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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ                                              ເລກທີ                 /ກວຕ 
          ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 

 

ຂ ໍ້ຕົກລງົ 
ຂອງ ລດັຖະມນົຕີ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ

ວາ່ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກດົໝາຍວາ່ດ້ວຍ ຊບັສິນທາງປນັຍາ 
ກຽ່ວກບັ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊ ື່ການຄ້າ 

 
- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 

ພະຈິກ 2017;  

- ອີງຕາມດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ

ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ສະບັບເລກທີ 314/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2017; 

- ອີງຕາມ ການຄົັ້ນຄວ້າສະເໜີຂອງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ສະບັບເລກທີ.....  /ກວຕ.ກຊປ, ລົງວັນ
ທີ ........ 

 

 

ລັດຖະມນົຕີ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີອອກຂ ໍ້ຕົກລງົ: 
 

 

ໝວດທີ 1 

ບົດບັນຍັດທົົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1. ຈດຸປະສງົ 
ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ກ ານົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ປະເພດຂອງເຄ  ື່ອງໝາຍ, ຂັັ້ນຕອນການຍ ື່ນຄ າ

ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການກວດສອບເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ການແຍກຄ າຮ້ອງ, ການເຜີຍແຜ່ຄ າ
ຮ້ອງ, ການຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງ, ການກວດສອບເນ ັ້ອໃນ, ການຈົດທະບຽນ, ການຕ ໍ່ອາຍຸການປົກປ້ອງ, ການ
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ດ າເນີນການຕ່າງໆ ຫັຼງການຈົດທະບຽນ, ການໂອນສິດ, ການອະນຸຍາດນ າໃຊ້, ການເປັນຜ ້ຕາງໜ້າ, ການ
ທົບທວນຄ ນທາງດ້ານບ ລິຫານ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊ ື່ການຄ້າ ເພ ື່ອ
ແນໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ  ກ່ຽວກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊ ື່
ການຄ້າ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.   

 
ມາດຕາ 2. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ ແລະ ຊ ື່ການຄ້າ 

              ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນ ເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ເພ ື່ອສະແດງວ່າສິນຄ້າ ຫຼ 
ການບ ລິການ ຂອງຕົນທີື່ນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້ານັັ້ນ ແຕກຕາ່ງຈາກ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຂອງບຸກຄົນອ ື່ນ. 

ຊ ື່ການຄ້າ ແມ່ນ ຊ ື່ ຂອງວິສາຫະກິດ ທີື່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດ. ຊ ື່ການຄ້າ ຈະເປັນ ຫຼ  ບ ໍ່ເປັນ

ສ່ວນໜ ື່ງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ ກ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເຖິງວ່າບ ໍ່ໄດ້ຈດົທະບຽນກ ຕາມ. 

 

ມາດຕາ 3. ການອະທບິາຍຄ າສັບ 
ຄ າສັບທີື່ນ າໃຊ້ຢ ູ່ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍດັົ່ງນີັ້: 

1. ສານປະຊາຊນົ ໝາຍເຖິງ ສານ ທີື່ມີສິດອ ານາດພິຈາລະນາ ຕັດສິນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ;  

2. ຜ ຮ້້ອງຂ  ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ໄດ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ  ຈົດທະບຽນ
ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ດັດແກ້ ຫຼ  ຂ ຍົກເລີກ ບາງສ່ວນ ຫຼ  ທັງໝົດ ຂອງການຈົດທະບຽນ
ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ຜ ້ສ ບທອດຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ; 

3. ຄ າຮ້ອງ ໝາຍເຖິງ ສ ານວນເອກະສານການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ  ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, 

ດັດແກ້, ຍົກເລີກ ບາງສ່ວນ ຫຼ  ທັງໝົດ ຂອງການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງ 

ໝາຍການຄ້າ; 

4. ຜ ຄ້ດັຄາ້ນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ສະເໜີຂ ຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

5. ການຄດັຄາ້ນ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ  4 ເທິງນີັ້ ທີື່ໄດ້ຍ ື່ນຄ າສະເໜີຂ 
ຄັດຄ້ານ ຕ ໍ່ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; 

6. ການຍກົເລກີ ໝາຍເຖິງ ການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຍົກເລີກການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ
ບາງສ່ວນ ຫຼ  ທັງໝົດ ໂດຍເຈົັ້າຂອງເອງ ຫຼ  ບຸກຄົນທີສາມ ທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຍົກເລີກການ
ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ບາງສ່ວນ ຫຼ  ທັງໝົດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44 
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

7. ໝວດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດໝວດຂອງສາກົນກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ ຕາມ
ສົນທິສັນຍາ ນີສ (Nice Agreement) ສ າລັບການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

8. ການໂອນສດິ ໝາຍເຖິງ ການໂອນສິດ ບາງສ່ວນ ຫຼ  ທັງໝົດ ຂອງເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ 
ການຄ້າໃຫ້ແກ່ຜ ້ຮັບສິດ; 
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9. ໃບໂອນສດິ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນປະເພດໜ ື່ງ ທີື່ໄດ້ກ ານົດ ກ່ຽວ
ກັບການໂອນສິດ; 

10. ການແຍກຄ າຮ້ອງ ໝາຍເຖິງ ຜ ້ຮ້ອງຂ ໄດ້ແຍກຄ າຮ້ອງດຽວ ອອກເປັນ ສອງ ຫຼ  ຫຼາຍສະບັບ
ຊ ື່ງແຕ່ລະຄ າຮ້ອງທີື່ໄດ້ແຍກມານັັ້ນ ຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງຕົັ້ນສະ
ບັບ;  

11. ຜ ຖ້ ສດິ ຫຼ  ເຈົັ້າຂອງສດິ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ມີສິດຕາມກົດໝ
າຍຕ ໍ່ກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ຊ ື່ການຄ້າ ຫຼ  ຜ ້ໄດ້ຮັບມອບສິດ ຫຼ  ຜ ້ສ ບທອດຜົນ
ປະໂຫຍດ ຈາກບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວ; 

12. ການອະນຍຸາດນ າໃຊ ້ ໝາຍເຖິງ ການຕົກລົງຂອງເຈົັ້າຂອງສິດ ໃຫ້ຜ ້ອ ື່ນນ າໃຊ້ສິດ ຕ ໍ່ກັບ 
ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ຊ ື່ການຄ້າ ຂອງຕົນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ສະເພາະແຕ່ພຽງຜ ້ດຽວ ລວມທັງ
ການຕົກລົງບ ໍ່ໃຫ້ດ າເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍຕ ໍ່ຜ ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນ າໃຊ້ສິດດັົ່ງກ່າວ ຖ້າ
ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງການຕົກລົງ; 

13. ຜ ໄ້ດຮ້ບັອະນຍຸາດນ າໃຊ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດນ າ
ໃຊ້ຈາກເຈົັ້າຂອງສິດຕ ໍ່ກັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ຊ ື່ການຄ້າ; 

14. ຜ ້ອະນຍຸາດນ າໃຊ ້ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ອອກໃບອະນຸຍາດ
ນ າໃຊ້ສິດ ຕ ໍ່ກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ຊ ື່ການຄ້າ 

15. ສົນທສິນັຍາປາຣ ີໝາຍເຖິງ ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ; 

16. ກ າລງັດ າເນນີການ ໝາຍເຖິງ ໄລຍະການດ າເນີນການພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງໃດໜ ື່ງ ຊ ື່ງເລີື່ມ
ແຕ່ການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຈົນເຖິງ ການຈົດທະບຽນ, ການສະຫຼະສິດ ຫຼ  ການດ າເນີນການຂັັ້ນສຸດ

ທ້າຍອ ື່ນໆ; 

17. ໃບມອບສດິ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊ ື່ງເຈົັ້າຂອງສິດໄດ້ມອບສິດ
ຂອງຕົນໃຫ້ ບຸກຄົນໜ ື່ງ ຫຼ  ຫຼາຍຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ; 

18. ຜ ້ມອບສດິ ໝາຍເຖິງ ຜ ້ທີື່ມອບສິດຂອງຕົນ ໃຫ້ ບຸກຄົນໜ ື່ງ ຫຼ  ຫຼາຍຄົນ ປະຕິບັດໜ້າທີື່
ແທນຕົນ ໃນການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ດ າເນີນການອ ື່ນໆ ນ າ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

19. ຜ ຕ້າງໜ້າ ໝາຍເຖິງ ທະນາຍຄວາມ ຫຼ  ຕົວແທນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝ
າຍການຄ້າ ຫຼ  ຊ ື່ການຄ້າ ໃນການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ດ າເນີນ
ການອ ື່ນໆ ນ າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

20. ການລົບລາ້ງ ໝາຍເຖິງ ການຍົກເລີກໃບມອບສິດ ໂດຍເຈົັ້າຂອງສິດ ທີື່ໄດ້ມອບໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາໃຫ້ ຜ ້ປະກອບການ ຫຼ  ບຸກຄົນອ ື່ນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ. 

 
ມາດຕາ 4. ການປົກປ້ອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ 

ການປົກປ້ອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜ ື່ງ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. 
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ມາດຕາ 5. ບຸກຄນົທີື່ມີສດິໄດຮ້ບັການປົກປ້ອງ 
ບຸກຄົນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 26 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດໄດ້

ຮັບການປົກປ້ອງ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ຊ ື່ການຄ້າ, ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຮັບ

ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ ແລະ ຕ ໍ່ອາຍຸໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ, ນ າໃຊ້ສິດຂອງຕົນໃນການດ າເນີນ
ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ ຫຼ  ຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານ ແລະ ດ າເນີນການອ ື່ນໆ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດ     
ໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ  ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. 

 
ມາດຕາ 6. ພາສາທີື່ໃຊສ້ າລບັການປະກອບສ ານວນຄ າຮອ້ງ 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ລວມທັງແບບພິມຄ າຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານຄັດຕິດອ ື່ນໆ
ສາມາດຍ ື່ນເປັນພາສາລາວ ຫຼ  ພາສາອັງກິດກ ໄດ້.  

ໃນກ ລະນີ ຄ າຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານ ທີື່ຍ ື່ນເປັນພາສາອັງກິດຕ້ອງແປເປັນພາສາລາວໂດຍ
ສອດຄ່ອງຕາມ ມາດຕາ 37 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຖ້າຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ
ດັົ່ງກ່າວ ຄ າຮ້ອງນັັ້ນຈະບ ໍ່ຖ ກພິຈາລະນາ ແລະ ຖ ວ່າສະຫຼະສິດ. 

ຜ ້ຮ້ອງຂ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງແປເນ ັ້ອໃນບາງສ່ວນຂອງຄ າຮ້ອງເຊັົ່ນ: ຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິ 

ບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ; ຊ ື່ການຄ້າ, ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຄ າສັບທາງດ້ານວິຊາການ. 
ໃນກ ລະນີ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜ ື່ງຫາກບ ໍ່ເປັນຕົວອັກສອນລາແຕັງ ຕ້ອງໄດ້ແປເປັນພາສາລາວ 

ຫຼ  ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການອ່ານອອກສຽງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍນັັ້ນ. 
 
ມາດຕາ 7. ການຄົັ້ນຫາເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຄົັ້ນຫາເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢ ູ່ໃນຖານຂ ໍ້

ມ ນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງຢາກຮ ້ວ່າ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ຂ ຄົັ້ນຫານັັ້ນໄດ້ຈົດທະບຽນ
ແລ້ວຫຼ ບ ໍ່ ໂດຍຕ້ອງລະບຸໝວດຂອງ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ທີື່ຕ້ອງການຄົັ້ນຫາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ.  

ໃນກ ລະນີ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ຂ ຄົັ້ນຫານັັ້ນຫາກເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນຕົວອັກສອນ
ລາແຕັງຕ້ອງມີ ຄ າອະທິບາຍ ແລະ ວິທີອ່ານອອກສຽງ ເປັນ ພາສາລາວ ຫຼ  ພາສາອັງກິດ ມາພ້ອມ. 

ຜົນຂອງການຄົັ້ນຫາເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ເປັນພຽງແຕ່ການກວດຄົັ້ນຫາຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບເຄ ື່ອງໝາຍ
ການຄ້າ ຢ ູ່ໃນຖານຂ ໍ້ມ ນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນເທົົ່ານັັ້ນ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະບ ໍ່ໃຫ້ຄ າ
ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ຄ າແນະນ າໃດໆ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ
ນັັ້ນສອດຄ່ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. 

 
ມາດຕາ 8. ຂອບເຂດການນ າໃຊ ້

 ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ນ າໃຊ້ສ າລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທັງ ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ທີື່ພົວພັນກັບວຽກງານເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊ ື່ການຄ້າ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 
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ໝວດທີ 2 
ປະເພດຂອງເຄ  ື່ອງໝາຍ  

ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ 
 

ມາດຕາ 9.  ປະເພດຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ 
ປະເພດຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ ມີດັົ່ງນີັ້: 

1. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແມ່ນສັນຍາລັກໃດໜ ື່ງ ຫຼ  ຫຼາຍສັນຍາລັກລວມກັນ ທີື່ສາມາດຈ າ

ແນກສິນຄ້າ ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງໃດໜ ື່ງ ທີື່ແຕກຕ່າງຈາກສັນຍາລັກຂອງ ຜ ້

ອ ື່ນ. ສັນຍາລັກ ອາດເປັນ ຄ າສັບ ລວມທັງຄ າສັບທີື່ເປັນລວດລາຍ, ລາຍເຊັນ, ຊ ື່ບຸກຄົນ, ແບບ

ຕົວເລກ, ອົງປະກອບເປັນຮ ບຮ່າງ, ຮ ບຊົງ, ຮ ບແຕ້ມ, ຮ ບຖ່າຍ, ຮ ບພາບ, ຮ ບສາມມິຕິ, ຮ ບທີື່ມີ

ການເຄ ື່ອນເໜັງ ຫຼ  ສິື່ງຫຸ້ມຫ ໍ່ ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການລວມກັນ ຫຼ  ປະສົມປະສານ ຂອງຫຼາຍສີ 
ເຊັົ່ນດຽວກັບການລວມກັນ ຂອງສັນຍາລັກໃດໜ ື່ງນັັ້ນ. 
2. ເຄ ື່ອງໝາຍບ ລິການ ແມ່ນສັນຍາລັກໃດໜ ື່ງ ຫຼ  ຫຼາຍສັນຍາລັກລວມກັນ ທີື່ສາມາດຈ າ

ແນກການບ ລິການ ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງໃດໜ ື່ງ ທີື່ແຕກຕ່າງຈາກສັນຍາລັກ

ຂອງ ຜ ້ອ ື່ນ ຊ ື່ງແມ່ນສັນຍາລັກເຊັົ່ນດຽວກັນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ຂ ໍ້ 1 ຂອງມາດຕານີັ້. 
3. ເຄ ື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ແມ່ນເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງສ້າງຂ ັ້ນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້
ໃນການຮັບຮອງ ມາດຕະຖານ ຫຼ  ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະທີື່ເປັນເງ ື່ອນໄຂ ໃນການຮັບຮອງ 
ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ. ເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ ຈະຖ ກ ນ າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີື່ສາມ  ເພ ື່ອຊີັ້ບອກ ເຖິງ

ທີື່ມາ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ວິທີການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼ  ວິທີການໃຫ້ການບ ລິການ ວ່າໄດ້ມາດຕະຖານ

ດ້ານ ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ຫຼ  ຄວາມສະອາດ ຫຼ  ຖ ກຜະລິດ ໂດຍບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມ

ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃດໜ ື່ງ.   
4. ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ແມ່ນເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ຖ ກຮັບຮອງໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ງລວມໝ ່ ເຊັົ່ນ: 

ສະມາຄົມ, ສະຫະພັນ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມອ ື່ນໆ, ສະຫະກອນ, ສະພາການຄ້າ ແລະ 

ອຸດສາຫະກ າ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັັ້ງລວມໝ ່ອ ື່ນໆ. ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ແມ່ນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຊ ື່ງ
ມີພຽງແຕ່ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງລວມໝ ່ເປັນຜ ້ນ າໃຊ້ ເພ ື່ອຊີັ້ບອກ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ 
ຂອງຕົນ ທີື່ແຕກຕ່າງຈາກ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຂອງພາກສ່ວນອ ື່ນ. 

 
ມາດຕາ 10.  ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ສາມາດໄດຮ້ັບໃບຢັັ້ງຢນືການຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ 

 ປະເພດເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບຢັັ້ງຢືນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງມີເງ ື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັົ່ງທີື່
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ແລະ ບ ໍ່ຂັດກັບ ມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. 
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ມາດຕາ 11. ຂັັ້ນຕອນການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ 
ບຸກຄົນທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ 

ແລະ ມີຈຸດປະສົງ ຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຢ ູ່ນ າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ   ພະ

ແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ 

ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ດັົ່ງນີັ້:   

1. ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜ ື່ງທີື່ຍ ື່ນຢ ູ່ນ າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ  ພະແນກ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢູ່າງໜ້ອຍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ເງ ື່ອນໄຂຕ ໍ່າສຸດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ 
ແລະ ມາດຕາ 13 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້; 

2. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງຮັບເອົາຄ າຮ້ອງ, ອອກໃບຮັບຄ າຮ້ອງຊ ື່ງລະບຸ ເລກທີ ແລະ ວັນທີຍ ື່ນຄ າ

ຮ້ອງໃນເມ ື່ອເຫັນວ່າຄ າຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂຕ າ  ສຸດ;  

3. ໃນກ ລະນີ ທີື່ຄ າຮ້ອງຫາກຍ ື່ນ ຜ່ານພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 
ພະແນກຕ້ອງຮັບເອົາຄ າຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບຮັບຄ າຮ້ອງຂອງຕົນ ຊ ື່ງລະບຸ ເວລາ ແລະ ວັນທີ ຮັບຄ າ
ຮ້ອງ ເມ ື່ອເຫັນວ່າຄ າຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂຕ າ  ສຸດ ແລ້ວສົົ່ງຕ ໍ່ໃຫ້ກົມເພ ື່ອດ າເນີນການ
ຕາມຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ, ຫັຼງຈາກນັັ້ນ ກົມຕ້ອງອອກໃບຮັບຄ າຮ້ອງເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຄ າຮ້ອງທີື່ຍ ື່ນຢ ູ່ນ າກົມ; 

4. ໃນກ ລະນີ ຜ ້ຮ້ອງຂ ຫາກບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ      
ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈະບ ໍ່ຮັບເອົາຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ; 

5. ໃນກ ລະນີ ຜ ້ຮ້ອງຂ ຫາກມີຈຸດປະສົງ ຢາກຖອນຄ າຮ້ອງ ຫຼ  ຄ າຮ້ອງຖ ກສະຫຼະສິດ ຫຼ  ຖ ກປະຕິເສດ 
ຈະບ ໍ່ມີການສົົ່ງຄ ນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ທີື່ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ.  

6. ໃນກ ລະນີ ຜ ້ຮ້ອງຂ ຫາກຮຽກເອົາວັນບ ລິມະສິດ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊ ື່ງມີໄລຍະເວລາຂ ຮັບວັນບ ລິມະສິດ ສ າລັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າແມ່ນ 6
ເດ ອນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ຮັບວັນບ ລິມະສິດເປັນຕົັ້ນໄປ, ຖ້າວ່າມ ັ້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວ 
ຫາກແມ່ນວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫຼ  ເປັນວັນທີື່ກົມບ ໍ່ ເປີດຮັບຄ າຮ້ອງ, ກົມຕ້ອງຕ ໍ່ໄລຍະເວລາ
ດັົ່ງກ່າວອອກໄປຈົນເຖິງ ວັນທ າອິດຂອງວັນລັດຖະການ ຖັດໄປ. 

 
ມາດຕາ 12. ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຂ ການປົກປ້ອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງ

ປະກອບສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

2. ໃບມອບສິດ ທີື່ເປັນຕົັ້ນສະບັບ ໃນກ ລະນ ີຫາກຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຜ່ານຜ ້ຕາງໜ້າ; 

3. ຮ ບແຕ້ມ ຫຼ  ຮ ບຖ່າຍ ຫຼ  ຮ ບພາບ ຫຼ  ຕົວຢູ່າງເຄ ື່ອງໝາຍ ທີື່ຈະແຈ້ງ; 
4. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ລວມທັງ ລາຍການສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ທີື່

ຈະນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ໃນກ ລະນີ ຄ າຮ້ອງຫາກເປັນ ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍ
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ຮັບຮອງ ຄ າຮ້ອງຕ້ອງລະບເຸຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງມີບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້
ເຄ ື່ອງໝາຍນັັ້ນ; 

5. ໃບຮັບເງິນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ. 
 
ມາດຕາ 13. ເງ ື່ອນໄຂຕ ໍ່າສດຸໃນການໄດຮ້ັບວນັທຍີ ື່ນຄ າຮອ້ງ  

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂຕ ໍ່າສຸດໃນການໄດ້ຮັບວັນທີຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ 
ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ຊ ື່, ທີື່ຢ ູ່, ສັນຊາດຂອງຜ ້ຮ້ອງຂ  ແລະ ຮ ບແຕ້ມ ຫຼ  ຮ ບຖ່າຍ ຫຼ  ຮ ບພາບ ຫຼ  ຕົວຢູ່າງຂອງ
ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ຈະແຈ້ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງມີໃບມອບສິດ ທີື່ລະບຸຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ ຂອງຜ ້ຕາງໜ້າ ໃນກ ລະນ ີ
ທີື່ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຜ່ານຜ ້ຕາງໜ້າ, ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ລວມທັງ ລາຍການສິນຄ້າ ຫຼ  
ການບ ລິການ ທີື່ຈະນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍໃບຮັບເງິນຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ.  

ໃນກ ລະນີ ຄ າຮ້ອງບ ໍ່ໄດ້ລະບຸລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ທີື່ຂ ການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ເຄ ື່ອງ 
ໝາຍການຄ້ານັັ້ນ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງຂ ລະບຸລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ. ຖ້າ
ຄ າຮ້ອງຫາກລະບຸໝວດສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຫຼາຍກວ່າໜ ື່ງໝວດ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມເປັນແຕ່ລະ   
ໝວດ. 

 
ມາດຕາ 14. ເງ ື່ອນໄຂຂອງຕວົຢູ່າງເຄ ື່ອງໝາຍ 

ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງມີຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ຈະແຈ້ງ, ໃນ
ກ ລະນີທີື່ເຄ ື່ອງໝາຍຫາກເປັນ ຮ ບແຕ້ມ ຫຼ  ຮ ບຖ່າຍ ຫຼ  ຮ ບພາບ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນ 
ຊ ື່ງ ຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍຕ້ອງສະແດງພຽງແຕ່ເຄ ື່ອງໝາຍດຽວເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ຕ້ອງບ ໍ່ໃຫ້ມີອົງປະກອບອ ື່ນ
ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ຈະຈົດທະບຽນ ເຊັົ່ນ: ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບສິນຄ້າ, ທີື່ມາຂອງສິນຄ້າ, 
ເຄ ື່ອງໝາຍຢັັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງ (ອຢ, ມລ, ISO) ແລະ ອ ື່ນໆທີື່ມີຢ ູ່ໃນສະຫຼາກຂອງສິນຄ້າ. 

ໃນກ ລະນີ ຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ ຫາກບ ໍ່ມີ ການອອກແບບລວດລາຍ, ຂະໜາດ ຫຼ  ສີສະເພາະ

ຂອງຕົວໜັງສ , ຜ ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງຍ ື່ນຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍໃນຮ ບແບບຕົວໜັງສ ທີື່ເປັນມາດຕະຖານ ໂດຍ

ລະບຸຊ ື່ຂອງຮ ບແບບຕົວໜັງສ  (Font) ທີື່ນ າໃຊ້ເປັນເຄ ື່ອງໝາຍ.   

ໃນກ ລະນີ ທີື່ສີເປັນລັກສະນະຕົັ້ນຕ ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ, ຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍຕ້ອງລະບຸສີຢູ່າງຊັດ
ເຈນ ຫຼ  ລະບຸລະຫັດຂອງສີ. 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ເຄ ື່ອງໝາຍມີລັກສະນະເປັນສາມມິຕິ, ຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍຕ້ອງສະແດງໃນຮ ບ
ແບບແຕ່ລະມິຕິ. ຜ ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງລະບຸວ່າເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວເປັນເຄ ື່ອງໝາຍສາມມິຕິ. 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ເຄ ື່ອງໝາຍຫາກເປັນຮ ບທີື່ມີການເຄ ື່ອນເໜັງ, ຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ ຕ້ອງອະທິ
ບາຍຄວາມໝາຍຂອງເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ຜ ້ຮ້ອງຂ  ຕ້ອງສະໜອງຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍນັັ້ນ ໃນຮ ບແບບ
ເຈ້ຍທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດຂອງທຸກການເຄ ື່ອນເໜັງ. ຜ ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງລະບຸວ່າເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ
ເປັນເຄ ື່ອງໝາຍເຄ ື່ອນເໜັງ. 

ຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ເປັນຮ ບແຕ້ມ ຫຼ  ຮ ບຖ່າຍ ຫຼ  ຮ ບພາບ ຫຼ  ຮ ບສາມມິຕິ ຕ້ອງເຮັດໃສ່
ເຈ້ຍທີື່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ບ ໍ່ເຫຼ ັ້ອມ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄ ື່ອງໝາຍຢູ່າງຈະແຈ້ງ. ບັນດາເສັັ້ນສາຍ ຫຼ  
ລວດລາຍຕ່າງໆຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ເຂັັ້ມ ແລະ ມີຂະໜາດລະຫວ່າງ 4x4 ຊມ ຫາ 6x6 ຊມ. ຜ ້ຮ້ອງຂ 

ສາມາດສະໜອງສ າເນົາຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍໃນຮ ບແບບເອເລັກໂຕຣນິກກ ໄດ້, ຖ້າມີ.   
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ໃນກ ລະນີ ໄດ້ມີການຮັບເອົາຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍມາກວດສອບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ ໍ່ສອດຄ່ອງຕາມ 
ເງ ື່ອນໄຂຂອງມາດຕານີັ້, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງຂ ດັດແກ້ ແລ້ວສົົ່ງຕົວຢູ່າງທີື່ໄດ້ດັດແກ້

ນັັ້ນ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຄ ນໃໝ່ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 15 ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ. 
ທຸກການດັດແກ້ຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ ຕ້ອງບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປູ່ຽນແປງລັກສະນະຕົັ້ນຕ ຂອງ

ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້ານັັ້ນ. 
 

ມາດຕາ 15. ລາຍການ ສນິຄາ້ ຫຼ  ການບ ລກິານ  
ຜ ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງລະບຸ ລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຊ ື່ງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ຜ ້ຮ້ອງຂ ນ າ

ໃຊ້ ຫຼ  ຈະນ າໃຊ້ຢູ່າງບ ລິສຸດໃຈ ແລະ ຈັດປະເພດລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຕາມການຈັດໝວດທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ການລະບລຸາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ເຊັົ່ນ “ສິນຄ້າທັງໝົດ”, “ການບ ລິການທັງໝົດ”, 

“ສິນຄ້າອ ື່ນໆທັງໝົດ” ຫຼ  “ການບ ລິການອ ື່ນໆທັງໝົດ”  ຫຼ  ການລະບຸພຽງແຕ່ ເລກລະຫັດໝວດ ຫຼ  ຊ ື່     
ໝວດຂອງ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.  

ການລະບ ຸສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຫຼ  ທັງສອງຢູ່າງ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມການຈັດໝວດສາກົນ 
ຫຼ  ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ຖ້າຫາກບ ໍ່ສາມາດລະບຸ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການ
ບ ລິການ ຫຼ  ທັງສອງຢູ່າງໄດ້ ຜ ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ເພ ື່ອໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ສາມາດລະບຸໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຫຼ  ທັງສອງຢູ່າງ. 

 
ມາດຕາ 16. ການຈດັໝວດສາກນົກຽ່ວກບັ ສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານ 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງລະບຸໝວດ ຕາມການຈັດໝວດສາກົນ ສ າລັບລາຍ 
ການສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ. 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ຕ້ອງລະບຸໝວດ ຕາມການຈັດໝວດສາກົນ ສ າລັບ
ລາຍ ການສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການທີື່ຈະນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່. 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຕ້ອງລະບຸໝວດ ຕາມການຈັດໝວດສາກົນ ສ າລັບ
ລາຍ ການສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການທີື່ຈະຮັບຮອງ. 

ເນ ື່ອງຈາກວ່າການຈັດໝວດສາກົນມີການປູ່ຽນແປງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ດັົ່ງນັັ້ນ ຄ າຮ້ອງຕ້ອງລະບຸ
ການຈັດໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຕາມການຈັດໝວດສາກົນທີື່ກ າລັງນ າໃຊ້ໃນເວລາຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ. 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ການຈັດໝວດສາກົນຫາກມີການປູ່ຽນແປງໃນລະຫວ່າງການດ າເນີນການພິຈາລະ 
ນາ ຄ າຮ້ອງ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງຂ ນັັ້ນດັດແກ້ຄ າຮ້ອງເພ ື່ອລະບຸໝວດທີື່ຖ ກຕ້ອງ. ຖ້າການປູ່ຽນແປງ
ການຈັດໝວດຂອງສາກົນ ຫາກເປັນສາເຫດໃຫ້ຄ າຮ້ອງມີໝວດເພີື່ມຂ ັ້ນ, ຜ ້ຮ້ອງຂ ບ ໍ່ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ

ທ ານຽມສ າລັບໝວດທີື່ເພີື່ມຂ ັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມສ າລັບແຕ່ລະໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ  ບ ລິການນັັ້ນ 
ໃນເວລາມາຕ ໍ່ອາຍຸການປົກປ້ອງເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ. 

ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຈະປົກປ້ອງພຽງແຕ່ລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ທີື່
ລະບຸຢ ູ່ໃນໝວດຂອງຄ າຮ້ອງທີື່ຍ ື່ນມາເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ບ ໍ່ກວມເອົາລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການອ ື່ນທີື່ບ ໍ່
ໄດ້ລະບຸມາ ຊ ື່ງນອນຢ ູ່ໃນໝວດດຽວກັນ. ສ າລັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ຈົດທະບຽນກ່ອນໜ້າຂ ໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີັ້ ທີື່ໄດ້ລະບຸຄ າວ່າ “ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ທັງໝົດຂອງໝວດ” ຢ ູ່ໃນໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ
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ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຍັງມີຜົນສັກສິດຈົນກວ່າຈະໝົດອາຍຸ. ໃນເວລາມາຕ ໍ່ອາຍຸ ໃຫ້ລະບຸລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ  
ການບ ລິການ ຢ ູ່ໃນໝວດນັັ້ນ, ຖ້າບ ໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະປະຕິເສດການຕ ໍ່ອາຍຸດັົ່ງກ່າວ. 

 
ມາດຕາ 17. ຫຼກັການພຈິາລະນາຄ າຮອ້ງຂ ຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ 

ການພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັຼກການດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ າ
ນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໃນກ ລະນີ ທີື່ມີການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຫຼາຍສະບັບໃນໄລຍະດຽວກັນ ຊ ື່ງມີເຄ ື່ອງໝາຍ ດຽວກັນ ຫຼ  ຄ້າຍຄ ກັນ ແລະ 
ສ າລັບສິນຄ້າດຽວກັນ ຫຼ  ຄ້າຍຄ ກັນ, ໃຫ້ພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງທີື່ມີວັນບ ລິມະສິດກ່ອນ. ໃນເມ ື່ອກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາໄດ້ດ າເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງແລ້ວ ຄ າຮ້ອງທີື່ໄດ້ຮັບວັນບ ລິມະສິດກ່ອນ
ຈະໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ພ້ອມທັງອອກໜັງສ ແຈ້ງປະຕິເສດ ຄ າຮ້ອງ ຫຼ  ບັນດາຄ າຮ້ອງ ທີື່ໄດ້ຮັບວັນບ ລິ
ມະສິດຕາມຫັຼງ. ຖ້າວ່າຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງ ທີື່ໄດ້ຮັບວັນບ ລິມະສິດຕາມຫັຼງ ຫາກສ າເລັດກ່ອນ 
ແລະ ຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວມີເງ ື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງໂຈະຂັັ້ນຕອນ
ພິຈາລະນາຕ ໍ່ຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວໄວ້ກ່ອນ ຈົນກວ່າການພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງທີື່ໄດ້ຮັບວັນບ ລິມະສິດກ່ອນນັັ້ນ ຈະ
ສິັ້ນສຸດລົງ. 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫາກມີເຄ ື່ອງໝາຍ ຄ ກັນ ຫຼ  ຄ້າຍຄ ກັນ 
ກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ຫຼ  ຖິື່ນກ າເນີດ, ຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວມີສິດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແຕ່ຕ້ອງມີ
ເງ ື່ອນໄຂວ່າໄດ້ຮັບວັນບ ລິມະສິດກ່ອນ ເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ຫຼ  ຖິື່ນກ າເນີດ ຊ ື່ງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ ູ່ 
ສປປ ລາວ ຫຼ  ປະເທດໃດໜ ື່ງແລ້ວ.ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະບ ໍ່ໃຫ້ຄ າປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້
ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້ານັັ້ນສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. 

 
 

ໝວດທີ 3 

ການກວດສອບເບ ັ້ອງຕົັ້ນ, ການແຍກຄ າຮ້ອງ, ການເຜຍີແຜ ່ແລະ ການຄັດຄ້ານ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ 

 
ມາດຕາ 18.  ການກວດສອບເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ຄ າຮ້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ 

ພາຍຫັຼງ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໄດ້ຮັບເລກທີຍ ື່ນຄ າຮ້ອງແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ຕ້ອງດ າເນີນການກວດສອບເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມ ຄົບຖ້ວນ, ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມ 

ເງ ື່ອນໄຂຂອງສ ານວນຄ າຮ້ອງ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 33 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ແລະ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 9, 12, 14, 15 ແລະ 16 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. ການ
ກວດສອບເບ ັ້ອງຕົັ້ນຕ້ອງດ າເນີນການພາຍໃນກ ານົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນຮັບຄ າຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ. 

ສ າລັບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ເຄ ື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ
ວ່າມີ ເງ ື່ອນໄຂຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ຂ ໍ້ 3, ມາດຕາ 9 ຫຼ  ຂ ໍ້ 4, ມາດຕາ 9 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຫຼ ບ ໍ່.  
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ໃນກ ລະນ ີສ ານວນຄ າຮ້ອງຫາກ ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ  ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ຫຼ  ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ  ຕາມເງ ື່ອນໄຂ, ກົມ
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງຂ ຊາບ ເພ ື່ອສະໜອງ ຫຼ  ດັດແກ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60 
ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ. 

ໃນກ ລະນ ີຜ ້ຮ້ອງຂ ຫາກບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາຍໃນກ ານົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະ
ອອກ ແຈ້ງການໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວຊາບ ວ່າຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຈະບ ໍ່ຖ ກພິຈາລະນາ ແລະ ຖ ວ່າສະຫຼະສິດ. 

ໃນກ ລະນີ ສ ານວນຄ າຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂການກວດສອບເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາຈະນ າເອົາຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດ
ສາຫະກ າ. 

 
ມາດຕາ 19.  ການແຍກຄ າຮ້ອງ 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໃດໜ ື່ງ ສາມາດແຍກອອກເປັນ ສອງ ຫຼ  ຫຼາຍ ສະບັບ 
ໄດ້ທຸກເວລາ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນໜ້າການອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ, ການປະຕິເສດ, ການຍົກເລິກ. 
ການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງທີື່ແຍກອອກມານັັ້ນ ຕ້ອງມີການອ້າງອີງເຖິງຄ າຮ້ອງສະບັບເດີມທີື່ຍ ື່ນກ່ອນໜ້າທີື່ຖ ກແຍກ 
ແລະ ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ຄ າຮ້ອງທີື່ຍ ື່ນມາໃໝ່ນັັ້ນ ແມ່ນຄ າຮ້ອງທີື່ ແຍກອອກມາຈາກຄ າຮ້ອງສະບັບເດີມ, 
ໂດຍລະບຸ ເລກທີ ແລະ ວັນທີ ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງສະບັບເດີມໃສ່ ຄ າຮ້ອງທີື່ຍ ື່ນມາໃໝ່ແຕ່ລະສະບັບ. ຄ າຮ້ອງສະບັບ
ເດີມ ຕ້ອງໄດ້ດັດແກ້ໂດຍຮັກສາໄວ້ແຕ່ ລາຍການ ຫຼ  ໝວດສິນຄ້າ ຫຼ  ໝວດການບ ລິການ ທີື່ຍັງເຫຼ ອ. ຄ າ
ຮ້ອງທີື່ແຍກອອກມານັັ້ນ ຕ້ອງຍ ື່ນພ້ອມກັນກັບຄ າຮ້ອງສະບັບເດີມທີື່ຖ ກດັດແກ້ແລ້ວ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທີື່
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 11 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.  

ຄ າຮ້ອງທີື່ແຍກອອກມາແຕ່ລະສະບັບນັັ້ນ ມີສິດໄດ້ຮັບວັນທີຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຕາມຄ າຮ້ອງສະບັບເດີມ.
ຄ າຮ້ອງທີື່ແຍກອອກມາແຕ່ລະສະບັບ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ. 

 
ມາດຕາ 20. ການເຜຍີແຜຄ່ າຮອ້ງ  

ພາຍຫັຼງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສ າເລັດ ການກວດສອບເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າເປັນຕົັ້ນໄປ, ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 15 ວັນ ກົມຕ້ອງເຜີຍແຜ່ຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ລົງ
ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວນັທີ 
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ເພ ື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມ
ສາມາດສະເໜີຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ.  

ການເຜີຍແຜ່ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວ
ກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ຕ້ອງປະກອບມີຂ ໍ້ມ ນ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

2. ໝວດຂອງສິນຄ້າ ແລະ/ຫຼ  ການບ ລິການ; 

3. ເລກທີ ແລະ ວັນທີຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ; 

4. ຊ ື່ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ ຂອງຜ ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ; 

5. ຂ ໍ້ຈ າກັດໃນການຂ ປົກປ້ອງ. 
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ມາດຕາ 21. ຂັັ້ນຕອນການຄດັຄາ້ນຄ າຮ້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ 
ພາຍຫັຼງ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ໄດ້ຖ ກເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ

ລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ, ບຸກຄົນທີສາມມີສິດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ເຖິງ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍປະກອບຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ.  

ສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຕ້ອງປະກອບມີເອກະສານ 
ດັົ່ງນີັ້: 

1. ໃບຄ າຮ້ອງຂ ຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

2. ເອກະສານ ແລະ ຫັຼກຖານຊີັ້ແຈງ ກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານ. 
 

ມາດຕາ 22. ຂັັ້ນຕອນພຈິາລະນາການຄດັຄາ້ນ ຄ າຮ້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ 
ພາຍຫັຼງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງຂ ຄັດຄ້ານແລ້ວ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງຂ ຈົດ

ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ຖ ກຄັດຄ້ານນັັ້ນຊາບຢູ່າງທັນການ. ຜ ້ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຕ້ອງຍ ື່ນຄ າຊີັ້ແຈງ 
ພ້ອມດ້ວຍຂ ໍ້ມ ນຫັຼກຖານກ່ຽວກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍຂອງຕົນ ເຖິງກົມ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ທີທີື່ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ກົມຕ້ອງສົົ່ງສ າເນົາຄ າຊີັ້ແຈງນັັ້ນໃຫ້ຜ ້ຂ ຄັດຄ້ານ
ຊາບ. 

ພາຍຫັຼງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້ຮັບຄ າ ຊີັ້ແຈງ ພ້ອມດ້ວຍຂ ໍ້ມ ນຫັຼກຖານ ຈາກຜ ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ 
ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າແລ້ວ ກົມຕ້ອງພິຈາລະນາຄ າຊີັ້ແຈງ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຫັຼກຖານດັົ່ງກ່າວ. ໃນ
ກ ລະນີຂ ໍ້ມ ນຫັຼກຖານຫາກບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼ  ຊັດເຈນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາອາດຈະອອກໜັງສ ເຊີນໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງ
ຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ/ຫຼ  ຜ ້ຂ ຄັດຄ້ານ ມາຊີັ້ແຈງ ຫຼ  ສະແດງຫັຼກຖານ ຫຼ  ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ
ເພີື່ມເຕີມ. ຖ້າຜ ້ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫຼ  ຜ ້ຂ ຄັດຄ້ານຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມໜັງສ ເຊີນຂອງກົມພາຍໃນກ ານົດ
ເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກໜັງສ ເຊີນ ກົມຈະພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານຕາມຫັຼກຖານທີື່ມີ. 

ພາຍຫັຼງພິຈາລະນາ ການຄັດຄ້ານ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງແຈ້ງຜົນການພິຈາລະນາພ້ອມດ້ວຍ
ເຫດຜົນໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຜ ້ຂ ຄັດຄ້ານຊາບ.  

ໃນກ ລະນ ີກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຫາກພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າ ການຄັດຄ້ານນັັ້ນມີເຫດຜົນ ແລະ 
ມີຫັຼກຖານ ທີື່ພຽງພ  ກົມຈະປະຕິເສດຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ, ຜ ້ຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນສາມາດສະເໜີຂ ອຸທອນ ຕ ໍ່ການປະຕິເສດດັົ່ງກ່າວ. 

ໃນກ ລະນີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຫາກພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າ ການຄັດຄ້ານນັັ້ນບ ໍ່ມີເຫດຜົນ 
ແລະ ບ ໍ່ມີຫັຼກຖານ ທີື່ພຽງພ  ກົມຈະດ າເນີນການຕາມຂັັ້ນຕອນຂອງການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ. 

ຖ້າຄ ່ກ ລະນີຫາກ ບ ໍ່ພ ໃຈຕ ໍ່ຜົນການພິຈາລະນາດັົ່ງກ່າວ ສາມາດຂ ອຸທອນ ເຖິງຄະນະກ າມະການ
ອຸທອນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນກ ານົດເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ມ ັ້ອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ. 

  

 



12 
 

ໝວດທີ 4  
ການກວດສອບເນ ັ້ອໃນ ແລະ ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ 

 
ມາດຕາ 23. ການກວດສອບເນ ັ້ອໃນ 

ພາຍຫັຼງສ າເລັດການກວດສອບເບ ັ້ອງຕົັ້ນແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງ ດ າເນີນການກວດ
ສອບເນ ັ້ອໃນ ໂດຍອີງຕາມຖານຂ ໍ້ມ ນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສາກົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 
ມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພ ື່ອພິຈາລະນາວ່າຄ າຮ້ອງນັັ້ນສອດຄ່ອງຕາມ
ເງ ື່ອນໄຂທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 16 ແລະ 23 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ມາດຕາ 
17 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້. 

ໃນກ ລະນີ ສ ານວນຄ າຮ້ອງຫາກບ ໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂການຈົດທະບຽນ ກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງຂ ຊາບກ່ຽວກັບເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບສິດ ທີື່ຂ ການປົກ
ປ້ອງ ບາງສ່ວນ ຫຼ  ທັງໝົດ ທີື່ຜ ້ຮ້ອງຂ ໄດ້ສະເໜີມາ. ພາຍຫັຼງທີື່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະຕິເສດເບ ັ້ອງຕົັ້ນແລ້ວ ຜ ້
ຮ້ອງຂ ມີໜ້າທີື່ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານ ຫຼ  ຄ າຊີັ້ແຈງຕ ໍ່ກົມ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ທີື່ໄດ້ອອກແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ. ໃນກ ລະນີຈ າເປັນ ກົມສາມາດຂ ເອົາຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມຈາກຜ ້ຮ້ອງຂ . ຖ້າ ຜ ້
ຮ້ອງຂ ຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມກ ານົດເວລາໃນແຈ້ງການ ຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວຈະບ ໍ່ຖ ກພິຈາລະນາ ແລະ ຖ ວ່າ ຖ ກ
ສະຫຼະສິດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຖ້າຫາກມີເຫດຜົນພຽງພ  ກົມສາມາດຕ ໍ່ເວລາໃຫ້ຕ ື່ມອີກ 30 ວັນ ນັບແຕ່
ວັນສິັ້ນສຸດແຈ້ງການຄັັ້ງທ າອິດເປັນຕົັ້ນໄປ. ຖ້າຫາກຜ ້ຮ້ອງຂ ໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເອກະສານ ຫຼ  ຄ າຊີັ້
ແຈງຕ ໍ່ກົມແລ້ວແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນພຽງພ , ກົມຈະປະຕິເສດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ

ດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງຂ ຊາບ.   

 

ມາດຕາ 24. ການບ ໍ່ອະນຍຸາດໃຫຖ້ ສດິແຕພ່ຽງຜ ດ້ຽວ 
ໃນກ ລະນ ີເຄ ື່ອງໝາຍທີື່ຂ ການປົກປ້ອງຫາກປະກອບດ້ວຍຄ າສັບ ທີື່ເປັນຄ າອະທິບາຍ ຫຼ  ຄ າເວົັ້າ

ທົົ່ວໄປ ເປັນຕົັ້ນການບົົ່ງບອກຄຸນນະພາບ, ຄຸນລັກສະນະຂອງ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້
ຮ້ອງຂ ຊາບວ່າ ຄ າສັບດັົ່ງກ່າວບ ໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດໄດ້ ເພ ື່ອບ ໍ່ເປັນການກີດກັັ້ນ ຜ ້ຜະລິດອ ື່ນ ຫຼ  ຜ ້ສະ    
ໜອງອ ື່ນ ນ າໃຊ້ຄ າສັບດຽວກັນນັັ້ນ ສ າລັບສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ທີື່ບົົ່ງບອກຄຸນນະພາບ ຫຼ  ຄຸນລັກສະນະ
ດຽວກັນ.  

ໃນກ ລະນ ີເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວຫາກເປັນ ຄ າອະທິບາຍ ຫຼ  ເປັນຄ າເວົັ້າທົົ່ວໄປ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້
ຮ້ອງຂ ຊີັ້ແຈງວ່າ ຄ າສັບດັົ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ ຫຼ ບ ໍ່. ຖ້າຫາກວ່າຄ າສັບນັັ້ນເປັນສ່ວນໜ ື່ງ
ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍ ກົມຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຮ້ອງຂ ດັດແກ້ເຄ ື່ອງໝາຍ ໂດຍລ ບຄ າສັບດັົ່ງກ່າວນັັ້ນອອກ.   

 
ມາດຕາ 25.  ການດດັແກປ້ະເພດເຄ ື່ອງໝາຍ  

ອີງຕາມ ມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ມາດຕາ 28 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີັ້, ເຄ ື່ອງໝາຍໃດໜ ື່ງ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນທີື່ໄດ້ຍ ື່ນ ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ສາມາດດັດແກ້
ມາເປັນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ກ ໄດ້.  

ໃນກ ລະນ ີ ເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວຫາກຖ ກດັດແກມ້າເປັນ ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍ
ຮັບຮອງ ຜ ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຄ ນໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  
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ມາດຕາ 26. ການດດັແກ້ໃນໄລຍະການກວດສອບ 
ໃນໄລຍະທີື່ ກົມກ າລັງດ າເນີນການກວດສອບຢ ູ່ນັັ້ນ ຜ ້ຮ້ອງຂ ສາມາດດັດແກ້ຄ າຮ້ອງໄດ້ທຸກເວລາ, 

ແຕ່ຕ້ອງດ າເນີນກ່ອນໜ້າ ການຈົດທະບຽນ, ການສະຫຼະສິດ, ການປະຕິເສດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ ຫຼ  ການສິັ້ນສຸດ
ການພິຈາລະນາອ ື່ນໆຂອງຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 42 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ໂດຍບ ໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ, ຊ ື່ງການດັດແກ້ຄ າຮ້ອງນັັ້ນ ຕ້ອງບ ໍ່ໃຫ້ເພີື່ມ
ລາຍການ ຫຼ  ໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຫຼ  ປູ່ຽນແປງລັກສະນະຕົັ້ນຕ ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍຢ ູ່ໃນສ ານວນຄ າ
ຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ. 

 

ມາດຕາ 27. ການເພີື່ມໝວດ ສນິຄາ້ ຫຼ  ການບ ລກິານ  
ຜ ້ຮ້ອງຂ ສາມາດຂ ເພີື່ມໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມແຕ່ລະໝວດ 

ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ກ່ອນການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຊ ື່ງຢ ູ່ໃນໄລຍະການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ

ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

2. ພາຍຫັຼງການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ.  
ການຂ ເພີື່ມໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຕ້ອງໄດ້ຍ ື່ນໃບສະເໜີຂ ເພີື່ມໝວດ ຕາມແບບພິມ

ຂອງກົມ ໂດຍລະບ ຸໝວດ ແລະ ລາຍການສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ທີື່ຕ້ອງການເພີື່ມເຕີມນັັ້ນ. 
ສ າລັບການຂ ເພີື່ມໝວດ ສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ພາຍຫັຼງການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ

ແລ້ວ ຜ ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງໄດ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຄ ນໃໝ່ຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍ ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າ
ບ ລິການ. 

 
ມາດຕາ 28. ການຈດົທະບຽນ ແລະ ການເຜຍີແຜຜ່ນົຂອງການຈດົທະບຽນ 

ໃນກ ລະນີທີື່ ຄ າຮ້ອງຫາກສອດຄ່ອງກັບເງ ື່ອນໄຂການປົກປ້ອງຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ກົມຕ້ອງຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ບັນທ ກຂ ໍ້ມ ນ

ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໃນປຶັ້ມບັນທ ກການຈົດທະບຽນ, ຖານຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງ  
ໝາຍການຄ້າ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 
ມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. 

ໃນກ ລະນີທີື່ຄ າຮ້ອງ ຖ ກຄັດຄ້ານ, ພາຍຫັຼງສ າເລັດຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານ ຫຼ  ການ
ຂ ອຸທອນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 22 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ການຄັດຄ້ານ ຫຼ  
ການຂ ອຸທອນນັັ້ນ ບ ໍ່ເປັນຜົນ ກົມຕ້ອງຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ. 

ໃນກ ລະນີທີື່ຄ າຮ້ອງຫາກຖ ກໂອນສິດ ຜ ້ຮ້ອງຂ ສາມາດສະເໜີໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການໂອນສິດ
ນັັ້ນ ພາຍຫັຼງທີື່ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ. 

ໃນກ ລະນີ ການເຜີຍແຜ່ຫາກມີຂ ໍ້ຜິດພາດ ຜ ້ຮ້ອງຂ ສາມາດສະເໜີໃຫ້ກົມ ເຜີຍແຜ່ຄ ນໃໝ່ພ້ອມ
ດ້ວຍຂ ໍ້ມ ນທີື່ຖ ກດັດແກ້ໂດຍບ ໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ ຊ ື່ງການສະເໜີຂ ດັດແກ້ດັົ່ງກ່າວຕ້ອງຍ ື່ນພາຍໃນ 60 
ວັນນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ຄັັ້ງທ າອິດ. 
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ໝວດທີ 5 
ການດ າເນນີການຕ່າງໆ ຫັຼງການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ  

ແລະ ອາຍຸການປກົປອ້ງ 
 

 ມາດຕາ 29. ການປູ່ຽນຊ ື່ ແລະ/ຫຼ  ທີື່ຢ ູ່ 
ພາຍຫັຼງທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແລ້ວ ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຢ ູ່ນ າກົມ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພ ື່ອປູ່ຽນແປງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບ ຊ ື່ ແລະ/ຫຼ  ທີື່ຢ ູ່ ຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ; 

ການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ປູ່ຽນ ຊ ື່ ແລະ/ຫຼ  ທີື່ຢ ູ່ ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແບບພິມ
ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຜ ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຕ້ອງສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 
ມາດຕາ 12 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.   ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງບັນທ ກທຸກການປູ່ຽນແປງລົງໃນ ຖານຂ ໍ້
ມ ນ,  ປຶັ້ມບັນທ ກການຈົດທະບຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດ
ສາ ຫະກ າ. 

 

ມາດຕາ 30. ການສ າເນາົໃບຢັັ້ງຢືນການຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ 

ເພ ື່ອຈຸດປະສົງນ າໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານໃນ ການດ າເນີນຄະດີຢ ູ່ສານ, ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການ
ຄ້າຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຊ້ແທນໃບຢັັ້ງຢືນ ການຈົດທະບຽນ ຫຼ  ການຕ ໍ່ອາຍຸ ທີື່ເສຍຫາຍ ຫຼ  ເສຍ ເຈົັ້າຂອງ
ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຢ ູ່ນ າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພ ື່ອຂ ສ າເນົາ
ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນດັົ່ງກ່າວ ຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ.  

 

ມາດຕາ 31.  ການດດັແກພ້າຍຫຼງັການຈດົທະບຽນ 
ພາຍຫັຼງທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແລ້ວ ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ດັດແກ້

ຕາມແບບພີມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ ເພ ື່ອຂ  ດັດແກ້ບາງລາຍການ ສິນຄ້າ ຫຼ  
ການບ ລິການ ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ, ສະຫຼະສິດຕ ໍ່ບາງອົງປະກອບຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ, ດັດແກ້ບາງຂ ໍ້
ຜິດພາດໃນການຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫຼ  ສະໜອງຕົວຢູ່າງຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ. ແຕ່ການດັດແກ້ເຄ ື່ອງ  
ໝາຍການຄ້ານັັ້ນຕ້ອງບ ໍ່ປູ່ຽນແປງລັກສະນະຕົັ້ນຕ ຂອງເຄ ື່ອງໝາຍດັົ່ງກ່າວ. 

 

ມາດຕາ 32. ການຍກົເລກີ ການຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ 
ບຸກຄົນທີສາມ ມີສິດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ພາຍໃນໄລຍະ

ເວລາ 5 ປີ ນັບແຕ່ວັນເຜີຍແຜ່ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ເປັນຕົັ້ນ
ໄປ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ  
ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມ
ທັງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ. 
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ໃນກ ລະນ ີ ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ຫາກບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດ
ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 65 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາມີ
ສິດ ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ. 

ບຸກຄົນທີື່ສາມສາມາດຍ ື່ນຄ າສະເໜີຂ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຍົກເລີກການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງ
ໝາຍການຄ້າ ຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ ໃນກ ລະນີທີື່ເຫັນວ່າເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່
ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວນັັ້ນຫາກບ ໍ່ຖ ກນ າໃຊ້ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 65 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ. ພາຍຫັຼງກົມໄດ້ຮັບຄ າສະເໜີດັົ່ງກ່າວນັັ້ນແລ້ວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ
ຊາບ. ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າສາມາດຍ ື່ນຄ າຊີັ້ແຈງເຖິງກົມພາຍໃນເວລາ 60 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີອອກ
ແຈ້ງການເປັນຕົັ້ນໄປ. ໃນກ ລະນ ີ ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຫາກບ ໍ່ມີຄ າຊີັ້ແຈງໃດໆ ໃຫ້ຖ ວ່າເຈົັ້າຂອງ
ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້ານັັ້ນຍິນຍອມຕ ໍ່ການ ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຕົນ. ກົມຕ້ອງ
ອອກໜັງສ  ຍົກເລີກ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍຊາບ. 

ໃນກ ລະນ ີທີື່ບຸກຄົນທີສາມຫາກມີການຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄ າຕັດສິນທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງ
ເດັດຂາດ ໃຫ້ມີການ ຍົກເລີກ ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 
ມາດຕາ 139 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງ ຍົກເລີກ ການຈົດ
ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າດັົ່ງກ່າວ. ການຮ້ອງຟ້ອງດັົ່ງກ່າວ ສາມາດຍ ື່ນເວລາໃດກ ໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸ
ການປົກປ້ອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ.  

ພາຍຫັຼງສິັ້ນສຸດການພິຈາລະນາຂອງກົມ ຫຼ  ມີຄ າຕັດສິນທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດຂອງສານປະຊາຊົນ
ກ່ຽວກັບ ການຍົກເລີກແລ້ວ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງຜົນດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ 
ແລະ ບຸກຄົນທີື່ສາມທີື່ຮ້ອງຂ  ຍົກເລີກຊາບ. ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງບັນທ ກ ການຍົກເລີກ ລົງໃນຖານ
ຂ ໍ້ມ ນ,  ປຶັ້ມບັນທ ກການຈົດທະບຽນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກ່ຽວກັບຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກ າ.  

 
ມາດຕາ 33.  ອາຍກຸານປົກປ້ອງ 

ອາຍຸການປົກປ້ອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າມີກ ານົດ 10 ປີ ນັບແຕ່ວັນຍ ື່ນຄ າຮ້ອງເປັນຕົັ້ນໄປ. 
ສ າລັບເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ຫຼ  ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ກ່ອນທີື່ກົດໝາຍ ວ່າ

ດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພາຈິກ 2017 ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.  ອາຍຸການ
ປົກປ້ອງແມ່ນໃຫ້ນັບແຕ່ວັນຈົດທະບຽນເປັນຕົັ້ນໄປ. 

 
ມາດຕາ 34.  ການຕ ໍ່ອາຍກຸານປົກປ້ອງ 

ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າທີື່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ເມ ື່ອໝົດອາຍຸການປົກປ້ອງ ສາມາດຕ ໍ່ອາຍຸໄດ້ອີກເທ ື່ອ
ລະ 10 ປີ ໂດຍຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຕ ໍ່ອາຍຸການປົກປ້ອງຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພ້ອມທັງຈ່າຍ
ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ຊ ື່ງການຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຕ ໍ່ອາຍຸດັົ່ງກ່າວຕ້ອງຍ ື່ນພາຍໃນ 6 ເດ ອນ ກ່ອນວັນສິັ້ນ
ສຸດອາຍຸການປົກປ້ອງ. 

ໃນກ ລະນ ີອາຍຸການປົກປ້ອງ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຫາກໝົດອາຍຸແລ້ວ ແຕ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ
ຂ ຕ ໍ່ອາຍຸ ຜ ້ຮ້ອງຂ ສາມາດຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຕ ໍ່ອາຍຸການຈົດທະບຽນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຍ ື່ນພາຍໃນ 6 ເດ ອນ ນັບແຕ່
ວັນທີສິັ້ນສຸດອາຍຸການປົກປ້ອງດັົ່ງກ່າວ ແຕ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບ ລິການໃນການຫ້ຼາຊ້າຂອງການຕ ໍ່ອາຍຸ. 
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ໃນກ ລະນີ ທີື່ມ ັ້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາຂອງອາຍຸການປົກປ້ອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫາກແມ່ນ
ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫຼ  ເປັນວັນທີື່ກົມບ ໍ່ ເປີດຮັບຄ າຮ້ອງ, ກົມຕ້ອງຕ ໍ່ໄລຍະເວລາດັົ່ງກ່າວອອກໄປຈົນ
ເຖິງ ວັນທ າອິດຂອງວັນລັດຖະການ ຖັດໄປ. 

 

ໝວດທີ 6 

ການໂອນສິດ ແລະ ການອະນຍຸາດນ າໃຊເ້ຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ 
 
ມາດຕາ 35.  ການໂອນສດິ ແລະ ການບັນທ ກຂ ໍ້ມ ນການໂອນສດິ  

ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ສາມາດໂອນສິດ
ຂອງຕົນ ບາງສ່ວນ ຫຼ  ທັງໝົດ ດ້ວຍການເຮັດສັນຍາ, ການສ ບທອດມ ນມ ລະດົກ ຫຼ  ການໃຫ້ເປັນຂອງ
ຂວັນ. 

ໃນກ ລະນ ີມີການໂອນສິດເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ທີື່
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ຜ ້ໂອນສິດ ຫຼ  ຜ ້ຮັບໂອນສິດ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວໃຫ້ກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາຊາບຕາມແບບພິມຂອງກົມ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າບ ລິການ. ກົມຕ້ອງບັນທ ກການໂອນສິດ
ດັົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນ ຖານຂ ໍ້ມ ນ, ປຶັ້ມບັນທ ກການຈົດທະບຽນ, ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ກ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຜ ້ຮັບໂອນສິດ. ຖ້າຜ ້ທີື່ໄດ້
ຮັບໂອນສິດຫາກເປັນຜ ້ແຈ້ງການໂອນສິດ, ຜ ້ກ່ຽວຕ້ອງ ສົົ່ງສ າເນົາເອກະສານດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜ ້ໂອນສິດ.  

ໃນກ ລະນີ ທີື່ມີການໂອນກ າມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  
ເຄ ື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການກ ານົດໄວ້ໃນເອກະສານ ຂອງການ
ໂອນສິດດັົ່ງກ່າວ. ໃນກ ລະນີ ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອ ື່ນ, ການໂອນກ າມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນໃຫ້ຖ ວ່າ

ລວມເອົາການໂອນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງນິຕິບຸກຄົນດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ. 
ໃນກ ລະນີທີື່ ຕ້ອງການຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຫຼ  ມີຄວາມສົງໃສ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາມາດຂ 

ໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ແຈ້ງການໂອນສິດ ຍ ື່ນຂ ໍ້ມ ນ ຫຼ  ເອກະສານ ເພີື່ມເຕີມ.     

ການໂອນສິດ ຈະບ ໍ່ມີຜົນສັກສິດຕ ໍ່ຄ ່ກ ລະນີ ຈົນກວ່າຈະມີການບັນທ ກການໂອນສິດ, ເວັັ້ນເສຍ

ແຕ່ພວກກ່ຽວ ມີໜັງສ ກ່ຽວກັບການໂອນສິດດັົ່ງກ່າວມາກ່ອນແລ້ວ. 

 
ມາດຕາ 36.  ການອະນຍຸາດນ າໃຊ ້ 

ເຈົັ້າຂອງສິດຕ ໍ່ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອ ື່ນນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ
ຕົນ ເພ ື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກສິດດັົ່ງກ່າວ ບາງສ່ວນ ຫຼ  ທັງໝົດ ຊ ື່ງສາມາດດ າເນີນໂດຍການ
ເຮັດສັນຍາການອະນຸຍາດນ າໃຊ້ ແຕ່ບ ໍ່ຖ ເປັນການໂອນກ າມະສິດເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້
ໃນ ມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຜ ້ອະນຸຍາດນ າໃຊ້ ຫຼ  ຜ ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນ າໃຊ້ 
ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຊາບ ຕາມຂັັ້ນຕອນດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 40 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີັ້.  
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ໃນກ ລະນ ີທີື່ມີການໂອນກ າມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ການອະນຸຍາດນ າໃຊ້ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼ  
ເຄ ື່ອງໝາຍຮັບຮອງ ຫຼ  ເຄ ື່ອງໝາຍລວມໝ ່ ໃຫ້ຖ ວ່າ ການອະນຸຍາດນ າໃຊ້ດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຖ ກໂອນພ້ອມກັບ
ການໂອນກ າມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນນັັ້ນ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອ ື່ນຢ ູ່ໃນສັນຍາການອະນຸຍາດ
ນ າໃຊ້ ຫຼ  ໃນເອກະສານການໂອນກ າມະສິດດັົ່ງກ່າວ.  

ໃນກ ລະນ ີທີື່ມີການໂອນກ າມະສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ສັນຍາການອະນຸຍາດນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງໝາຍການ
ຄ້າໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອ ື່ນ ຈະບ ໍ່ຖ ວ່າເປັນໂມຄະ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ເປັນຢູ່າງອ ື່ນໃນສັນຍາການ

ອະນຸຍາດນ າໃຊ້.  
 

 

ໝວດທີ 7  
ການເປນັຜ ຕ້າງໜ້າໃນການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ດ າເນນີການອ ື່ນໆ 

 
ມາດຕາ 37.  ບຸກຄນົທີື່ມີສດິເປັນຜ ຕ້າງໜ້າໃນການຈດົທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ ແລະ ດ າເນີນການອ ື່ນໆ 

ບຸກຄົນທີື່ມີສິດຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜ ້ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 
ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ເພ ື່ອດ າເນີນການຈົດທະບຽນ ແລະ ດ າເນີນການອ ື່ນໆ ມີດັົ່ງນີັ້: 

1. ໃນກ ລະນີ ຄ າຮ້ອງດຽວທີື່ມີຜ ້ຍ ື່ນຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ, ຕ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງບຸກຄົນໃດໜ ື່ງໃນນັັ້ນເປັນ

ຜ ້ຕາງໜ້າໃຫ້ພວກກ່ຽວ; ຫຼ  

2. ທະນາຍຄວາມທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດ າເນີນການ ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ; ຫຼ  

3. ຜ ້ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ; ຫຼ  

4. ຜ ້ຕາງໜ້າ ຫຼ  ພະນັກງານ ຂອງ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ; ຫຼ  

5. ບຸກຄົນທົົ່ວໄປທີື່ຜ ້ຮ້ອງຂ ວ່າຈ້າງ. 
ສ າລັບ ຜ ້ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນທີື່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍ

ການຄ້າຜ່ານຜ ້ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ  ທະນາຍຄວາມທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດ າເນີນ
ການ ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ເທົົ່ານັັ້ນ.  

 
ມາດຕາ 38. ເງ ື່ອນໄຂການເປັນ ຜ ປ້ະກອບການທາງດາ້ນຊບັສນິທາງປັນຍາ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ໃນການຈດົ

ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄາ້ ແລະ ດ າເນນີການອ ື່ນໆທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ 
ບຸກຄົນທີື່ມີສິດເປັນຜ ້ປະກອບການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼ  ທະນາຍຄວາມ ຕ້ອງ ມີຄວາມ

ຮ ້ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມີຄຸນວຸດທິການສ ກສາ ແລະ ມີທີື່ຢ ູ່ ໃນ ສປປ ລາວ   ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ ຫຼ  ຮັບຮອງ ຈາກກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.ສ າລັບເງ ື່ອນໄຂລະອຽດ ແມ່ນກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບ
ການຕ່າງຫາກ. 
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ມາດຕາ 39. ການແຕງ່ຕັັ້ງຜ ຕ້າງໜ້າ 
ຜ ້ຕາງໜ້າຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຕາມໃບມອບສິດທີື່ມີລາຍເຊັນຂອງຜ ້ຮ້ອງຂ  ຫຼ  

ຜ ້ມອບສິດ.  
ໃນກ ລະນີ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຫາກຍ ື່ນຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ, ໃບມອບສິດ 

ຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງໝົດທຸກຄົນ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ມີບຸກຄົນໃດໜ ື່ງ ຫາກເສຍຊີວິດ. 

ອີງຕາມ ມາດຕາ 41 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ແລະ ການກ ານົດອ ື່ນໃນໝວດນີັ້, ໃບມອບສິດໜ ື່ງ 

ສາມາດແຕ່ງຕັັ້ງຜ ້ຕາງໜ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າໜ ື່ງຄົນ ຊ ື່ງມີທີື່ຢ ູ່ບ່ອນດຽວກັນ. 

 
ມາດຕາ 40. ການມອບສດິ 

ການມອບສິດ ໝາຍເຖິງ ໃບມອບສິດທີື່ເຈົັ້າຂອງສິດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນໜ ື່ງ ຫຼ  ຫຼາຍຄົນ 
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ. 

ໃບມອບສິດ ຕ້ອງກ ານົດ:  

- ລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການເປັນຜ ້ຕາງໜ້າ; 
- ສິດທີື່ຖ ກມອບໝາຍ ໃຫ້ດ າເນີນການໃດໜ ື່ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນ າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;  

- ໄລຍະເວລາ ຖ້າມີ; 

- ການຍົກເລີກໂດຍຜ ້ມອບສິດໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິດຂອງຜ ້ຕາງໜ້າໃນການ
ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຈາກການບ ລິການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆທີື່ເກີດຂ ັ້ນໃນລະຫວ່າງການ
ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ. 

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະຮັບຮ ້ເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນໃບມອບສິດ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່ເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງໃບມອບສິດຫາກຂັດກັບ ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ໃນກ ລະນີ ທີື່ໃບມອບສິດຫາກບ ໍ່ໄດ້ກ ານົດ ຂອບເຂດ ຫຼ  ໄລຍະເວລາ ຂອງການເປັນຜ ້ຕາງໜ້າ, 
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຈະຖ ວ່າໃບມອບສິດດັົ່ງກ່າວນ າໃຊ້ສະເພາະ ຄ າຮ້ອງດຽວເທົົ່ານັັ້ນ ຫຼ  ການດ າເນີນ
ການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃບມອບສິດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຈະຖ ວ່າອາຍຸຂອງໃບມອບສິດ ສິັ້ນສຸດລົງ ໃນເມ ື່ອທຸກ
ບັນຫາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ າຮ້ອງດັົ່ງກ່າວ ຫຼ  ການດ າເນີນການອ ື່ນຫາກສ າເລັດແລ້ວ.  

 
ມາດຕາ 41. ການມອບສດິທີື່ມີຜນົບັງຄບັໃຊ້  

ການມອບສິດທີື່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີລາຍເຊັນຂອງຜ ້ມອບ
ສິດ. ໃນກ ລະນີ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫາກມີເຈົັ້າຂອງຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ ໃບມອບສິດຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງ

ເຈົັ້າຂອງຮ່ວມທຸກຄົນ.  
ໃນກ ລະນີ ທີື່ຜ ້ອອກໃບມອບສິດຫາກເປັນນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ໃບມອບສິດຕ້ອງມີລາຍ

ເຊັນຂອງຜ ້ມີສິດອ ານາດຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ດັົ່ງກ່າວ.  
ໃນກ ລະນີ ເຈົັ້າຂອງເຄ ື່ອງໝາຍຮ່ວມ ບຸກຄົນໃດ ໜ ື່ງຫາກປະຕິເສດບ ໍ່ລົງລາຍເຊັນໃນໃບມອບ

ສິດ ຈະຖ ວ່າໃບມອບສິດດັົ່ງກ່າວ ບ ໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. 
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ມາດຕາ 42.  ການສິັ້ນສດຸການເປັນຜ ຕ້າງໜ້າ 
ການເປັນຜ ້ຕາງໜ້າຈະສິັ້ນສຸດລົງ ໃນກ ລະນີທີື່ການມອບສິດຫາກຖ ກຍົກເລີກໂດຍຜ ້ມອບສິດ ຫຼ  

ຜ ້ຕາງໜ້າຫາກ ຖອນຕົວ. 
ໃນກ ລະນີ ຜ ້ຕາງໜ້າຫາກຖອນຕົວ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ມອບສິດ ແລະ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຊາບ.  

 

 

ໝວດທີ 8  
ການທົບທວນຄ ນທາງດ້ານບ ລິຫານ ກຽ່ວກບັ ການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ  

 
ມາດຕາ 43. ການທບົທວນຄ ນ ແລະ ການແກໄ້ຂ ຂ ໍ້ຜດິພາດ 

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດ ທົບທວນຄ ນການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ເພ ື່ອດ າເນີນການ
ທາງດ້ານບ ລິຫານຕາມຄວາມຈ າເປັນ ເພ ື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ແກໄ້ຂ ຂ ໍ້ຜິດພາດ. 

   
ມາດຕາ 44.  ການທບົທວນຄ ນດາ້ນບ ລຫິານ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ເຫັນວ່າກົມໄດ້ດ າເນີນການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ
ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຕົນ ມີຂ ໍ້ຜິດພາດ ຫຼ  ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ແມ່ນສາມາດສະເໜີຂ ໃຫ້ກົມທົບທວນຄ ນ ພາຍໃນເວລາ 90 ວັນ ພາຍຫຼັງ ມ ັ້ອອກ

ແຈ້ງການ ຫຼ  ຂ ໍ້ຕົກລົງ ເປັນຕົັ້ນໄປ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນໃດໜ ື່ງ ດັົ່ງນີັ້: 

1) ໃນກ ລະນີ ເປັນຂ ໍ້ຜິດພາດຂອງກົມ ຜ ້ຮ້ອງຂ ຕ້ອງຍ ື່ນໃບສະເໜີຂ ດັດແກ້ ພ້ອມດ້ວຍ
ເອກະສານທີື່ມີ ຂ ໍ້ຜິດພາດດັົ່ງກ່າວ ໂດຍບ ໍ່ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ຫຼ  ຄ່າບ ລິການ; ຫຼ  

2) ໃນກ ລະນີ ຂ ໍ້ຜິດພາດທີື່ເກີດຈາກຜ ້ຮ້ອງຂ  ຕ້ອງຍ ື່ນໃບສະເໜີຂ ດັດແກ້ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ
ທີື່ມີ ຂ ໍ້ຜິດພາດນັັ້ນ ໂດຍຈ່າຍຄ່າບ ລິການ; ຫຼ  

3) ໃນກ ລະນີ ທີື່ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຜ ້
ຮ້ອງຂ ຕ້ອງຍ ື່ນໃບສະເໜີຂ ໃຫ້ພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊ ື່ງຂ ໍ້ສະເໜີ 
ດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງລະບຸຫົວຂ ໍ້ທີື່ສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບມີຂ ໍ້ມ ນ ດັົ່ງນີັ້: 

- ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ການຕົກລົງ ທີື່ຕ້ອງການໃຫ້ທົບທວນຄ ນ; 

- ຂ ໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ພ ັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ;  

- ມາດຕະການທີື່ສະເໜີໂດຍຜ ້ຮ້ອງຂ  ເພ ື່ອໃຫ້ກົມພິຈາລະນາ.   
ການສະເໜີ ຍັງອາດຈະລວມເອົາ ຄ າຊີັ້ແຈງ ຫຼ  ການອະທິບາຍ ຊ ື່ງຜ ້ສະເໜີເຫັນວ່າ ຈະເປັນການ

ສະໜັບສະໜ ນ ໃຫ້ແກ່ ການພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ຫຼ  ການຂ ອຸທອນ ໂດຍບ ໍ່ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ຫຼ  ຄ່າ
ບ ລິການ. 

 

ມາດຕາ 45. ການສະເໜີໃຫຢ້ດຸຊົົ່ວຄາວ 
ການສະເໜີໃຫ້ທົບທວນຄ ນທາງດ້ານບ ລິຫານ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44 ຂອງຂ ໍ້

ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ອາດລວມເອົາ ການສະເໜີໃຫ້ຢຸດຊົົ່ວຄາວການປະຕິບັດ ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ການຕົກລົງ ຂອງ
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ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີື່ຜ ້ສະເໜີຮ້ອງຂ ໃຫ້ມີ ການພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ຫຼ  ການຂ ອຸທອນ. ຖ້າບ ໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ, 
ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ການຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ ກ ຍັງມີຜົນສັກສິດຢ ູ່ຈົນກວ່າກົມຈະຍົກເລີກ ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ການຕົກລົງ 
ດັົ່ງກ່າວ. ການຢຸດຊົົ່ວຄາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນທຸກກ ລະນີເພ ື່ອຄວາມຍຸຕິທ າ ໂດຍຄ ານ ງເຖິງຜົນປະ

ໂຫຍດຂອງບຸກຄົນທີສາມ. 

 
ມາດຕາ 46.  ການພຈິາລະນາຄ ນໃໝ່ 

ໃນກ ລະນີ ມີການສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຜ ້
ສະເໜີຕ້ອງມີເຫດຜົນທີື່ພຽງພ  ໃນການສະເໜີໃຫ້ກົມທົບທວນ ເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ການຕົກລົງ ທີື່ຜ ້ສະເໜີເຫັນ
ວ່າ ບ ໍ່ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຕ້ອງຮັບເອົາການສະເໜີດັົ່ງກ່າວ ມາພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່. ສ າລັບຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

ໃນກ ລະນ ີຜ ້ສະເໜີຫາກບ ໍ່ພ ໃຈຕ ໍ່ຜົນການພິຈາລະນາຄ ນໃໝ່ ແມ່ນສາມາດຂ ອຸທອນໄປຍັງຄະນະ
ກ າມະການອຸທອນຂອງກົມ ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ມ ັ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາ
ດັົ່ງກ່າວ ເປັນຕົັ້ນໄປ. 

ໃນກ ລະນ ີຜ ້ສະເໜີຫາກບ ໍ່ພ ໃຈກັບການຕົກລົງຂອງກົມ ສາມາດຂ ອຸທອນໄປຍັງສານ.  
 
ມາດຕາ 47.      ການຂ ອຸທອນ 

ການຂ ອຸທອນ ແລະ ການດ າເນີນການ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕານີັ້  ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ
ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢ ູ່ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້, ຊ ື່ງຂັັ້ນຕອນດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທາງດ້ານບ ລິຫານຂອງກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ດ າເນີນການນ າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ການຈົດ
ທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫາກບ ໍ່ເຫັນດີ ນ າການກ ານົດເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ການຕົກລົງ ຂອງກົມ ຜ ້ສະເໜີມີສິດ 
ຂ ອຸທອນ ຫຼ  ສະເໜີຄ າຄັດຄ້ານ ໄປຍັງຄະນະກ າມະການອຸທອນຂອງກົມ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ ໂດຍເສຍຄ່າ
ທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ.  

ໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການດ າເນີນການຂ ອຸທອນ ພະນັກງານຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາທີື່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ໃນການອະນຸຍາດ, ການຢັັ້ງຢືນ, ການປະຕິເສດ ຫຼ  ການກ ານົດເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ການຕົກລົງ ຂອງຕົນທີື່ 
ຖ ກຂ ອຸທອນ ຕ້ອງໃຫ້ຄ າຊີັ້ແຈງເຊັົ່ນດຽວກັນ ກ່ຽວກັບ ພ ັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ເທັດຈິງ ໃນ
ການຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ ເພ ື່ອເປັນຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ຄະນະກ າມະການອຸທອນພິຈາລະນາ.  ຜ ້ຂ ອຸທອນ ມີໂອກາດຄັັ້ງ

ດຽວ ໃນການຊີັ້ແຈງ ໂດຍອີງຕາມເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ວັກ 2, ມາດຕາ 44 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີັ້. 

ຄະນະກ າມະການອຸທອນ ອາດຈະເຊີນຜ ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານເພ ື່ອໃຫ້ຄ າປຶກສາ. ຄະນະ
ກ າມະການອຸທອນ ຕ້ອງພິຈາລະນາການຂ ອຸທອນ ອີງຕາມການຕົກລົງທີື່ໄດ້ດ າເນີນຕາມມາດຕານີັ້ ແລະ 
ຕ້ອງບັນທ ກການຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຊ ື່ງຕ້ອງໄດ້ບັນທ ກກ່ຽວກັບການຕົກລົງຂອງຄະນະ

ກ າມະການ ແລະ ພ ັ້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂ ໍ້ເທັດຈິງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບົດບັນທ ກການຕົກລົງດັົ່ງກ່າວ 
ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ຜ ້ສະເໜີຂ ອຸທອນຊາບ. 
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ໃນກ ລະນີ ຜ ້ສະເໜີຂ ອຸທອນ ບ ໍ່ສາມາດສະໜອງຂ ໍ້ມ ນທີື່ຈ າເປັນ ຕາມທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນ ຂ ໍ້ 3, ວັກ 
1, ມາດຕາ 44 ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ການຂ ອຸທອນດັົ່ງກ່າວຖ ວ່າເປັນໂມຄະ. 

ໃນການສະຫຸຼບການຂ ອຸທອນ, ຄະນະກ າມະການອຸທອນ ຕ້ອງສົົ່ງສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ອຸທອນ ພ້ອມ
ດ້ວຍບົດບັນທ ກການຕົກລົງຂອງຕົນ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພ ື່ອດ າເນີນການຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ. 

ໃນກ ລະນີ ຄ ່ກ ລະນີຫາກ ບ ໍ່ພ ໃຈຕ ໍ່ຜົນການພິຈາລະນາຂອງຄະນະກ າມະການອຸທອນຂອງກົມຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ຄ ່ກ ລະນີສາມາດຂ ອຸທອນ ຕ ໍ່ສານປະຊາຊົນ.  

ສ າລັບຂັັ້ນຕອນ ການດ າເນີນການຂ ອຸທອນ ກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງ 
ໝາຍການຄ້າໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  

 
ມາດຕາ 48.  ຄະນະກ າມະການອຸທອນ 

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງສ້າງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການອຸທອນຂອງຕົນ ເພ ື່ອແກ້ໄຂການຂ ອຸທອນ
ທາງດ້ານບ ລິຫານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຢັັ້ງຢືນ, ການປະຕິເສດ ຫຼ  ການກ ານົດເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ການຕົກລົງ 
ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ. ຄະນະກ າມະການອຸທອນຕ້ອງເປັນເອກະລາດ ຊ ື່ງສາມາດສ້າງຕັັ້ງຂ ັ້ນແບບ
ຖາວອນ ຫຼ  ຊົົ່ວຄາວ.   

ບຸກຄົນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການຢັັ້ງຢືນ, ການປະຕິເສດ ຫຼ  ການກ ານົດເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ  ການຕົກລົງ 
ທີື່ເປັນສາເຫດຂອງການຂ ອຸທອນ ບ ໍ່ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການອຸທອນ.  

 
ມາດຕາ 49.  ການສາ້ງ ສ ານວນເອກະສານ ຫຼ  ເອກະສານທີື່ຊອກບ ໍ່ເຫນັ 

ໃນກ ລະນີທີື່ສ ານວນເອກະສານ ຫຼ  ເອກະສານອ ື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ າຮ້ອງ ຫຼ  ການດ າເນີນການ 
ອ ື່ນໆ ຫາກ ເສຍຫາຍ ຫຼ  ຊອກບ ໍ່ເຫັນ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງສ້າງສ າເນົາສ ານວນເອກະສານ ຫຼ  

ເອກະສານ ອ ື່ນໆ ທີື່ເສຍນັັ້ນຂ ັ້ນໃໝ່. ໃນກ ລະນີດັົ່ງກ່າວ, ກົມອາດສະເໜີໃຫ້ ຜ ້ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ຫຼ  ເຈົັ້າຂອງ
ເອກະສານ ສົົ່ງສ າເນົາເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ເອກະສານທີື່ໄດ້ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນກັບກົມ ພ້ອມທັງຢັັ້ງຢືນ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຂອງສ າເນົາດັົ່ງກ່າວ ລວມທັງ ເອກະສານ ຫຼ  ສ ານວນເອກະສານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ຕິດຕ ໍ່ພົວພັນກັບກົມ ທີື່ບ ໍ່ມີການບັນທ ກໄວ້ ແຕ່ຜ ້ຮ້ອງຂ  ຫຼ  ເຈົັ້າຂອງນັັ້ນຮັບຮ ້. 

 

 

ໝວດທີ 9 
ອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊ ື່ການຄ້າ 

 

ມາດຕາ 50. ອົງການຄຸ້ມຄອງ 
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ການ

ພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕາມເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.  
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ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ການ
ບ ລິການກ່ຽວກັບການຮັບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.  

ສ າລັບຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແມ່ນປະຕິບັດ

ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

 

ມາດຕາ 51. ສດິ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກົມຊັບສນິທາງປັນຍາ 
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ອອກ ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ເຄ ື່ ອງໝາຍການຄ້າ; 

2. ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ນ າສະເໜີກະຊວງ ເພ ື່ອອອກ ນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

3. ຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ, ການຕ ໍ່ອາຍຸ, ການບັນທ ກການປູ່ຽນຊ ື່ 

ແລະ/ຫຼ  ທີື່ຢ ູ່, ການອະນຸຍາດນ າໃຊ້, ການໂອນສິດ ແລະ ການສະເໜີອ ື່ນໆ ກ່ຽວກັບເຄ ື່ ອງ

ໝາຍການຄ້າ; 

4. ບັນທ ກ ແລະ ເກັບຮັກສາຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກັບ ເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

5. ໃຫ້ບ ລິການຄົັ້ນຫາເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າໃນຖານຂ ໍ້ມ ນຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ; 

6. ຈົດທະບຽນ, ແຈ້ງປະຕິເສດ, ຍົກເລີກ ຫຼ  ລົບລ້າງ ແລະ ອ ື່ນໆ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ 

ເຄ ື່ ອງໝາຍການຄ້າ; 

7. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄ າສະເໜີ ຂ ຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ ອງໝາຍການຄ້າ; 

8. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄ າສະເໜີໃຫ້ທົບທວນຄ ນທາງດ້ານບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດ
ທະບຽນເຄ ື່ ອງໝາຍການຄ້າ; 

9. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຄ າສະເໜີ ຂ ອຸທອນ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນເຄ ື່ ອງໝາຍການ
ຄ້າ; 

10. ຊຸກຍ ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມວຽກງານການຈົດທະບຽນເຄ ື່ອງໝາຍການຄ້າ; 

11. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອ ື່ນໆ 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. ຮັບຄ າຮ້ອງ, ກວດຄວາມ ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຂອງສ ານວນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄ ື່ ອງ
ໝາຍການຄ້າ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຕ ໍ່າສຸດ; 
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2. ນ າສົົ່ງສ ານວນຄ າຮ້ອງ, ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລກິານ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພ ື່ອດ າເນີນ

ການຕາມຂັັ້ນຕອນຕ ໍ່ໄປ; 

3. ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມ ອງ, 
ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ; 

4. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອ ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ. 
 

 

ໝວດທີ 10 

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ 
 

ມາດຕາ 53 ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ 
ມອບໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ, 

ນະຄອນຫຼວງສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຢູ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 
ມາດຕາ 54.  ຜນົສກັສດິ 

ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ ວັນ.  

ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງໃດ ທີື່ຂັດກັບຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ລ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ. 
 

 
     ລດັຖະມົນຕ ີ

      ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ
 


