ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ເລກທີ

/ກວຕ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງ
ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
ກ່ຽວກັບ ເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊກ
ື່ ານຄ້າ
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່ າດ້ວ ຍຊັບ ສິນ ທາງປັ ນ ຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15
ພະຈິກ 2017;
- ອີງຕາມດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ
ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 314/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2017;
- ອີງຕາມ ການຄົັ້ນຄວ້ າ ສະເໜີ ຂອງ ກົມຊັບສິນ ທາງປັ ນ ຍາ, ສະບັບເລກທີ..... /ກວຕ.ກຊປ, ລົງວັນ
ທີ ........

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອອກຂໍ້ຕກ
ົ ລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1.

ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ການົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ປະເພດຂອງເຄື່ອງໝາຍ, ຂັັ້ນຕອນການຍື່ນຄາ

ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ , ການແຍກຄາຮ້ອງ, ການເຜີຍແຜ່ຄາ
ຮ້ອງ, ການຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງ, ການກວດສອບເນັ້ອໃນ, ການຈົດທະບຽນ, ການຕໍ່ອາຍຸການປົກປ້ອງ, ການ
1

ດາເນີນການຕ່າງໆ ຫຼັງການຈົດທະບຽນ, ການໂອນສິດ, ການອະນຸຍາດນາໃຊ້, ການເປັນຜ້ຕາງໜ້າ, ການ
ທົບທວນຄນທາງດ້ານບລິຫານ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊື່ການຄ້າ ເພື່ອ
ແນໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊື່
ການຄ້າ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
ມາດຕາ 2.

ເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊກ
ື່ ານຄ້າ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນ ເຄື່ອງໝາຍ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ເພື່ອສະແດງວ່າສິນຄ້າ ຫຼ

ການບລິການ ຂອງຕົນທີນ
ື່ າໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້ານັັ້ນ ແຕກຕ່າງຈາກ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຂອງບຸກຄົນອື່ນ.
ຊື່ການຄ້າ ແມ່ນ ຊື່ ຂອງວິສາຫະກິດ ທີື່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ. ຊື່ການຄ້າ ຈະເປັນ ຫຼ ບໍ່ເປັນ
ສ່ວນໜື່ງຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ກຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເຖິງວ່າບໍ່ໄດ້ຈດ
ົ ທະບຽນກຕາມ.

ມາດຕາ 3.

ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີື່ນາໃຊ້ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍດັົ່ງນີ:ັ້
1.

ສານປະຊາຊົນ ໝາຍເຖິງ ສານ ທີື່ມີສິດອານາດພິຈາລະນາ ຕັດສິນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ;

2.

ຜຮ
້ ້ອງຂ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ໄດ້ຍື່ນຄາຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ດັດແກ້ ຫຼ ຂຍົກເລີກ ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ຂອງການຈົດທະບຽນ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ຜ້ສບທອດຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ;

3.

ຄາຮ້ອງ ໝາຍເຖິງ ສານວນເອກະສານການຍື່ນຄາຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ,
ດັດແກ້,

ຍົກເລີກ

ບາງສ່ວນ

ຫຼ

ທັງໝົດ

ຂອງການຈົດທະບຽນເຄື່ອງ

ໝາຍການຄ້າ;
4.

ຜຄ
້ ດ
ັ ຄ້ານ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ສະເໜີຂຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;

5.

ການຄັດຄ້ານ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ 4 ເທິງນີັ້ ທີໄື່ ດ້ຍນ
ື່ ຄາສະເໜີຂ
ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກາ;

6.

ການຍົກເລີກ ໝາຍເຖິງ ການຍື່ນຄາຮ້ອງຂຍົກເລີກການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ໂດຍເຈົັ້າຂອງເອງ ຫຼ ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງຂຍົກເລີກການ
ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ;

7.

ໝວດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດໝວດຂອງສາກົນກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ ຕາມ
ສົນທິສັນຍາ ນີສ (Nice Agreement) ສາລັບການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;

8.

ການໂອນສິດ ໝາຍເຖິງ ການໂອນສິດ ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ຂອງເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍ
ການຄ້າໃຫ້ແກ່ຜ້ຮັບສິດ;
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9.

ໃບໂອນສິດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນປະເພດໜື່ງ ທີື່ໄດ້ການົດ ກ່ຽວ
ກັບການໂອນສິດ;

10. ການແຍກຄາຮ້ອງ ໝາຍເຖິງ ຜ້ຮ້ອງຂໄດ້ແຍກຄາຮ້ອງດຽວ ອອກເປັນ ສອງ ຫຼ ຫຼາຍສະບັບ
ຊື່ງແຕ່ລະຄາຮ້ອງທີື່ໄດ້ແຍກມານັັ້ນ ຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງໝາຍທີື່ຢູ່ໃນຄາຮ້ອງຕົັ້ນສະ
ບັບ;
11. ຜຖ
້ ສິດ ຫຼ ເຈົາັ້ ຂອງສິດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ມີສິດຕາມກົດໝ
າຍຕໍ່ກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ຊື່ການຄ້າ ຫຼ ຜ້ໄດ້ຮັບມອບສິດ ຫຼ ຜ້ສບທອດຜົນ
ປະໂຫຍດ ຈາກບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ;
12. ການອະນຸຍາດນາໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ການຕົກລົງຂອງເຈົັ້າຂອງສິດ ໃຫ້ຜ້ອື່ນນາໃຊ້ສິດ ຕໍ່ກັບ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ຊື່ການຄ້າ ຂອງຕົນ ເພື່ອນາໃຊ້ສະເພາະແຕ່ພຽງຜ້ດຽວ ລວມທັງ
ການຕົກລົງບໍ່ໃຫ້ດາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ຜ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນາໃຊ້ສິດດັົ່ງກ່າວ ຖ້າ
ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການຕົກລົງ;
13. ຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດນາໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດນາ
ໃຊ້ຈາກເຈົັ້າຂອງສິດຕໍ່ກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ຊື່ການຄ້າ;
14. ຜ້ອະນຸຍາດນາໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ອອກໃບອະນຸຍາດ
ນາໃຊ້ສິດ ຕໍ່ກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ຊື່ການຄ້າ
15. ສົນທິສນ
ັ ຍາປາຣີ ໝາຍເຖິງ ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ;
16. ກາລັງດາເນີນການ ໝາຍເຖິງ ໄລຍະການດາເນີນການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງໃດໜື່ງ ຊື່ງເລີື່ມ
ແຕ່ການຍື່ນຄາຮ້ອງຈົນເຖິງ ການຈົດທະບຽນ, ການສະຫຼະສິດ ຫຼ ການດາເນີນການຂັັ້ນສຸດ
ທ້າຍອື່ນໆ;
17. ໃບມອບສິດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊື່ງເຈົັ້າຂອງສິດໄດ້ມອບສິດ
ຂອງຕົນໃຫ້ ບຸກຄົນໜື່ງ ຫຼ ຫຼາຍຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ;
18. ຜ້ມອບສິດ ໝາຍເຖິງ ຜ້ທີື່ມອບສິດຂອງຕົນ ໃຫ້ ບຸກຄົນໜື່ງ ຫຼ ຫຼາຍຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີື່
ແທນຕົນ ໃນການຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ດາເນີນການອື່ນໆ ນາ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
19. ຜຕ
້ າງໜ້າ ໝາຍເຖິງ ທະນາຍຄວາມ ຫຼ ຕົວແທນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝ
າຍການຄ້າ ຫຼ ຊື່ການຄ້າ ໃນການຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ດາເນີນ
ການອື່ນໆ ນາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
20. ການລົບລ້າງ ໝາຍເຖິງ ການຍົກເລີກໃບມອບສິດ ໂດຍເຈົັ້າຂອງສິດ ທີື່ໄດ້ມອບໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາໃຫ້ ຜ້ປະກອບການ ຫຼ ບຸກຄົນອື່ນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ.
ມາດຕາ 4.

ການປົກປ້ອງເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜື່ງ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນ ທາງ
ປັນຍາ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
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ມາດຕາ 5.

ບຸກຄົນທີື່ມສ
ີ ດ
ິ ໄດ້ຮບ
ັ ການປົກປ້ອງ
ບຸກຄົນຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 26 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດໄດ້

ຮັບການປົກປ້ອງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ຊື່ການຄ້າ, ຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຮັບ
ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ, ນາໃຊ້ສິດຂອງຕົນໃນການດາເນີນ
ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ຫຼ ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ແລະ ດາເນີນການອື່ນໆ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ມາດຕາ 6.

ພາສາທີື່ໃຊ້ສາລັບການປະກອບສານວນຄາຮ້ອງ
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ລວມທັງແບບພິມຄາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອື່ນໆ
ສາມາດຍື່ນເປັນພາສາລາວ ຫຼ ພາສາອັງກິດກໄດ້.
ໃນກລະນີ ຄາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານ ທີື່ຍື່ນເປັນພາສາອັງກິດຕ້ອງແປເປັນພາສາລາວໂດຍ
ສອດຄ່ອງຕາມ ມາດຕາ 37 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຖ້າຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ
ດັົ່ງກ່າວ ຄາຮ້ອງນັັ້ນຈະບໍ່ຖກພິຈາລະນາ ແລະ ຖວ່າສະຫຼະສິດ.
ຜ້ຮ້ອງຂບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງແປເນັ້ອໃນບາງສ່ວນຂອງຄາຮ້ອງເຊັົ່ນ: ຊື່ ແລະ ທີື່ຢູ່ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິ
ບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ; ຊື່ການຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຄາສັບທາງດ້ານວິຊາການ.
ໃນກລະນີ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜື່ງຫາກບໍ່ເປັນຕົວອັກສອນລາແຕັງ ຕ້ອງໄດ້ແປເປັນພາສາລາວ
ຫຼ ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການອ່ານອອກສຽງຂອງເຄື່ອງໝາຍນັັ້ນ.

ມາດຕາ 7.

ການຄົນ
ັ້ ຫາເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຂຄົັ້ນຫາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູ່ໃນຖານຂໍ້

ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອຈຸດປະສົງຢາກຮ້ວ່າ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ຂຄົັ້ນຫານັັ້ນໄດ້ຈົດທະບຽນ
ແລ້ວຫຼບໍ່ ໂດຍຕ້ອງລະບຸໝວດຂອງ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ທີື່ຕ້ອງການຄົັ້ນຫາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ.
ໃນກລະນີ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ຂຄົັ້ນຫານັັ້ນຫາກເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ທີື່ບໍ່ແມ່ນຕົວອັກສອນ
ລາແຕັງຕ້ອງມີ ຄາອະທິບາຍ ແລະ ວິທີອ່ານອອກສຽງ ເປັນ ພາສາລາວ ຫຼ ພາສາອັງກິດ ມາພ້ອມ.
ຜົນຂອງການຄົັ້ນຫາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເປັນພຽງແຕ່ການກວດຄົັ້ນຫາຂໍ້ມນກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍ
ການຄ້າ ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເບັ້ອງຕົັ້ນເທົົ່ານັັ້ນ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະບໍ່ໃຫ້ຄາ
ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄາແນະນາໃດໆ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ນັັ້ນສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ມາດຕາ 8. ຂອບເຂດການນາໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ນາໃຊ້ສາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງ ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ທີື່ພົວພັນກັບວຽກງານເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊື່ການຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ໝວດທີ 2
ປະເພດຂອງເຄອ
ື່ ງໝາຍ
ແລະ ຂັນ
ັ້ ຕອນການຍນ
ື່ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ມາດຕາ 9.

ປະເພດຂອງເຄອ
ື່ ງໝາຍ
ປະເພດຂອງເຄື່ອງໝາຍ ມີດັົ່ງນີັ້:

1.

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນສັນຍາລັກໃດໜື່ງ ຫຼ ຫຼາຍສັນຍາລັກລວມກັນ ທີື່ສາມາດຈາ

ແນກສິນຄ້າ ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງໃດໜື່ງ ທີແ
ື່ ຕກຕ່າງຈາກສັນຍາລັກຂອງ ຜ້
ອື່ນ. ສັນຍາລັກ ອາດເປັນ ຄາສັບ ລວມທັງຄາສັບທີື່ເປັນລວດລາຍ, ລາຍເຊັນ, ຊື່ບຸກຄົນ, ແບບ
ຕົວເລກ, ອົງປະກອບເປັນຮບຮ່າງ, ຮບຊົງ, ຮບແຕ້ມ, ຮບຖ່າຍ, ຮບພາບ, ຮບສາມມິຕິ, ຮບທີື່ມີ
ການເຄື່ອນເໜັງ ຫຼ ສິື່ງຫຸ້ມຫໍ່ ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການລວມກັນ ຫຼ ປະສົມປະສານ ຂອງຫຼາຍສີ
ເຊັົ່ນດຽວກັບການລວມກັນ ຂອງສັນຍາລັກໃດໜື່ງນັັ້ນ.
2.

ເຄື່ອງໝາຍບລິການ ແມ່ນສັນຍາລັກໃດໜື່ງ ຫຼ ຫຼາຍສັນຍາລັກລວມກັນ ທີື່ສາມາດຈາ

ແນກການບລິການ ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງໃດໜື່ງ ທີແ
ື່ ຕກຕ່າງຈາກສັນຍາລັກ
ຂອງ ຜ້ອື່ນ ຊື່ງແມ່ນສັນຍາລັກເຊັົ່ນດຽວກັນຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີັ້.
3.

ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍທີື່ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງສ້າງຂັ້ນ ເພື່ອນາໃຊ້

ໃນການຮັບຮອງ ມາດຕະຖານ ຫຼ ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະທີື່ເປັນເງື່ອນໄຂ ໃນການຮັບຮອງ
ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ. ເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ ຈະຖກ ນາໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີື່ສາມ ເພື່ອຊີັ້ບອກ ເຖິງ
ທີື່ມາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ວິທີການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼ ວິທີການໃຫ້ການບລິການ ວ່າໄດ້ມາດຕະຖານ
ດ້ານ ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼ ຄວາມສະອາດ ຫຼ ຖກຜະລິດ ໂດຍບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມ
ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃດໜື່ງ.
4.

ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍທີື່ຖກຮັບຮອງໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ງລວມໝ່ ເຊັົ່ນ:

ສະມາຄົມ, ສະຫະພັນ ຫຼ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມອື່ນໆ, ສະຫະກອນ, ສະພາການຄ້າ ແລະ
ອຸດສາຫະກາ ຫຼ ອົງການຈັດຕັັ້ງລວມໝ່ອື່ນໆ. ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຊື່ງ
ມີພຽງແຕ່ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງລວມໝ່ເປັນຜ້ນາໃຊ້ ເພື່ອຊີັ້ບອກ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ
ຂອງຕົນ ທີແ
ື່ ຕກຕ່າງຈາກ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຂອງພາກສ່ວນອື່ນ.
ມາດຕາ 10.

ເຄອ
ື່ ງໝາຍທີສ
ື່ າມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ປະເພດເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັົ່ງທີື່

ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ແລະ ບຂ
ໍ່ ັດກັບ ມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
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ມາດຕາ 11.

ຂັັ້ນຕອນການຍື່ນຄາຮ້ອງ
ບຸກຄົນທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້

ແລະ ມີຈຸດປະສົງ ຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງ ຢູ່ນາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ ພະ
ແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄ າຮ້ ອງຂ ຈົ ດທະບຽນເຄ ື່ ອງໝາຍການຄ້ າ ໃດໜ ື່ ງ ທີ ື່ ຍ ື່ ນ ຢ ູ່ ນ າກົ ມຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ ຫຼ ພະແນກ
ວິ ທ ະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວ ງ ຢູ່ າ ງໜ້ ອ ຍຕ້ ອ ງປະຕິ ບ ັ ດ ໃຫ້ ໄ ດ້ ຕ າມ
ເງ ື່ອນໄຂຕໍ່ າສຸ ດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົ ດໄວ້ ໃນ ມາດຕາ 33 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບ ສິນ ທາງປັນ ຍາ
ແລະ ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
2. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງຮັບເອົາຄາຮ້ອງ, ອອກໃບຮັບຄາຮ້ອງຊື່ງລະບຸ ເລກທີ ແລະ ວັນທີຍື່ນຄາ
ຮ້ອງໃນເມື່ອເຫັນວ່າຄາຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂຕາສຸດ;
3. ໃນກ ລະນີ ທີື່ຄາຮ້ອງຫາກຍື່ນ ຜ່ານພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ພະແນກຕ້ອງຮັບເອົາຄາຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບຮັບຄາຮ້ອງຂອງຕົນ ຊື່ງລະບຸ ເວລາ ແລະ ວັນທີ ຮັບຄາ
ຮ້ອງ ເມື່ອເຫັນວ່າຄາຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂຕ າສຸດ ແລ້ວສົົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກົມເພື່ອດາເນີນການ
ຕາມຂັັ້ນຕໍ່ໄປ, ຫຼັງຈາກນັັ້ນ ກົມຕ້ອງອອກໃບຮັບຄາຮ້ອງເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຄາຮ້ອງທີື່ຍື່ນຢູ່ນາກົມ;
4.

ໃນກ ລະນີ ຜ ້ ຮ້ ອງຂ ຫາກບ ໍ່ ສາມາດປະຕິ ບ ັ ດໄດ້ ຕາມເງ ື່ ອນໄຂດັ ົ່ ງ ກ່ າວ ກົ ມຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ ຫຼ
ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈະບໍ່ຮັບເອົາຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ;

5.

ໃນກ ລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂຫາກມີຈຸດປະສົງ ຢາກຖອນຄາຮ້ອງ ຫຼ ຄາຮ້ອງຖ ກສະຫຼະສິດ ຫຼ ຖ ກປະຕິເສດ
ຈະບມ
ໍ່ ີການສົົ່ງຄນຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ທີື່ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ.

6.

ໃນກລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂຫາກຮຽກເອົາວັນບລິມະສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊື່ງມີໄລຍະເວລາຂຮັບວັນບລິມະສິດ ສາລັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແມ່ ນ 6
ເດອນ ນັບແຕ່ວັນທີ ໄດ້ ຮັ ບວັ ນ ບລິ ມະສິ ດເປັນ ຕົ ັ້ນ ໄປ, ຖ້າວ່າ ມັ້ ສຸ ດທ້ າຍຂອງໄລຍະເວລາດັົ່ ງ ກ່ າວ
ຫາກແມ່ນວັນ ພັກ ທາງລັ ດ ຖະການ ຫຼ ເປັນວັນທີື່ກ ົ ມບ ໍ່ ເປີດຮັບ ຄ າຮ້ ອງ, ກົມຕ້ອງຕ ໍ່ ໄລຍະເວລາ
ດັົ່ງກ່າວອອກໄປຈົນເຖິງ ວັນທາອິດຂອງວັນລັດຖະການ ຖັດໄປ.

ມາດຕາ 12.

ສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຂການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງ

ປະກອບສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
2. ໃບມອບສິດ ທີື່ເປັນຕົັ້ນສະບັບ ໃນກລະນີ ຫາກຍື່ນຄາຮ້ອງຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າ;
3. ຮບແຕ້ມ ຫຼ ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບ ຫຼ ຕົວຢູ່າງເຄື່ອງໝາຍ ທີື່ຈະແຈ້ງ;
4. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ລວມທັງ ລາຍການສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ທີື່

ຈະນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ໃນກລະນີ ຄາຮ້ອງຫາກເປັນ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍ
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ຮັບຮອງ ຄາຮ້ອງຕ້ອງລະບຸເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງມີບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບການນາໃຊ້
ເຄື່ອງໝາຍນັັ້ນ;
5. ໃບຮັບເງິນຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.

ມາດຕາ 13.

ເງື່ອນໄຂຕາໍ່ ສຸດໃນການໄດ້ຮັບວັນທີຍື່ນຄາຮ້ອງ
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ທີື່ມີເງື່ອນໄຂຕໍ່າສຸດໃນການໄດ້ຮັບວັນທີຍື່ນຄາຮ້ອງ
ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ຊ,ື່ ທີື່ຢູ່, ສັນຊາດຂອງຜ້ຮ້ອງຂ ແລະ ຮບແຕ້ມ ຫຼ ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບ ຫຼ ຕົວຢູ່າງຂອງ
ເຄື່ອງໝາຍທີື່ຈະແຈ້ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງມີໃບມອບສິດ ທີລ
ື່ ະບຸຊື່ ແລະ ທີື່ຢູ່ ຂອງຜ້ຕາງໜ້າ ໃນກລະນີ
ທີື່ຍື່ນຄາຮ້ອງຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າ, ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ລວມທັງ ລາຍການສິນຄ້າ ຫຼ
ການບລິການ ທີື່ຈະນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍໃບຮັບເງິນຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ໃນກລະນີ ຄາຮ້ອງບໍ່ໄດ້ລະບຸລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ທີື່ຂການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ເຄື່ອງ
ໝາຍການຄ້ານັັ້ນ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂລະບຸລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ. ຖ້າ
ຄາຮ້ອງຫາກລະບຸໝວດສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຫຼາຍກວ່າໜື່ງໝວດ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມເປັນແຕ່ລະ
ໝວດ.

ມາດຕາ 14.

ເງື່ອນໄຂຂອງຕົວຢູ່າງເຄອ
ື່ ງໝາຍ
ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງມີຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍທີື່ຈະແຈ້ງ, ໃນ
ກລະນີທີື່ເຄື່ອງໝາຍຫາກເປັນ ຮບແຕ້ມ ຫຼ ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນ
ຊື່ງ ຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍຕ້ອງສະແດງພຽງແຕ່ເຄື່ອງໝາຍດຽວເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີອົງປະກອບອື່ນ
ທີື່ບແ
ໍ່ ມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງໝາຍທີື່ຈະຈົດທະບຽນ ເຊັົ່ນ: ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ,
ເຄື່ອງໝາຍຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງ (ອຢ, ມລ, ISO) ແລະ ອື່ນໆທີື່ມີຢູ່ໃນສະຫຼາກຂອງສິນຄ້າ.
ໃນກລະນີ ຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍ ຫາກບໍ່ມີ ການອອກແບບລວດລາຍ, ຂະໜາດ ຫຼ ສີສະເພາະ
ຂອງຕົວໜັງສ, ຜ້ຮ້ອງຂຕ້ອງຍື່ນຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍໃນຮບແບບຕົວໜັງສທີື່ເປັນມາດຕະຖານ ໂດຍ
ລະບຸຊື່ຂອງຮບແບບຕົວໜັງສ (Font) ທີນ
ື່ າໃຊ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍ.
ໃນກລະນີ ທີື່ສີເປັນລັກສະນະຕົັ້ນຕຂອງເຄື່ອງໝາຍ, ຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍຕ້ອງລະບຸສີຢູ່າງຊັດ
ເຈນ ຫຼ ລະບຸລະຫັດຂອງສີ.
ໃນກລະນີ ທີື່ເຄື່ອງໝາຍມີລັກສະນະເປັນສາມມິຕິ, ຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍຕ້ອງສະແດງໃນຮບ
ແບບແຕ່ລະມິຕິ. ຜ້ຮ້ອງຂຕ້ອງລະບຸວ່າເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວເປັນເຄື່ອງໝາຍສາມມິຕິ.
ໃນກລະນີ ທີເື່ ຄື່ອງໝາຍຫາກເປັນຮບທີື່ມີການເຄື່ອນເໜັງ, ຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍ ຕ້ອງອະທິ
ບາຍຄວາມໝາຍຂອງເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ຜ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງສະໜອງຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍນັັ້ນ ໃນຮບແບບ
ເຈ້ຍທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງທຸກການເຄື່ອນເໜັງ.
ຜ້ຮ້ອງຂຕ້ອງລະບຸວ່າເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ
ເປັນເຄື່ອງໝາຍເຄື່ອນເໜັງ.
ຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍທີື່ເປັນຮບແຕ້ມ ຫຼ ຮບຖ່າຍ ຫຼ ຮບພາບ ຫຼ ຮບສາມມິຕິ ຕ້ອງເຮັດໃສ່
ເຈ້ຍທີື່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ບໍ່ເຫຼັ້ອມ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງໝາຍຢູ່າງຈະແຈ້ງ. ບັນດາເສັັ້ນສາຍ ຫຼ
ລວດລາຍຕ່າງໆຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ເຂັັ້ມ ແລະ ມີຂະໜາດລະຫວ່າງ 4x4 ຊມ ຫາ 6x6 ຊມ. ຜ້ຮ້ອງຂ
ສາມາດສະໜອງສາເນົາຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍໃນຮບແບບເອເລັກໂຕຣນິກກໄດ້ , ຖ້າມີ.
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ໃນກລະນີ ໄດ້ມີການຮັບເອົາຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍມາກວດສອບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມ
ເງື່ອນໄຂຂອງມາດຕານີັ້, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂດັດແກ້ ແລ້ວສົົ່ງຕົວຢູ່າງທີື່ໄດ້ດັດແກ້
ນັັ້ນ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຄນໃໝ່ ພາຍໃນການົດເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ.
ທຸກການດັດແກ້ຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍ ຕ້ອງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປູ່ຽນແປງລັກສະນະຕົັ້ນຕຂອງ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້ານັັ້ນ.
ມາດຕາ 15.

ລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ
ຜ້ຮ້ອງຂຕ້ອງລະບຸ ລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຊື່ງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງໝາຍທີື່ຜ້ຮ້ອງຂນາ
ໃຊ້ ຫຼ ຈະນາໃຊ້ຢູ່າງບລິສຸດໃຈ ແລະ ຈັດປະເພດລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຕາມການຈັດໝວດທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ການລະບຸລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ເຊັົ່ນ “ສິນຄ້າທັງໝົດ”, “ການບລິການທັງໝົດ”,
“ສິນຄ້າອື່ນໆທັງໝົດ” ຫຼ “ການບລິການອື່ນໆທັງໝົດ”

ຫຼ ການລະບຸພຽງແຕ່ ເລກລະຫັດໝວດ ຫຼ ຊື່

ໝວດຂອງ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ແມ່ນບສ
ໍ່ າມາດເຮັດໄດ້.
ການລະບຸ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຫຼ ທັງສອງຢູ່າງ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມການຈັດໝວດສາກົນ
ຫຼ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດລະບຸ ສິນຄ້າ ຫຼ ການ
ບລິການ ຫຼ ທັງສອງຢູ່າງໄດ້ ຜ້ຮ້ອງຂຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມນຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ສາມາດລະບຸໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຫຼ ທັງສອງຢູ່າງ.
ມາດຕາ 16.

ການຈັດໝວດສາກົນກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງລະບຸໝວດ ຕາມການຈັດໝວດສາກົນ ສາລັບລາຍ
ການສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ.
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ຕ້ອງລະບຸໝວດ ຕາມການຈັດໝວດສາກົນ ສາລັບ
ລາຍ ການສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການທີື່ຈະນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່.
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຕ້ອງລະບຸໝວດ ຕາມການຈັດໝວດສາກົນ ສາລັບ
ລາຍ ການສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການທີື່ຈະຮັບຮອງ.
ເນື່ອງຈາກວ່າການຈັດໝວດສາກົນມີການປູ່ຽນແປງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ດັົ່ງນັັ້ນ ຄາຮ້ອງຕ້ອງລະບຸ
ການຈັດໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຕາມການຈັດໝວດສາກົນທີື່ກາລັງນາໃຊ້ໃນເວລາຍື່ນຄາຮ້ອງ.
ໃນກລະນີ ທີື່ການຈັດໝວດສາກົນຫາກມີການປູ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການດາເນີນການພິຈາລະ
ນາ ຄາຮ້ອງ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂນັັ້ນດັດແກ້ຄາຮ້ອງເພື່ອລະບຸໝວດທີື່ຖກຕ້ອງ. ຖ້າການປູ່ຽນແປງ
ການຈັດໝວດຂອງສາກົນ

ຫາກເປັນສາເຫດໃຫ້ຄາຮ້ອງມີໝວດເພີື່ມຂັ້ນ,

ຜ້ຮ້ອງຂບໍ່

ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ

ທານຽມສາລັບໝວດທີື່ເພີື່ມຂັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທານຽມສາລັບແຕ່ລະໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ ບລິການນັັ້ນ
ໃນເວລາມາຕໍ່ອາຍຸການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ.
ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຈະປົກປ້ອງພຽງແຕ່ລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ທີື່
ລະບຸຢູ່ໃນໝວດຂອງຄາຮ້ອງທີື່ຍື່ນມາເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ບໍ່ກວມເອົາລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການອື່ນທີື່ບໍ່
ໄດ້ລະບຸມາ

ຊື່ງນອນຢູ່ໃນໝວດດຽວກັນ.

ສາລັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ຈົດທະບຽນກ່ອນໜ້າຂໍ້ຕົກລົງ

ສະບັບນີັ້ ທີື່ໄດ້ລະບຸຄາວ່າ “ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ທັງໝົດຂອງໝວດ” ຢູ່ໃນໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ
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ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຍັງມີຜົນສັກສິດຈົນກວ່າຈະໝົດອາຍຸ. ໃນເວລາມາຕໍ່ອາຍຸ ໃຫ້ລະບຸລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ
ການບລິການ ຢູ່ໃນໝວດນັັ້ນ, ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະປະຕິເສດການຕໍ່ອາຍຸດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 17.

ຫຼກ
ັ ການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດັົ່ງທີື່ໄດ້ກາ
ນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໃນກລະນີ ທີື່ມີການຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຫຼາຍສະບັບໃນໄລຍະດຽວກັນ ຊື່ງມີເຄື່ອງໝາຍ ດຽວກັນ ຫຼ ຄ້າຍຄກັນ ແລະ
ສາລັບສິນຄ້າດຽວກັນ ຫຼ ຄ້າຍຄກັນ, ໃຫ້ພິຈາລະນາຄາຮ້ອງທີື່ມີວັນບລິມະສິດກ່ອນ. ໃນເມື່ອກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໄດ້ດາເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງແລ້ວ ຄາຮ້ອງທີື່ໄດ້ຮັບວັນບລິມະສິດກ່ອນ
ຈະໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ພ້ອມທັງອອກໜັງສແຈ້ງປະຕິເສດ ຄາຮ້ອງ ຫຼ ບັນດາຄາຮ້ອງ ທີື່ໄດ້ຮັບວັນບລິ
ມະສິດຕາມຫຼັງ. ຖ້າວ່າຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງ ທີື່ໄດ້ຮັບວັນບລິມະສິດຕາມຫຼັງ ຫາກສາເລັດກ່ອນ
ແລະ

ຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ,

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ຕ້ອງໂຈະຂັັ້ນຕອນ

ພິຈາລະນາຕໍ່ຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວໄວ້ກ່ອນ ຈົນກວ່າການພິຈາລະນາຄາຮ້ອງທີື່ໄດ້ຮັບວັນບລິມະສິດກ່ອນນັັ້ນ ຈະ
ສິັ້ນສຸດລົງ.
ໃນກລະນີ ທີື່ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫາກມີເຄື່ອງໝາຍ ຄກັນ ຫຼ ຄ້າຍຄກັນ
ກັບ ເຄື່ອງໝາຍທີື່ມີຊື່ສຽງ ຫຼ ຖິື່ນກາເນີດ, ຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວມີສິດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແຕ່ຕ້ອງມີ
ເງື່ອນໄຂວ່າໄດ້ຮັບວັນບລິມະສິດກ່ອນ ເຄື່ອງໝາຍທີື່ມີຊື່ສຽງ ຫຼ ຖິື່ນກາເນີດ ຊື່ງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢູ່
ສປປ ລາວ ຫຼ ປະເທດໃດໜື່ງແລ້ວ.ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະບໍ່ໃຫ້ຄາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້
ຄາແນະນາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້ານັັ້ນສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.

ໝວດທີ 3
ການກວດສອບເບອ
ັ້ ງຕົັ້ນ, ການແຍກຄາຮ້ອງ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການຄັດຄ້ານ ຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ມາດຕາ 18.

ການກວດສອບເບັ້ອງຕົນ
ັ້ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ພາຍຫຼັງ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໄດ້ຮັບເລກທີຍື່ນຄາຮ້ອງແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງ

ປັນຍາ ຕ້ອງດາເນີນການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມ ຄົບຖ້ວນ, ຖກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມ
ເງື່ອນໄຂຂອງສານວນຄາຮ້ອງ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ແລະ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9, 12, 14, 15 ແລະ 16 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ.ັ້ ການ
ກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນຕ້ອງດາເນີນການພາຍໃນການົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນຮັບຄາຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ.
ສາລັບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ
ວ່າມີ ເງື່ອນໄຂຕາມທີໄື່ ດ້ການົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3, ມາດຕາ 9 ຫຼ ຂໍ້ 4, ມາດຕາ 9 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຫຼບ.ໍ່

9

ໃນກລະນີ ສານວນຄາຮ້ອງຫາກ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ ບໍ່ຖກຕ້ອງ ຫຼ ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມເງື່ອນໄຂ, ກົມ
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຊາບ ເພື່ອສະໜອງ ຫຼ ດັດແກ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60
ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກລະນີ ຜ້ຮ້ອງຂຫາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາຍໃນການົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະ
ອອກ ແຈ້ງການໃຫ້ຜ້ກ່ຽວຊາບ ວ່າຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ຖກພິຈາລະນາ ແລະ ຖວ່າສະຫຼະສິດ.
ໃນກລະນີ ສານວນຄາຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ ກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາຈະນາເອົາຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ
ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດ
ສາຫະກາ.
ມາດຕາ 19.

ການແຍກຄາຮ້ອງ
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜື່ງ ສາມາດແຍກອອກເປັນ ສອງ ຫຼ ຫຼາຍ ສະບັບ

ໄດ້ທຸກເວລາ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນໜ້າການອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ, ການປະຕິເສດ, ການຍົກເລິກ.
ການຍື່ນຄາຮ້ອງທີື່ແຍກອອກມານັັ້ນ ຕ້ອງມີການອ້າງອີງເຖິງຄາຮ້ອງສະບັບເດີມທີື່ຍື່ນກ່ອນໜ້າທີື່ຖກແຍກ
ແລະ ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ຄາຮ້ອງທີື່ຍື່ນມາໃໝ່ນັັ້ນ ແມ່ນຄາຮ້ອງທີື່ ແຍກອອກມາຈາກຄາຮ້ອງສະບັບເດີມ,
ໂດຍລະບຸ ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ຍື່ນຄາຮ້ອງສະບັບເດີມໃສ່ ຄາຮ້ອງທີື່ຍື່ນມາໃໝ່ແຕ່ລະສະບັບ. ຄາຮ້ອງສະບັບ
ເດີມ ຕ້ອງໄດ້ດັດແກ້ໂດຍຮັກສາໄວ້ແຕ່ ລາຍການ ຫຼ ໝວດສິນຄ້າ ຫຼ ໝວດການບລິການ ທີື່ຍັງເຫຼອ. ຄາ
ຮ້ອງທີື່ແຍກອອກມານັັ້ນ ຕ້ອງຍື່ນພ້ອມກັນກັບຄາຮ້ອງສະບັບເດີມທີື່ຖກດັດແກ້ແລ້ວ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທີື່
ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 11 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ.ັ້
ຄາຮ້ອງທີື່ແຍກອອກມາແຕ່ລະສະບັບນັັ້ນ ມີສິດໄດ້ຮັບວັນທີຍື່ນຄາຮ້ອງ ຕາມຄາຮ້ອງສະບັບເດີມ.
ຄາຮ້ອງທີື່ແຍກອອກມາແຕ່ລະສະບັບ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ມາດຕາ 20.

ການເຜີຍແຜ່ຄາຮ້ອງ
ພາຍຫຼັງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາເລັດ ການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນຂອງສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດ

ທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເປັນຕົັ້ນໄປ, ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 15 ວັນ ກົມຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ລົງ
ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວນ
ັ ທີ
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ
ສາມາດສະເໜີຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ.
ການເຜີຍແຜ່ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວ
ກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ມນ ດັົ່ງນີັ້:
1. ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;
2. ໝວດຂອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼ ການບລິການ;
3. ເລກທີ ແລະ ວັນທີຍື່ນຄາຮ້ອງ;
4. ຊື່ ແລະ ທີື່ຢູ່ ຂອງຜ້ຍື່ນຄາຮ້ອງ;
5. ຂໍ້ຈາກັດໃນການຂປົກປ້ອງ.
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ມາດຕາ 21.

ຂັັ້ນຕອນການຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ພາຍຫຼັງ

ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ໄດ້ຖກເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ

ລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກາ, ບຸກຄົນທີສາມມີສິດຍື່ນຄາຮ້ອງຂຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ເຖິງ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍປະກອບຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ສານວນຄາຮ້ອງຂຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຕ້ອງປະກອບມີເອກະສານ
ດັົ່ງນີັ້:
1. ໃບຄາຮ້ອງຂຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;
2. ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຊີັ້ແຈງ ກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານ.
ມາດຕາ 22.

ຂັັ້ນຕອນພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ພາຍຫຼັງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຂຄັດຄ້ານແລ້ວ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ຖກຄັດຄ້ານນັັ້ນຊາບຢູ່າງທັນການ. ຜ້ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຕ້ອງຍື່ນຄາຊີັ້ແຈງ
ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມນຫຼັກຖານກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງໝາຍຂອງຕົນ ເຖິງກົມ ພາຍໃນການົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ທີທີື່ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ກົມຕ້ອງສົົ່ງສາເນົາຄາຊີັ້ແຈງນັັ້ນໃຫ້ຜ້ຂຄັດຄ້ານ
ຊາບ.
ພາຍຫຼັງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ຮັບຄາ ຊີັ້ແຈງ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມນຫຼັກຖານ ຈາກຜ້ຍື່ນຄາຮ້ອງຂ
ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແລ້ວ ກົມຕ້ອງພິຈາລະນາຄາຊີັ້ແຈງ ແລະ ຂໍ້ມນຫຼັກຖານດັົ່ງກ່າວ. ໃນ
ກລະນີຂໍ້ມນຫຼັກຖານຫາກບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ ຊັດເຈນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາອາດຈະອອກໜັງສເຊີນໃຫ້ຜ້ຮ້ອງ
ຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ/ຫຼ ຜ້ຂຄັດຄ້ານ ມາຊີັ້ແຈງ ຫຼ ສະແດງຫຼັກຖານ ຫຼ ສະໜອງຂໍ້ມນ
ເພີື່ມເຕີມ. ຖ້າຜ້ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫຼ ຜ້ຂຄັດຄ້ານຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມໜັງສເຊີນຂອງກົມພາຍໃນການົດ
ເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກໜັງສເຊີນ ກົມຈະພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານຕາມຫຼັກຖານທີື່ມີ.
ພາຍຫຼັງພິຈາລະນາ ການຄັດຄ້ານ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງແຈ້ງຜົນການພິຈາລະນາພ້ອມດ້ວຍ
ເຫດຜົນໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ແລະ ຜ້ຂຄັດຄ້ານຊາບ.
ໃນກລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຫາກພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າ ການຄັດຄ້ານນັັ້ນມີເຫດຜົນ ແລະ
ມີຫຼັກຖານ ທີື່ພຽງພ ກົມຈະປະຕິເສດຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ, ຜ້ຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນສາມາດສະເໜີຂອຸທອນ ຕໍ່ການປະຕິເສດດັົ່ງກ່າວ.
ໃນກລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຫາກພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າ ການຄັດຄ້ານນັັ້ນບໍ່ມີເຫດຜົນ
ແລະ ບໍ່ມີຫຼັກຖານ ທີື່ພຽງພ ກົມຈະດາເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນຂອງການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.
ຖ້າຄ່ກລະນີຫາກ ບໍ່ພໃຈຕໍ່ຜົນການພິຈາລະນາດັົ່ງກ່າວ ສາມາດຂອຸທອນ ເຖິງຄະນະກາມະການ
ອຸທອນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນການົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ມັ້ອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ.
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ໝວດທີ 4
ການກວດສອບເນອ
ັ້ ໃນ ແລະ ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ມາດຕາ 23.

ການກວດສອບເນັ້ອໃນ
ພາຍຫຼັງສາເລັດການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງ ດາເນີນການກວດ
ສອບເນັ້ອໃນ ໂດຍອີງຕາມຖານຂໍ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສາກົນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າຄາຮ້ອງນັັ້ນສອດຄ່ອງຕາມ
ເງື່ອນໄຂທີື່ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ແລະ 23 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ມາດຕາ
17 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ໃນກລະນີ ສານວນຄາຮ້ອງຫາກບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂການຈົດທະບຽນ ກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຊາບກ່ຽວກັບເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດເບັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບສິດ ທີື່ຂການປົກ
ປ້ອງ ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ທີື່ຜ້ຮ້ອງຂໄດ້ສະເໜີມາ. ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະຕິເສດເບັ້ອງຕົັ້ນແລ້ວ ຜ້
ຮ້ອງຂມີໜ້າທີື່ສະໜອງຂໍ້ມນ ແລະ ເອກະສານ ຫຼ ຄາຊີັ້ແຈງຕໍ່ກົມ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ທີື່ໄດ້ອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ. ໃນກລະນີຈາເປັນ ກົມສາມາດຂເອົາຂໍ້ມນເພີື່ມເຕີມຈາກຜ້ຮ້ອງຂ. ຖ້າ ຜ້
ຮ້ອງຂຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມການົດເວລາໃນແຈ້ງການ ຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຈະບໍ່ຖກພິຈາລະນາ ແລະ ຖວ່າ ຖກ
ສະຫຼະສິດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຖ້າຫາກມີເຫດຜົນພຽງພ ກົມສາມາດຕໍ່ເວລາໃຫ້ຕື່ມອີກ 30 ວັນ ນັບແຕ່
ວັນສິັ້ນສຸດແຈ້ງການຄັັ້ງທາອິດເປັນຕົັ້ນໄປ. ຖ້າຫາກຜ້ຮ້ອງຂໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມນ ແລະ ເອກະສານ ຫຼ ຄາຊີັ້
ແຈງຕໍ່ກົມແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພ, ກົມຈະປະຕິເສດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂຊາບ.

ມາດຕາ 24.

ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖສິດແຕ່ພຽງຜດ
້ ຽວ
ໃນກລະນີ ເຄື່ອງໝາຍທີື່ຂການປົກປ້ອງຫາກປະກອບດ້ວຍຄາສັບ ທີື່ເປັນຄາອະທິບາຍ ຫຼ ຄາເວົັ້າ

ທົົ່ວໄປ ເປັນຕົັ້ນການບົົ່ງບອກຄຸນນະພາບ, ຄຸນລັກສະນະຂອງ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້
ຮ້ອງຂຊາບວ່າ ຄາສັບດັົ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດໄດ້ ເພື່ອບໍ່ເປັນການກີດກັັ້ນ ຜ້ຜະລິດອື່ນ ຫຼ ຜ້ສະ
ໜອງອື່ນ ນາໃຊ້ຄາສັບດຽວກັນນັັ້ນ ສາລັບສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ທີື່ບົົ່ງບອກຄຸນນະພາບ ຫຼ ຄຸນລັກສະນະ
ດຽວກັນ.
ໃນກລະນີ ເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວຫາກເປັນ ຄາອະທິບາຍ ຫຼ ເປັນຄາເວົັ້າທົົ່ວໄປ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້
ຮ້ອງຂຊີັ້ແຈງວ່າ ຄາສັບດັົ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງເຄື່ອງໝາຍ ຫຼບ.ໍ່ ຖ້າຫາກວ່າຄາສັບນັັ້ນເປັນສ່ວນໜື່ງ
ຂອງເຄື່ອງໝາຍ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຮ້ອງຂດັດແກ້ເຄື່ອງໝາຍ ໂດຍລບຄາສັບດັົ່ງກ່າວນັັ້ນອອກ.
ມາດຕາ 25.

ການດັດແກ້ປະເພດເຄອ
ື່ ງໝາຍ
ອີງຕາມ ມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ມາດຕາ 28 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ

ສະບັບນີັ້, ເຄື່ອງໝາຍໃດໜື່ງ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນທີື່ໄດ້ຍື່ນ ໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ ສາມາດດັດແກ້
ມາເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ກໄດ້.
ໃນກລະນີ ເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວຫາກຖກດັດແກ້ມາເປັນ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍ
ຮັບຮອງ ຜ້ຮ້ອງຂຕ້ອງຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຄນໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ມາດຕາ 26.

ການດັດແກ້ໃນໄລຍະການກວດສອບ
ໃນໄລຍະທີື່ ກົມກາລັງດາເນີນການກວດສອບຢູ່ນັັ້ນ ຜ້ຮ້ອງຂສາມາດດັດແກ້ຄາຮ້ອງໄດ້ທຸກເວລາ,

ແຕ່ຕ້ອງດາເນີນກ່ອນໜ້າ ການຈົດທະບຽນ, ການສະຫຼະສິດ, ການປະຕິເສດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຫຼ ການສິັ້ນສຸດ
ການພິຈາລະນາອື່ນໆຂອງຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ, ຊື່ງການດັດແກ້ຄາຮ້ອງນັັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເພີື່ມ
ລາຍການ ຫຼ ໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຫຼ ປູ່ຽນແປງລັກສະນະຕົັ້ນຕຂອງເຄື່ອງໝາຍຢູ່ໃນສານວນຄາ
ຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 27.

ການເພີມ
ື່ ໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ

ຜ້ຮ້ອງຂສາມາດຂເພີື່ມໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທານຽມແຕ່ລະໝວດ
ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຕາມແຕ່ລະກລະນີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ກ່ອນການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ຊື່ງຢູ່ໃນໄລຍະການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດ

ທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;
2. ພາຍຫຼັງການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.
ການຂເພີື່ມໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະເໜີຂເພີື່ມໝວດ ຕາມແບບພິມ
ຂອງກົມ ໂດຍລະບຸ ໝວດ ແລະ ລາຍການສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ທີື່ຕ້ອງການເພີື່ມເຕີມນັັ້ນ.
ສາລັບການຂເພີື່ມໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ພາຍຫຼັງການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ແລ້ວ ຜ້ຮ້ອງຂຕ້ອງໄດ້ຍື່ນຄາຮ້ອງຄນໃໝ່ຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍ ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບລິການ.
ມາດຕາ 28.

ການຈົດທະບຽນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ ຂອງການຈົດທະບຽນ
ໃນກລະນີທີື່ ຄາຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂການປົກປ້ອງຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ກົມຕ້ອງຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ບັນທກຂໍ້ມນ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໃນປຶັ້ມບັນທກການຈົດທະບຽນ, ຖານຂໍ້ມນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນເຄື່ອງ
ໝາຍການຄ້າ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກາຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ໃນກລະນີທຄ
ີື່ າຮ້ອງ ຖກຄັດຄ້ານ, ພາຍຫຼັງສາເລັດຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານ ຫຼ ການ
ຂອຸທອນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ການຄັດຄ້ານ ຫຼ
ການຂອຸທອນນັັ້ນ ບໍ່ເປັນຜົນ ກົມຕ້ອງຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ.
ໃນກລະນີທຄ
ີື່ າຮ້ອງຫາກຖກໂອນສິດ ຜ້ຮ້ອງຂສາມາດສະເໜີໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການໂອນສິດ
ນັັ້ນ ພາຍຫຼັງທີື່ສະໜອງຂໍ້ມນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ.
ໃນກລະນີ ການເຜີຍແຜ່ຫາກມີຂໍ້ຜິດພາດ ຜ້ຮ້ອງຂສາມາດສະເໜີໃຫ້ກົມ ເຜີຍແຜ່ຄນໃໝ່ພ້ອມ
ດ້ວຍຂໍ້ມນທີື່ຖກດັດແກ້ໂດຍບຕ
ໍ່ ້ອງຈ່າຍຄ່າບລິການ ຊື່ງການສະເໜີຂດັດແກ້ດັົ່ງກ່າວຕ້ອງຍື່ນພາຍໃນ 60
ວັນນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ຄັັ້ງທາອິດ.
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ໝວດທີ 5
ການດາເນີນການຕ່າງໆ ຫຼງັ ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ແລະ ອາຍຸການປົກປ້ອງ
ມາດຕາ 29.

ການປູ່ຽນຊື່ ແລະ/ຫຼ ທີຢ
ື່ ູ່
ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແລ້ວ ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຢູ່ນາກົມ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອປູ່ຽນແປງຂໍ້ມນກ່ຽວກັບ ຊື່ ແລະ/ຫຼ ທີື່ຢູ່ ຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ;
ການຍື່ນຄາຮ້ອງຂປູ່ຽນ ຊື່ ແລະ/ຫຼ ທີື່ຢູ່ ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແບບພິມ
ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຜ້ຍື່ນຄາຮ້ອງຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມນ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 12 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງບັນທກທຸກການປູ່ຽນແປງລົງໃນ ຖານຂໍ້
ມນ, ປຶັ້ມບັນທກການຈົດທະບຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດ
ສາ ຫະກາ.
ມາດຕາ 30.

ການສາເນົາໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ເພື່ອຈຸດປະສົງນາໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນ ການດາເນີນຄະດີຢູ່ສານ, ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການ

ຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຊ້ແທນໃບຢັັ້ງຢືນ ການຈົດທະບຽນ ຫຼ ການຕໍ່ອາຍຸ ທີື່ເສຍຫາຍ ຫຼ ເສຍ ເຈົັ້າຂອງ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຢູ່ນາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອຂສາເນົາ
ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ.
ມາດຕາ 31.

ການດັດແກ້ພາຍຫຼງັ ການຈົດທະບຽນ

ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແລ້ວ ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຂດັດແກ້
ຕາມແບບພີມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ ເພື່ອຂດັດແກ້ບາງລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ
ການບລິການ

ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ, ສະຫຼະສິດຕໍ່ບາງອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ,

ດັດແກ້ບາງຂໍ້

ຜິດພາດໃນການຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫຼ ສະໜອງຕົວຢູ່າງຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ. ແຕ່ການດັດແກ້ເຄື່ອງ
ໝາຍການຄ້ານັັ້ນຕ້ອງບໍ່ປູ່ຽນແປງລັກສະນະຕົັ້ນຕຂອງເຄື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 32.

ການຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ

ບຸກຄົນທີສາມ ມີສິດຍື່ນຄາຮ້ອງຂຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາ 5 ປີ ນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ເປັນຕົັ້ນ
ໄປ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ການຍື່ນຄາຮ້ອງຂ
ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມ
ທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ.
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ໃນກລະນີ ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດ
ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 65 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາມີ
ສິດ ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ.
ບຸກຄົນທີື່ສາມສາມາດຍື່ນຄາສະເໜີຂໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຍົກເລີກການຈົດທະບຽນເຄື່ອງ
ໝາຍການຄ້າ ຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບລິການ ໃນກລະນີທີື່ເຫັນວ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່
ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວນັັ້ນຫາກບໍ່ຖກນາໃຊ້ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 65 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ. ພາຍຫຼັງກົມໄດ້ຮັບຄາສະເໜີດັົ່ງກ່າວນັັ້ນແລ້ວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ຊາບ. ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາມາດຍື່ນຄາຊີັ້ແຈງເຖິງກົມພາຍໃນເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີອອກ
ແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ. ໃນກລະນີ ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຫາກບໍ່ມີຄາຊີັ້ແຈງໃດໆ ໃຫ້ຖວ່າເຈົັ້າຂອງ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້ານັັ້ນຍິນຍອມຕໍ່ການ ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຕົນ. ກົມຕ້ອງ
ອອກໜັງສ ຍົກເລີກ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍຊາບ.
ໃນກລະນີ ທີື່ບຸກຄົນທີສາມຫາກມີການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄາຕັດສິນທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງ
ເດັດຂາດ ໃຫ້ມີການ ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 139 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງ ຍົກເລີກ ການຈົດ
ທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ. ການຮ້ອງຟ້ອງດັົ່ງກ່າວ ສາມາດຍື່ນເວລາໃດກໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸ
ການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.
ພາຍຫຼັງສິັ້ນສຸດການພິຈາລະນາຂອງກົມ ຫຼ ມີຄາຕັດສິນທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດຂອງສານປະຊາຊົນ
ກ່ຽວກັບ ການຍົກເລີກແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງຜົນດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ແລະ ບຸກຄົນທີື່ສາມທີື່ຮ້ອງຂ ຍົກເລີກຊາບ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງບັນທກ ການຍົກເລີກ ລົງໃນຖານ
ຂໍ້ມນ, ປຶັ້ມບັນທກການຈົດທະບຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກາ.
ມາດຕາ 33.

ອາຍຸການປົກປ້ອງ
ອາຍຸການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າມີການົດ 10 ປີ ນັບແຕ່ວັນຍື່ນຄາຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ.
ສາລັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ຫຼ ຍື່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ກ່ອນທີື່ກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພາຈິກ 2017 ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ອາຍຸການ
ປົກປ້ອງແມ່ນໃຫ້ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນເປັນຕົັ້ນໄປ.

ມາດຕາ 34.

ການຕອ
ໍ່ າຍຸການປົກປ້ອງ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ເມື່ອໝົດອາຍຸການປົກປ້ອງ ສາມາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້ອີກເທື່ອ
ລະ 10 ປີ ໂດຍຍື່ນຄາຮ້ອງຂຕໍ່ອາຍຸການປົກປ້ອງຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍ
ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ຊື່ງການຍື່ນຄາຮ້ອງຂຕໍ່ອາຍຸດັົ່ງກ່າວຕ້ອງຍື່ນພາຍໃນ 6 ເດອນ ກ່ອນວັນສິັ້ນ
ສຸດອາຍຸການປົກປ້ອງ.
ໃນກລະນີ ອາຍຸການປົກປ້ອງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຫາກໝົດອາຍຸແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍື່ນຄາຮ້ອງ
ຂຕໍ່ອາຍຸ ຜ້ຮ້ອງຂສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຂຕໍ່ອາຍຸການຈົດທະບຽນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຍື່ນພາຍໃນ 6 ເດອນ ນັບແຕ່
ວັນທີສິັ້ນສຸດອາຍຸການປົກປ້ອງດັົ່ງກ່າວ ແຕ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບລິການໃນການຫຼ້າຊ້າຂອງການຕໍ່ອາຍຸ.
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ໃນກລະນີ ທີື່ມັ້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາຂອງອາຍຸການປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫາກແມ່ນ
ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫຼ ເປັນວັນທີກ
ື່ ົມບໍ່ ເປີດຮັບຄາຮ້ອງ, ກົມຕ້ອງຕໍ່ໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວອອກໄປຈົນ
ເຖິງ ວັນທາອິດຂອງວັນລັດຖະການ ຖັດໄປ.

ໝວດທີ 6
ການໂອນສິດ ແລະ ການອະນຸຍາດນາໃຊ້ເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ມາດຕາ 35.

ການໂອນສິດ ແລະ ການບັນທກຂໍ້ມນການໂອນສິດ
ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້ າ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ສາມາດໂອນສິດ

ຂອງຕົນ ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ດ້ວຍການເຮັດສັນຍາ, ການສບທອດມນມລະດົກ ຫຼ ການໃຫ້ເປັນຂອງ
ຂວັນ.
ໃນກລະນີ ມີການໂອນສິດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ທີື່
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ຜ້ໂອນສິດ ຫຼ ຜ້ຮັບໂອນສິດ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວໃຫ້ກົ ມ ຊັບ
ສິ ນທາງປັ ນ ຍາຊາບຕາມແບບພິ ມຂອງກົ ມ ພ້ ອມທັ ງ ຈ່ າຍຄ່ າບ ລິ ກ ານ. ກົ ມຕ້ ອງບັ ນ ທ ກການໂອນສິດ
ດັົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນ ຖານຂໍ້ມນ, ປຶັ້ມບັນທກການຈົດທະບຽນ , ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຜ້ຮັບໂອນສິດ. ຖ້າຜ້ທີື່ໄດ້
ຮັບໂອນສິດຫາກເປັນຜ້ແຈ້ງການໂອນສິດ, ຜ້ກ່ຽວຕ້ອງ ສົົ່ງສາເນົາເອກະສານດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜ້ໂອນສິດ.
ໃນກ ລະນີ ທີ ື່ ມີ ກ ານໂອນກ າມະສິ ດຂອງນິ ຕິ ບ ຸ ກຄົ ນ ທີ ື່ ກ ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບ ເຄ ື່ ອງໝາຍການຄ້ າ ຫຼ
ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການກ ານົ ດໄວ້ ໃນເອກະສານ ຂອງການ
ໂອນສິດດັົ່ງກ່າວ. ໃນກລະນີ ທີບ
ື່ ໄໍ່ ດ້ການົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອື່ນ, ການໂອນກາມະສິ ດຂອງນິ ຕິບຸກ ຄົນ ໃຫ້ ຖວ່າ
ລວມເອົາການໂອນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ.
ໃນກ ລະນີທີື່ ຕ້ອງການຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຫຼ ມີຄວາມສົງໃສ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດຂ
ໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ແຈ້ງການໂອນສິດ ຍື່ນຂໍ້ມນ ຫຼ ເອກະສານ ເພີື່ມເຕີມ.
ການໂອນສິດ ຈະບໍ່ມີຜົນສັກສິດຕໍ່ຄ່ ກ ລະນີ ຈົນກວ່າຈະມີການບັນທກການໂອນສິດ, ເວັັ້ນເສຍ
ແຕ່ພວກກ່ຽວ ມີໜັງສກ່ຽວກັບການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວມາກ່ອນແລ້ວ.
ມາດຕາ 36.

ການອະນຸຍາດນາໃຊ້
ເຈົັ້າຂອງສິດຕໍ່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນນາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ
ຕົນ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກສິດດັົ່ງກ່າວ ບາງສ່ວນ ຫຼ ທັງໝົດ ຊື່ງສາມາດດາເນີນໂດຍການ
ເຮັດສັນຍາການອະນຸຍາດນ າໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ຖ ເປັນການໂອນກາມະສິດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້
ໃນ ມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຜ້ອະນຸຍາດນາໃຊ້ ຫຼ ຜ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນາໃຊ້
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຊາບ ຕາມຂັັ້ນຕອນດັົ່ງທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 40 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ.ັ້
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ໃນກລະນີ ທີມ
ື່ ີການໂອນກາມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ການອະນຸຍາດນາໃຊ້ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ
ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝ່ ໃຫ້ຖວ່າ ການອະນຸຍາດນາໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຖກໂອນພ້ອມກັບ
ການໂອນກາມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນນັັ້ນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ການົດໄວ້ເປັນຢູ່ າງອື່ນຢູ່ ໃນສັ ນ ຍາການອະນຸ ຍາດ
ນາໃຊ້ ຫຼ ໃນເອກະສານການໂອນກາມະສິດດັົ່ງກ່າວ.
ໃນກລະນີ ທີມ
ື່ ີການໂອນກາມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ສັນຍາການອະນຸຍາດນາໃຊ້ ເ ຄື່ ອງໝາຍການ
ຄ້ າໃຫ້ ແ ກ່ ບ ຸ ກ ຄົ ນ ອ ື່ ນ ຈະບ ໍ່ ຖ ວ່ າເປັ ນ ໂມຄະ, ເວັ ັ້ ນ ເສຍແຕ່ ໄດ້ ກ ານົ ດ ໄວ້ ເ ປັ ນ ຢູ່ າງອ ື່ ນ ໃນສັ ນ ຍາການ
ອະນຸຍາດນາໃຊ້.

ໝວດທີ 7
ການເປັນຜຕ
້ າງໜ້າໃນການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ດາເນີນການອນ
ື່ ໆ
ມາດຕາ 37.

ບຸກຄົນທີື່ມສ
ີ ດ
ິ ເປັນຜຕ
້ າງໜ້າໃນການຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ ແລະ ດາເນີນການອນ
ື່ ໆ
ບຸກຄົນທີື່ມີສິດຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜ້ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5

ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ເພື່ອດາເນີນການຈົດທະບຽນ ແລະ ດາເນີນການອື່ນໆ ມີດັົ່ງນີັ້:
1. ໃນກລະນີ ຄາຮ້ອງດຽວທີື່ມີຜ້ຍື່ນຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ, ຕ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງບຸກຄົນໃດໜື່ງໃນນັັ້ນເປັນ
ຜ້ຕາງໜ້າໃຫ້ພວກກ່ຽວ; ຫຼ
2. ທະນາຍຄວາມທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດາເນີນການ ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ; ຫຼ
3. ຜ້ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ; ຫຼ
4. ຜ້ຕາງໜ້າ ຫຼ ພະນັກງານ ຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ; ຫຼ
5. ບຸກຄົນທົົ່ວໄປທີື່ຜ້ຮ້ອງຂວ່າຈ້າງ.
ສາລັບ ຜ້ຮ້ອງຂຈົ ດທະບຽນທີື່ເ ປັນ ຄົນ ຕ່ າງປະເທດ ຕ້ອງຍື່ນຄາຮ້ ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າຜ່ານຜ້ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ ທະນາຍຄວາມທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດາເນີນ
ການ ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ເທົົ່ານັັ້ນ.
ມາດຕາ 38.

ເງື່ອນໄຂການເປັນ ຜປ
້ ະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ໃນການຈົດ
ທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ ແລະ ດາເນີນການອນ
ື່ ໆທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ບຸກຄົນທີື່ມີສິດເປັນຜ້ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ ທະນາຍຄວາມ ຕ້ອງ ມີຄວາມ

ຮ ້ ດ້ ານຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ, ມີ ຄຸ ນ ວຸ ດທິ ກ ານສ ກສາ ແລະ ມີ ທີ ື່ ຢ ູ່ ໃນ ສປປ ລາວ

ແລະ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັ ບ

ອະນຸຍາດ ຫຼ ຮັບຮອງ ຈາກກົມຊັບສິນທາງປັນ ຍາ.ສ າລັບເງ ື່ອນໄຂລະອຽດ ແມ່ນກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບ
ການຕ່າງຫາກ.

17

ມາດຕາ 39.

ການແຕ່ງຕັງັ້ ຜຕ
້ າງໜ້າ

ຜ້ຕາງໜ້າຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຕາມໃບມອບສິດທີື່ມີລາຍເຊັນຂອງຜ້ຮ້ອງຂ ຫຼ
ຜ້ມອບສິດ.
ໃນກ ລະນີ ຄາຮ້ອງຂຈົ ດທະບຽນເຄື່ ອງໝາຍການຄ້າ ຫາກຍ ື່ນ ຮ່ວ ມກັນ ຫຼ າຍຄົ ນ , ໃບມອບສິດ
ຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງໝົດທຸກຄົນ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ມີບຸກຄົນໃດໜື່ງ ຫາກເສຍຊີວິດ.
ອີງຕາມ ມາດຕາ 41 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ແລະ ການການົດອື່ນໃນໝວດນີ,ັ້ ໃບມອບສິດໜື່ງ
ສາມາດແຕ່ງຕັັ້ງຜ້ຕາງໜ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜື່ງຄົນ ຊື່ງມີທີື່ຢບ
ູ່ ່ອນດຽວກັນ.
ມາດຕາ 40.

ການມອບສິດ
ການມອບສິດ ໝາຍເຖິງ ໃບມອບສິດທີເື່ ຈົັ້າຂອງສິດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນໜື່ງ ຫຼ ຫຼາຍຄົນ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ.
ໃບມອບສິດ ຕ້ອງການົດ:
-

ລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການເປັນຜ້ຕາງໜ້າ;

-

ສິດທີື່ຖກມອບໝາຍ ໃຫ້ດາເນີນການໃດໜື່ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;

-

ໄລຍະເວລາ ຖ້າມີ;

-

ການຍົກເລີກໂດຍຜ້ມອບສິດໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດຂອງຜ້ຕາງໜ້າໃນການ
ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຈາກການບລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ເກີດຂັ້ນໃນລະຫວ່າງການ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະຮັບຮ້ເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນໃບມອບສິດ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເງື່ອນໄຂ
ຂອງໃບມອບສິດຫາກຂັດກັບ ກົດໝາຍ ຫຼ ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນກລະນີ ທີື່ໃບມອບສິ ດຫາກບໍ່ໄດ້ການົດ ຂອບເຂດ ຫຼ ໄລຍະເວລາ ຂອງການເປັ ນ ຜ້ ຕາງໜ້ າ,
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະຖ ວ່າໃບມອບສິດດັົ່ງກ່າວນ າໃຊ້ສະເພາະ ຄາຮ້ອງດຽວເທົົ່ານັັ້ນ ຫຼ ການດາເນີນ
ການອື່ນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບໃບມອບສິດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຈະຖວ່າອາຍຸຂອງໃບມອບສິດ ສິັ້ນສຸດລົງ ໃນເມື່ອທຸກ
ບັນຫາທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບຄາຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຫຼ ການດາເນີນການອື່ນຫາກສາເລັດແລ້ວ.
ມາດຕາ 41.

ການມອບສິດທີື່ມຜ
ີ ນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້
ການມອບສິດທີື່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຜ້ມອບ

ສິດ. ໃນກລະນີ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫາກມີເຈົັ້າຂອງຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ ໃບມອບສິດຕ້ອງມີລ າຍເຊັ ນ ຂອງ
ເຈົັ້າຂອງຮ່ວມທຸກຄົນ.
ໃນກ ລະນີ ທີື່ຜ້ອອກໃບມອບສິດຫາກເປັນນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ໃບມອບສິດຕ້ອງມີລາຍ
ເຊັນຂອງຜ້ມີສິດອານາດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ດັົ່ງກ່າວ.
ໃນກ ລະນີ ເຈົັ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍຮ່ວມ ບຸກຄົນໃດ ໜື່ງຫາກປະຕິເສດບໍ່ລົງລາຍເຊັນໃນໃບມອບ
ສິດ ຈະຖວ່າໃບມອບສິດດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
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ມາດຕາ 42.

ການສິນ
ັ້ ສຸດການເປັນຜຕ
້ າງໜ້າ
ການເປັນຜ້ຕາງໜ້າຈະສິັ້ນສຸດລົງ ໃນກລະນີທກ
ີື່ ານມອບສິດຫາກຖກຍົກເລີກໂດຍຜ້ມອບສິ ດ ຫຼ
ຜ້ຕາງໜ້າຫາກ ຖອນຕົວ.
ໃນກລະນີ ຜ້ຕາງໜ້າຫາກຖອນຕົວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ມອບສິດ ແລະ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຊາບ.

ໝວດທີ 8
ການທົບທວນຄນທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ
ມາດຕາ 43.

ການທົບທວນຄນ ແລະ ການແກ້ໄຂ ຂຜ
ໍ້ ດ
ິ ພາດ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດ ທົບທວນຄນການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເພື່ອດາເນີນການ
ທາງດ້ານບລິຫານຕາມຄວາມຈາເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ ຂໍ້ຜິດພາດ.

ມາດຕາ 44.

ການທົບທວນຄນດ້ານບລິຫານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ເຫັນວ່າກົມໄດ້ດາເນີນການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້ າ ຂອງຕົນ ມີຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງ ທີ ື່ໄດ້ກ ານົ ດໄວ້ ໃນ ກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ ແມ່ນສາມາດສະເໜີຂໃຫ້ກົມທົບທວນຄນ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນ ພາຍຫຼັງ ມັ້ອອກ
ແຈ້ງການ ຫຼ ຂໍ້ຕົກລົງ ເປັນຕົັ້ນໄປ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນໃດໜື່ງ ດັົ່ງນີ:ັ້
1) ໃນກ ລະນີ ເປັ ນ ຂ ໍ້ ຜ ິ ດ ພາດຂອງກົ ມ ຜ ້ ຮ້ ອງຂ ຕ້ ອ ງຍ ື່ ນ ໃບສະເໜີ ຂ ດັ ດ ແກ້ ພ້ ອມດ້ ວ ຍ
ເອກະສານທີື່ມີ ຂໍ້ຜິດພາດດັົ່ງກ່າວ ໂດຍບຈ
ໍ່ ່າຍຄ່າທານຽມ ຫຼ ຄ່າບລິການ; ຫຼ
2) ໃນກລະນີ ຂໍ້ຜິດພາດທີື່ເກີດຈາກຜ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງຍື່ນໃບສະເໜີຂດັດແກ້ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ
ທີື່ມີ ຂໍ້ຜິດພາດນັັ້ນ ໂດຍຈ່າຍຄ່າບລິການ; ຫຼ
3) ໃນກລະນີ ທີບ
ື່ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັົ່ງທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຜ້
ຮ້ ອງຂ ຕ້ ອງຍ ື່ ນ ໃບສະເໜີ ຂ ໃຫ້ ພິ ຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ເປັ ນ ລາຍລັ ກ ອັ ກ ສອນ ຊ ື່ ງ ຂ ໍ້ ສະເໜີ
ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງລະບຸຫົວຂໍ້ທີື່ສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບມີຂໍ້ມນ ດັົ່ງນີັ້:
- ເງື່ອນໄຂ ຫຼ ການຕົກລົງ ທີຕ
ື່ ້ອງການໃຫ້ທົບທວນຄນ;
- ຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ພັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ;
- ມາດຕະການທີສ
ື່ ະເໜີໂດຍຜ້ຮ້ອງຂ ເພື່ອໃຫ້ກົມພິຈາລະນາ.
ການສະເໜີ ຍັງອາດຈະລວມເອົາ ຄາຊີັ້ແຈງ ຫຼ ການອະທິບາຍ ຊື່ງຜ້ສະເໜີເຫັນວ່າ ຈະເປັນການ
ສະໜັ ບ ສະໜ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ການພິ ຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ຫຼ ການຂ ອຸ ທອນ ໂດຍບ ໍ່ ຈ່ າ ຍຄ່ າ ທ ານຽມ ຫຼ ຄ່ າ
ບລິການ.
ມາດຕາ 45.

ການສະເໜີໃຫ້ຢດ
ຸ ຊົວ
ົ່ ຄາວ
ການສະເໜີ ໃຫ້ ທົ ບ ທວນຄ ນທາງດ້ ານບ ລິ ຫານ ຕາມທີື່ ໄດ້ກ ານົ ດໄວ້ ໃນ ມາດຕາ 44 ຂອງຂໍ້
ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ອາດລວມເອົາ ການສະເໜີໃຫ້ຢຸດຊົົ່ວຄາວການປະຕິບັດ ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ ການຕົກລົງ ຂອງ
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ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີື່ຜ້ສະເໜີຮ້ອງຂໃຫ້ມີ ການພິຈາລະນາຄນໃໝ່ ຫຼ ການຂອຸທອນ. ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ,
ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ ການຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ ກ ຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ່ຈົນກວ່າກົມຈະຍົກເລີກ ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ ການຕົກລົງ
ດັົ່ງກ່າວ. ການຢຸດຊົົ່ວຄາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນທຸກກ ລະນີເພື່ອ ຄວາມຍຸຕິທາ ໂດຍຄານ ງເຖິງຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງບຸກຄົນທີສາມ.
ມາດຕາ 46.

ການພິຈາລະນາຄນໃໝ່
ໃນກລະນີ ມີການສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາຄນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້ າ ຜ້
ສະເໜີຕ້ອງມີເຫດຜົນທີື່ພຽງພ ໃນການສະເໜີໃຫ້ກົມທົບທວນ ເງື່ອນໄຂ ຫຼ ການຕົກລົງ ທີື່ຜ້ສະເໜີເຫັນ
ວ່າ ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຕ້ ອງຮັ ບ ເອົ າການສະເໜີ ດັົ່ ງກ່າວ ມາພິ ຈາລະນາຄ ນໃໝ່ . ສ າລັ ບ ຂັ ັ້ ນ ຕອນການພິ ຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ໃນກລະນີ ຜ້ສະເໜີຫາກບໍ່ພໃຈຕໍ່ຜົນການພິຈາລະນາຄນໃໝ່ ແມ່ນສາມາດຂອຸທອນໄປຍັງຄະນະ
ກ າມະການອຸ ທອນຂອງກົ ມ ພາຍໃນ 30 ວັ ນ ນັ ບ ແຕ່ ມ ັ້ ອອກແຈ້ ງ ການກ່ ຽວກັ ບ ຜົ ນ ການພິ ຈາລະນາ
ດັົ່ງກ່າວ ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ໃນກລະນີ ຜ້ສະເໜີຫາກບໍ່ພໃຈກັບການຕົກລົງຂອງກົມ ສາມາດຂອຸທອນໄປຍັງສານ.

ມາດຕາ 47.

ການຂອຸທອນ

ການຂອຸທອນ ແລະ ການດາເນີນການ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕານີັ້ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ
ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ,ັ້ ຊື່ງຂັັ້ນຕອນດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທາງດ້ານບລິຫານຂອງກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ດາເນີນການນາກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ການຈົດ
ທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫາກບໍ່ເຫັນດີ ນາການການົດເງື່ອນໄຂ ຫຼ ການຕົກລົງ ຂອງກົມ ຜ້ສະເໜີມີສິດ
ຂອຸທອນ ຫຼ ສະເໜີຄາຄັດຄ້ານ ໄປຍັງຄະນະກາມະການອຸທອນຂອງກົມ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໂດຍເສຍຄ່າ
ທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການດາເນີນການຂອຸທອນ
ພະນັກງານຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາທີື່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ໃນການອະນຸຍາດ, ການຢັັ້ງຢືນ, ການປະຕິເສດ ຫຼ ການການົດເງື່ອນໄຂ ຫຼ ການຕົກລົງ ຂອງຕົນທີື່
ຖກຂອຸທອນ ຕ້ອງໃຫ້ຄາຊີັ້ແຈງເຊັົ່ນດຽວກັນ ກ່ຽວກັບ ພັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງ ໃນ
ການຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມນໃຫ້ຄະນະກາມະການອຸທອນພິຈາລະນາ.

ຜ້ຂອຸທອນ ມີໂອກາດຄັັ້ງ

ດຽວ ໃນການຊີັ້ແຈງ ໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ວັກ 2, ມາດຕາ 44 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີັ້.
ຄະນະກາມະການອຸທອນ
ອາດຈະເຊີນຜ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານເພື່ອໃຫ້ຄາປຶກສາ.
ຄະນະ
ກາມະການອຸທອນ ຕ້ອງພິຈາລະນາການຂອຸທອນ ອີງຕາມການຕົກລົງທີື່ໄດ້ດາເນີນຕາມມາດຕານີັ້ ແລະ
ຕ້ອງບັນທກການຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນ,

ຊື່ງຕ້ອງໄດ້ບັນທກກ່ຽວກັບການຕົກລົງຂອງຄະນະ

ກາມະການ ແລະ ພັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບົດບັນທກການຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ
ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ຜ້ສະເໜີຂອຸທອນຊາບ.
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ໃນກລະນີ ຜ້ສະເໜີຂອຸທອນ ບສ
ໍ່ າມາດສະໜອງຂໍ້ມນທີື່ຈາເປັນ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 3, ວັກ
1, ມາດຕາ 44 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ການຂອຸທອນດັົ່ງກ່າວຖວ່າເປັນໂມຄະ.
ໃນການສະຫຼຸບການຂອຸທອນ, ຄະນະກາມະການອຸທອນ ຕ້ອງສົົ່ງສານວນຄາຮ້ອງຂອຸທອນ ພ້ອມ
ດ້ວຍບົດບັນທກການຕົກລົງຂອງຕົນ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອດາເນີນການຂັັ້ນຕໍ່ໄປ.
ໃນກລະນີ ຄ່ກລະນີຫາກ ບໍ່ພໃຈຕໍ່ຜົນການພິຈາລະນາຂອງຄະນະກາມະການອຸທອນຂອງກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ຄ່ກລະນີສາມາດຂອຸທອນ ຕໍ່ສານປະຊາຊົນ.
ສາລັບຂັັ້ນຕອນ ການດາເນີນການຂອຸທອນ ກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງ
ໝາຍການຄ້າໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 48.

ຄະນະກາມະການອຸທອນ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງສ້າງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການອຸທອນຂອງຕົນ ເພື່ອແກ້ໄຂການຂອຸທອນ

ທາງດ້ານບລິຫານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຢັັ້ງຢືນ, ການປະຕິເສດ ຫຼ ການກ ານົດເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ ການຕົກລົງ
ຂອງກົມຊັບສິນ ທາງປັ ນ ຍາ. ຄະນະກ າມະການອຸ ທອນຕ້ ອງເປັນເອກະລາດ ຊື່ງສາມາດສ້ າງຕັັ້ງ ຂັ້ ນ ແບບ
ຖາວອນ ຫຼ ຊົົ່ວຄາວ.
ບຸກຄົນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການຢັັ້ງຢືນ, ການປະຕິເສດ ຫຼ ການກ ານົດເງື່ອນໄຂ ຫຼ ການຕົກລົງ
ທີື່ເປັນສາເຫດຂອງການຂອຸທອນ ບໍ່ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມຢູ່ໃນຄະນະກາມະການອຸທອນ.
ມາດຕາ 49.

ການສ້າງ ສານວນເອກະສານ ຫຼ ເອກະສານທີື່ຊອກບເໍ່ ຫັນ
ໃນກລະນີທີື່ສານວນເອກະສານ ຫຼ ເອກະສານອື່ນໆ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງກັບຄາຮ້ອງ ຫຼ ການດາເນີນການ

ອ ື່ ນໆ ຫາກ ເສຍຫາຍ ຫຼ ຊອກບ ໍ່ ເ ຫັ ນ , ກົ ມຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາຕ້ອງສ້ າງສ າເນົ າສ ານວນເອກະສານ ຫຼ
ເອກະສານ ອື່ນໆ ທີື່ເສຍນັັ້ນຂັ້ນໃໝ່ . ໃນກ ລະນີດັົ່ງກ່າວ, ກົມອາດສະເໜີໃຫ້ ຜ້ຍື່ນຄາຮ້ອງ ຫຼ ເຈົັ້າຂອງ
ເອກະສານ ສົົ່ງສາເນົາເອກະສານທີື່ກ ່ຽວຂ້ ອງ ຫຼ ເອກະສານທີື່ໄດ້ ຕິ ດຕໍ່ ພົວພັນກັ ບກົ ມ ພ້ອມທັງ ຢັັ້ງ ຢືນ
ຄວາມຖ ກຕ້ ອງ ແລະ ຄົ ບ ຖ້ ວ ນ ຂອງສ າເນົ າດັ ົ່ ງ ກ່ າວ ລວມທັ ງ ເອກະສານ ຫຼ ສ ານວນເອກະສານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບກົມ ທີື່ບໍ່ມີການບັນທກໄວ້ ແຕ່ຜ້ຮ້ອງຂ ຫຼ ເຈົັ້າຂອງນັັ້ນຮັບຮ້.

ໝວດທີ 9
ອົງການຄຸມ
້ ຄອງ ວຽກງານເຄອ
ື່ ງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊກ
ື່ ານຄ້າ
ມາດຕາ 50.

ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ກົ ມຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ, ກະຊວງວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ເປັ ນ ຜ ້ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ ການ

ພິຈາລະນາຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕາມເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ.ັ້
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ພະແນກວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວ ງ ເປັ ນ ຜ ້ ຮັ ບ ຜິ ດຊອບໃຫ້ ກ ານ
ບລິການກ່ຽວກັບການຮັບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
ສາລັບຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແມ່ນປະຕິບັດ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
ມາດຕາ 51.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:

1.

ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄາແນະນາ, ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;

2.

ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ນາສະເໜີກະຊວງ ເພື່ອອອກ ນິຕິກາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;

3.

ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ, ການຕໍ່ອາຍຸ, ການບັນທກການປູ່ຽນຊື່
ແລະ/ຫຼ ທີື່ຢູ່, ການອະນຸຍາດນາໃຊ້, ການໂອນສິດ ແລະ ການສະເໜີອື່ນໆ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງ
ໝາຍການຄ້າ;

4.

ບັນທກ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມນ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;

5.

ໃຫ້ບລິການຄົັ້ນຫາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃນຖານຂໍ້ມນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;

6.

ຈົດທະບຽນ, ແຈ້ງປະຕິເສດ, ຍົກເລີກ ຫຼ ລົບລ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;

7.

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄາສະເໜີ ຂຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;

8.

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄາສະເໜີໃຫ້ທົບທວນຄນທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດ
ທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;

9.

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄາສະເໜີ ຂອຸທອນ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການ
ຄ້າ;

10. ຊຸກຍ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມວຽກງານການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ;

11. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ.

ມາດຕາ 52.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຮັບຄາຮ້ອງ, ກວດຄວາມ ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຂອງສານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄື່ອງ
ໝາຍການຄ້າ ຕາມເງື່ອນໄຂຕໍ່າສຸດ;
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2. ນາສົົ່ງສານວນຄາຮ້ອງ, ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອດາເນີນ
ການຕາມຂັັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ;
3. ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມອງ,
ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
4. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ໝວດທີ 10
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 53

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ມອບໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ,

ນະຄອນຫຼວງສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 54.

ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ

ທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ.
ຂໍ້ການົດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງໃດ ທີື່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖກຍົກເລີກ.

ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
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