິ່ ຫຼື ສ່ວນໃດໜິ່ງຂອງຊຼືິ່ຂອງຜະລິດຕະພັນ;
5. ການດັດແກ້ທຈ
ິ່ີ ະສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ຂອບເຂດພຼືັ້ນທີິ່ທີິ່ກໍານົດເປັນຖິິ່ນກໍາເນິດ .
ມາດຕາ 18

ການຈົດທະບຽນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ, ບັນທກຂໍັ້ມນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໃນປັ້ມ
ບັນທກການຈົດທະບຽນ, ຖານຂໍັ້ມນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ລົງໃນຈົດ
ໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ
ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຜຮ
້ ້ອງຂໍສາມາດສະເໜີໃຫ້ ກົມເຜີຍແຜ່ຄຼືນໃໝ່ພ້ອມດ້ວຍຂໍັ້ມນທີິ່ຖຼືກດັດແກ້ ໂດຍບໍິ່ຕ້ອງ
ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ໃນກໍລະນີ ການເຜີຍແຜ່ຫາກມີຂໍັ້ຜິດພາດ ແລະ ຕ້ອງຍຼືິ່ນພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ເຜີຍແຜ່ຄັັ້ງທໍາອິດ.

ໝວດທີ 4
ອາຍຸການປົກປູ້ອງ ແລະ ການດາເນີນການອິ່ນຫັງການຈົດທະບຽນຖິ່ນກາເນີດ
ມາດຕາ 19

ອາຍຸການປົກປູ້ອງ
ອາຍຸການປົກປ້ອງຖິິ່ນກໍາເນີດ ມີຕະຫອດໄປ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢຼືນການຈົດທະບຽນ
ເປັນຕົັ້ນໄປ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການເທຼືິ່ອດຽວ.

ມາດຕາ 20

ການປ່ຽນຊິ່ ແລະ/ຫ ທີິ່ຢ່
ເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດ ສາມາດຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຢ່ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພຼືິ່ອປ່ຽນແປງຂໍັ້ມນ

ກ່ຽວກັບ ຊຼືິ່ ແລະ/ຫຼື ທີິ່ຢ່ ຂອງຕົນ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າ
ບໍລິການ. ຜ້ຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຕ້ອງສະໜອງຂໍັ້ມນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂໍັ້
ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງບັນທກທຸກການປ່ຽນແປງລົງໃນ ຖານຂໍັ້ມນ, ປັ້ມບັນທກການ
ຈົດທະບຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກໍາ.
ມາດຕາ 21

ການສາເນົາໃບຢັໍ້ງຢນການຈົດທະບຽນຖິ່ນກາເນີດ
ການສໍາເນົາໃບຢັັ້ງຢຼືນການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ແມ່ນເພຼືິ່ອນໍາໃຊ້ເປັນຫກ
ັ ຖານໃນການ
ດໍາເນີນຄະດີຢ່ສານ, ການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດຢ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຊ້ແທນໃບຢັັ້ງຢຼືນ ການຈົດ
ທະບຽນທີິ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ເສຍ ຊິ່ງເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ສາມາດຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຢ່
ນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພຼືິ່ອຂໍສໍາເນົາໃບຢັັ້ງຢຼືນການຈົດທະບຽນດັິ່ງກ່າວ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.

ມາດຕາ 22

ການດັດແກູ້ພາຍຫັງການຈົດທະບຽນ
ເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດ ສາມາດຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍດັດແກ້ຂໍັ້ມນບາງສ່ວນ ຢ່ໃນສໍານວນເອກະສານ
ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຫຼື ດັດແກ້ບາງຂໍັ້ຜິດພາດໃນການຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຕາມ
ແບບພີມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
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ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ດັດແກ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ ຖ້າຫາກວ່າ ແມ່ນການສະ
ເໜີດັດແກ້ພຽງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ຖາ້ ການດັດແກ້ຫາກມີການປ່ຽນແປງ ລາຍການໃນສໍານວນເອກະສານ
ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ, ຜຮ
້ ້ອງຂໍຈະຕ້ອງຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງມາໃໝ່.
ການດັດແກ້ ທີິ່ຈະບໍິ່ຖຼືວ່າແມ່ນການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ ມີດັິ່ງລຸ່ມນີັ້:
1. ການດັດແກ້ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນລັກສະນະທີິ່ສໍາຄັນຂອງສິນຄ້າ ;
2. ການດັດແກ້ການເຊຼືິ່ອມຕໍິ່ລະຫວ່າງຄຸນນະພາບ, ຊຼືິ່ສຽງ ຫຼື ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງ ສິນຄ້າ
ຖິິ່ນກໍາເນີດ;
3. ການດັດແກ້ກ່ຽວກັບ ຊຼືິ່ ຫຼື ສ່ວນໃດໜິ່ງຂອງຊຼືິ່ ສິນຄ້າ;
4. ການດັດແກ້ທີິ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອບເຂດຖິິ່ນກໍາເນິດທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບການດັດແກ້ຂໍັ້ມນການຈົດທະບຽນຖິິ່ນ
ກໍາເນີດທີິ່ໄດ້ຖຼືກຮັບຮອງ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດ
ສາຫະກໍາ.
ມາດຕາ 23

ສດພາຍຫັງການຈົດທະບຽນຖິ່ນກາເນີດ
ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຈະໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ຖິິ່ນກໍາເນີດ
ທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ແຕ່ສິດເຫົິ່ານີັ້ແມ່ນບໍິ່ສາມາດມອບໂອນຕໍິ່ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ
ການຈັດຕັັ້ງອຼືິ່ນໄດ້.

ມາດຕາ 24

ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິ່ນກາເນີດ
ບຸກຄົນທີສາມ ມີສິດຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາ 5 ປີ ນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກໍາເປັນຕົັ້ນໄປ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ. ການຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແບບພິມຂອງກົມ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
ຕາມການພິຈາລະນາຂອງກົມ ຫຼື ຕາມການສະເໜີຂອງບຸກຄົນທີສາມ ໃນກໍລະນີດັິ່ງນີັ້:
1. ບໍິ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງຼືິ່ອນໄຂຂອງເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ;
2. ບໍິ່ມີສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດຈໍາໜ່າຍໃນທ້ອງຕະຫາດເປັນເວລາຕໍິ່າສຸດ 5 ປີ ນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ລົງ
ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາເປັນຕົັ້ນໄປ;
3. ມີຫັກຖານພຽງພໍທີິ່ເຮັດໃຫ້ເຊຼືິ່ອວ່າເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນບໍິ່ແມ່ນເຈົັ້າ
ຂອງທີິ່ແທ້ຈິງ;
4. ຖິິ່ນກໍາເນີດຕ່າງປະເທດທີິ່ບໍິ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫຼື ສິັ້ນສຸດການປົກປ້ອງໃນປະເທດຕົັ້ນ
ກໍາເນີດ, ຫຼື ຢຸດນໍາໃຊ້ໃນປະເທດນັັ້ນ;
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດຊາບ ໃນເມຼືິ່ອໄດ້ຮັບຄ າສະເໜີ
ຄັດຄ້ານຈາກບຸກຄົນທີສາມ.
ເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດສາມາດຍຼືິ່ນຄໍາຊີັ້ແຈງເຖິງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນເວລາ 60 ວັນ
ນັບແຕ່ວັນທີອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງອອກໜັງສຼືຍົກເລີກຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາ
ເນີດຊາບ ໃນກໍລະນີ ເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດ ຫາກບໍິ່ມີຄໍາຊີັ້ແຈງໃດໆໃຫ້ຖຼືວ່າເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດນັັ້ນຍິນ
ຍອມຕໍິ່ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດຂອງຕົນ.
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ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ໃນກໍລະນີ ທີິ່ບຸກຄົນທີ
ສາມຫາກມີການຮ້ອງຟ້ອງຕໍິ່ສານປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄໍາຕັດສິນທີິ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ໃຫ້ມີການ
ຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດດັິ່ງກ່າວ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 139 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ການຮ້ອງຟ້ອງດັິ່ງກ່າວ ສາມາດຍຼືິ່ນເວລາໃດກໍໄດ້ຕະຫອດໄລຍະການປົກ
ປ້ອງຖິິ່ນກໍາເນີດຍັງມີຜົນສັກສິດຢ່.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງຜົນການຍົກເລີກໃບຢັັ້ງຢຼືນການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ
ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ບຸກຄົນທີິ່ຮ້ອງຂໍຍົກເລີກເພຼືິ່ອຊາບ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງບັນທກລົງໃນຖານຂໍັ້ມນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການຍົກເລີກດັິ່ງກ່າວ ລົງ
ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້
ສາທາລະນະຊົນຮັບຊາບ.

ໝວດທີ 5
ກາໝາຍຖິ່ນກາເນີດແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 25

ກາໝາຍຖິ່ນກາເນີດແຫ່ງຊາດ
ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກາໝາຍທີິ່ກໍານົດ ແລະ ສ້າງຂັ້ນໂດຍກະຊວງວິທະຍາ
ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພຼືິ່ອຢັັ້ງຢຼືນສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະ
ບຽນແລ້ວ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນຜ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກາໝາຍ
ຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ມາດຕາ 26

ການນາໃຊູ້ກາໝາຍຖິ່ນກາເນີດແຫ່ງຊາດ
ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເອກະສານກ່ຽວ
ກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດ
ແຫ່ງຊາດ.
ຜ້ດໍາເນີນການໃດໜິ່ງ ທີິ່ມີຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດຕາມທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນວັກທີ 1 ຂອງມາດຕານີັ້ ແລະ ມາດຕາ 23 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຈະຕ້ອງຍຼືິ່ນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອະ ນຸ
ຍາດຫາສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ. ສະມາຄົມ ຕ້ອງອອກໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນ
ກໍາເນີດແຫ່ງຊາດໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍ.
ຜ້ດໍາເນີນການ ຕ້ອງຕິດກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາ
ເນີດ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃສ່ສະຫາກສິນຄ້າຂອງຕົນ. ນອກນັັ້ນ, ຄໍາວ່າ ‘ຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ’
ຫຼື ຂຽນເປັນຕົວຫຍໍັ້ເປັນອັກສອນລາແຕັງ ‘PGI’ ກໍສາມາດຕິດໃສ່ສະຫາກໄດ້.

ມາດຕາ 27

ຜູ້ນາໃຊູ້ກາໝາຍຖິ່ນກາເນີດແຫ່ງຊາດ
ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ມີສິດນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ, ມີສິດຜະ
ລິດກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ ເພຼືິ່ອຕິດໃສ່ສະຫາກສິນຄ້າທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ.
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ມາດຕາ 28

ການຄຸູ້ມຄອງກາໝາຍຖິ່ນກາເນີດແຫ່ງຊາດ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງຄຸ້ມຄອງບັນຊີລາຍຊຼືິ່ຂອງສະມາຄົນສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ
ທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ ເພຼືິ່ອເປັນຂໍັ້ມນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີິ່ສົນໃຈ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດຮຽກສະມາຄົມມາ ຊີັ້ແຈງ ຫຼື ສະໜອງຂໍັ້ມນ ຫຼື ເອກະສານ ຫຼື
ຫັກຖານອຼືິ່ນໆທີິ່ຈໍາເປັນ ໃນກໍລະນີ ຜ້ດໍາເນີນການທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາ ເນີດ
ແຫ່ງຊາດຈາກສະມາຄົມ ຫາກບໍິ່ປະຕິບັດຕາມຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາມີສິດ ນໍາໃຊ້
ມາດຕະການທາງດ້ານບໍລິຫານ ຕໍສ
ິ່ ະມາຄົມ ເຊັິ່ນ:
1. ຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດຂອງສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຄົມ
ຕ້ອງຢຸດເຊົາການນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດຂອງຜ້ດໍາເນີນການນັັ້ນ;
2. ຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ຈະຖຼືວ່າໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດ
ແຫ່ງຊາດກໍິ່ຖຼືກຍົກເລີກເຊັິ່ນດຽວກັນ.

ມາດຕາ 29

ອາຍຸການນາໃຊູ້ກາໝາຍຖິ່ນກາເນີດແຫ່ງຊາດ
ການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ ມີອາຍຸຕະຫອດໄລຍະເວລາ ທີິ່ສະ
ມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດປະຕິບັດຕາມຂໍັ້ກໍານົດທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນສໍານວນເອກະສານຄຸນລັກ
ສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ ຖ້າ
ຫາກ ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດບໍິ່ປະຕິບັດຕາມຂໍັ້ກໍານົດດັິ່ງກ່າວ.

ໝວດທີ 6
ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສນຄ້າຖິ່ນກາເນີດ ແລະ ອົງການກວດສອບຄຸນລັກສະນະຖິ່ນ
ກາເນີດ
ມາດຕາ 30

ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສນຄ້າຖິ່ນກາເນີດ
ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ແມ່ນການເຕົັ້າໂຮມກັນຂອງບັນດານິຕິບຸກຄົນ ແລະ
ການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ
ທີິ່ມີສະມາຊິກ,
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ
ແລະ
ມີ
ການເຄຼືິ່ອນໄຫວທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ, ມີຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ເຫັນດີ ເຫັນພ້ອມນໍາກັນ ເພຼືິ່ອ
ສະເໜີອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນ;
ມາດຕາ 31

ສດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຂອງສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສນຄ້າຖິ່ນກາເນີດ
ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດທີິ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເປັນຜ້ຕາງໜ້າ ໃນການປົກປ້ອງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ .
ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດມີສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ດັິ່ງນີັ້:
1. ເຄຼືິ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຂໍັ້
ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຕົນ;
2. ປະສານສົມທົບກ່ຽວກັບວຽກງານຖິິ່ນກໍາເນີດກັບ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພະແນກ ການ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ແລະ ເມຼືອງ;
3. ລະດົມຂົົນຂວາຍ ແລະ ຮັບເອົາການສະໜັບສະໜນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດເພຼືິ່ອພັດທະນາສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ;
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4. ພິຈາລະນາຮັບເອົາສະມາຊິກ ຫຼື ປົດສະມາຊິກອອກຈາກສະມາຄົມ;
5. ຮັບປະກັນຕໍິ່ຄຸນນະພາບ, ຊຼືິ່ສຽງ ແລະ ຄວາມດັັ້ງເດີມຂອງສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດຂອງຕົນທີິ່ຖຼືກ
ຍອມຮັບຈາກຕະຫາດດ້ວຍການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ຊຼືິ່ຂອງສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດໃນທາງການ
ຄ້າ ແລະ ໃນກໍລະນີເກີດມີຂໍັ້ຜິດພາດໃດໜິ່ງ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມຊາບ;
6. ຮັບປະກັນໃຫ້ສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດຂອງຕົ ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
7. ສ້າງຂໍັ້ມນ ແລະ ກິດຈະກໍາການໂຄສະນາໂດຍມີເປົັ້າໝາຍ ເພຼືິ່ອສຼືິ່ສານ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ
ໃຫ້ຜ້ບໍລິໂພກຮັບຮ້ເຖິງຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຊິ່ງເປັນການເພີິ່ມມນ
ຄ່າໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າດັິ່ງກ່າວ;
8. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດເພຼືິ່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ຕາມຂໍັ້ກໍານົດທີິ່
ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນສໍານວນເອກະສານຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ;
9. ປັບປຸງການດໍາເນີນງານຂອງສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ, ລວມທັງການພັດທະນາ
ຄວາມຊໍານານງານ ແລະ ວາງແຜນຍຸດທະສາດທາງການຄ້າ, ວິເຄາະ, ເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ມນດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດດັິ່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ;
10. ພັດທະນາສິນຄ້າ ເພຼືິ່ອເພີິ່ມມນຄ່າ ໂດຍນໍາໃຊ້ມາດຕະການປົກປ້ອງ ຫຼື ຕອບໂຕ້ຕໍິ່ມາດ
ຕະການທີິ່ເກີດມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍິ່ພາບພົດຂອງສິນຄ້າ;
11. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປ້ອງ ຊຼືິ່ຂອງສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ, ການອານຸລັກຮັກສາຄວາມສົມດຸນ
ຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ລວມທັງການເກັບກໍາຂໍັ້ມນ ແລະ
ສະຖິຕິກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າຂອງສິນຄ້າດັິ່ງກ່າວ;
12. ເກັບກໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບັນຊີລາຍຊຼືິ່ສະມາຊິກສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດໃນແຕ່
ລະປີແລ້ວລາຍງານໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຊາບ;
13. ອອກໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ແລະ ໂຈະການນໍາໃຊ້ກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດຂອງຜ້ດໍາ
ເນີນການ;
14. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍັ້ຕົກລົງຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖິິ່ນກໍາເນີດ.
ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງ
ຕົນໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຕ້ອງສ້າງລະບຽບການ ພາຍໃນຂອງຕົນ ເພຼືິ່ອອະນຸລັກ
ຄຸນລັກສະນະສະເພາະທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງດິນ ຫຼື ສັດ.
ມາດຕາ 31

ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນລັກສະນະສນຄ້າຖນ
ິ່ ກາເນີດ
ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ແມ່ນອົງການທີິ່ຢັັ້ງຢຼືນວ່າຜ້ດໍາເນີນ
ການໄດ້ປະຕິບັດຕາມເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ທີິ່ສະມາຄົມໄດ້ວາງອອກ,
ໜ່ວຍງານດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ່າງຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ເປັນ
ໜ່ວຍງານທີິ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ໃນການປະຕິບັດວຽກກວດສອບ ຫຼື ຢັັ້ງຢຼືນໃນ ສປປ ລາວ ຊິ່ງອາດ
ເປັນອົງການຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນທີິ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນທໍາໂດຍມີລະບົບກວດສອບທີິ່
ເຊຼືິ່ອຖຼືໄດ້. ຜ້ຮ້ອງຂໍມີສິດເລຼືອກອົງການກວດສອບຄຸນລັກສະນະຖິິ່ນກໍາເນີດຂອງຕົນ.
ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສິນຄ້າທີິ່ຜະລິດ
ສອດຄ່ອງກັບເງຼືິ່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຂອງຖິິ່ນກໍາ
ເນີດ.
ໜ່ວຍງານກວດສອບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຕ້ອງສົິ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປີໃຫ້ກົມ
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ຊັບສິນທາງປັນຍາ ທຸກໆປີ ລວມທັງບັນຊີລາຍຊຼືິ່ຜ້ຜະລິດ, ຜ້ດໍາເນີນການ, ຜະລິດຕະພັນ, ປະລິມານ
ແລະ ມາດຕະການ ທີິ່ນໍາໃຊ້ຖ້າມີ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະຕ້ອງ ກໍານົດວັນທີສົິ່ງບົດລາຍງານ ໂດຍ
ອີງຕາມລະດການເກັບກ່ຽວ ຫຼື ໃນຕອນທ້າຍຂອງປີປະຕິທິນ. ເອກະສານໃດທີິ່ບໍິ່ເປັນພາສາລາວ ຕ້ອງ
ແປເປັນພາສາລາວພ້ອມທັງມີການຢັັ້ງຢຼືນຄວາມຖຼືກຕ້ອງຂອງການແປ.
ເພຼືິ່ອຢັັ້ງຢຼືນວ່າ ຜ້ດໍາເນີນການໄດ້ປະຕິບັດຕາມເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນ
ກໍາເນີດ ຫຼື ບໍິ່ ພາຍຫັງການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດເຊີນຜ້ທີິ່ເປັນເຈົັ້າ
ຂອງ ຫຼື ບຸກຄົນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພຼືິ່ອໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍ ຫຼື ຫັກຖານທີິ່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜ້ດໍາເນີນການໄດ້
ປະຕິບັດຕາມເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ຫຼື ບໍິ່ ຫຼື ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ, ກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ສາມາດຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກຜ້ຊ່ຽວຊານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພຼືິ່ອເປັນຂໍັ້ມນໃນການພິຈາລະ ນາ
ແລະ ຕັດສິນບັນຫາດັິ່ງກ່າວ.
ໃນກໍລະນີ ຜ້ດໍາເນີນການຫາກບໍິ່ປະຕິບັດຕາມເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະສິນຄ້າຖິິ່ນ
ກໍາເນີດ, ອົງການກວດສອບຄຸນລັກສະນະຖິິ່ນກໍາເນີດຕ້ອງລາຍງານຫາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວ
ກັບມາດຕະການ ແລະ ການລົງໂທດທີິ່ເໝາະສົມຕໍິ່ຜ້ກ່ຽວດັິ່ງນີັ້ :
1. ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ;
2. ກ່າວຕັກເຕຼືອນ;
3. ຍົກເລີກສິດນໍາໃຊ້ຖິິ່ນກໍາເນີດຕໍິ່ຊຸດຜະລິດຕະພັນໃດໜິ່ງ;
4. ໂຈະສິດນໍາໃຊ້ຖິິ່ນກໍາເນີດຊົິ່ວຄາວ;
5. ຖອນສິດນໍາໃຊ້ຖິິ່ນກໍາເນີດຢ່າງຖາວອນ;
ສະມາຄົມຖິິ່ນກໍາເນີດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງຂອງອົງການກວດສອບຄຸນລັກສະນະ
ຖິິ່ນກໍາເນີດ. ສະມາຄົມຖິິ່ນກໍາເນີດຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າ ງໆໃຫ້
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮັບຊາບ.

ໝວດທີ 7
ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການຈົດທະບຽນຖິ່ນກາເນີດ ແລະ ດາເນີນການອິ່ນໆ
ມາດຕາ 32

ບຸກຄົນທີິ່ມີສດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການຈົດທະບຽນຖິ່ນກາເນີດ ແລະ ດາເນີນ
ການອິ່ນໆ
ບຸກຄົນທີິ່ມີສິດຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜ້ທີິ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດ
ຕາ 4 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ເພຼືິ່ອດໍາເນີນການຈົດທະບຽນ ແລະ ດໍາເນີນການອຼືິ່ນໆມີດັິ່ງນີັ້:
1. ທະນາຍຄວາມທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ;
2. ຜປ
້ ະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
3. ຜ້ຕາງໜ້າ ຫຼື ພະນັກງານຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ;
4. ບຸກຄົນທົິ່ວໄປທີິ່ຜຮ
້ ້ອງຂໍວ່າຈ້າງ.
ສໍາລັບຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຜ່ານຜ້
ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼື ທະນາຍຄວາມທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການທາງ
ດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ເທົິ່ານັັ້ນ.
ບຸກຄົນທີິ່ມີສິດເປັນຜ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງມີຄວາມຮ້ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ມີທີິ່ຢ່ ຢ່ ສປປ
ລາວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຮັບຮອງ ຈາກກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ສໍາລັບເງຼືິ່ອນໄຂລະອຽດ ແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
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ມາດຕາ 33

ການແຕ່ງຕັໍ້ງຜູ້ຕາງໜ້າ
ຜ້ຕາງໜ້າຕ້ອງແມ່ນ ບຸກຄົນທີິ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຕາມໃບມອບສິດທີິ່ມີລາຍເຊັນຂອງຜ້
ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ຜ້ມອບສິດ.
ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 32 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ແລະ ການກໍານົດອຼືິ່ນໃນ
ໝວດນີັ້, ໃບມອບສິດສາມາດແຕ່ງຕັັ້ງຜ້ຕາງໜ້າໄດ້ຫາຍຄົນ ໂດຍທີິ່ຜ້ຕາງໜ້າທັງໝົດດັິ່ງກ່າວມີທີິ່ຢ່
ບ່ອນດຽວກັນ.

ມາດຕາ 34

ການມອບສດ
ການມອບສິດ ໝາຍເຖິງ ໃບມອບສິດທີິ່ເຈົັ້າຂອງສິດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນໜິ່ງ ຫຼື ຫາຍ
ຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ແທນຕົນ.
ໃບມອບສິດ ຕ້ອງກໍານົດ:
1. ລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການເປັນຜ້ຕາງໜ້າ;
2. ສິດທີິ່ຖຼືກມອບໝາຍໃນການດໍາເນີນການໃດໜິ່ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
3. ໄລຍະເວລາ ຖ້າມີ;
4. ການຍົກເລີກໂດຍຜມ
້ ອບສິດໄດ້ທຸກເວລາ
ໂດຍບໍິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບຕໍິ່ສິດຂອງຜ້ຕາງໜ້າໃນ
ການໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຈາກການບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີິ່ເກີດຂັ້ນໃນລະຫວ່າງ
ການຕິດຕໍິ່ພົວພັນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະຮັບຮ້ເງຼືິ່ອນໄຂທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໃບມອບສິດ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່
ເງຼືິ່ອນໄຂຂອງໃບມອບສິດຫາກຂັດກັບກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງຖຼືວ່າໃບມອບສິດ ນໍາໃຊ້ສະເພາະຄໍາຮ້ອງດຽວເທົິ່ານັັ້ນ ຖ້າໃບ
ມອບສິດຫາກບໍິ່ໄດ້ກໍານົດ ຂອບເຂດ ຫຼື ໄລຍະເວລາ ຂອງການເປັນຜ້ຕາງໜ້າ ຫຼື ການດໍາເນີນການອຼືິ່ນ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃບມອບສິດດັິ່ງກ່າວ ແລະ ອາຍຸຂອງໃບມອບສິດຈະຖຼືວ່າສິັ້ນສຸດລົງໃນເມຼືິ່ອທຸກ
ບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງດັິ່ງກ່າວ ຫຼື ການດໍາເນີນການອຼືິ່ນຫາກສໍາເລັດແລ້ວ.
ການມອບສິດທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຜ້
ມອບສິດ. ໃນກໍລະນີ ຜ້ອອກໃບມອບສິດເປັນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ, ໃບມອບສິດຕ້ອງໄດ້ລົງ
ລາຍເຊັນໂດຍຜ້ມີສິດອໍານາດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງດັິ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 35

ການສໍ້ນສຸດການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ
ການເປັນຜ້ຕາງໜ້າຈະສິັ້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີການມອບສິດຖຼືກຍົກເລີກໂດຍຜມ
້ ອບສິດ ຫຼື
ຜ້ຕາງໜ້າ ຖອນຕົວ. ໃນກໍລະນີ ຜ້ຕາງໜ້າໄດ້ຖອນຕົວຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຜ້
ມອບອໍານາດຮັບຊາບ.

ໝວດທີ 8
ການທົບທວນຄນທາງດ້ານບລຫານກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຖິ່ນກາເນີດ
ມາດຕາ 36

ການທົບທວນຄນ ແລະ ການແກູ້ໄຂ ຂໍ້ຜດພາດ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດທົບທວນຄຼືນການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ເພຼືິ່ອດໍາເນີນການ
ທາງດ້ານບໍລິຫານຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ເພຼືິ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ການແກ້ໄຂ ຂໍັ້ຜິດພາດ.
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ມາດຕາ 37

ການທົບທວນຄນດ້ານບລຫານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ສາມາດສະເໜີຂໍໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາທົບ
ທວນຄຼືນ ທີິ່ເຫັນວ່າການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດຂອງຕົນມີຂໍັ້ຜິດພາດ ຫຼື ບໍິ່
ປະຕິບັດຕາມເງຼືິ່ອນໄຂທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນພາຍຫັງມຼືັ້
ອອກແຈ້ງການ ຕາມກໍລະນີ ດັິ່ງນີັ້:
1. ສະເໜີຂໍດັດແກ້ ຂໍັ້ຜິດພາດດັິ່ງກ່າວໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍບໍິ່ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ;
2. ສະເໜີຂໍດັດແກ້ ຂໍັ້ຜິດພາດ ທີິ່ເກີດຈາກຜ້ຮ້ອງຂໍ ແລະ ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ;
3. ສະເໜີຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຄຼືນໃໝ່ ຊິ່ງຕ້ອງປະກອບມີຂໍັ້ມນດັິ່ງນີັ້:
3.1 ເງຼືິ່ອນໄຂ ຫຼື ການຕົກລົງ ທີິ່ຕ້ອງການໃຫ້ທບ
ົ ທວນຄຼືນ;
3.2 ຂໍັ້ເທັດຈິງ ແລະ ພຼືັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ;
3.3 ມາດຕະການທີິ່ສະເໜີໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາພິຈາລະນາ.
ການສະເໜີຍັງອາດຈະລວມເອົາຄໍາຊີັ້ແຈງ ຫຼື ການອະທິບາຍຊິ່ງຜ້ສະເໜີເຫັນວ່າຈະເປັນ
ການສະໜັບສະໜນໃຫ້ແກ່ການພິຈາລະນາຄຼືນໃໝ່ ໂດຍບໍິ່ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.

ມາດຕາ 38

ການສະເໜີໃຫູ້ຢຸດຊົິ່ວຄາວ
ການສະເໜີໃຫ້ທບ
ົ ທວນທາງດ້ານບໍລິຫານ ຕາມທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 39 ຂອງຂໍັ້
ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ອາດລວມເຖິງການສະເໜີໃຫ້ຢຸດຊົິ່ວຄາວການປະຕິບັດເງຼືິ່ອນໄຂ ຫຼື ການຕົກລົງຂອງ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີຜ
ິ່ ້ສະເໜີຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຄຼືນໃໝ່ ເພຼືິ່ອຄວາມຍຸຕິທາໍ ໂດຍຄໍານງເຖິງຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງບຸກຄົນທີສາມ.

ມາດຕາ 39

ການພຈາລະນາຄນໃໝ່
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງຮັບການສະເໜີ ທີິ່ໃຫ້ພິຈາລະນາຄຼືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການຈົດ
ທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຊິ່ງຜ້ສະເໜີຕ້ອງມີເຫດຜົນທີິ່ພຽງພໍໃນການສະເໜີໃຫ້ທບ
ົ ທວນ ເງຼືິ່ອນໄຂ ຫຼື
ການຕົກລົງ ທີິ່ຕົນເຫັນວ່າ ບໍິ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ.
ສໍາລັບຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄຼືນໃໝ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ຜ້ສະເໜີ ສາມາດອຸທອນໄປຍັງຄະນະກໍາມະການອຸທອນຂອງກົມ ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບ
ແຕ່ວັນອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາດັິ່ງກ່າວເປັນຕົັ້ນໄປ ຖ້າຫາກບໍິ່ພໍໃຈຕໍິ່ຜົນການພິຈາ
ລະນາຄຼືນໃໝ່.
ຜ້ສະເໜີສາມາດຂໍອຸທອນໄປຫາສານ ຫາກບໍິ່ພໍໃຈຕໍິ່ຜົນການພິຈາລະນາຂອງກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ.

ມາດຕາ 40

ການຂອຸທອນ
ການອຸທອນ ແລະ ການດໍາເນີນການ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕານີັ້ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທາງດ້ານ
ບໍລິຫານຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ດໍາເນີນການນໍາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບການຈົດທະ
ບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ມີສິດຂໍອຸທອນ ຫຼື ສະເໜີຄໍາຄັດຄ້ານໄປຍັງຄະນະກໍາມະການອຸທອນຂອງກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ເພຼືິ່ອພິຈາລະນາ ຖ້າຫາກບໍິ່ເຫັນດີນໍາການກໍານົດເງຼືິ່ອນໄຂ ຫຼື ການຕົກລົງຂອງກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ໂດຍເສຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
ພະນັກງານຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸຍາດ, ການຢັັ້ງຢຼືນ,
ການປະຕິເສດ ຫຼື ການກໍານົດເງຼືິ່ອນໄຂ ຫຼື ການຕົກລົງຂອງຕົນທີິ່ຖກ
ຼື ຂໍອຸທອນ ຕ້ອງໃຫ້ຄໍາຊີັ້ແຈງ
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ກ່ຽວກັບພຼືັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍັ້ເທັດຈິງໃນການຕົກລົງດັິ່ງກ່າວ ເພຼືິ່ອເປັນຂໍັ້ມນໃຫ້ແກ່
ຄະນະກໍາມະການອຸທອນ.
ຄະນະກໍາມະການອຸທອນ ສາມາດເຊີນຜ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານມາໃຫ້ຄໍາປກສາ. ຄະນະ
ກໍາມະການອຸທອນ ຕ້ອງດໍາເນີນການພິຈາລະນາ ໂດຍອີງໃສ່ການຕົກລົງທີິ່ໄດ້ດໍາເນີນຕາມມາດຕານີັ້
ແລະ ຕ້ອງບັນທກການຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ການຕົກລົງ ຕ້ອງເຮັດເປັນບົດບັນທກຂອງ
ຄະນະກໍາມະການອຸທອນ ໂດຍລະບຸພຼືັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍັ້ເທັດຈິງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບົດ
ບັນທກການຕົກລົງດັິ່ງກ່າວ ຕ້ອງສົິ່ງໃຫ້ ຜ້ສະເໜີຂໍອຸທອນຊາບ.
ການຂໍອຸທອນດັິ່ງກ່າວຖຼືວ່າເປັນໂມຄະ ໃນກໍລະນີທຜ
ິ່ີ ້ສະເໜີຂອ
ໍ ຸທອນ ບໍິ່ສາມາດສະໜອງ
ຂໍັ້ມນທີິ່ຈໍາເປັນ ຕາມທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍັ້ 3 ມາດຕາ 37 ຂອງຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ຄະນະກໍາມະການອຸທອນ ຕ້ອງສົິ່ງສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍອຸທອນພ້ອມດ້ວຍບົດບັນທກການຕົກ
ລົງຂອງຕົນ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພຼືິ່ອດໍາເນີນການຂັັ້ນຕໍໄິ່ ປ.
ຄ່ກໍລະນີສາມາດຂໍອຸທອນຕໍິ່ສານປະຊາຊົນ
ຖ້າຫາກບໍິ່ພໍໃຈຕໍິ່ຜົນການພິຈາລະນາຂອງ
ຄະນະກໍາມະການອຸທອນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ສໍາລັບຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນການອຸທອນ ກ່ຽວກັບ ການຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນ
ກໍາເນີດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 41

ຄະນະກາມະການອຸທອນ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການອຸທອນຂອງຕົນ ເພຼືິ່ອດໍາເນີນການແກ້
ໄຂການຂໍອຸທອນກ່ຽວກັບ ການຢັັ້ງຢຼືນ, ການປະຕິເສດ ຫຼື ການກໍານົດເງຼືິ່ອນໄຂ ຫຼື ການຕົກລົງຂອງ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຄະນະກໍາມະການອຸທອນຕ້ອງເປັນເອກະລາດ ຊິ່ງສາມາດສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນແບບ
ຖາວອນ ຫຼື ຊົິ່ວຄາວ ກໍໄດ້.
ບຸກຄົນທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການຢັັ້ງຢຼືນ, ການປະຕິເສດ ຫຼື ການກໍານົດເງຼືິ່ອນໄຂ ຫຼື ການ
ຕົກລົງ ທີິ່ເປັນສາເຫດຂອງການຂໍອຸທອນ ບໍິ່ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມຢ່ໃນຄະນະກໍາມະການອຸທອນ.

ມາດຕາ 42

ສານວນເອກະສານ ຫ ເອກະສານທີິ່ຊອກບເິ່ ຫັນ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງສ້າງສໍາເນົາສໍານວນເອກະສານ ຫຼື ເອກະສານອຼືິ່ນໆ ທີິ່ເສຍນັັ້ນ
ຂັ້ນໃໝ່ ຖ້າສໍານວນເອກະສານ ຫຼື ເອກະສານອຼືິ່ນໆ ທີິ່ພົວພັນເຖິງຄໍາຮ້ອງ ຫຼື ການດໍາເນີນການອຼືິ່ນໆ
ຫາກເສຍ ຫຼື ຊອກບໍິ່ເຫັນ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ ຜ້ຍຼືິ່ນຄໍາຮ້ອງ ຫຼື ເຈົັ້າຂອງເອກະສານ
ສົິ່ງສໍາເນົາເອກະສານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເອກະສານທີິ່ໄດ້ຕິດຕໍິ່ພົວພັນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງ
ຢັັ້ງຢຼືນຄວາມຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຂອງສໍາເນົາດັິ່ງກ່າວ ລວມທັງ ເອກະສານ ຫຼື ສ ານວນ
ເອກະສານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ໄດ້ຕິດຕໍິ່ພົວພັນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີິ່ບໍິ່ມີການບັນທກໄວ້ ແຕ່ຜ້ຮ້ອງ
ຂໍ ຫຼື ເຈົັ້າຂອງນັັ້ນຮັບຮ້.
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ໝວດທີ 9
ອົງການຄຸູ້ມຄອງວຽກງານຖິ່ນກາເນີດ
ມາດຕາ 43

ອົງການຄຸູ້ມຄອງ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບ
ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢຼືນການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ຕາມ
ເງຼືິ່ອນໄຂທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນຫວງເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີິ່ອຼືິ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມຼືອງ, ນະຄອນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ.

ມາດຕາ 44
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ສດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຂອງກົມຊັບສນທາງປັນຍາ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາມີສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ດັິ່ງນີັ້:
ເຜີຍແຜ່ຂໍັ້ຕົກລົງ, ອອກຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຖິິ່ນກໍາເນີດ;
ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີກະຊວງ ເພຼືິ່ອອອກນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງເຄຼືິ່ອງໝາຍການຄ້າ;
ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາສໍານວນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ, ການບັນທກການປ່ຽນຊຼືິ່ ແລະ/ຫຼືທີິ່ຢ່
, ການອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ ແລະ ການສະເໜີອຼືິ່ນໆ ກ່ຽວກັບຖິິ່ນກໍາເນີດ;
ບັນທກ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍັ້ມນ ກ່ຽວກັບ ຖິິ່ນກໍາເນີດ;
ຈົດທະບຽນ, ແຈ້ງປະຕິເສດ, ຍົກເລີກ ແລະ ອຼືິ່ນໆ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາສະເໜີ ຂໍຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ຄໍາສະເໜີໃຫ້ທົບທວນຄຼືນທາງດ້ານບໍລິຫານ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາສະເໜີຂໍອຸທອນ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
ຊຸກຍ້ ແລະ ສົິ່ງເສີມວຽກງານການຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ;
ຄຸ້ມຄອງສະມາຄົມສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ;
ຄຸ້ມຄອງກາໝາຍຖິິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ;
ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ອຼືິ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ.

ມາດຕາ 45

ສດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຂອງພະແນກວທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ,
ນະຄອນຫວງ
ພະແນກວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ນະຄອນຫວງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ດັິ່ງນີັ້:
1. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍ້ສົິ່ງເສີມສະມາຄົມສິນຄ້າຖິິ່ນກໍາເນີດ;
2. ປະສານງານກັບພະແນກການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີອ
ິ່ ຼືິ່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
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ໝວດທີ 10
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
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ການຈັດຕັໍ້ງປະຕບັດ
ມອບໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ,
ນະຄອນຫວງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.
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ຜົນສັກສດ
ຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍ
ເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ.
ຂໍັ້ກໍານົດ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງໃດ ທີິ່ຂັດກັບຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖຼືກຍົກເລີກ.

ລັດຖະມົນຕີ
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