ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ.
ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ເລກທີ.

/ກວຕ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ຮ່າງ
ຂໍໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍ ພັນພືດໃໝ່
-

ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາ(ສະບັບປບປຸງ), ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ; ລົງວັນທີ 15
ພະຈິກ 2017;

-

ອີງຕາມ ດາລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັັ້ງການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 314/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2017;

-

ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ, ສະບັບເລກທີ ........./ກວຕ.ກຊປ, ລົງວັນທີ .........
/......./..............

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອອກຂໍຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ການົດຫັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ພັນ
ພືດໃໝ່,

ຂັັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່,

ການດາເນີນການອືີ່ນຫັງການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່,

ການເປນຜ້ຕາງໜ້າ, ການທົບທວນຄືນທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພັນພືດໃໝ່ ແນ່
ໃສ່ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປນຍາ ກ່ຽວກັບ ພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້
ເປນອັນລະອຽດ ແລະ ເປນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
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ມາດຕາ 2 ພັນພືດໃໝ່
ພັນພືດໃໝ່
ແມ່ນພັນພືດຍັງບໍໍ່ທັນຮ້ຈັກກັນທົົ່ວໄປ
ໝາຍເຖິງກຸ່ມຂອງພືດທີີ່ມີລັກສະນະທາງ
ພຶກສາຊາດ ຢ່າງດຽວກັນ ແລະ ຊຶີ່ງສາມາດການົດຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆ ທີີ່ເປນຜົນມາຈາກ ປະເພດພັນທຸກາ
ໃດໜຶີ່ງ ຫື ຫາຍປະເພດພັນທຸກາຮ່ວມກັນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມອືີ່ນ ໃນພືດຊະນິດດຽວກັນ ຢ່າງ
ໜ້ອຍໜຶີ່ງຄຸນລັກສະນະ, ມີຄວາມສະໜ່າສະເໜີ ແລະ ມີຄວາມຄົງຕົວ ໃນເວລານາໄປຂະຫຍາຍພັນ ໂດຍບໍໍ່
ຄານຶງວ່າ ຈະຄົບຕາມເງືີ່ອນໄຂ ສາລັບການໃຫ້ສິດການປົກປ້ອງກຸ່ມຂອງພືດດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ນັກປະສົມພັນ
ພືດກໍຕາມ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີໃີ່ ຊ້ຢໃ່ ນຂໍຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັງົ່ ນີ:ັ້
1. ຜຮ
້ ອ
້ ງຂໍ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ໄດ້ຍືີ່ນ ຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດ
ໃໝ່, ຂໍຂັດຄ້ານ, ດັດແກ້, ຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຫື ຜ້ສືບທອດສິດ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ;
2. ຄາຮ້ອງ ໝາຍເຖິງ ສານວນເອກະສານການຍືນຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່, ຄັດຄ້ານ, ດັດແກ້,
ຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່;
3. ການຄັດຄ້ານໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີສາມ ທີີ່ຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານຕໍໍ່ການຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ພັນພືດໃໝ່
ທີີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນພັນພືດ ໃນຮບແບບ
ໃດກໍຕາມ;
4. ການຍົກເລີກໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍຍົກເລີກການຈົດທະບຽນພັນພືດ ໃໝ່
ໂດຍເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ຫື ບຸກຄົນທີສາມ;
5. ການໂອນສິດ ໜາຍເຖິງ ເຈົັ້າຂອງພັນພືດ ມອບສິດຂອງຕົນ ທັງໝົດ ຫື ບາງສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ຜ້ຮັບສິດ;
6. ໃບໂອນສິດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານ ທີີ່ເປນລາຍລັກອັກສອນປະເພດໜືີ່ງ ທີີ່ໄດ້ການົດ ກ່ຽວກັບການ
ໂອນສິດ;
7. ການອະນຸຍາດນາໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ການຕົກລົງໃຫ້ຜ້ອືີ່ນນາໃຊ້ສິດ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງພັນພືດ ໃໝ່
ເພືີ່ອນາໃຊ້ສິດດັົ່ງກ່າວ ລວມທັງການຕົກລົງບໍໍ່ໃຫ້ດາເນີນການທາງກົດໝາຍຕໍໍ່ຜ້ ໄດ້ຮັບອານຸຍາດນາ
ໃຊ້ສິດ ຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງສັນຍາ;
8. ຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ອານຸຍາດນາໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນໜຶີ່ງ ຫື ຫາຍບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ໄດ້ຮັບສິດນາໃຊ້
ຈາກເຈົັ້າຂອງສິດຕໍໍ່ກັບ ພັນພືດໃໝ່;
9. ຜອ
້ ະນຸຍາດນາໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫື ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ອອກໃບອະນຸຍາດນາໃຊ້ສິດຕໍໍ່
ກັບພັນພືດໃໝ່;
10. ໃບມອບສິດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີີ່ເປນລາຍລັກອັກສອນຊຶີ່ງເຈົັ້າຂອງສິດໄດ້ມອບສິດຂອງຕົນໃຫ້
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ບຸກຄົນໜຶີ່ງ ຫື ຫາຍຄົນປະຕິບັດໜ້າທີີ່ແທນ;
11. ຜມ
້ ອບສິດ ໝາຍເຖິງ ຜ້ທີີ່ມອບສິດຂອງຕົນໃຫ້ ບຸກຄົນໜຶີ່ງ ຫື ຫາຍບຸກຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ແທນ
ຕົນໃນການຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຫື ດາເນີນການອືີ່ນໆ ຢ່ນາ ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ;
12. ຜຕ
້ າງໜ້າ ໝາຍເຖິງ ທະນາຍຄວາມ ຫື ຕົວແທນ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົັ້າຂອງພັນພືດ ໃນການ
ຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຫື ດາເນີນການອືີ່ນໆຢ່ນາກົມຊັບສິນທາງປນຍາ;
13. ການປະສົມພັນພືດ ໝາຍເຖິງ ການເອົາສ່ວນຂະຫຍາຍພັນຈາກພືດຕົັ້ນໜຶີ່ງ ຫື ຫາຍຕົັ້ນມາປະສົມກັນ
ເພືີ່ອ ເຮັດໃຫ້ເກີດພັນພືດໃໝ່ຂຶັ້ນມາ ຫື ການຄົັ້ນພົບ ແລະ ພັດທະນາພັນພືດທີີ່ມີຢ່ໃນປດຈຸບັນ.
ມາດຕາ 4 ບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ຫື ການຈັດຕັງັ້ ທີມ
ີ່ ສ
ີ ດ
ິ ໄດ້ຮບ
ັ ການປົກປ້ອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 75 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບ
ສິນທາງປນຍາ

ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່,

ຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່,

ໄດ້ຮັບ

ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ, ນາໃຊ້ສິດຂອງຕົນໃນການດາເນີນການ ແກ້ໄຂທາງດ້ານບໍລິຫານ ຫື ຮ້ອງຟ້ອງ
ຕໍໍ່ສານ ແລະ ດາເນີນການເຄືີ່ອນໄຫວອືີ່ນໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາ ຫື
ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ.ັ້
ມາດຕາ 5 ປະເພດ ແລະ ຊະນິດ ຂອງພັນພືດ
ປະເພດ ແລະ ຊະນິດ ຂອງພັນພືດທີີ່ສາມາດຂໍຈົດທະບຽນເປນພັນພືດໃໝ່ ຢ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ການົດໄວ້
ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.

ໝວດທີ 2
ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່
ມາດຕາ 6 ຂັັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນ
ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ປະກອບມີຂັັ້ນຕອນ ໃນການ ຍືີ່ນຄາຮ້ອງ, ກວດສອບເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ກວດ
ສອບເນືັ້ອໃນ ແລະ ຈົດທະບຽນ.
ມາດຕາ 7 ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ການພິຈາລະນາ ຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່
ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ ຮັ ບການຈົດທະບຽນພັນ ພືດໃໝ່ ຜ້ຮ້ ອງຂໍ, ສານວນຄ າຮ້ ອງ ແລະ ບັນດາປະເດັນ ສາຄັ ນ
ຕ່າງໆ ຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມເງືີ່ອນໄຂທັງໝົດ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປນຍາ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ນີັ້.
ໃນກໍລະນີທີີ່ມີການຍືີ່ ນຫ າຍຄາຮ້ ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຊະນິດ ດຽວກັນ ແມ່ ນໃຫ້ພິຈາລະນາ
ຕາມ ຫັກການຄາຮ້ອງທີີ່ຍືີ່ນກ່ອນໝ່ໂດຍຖືເອົາວັນບລິມະສິດ (ຖ້າຫາກມີ) ຫາກຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຄົບຖ້ວນ
ຕາມເງືີ່ອນໄຂ.
ໃນຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງ ຖ້າຄາຮ້ ອງທີີ່ຍືີ່ ນກ່ອນໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ກົມຊັບສິນທາງ
ປນຍາ ຕ້ອງອອກໜັງສືແຈ້ງປະຕິເສດຄາຮ້ອງ ຫື ບັນດາຄາຮ້ອງທີີ່ໄດ້ຍືີ່ນຕາມຫັງ. ຖ້າຄາຮ້ອງທີີ່ໄດ້ຮັບວັນທີ
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ຍືີ່ນຕາມຫັງຫາກສາເລັດກ່ອນ ແລະ ມີເງືີ່ອນໄຂໃນການຈົດທະບຽນ, ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງໂຈະການ
ພິຈາລະນາຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວໄວ້ກ່ອນ ຈົນກວ່າການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງທີີ່ຍືີ່ນກ່ອນຈະສິັ້ນສຸດລົງ.
ກົ ມ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງປ ນຍາ ຕ້ ອ ງບໍໍ່ ອ ອກຄ າເຫັ ນ ແນະນ າກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມເປ ນໄປໄດ້ ວ່ າ ພັ ນ ພື ດ ທີີ່ ຂໍ ຈົ ດ
ທະບຽນ ສອດຄ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂທີີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງບໍໍ່ໃຫ້ຄາປຶກສາ
ທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ຜ້ຮ້ອງຂໍ ແຕ່ ຜ້ຮ້ອງຂໍ ສາມາດຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍຄົັ້ນຫາຂໍໍ້ມນ ກ່ຽວກັບ ພັນພືດໃໝ່ ຢ່ໃນ
ຖານຂໍມ
ໍ້ ນຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ມາດຕາ 8 ຂັັ້ນຕອນການຍືີ່ນຄາຮ້ອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ມີສິດໄດ້ ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທີີ່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 4
ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ແລະ ມີຈຸດປະສົງ ຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ສາມາດຍືີ່ນຄາຮ້ອງ ຢ່ນາກົມຊັບສິນທາງ
ປນຍາ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ໃດໜຶີ່ງ ທີີ່ຍືີ່ນຢ່ນາກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງປະຕິບັດ
ໃຫ້ໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂຕ່າສຸດ ຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 77 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັ ບສິນ
ທາງປນຍາ ແລະ ມາດຕາ 8 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
2. ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງຮັບເອົາຄາຮ້ອງ ໃນກໍລະນີ ຄາຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງືີ່ອນໄຂຕ່າສຸດ;
3. ກົ ມ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງປ ນຍາ ຈະບໍໍ່ ຮັ ບ ເອົ າ ຄ າຮ້ ອ ງ ໃນກໍ ລ ະນີ ຜ້ ຮ້ ອ ງຂໍ ບໍໍ່ ສ າມາດປະຕິ ບັ ດ ໄດ້ ຕ າມ
ເງືີ່ອນໄຂຕ່າສຸດ;
4. ກົມຊັ ບສິນທາງປນຍາ ຈະບໍໍ່ສົົ່ງຄືນ ຄ່ າທານຽມ ແລະ ຄ່ າບໍລິການ ໃນກໍລະນີ ທີ ຜ້ຮ້ ອງຂໍ ຖອນຄ າ
ຮ້ອງ ຫື ຄາຮ້ອງຖືກສະຫະສິດ ຫື ຖືກປະຕິເສດ.
ໃນກໍລະນີ ທີີ່ຜ້ຮ້ອງຂໍຫາກຮຽກເອົາວັນບລິມະສິດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 76 ຂອງ ກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາ.
ມາດຕາ 9 ສານວນຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່
ຄ າຮ້ ອງຂໍຈົດ ທະບຽນພັ ນພືດໃໝ່ ລວມທັ ງເອກະສານຄັ ດຕິດອືີ່ນ ໆ ສາມາດຍືີ່ ນ ເປນພາສາລາວ ຫື
ພາສາອັງກິດ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເນືັ້ອໃນຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 77 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາ.
ມາດຕາ 10 ການກວດສອບເບືັ້ອງຕົັ້ນ
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງດາເນີນການກວດສອບເບືັ້ອງຕົັ້ນ ສາລັບຄາຮ້ອງທີີ່ໄດ້ຮັບ ໂດຍຖືກຕ້ອງ
ຕາມເງືີ່ອ ນໄຂດັົ່ ງ ທີີ່ ໄດ້ ກ ານົ ດ ໄວ້ ໃ ນ ມາດຕາ 9 ຂອງຂໍໍ້ ຕົ ກ ລົ ງສະບັ ບ ນີັ້ . ການກວດສອບເບືັ້ ອ ງຕົັ້ ນ ຕ້ ອ ງ
ດາເນີນການ ພາຍໃນການົດ ເວລາ 30 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຮັບຄາຮ້ອງເປນຕົັ້ນໄປ ໂດຍຜ້ຮ້ອງຂໍ
ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລິການ.
ກໍລະນີ ສານວນຄ າຮ້ອງ ຫາກບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫື ບໍໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມເງືີ່ອນໄຂ, ກົມຕ້ອງແຈ້ງ
ໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຊາບ ເພືີ່ອດັດແກ້ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60
ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີອອກແຈ້ງການເປນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂໍ ຫາກບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມການການົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງ
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ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຜ້ກ່ຽວຊາບວ່າ ຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຈະບໍໍ່ຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ຖືວ່າ ສະຫະສິດ.
ມາດຕາ 11 ຂັັ້ນຕອນການການົດຊືີ່ຂອງພັນພືດໃໝ່
ການການົດຊືີ່ຂອງພັນພືດໃໝ່ ນອກຈາກທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ຂໍໍ້ 2 ຂອງ ມາດຕາ 74 ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາແລ້ວ ໂດຍການການົດຊືີ່ໃໝ່ຕ້ອງແຕກຕ່າງຈາກຊືີ່ຂອງພັນພືດທີີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
ຢ່ ສປປ ລາວ ຫື ຢ່ໃນປະເທດທີີ່ເປນພາຄີຂອງສັນຍາສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ ເປນພາຄີ.
ຖ້າເຫັນວ່ າການການົ ດຊືີ່ ບໍໍ່ສອດຄ່ ອ ງຕາມທີີ່ ໄດ້ການົດ ໄວ້ໃນວັກ 2, ມາດຕາ 74 ຂອງກົດໝາຍວ່ າ
ດ້ວຍ ຊັ ບສິນທາງປນຍາ ແລະ ວັກ 1 ຂອງ ມາດຕານີັ້ , ກົມຊັ ບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງປະຕິເສດຊືີ່ດັົ່ງກ່າວ
ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ນັກປະສົມພັນພືດ ຫື ຜ້ຮ້ອງຂໍ ການົດຊືີ່ມາໃໝ່ພາຍໃນການົດເວລາ 15 ວັນ ທາງລັດຖະ
ການ.
ນອກນັັ້ນ ການການົດຊືີ່ຂອງພັນພືດໃໝ່ ຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການການົດ ລຸ່ມນີ:ັ້
1. ຕ້ອງບໍໍ່ເປນພຽງແຕ່ຕົວເລກ ຍົກເວັັ້ນແຕ່ກໍລະນີ ການຕັັ້ງຊືີ່ເປນຕົວເລກ ໄດ້ກາຍເປນທານຽມປະຕິບັດ
ມາກ່ອນແລ້ວ;
2. ຕ້ອງບໍໍ່ແຕະຕ້ອງສິດກ່ອນໜ້າຂອງບຸກຄົນທີສາມ. ຖ້າການການົດຊືີ່ຂອງພັນພືດໃໝ່ຫາກຊໍ້າກັບຊືີ່ທີີ່ໄດ້
ຮັບການປົກປ້ອງແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍການົດຊືີ່ໃໝ່.
3. ຕ້ອງສົົ່ງຊືີ່ຂອງພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນສາລັບການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່ ທີີ່
ສປປ ລາວ ເປນພາຄີ . ກົມຊັ ບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງຈົ ດທະບຽນຊືີ່ ຂອງພັ ນພືດໃໝ່ ຕາມທີີ່ ໄດ້ສົົ່ງໃຫ້
ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງດັົ່ງກ່າວ, ຍົກເວັັ້ນການການົດຊືີ່ຂອງພັນພືດໃໝ່ນັັ້ນບໍໍ່ເໝາະສົມ ກົມຊັບ
ສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ນັກປະສົມພັນພືດ ຫື ຜ້ຮ້ອງຂໍ ການົດຊືີ່ມາໃໝ່.
4. ພາຍຫັ ງ ກົມຊັ ບສິ ນທາງປນຍາ ໄດ້ ຮັ ບຄ າຮ້ ອງຂໍ ຈົດທະບຽນພັນພື ດໃໝ່ , ການຈົ ດທະບຽນ ແລະ
ການຍົກເລີກການການົດຊືີ່ຂອງພັນພືດໃໝ່ ແລ້ວຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ
ສາລັບການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປນພາຄີ ຮັ ບຊາບ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ ກ່ຽວກັ ບ
ການຂໍການົດຊືີ່ຂອງພັນພືດໃໝ່ດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 12 ການດັດແກ້ຊືີ່ຂອງນັກປະສົມພັນພືດ
ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາດັດ ແກ້ຂໍໍ້ມນຂອງນັກປະສົມພັນພືດ ທີີ່ລະບຸຢ່
ໃນຄາຮ້ອງເວລາໃດກໍໍ່ໄດ້ທີີ່ຄາຮ້ອງຍັງຢ່ໃນຂັັ້ນຕອນດາເນີນການ ຫື ໃນໄລຍະເວລາ ອາຍຸການປົກປ້ອງຂອງ
ພັນພືດໃໝ່ , ໃນກໍລະນີທີີ່ ບໍໍ່ມີການຄັ ດຄ້ ານຈາກຜ້ຮ້ ອງຂໍ ຫື ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ກົມຊັ ບສິນທາງປນຍາ
ຕ້ອງດັດແກ້ຂໍໍ້ມນດັົ່ງກ່າວ ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມດັົ່ງກ່າວຊາບ.
ໃນກໍລະນີ ທີີ່ມີການຄັດຄ້ານ, ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງປະຕິເສດການດັດແກ້ຂໍໍ້ມນດັົ່ງກ່າວ.
ໃນກໍລະນີ ທີີ່ເຫັນວ່າ ຄາຮ້ອງ ຫາກຖືກຍືີ່ນໂດຍຜ້ຮ້ອງຂໍທີີ່ບໍໍ່ມີສິດຍືີ່ນຄາຮ້ອງ, ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ
ສາມາດຮຽກໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກນັກປະສົມພັນພືດໃໝ່ທີີ່ແທ້ຈິງ ຫື ຈາກບຸກຄົນອືີ່ນທີີ່ໄດ້ຮັບ
ສິດນາໃຊ້ຈາກນັກປະສົມ ພັນພືດໃໝ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປນຍາ. ກົມຊັ ບ
ສິນທາງປນຍາຕ້ອງການົດໄລຍະເວລາສາລັບການປະຕິບັດເງືີ່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງໂຈະການກວດສອບ
ຈົນກວ່າຈະຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເງືີ່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ.
ຄ່ກໍລະນີ ທີີ່ບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ການພິຈາລະນາດັົ່ງກ່າວ ສາມາດອຸທອນ ເຖິງຄະນະກາມະການອຸທອນຂອງກົມຊັບ
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ສິນທາງປນຍາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ມືັ້ອອກແຈ້ງການເປນຕົັ້ນໄປ.
ມາດຕາ 13 ການເຜີຍແຜ່ຄາຮ້ອງ
ໃນໄລຍະເວລາ 15 ວັນ ພາຍຫັງສາເລັດ ການກວດສອບເບືັ້ອງຕົັ້ນສານວນຄາຮ້ອງຂໍ ຈົດທະບຽນພັນ
ພືດໃໝ່ , ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງ ເຜີຍແຜ່ຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວ
ກັບ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຊຶີ່ງການເຜີຍແຜ່ຕ້ອງປະກອບມີຂໍໍ້ມນ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ຍືີ່ນຄາຮ້ອງ;
2. ຊືີ່ ແລະ ທີີ່ຢ່ ຂອງນັກປະສົມພັນພືດ;
3. ຊືີ່ ແລະ ທີີ່ຢ່ ຂອງຜ້ຍືີ່ນຄາຮ້ອງ;
4. ບົດສັງເຂບກ່ຽວກັບພັນພືດໃໝ່;
5. ຊືີ່ພັນພືດໃໝ່.
ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 90 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ
ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ເປນຕົັ້ນໄປ, ບຸກຄົນທີສາມ ສາມາດສະເໜີຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີີ່ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 79 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາ.
ມາດຕາ 14 ການຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງ ຫື ການການົດຊືີ່
ພາຍຫັງ ຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວ
ກັບ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ແລ້ວ, ບຸກຄົນທີສາມມີສິດຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຕາມແບບ
ພິມທີີ່ການົດ ເຖິງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ.
ສານວນຄາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານ ຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຫື ການການົດຊືີ່ ຂອງພັນພືດໃໝ່ ຕ້ອງປະກອບມີ
ເອກະສານ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ໃບຄາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານ ຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຫື ການການົດຊືີ່;
2. ເອກະສານ ແລະ ຫັກຖານຊີັ້ແຈງ ກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານ;
3. ໃບຮັບເງິນຄ່າບໍລິການ.
ມາດຕາ 15 ຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງ
ການພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງປະກອບມີ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ພາຍຫັງ ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຂໍຄັດຄ້ານແລ້ວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນ
ພືດໃໝ່ ທີີ່ຖືກຄັດຄ້ານນັັ້ນຊາບຢ່າງທັນການ;
2. ຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຕ້ອງຍືີ່ນຄາຊີັ້ແຈງ ພ້ອມດ້ວຍຂໍໍ້ມນຫັກຖານ ກ່ຽວກັບ ພັນພືດໃໝ່ຂອງຕົນ ເຖິງ
ກົມຊັ ບ ສິນທາງປນຍາ ພາຍໃນການົດເວລາ 60 ວັນ ນັບ ແຕ່ ວັນໄດ້ຮັ ບແຈ້ງການ ກ່ຽ ວກັບ ການ
ຄັດຄ້ານດັົ່ງກ່າວ;
3. ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງສົົ່ງສາເນົາຄາຊີັ້ແຈງນັັ້ນໃຫ້ຜ້ຂໍຄັດຄ້ານຊາບ;
4. ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງພິຈາລະນາຄາຊີັ້ແຈງ ແລະ ຂໍໍ້ມນ ຫັກຖານດັົ່ງກ່າວ;
5. ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຈະອອກໜັງສືເຊີນໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນ ພືດໃໝ່ ແລະ/ຫື ຜ້ຂໍຄັດຄ້ານ
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ມາຊີັ້ແຈງ, ສະແດງຫັກຖານ ຫື ສະໜອງຂໍໍ້ມນເພີີ່ ມເຕີມ ໃນກໍລະນີ ຂໍໍ້ມນຫັກຖານຫາກບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ
ຫື ຊັດເຈນ;
6. ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຈະພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານຕາມຫັກຖານທີີ່ມີ ຖ້າຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຫື ຜ້ຂໍ
ຄັດຄ້ານ ຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມໜັງສືເຊີນຂອງກົມພາຍໃນການົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກໜັງ
ສືເຊີນ;
7. ກົມຊັ ບສິ ນ ທາງປ ນຍາ ຕ້ ອງແຈ້ງ ຜົ ນການພິ ຈາລະນາພ້ ອມດ້ ວຍເຫດຜົ ນ ໃຫ້ ຜ້ຮ້ ອງຂໍຈົ ດທະບຽນ
ແລະ ຜ້ຂໍຄັດຄ້ານ ຊາບ;
8. ກົມຊັ ບສິ ນທາງປນຍາຕ້ ອງອອກແຈ້ ງການເຖິງຜ້ ຂໍຄັ ດ ຄ້ ານວ່ າ ຄ າຮ້ ອງຂໍຄັ ດ ຄ້ ານນັັ້ ນບໍໍ່ ມີເຫດຜົ ນ
ແລະ ຕ້ ອ ງດາເນີ ນ ການຕາມຂັັ້ນ ຕອນຂອງການຈົ ດ ທະບຽນພັ ນ ພືດ ໃໝ່ ຖ້ າຫາກເຫັ ນ ວ່ າ ການຂໍ
ຄັດຄ້ານບໍໍ່ມີເຫດຜົນ ແລະ ບໍໍ່ມີຫັກຖານທີີ່ພຽງພໍ;
9. ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງອອກແຈ້ງການປະຕິເສດຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນ ພືດໃໝ່ ຖ້າຫາກເຫັນ
ວ່າ ການຄັດຄ້ານມີເຫດຜົນ ແລະ ມີຫັກຖານ ທີີ່ພຽງພໍ;
10. ຄ່ກໍລະນີ ທີີ່ບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຜົນການພິຈາລະນາດັົ່ງກ່າວ ສາມາດອຸທອນ ເຖິງຄະນະກາມະການອຸທອນຂອງ
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ພາຍໃນການົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ມືັ້ອອກແຈ້ງການເປນຕົັ້ນໄປ.
ມາດຕາ 16 ການກວດສອບເນືັ້ອໃນ
ໃນກໍ ລະນີ ທີີ່ ໄດ້ ຍືີ່ ນຄ າຮ້ ອງ ຢ່ ກົ ມຊັ ບສິນທາງປນຍາ, ຜ້ຮ້ ອງຂໍ ສາມາດສະເໜີ ໃຫ້ກົ ມຊັ ບສິ ນທາງ
ປນຍາກວດສອບເນືັ້ອໃນ ໂດຍປະກອບຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ໃນກໍລະນີ ທີີ່ໄດ້ຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍ ຢ່ ປະເທດອືີ່ນ ຫື ອົງການຈັດຕັັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ຜ້ຮ້ອງຂໍຕ້ອງສະ
ໜອງບົດລາຍງານການກວດສອບທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງການປົກປ້ອງພັນພືດໃນປະເທດນັັ້ນ ຫື ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງດາເນີນການກວດສອບເນືັ້ອໃນ ຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 80 ຂອງ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປນຍາ ເພືີ່ອພິຈາລະນາວ່າ ຄາຮ້ອງນັັ້ນສອດຄ່ອງຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 70 ຫາ 73 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປນຍາ.
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຈະປະຕິເສດການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ໃນກໍລະນີ ສານວນຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ
ຫາກບໍໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງືີ່ອນໄຂການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດເບືັ້ອງ
ຕົັ້ນ ໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂໍຊາບ.
ຄ່ າກວດສອບເນືັ້ ອໃນຄ າຮ້ ອງຂໍ ຈົ ດທະບຽນພັນ ພືດ ໃໝ່ ແມ່ ນ ຂຶັ້ນ ກັ ບມນຄ່ າຕົ ວຈິ ງຂອງການກວດ
ສອບທີີ່ເຈົັ້າຂອງຄາຮ້ອງຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ໜ່ວຍງານທົດລອງພັນພືດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໜຶີ່ງທີີ່ສົົ່ງໄປກວດສອບ.
ສາ ລັບບັນຊີລາຍຊືີ່ໜ່ວຍງານທົດລອງພັນພືດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດາເນີນການທົດລອງປກພັນພືດ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ເອ ກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ມາດຕາ 17 ການດັດແກ້ໃນໄລຍະການກວດສອບ
ໃນໄລຍະ ທີີ່ກາລັງດາເນີນ ການກວດສອບສານວນຄ າຮ້ ອງ ຜ້ຮ້ ອງຂໍ ສ າມາດດັດແກ້ຄ າຮ້ອງໄດ້ທຸ ກ
ເວລາ ແຕ່ຕ້ອງດັດແກ້ກ່ອນການອະນຸມັດ, ການສະຫະສິດ, ການປະຕິເສດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຫື ການສິັ້ນສຸດການ
ພິຈາລະນາ ຄາຮ້ອງນັັ້ນ ໂດຍບໍໍ່ຈ່າຍ ຄ່າທານຽມ ຫື ຄ່າບໍລິການ. ການດັດແກ້ ຕ້ອງບໍໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂໍໍ້
ມນທາງດ້ານເຕັກນິກ ຢ່ໃນຄາຮ້ອງຕົັ້ນສະບັບ.
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ມາດຕາ 18 ການຈົດທະບຽນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນ ພັນພືດໃໝ່
ຜ້ຮ້ອງຂໍຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມການອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ສາລັບການປົກປ້ອງສີີ່ປີ
ທາອິດຂອງການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່.
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່, ບັນທຶກຂໍໍ້ມນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງໃນປຶັ້ມບັນທຶກການ
ຈົດທະບຽນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ
ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດ
ຕາ 81 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາ.
ຜ້ຮ້ອງຂໍສາມາດສະເໜີໃຫ້ ກົມຊັບສິນທາງປນຍາເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການດັດແກ້ຂໍໍ້ຜິດພາດຄືນໃໝ່ ໂດຍ
ບໍໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ໃນກໍລະນີ ການເຜີຍແຜ່ຫາກມີ ຂໍໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຕ້ອງຍືີ່ນພາຍໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່
ວັນເຜີຍແຜ່ເປນຕົັ້ນໄປ.
ຜ້ ຮ້ ອງຂໍ ສາມາດສະເໜີ ໃຫ້ ກົມຊັ ບສິນ ທາງປນຍາເຜີຍ ແຜ່ຜົນຂອງການໂອນສິດ ຖ້າຫາກວ່າ ໄດ້ມີ
ການໂອນສິດຕໍໍ່ພັນພືດໃໝ່ , ພາຍຫັ ງທີີ່ ຜ້ຮ້ ອງຂໍໄດ້ສ ະໜອງຂໍໍ້ມນທີີ່ ກ່ຽ ວຂ້ອງໃຫ້ ກົມ ຊັບສິນທາງປນຍາ
ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.

ໝວດທີ 3
ການດາເນີນການອືນ
ີ່ ຫງັ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່
ມາດຕາ 19 ການຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງ
ເພືີ່ອຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່ ສາລັບປີທີ 5 ແລະ ປີຖັດໄປ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບໍລິການລ່ວງໜ້າ ເປນແຕ່ລະປີ ກ່ອນວັນໝົດອາຍຸການປົກປ້ອງຂອງແຕ່ລະປີ.
ໃນກໍລະນີ ທີີ່ມືັ້ສຸດທ້າຍຂອງອາຍຸການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່ ຫາກເປນວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫື ເປນ
ວັນທີີ່ກົມຊັບສິນທາງປນຍາບໍໍ່ຮັບຄາຮ້ອງ ກໍຕ້ອງຕໍໍ່ໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວອອກໄປ ຈົນເຖິງວັນລັດຖະການທາ
ອິດຖັດໄປ.
ມາດຕາ 20 ການປ່ຽນຊືີ່ ແລະ/ຫື ທີີ່ຢ່
ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ສາມາດຍືີ່ນຄາຮ້ອງຢ່ນາກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ເພືີ່ອປ່ຽນແປງຂໍໍ້ມນກ່ຽວກັບ ຊືີ່
ແລະ/ຫື ທີີ່ຢ່ ຂອງຕົນ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ. ຜ້ຍືີ່ນຄາຮ້ອງ
ຕ້ອງສະໜອງຂໍໍ້ມນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 8 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ກົມຊັ ບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງບັນທຶກທຸ ກການປ່ຽນແປງລົງໃນ ຖານຂໍໍ້ມນ, ປຶັ້ມບັນທຶກການຈົດທະ
ບຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່.
ມາດຕາ 21 ການສາເນົາໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່
ການສາເນົາໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ແມ່ນເພືີ່ອນາໃຊ້ເປນຫັກຖານໃນ ການດາເນີນຄະດີ
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ຢ່ສານ, ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ຢຕ
່ ່າງປະເທດ ແລະ ໃຊ້ແທນໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນທີີ່ເສຍຫາຍ ຫື
ເສຍ ຊຶີ່ງເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ທີີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ສາມາດຍືີ່ນຄາຮ້ອງຢ່ນາກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ເພືີ່ອຂໍສາເນົາ
ໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ມາດຕາ 22 ການດັດແກ້ພາຍຫັງການຈົດທະບຽນ
ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ສາມາດຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍດັດແກ້ຂໍໍ້ມນບາງສ່ວນ ຢ່ໃນສານວນເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນ
ລັກສະນະພັນພືດໃໝ່ ຫື ດັດແກ້ບາງຂໍໍ້ຜິດພາດໃນຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ຕາມແບບພີມຂອງກົມຊັບສິນທາງ
ປນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ກົ ມ ຊັ ບ ສິ ນ ທ າງປ ນ ຍ າ ຈ ະອ ະນຸ ຍ າດ ໃຫ້ ດັ ດ ແ ກ້ ຕ າມ ຄ າຮ້ ອ ງ ຖ້ າຫ າກ ວ່ າ ແ ມ່ ນ ກ ານ ສ ະ
ເໜີດັດແກ້ພຽງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ຖ້າການດັດແກ້ຫາກມີການປ່ຽນແປງລາຍການໃນສານວນເອກະສານ ກ່ຽວ
ກັບຄຸນລັກສະນະພັນພືດໃໝ່ ຜ້ຮ້ອງຂໍຈະຕ້ອງຍືີ່ນຄາຮ້ອງມາໃໝ່.
ມາດຕາ 23 ການຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໜ່
ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ ສ າມ ມີ ສິ ດ ຍືີ່ ນ ຄ າຮ້ ອ ງຂໍ ຍົ ກ ເລີ ກ ຫື ລົ ບ ລ້ າງ ການຈົ ດ ທະບຽນພັ ນ ພື ດ ໃໝ່ ນັ ບ ແຕ່ ວັ ນ
ເຜີຍແຜ່ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ເປນຕົັ້ນໄປ ຕາມທີີ່ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 81 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປນຍາ. ການຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍຍົກເລີກການຈົດ
ທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ຊາບ ໃນເມືີ່ອໄດ້ຮັບຄາສະເໜີຄັດຄ້ານຈາກ
ບຸກຄົນທີສາມ.
ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ສາມາດຍືີ່ນຄາຊີັ້ແຈງເຖິງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ພາຍໃນເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່
ວັນທີອອກແຈ້ງການເປນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ຫາກບໍໍ່ມີຄາຊີັ້ແຈງໃດໆໃຫ້ຖືວ່າເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ນັັ້ນຍິນຍອມຕໍໍ່
ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ຂອງຕົນ, ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງອອກໜັງສືຍົກເລີກການຈົດ
ທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ຊາບ.
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງຍົກເລີກການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່. ໃນກໍລະນີ ທີີ່ບຸກຄົນທີສາມຫາກມີ
ການຮ້ ອ ງຟ້ ອ ງຕໍໍ່ ສ ານປະຊາຊົ ນ ແລະ ມີ ຄ າຕັ ດ ສິ ນ ທີີ່ ໃ ຊ້ ໄ ດ້ ຢ່ າງເດັ ດ ຂາດ ໃຫ້ ມີ ກ ານຍົ ກ ເລີ ກ ການຈົ ດ
ທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ດັົ່ງກ່ າວ ຕາມທີີ່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 139 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັ ບສິນທາງ
ປນຍາ. ການຮ້ອງຟ້ອງດັົ່ງກ່າວ ສາມາດຍືີ່ນເວລາໃດກໍໄດ້ຕະຫອດໄລຍະການປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່ຍັງມີຜົນ
ສັກສິດຢ.່
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ຜົນການພິຈາລະນາຂອງຕົນ ຫື ຄາຕັດສິນທີີ່ໃຊ້ໄດ້
ຢ່າງເດັດຂາດຂອງສານປະຊາຊົນກ່ຽວກັບ ການເປນໂມຄະ ຫື ການຍົ ກເລີກ ສານວນຄາຮ້ອງ ແລະ ຜົນການ
ຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ແລະ ບຸກຄົນທີີ່ສາມທີີ່ຮ້ອງຂໍ ຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງ ຊາບ.
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງບັນທຶກ ຜົນການຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງ ລົງໃນຖານຂໍໍ້ມນ, ປຶັ້ມບັນທຶກການ
ຈົດທະບຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນພັນພືດ

ໃໝ່.

ມາດຕາ 24 ການໂອນສິດ ແລະ ການບັນທຶກຂໍມ
ໍ້ ນການໂອນສິດ
ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ ສາມາດໂອນສິດຂອງຕົນ ທັງໝົດ ຫື ບາງສ່ວນ ດ້ວຍການເຮັດສັນຍາ, ການສືບ
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ທອດມນມໍລະດົກ ຫື ການໃຫ້ເປນຂອງຂວັນ.
ໃນການໂອນສິດຕໍໍ່ພັນພືດໃໝ່, ຜ້ໂອນສິດ ຫື ຜ້ຮັບໂອນສິດ ຕ້ອງ:
1. ແຈ້ງໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຊາບ ເພືີ່ອບັນທຶກການໂອນສິດ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ;
2. ການົດເນືັ້ອໃນຂອງການໂອນສິດໃສ່ໃນເອກະສານການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວ.
ການໂອນກ າມະສິ ດ ຂອງນິ ຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ ໃຫ້ ຖື ວ່ າ ແມ່ ນ ການໂອນສິ ດ ຕໍໍ່ ພັ ນ ພື ດ ໃໝ່ ທັ ງ ໝົ ດ ຂອງ
ນິຕິບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ ໃນກໍລະນີທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ການົດໄວ້ເປນຢ່າງອືີ່ນ.
ການໂອນສິດ ຈະບໍໍ່ມີຜົນສັກສິດຕໍໍ່ຄ່ ກໍລະນີ ຈົນກວ່າກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຈະບັນທຶກການໂອນສິດ
ດັົ່ງກ່າວ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ພວກກ່ຽວຈະມີໜັງສື ກ່ຽວກັບ ການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວມາກ່ອນແລ້ວ.
ມາດຕາ 25 ການອະນຸຍາດນາໃຊ້ສິດຕໍໍ່ພັນພືດໃໝ່
ເຈົັ້າຂອງພັນພືດໃໝ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອືີ່ນນາໃຊ້ສິດຕໍໍ່ພັນພືດໃໝ່ຂອງຕົນເພືີ່ອ ສະແຫວງຫາ
ຜົນປະໂຫຍດ ບາງສ່ວນ ຫື ທັງໝົດ ຂອງສິດຕໍໍ່ພັນພືດໃໝ່ ຊຶີ່ງສາມາດດາເນີນໂດຍການເຮັດສັນຍາການອະ
ນຸຍາດນາໃຊ້ ແຕ່ບໍໍ່ຖືເປນການໂອນກາມະສິດຕໍໍ່ພັນພືດໃໝ່ ຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 82 ຂອງກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປນຍາ. ຜ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນາໃຊ້ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຊາບ ພ້ອມ
ທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ກົ ມ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງປ ນຍາຕ້ ອ ງບັ ນ ທຶ ກ ແລະ ອອກໜັ ງ ສື ກ່ ຽ ວກັ ບ ການອະນຸ ຍ າດນ າໃຊ້ ພັ ນ ພື ດ ໃໝ່
ດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຜ້ໄດ້ຮັບສິດນາໃຊ້.
ກໍລະນີ ສິດຕໍໍ່ພັນພືດໃໝ່ຫາກມີຫາຍຄົນຖືສິດຮ່ວມກັນ, ການອະນຸຍາດນາໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງ
ຈາກເຈົັ້າຂອງສິດທຸກຄົນ.
ມາດຕາ 26 ການຈາກັດສິດເພືີ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ
ການນ າໃຊ້ ພັ ນ ພື ດ ທີີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການປົ ກ ປ້ ອ ງ ເພືີ່ ອ ສາທາລະນະປະໂຫຍດແມ່ ນ ນ າໃຊ້ ໃນກໍ ລ ະນີ ທີີ່
ລັດຖະບານໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ເຫດການສຸກເສີນ ເປນຕົັ້ນ ໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ, ການລະບາດ
ຂອງພະຍາດ, ສົງຄາມ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍທາງມົນລະພິດດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ.
ພາຍຫັງໄດ້ຮັບການປະສານງານຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງອອກແຈ້ງ
ການກ່ ຽ ວກັ ບ ການຈ າກັ ດ ສິ ດ ເພືີ່ ອ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໂດຍລະບຸ ຊືີ່ ພັ ນ ພື ດ ທີີ່ ໄດ້ ຮັ ບ ການປົ ກ ປ້ ອ ງ,
ຈຸດປະສົງ ແລະ ປະລິມານທີີ່ຕ້ອງການ, ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາສາລັບການອະນຸຍາດນາໃຊ້ ລວມທັງ
ການົດໄລຍະເວລາຂອງການຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍນາໃຊ້ພັນພືດທີີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ດັົ່ງກ່າວ.
ສານວນຄາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດນາໃຊ້ພັນພືດທີໄີ່ ດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕ້ອງປະກອບມີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດນາໃຊ້ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ;
2. ໃບຢັ້ງຢືນການອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ໃບຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນ;
4. ເອກະສານຫັກຖານທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫດການສຸກເສີນທີເີ່ ກີດຂືັ້ນ;
5. ໃບມອບສິດ ໃນກໍລະນີຍືີ່ນຄາຮ້ອງຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າ;
6. ໃບຮັບເງິນຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
ນອກຈາກນັັ້ນ ການຈາກັດສິດເພືີ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຍັງນາໃຊ້ກັບ ການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
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ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ.
ຜ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນາໃຊ້ພັນພືດທີີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຕອບແທນທີີ່ເປນທາ ຫື ເໝາະ
ສົມໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າຂອງສິດ.

ໝວດທີ 4
ການເປນຜຕ
້ າງໜ້າໃນການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ແລະ ດາເນີນການອືນ
ີ່ ໆ
ມາດຕາ 27 ບຸກຄົນທີີ່ມີສິດເປນຜ້ຕາງໜ້າໃນການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ແລະ ດາເນີນການອືີ່ນໆ
ບຸກຄົນທີີ່ມີສິດຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜ້ທີີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 4 ຂອງ
ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ເພືີ່ອດາເນີນການຈົດທະບຽນ ແລະ ດາເນີນການອືີ່ນໆ ມີດັົ່ງນີ:ັ້
1. ໃນກໍລະນີ ຄາຮ້ອງດຽວທີີ່ ມີຜ້ຍືີ່ນຮ່ວມກັນຫ າຍຄົນ, ຕ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງໃນນັັ້ນເປນຜ້ຕາງ
ໜ້າໃຫ້ພວກກ່ຽວ;
2. ທະນາຍຄວາມທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດາເນີນການ ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ;
3. ຜ້ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປນຍາ;
4. ຜ້ຕາງໜ້າ ຫື ພະນັກງານ ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ;
5. ບຸກຄົນທົົ່ວໄປທີີ່ຜ້ຮ້ອງຂໍວ່າຈ້າງ.
ສາລັບ ຜ້ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນທີີ່ເປນຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຍືີ່ນຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຜ່ານຜ້
ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປນຍາ ຫື ທະນາຍຄວາມທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດາເນີນການທາງດ້ານກົດ
ໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ເທົົ່ານັັ້ນ.
ບຸກຄົນທີີ່ມີສິດເປນຜ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງມີຄວາມຮ້ດ້ານຊັບສິນທາງປນຍາ ແລະ ມີທີີ່ຢ່ ຢ່ ສປປ ລາວ ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດ ຫື ຮັບຮອງ ຈາກກົມຊັບສິນທາງປນຍາ.
ສາລັບເງືີ່ອນໄຂລະອຽດ ແມ່ນການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 28 ການແຕ່ງຕັັ້ງຜ້ຕາງໜ້າ
ຜ້ຕາງໜ້າ ຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນທີີ່ໄດ້ ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຕາມໃບມອບສິດທີີ່ມີລາຍເຊັນຂອງຜ້ຮ້ອງຂໍ ຫື ຜ້
ມອບສິດ.
ໃນກໍລະນີ ທີີ່ຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຫາກຍືີ່ນຮ່ວມກັນຫາຍຄົນ, ໃບມອບສິດ ຕ້ອງມີລາຍ
ເຊັນຂອງໝົດທຸກຄົນ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ມີບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງຫາກເສຍຊີວິດ.
ອີ ງ ຕາມ ມາດຕາ 29 ຂອງຂໍໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ສະບັ ບ ນີັ້ ແລະ ບົ ດ ບັ ນ ຍັ ດ ອືີ່ ນ ໃນໝວດນີັ້ , ໃບມອບສິ ດ ໜຶີ່ ງ
ສາມາດແຕ່ງຕັັ້ງຜ້ຕາງໜ້າໄດ້ຫາຍຄົນ ຊຶີ່ງມີທີີ່ຢ່ບ່ອນດຽວກັນ.
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ມາດຕາ 29 ການມອບສິດ
ການມອບສິ ດ ໝາຍເຖິ ງ ໃບມອບສິ ດ ທີີ່ ເຈົັ້ າຂອງສິ ດ ໄດ້ ມ ອບໝາຍໃຫ້ ບຸ ກ ຄົ ນ ໜຶີ່ ງ ຫື ຫ າຍຄົ ນ
ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ແທນຕົນ.
ໃບມອບສິດ ຕ້ອງການົດ:
1. ລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການເປນຜ້ຕາງໜ້າ;
2. ສິດທີີ່ຖືກມອບໝາຍໃນການດາເນີນການໃດໜຶີ່ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງນາກົມຊັບສິນທາງປນຍາ;
3. ໄລຍະເວລາ ຖ້າມີ;
4. ການຍົກເລີກໂດຍຜ້ມອບສິດໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍບໍໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິດ ຂອງຜ້ຕາງໜ້າໃນການໄດ້ຮັບ
ຄ່າຕອບແທນຈາກການບໍລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂຶັ້ນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບ
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ.
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຮັບຮ້ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນໃບມອບສິດ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເງືີ່ອນໄຂຂອງໃບ
ມອບສິດຫາກຂັດກັບກົດໝາຍ ຫື ລະບຽບການ.
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງຖືວ່າໃບມອບສິດ ນາໃຊ້ສະເພາະຄາຮ້ອງດຽວເທົົ່ານັັ້ນ ຖ້າໃບມອບສິດຫາກ
ບໍໍ່ໄດ້ການົດ ຂອບເຂດ ຫື ໄລຍະເວລາ ຂອງການເປນຜ້ຕາງໜ້າ ຫື ການດາເນີນການອືີ່ນທີກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບໃບ
ມອບສິດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ອາຍຸຂອງໃບມອບສິດຈະຖືວ່າສິັ້ນສຸດລົງໃນເມືີ່ອທຸກບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄາຮ້ອງ
ດັົ່ງກ່າວ ຫື ການດາເນີນການອືີ່ນຫາກສາເລັດແລ້ວ.
ການມອບສິດທີີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ້ອງເຮັດເປນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຜ້ມອບສິດ. ໃນ
ກໍລະນີ ຜ້ອອກໃບມອບສິດເປນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ, ໃບມອບສິດຕ້ອງໄດ້ລົງລາຍເຊັນໂດຍຜ້ມີສິດ
ອານາດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 30 ການສິັ້ນສຸດການເປນຜ້ຕາງໜ້າ
ການເປນຜ້ຕາງໜ້ າຈະສິັ້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີການມອບສິດ ຖືກ ຍົກເລີກໂດຍຜ້ມອບສິດ ຫື ຜ້ຕາງໜ້ າ
ຖອນຕົວ. ໃນກໍລະນີ ຜ້ຕາງໜ້າໄດ້ຖອນຕົວຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ແລະ ຜ້ມອບອານາດຮັ ບ
ຊາບ.

ໝວດທີ 5
ການທົບທວນຄືນທາງດ້ານບໍລຫ
ິ ານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່
ມາດຕາ 31 ການທົບທວນຄືນ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຜິດພາດ
ກົມຊັ ບສິນ ທາງປນຍາ ມີ ສິດທົ ບທວນຄື ນການຈົດ ທະບຽນພັນພື ດໃໝ່ ເພືີ່ອ ດາເນີນການທາງດ້ານ
ບໍລິຫານ ຕາມຄວາມຈາເປນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍໍ້ຜິດພາດ.
ມາດຕາ 32 ການທົບທວນຄືນດ້ານບໍລິຫານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫື ການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ເຫັນວ່າການດາເນີນການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່
14

ຂອງຕົນມີຂໍໍ້ຜິດພາດ ຫື ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂທີີ່ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ສາມາດສະ
ເໜີຂໍໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາທົບທວນຄືນ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນພາຍຫັງມືັ້ອອກແຈ້ງການ ຕາມກໍລະນີ
ດັົ່ງນີ:ັ້
1) ສະເໜີຂໍດັດແກ້ ຂໍໍ້ຜິດພາດທີີ່ເກີດຈາກກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ໂດຍບໍໍ່ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ;
2) ສະເໜີຂໍດັດແກ້ ຂໍໍ້ຜິດພາດ ທີີ່ເກີດຈາກຜ້ຮ້ອງຂໍ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບໍລິການ;
3) ສະເໜີຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ຊຶີ່ງຕ້ອງປະກອບມີຂໍໍ້ມນດັົ່ງນີັ້:
1.1 ເງືີ່ອນໄຂ ຫື ການຕົກລົງ ທີີ່ຕ້ອງການໃຫ້ທົບທວນຄືນ;
1.2 ຂໍໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ພືັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ;
1.3 ມາດຕະການທີສ
ີ່ ະເໜີໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາພິຈາລະນາ.
ການສະເໜີຍັງອາດຈະລວມເອົາຄາຊີັ້ແຈງ ຫື ການອະທິບາຍຊຶີ່ງຜ້ສະເໜີເຫັນວ່າຈະເປນການສະໜັບສະ
ໜນໃຫ້ແກ່ການພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ໂດຍບໍໍ່ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ.
ມາດຕາ 33 ການສະເໜີໃຫ້ຢຸດຊົົ່ວຄາວ
ການສະເໜີໃຫ້ທົບທວນທາງດ້ານບໍລິຫານ ຕາມທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 34 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ນີັ້ ອາດລວມເຖິ ງການສະເໜີ ໃຫ້ ຢຸດ ຊົົ່ ວຄາວການປະຕິບັດ ເງືີ່ອນໄຂ ຫື ການຕົກ ລົງຂອງກົ ມຊັ ບສິນ ທາງ
ປນຍາ ທີີ່ຜ້ສະເໜີ ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ເພືີ່ອຄວາມຍຸຕິທາ ໂດຍຄານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນທີ
ສາມ.
ມາດຕາ 34 ການພິຈາລະນາຄືນໃໝ່
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງຮັບການສະເໜີ ທີໃີ່ ຫ້ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນພັນພືດ
ໃໝ່ ຊຶີ່ງຜ້ສະເໜີຕ້ອງມີເຫດຜົນທີີ່ພຽງພໍໃນການສະເໜີໃຫ້ທົບທວນ ເງືີ່ອນໄຂ ຫື ການຕົກລົງ ທີີ່ຕົນເຫັນ
ວ່າ ບໍໍ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່. ສາລັບຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ
ຄືນ ໃໝ່ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ຜ້ສະເໜີ ສາມາດອຸທອນໄປຍັງຄະນະກາມະການອຸທອນຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ພາຍໃນ 30 ວັນ
ນັ ບ ແຕ່ ວັ ນ ອອກແຈ້ ງ ການ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ການພິ ຈ າລະນາດັົ່ ງ ກ່ າວເປ ນຕົັ້ ນ ໄປ ຖ້ າຫາກບໍໍ່ ພໍ ໃ ຈຕໍໍ່ ຜົ ນ ການ
ພິຈາລະນາຄືນໃໝ່.
ຜ້ສະເໜີສາມາດຂໍອຸທອນໄປຫາສານປະຊາຊົນທີີ່ ມີສິດອານາດພິຈາລະນາຕັດສິນ ຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຊັ ບ
ສິນທາງປນຍາ ຫາກບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຜົນການພິຈາລະນາຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ.
ມາດຕາ 35 ການຂໍອຸທອນ
ການຂໍອຸທອນ ແລະ ການດາເນີນການ ທີີ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕານີັ້ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທາງດ້ານບໍລິຫານ
ຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ.
ບຸກ ຄົ ນ , ນິຕິ ບຸ ກຄົ ນ , ການຈັ ດ ຕັັ້ງ ທີີ່ ດາເນີນ ການນາກົ ມຊັ ບ ສິນ ທາງປນຍາ ກ່ ຽວກັ ບ ການຈົ ດທະ
ບຽນພັນພືດໃໝ່ ມີສິດຂໍອຸທອນ ຫື ສະເໜີຄາຄັດຄ້ານໄປຍັງຄະນະກາມະການອຸທອນຂອງກົມຊັບສິນທາງ
ປນຍາ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ ຖ້າຫາກບໍໍ່ເຫັນດີນາການການົດເງືີ່ອນໄຂ ຫື ການຕົກລົງຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ
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ໂດຍເສຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.
ພະນັກງານຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸຍາດ, ການຢັ້ງຢືນ, ການປະຕິເສດ
ຫື ການການົດເງືີ່ອນໄຂ ຫື ການຕົກລົງຂອງຕົນທີີ່ຖືກຂໍອຸທອນ ຕ້ອງໃຫ້ຄ າຊີັ້ ແຈງກ່ຽວກັບພືັ້ນຖານທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ເທັດຈິງໃນການຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອເປນຂໍໍ້ມນໃຫ້ແກ່ຄະນະກາມະການອຸທອນ. ຜ້ຂໍ
ອຸທ ອນ ມີ ໂ ອກາດຄັັ້ ງ ດຽວ ໃນການຊີັ້ ແ ຈງ ຕາມທີີ່ ໄດ້ກ ານົ ດໄວ້ ໃນ ຂໍໍ້ 3, ວັກ 1, ມາດຕາ 32 ຂອງຂໍໍ້
ຕົກລົງສະບັບນີ.ັ້
ຄະນະກາມະການອຸທ ອນ ສາມາດເຊີນຜ້ ຊ່ ຽວຊານສະເພາະດ້ານມາໃຫ້ ຄ າປຶກສາ. ຄະນະກາມະການ
ອຸທອນ ຕ້ອງດາເນີນການພິຈາລະນາ ໂດຍອີງໃສ່ການຕົກລົງທີີ່ໄດ້ດາເນີນຕາມມາດຕານີັ້ ແລະ ຕ້ອງບັນທຶກ
ການຕົກລົງເປນລາຍລັກອັກສອນ. ການຕົກລົງຕ້ອງເຮັດເປນບົດບັນທຶກຂອງຄະນະກາມະການອຸທອນ ໂດຍ
ລະບຸພືັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ເທັດຈິງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບົດບັນທຶກການຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ຜ້
ສະເໜີຂໍອຸທອນ ຊາບ.
ການຂໍອຸທອນດັົ່ງກ່າວຖືວ່າເປນໂມຄະ ໃນກໍລະນີທີີ່ຜ້ສະເໜີ ຂໍອຸທອນ ບໍໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍໍ້ມນທີີ່ຈາ
ເປນ ຕາມທີີ່ການົດໄວ້ໃນຂໍໍ້ 3 ວັກ 1, ມາດຕາ 32 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ຄະນະກາມະການອຸທອນ ຕ້ອງສົົ່ງສານວນຄາຮ້ອງຂໍອຸທອນພ້ອມດ້ວຍບົດບັນທຶກການຕົກລົງຂອງຕົນ
ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ເພືີ່ອດາເນີນການຂັັ້ນຕໍໄໍ່ ປ.
ຄ່ກໍລະນີສາມາດຂໍອຸທອນຕໍໍ່ສານປະຊາຊົ ນ ທີີ່ ມີສິດ ອານາດພິຈາລະນາຕັດສິນ ຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຊັ ບສິນ
ທາງປນຍາ ຫາກບໍໍ່ພໃໍ ຈຕໍໍ່ຜົນການພິຈາລະນາຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ.
ສາລັບຂັັ້ນຕອນການດາເນີນການອຸທອນ ກ່ຽວກັບ ການຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂໍ ຈົດທະບຽນພັນພືດ ໃໝ່
ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 36 ຄະນະກາມະການອຸທອນ
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ຕ້ອງສ້າງຕັັ້ງຄະນະກາມະການອຸທອນຂອງຕົນ ເພືີ່ອດາເນີນການແກ້ ໄຂການຂໍ
ອຸທອນກ່ຽວກັບ ການຢັ້ງຢືນ, ການປະຕິເສດ ຫື ການການົດເງືີ່ອນໄຂ ຫື ການຕົກລົງຂອງ ກົມຊັບສິນທາງ
ປນຍາ. ຄະນະກາມະການອຸທອນຕ້ອງເປນເອກະລາດ ຊຶີ່ງສາມາດສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນແບບຖາວອນ ຫື ຊົົ່ວຄາວ ກໍ
ໄດ້.
ບຸກຄົນທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການຢັ້ງຢືນ, ການປະຕິເສດ ຫື ການການົດເງືີ່ອນໄຂ ຫື ການຕົກລົງ ທີີ່ເປນ
ສາເຫດຂອງການຂໍອຸທອນ ບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມຢ່ໃນຄະນະກາມະການອຸທອນ.
ມາດຕາ 37 ສານວນເອກະສານ ຫື ເອກະສານທີີ່ຊອກບໍໍ່ເຫັນ
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງສ້າງສາເນົາສານວນເອກະສານ ຫື ເອກະສານອືີ່ນໆ ທີີ່ເສຍນັັ້ນຂຶັ້ນໃໝ່ ຖ້າ
ສານວນເອກະສານ ຫື ເອກະສານອືີ່ນໆ ທີີ່ພົວພັນເຖິງຄາຮ້ອງ ຫື ການດາເນີນການອືີ່ນໆ ຫາກເສຍ ຫື ຊອກ
ບໍໍ່ເຫັນ. ກົມຊັບສິນທາງປນຍາຕ້ອງສະເໜີໃຫ້ ຜ້ຍືີ່ນຄາຮ້ອງ ຫື ເຈົັ້າຂອງເອກະສານ ສົົ່ງສາເນົາເອກະສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຫື ເອກະສານທີີ່ໄດ້ຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ
ຄົບຖ້ວນ ຂອງສາເນົາດັົ່ງກ່າວ ລວມທັງ ເອກະສານ ຫື ສານວນເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ໄດ້ຕິດຕໍໍ່ພົວພັນ
ກັບກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ທີີ່ບໍໍ່ມີການບັນທຶກໄວ້ ແຕ່ຜ້ຮ້ອງຂໍ ຫື ເຈົັ້າຂອງນັັ້ນຮັບຮ້.

16

ໝວດທີ 6
ອົງການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານພັນພືດໃໝ່
ມາດຕາ 38 ອົງການຄຸມ
້ ຄອງ
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປນຜ້ຮັບຜິດຊອບການພິຈາລະນາຄາ
ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຕາມເງືີ່ອນໄຂດັົ່ງທີີ່ກາ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປນຍາ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ.ັ້
ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເປນຜ້ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ການບໍລິການ
ກ່ຽວກັບ ການຮັບຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ.
ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງ, ນະຄອນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍຂອງ
ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ.
ມາດຕາ 39 ສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ
ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີ:ັ້

1. ເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ຕົກລົງ, ອອກຄາແນະນາ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບພັນພືດໃໝ່;
2. ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ນາສະເໜີກະຊວງ ເພືີ່ອອອກນິຕິກາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ປົກປ້ອງພັນພືດໃໝ່;
3. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາສານວນຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ, ການຮັກສາອາຍຸການປົກປ້ອງ, ການບັນທຶກ
ການປ່ຽນຊືີ່ ແລະ/ຫື ທີີ່ຢ່, ການອະນຸຍາດນາໃຊ້, ການໂອນສິດ ແລະ ການສະເໜີອືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບ
ພັນພືດໃໝ່;
4. ບັນທຶກ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍໍ້ມນ ກ່ຽວກັບ ພັນພືດໃໝ່;
5. ໃຫ້ບໍລິການຄົັ້ນຫາພັນພືດໃໝ່ໃນຖານຂໍໍ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ;
6. ຈົດທະບຽນ, ແຈ້ງປະຕິເສດ, ຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງ ແລະ ອືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ
ພັນພືດໃໝ່;
7. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄາສະເໜີ ຂໍຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່;
8. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄາສະເໜີໃຫ້ທົບທວນຄືນທາງດ້ານບໍລິຫານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈົດ
ທະບຽນພັນພືດໃໝ່;
9. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄາສະເໜີຂໍອຸທອນກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່;
10. ຊຸກຍ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມວຽກງານພັນພືດໃໝ່;
11. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
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ມາດຕາ 40 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ີ່ ອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຮັບຄາຮ້ອງ, ກວດຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຂອງສານວນຄາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່
ຕາມເງືີ່ອນໄຂຕ່າສຸດ;
2. ນາສົົ່ງສານວນຄາຮ້ອງ, ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ເພືີ່ອດາເນີນການ
ຕາມຂັັ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປ;
3. ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ແລະ ນະຄອນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
4. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີີ່ອືີ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມຊັບສິນທາງປນຍາ.

ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 41 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ມອບໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປນຍາ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 42 ຜົນສັກສິດ
ຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນ ສັກສິດ ນັບແຕ່ວັ ນລົງລາຍເຊັ ນ ແລະ ພາຍຫັງ ໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ.
ຂໍໍ້ການົດ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງໃດ ທີີ່ຂັດກັບຂໍໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.
ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
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