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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ບົດນາ
ຄວາມເປັ ນມາ
ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ສ າລັບ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
ື້ ູ່ າ "ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນ")
ື້
ື້
ັ ທະນາຂືນພາຍໃຕື້
(ຕູ່ ໄປນີ ື້ ຈະເອີນວ
ໄດື້ພດ
ໂ ຄງການຮູ່ ວມມື
ື້ ຖືກ
EU-ASEAN ກູ່ ຽວກັບ ການປົ ກປື້ອງສິດຊັບ ສິນທາງປັ ນຍາ (ECAP III). ໂຄງການນີໄດື້
ັ ໂດຍສະຫະພາບເອີຣົ ບ ແລະ ອາຊຽນໃນປີ 2009 ເພືູ່ອສະໜັບ ສະໜ ນ ການຈັດ ຕັງື້
ອະນຸ ມດ

ື້ ໃສູ່ ສະໜັບ ສະໜ ນເປົ ື້ າໝ
ັ ແຜນງານຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ. ໂຄງການນີແນູ່
ປະຕິບດ
ັ ງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາ ອາຊຽນ ປີ 2011-2015.
າຍຍຸ ດທະສາດທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ໃນແຜນປະຕິບດ
ໄລຍະທີ 2 ຂອງແຜນງານ ECAP III ແມູ່ ນເພືູ່ອພະຍາຍາມເຊືູ່ອມໂຍງບັນ ດາປະເທດ
ື້
ສະມາຊິກອາຊຽນເຂົາໃນລະບົ
ບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ລະບົບການຄື້າໂລກເພືູ່ອສົູ່ງເສີມການເຕີບ
ື້ ຈຸດ ປະສົງ ສະເພາະຂອງ
ໃຫຍູ່ ຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຫຸ ດ ຜູ່ ອນຄວາມທຸ ກ ຍາກໃນພາກພືນ.
ື້ ຂອງອາຊຽນ ແລະ ເພືູ່ອ
ື້
ໂຄງການນີ ື້ ແມູ່ ນເພືູ່ອສື້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ໃນການເຊືູ່ອມໂຍງພາກພືນ

ື້ ຄອງ ແລະ ບັງຄັບ
ຍົກລະດັບ ແລະ ເຮັດໃຫື້ລະບົບເພືູ່ອ ການສື້າງສັນຍ, ການປົ ກປື້ອງ, ການຄຸ ມ
ື້
ິ ຊັບສິນທາງປັ ນຍາ ໃນພາກພືນອາຊຽນ
ໃຊື້ສດ
ເປັ ນອັນໜູ່ ງອັນດຽວກັນ, ໂດຍໃຫື້ສອດຄູ່ ອງກັບ
ື້
ີ ດ ແລະ ແຜນປະຕິບ ັດ ງານ
ມາດຕະຖານຊັບ ສິນທາງປັ ນ ຍາສາກົນ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດ ທີູ່ດີທູ່ ສຸ
ກູ່ ຽວກັບສິດຊັບສິນທາງປັ ນຍາອາຊຽນ ປີ 2011-2015.
ື ມອບໝາຍໃຫື້
ສານັກງານຊັບ ສິນ ທາງປັ ນ ຍາ ແຫູ່ ງສະຫະພາບເອີຣົບ (EUIPO) ໄດື້ຖກ

ື້
ຈັດຕັງປະຕິ
ບ ັດ ການດ າເນີນ ການໃນໄລຍະ 2 ຂອງ ໂຄງການ ECAP III ໃນໄລຍະປີ 20132015.

ື້
ື້
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນໄດື້
ຖືກຮູ່າງຂນມາໂດຍ
ໄດື້ຄານງເຖິງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ
ແລະ ການຕັດ ສິນ ດື້ານຕຸ ລາການ ແລະ ການບລິຫ ານ ຂອງບັນ ດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີູ່
ື້
ກູ່ ຽວຂື້ອ ງ ກັບການພິຈ າລະນາກວດສອບເນືອໃນຂອງການຂ
ຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ,
ັ ຕູ່ າງໆທີູ່ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາອາຊຽນນາໃຊື້. ຄູ່ ມື ແລະ ບົດແນະນ າ
ລວມທັງການປະຕິບດ
ທີູ່ຖືກນາໃຊື້ໃນ ຫື້ອງການຕູ່ າງໆ ເພືູ່ອກວດສອບຄ າຮື້ອງຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ກູ່ ນາ
ື້
ມາພິຈ າລະນາເຊັູ່ນກັນ . ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນຍັ
ງ ໄດື້ຄ ານງເຖິງ ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ການປະຕິບ ັດ ທີູ່ດີທູ່ ີສຸ ດ, ໂດຍສະເພາະ ຄູ່ ມືກ ານກວດສອບທີູ່ນ າໃຊື້ໃ ນຫື້ອ ງການຍົກ ລະດັ ບ
ື້ ນວ
ື້ ູ່ າ "ຄູ່ ມືການກວດສອບ
ຕະຫາດພາຍໃນ ກູ່ ຽວກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ -2014 (ຊູ່ ງຕູ່ ໄປນີເອີ
ຂອງ EUIPO").
ື້
ຄູ່ ມືກ ານກວດສອບເນືອໃນຂອງອາຊຽນ
ແມູ່ ນມີຈ ຸດ ປະສົງ ເພືູ່ອເພີູ່ມເຕີມ ກົດ ລະບຽບ
ື້
ື້ ແລະ ເພືູ່ອສະໜັບ ສະໜ ນການຄາດຄະເນ
ັ ການ ແລະ ຄູ່ ມືພ າຍໃນທີູ່ໄດື້ກູ່ າວມາເບືອງຕົ
ຫກ
ນ
ແລະ ການເຊືູ່ອມໂຍງ ມາດຕະຖານການກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ແລະ ມາດຖານທີູ່ນ າໄປ
ື້
ໃຊື້ໂດຍບັນ ດາສານັກງານຊັບ ສິນທາງປັ ນຍາອາຊຽນ. ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນອາດຈະໄດື້
ນາ
ື້ ວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ແລະ ກູ່ ເປັ ນ ທັງ
ໃຊື້ໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງມືໃ ນການຝ ກອົບ ຮົມ ສາລັບຜ ກ
ັ ດາທີູ່ປ ກສາລະດັບ ມືອ າຊີບ ແລະ ຜຕ
ື້ າງໜື້າບ ລິການຈົດ ທະບຽນຊັບ
ເອກະສານອື້າງອີງ ໃຫື້ບນ
ສິນອຸ ດສາຫະກາ.

ື້
ກິດຈະກາທີູ່ນາໄປສູ່ ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນ
ື້ ເພືູ່ອ
ື້ ນຍາຈານວນໜູ່ ງຂອງພາກພືນ
ັ ຄາໝັນສັ
ສິບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດື້ປະຕິບດ
ື້
ສື້າງຕະຫາດ ທີູ່ມີການເຊືູ່ອມໂຍງ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ບັນດາໂຄງການໃນພາກພືນ
ປະກອບດື້ວຍໂຄງການຍູ່ ອຍ ແລະ ກິດຈະກາສະເພາະໃນຂົງເຂດຕູ່ າງໆ, ລວມທັງຊັບສິນທາງ
ປັ ນຍາ.
ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າໃນພາກພືນ
ື້
ື້
ັ ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
ໂຄງການທີູ່ຈະຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື້ ໄດື້ຮບ
ັ ການທື້າທາຍໃນບາງສູ່ ວນ ໂດຍອີງໃສູ່ ສະພາບຕົວຈິງທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນຂອງແຕູ່
ອາຊຽນນັນ

ລະປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຕູ່ ກັບ ຂະຫນາດຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຈ ານວນປະຊາກອນ,
ື້
ວັດທະນະທາ ແລະ ພາສາປາກເວົາຂອງພວກເຂົ
າ, ແລະ ລວມທັງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ພວກເຂົ າ ເຈົາື້ (ເຊັູ່ ນ ກ າປ ເຈຍ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ ແມູ່ ນປະເທດທີູ່ ດື້ອ ຍພັ ດ ທະນາ).
ົ ື້ ເປັ ນ ເຫດຜົນ ຫ ັກ ໃນການກ ານົດ
ປະຫວັດ ສາດແຫູ່ ງຄວາມເປັ ນ ມາຂອງແຕູ່ ລະປະເທດເຫູ່ ານີ
ື້
ົ ຕູ່ ໂຄງສື້າງ
ປະເພນີທາງກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາໄວື້ຢູ່າງເຂັມງວດ
ແລະ ດື້ວຍເຫດນີ,ື້ ມັນຈູ່ ງມີຜນ
ື້
ແລະ ເນືອໃນຂອງກົ
ດໝາຍວູ່າດື້ວຍຊັບສິນທາງປັ ນຍາ, ລວມທັງລະບົບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ.

ື້
ທຸ ກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນລື້ວນແຕູ່ ໄດື້ປະກາດນາໃຊື້ ຫ ື ກາລັງຢູ່ ໃນຂັນຕອນການນ
າ
ົ ໝາຍ ວູ່າດື້ວຍ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ (ບູ່ ວູ່າໃນຮບແບບຂອງກົດໝາຍສະເພາະໃດໜູ່ ງ ຫ ື
ໃຊື້ກດ
ັ
ເປັ ນພາກ ຫ ື ບົດບັນບັດໜູ່ ງ ຢູ່ ໃນກົດໝາຍລວມ), ທັງບັນດາມາດຕະຖານຕູ່ າງໆໃນການປະຕິບດ
ື້
ັ ລະບຽບການ ແລະ ການພິຈາລະນາດື້ານ
ຂອງໂຄງສື້າງພືນຖານລະດັ
ບລູ່າງ, ລວມທັງການປະຕິບດ
ບລິຫານ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ີ ານພິມເຜີຍແຜູ່ ຫ ື ໄດື້ມກ
ີ ານນາໃຊື້ພາຍໃນ ບັນດາຄູ່ ມື,
ບັນດາປະເທດດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ມກ
ື ະບຽບການຕູ່ າງໆ ເພືູ່ອກວດສອບຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໂດຍ
ຄາແນະນາ ຫລ
ນັກກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຂອງບັນດາປະເທດດັູ່ງກູ່ າວ.

ກາປເຈຍ: ປື ື້ມຄູ່ ມືກູ່ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, ເດືອນກລະກົດ 2013
ອິນໂດເນເຊຍ: ຄາແນະນາທາງດື້ານວິຊາການ ສາລັບການກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ (ສະບັບ
ປັ ບປຸ ງ ປີ 2012)
ສປປ ລາວ: ປື ື້ມຄູ່ ມື ກູ່ ຽວກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, ເດືອນກັນຍາ 2003
ື້
ັ ,
ມາເລເຊຍ: ປື ື້ມຄູ່ ມື ກູ່ ຽວກັບ ກົດໝາຍ ວູ່າດື້ວຍ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ແລະ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ູ່
ື້
2003
(ສະບັບປັ ບປຸ ງຄັງທີ2)
ິ ປີ ນ: ຄູ່ ມື ການກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, (ບົດແນະນາການກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການ
ຟີ ລບ
ຄື້າ) ເດືອນທັນວາ 2012
ັ ວຽກງານເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ສິງກະໂປ: ປື ື້ມຄູ່ ມືສາລັບການປະຕິບດ
ຫວຽດນາມ: ເອກສານເລກທີ 01/2007 / TT-BKHCN ລົງວັນທີ 14 ກຸ ມພາ 2007, ຄາ
ັ ດາລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 103/2549 / ສພຊ, ລົງວັນທີ
ແນະນາສາລັບການປະຕິບດ
22 ກັນຍາ 2006 ໂດຍມີການດັດແກື້ ແລະ ເພີູ່ມຕືູ່ມ ໃນປີ 2010, 2011, ປີ 2013 ແລະ 2016;
ແລະລະບຽບການກວດສອບ ສາລັບການຍືູ່ນຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ປີ 2010 -

ເອກະສານຕິດຄັດກັບການລົງມະຕິ ເລກທີ 709 / QD- SHTT ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2010 ຂອງ
ຫົວໜື້າສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງຊາດຫວຽດນາມ (NOIP).
ື້
ື້ ແມູ່ ນມີຄວາມ
ູ່ ວນໃຫຍູ່ ຂອງລະບຽບການພາຍໃນທີູ່ໄດື້ກູ່າວມານັນ
ໃນຂະນະທີູ່ເນືອໃນສ
ື້
ື້
ູ່ ານີ
ົ ,ື້ ແຕູ່ ຄວາມແຕກຕູ່ າງທາງດື້ານເນືອໃນໃນບາງຈຸ
ສອດຄູ່ອງກັບຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຫ
ດ
ື້
ື້ ສາມາດຊ
ື້
ື້ ວາມເປັ ນ
ຍັງຄົງມີຢູ່ . ການພັດທະນາຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນສ
າລັບພາກພືນນີ
ຸ ກຍ ຄ
ູ່
ູ່
ູ່
ໜງດຽວຂອງມາດຕະຖານ ການກວດສອບເຄືອງໝາຍການຄື້າ ແລະ ມາດຖານທີນາໃຊື້ ໂດຍນັກ
ື້
ກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໃນພາກພືນ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້
ື້
ຂັນຕອນໃນການສື້
າງຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນ
ສະບັບທາອິດ ປະກອບດື້ວຍຂັນຕອນ
ັ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້
ຫກ
ື້ ນຄວາມເປັ ນຈິງທີູ່ດາເນີນການໂດຍທີູ່ປກສາໂຄງການໃນລະຫວູ່າງ
ພາລະກິດຊອກຫາຂມ
ັ ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາ ຂອງແຕູ່ ລະ
ເດືອນພດສະພາ ແລະ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2014 ໃຫື້ກບ
ື້
ື້ ນກູ່ ຽວກັບຂກ
ື້ ານົດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນກົດໝ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ພາລະກິດນີ ຮວບຮວມຂມ
ື້ ູ່ ມື ດື້ານບລິຫານ, ບົດແນະນາ ແລະ ທິດທາງຕູ່ າງໆ ທີູ່ນາໃຊື້ໂດຍ
າຍ, ລະບຽບການ ແລະ ປມຄ
ຫື້ອງການເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າອາຊຽນ, ພື້ອມທັງ ຄາຕັດສິນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ ຈາກໜູ່ວຍງານບລິຫານ
ແລະ ຕຸ ລາການ ກູ່ ຽວກັບ ກລະນີທູ່ ກູ່ີ ຽວຂື້ອງກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ທີູ່ອາດຈະສົູ່ງຜົນໃນການ
ກວດສອບຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ. ພາລະກິດຍັງປະກອບດື້ວຍ ການປກສາ
ື້
ູ່ ສາມາດປະກອບເຂົາປ
ື້ າທີູ່ທີູ່ມີມສ
ື້ ື້ມຄູ່ ມືການ
ັ ເຈົາໜື້
ີ ດ
ິ ອານາດໃນການການົດເນືອໃນທີ
ຫາລືກບ

ື້ ູ່ ຽວກັບຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່າງ ສາເຫດທີູ່ແນູ່ ນອນ ແລະ ສາເຫດ
ກວດສອບ, ແລະ ມີຄວາມຮກ
ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ ສາລັບການແຈ ື້ງປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ທີູ່ຖືກນາໃຊື້ໃນຫື້ອງ
ການຂອງພວກເຂົາ.
ກະກຽມຮູ່າງຄູ່ ມືການກວດສອບສະບັບທາອິດ ໂດຍທີູ່ປກສາຂຂອງໂຄງການ ອີງຕາມກົດ
ໝາຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, ທັງຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ການນາໃຊື້ໃນຕົວຈິງຂອງສານັກງານຊັບສິນ
ື້ ນຄວາມເປັ ນຈິງ
ື ລວບລວມໂດຍພາລະກິດຂອງຊອກຫາຂມ
ເຊິູ່ງກູ່ ໄດື້ຖກ
ີ ທູ່ ສຸີ ດຈາກບັນດາຫື້ອງການເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຊັບສິນທາງປັ ນຍາ. ຮູ່າງ
ແລະຕາມການນາໃຊື້ທູ່ ດີ
ື້ ຖກ
ື ຍືູ່ນສະເໜີຕູ່ ກອງປະຊຸມຂອງກຸູ່ ມຜຊ
ື້ ູ່ ຽວຊານອາຊຽນກູ່ ຽວກັບການກວດສອບ
ສະບັບນີໄດື້
ທາງປັ ນຍາອາຊຽນ,

ື້ ູ່ ບາງກອກເມືູ່ອວັນທີ 21-25 ກລະກົດ 2014. ໃນກອງປະຊຸມ
ັ ຂນຢ
ເຄືູ່ອງໝາຍ ການຄື້າທີູ່ໄດື້ຈດ
ື້ ຮູ່າງຂອງຄູ່ ມືການກວດສອບໄດື້ຖກ
ື ນາໄປປກສາຫາລືກນ
ັ ຢູ່າງລະອຽດ.
ນັນ,

ທົບທວນຮູ່າງຂອງຄຸູ່ ມືການກວດສອບ ໂດຍທີູ່ປກສາໂຄງການ ໂດຍໄດື້ຄານງເຖິງຄາເຫັນ,
ື້ ນທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ຈາກສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາອາຊຽນໃນລະຫວູ່າງແລະຫງັ
ຄາແນະນາ
ແລະຂມ
ື້
ື້ ູ່ ຽວຊານທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງນັນ.
ກອງປະຊຸມຂອງກຸູ່ ມຜຊ

ຮູ່າງສຸ ດທື້າຍທີູ່ເປັ ນສະບັບສົມບນຂອງຄູ່ ມືການກວດສອບ ໄດື້ສາື້ ງສາເລັດແລື້ວເປັ ນທີູ່ຮຽບ
ື
ຮື້ອຍແລະກູ່ ໄດື້ຍູ່ ນສະເໜີ
ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2014.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້
ການປັ ບປຸ ງເນືອໃນຂອງ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນ
ື້ ເລີູ່ມຕົນໃນປີ
ື້
ົ ໄດື້
ິ ື້
ຂະບວນການປັ ບປຸ ງເນືູ່ອໃນຄູ່ ມືການກວດສອບເຫູ່ ານີ
2018 ແລະໄດື້ສນ
ສຸ ດໃນປີ 2019 ໂດຍສອດຄູ່ອງກັບໂຄງການ “Arise Plus - ສິດຊັບສິນທາງປັ ນຍາ” ທີູ່
ື້
ື້ ູ່ ຈະເອີນວ
ື້ ູ່ າ “Arise +
ພັດທະນາໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ ສາລັບພາກພືນອາຊຽນ.
(ຕູ່ ໄປນີກ
IPR”).
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ທີູ່ໄດື້ຖືກອອກແບບໂດຍສານັກງານ
Arise+IPR ແມູ່ ນໂຄງການທີູ່ໄດື້ຮບ
ຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງເອີຣົບ (EUIPO) ເພືູ່ອສະໜັບສະໜນການພັດທະນາການຄື້າແລະການ
ເຊືູ່ອມໂຍງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ທັງຍັງໄດື້ຄາດໝາຍໄວື້ວູ່າ ຈະຍົກລະດັບແລະ
ປັ ບປຸ ງລະບົບຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນໃຫື້ສອດຄູ່ອງກັບມາດຕະຖານແລະ
ີ ທູ່ ສຸີ ດ.
ມາດຕະຖານສາກົນໃນການນາໃຊື້ທູ່ ດີ
ື ດັດແກື້ໂດຍທີູ່ປກສາໂຄງການໂດຍໄດື້ຄານງເຖິງການ
ຄູ່ ມືການກວດສອບແມູ່ ນໄດື້ຖກ
ື ການພັດທະນາໃນເລືູ່ອງຂອງກົດໝາຍແລະລະບຽບການທີູ່ກູ່ ຽວກັບຊັບສິນທາງປັ ນຍາ
ຊູ່ວຍເຫອ

ື້
ື້ ນທີູ່ສູ່ວນໃຫຍູ່ ແລື້ວ ແມູ່ ນໄດື້ຮບ
ັ ມາຈາກ
ອາຊຽນ, ພື້ອມທັງຂສະເໜີ
ແນະນາ, ຕົວຢູ່າງແລະຂມ
ບັນດາສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາອາຊຽນ ແລະ ທັງ EUIPO.
ື້ ຮບ
ັ ການທົບທວນແລະກວດກາຄືນໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນ
ຮູ່າງບົດນີໄດື້
ື້ ດທື້າຍສະບັບໃຫມູ່ ກູ່ ໄດື້
ເດືອນພດສະພາ 2019 ແລະບົດຄູ່ ມືການກວດສອບສະບັບປັ ບປຸ ງຄັງສຸ
ຖືກຈັດສົູ່ງໃນເດືອນສິງຫາ 2019.

------- o -------
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ໃຊື້ໃນຄູ່ ມືການກວດສອບ
ຕົວຫຍທີ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (ລະຫັດຂອງປະເທດ)
BN

: ບຣໄນດາຣສຊາລາມ

ID

: ອິນໂດເນເຊຍ

KH

: ກາປເຈຍ

LA

: ສປປ ລາວ

MM

: ມຽນມາ

MY

: ມາເລເຊຍ

PH

ິ ປີ ນ
: ຟີລບ

SG

: ສິງກະໂປ

TH

: ໄທ

VN

: ຫວຽດນາມ

ື້ ູ່ ນໆ
ຕົວຫຍອື
ECJ

ິ າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (ສານຍຸ ຕທ
ິ າເອີຣົບ)
: ສານຍຸ ຕທ

EU
GI

: ສະຫະພາບເອີຣົບ
: ຖິູ່ນກາເນີດ

IPL

: ກົດໝາຍວູ່າດື້ວຍຊັບສິນທາງປັ ນຍາ

NCL

Nice Classification

: ການຈັດປະເພດສິນຄື້າແລະການບລິການລະດັບສາກົນເພືູ່ອຈຸດປະສົງ
ື້
ື້
ື້ ນພາຍໃຕື້
ຂອງການຂນທະບຽນ
ເຄືູ່ອງໝາຍ ໂດຍສື້າງຕັງຂ
ສັນຍາຂ ື້
ຕົກລົງ Nice (ນິສ) ໃນປີ 1957 (ການຈັດແບູ່ງຫມວດສິນຄື້າແບບນິສ).
: ການຈັດແບູ່ງຫມວດສິນຄື້າແບບນິສທີູ່ເປັ ນການຈັດແບູ່ງຫມວດຫມູ່
ສິນຄື້າລະຫວູ່າງປະເທດແລະການບລິການເພືູ່ອຈຸດປະສົງຂອງການ
ື້
ັ ຍາຂ ື້ ຕົກລົງ
ລົງທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຖືກສື້າງຂືນມາພາຍໃຕື້
ສນ
Nice (ນິສ) ໃນປີ 1957

EUIPO
EUIPO Guidelines
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: ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາ ຂອງເອີຣົບ
: ຄູ່ ມືໃນການກວດສອບຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າສານັກງານຊັບສິນທາງ
ັ 1.1, 1 ເດືອນຕຸ ລາ 2017
ປັ ນຍາຂອງເອີຣົບ (EUIPO), ເວີຊູ່ ນ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

EUTMIR

ື້
ັ ລະບຽບການສະບັບເລກທີ 2018/626
: ຄະນະກາມະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຂອງວັນທີ 5 ມີນາ 2018, ລະບຽບການບັງຄັບໃຊື້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ
ເລກທີ 2017/1001.

EUTMR

: ລະບຽບການ ສະບັບເລກທີ 2017/1001 ຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2017
ວູ່າດື້ວຍລະບຽບການ ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ
ື້ ານົດລະບຽບການຄື້າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ).
(ຂກ

ັ ຍາປາຣີກູ່ຽວກັບການຄຸ ມ
ື້ ຄອງຊັບສິນທາງອຸ ດສາຫະກາທີູ່ໄດື້
PARIS CONVENTION : ສົນທິສນ
ື້ ດທື້າຍທີູ່ ສະຕັອກໂຮມ ໃນ
ື ັ ບປຸ ງຄັງສຸ
ຮັບຮອງໃນ ປີ 1883, ແລະໄດື້ຖປ
ປີ 1967.
SGT
TMA
TML
TMR

ັ ຍາສິງກະໂປກູ່ ຽວກັບກົດໝາຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແລະກົດ
: ສົນທິສນ
ົ ທິສນ
ັ ຍາດັູ່ງກູ່ າວໃນປີ 2006.
ລະບຽບພາຍໃຕື້ສນ
ື້ ານົດກົດໝາຍວູ່າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
: ຂກ
: ກົດໝາຍວູ່າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້ ງຄັບກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝ
ື ບັ
: ລະບຽບການກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຫຂ
າຍການຄື້າ

TRIPS

: ສັນຍາວູ່າດື້ວຍຊັບສິນທາງປັ ນຍາທີູ່ຕິດພັນກັບການຄື້າ

WHO

: ອົງການອະນາໄມໂລກ

WIPO

: ອົງການຊັບສິນທາງປັ ນຍາໂລກ

WTO

: ອົງການການຄື້າໂລກ

ອາື້ ງອີງ

ື ື້
ັ ໃນວັນທີ 31 ກລະກົດ 2019
ການອື້າງອິງເວັບໄຊທ໌ທງັ ໝົດແມູ່ ນມີຂນໃນເວລາປະຈຸ
ບນ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດ
ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
1.

ສັນຍາລັກທີູ່ໄດື້ຍອມຮັບວູ່ າມັນແມູ່ ນ “ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ” 1

ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າດັູ່ງກູ່ າວ ຄວນຖືກປະຕິເສດ ຖື້າຫາກລັກສະນະຂອງ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ການບັງຄັບໃຊື້ບູ່ ຖືກຕື້ອງກັບຄານິຍາມຂອງຄາວູ່າ ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ’ ຫ ື ‘ເຄືູ່ອງ
ື ການົດໄວື້ໃນກົດໝາຍ ຫຖ
ື າື້ ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ຖືກຕື້ອງຕາມເງູ່ ອນໄຂ
ື
ໝາຍການຄື້າ’ ທີູ່ໄດື້ຖກ
ື້
ທີູ່ໄດື້ການົດໄວື້ວູ່າ ມັນນັນສາມາດຈົ
ດທະບຽນໄດື້.

ເມືູ່ອເຄືູ່ອງໝາຍບູ່ ກົງກັບ ຄານິຍ າມທີູ່ໄດື້ການົດໄວື້ຂ ອງຄ າວູ່ າ "ເຄືູ່ອງໝາຍ" ຫ ື "ເຄືູ່ອງໝ
ື້
ື້ ບູ່ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ື ນ
ັ ເປັ ນ ທີູ່ຈະແຈ ງື້ ວູ່ າຫົວ ຂ ຂອງການຂ
າຍການຄື້າ ", ຫ ມ
ຈົດ ທະບຽນນັນ
ສາມາດເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໄດື້ ໃນກລະນີນ ີ,ື້ ມັນ ກູ່ ຈະບູ່ ຈ າເປັ ນ ທີູ່ຈະຕື້ອ ງກວດສອບເບິູ່ງ
ເຄືູ່ອງໝາຍໂດຍໃຊື້ເ ຫດຜົນ ທີູ່ໄດື້ກ ານົດ ໄວື້ແ ນູ່ ນອນຫ ືເ ຫດຜົນ ທີູ່ໃຊື້ປ ຽບທຽບໆສ າລັ ບ ການ
ື້
ປະຕິເສດເຄືູ່ອງໝາຍນັນໆ.

ື້ ຕື້ອ ງ
ເພືູ່ອທີູ່ຈະໃຫື້ເ ປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍອັນ ໜູ່ ງໄດື້, ສັນ ຍາລັກທີູ່ຈະມາເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ື້
ື້
ື້ ກພືນຖານ
ສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້. ໃນທາງທິດສະດີ, ສັນຍາລັກທີູ່ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ໂດຍຄວາມຮສ

ິ , ກິູ່ນ, ການສາພັດແລະລົດຊາດ) ອາດຈະເປັ ນເຄືູ່ອງ
ຂອງມະນຸດ 5 ຢູ່າງ (ການເບິູ່ງ, ການໄດື້ຍນ
ື ານບ ລິກ ານ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ກົດໝາຍ ແລະ ການນ າໃຊື້
ໝາຍທີູ່ດີເ ພືູ່ອຈ າແນກສິນ ຄື້າ ຫ ກ
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໄດື້ຈາກັດ ຄວາມສາມາດໃນການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ຢູ່າງຈະແຈ ງື້ ຫ ືມ ີ
ປະສິດ ທິພ າບ ໂດຍຮຽກຮື້ອງໃຫື້ສ ັນ ຍາລັກ ດັູ່ງກູ່ າວມີຄ ວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄູ່ ອງກັບ ຂ ື້
ື້ າທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ເພືູ່ອ
ການົດ ເພືູ່ອສະແດງໃຫື້ເຫັນລັກສະນະ ທີູ່ເປັນທີູ່ຍອມຮັບຈາກເຈົາໜື້
ີ ານໃນການສະແດງເຄືູ່ອງໝາຍການ
ຈຸດປະສົງໃນການບັນທກເຄືູ່ອງໝາຍຢູ່າງເປັ ນທາງການ. ວິທກ
ຄື້າສາລັບຈຸດປະສົງການຈິດທະບຽນອາດຈະແຕກຕູ່ າງກັນໄປຕາມປະເພດຂອງສັນຍາລັກ.2
ົ ື້ ຄາວູ່ າ "ເຄືູ່ອງໝາຍ" ແລະ "ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ" ແມູ່ ນສາມາດໃຊື້ແທນກັນໄດື້, ແລະ ຄາສັບທັງສອງ
ໃນຄາແນະນາເຫູ່ ານີ
ູ່
ື້
ປະກອບມີ “ເຄືອງໝາຍການບລິການ” ເວັນເສຍແຕູ່
ວູ່ າ ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ເປັນຢູ່າງອືູ່ນແລື້ວ.
1

2

ເບິູ່ງຄານິຍາມຂອງ "ສັນຍາລັກ", "ເຄືູ່ອງໝາຍ" ແລະ "ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ" ໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4(1); ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ

ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1; ເຄເຮັຊ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 2(ເອ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 3.9 ແລະ 16.1, ຄາຕັດສິນ 753, ເອອາຣ໌
ທີ. 32; ເອັມເອັມ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 2.ເຈ); ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 3(1) “ເຄືູ່ອງໝາຍ”; ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ ເອັສ. 121.1,
ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 101(ເຈ); ເອັສຈີ ທີເອ໊ ມເອ ເອັສ. 2(1) ແລະ 7(1)(ເອ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 1 ‘ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແມູ່ ນຫຍັງ
ື້
?’; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4 “ເຄືູ່ອງຫມາຍ”; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 4.16. ນອກຈາກນັນໃຫື້
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສັນຍາລັກທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້

1.1

ື້ ນ ຍາທາງການຄື້າ TRIPS ໄດື້ອະນຸ ຍ າດໃຫື້ສ ະມາຊິກ WTO ໃຊື້ເປັ ນເງູ່ ອນໄຂ
ື
ໃນຂສັ
ື້ ູ່ າ 'ສາມາດເບິູ່ງເຫັນດື້ວຍຕາ', ນັນໝາຍຄວາມ
ື້
ເພືູ່ອຮຽກຮື້ອງໃນການຈົດທະບຽນສັນຍາລັກນັນວ
ວູ່າ, ມັນສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້ໂດຍສາຍຕາ.3

ື້ ກູ່ ລື້ວ ນແຕູ່
ສັນ ຍາລັກ ສູ່ ວນໃຫຍູ່ ທີູ່ໄດື້ຖື ກ ສົູ່ງໄປຈົດ ທະບຽນໃຫື້ເ ປັ ນ ເຄືູ່ ອງໝາຍນັນ
ສາມາດເບິູ່ງເຫັນ ໄດື້. ເຄືູ່ອງໝາຍ ດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້ໃ ນເວລາທີູ່ນ າໄປໃຊື້ໃ ນການ
ື້ ສາມາດ
ື ານບ ລິການ.ໃນກລະນີທູ່ ກົ
ີ ດ ໝາຍການົດ ໃຫື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ຄື້າເພືູ່ອຈ າແນກສິນ ຄື້າຫ ກ
ູ່ ຄົບຖື້ວນ ສາລັບ ການຈົດທະບຽນ, ບູ່ ວູ່າຄ າຮື້ອ ງ
ື
ສັງເກດເບິູ່ງເຫັນ ໄດື້ ກູ່ ແມູ່ ນໃຫື້ເປັ ນ ເງູ່ ອນໄຂທີ

ເພືູ່ອຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍໃດກູ່ ຕາມ ຫາກມີເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້ ກູ່ ອາດຈະຖືກ
ປະຕິເສດ. ໂດຍສະເພາະ, ສັນຍາລັກທີູ່ສາມາດຮັບ ຮ ໄື້ ດື້ແ ບບອືູ່ນ, ເຊັູ່ນວູ່າຍົກຕົວ ຢູ່າງ ຮັບ ຮ ໄື້ ດື້
ື້ ກຂອງການໄດື້ຍ ນ
ິ ຫຄ
ື ວາມຮ ສ
ື້ ກຂອງໄດື້ຮ ັບ ກິູ່ນ, ກູ່ ບູ່ ສາມາດຮັບຮອງເອົາ ໄວື້ໄດື້
ໂດຍຄວາມຮ ສ
ື້ ວ ສິູ່ງນີຈະເຮັ
ື້
ເພາະວູ່ າບູ່ ສາມາດເບິູ່ງເຫັນ ສັນ ຍາລັກ ດັູ່ງກູ່ າວໄດື້. ນອກຈາກນີແລື້
ດ ໃຫື້ກ ານຈົດ
ັ ື້ ກປະຕິເ ສດແລະກູ່ ຈະແທນທີູ່ດື້ວ ຍການໃຊື້ຄ ວາມ
ທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເບີູ່ງເຫັນ ໄດື້ນ ນຖື
ໝາຍຂອງ "ການສາພັດ" ແລະ "ລົດຊາດ".
ື້
ື້ ນ
ັ ແລື້ວ ວູ່ າຈຸດ ປະສົງຂອງການຈົດ ທະບຽນສັນ ຍາລັກທີູ່ເບິູ່ງເຫັນ ໄດື້ນ ັນໃຫື້
ເປັ ນທີູ່ຮັບຮ ກ
ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ, ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ ຄາຮື້ອ ງຍືູ່ນຂ ຈົດ ທະບຽນ ກູ່ ຕື້ອງປະກອບໄປດື້ວ ຍ ການ
ື້
ີ ານສື້າງຫກ
ື ານສະແດງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ ຕາມວິທກ
ີ ານທີູ່ໄດື້ການົດ
ອະທິບາຍຂັນຕອນວິ
ທກ
ື້ ນພືນຖານຂອງການກວດສອບເບື
ື້
ື້
ື້ ານົດ ນີແມູ່
ໄວື້. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ການປະຕິບ ັດ ຕາມຂ ກ
ອງ
ື້
ູ່ ໄປກະທົບກັບລັກສະນະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ.
ື້
ຕົນແລະຈະບ

ື້ ຈະຕົກຢູ່ ໃນໜູ່ ງໃນປະເພດໃດໜູ່
ສັນຍາລັກທີູ່ສາມາດສັງເກດເບີູ່ງເຫັນໄດື້ໂດຍທົູ່ວໄປນັນ
ງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້
•

ສັນຍາລັກແບບສອງມິຕ ິ

•

ສີ

•

ສັນຍາລັກແບບສາມມິຕ ິ

ົ ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9, ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ 2, ຂ ື້ 1.
ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
3

TRIPS, ມາດຕາ 15.1, ໂດຍຫຍ.ື້
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

1.1.1

ສັນຍາລັກແບບສອງມິຕ ິ

ິ າມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້ດວ
ື້ ຍຕາແມູ່ ນສັນຍາລັກທີູ່ຖືກນາໄປໃຊື້ໂ ດຍ
ສັນຍາລັກແບບສອງມິຕສ
ື ື້າຍຊືູ່ຫບ
ື ູ່ ອນທີູ່ມີຄວາມແທດເຫມາະ
ທົູ່ວໄປແລະສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້ ທີູ່ຕິດຢູ່ ນາຜະລິດຕະພັນຫປ
ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຜະລິດ ຕະພັນ, ຫກ
ິ
ື ານບລິການທີູ່ໄດື້ໃຊື້ນ າສະເໜີ
ທີູ່ຈະໃສູ່, ຫ ື ໃນວັດຖຸສູ່ ງຂອງທີ
ໃນຕະຫລາດ.
ົ ທະບຽນໄດື້ ກູ່ ຕູ່ ເມືູ່ອວູ່ າ
ສັນຍາລັກແບບສອງມິຕ ໄິ ດື້ຖືກ ອະນຸ ຍ າດແລະຍອມຮັບ ໃຫື້ຈ ດ
ື້ ອາດຈະຕົກຢູ່ ໃນ ໝວດໃດໜູ່ ງ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ.ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ

1.1.1.1

ຄາສັບ, ຕົວຫນັງສື, ຕົວເລກດູ່ ຽວ, ກຸູ່ ມຕົວເລກ,ຮບພາບສືູ່ຄວາມໝາຍ,
ຄາຂວັນ 4

ື້ ພ ຽງແຕູ່ ອົງ ປະກອບອັ ນ ດຽວທີູ່ສາມາດອູ່ ານໄດື້, ລວມທັງ
ປະເພດຂອງສັນ ຍາລັ ກ ນີມີ
ື້
ື າຍຂ ຄວາມ
ື ູ່ ມີຄ ວາມໝາຍ) ຕົວຫນັງ ສື, ຕົວ ເລກ
ສັນຍາລັກ ທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍ ໜູ່ ງຫຫ
(ທີູ່ມີຫບ
ື້ ກ
ັ , ຫກ
ື ານປະສົມປະສານກັນຂອງ
ແບບດູ່ຽວ, ກຸູ່ ມຕົວເລກ ຫ ື ຮບພາບສືູ່ຄວາມໝາຍທີູ່ເປັ ນທີູ່ຮຈ
ົ ື້ ລວມທັງຄາຂວັນແລະປະໂຫຍກການໂຄສະນາ.
ສິູ່ງເຫູ່ ານີ
ື້
ົ ບາງຫມວດອາດຈະມີ
ື
ສັນຍາລັກເຫູ່ ານີ
ຊູ່ ແຕກຕູ່
າງກັນ ໃນກົດ ໝາຍແຫູ່ ງຊາດຂອງປະເທດ

ສະມາຊິກອາຊຽນແລະບາງສັນຍາລັກອາດຈະບູ່ ຖືກລະບຸ ຢູ່ າງຈະແຈງື້ ໃນກົດໝາຍ. ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ,
ື້ ຖືວູ່ າເປັ ນ “ການ
ພາຍໃຕື້ກ ົດ ໝາຍບາງສະບັບ , ຄ າຂວັນ ແລະ ປະໂຫຍກການໂຄສະນານັນ
ປະສົມຄາ” ແລະ ອາດຈະຖືກຈົດທະບຽນໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ື້
ົ ອາດຈະຖື
ີ ນ "ມາດຕະຖານ" ຫ ື
ເຄືູ່ອງໝາຍຫມວດເຫູ່ ານີ
ກ ສະແດງເປັ ນ ຕົວ ຫນັງ ສືທູ່ ເປັ
ື້ ອາດຈະກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຕົວຫນັງສືໃດໜູ່ ງ
ີ ເສດ, ຕົວຫນັງສືທູ່ ບ
ີ ູ່ ເປັ ນມາດຕະຖານນັນ
ຕົວຫນັງສືທູ່ ພິ
ື້
ີ ູ່ ງຫຫ
ື າຍສີ. ມັນບູ່ ມີອງົ ປະກອບໃດໆທີູ່ສະແດງເຖິງພາບພົດ, ຂອບຮບ ຫ ື ພືນ
ແລະອາດຈະມີສໜ
ຫລັງ.
4

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 4(1); ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນາື້ 2; ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1; ເອັລເອ ໄອພີ
ເບິູ່ງຂກ

ເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 16.1, ຄາຕັດສິນ 753, ເອອາຣ໌ທ.ີ 32, ຄູ່ ມື ທີເອັມຫນ ື້າ 4; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 3 ແລະ 10(1), ຄູ່ ມື ທີ
ເອັມ ວັກ 4.11; ເອັມເອັມ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 2.ເຈ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 121.1, ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 101(ເຈ), ຄູ່ ມື ທີ
ເອັມ ຫນາື້ 18; ເອັສຈີ ທີເອ໊ ມເອ ເອັສ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າ’, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 1 ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ
ການຄື້າແມູ່ ນຫຍັງ?’; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4 – ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ’ ແລະ 7(2, (3), (4); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.1
72.1. ນອກຈາກນັນ,

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຕົວຢູ່າງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ສະແດງໃຫື້ເຫັນສັນຍາລັກຕູ່ າງໆທີູ່ຢູ່ ໃນຫມວດນີ:ື້

KLAROSEPT
MONT
BLANC
AIR INDIA

Αλφάβητο

GML
1886
No 5
H2NO
Giorgio@Play
24

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

Your flexible friend

[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]

ັ ຍາລັກທີູ່ປະກອບດື້ວຍລາຍເຊັນສູ່ວນບຸ ກຄົນ, ບູ່ ວູ່າ
ສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນຄາສັບຍັງລວມມີສນ
ຈະເປັ ນແບບທີູ່ຂຽນດື້ວຍຕົວຫນັງສືແທື້ຫເື ປັ ນແບບລວດລາຍ. ໂດຍປົ ກກະຕິ ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວ
ແມູ່ ນມີເອກະລັກສະເພາະ.

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ:

[ຕົວຢູ່າງໄດື້ມາຈາກເວັບໄຊຕ໌: http://www.paulsmith.co.uk/uk-en/shop/]

[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]

1.1.1.2

ສັນຍາລັກແບບຮບ5

ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍແບບນີປະກອບມີ
ອົງ ປະກອບໜູ່ ງຫ ືສ ອງອັນ ທີູ່ເປັ ນ ຮ ບຮູ່ າງແບບສອງມິຕ ິ.
ີ ດ
ິ (ສັດ, ດອກໄມ ື້, ແລະອືູ່ນໆ), ບຸ ກຄົນໃນໂລກຄວາມ
ມັນສາມາດເປັ ນຕົວແທນຂອງສິູ່ງທີູ່ມີຊວ
ື້
ິ ຕະນາການຂ ນມາ
ເປັ ນ ຈິງ ຫ ືບຸ ກຄົນ ທີູ່ສົມ ມຸ ດຫ ືຈ ນ
(ຮ ບຄົນ ເຄິູ່ງຄີງ , ກາຕນ, ຕົວ ລະຄອນໃນ

ີ ຕວ
ົ ຕົນໃນໂລກຄວາມເປັ ນ ຈິງຫເື ປັ ນ ສິູ່ງທີູ່ໄດື້ປະດິດຫສ
ື ູ່ ງທີ
ິ ູ່ ໄດື້
ເລືູ່ອງ ແລະອືູ່ນໆ) ແລະວັດຖຸທູ່ ມີ
ື້
ຈິນຕະນາການຂນມາ
(ດວງອາທິດ, ດວງດາວ, ພເຂົາ, ຈານບິນ, ມັງກອນ, ແລະອືູ່ນໆ) ພວກມັນ

ອາດຈະ ປະ ກ ອ ບດື້ວ ຍຮ ບຮູ່ າງ ທີູ່ ເ ປັ ນລ ວດ ລາຍ ອັ ນ ໜື້າ ສົ ນ ໃ ຈ , ແບບບູ່ ມີ ຕ ົ ວ ຕົ ນ ທີູ່ ໄ ດື້
ື້
ື ບຮູ່າງ
ຈິນຕະນາການຂນມາ
ຫເື ປັນແບບຮບຮູ່າງເລຂາຄະນິດ, ອຸ ປະກອນ, ຮບພາບ, ໂລໂກື້, ຫຮ
ູ່ ໄດື້ສາື້ ງຂືນມາໂດຍມີ
ື້
ິ ູ່ ນໆທີ
ື
ແບບສອງມິຕອ
ເຈດຕະນາ.

ື້
ີ ູ່ ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ື ູ່ ມີຄວາມໝາຍໃດໆ
ຮບພາບແບບສືູ່ຄວາມໝາຍແລະຕົວຫນັງສືທູ່ ບ
ຫບ
ື້ ສາມາດຖືວູ່າເປັ ນສັນຍາລັກທີູ່
ື້ ລິໂພກລະດັບກາງໃນປະເທດທີູ່ມີການຂຈົດທະບຽນນັນ
ສາລັບຜບ
ເປັນແບບພາບພົດ ຫເື ປັນອົງປະກອບທີູ່ແບບພາບພົດ.

5

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 4(1); ເຄເຮັຊ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 2(ເອ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຫນ ື້າ 2 ແລະ 29; ໄອດີ
ເບິູ່ງຂກ

ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1; ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 16.1, ຄາຕັດສິນ 753, ເອອາຣ໌ທ.ີ 32, ຄູ່ ມື ທີເອັມ, ຫນາື້ 4; ເອັມ
ວາຍ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 3 ແລະ 10(1); ເອັມເອັມ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 2.ເຈ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ, ເອັສ. 121.1, ລະບຽບການ,
ອາຣ໌. 101(ເຈ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຫນາື້ 18; ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ.2(1) – ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າ’, ຄູ່ ມື ທີເອັມ

ບົດ 1 ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າແມູ່ ນຫຍັງ?’; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4 ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ’ ແລະ 7; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.2.
72.1. ນອກຈາກນັນ,
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສັນ ຍາລັ ກ ແບບພາບພົ ດ ສາມາດມີສ ີ ໜູ່ ງ ຫ ື ຫ າຍສີໄ ດື້ ແຕູ່ ມັນ ກູ່ ຈະບູ່ ມີຄ າສັ ບ , ຕົວ
ຫນັງສ, ຕົວເລກດູ່ຽວ, ກຸູ່ ມຕົວເລກ ຫ ື ຮບພາບສືູ່ຄວາມໝາຍ, ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ:

[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ຍາມາດຣີດ.
[ຕົວຢູ່າງຈາກການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າພາຍໃຕື້ອະນຸສນ

ເບິູ່ງທີູ່ http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf

1.1.1.3

ສັນຍາລັກແບບປະສົມ 6

ື້
ື ລາຍຄາສັບ, ຕົວອັກສອນ, ຕົວ
ເຄືູ່ອງໝາຍປະເພດນີປະກອບມີ
ຢູ່ າງໜື້ອ ຍໜູ່ ງຄ າສັບຫຫ
ື ັນ ຍາລັກ , ຢູ່ າງໜື້ອ ຍມີສ ັນ ຍາລັກ ໜູ່ ງ, ຕົວ ເລກຫ ືອ ົງ ປະກອບທີູ່ບູ່ ແມູ່ ນຄ າສັບ . ອົງ
ເລກ, ຫ ສ
ື້ ບອົງປະກອບຄາສັບ. (ຕົວຢູ່າງ, ຮບດວງຕາເວັນ
ປະກອບທີູ່ເປັ ນ ຕົວເລກອາດຈະຖືກລວມເຂົາກັ
6

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 4(1); ເຄເຮັຊ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 2(ເອ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຫນ ື້າ 2 ແລະ 29; ໄອດີ
ເບິູ່ງຂກ

ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1; ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 16.1, ຄາຕັດສິນ 753, ເອອາຣ໌ທ.ີ 32, ຄູ່ ມື ທີເອັມ, ຫນາື້ 4; ເອັມ
ວາຍ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 3 ແລະ 10(1); ເອັມເອັມ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 2.ເຈ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ, ເອັສ. 121.1, ລະບຽບການ,
ອາຣ໌. 101(ເຈ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຫນາື້ 18; ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1) ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າ’, ຄູ່ ມື ທີເອັມ
ບົດ 1 ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າ ແມູ່ ນຫຍັງ?’; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4 ‘เ’ ແລະ 7(6); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 72.1.
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.2.
ນອກຈາກນັນ,
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື ອ
ື້ ນກັນໃສູ່ສູ່ວນປະກອບຂອງ ຄາ, ຫເື ປັນພືນຫລັ
ແທນທີູ່ຕົວອັກສອນ "o") ແມູ່ ນຕິດກັບຫຊ
ງຫ ື
ກອບ.
ອົງປະກອບທີູ່ບູ່ ມີການປູ່ຽນແປງ (ຄາສັບ, ຕົວເລກ, ແລະອືູ່ນໆ) ອາດຈະຖືກສະແດງເປັ ນ
ື ວ
ົ ລະຄອນພິເສດທີູ່ຫນື້າຮັກ, ແລະສັນຍານອາດຈະມີສ ີ ໜູ່ ງ ຫຫ
ື າຍສີ. ຍົກ
"ມາດຕະຖານ" ຫຕ
ຕົວຢູ່າງ:

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ຍາມາດຣີດ.
[ຕົວຢູ່າງຈາກການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າພາຍໃຕື້ອະນຸສນ
ູ່
ູ່
ເບິງທີ http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]

[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຕົວຢູ່າງຈາກ: https://x1rcorp.com/x1r-home/

ຕົວຢູ່າງຈາກ: https://www.wd40.com/about-us

1.1.2 ສີ7
ີ ນສີດູ່ຽວ (ສີພນຖານ),
ື ື້
ື ະເປັນສີທູ່ ໄດື້
ີ ຈາກການປະສົມຂອງສອງສີຫຫ
ື າຍສີຫໂື ດຍ
ສີທູ່ ເປັ
ຫຈ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້ ຫອ
ື ງົ ປະກອບຫ ຄ
ື ຸນ
ທົູ່ວໄປ, ເຊິງອື້າງວູ່າເປັ ນສິງທີແຍກຕົວເປັ ນເອກະລາດຈາກຮບຮູ່າງ, ຮບເສັນ,
ື້
ູ່ ຕອບສະຫນອງຕາມເງູ່ ອນໄຂ
ື
ລັກສະນະອືູ່ນໆທີູ່ໄດື້ກ ານົດ ໄວື້ໃ ນຮ ບແບບທີູ່ເປັ ນ ໄປໄດື້ ນັນຈະບ
ຂອງຄວາມຈະແຈ ງື້ , ຄວາມຖືກ ຕື້ອ ງແນູ່ ນອນແລະຄວາມສອດຄູ່ ອງທີູ່ຈ າເປັ ນ ສ າລັບ ການກ ານົດ
ຢູ່າງຈະແຈ ື້ງກູ່ ຽວກັບຂອບເຂດຂອງສິູ່ງທີູ່ຈະຈົດທະບຽນ.

7

ື້ ານົດໃນ ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນ ື້າ 18 ແລະ 21; ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1; ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 16.1, ຄາ
ເບິູ່ງຂກ

ຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 17.4 ແລະ 32, ຄູ່ ມື ທີເອັມຫນ ື້າ 4; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ.13; MM ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 2.ເຈ); ພີ
ເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 123.1(ເອລ), ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 101(ເຈ) ແລະ ອາຣ໌. 102(ເອລ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ V ຂ ື້ 5.3 ຫນ ື້າ
28, ແລະ ບົດ XIII ຫນ ື້າ 136; ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1) ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າ’, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 2
‘ເຄືູ່ອງຫມາຍສີ’; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4 – ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ’, ເອັສ. 7(5) ແລະ ເອັສ. 45; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບ
72.1, ຫນັງສືວຽນ 001/2007, ເອັສ. 39.2.ບີ(ໄອ). ນອກຈາກນັນ,
ເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.6, ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ 2, ຂ ື້ 2.4.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ສັນຍາລັກທີູ່ປະກອບດື້ວຍສີດູ່ຽວໂດຍທົູ່ວໄປນັນ
ື້ ຫປ
ື ະກອບດື້ວຍສອງສີຫຫ
ື າຍສີ
ສະນັນ,
ູ່ທີໄດື້ອາື້ ງໄວື້ໃ ນການປະສົມຫ ຮ
ູ່
ູ່
ື້
ູ່
ື ບແບບທີມີຄ ວາມເປັ ນ ໄປໄດື້ນ ນ
ັ ບສາມາດຖືວູ່ າເປັ ນເຄືອງໝາຍ
ສາລັບຈຸດປະສົງໃນການຈົດທະບຽນ. ໃນບັນຫານີ ື້ ໃຫື້ໄປເບິູ່ງຂຍູ່ື້ ອຍ 2.1.3 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ.ື້
ື້ ສີກູ່ ຕື້ອງໄດື້ຖືກການົດໂດຍຮ ບຮູ່ າງ
ັ ການພິຈາລະນາໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍນັນ,
ເພືູ່ອຈະໄດື້ຮບ
ື້ ຂອບທີູ່ໄດື້ຖກ
ື ບຮູ່າງທີູ່ມີເສັນມີ
ື ການົດໄວື້ຢູ່າງຈະແຈ ື້ງ. ການປະສົມຂອງສອງສີ
ສະເພາະໃດໜູ່ ງ ຫຮ
ື້
ື້ ູ່ ມີຂອບທີູ່ແນູ່ ນອນ, ຫໄື ດື້ຖກ
ື້ ນເປັ ນ
ື ການົດໂດຍຮບຮູ່າງຫຮ
ື ບເສັນທີ
ື ລວມເຂົາກັ
ຂນໄປ
ຕື້ອງໄດື້ຖກ
ີ ການົດໄວື້ກູ່ອນ ໃນຮບແບບດຽວກັນແລະເປັ ນໜູ່ ງດຽວ.
ນາສະເໜີທູ່ ໄດື້

ື້ ວ
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ການປະສົມ ສີຂ ອງສີເ ງ ິນ ສີທອງແດງແລະສີດ າ ທີູ່ໄດື້ນ າໄປໃຊື້ຕ າມພືນຜິ
ແລະສັດສູ່ວນຕູ່ າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນສະເພາະໃດໜູ່ ງ (ຖູ່ານໄຟຟື້າແບບເຄມີແລະຖູ່ານໄຟຟື້າທົູ່ວ
ື້
ົ ນ:
ໄປ) ອາດຈະເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຖືກຕື້ອງໃຊື້ການໄດື້ສາລັບຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານັ

ິ ປີ ນ ຫນາື້ 124]
[ຕົວຢູ່າງຈາກຄູ່ ມືສາລັບການກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຂອງປະເທດຟີລບ

1.1.3 ສັນຍາລັກແບບຮບສາມມິຕ8ິ
ິ ມູ່ ນສັນຍາລັກ ທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້ ແລະມີຄວາມສາມາດທີູ່ນາໄປນາສະເຫນີຫ ື
ຮບຮູ່າງສາມມິຕແ
ັ ການແລື້ວ, ຮບຮູ່າງສາມມິຕ ຄ
ິ ວນໄດື້
ສະແດງໄດື້. ຖື້າໃຫື້ຂະຫຍາຍຄວາມອອກໄປອີກ ຕາມຫກ
ູ່
ູ່
ຮັບ ການຍອມຮັບ ເພືອການຈົດ ທະບຽນໃຫື້ເ ປັ ນ ເຄືອງໝາຍ ຖື້າຫາກມັນ ຕອບສະຫນອງກັບ ຂ ື້
ການົດຕູ່ າງໆທີູ່ລະບຸ ໄວື້.

8

ື້ ານົດໃນ ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນ ື້າ 18 ແລະ 19; ເອັລເອ ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 17.5 ແລະ 32, ຄູ່ ມື ທີເອັມ, ຫນ ື້າ
ເບິູ່ງຂກ

19; ເອັມເອັມ; ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ, ເອັສ. 123.1(ເຄ), ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 101(ເຈ) ແລະ ອາຣ໌. 102(ເຄ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຫນ ື້າ 18,
ບົດ XII; ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າ’, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 3 ‘ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຮບຊົງ’;

ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ.4 – “ເຄືູ່ອງໝາຍ’ ແລະ ເອັສ. 7(10); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 72.1 ແລະ 74.2(ເອ). ນອກຈາກ
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.3, ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ 2, ຂ ື້
ນັນ,
2.1
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້ ສັນຍາລັກສາມມິຕໃິ ນຫມວດຫມູ່ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີອາດ
ສາລັບຈຸດປະສົງໃນການຈົດທະບຽນນັນ,
ຈະມີຄວາມໂດດເດັູ່ນ:
•
•
•

ຮບຮູ່າງຂອງອຸ ປະກອນທີູ່ຢູ່ ຕິດ ຫ ື ຕິດກັບຜະລິດຕະພັນ ຫໃື ຊື້ໃນການບລິການທີູ່ຈະເຮັດ
ໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍໂດດເດັູ່ນ;

ື້
ື້
ູ່ ໃນ ຕົວ ຫ ເື ປັ ນ ສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງສິນ ຄື້າ ຫ ື ອຸ ປະກອນເສີມທີູ່ໃຊື້ເ ຂົາໃນ
ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ເຂົາໄປຢ
ການບລິການທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຈະມີຄວາມໂດດເດັູ່ນ;

ື້ ຫູ່ , ການບັນຈຸແລະອືູ່ນໆຂອງສິນຄື້າຫອ
ື ຸ ປະກອນເສີມທີູ່
ຮບຮູ່າງຂອງພາຊະນະ, ການຫຸ ມ
ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການໃຫື້ບລິການທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຈະມີຄວາມໂດດເດັູ່ນ.

1.1.3.1

ຮບຮູ່ າງຂອງອຸ ປະກອນທີູ່ຕິດກັບຜະລິດຕະພັນ

ື້
ອຸ ປະກອນທີູ່ມີຮ ບຮູ່ າງສາມມິຕ ິ ທີູ່ບູ່ ລວມເຂົາໄປເປັ
ນສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງຜະລິດ ຕະພັນ (ໝາຍ
ື້ ຫບ
ື ູ່ ວນໜູ່ ງຂອງຜະລິດຕະພັນນັນ)
ື ູ່ ຢູ່
ຄວາມວູ່າ ມັນບູ່ ແມູ່ ນຮ ບຮູ່າງຂອງຕົວຜະລິດຕະພັນເອງຫສ

ື້ ຫູ່ , ການ
ຕິດກັບຜະລິດຕະພັນ ດັູ່ງກູ່ າວທັນທີ. (ມັນບູ່ ແມູ່ ນພາຊະນະທີູ່ໃຊື້ບ ັນຈຸ, ບູ່ ແມູ່ ນການຫຸ ມ
ບັນຈຸ ໆລໆ), ແຕູ່ ຖືກນ າໄປໃຊື້ເປັ ນອຸ ປະກອນພາຍນອກທີູ່ຍ ດຕິດຫເື ຊືູ່ອມຕູ່ ກັບ ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື
ການບ ລິ ກ ານຢູ່ າງໃດໜູ່ ງ, ອາດຈະຖື ກ ຍອມຮັ ບ ໃຫື້ເ ປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໄດື້ ຖື້າ ຫາກບູ່ ມີ
ື ປະຕິເສດ.
ເຫດຜົນອືູ່ນທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ຖກ
ື ະຄັງຂະຫນາດນື້ອຍເພືູ່ອເອົາໄປຕິດ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ການສື້າງຮບຈາລອງຂອງໂມງດິນ ຊາຍຫລ
ື າງຢູ່ ຕູ່ ໜື້າຮື້ານທີູ່ນາສະເຫນີຜະລິດຕະພັນດັູ່ງກູ່ າວ,
ຢູ່ ຄແກື້ວເບຍ, ເອົາຕິດກັບຖັງແກື້ວໃສູ່ເບຍ, ຫວ
ກູ່ ສາມາດນ າໄປໃຊື້ເ ປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ຖືກ ຕື້ອ ງສ າລັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ເບຍແລະສ າລັບ ການ
ບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນດັູ່ງກູ່ າວ.

ໃນຕົວຢູ່າງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນມ ື້າສີຂາວນື້ອຍໆທີູ່ຫື້ອຍຢູ່ ຂວດທີູ່ບັນຈຸຜະລິດຕະພັນ ທີູ່ເປັນເຄືູ່ອງ
ື້ ູ່ ອສະແດງການການຢັ ງຢື
ື້ ນທາງການຄື້າ:
ໝາຍຍີູ່ຫເພື
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງມາຈາກ: https://www.theliquorbarn.com/white-horse-blended-scotch- 750ml/]

1.1.3.2

ຮບຮູ່ າງທີູ່ຢູ່ ໃນຕົວຫເື ປັນສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງສິນຄື້າ

ຮບຮູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນແມູ່ ນສັນຍາລັກທີູ່ສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້ ແລະສາມາດສະແດງອອກ
ັ ການແລື້ວ, ຮບຮູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນຄວນໄດື້ຮບ
ັ ການຍອມຮັບວູ່ າເປັ ນ
ມາເປັ ນພາບໄດື້. ຕາມຫກ
ູ່
ູ່
ູ່
ເຄືອງໝາຍທີຈົດ ທະບຽນໄດື້. ແຕູ່ ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກ ຕາມ, ມັນ ຍັງ ມີຄ ວາມຈ າເປັ ນ ສ າລັບ ສັນ ຍາລັກ

ື້ ອງປະຕິບດ
ື້ ານົດທີູ່ມີທູ່ ວໄປຕາມປົ
ັ ຕາມຂກ
ົ
ປະເພດນີຕື້
ກກະຕິ ສາລັບການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ານົດທີູ່ເວົາເຖິ
ື້ ງ ລັກສະນະສະເພາະ (ໃຫື້ເບິູ່ງບົດ ທີ 2
ອັນໃດຫນູ່ ງ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ ກູ່ ແມູ່ ນຂກ
ື້ 9
ຂື້າງລຸູ່ ມນີ).

ື້
ັ ື້ ອາດຈະຖືກລວມເຂົາໄປເປັ
ຮບຮູ່າງທີູ່ຈະຈົດ ທະບຽນໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໄດື້ນນ
ນ
ູ່
ູ່
ື າງສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຕົວຢູ່າງ, ຮບຮູ່າງທີມີລກ
ັ ສະນະ
ສູ່ວນໜງໃນຜະລິດຕະພັນນາກັນ ຫບ
ສະເພາະຂອງທູ່ ອນຊັອ ກໂກແລັດ ກູ່ ສາມາດເຮັດ ໜື້າທີູ່ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຢູ່າງໜູ່ ງຂອງຊັອ ກ
ື້ ຖື້າຫາກມັນໄດື້ຖືກຮັບຮວ
ື້
ື້ າເນີດຫທ
ື້
ື້ ູ່ າ ເປັ ນຕົວຊີບອກຂອງຕົ
ື ູ່ ມາທາງການຄື້
ີ
ໂກແລັດນີໄດື້
ນກ
ານັນ
ັ ສະນະສະເພາະທີູ່ພຽງພແລະກູ່ ບູ່ ຕື້ອງໃຫື້ມນ
ັ ເຮັດຫຍັງຕືູ່ມ.
ໄດື້, ເຊິູ່ງມີລກ

ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງການຕັດສິນໃຈຂອງສານສງແຫູ່ ງມາລາຢາ (ມາເລເຊຍ), ທີູ່ເມືອງກົວລາລາເປີ [ພະແນກການຄື້າ], ທີູ່ເປັນ
ບູ່ ອນລິເລີູ່ມຂອງການຮື້ອງຂເລກທີ 224IP-49-12/2015 ໃນຄະດີລະຫວູ່ າງ Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
9

ື້ 33, ເຊິູ່ງໄດື້ມກ
ື້ ນກົດໄວື້ວູ່າ ໃນ
ີ ານຕັງເປັ
ແລະ Pendaftar Cap Dagangan ໃນວັນທີ 15 ເດືອນສິງຫາປີ 2016 ໃນ ຂທີ
ື້ ຮບຮູ່ າງ 3-D ສາມາດເປັນ "ເຄືູ່ອງໝາຍ" ເພືູ່ອຈຸດປະສົງທາງດື້ານກົດໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ບັນດາຮບຮູ່ າງອືູ່ນໆນັນ,
ໄດື້ ໃຫື້ເບິູ່ງທີູ່ເວັບໄຊຕ໌:
http://foongchengleong.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/Kraft-Foods-SchweizHoldings-GmbH-v-Pendaftar-Cap-Dagangan-3d.pdf
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງມາຈາກ: http://www.chocablog.com/reviews/toblerone/]

ັ ຄັດທີູ່ຢູ່ ຕິດຢູ່ ປາກກາ (ຫເື ຄືູ່ອງມືຂຽນແບບອືູ່ນໆ)
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຮບຮູ່າງສະເພາະຂອງເຫກ
ກູ່ ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຂອງເຄືູ່ອງມືສາລັບການຂຽນ:

[ຕົວຢູ່າງມາຈາກ: http://www.penhero.com/PenGallery/Parker/ParkerClassicSpacePen.htm]

1.1.3.3

ື້ ຫູ່ , ການບັນຈຸແລະອືູ່ນໆ
ຮບຮູ່ າງຂອງພາຊະນະ, ການຫຸ ມ

ື ັກສະນະຂອງພາຊະນະບັນຈຸ, ການຫຸ ມ
ື້ ຫູ່ , ການບັນຈຸ ຫກ
ື ານປັ ບສະພາບອືູ່ນໆ
ຮບຮູ່າງຫລ
ື້ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍ "ທີູ່ສາມາດເບິູ່ງເຫັນ ໄດື້ຈະແຈງື້ " ແລະສາມາດ "ສະແດງ
ຂອງຜະລິດ ຕະພັນນັນ
ັ ການແລື້ວ, ຮບຮູ່າງລັກສະນະ ຫກ
ື ານປັ ບສະພາບ
ອອກເປັ ນຮບພາບແບບກຣາຟິ ກ" ໄດື້. ຕາມຫກ
ື້ ຄວນໄດື້ຮບ
ັ ການຍອມຮັບວູ່າໃຫື້ຈດ
ົ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້.
ພາຍນອກຂອງຜະລິດຕະພັນນັນ
ັ ຕອບສະໜອງ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ມັນກູ່ ຍັງມີຄວາມຈາເປັ ນສາລັບສັນຍາລັກນີ ື້ ເພືູ່ອໃຫື້ມນ
ື້ ານົດ ໃນການຈົດ ທະບຽນຕາມແບບປົ ກ ກະຕິ. ໂດຍສະເພາະແລື້ວ , ຮ ບຮູ່ າງນັນຕື້
ື້ ອ ງມີ
ກັບ ຂ ກ
ື າໃຊື້ໄດື້ (ເບິູ່ງບົດທີ 2 ທີູ່ຢູ່ ຂື້າງ
ລັກສະນະສະເພາະແລະບູ່ ຄວນເປັ ນສິູ່ງຫລອກລວງເພືູ່ອຕົບຕາຫນ
ື້
ລຸູ່ ມນີ).
36
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
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(ສະບັບທີສອງ)

ຕົວ ຢູ່ າງ, ຮ ບຮູ່ າງຂອງພາຊະນະບັນ ຈຸແ ລະການປັ ບ ສະພາບຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້
ື າຍໃຕື້ການ
ອາດຈະເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ຖືກຕື້ອງສາລັບສິນຄື້າທີູ່ໄດື້ບ ັນຈຸໄວື້ໃນພາຊະນະຫພ
ປັບສະພາບ:

ິ ປີ ນ, ຫນ ື້າ 118]
[ຕົວຢູ່າງຈາກຄູ່ ມືສາລັບການກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຂອງປະເທດຟີລບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ຍາມາດຣີດ.
[ຕົວຢູ່າງຈາກຄາຮື້ອງ ເລກທີ 1061542 ແລະ 1061835 ຕາມລາດັບທີູ່ຍືູ່ນພາຍໃຕື້ອະນຸສນ
ເບິູ່ງທີູ່ http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf]

ື
ັ ຍາມາດຣີດ
[ຕົວຢູ່າງຈາກຄາຮື້ອງສາກົນ ເລກທີ 9310631 ທີູ່ໄດື້ຍູ່ ນໄວື້
ພາຍໃຕື້ ອະນຸສນ
[ຕົວຢູ່າງຈາກສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປ]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

1.1.4 ສັນຍາລັກແບບເຄືູ່ອນໄຫວ ແລະ ໂຮໂລແກຣມ10
ສັນ ຍາລັກ ແບບເຄືູ່ອນໄຫວແລະໂຮໂລແກຣມນີ ື້ ອາດຈະຖືກ ຈົດ ທະບຽນໃຫື້ເ ປັ ນ ເຄືູ່ອງ
ໝາຍ ໃນຂອບເຂດທີູ່ມັນ "ສາມາດເບິູ່ງເຫັນກັບຕາໄດື້" ແລະສາມາດ "ສະແດງເປັ ນພາບແບບກຣາ
ີ ດື້ວຍ.
ຟິກ" ໄດື້ອກ
ື້ ທີູ່ເປັ ນຄລິບ ວີດ ີ
ເຄືູ່ອງໝາຍແບບເຄືູ່ອນໄຫວ ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວກັບການເຄືູ່ອນໄຫວນັນ
ື້ ູ່ ໃຊື້ເ ພືູ່ອຈ າແນກສິນ ຄື້າຫ ືກ ານບ ລິການໃນແງູ່ ຂອງການສືູ່ສານ ເຊັູ່ນຕົວ ຢູ່ າງວູ່ າ
ື ບເງ ົາສັນທີ
ໂອຫ ຮ
ື ວ
ື້ ຍວິດໂີ ອໃນທີູ່ສາທາລະນະ. ພວກມັນບູ່ ສາມາດນ າເອາໄປຕິດ ກັບ
ການສືູ່ສານດື້ວ ຍການເບິູ່ງຫດ

ຜະລິດ ຕະພັນ ດື້ວ ຍຕົວ ມັນ ເອງ ແຕູ່ ມັນ ສາມາດຖືກ ນ າໄປໃຊື້ເ ພືູ່ອຈ າແນກຜະລິດ ຕະພັນ ທີູ່ເປັ ນ
ິ ອນ ແລະການບ ລິການໃນອຸ ປະກອນແບບພົກພາ: ໂທລະສັບ ມືຖື, ການບ ລິການທີູ່ໃຊື້
ແບບດິຈ ຕ
ອິນເຕີເນັດແລະອືູ່ນ.

ັ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນຕົວຢູ່າງບາງອັນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍແບບການເຄືູ່ອນໄຫວທີູ່
ສິູ່ງທີູ່ຈະນາສະເຫນີດູ່ ງຕ
ັ ຕິດບົດອະທິບາຍໃນຄາຮື້ອງ:
ໄດື້ໄປຈົດທະບຽນຢູ່ ທີູ່ສິງກະໂປໂດຍໄດື້ຄດ

ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໝາຍເລກ. T0501368G, T0501369E ແລະT051370I
ບົດອະທິບາຍເຄືູ່ອງໝາຍ:
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ທີູ່ຈະອະທິບ າຍນີ ື້ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີກ ານເຄືູ່ອນໄຫວເຊິູ່ງປະກອບດື້ວ ຍຮ ບພາບ
ື້ າຍແລະມືຂອງເດັກນື້ອຍເຊິູ່ງປະກົດເປັ ນຮບຕູ່ ເນືູ່ອງ 4 ຮບ ດັູ່ງທີູ່ໄດື້ສະແດງໃນ
ການເຄືູ່ອນໄຫວຂອງມືຜຊ
ື້ ານົດໃນ ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1; ເຄເຮັຊ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 2(ເອ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 3.9,
ເບິູ່ງຂກ
16.1; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 10(1)(ອີ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ ເອັສ. 121.1; ເອັສຈີ ເອຊີທີ ເອັສ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ’ ແລະ
‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າ’, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 1 “ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າແມູ່ ນຫຍັງ” ຫນາື້ 13; ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 72.1. ໃຫື້ເບິູ່ງ
10

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.8 ແລະ 9.10.1 ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ 2, ຂ ື້
ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
2.6 ແລະ 2.8.
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້ າຍແລະມືຂ ອງເດັກນື້ອ ຍຈະປະສານເຂົາຫາ
ຮບແບບຂອງການນາໃຊື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍນີ,ື້ ໃນບູ່ ອນທີູ່ມືຂ ອງຜຊ
ູ່
ື້
ື້
ື້ າຍໄດື້ແຕະແລະ
ກັນໃນຮບພາບທີສະແດງຢູ່ ທັງ ເບືອງຊື້າຍແລະເບືອງຂວາຂອງແຖວເທິງ, ແລະມືຂອງຜຊ
ື້
ຈັບມືຂອງເດັກນື້ອຍຕາມຮບພາບທີູ່ສະແດງຢູ່ ໃນຮບເບືອງຊື້
າຍແລະຂວາຂອງແຖວລຸູ່ ມຕາມລາດັບ.

ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໝາຍເລກ. T111192
ຄາອະທິບາຍເຄືູ່ອງໝາຍ:
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ທີູ່ຈະອະທິບ າຍນີ ື້ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີກ ານເຄືູ່ອນໄຫວເຊິູ່ງປະກອບດື້ວ ຍຮ ບພາບ
ີ ຫວ
ົ ສີດ ສີຟື້າອູ່ ອນ ໂດຍມີຝາຂອງຈັກ ຊັກເຄືູ່ອງທີູ່ມີຝ າເປີ ດ
ການເຄືູ່ອນໄຫວຂອງຂວດສີດ ສະເປຣຍ໌ທູ່ ມີ

ິ ູ່ ຄື້າ ຍຄືປ ະຕ ຈັກ ຊັກ ເຄືູ່ອງເປີ ດ ອອກໂດຍ
ປິ ດ ທາງໜື້າ ປາກົດ ຢູ່ ທີູ່ຕົວ ຂອງຂວດສີດ ໃນບູ່ ອນທີູ່ມີສູ່ ງທີ
ູ່
ູ່
ື້ ູ່ ານທາງປະຕ, ເຊິູ່ງປະກອບດື້ວ ຍ
ອັດຕະໂນມັດ, ມີການປູ່ ອຍນ າື້ ແລະເຄືອງໃຊື້ທກູ່ີ ຽວຂື້ອ ງກັບ ຜື້ານັນຜ

ື້ ດາ, ເສືອໃສູ່
ື້
ີ ື້ ູ່ າ, ໝອນ, ຜື້າເຊັດໂຕສີຟື້າ, ເສືອສີ
ເສືູ່ອນອນສີຂເຖົ
ເຮັດວຽກສີຂາວ, ກະລາວັດ ລາຍຂວາງ,
ູ່
ູ່
ື້
ື້
ໂຊຟາສີນ າຕານ, ໝີສ ີນ າຕານແລະເກີບ ສີຂ າວຄູ່ ໜ ງ ທີໄດື້ທະຍອຍອອກມາຕາມລ າດັບ ທີູ່ໄດື້ການົດ ໄວື້
ື້
ື້
ໂດຍເລີູ່ມຕົນຈາກຮ
ບເບືອງຊື້
າຍທາງເທິງ, ເຄືູ່ອນຍື້າຍຂື້າມແຖວໄປທາງຂວາ, ກັບຄືນລົງໄປທີູ່ແຖວຊື້າຍ
ື້ ດລົງໃນຮບທີູ່ຢູ່ ມຸ ມຂວາທາງລຸູ່ ມ.
ີ ເທືູ່ອໜູ່ ງ, ເຊິູ່ງສິນສຸ
ທາງລຸູ່ ມ, ແລະກູ່ ໄປທາງຂວາມືອກ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປ]
[ຕົວຢູ່າງໄດື້ຈດ

ໂຮໂລແກຣມ ແມູ່ ນສັນຍາລັກແບບໜູ່ ງທີູ່ສະແດງອອກມາເປັ ນຮບພາບທີູ່ໃຫື້ເ ຫັນ ສັນ ຍາ

ື້ ບວູ່າຈະສະແດງໃຫື້ເຫັນໃນມຸ ມໃດຂອງຕົວ ສັນຍາ
ື້
ລັກນັນໃນມຸ
ມມອງແບບສາມມິຕ,ິ ເຊິູ່ງມັນຂືນກັ
ົ ຈິງ , ພວກມັນສະແດງອອກໃນລັກສະນະຮບສັນຍາລັກແບບສອງມິຕ ິ ທີູ່ມີ
ລັກ. ໃນການນາໃຊື້ຕວ
ການເຄືູ່ອນໄຫວ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

1.1.5 ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ຽວກັບ ຕາແຫນູ່ ງ 11
ເຄືູ່ອງໝາຍ “ຕ າແໜູ່ ງ” ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຮ ບຮູ່ າງ, ມີການປະສົມ ປະສານ, ມີສ ີສ ັນ ຫ ື
ິ ູ່ ນ
ີ າໃຊື້ກບ
ັ ສູ່ ວນໃດໜູ່ ງ ຫຕ
ື າແໜູ່ງໃດໜູ່ ງຂອງຜະລິດ ຕະພັນທີູ່ມີເ ຄືູ່ອງໝາຍ
ເປັ ນພາບສາມມິຕທ
ໃຫື້ການຈາແນກ. ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຈະຖືກວາງຢູ່ ທີູ່ຕາແຫນູ່ ງບູ່ອນດຽວຂອງຕົວສິນຄື້າທີູ່ ໃນຂະ
ື້ ບຂະໜາດຂອງສິນຄື້າ.
ື ອ
ີ ດ
ັ ຕາສູ່ວນທີູ່ເຫມາະສົມເພືູ່ອໃຫື້ເຂົາກັ
ໜາດປົ ກກະຕິຫມ

ື້ ງຂເລືູ່ອງຕາແຫນູ່ ງທີູ່
ນັກກວດສອບຈະຕື້ອງຄັດຄື້ານການຍືູ່ນຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນທີູ່ໄດື້ຮອ
ື້
ື້ ູ່ ໃຫື້ປະຕິເສດກັບ ການ
ຕັງໃນຕົ
ວຜະລິດຕະພັນທີູ່ຂໃນຂອບເຂດທີູ່ກວື້າງເກີນໄປແລະພື້ອມກັນນັນກ
ື້ ູ່ ງກູ່ າວ. ທີູ່ຕັງທັ
ື້ ງໝົດ ທີູ່ຢູ່ ຕາມຕົວຜະລິດຕະພັນນັນ
ື້ ທີູ່ຈະມີເຄືູ່ອງໝາຍໄປ
ນາໃຊື້ຕາແຫນູ່ ງທີູ່ຕັງດັ
ຕິດໃສູ່ ກູ່ ແມູ່ ນສາມາດເຮັດໄດື້ ແລະໃນຕົວຈິງແລື້ວ ການລະບຸ ຕາແໜູ່ງຂອງພວກເຂົາເພືູ່ອໃຫື້ເປັ ນ
ື້ ມັນ ຈະໄປແຊກແຊງລົ ບ ກວນການດ າເນີ ນ ທຸ ລະກິ ດ ການຄື້າ ແ ລະ
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ນັ ນ

ື້ ມັນຈາເປັ ນຕື້ອງມີຕາແໜູ່ງທີູ່ແມູ່ ນບູ່ອນທີູ່ຈະຕິດ ເຄືູ່ອງ
ອຸ ດສາຫະກາ ທີູ່ມີຕາມປົ ກກະຕິ. ສະນັນ,
ື້ ອງມີປະໄວື້ຢູ່ ຢູ່າງເສລີ ກູ່ ເພືູ່ອ
ື້ ໂດຍບູ່ ໃຫື້ຖກ
ື ແຊກແຊງລົບກວນ. ຕາແໜູ່ງເຫູ່ ານີ
ົ ຕື້
ໝາຍການຄື້ານັນ
ໃຫື້ໂອກາດແກູ່ ຄູ່ ແຂູ່ງທາງທຸ ລະກິດທັງໝົດໄດື້ນາໃຊື້.

ີ ັນ ຫ ເື ປັ ນ ພາບ
ເຖິງຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຮ ບຮູ່ າງ, ມີການປະສົມ ປະສານ, ມີສສ
ິ ນ
ັ ື້ ອາດຈະຖືກນາໄປຈົດທະບຽນໂດຍມີ ຂຈື້ າກັດ ໃນການຈັດວາງຫໃື ນເລືູ່ອງຂອງທີູ່ຕັງື້
ສາມມິຕນ

ື້ ອ
ື້ ງຂ ໄດື້ຈາກັດຕາແໜູ່ງຂອງສັນຍາລັກໄວື້
ໃນຕົວສິນຄື້າ ຕາມທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ໃນຄາຮື້ອງ ຖື້າຫາກຜຮ
ື້ ູ່ ບູ່ ຄວນເປັ ນສາເຫດ
ື້
ື້ າກັດນີກ
ັ ບູ່ອນໃດໜູ່ ງໂດຍສະເພາະກັບຕົວຜະລິດຕະພັນນັນແລື້
ໃຫື້ກບ
ວ , ຂຈ
ື້ ູ່
ື້ ທີູ່ມີຈດ
ິ ທີູ່ພືນທີ
ຂອງການທີູ່ຈະຖືກ ຄັດ ຄື້ານ. ສັນຍາລັກເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ຸ ປະສົງ ທີູ່ຈະນ າໄປໃຊື້ຕ ດ
ື້ ຕື້ອງຕອບສະໜອງຕາມຂກ
ື້ ານົດທີູ່ຈາເປັ ນສາລັບການຈົດທະບຽນ.
ຂອງຕົວສິນຄື້ານັນ
ື້ ູ່ ທີູ່ຈະນ າໄປຕິດ ໃສູ່ ສິນ ຄື້າ ນັນ
ື້ າກັດ ໃນເລືູ່ອງພືນທີ
ື້
ໂດຍສະເພາະແລື້ວ , ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີຂ ຈ
ື ານບລິການ). ສັນຍາລັກຕື້ອງເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ື້ ກ
ັ
ຕື້ອງມີ ລັກສະນະສະເພາະ ຢູ່າງພຽງພສາລັບສິນຄື້າ (ຫກ
ື້ ົນ ທົູ່ວໄປທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງໃນຖານະທີູ່ເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບົູ່ງບອກແຫູ່ ງກ າເນີດ ຂອງສິນ ຄື້າ ,
ສ າລັບ ຜ ຄ
ື ານຕົກແຕູ່ ງຜະລິດຕະພັນ. ຍິູ່ງໄປກວູ່າ
ແທນທີູ່ຈະເປັ ນພຽງແຕູ່ ອົງປະກອບຂອງການອອກແບບຫກ
ື້ ຄຸ ນລັກສະນະຂອງສັນຍາລັກທີູ່ຕື້ອງການແລະຂຈ
ື້ າກັດເລືູ່ອງຕາແໜູ່ງທີູ່ຕັງື້ ກູ່ ຕື້ອງໃຫື້ມຄ
ີ ວາມ
ນັນ,
ຊັດເຈນຈາກຕົວຢູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍືູ່ນມາ (ເບິູ່ງຂ ື້ 2 ທາງລຸູ່ ມ).

11

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.4 ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ 2, ຂ ື້ 2.2
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

41

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ໄດື້ພບ
ີ ນສີດູ່ຽວ ທີູ່ຖືກນາໄປໃຊື້ສາລັບພາກສູ່ວນໃດໜູ່ ງ (ທີູ່ຕັງ)
ົ
ສີທູ່ ເປັ

ີ
ົ ື້ (ເບິູ່ງຂື້າງລຸູ່ ມ)
ເຫັນວູ່າ ມັນຂາດລັກສະນະສະເພາະໃນກລະນີທູ່ ປາຍຂອງຖົ
ງ ຕີນແມູ່ ນເປັ ນ ສີສ ມ
EUIPO ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນຂອງອຸ ປະກອນດັູ່ງກູ່ າວ ເນືູ່ອງຈາກເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍູ່ ງ,
ໂດຍສະເພາະ, ເຄືູ່ອງໝາຍຈະຖືກຮັບຮໂື້ ດຍ

ື້ ນ
ົ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງວູ່ າເປັ ນການນາສະເໜີຜະລິດຕະພັນໂດຍການພິຈ າລະນາກູ່ ຽວກັບ
ບັນດາຜຄ
ື ວາມທີູ່ມັນເປັ ນປະໂຫຍດໃນການນາໃຊື້. ການໃສູ່ສີທູ່ ປາຍຖົ
ີ
ຄວາມງາມຫຄ
ງຕີນອາດສະແດງເຖິງ

ື້ ໂດຍສະເພາະອານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ຄຸ ນສົມບັດທີູ່ເປັ ນປະໂຫຍດໃນການໃຊື້ຖງົ ຕີນນັນ,
ື້ ແມູ່ ນ
ື້ ົນ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງອາດຈະບູ່ ມີຄ ວາມຄຸ ນ
ື້ ເຄີ ຍ ວູ່ າການໃສູ່ ສີ ທູ່ ີ ປາຍຖົ ງ ຕີ ນ ນັນ
ຊົມ ໃຊື້. ຜ ຄ
ື້ ອຸ ປະກອນດັູ່ງກູ່ າວ ຈູ່ ງບູ່ ມີເ ອກະລັກ
ການສະແດງໃຫື້ເ ຫັນ ເຖິງ ທີູ່ມາຂອງສິນ ຄື້າ . ເພາະສະນັນ,
ິ າເອີຣົບຈືູ່ງໄດື້ຮບ
ັ ຮອງເອົາຄາຕັດສິນດັູ່ງກູ່ າວ12
ສະເພາະ. ສານຍຸ ຕທ

ື້ ກູ່ ຍັງມີຄ າຖາມກູ່ ຽວກັບ ລັກ ສະນະສະເພາະໃນກ ລະນີຂ ອງ Margarete
ນອກຈາກນັນ
Steiff GmbH ແລະ EUIPO (ກ ລະນີ ຂ ອງ "STEIFF") EUIPO ໄດື້ປ ະຕິເ ສດການຈົດ
ທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວກັບ "ຕາແໜູ່ງ" ທີູ່ປະກອບດື້ວຍປຸູ່ ມໂລຫະທີູ່ວາງໄວື້ຢູ່ ໃຈກາງຂອງ

ື້ ູ່ ອູ່ ອນນຸ ມ
ື້ (ເຊັູ່ນ: ຕຸ ກກະຕາໝີ ຫ ື ໝາ) ພົບ ວູ່ າອຸ ປະກອນ (ປຸູ່ ມ
ຫ ຂອງສັດ ທີູ່ເປັ ນ ເຄືູ່ອງຫ ິນທີ
ື້ ນ
ື້ ແມູ່ ນບູ່ ມີຄ ວາມໝາຍ. ຜ ຄ
ື້ ົນ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງຈະບູ່ ຖື ວູ່ າ
ໂລຫະ) ທີູ່ຢູ່ ໃຈກາງຫ ຂອງເຄືູ່ອງຫ ິນນັ

ື້ ກາເນີດທາງການຄື້າ ແຕູ່ ພວກມັນເປັ ນພຽງສູ່ ວນໜູ່
ອຸ ປະກອນດັູ່ງກູ່ າວເປັ ນສັນຍາລັກຂອງແຫູ່ ງຕົນ
ື ກ
ັ ສະນະປະດັບຕົກແຕູ່ ງຂອງອຸ ປະກອນທີູ່ກູ່ າວໄວື້. ປຸູ່ ມ
ງ ຂອງຮບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນຫລ

ື້ ູ່ ອູ່ ອນນ ມ
ື້
ື້
ື້ ນັນແມູ່
ື້
ທີູ່ຕິດ ກັບ ເຄືູ່ ອງຫ ິນທີ
ນຄຸ ນລັກ ສະນະທ າມະດາຂອງສິ ນ ຄື້າ ປະເພດນີ ແລະຜ
ູ່
ູ່
ິ າເອີຣົບສະໜັບສະໜນການຕັດສິນຂອງ
ບລິໂພກຈະບຖືວູ່າມັນເປັ ນເຄືອງໝາຍການຄື້າ. ສານຍຸ ຕທ
EUIPO.13
12

ິ າເອີຣົບ, 15 ມິຖຸນາ 2010 ຄະດີ T-547/08 (“ຖົງຕີນປາຍສີສມ”)
ົ ື້
ການຕັດສິນຂອງສານຍຸ ຕທ
ເບິູ່ງ

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79459&pageIndex=
0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=332038.
13

ິ າເອີຣບ
ົ , ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2014, ຄະດີ T-433/12 (ຄະດີ "STEIFF") ເບິູ່ງ
ການຕັດສິນຂອງສານຍຸ ຕທ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງຈາກ: http://www.steiffbaby.co.uk/wpcontent/uploads//2011/08/My_First_Steiff_Teddy_Bear_664120.jpg and from
http://www.corfebears.co.uk/osp-3593.php

ື້ ນຕົວ ຢູ່ າງບາງອັນ ທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຮ ັບ ການຈົດ ທະບຽນແລື້ວ ດື້ວ ຍຂ ື້
ລຸູ່ ມນີແມູ່
ຈາກັດທີູ່ກູ່ ຽວກັບ "ຕາແໜູ່ງ" ຂອງອົງປະກອບບາງຢູ່າງທີູ່ໂດດເດັູ່ນ:

ສາລັບເຄືູ່ອງນຸູ່ ງແລະເຄືູ່ອງນຸູ່ ງກິລາ
ິ ປິ ນ]
[ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex
=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=330342.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສາລັບດອກໄຟກົມ
[ຈາກການຈົດທະບຽນຂອງ EUIPO CTM ເລກທີ 3799574]

ສາລັບເຄືູ່ອງຈັກແລະພາຫະນະດື້ານກະສິກາ
[ຈາກການຈົດທະບຽນຂອງ EUIPO CTM ເລກທີ 9045907]

1.2

ສັນຍາລັກທີູ່ເບິູ່ງບູ່ ເຫັນ - ຕົວຢູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍ

ຖື້າຫາກກົດໝາຍບູ່ ຈາກັດການຈົດທະບຽນໃຫື້ສະເພາະສັນຍາລັກທີູ່ “ສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້”
ື້ ສັນຍາລັກໃດໆກູ່ ແລື້ວແຕູ່ ທີູ່ສາມາດຮັບຮໄື້ ດື້ໂດຍປະສາດສາຜັດ ຫ ື
ໃຫື້ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້ານັນ
ື້
ື້ (ເຊັູ່ນວູ່າ ການໄດື້ເຫັນ, ໄດື້ຍນ
ື້ ກພືນຖານຂອງມະນຸ
ິ , ໄດື້ກູ່ ນ,
ິ ການສາຜັດແລະລົດ
ຄວາມຮສ
ດນັນ
ັ ການແລື້ວ, ອາດຈະໄດື້ຮ ັບ ການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ; ຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ ໃນ
ຊາດ), ຕາມຫກ
ື້ ໃຫື້ຈດ
ີ
ົ ທະບຽນໄດື້ ກູ່ ຕູ່ ເມືູ່ອວູ່າສັນ ຍາລັກ
ກລະນີທູ່ ຍອມຮັ
ບເອົາສັນຍາລັກທີູ່ບູ່ ສາມາດເບິູ່ງເຫັນນັນ
ື້
ີ ຢູ່ ທົູ່ວ
ນັນສາມາດສະແດງໃຫື້
ເຫັນ ໄດື້ຢູ່າງເຫມາະສົມດື້ວຍການນ າໃຊື້ຮ ບແບບຫເື ຕັກໂນໂລຢີ ທູ່ ມີ
ໄປ.

ື້ ບູ່ ສາມາດທົດ ແທນໄດື້ໂ ດຍຄ າອະ ທິບ າຍທີູ່ເປັ ນ ລາຍລັ ກ
ຕົວ ຢູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັນ
ື້ ໃນ
ື້ ອ
ື້ ງຂ ອາດຈະໃຫື້ຄ າອະທິບ າຍກູ່ ຽວກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ.
ອັກສອນ. ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ຜ ຮ
ກລະນີນ,ີ ື້ ຄາອະທິບາຍຕື້ອງສອດຄູ່ອງກັບຕົວຢູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍ.

ື້ ານົດ ຢູ່ າງເປັ ນທາງການສ າລັບ
ເຖິງແມູ່ ນການນ າສະເໜີ ຫ ື ຕົວຢູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍຈະແມູ່ ນຂ ກ
ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍໃດໜູ່ ງ, ລວມທັງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ສັງເກດເຫັນໄດື້, ໃນກລະນີທູ່ ີສັນ ຍາ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້ ການຕັດສິນ
ລັກນັນື້ ບູ່ ສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້, ຕົວຢູ່າງຂອງສັນຍາລັກນັນແມູ່
ນ ສິູ່ງທີູ່ຈາເປັ ນ. ສະນັນ,
ື້ ຈະມີຜ ົນ
ື ະຕິເ ສດການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີສ ັນ ຍາລັກທີູ່ບູ່ ເຫັນ ນັນ
ໃຈທີູ່ຈະອະນຸ ຍ າດຫ ປ
ຈາກຕົວຢູ່າງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ.

14

ື້ ການຈົດ
ຖື້າ ຫາກສັ ນ ຍາລັ ກ ບູ່ ສາມາດສະແດງອອກໃນລັ ກ ສະນະທີູ່ ໜື້າ ພ ໃຈໄດື້ນ ັນ,
ື້
ັ ຕາມກົດລະບຽບຂອງຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂ ທີູ່
ທະບຽນຂອງສັນຍາລັກນັນຈະຕື້
ອງຖືກປະຕິເສດ. ການປະຕິບດ
ື
ການົດເງູ່ ອນໄຂສ
າລັບ "ຕົວຢູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍ" ນັນື້ ກູ່ ແມູ່ ນສິູ່ງທີູ່ຈາເປັ ນ.

ື້ ຄວນມີ ຄວາມຈະແຈ ື້ງ, ແນູ່ ນອນ
ົ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ຕົວຢູ່າງສັນຍາລັກທີູ່ຂໃຫື້ຈດ

ື້
ື້ ງໄດື້ງູ່າຍ, ເຂົາໃຈໄດື້
ື້
, ມີເນືອໃນຂອງຕົ
ວເອງ, ສາມາດເຂົາເຖິ
ງູ່າຍ, ທົນທານແລະຢູ່າງມີຈດ
ຸ ປະສົງ.15
ື້ ຄວນມີຄ ວາມຫມັນຄົ
ື້ ງ ບູ່ ສັບສົນ ທີູ່ອາດຈະປູ່ ຽນແປງໄປຕາມ
ີ ານທີູ່ໃຊື້ໃນການສະແດງນັນ
ວິທກ
ື ານຕີຄວາມໝາຍໃນຫລາຍວິທກ
ີ ານທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນ ໄປ, ຈະບູ່ ໃຫື້ມກ
ີ ານອອກແບບ
ການເວລາຫກ
ເຄືູ່ອງໝາຍແບບເປັ ນ ກາງແລະແບບບູ່ ຍຸ ດຕິທາ. ຄວາມບູ່ ແນູ່ ນອນນີ ື້ ຈະສື້າງຄວາມບູ່ ແນູ່ ນອນໃນ
ື້ ສາລັບເຈົາຂອງເຄື
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າແລະຄູ່ ແຂູ່ງນາ.
ື້
ດື້ານກົດໝາຍໃຫື້ເກີດຂນ

ື້ ຮ ັບ ການຍອມຮັບ , ຮ ບກຣາຟິ ກ ຫ ືກ ານສະແດງອືູ່ນໆຂອງສັນ ຍາລັກ ນັນ
ື້
ເພືູ່ອໃຫື້ສູ່ ິງນີໄດື້
ື້
ຕື້ອງມີຄວາມຊັດເຈນພຽງພເພືູ່ອທີູ່ຈະ ເຂົາໃຈໄດື້
ຢູ່າງເຕັມທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ຄຸ ນ ສົມບັດ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ
ແລະຂອບເຂດຂອງສິູ່ງທີູ່ຕື້ອ ງອື້າງສິດ ແລະຕື້ອ ງການປົ ກ ປື້ອ ງໂດຍການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ.

ື້ ກູ່ ຕື້ອງຊູ່ອຍໃຫື້ຜ ກ
ື້ ູ່ ມີອານາດສາມາດແລະຄົນ ທົູ່ວ
ື້ ວດສອບລວມທັງອົງ ການຈັດ ຕັງທີ
ຕົວຢູ່າງນັນ
ໄປສາມາດຕັດ ສິນ ໄດື້ຢູ່ າງຈະແຈ ງື້ ແລະຊັດ ເຈນວູ່ າ ມັນ ແມູ່ ນຕົວ ຢູ່ າງທີູ່ກວມເອົາ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ຕື້ອງການຈົດທະບຽນ.16
ື້ ູ່ ຈະແຈ ື້ງທີູ່ຈະກວມລວມ
ໜື້າທີູ່ຂອງຕົວຢູ່າງແມູ່ ນການການົດເຄືູ່ອງໝາຍເພືູ່ອການົດຫົວຂທີ
ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4(1); ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າ’, ຄູ່ ມື
ເບິູ່ງຂກ
ົ , ພາກ ບີ,
ທີເອັມ ບົດ1 ‘ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແມູ່ ນຫຍັງ’, ຫນ ື້າ 11. ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9, ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ 2, ຂ ື້ 1.3.
15
ື້ ນວູ່ າ:
ກູ່ ຽວກັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ມາດຕາ 3(1) ຂອງ EUTMIR ໄດື້ໃຫື້ຂມ
ູ່
ີ ຢູ່ ທົູ່ວໄປ
1.
ເຄືອງໝາຍການຄື້າຈະຕື້ອງສະແດງອອກໃນຮບແບບທີູ່ເໝາະສົມໂດຍການນາໃຊື້ເຕັກໂນໂລຢີ ທູ່ ມີ

ື້ ນມາໃໝູ່ ໃນການຈົດທະບຽນດື້ວຍຮບແບບທີູ່ຊັດເຈນ, ແນູ່ ນອນ, ມີ
ື ະຫລິດຂືນຄື
ຕາບໃດທີູ່ມັນສາມາດເຮັດຫຜ
ື້
ື້
ື້
ື້
ເນືອໃນ, ສາມາດເຂົາເຖິງໄດື້ງູ່າຍ, ເປັນທີູ່ເຂົາໃຈ,
ທົນທານແລະມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືູ່ອໃຫື້ຫນູ່ ວຍງານແລະປະຊາຊົນຄົນ
ື້ ຄອງທີູ່ໄດື້ຕອບສະໜອງໃຫື້ແກູ່ ເຈົາື້
ທົູ່ວໄປສາມາດພິຈາລະນາດື້ວຍຄວາມຈະແຈ ື້ງແລະແນູ່ ນອນກູ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ຂອງກາມະສິດ

16

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9, ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ 2, ຂ ື້ 1.3
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ຕື້ອ ງເປັ ນ ແບບຖາວອນ ແລະ ມີຈ ຸດ ປະສົງ ເພືູ່ອໃຫື້ສ າມາດ
ື້ ນນີກ
ເອົາທັງ ການຈົດ ທະບຽນ. ຂ ມ
ການົດຂອບເຂດການຈົດທະບຽນສາມາດໄດື້ຢູ່າງແນູ່ ນອນໃນອະນາຄົດ ໃນໄລຍະເວລາຂອງການ
ຈົດທະບຽນ.
ື້ ມັນຈະຕື້ອງຖືກສະແດງອອກແລະ
ີ ການສະແດງຮບພາບແບບກຣາຟິ ກນັນ,
ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ື້ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ ຕົວຢູ່າງຕື້ອ ງໄດື້ເ ຮັດ
ນາສະເຫນີໃ ຫື້ເ ບິູ່ງເຫັນ ໄດື້ໃ ນ ແບບຮ ບພາບສອງມິຕ .ິ ນີກ
ື້ ຂອບ ແລະອືູ່ນໆໃສູ່ໃນ
ົ ອັກສອນພິມ ຫ ື ພິມອອກໄດື້ ຫ,ື ຮບພາບ, ຮບທີູ່ມີເສັນມີ
ໂດຍໃຫື້ໃຊື້ຕວ
ເຈ ື້ຍຫໃື ນຮບແບບທີູ່ພິມອອກໃສູ່ໃນເຈ ື້ຍໄດື້.
ື້ ບ ລັກ ສະນະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະຄວາມ
ື້ ແມູ່ ນຂືນກັ
ີ ຈ ງິ ນັນ
ຕົວ ຢູ່ າງຫ ືນ າສະເຫນີທູ່ ແທື້
ື້ ນໃຊື້ເພືູ່ອຕັດສິນໃຈວູ່າ ການເປັ ນຕົວແທນນັນ
ື້
ື້ ກທີູ່ຈະຮັບຮເື້ ຄືູ່ອງໝາຍ. ກົດລະບຽບຕູ່ ໄປນີແມູ່
ຮສ
ື້ ນແບບທີູ່ເບິູ່ງບູ່ ເຫັນ ເຊັູ່ນສັນຍາລັກ
ື ູ່ ແລະຄວນຍອມຮັບວູ່າ ສັນຍາລັກນັນເປັ
ແມູ່ ນພຽງພແລື້ວຫບ
ື້ ວ
ື້ ຍສຽງ, ກິູ່ນ, ລົດຊາດ ແລະ ການສາຜັດຈັບຕື້ອງ.
ທີູ່ຕື້ອງຮັບຮດ

1.2.1 ສັນຍາລັກທີູ່ຮັບຮດື້ ວື້ ຍການໄດື້ຍນິ
ຖື້າສັນ ຍາລັກ ດັູ່ງກູ່ າວປະກອບດື້ວ ຍທ ານອງສຽງ, ສຽງກະດິູ່ງ, ສຽງທີູ່ມີໂ ທນສຽງຕູ່ າງໆ,
ສຽງເພງ,ຫ ື ສຽງດົນ ຕີອູ່ ືນໆທີູ່ສາມາດສະແດງອອກຢູ່ າງຈະແຈ ງື້ ແລະແນູ່ ນອນໂດຍໃຊື້ໂ ນດເພງ
ັ ື້
ເຄືູ່ອງດົນຕີນນໄດື້
, ກູ່ ຈະຕື້ອງສົູ່ງສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວໄປກັບຄາຮື້ອງ ແລະມັນກູ່ ຖືວູ່າພຽງພແລື້ວທີູ່ຈະ
ື້ ານົດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ.17
ັ ໄດື້ຕາມຂກ
ໃຫື້ປະຕິບດ

ຖື້າ ຫາກສັນ ຍາລັກ ປະກອບດື້ວ ຍສຽງທີູ່ບູ່ ແມູ່ ນສຽງດົ ນ ຕີຫ ືສ ຽງລົບ ກວນ ທີູ່ບູ່ ສາມາດ
ັ ອະນຸຍ າດໃຫື້
ສະແດງອອກຢູ່າງຈະແຈ ື້ງແລະບູ່ ຖືກຕື້ອງກັບໂນດເພງ ແລະສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວໄດື້ຮບ
ົ ໝາຍແລື້ວ, ຜກ
ື້ ວດສອບກູ່ ອາດຈະຮຽກຮື້ອງໃຫື້ມກ
ີ ານສະແດງຮ ບພາບ
ຈົດທະບຽນພາຍໃຕື້ກດ
ແບບກຣາຟິ ກ ທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍ sonogram

18

, sonograph

19

ຫ ື oscillogram

20

ພື້ອມ

ື້ ານົດໃນ ໄອດີ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1; ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1), ຄູ່ ມື ທີເອັມບົດ 1 ’ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແມູ່ ນຫຍັງ
ເບິູ່ງຂກ
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາ
‘, ຫນ ື້າ 11; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 4 ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ’ ແລະ ເອັສ. 7(11). ນອກຈາກນັນ,
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.7, ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ 2, ຂ ື້ 2.5.
ຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
17

18

ູ່ ສະແດງໃຫື້ເຫັນການກະຈາຍພະລັງງານໃນຄວາມຖີູ່ທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນ. ເບິູ່ງທີູ່
ື້
"sonogram" ແມູ່ ນເສັນສະແດງຂອງສຽງທີ

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonogram?q=sonogram
19
"sonograph" ແມູ່ ນການສະແດງກຣາຟິກຂອງຄວາມຖີູ່ຂອງສູ່ ວນປະກອບຂອງສຽງ. ເບິູ່ງທີູ່
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonography?q=sonograph#sonography
6
20
ູ່
ື້
ູ່
ູ່
ູ່
"oscillogram" ແມູ່ ນການບັນທກທີສື້າງຂນໂດຍເຄືອງ oscilloscope, ທີເປັນອຸ ປະກອນສາ ລັບການບັນທກການສັນໄກວ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ດື້ວຍໄຟລ໌ສຽງເອເລັກໂຕຣນິກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ (ໄຟລ໌ການບັນທກສຽງໃນຮບແບບ MP3) ທີູ່ສົູ່ງໂດຍ
ການຍືູ່ນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫ ື ໃນຮບແບບເອເລັກໂຕຣນິກທີູ່ເປັ ນມາດຕະຖານ.21

ື້ ບູ່ ຄວນຖືວູ່ າມັນເປັ ນ ການສະແດງຮ ບກຣາ
ຕົວຢູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍ ສຽງ ໃນຮບແບບອືູ່ນໆນັນ
ື ຽງລົບກວນ, ຫ ື
ຟິກທີູ່ຈະແຈ ື້ງພຽງພແລື້ວ. ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ, ການຂຽນຄາອະທິບາຍກູ່ ຽວກັບສຽງຫສ
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ຄາອະທິບາຍທີໃຊື້ຄາສັບເພືອລຽນແບບສຽງ (onomatopoeia) ຈະບເປັ ນທີຍອມຮັບໄດື້. ດື້ວຍ
ື້ ລື້ວນແຕູ່ ສາມາດຕີຄ ວາມໝາຍໄດື້ຂ ອງ
ເຫດວູ່າ ຄາອະທິບ າຍຕູ່ າງໆທີູ່ເປັ ນ ລາຍລັກອັກສອນນັນ
ື້
ື້ ນ
ສຽງນັນໄປໄດື້
ຫລາຍແບບແລະຫລາຍຂອບເຂດທີູ່ຕູ່ າງກັນແລະບຸ ກຄົນ ທີູ່ຕູ່ າງກັນ ອີກ , ສະນັນມັ
ື້ ໃຫື້ອອກມາໄດື້ຢູ່າງຈະແຈ ື້ງແລະຖືກຕື້ອງ.22
ຈູ່ ງບູ່ ສາມາດທີູ່ຈະສະແດງກູ່ ຽວກັບສຽງນັນ

1.2.2 ສັນຍາລັກທີູ່ຮັບຮໄື້ ດື້ດວື້ ຍກິູ່ນ
ື້ (ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວກັບກິູ່ນ ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍກິູ່ນ) ບູ່ ສາມາດ
ື້ ຍກິູ່ນນັນ
ສັນຍາລັກທີູ່ຮັບຮໄື້ ດື້ດວ
ື້ ງງູ່ າຍ,
ັ ເຈນ, ທີູ່ເຂົາເຖິ
ສະແດງໃຫື້ເຫັນເປັ ນຮບພາບແບບກຣາຟິ ກຫໃື ນລັກສະນະທີູ່ໃຫື້ເຫັນໄດື້ຊດ
ື້
ທີູ່ເຂົາໃຈງູ່
າຍ, ທົນທານແລະມີຈດ
ຸ ປະສົງເປົ ື້າໝາຍ.

ີ
ີ ດ ໃຫື້ມ ີກູ່ ນຫ
ິ ື
ສດທາງເຄມີທູ່ ຂຽນເປັ
ນ ລາຍລັກ ອັກ ສອນທີູ່ບົູ່ງບອກເຖິງ ຕົວ ສານເຄມີທູ່ ເຮັ
ູ່ກິນສະເພາະໃດໜູ່ ງນັນ
ື້ ແມູ່ ນຈະບູ່ ສາມາດເຮັດໃຫື້ນກ
ັ ກວດສອບຫບ
ື ຸ ກຄົນທີທສ
ີ າມສາມາດການົດ
ື້
ື້ ງໄດື້ງູ່າຍ” ເນືູ່ອງຈາກມັນເປັ ນສານເຄມີທູ່ ມັ
ີ ນ ຕື້ອ ງ
ກິູ່ນນັນໄດື້
ເລີຍ. ເນືູ່ອງຈາກມັນຂາດການ“ເຂົາເຖິ
ີ ານການປຽບທຽບ.
ຖືກຜະລິດອອກມາທຸ ກໆຄັງື້ ເມືູ່ອຕື້ອງການໃຫື້ມກ

ື້ ບູ່ ແມູ່ ນຕົວຢູ່ າງທີູ່ໃຫື້ເຫັນ ເປັ ນ
ີ ດໃຫື້ເກິດ ມີກູ່ ນນັ
ິ ນ
ຕົວຢູ່າງທາງກາຍະພາບຂອງວັດ ຖຸທູ່ ເຮັ
ື້ ງແລະທົນ ທານ. ສານັກງານເຄືູ່ອງໝ
ຮບພາບແບບ "ກຣາຟິ ກ" ແລະໂດຍທົູ່ວໄປແລື້ວມັນບູ່ ໝັນຄົ
ື້ ູ່ ມີເ ຄືູ່ອງມືແ ລະຄວາມພື້ອ ມໃນການຮັບ ເອົາແລະຈັດ ເກັບ ຮັກ ສາຕົວ ຢູ່ າງຫ ືວ ັດ ຖຸ
າຍການຄື້າ ນັນບ
ື້ ູ່ ອມັນເປັ ນ ການຂາດການເຂົາເຖິ
ື້ ງເຄືູ່ອງໝາຍແບບນີ ື້ ກູ່ ຖືວູ່າເປັ ນອຸ ປະສັກເຊັູ່ນ
ດັູ່ງກູ່ າວ, ສະນັນເມື
ກັນ.

(oscillations) ຂອງຄວາມຖີູ່ ໂດຍສະເພາະຂອງກະແສໄຟຟື້າ. ເບິູ່ງ
ທີູ່http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oscillograph?q=oscillograph

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.7, ແລະ ຫມວດ 4,
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ື້
ຂ 2.5.
21

ເບິູ່ງ ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 1 “ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າແມູ່ ນຫຍັງ”, ຫນ ື້າ 11. ແລະ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບ
ສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.5. ແລະ ຫມວດ 4, ຂ ື້ 2.5.
22

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຄາອະທິບ າຍທີູ່ເປັ ນ ລາຍລັກອັກ ສອນທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ກິູ່ນບູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັ ນ ຕົວ ຢູ່ າງຂອງກິູ່ນໄດື້
ື້
ື້
ີ ານຕີຄວາມໝາຍແບບສູ່ວນບຸ ກຄົນທີູ່ຕູ່ າງກັນແລະດັູ່ງນັນ
ເພາະວູ່າຄາອະທິບາຍແບບນີຈະພາໃຫື້
ມກ
ມັນຈິູ່ງບູ່ ສາມາດຊູ່ວຍສະແດງເຖິງກິູ່ນໄດື້ຢູ່າງຊັດເຈນແລະຖືກຕື້ອງ.

ັ ນີ,ື້ ບູ່ ມີທນ
ັ ມີການຈັດໝວດຂອງກິູ່ນທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ການຍອມຮັບຈາກສາກົນ ທີູ່
ມາຮອດປະຈຸບນ

ຈະສາມາດນາໄປໃຊື້ເພືູ່ອຈຸດປະສົງການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ23

ື້ ນັກກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຄວນປະຕິເ ສດທີູ່
ດື້ວຍເຫດຜົນ ທີູ່ກູ່ າວມາຂື້າງເທິງ ນັນ,
ຈະຍອມຮັ ບ ຫ ືດ າເນີນ ການກັບ ຄ າ ຮື້ອ ງຂ ການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໃດໆກູ່ ຕາມທີູ່
ື້ ວ
ື້ ຍກິູ່ນ.
ໃຫື້ການຮັບຮດ

1.2.3 ສັນຍາລັກທີູ່ຮັບຮໄື້ ດື້ດວື້ ຍລົດຊາດ
ື້ ຍລົດຊາດ (ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວກັບລົດຊາດ ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍລົດ ຊາດ)
ສັນຍາລັກທີູ່ຮັບຮໄື້ ດື້ດວ
ັ ເຈນ, ທີູ່ເຂົາື້
ບູ່ ສາມາດສະແດງໃຫື້ເຫັນເປັ ນຮບພາບແບບກຣາຟິ ກຫໃື ນລັກສະນະທີູ່ໃຫື້ເຫັນໄດື້ຊດ
ື້
ເຖິງງູ່ າຍ, ທີູ່ເຂົາໃຈງູ່
າຍ, ທົນທານແລະມີຈດ
ຸ ປະສົງເປົ ື້າໝາຍ.
ການຄັດຄື້ານອັນດຽວກັນທີູ່ໄດື້ກູ່າວໄວື້ໃນຂຍູ່ື້ ອຍ 1.2.2 ຂື້າງເທິງກູ່ ຽວກັບສັນຍາລັກ ທີູ່ຮັບ

ື້
ື້ ຍ ກິູ່ນ ຄວນຈະຖືກຍົກຂນມາທຽບໃສ
ູ່ ສັນຍາລັກທີູ່ຮັບຮລ
ື້ ດ
ົ ຊາດ.24
ຮໄື້ ດື້ດວ

ື າເນີນການກັບຄາຮື້ອງຂ
ນັກກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຄວນປະຕິເສດທີູ່ຈະຍອມຮັບຫດ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້ ວ
ື້ ຍລົດຊາດ.
ການຈົດທະບຽນເຄືອງໝາຍການຄື້າໃດໆກຕາມທີໃຫື້ການຮັບຮດ

1.2.4 ສັນຍາລັກທີູ່ຮັບຮໄື້ ດື້ດວື້ ຍສາຜັດ
ສັນຍາລັກ ທີູ່ສາມາດຮັບ ຮ ໄື້ ດື້ໂ ດຍການສ າຜັດ (ເຄືູ່ອງໝາຍສ າຜັດ ) ສາມາດຖືກ ນ າໄປໃຊື້
ເພືູ່ອຈ າແນກຜະລິດ ຕະພັນ ແລະການບ ລິກ ານທີູ່ສະເໜີ ໃ ຫື້ແ ກູ່ ກັບ ຄົນ ພິກ ານທາງສາຍຕາໂດຍ
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປໄດື້.
ສະເພາະ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າມັນສາມາດຖືກສົູ່ງໄປຫາຜບ

ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມື ເອັສຈີທເີ ອັມ ບົດ 1 “ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າແມູ່ ນຫຍັງ?”, ຫນ ື້າ 12; ແລະ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.11, ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ 2, ຂ ື້ 2.9.2.
23

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.11.2, ແລະ ຫມວດ 4, ບົດ
ເບິູ່ງຕົວຢູ່າງ, ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ື້
2, ຂ 2.9.3.
24
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ເຄືູ່ ອງໝາຍສ າຜັ ດ ອາດຈະສະແດງເປັ ນ ຮ ບພາບແບບກຣາຟິ ກ ໃນຂອບເຂດທີູ່ ມີ ຄຸ ນ
ື ພັກເກດຈ໌ໃ ດໜູ່ ງ, ຫວ
ື ດ
ັ ຖຸ ທີູ່ໃຊື້
ລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ສະເພາະໃດໜູ່ ງຫແ
ໃນການພົວພັນກັບການບລິການທີູ່ໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ.
ື້ ານົດ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ "3ມິຕ"ິ ຈະນາໄປໃຊື້ກບ
ື
ັ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ເງູ່ ອນໄຂແລະຂ
ກ
ື້
ື້ ຍັງຕື້ອງໄດື້ມກ
ົ ໂດຍການອະນຸ
ີ ານກວດກາເບິູ່ງເງູ່ ອນໄຂ
ື
ສາຜັດເຫູ່ ານີ
ໂລມໃຫື້ໃ ຊື້. ນອກຈາກນັນ,
ີ ກ
ັ ສະນະສະເພາະແລະການນາໃຊື້ອກ
ີ .
ທົູ່ວໄປຂອງການເຮັດໃຫື້ມລ
ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ໃນກລະນີທູ່ ີເຄືູ່ອງໝາຍສ າຜັດ ບູ່ ສາມາດສະແດງອອກເປັ ນ ຮ ບພາບ
ື້
ື້ ງ ງູ່ າຍ, ສາມາດ
ແບບກຣາຟິ ກ ໄດື້ຢູ່ າງຈະແຈ ງື້ , ແນູ່ ນອນ, ມີເນືອໃນຂອງຕົ
ວ ເອງ, ສາມາດເຂົາເຖິ
ື້
ເຂົາໃຈ,
ທົນທານແລະມີຈ ຸດ ປະສົງ , ນັກກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ກູ່ ຄວນປະຕິເ ສດທີູ່ຈະບູ່
ື າເນິນການກັບຄາຮື້ອງຂການຈົດທະບຽນໃດໆສາລັບສັນຍາລັກແບບນີ.ື້ 25
ຍອມຮັບຫດ

ື້ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.11.3, ແລະຫມວດ
ສາລັບຫົວຂນີ
4, ບົດ 2, ຂ ື້ 2.9.4.
25
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.

ລັກສະນະສະເພາະ

ື້
ເງ ືອນໄຂພືນຖານສ
າລັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຈະຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແມູ່ ນມັນ ຕື້ອງ
ັ ສະນະສະເພາະໃນຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການທີູ່ຈະນາໄປໃຊື້ເພືູ່ອຈຸດປະສົງທາງການຄື້າ. ນີ ື້
ມີລກ
ກູ່ ໝາຍຄວາມວູ່າສັນ ຍາລັກຈະຕື້ອງສາມາດ ຈາແນກ ສິນຄື້າແລະການບ ລິການໄດື້ໃ ນໄລຍະເວລາ
ການຄື້າ.26
ລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍສາລັບ ຈຸດ ປະສົງ ຂອງການຈົດທະບຽນເພືູ່ອເປັ ນ ເຄືູ່ອງ
ື້
ື້ ຈະຕື້ອ ງຖືກ ກ ານົດ ບົນ ພືນຖານແລື້
ໝາຍນັນ
ວ ແຕູ່ ກ ລະນີໄ ປ ໂດຍຄ ານ ງເຖິງ ສິນ ຄື້າ ແລະການ

ື້
ບ ລິ ກ ານສະເພາະທີູ່ ຈະໃຊື້ເ ຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວແລະໃນການຂ ຈົດ ທະບຽນ. ພື້ອ ມກັ ນ ນັ ນ,
ັ ການພິຈາລະນາໂດຍໃຫື້ຄານງເຖິງຄວາມຮັບຮຂ
ື້ ອງເຄືູ່ອງໝາຍໂດຍ
ລັກສະນະສະເພາະຕື້ອງໄດື້ຮບ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນພາກສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງຜຄ
ື້ ການ
ື້ ນ
ົ ທົູ່ວໄປ ທີູ່ຈະກູ່ າວເຖິງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ,
ື້ ນ
ົ ເຫູ່ ານັ
ົ ນ.
ຜຄ
ື້ ອ ງໄດື້ເ ຮັດ ສ າລັບ ການນ າໃຊື້ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ແຕູ່ ລະລາຍການແລື້ວ ແຕູ່ ລະ
ປະເມີນ ຜົນ ນີຕື້
ກລະນີ.27
ັ ສະນະ
ສາລັບຈຸດປະສົງໃນການຈົດທະບຽນໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ, ການທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍບູ່ ມີລກ
ສະເພາະ ອາດຈະເປັ ນຜົນມາຈາກ:
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປ
(i) ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າ ຄຸ ນລັກສະນະທີູ່ມີສູ່ວນປະກອບຂອງສັນຍາລັກເຮັດໃຫື້ຜບ
ື້
ບູ່ ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ຫເື ບິູ່ງບູ່ ເຫັນ ໃນເມືູ່ອໄດື້ຖືກນ າມາໃຊື້ເ ປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ , ຫ ື
ື້
ື້ ມີເປົ ື້າໝາຍ
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປຈະບູ່ ເຂົາໃຈຫ
ື ູ່ ຮັບຮສ
ື້ ນ
ັ ຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວນັນ
ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າຜບ
ບ
ເພືູ່ອໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ ຫ ື

(ii) ຄວາມສາພັນລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍແລະສິນຄື້າ ຫ ື ການບລິການສະເພາະທີູ່ນາໃຊື້ໃ ນການ
ຄື້າຫໃື ນແງູ່ ທາງກົດໝາຍ, ສັງຄົມ ຫ ື ເສດຖະກິດທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍຈະຖືກນາໄປໃຊື້.

26

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 6(1)(ບີ); ເຄເຮັຊ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ເອ); ໄອດີ ທີເອ໊ ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 20.
ເບິູ່ງຂກ

ອີ; ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 23.1, ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 39; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 10(2A); ເອັມເອັມ ທີ
ເອ໊ມເອັລ ເອັສ.2.ເຄ), 13.ເອ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ ເອັສ. 121.1; ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ
ການຄື້າ’, 7(1)(ເອ); ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 6(1) ແລະ 7; ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 72.2 ແລະ 74. ພື້ອມກັນນັນ,
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3.
ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
27
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 1.
ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.1

ື້
ື ູ່ ຖືວູ່າເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ເຂົາໃຈຫ
ບ

ື້ າກຜ ຄ
ື້ ົນ ທົູ່ວໄປທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງຫ ືທູ່ ີບູ່ ໄດື້ຮ ັ ບ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮ ັບ ການຍອມຮັບ ຫ ືຮ ັບ ຮ ຈ
ື້
ື້
ື້ ລິໂພກວູ່າ ມັນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຊີບອກເຖິ
ຄວາມເຂົາໃຈຈາກຜ
ບ
ງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າ ອາດຈະ
ັ ການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ.
ບູ່ ໄດື້ຮບ

ື້ ສັນຍາລັກ ທີູ່ວູ່ານີ,ື້ ຕື້ອງໄດື້ໃຫື້ຖືກລະບຸ ວູ່າມັນແມູ່ ນຄຸ ນ
ເພືູ່ອໃຫື້ເບິູ່ງເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍນັນ,
ື ລິການທີູ່ຈະໃຊື້. ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ສາມາດ
ລັກສະນະໜູ່ ງທີູ່ແຍກອອກມາຈາກຜະລິດຕະພັນຫບ
ື ານບ ລິກ ານ)ໄດື້ ຖື້າມັນ ບູ່ ຖືກ ໃຫື້ເ ຫັນ ວູ່ າເປັ ນ ສິູ່ງທີູ່ໂດດເດັູ່ນ ແລະ
ຈ າແນກຜະລິດ ຕະພັນ (ຫ ກ

ອິດສະຫລະຈາກຜະລິດຕະພັນ ທີູ່ມັນມີຫນື້າທີູ່ເປັ ນຕົວລະບຸ . ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຖື້າສັນຍາ
ື ານອອກແບບຕາມປົ ກກະຕິຂ ອງຕົວ
ລັກດັູ່ງກູ່ າວ ຖືກເບິູ່ງວູ່າເປັ ນ ສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງຮບລັກສະນະຫ ກ
ຜະລິດຕະພັນເອງ.
ື້
ື້ ູ່ ຜບ
ື້ ລິໂ ພກບູ່
ສັນຍາລັກໃນບັນດາປະເພດດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ສາມາດຖືວູ່າເປັ ນ ສັນຍາລັກເບືອງຕົ
ນທີ
ື້ ູ່ ງຄວນສັນ ນິຖ ານວູ່ າ
ື້ ູ່ າເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບົູ່ງບອກແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າ , ສະນັນຈ
ສາມາດຮັບ ຮ ວ
ພວກມັນບູ່ ມີຄວາມໂດດເດັູ່ນ:
•
•

ຕົວເລກງູ່ າຍໆ
ື້
ື ູ່ ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ສັນຍາລັກທີູ່ສັບສົນຫບ

•

ສັນຍາລັກທີູ່ມີສີດູ່ຽວແບບງູ່ າຍໆ

•

ຕົວອັກສອນແລະຕົວເລກດູ່ຽວ

•

ຮບຊົງສາມມິຕ ິ

•

ື້ ວຕູ່ າງໆ
ຮບລວດລາຍແລະແບບລາຍພືນຜິ
ປື້າຍຊືູ່ທົູ່ວໄປ

•

ວະລີໂຄສະນາແບບງູ່ າຍໆ

•

ື້
ັ ການປະເມີນຜົນແລື້ວແຕູ່ ລະກລະນີ. ໃນບາງ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ສັນຍາລັກນັນຄວນໄດື້
ຮບ
ກລະນີ, ການປະສົມ ປະສານ ຂອງອົງ ປະກອບຕູ່ າງໆທີູ່ບູ່ ໂດດເດັູ່ນກັບ ອົງ ປະກອບອືູ່ນທີູ່ສະເພາະ
ັ ສະນະສະເພາະໂດຍລວມ.
ເຈາະຈົງແລະໂດດເດັູ່ນອືູ່ນໆ ເຊິູ່ງສາມາດເຮັດໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍມີລກ

ື້
2.1.1 ຮບຮູ່ າງພືນຖານແລະຕົ
ວເລກແບບງູ່ າຍດາຍ
ື້
ູ່ ບູ່ ມີ ຄຸ ນ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍຮ ບຊົງ ເລຂາຄະນິດ ງູ່ າຍໆຫ ືເ ປັ ນ ຮ ບຊົງ ພື ນຖານທີ
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ລິໂ ພກໃນເວລາທີູ່ໄດື້ນ າເອົ າ
ລັກ ສະນະພິເ ສດໃດໆທີູ່ຈະສົູ່ງຜົນ ຫ ືດ ງດ ດຄວາມສົນ ໃຈຂອງຜ ບ
ື ຮັບຮຫ
ື້ ຈ
ື ູ່ ຈ
ື າໄວື້ໃນໃຈຂອງ
ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວໄປໃຊື້ໃນການຄື້າ ເຊິູ່ງໂດຍທົູ່ວໄປແລື້ວ ມັນບູ່ ໄດື້ຖກ

ື້ ລິໂພກ ວູ່າມັນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການຄື້າ. ສັນຍາລັກແບບນີ ື້ ມັນບູ່ ສາມາດໃຊື້ເປັ ນ
ຜບ
ື້ ນ ບູ່ ມີ
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າເພືູ່ອຈ າແນກຜະລິດ ຕະພັນ ການຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານໄດື້ເ ລີຍ , ສະນັນມັ
ລັກສະນະສະເພາະ28
ື້
ື້
ື້ ຮບກາກະບາດ, ວົງ ມົນ ,
ຮ ບຊົງ ເລຂາຄະນິດ ພືນຖານຕູ່
າງໆແບບງູ່ າຍໆນັນແມູ່
ນມີ ເສັນ,
ສາມຫລູ່ ຽມ, ສີູ່ຫລູ່ຽມຈະຕຸ ລັດ, ຮບສີູ່ຫລູ່ຽມທົູ່ວໄປ, ຮບດອກຈັນ, ຮບຄາງຫມ, ຮບເພັດ, ຮບ
ຫື້າຫລູ່ຽມແລະ ຮບຫົກຫລູ່ຽມ.
ື້ ື
ຍົກຕົວ ຢູ່າງ, ໂດຍປົ ກກະຕິແ ລື້ວ ສັນ ຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນບູ່ ໂດດເດັູ່ນພ ທີູ່ຈະໃຫື້ຮ ັບ ຮ ຫ
ໃຫື້ເຮັດເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້, ສະນັນື້ ພວກມັນກູ່ ບູ່ ສາມາດທີູ່ຈະຖືກຈົດທະບຽນໄດື້ ເຊັູ່ນວູ່າ:

ື້ ກູ່ ໄດື້ເອົາມາໃຊື້ກບ
ັ ເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ນ:
ເຊັູ່ນດຽວກັນ ກັບ ສິູ່ງທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງ ນັນ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ໃນການພິມ, ເຄືູ່ອງໝາຍຕົກໃຈ (!), ເຄືູ່ອງໝາຍຄາຖາມ (?), ເຄືູ່ອງໝາຍເປີ ເຊັນ
ື້ ແລະທັງ
ັ ກັບ ທີູ່ໄດື້ກູ່ າວມານັນ
(%) ຫ ື ເຄືູ່ອງໝາຍ'ແລະ' (&), ແລະເຄືູ່ອງໝາຍວັກ ທີູ່ຄື້າ ຍຄືກນ
ສັນຍາລັກອືູ່ນໆທີູ່ເບິູ່ງແລື້ວມັນກູ່ ທາມະດາແລະບູ່ ມີຫຍັງໂດດເດັູ່ນ.

ື້ ານົດໃນ ຄູ່ ມື ເອັລເອທີເອັມ ຫນາື້ 26; ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ເອ, ລະບຽບການ, ອາຣ໌.
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ເບິູ່ງຂກ
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ
17.8.2, ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 39.4.ເອ. ນອກຈາກນັນ
28

, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 6.
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
2.1.2 ສັນຍາລັກທີູ່ສັບສົນຫບື ູ່ ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ື້
ື ບ
ັ ສົນເກີນໄປທີູ່ຈະຖືກ
ສັນຍາລັກທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍອົງປະກອບທີູ່ບູ່ ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ຫສ
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປ ຖື້າຫາກນາໄປໃຊື້ໃນການຄື້າ ຫ ື ສັນຍາລັກ
ເຫັນວູ່າເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໂດຍຜບ
ື້ ລື້ວ ນແຕູ່ ຂາດ
ື້ ລິໂ ພກໃນການຮັບ ຮ ຫ
ື້ ືຈູ່ ຈ
ື າ. ບັນ ດາເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວນັນ
ທີູ່ຍາກສ າລັບ ໃຫື້ຜ ບ
ື້ ມັນກູ່ ບູ່ ສາມາດ
ຄວາມສາມາດໃນການຈາແນກສິນຄື້າແລະການບລິການທາງການຄື້າ, ແລະສະນັນ
ທີູ່ຈະຖືກໄປຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້.29
ຍົກຕົວຢູ່າງ:

[ຕົວຢູ່າງມາຈາກລະບຽບການໃນການກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍ ເພືູ່ອຈົດທະບຽນຂອງຫວຽດນາມຂຍູ່ື້ ອຍ 17.8.2.b]

ຄາຮື້ອງສະໝັກ ເລກທີ.: 4-2009-24600

29

ື້ ານົດໃນ ຄູ່ ມື ເອັລເອທີເອັມ ຫນ ື້າ 26; ວີເອັນ ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 39.4.ບີ.
ເບິູ່ງຂກ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຄາຮື້ອງສາກົນເລກທີ: 1101043
ູ່
[ຕົວຢູ່າງທີຈັດໃຫື້ ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາປະເທດຫວຽດນາມ]

ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ສະແດງດື້ວ ຍຕົວ ຫນັງ ສືທູ່ ີ ຄົນທົູ່ວໄປໃນປະເທດໃດປະເທດໜູ່ ງທີູ່ບູ່ ເຂົາໃຈ
ູ່ ໄດື້ທຽບການອອກສຽງ
ື້ ອາດຈະຖືກຍອມຮັບ ໄດື້, ໂດຍໃຫື້ມກ
ື້
ີ ານສົູ່ງເປັ ນຄ າສັບ ຫຂ
ື ຄວາມທີ
ນັນ
ື້
ື້ ທີູ່ທາງນັກກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ຮ ອ
ື ຄວາມນັ
ື້ ງຂຕາມກົດໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ຂອງຄາສັບຫຂ
ນໆ
ທີູ່ກູ່ າວມານີ ື້ ອາດຈະປະກອບດື້ວ ຍກລະນີຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂຽນດື້ວ ຍຕົວໜັງສືພ າສາຕູ່ າງໆເຊັູ່ນ
ື ູ່ ນໆ.
ື
ອາຣັບ, ຕົວຫນັງສືແບບລັດເຊຍ, ສັນສະກິດ, ຈີນ, ຍີູ່ປຸູ່ ນ, ເກົາຫ ີ ຫອ
ຍົກຕົວຢູ່າງ:

[ຕົວຢູ່າງທີູ່ຈັດໃຫື້ ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຫວຽດນາມ]

ື້
ື້
ັ ື້
ເມືູ່ອລວມຄາສັບ ຫ ື ຂຄວາມ
ທີູ່ບູ່ ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ນນໄດື້
ໄປລວມກັນກັບອົງປະກອບທີູ່ມີ
ຮບຮູ່າງແລື້ວ, ການປະສົມປະສານກັນແບບນີ ື້ ອາດຈະພົບວູ່າເປັ ນລັກສະນະສະເພາະ. ເຖິງຢູ່າງໃດ
ີ ານອອກສຽງຫແ
ື ປຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບຫປ
ື ະໂຫຍກ
ກູ່ ຕາມ, ນັກກວດສອບອາດຈະຕື້ອງໃຫື້ມກ
ື້
ູ່ ານັ
ື້
ົ ນໃຫື້
ທີູ່ບູ່ ເຂົາໃຈເຫ
.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.1.3 ສີຕູ່າງໆ30
2.1.3.1 ສີດູ່ຽວ
ື້
ີ ນສີດູ່ຽວ ທີູ່ເປັ ນນາມມະທາ (ເປັ ນຕົນແມູ່
ື ື້
ື ອື້າງວູ່າເປັ ນຕົວ ຂອງ
ສີທູ່ ເປັ
ນ ສີພນຖານ)
ໄດື້ຖກ

ື້ ບ ຮ ບຮູ່ າງສະເພາະໃດໜູ່ ງ, ຮ ບລາຍເສັນ,
ື້ ຫ ອ
ື ົງ ປະກອບອືູ່ນທີູ່ໄດື້ກ ານົດ ໄວື້
ຕົວ ເອງໂດຍບູ່ ຂ ນກັ
ື ລ
ີ ກ
ັ ສະນະໃດໜູ່ ງ, ໝາຍຄວາມວູ່າ ໄດື້ຮຽກຮື້ອງເອົາທຸ ກຮບແບບທີູ່ຄິດວູ່າເປັ ນໄປໄດື້ນນ
ັ ື້
ກູ່ ອນຫມ
ີ ນນາມມະທາແບບບູ່ ແນູ່ ນອນ
ແມູ່ ນບູ່ ສາມາດຈົດ ທະບຽນເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້. ການອື້າງອີງສີທູ່ ເປັ
ື້ ຈະບູ່ ຕອບ
ັ ື້
ກູ່ ແມູ່ ນການອື້າງອີງຕາມຄວາມຄິດ ຂອງສີນ ນເອງ.
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນແບບດັູ່ງກູ່ າວນັນ
ື
ື້ງ, ຄວາມຖືກຕື້ອງແນູ່ ນອນ ແລະຄວາມສອດຄູ່ອງທີູ່ຕື້ອງການ
ສະໜອງເງູ່ ອນໄຂຂອງຄວາມຈະແຈ
ໃຫື້ມເີ ພືູ່ອການການົດໃຫື້ຈະແຈ ື້ງກູ່ ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການຈົດທະບຽນ. ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຈະ
ື ານບລິການທາງການຄື້າໄດື້.
ບູ່ ສາມາດຈາ ແນກສິນຄື້າຫກ

ື້
ຍິູ່ງໄປກວູ່ານັນແລື້
ວ, ການຮຽກຮື້ອງຂອງສີດູ່ຽວທີູ່ເປັ ນນາມມະທາ ອາດຈະເປັ ນການຈ າກັດ
ື ານບ ລິການໃນປະເພດ
ສິດເສລີພ າບຂອງພູ່ ຄື້າຄົນ ອືູ່ນໃນການໃຊື້ສ ີເ ພືູ່ອການນ າສະເໜີສ ິນ ຄື້າຫ ກ
ື້
ົ ທະບຽນໄປແລື້ວ . ສິູ່ງນີຈະເປັ
ດຽວກັນ ທີູ່ໄດື້ຈ ດ
ນ ການແຊກແຊງການຄື້າທີູ່ຖືກຕື້ອງແລະຂັດ ກັບ
ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ.
ສີອ ັນ ດຽວສາມາດນ າໄປສະເໜີແ ລະນ າໄປໃຊື້ໃ ນຫ າຍໆຮ ບແບບທາງການຄື້າ ໄດື້. ໂດຍ
ື້ ວ
ີ ູ່ າເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້. ຜບ
ື້ ລິໂພກໂດຍທົູ່ວໄປຈະບູ່ ສາມາດ
ປົ ກກະຕິແລື້ວ ຄົນ ທົູ່ວໄປຈະບູ່ ຮັບຮ ສ
ື້
ູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າຂອງສິນ ຄື້າໄດື້ເລຍ ໂດຍທີູ່ໄປອີງໃສູ່ສີທູ່ ໄດື້
ີ ຫຸມ
ື້ ຫູ່ ມາ ຫເື ງູ່ ອນໄຂ
ື
ການົດຕົນແຫ
ູ່
ູ່
ື້ ລິໂ ພກມັກ ຈະຊອກຫາຄ າສັບ ຫ ືເ ຄືອງໝາຍແບບກຣາຟິ ກ ອືນໆ ເພືູ່ອ
ການປັ ບ ປູ່ ຽນຕູ່ າງໆ. ຜ ບ
ື ລິການໃດໜູ່ ງ.
ຈາແນກສິນຄື້າຫບ

ື້ ສີດູ່ຽວທີູ່ເປັ ນນາມມະທານັນ
ື້ ໂດຍທົູ່ວໄປແລື້ວກູ່ ບູ່ ໄດື້ຖືກ
ສືບເນືູ່ອງຈາກທີູ່ໄດື້ກູ່າວມານັນ
ື້
ີ ູ່ ຽວກູ່ ສາມາດໃຊື້ງ ານ
ນາໃຊື້ໃນການການົດຍີູ່ຫຂອງສິ
ນ ຄື້າ, ມັນຄວນທີູ່ຈະຖືກສັນ ນິຖານວູ່ າ ມີສດ
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ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 6(1)(ບີ); ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນ ື້າ 21; ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1, ຄູ່ ມື ທີເອັມ
ເບິູ່ງຂກ

ບົດ II.A.1; ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອັສ. 16.1, ການຕັດສິນໃຈ 753, ເອອາຣ໌ທ.ີ 17.4 ແລະ 32, ຄູ່ ມື ທີເອັມຫນາື້ 26; ເອັມເອັມ
ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 2(ເຈ); ຄູ່ ມື ເອັມວາຍທີເອັມ ບົດ 4 ວັກ 4.8; ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ, ເອັສ. 123.1(ເອລ), ລະບຽບການ, ອາຣ໌.
102(ເອລ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ XIII; ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ’, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 2

‘ເຄືູ່ອງໝາຍສີ’ ຫນາື້ 4 ແລະ 6; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ ມເອ ເອັສ. 4 – ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ’, 7(5) ແລະ 45; ແລະ ຫນັງສືວຽນ ວີເອັນ 01/2007
ື້ ເບິູ່ງຕືູ່ມທີູ່ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ
ເອັສ. 39.2.ບີ(ໄອ). ນອກຈາກນັນ
3, ຂ ື້ 14.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ການໃຊື້ສແ
ົ ຈິງນັນ,
ີ ບບນີ ື້ ກູ່ ເພືູ່ອພຽງແຕູ່ ເປັ ນການຕົບແຕູ່ ງຫ ື
ໄດື້. ໝາຍຄວາມວູ່າໃນການນາໃຊື້ຕວ
ື້
ການນ າສະເໜີສ ິນ ຄື້າແລະການບ ລິການໃຫື້ໜ າື້ ສົນ ໃຈເທົູ່ານັນເອງ
ແລະບູ່ ໄດື້ຖືກໃຫື້ເຫັນ ວູ່ າເປັ ນ
ື້
ູ່ ມາໃນທາງການຄື້າ.
ຕົວຊີບອກຂອງທີ

ັ ື້ ເຮົາກູ່ ຄວນສົມມຸ ດໄວື້ວູ່ າ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍສີດູ່ຽວຂອງ
ດັູ່ງທີູ່ໄດື້ກູ່າວໄວື້ນນ,
ື້ ວູ່ າບູ່ ມີປ ະສິດ ທິພ າບທີູ່ຈະໄປເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ ແລະນັກກວດສອບກູ່ ຄວນ
ຕົວ ມັນ ເອງ ນັນຖື
ື້
ື້
ື້ ໃນການຈົດທະບຽນນັນ,
ື້ ສີຕອ
ື້ ງໃຫື້ໄດື້ຖືກ
ຄັດຄື້ານການຂ ນທະບຽນນັ
ນໂດຍອີ
ງໃສູ່ເຫດຜົນນັນ.
ື້
ີ ບຮູ່າງຫມ
ື ເີ ສັນຂອບຮ
ການົດໂດຍໃຫື້ມຮ
ບທີູ່ແນູ່ ນອນ.31

ື້ ກູ່ ໄດື້ຖື ກ
ຍົກ ຕົວ ຢູ່ າງ, ເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ ໄປນີ,ື້ ປະກອບດື້ວ ຍສີ ແ ດງຂອງຕົວ ມັນ ເອງນັນ,
ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມໄປແລື້ວ ເພາະວູ່າພົບເຫັນວູ່າ ມັນບູ່ ສາມາດນ າໃຊື້
ໃຫື້ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້:

ໃບຄາຮື້ອງສາກົນເລກທີ. 801739
[ຕົວຢູ່າງຈາກສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ]

ັ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖືກປະຕິເສດການຈົດທະບຽນຢູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ:
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ສີດູ່ ງຕ

01015661 – SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A.
[ຕົວຢູ່າງຈາກສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດມາເລເຊຍ]

31

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 14.1.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ີ
ັ ສູ່ວນໃດໜູ່ ງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫສ
ື ະຖານທີູ່ ຫຕ
ື າແໜູ່ງ
ໃນເວລາທີູ່ມາເບິູ່ງສີທູ່ ຈະນ
າໃຊື້ກບ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້ ແລະການຍອມຮັບ ຂອງມັນໃຫື້ເປັ ນເຄືອງໝາຍ
ສະເພາະໃດໜ ງທີກູ່ ຽວກັບຕົວ ຜະລິດ ຕະພັນນັນ
ການຄື້າ, ຂໃຫື້ເບິູ່ງຂຍູ່ື້ ອຍ 1.1.5 ທີູ່ຢູ່ ຂື້າງເທິງ (ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວກັບ "ຕາແຫນູ່ ງ").

ື້ ກູ່ ສາມາດຂື້າ ມຜູ່ ານເອົາ ຊະນະໄດື້ ໃນ
ເຫດຜົນ ຂື້າງເທິງ ທີູ່ມີໄ ວື້ສ າລັບ ການປະຕິເ ສດນັນ
ື້ ເຊັູ່ນ ສີແປກ ຫ ື ໂດດເດັູ່ນ ໃນເມືູ່ອໄດື້ນາໄປໃຊື້ກບ
ີ ການຍົກເວັນ
ັ ຜະລິດຕະພັນຫ ກ
ື ານ
ກລະນີທູ່ ມີ
ື້
ົ " ໄດື້ຖກ
ື ໃຊື້ເປັ ນຍີູ່ຫໃນຢາງລົ
ບລິການບາງຢູ່າງ. ຕົວຢູ່າງ, ສີ "ເຮືອງແສງສີບວ
ດ. (ເຊິູ່ງປົ ກກະຕິກູ່
ີ ກ
ັ ສະນະສະເພາະ.
ຄວນເປັ ນສີດາ) ກູ່ ອາດຈະເຮັດໃຫື້ມລ

ື້ ູ່ ມີໄວື້ສາລັບການປະຕິເສດນັນ
ື້ ກູ່ ສາມາດຂື້າມຜູ່ານເອົາຊະນະໄດື້ ໃນກລະນີທູ່ ສີ
ີ
ເຫດຜົນນີທີ
ື້ ອ ງ
ີ ກ
ັ ສະນະສະເພາະ ໃນເວລາຖືກນາໄປໃຊື້ໃນທາງການຄື້າ. ສະຖານະການພິເສດແບບນີຕື້
ໄດື້ມລ
ື້
ື້ ອ
ື້ ງຂ ຂ ຈົດ ທະບຽນ (ເບິູ່ງຂ ທີ
ໄດື້ຮ ັບ ການພິສ ດແລະໜື້າທີູ່ຂອງການພິສ ດ ແມູ່ ນຈະຕົກ ໄປທີູ່ຜ ຮ
ື້
2.6 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ).

ີ ໃຊື້
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຄວາມໂດດເດັູ່ນທີູ່ໄດື້ມາ ຈະບູ່ ສາມາດນາໄປໃຊື້ໄດື້ໃ ນກລະນີທູ່ ສີ
ື້
ັ ການພືນຖານຫ
ື ັກ ສະນະທາງວິຊ າການຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ທີູ່ສີນ ນຈະໄດື້
ັ ື້
ການໄດື້ ຍື້ອນຫ ກ
ລ
ຖືກ
ື້
ັ າວ, ຜກ
ື້ ວດສອບຄວນຄັດຄື້ານການຂນທະບຽນຂອງສີ
ັ ື້
ນາໄປໃຊື້. ໃນກລະນີດູ່ ງກູ່
ນນ.

ິ ກ
ີ ານແບບທ າມະ
ລັກສະນະການນາໃຊື້ຂ ອງສີສະເພາະອາດຈະເປັ ນຜົນມາຈາກການໃຊື້ວທ
ູ່
ື າກມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກໃນກຸູ່ ມຜະລິດຕະພັນສະເພາະໃດໜງ. ຕົວຢູ່າງ, ການໃຊື້ສແ
ີ ດງ
ດາຫຈ
ື ະຫັດ ສີຕູ່ າງໆ ສາລັບ ສູ່ ວນປະກອບສະເພາະໃນວົງ ຈອນ
ສາລັບ ອຸ ປະກອນແລະຊຸ ດມອດໄຟ ຫລ
ໄຟຟື້າ.
ການໃຊື້ວ ຽກຂອງສີ ອາດເປັ ນ ຜົນ ມາຈາກຄຸ ນ ລັກ ສະນະທາງເຕັກ ນິກ ຫ ື ທາງດື້ານກາຍະ
ັ ຜະລິດ ຕະພັນບາງຢູ່ າງເຊັູ່ນ: ເຄືູ່ອງຈັກຫມ
ື ເຕີແ ບບເຜົາ
ພາບ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສີດາເມືູ່ອນາໄປໃຊື້ກບ
ື້ າຍໃ ນ ອາດຈະໃ ຫື້ຄຸ ນສົ ມ ບັ ດ ທາງ ຄວາມ ຮື້ອ ນທີູ່ ດີ ຂ ື້ນ ເຊິູ່ ງມັ ນ ກູ່ ຈ າເ ປັ ນ ຕູ່ ກ າ ນ
ໄຫມ ພ
ປະສິດທິພາບໃນການເພີູ່ມລັງສີຄວາມຮື້ອນ.

ື້ ສີຄວນຖືວູ່ າເປັ ນສີທູ່ ີ ໃຊື້ງານໄດື້ ຖື້າຫາກວູ່າມັນຖືກນາໃຊື້ທູ່ ວໄປໃນການ
ົ
ນອກຈາກນັນ,
ື ານບລິການສະເພາະບາງຂົງເຂດ. ຫເື ປັ ນຜົນມາຈາກສີທາມະຊາດຂອງສິນຄື້າ. ຄວາມ
ຄື້າສິນຄື້າຫກ
ີ ປ
ີ ະໂຫຍດແລະໃຊື້ງານໄດື້
ຕື້ອງການໃນການແຂູ່ງຂັນໂດຍບຸ ກຄົນທີສາມທີູ່ຈະໃຊື້ສ ີ ຈະເຮັດໃຫື້ສມ
ື້ ສາລັບການຈົດທະບຽນສີໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ.
ແລະກູ່ ຈະເປັ ນແຖບກັນ
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.1.3.2

ີ ນນາມມະທາ
ການປະສົມສີທູ່ ເປັ

ື າຍສີ ທີູ່ໄດື້ອາື້ ງສິດໃນການ
ໃນກລະນີຂ ອງການຮື້ອງຂ ຈົດທະບຽນສັນຍາລັກທີູ່ມີສ ອງຫຫ
ປະສົມສີ ຫ ື ຮບແບບຕູ່ າງໆທີູ່ເປັ ນໄປໄດື້, ສີກູ່ ສາມາດຖືກນາໄປໃຊື້ໃນການປະສົມສີແລະຮ ບແບບ
ື້
ູ່ ຊູ່ ວຍໃຫື້ຜ ື້
ຕູ່ າງໆໄດື້ຢູ່ າງມີປ ະສິດ ທິຜ ົ ນ ແລະຫລາກຫລາຍທີູ່ບູ່ ສາມາດຄາດເດົ າ ໄດື້ ສິູ່ງນີຈະບ
ື້
ົ ນໄດື້
ບລິໂພກທົູ່ວໄປສາມາດຮັບຮແື້ ລະຈືູ່ຈ າການປະສົມປະສານແບບສະເພາະຂອງສີເຫູ່ ານັ
. ໂດຍ
ັ າວ ສາມາດເຮັດ ໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍມີຂ ອບເຂດການ
ສະເພາະການປູ່ຽນແປງທີູ່ອາດຈະເປັ ນ ໄປໄດື້ດູ່ ງກູ່
ື້ ຄອງທີູ່ບູ່ ໄດື້ການົດໄວື້.
ຄຸ ມ
ູ່ ອງໝາຍ
ື້ ຄູ່ ແຂູ່ງຈະບູ່ ສາມາດຄາດເດົາ ໄດື້ເ ຖິງ ຄຸ ນ ລັກ ສະນະທີູ່ເຈົາຂອງເຄື
ື້
ຍິູ່ງໄປກວູ່ ານັນ,
ີ ລູ່ຽງໄດື້ການໃຊື້ສທ
ີ ູ່ ຂັ
ີ ດກັນໄດື້ ຄວາມບູ່ ແນູ່ ນອນ
ອາດເຄີຍນາໄປໃຊື້ໃນການຄື້າ, ແລະບູ່ ສາມາດຫກ

ື້
ື້ ຄອງທີູ່ຈະແຈ ງື້ ໃຫື້
ດັູ່ງກູ່ າວຈະເຮັດ ໃຫື້ ເຈົາຫນື້
າທີູ່ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງບູ່ ສາມາດສື້າງຂອບເຂດການຄຸ ມ
ື້
ື້ ນ ຈູ່ ງສື້າງຄວາມບູ່ ແນູ່ ນອນດື້ານກົດ ໝາຍທີູ່ບູ່ ສາມາດຍອມຮັບ
ສາລັບເຄືູ່ອງໝາຍນັນໄດື້
ດັູ່ງນັນມັ
ໄດື້.32
ື້
ດື້ວຍເຫດນີ,ື້ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບຂືນຈາກການມະໂນພາບ
ທີູ່ບູ່ ໄດື້ລ ະບຸ ການປະສົມ ສີ
ື້ ບູ່ ສາມາດທີູ່ ຈະຈົດ ທະບຽນໃຫື້ເ ປັ ນ ເຄືູ່ ອງໝາຍໄດື້. ເພືູ່ອທີູ່ ຈະຈົດ
ສອງຢູ່ າງຫ ືຫ າຍກວູ່ ານັນ
ື້
ື້ ງຖືກການົດໂດຍຮບຮູ່າງຫຮ
ື ບຊົງສະເພາະໃດໜູ່ ງ, ຫລ
ື ວມເຂົາໃນຮ
ທະບຽນ, ສີຕອ
ບແບບການນ າ
ີ ການົດໄວື້ແລະເປັ ນແບບທີູ່ມີຄວາມສະຫມູ່ າສະເຫມີ.
ສະເໜີທູ່ ໄດື້
ີ ດໝາຍອະນຸຍາດ, ການປະຕິເສດທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງ ສາມາດຖືກຍົກເລີກ
ໃນກລະນີທູ່ ກົ
ີ ວາມໂດດເດັູ່ນສ າລັບ ການນ າໄປໃຊື້ໃ ນທາງການຄື້າ .
ໄດື້, ຖື້າວູ່າການປະສົມປະສານຂອງສີໄດື້ມຄ
ື້
ສະຖານະການພິເ ສດແບບນີຈະຕື້
ອ ງໄດື້ຮ ັບ ການພິສ ດໃຫື້ເ ຫັນ ແລື້ວ ແຕູ່ ລະກ ລະນີແ ລະພາລະ
ື້ ູ່ ຈະຂືນກັ
ື້ ບຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ມັນກູ່ ຄື້າຍຄືກນ
ັ ກັບສີດູ່ຽວ (ເບິູ່ງ
ຫນື້າທີູ່ໃນການພິສດນີກ
ຂ ື້ 2.1.3.1 ຂື້າງເທິງ ), ຖື້າການປະສົມ ສີ ສາມາດໃຊື້ ໄດື້ໃນທາງໃດທາງໜູ່ ງກູ່ ຕາມ, ຄວາມໂດດ
ື້ ກູ່ ຈະໃຊື້ການບູ່ ໄດື້ແລະກູ່ ບູ່ ຄວນຈົດທະບຽນ.
ເດັູ່ນທີູ່ໄດື້ມານັນ

ື້ າງໆໃນເຄືູ່ອງລື້າງຈານ
ັ ກັນທົູ່ວໄປທີູ່ຈະໃຊື້ສສ
ີ າລັບຊັນຕູ່
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ມັນແມູ່ ນການປະຕິບດ
ື້ ກູ່ ເພືູ່ອການົດວູ່າ ສິນຄື້າມີສູ່ວນປະກອບທີູ່ຕູ່ າງກັນຕາມສີທູ່ ໃສ
ື ະບຕູ່ າງໆ ໃນອຸ ດສະຫະການັນ
ີ ູ່
, ຫສ
32

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 14.2.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນຂອງສີທູ່ ແຕກຕູ່
ີ
ລົງ ໄປ. ການໃຫື້ຂ ມ
າງກັນ ໃນລັກ ສະນະນີ ື້ ຈູ່ ງສາມາດເຮັດ ໃຫື້ກ ານປະສົ ມ ສີ
ສາມາດນ າໄປໃຊື້ໄ ດື້ແ ລະມັນ ກູ່ ບູ່ ສາມາດອື້າ ງວູ່ າເປັ ນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັ ບ ສິ ນ ຄື້າ ຫ ືບ ລິ ກ ານທີູ່
ກູ່ ຽວຂື້ອງໄດື້.
ື້ ລວມມີ:
ສະຖານະການອືູ່ນໆທີູ່ການປະສົມສີຄວນຈະຖືກຄັດຄື້ານນັນ
•
•

•

ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປເບິູ່ງວູ່າການປະສົມປະສານຂອງສີ ເປັນຄຸ ນລັກສະນະການ
ໃນກລະນີທູ່ ີ ຜບ
ປະດັບຕົກແຕູ່ ງ, ແຕູ່ ບູ່ ແມູ່ ນການສະແດງເຖິງຄວາມເປັ ນມາຂອງການຄື້າ;

ື້ ສາມາດໃຊື້ໄ ດື້ກ ັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານ
ໃນກ ລະນີທູ່ ີການປະສົມ ຂອງສີສ ະເພາະນັນ
ື ງແລະສີດາສາລັບການບລິການໄປສະນີຫລ
ື ະຫັດສີຕູ່າງໆໃຊື້
ບລິການບາງຢູ່າງເຊັູ່ນ: ສີເຫອ
ສາລັບສາຍໄຟຟື້າ;
ີ
ໃນກລະນີທູ່ ການປະສົ
ມປະສານສີໂດຍທົູ່ວໄປແມູ່ ນເລືູ່ອງປົ ກກະຕິເຊິູ່ງມີຢູ່ ໃນອຸ ດສະຫະ

ກ າສະເພາະດື້າ ນໃດໜູ່ ງທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານບາງຢູ່ າງ, ເຊັູ່ນ
ູ່ ອງ
ື ີສ ມເພື
ົ ື້ ູ່ ອບົູ່ງບອກລົດ ຊາດຂອງຫມາກສະຕເບີຣີ ຫ ື ສີສມໃນເຄື
ົ ື້
ວູ່າການໃຊື້ສ ີບ ົວ ຫ ສ
ື ທ
ີ ູ່ ເອົ
ີ າໄປປະສົມປະສານກັບສີຂຽວທີູ່ໂດດເດັູ່ນ ເຊິູ່ງເອົາໄວື້ສະແດງ
ດືູ່ມ ຫ ື ກະແລັມ ຫສ
ື ະລິດທາງດື້ານນິເວດວິທະຍາ.
ເຖິງຜະລິດຕະພັນທີູ່ເປັ ນມິດກັບສິູ່ງແວດລື້ອມຫຜ

2.1.4 ຕົວອັກສອນແລະຕົວເລກດູ່ ຽວ
ື້ ານົດ ຂອງລັກສະນະ
ື ວ
ົ ເລກຕົວ ໜູ່ ງ ອາດຈະຕອບສະໜອງກັບຂ ກ
ຕົວອັກສອນຕົວ ໜູ່ ງ ຫຕ

ສະເພາະໃນການຈົດທະບຽນໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ.33

ຖື້າ ຕົວ ອັກ ສອນຫ ືຕ ົວ ເລກຖື ກ ນ າໄປສະເໜີ ໃ ນ ແບບຮ ບຊົງ , ຮ ບແບບ, ຫ ື ສີ, ຫ ື ການ
ື້
ປະສົມປະສານຂອງສີສ ະເພາະໃດໜູ່ ງ, ມັນ ອາດຈະມີລ ັກ ສະນະໂດດເດັູ່ນ, ສະນັນພວກເຂົ
າ ຈູ່ ງ

ສາມາດໄດື້ຮ ັບ ຈົດທະບຽນໄດື້ໂ ດຍບູ່ ມີຜ ົນ ກະທົບ ຕູ່ ເຫດຜົນ ອືູ່ນໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ການປະຕິເ ສດ
(ຕົວຢູ່ າງ: ລັກສະນະໂດຍທົູ່ວໄປ ຫ ື ການຖູ່ າຍທອດຄວາມໝາຍໃນເວລາທີູ່ໃຊື້ໃ ນບາງສິນ ຄື້າ ຫ ື
ການບລິການ)
33

ື້ ານົດໃນ in ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4(1); ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນ ື້າ 28; ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1; ເອັລເອ ໄອ
ເບິູ່ງຂກ

ພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 3.9 ແລະ 16.1, ການຕັດສິນໃຈ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 17.2, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຫນາື້ 4 ແລະ 26; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ
ເອັສ. 3(1); ເອັມເອັມ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 2.ເຈ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ, ເອັສ. 121.1 ແລະ 123.1; ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1) –
‘ເຄືູ່ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ອງຫມາຍການຄື້າ’; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4 ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ’ ແລະ ເອັສ. 7(4); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ,
ື້ ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ເອ), ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 39.3.ບີ). ນອກຈາກນັນ
ື້
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ 4.
ສະຫະພາບເອີຣບ
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື ວ
ົ ເລກຕົວດຽວກູ່ ສາມາດ
ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນວູ່າ, ເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ ໄປນີປະກອບດື້
ວຍຕົວອັກສອນ ຫຕ
ຖືວູ່າເປັ ນເອກະລັກທີູ່ໂດດເດັູ່ນໄດື້:

[ຕົວຢູ່າງຕາມລາດັບມາຈາກ: https://gsuite.google.com/setup/resources/logos/ ແລະ
https://www.google.com/gmail/about/]

[ຕົວຢູ່າງມາຈາກ: http://www.vmastoryboard.com/casestories/2648/turner_duckworth_amazon_smile_logo/#sthash.m0Cszz6a.dpbs]

ົ ອັກສອນດູ່ຽວເຫູ່ ານີ
ົ ື້ ກູ່ ເຫັນວູ່າມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະພຽງພ:
ສັນຍາລັກທີູ່ມີຕວ

ິ ປິນ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ຈັດໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດຟີລບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

06007262 - RADIANCE HOSPITALITY GROUP PTE. LTD.

08025300 - REPSOL S.A.
ັ ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດມາເລເຊຍ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

[ຕົວຢູ່າງທີູ່ຈັດໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]

ຄາຮື້ອງເລກທີ: 4-2011-19180 and 4-2011-21087

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

61

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຄາຮື້ອງເລກທີ.: 4-200511949

[ຕົວຢູ່າງທີູ່ຈັດໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]

ໃ ນກ ລະ ນີ ບູ່ ອ ນ ທີູ່ ຕົ ວ ອັ ກ ສ ອ ນ ຫ ື ຕ ົ ວ ເ ລ ກ ດຽ ວ ໄ ດື້ຖື ກ ສະ ແ ດງ ເ ປັ ນ ຕົ ວ ອັ ກ ສ ອ ນ
ມາດຕະຖານ, ເຊັູ່ນວູ່າ ບູ່ ມີຮບຮູ່າງລັກສະນະ, ຮບແບບ ຫ ື ສີ, ຫ ື ການປະສົມປະສານຂອງສີໃ ດໆ
ື້ ການກວດສອບກູ່ ຕື້ອງໄດື້ເຮັດຢູ່າງລະມັດລະວັງກວູ່າ. ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວຖືວູ່າຂາດລັກສະນະ
ນັນ,
ັ ສະນະສະເພາະພຽງພແລະບູ່
ສະເພາະຫລາຍ. ການຈົດທະບຽນສາມາດເຮັດໄດື້ ຖື້າສັນຍາລັກມີລກ
ື ວ
ົ ເລກແມູ່ ນເປັ ນສິູ່ງທີູ່ມີທູ່ ວ
ົ
ຕົກໄປຢູ່ ໃນເຫດຜົນອືູ່ນໆເພືູ່ອການປະຕິເສດ, ເຊັູ່ນວູ່າຕົວອັກສອນຫຕ
ູ່
ູ່
ື ສາມາດອະທິ
ີ
ື ານບລິການສະເພາະໃດໜງໄດື້.
ໄປຫທ
ບາຍກູ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຫກ
ື້
ື້
ື້ ູ່ າ ມັນບູ່ ມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະ:
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສັນຍາລັກຕູ່ ໄປນີສາມາດພົ
ບເຫັນໄດື້ໃນເບືອງຕົ
ນວ

ິ ປິນ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ຈັດໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດຟີລບ

ສັນຍາລັກ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖືກປະຕິເ ສດການຈົດ ທະບຽນຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມຍື້ອ ນພວກ

ັ ສະນະສະເພາະ:
ມັນບູ່ ມີລກ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຄາຮື້ອງເລກທີ. 4-2009-06807, 4-2009-27613 and 4-2010-17584
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ຈັດໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ]

2.1.5 ຮບຊົງສາມມິຕ ິ
ິ ມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ສາມາດຈົດ ທະບຽນໄດື້ຖ າື້ ມັນ ມີເ ອກະລັກ ສະເພາະທີູ່
ຮບຊົງສາມມິຕແ
ື້ ຖືກນ າໄປໃຊື້ຖ າື້ ຫາກກົດ ໝາຍອະນຸ ຍ າດຫ ບ
ື ູ່ ຂັດ ຂວາງການຈົດ ທະບຽນຂອງ
ໂດດເດັູ່ນ. ສິູ່ງນີໄດື້
ເຄືູ່ອງໝາຍແບບສາມມິຕ.ິ 34

ື້ ຫູ່ ຜະລິດ ຕະ
ຖື້າຮບຮູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສູ່ວນໃດໜູ່ ງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ການຫຸ ມ
ື້ ູ່ ໂດດເດັູ່ນ ແຕູ່ ໄດື້ຖືກນ າສະເໜີ ໂດຍສົມ ທົບ ກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໂດດເດັູ່ນ,
ພັນ ຫ ື ພາຊະນະນັນບ
ການປະສົມປະສານໂດຍລວມແບບນີ ື້ ກູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັ ນສິູ່ງທີູ່ໂດດເດັູ່ນ. ສູ່ວນປະກອບທີູ່ແຕກຕູ່ າງ
ັ ໂດດເດັູ່ນ ເຖິງແມູ່ ນວູ່າບາງສູ່ວນປະກອບຂອງການປະສົມ
ຂອງການປະສົມປະສານຈະເຮັດໃຫື້ມນ
ິ ະກອບດື້ວ ຍຂວດ
ປະສານບູ່ ໄດື້ໂດດເດັູ່ນກູ່ ຕາມ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ເຄືູ່ອງໝາຍສາມມິຕປ
ມາດຕະຖານທີູ່ມີປື້າຍຕິດທີູ່ເປັ ນເອກະລັກສະເພາະ.

ີ ກສະນະສະເພາະໄດື້ພບ
ົ ເຫັນໃນຮບຮູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສູ່ວນໜູ່ ງຂອງ
ໃນກລະນີທູ່ ລັ
ື້ ຫູ່ ຫ ື ພາຊະນະຂອງມັນ, ບູ່ ລວມກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະອືູ່ນ, ກູ່
ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ການຫຸ ມ
ີ ານກວດສອບຢູ່ າງລະມັດ ລະວັງຕືູ່ມອີກ ກູ່ ເພືູ່ອການົດວູ່ າ: ຮບຮູ່າງແມູ່ ນມີລ ກ
ັ ສະນະ
ຄວນໃຫື້ມກ
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ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 4(1) ແລະ 6(2); ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 1.1; ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນາື້ 18; ເອັລເອ
ເບິູ່ງຂກ

ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 16.1, ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 17.5, ຄູ່ ມື ທີເອັມຫນາື້ 4; ເອັມເອັມ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 2.ເຈ); ພີເຮັຊ
ໄອພີ ໂຄ໊ ດ, ເອັສ. 121.1, ລະບຽບການ ອາຣ໌. 102.ເຄ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ XII; ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 2(1), 7(1) ແລະ 7(3),
ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 3 “ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຮບຊົງ”, ຫນ ື້າ 7; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4 – ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ’ ແລະ ເອັສ. 7(10); ແລະ ວີເອັນ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ
ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ບີ. ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
4, ບົດ 3, ຂ ື້ 11
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສະເພາະ ພສົມຄວນ.
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບດື້ວຍຮບແບບສອງມິຕ ິ ຫ ື ການສະແດງຮບຮູ່າງສາມມິຕ ິ ຄວນໄດື້ຮ ັບ
ື້ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ
ື້ ບ
ີ ເ ຮັດ ຊ າຫ
ື ູ່ . ນີກ
ການປະຕິບ ັດ ແລະກວດສອບເບິູ່ງວູ່ າເປັ ນ ຮ ບຮູ່ າງສາມມິຕ ິທູ່ ໄດື້

ິ ອງຮບຮູ່າງ ສາມມິຕ ິ ທີູ່ບູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນໄດື້ ຈະຕື້ອງເຮັດໃຫື້ນ ກ
ັ ກວດ
ການສະແດງສອງມິຕຂ
ື້ ຄັດຄື້ານຖື້າມັນກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນທີູ່ບູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນດື້ວຍຮບຊົງສາມມິຕ ິ
ສອບນັນ
ໄດື້.
ຍົກ ຕົ ວ ຢູ່ າງ, ອຸ ປະກອນສອງມິ ຕ ິ ຕູ່ ໄປນີ ື້ໄດື້ຖື ກ ປະຕິ ເ ສດສ າລັ ບ ການຈົດ ທະບຽນຢູ່
ິ ົ ກ ກະຕິທູ່ ເກີ
ີ ດ ມາ
ຫວຽດນາມເພາະວູ່ າມັນ ຖືກ ພົບ ວູ່ າ ເປັ ນການນ າສະເໜີ ຂອງຮ ບຊົງ ສາມມິຕ ປ
ຈາກຄຸ ນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ:

ົ ທະບຽນ. 4-2009-17819
ສາລັບຜະລິດຕະພັນໝາກໄມ ື້ - ເລກທີຈດ
ູ່
[ຕົວຢູ່າງທີຈັດໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ]

ື້ ຫູ່ ຫ ື
ຮ ບຊົງ ສາມມິຕ ິຂ ອງຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຫ ື ສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຫ ື ການຫຸ ມ
ພາຊະນະຂອງມັນ ຈະຊູ່ວຍສື້າງຄວາມສົມບ ນຂອງໜື້າທີູ່ທີູ່ໂດດເດັູ່ນໃນຖານະທີູ່ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ

ື້ ດຂອງແຫູ່ ງທີູ່ມາ
ື້
ື້ ນຕົວຊີວັ
ື້ ລິໂພກຮັບຮຮ
ື້ ບຮູ່າງນັນແລະນ
ການຄື້າ ຖື້າຫາກຜບ
າໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍນັນເປັ
ິ ູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ ຖື້າ
ທາງການຄື້າ. ໃນທາງກົງກັນຂື້າມ, ຮບຊົງສາມມິຕບ

ື ານບລິການບູ່ ສາມາດຖືກຈາແນກໄດື້ດວ
ື້ ຍເຄືູ່ອງໝາຍນີ ື້ ເພາະວູ່າມັນບູ່ ໄດື້ຖກ
ື ເບິູ່ງວູ່ າເປັ ນ
ສິນຄື້າຫກ
ການສະແດງເຖິງ ແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າ ຂອງສິນ ຄື້າຫ ືກ ານບ ລິກ ານທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງດື້ວ ຍການນ າໃຊື້
ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ.

ື້
ູ່ ວູ່າ ທາ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ນັບຈາກພືນຖານທີ
ການກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍປະເພດນີ ື້ ຄວນໄດື້ຮບ
ື້ ຫູ່ ຫ ື ພາຊະນະຂອງມັນ ບູ່ ໄດື້ຖືກຮັບ ຮ ຢ
ື້ ູ່ າງ
ມະດາແລື້ວ ຮບຮູ່າງຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ື ເຄືູ່ອງຫຸ ມ
ື້ ນກູ່ ຽວກັບແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງ
ື້ ນ
ົ ທົູ່ວໄປ ຍື້ອນວູ່າມັນເປັ ນສັນຍາລັກທີູ່ສະແດງຂມ
ເປັ ນທາງການຈາກຜຄ
ການຄື້າຂອງຜະລິດ ຕະພັນ . ໂດຍທົູ່ວໄປ, ຮບຊົງຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ແມູ່ ນເຫັນ ວູ່ າເປັ ນ ການອອກ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື ວາມສວຍງາມທີູ່ໃຊື້ເ ພືູ່ອເຮັດ ໃຫື້
ແບບຂອງຜະລິດ ຕະພັນຫ ື ເປັ ນການນາສະເໜີການຕົກແຕູ່ ງຫ ຄ
ື້ ລິໂ ພກທີູ່ມີທູ່ າແຮງຊື.ື້ ໃນກລະນີນ ີ,ື້ ນັກກວດສອບຄວນ
ຜະລິດ ຕະພັນ ມີຄ ວາມດ ງດ ດໃຈຕູ່ ຜ ບ
ັ ສະນະສະເພາະ. ພາລະຫນື້າທີູ່ຂອງການພິສດ ກູ່ ແມູ່ ນເພືູ່ອໃຫື້ເຫັນ
ຄັດຄື້ານ ເນືູ່ອງຈາກມັນບູ່ ມີລກ
ື້ ໄດື້ຖກ
ື ໃຫື້ເຫັນວູ່າເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ, ເຊິູ່ງບູ່ ພຽງແຕູ່ ການອອກແບບ
ວູ່າ ຮບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນນັນ
ື້ ບຜຮ
ື້ ແຕູ່ ມັນຂືນກັ
ື້ ອ
ື້ ງຂ.
ຂອງສິນຄື້າເທົູ່ານັນ

ັ ການປົ ກຄອງຢູ່າງເປັ ນອິດ ສະຫະ
ໂດຍຄານງວູ່າ ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນອາດຈະໄດື້ຮບ
ັ ການຄຸ ມ
ື້ ຄອງ
ພາຍໃຕື້ ກົດໝາຍການອອກແບບອຸ ດສາຫະກາ ແລະໃນບາງກລະນີ, ອາດຈະໄດື້ຮບ
ພາຍໃຕື້ ກົດໝາຍລິຂ ະສິດ ໃນຖານະເປັ ນ ງານສິນ ລະປະປັ ບ ໃຊື້. ແບບອຸ ດສາຫະກ າ ໝາຍເຖິງ
ື້ ນກູ່ ຽວ
ີ ູ່ ງເຫັນ ຫ ື ລັກສະນະຂອງວັດຖຸທີູ່ ເປັ ນປະໂຫຍດແລະບູ່ ໄດື້ຖູ່າຍທອດຂມ
ລັກສະນະທີູ່ ເບິ

ົ ໝາຍຂອງການອອກແບບອຸ ດສາຫະກ າ, ການ
ກັບແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າຂອງວັດ ຖຸ ພາຍໃຕື້ກ ດ
ູ່
ື້ ອາດຈະໃຫື້ສ ິດໃຫື້ແ ກູ່ ຜ ຖ
ົ ທະບຽນຫ ຍ
ື ງັ ບູ່ ໄດື້ຈ ດ
ົ ທະບຽນນັນ
ື້ ືສ ິດ ທິຂ ອງຕົນ
ອອກແບບທີໄດື້ຈ ດ
ື້
ໃນການໃຊື້ປ ະໂຫຍດຈາກການອອກແບບໃນທາງການຄື້າ . ແຕູ່ ວູ່ າສິດ ທິເ ຫູ່ ົານັນຈະມີ
ພ ຽງແຕູ່
ູ່
ື້
ໄລຍະເວລາ ທີ ຈ າກັດ ໂດນຫລັ ງ ຈາກນັ ນການອອກແບບປົ ກກະຕິ ຈ ະຕົ ກ ຢູ່ ໃນຂອບເຂດ
ສາທາລະນະ.
ັ ແບບອຸ ດສາຫະກ າ, ສິດກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ຈົດ ທະບຽນ, ລວມທັງ ເຄືູ່ອງ
ຄືກບ
ໝາຍແບບສາມມິຕ ,ິ ອາດມີຜ ົນ ບັງ ຄັບ ໃຊື້ໄ ດື້ໂ ດຍບູ່ ຈ າກັດ (ຖື້າ ມີກ ານຕູ່ ອາຍຸ ຢູ່ າງເປັ ນ ປະຈ າ)
ື້ ນ ແມູ່ ນເລືູ່ອງຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະທີູ່ສິດ ທິສູ່ ວນບຸ ກຄົນແຕູ່ ພຽງຜດ
ື້ ຽວໃນຮ ບຊົງ
ສະນັນມັ

ື້ ຄອງໂດຍຜູ່ ານລະບົບການອອກແບບອຸ ດສາຫະກາ ແລະຈະ
ຂອງຜະລິດຕະພັນຈະໄດຮັບການຄຸ ມ
ັ ຜົນ ປະໂຫຍດຈາກການຄຸ ມ
ື້ ຄອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ກູ່ ຕູ່ ເມືູ່ອຮບຮູ່ າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ມີ
ໄດື້ຮບ
ື້ ດຂອງຕົນກ
ື້ າເນີດທາງການຄື້າ.
ຄວາມໂດດເດັູ່ນຢູ່າງຈະແຈ ື້ງເປັ ນຕົວຊີວັ

ີ ນ,
ັ ື້ ເຄືູ່ອງໝາຍສາມມິຕຄ
ິ ວນຖືກ
ໃນການພົວພັນກັບລັກສະນະສະເພາະທີູ່ຕື້ອງການໃຫື້ມນ
ປະຕິເສດການຈົດ ທະບຽນຍື້ອ ນເຫດຜົນ ສະເພາະດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ,ື້ ເຊິູ່ງ ບູ່ ສາມາດເອົາ ຊະນະໄດື້ດ ວື້ຍ
ື້
ື້
ົ ໂດຍອີ
ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ໄດື້ມາຈາກເຫດຜົນເຫູ່ ານີ
ງໃສູ່ ການພິຈາລະນານະໂຍບາຍພືນຖານ
ທີູ່
ື້ 35
ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງນັນ:
35

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 6(2); ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນ ື້າ 19; ເອັລເອ ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 17.5, ຄູ່ ມື
ເບິູ່ງຂກ

ທີເອັມຫນາື້ 4; ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 123.1(ເຄ), ລະບຽບການ ອາຣ໌. 102.ເຄ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ XII ຫນ ື້າ 122, 133, 134;
ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 7(3), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 3 ‘ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຮບຊົງ’ ຫນ ື້າ 7 ແລະ 9; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4 ‘ເຄືູ່ອງໝ
າຍ’ ແລະ ເອັສ. 7(10); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ເອ ແລະ ບີ. ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 11.3, ແລະ ບົດ 6, ຂ ື້ 2.

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

ຮບຮູ່າງແມູ່ ນເລືູ່ອງທາມະດາຫເື ກີດມາຈາກລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ;

•

ຮບຮູ່າງມີຄຸນລັກສະນະການໃຊື້ວຽກ ຫ ື ຜົນກະທົບທາງ ດື້ານເຕັກນິກ.

2.1.5.1

ື າຈາກລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຮບຊົງແບບທາມະດາ, ທົູ່ວໄປ ຫມ

ື ານບັນຈຸຫພ
ື າຊະນະຂອງມັນບູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງ
ຮບຮູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການ) ທີູ່ມີ
ໝາຍຖື້າມັນປະກອບດື້ວຍຮບຮູ່າງທີູ່ມາຈາກ ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ (ຫກ
ການຈາແນກໂດຍເຄືູ່ອງໝາຍ.

ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຮບຮູ່າງບູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ ຖື້າມັນປະກອບດື້ວຍ ຮບຊົງ
ື້ ເື ປັ ນ ຮບ
ື ານຫຸ ມ
ື້ ຫູ່ ຫ ພ
ື າຊະນະບັນ ຈຸຂ ອງຜະລິດ ຕະພັນ ນັນຫ
ປົ ກກະຕິ ສາລັບ ຜະລິດຕະພັນ ຫກ

ຮູ່ າງທົູ່ວໄປ ທີູ່ໃຊື້ໃນອຸ ດສະຫະກາທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ.

ື້ ູ່ ສາມາດລົງ ທະບຽນເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໄດື້
ິ ູ່ ໄປນີບ
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ອຸ ປະກອນສາມມິຕ ຕ
ສາລັບ "ໝາກໄມ ື້" ຫ ື "ໄຂູ່ສົດ", ຕາມລາດັບ:

[ຕົວຢູ່າງ, ຕາມລາດັບຈາກ http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max- strawberry-fruitfresh/691309 and from http://kottke.org/14/04/egg]

ື້ ຖືກປະຕິເສດສ າລັບການຈົດທະບຽນຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມເພາະວູ່ າມັນ
ຮບຮູ່າງຕູ່ ໄປນີໄດື້
ຖືກພົບວູ່າເປັ ນຮບຊົງທາມະດາຫໄື ດື້ມາຈາກລັກສະນະຂອງສິນຄື້າເອງ:
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສາລັບເກີບກິລາ - ຄາຮື້ອງເລກທີ. 4-2005-13334

ື້ າທີູ່ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ]
ັ ໃຫື້ໂດຍເຈົາໜື້
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

ື້ ຫູ່ ແລະ ພາຊະນະບັນຈຸ, ການນາສະເໜີຜະລິດຕະພັນຕາມປົ ກກະຕິແ ລະ
ສາລັບການຫຸ ມ
ັ ື້ ບູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ ໃນກລະນີທູ່ ີ
ຮບແບບມາດຕະຖານຂອງພາຊະນະບັນຈຸນນ
ື ຸ ນ ລັກສະນະສະເພາະ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຖື້າຫູ່ ຫພ
ື າຊະນະທີູ່ບູ່ ໂດດ
ບູ່ ມີເຄືູ່ອງໝາຍ ພິເສດຫ ຄ
ື້
ເດັູ່ນແຕູ່ ຫາກມີສ ັນ ຍາລັກທີູ່ໂດດເດັູ່ນພ ທີູ່ຈະຈ າແນກການປະສົມປະສານມີຄ ວາມໂດດເດັູ່ນນັນ,
ມັນກູ່ ອາດຈະຖືກຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ.

ື້ ູ່ ສາມາດນ າໄປຈົດ ທະບຽນເຮັດ ເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໃຫື້
ຕົວຢູ່າງ, ຮບຊົງ ຂວດຕູ່ ໄປນີບ
ົ ື້
ື າດຕະຖານ
ຈາແນກຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງ "ເຫາແວງ"
ເພາະວູ່າມັນເປັ ນ ຮບຊົງທີູ່ເປັ ນ ທາມະດາຫມ
ື້ ູ່ ແລື້ວ:
ໃນອຸ ດສາຫະກາເຫລົາຢ

[ຕົວຢູ່າງຈາກ: https://www.ebay.com/itm/Glass-Wine-Bottle-Antique-Green- 750ml-x-12-premiumclaret-Cork-mouth-homebrew/281347354774?epid=1391495348&hash=item41819bf096:g:3LcAAOSwi5 dcpSOz]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນບູ່ ໄດື້ໃ ຫື້ອ ະນຸ ຍ າດໃຫື້ຈ ດ
ົ ທະບຽນໄດື້ໂ ດຍ
ຮ ບຮູ່ າງຂອງພາຊະນະບັນ ຈຸດູ່ ັງຕູ່ ໄປນີແມູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ູ່
ູ່
ັ ສະນະທົູ່ວໄປຂອງ
ເຈົາໜື້າທີການຂອງມາເລເຊຍເນືອງຈາກບມີຄຸນລັກສະນະທີໂດດເດັນແລະມີລກ
ຮບຮູ່າງການບັນຈຸ:

ື າຮື້ອງ Nº 03002023 ເລກທີເລກທີຍູ່ ນຄ
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
ື້ າທີູ່ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດມາເລເຊຍ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ຈັດໃຫື້ໂດຍເຈົາໜື້

ື້ ຖືກເຈົາໜື້
ື້ າທີູ່ທາງການຫວຽດນາມປະຕິເ ສດ
ັ ູ່ ໄປນີໄດື້
ເຊັູ່ນດຽວກັນກັບພາຊະນະບັນຈຸດູ່ ງຕ
ັ ສະນະສະເພາະ ແລະມີລກ
ັ ສະນະທົູ່ວໄປຂອງພາຊະນະບັນຈຸ:
ຍື້ອນພວກມັນບູ່ ມີລກ

ື າຮື້ອງ 4-2003-10944
ສາລັບສິນຄື້າໃນຫມວດ 3 - ເລກທີເລກທີຍູ່ ນຄ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ົ ທະບຽນ. 4-2011-16952
ສາລັບຜະລິດຕະພັນໃນຫມວດ 21 - ເລກທີຈດ
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ຈັດໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ]

ື້ ຖກ
ື້
ັ ູ່ ໄປນີໄດື້
ື ປະຕິເສດສາລັບການຈົດທະບຽນນາປາ:
ຢູ່ ປະເທດໄທ, ຮບຮູ່າງພາຊະນະບັນຈຸດູ່ ງຕ

[ຕົວຢູ່າງຈາກກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]

ື້ ນໄດື້ຖື ກ ປະຕິເ ສດສ າລັບ ການຈົດ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ ໃນປະເທດໄທ, ຮ ບຮູ່ າງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີແມູ່
ທະບຽນເຄືູ່ອງດືູ່ມຊັອກໂກແລັດ, ເຄືູ່ອງດືູ່ມໂກໂກື້, ເຄືູ່ອງດືູ່ມກາເຟ, ເຄືູ່ອງດືູ່ມຊາແລະອືູ່ນໆ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ຮ ບຊົງ ທີູ່ຜິດ ປົ ກ ກະຕິແ ລະບູ່ ໄດື້ມ າດຕະຖານ ສ າລັບ ພາຊະນະບັນ ຈຸ
ຄວນຖື ກ ພິຈ າລະນາໃຫື້ມ ີລ ັ ກ ສະນະສະເພາະແລະເປັ ນ ທີູ່ຍອມຮັບ ຢູ່ າງພຽງພ ສ າລັບ ການຈົດ
ທະບຽນສາລັບຜະລິດຕະພັນທີູ່ນາສະເໜີຢູ່ ພາຍໃນພາຊະນະ.

ື້ ນເປັ ນ
ຍົກ ຕົວ ຢູ່ າງ, ຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ຮ ບຊົງ ພາຊະນະບັນ ຈຸ ສ ິນ ຄື້າ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີແມູ່
ັ ການຈົດທະບຽນ:
ລັກສະນະໂດດເດັູ່ນແລະໄດື້ຮບ

ົ ທະບຽນ 4-2012-18308
ເລກທີຈດ
[ຕົວຢູ່າງ ຈາກສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນເປັ ນ ເລືູ່ອງທ າມະດາ
ື້ ຫູ່ ແລະຮບຮູ່ າງຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ໃນຕົວ ຢູ່ າງຕູ່ ໄປນີແມູ່
ການຫຸ ມ

ັ ສະນະສະເພາະທີູ່ຕື້ອງການ:36
ສາລັບຜະລິດຕະພັນຊັອກໂກແລັດແລະບູ່ ມີລກ

ື້ ຮບຮູ່າງທີູ່ໄດື້ຖືກຜະລິດໂດຍກົງຈາກຜະລິດ ຕະ
ີ ສະແດງໄວື້ຢູ່ ຂື້າງເທິງນັນ,
ໃນກລະນີທູ່ ໄດື້
ພັນ ຫ ືບູ່ ສາມາດຈ າແນກໄດື້ຈ າກຮ ບຊົງ ຕາມທ າມະຊາດຫ ື ຕາມທ າມະດາຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ທີູ່
ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ຮບແບບດັູ່ງກູ່ າວຕື້ອງບູ່ ມີການໃຫື້ສ ິດ ສູ່ ວນບຸ ກຄົນເພາະວູ່ າຄູ່ ແຂູ່ງທັງ ຫມົດ ທີູ່ດ າເນີນ
ື້ ຕື້ອງສາມາດນາໃຊື້ຮບຮູ່ າງທີູ່ຄື
ົ ນ
ງານໃນຕະຫລາດເພືູ່ອການຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານັ

ື້
ູ່ ມີ
ື ູ່ ຄື້
ີ າຍຄືກນ
ັ ໄດື້ຢູ່າງອິດສະຫະໃນການເຊືູ່ອມຕູ່ ກັບຜະລິດຕະພັນ ຂອງພວກເຂົາເຈົາໂດຍບ
ກັນຫທ
ພັນທະຜ ກມັດ ໃນການຮຽກຮື້ອ ງໃດໆຈາກຄູ່ ແຂູ່ ງໃດຫນູ່ ງ. ການໃຫື້ສ ິດ ຜ ກຂາດກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ົ
ື ຄ
ີ ວາມຈ າເປັ ນ ໃນທາງການຄື້າຈະຈ າກັດ ການແຂູ່ ງຂັນ ທີູ່ບູ່
ການຄື້າ ໃນຮ ບແບບທີູ່ມີມ ີທູ່ ວໄປ
ຫມ
ເປັ ນທາໃນສູ່ ວນທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ດັູ່ງກູ່ າວ ໂດຍມີຜ ົນ ກະທົບ ທາງລົບ ຕູ່ ເສດຖະກິດ ແລະ
ສາທາລະນະຊົນ
ື້ ຮບຊົງ ທີູ່ທ າມະດາຂອງສິນ ຄື້າຈະບູ່ ຖືກ ຍອມຮັບ ຈາກຜ ບ
ື້ ລິໂ ພກໃນການ
ຍິູ່ງໄປກວູ່ ານັນ,
ື້
ັ ການຈາແນກໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍນັນໄດື້
ຕັດສິນໃຈຊື.ື້ ເພືູ່ອຈະໄດື້ຮບ
, ຮບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື
ື າຊະນະບັນຈຸຕອ
ື້ ງມີຄວາມໂດດເດັູ່ນຫາຍກວູ່າຮບຊົງທີູ່ມີຢູ່ ທົູ່ວໄປ
ຮບຊົງຂອງຊຸດຜະລິດຕະພັນຫພ

ື ອ
ື້ ງການໃນການຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ຮບຮູ່າງຕື້ອງຖືກແຍກອອກຢູ່ າງຈະແຈ ງື້ ຈາກ
ຕາມປົ ກກະຕິ ຫຕ
ັ ຜະລິດ ຕະພັນ ດັູ່ງກູ່ າວ ແລະ ສາມາດສື້າງຄວາມປະທັບ ໃຈໃຫື້ຜ ື້
ຮບຮູ່ າງທີູ່ຄາດໄວື້ຫ ື ນາ ໃຊື້ກບ
ບລິໂພກໃນຄວາມໝາຍທີູ່ວູ່າ ຮບຮູ່າງດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນສະແດງເຖິງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າໄດື້.
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ິ າເອີຣບ
ົ , ວັນທີ 24 ພດສະພາ 2012 ຄະດີ C-98/11 P 'ຮບຮູ່ າງຂອງຊັອກໂກແລດຮບກະຕູ່ າຍກັບໂບສີແດງ' ທີູ່
ສານຍຸ ຕທ

ຖືກຖູ່າຍຈາກ http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de8db454
cc04a44f3dabf88c90f1347635.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNuOe0?text=&docid
=123102&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54008 9.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຕົວຢູ່າງ, ຮບຮູ່າງແຖບຊັອ ກໂກແລດທີູ່ສະແດງໃຫື້ເຫັນ ຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖືກປະຕິເ ສດການຈົດ
ື້ ູ່ ແລະເຂົາໜົ
ື້ ມ, ຊັອກໂກແລັດ ແລະ
ທະ ບຽນ ຢູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ ສາ ລັບສິນຄື້າປະເພດ “ເຂົາຈີ
ຜະລິດ ຕະພັ ນ ຊັ ອ ກໂກແລັ ດ ”, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ , ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນບູ່ ມີລ ັ ກ ສະນະ
ສະເພາະ, ບູ່ ພຽງພໃນການຈາແນກໃຫື້ເຫັນຄວາມແຕກຕູ່ າງຕາມທາມະຊາດ, ແລະມັນກູ່ ມີໃຫື້ເຫັນ
ຢູ່ ທົູ່ວໄປໃນການຄື້າຊັອກໂກແລັດ:

ື າຮື້ອງ TM 05015047 – ‘SEASHELL CHOCOLATE BAR
ເລກທີເລກທີຍູ່ ນຄ
ູ່
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍຫື້ອງການຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]
[ຕົວຢູ່າງທີໄດື້ຈດ

ື ູ່ ວນປະກອບທີູ່ມີ
ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ຖື້າຫາກມີສ ັນ ຍາລັກ ສະເພາະເຊັູ່ນປື້ າ ຍກ າກັບ ຫ ສ
ື້
ລັກສະນະອືູ່ນໆຕິດກັບຮບຊົງທີູ່ບູ່ ລັກສະນະສະເພາະ, ສະນັນການປະສົ
ມປະສານກັນ ກູ່ ສາມາດຖື
ວູ່າເປັນເອກະລັກສະເພາະເຈາະຈົງໂດຍລວມ.
ື າື້ ນຄື້າອາດຈະເຮັດ ໃຫື້ມ ີ
ຄາຮື້ອງທີູ່ຍືູ່ນເພືູ່ອຂ ຈົດທະບຽນຮບຮູ່າງຫເື ພີູ່ມເຕີມໃສູ່ອາຄານຫຮ
ື້ ຖື້າຫາກຮບຮູ່າງດັູ່ງກູ່ າວນັນ
ື້ ມັນທາມະດາຫປ
ື ົ ກກະຕິສາລັບຮື້ານຄື້າແລະພູ່ ຄື້າ
ການຄັດຄື້ານເກີດຂນ
ິ ຄື້າຫບ
ື ລິການທີູ່ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນທາງການຄື້າ.
ທີູ່ນາສະເໜີສນ

ິ ປິ ນ ໄດື້ພບ
ົ ວູ່າ ບັນດາໜື້າຮື້ານ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງປະເທດຟີ ລບ
ຕູ່ ໄປນີ ື້ ບູ່ ສາມາດຈົດ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍສ າລັບ ການບ ລິກ ານບັນເທີງ ແລະການພັກ ຜູ່ ອນໄດື້

ເລີຍ:
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ີ
ການອອກແບບທາງໜື້າຮື້ານ ປະກອບດື້ວຍຮບຊົງແລະສີທູ່ ແຕກຕູ່
າງກັນ, ໃນຂະນະທີູ່ເພີູ່ມ
ັ ກັບ ທີູ່ພົບ ເຫັນ ທົູ່ວໄປໃນ
ຄວາມງາມທີູ່ຫນື້າສົນ ໃຈ, ມັນບູ່ ໄດື້ເ ຮັດ ໃຫື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍໂດດເດັູ່ນຄືກ ນ

ື້ ະໝັກ ມີ
ສະຖານທີູ່ພັກຜູ່ອນແລະສະຖານທີູ່ບັນເທິງ. ການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍຈະເຮັດໃຫື້ຜສ
ຄວາມຜກຂາດກັບຄຸ ນສົມບັດທີູ່ຈາເປັ ນໃນສະຖານທີູ່ພັກຜູ່ອນແລະສະຖານທີູ່ພັກຜູ່ອນ.

2.1.5.2

ັ ສະນະຕາມການໃຊື້ວຽກຫຜ
ື ນ
ົ ກະທົບທາງເຕັກນິກ
ຮບຮູ່ າງທີູ່ມີລກ

ື າຊະນະການບັນຈຸທູ່ ເກີ
ີ ດ ຈາກການພິຈາລະນາການໃຊື້ວ ຽກ
ຮບຮູ່າງຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ຫພ
ື້ ປ ຽບດື້ານເສດຖະກິດ ຫ ື
ື ູ່ ກ
ີ ູ່ ໃຫື້ເ ກີດຜົນ ກະທົບທາງເຕັກນິກ , ລວມທັງຂໄດື້
ໃຫື້ເປັ ນປະໂຫຍດຫ ທ
ື້
ໃນພາກປະຕິບ ັດ ສ າລັບ ຂັນຕອນການຜະລິ
ດ ຫ ືຂ ະບວນການຜະລິ ດ , ບູ່ ສາມາດໃຊື້ຈ າແນກ
ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືບ ລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງໄດື້ ໃນລະຫວູ່ າງການແລກປູ່ ຽນແລະບູ່ ສາມາດນ າໃຊື້ເ ປັ ນ
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໄດື້. ນັກກວດສອບມີຄ ວາມຈ າເປັ ນ ທີູ່ຈະຕື້ອ ງຄັດ ຄື້າ ນການຈົດ ທະບຽນຮ ບ
ິ ນ,
ັ ື້ ໂດຍບູ່ ສົນໃຈເລືູ່ອງປະເພດຂອງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ຈະໄປນາໃຊື້ 37
ແບບສາມມິຕນ

ີ ົນ ທາງ
ຄຸ ນສົມບັດຂອງຮບຮູ່າງທີູ່ຕອບສະໜອງຕູ່ ການພິຈາລະນາໃນການໃຊື້ວຽກຫໃື ຫື້ມຜ
ດື້າ ນເຕັກ ນິກ ຫ ືມ ີປ ະໂຫຍດຕູ່ "ການແກື້ໄ ຂບັນ ຫາທາງວິຊ າການ" ຫ ືກ ານປະດິດ ສື້າ ງ ອີງ ຕາມ
ື ືກການົດ ທາງດື້ານເຕັກນິກຄວນໄດື້ຮ ັບ
ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ຮບຮູ່າງທີູ່ມີການໃຊື້ວ ຽກໄດື້ຫຖ

ື້ (ລວມທັງການຄຸ ມ
ື້ ຽວຜູ່ານລະບົບສິດທິບດ
ັ ເທົູ່ານັນ
ື້ ຄອງຮບ
ສິດທາງຊັບສິນທາງປັ ນຍາ ແຕູ່ ພຽງຜດ
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ື້ ານົດ ກົດ ໝາຍທີເໝາະສົມເພືອປະເມີນ ວູ່າ ການໃຫື້
ື
ແບບມີຜ ົນ ປະໂຫຍດ) ທີມີເງອນໄຂແລະຂ
ກ
ື້ ສິດທິຈະຖືກຮັບປະກັນສາລັບຮບຮູ່າງດັູ່ງກູ່ າວ.
ສິດທິພເິ ສດນັນ

ັ ຈະການົດເງູ່ ອນໄຂສະເພາະສ
ື
ື້ ຄອງວິທກ
ີ ານແກື້ໄຂບັນຫາທາງ
ລະບົບສິດທິບດ
າລັບການຄຸ ມ
ີ ູ່ ຕອບສະໜອງຕາມເງູ່ ອນໄຂ
ື
ດື້ານເຕັກນິກແລະຈະຈ າກັດ ການໃຫື້ສ ິດ ຜ ກຂາດຕູ່ ເຕັກໂນໂລຢີ ທູ່ ບ
ູ່
ູ່
ື້
ື້
ົ ນ. ນອກຈາກນັນ, ໃນກລະນີທໄດື້
ີ ຮບ
ັ ສິດທິບ ັດ, ໂດຍປົ ກກະຕິແລື້ວ ໄລຍະເວລາຈະບູ່ ເກີນ
ເຫານັ

ື້ ເຕັກໂນໂລຢີ ທູ່ ີຖືກເປີ ດເຜີຍ ໃນສິດທິບ ັດ ກູ່
ໄລຍະເວລາມາດຕະຖານທີູ່ແມູ່ ນ 20 ປີ ຫງັ ຈາກນັນ
ຈະກາຍໄປເປັ ນຂອງສາທາລະນະ.
ື້ ຽວ
ຖື້າຮບຮູ່າງຂອງຜະລິດ ຕະພັນທີູ່ໄດື້ຖືກການົດ ໃນທາງເຕັກນິກໄດື້ຮ ັບ ສິດທິແ ຕູ່ ພຽງຜ ດ
ູ່
ູ່
ໂດຍຜູ່ານລະບົບເຄືອງໝາຍການຄື້າ, ຜູ່ານການແກື້ບ ັນ ຫາດື້ານວິຊ າການ (ສິງປະດິດ ສື້າງແລະຮ ບ
ແບບຈາລອງການນາໃຊື້ຕູ່າງໆ) ອາດຈະຖືກຄວບຄຸ ມແບບເປັ ນສູ່ວນຕົວໂດຍມີການຕູ່ ອາຍຸ ການຄື້າ.

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 11.3 ແລະ 11.4,
ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ື້
ແລະ ພາກ 6, ຂ 2.
37
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ການຈັດ ສັນ ຮ ບຮູ່ າງການໃຊື້ວ ຽກແບບຖາວອນນີ ື້ ຈະໄປຂັດ ກັບ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະທີູ່ ມີ
ື້ ງເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝູ່ໆ ໂດຍການ ນາ
ຈຸດປະສົງເພືູ່ອສື້າງຄວາມສະດວກໃນ ການເຜີຍແຜູ່ ແລະເຂົາເຖິ
ີ ານແກື້ໄຂບັນຫາທາງດື້ານເຕັກນິກໄປສູ່ ສາທາລະນະຢູ່າງໄວທີູ່ສຸ ດ.
ເອົາວິທກ

ື້ ຂອງຮ ບຮູ່ າງ ມີ
ນັ ກ ກວດສອບຄວນສະແດງຄວາມຄັ ດ ຄື້າ ນ ຖື້າ ຄຸ ນລັ ກ ສະນະຕົ ນຕ
ລັກສະນະໃຊື້ວ ຽກຕາມໜື້າທີູ່, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າຮ ບຮູ່ າງຈະມີຄຸ ນ ສົມບັດ ອືູ່ນໆທີູ່ບູ່ ມີຄຸ ນ ລັກສະນະທີູ່
ື າງເຕັກ ນິກ ກູ່ ຕາມ ຮບຮູ່ າງຄວນໄດື້ຮ ັບ ການພິຈ າລະນາວູ່ າ ມີລກ
ັ ສະນະໃຊື້ວ ຽກ
ໃຊື້ວຽກໄດື້ຫ ທ
ຕາມໜື້າທີູ່ ແລະ ຈະຖືກປະຕິເສດ - ບູ່ ວູ່າໃນກລະນີໃດກູ່ ຕາມທີູ່ອົງປະກອບທີູ່ສາຄັນຂອງຮ ບຮູ່າງ
ົ ກະທົບທາງດື້ານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ, ການຄື້າຫກ
ື ານດາເນີນການທີູ່ກູ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ.
ມີຜນ

ັ ສະນະໃຊື້ວຽກຕາມໜື້າທີູ່ໃນກລະນີຕູ່ ໄປນີ,ື້ ໂດຍ
ຮບຮູ່າງອັນໃດໜູ່ ງຄວນພິຈາລະນາວູ່າມີລກ
ສະເພາະ:
•

ຮບຮູ່າງແມູ່ ນສິູ່ງທີູ່ຈາເປັ ນເພືູ່ອໃຫື້ສາມາດນາໃຊື້ຜະລິດຕະພັນໄດື້ຕາມຈຸດປະສົງທີູ່ໄດື້ກາ
ັ ສະລີລະສາດສາລັບຜະລິດຕະພັນ;
ນົດໄວື້ ຫ ື ມັນເປັນຮບຊົງຕາມຫກ

•
•
•

ຮ ບຊົ ງ ຊູ່ ອຍໃຫື້ສ າມາດມີ ກ ານຜະລິ ດ ຫ ື ການປະກອບຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ສິ ນ ຄື້າ ທີູ່ ມີ
ື ະລັງງານ);
ປະສິດທິພາບ ຫ ື ປະຫຍັດກວູ່ າເກົູ່າ (ເຊັູ່ນ ດື້ວຍການປະຢັ ດວັດສະດຸ ຫພ

ື ານຈັດເກັບມຽື້ ນສິນຄື້າ;
ຮບຮູ່າງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້ແກູ່ ການຂົນສົູ່ງຫກ

ື້ ມ
ື ປ
ີ ະສິດທິພາບທີູ່ດີຂນຫ
ື ື້ ຄ
ື ວາມທົນ
ຮບຊົງເຮັດໃຫື້ຜະລິດ ຕະພັນແຂງແຮງຫລາຍຂ ນຫ
ທານ;

•

ຮບຮູ່າງຊູ່ ວຍໃຫື້ຜ ະລິດ ຕະພັນ ສາມາດເຊືູ່ອມຕູ່ ຫເື ຊືູ່ອມຕູ່ ກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ອືູ່ນໄດື້ຢູ່ າງ
ພດີ.

ັ ຫ ື ໃນເອກະສານດື້ານວິຊາການທີູ່
ຮບຮູ່າງທີູ່ໄດື້ຖືກເປີ ດເຜີຍແລະຮຽກຮື້ອງສິດໃນສິດ ທິບດ
ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບປະເພດຜະລິດຕະພັນທີູ່ຈະຈົດທະບຽນແມູ່ ນຖືວູ່າ ເປັ ນຮບແບບການໃຊື້ງານ, ຍື້ອນ
ື້
ັ ຕື້ອງການົດເປັ ນການແກື້ໄຂບັນຫາເຕັກນິກໃດໜູ່ ງ.
ວູ່າ ຂຮຽກຮື້
ອງສິດຢູ່ ໃນສິດທິບດ

ື້ ບູ່ ສາມາດເອົາ
ເຫດຜົນ ທີູ່ແນູ່ ນອນສ າລັບ ການປະຕິເ ສດຕາມການໃຊື້ວ ຽກຂອງຮ ບຮູ່ າງນັນ
ັ ື້
ຊະນະໄດື້ໂດຍການສະແດງຄວາມໂດດເດັູ່ນທີູ່ມັນ ໄດື້ມາ. ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າຮ ບຮູ່ າງທີູ່ໃຊື້ວ ຽກໄດື້ນ ນ,
ື້
ັ ການຍອມຮັບ ຈາກຜ ບ
ື້ ລິໂ ພກວູ່ າເປັ ນ ຕົວ ຊີບອກເຖິ
ໃນຄວາມເປັ ນ ຈິງ, ຈະໄດື້ຮບ
ງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງ
ື ິນ ຄື້າຫ ພ
ື ົບ ວູ່ າມັນ ມີມ ີລ ັກສະນະສະເພາະ, ຮບຮູ່າງດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ຄວນ
ການຄື້າຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ສ
ເອົາໄປຈົດທະບຽນໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ົ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງ
ຕົວຢູ່າງ, ຮບຮູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນຕູ່ ໄປນີອາດຈະຖື
ກປະຕິເສດບູ່ ໃຫື້ຈດ
ື້ ໂດຍອີງໃສູ່ການພິຈາລະນາການໃຊື້ວຽກຂອງມັນ:
ໝາຍການຄື້າສາລັບຜະລິດຕະພັນນັນໆ

ັ ຍາ Madrid.
[ຕົວຢູ່າງຈາກການຍືູ່ນເອກະສານເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າພາຍໃຕື້ອະນຸສນ
ເບິູ່ງ http://www.wipo.int/romarin/]

ັ ຫນາື້ ”
ສາລັບ“ແສງໄຟເພືູ່ອໃຊື້ໃນທາງການແພດ, ກູ່ ຄືໄຟເພືູ່ອການປະຕິບດ
ັ ຍາມາດຣີດ.
[ຕົວຢູ່າງຈາກການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ເລກທີ 1061514 ພາຍໃຕື້ອະນຸສນ
http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf

ື້ ປ ຽບ
ື ໄດື້
ຖື້າຫາກວູ່າຮ ບຮູ່ າງສາມາດໃຊື້ວ ຽກໄດື້ເພາະວູ່ າມັນ ມີຜ ົນ ກະທົບ ດື້ານເຕັກນິກຫຂ
ື້
ໃນການນ າໃຊື້. (ລວມທັງ ຂັ ນຕອນການຜະລິ
ດ , ການປະກອບ, ການຂົ ນ ສົູ່ ງ, ຫ ືກ ານນ າໃຊື້
ື້
ຜະລິດຕະພັນ ເພືູ່ອຈຸດ ປະສົງ ທີູ່ໄດື້ວ າງໄວື້) ນັນແລື້
ວ , ການຄັດ ຄື້ານກູ່ ແມູ່ ນບູ່ ສາມາດຖືກ ຍົກ ເລີກ
ື້ ປ ຽບອັນ
ົ ກະທົບຫຂ
ື ໄດື້
ໄດື້, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າຈະມີຮບຮູ່າງອືູ່ນໆທີູ່ທຽບເທົູ່າ ກັບການໃຊື້ວຽກຫໃື ຫື້ຜນ
ດຽວກັນກູ່ ຕາມ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຕົວ ຢູ່ າງ, ຮ ບຮູ່ າງຂອງສູ່ ວນປະກອບຂອງສິນ ຄື້າ ດັູ່ ງຕູ່ ໄປນີ ື້ (ຫົວ ມີດ ແຖໄຟຟື້ າ ) ແມູ່ ນ
ື້ ມັນ ບູ່ ສາມາດຈົດ ທະບຽນໄດື້ ເຖິງ ແມູ່ ນວູ່ າຈະມີ ຮ ບ
ສາມາດໃຊື້ວ ຽກໄດື້ຕ າມໜື້າ ທີູ່, ສະນັນ
ຮູ່າງອືູ່ນໆທີູ່ສາລັບສິນຄື້າປະເພດດຽວກັນກູ່ ຕາມ

[ຕົວຢູ່າງຕາມ ລາດັບ, ຈາກ:
http://www.ippt.eu/files/2002/IPPT20020618_ECJ_Philips_v_Remington.pdf ແລະຈາກບົດແນະ ນາ
EUIPO ພາກ B, ຂ ື້ 4, ຂຍູ່ື້ ອຍ 2.5.3]

ື້
ຕົວຢູ່າງອີກອັນ ໜູ່ ງຂອງຮ ບຮູ່ າງທີູ່ໃຊື້ວຽກໄດື້ເ ຊິູ່ງບູ່ ໄດື້ລວມເຂົາໃນການຈົ
ດທະບຽນຂອງ

ື້ ວຕູ່ ເລໂກສີແດງ.38
ເຄືູ່ອງໝາຍ ເນືູ່ອງຈາກວູ່າ ການໃຊື້ວຽກຂອງມັນແມູ່ ນເຄືູ່ອງຫລິນຕົ

ຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ຮບຮູ່າງສາມມິຕ ິ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖືກພົບເຫັນ ວູ່ າໃຊື້ວ ຽກໄດື້ແ ລະມີ
ຜົນດື້ານເຕັກນິກແລະໄດື້ຖືກປະຕິເສດທີູ່ຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າສາລັບຜະລິດ ຕະພັນ
ທີູ່ລະບຸ ໄວື້:

ື້ ວຕູ່ ເລໂກສີແດງ' ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2010. ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫື້
ິ າເອີຣບ
ົ C-48/09 'ເຄືູ່ອງຫລິນຕົ
ເບິູ່ງການຕັດສິນຂອງສານຍຸ ຕທ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 11.3, ແລະ ບົດ 6, ຂ ື້ 3
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
38
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສາລັບ“ກູ່ ອງໃສູ່ ເຄືູ່ອງປະດັບ, ກັບສາລັບໃສູ່ ໂມງແລະຊູ່ າງແປງໂມງ”
ຄາຮື້ອງເລກທີ: 4-2012-26667

ສາລັບ “ເສົາອາກາດ” - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2004-09042

ັ Société des Produits Nestlé SA v
ຢູ່ ປະເທດສິງກະໂປ, ກລະນີຂອງບລິສດ
ິ າລະນາສອງຮບຮູ່າງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້
Petra Foods Ltd [2017] 1 SLR 35, ທີູ່ໄດື້ພຈ

ື້ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍແບບຮບຮູ່ າງໄດື້ຖືກ ກ ານົດ ແລະພິຈາລະ ນາ
ຄຸ ນລັກ ສະນະຕົນຕ
ແລື້ວວູ່ າຄຸ ນລັກສະນະແຕູ່ ລະອັນນັນື້ ໄດື້ເຮັດໜື້າທີູ່ດື້ານເຕັກນິກ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນ ( 1) ຮ ບຊົ ງ
ຄຸ ນລັ ກ ສະນະທີູ່ ສ າຄັ ນ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແບບຮ ບຮູ່ າງເຫູ່ ົ ານີ ແມູ່
ື້ ຮບສີູ່ຫລູ່ ຽມຍາວ, ລວມທັງສັດສູ່ ວນຂອງຄວາມກວື້າງ, ຄວາມຍາວແລະຄວາມ
"ແຜູ່ ນພ ນ"
ົ ຕົນ, ມີຕາແໜູ່ ງ ແລະຄວາມເລິກ ຂອງຮູ່ ອງຕາມລວງ
ເລິກທີູ່ພົວພັນກັນ (2) ທີູ່ວູ່ າການມີຕ ວ
ຍາວໃນແຕູ່ ລະແຖບແລະ (3) ຈານວນຂອງຮູ່ ອງຂອງແຖບແຕູ່ ລະແຖບ ເຊິູ່ງເມືູ່ອລວມກັບ
ຄວາມກວື້າງຂອງແຖບນັນື້ , ໄດື້ການົດຈານວນທູ່ ອນໃນແຖບນັນື້ .

ື ພົບເຫັນ ວູ່ າມີ
ຄຸ ນລັກສະນະທີູ່ສາຄັນແຕູ່ ລະອັນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍຮບຮູ່ າງນັນື້ ໄດື້ຖກ
ູ່
ູ່
ຄວາມຈາເປັ ນສາລັບ ຜົນ ທີໄດື້ຮ ັບ ທາງດື້າ ນເຕັກ ນິກ ທີສະເພາະເຈາະຈົງ , ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າມັນ ມີ
ລັກສະນະແຕກຕູ່ າງກັນກູ່ ຕາມ ຄຸ ນລັກ ສະນະອັນ ທ າອິດ (ເຊັູ່ນວູ່ າ ຮບຊົງ ແບບ ”ແຜູ່ ນພືນື້ ”
ີ ູ່ ມີ
ີ ປະສິດທິພາບທີູ່ສຸ ດໃນການການຕັດແທູ່ ງແບບຄູ່ ຂະຫນານເພືູ່ອປື້ອ ງ
ສີູ່ຫລູ່ ຽມ) ເປັ ນວິທ ທ

ົ ຕົນ, ມີຕາແຫນູ່ ງ ແລະ
ກັນການຕົກເຮູ່ ຍເສຍຫາຍ, ຄຸ ນລັກ ສະນະທີສອງ (ເຊັູ່ນວູ່ າການມີຕວ
ູ່
ຄວາມເລິກຂອງຮູ່ ອງທີແຍກອອກຈາກກັນ) ແບູ່ ງແທູ່ ງອອກເປັ ນທູ່ ອນໆທີູ່ຖອດອອກໄດື້. ຄຸ ນ
ີ ານໃຊື້ວຽກທາງເຕັກນິກເພືູ່ອໃຫື້ອອກ
ລັກສະນະທີສາມ (ຈານວນຂອງຮູ່ ອງແຕກ) ໄດື້ໃຫື້ມກ
ເປັ ນ ສູ່ ວນຕູ່ າງໆທີູ່ມີຂ ະໜາດທີູ່ ເໝາະສົມ ສ າລັບ ການບ ລິໂ ພກທີູ່ຫນື້າ ພ ໃຈແລະສະດວກ
ສະບາຍ.
ໃນມຸ ມມອງຂອງສິູ່ງທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງນັນື້ , ເຄືູ່ອງໝາຍແບບຮບຮູ່ າງທັງສອງຈືູ່ງຢູ່ ພາຍ
ື້ າມບູ່ ໃຫື້ຈດ
ົ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ມີພຽງແຕູ່ ຮບຮູ່ າງຂອງຜະລິດຕະພັນທີູ່ຈາເປັ ນເພືູ່ອບັນລຸ
ໃຕື້ຂຫື້
ື້
ຜົນທາງດື້ານເຕັກນິກເທົູ່ານັນ.

ປະເພດຂອງຮ ບຮູ່ າງທີູ່ເປັ ນ ປະໂຫຍດໃຊື້ວ ຽກໄດື້ທູ່ ີອາດຈະບູ່ ເໝາະສົມ ສ າລັບ ການຈົດ
ື້ ວ ທີູ່ມີຫນື້າທີູ່ໃຫື້ການຍ ດເກາະ, ການຍດຕິດ, ຫ ື
ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ ການຄື້າແມູ່ ນຮ ບແບບພືນຜິ
ື້ ວ
ື າງດື້ານເຕັກນິກ ອືູ່ນໆ. ຄວາມຈິງ ມັນ ມີຢູ່ ວູ່ າ ຮບແບບພືນຜ
ຜົນກະທົບ ທາງດື້ານກາຍະພາບຫ ທ
ື ເປັ ນການຕົກແຕູ່ ງ ທີູ່ບູ່ ສາມາດເອົາຊະນະການ
ດັູ່ງກູ່ າວອາດຈະເຮັດໃຫື້ເກີດມີຄວາມສວຍງາມ, ຫກ
ື້
ຄັດຄື້ານໃດໆທີູ່ເກີດຂືນຈາກການນ
າໃຊື້ຂອງມັນ, ຖື້າຫາກມີ.

ື້ ວທີູ່ສະແດງໃຫື້ເຫັນ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນ
ຕົວຢູ່າງ, ມັນກູ່ ບູ່ ສາມາດທີູ່ຈະອື້າງວູ່ າຮ ບແບບພືນຜ
ັ ສະນາ
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າສ າລັບຢາງລົດ ຫ ື ເກີບໃສູ່ແລູ່ນກິລາ ຕາມລາດັບ, ໃນຂອບເຂດທີູ່ມີລກ
ຕາມການໃຊື້ວຽກ:
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງຕາມລາດັບຈາກ: https://www.tyresizecalculator.com/plus- sizing/tyre-patterns ແລະ ຈາກ
http://thumbs.dreamstime.com/x/running-shoe- yellow-black-tread-pattern-11961527.jpg]

ື້ ນ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນຮບຮູ່າງທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະ
ຮບຮູ່າງທີູ່ເຮັດໃຫື້ຜະລິດຕະພັນ ມີ ມນຄູ່ າເພິູ່ມ ຫາຍຂືນນັ
ື້
ູ່
ັ ຜແື້ ຂູ່ງທາງການຄື້າທຸ ກຄົນໄດື້ໃຊື້. ອັນນີກແມູ່ ນສອດຄູ່ອງ
ຕາມການໃຊື້ວຽກແລະຄວນຈະມີໃຫື້ກບ

ກັບນະໂຍບາຍສາທາລະນະຂອງການເພີູ່ມປະສິດທິພາບໃນການແຂູ່ງຂັນທາງການຄື້າແລະການປື້ອງ
ກັນການຜ ກຂາດຮ ບຮູ່ າງທີູ່ມີຄຸ ນ ຄູ່ າທາງເສດຖະກິດ , ຍື້ອນວູ່ າການແຂູ່ ງຂັນ ມັກຈະເຮັດ ໃຫື້ມ ີທູ່ າ
ອູ່ຽງທີູ່ຈະເພີູ່ມການຈັດຫາສິນຄື້າຈານວນຫລາຍໃຫື້ແກູ່ ປະຊາຊົນໃນລາຄາທີູ່ຖືກກວູ່າ.39

ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ຮບຊົງທີູ່ໃຊື້ໃນການເຈຍລະໄນແກື້ວ ແລະອັນ ຍະມະນີເພືູ່ອໃຫື້ສ ະທື້ອ ນແສງ
ື້ ຈະເພີູ່ມມນຄູ່ າທີູ່ແທື້ຈງິ ໃຫື້ກບ
ັ ອັນ ຍະມະນີແລະເຄືູ່ອງ
ສະຫວູ່າງໄດື້ດ ີກວູ່າຫໃື ຫື້ເຫັນ ໄດື້ແຈງື້ ນັນ

ປະດັບຕູ່ າງໆ. ໃນຄວາມເປັ ນ ຈິງແລື້ວ , ການເຈຍລະໄນອັນ ຍະມະນີແ ມູ່ ນໜູ່ ງໃນປັ ດ ໃຈສ າຄັນ ທີູ່
ື້ ອັນຍະມະນີທູ່ ບ
ົ ນ.
ີ ູ່ ໄດື້ຮ ັບ ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ຖືກ ຕື້ອ ງ
ການົດ ມນຄູ່ າທາງການຄື້າຂອງຜະລິດ ຕະພັນເຫູ່ ານັ

ື້ ຈະສນເສຍມນຄູ່າການຄື້າໄປ. ສະນັນ,
ື້ ຮບຊົງດັູ່ ງກູ່
ັ າວຈະໃຊື້ວຽກໄດື້ໃນລະດັບໃດ
ເຫມາະສົມນັນ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ໜງທີວູ່າ ຖື້າຫາກໃຫື້ຮ ບຮູ່ າງທີແຕກຕູ່ າງຈາກຜະລິດ ຕະພັນ ນັນ, ຜະລິດ ຕະພັນ ຈະບູ່ ສາມາດໃຊື້
ວຽກໄດື້ຕາມຈຸດປະສົງ.
ິ ູ່ ສະແດງຢ
ີ
ູ່ ທາງລຸູ່ ມນີ ື້ ບູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍສ າລັບ
ຕົວຢູ່າງ, ຮບສາມມິຕ ທ
ອັນຍະມະນີຫ ື ເຄືູ່ອງປະດັບໄດື້:

[ຕົວຢູ່າງຈາກ: http://www.turbosquid.com/3d-models/maya-gem-cuts/720214]

39

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 6, ຂ ື້ 4.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ວ
2.1.6 ຮບແບບລວດລາຍແລະການອອກແບບໃສູ່ ເທິງພືນຜິ
ື້ ວ ຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ບາງຊະນິດ ຫ ືນ າໄປໃຊື້ໃ ນ
ລວດລາຍຕູ່ າງໆມັກ ຖືກ ນ າໃຊື້ກ ັບ ພືນຜິ
ຜະລິດ ຕະພັນ ທີູ່ລຽບເຊັູ່ນ: ແຜູ່ ນແພແລະວັດ ສະດຸ ທີູ່ເປັ ນ ຜື້າ (ແຜູ່ ນແພ), ເຄືູ່ອງນຸູ່ ງ, ວ ເປເປີ ,
ື້
ັ .40 ຮບແບບ
ກະເບືອງ,
ເຄືູ່ອງໃຊື້ເທິງຫນື້າໂຕະ, ເຄືູ່ອງໜັງ ແລະຜະລິດ ຕະພັນອືູ່ນໆທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ື້ ຈະບູ່ ໄດື້ຖືກຮັບຮໂື້ ດຍຜຄ
ື້ ນ
ົ ທົູ່ວໄປວູ່າມັນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ດັູ່ງກູ່ າວໂດຍປົ ກກະຕິແລື້ວນັນ
ທີູ່ບົູ່ງບອກເຖິງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າ ແຕູ່ ກົງກັນຂື້າມ, ພວກມັນກູ່ ເປັ ນພຽງແຕູ່ ສູ່ວນປະກອບຂອງ
ື້
ື ານອອກແບບທີູ່ເຮັດໃຫື້ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມໜື້າສົນໃຈຫາຍຂືນ.
ຕົກແຕູ່ ງຫກ

ື້ ວຂອງຜະລິດຕະພັນນັນ
ື້ ຈະເຮັດ ໜື້
ໂດຍປົ ກກະຕິແລື້ວ, ຮບແບບລວດລາຍທີູ່ໃສູ່ເທິງພືນຜິ
ື້ ລິໂພກທີູ່ເຫັນວູ່າມັນເປັ ນ ສູ່ວນໜູ່ ງຂອງຜະລິດຕະພັນ .
າທີູ່ເປັ ນການອອກແບບຂອງສິນຄື້າແລະຜບ
ື້
ມັນຈະບູ່ ຖືກເບິູ່ງວູ່ າເປັ ນ ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ໂດດເດັູ່ນແລະແຍກອອກຈາກຜະລິດ ຕະພັນ ທີູ່ເພີູ່ມເຂົາໄປ
ື ິນຄື້າ. ຮບແບບດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ສາມາດໃຊື້
ເພືູ່ອການບອກແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ສ
ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ແລະນັກກວດສອບຄວນຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນຂອງຮບແບບນີ.ື້
ື້ ູ່ ຕິດ ໃສູ່ ຜະລິດ ຕະພັນ ຈະບູ່ ຖືກເບິູ່ງວູ່ າເປັ ນ ເຄືູ່ອງ
ຕົວຢູ່ າງ, ຮບແບບລວດລາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີທີ
ໝາຍ:

[ຕົວຢູ່າງຕາມລາດັບ ຈາກ: https://scrappychicksonvinyl.com/products/copy- of-sweet-baby-plaidpattern-vinyl-and-heat-transfer-vinyl ແລະ http://nattosoup.blogspot.com/2013/03/creating-plaidpatterns-with-copics- and.html]

ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຮບແບບຂອງຮບວເປເປີ , ເຄືູ່ອງໃຊື້ເທິງຫນື້າໂຕະ, ຜື້າປໂຕະແລະຜະລິດ ຕະ
ື້ ບູ່ ໄດື້ຖກ
ັ ໂດຍປົ ກກະຕິແລື້ວນັນ
ື ເບິູ່ງໂດຍຜບ
ື້ ລິໂພກວູ່າມັນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ພັນທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ື ະດັບປະດາ ຍົກຕົວຢູ່າງ:
ແຕູ່ ເປັນການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຕົກແຕູ່ ງຫປ
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ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 13
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງຈາກ: http://printpattern.blogspot.com/2011/02/wallpaper-elle- decoration.html]

ື້ ວທີູ່ສະແດງໃຫື້ເຫັນດັູ່ງຕູ່ ໄປນີໄດື້
ື້ ຖກ
ື ປະຕິເສດສາລັບ
ຕົວຢູ່າງ, ການອອກແບບໃສູ່ເທິງພືນຜິ
ັ ສະນະສະເພາະໃນແງູ່ ຂອງສິນຄື້າທີູ່ໄດື້ລ ະບຸ :
ການຈົດທະບຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍື້ອນພວກເຂົາບູ່ ມີລກ

ສາລັບ“ວັດສະດຸ ກູ່ ສື້າງ, ທີູ່ບູ່ ແມູ່ ນໂລຫະ”- ຄາຮື້ອງເລກທີ 4-2009-23542
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]

ື້
ື້ ຂອງການປະຕິເ ສດນີອາດຈະຖື
ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ເຫດຜົນ ຕົນຕ
ກເອົາ ຊະນະໄດື້ໃ ນແງູ່
ື້ ອ
ື້ ງຂ ໄດື້ພ ິສ ດວູ່າ ຮບແບບດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນມີລ ັກສະນະສະເພາະແລະ
ຂອງຮບແບບສະເພາະເຊິູ່ງຜ ຮ
ສາມາດນາໄປໃຊື້ເປັ ນເຄືູ່ອງ

ົ ເມືູ່ອນ າໄປໃຊື້ໃນການຄື້າສ າລັບ
ໝາຍການຄື້າໄດື້ຢູ່າງມີປະສິດ ຕິຜນ

ື ລິການໂດຍສະເພາະ.
ສິນຄື້າຫບ
ັ ສະນະສະເພາະໃນປະເທດມາເລເຊຍ:
ຕົວຢູ່າງ, ຮບແບບລວດລາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ພົບວູ່າມີລກ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

07015465 – Louis Vuitton Malletier

ັ BURBERRY ຈາກັດ.
00004038 – ບລິສດ
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]

2.1.7 ປື້າຍກາກັບແລະຂອບຮບທົູ່ວໄປ
ື ົ ກກະຕິໃ ນການຄື້າທົູ່ວໄປຫ ືທູ່ ີ
ປື້າຍກາກັບແລະຂອບບາງອັນແມູ່ ນເປັ ນເລືູ່ອງທ າມະດາຫ ປ
ື້ ບູ່ ສາມາດຮັບ ຮ ໄື້ ດື້ຈາກຜຄ
ື້ ົນ ທົູ່ວໄປວູ່ າເປັ ນ
ກູ່ ຽວກັບ ອຸ ດສະຫະກາສະເພາະໃດ ໜູ່ ງ ແລະສະນັນ
ື ນ
ິ ຄື້າ.
ເຄືູ່ອງໝາຍ ໂດຍສະເພາະທີູ່ສະແດງເຖິງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າຂອງຜະລິດຕະພັນຫສ

41

ື້ ຖື ກ ປະຕິເ ສດການຈົດ
ຍົກ ຕົວ ຢູ່ າງ, ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ປື້ າ ຍກ າກັບ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີໄດື້
ັ ສະນະສະເພາະ:
ທະບຽນຍື້ອນເຫດຜົນທົູ່ວໄປທີູ່ທາມະດາແລະບູ່ ມີລກ

41

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 10
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສາລັບ“ຢາປົວພະຍາດ”- ເລກທີຄາຮື້ອງ 4-2008-18928

ສາລັບສິນຄື້າໃນຫມວດ 30 - ເລກທີຄາຮື້ອງ 4-2002-07244
[ຕົວຢູ່າງໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ]

ື້ ນຕົວຢູ່າງຂອງປື້າຍກາກັບແລະຂອບຮບທີູ່ປົ ກກະຕິແລື້ວຈະບູ່ ຖືກຮັບຮວ
ື້ ູ່ າເປັ ນ
ຕູ່ ໄປນີແມູ່
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ຂອງຕົນ ເອງ, ໂດຍບູ່ ຄ ານືງ ເຖິງ ວູ່ າຈະເປັ ນ ປະເພດຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານ
ບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການ ນາໃຊື້:

[ຕົວຢູ່າງ, ຕາມລາດັບ, ຈາກ: http://www.4shared.com/allimages/IlUk98vo/Simple_Label_Frames_Set_2.html ແລະຈາກ https://www.etsy.com/hken/listing/608819788/label-frame-svg-label-frame- clipart]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ັ ສະນະສະເພາະ (ຂຄວາມ
ໃນຕົວຢູ່າງຂື້າງເທິງ, ຖື້າຫາກມີການໃສູ່ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີລກ
ຫ ື ທີູ່
ື້
ູ່ ວໄປນັນ,
ື້ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ອ ອກ
ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງ) ໃສູ່ປື້າຍກາກັບແລະຂອບຮບທີູ່ເປັ ນພືນຖານທົ
ັ ສະນະສະເພາະແລະກູ່ ຖືກຈົດທະບຽນທັງ ໝົດ.
ມາ ກູ່ ອາດຈະເປັ ນທີູ່ມີລກ

ື ອບຮ ບອາດຈະຖືກພົບເຫັນ ວູ່າມີລ ັກສະນະທີູ່ສະເພາະ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ປື້າຍກາກັບ ຫຂ
ເຊູ່ ງມັນ ບູ່ ແມູ່ ນສິູ່ງທີູ່ ພົ ບ ເຫັນ ໄດື້ທ າ ມະດາໃນທາງການຄື້າ , ຫ ືຖ າື້ ມັນ ມີສູ່ ວນປະກອບຫ ື ຄຸ ນ
ລັກສະນະທີູ່ໂດດເດັູ່ນພຽງພ.

ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ອຸ ປະກອນຕິດ ປື້າຍທີູ່ໃຫື້ເ ຫັນ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ພົບວູ່າມີຄ ວາມສວຍງາມແລະໂດດ

ເດັູ່ນພສົມຄວນໃນປະເທດມາເລເຊຍ:

02006414 - SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

03003257 - SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.1.8 ວະລີໂຄສະນາງູ່ າຍໆ
ື້
ການໂຄສະນາ ຫ ື ວະລີໂຄສະນາທີູ່ສົູ່ງເສີມການຂາຍແລະຄາຂວັນ ແບບງູ່ າຍໆທີູ່ມີຂ ຄວາມ
ື້ ນກູ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ, ການບລິການຫກ
ື ມ
ື ູ່ ຽວກັບ ພູ່ ຄື້າ
ກູ່ ຽວກັບການຂາຍແບບມາດຕະຖານຫຂ

ື້
ູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫສ
ື ນ
ິ ຄື້າ ວະລີແລະຄ າ
ຈະບູ່ ຖືກເບິູ່ງເປັ ນຕົວ ຊີບອກຂອງແຫ
ູ່
ູ່
ື້
ູ່
ູ່
ູ່
ຂວັນດັງກູ່ າວນັນ ແມູ່ ນບມີຄວາມໂດດເດັນແລະບສາມາດໃຊື້ເປັ ນເຄືອງ ໝາຍໄດື້ ນັກກວດສອບ
ົ .ື້
ຄວນຄັດຄື້ານໂດຍອີງໃສູ່ເຫດຜົນເຫູ່ ານີ

42

ື າຂວັນ ສາມາດຖືວູ່ າມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະພຽງພ ຖື້າມັນແຕກຕູ່ າງຈາກທົູ່ວໄປຫ ໂື ດດ
ວະລີຫຄ
ເດັູ່ນຍື້ອນເຫດຜົນຂອງຄວາມ ໝາຍ, ການເລືອກໃຊື້ຄາສັບ, ຫໂື ຄງສື້າງ, ຕົວຢູ່າງໃນກລະນີຕູ່ ໄປນີ:ື້
43

•
•
•
•
•
•

ປະໂຫຍກມີຫາຍກວູ່າໜູ່ ງຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມໝາຍທີສອງແມູ່ ນຖືກປິ ດບັງ, ບູ່ ໂດດ
ື ດ
ິ ປົ ກກະຕິໃນແງູ່ ຂອງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ຖືກໂຄສະນາ;
ເດັູ່ນ, ຫຜ
ື້ ານວນຫຄ
ື້
ື າສັບໃນແບບທີູ່ບູ່ ທາມະດາ;
ຄາຂວັນນັນໃຊື້
ການຫລິນສ
ື ວາມໝາຍທີູ່ບູ່ ຄາດຄິດ;
ປະໂຫຍກມີສູ່ວນປະກອບຂອງຄວາມແປກໃຈຫຄ

ື້ ດແຍູ່ ງຫຮ
ື ຽກຮື້ອງໃຫື້ມຄ
ີ ວາມພະຍາຍາມຕີຄວາມໝາຍ
ຄາຂວັນນາສະເໜີຂຂັ
ູ່
ູ່
ື ງັ ຫວະທີູ່ງູ່ າຍຕູ່ ການຈືູ່ຈາ.
ປະໂຫຍກ;ທີມີຄາສັບທີສອດຄູ່ອງກັນຫຈ
ື ູ່ ແຕກຕູ່
ີ
ປະໂຫຍກມີໄວຍາກອນແບບແປກໆຫທ
າງຈາກທົູ່ວໄປ.

ື້ ນເລືູ່ອງທາມະດາຫທ
ູ່ ມີຄວາມໂດດເດັູ່ນ ພທີູ່ຈະຈົດ
ື ູ່ ວໄປແລະຈະບ
ົ
ຕົວຢູ່າງ, ປະໂຫຍກຕູ່ ໄປນີແມູ່
ື ລິການໃດໜູ່ ງໄດື້:
ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງ ໝາຍການຄື້າສາລັບສິນຄື້າຫບ
ື້ ູ່ ທູ່ ານສາມາດໄວື້ວາງໃຈໄດື້"
"ຍີູ່ຫທີ
"ທູ່ ານຈະພົບສິູ່ງດີໆກັບພວກເຮົາ"
ິ າງໆດີຂນ"
ື ື້
"ພວກເຮົາເຮັດໃຫື້ສູ່ ງຕູ່
42

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 6(1); ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນ ື້າ 28; ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 1(1) ແລະ 2(3);
ເບິູ່ງຂກ

ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 16.1 ແລະ 23.1 ແລະ 2, ຄູ່ ມື ທີເອັມຫນາື້ 26; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 10(1)(ດີ) ແລະ (ອີ);
ເອັມເອັມ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ.2(ເຈ) ແລະ 13(ເອ) ແລະ (ບີ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ ເອັສ. 123.1 (ຈີ), (ເຮັຊ), (ໄອ), (ເຈ), ລະບຽບ
ການ, ອາຣ໌. 102 (ຈີ), (ເຮັຊ), (ໄອ), (ເຈ), ຄູ່ ມື ໄອພີ ບົດ IX, ຫນ ື້າ 72; ຄູ່ ມື ເອັສຈີທເີ ອັມ ບົດ 14 ‘ຄາຂວັນ’; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມ
ເອ ເອັສ. 4 ‘ ເຄືູ່ອງໝາຍ ’ ແລະ 7(2); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ຊີ, ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 39.3.ຈີ.
43

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 5, ແລະ ບົດ 4, ຂ ື້ 2.5
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ານັນ....
ື້
ື້ ູ່ ອສຸ ຂະພາບ!"44
"ມັນບູ່ ແມູ່ ນພຽງແຕູ່ ນາເທົ
ແຕູ່ ເປັນນາເພື
ື້
ົ ປະກອບມີ
ປະໂຫຍກເຫູ່ ານີ
ຄ າທີູ່ກູ່ າວທົູ່ວໄປຫເື ປັ ນ ລັກສະນະການຍື້ອງຍໂດຍອື້າງເຖິງ ຄຸ ນ
ື້
ື້ ຂອງຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ດີ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບປະໂຫຍກທີູ່ໃຊື້. ວະລີເຫູ່ ານີ
ົ ຈະ
ລັກສະນະຫຂ
ື້
ູ່ າເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ແຕູ່ ມັນແມູ່ ນສານວນການສະແດງອອກຂອງການຂາຍ
ບູ່ ຖືກໃຫື້ເຂົາໃຈວ
ື້ ນບູ່ ແມູ່ ນສິູ່ງທີູ່ໂດດເດັູ່ນທີູ່ຈະພຽງພສາລັບການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ.
ທົູ່ວໄປ, ສະນັນມັ

ື ພິຈາລະນາວູ່າບູ່ ມີຄວາມໂດດເດັູ່ນພທີູ່ຈະໄປຈົດທະບຽນເປັ ນ
ວະລີໂຄສະນາດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖກ

ິ ປິ ນສາລັບສິນຄື້າຫບ
ື ລິການທີູ່ໃຫື້ໄວື້:45
ເຄືູ່ອງໝາຍໃນປະເທດຟີ ລບ
•

ື້ ູ່ );
“ພວກເຮົາຈັດສົູ່ງສິູ່ງທີູ່ດີທູ່ ສຸີ ດ!” (ສາ ລັບ ພິດຊາ, ພັສຕາ, ສະປາເກັດຕີ, ຫມີູ່, ເຂົາຈີ

•

“ທາງເລືອກສຸ ຂະພາບດີຂອງທູ່ ານ, ທາງເລືອກສາລັບຄອບຄົວ, ທາງເລືອກທີູ່ດີທູ່ ສຸີ ດຂອງ
ທູ່ ານ” (ສາລັບເຄືູ່ອງຫວານທີູ່ເປັ ນ ທາມະຊາດ);

•

“ທາງອອກສາລັບບັນຫາມົນລະພິດຈາກມືມະນຸດ” (ສາລັບການບລິການສິູ່ງແວດລື້ອມ).

ື ປະຕິເສດສາລັບ ການ
ເຊັູ່ນດຽວກັນໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ວະລີໂຄສະນາດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖກ
ັ ສະນະສະເພາະ:46
ຈົດທະບຽນຍື້ອນພວກມັນບູ່ ມີລກ
•

"ພວກເຮົາ ໃຫື້ທູ່ ານຫລາຍກວູ່ າ" (ສາລັບ ການບ ລິກ ານດື້າ ນ "ການຕະຫ າດ" - ຄ າຮື້ອ ງ
ເລກທີ 4-2012-01305);

•

“ຄູ່ ຮູ່ວມງານຂອງທູ່ ານເພືູ່ອຄວາມສາເລັດ” (ສາລັບສິນ ຄື້າແລະການບ ລິການໃນຫມວດ
9, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45). - ຄ າຮື້ອ ງ
ເລກທີ 4-2008-9718);

44

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ.

45

ິ ປິນ.
ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

46

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍຫວຽດນາມ.
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

“ທນການສ ກສາເພືູ່ອຄວາມສ າເລັດ ຂອງທູ່ ານ” (ສາ ລັບການບ ລິການໃນຫມວດ 36 ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2008-09484.

ື້ ຖກ
ື ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ:47
ຢູ່ ປະເທດໄທ, ປະໂຫຍກຕູ່ ໄປນີໄດື້

ື້ ນ,
ື້ ຄອງຂມ
ສາລັບການໂຄສະນາ, ການບລິຫານທຸລະກິດ, ການຄຸ ມ
ື້ ນ,ການຕະຫລາດຖານຂມ
ື້ ນ
ການຈັດການຖານຂມ

ື້ ານ, ໃບປິວໂຄສະນາ, ນາມບັດ ແລະອືູ່ນໆ.
ສາລັບປາກກາ, ສຂຽນ, ຢາງລບ, ປືມອູ່

ື້
ໃນທາງກົງກັນ ຂື້າມ, ວະລີໂຄສະນາຕູ່ ໄປນີສາມາດພິ
ຈ າລະນາເປັ ນ ທີູ່ມີລ ັກສະນະສະເພາະ

ິ ປິ ນ ແລະ ໄດື້ຖກ
ື ຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍສາລັບສິນຄື້າທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້:48
ໃນປະເທດຟີ ລບ
•

ື້
ື້
ື້ ູ່ ເປັ
ີ ນເຈົາແຫູ່
ື້ ຂະຫນົມແຊູ່
“ຜທ
ງຄວາມພໃຈຂອງໂລກ” (ສາລັບກະແລັມ, ນາຫມາກໄມ
ເຢັ ນ ການກະກຽມເພືູ່ອປຸ ງສິນ ຄື້າ ທີູ່ໄດື້ກູ່ າວມາ, ຂະຫນົມ ອົມ , ຊັອ ກໂກແລັດ , ຂະ
ໜົມຊັອກໂກແລັດ);

•

“ແນວປື້ອງກັນອັນທາອິດຂອງທູ່ ານ” (ສາລັບປື ນ, ລກປື ນ, ອາໄຫລູ່ປື ນ)

•

ື້ ນທາໂຕ).
"ຮັກສາອາຍຸ ຂອງທູ່ ານໄວື້ເປັ ນຄວາມລັບ" (ສາລັບສະບ, ໂລຊັູ່ນໃສູ່ຜົມ, ນາມັ

ື້
ກູ່ ຽວກັບ ວະລີ ແລະ ຄ າເວົາື້ ທີູ່ມີຄ ວາມໝາຍ ທີູ່ເຮັດ ໃຫື້ເ ຂົາໃຈຜິ
ດ ແລະ ໜື້າ ຍື້ອ ງຍ
ູ່
ື້
ື້
ຊົມເຊີຍ, ໃຫື້ເບິງຂຍູ່ ອຍ 2.3 ແລະ ໝວດທີ 3 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ.

47
48

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
ູ່
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
ິ ປິ ນ.
ຕົວຢູ່າງທີໄດື້ຈດ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສັນຍາລັກທົູ່ວໄປ, ທີູ່ໃຊື້ປະຈາ ແລະ ຈາເປັນ

2.2

49

2.2.1 ຄາສັບທົູ່ວໄປ, ທີູ່ໃຊື້ປະຈາ ຫ ື ທີູ່ຈາເປັນ
ື້ ເຊິູ່ງອາດຈະເປັ ນ ຊືູ່
ື າສາຄັນນັນ,
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍຄາສັບທີູ່ເປັ ນຄາສະເພາະຫຄ
ື ິຊ າການ, ຫ ື ໃຊື້ການົດ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ື
ສາມັນ , ຊືູ່ທາມະດາ, ຊືູ່ທົູ່ວໄປ, ຊືູ່ທາງ ວິທະຍາສາດຫ ວ
ູ່
ູ່
ື້ ບູ່ ສາມາດນາໃຊື້ສ ິດ ຜ ກຂາດໂດຍຜ ື້
ື ະເພດສິນ ຄື້າຫ ບ
ື ລິການໃດ ໜງນັນ
ການບລິການໃດໜງ ຫປ
ື ານບ ລິການດັູ່ງກູ່ າວ. ການນາໃຊື້ດູ່ ງກູ່
ັ າວ ຈະຕື້ອງບູ່
ຄື້າຂາຍໃດໜູ່ ງ ເພືູ່ອຈາແນກຜະລິດຕະພັນຫກ
ເສຍຄູ່ າໃຊື້ຈູ່ າຍ ເພືູ່ອໃຫື້ຄູ່ ແຂູ່ ງໃນຕະຫ າດສາມາດນ າໃຊື້ດ າເນີນ ການຄື້າ ຂອງພວກເຂົາ ໄດື້ເ ປັ ນ
ື ບັນທອນສິດທິຈາກບຸ ກຄົນທີສາມ.
ປົກກະຕິແລະບູ່ ໄດື້ຖກ

ື້
ື້ ລິໂ ພກແລະ
ບັນ ດາຄ າສັບ ດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນເປັ ນ ທີູ່ເຂົາໃຈກັ
ນ ໃນວົງ ການນັກ ທຸ ລ ະກິດ , ຜ ບ
ັ , ຂ ື້
ປະຊາຊົນທົູ່ວໄປໂດຍລວມ ເພືູ່ອການົດສິນຄື້າແລະການບລິການໂດຍທົູ່ວໄປ. ໃນພາກປະຕິບດ
ື້ ູ່ ວຍໃຫື້ຜ ຄ
ື້
ົ ຊ
ື້ າື້ ຂາຍສາມາດຕອບຂ ສະເໜີ
ື້ ົມ ໃຊື້ໃ ນຄວາມໝາຍທີູ່ຜ ບ
ື້ ລິໂ ພກຈະ
ການົດເຫູ່ ານີ
ຕູ່ ຜ ຊ
ື້
ີ ານພິຈ າລະນາກູ່ ຽວກັບ
ເຂົາໃຈ.
ການປະເມີນເຫດຜົນ ຂອງ ການປະຕິເສດນີ ື້ ໄດື້ຮຽກຮື້ອງໃຫື້ມກ

ື ານບລິການທີູ່ສະເພາະເຈາະຈົງຫປ
ື ະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການທີູ່ຈະ
ຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບ ລິການບາງຢູ່ າງອາດມີ
ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ. ຄາສັບທີູ່ເປັ ນແບບທົູ່ວໄປສ າລັບ ຜະລິດ ຕະພັນຫ ກ
ື ານບລິການປະເພດອືູ່ນໆ.
ລັກສະນະສະເພາະສາລັບສິນຄື້າຫກ

ື້ ຖືກປະຕິເ ສດສ າລັບ ການຈົດທະບຽນຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຖື້ອຍຄາຕູ່ ໄປນີໄດື້
ເພາະວູ່ າມັນ ເປັ ນ ຄ າສັບ ທ າມະດາທົູ່ວໄປ, ຄາສັບ ທີູ່ໃຊື້ປ ະຈ າ, ຫ ື ຈາເປັ ນ ສ າລັບ ສິນ ຄື້າແລະການ
ບລິການທີູ່ລະບຸ :50
•

ື້ າ, ເຄືູ່ອງຖັກ;
"COTTON" ສາລັບຜະລິດຕະພັນຜື້າ, ເສືອຜື້

•

"VASELINE" ສາລັບຜະລິດຕະພັນດແລຜີວໜັງ

51

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 6(1)(ຊີ) ແລະ (ດີ); ເຄເຮັຊ ທີເອ໊ ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ເອ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຫນາື້ 30;
ເບິູ່ງຂກ
ື້
ໄອດີ ທີເອ໊ ມເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 20.ບີ) ແລະ ເອຟ), ແລະ ການຊີແຈງ,
ເອອາຣ໌ທ.ີ 20, point ເອຟ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທີ.
49

23.2, ຄາຕັດສິນ 753, ເອອາຣ໌ທ.ີ 40; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 10(1)(ດີ); ເອັມເອັມ; ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ, ເອັສ. 123.1(
ເຮັຊ) ແລະ (ໄອ), ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 102.ເຮັຊ) ແລະ ໄອ); ເອັສຈີ ທີເອ໊ ມເອ ເອັສ. 7(1)(ຊີ) ແລະ (ດີ); ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ
ເອັສ. 7(2); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ບີ), ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 39.3.ອີ). ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມື
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 5.
ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
50
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
51

ື້
ຄາວູ່ າ "VASELINE" ໄດື້ຖືກຮັບຮ ື້ ແລະ ປົ ກປື້ອງເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ເປັນເຈົາຂອງໃນເຂດອ
ານາດອືູ່ນ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ພຽງຈະແຕູ່ ໃຊື້ໄດື້ກບ
ັ ຊືູ່ຂອງຜະລິດ ຕະ
ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດໃນການຈົດທະບຽນນີບ
ື້ ແຕູ່ ຍັງ ລວມໄປເຖິ ງ ຊືູ່ ທີູ່
ພັນ ແລະການບ ລິ ກ ານທີູ່ເປັ ນຊືູ່ ແບບທົູ່ວໄປຫ ືມ າດຕະຖານເທົູ່ານັນ
ື ູ່ ທີ
ື ູ່ ໃຊື້ກນ
ັ ທົູ່ວໄປຫໄື ດື້ຮບ
ັ ຄວາມໝາຍໃຫມູ່ ທາງພາສາ ສາລັບຜະລິດ ຕະພັນ
ກາຍເປັ ນທາມະດາຫຊ
ື ານບ ລິການພາຍໃນປະເທດໃດໜູ່ ງ, ທີູ່ໄດື້ການົດ ໃນຫມູ່ ປະຊາກອນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ມັນ ກູ່ ເປັ ນ
ຫກ

ື້ ມີແ ນວຄິດ ທີູ່ຈະປະດິດ ຄິດ ແຕູ່ ງຫ ື
ເລືູ່ອງທ າມະດາທີູ່ພົນ ລະເມືອ ງທີູ່ເປັ ນ ຄົນ ໜຸູ່ ມໃນຊຸ ມຊົນ ນັນ
ື້
ື ານບລິການບາງຢູ່າງ. ສະນັນການປະຕິ
ການປະດິດຄິດສື້າງເພືູ່ອອອກແບບສິນຄື້າຫກ
ເສດຈູ່ ງຈາເປັ ນ
ຕື້ອງໄດື້ປະເມີນ ໃນສະພາບການຂອງປະເທດໃດໜູ່ ງ ຫ ື ຊຸມຊົນໃດໜູ່ ງ ແລະໃນພາສາ ຫ ື ພາສາທີູ່
ື້
ື້
ໃຊື້ປາກເວົາໃນທື້
ອງຖິູ່ນນັນ.
ື້ ລິ ໂ ພກຫ າຍຄົ ນ ໃນ
ຕົວ ຢູ່ າງເຊັູ່ນວູ່ າ ຖື້າ ຫາກຄ າວູ່ າ 'CHOPP' ຖື ກ ນ າໄປໃຊື້ໂ ດຍຜ ບ
ື້ ຄາສັບດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ສາມາດອື້າງສິດເພືູ່ອຈົດທະບຽນ
ປະເທດໜູ່ ງເພືູ່ອການົດບອກເຖິງ 'ເບຍສົດ' ນັນ,
ື້
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບເບຍໃນປະເທດນັນໆ.
ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍສາລັບຜະລິດຕະພັນເບຍຫກ

ນອກເໜືອ ໄປຈາກຄ າສັບ ແບບທົູ່ວໄປຫ ືແ ບບມາດຕະຖານແລື້ວ , ການອອກແບບທາງ
ື້ ກູ່ ບູ່ ສາມາດຈົດ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝ
ື ານບລິການນັນ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກຂອງສິນຄື້າຫ ກ

ື້ ເຄີຍ
າຍສາລັບສິນຄື້າ ຫ ື ການບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໄດື້. ເຖິງແມູ່ ນວູ່າປະຊາຊົນທົູ່ວໄປ ອາດຈະບູ່ ຄຸ ນ
ື້
ື້ ລິໂ ພກທີູ່ຊູ່ ຽວຊານສະເພາະທາງນັນ
ກັບ ບັນ ດາຄ າສັບ ດັູ່ງກູ່ າວ ແຕູ່ ວົງ ການທຸ ລ ະກິດ ທີູ່ແລະຜ ບ

ື້ ູ່ ີ
(ຕົວຢູ່າງ: ທູ່ ານໝ, ນັກພັດທະນາຊອບແວຣ໌, ວິສະວະກອນອີເລັກໂຕຣນິກ, ແລະອືູ່ນໆ) ແລະຜທ
ື້ ງແບບບູ່ ຈາກັດສາລັບ ການ
ີ ານເຂົາເຖິ
ສະ ໜອງທາງດື້ານເຕັກນິກຂອງພວກເຂົາ ກູ່ ຮຽກຮື້ອງໃຫື້ມກ
ການົດຕູ່ າງໆໃນທາງວິທະຍາສາດແລະເຕັກນິກທີູ່ໃຊື້ໃນການຄື້າ.

ື້ ກ
ັ ຂອງຜ ບ
ື້ ລິໂ ພກໂດຍທົູ່ວໄປ
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ "RESISTOR" ອາດຈະບູ່ ເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ແຕູ່ ມັນກູ່ ມີຄວາມໝາຍທີູ່ຈະແຈ ື້ງ (ໃນພາສາອັງກິດແລະພາສາອືູ່ນໆ) ສາລັບຄົນທີູ່ເຮັດທຸ ລະກິດໃນ
ື້ ມັນກູ່ ບູ່ ສາມາດທີູ່ຈະຈົດ ທະບຽນເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ອຸ ດສາຫະກາໄຟຟື້າເອເລັກ ໂຕຣນິກ. ສະນັນ,

ສາລັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ແລະອຸ ປະກອນອີເ ລັກ ໂທຣນິກ ດັູ່ງກູ່ າວໄດື້. ແຕູ່ ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ຄ າສັບ
ດັູ່ງກູ່ າວ ອາດຈະຖືກຮັບຮໄື້ ດື້ຢູ່າງຖືກຕື້ອງວູ່າ ມັນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍສາລັບສິນຄື້າອືູ່ນໆເຊັູ່ນ: ເຄືູ່ອງນຸູ່ ງ
ແລະເຄືູ່ອງແຕູ່ ງກາຍ, ຍື້ອ ນວູ່ າຄ າແບບນີ ື້ ບູ່ ໄດື້ເ ປັ ນ ທີູ່ນິຍ ົມ ເພືູ່ອນ າໄປໃຊື້ທູ່ ົວໄປໃນການລະບຸ
ສິນຄື້າແບບນີ.ື້

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.2.1.1

ການການົດຊືູ່ພັນພືດ

ກລະນີພ ິເ ສດຂອງການກ ານົດ ໂດຍທົູ່ວໄປແມູ່ ນໝາຍເຖິງ ການກ ານົດ ຊະນິດ ພັນ ພືດ ທີູ່ຢູ່
ື້ ຄອງຂອງລະບົບການປົ ກປື້ອງພັນພືດ. ຊະນິດພັນພືດທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ການຄຸ ມ
ື້ ຄອງແມູ່ ນ
ພາຍໃຕື້ການຄຸ ມ

ໄດື້ຖືກ ກ ານົດ ໃຫື້ເ ປັ ນ ກຸູ່ ມສພັນ ພືດ ສະເພາະທີູ່ໄດື້ຖື ກ ສະຫງວນໄວື້ເ ພືູ່ອກ ານົດ ພືດ ແລະສູ່ ວນ
ື້ ໃນເລືູ່ອງທີູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ສິູ່ ງດັູ່ງກູ່ າວນີ ,ື້
ປະກອບຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອ ງຂອງຊະນິ ດ ພັ ນ ເຫູ່ ົານັນ.

ັ ຍາ UPOV ໄດື້ການົດໃຫື້ມກ
ີ ານສື້າງຄວາມຫາກຫາຍທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ການຄຸ ມ
ື້ ຄອງໂດຍ “ການ
ສົນທິສນ
ການົດຊືູ່” ໃຫື້ເປັນຕົວການົດແບບທົູ່ວໄປ.
ື້ ຈະຕື້ອງໄດື້ກວດກາເພືູ່ອໃຫື້ຮບ
ັ ປະກັນວູ່ າ ມີສດ
ິ ໃດທີູ່ໄດື້
ແຕູ່ ລະຝູ່ າຍທີູ່ໄດື້ເຮັດ ສັນ ຍານັນ
ື້ ແລະ ການ
ຈາກການການົດຊືູ່ພັນພືດ ທີູ່ຈະໄປຂັດຂວາງການນາໃຊື້ແບບບູ່ ເສຍຄູ່າຂອງຊືູ່ພັນພືດນັນ
ື້ ເຖິງວູ່າຈະມີສດ
ື້
ິ ຂອງນັກປະສົມພັນ ພືດ ນັນ
ແລກປູ່ຽນທາງການຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ຊະນິດພັນ ນັນ,
ົ ອາຍຸ ໄປແລື້ວກູ່ ຕາມ.52
ຈະໄດື້ໝດ
ື ດທະບຽນໃນຫາຍປະເທດຕື້ອງໄດື້ຮບ
ັ ການການົດຊືູ່ໃຫື້ເປັ ນ ຊືູ່ດຽວ
ແນວພັນພືດທີູ່ໄດື້ຍູ່ ນຈົ
ກັນໃນທຸ ກ ໆປະເທດ. ບຸ ກຄົນ ໃດກູ່ ຕາມ ທີູ່ສະເໜີຂ າຍ, ຫເື ຮັດ ການຕະຫ າດເພືູ່ອເຜີຍ ແຜູ່ ແຈກ
ື້ ຄອງໃນປະເທດ ແມູ່ ນຈາເປັ ນຕື້ອງໃຊື້ການການົດຫາຍໆຊະນິດ
ຢາຍສູ່ວນປະສົມພັນພືດທີູ່ຖືກຄຸ ມ
ສາລັບສູ່ວນປະສົມພັນພືດດັູ່ງກູ່ າວ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າສິດທິຂອງນັກປະສົມພັນພືດພັນໄດື້ ໝົດອາຍຸ ໄປ
ື້ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ ຊືູ່ຂອງພືດທີູ່ໄດື້ຮ ັບການປົ ກປື້ອງນັນ
ື້ ບູ່ ສາມາດນາໄປຈົດທະບຽນໂດຍ
ແລື້ວ. ນີກ

ື້
ື້ ູ່ ມີ
ີ
ບຸ ກຄົນໃດ ໜູ່ ງເພືູ່ອເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍສາລັບຜະລິດຕະພັນ ຂອງຊະນິດພັນນັນໆໄດື້
, ແມູ່ ນແຕູ່ ຜ ທ
ໃບຢັ ື້ງຢື ນ ນັກປະສົມ ພັນ ພ ດສ າລັບ ຊະນິດ ພັນ ດັູ່ງກູ່ າວ. ຖື້າເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ທີູ່ຕິດ ພັນ ກັບ
ື້
ື້ ນໄດື້
ັ ື້
ຜະລິດ ຕະພັນ (ແກູ່ ນ, ແນວພັນ , ແກູ່ ນ, ໝາກໄມ )ື້ ຂອງຕົນໄມ
ນ
ຖືກ ນ າໄປໃຊື້ ກູ່ ຕື້ອ ງມີ
ື້
ຄວາມແຕກຕູ່ າງແລະໂດດເດັູ່ນແຕກຕູ່ າງຈາກຊືູ່ພັນພືດນັນ.

ື້ ນກູ່ ຽວກັບ ການກ ານົດ ຊືູ່ ພັ ນ
ື້ ານົດ ທີູ່ຄື້າ ຍຄືກ ັນ ນີແມູ່
ກົດ ໝາຍພາຍໃນປະເທດມັກ ມີຂ ກ

ື້ ານົດ ດັູ່ງກູ່ າວ ມີຜນ
ີ ກ
ົ ບັງຄັບໃຊື້ຢູ່ ໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ນັກກວດສອບກູ່
ພດ.53 ໃນກລະນີທູ່ ຂ
52

ັ ຍາ UPOV ສາລັບການປົກປື້ອງພັນພືດຊະນິດໃໝູ່ (1991), ມາດຕາ 20 ທີ
ສົນທິສນ

http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/w_up912_.html#_20.
53
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ທີູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊັຍ ໃຫື້ເບິູ່ງ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 20.ຊີ), ແລະ ລະບຽບເລກທີູ່ 13 ປີ 2004 ພາຍໃຕື້
ື້ ຄອງພັນພືດ, ມາດຕາ 4(ຈີ); ທີູ່ ສປປ. ລາວ ໃຫື້ເບິູ່ງ ກົດຫມາຍຊັບ
ກົດຫມາຍເລກທີູ່ 23 ຂອງປີ 2000 ກູ່ ຽວກັບ ກົດໝາຍຄຸ ມ
ື້ ຄອງພັນພືດໃໝູ່ ປີ 2004, ເອັສ. 16; ທີູ່ປະເທດ
ສິນທາງປັ ນຍາ, ມາດຕາ 74.1; ທີູ່ປະເທດມາເລເຊັຍ ໃຫື້ເບິູ່ງ ກົດໝາຍຄຸ ມ
ູ່
ື້ ຄອງພັນພືດ (ຫມວດ 232A), ເອັສ. 37; ທີູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ໃຫື້ເບິູ່ງ ກົດຫມາຍຊັບສິນທາງ
ສິງກະໂປ ໃຫື້ເບິງ ກົດໝາຍຄຸ ມ
ປັນຍາ ເລກທີູ່ 50/2005/QH11 of 29 ພະຈິກ 2005, ມາດຕາ 163. ແລະທັງໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 13.
ສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຄວນຄັດ ຄື້າ ນການຈົດ ທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍຕົວ ກ ານົດ ຊືູ່ພັນ ພືດ ຕູ່ າງໆ, ຖື້າ
ິ ພັນກັບພັນພືດ.
ສິນຄື້າທີູ່ລະບຸ ໄວື້ໃນຄາຮື້ອງກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນທີຕດ

ື້ ນວູ່ າ INN)
ຊືູ່ທີູ່ບູ່ ແມູ່ ນກາມະສິດລະຫວູ່ າງປະເທດ (ທີູ່ເອິນກັ

2.2.1.2

ກລະນີສະເພາະຂອງຄາສັບທາງເຕັກນິກທົູ່ວໄປແມູ່ ນຈະກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຊືູ່ຂອງສານເຄມີບ າງ
ື ຄ
ີ ວາມເປັ ນໄປໄດື້ທູ່ ຈະໃຊື້
ີ
ຊະນິດທີູ່ມີການອອກລິດຫມ
ສາລັບຈຸດປະສົງທາງການຢາທີູ່ໄດື້ລະ ບຸ ໄວື້
ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ວູ່າເປັ ນ "ຊືູ່ທີູ່ບູ່ ແມູ່ ນກາມະສິດ ຂອງລະຫວູ່າງປະເທດ (ທີູ່
ື້ ນວູ່າ INN).
ເອິນກັ

ັ ື້
“ຊືູ່ທີູ່ບູ່ ແມູ່ ນກາມະສິດ ລະຫວູ່ າງປະເທດ (INN) ໄດື້ການົດໄວື້ນນແມູ່
ນໝາຍເຖິງ ບັນດາສານເຄມີ
ື້
ັ ການຍອມຮັບທົູ່ວ
ທາງການຢາ ຫ ື ສູ່ ວນປະກອບທາງການຢາ. ແຕູ່ ລະຊືູ່ນັນແມູ່
ນຊືູ່ສະເພາະທີູ່ໄດື້ຮບ
ື້ ກຢູ່າງ
ໂລກແລະເປັ ນຊັບສິນສາທາລະນະ. ຊືູ່ທີູ່ບູ່ ແມູ່ ນກາມະສິດຂອງລະຫວູ່ າງປະເທດນັນື້ ເອີນອີ
ື ນາໃຊື້ໃນລະດັບສາກົນ, ພວກມັນໄດື້ຖກ
ື ການົດ
ໜູ່ ງວູ່ າ ຊືູ່ສາມັນ […]. ເພືູ່ອເຮັດໃຫື້ INN ໄດື້ຖກ
ັ ພາກສູ່ ວນສາທາລະນະ, ດັູ່ງນັນື້ , ການການົດພວກມັນ
ໄວື້ຢູ່າງເປັ ນທາງການໂດຍ WHO ຕູ່ ໃຫື້ກບ
ໃຫື້ເປັ ນແບບ "ບູ່ ແມູ່ ນກາມະສິດ" ນັນື້ ສາມາດນາໄປໃຊື້ໄດື້ໂດຍບູ່ ມີຂຈື້ າກັດໃດໆກູ່ ຽວກັບ ການ
ີ ຜະລິດຢາ.” 54
ການົດຂອງສານເຄມີທູ່ ໃຊື້

ື້ ເຊິູ່ງບັນຈຸຫ ື
ື ຍືູ່ນເພືູ່ອນາໄປຈົດທະບຽນໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້ານັນ,
ຖື້າສັນຍາລັກໄດື້ຖກ
ື ງັ ຫມົດ ທີູ່ຄື້າຍຄືກ ບ
ັ ທີູ່ທາງ INN ໄດື້ແ ນະນ າຫ ສ
ື ະເໜີ, ແລະກູ່ ມີ
ມີຄາສັບ ບູ່ ວູ່ າຈະສູ່ ວນໜູ່ ງຫ ທ
ື້ ນັກ ກວດສອບຄວນ
ຈຸດ ປະສົງ ເພືູ່ອນ າໄປໃຊື້ໃ ນການຜະລິ ດ ຕະພັນ ການຢາຫ ືກ ານແພດນັນ,
ຄັດຄື້ານ.55
ີ ຄວາມສົງໃສ, ນັກກວດສອບຄວນປກສາຫາລືກູ່ຽວກັບ ລາຍຊືູ່ INN ຫາື້ ສຸ ດ
ໃນກລະນີທູ່ ມີ

ທີູ່ໄດື້ເຜີຍແຜູ່ໂດຍ WHO.56

2.2.2 ສັນຍາລັກທີູ່ເປັນຮບຮູ່ າງແບບ ທົູ່ວໄປ, ທີູ່ໃຊື້ປະຈາ ຫ ື ທີູ່ຈາເປັນ
ສັນຍາລັກທີູ່ສະເພາະ ຫ ື ສັນຍາລັກແບບປະສົມບາງ ຢູ່າງມີຄວາມໝາຍໃນທາງສະເພາະຫ ື

54
55
56

ເບິູ່ງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ທີູ່ http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/.
ໃນເລືູ່ອງນີ,ື້ ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 2.13.

ເບິູ່ງ http://www.who.int/entity/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ຕາມແບບທົູ່ວໄປ ທີູ່ມີຄວາມເຂົາໃຈກັ
ນ ຢູ່ າງກວື້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທຸ ລະກິດ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງແລະ
ື້ ລິໂພກ ຫ ື ຜບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ແມູ່ ນກຸູ່ ມສາຄັນ ແມູ່ ນກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບ ລິການ
ໂດຍຜບ

ື ະເພາະເຈາະຈົງ ເຊັູ່ນດຽວກັບ ຊືູ່ສິນ ຄື້າແລະການບ ລິການທົູ່ວໄປແບບສາມັນ ຫ ທ
ື ູ່ ີ
ໂດຍທັງໝົດຫສ
ື້ ສັນຍາລັກ ປະເພດດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນບູ່ ສາມາດໃຊື້ເ ປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໃຫື້ກ ບ
ັ ທົູ່ວໄປນັນ,
ັ
ໃຊື້ກນ
ື ານບລິການທີູ່ພວກມັນເປັ ນຕົວລະບຸ .57
ສິນຄື້າຫກ

ິ ປິ ນໄດື້ຕດ
ັ ສິນໃຈວູ່ າ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ສານັກງານສິນ ທາງປັ ນ ຍາຂອງປະເທດຟີ ລບ
ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ບູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນສາລັບເຄືູ່ອງມືແລະເອເລັກໂຕຣນິກ (ຫມວດ 9) ແລະສາລັບການ
ບລິການຂາຍຍູ່ ອຍ (ຫມວດ 35):

ື້
ື້ ກູ່ ພົບວູ່ າ
ການຈັດວາງຕົວ ອັກສອນ "R" ທີູ່ໃຫື້ຫຍັບໄປຕິດຢູ່ ເບືອງຊື້
າຍສຸ ດຂອງວົງມົນນັນ
ູ່ ມັນ ຄື້າ ຍຄືກ ນ
ື້
ັ ທີູ່ສັບ ສົນ ຫ ື
ມັນ ບູ່ ມີຄ ວາມໝາຍຫຍັງ ເລີຍ , ແລະກູ່ ບູ່ ສາມາດຫລີກ ເວັນຄວາມທີ
ເກືອບຈະເປັ ນສັນຍາລັກ "Registered Mark" ທີູ່ພົບເຫັນທົູ່ວໄປ.
ື້ ນ
ື້ ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນວູ່ າ ສັນຍາລັກ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີແມູ່
ສາລັບ ສັນ ຍາລັກທີູ່ເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງແທື້ໆ ນັນ,
ື້
ົ
ຖືກນາໄປໃຊື້ທູ່ ວໄປໃນອຸ
ດສະຫະ ກາເຄືູ່ອງໜັງເພືູ່ອສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່າ ຜະລິດຕະພັນນັນໄດື້
ເຮັດ
ື້
ູ່
ື າງສູ່ວນ. ອຸ ປະກອນເຫູ່ ານີ
ົ ບູ່ ສາມາດຈົດ ທະບຽນເປັ ນເຄືອງໝາຍສ າລັບ
ມາຈາກຫນັງທັງຫມົດ ຫບ
ື້ ຫ ື ສາລັບສິນຄື້າຫກ
ື້ ການຈົດ ທະບຽນຂອງ
ື ານບ ລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ສິູ່ງນັນ.
ສິນຄື້າປະເພດນັນ
ື້
ັ ຜະລິດຕະພັນປະເພດອືູ່ນໄດື້ ຫາກວູ່າບູ່
ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວນັນສາມາດເຮັ
ດໄດື້ ເພືູ່ອໃຫື້ນາໄປໃຊື້ກບ

ມີເຫດຜົນອືູ່ນທີູ່ຈະມາປະຕິເ ສດ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ ສັນຍາລັກທີູ່ບູ່ ມີການຫ ອກລວງຫເື ຮັດ ໃຫື້
ື້
ັ ຜະລິດຕະພັນອືູ່ນໆ:
ເຂົາໃຈຜິ
ດໃນເວລາທີູ່ນາໄປໃຊື້ກບ

57

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 7, ແລະ ບົດ 5, ຂ ື້ 1
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງ, ຕາມລາດັບ, ຈາກ: https://github.com/FortAwesome/Font- Awesome/issues/11478 ແລະ
http://www.vse-seniorum.cz/www-vse-seniorum-cz/eshop/4-1-Pece-o-kozeny-nabytek/0/5/20LM-Strong-silne-znecisteni-kuze]

ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ຖືກຖືວູ່າເປັ ນທີູ່ໃຊື້ປະຈາສາລັບການບລິການຮື້ານຕັດຜົມ:

ິ ປິ ນ]
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງຟີລບ

ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ສັນຍາລັກ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນບູ່ ເປັ ນ ທີູ່ຍອມຮັບ ສາລັບ ການຈົດ ທະບຽນ
ຍື້ອນວູ່າມັນເປັ ນ, ສັນຍາລັກທາມະດາທົູ່ວໄປ, ທີູ່ໃຊື້ປະຈາ, ຫ ື ຈາເປັ ນສາລັບການບລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້:

ສາລັບ“ອາຄານໄຟຟື້າ” - ໃບຄາຮື້ອງ ເລກທີ -2009-14218

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສາລັບ“ການສືູ່ສານ” - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ. 4-2010-26087

ກົດລະບຽບຂອງຫວຽດນາມກູ່ ຽວກັບການກວດສອບ ຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ, ປີ
ື້ ູ່ ຖືວູ່າເປັ ນສັນຍາລັກທ າມະ
ົ ຢູ່າງຂອງສັນຍາລັກຕູ່ ໄປນີທີ
2010, ຂຍູ່ື້ ອຍ 17.8.2.c) ກູ່ ຍັງໄດື້ໃຫື້ຕວ
ັ ເປັ ນປະຈາ:
ດາຫໃື ຊື້ກນ

ສາລັບການບລິການດື້ານວິສະວະກາກົນຈັກແລະການບລິການຮື້ານຂາຍຢາ, ຕາມລາດັບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.3

ັ ສະນະອະທິບາຍ
ສັນຍາລັກ ທີູ່ມີລກ

2.3.1

ັ ສະນະອະທິບາຍໂດຍທົູ່ວໄປ
ສັນຍາລັກທີູ່ມີລກ

ື້ ເຊິູ່ງມີລກ
ື າສ າຄັນ ນັນ,
ັ ສະນະ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍຄ າສັບ ທີູ່ເປັ ນ ຄາສະເພາະຫ ຄ
ື ານບລິການທີູ່ຕິດພັນ ກັບການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ
ອະທິບາຍຫໃື ຫື້ການສົມມຸ ດຕິຖານຂອງສິນຄື້າຫກ
ື້ ຄວນຖື ກ ປະຕິ ເ ສດການຈົດ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັ ບ ສິ ນ ຄື້າ ຫ ື ບ ລິ ກ ານ
ດັູ່ ງກູ່ າວນັ ນ
ື້ 58
ົ ນ.
ເຫູ່ ານັ

ື້ ບູ່ ສາມາດຖືກນາໄປ
ື ານບລິການນັນ
ສັນຍາລັກທີູ່ອະທິບາຍກູ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນສິນຄື້າຫກ
ື້ ກູ່ ເພາະວູ່ າມັນ ຈະບູ່ ຖືກຮັບ ຮ ວ
ື ານບ ລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນ,
ື້ ູ່ າ
ໃຊື້ເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າສ າລັບ ສິນ ຄື້າຫກ
ື້
ັ ສະນະສະເພາະແລະ ຊີບອກຂອງແຫ
ູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າຂອງຜະລິດຕະພັນ
ເປັນອົງປະກອບທີູ່ມີລກ
ື ນ
ິ ຄື້າທີູ່ແຕກຕູ່ າງຈາກສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການຂອງຜແື້ ຂູ່ງຂັນທີູ່ມີໂປຣໄຟລ໌ລາຍລະອຽດດຽວກັນ
ຫສ
ື້ ລິໂ ພກພໃຈກັບ ສິນຄື້າແລະການບ ລິການ
ລາຍລະອຽດດັູ່ງກູ່ າວຕື້ອງມີໃຫື້ພູ່ ຄື້າທຸ ກຄົນເພືູ່ອໃຫື້ຜບ
ື້ ນ ຈູ່ ງເປັ ນ
ັ ໂດຍບູ່ ມີສູ່ ງກີ
ິ ດ ຂວາງຈາກຄູ່ ແຂູ່ງແຕູ່ ລະຄົນ. ສະນັນມັ
ຂອງພວກເຂົາແລະສົູ່ງເສີມຄືກ ນ
ເລືູ່ອງຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ທີູ່ຄາອະທິບາຍຍັງຄົງຢູ່ ໃນຂອບເຂດຂອງສາທາລະນະແລະເປັ ນ
ື້ ງໄດື້ສາລັບທຸ ກຄົນທີູ່ດາ ເນີນທຸລະກິດໃນຕະຫລາດຢູ່າງເສລີ.
ທີູ່ສາມາດເຂົາເຖິ

ສັນຍາລັກຄວນເປັ ນ ການສືູ່ຄວາມໝາຍທີູ່ອະທິບ າຍສາລັບ ຈຸດປະສົງນີ ື້ ຖື້າຫາກມັນ ເປັ ນ ທີູ່
ື້
ື້ ນກູ່ ຽວກັບ ສິນ ຄື້າ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໄດື້ ທີູ່ມັນນັນໃຫື້
ຮັບຮໂື້ ດຍພາກສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ ຫ ື ຜບ
ຂມ
ື້ ນດັູ່ງກູ່ າວອາດຈະໝາຍເຖິງ ໂດຍສະເພາະແລື້ວ ,
ື ານບລິການທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຈະເປັ ນ. ຂມ
ຫກ
ື້
ື້ າເນີ ດ ທີູ່ ມາທາງພ ມສັ ນ ຖ ານ ,
ກູ່ ແມູ່ ນ ລັ ກ ສະນະ, ປະເພດ, ເນື ອແທື້
, ຄຸ ນນະພາບ, ຕົ ນກ
ື າື້ ນອືູ່ນໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງສິນຄື້າຫກ
ື ານ
ປະລິມານ, ຂະໜາດ, ຈຸດປະສົງ, ການນາໃຊື້ ຫ ື ຄຸ ນຄູ່າຫດ
ບລິການ.
ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ ມີພ ຽງແຕູ່ ການອື້າ ງເຖິ ງ ຄຸ ນລັ ກ ສະນະສະເພາະ ຂອງຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຫ ື ກ ານ
ບ ລິກ ານຫ ືກ ານອື້າງອິງ ທາງອື້ອ ມ ຕູ່ ຄຸ ນລັກ ສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານບ ລິ ກ ານທີູ່
ື້ ານົດໃນ in ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 6(1)(ຊີ); ເຄເຮັຊ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ເອ) ຄູ່ ມື ທີເອັມຫນາື້ 30 ແລະ 31;
ເບິູ່ງຂກ
ື້
ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 20.ອີ) ແລະ ເອຟ), ການຊີແຈງ
ເອອາຣ໌ທ.ີ 20 point ເອຟ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 23.1
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ແລະ 2, ການຕັດສິນໃຈ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 40; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 10(1)(ດີ); ເອັມເອັມ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 13.ບີ); ພີເຮັຊ
ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 123.1(ເຈ) ແລະ (ເອລ), ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 102.ເຈ); ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 7(1)(ຊີ); ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ
ເອັສ. 7(2) ແລະ 17; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ຊີ), ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 39.3.ຈີ), ເອັສ. 39.4.ດີ).
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ, ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 1.
ນອກຈາກນັນ,

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ກູ່ ບູ່ ຄວນໃຫື້ເປັ ນ "ລັກສະນະອະທິບາຍ" ສາລັບຈຸດປະສົງໃນການຈົດທະບຽນ.
ກູ່ ຽວຂື້ອງນັນ
ື້
ື ົງປະກອບທີູ່ເປັ ນ
ພືນຖານຂອງການອື້
າງອີງ ເພືູ່ອກວດກາໃຫື້ແນູ່ ໃຈວູ່າ ສັນຍາລັກ (ຄາຫອ
ື້ ມັນ ຄວນຈະເປັ ນ ຄວາມໝາຍທົູ່ວໄປ ແລະຄວາມ
ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງ) ທີູ່ມີລ ັກ ສະນະອະທິບ າຍນັນ
ື້
ູ່ ວໄປຂອງຜ ບ
ື້
ື້ ລິໂ ພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງໃນປະເທດນັນໆ
ເຂົາໃຈທົ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ ກັບ ການການົດ ແບບ
ື້ ອງໄດື້ຖືກປະເມີນ ໃນ ແງູ່
ັ ປະຈາ. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດນີຕື້
ແບບທົູ່ວໄປແລະແບບທີູ່ໃຊື້ກນ
ື້ ອງຜບ
ື້ ລິໂພກພາຍໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ຂອງພາສາທື້ອງຖິູ່ນແລະຄວາມຮັບຮຂ

ື້
ຄາອະທິບ າຍທີູ່ເປັ ນ ພາສາຕູ່ າງປະເທດຄວນຖືກ ປະເມີນ ບົນ ພືນຖານຂອງລະດັ
ບ ຄວາມຮ ື້
ູ່
ູ່
ື້
ູ່
ື້
ົ ນໂດຍຜບ
ື້ ລິໂພກທີກູ່ ຽວຂື້ອງໃນປະເທດທີກູ່ ຽວຂື້ອງ. ຖື້າພາສາ
ແລະຄວາມເຂົາໃຈໃນຄາສັບເຫານັ
ື້ ເປັນທີູ່ເຂົາໃຈດີ
ື້
ຕູ່ າງປະເທດ ຫ ື ບາງຄາສັບ ຫ ື ສານວນພາສາຕູ່ າງປະເທດນັນ
ໃນປະເທດ, ເຫດຜົນ
ື້
ຂອງການປະຕິເສດນີຄວນຈະຖືກນາໃຊື້ໃນແບບດຽວກັບຄາສັບໃນພາສາແຫູ່ ງຊາດ.

2.3.1.1

ັ ສະນະອະທິບາຍ ແລະ ບູ່
ການປະສົມປະສານຂອງອົງປະກອບທີູ່ມີລກ
ອະທິບາຍ

59

ື າຍຄາ ຫອ
ື ງົ ປະກອບທີູ່ເປັ ນ
ເມືູ່ອສັນຍາລັກປະກອບດື້ວຍຄາອະທິບາຍ ຢູ່າງຫນື້ອຍໜູ່ ງຫຫ
ັ ສະນະສະເພາະພຽງພຢູ່າງຫນື້ອຍຫນູ່ ງອົງປະກອບ,
ຄາອະທິບາຍອືູ່ນໆ ແຕູ່ ຍັງມີອງົ ປະກອບທີູ່ມີລກ
ການປະສົ ມ ປະສານໂດຍລວມຄວນຖື ວູ່ າເປັ ນ ເອກະລັ ກ ສະເພາະ ສ າລັບ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ການຈົດ
ທະບຽນ. ຄວາມຈິງ ທີູ່ວູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ຮ ັບ ການຈົດ ທະບຽນທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍອົງ ປະກອບທີູ່ ສືູ່
ື້
ື້ ກູ່ ບູ່ ໄດື້ໝາຍຄວາມວູ່າ ອົງປະກອບເຫູ່ ານີ
ື ູ່ ແມູ່ ນອົງປະກອບທີູ່ໂດດເດັູ່ນນັນ
ົ ຈະຖື
ຄວາມໝາຍຫບ
ກ
ຮຽກຮື້ອງສິດແຍກກັນ.60

ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ການປະສົມປະສານ ຂອງຄາສັບທີູ່ໂດດເດັູ່ນແລະໜື້າສົນໃຈ “JERRYJO”
ື້ ວ ຍຄ າ ທີູ່ອະທິບ າຍ. "HEALTHFOODS" ນັນສາມາດຈົ
ື້
ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີດື້
ດ ທະບຽນໄດື້ ສ າລັບ
ຜະລິດຕະພັນອາຫານໂດຍລວມ:

JERRYJO HEALTHFOODS
ື້ ໄດື້ຖກ
ື ເພີູ່ມ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຖື້າອົງປະກອບທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງທີູ່ໂດດເດັູ່ນໃນຕົວມັນເອງນັນ
59
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ໃນເລືູ່ອງນີ,ື້ ເບິູ່ງ ຂ ື້ 2.5, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ.ື້
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 4.1 ແລະ 4.2
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ເຂົາໄປໃນອົ
ງປະກອບຂອງຄາ ທີູ່ສືູ່ຄວາມໝາຍ ຫ ື ບູ່ ໂດດເດັູ່ນ, ເຄືູ່ອງໝາຍໂດຍລວມ ອາດຈະຖື
ື້ ເກີດຈາກຂະໜາດ
ື
ູ່ າ ອົງປະກອບທີູ່ເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງນັນ
ໄດື້ວູ່າ ມີຄວາມໂດດເດັູ່ນທີູ່ມີເງູ່ ອນໄຂວ
ື້
ື້ ກ
ັ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍ.
ແລະ ຕາແໜູ່ງທີູ່ຕັງຂອງມັ
ນຢູ່າງຊັດເຈນ ເປັນທີູ່ຮຈ

ື້
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ໂດຍລວມແລື້ວ , ເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ ໄປນີອາດຖື
ໄ ດື້ວູ່ າມີຄ ວາມໂດດເດັູ່ນສ າລັ ບ
ີ ດ" ກູ່ ໄດື້ອະທິບ າຍຄວາມໝາຍ
"ການບ ລິການຮື້າ ນອາຫານ" ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າ ຄາວູ່າ "ພູ່ ຄົວ ທີູ່ດີທູ່ ສຸ
ື້
ົ ນ:
ສາລັບການບລິການເຫູ່ ານັ

2.3.1.2

ື້
ຕາແໜູ່ງທີູ່ຕັງຂອງອົ
ງປະກອບຕູ່ າງໆທີູ່ຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍ

ື້
ຖື້າ ຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍປະກອບດື້ວ ຍ ຄ າສັ ບ ທີູ່ ອະທິ ບ າຍໂດຍເນື ອແທື້
ກູ່ ຽວກັ ບ ສິ ນ ຄື້າ
ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ື ການບ ລິກ ານສະເພາະໃດໜູ່ ງ, ຄວາມຈິງ ທີູ່ວູ່ າ ອົງ ປະກອບທີູ່ບູ່ ມີລ ັກ ສະນະ
ື້
ື້ ປີ ື້ນຫົວລົງລຸູ່ ມ, ຫມ
ື ໜ
ີ ູ່ ງແຖວຫຫ
ື ລາຍແຖວຂືນ
ສະເພາະຂອງຄາສັບໄດື້ຖືກຈັດລຽງຕາມແນວຕັງ,
ື ນາໄປໃຊື້ກບ
ັ ຕົວຫນັງສືທູ່ ມີ
ີ ຄຸນລັກສະນະສະເພາະທີູ່ຈ າເປັ ນ
ໄປ ໂດຍປົ ກກະຕິແລື້ວ ແມູ່ ນບູ່ ໄດື້ຖກ
ສາລັບການຈົດທະບຽນ.
ີ ານສະເພາະທີູ່ໃຊື້ຈດ
ັ ລຽງອົງປະກອບຄ າ ສາມາດເພີູ່ມລັກ ສະນະ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ວິທກ
ີ ານຈັດການດັູ່ງກູ່ າວເບິູ່ງທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະທີູ່ຜບ
ື້ ລິໂພກໂດຍ
ສະເພາະໃຫື້ແກູ່ ສັນ ຍາລັກໄດື້ ເມືູ່ອໄດື້ມກ

ູ່
ື້
ື້ ຄວາມທີ
ສະເລູ່ ຍແລື້ວ ຈະໃຫື້ຄ ວາມສ າຄັນ ໃສູ່ ກັບ ການຈັດ ລຽງອົງ ປະກອບ ແທນທີູ່ຈະຮັບ ຮ ຂ
ອະທິບາຍໃນທັນທີ. 61
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ປະກອບດື້ວຍຄາວູ່າ "BEST CHEF" ແມູ່ ນຖືວູ່າເປັ ນ
ຄາອະທິບາຍ (ຍົກຍື້ອງ) ສາ ລັບ "ການບລິການອາຫານການກິນແລະຮື້ານອາຫານ":
61

ໃນເລືູ່ອງນີ,ື້ ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 4.2.1.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ົ ນອາດຈະມີ
ັ ສະນະສະເພາະ ຖື້າວູ່າສູ່ວນປະກອບຂອງ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຄາສັບເຫູ່ ານັ
ລກ
ື ບຮູ່ າງທີູ່ຜິດ ປົ ກ ກະຕິ ເຊິູ່ງຈະດງດ ດຄວາມສົນ ໃຈຂອງຜ ື້
ມັນ ໄດື້ຖືກ ນ າສະເໜີໃ ນ ຮ ບແບບຫ ຮ
ື້
ູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າ ຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືສ ິນ ຄື້າ ຂອງ
ບ ລິໂ ພກແລະຍັງ ຄົງ ເປັ ນ ຕົວ ຊີບອກຂອງແຫ
ພວກເຂົາ:

2.3.1.3

ການລວມຮບເລຂາຄະນິດແບບງູ່ າຍໆ

ື ງົ ປະກອບທາງວາຈາອືູ່ນໆທີູ່ບົູ່ງບອກຄວາມໝາຍໄດື້
ຖື້າສັນຍາລັກປະກອບດື້ວຍ ຄາສັບຫອ
ື້
ື ູ່ ໂດດເດັູ່ນ, ການປະສົມ ປະສານຂອງມັນ ກັບ ບັນ ດາຮ ບຮູ່ າງເລຂາຄະນິດ ແບບພືນຖານ,
ຫບ
ເຊັູ່ນ:
ື້
ື້ ແຖບ, ວົ ງ ມົນ , ຮ ບສາມຫູ່ ຽມ, ຮ ບສີູ່ ຫລູ່ ຽມຈະຕຸ ລັ ດ , ຮ ບສີູ່ ຫລູ່ ຽມ, ຮ ບ
ຈ າເມັ
ດ , ເສັ ນ,
ັ ສະນະສະເພາະ
ຫົກຫລູ່ຽມ. ໂດຍປົ ກກະຕິແ ລື້ວ, ຮບສີູ່ຫລູ່ຽມຄາງຫມ ແລະ ຮບວົງຣີ ບູ່ ໃຫື້ລກ
ື້ ກນາໄປໃຊື້ເປັ ນຂອບຫເື ສັນື້
ົ ນຖື
ໃດໆຕູ່ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະເມືູ່ອຮບຮູ່າງເຫູ່ ານັ

ຂອບ.
ຍົກຕົວຢູ່າງ:

ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຮບຊົງເລຂາຄະນິດສາມາດເພີູ່ມລັກສະນະສະເພາະຂອງສັນຍາລັກໃນ
ື ະສົມປະສານຮູ່ວມກັນກັບອົງປະກອບອືູ່ນໆ ເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມປະ
ເວລານາສະເໜີ, ຈັດວາງ, ຫປ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ີ ວາມໂດດເດັູ່ນພສົມຄວນ.62
ທັບໃຈລະດັບທີູ່ກື້ວາງຂວາງທີູ່ເຮັດໃຫື້ມຄ
ື້ ນ ບູ່
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຄາວູ່າ “flavour and aroma”ສາມາດສືູ່ຄວາມໝາຍອອກໄດື້, ສະນັນມັ
ສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍສາລັບ “ເຄືູ່ອງປຸ ງລົດຊາດ ເຄືູ່ອງເທດ ແລະ ຊອສ”. ເຖິງຢູ່າງໃດ
ື ານຈັດ ລຽງຮ ບຊົງເລຂາຄະນິດ ລວມ
ກູ່ ຕາມ, ການປະສົມປະສານຂອງມັນ ກັບ ການນ າສະເໜີຫ ກ
ູ່
ັ ) ໂດຍລວມອາດຈະຖືໄດື້ວູ່າ ເປັນແນວຄິດສື້າງສັນ ແລະມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະ
(ຮບສີຫູ່ ຽມຈະຕຸ ລດ
ື້ 63
ົ ນ.
ພສົມຄວນໃນແງູ່ ຂອງຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານັ

2.3.2 ຄາສັບ ທີູ່ມີລກັ ສະນະອະທິບາຍ
ສັນ ຍາລັ ກ ທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍໜູ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຄ າທີູ່ພັນ ລະນາ ຫ ື ອະທິບ າຍ, ໂດຍສະເພາະ,
ື້ ູ່ ອງຕູ່ າງໆ, ຄຸ ນນະພາບ, ປະລິມ ານ, ຂະໜາດ, ຈຸດ ປະສົງ , ການນ າໃຊື້, ຫ ື
ລັກສະນະ, ຫົວ ຂ ເລື
ື ານບລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້ຄວນຖືກຄັດຄື້ານໂດຍນັກກວດສອບ.
ລັກສະນະດື້ານອືູ່ນໆຂອງສິນຄື້າຫກ

ເພືູ່ອຈະໄດື້ຮ ັບ ການພິຈ າລະນາວູ່ າເປັ ນ "ຄ າອະທິບ າຍ", ຄ າສັບ ໃດໜູ່ ງຈະຕື້ອ ງໄດື້ຖື ກ
ື້
ື ານບລິການເຊິູ່ງເຄືູ່ອງໝາຍນີຈະຖື
ພິຈາລະນາໂດຍສົມທົບຮູ່ ວມກັບຜະລິດ ຕະພັນຫກ
ກນາໄປໃຊື້.
ື ານບ ລິການ, ເຊັູ່ນ ຄາສັບ ທີູ່
ບາງຄາສັບແມູ່ ນການອະທິບາຍໂດຍບູ່ ໄດື້ຄານງເຖິງຜະລິດ ຕະພັນຫ ກ
ື ະໜາດ (ເບິູ່ງຕົວຢູ່າງຂື້າງເທິງ). ໃນກລະນີອູ່ ນໆ,
ື
ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບມນຄູ່ າຫຂ
ຄາສັບອາດຈະບົູ່ງບອກ

ື ານບລິການບາງຢູ່າງ ແຕູ່ ມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະ (ແລະສາມາດຈົດທະບຽນໄດື້) ກູ່ ຽວ
ເຖິງສິນຄື້າຫກ
ູ່
ື ານບ ລິການອືນໆ ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຄາວູ່າ "COMEDY" ສາມາດສືູ່ຄວາມໝາຍໄດື້ເຖິງ
ກັບສິນຄື້າຫກ
ເຄືູ່ອງໝາຍສ າລັບ ລາຍການໂທລະພາບແລະການບ ລິກ ານຂອງການອອກອາກາດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່
ື້ ູ່ ຈະມີຄ ວາມມີລ ັກ ສະນະສະເພາະ ໄດື້ຖ ານະທີູ່ເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ຕາມ, ຄ າສັບ ແບບດຽວກັນ ນີກ
ສາລັບເຄືູ່ອງນຸູ່ ງ ຫ ື ສາລັບເຄືູ່ອງສາອາງ.
62
63

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 4.2.2.
ກູ່ ຽວກັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ັ ໃຫື້ໂດຍ ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສັບ ນັນ
ື້ ມີຄວາມຈ າເປັ ນ ຕື້ອງໄດື້ຮ ັບ ການປະເມີນ ບົນ
ຍິູ່ງໄປກວູ່ານັນ,
ື້
ື້ ທ
ື້
ື ລາຍໆພາສາທີູ່ຜບ
ື້ ລິໂ ພກທົູ່ວໄປໃຊື້ໃນການສືູ່ສານປາກເວົາຫ
ື າຄວາມເຂົາໃຈ
ພືນຖານພາສາຫ
ຫ
ື້
ື ານບລິການທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍນີຈະຖື
ກູ່ ຽວກັບສິນຄື້າຫກ
ກນາໄປໃຊື້ໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ື້ ຕື້ອ ງບູ່ ຖື ກ ລົ ບ ລື້າ ງຫ ືຖື ກ
ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສັ ບ ຫ ືອ ົງ ປະກອບຂອງຄ າສັ ບ ຕູ່ າງໆນັ ນ
ື້
ົ ນ.
ຍົກເລີກ ໄປໂດຍການປູ່ ຽນຕົວ ອັກສອນ, ຂະໜາດ ຫ ື ຟັ ອນຕ໌ຂ ອງຕົວ ອັກ ສອນຂອງຄ າເຫູ່ ານັ
ັ "ເບຍ" ບູ່ ວູ່ າຈະໄປນ າ
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ "LAGER" ກູ່ ຈະຖືວູ່ າມັນ ໄດື້ສູ່ ືຄວາມໝາຍໃຫື້ກ ບ
ສະເຫນີໃນທາງໃດທາງໜູ່ ງ:64

LAGER

LAGER

LAGER

LAGER

ື້ ນຕົວຢູ່າງຂອງຄາສັບທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະອະທິບາຍ:
ສິູ່ງທີູ່ຈະກູ່ າວຕູ່ ໄປນີແມູ່
•

ກູ່ ຽວກັບ ປະເພດ ຫ ື ລັກສະນະຂອງສິນ ຄື້າ ຫ ື ການບ ລິການ: ຄ າວູ່ າ "24-SEVEN"

ສ າລັບ ການທະນາຄານທາງອິນ ເຕີເ ນັດ , "SOFTER" ສ າລັບ ໝອນແລະຜື້າ ປ ບູ່ ອນ
ນອນ;
•

ກູ່ ຽວກັບສາລັບຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ການບລິການ: ຄາວູ່າ "GEOGRAPHY" ສາລັບປື ື້ມ
ື້ ນດິຈ ຕ
ິ ອນ , ຊອບ
ແລະສິູ່ງພິມ ຕູ່ າງໆ , "MAGNETIK" ສ າລັບ ຜ ໃື້ ຫື້ບ ລິກ ານດື້າ ນຂ ມ

ິ ອນແລະອືູ່ນໆ "DRAMA" ສາລັບຄວາມບັນເທີງ ທາງໂທລະພາບ ,
ແວຣ໌, ສິູ່ງພິມດິຈ ຕ
ແລະອືູ່ນໆ; "CAR" ສາລັບການສື້ອມແປງລົດຍົນແລະກົນຈັກ;
•

ກູ່ ຽວກັ ບ ຄຸ ນ ນະ ພາບ ຂອງ ຜະລິ ດ ຕະ ພັ ນ ຫ ື ການບ ລິ ກ ານ: ຄ າວູ່ າ " EXTRA",

"PRIME", "PREMIUM", "DELUXE", "GOOD" ແ ລ ະ " BEST" ສ າ ລັ ບ

ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືບ ລິກ ານໃດໆກູ່ ແລື້ວ ແຕູ່ . " LITE", "FRESH" ຫ ື " SKIM" ສ າລັບ
ຜະລິດຕະພັນອາຫານ "14k", "18k" ຫ ື "24k" ສາລັບເຄືູ່ອງປະດັບ;65

ກູ່ ຽວກັບຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງຄາສັບຕູ່ າງໆເມືູ່ອນາໄປລວມກັບລັກສະນະອືູ່ນໆ, ເບິູ່ງ ຂ ື້ 2.5, ທາງລຸູ່ ມນີ.ື້ ໃນເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 2.7 ແລະ 4.2.1.
ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
64

65

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
ິ ປິ ນ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

ກູ່ ຽວກັບສາລັບປະລິມານສິນຄື້າ ຫ ື ການບລິການ: ຄາວູ່າ "KILOVALUE" ສາລັບເຂົາື້
ແລະທັນຍາພືດ ອືູ່ນໆ, "500", "1000" ສາລັບຢາ / ສິນຄື້າການຢາ (ເຊິູ່ງອະທິບາຍເຖິງ

ປະລິມານ mg);66
•

ື ານບ ລິການ: ຄາວູ່າ "FAMILY", "GIANT",
ກູ່ ຽວກັບສ າລັບ ຂະໜາດຂອງສິນ ຄື້າຫ ກ
ື ລິການໃດໆກູ່ ແລື້ວແຕູ່ ;
"JUNIOR" ສາລັບຜະລິດຕະພັນຫບ

•

ິ ຄື້າຫກ
ື ານບລິການ: ຄາວູ່າ "UPCUTTER" ສາລັບ
ອີງຕາມຈຸດປະສົງ ຫ ື ການນາໃຊື້ສນ

ື້ ີດ ໄຟແລະຜະລິດ ຕະພັນ ໃຫື້ມ ີແ ສງສະຫວູ່ າງ
ເຄືູ່ອງມືຕ ັດ "STRIKE" ສ າ ລັບ ໄມ ຂ

“SANITARY” ມີຄ ວາມຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການບ ລິ ກ ານທ າ ຄວາມສະອາດແລະ ສຸ ຂະ
ິ ແລະການ
ອະນາໄມ ‘THE FIDUCIARY’ ສ າລັ ບ ກ າ ນ ບ ລິ ກ າ ນ ດື້າ ນ ກ າ ນເ ງ ນ
ທະນາຄານ.
•

ື ານບ ລິກ ານ: ຄາວູ່າ "2-FOR-ONE" 67 ທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ການ
ກູ່ ຽວກັບ ມ ນຄູ່ າສິນ ຄື້າຫ ກ
ື ລິກ ານ
ຂາຍແລະການບລິການແຈກຈູ່ າຍ ທີູ່ໃຫື້ການຫຸ ດລາຄາ '50/OFF' ຕູ່ ສິນຄື້າຫ ບ
ໃດໜູ່ ງ;

•

ື ານບ ລິການ: ຄາວູ່າ "FRESH" ສາລັບ
ກູ່ ຽວກັບ ລັກສະນະອືູ່ນໆຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫກ

ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທ າຄວາມສະອາດໃນຄົ ວ ເຮື ອ ນ. ‘BRIGHT-N-CLEAR’ ສ າລັ ບ
ຜະລິດຕະພັນສີສງັ ເຄາະທາຝາ,“ STOUT” ສາລັບເບຍແລະເບຍເອລ, ‘RUSTOFF’
ສ າລັບ ຜະລິ ດ ຕະພັນ ຂັດ ແລະຜະລິ ດ ຕະພັນ ດ ແລຜິວ ໂລຫະ “TWO LITER” ຫ ື“
Turbo” ສ າລັ ບ ເຄືູ່ ອງຈັກ ຫ ືເ ຄືູ່ ອງຈັກ ພາຫະນະ“ 4-GB” ຫ ື“ 2-TERA” ສ າ ລັ ບ
ື ອບແວຣ໌ທູ່ ກູ່ີ ຽວຂື້ອງ. ນອກຈາກນີ ື້ ມັນຍັງມີ "3-N-1",
ຄອມພິວເຕີແລະຮາດແວຣ໌ຫ ຊ
"3-in-1" ຫ ື "3-N-One" ສາລັບຜະລິດຕະພັນກາເຟ. (ເພືູ່ອອະທິບາຍວູ່ າຜະລິດຕະພັນ
ື້ ນຈຸກາເຟ, ນາຕານແລະຄຣີ
ື້
ນັນບັ
ມ) "125", "250" ສາລັບລົດ, ໂດຍສະເພາະລົດ ຈັກ .

( ເ ພືູ່ ອ ອ ະ ທິ ບ າ ຍ ຂ ະ ໜ າ ດ ຂ ອ ງ ເ ຄືູ່ ອ ງ ຈັ ກ ເ ປັ ນ ຊັ ງ ຕີ ແ ມັ ດ ກື້ ອ ນ ) ‘LOW
CALORIE’,TASTY, NUTRITIOUS’
66
67

ສ າ ລັ ບ ອ າ ຫ າ ນ ,

“ENERGY

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
ິ ປິ ນ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

SAVER" ສ າລັ ບ ຫລ ອດ ໄ ຟກົ ມ , ດອກໄ ຟແ ບ ບ fluorescent; 68 "SMART"

ື້
ົ ໂປຣເຊັສເຊີຣທ
໌ ູ່ ສາມາດຕິ
ີ
ສາລັບອຸ ປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີູ່ມີຕວ
ດຕັງໂປຣແກຣມໄດື້
,
ື້ ນໄດື້ 69
ື າມາດປະມວນຜົນຂມ
ມີລະບົບການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ, ຫສ
ໃນປະເທດອິນ ໂດເນເຊຍ, ສັນ ຍາລັກ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖືກ ປະຕິເ ສດການຈົດ ທະບຽນເປັ ນ

ັ ສະນະອະທິບາຍ.70
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໂດຍມີເຫດຜົນວູ່າມີລກ

ື້ ຍ
ສາລັບການບລິການແບບຕະຫລາດຂະໜາດນອ

ສາລັບການບລິການທາງດື້ານການສກສາ

ື້ ູ່ ມແຮູ່ທາດ
ສາລັບນາດື

ື້ ຄອງ
ສາລັບຕົວແທນອະສັງຫາລິມະຊັບແລະການບລິການຄຸ ມ

ັ ສະນະເພືູ່ອໃຊື້ອະທິບາຍ:71
ຢູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ, ຄາສັບດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ເປັນຄາສັບທີູ່ມີລກ

ັ Malaysian Mobile Services Sdn. Bhd.)
(07022197 – ບລິສດ

68
69
70
71

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
ິ ປິ ນ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
ູ່
ື້
ູ່
ູ່
ູ່
ເບິງປືມຄມືກຽວກັບເຄືອງໝາຍການຄື້າຂອງປະເທດກາປເຈຍ ໜື້າ 36.

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
ູ່
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ.
ຕົວຢູ່າງທີໄດື້ຈດ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ສາລັບການບລິການດື້ານສຸ ຂະອະນາໄມແລະຄວາມງາມ, ການຮັກສາຄວາມງາມ, ການຫລຸ ດຜູ່ອນນາຫນັ
ກ, ການດແລສຸ ຂະພາບ,
ການດແລສູ່ ວນຕົວ, ການບລິການສະປາແລະອືູ່ນໆ - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ Nº 03015603

ັ ສະນະເພືູ່ອໃຊື້ອະທິບາຍ:72
ຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ ຄາສັບດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ເປັນຄາສັບທີູ່ມີລກ

ຄາຮື້ອງ ເລກທີ. 4-2011-10424
ສາລັບຜະລິດຕະພັນ ຫມວດ 3 - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2011-01628

NHENDO
ື ປະຕິເສດເພາະຄາວູ່ າ "NHENDO" ແມູ່ ນການປູ່ຽນແປງຮບແບບມາຈາກຄາວູ່ າ
ສາລັບຢາຂື້າແມງໄມ ື້, ຄາຮື້ອງຄາຮື້ອງ ໄດື້ຖກ
ູ່
ື້ ູ່ ເປັ
ີ ນອັນຕະລາຍທີູ່ທາລາຍພືດ. ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2013"NhệnĐỏ" (ແມງມຸ ມແດງ) ເຊິງແມງມຸ ມແດງ ກູ່ ແມູ່ ນແມງໄມທ
16086

ື້
ື້ ວຍເຫດຜົນ ຂອງ
ື ປະຕິເສດໃນເບືອງຕົ
ຢູ່ ປະເທດກາປເຈຍ, ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖກ
ນດື້
ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍ:73

ື້ າ - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 42186/11
ສາລັບເສືອຜື້

72
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.3.3 ຮບແບບການສະກົດຄາໃນຄາສັບທີູ່ມີລກັ ສະນະອະທິບາຍ
ັ ື້ ມັນກູ່ ບູ່ ສາມາດທີູ່ຈະ
ການທີູ່ຈະໄປອະທິບ າຍຄວາມໝາຍຂອງຄ າສັບ ໃດໜູ່ ງໃຫື້ໄ ດື້ດ ີນ ນ
ື້ ຍແບບງູ່ າຍໆຂອງການສະກົດ ຄ າຕາມແບບມາດຕະຖານທົູ່ວໆໄປ, ໂດຍໃຊື້
ເອົາຊະນະໃຫື້ໄດື້ດ ວ
ື ານໃຊື້ຄາອອກສຽງປຽບທຽບ. ການອອກສຽງປຽບທຽບທີູ່ຄື້າຍຄື
ການສະກົດຜິດແບບຄ າສັບຫກ
ື້ ກູ່ ຖືວູ່າໃຊື້ເປັ ນຄາອະທິບາຍໄດື້.74
ກັບຄາອະທິບາຍນັນ

ຕົວຢູ່າງ: ຖື້າຄາວູ່າ "bright" ສາມາດມີຄວາມໝາຍສ າລັບ ການທາສີຝ າກາແພງໄດື້, ຄາວູ່າ
BRITE ກູ່ ສາມາດໃຫື້ຄວາມໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນແບບດຽວກັນໄດື້. ຄາແບບນີ ື້ ກູ່ ຍັງຖືກນ າໄປ
ື້ ຍຮບແບບການສະກົດຕູ່ າງໆເຊັູ່ນ 'RESIST'NT' (for resistant), 'X-RA-FRESH'
ໃຊື້ດວ
(ເພືູ່ອເພີູ່ມຄວາມສົ ດ ໃຫມູ່ ), 'KWIK- GRIPP' (ເພືູ່ອຈັບ ທີູ່ວູ່ ອງໄວ), 'EE-ZEE -HOLD'
(ເພືູ່ອຖືໄດື້ງູ່າຍໆ), ແລະອືູ່ນໆ.

ຢູ່ ທີູ່ປະເທດໄທ, ຄາອະທິບາຍເພືູ່ອການສະແດງອອກ (ກູ່ ຄືເປັ ນການຍື້ອງຍ) ທີູ່ສະກົດ ຜິດ
ື ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ: 75
ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖກ

ສາລັບມືຖ,ື ເລນສ໌ກ ື້ອງຖູ່າຍຮບ.

ຄາສັບດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ເປັ ນຄາສັບທີູ່ສະກົດຜິດເພືູ່ອໃຊື້ອະທິບາຍສາລັບສິນຄື້າທີູ່ລະບຸ ໄວື້ຢູ່
ປະເທດມາເລເຊຍ:76

ສາລັບການຊັກຟອກ, ການເຮັດຄວາມສະອາດ, ການຂັດແລະການກາຈັດຝຸູ່ ນ, ສະບ (92005280 – ANTARA ABDI (M)
SDN BHD.)

‘KLEAN `N' RINSE’
ູ່ ອທາຄວາມສະອາດແລະການແຊູ່ ຄອນແທັກເລນສ໌ (93007872 – EXCEL PHARMACEUTICAL
ື້
ສາລັບນາຢາເພື
SDN.BHD.)

74

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 2.3.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ

75

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.
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ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້ ກະແຈລັອກຂອບ, ສະຫກ
ັ , ກະແຈລັອກປະຕ, ລັອກເປັ ນຮບບັງ,
ັ , ແມູ່ ກະແຈ, ສປຣິງພືນໂລຫະ,
ສາລັບວຽກງານຊູ່ າງເຫກ
ູ່
ບານພັບ, ບູ່ ອນຈັບປະຕ, ແຖບດງແລະຍ ື້ແລະແຜູ່ນໂລຫະ, ແລະອືນໆ - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 00006118

ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ຮ ບແບບຂອງການສະກົດ ຄ າທີູ່ຫລາກຫລາຍ ຫ ືກ ານສະກົດ ຜິ ດ ກູ່
ື້ ນມີ
ື້ ຄ ວາມໂດດເດັູ່ນ,
ສາມາດສື້າງລັກສະນະສະເພາະທີູ່ຕື້ອງການໄດື້ເຊັູ່ນກັນ ຖື້າຫາກວູ່ າຄາເວົານັ
ື້ ນອາດຈະເປັ ນກລະນີໃ ນ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ອັນນີມັ
ສື້າງຄວາມແປກໃຈ ຫເື ປັ ນທີູ່ໜື້າຈົດຈາຕູ່ ຜບ
ື້
ີ ານປູ່ຽນແປງຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບນັນໆໄດື້
ຕົວຢູ່າງທີູ່ວູ່າ ເມືູ່ອຮບແບບໃດໜູ່ ງຂອງຄາໄດື້ມກ
ຢູ່າງ

ມີປະສິດ ຕິພ າບແລື້ວ, ສາມາດໃຫື້ການແນະນ າຄວາມໝາຍອືູ່ນໆຫ ໃື ຊື້ຄ າສັບ ສ ານວນໃດໜູ່ ງອີກ
ື້
ື ຽກຮື້ອງໃຫື້ຜບ
ື້ ລິໂພກໃຫື້ມຄ
ີ ວາມພະຍາຍາມທາງດື້ານສະຕິປັນຍາເພືູ່ອທາຄວາມເຂົາໃຈ
ຕືູ່ມ, ຫຮ
ື້
ື້ ນຖານຂອງຄ
ື ື້
ຄວາມສາພັນຂອງບັນດາຄາກັບຄວາມຮພ
ານັນໆ.

ສາລັບການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໃນເອີຣົບ, ພື້ອມທັງຜະລິດຕະພັນອືູ່ນໆ, ເບຍ,

ື້ ູ່ ມແຮູ່ ທາດ ແລະ ນ າດື
ື້ ູ່ ມທີູ່ອັດ ລົມ ແລະເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ບູ່ ມີທ າດເຫ ົາື້ , ເຄືູ່ອງດືູ່ມນ າໝາກໄມ
ື້
ື້
ນ າດື
ື້
ື້ ນ
ື້ ຫໄື ຊຣັບປ໌ ແລະສູ່ ວນປະກອບອືູ່ນໆ ສາລັບເຮັດເຄືູ່ອງດືູ່ມ.77
ນາຫວານເຂັ
ມຂຸ
ື້
ເຊັູ່ນດຽວກັນກັບເຄືູ່ອງໝາຍ "XTRA DELIXIOUS" (ໝາຍຄວາມວູ່າ "ແຊບຫລາຍຂ ນ
ໄປອີກ") ກູ່ ມີໃຫື້ເຫັນ ໃນປະເທດມາເລເຊຍທີູ່ເປັ ນຄ າທີູ່ໂດດເດັູ່ນ ເນືູ່ອງຈາກມັນ ມີຮບແບບການ
ສະກົດທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນບວກກັບຮບແບການສະແດງອອກຂອງພາບທີູ່ແປກຕາ:

ົ ທະບຽນ 05001995
ສາລັບອາຫານປະເພດແລະຜະລິດຕະພັນອາຫານຕູ່ າງໆ - ເລກທີຈດ
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທມາເລເຊຍ]

ື້ ນເຄືູ່ອງໝາຍການ
ການຈົດທະບຽນໃນປະຊາຄົມເອີຣົບ ເລກທີ 002091262. ການຈົດທະບຽນສາມາດໄປເບິູ່ງໄດື້ໃນຖານຂມ
ູ່
ຄື້າຂອງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ທີ
77

https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=ApplicationNumb
er&v1=002091262&o1=AND&c1=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນການສະກົດຄາທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນເຊິູ່ງເປັ ນທີູ່ໂດດເດັູ່ນ:
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີເປັ

ສາລັບສິນຄື້າໃນຫມວດ 5 ຂອງການຈັດຫມວດສິນຄື້າແບບໄນສ໌ - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ. 4-2004-03598
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]

2.3.4 ສູ່ ວນປະກອບຂອງຄາສັບ ທີູ່ມີລກັ ສະນະອະທິບາຍ
ື້
ູ່ າງທີູ່ມັກໃຊື້ນນ
ັ ື້ ມັນເປັ ນຄ ານາໜື້າ ຫ ື ຄາຕູ່ ທື້າຍ ເພືູ່ອສື້າງ
ສູ່ວນປະກອບດື້ວຍຄ າເວົາບາງຢ
ື້ ນຂູ່າວສານ ຫ ື ມັກໃຊື້ໃນ
ຄາສັບອືູ່ນແລະມີຄວາມໝາຍ ທີູ່ພັນລະນາອະທິບາຍ ຫ ື ເປັນການໃຫື້ຂມ
ື້ ແມູ່ ນບູ່ ສາມາດຈົດ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍສິນຄື້າຫບ
ື ລິການໂດຍ
ພາສາຂອງປະເທດໃດໜູ່ ງນັນ,
ູ່ ອງດັູ່ງກູ່ າວ. ອົງປະກອບຂອງຄ າສັບ ດັູ່ງກູ່ າວ
ົ
ທົູ່ວໄປ ຫ ື ໃນສູ່ ວນທີູ່ຈະໃຫື້ນ າໄປໃຊື້ທູ່ ວໄປໃນເລື
ື້ ູ່ ງ. ກູ່ ຍື້ອນວູ່າ ລັກສະນະການອະທິບ າຍ
ຕື້ອງບູ່ ມີການຈັດສັນ ຈາກຄວາມຄິດສູ່ວນຕົວຂອງໃຜຜ ໜ

ື້ ມັນບູ່ ມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະແລະບູ່ ສາມາດນາໄປໃຊື້ໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງ
ເພືູ່ອສືູ່ຄວາມໝາຍຂອງມັນນັນ,
ໝາຍການຄື້າ ໄດື້ໂ ດຍທົູ່ວໄປຫ ືໃ ນສູ່ ວນທີູ່ຕິດ ພັນ ກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານບາງຢູ່ າງໃດ
ໜູ່ ງ.78

ື້
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງເຊັູ່ນວູ່ າ, ສູ່ວນປະກອບຂອງຄ າສັບ ຕູ່ ໄປນີໃນພາສາອັ
ງ ກິດ ໂດຍທົູ່ວໄປແລື້ວ ບູ່
ສາມາດຈົດ ທະບຽນແຍກກັນ ຕູ່ າງຫາກເພືູ່ອເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍສ າລັບ ສິນ ຄື້າ ປະເພດໃດໜູ່ ງຫ ືກ ານ

ບລິການໃດໜູ່ ງ ຫ ື ສາລັບສິນຄື້າບາງປະເພດ, ໂດຍທີູ່ຄວາມໝາຍຂອງມັນແມູ່ ນສາລັບການນ າໃຊື້
ທົູ່ວໄປແລະບູ່ ຄວນໃຫື້ໃຫື້ໄປປູ່ຽນໂດຍພູ່ ຄື້າໃດຫນູ່ ງຕາມລາພັງ:
•

ຄາວູ່າ ‘ມີນ’ິ :ໝາຍເຖິງ

ນື້ອຍ, ຫລຸ ດຜູ່ອນຂະຫນາດ (ຕົວຢູ່າງ ສູ່ ວນປະກອບທາງເອ

ເລັກໂຕຣນິກ);
•

78

ຄາວູ່າ "ໄມໂຄຣ" ໝາຍເຖິງ ເຖິງຂະໜາດທີູ່ນື້ອ ຍຫາຍ (ນື້ອຍກວູ່າ "mini" ອີກ, ເຊັູ່ນ:
ສູ່ວນປະກອບເຄືູ່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ສູ່ວນປະກອບໃນເຕົາອົບໄມໂຄເວຟ);

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 2.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

ຄາວູ່າ 'ນາໂນ': ໝາຍເຖິງຂະໜາດນື້ອ ຍ, ທີູ່ໄລູ່ເປັ ນ ນາທີ ຫ ື ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບນາໂນເຕັກ
ໂນໂລຢີ (ຕົວຢູ່າງ: ສາລັບສູ່ ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກຫເື ຄືູ່ອງໃຊື້ໄຟຟື້າເອເລັກໂຕຣ

ນິກ);
•

ຄ າວູ່ າ "mid", "midi": ໝາຍເຖິ ງ ໄລຍະຫ ື ລ ະດັ ບ ກາງຂອງລະດັ ບ ຄຸ ນນະ ພາບ ຫ ື
ປະລິມານ (ຕົວຢູ່າງ, ສາລັບຜະລິດຕະພັນເຄືູ່ອງນຸູ່ ງ, ຕາມປົ ກກະຕິແລື້ວ ຜະລິດຕະພັນມີ
ຂະໜາດຫໄື ລຍະຂອງຂະໜາດແຕູ່ ນື້ອຍຫາໃຫຍູ່ ທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນ);

•

ື ະລິດ ຕະພັນ (ຫ ືກ ານ
ຄາວູ່າ "multi", "poly", "pluri": ໝາຍເຖິງ ຄວາມທະວີຄ ນ ຫຜ
ື້ ທີູ່ມີ ຫ ື ມີຄຸນລັກສະນະທະວີຄນ ຫ ື ການນາໃຊື້ທູ່ ມີ
ີ ຫລາຍໆຢູ່າງ;
ບລິການ)ນັນ

•

ຄ າວູ່ າ ‘plus’, ‘extra’: ໝາຍເຖິງ ການເພີູ່ມຫ ືທູ່ ີມີນ ອກເໜືອ ໄປຈາກມາດຕະຖານ
ື ລິການທີູ່ເປັ ນມາດຕະຖານ
ປົ ກກະຕິ ຈາກຄຸ ນນະພາບ ຫ ື ຄຸ ນລັກສະນະ ຂອງສິນຄື້າຫບ
ທາມະດາ;

•

ຄາວູ່າ "Eco", "bio": ໝາຍເຖິງສິນຄື້າທີູ່ໄດື້ຜະລິດ ອອກມາທາງດື້ານນິເວດວິທະຍາ ຫ ື
ັ ຕາມມາດຕະຖານທີູ່ເປັ ນມິດກັບສິູ່ງແວດລື້ອມບາງຢູ່າງ;
ອິນຊີ ຫ ື ທີູ່ປະຕິບດ

•

ຄາວູ່າ "semi" ໝາຍເຖິງຄວາມບູ່ ສົມບ ນແບບຂອງຄຸ ນນະພາບ ຫ ື ອັນໃດໜູ່ ງທີູ່ບູ່ ເຕັມ
ສູ່ວນ
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(ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ ສາລັບນົມ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນນົມ ທີູ່ມີໄຂມັນບາງສູ່ ວນ).

ການຄັດ ຄື້າ ນແບບດຽວກັນ ຄວນຈະຖື ກ ຍົກ ມາກູ່ າວເຖິ ງ ໃນຄ າສັ ບ ອືູ່ ນທີູ່ ມີ ລ ັ ກ ສະນະ
ອະທິບາຍເປັ ນພາສາແຫູ່ ງຊາດຂອງປະເທດໃດໜູ່ ງ. ເຫດຜົນສາລັບການປະຕິເສດດັູ່ງກູ່ າວຕື້ອງໄດື້
ມີກ ານຮັ ບ ຮ ໂື້ ດຍສະເພາະຂອງຜ ື້ບ ລິ ໂ ພກພາຍໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ພາສາທື້ອ ງຖິູ່ ນ.
ື້ ລະດັບຄວາມຮແື້ ລະການນາໃຊື້ພາສາຕູ່ າງປະເທດນັນ
ື້ ກູ່ ຕື້ອງໄດື້ຖກ
ື ປະເມີນ (ເຊັູ່ນ:
ນອກຈາກນັນ,
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນປະເທດ.
ພາສາອັງກິດ, ພາສາຈີນ, ແລະອືູ່ນໆ) ໂດຍຜບ

ີ ູ່ ວນປະກອບຂອງຄາ ບູ່ ໄດື້ບູ່ ງບອກເຖິ
ົ
ື ານບລິການໃດໜູ່ ງ
ໃນກລະນີທູ່ ສ
ງຜະລິດ ຕະພັນຫກ
ື້ ູ່ ຈະບູ່ ຜົນບັງຄັບໃຊື້. ຍິູ່ງໄປກວູ່ານັນ,
ື້ ເຊັູ່ນດຽວກັນ
ສະເພາະແລື້ວ, ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດນີກ
79

ິ ປີນ.
ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ສາມາດນາມາໃຊື້ໄດື້ໃນແງູ່ ຂອງສູ່ວນປະກອບຂອງຄ າ
ກັບຄາອະທິບາຍ, ເຫດຜົນການປະຕິເສດນີບ
ື້ ູ່ ສະເພາະເຈາະຈົງ ຖື້າຫາກຜ ຮ
ື້ ສາມາດພິສ ດໄດື້ວູ່ າ ອົງປະກອບດັູ່ງກູ່ າວໄດື້ຮ ັບ ເອົາ
ື້ ອ
ື້ ງຂ ນັນ
ເວົາທີ

ຄວາມໂດດເດັູ່ນ ຜູ່ານການນາໄປໃຊື້ໃ ນຕະຫ າດແລະມັນ ກູ່ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ມີປ ະສິດ ຕິ
ັ ຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການສະເພາະໃດໜູ່ ງ.
ພາບ ເມືູ່ອໄດື້ນາມາໃຊື້ກບ

2.3.5 ການປະສົມປະສານຂອງຄາສັບທີູ່ມີລກັ ສະນະອະທິບາຍ
ື າສັບ ສາມັນ ທົູ່ວໄປຈະບູ່
ການປະສົມປະສານໃດໆຂອງຄ າສັບທີູ່ມີລ ັກ ສະນະອະທິບ າຍຫ ຄ
ັ ສະນະອະທິບາຍ. ຄາສັບສອງຄາທີູ່ແຕູ່ ລະຄາໄດື້ແຍກ
ສາມາດຫາຄວາມແຕກຕູ່ າງກັບຄາສັບທີູ່ມີລກ
ື້ ເປັ ນ ຄ າອະທິບ າຍ ຫ ື ເປັ ນ ຄ າທົູ່ວໄປທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຫ ືກ ານ
ອອກຈາກກັນ ນັນ
ື້ ນ ແລື້ວ. ການປະສົມ
ບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ແລະມັກພົບ ວູ່ າເປັ ນ ຄ າອະທິບ າຍເມືູ່ອໄດື້ລ ວມເຂົາກັ
ື ລາຍກວູ່າຄາສັບ ຫ ື ຄາອະທິບາຍ (ຫຄ
ື າທົູ່ວໄປ) ນັນື້ ກູ່ ຍັງບູ່ ເໝາະສົມຖື້າຈະ
ປະສານຂອງສອງຫຫ
ື ານບລິການທີູ່ໄດື້ອະທິບາຍໄວື້.80
ນາໄປໃຊື້ຮູ່ວມກັບສິນຄື້າຫກ

ຍົກຕົວຢູ່າງ, ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ບັນດາຄາປະສົມ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ,ື້ ເຫັນວູ່າບູ່ ສາມາດນ າໄປ
ຈົດທະບຽນໄດື້:81
•

ຄ າວູ່ າ "GOODCHECK" ແມູ່ ນສ າລັ ບ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ໃນຫມວດ 5 ຂອງການຈັດ
ຫມວດສິນຄື້າແບບນິສ ໌ - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2009-16064;

•

ຄ າວູ່ າ "HEAR MUSIC" ແມູ່ ນສ າລັ ບ ສິ ນ ຄື້າ ໃນຫມວດ 9 ຂອງການຈັດ ຫມວດ
ສິນຄື້າແບບນິສ ໌ - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2009-18861.
ື້ ຖືກ ປະຕິເ ສດການຈົດ ທະບຽນ
ໃນປະເທດອິນ ໂດເນເຊຍ, ການປະສົມ ຄ າສັບ ຕູ່ ໄປນີໄດື້

ຍື້ອນເຫດຜົນທີູ່ເປັ ນຄາສັບລັກສະນະອະທິບາຍ:

82

ສາລັບການບລິການຮື້ານອາຫານ

80
81
82

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 2.2.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ສະນະອະທິບາຍໄດື້:83
ຢູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ, ການປະສົມຄາສັບຕູ່ ໄປນີ ື້ ເຫັນວູ່າແມູ່ ນມີລກ

‘EXTRASAFE’
(01002067 – Takaso Rubber Products SDN. BHD.)

‘SUPERGUARD’
(02001109 – Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation)

ື້ ນເຫັນວູ່າເປັ ນຄາອະທິບາຍໄດື້ແລະກູ່ ບູ່ ໄດື້ຮ ັບ
ໃນປະເທດໄທ, ການປະສົມຄາດັູ່ງຕູ່ ໄປນີແມູ່
ການຍອມຮັບໃນການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ:

ື້ ມ, ຂອງຫວານ
ແມູ່ ນສາລັບກະແລັມ, ເຂົາໜົ

ສາລັບໂປຣຕີນ, ວິຕາມິນແລະສານຕື້ານອະນຸມນອິດສະລະເພືູ່ອໃຊື້ໃນການຜະລິດອາຫານເສີມ

ສາລັບໂລຊັນບາລຸ ງຜິວໜື້າ, ໃຫື້ຄວາມຊູ່ ຸ ມຊືູ່ນເພືູ່ອບາລຸ ງຜິວ ແລະອືູ່ນໆ.

ື້ າ ທີູ່ສະຫະພາບເອີຣົ ບ , ການ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ ໃນກລະນີທູ່ ີໄດື້ມ ີກ ານຕັດ ສິນ ໃຈຂອງເຈົາໜື້
ື້ ນເຫັນ ວູ່ າໃຊື້ອະທິບ າຍໄດື້ແ ລະດັູ່ງນັນນີ
ື້ ື້ ກູ່ ບູ່ ສາມາດຈົດ
ປະສົມປະສານຂອງຄາສັບ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີແມູ່

83

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ທະບຽນໄດື້:84
•

ຄາວູ່າ "TRUSTEDLINK" ສາລັບຊອບແວຣ໌ ແມູ່ ນສາລັບການຄື້າ e-commerce,
ໃຫື້ຄາປກສາດື້ານທຸ ລະກິດ, ການບລິການສັງລວມແບບທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ຊອບແວຣ໌ແລະການ
ບ ລິ ກ ານ ດື້າ ນກ ານສ ກສ າ ສ າລັ ບ ເ ຕັ ກ ໂ ນ ໂ ລຢີ ແລະການບ ລິ ກ ານ ດື້າ ນກ າ ນ ຄື້ າ
e-commerce. (ຄາຕັດສິນຂອງສານໃນວັນທີ 26/10/2000, ເລກທີ T-345/99)

•

ຄ າ ວູ່ າ " CINE COMEDY" ແ ມູ່ ນ ສ າ ລັ ບ ກ າ ນ ອ ອ ກ ອ າ ກ າ ດ ທ າ ງ ວິ ທ ະ ຍຸ ແ ລ ະ

ໂທລະພາບ, ການຜະລິດ ຮບເງ ົາ, ການສະແດງແລະໃຫື້ເ ຊົູ່າຮ ບເງ ົາ, ແລະການຈັດ ສັນ ,
ໂອນຍື້າ ຍ, ເຊົູ່າ ແລະ ການນ າໃຊື້ສ ິດ ທິອູ່ ືນໆຂອງຮ ບເງ ົາ (ຄາຕັດ ສິນ ຂອງສານ ວັນ ທີ
31/01/2001, T-136/99);
•

ຄາວູ່າ ‘COMPANYLINE’ ແມູ່ ນສາລັບການປະກັນໄພແລະການເງ ິນ (ຄາຕັດ ສິນ ວັນ
ທີ 19/09/2002, C-104/00 P);

•

ຄ າວູ່ າ ‘TELEAID’ ແມູ່ ນ ສ າລັບ ອຸ ປະກອນເອເລັກ ໂຕຣນິກ ເພືູ່ອການການໂອນສຽງ

ື້ ນ, ການບລິກ ານສື້ອ ມແປງລົດແລະຍານພາຫະນະ, ການເຮັດ ວຽກ
ແລະການໂອນຂມ
ຂອງເຄືອຂູ່ າຍການສືູ່ສານ, ການບລິການຈັດເກັບແລະກໄື້ ພ, ແລະການບລິການຄອມພິວ

ື້
ເຕີເພືູ່ອການົດທີູ່ຕັງຂອງຍານພາຫະນະ
(ຄາຕັດສິນ ວັນທີ 20/03/2002, T-355/00);
•

ື້ ູ່ ນຸມ
ື້ ນວນແລະປອດສານພິດ (ຄາຕັດສິນ ວັນ
ຄາວູ່າ BIOMILD“ ແມູ່ ນສາລັບນົມສົມທີ
ທີ 12/02/2004, C-265/00);

•

ຄ າວູ່ າ "QUICKGRIPP" ແມູ່ ນ ສ າລັບ ເຄືູ່ອງມືຊູ່ າງ, ທີູ່ໃຊື້ໜີບ ແລະອະໄຫລູ່ ສູ່ ວນ
ຕູ່ າງໆ ສາລັບເຄືູ່ອງມືແລະເຄືູ່ອງໜີບ (ຄາສັູ່ງວັນທີ 27/05/2004, T-61/03);

•

ຄາວູ່ າ "TWIST AND POUR" ແມູ່ ນ ສ າລັບ ພາຊະນະປລັສ ຕິກ ທີູ່ມີບ ອູ່ ນໃຫື້ຖື, ທີູ່

ັ ຈຸ, ຈັດເກັບ ແລະ ຖອກເທ (ຄາ
ຂາຍເປັນສູ່ ວນໜູ່ ງ ຂອງອຸ ປະກອນທາສີ ສາມາດໃຊື້ບນ
ຕັດສິນທີ 12/06/2007, T-190/05).

84
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ຕົວຢູ່າງທີູ່ກູ່ າວເຖິງໃນ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 2.2.
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

ຄ າວູ່ າ ‘CLEARWIFI’ ແມູ່ ນ ສ າລັ ບ ການບ ລິ ກ ານທາງດື້າ ນໂທລະຄົ ມ ມະນາຄົ ມ ,

ື້ ງເຄືອຂູ່ າຍຄອມພິວເຕີແລະການສືູ່ສານຄວາມໄວສງ (ຄາຕັດສິນ ວັນ
ໄດື້ແກູ່ ການເຂົາເຖິ
ທີ 19/11/2009, T-399/08);
•

ຄາວູ່າ ‘STEAM GLIDE’ ແມູ່ ນສາລັບເຕົາຮີດໄຟຟື້າ, ເຕົາຮີດໄຟຟື້າຮ ບຊົງແບນ, ເຕົາ

ຮີດໄຟຟື້າສາລັບເຄືູ່ອງນຸູ່ ງ, ອະໄຫລູ່ ແລະອຸ ປະກອນເສີມຕູ່ າງໆ ສາລັບຜະລິດຕະພັນຂື້າງ
ເທິງ (ຄາຕັດສິນ ວັນທີ 16/01/2013, T-544/11).

ື ງົ ປະກອບຂອງຄາ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ການປະສົມປະສານຂອງຄາອະທິບາຍດື້ວຍຄາສັບຫອ
ສັບ ທີູ່ເປັ ນ ເອກະລັກ ໂດດເດັູ່ນ ເຊິູ່ງສາມາດເຮັດ ໃຫື້ກ ານປະສົມ ປະສານໂດຍລວມມີລ ັກ ສະນະ
ສະເພາະພ ສົມ ຄວນ. ການປະສົມ ປະສານຂອງຄ າອະທິບ າຍໂດຍສົມ ທົບ ກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍຂອງ
ົ ທະບຽນມາກູ່ ອນໜື້າ ນີ,ື້ ໂດຍປົ ກກະຕິແ ລື້ວ ກູ່ ຈະຫລີກ ລື້ຽງການຊອກ
ບຸ ກຄົນດຽວກັນ ທີູ່ໄດື້ຈ ດ
ື ລິການແບບດຽວກັນ.
ຫາຄາອະທິບາຍທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນຫບ

ື້ ບ ອົງ ປະກອບທີູ່
ເຊັູ່ນດຽວກັນ , ການປະສົມ ປະສານຂອງຄ າສັບ ໜູ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຄ າສັບ ເຂົາກັ
ື້ ກູ່ ສາມາດປະສົມປະສານກັນໄດື້ (ເຄືູ່ອງໝາຍແບບປະສົມ)
ັ ສະນະສະເພາະນັນ
ເປັນຮບຮູ່າງທີູ່ມີລກ
ແລະ ກູ່ ໄດື້ອອກມາເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຄວາມໂດດເດັູ່ນ.
ື້ ູ່ ມີຄ າສັບ ຫ ອ
ື ງົ ປະກອບທີູ່ມີຄ ວາມໝາຍປະສົມ
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ສັນຍາລັກ ປະສົມ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີທີ
ປະສານກັບ ການນ າສະເໜີແ ບບພາບທີູ່ໂດດເດັູ່ນ ທີູ່ມັນເປັ ນເອກະລັກສະເພາະໃນປະເທດມາເລ
ເຊຍ:

ື້ ູ່ ມແຮູ່ ທາດແລະນາດື
ື້ ູ່ ມອັດລົມ, ເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ບູ່ ມີທາດເຫາົ ື້ , ເຄືູ່ອງດືູ່ມນາໝາກໄມ
ື້
ື້
ື້ ນື້ ຫໄື ຊຣັບປ໌ ແລະ
ື້ ນາຫວານເຂັ
ສາລັບນາດື
ມຂຸ
ູ່
ູ່
ູ່
ເຄືອງດືມອືນໆ
04005494 -- CHEONG KIM CHUAN TRADING SDN. BHD.

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ມແຮູ່ ທາດແລະນາດື
ື້ ູ່ ມອັດລັມ, ເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ບູ່ ມີທາດເຫາົ ື້ , ເຄືູ່ອງດືູ່ມນາໝາກໄມ
ື້
ື້
ື້ ນ
ື້ ນາຫວານເຂັ
ື້ ຫໄື ຊຣັບປ໌
ສາລັບເບຍ ນາດື
ມຂຸ
ູ່
ູ່
ູ່
ແລະເຄືອງດືມອືນໆ.
07022647 – TH TONG FOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

ື້ ການປະສົມປະສານຂອງຄ າສັບທີູ່ບູ່ ທ າມະດາຫແ
ື ບບແນວຄິດ ສື້າງສັນ ທີູ່ພ
ນອກຈາກນັນ,
ຈະເຮັດໃຫື້ມ ີຄ ວາມປະທັບ ໃຈພຽງພທີູ່ຈະຖືກລົບ ອອກຈາກຄວາມໝາຍແບບທ າມະດາຂອງຄ າ
ື້
ພືນຖານຕູ່
າງໆທີູ່ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາເປັ ນທີູ່ໂດດເດັູ່ນ. ຖື້າຫາກການປະສົມປະສານຂອງສອງຫ ື
ື້ ູ່
ື້ ມີຜນ
ົ ອອກມາເປັ ນທີູ່ໜື້າເພິູ່ງພໃຈແລື້ວ, ການປະສົມປະສານນີກ
ຫາຍຄາສັບ ຫ ື ອົງປະກອບນັນ
ັ ສະນະສະເພາະພຽງພ.85
ອາດຈະມີລກ
ຕົວ ຢູ່ າງ, ການປະສົມ ປະສານຂອງອົງ ປະກອບທີູ່ໃຊື້ອ ະທິບ າຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ສາມາດຖື ວູ່ າມີ
ເອກະລັກສະເພາະແລະໂດດເດັູ່ນ:86
•
•

ຄາວູ່າ “ YOUTH CODE” ແມູ່ ນສາລັບເຄືູ່ອງສາອາງ;

ຄາວູ່າ "MR SUSHI" ແມູ່ ນສາລັບອາຫານຍີູ່ປຸູ່ ນ, ລວມທັງການເຮັດຊຊິ, ເຄືູ່ອງເທດ

ແລະສູ່ ວນປະກອບຂອງຊຊິທູ່ ກູ່ີ ຽວຂື້ອງທັງຫມົ

2.3.6
2.3.6.1

ສັນຍາລັກອະທິບາຍທາງພມສາດ
ການພິຈາລະນາທົູ່ວໄປ

ື ນ
ັ ຍາລັກແບບປະສົມ
ສັນຍາລັກທາງພມສາດແມູ່ ນຊືູ່, ຄາສັບ, ສັນຍາລັກທີູ່ບອກຮບຮູ່າງ ຫສ
ື ູ່ າຍທອດຄວາມໝາຍທາງພມສາດ. ຄາສັບທາງພມສາດປະກອບມີ ຊືູ່ຂອງສະຖານທີູ່
ທີູ່ບົູ່ງບອກຫຖ
ທາງພມສາດ ທີູ່ບູ່ ພຽງແຕູ່ ຊືູ່ປະເທດຕູ່ າງໆ, ເຂດແຄວື້ນແລະການການົດເຂດແດນການປົ ກຄອງເທົູ່າ
85
86

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 2.2.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ູ່
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປ.
ຕົວຢູ່າງທີໄດື້ຈດ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ແຕູ່ ກູ່ ຍັງ ມີຊູ່ ືຂອງປະກົດ ການທາງພ ມສາດ ຫ ື ພ ມີປ ະເທດເຊັູ່ນ: ແມູ່ ນ າ,
ື້ ພ , ທະເລຊາຍ,
ນັນ,
ປູ່າໄມ ື້, ມະຫາສະໝຸ ດ, ທະເລສາບ ແລະອືູ່ນໆ
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ື ນ
ັ ຈຸໄປດື້ວຍຄາສັບທາງພມສາດຫອ
ື ງົ ປະກອບທີູ່ບອກຮ ບຮູ່ າງທີູ່ມີ
ສັນຍາລັກທີູ່ປະກອບຫບ
ຄວາມໝາຍທາງພ ມສາດທີູ່ອາດຈະມີລ ັກສະນະສະເພາະພຽງພທີູ່ຈະຖືກຮັບ ຮແື້ ລະນາໄປໃຊື້ເ ປັ ນ
ັ ສະນະອະທິບ າຍ
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ເຄືູ່ອງໝາຍ ທາງພມສາດອາດຈະມີລກ
ື້
ື ານບ ລິການສະເພາະ. ໃນກລະນີນ ສັ
ີ ື້ ນ ຍາລັກ ນີຈະ
ໄດື້ ເມືູ່ອນາໄປໃຊື້ຄຽງຄູ່ ກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ກ
ຖືກປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ.
ຕົວຢູ່າງ, ຄາວູ່າ "BOHEMIA" ຈະເປັນຄາອະທິບາຍລາຍລະອຽດທາງພມສາດສາລັບເບຍ
, ໂດຍທີູ່ພິຈາລະນາວູ່າ ຂົງເຂດ ໂບເຮເມຍ (ສາທາລະນະລັດເຊັກ) ແມູ່ ນຂົງເຂດທີູ່ຜະລິດເບຍ. ໂບ
ື້ ມ. ເພາະສະນັນ,
ື້
ື້ ກ
ັ ກັນດີສາລັບຜະລິດຕະພັນແກື້ວຄຣິສຕັລແບບດັງເດີ
ເຮເມຍຍັງເປັ ນຂົງເຂດທີູ່ຮຈ
ການເຊືູ່ອມໂຍງດື້ານພມສາດແມູ່ ນເປັ ນໄປໄດື້ສາລັບຜະລິດຕະພັນ "ເບຍ" ແລະ "ແກື້ວຄຣິສຕັລ".
ື້
ູ່ ອມໂຍງດື້ານພມສາດດັູ່ງກູ່ າວ, ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີໄດື້
ື້ ຖກ
ື ປະຕິເສດໄປ
ຢູ່ ບົນພືນຖານຂອງການເຊື
ແລື້ວໃນປະເທດມາເລເຊຍ:88

BOHEMIA

ແມູ່ ນສາລັບຜະລິດຕະພັນເບຍ (NCL ຫມວດ 32)

ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 92008724 – Cerveceria Cuauhtemoc S.A. de C.V.

ື້ ນເຜົາ ແລະເຄືູ່ອງ
ແມູ່ ນສາລັບເຄືູ່ອງໃຊື້ໃນຄົວເຮືອນແລະເຄືູ່ອງໃຊື້ໃນເຮືອນຄົວ, ເຄືູ່ອງເຄືອບເຄິູ່ງແກື້ວ, ເຄືູ່ອງແກື້ວ, ເຄືູ່ອງປັນດິ
ື້ ນເຜົາ
ເຄືອບປັນດິ

ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 07005436 — SOUTHERN POTTERY (M) SDN. BHD

ັ ການປະເມີນໂດຍຄ ານງ
ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາລັກທາງພມສາດຄວນໄດື້ຮບ
ເຖິງປັດໄຈສາຄັນດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້
87

ື້ ານົດ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 6(1)(ຊີ); ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນາື້ 37 ແລະ 38; ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 20.ຊີ);
ເບິູ່ງຂກ

ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 23.2 ແລະ 13; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 14(1)(ເອຟ); ເອັມເອັມ ທີເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 13.ບີ); ພີ
ເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ, ເອັສ.123.1(ເຈ), ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 102.ເຈ); ເອັສຈີ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 7(1)(ຊີ); ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ.
7(2), ແຈ ື້ງການຂອງກະຊວງການຄື້າ ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2004, ເອັສ. 2; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ຊີ) ແລະ ດີ).
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 2.6.
ນອກຈາກນັນ
88

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ກ
ັ ຫຮ
ື ບ
ັ ຮເື້ ຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວເປັ ນ ຄ າ
a. ຂອບເຂດທີູ່ປະຊາຊົນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນປະເທດໄດື້ຮຈ
ື ັນ ຍາລັກ ທາງດື້ານພ ມສາດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ສິນ ຄື້າແລະການບ ລິກ ານທີູ່ໄດື້ນ າໄປ
ສັບຫສ
ໃຊື້;
ື ືກການົດ
b. ຂອບເຂດທີູ່ພາກສູ່ວນສາທາລະນະທີູ່ເຊືູ່ອມໂຍງເອົາ ສະຖານທີູ່ທີູ່ໄດື້ການົດຫຖ
ູ່
ູ່
ື ານບລິການທີລະບຸ ໄວື້ໃນຄາຮື້ອງ.
ໂດຍເຄືອງໝາຍ ທາງພມສາດກັບບັນດາສິນຄື້າຫກ
ື້ ກ
ັ ສັນ ຍາລັກ ທາງພ ມສັນ ຖານຫ ື ເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ື້ ກ
ັ ແຕູ່ ບູ່ ຖືກ ຮັບ ຮ ື້ ຫ ື
ຖື້າຫາກປະຊາຊົນ ບູ່ ຮ ຈ

ບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ສະຖານທີູ່ແທື້ຈງິ ຫ ື ເປັ ນໄປໄດື້ຂ ອງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ື
ື້ ູ່ ບູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັ ນຄາອະທິບາຍທາງພມສາດໄດື້.
ສິນຄື້າທີູ່ຖືກລະບຸ , ສັນຍາລັກນັນກ
ື້ ນຕົວ ຢູ່ າງຂອງຊືູ່ທາງພ ມສາດທີູ່ສາມາດພິຈ າລະນາອະທິບ າຍລາຍລະອຽດຂອງ
ຕູ່ ໄປນີແມູ່

ສິນຄື້າສະເພາະໃດໜູ່ ງ:89

ຄາວູ່າ "PARIS" ແມູ່ ນສາລັບເຄືູ່ອງນຸູ່ ງແລະເຄືູ່ອງສາອາງ;
ຄາວູ່າ "NETHERLANDS" ແມູ່ ນສາລັບເຫາົ ື້ ;
ຄາວູ່າ "ATLANTIC" ແມູ່ ນສາລັບກຸ ງື້ ແລະປາແຊນມອນ
ັ ເຊັູ່ນດຽວກັບຊືູ່ທາງພມ
ຮບແບບຄາສັບທີູ່ເປັ ນຄາຄຸ ນນາມຂອງຊືູ່ທາງພມສາດຕື້ອງ ປະຕິບດ
ສາດແລະໄດື້ຮ ັບ ການຍອມຮັບ ຫ ືປ ະຕິເ ສດຍື້ອ ນເຫດຜົນ ດຽວກັນ ກັບ ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີລ ັກ ສະນະ
ອະທິບາຍ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຄາວູ່າ "PARIS" ແລະ "PARISIAN" ຄວນຖືເປັ ນຄາສັບທາງດື້ານພມ
ສາດ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າ "parisian" ຈະບູ່ ແມູ່ ນຊືູ່ທາງພມສາດຂອງສະຖານທີູ່ໃດໜູ່ ງກູ່ ຈິງ ແຕູ່ ມັນຍັງ
ຖືກຖືວູ່າເປັ ນ ຄາອະທິບ າຍທາງພມສາດ, ຍື້ອນວູ່າມັນ ໝາຍເຖິງເມືອງປາຣີ ໃ ນປະເທດຝຣັູ່ງເສດ
ໂດຍກົງ.
ື້ ຖກ
ື ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນສິນຄື້າຫກ
ື ານບ ລິການ
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີໄດື້

ເພາະຄາວູ່າ “ຮູ່າໂນື້ຍ” ແມູ່ ນຊືູ່ເມືອງຫລວງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ:

89

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປ.

90

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ.
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ໃບຄາຮື້ອງ ເລກທີ. 4-2008-16905

ື້ ູ່ ມີຄາວູ່ າ “ຮູ່າໂນື້ຍ” ຮູ່ວມຢູ່ ນ າ ໂດຍໄປສົມທົບ ກັບ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ສັນຍາລັກຕູ່ ໄປນີທີ
ອົງປະກອບທີູ່ເປັ ນ ເອກະລັກ ສະເພາະທີູ່ໂດດເດັູ່ນທີູ່ເປັ ນ ຄ າວູ່ າ “TCIC” ແມູ່ ນໄດື້ຖືກ ຍອມຮັບ .
ື້
ໃນສະພາບດັູ່ງກູ່ າວນີ,ື້ ອົງ ປະກອບທາງພ ມສາດ “ຮູ່ າໂນື້ຍ ” ໄດື້ຖືກເຂົາໃຈເປັ
ນ ສູ່ ວນປະກອບທີູ່
ື້ ນທາງພມສາດ:
ເສີມຂມ

ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2011-01766

2.3.6.2

ື້
ັ ສະນະ ຈິນຕະນາການ, ຕາມໃຈ ແລະ ແນະນາ
ຊືູ່ທີູ່ຕັງທາງພ
ມສາດ ທີູ່ມີລກ

ື ບອກຂອງແຫ
ີ ື້
ູ່ ງທີູ່ມາຫທ
ື ູ່ ມີ
ີ ຄວາມເປັ ນໄປໄດື້ທາງການຄື້າຂອງ
ຊືູ່ທາງພມສາດທີູ່ບູ່ ໄດື້ອາື້ ງຫຊ
ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືສ ິ ນ ຄື້າ ສະເພາະໃດໜູ່ ງທີູ່ມັນ ໄດື້ຖື ກ ນ າໄປໃຊື້ ແລະບູ່ ສາມາດຖື ວູ່ າເປັ ນການ

ື ານບລິການໃດໜູ່ ງໄດື້ໂດຍເຫດຜົນຂອງທີູ່ມາທາງ
ອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະຂອງຜະລິດ ຕະພັນຫກ
ພມສາດ ຈະບູ່ ຖືວູ່າມັນເປັ ນ 'ການອະທິບາຍທາງພມສາດ' ແລະບູ່ ຄວນກູ່ ໃຫື້ເກີດມີການຄັດ ຄື້ານ.
ື້ ງສະຖານທີູ່ຫສ
ື້ າເນີດ ໃດໜູ່ ງເທົູ່າ
ື ະຖານທີູ່ຕົນກ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ ກັບ ຊືູ່ທີູ່ເປັ ນ ພຽງແຕູ່ ແນະນ າຫເື ວົາເຖິ
ື້
ນັນ.

ຕົວ ຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ, ຊືູ່ທາງພ ມສາດ ຄ າວູ່ າ "MONT BLANC", "ANNAPURNA" ຫ ື
"EVEREST" (ຊືູ່ຂອງພທີູ່ສງທີູ່ສຸ ດ), "SERENGETI" (ຊືູ່ທະເລຊາຍ) ແລະ "NIAGARA"
ື້ ກຕາດ) ແມູ່ ນເປັ ນ ຊືູ່ທີູ່ມີຄ ວາມໂດດເດັູ່ນ ແລະອາດຈະໄດື້ຮ ັບການຈົດທະບຽນເປັ ນ ເຄືູ່ອງ
(ຊືູ່ນາຕົ

ີ ສງສະຫວູ່ າງ ແລະຄວາມຮື້ອ ນ,
ໝາຍການຄື້າສ າລັບເຄືູ່ອງມືຂ ຽນ , ອຸ ປະກອນສ າລັບເຮັດໃຫື້ມ ແ
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ແວູ່ ນຕາແລະເລນ, ແລະອຸ ປະກອນທີູ່ໃຊື້ສາລັບອະນາໄມ ແລະ ອຸ ປະກອນເສີມຕູ່ າງໆ ຕາມລາດັບ.
ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້ ກູ່ ແມູ່ ນຕົວ ຢູ່ າງທີູ່ໃຫື້ເ ບິູ່ງເພີູ່ມເຕີມ ຂອງບັນ ດາຊືູ່ທາງພ ມິສ າດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ
ຜະລິດຕະພັນສະເພາະ:
ຄາວູ່າ "TICINO" ແມູ່ ນສາລັບອຸ ປະກອນໄຟຟື້າແລະອະໄຫລູ່ຕູ່ າງໆ;
ຄາວູ່າ "DUNLOP" ແມູ່ ນສາລັບແບັດເຕີຣີ, ແວູ່ນຕາ, ແລະເລນສ໌;
ຄາວູ່າ "TUCSON"

91

, "TORINO" ແລະ "PLYMOUTH" ແມູ່ ນສາລັບລົດ.

ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຄາວູ່າ "ALASKA" ແມູ່ ນສາລັບນົມແລະຜະລິດຕະພັນນົມອືູ່ນໆ ແລະ ຄາ

ົ ທະບຽນໄດື້.92
ວູ່າ "MANHATTAN" ແມູ່ ນສາລັບເຄືູ່ອງນຸູ່ ງແລະເກີບທີູ່ສາມາດຍອມຮັບໃຫື້ຈດ

ື້ ູ່ ໄດື້ອ ະທິບ າຍກູ່ ຽວກັບ ສະຖານທີູ່ທີູ່ເປັ ນ ບູ່ ອນຜະລິດ ຂອງຜະລິດ ຕະພັນເຫູ່ ານັ
ື້
ົ ບ
ົ ນ,
ຊືູ່ເຫູ່ ານີ
ເພາະວູ່ າການເຊືູ່ອມໂຍງລະຫວູ່ າງສິນ ຄື້າ ແລະຊືູ່ທາງພ ມສາດຂອງມັນ ແມູ່ ນມີລ ັກ ສະນະແບບ

ຕາມໃຈ, ແບບຈິນ ຕະນາການ , ຫ ື ພຽງແຕູ່ ເປັ ນ ແບບສະເໜີແ ນະນ າ . ຍື້ອ ນວູ່ າການເຊືູ່ອມໂຍງ
ື້ ບສະຖານທີູ່ທາງພມສາດບູ່ ໜື້າຈະເປັ ນໄປໄດື້, ຊືູ່
ື ານບລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນກັ
ລະຫວູ່າງຜະລິດຕະພັນຫກ
ື້ ູ່ ສາມາດຖືກນາໄປໃຊື້ໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ.
ົ ນກ
ເຫູ່ ານັ

ື ະຖານທີູ່ອືູ່ນໆທີູ່ບູ່ ເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ື້ ກ
ັ ຂອງຜບ
ື້ ລິໂ ພກ
ຊືູ່ທາງພມສາດຂອງເມືອງ, ເຂດ, ແຂວງຫສ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ື ຮວ
ື້ ູ່ າ ມັນເປັ ນຫອ
ື າດຈະເປັ ນສະຖານທີຕົນແຫ
ູ່ ງ
ແລະຊຸມຊົນທຸ ລະກິດທີກູ່ ຽວຂື້ອງໃນປະເທດ, ຫບ
ື ລິການ) ທີູ່ຈະນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍນີ ື້ ບູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັ ນຄ າອະທິບາຍທາງ
ທີູ່ມາ ຫ ື ຜະລິດສິນຄື້າ (ຫບ
ື້
ູ່ ງໄດື້ໂດຍການ
ພມສາດແລະອາດຈະຖືກຈົດທະບຽນໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ. ສິູ່ງນີສາມາດກວດກາເບິ

ື້ ກ
ັ ຫເື ປັ ນ ສິູ່ງທ າມະດາໃນພາກປະຕິບ ັດ ໃນວົງ ການການຄື້າ ຫ ື
ການົດ ວູ່ າ ຊືູ່ທາງພມສາດເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ທຸລະກິດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຊືູ່ 'CANTA', ເຊິູ່ງ ທີູ່ການົດເປັ ນຊືູ່ຊອງແຂວງນື້ອ ຍໆແຂວງໜູ່ ງໃນປະເທດ
ື ຫູ່ ງອື້າງອີງ ທາງ
ເປຣ, ບູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັ ນຄ າ ອະທິບາຍທາງພມສາດ (ຕົວຢູ່າງ: ການົດແຫູ່ ງທີູ່ມາຫແ
ື້
ພ ມສາດ) ຖື້າ ໄດື້ຖື ກ ນ າໃຊື້ມ າເປັ ນ ຍີູ່ຫ ທາງວິ
ທ ະຍາສາດ, ທາງທະເລ, ການ ສ າຫ ວດ, ການ
91

ິ ປິນ.
ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
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ິ ປິນ.
ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ຖູ່ າຍຮ ບ, ຮ ບເງ ົາ, ເຄືູ່ອງມືວ ັດ ແທກ ແສງ ນ າຫນັ
ກ ແລະວັດ ແທກຄວາມຍາວ. ໃນສູ່ ວນຂອງ
ື້
ູ່
ູ່
ົ ມີຊວ
ື ູ່ າ "CANTA" ອາດຈະເປັ ນທີູ່ຮັບຮໂື້ ດຍຜຄ
ື້ ນ
ົ ໃນທີູ່ສາທາລະນະວູ່າ ເປັ ນ
ຜະລິດຕະພັນເຫານີ
ື້
ຊືູ່ທີູ່ຈິນຕະນາການຂນມາ
ໂດຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ກູ່ຽວຂື້ອງກັບແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດທີູ່ແທື້ຈງິ ຫ ື ທີູ່ອາດຈະ
ື້
ົ ນ.
ເປັນໄປໄດື້ຂອງບັນດາສິນຄື້າເຫູ່ ານັ

2.3.6.3

ສະມາຄົມທາງພມສາດໃນອະນາຄົດ

ອາດຈະມີກ ານຄັດ ຄື້າ ນໂດຍອີງ ໃສູ່ ເຫດຜົນ ຂອງສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີລ ັກ ສະນະອະທິບ າຍ ຖື້າ
ື້ ສາມາດຖືວູ່ າ
ຫາກສັນ ຍາລັກ ທາງພ ມສາດທີູ່ບູ່ ໄດື້ຖືກ ນ າໄປໃຊື້ໃ ນເວລາປະຈຸບ ັນ ໃນປະເທດນັນ
ື້
ູ່ ໜື້າ ຖື້າສາຍພົວ ພັນ ການຄື້າ
ີ ຈ
ື້ ກ
ັ ໃນປະເທດນັນໃນຕ
ອາດຖືກ ນ າໄປໃຊື້ ຫ ື ໄດື້ຖືກ ຮັບ ຮ ເື້ ປັ ນ ທີູ່ຮ
ື້ ສະມາຄົມທີູ່ສາມາດຄາດເດົາໄດື້ຂອງຜະລິດຕະພັນສະເພາະໃດໜູ່ ງ ທີູ່ມີແຫູ່ ງທາງ
ພັດທະນາດີຂນ.
ື້
ພມສາດສະເພາະນີສາມາດຖື
ກປະເມີນໂດຍການອື້າງອີງເຖິງຄວາມຮັບ ຮໂື້ ດຍສະມາຊິກຂອງຊຸ ມ
ື້ ນທີູ່ມີ,
ຊົນທຸ ລ ະກິດການຄື້າທື້ອ ງຖິູ່ນ, ວົງການການຄື້າທື້ອງຖິູ່ນ, ແລະທັງໂດຍຈຸດປະສົງແລະຂ ມ
ື້ ນດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນມີຢູ່ ໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະສາມາດ ການົດໃນເວລານ າໃຊື້ແ ລະ
ເຊັູ່ນ: ໃນອິນເຕີເນັດ ຂມ
ື້
ື ານຄາດເດົາເທົູ່ານັນ.
ດັູ່ງນັນື້ ມັນຈິູ່ງບູ່ ສາມາດຖືວູ່າ ເປັນພຽງແຕູ່ ທິດສະດີຫກ

ື້
ື້
ື້ ນເຫູ່ ານີ
ົ ອາດຈະເກີ
ການຄັດ ຄື້ານຂ ມ
ດ ຂືນໄດື້
ຈາກການຄັດ ຄື້ານຈາກພາກສູ່ ວນບຸ ກຄົນ ທີ
ູ່
ື າກອົງການຂອງລັດຖະບານໃນຕູ່ າງປະເທດ. ມັນບູ່ ຈາເປັ ນ ທີູ່
ສາມພາຍນອກທີໃຫື້ຄວາມສົນໃຈຫຈ
ື້ ງຂມ
ື້ ນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
ີ ານຄັດຄື້ານຕາມໜື້າທີູ່ໃນກລະນີທູ່ ຜ
ີ ກ
ື້ ວດສອບບູ່ ສາມາດເຂົາເຖິ
ຈະຕື້ອງໃຫື້ມກ
ກູ່ ຽວກັບຊືູ່ທາງພມສາດໄດື້.

ື ານເກັງ ກາໄລ ທີູ່ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຄວາມເປັ ນ ໄປໄດື້ໃ ນທາງທິດ ສະດີຫ ກ
ື້ ືດ າເນີນ ການຈາກສະຖານທີູ່ທາງພ ມສາດທີູ່ບູ່ ແນູ່ ນອນໃນ
ບ ລິກ ານບາງຢູ່ າງອາດຈະເກີດ ຂື ນຫ
ື້ ບູ່ ຄວນໃຫື້ຖືກນ າໄປໃຊື້ເ ປັ ນເຫດຜົນ ສ າລັບ ການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນຊືູ່ທາງ
ອະນາຄົດນັນ
ພມສາດດື້ວຍເຫດຜົນຂອງການອະທິບາຍທາງພມສາດ.
ື້ ັກ ໃນວົງ ການການຄື້າ ກາເຟ ເນືູ່ອງຈາກ
ຕົວ ຢູ່ າງເຊັູ່ ນຖື້າ ປະເທດເອທິໂ ອເປຍເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ື້ ທ
ື ູ່ ີ
ເປັ ນແຫູ່ ງທີູ່ມາຂອງເມັດກາເຟແລະຜະລິດຕະພັນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງທີູ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊືູ່ຂອງພາກພືນຫ
ື້
ື້
ື້ ມ ມຸ ດຕິຖ ານຂ ນໄດື້
ຕັງໃນປະເທດເອທິ
ໂ ອເປຍກູ່ ສາມາດນ າມາຕັງສົ
ຢູ່ າງສົ ມ ເຫດສົ ມ ຜົ ນ ວູ່ າ
ື້ າເນີດ ທີູ່ມາຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ເຫູ່ ານັ
ື້
ົ ນໄດື້
ເປັ ນ ແຫູ່ ງຕົນກ
ເຖິງ ແມູ່ ນວູ່ າຖື້າ ຫາກຊືູ່ສະເພາະຂອງ
ື້ ກ
ັ ສ າລັບ ພາກສູ່ ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງໃນປະເທດ ທີູ່ຂ ຈົດ
ສະຖານທີູ່ດັູ່ງກູ່ າວ ຫາກຍັງ ບູ່ ທັນ ເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ື້
ທະບຽນຊືູ່ນັນໃຫື້
ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າກູ່ ຕາມແຕູ່ .

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ີ ານນີກູ່ື້ ຽວກັບສັນຍາລັກທາງພມສາດທີູ່ສາມາດຊູ່ວຍປື້ອງກັນການຈົດທະບຽນສັນ ຍາ
ວິທກ
ລັກ ທີູ່ບູ່ ສຸ ດຈະລິດ ທີູ່ມັນ ມີຄ ວາມໝາຍສ າຄັນ ທາງພ ມສາດ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ງແມູ່ ນບັ ນ ດາ
ຕູ່ າງປະເທດ.

2.3.6.4

ສັນຍາລັກທາງພມສາດທີູ່ເປັນຮບຮູ່ າງ

ື ກ
ີ ານສະແດງເຖິງໂຄງ
ສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງ ແລະ ທີູ່ເປັນຮບແບບປະສົມທີູ່ບັນຈຸຫມ
ື້ າຄັນທາງພມສັນຖານແລະຮບພາບອືູ່ນໆທີູ່ເປັ ນ ທີູ່
ື
ສື້າງອາຄານທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ໂຄງສື້າງ, ສະຖານທີູ່ຕັງສ
ື້
ື້ ກ
ັ ອາດຈະເປັ ນ ຕົວ ຊີບອກຂອງແຫ
ູ່ ງທີູ່ມາທາງພ ມສາດຖື້າຫາກມີການອື້າງອີງ ທີູ່ຈະແຈ ງື້ ເຖິງ
ຮຈ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ຄືກນ
ັ ກັບ
ແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດໂດຍສະເພາະ ບັນດາສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວ ຄວນໄດື້ຮບ
ື້ ານົດທາງພມສາດ ໂດຍໃຫື້ຄານງເຖິງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ຊືູ່ແລະຄວາມຂກ

ໃນການຕັດສິນໃຈທີູ່ຈະບອກວູ່າ ສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງແລະທີູ່ເປັ ນຮບແບບປະສົມ
ື້ ຈະເປັ ນ ການອະທິບ າຍໃຫື້ຄວາມໝາຍຫຈ
ື້ ນັກກວດ
ື ະເປັ ນ ການຫອກລວງທາງພມສາດນັນ,
ນັນ
ື ານບລິການທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ໃນຄາຮື້ອງ ແລະໃຫື້ພຈ
ິ າລະນາຄວາມ
ສອບກູ່ ຕື້ອງໄດື້ຄານງເຖິງສິນຄື້າຫກ
ື້
ື້ ອງພວກເຂົາ ທາງດື້ານເຄືູ່ອງໝາຍພມສາດນັນໂດຍຜ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ຮັບຮແື້ ລະຄວາມຮຂ
ບ

ື ະຖານທີູ່ ອືູ່ນໆ ທີູ່
ຮບພາບບາງຮ ບອື້າງອີງ ໄດື້ຢູ່ າງຈະແຈ ງື້ ເຖິງ ປະເທດ, ເຂດ, ເມືອງ, ຫສ
ື້ ກ
ັ ຂອງພາກສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງຜ ບ
ື້ ລິໂ ພກໃນປະເທດໃດໜູ່ ງ.
ສະເພາະເຈາະຈົງ ທີູ່ອາດຈະເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ື້
ື້
ື້ ນ ນິຖ ານການໄວື້ໃ ນເບືອງຕົ
ື້ ູ່ າ
ຕົວ ຢູ່ າງ, ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີເ ປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີຈະສື້
າງຂ ສັ
ນວ
ື ານບລິການໄດື້ດາເນີນງານຫມ
ື ກ
ີ ານພົວພັນກັບແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດທີູ່ມີສູ່ວນກູ່ ຽວຂື້ອງ
ສິນຄື້າຫກ
ກັບຮບພາບ ອັນໄດື້ແກູ່ ປະເທດຝຣັູ່ງ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະຍີູ່ປຸູ່ ນ, ຕາມລາດັບ:
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງຕາມລາດັບຈາກ, from http://www.clker.com/clipart-la-tour-eiffel-eiffel- tower--4.html;
http://lossuperinfantes.blogspot.com/2014/02/tipos-de-recursos- ejemplos.html; and
https://matadornetwork.com/read/epic-views-mount-fuji/]

ັ ຍາລັກທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນບູ່ ໄດື້ຖກ
ື ອະນຸຍາດໃຫື້ນາໄປໃຊື້ໃນ
ການນາໃຊື້ສນ
ື ານບລິການໃດໆໃນປະເທດຫວຽດນາມ ກູ່ ຍື້ອນວູ່າມັນເປັ ນສັນຍາລັກຂອງເຈດີ
ຜະລິດຕະພັນຫກ
ື
ູ່ າໂນື້ຍ, ເຊິູ່ງຜບ
ື້ ລິໂພກຈະເບິູ່ງວູ່າ ມັນມີທູ່າອູ່ຽງທີູ່ຈະບົູ່ງບອກເຖິງແຫູ່ ງກາເນີດທາງ
ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໃນຮ
ພມສາດ:

ເລກທີ ສະໝັກ 4-2010-17717
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]

ື້ ນຕົວ ຢູ່າງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ແບບປະສົມ ທີູ່ມີອງົ ປະກອທີູ່ເປັ ນ ຮບເປັ ນ ຮູ່າງ ທີູ່ອາດ
ຕູ່ ໄປນີແມູ່
ື້
ັ ການຍອມຮັບວູ່າ ເປັນການອື້າງອີງໂດຍກົງໄປທີູ່ສະຖານທີູ່ທີູ່ຕັງທາງພ
ຈະໄດື້ຮບ
ມສາດ:
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ິ ປິນ]
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

ໃນປະເທດໄທ,

ື້ ກປະຕິເສດໂດຍທາງ
ການຈົດທະບຽນຂອງບັນດາສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີຖື

ການ93

ໂຄງຮູ່າງ, ຮບຊົງ , ຫ ື ແຜນທີູ່ຂອງປະເທດໜູ່ ງ, ເມືູ່ອສາມາດຮັບຮໄື້ ດື້ຢູ່ າງຈະແຈງື້ ແລື້ວ, ກູ່
ຄວນຖືວູ່າເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ອະທິບາຍຄວາມໝາຍທາງພມສາດໄດື້. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ແຜນທີູ່ປະເທດ
ື້ ທຸງຊາດລຸູ່ ມນີ ື້ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍທາງພມສາດທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະອະທິບາຍ:
ໄທທີູ່ເປັນພນສີ

93

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງຈາກ: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Thailand.png]

ື້ ກະລຸ ນ າເບິູ່ງຂ ື້
ໃນການເຊືູ່ອມໂຍງກັບ ສັນ ຍາລັກ ທາງພ ມສາດທີູ່ລັກ ສະນະອະທິບ າຍນັນ,
2.3.6.1 ຂື້າງເທິງ. ສາລັບ ສັນ ຍາລັກທາງພມສາດທີູ່ມີຄ ວາມໝາຍຫ ອກລວງຫເື ຮັດໃຫື້ເ ກີດ ການ
ື້
ເຂົາໃຈຜິ
ດ, ເບິູ່ງຂ ື້ 3.2 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ.ື້

2.3.6.5

ື ານເຊືູ່ອມໂຍງທາງພມສາດ
ສັນຍາລັກທາງພມສາດທີູ່ບົູ່ງບອກເຖິງແຫູ່ ງກາເນີດຫກ
ທີູ່ແທື້ຈງິ

ສັນຍາລັກທາງພມສາດບາງຢູ່າງໄດື້ສະແດງໃຫື້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັ ນມາ ຫ ື ການເຊືູ່ອມຕູ່ ກັບ
ື້
ື້ ນ ດັງເດີ
ື້ ມ ຂອງການສື້າ ງ
ທາງພມສາດທີູ່ແທື້ຈ ງິ . ນີອາດແມູ່
ນຍື້ອ ນເຫດຜົນ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ທີູ່ຕັງອັ
ື້
ື້ ະລິດຫຂ
ື ອງສະຖານທີູ່ຂອງກິດຈະກາ ການຄື້າໃນປະຈຸບນ
ັ . ຖື້າຫາກວູ່າ ສັນຍາລັກເຫູ່ ານັ
ົ ນ
ແຫູ່ ງຜຜ
ັ ຄວາມໝາຍ ທີູ່ໂດດເດັູ່ນຫ ມ
ື ີຄ ວາມໝາຍທີສ ອງ ໂດຍຜູ່ານການນາໃຊື້, ພວກມັນ ອາດຈະ
ໄດື້ຮບ
ູ່
ັ ຮວ
ື້ ູ່ າ ມັນເປັນເຄືອງໝາຍທີູ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດື້.
ຖືກໃຫື້ຮບ

ີ ດ ໝາຍໄດື້ການົດ ໃນສູ່ ວນທີູ່ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍຫ ໃື ສູ່ ຊືູ່
ໃນກລະນີທູ່ ກົ
ື້ ນັກກວດສອບອາດຈະໄດື້ຮ ອ
ື້ ງຂໃຫື້ຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂຍືູ່ນສະແດງຫກ
ັ ຖານທີູ່ສະແດງໃຫື້ເຫັນ
ປະເທດນັນ,
ື້ າທີູ່ທີູ່ມີອ ານາດຂອງປະເທດນັນໆໄດື້
ື້
ົ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວໄປ
ວູ່າ ເຈົາໜື້
ອ ະນຸ ຍ າດໃຫື້ຈ ດ
ແລື້ວ.
ຕູ່ ໄປນີ ື້ ມັນ ແມູ່ ນຕົວ ຢູ່ າງຂອງສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີຄ າສັບ ທາງພ ມສາດ ແຕູ່ ກູ່ ບູ່ ຄວນໃຫື້ເ ກີດ ມີ
ການຄັດ ຄື້າ ນຄືກ ັນ ເນືູ່ອງຈາກວູ່ າສັນ ຍາລັກ ເຫູ່ ົານີ ື້ ມີລ ັກ ສະນະສະເພາະແລະອາດຈະໄດື້ຮ ັ ບ
ອະນຸຍາດສາລັບສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້:
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

ຄ າ ວູ່ າ " SINGAPORE AIRLINES", "BANGKOK AIRWAYS" ແ ລ ະ
"SWISS" ແມູ່ ນສາລັບການບລິການການຂົນສົູ່ງທາງອາກາດ;

•

ຄ າວູ່ າ ‘MINNESOTA RUBBER’ ແມູ່ ນ ສ າລັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ແມູ່ ພິມ ທີູ່ເຮັ ດ ຈາກ

ື າດສະຕິກ ແມູ່ ນສາລັບໃຊື້ໃນອຸ ດສາຫະກາ;
ຢາງຫພ
•
•

ຄາວູ່າ "MYANMAR" ແລະ "MANILA" ແມູ່ ນສາລັບຜະລິດຕະພັນເບຍ; ‘
ຄາວູ່າ 'YOKOHAMA' ແມູ່ ນສາລັບຢາງແລະຜະລິດຕະພັນຢາງທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ;

•

ື້ ຍມືແລະເຄືູ່ອງເຊືູ່ອມໄຟຟື້າ; ‘
ຄາວູ່າ"OERLIKON" ແມູ່ ນສາລັບເຄືູ່ອງມືດວ

•

'ZURICH' ແມູ່ ນສາລັບການປະກັນໄພແລະການບລິການດື້ານການເງ ິນ; ‘

•

'VAUXHALL' ແມູ່ ນສາລັບພາຫະນະເຄືູ່ອງຈັກ.

ື້ ບູ່ ມີສູ່ວນກູ່ ຽວຂື້ອງກັບທີູ່ຕັງພ
ື້ ມສາດທີູ່ມີຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ໃ ນ
ີ ຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂນັນ
ໃນກລະນີທູ່ ຜ
ື້ ຄວາມໝາຍທາງ
ື້ ນັກກວດສອບອາດຈະຄັດຄື້ານ, ຖື້າຫາກວູ່າສັນຍາລັກນີມີ
ການຈົດທະບຽນນັນ,
ື້ ງຂຫກ
ັ ຖານ
ພມສາດ ຫ ື ມີຄວາມໝາຍທີູ່ບູ່ ຖືກຕື້ອງ ຫ ື ບູ່ ຖືກຕື້ອງທາງດື້ານພມສາດ, ແລະ ໃຫື້ຮອ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ສະແດງລັກສະນະສະເພາະ ເພືອທີທູ່ ານໄດື້ນາໄປໃຊື້ເພືອເອົາຊະນະການຄັດຄື້ານນັນ.

ື ນ
ັ ຈຸແຜນທີູ່ຫໂື ຄງສື້າງຮບແຜນທີູ່ຂອງປະເທດໃດໜູ່ ງ ຈະ
ສັນຍາລັກທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍຫບ
ື້
ຊີບອກເຖິ
ງ ແຫູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດທີູ່ແທື້ຈ ງິ ຂອງພວກເຂົ າ . ສ າລັບ ເລືູ່ ອງນີ ,ື້ ກະລຸ ນາເບິູ່ ງ ຂ ື້
2.3.6.4 ຂື້າງເທິງ.
ື ນ
ັ ຍາລັກທີູ່ບູ່ ຖືກຕື້ອງ,
ກູ່ ຽວກັບສັນຍາລັກທີູ່ໃຫື້ຄາອະທິບາຍທາງພມສາດທີູ່ຫອກລວງ ຫສ
ໃຫື້ເບິູ່ງຂ ື້ 3.2 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ.ື້

2.3.7

ສານວນສະແດງການຍື້ອງຍແລະສັນຍາລັກອືູ່ນໆ

ື ູ່ ດີ
ີ ກວູ່າຂອງ
ສານວນທີູ່ໃຊື້ສະແດງການຍື້ອງຍ ທີູ່ສະແດງເຖິງລັກສະນະຄວາມຕື້ອງການຫທ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ພວກເຂົາໄດື້ຖືກນາໄປໃຊື້ ຫ ື ອື້າງອີງເຖິງສິນຄື້າຫ ກ
ື ານ
ຜະລິດຕະພັນຫກ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ັ ສະນະຕາມເງອນໄຂຫ
ື
ື
ບລິການໂດຍກົງທີມີລກ
ໄື ດື້ອະທິບາຍໄວື້ໃນເງອນໄຂຂ
ການົດ.
ື ູ່ າ ແມູ່ ນສານວນທີູ່ໃຊື້ການອະທິບາຍ ບູ່ ວູ່າມັນ
ສານວນທີູ່ໃຊື້ສະແດງການຍື້ອງຍຕື້ອງໃຫື້ຖວ
ື້ ນຈິງ, ຄວາມບູ່ ໜື້າເຊືູ່ອ, ຫ ື
ແມູ່ ນຄວາມຈິງ, ການພິສດຄວາມຖືກຕື້ອງ, ການຄາດເດົາ, ການເວົາເກີ
ື້
ື້ ການຈົດ ທະບຽນຂອງມັນ
ບູ່ ຈິງທັງໝົດ ນັນເອງ.
ໃນຖານະທີູ່ເປັ ນ ສັິນ ຍາລັກທີູ່ໃຊື້ອ ະທິບ າຍນັນ,
ຄວນຖືກປະຕິເສດການທີູ່ຈະມາຈົດທະບຽນເພືູ່ອມາເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ.
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຍົກຕົວຢູ່າງຂອງສານວນທີູ່ສະແດງອອກເຖິງການຍື້ອງຍທີູ່ທີູ່ໃຊື້ການອະທິບາຍ ເຊິູ່ງກູ່ ຄວນ
ື້ ແມູ່ ນ ຄ າວູ່ າ "SUPER", "SUPREME", "BEST", "EXTRA FINE",
ຖືກຄັດ ຄື້າ ນນັນ
"FIRST", "PRIME", "MODERN", "ULTIMATE", "PREMIUM".
ື ປະຕິເສດທີູ່ຈະໃຫື້ຈດ
ົ ທະບຽນຢູ່ ປະເທດໄທ:
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖກ

ື້ ນສາລັບເຄືູ່ອງນຸູ່ ງ
ຄານີແມູ່
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]

ຄາສັບຕູ່ າງໆທີູ່ສືູ່ເຖິງຄວາມໝາຍທົູ່ວໄປໃນທາງບວກ ແຕູ່ ບູ່ ໄດື້ “ອະທິບາຍ” ກູ່ າວເຖິງໂດຍ
ື້ ກູ່ ບູ່ ຄວນຖືວູ່າ ມັນເປັ ນຄາອະທິບາຍສາລັບຈຸດປະສົງເຫູ່ າົ
ື ານບລິການນັນ
ກົງ ກັບຜະລິດຕະພັນຫກ
ນີ.ື້ ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຄາສັບຕູ່ າງໆເຊັູ່ນ "HEAVENLY", "KUDOS" ຫ ື "GLORY" ບູ່ ຄວນຖືວູ່ າ
ື ະທິບາຍຖູ່າຍທອດຄວາມໝາຍສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການໃດໆ.
ເປັນສານວນສາລັບຍື້ອງຍຫອ
ຄາທີູ່ກູ່ ຽວກັບປະໂຫຍກທີູ່ມີກຽດແລະຄາຂວັນ, ກະລຸ ນາເບິູ່ງປະໂຫຍກ 2.3.8 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ.ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງ ອາດຈະຖືວູ່ າເປັ ນ ການຍື້ອ ງຍ ແລະອະທິບ າຍຄວາມໝາຍ.
ື້
ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່າງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ເຫັນວູ່າມັນ ກູ່ ເປັ ນ ທີູ່ເຂົາໃຈຂອງປະຊາຊົ
ນ
ທົູ່ວໄປເພືູ່ອສືູ່ຄວາມໝາຍວູ່າ "ດີ," "ເໝາະສົມທີູ່ສຸ ດ," "ອັນດັບໜູ່ ງ":

ັ "ເຈ ື້ຍ" - ເລກທີ ສະໝັກ 4-004-01831
ສາລັບໃຊື້ກບ
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງຫວຽດນາມ]

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.3.8

ັ ສະນະອະທິບາຍ
ວະລີໂຄສະນາ ແລະ ຄາຂວັນ ທີູ່ມີລກ

ື້
ື າຂວັນ ນັນຄວນຖື
ວະລີໂຄສະນາຫ ຄ
ກປະຕິເ ສດວູ່ າຈາກການຈົດ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ນກ ລະນີ ທີູ່ເມືູ່ອປະໂຫຍກນີ ື້
ການຄື້າ ຖື້າ ຫາກມັນ ສືູ່ຄວາມໝາຍແບບການອະທິບ າຍ. ນີແມູ່
ື້ ນໂດຍທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ ໃນການອື້າງ
ສະແດງຂມ

ອີງເຖິງລັກສະນະ, ຊະນິດ, ຄຸ ນນະພາບ, ຈຸດປະສົງ , ປະໂຫຍດ, ມນຄູ່າການຄື້າ , ຄູ່າໃຊື້ຈູ່ າຍ ຫ ື
ຄຸ ນ ລັກ ສະນະອືູ່ນໆຂອງສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານ ຫ ື ການສະໜອງຈັດ ຫາຂອງພວກມັນ ໃຫື້ແ ກູ່
ສາທາລະນະ.94
ື້ ຖື ກ ປະຕິເ ສດທີູ່ ຈະຈົດ ທະບຽນຢູ່ ປະເທດໄທດື້ວ ຍ
ຍົກ ຕົວ ຢູ່ າງ, ປະໂຫຍກຕູ່ ໄປນີ ໄດື້
ເຫດຜົນສາລັບການຄາອະທິບາຍ:
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ື້ ຄອງການຕະຫລາດ, ການໃຫື້ຄາປກສາດື້ານການຕະຫລາດ, ການ
ໃຊື້ສາລັບການໂຄສະນາ, ການບລິຫານທຸລະກິດ, ການຄຸ ມ
ູ່ສົງເສີມການຕະຫລາດ, ການຕະຫລາດແບບດິຈຕ
ິ ອນ.

ື້
ເຫດຜົນ ອັນ ດຽວກັນ ສ າລັບ ການປະຕິເ ສດ ແມູ່ ນຈະນ າໄປໃຊື້ ຖື້າ ວະລີ ຫ ື ຄ າຂວັນ ນັນ
ື້ ມັນແມູ່ ນການອະທິບາຍເຖິງຂດີ
ື້ ຫ ື ຄຸ ນລັກສະນະອືູ່ນໆຂອງຄຸ ນ
ແມູ່ ນການ ຍື້ອງຍ ຫ ື ຖື້າບູ່ ດັູ່ງນັນ
ື ານບລິການທີູ່ແທື້ຈງິ .
ນະພາບຜະລິດຕະພັນຫກ

ຕົວຢູ່າງຂອງຄາຂວັນທີູ່ໃຫື້ການອະທິບາຍ ຫ ື ຍື້ອງຍ ອັນລວມມີ:96
"ລະລາຍໃນປາກຂອງທູ່ ານບູ່ ລະລາຍໃນມື" (ໃຊື້ສາລັບຜະລິດຕະພັນຊັອກໂກແລັດ),
ື້ ູ່ ວນອະໄຫລູ່ຕູ່ າງໆ)
"ຄວາມປອດໄພແມູ່ ນສິູ່ງທາອິດ" (ໃຊື້ສາລັບພາຫະນະແລະຊິນສ
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ຍົກຕົວຢູ່າງ, ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 2.5.
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ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.
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ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງຫວຽດນາມ.
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ າອິດຂອງຊັນຮຽນ"
ື້
"ຄັງທ
ັ ແລະຕະຫອດໄປ"
"ເບີໜູ່ ງ - ປະຈຸບນ
ື້ ທໜ
ີ ູ່ ງໃນຕະຫາດ"
"ຊືເບີ
"ກາເຟ / ຊັອກໂກແລດ / ຜະລິດຕະພັນໝາກໄມ ື້ ... ທີູ່ດີທູ່ ສຸີ ດ!" (ໃຊື້າລັບກາເຟ, ຊັອກໂກ
ແລັດ ຫ ື ໝາກໄມ ື້)
ື້ າລັບທູ່ ານເທົູ່ານັນ!"
ື້
"ສິູ່ງທີູ່ດີທູ່ ສຸີ ດເທົູ່ານັນສ
ື້ າ, ແວູ່ນຕາ, ອຸ ປະກອນເສີມ)
"ເຮົາແຕູ່ ງແຟຊັູ່ນບູ່ ຄືໃຜ" (ໃຊື້ສາລັບເສືອຜື້
ື້ (ໃຊື້ສ າລັບ ຊອບແວຣ໌ໂ ປແກ ມຄອມພິວ ເຕີຣ ໌
“ໂລກຂອງທູ່ ານ. ເປັ ນ ສູ່ ວນຕົວ ຫ າຍຂ ນ"
໌ ູ່ ບ
ີ ູ່ ສາມາດດາວໂຫລດໄດື້ຊູ່ ວຄາວ).
ົ
ແລະການໃຊື້ໂປແກມຄອມພິວເຕີຣທ

ື ະໂຫຍກທີູ່ໃຊື້ອະທິບາຍຫໃື ຊື້ໃນການຍື້ອງຍ ອາດຈະຖືກສະແດງອອກໄດື້ຢູ່ າງ
ຄາຂວັນຫປ
ໂດດເດັູ່ນໂດຍການລວມເອົາໜູ່ ງ ຫ ື ຫລາຍຄາທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງທີູ່ໂດດເດັູ່ນພດີ. ຍົກຕົວຢູ່າງ:

01008384 - US POINT VISION CARE GROUP SDN. BHD.
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]

2.3.9

ັ ສະນະອະທິບາຍ
ສັນຍາລັກແບບຮບຮູ່ າງທີູ່ມີລກ

ື ານບ ລິການສະເພາະ
ສັນຍາລັກແບບຮ ບຮູ່ າງທີູ່ສາມາດໃຊື້ອະທິບາຍເຖິງ ຜະລິດ ຕະພັນຫ ກ
ັ ື້ ຄວນຖືກປະຕິເສດການເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າສາລັບຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການ
ໃດໜູ່ ງໄດື້ນນ

ື້ ກູ່ ຽວກັບ ເລືູ່ ອງນີ ,ື້ ກູ່ ຍື້ອ ນເຫດຜົ ນ ອັ ນ ດຽວກັນ ທີູ່ ໄດື້ຖື ກ ນ າໄປໃຊື້ກ ັບ ສັ ນ ຍາລັ ກ ທີູ່
ເຫູ່ ົານັນ.
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ອະທິບາຍດື້ວຍຄາສັບ.
ື້ ຄວນຖືເປັ ນຄາອະທິບາຍເຊິູ່ງປະກອບດື້ວຍການສະແດງ
ສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນຮ ບເປັ ນ ຮູ່າງນັນ
ື ລິການ)ທີູ່ຄືກນ
ັ ຫບ
ື ູ່ ໄດື້ຖກ
ື ແຍກອອກຈາກລັກສະນະທີູ່ສະແດງອອກທີູ່ຄື້າຍຄື
ຜະລິດຕະພັນ (ຫບ
ື້ ຄວນກູ່ ໃຫື້ເກີດການຄັດ ຄື້ານດື້ວ ຍເຫດ
ັ ສະນະອະທິບາຍນັນ
ກັນ. ສັນຍາລັກແບບຮ ບຮູ່າງທີູ່ມີລກ
ຂອງການອະທິບ າຍ, ຖື້າຫາກມັນໄດື້ສະແດງອອກມາຢູ່ າງຈະແຈງື້ ເຖິງລັກສະນະ, ປະເພດ, ການ
ື ຸ ນລັກສະນະອືູ່ນໆຂອງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການ.97
ນາໃຊື້, ຈຸດປະສົງຫຄ

ື້ ນບາງຕົວ ຢູ່ າງຂອງສັ ນ ຍາລັກ ທີູ່ຄວນຖື ວູ່ າເປັ ນ ຄ າອະທິບ າຍທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ
ຕູ່ ໄປນີແມູ່
ື ານບລິການໃດໜູ່ ງ:
ຜະລິດຕະພັນຫກ

ື າຫະນະຂົນສົູ່ງດື້ວຍແຮງມ ື້າ
ໃຊື້ສາລັບອຸ ປະກອນຂີູ່ມາື້ ຫພ
[ຕົວຢູ່າງຈາກ: http://clipart-library.com/clipart/8TE6Raedc.htm]

ໃຊື້ສາລັບຜະລິດຕະພັນອາຫານໝາ
[ຕົວຢູ່າງຈາກ: http://www.clipartbest.com/dog-drawing-pictures]
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ເບິູ່ງຕົວຢູ່າງໄດື້ທູ່ ີ the EUIPO Guidelines, Part B, Section 4, Chapter 4, item 3
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ໃຊື້ສາລັບເຄືູ່ອງມືໃຊື້ມ ື ແລະ ເຄືູ່ອງມືໃຊື້ໄຟຟື້າ

[ຕົວຢູ່າງຈາກ: http://freevector.co/vector-icons/other/pipe-wrench.html]

ື້ ເແລະເສັນລອດ
ື້
ໃຊື້ສາລັບກັບເສັນເຝິ

00009185 – CHEAH PAK FOO T/A FOO WON MEE MANUFACTURER
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]

ໃຊື້ສາລັບບລິການໃນໂຮງແຮມ
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]

ື້
ື້
ູ່ າ ເປັ ນຮບ "ຫື້າດາວ", ເຊິູ່ງແມູ່ ນອຸ ປະກອນມາດຕະຖານທີູ່ໃຊື້
ສັນຍາລັກນີຈະຖື
ກເຂົາໃຈວ

ເພືູ່ອອະທີບາຍຄຸ ນນະພາບໃນອຸ ດສະຫະກາໂຮງແຮມ.

ຢູ່ ປະເທດໄທ, ສັນຍາລັກແບບເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງຂອງສິນ ຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ພ ົບ
ັ ສະນະທີູ່ໃຊື້ອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໄດື້ ແລະກູ່ ໄດື້ຖກ
ື ປະຕິເສດການຈົດ
ເຫັນວູ່າມີລກ
ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ:
98

98

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ໃຊື້ສາລັບນາຫອມ,
ສະບ.

ໃຊື້ສາລັບຫອຍນາງລົມສົດ.

ໃຊື້ສາລັບຜະລິດຕະພັນນົມ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ໃຊື້ສາລັບໝາກໄມ ື້ອົບແຫື້ງແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກໝາກໄມ.ື້

ັ ສະນະເປັ ນຮ ບເປັ ນຮູ່າງເຊິູ່ງມີລກ
ັ ສະນະແຕກຕູ່ າງກັນຢູ່າງຫວງຫາຍຈາກ
ສັນຍາລັກທີູ່ມີລກ
ລັກສະນະ ຫ ື ຮບຊົງແບບທາມະດາຂອງສິນຄື້າ ຫ ື ສິນຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການບລິການໃດໜູ່ ງທີູ່ໄດື້
ລະບຸ ຈະແຈ ງື້ ຫ ື ສິນ ຄື້າ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງທີູ່ໄດື້ຖື ກ ຈັດ ໃຫື້ມ ີຮ ບແບບໃນຮ ບແບບທີູ່ແຕກຕູ່ າງຈາກ
ມາດຕະຖານທ າມະດາ,ຈາກການສະແດງຮ ບແບບສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານ. ກູ່ ເຊັູ່ນດຽວກັນ ກັບ
ື້ ໃຫື້ເ ກີດ ມີລ ັກ ສະນະສະເພາະຂອງ
ອຸ ປະກອນທີູ່ເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງ ມັນ ບູ່ ຄວນຖືກ ກູ່ າວຫ ືກ ະຕຸ ນ

ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ການບລິການໃດໜູ່ ງ.

ື້
ູ່ ເຮັດ ໃຫື້ມລ
ັ ສະນະເປັ ນຮ ບເປັ ນ ຮູ່າງຕູ່ ໄປນີຈະບ
ີ ກ
ັ ສະນະຫ ື
ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ສັນຍາລັກທີູ່ມີລກ
ູ່
ຮ ບຮູ່ າງແບບປັ ກ ກະຕິຂ ອງຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານທີລະບຸ ແລະບູ່ ຄວນຖືວູ່ າມີລ ັກ ສະນະ
ອະທິບາຍ:
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ໃຊື້ສາລັບອຸ ປະກອນເສີມໃຫື້ແກູ່ ສັດແລະການບລິການທາງດື້ານສັດຕະວະແພດ.
[ຕົວຢູ່າງຈາກ http://www.clipartbest.com/quarter-horse-face-silhouette]

ື າື້ ນສື້ອມແປງກົນຈັກ
ໃຊື້ສາລັບເຄືູ່ອງມືຊູ່າງມືແລະເຄືູ່ອງມືໄຟຟື້າຫຮ
[ຕົວຢູ່າງຈາກ http://www.pd4pic.com/wrench/]

ໃຊື້ສາລັບກະແຈລັອກແລະກະແຈລັອກເພືູ່ອຄວາມປອດໄພແລະ ສາລັບລົດຖີບ, ລົດຖີບພັບແລະອະໄຫລູ່ ລົດຖີບ,ຕາມລາດັບ.
ິ ປິນ]
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ະປ໋ ອງ
ໃຊື້ສາລັບຜັກດອງ, ຜັກ, ຜັກປຸ ງແຕູ່ ງ ໝາກໄມກ
ື້
ູ່ ງທີູ່ສະກັດອອກມາຈາກຊີນ
ື້
ື້ ນແລະໄຂມັນທີູ່ກິນໄດື້ ສັດປີ ກແລະເກມ ຊີນແລະສິ
ນາມັ
02001898 - STC CATERERS SDN. BHD.
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]

ື ຮັບຮແື້ ລະເປັ ນທີູ່ຍອມຮັບ ເນືູ່ອງມາຈາກ
ຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ສັນຍາລັກຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖກ
ການນາສະເໜີ ທີູ່ໂດດເດັູ່ນກວູ່ າທາມະດາ, ເຖິງວູ່າຮບຂອງຕົວພັງພອນໄດື້ຖືກພິຈາລະນາໃຫື້ເ ປັ ນ
ື້
ຄາອະທິບາຍສາລັບ “ກາເຟ” ບາງປະເພດ ແລະ“ ຜະລິດຕະພັນກາເຟ” ໃນປະເທດນັນ:

ໃຊື້ສາລັບ“ກາເຟ” ຫ“ື ຜະລິດຕະພັນກາເຟ”- ໝາຍເລກຄາຮື້ອງ 4-2008-01941
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ].

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

131

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.4

ັ ຂອງບຸ ກຄົນ
ຊືູ່ ແລະ ສິູ່ງຄື້າຍຄືກນ
ັ
ຊືູ່ຂອງບຸ ກຄົນແລະບລິສດ

2.4.1

ື າງສູ່ ວນ ເຊັູ່ນວູ່ າ
ເຄືູ່ອງໝາຍອາດປະກອບດື້ວ ຍຊືູ່ຂອງບຸ ກຄົນ ຫ ືນ ິຕ ິບຸ ກຄົນ ທັງ ໝົດ ຫ ບ
ບ ລິ ສ ັ ດ , ບ ລິ ສ ັ ດ ຈ າກັດ , ມ ນນິ ທ ິ ,ຫ ື ອົ ງ ການບູ່ ຫວັ ງ ຜົ ນ ກ າໄລ. (ມ ນນິ ທ ິ , ສະໂມສອນ ,

ື ບຄື້າຍຄືກນ
ັ ຂອງບຸ ກຄົນໃດໜູ່ ງນ າ
ສະຫະກອນ ແລະອືູ່ນໆ) ມັນອາດຈະມີຮບເຄິູ່ງຄີງ ຂອງຄົນຫຮ
ອີກດື້ວຍ.
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ຊືູ່ (ຊືູ່ນາມສະກຸ ນ ຫ ືຊູ່ ືເຕັມ ) ຂອງແຕູ່ ລະບຸ ກຄົນ ຄວນຖືວູ່ າມີເ ອກະລັກ ສະເພາະໃນຕົວ
ື້
ໂດຍບູ່ ຄານງເຖິງລັກສະນະທາມະດາຂອງການເກີດຂືນຂອງພວກເຂົ
າໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ໃນ

ິ ກ
ີ ານມາກູ່ ອນໄດື້ກູ່ອນ, ໂດຍຄານງເຖິງກົດລະບຽບສະເພາະກູ່ ຽວກັບສິນຄື້າຫ ື
ກລະນີນ,ີ ື້ ຈະໃຊື້ວທ
ູ່
ການບ ລິກ ານທີມີຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍ. ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ຊືູ່ "MILLER" ອາດຈະຖືກ ຈົດ ທະບຽນເປັ ນ
ເຄືູ່ອງໝາຍສ າລັ ບ ສິ ນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິ ກ ານບາງຢູ່ າງໂດຍບຸ ກຄົ ນ ໃດໜູ່ ງ ແລະຊືູ່ດຽວກັນ ໄດື້ຈ ົດ
ື ລິການທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນໂດຍບຸ ກຄົນອືູ່ນ.
ທະບຽນສາລັບສິນຄື້າຫບ

ື ານບ ລິກ ານໃດໜູ່ ງທີູ່ໄດື້
ໃນກລະນີທູ່ ີ ຊືູ່ຈະມີລ ັກສະນະສະເພາະສ າລັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ກ
ັ ການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງ ໝາຍໂດຍບູ່ ຄານງເຖິງການນ າສະເໜີຫຮ
ື ບແບບ. ຊືູ່
ລະບຸ ໄວື້, ໄດື້ຮບ
ົ ອັກສອນມາດຕະຖານ, ໂດຍໃຊື້ຕວ
ົ ອັກສອນພິເສດ, ເປັ ນອຸ ປະກອນທີູ່ເປັ ນ ສັນ ຍາ
ອາດຈະໃຊື້ຕວ
ື້ ນ.
ລັກແບບເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງຫເື ປັ ນການປະສົມປະສານລວມເຂົາກັ

ີ ນຍາລັກປະກອບດື້ວຍ ຫມ
ື ຊ
ີ ູ່ ທີ
ື ູ່ ບູ່ ກົງກັບຊືູ່ຂອງຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂ, ນັກກວດສອບອາດ
ໃນກລະນີທູ່ ສັ
ູ່
ູ່
ື້ ະໝັກສົູ່ງຫກ
ັ ຖານ ການຍິນຍອມຈາກຜ ທ
ື້ ມີ
ີ ຊຫ
ື ຈ
ື າກຜ ຕ
ື້ າງໜື້າທາງກົດ ໝາຍ
ຈະຮຽກຮື້ອງໃຫື້ຜ ສ
ື້ ນ
ັ ື້ (ເບິູ່ງພາກ 2 ບົດທີ 8 ຂອງ ຄູ່ ມື ທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ສິດຂອງບຸ ກຄົນທີສາມຕູ່ ຊືູ່ສູ່ວນຕົວ).
ຂອງຄົນຜນ

ັ ສະນະສະເພາະແລະອາດຈະຖືກຈົດທະບຽນ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຊືູ່ສູ່ວນບຸ ກຄົນຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນມີລກ

ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ:
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ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 4(1); ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມ ຫນ ື້າ 31; ໄອດີ ທີເອ໊ມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.1, 2.3 ແລະ
ເບິູ່ງ ຂກ

21.2.ເອ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 16.1 ແລະ 23.7; ເອັມວາຍ ທີເອ໊ມເອ, ເອັສ. 10(1)(ເອ) ແລະ (ບີ); ເອັມເອັມ ທີ
ເອ໊ມເອັລ ເອັສ. 14.ບີ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 123.1(ຊີ), ລະບຽບການ ອາຣ໌. 102.ຊີ); ເອັສຈີ ທີເອ໊ ມເອ ເອັສ. 2(1) – ‘
ເຄືູ່ອງໝາຍ ’ ແລະ ‘ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ’, ທີເອ໊ມອາຣ໌ ອາຣ໌. 14; ທີເຮັຊ ທີເອ໊ມເອ ເອັສ. 4 – ‘ ເຄືູ່ອງໝາຍ ’ ແລະ 7.1; ແລະ
ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 73.3, ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 39.4.ເອຟ).
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

Jim Thompson

04019735 – ຈົດທະບຽນແລື້ວ - RAMLY FOOD PROCESSING SDN. BHD.
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]

ັ , ຫຮ
ື ບຮູ່າງຫນື້າຕາຂອງແຕູ່ ລະ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ ຮບພາບເຄິູ່ງຄີງຂອງບຸ ກຄົນ, ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ກູ່ ຄວນຖືວູ່າມີເອກະລັກສະເພາະແລະອາດຈະ
ັ ສະນະຄື້າຍຄືບຸກຄົນນັນ
ບຸ ກຄົນ. ສັນຍາລັກທີູ່ມີລກ
ຖືກຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ.
ື້ ບຈາກການໃຊື້ຊູ່ ສ
ື ູ່ ວນບຸ ກຄົນ,
ເລືູ່ອງທີູ່ກູ່ ຽວກັບຄວາມຂັດແຍູ່ ງທາງດື້ານສິດທີູ່ອາດເກີດຂືນກັ
ູ່ຊືຕາແໜູ່ງ, ຫຮ
ູ່
ູ່
ື ບລັກສະນະທີມັນມີຄວາມຄື້າຍຄືໄປເປັ ນເຄືອງໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວໃນສູ່ວນ
ື
ື ກ
ົ ເລີກການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງ
ຂອງບຸ ກຄົນທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ໂດຍໃຊື້ເຫດຜົນປຽບທຽບໃນປະຕິເສດ ຫຍ
ື້
ົ ).
ໝາຍການຄື້າ (ເບິູ່ງພາກ 2, ບົດທີ 8 ຂອງຄູ່ ມືເຫູ່ ານີ

ື້ ູ່ ໄດື້
ີ ເສຍຊີວດ
ິ ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງຫ
ື
ື້ ກ
ັ ອາດຈະສາມາດນາໄປເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການ
ຊືູ່ຂອງຜທ
ເື ປັ ນທີູ່ຮຈ
ື້
ຄື້າໄດື້. ຕົວຢູ່າງວູ່ າ, ຊືູ່ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີສາມາດຈົ
ດ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າສ າລັບ ສິນ ຄື້າ ທີູ່ກູ່ າວ
ື າື້ ມບູ່ ໃຫື້ໃຊື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ:
ເຖິງໄດື້ ຖື້າຫາກກົດໝາຍບູ່ ໄດື້ຈາກັດຫຫ
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

ຊືູ່ 'BOLIVAR' (ຈາກຊືູ່ ຂອງນັ ກ ຕູ່ ສ ື້ເ ພືູ່ ອອິ ດ ສະຫ ະພາບຂອງອາເມລິ ກ າໃ ຕື້ໃ ນ
ສະຕະວັດ ທີ 19 ທີູ່ຊືູ່ເຕັມ ແມູ່ ນ Simon Bolivar) ໃຊື້ສ າ ລັບ ເຄືູ່ອງມືຜູ່ າຕັດ , ການ

ແພດ, ແພດແຂື້ວ ແລະ ສັດຕະວະແພດ.
•

ຊືູ່ 'DARWIN' (ຈາກຊືູ່ຂອງນັກວິທະຍາສາດອັງກິດ Charles Darwin ໃນສະຕະວັດ
ທີ 19) ໃຊື້ສາລັບຜະລິດຕະພັນໝາກໄມ ື້ແລະຜັກ;

•

ຊືູ່ 'BACH' (ຈາກຊືູ່ຂອງນັກ ປະພັ ນ ເຢຍລະມັນ Johann Sebastian Bach ໃນ
ສະຕະວັດ

ື້ ມຕູ່ າງໆ.
ທີ 17) ໃຊື້ສາ ລັບຜະລິດຕະພັນຊັອກໂກແລັດແລະເຂົາໜົ

ື າື້ ມການຈົດທະບຽນຊືູ່ຂອງຜທ
ື້ ູ່ ເສຍຊີ
ີ
ິ ບາງຄົນຍື້ອນເຫດຜົນ
ກົດໝາຍອາດຈະຈາກັດຫຫ
ວດ
ິ ລະທາ, ຫຄ
ື ວາມເຄົາລົບທີູ່ມີຕູ່ ຄວາມຊົງ ຈ າຂອງພວກ
ດື້ານຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບຮື້ອ ຍ, ມີສນ
ື້ ບ ປະເພນີ, ປະຫວັດສາດແລະນະໂຍບາຍຂອງປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງ,
ື້ ສິູ່ງດັູ່ງກູ່ າວຈະຂືນກັ
ເຂົາເຈົາ.
ື້
ເວລາທີູ່ຜູ່ານມານັບຕັງແຕູ່
ການຖູ່າຍທອດບຸ ກຄະລິກພາບຂອງບັນຫາແລະຄວາມຮັບ ຮແື້ ລະຄວາມ
ູ່
ື້ ູ່ ອາດຈະມີການຄັດ ຄື້ານໃນນາມ
ື້
ື້ ກທີອູ່ອນໄຫວຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດນັນໆ
ຮສ
ນອກຈາກນີກ
ີ ວາມນັບຖືຕູ່ ບຸ ກຄະລິກພາບທີູ່ເປັ ນທີູ່ຄວາມ
ຂອງປະຊາຊົນກຸູ່ ມນື້ອຍພາຍໃນປະເທດຫເື ພືູ່ອໃຫື້ມຄ
ື ສ
ີ ະຖານະພິເສດຢູ່ ປະເທດອືູ່ນ.
ເຄົາລົບຫມ

ຍົ ກ ຕົ ວ ຢູ່ າ ງ , ໃ ນ ບ າ ງ ປ ະ ເ ທ ດ , ຊືູ່ ເ ຊັູ່ ນ : SUKARNO, LADY DIANA, CHÉ
ັ ອະນຸຍາດໃຫື້ຈດ
ົ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການ
GUEVARA, ຫ ື EINSTEIN ອາດຈະບູ່ ໄດື້ຮບ

ີ ຊູ່ ດັ
ື ູ່ ງກູ່ າວຢູ່ ໃນຄາຮື້ອງຂຈົດເຄືູ່ອງໝາຍ ການຄື້າ, ນັກກວດສອບຄວນປະ
ຄື້າໄດື້.100 ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ີ ື້
ເມີນກລະນີນແລະຖື້
າຈາເປັ ນກູ່ ຕື້ອງຍືູ່ນຄາຮື້ອງຄັດຄື້ານຕູ່ ຕື້ານການຈົດທະບຽນດັູ່ງກູ່ າວ.

ິ ຸ ກຄົນ, ເຊັູ່ນວູ່າ ບລິສດ
ັ , ບລິສດ
ັ ຈາກັດ, ມນນິທ,ິ ຫ ື ອົງການບູ່ ຫວັງ
ຊືູ່ທາງການຄື້າຂອງນິຕບ

ຜົນກາໄລ. (ມນນິທ,ິ ສະໂມສອນກິລາ, ສະຫະກອນ, ແລະອືູ່ນໆ) ສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງ
ື້ ເອກະລັກທີູ່ໂດດເດັູ່ນສະເພາະ ເມືູ່ອນາໄປໃຊື້ສມ
ົ ທົບກັບຜະລິດ ຕະພັນ
ໝາຍການຄື້າໄດື້ຖາື້ ຊືູ່ນັນມີ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ ຄວາມໂດດເດັູ່ນອາດຈະມີມາ ຫໄື ດື້ມາ.
ຫກ

ຍົກຕົວຢູ່າງ, ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຂອງປະເທດບຣໄນ (ບຣໄນ ເອັມເອ), ເອັສ. 7 (ຊີ), ແມູ່ ນໄດື້ຫາື້ ມບູ່ ໃຫື້ມ ີ
ື ີ "ການສະແດງເຖິງສົມເດັດພຣະຊລຕູ່ ານ ແລະ Yang Diການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໃດໆທີູ່ປະກອບດື້ວຍຫມ
100

ື ະມາຊິກຄົນໃດໆກູ່ ແລື້ວແຕູ່ ໃນຄອບຄົວແຫູ່ ງລາດຊະວົງຫກ
ື ານລຽນແບບສີສນ
ັ ໃດໆ"
Pertuan ຫສ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ມັນ ມັກ ຈະເປັ ນ ກ ລະນີທູ່ ີສູ່ ວນທີູ່ໂດດເດັູ່ນສ າຄັນ ຂອງຊືູ່ທາງການຄື້າ ຂອງບ ລິສ ັດ ຈະຖື ກ
ື້
ູ່ ນ າໄປໃຊື້ໃ ນກູ່ ຽວກັ ບ ກັ ບ
ນ າໄປໃຊື້ເ ປັ ນ“ ກາປະຈ າບື້າ ນ” ຫ ືເ ຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ພື ນຖານທີ

ັ ເຊັູ່ນເຄືູ່ອງໝາຍ "BAYER" (ຈາກ Bayer A.G.),
ຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການຂອງບລິສດ
TOYOTA "(ຈ າ ກ ບ ລິ ສັ ດ ໂ ຕ ໂ ຍ ຕື້ າ ມ ເ ຕີ ື້ ) ແ ລ ະ MANCHESTER UNITED (ຈ າ ກ
ສະໂມສອນບານເຕະແມນເຊັສເຕີຢໄນເຕັດ) ແມູ່ ນມີຄວາມໂດດເດັູ່ນ.

ື້ ກູ່ ໄດື້ນ າໄປໃຊື້ແ ບບດຽວກັນ ສ າລັ ບ ຊືູ່ ຂອງ ອົ ງ
ລັກ ສະນະທີູ່ ໄດື້ກູ່ າວໄວື້ຂ າື້ ງເທິງ ນັ ນ
ການຈັດຕັງື້ ແລະ ສະຖາບັນ ທີູ່ມີເອກະລັກສະເພາະແລະສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການ
ຄື້າເຊັູ່ນ ຕົວ ຢູ່ າງ ESA (ອົງ ການອະວະກາດເອີຣົ ບ ) ຫ ື MIT (ສະຖາບັນ ເຕັກ ໂນໂລຢີ ມ ັສ ຊາຊ
ແຊັສ) ສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງ ໝາຍໄດື້.

2.4.2 ຊືູ່ ແລະ ຕົວລະຄອນ ໃນຈິນຕະນາການ
ື ບພາບຂອງຕົວລະ ຄອນ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍຊືູ່ທີູ່ມາຈາກການຈິນຕະນາການ ຫຮ
ື້ ໂດຍປົ ກກະຕິສນ
ື ມ
ົ ມຸ ດຂນ.
ັ ຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນມີລກ
ັ ສະນະທີູ່ໂດດເດັູ່ນ
ທີູ່ໄດື້ປະດິດຄິດແຕູ່ ງຫສ
ື້ ູ່ ອນາໄປໃຊື້ໃຫື້ເປັ ນຍີູ່ຫຫ
ື້ ເື ຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ.
ື ສື້າງຂືນເພື
ເນືູ່ອງຈາກໄດື້ຖກ
ື ວ
ົ ອັກສອນທີູ່ນັກກວດສອບມີຄ ວາມສົງ ໃສວູ່ າ
ຖື້າຫາກສັນ ຍາລັກປະກອບໄປດື້ວ ຍ ຊືູ່ຫຕ
ື້
ື ລ
ີ ກ
ັ ສະນະແບບໃນນະວະນິຍາຍທີູ່ປະດິດຄິດແຕູ່ ງຂນເອງ,
ເປັນຄວາມຈິນຕະນາການຫມ
ນັກກວດ
ູ່ ອຄວາມກະຈູ່ າງແຈ ງື້ ຫ ືໃ ຫື້ກູ່ າວເຖິງ ຄວາມເປັ ນ ຈິງ ນີໃນຄ
ື້
ີ ື້
ສອບອາດຈະຕື້ອ ງການໃຫື້ຊ ແຈງເພື
າ

ຮື້ອ ງ. ຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນຕົ ວ ຢູ່ າງອັ ນ ໜູ່ ງຂອງຍີູ່ ຫ ື້ທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວ ຍຊືູ່ ແລະຕົ ວ ລະຄອນທີູ່ ໄດື້
ື້
ຈິນຕະນາການກັນຂນມາ:

[ຕົວຢູ່າງຈາກ: http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.5

ຄວາມຄວາມໂດດເດັູ່ນທີູ່ເກີດຈາກການປະສົມປະສານຂອງອົງປະກອບຕູ່ າງໆ

ສັນ ຍາລັກທີູ່ບູ່ ມີລ ັກ ສະນະໂດດເດັູ່ນ, ບູ່ ມີລ ັກສະນະທົູ່ວໄປ, ບູ່ ມີຄ ວາມສາມາດໃນການ
ື້ ສາມາດຫລີ ກ ລື້ຽ ງເຫດຜົ ນ ທີູ່ ຈະຖື ກ ປະຕິເ ສດໄດື້ ຖື້າ ຫາກເອົ າ ມາປະສົ ມ
ອະທິບ າຍໄດື້ນ ັນ
ື ງົ ປະກອບທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະໂດດເດັູ່ນ ແລະ ທັງສອງຢູ່າງກູ່ ຖືກນ າ
ປະສານລວມໃສູ່ກັບເຄືູ່ອງໝາຍຫອ
ມາໃຊື້ລວມກັນໂດດຍລວມ. ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ການຈົດທະບຽນແມູ່ ນອີງໃສູ່ການປະສົມປະສານລວມ
ກັນແລະບູ່ ແມູ່ ນສາລັບອົງປະກອບທີູ່ບູ່ ໂດດເດັູ່ນທີູ່ມາຈາກແຕູ່ ລະບຸ ກຄົນ101

ື້ ູ່ ແມູ່ ນບາງຕົວ ຢູ່ າງຂອງສັນ ຍາລັກທີູ່ບູ່ ສາມາດນ າໄປຈົດ ທະບຽນໄດື້ດ ວ
ື້ ຍຕົວ ເອງ
ຕູ່ ໄປນີກ
ູ່
ັ ສະນະໂດດເດັູ່ນ. ແຕູ່ ມັນສາມາດຖືກໄປນາໃຊື້ປະສົມປະສານ ຮວມ
ເນືອງຈາກວູ່າພວກເຂົາບູ່ ມີລກ
ື ງົ ປະກອບເພີູ່ມເຕີມທີູ່ໂດດເດັູ່ນ:
ກັນກັບສັນຍາລັກຫອ

‘SOFTER’

GUNILLA – Softer
Bed Gear
ສາລັບໝອນຫມນ ແລະ ຜື້າປບູ່ ອນນອນ

‘EXTRA’

‘ARIEL Extra’

ສາລັບສະບຊັກຜື້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີູ່ເພືູ່ອທາຄວາມສະອາດ

‘GIANT’

‘KELLOG’S Giant Servings’
"ສາລັບຜະລິດຕະພັນອາຫານທັນຍະພືດ"

‘COLLAGEN’

101

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 4.1.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສາລັບອາຫານເສີມທີູ່ບາລຸ ງກະດກແລະຂ ື້ ແລະຜະລິດຕະພັນທາງການແພດ
[ຮບຈາກ: http://www.naturallife.com.uy]

‘EXPERT IN BONE NUTRITION’

‘ANLENE
EXPERT IN BONE
NUTRITION’

ສາລັບນົມແລະຜະລິດຕະພັນທີູ່ມາຈາກນົມ

‘SUPER’

‘SAN MIG COFFEE SUPER’
ສາລັບຜະລິດຕະພັນກາເຟ

‘HEALTHY WHITENING’

‘LISTERINE
HEALTHY
WHITENING’

ື້
ເພືູ່ອນາຢາບື້
ວນປາກ ຟອກສີແຂື້ວ ເພືູ່ອຄວາມງາມ

‘TERIYAKI’
ສາລັບການບລິການຮື້ານອາຫານ
ິ ປິນ]
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

ສາລັບສິນຄື້າໃນຫມວດ 3 ແລະ 5 ຂອງ NCL
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ງ
ສາລັບຜະລິດຕະພັນເຫລົາແວັ
[ຮບຈາກ: http://wineconcepts.co.za/wp-content/uploads/2016/04/Square- Red-Wine-Bottle-.jpg
and https://drizly.com/wine/red-wine/cabernet- sauvignon/josh-cellars-cabernetsauvignon/p20877]

ສາລັບອາຫານແມວແລະສັດລື້ຽງ
[ຮບຈາກ: https://www.123rf.com/photo_21878351_blue-eyed-cat-head.html ແລະ
https://petsmartnigeria.com/product/whiskas-pouch-cat-food-fish-selection- jelly-12-x-100g/]

ັ ຍາລັກທີູ່ບູ່ ໂດດເດັູ່ນ ທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະທົູ່ວໄປຫອ
ື ະທິບາຍໄດື້ນນ
ັ ື້ ສາມາດຮັບ ການ
ເພືູ່ອໃຫື້ສນ
ື ວມກັບ ອົງປະກອບທີູ່ໂດດເດັູ່ນ, ຮບ
ຈົດທະບຽນໄດື້ ຖື້ານາສະເໜີ ໃນລັກສະນະທີູ່ໂດດເດັູ່ນຫ ລ
ື ງົ ປະກອບດັູ່ງກູ່ າວ ມັນຄວນຈະມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະ ພຽງພ. ການປະສົມປະສານຫ ກ
ື ານ
ແບບຫອ

ື້ ມັນບູ່ ສາມາດເອົາຊະນະການຄັດ ຄື້ານໄດື້ ກູ່ ຍື້ອນຄວາມບູ່ ໂດດເດັູ່ນຫ ື
ີ ູ່ ໂດດເດັູ່ນນັນ
ນາສະເໜີທູ່ ບ
ັ ສະນະອະທິບາຍ.102
ຍື້ອນມີລກ
102

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 4, ຂ ື້ 4.2.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ລິໂພກທີູ່ຕື້ອງໄດື້ປະເຊີນກັບສັນຍາລັກທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍອົງປະກອບຂອງຄາສັບແລະອົງ
ຜບ
ື້ ມັກ ຈະມີທູ່ າອູ່ ຽງທີູ່ຈະໄປເອົາ ໃຈໃສູ່ ຫ າຍກັບ ອົ ງ
ປະກອບທີູ່ມີລ ັກ ສະນະເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງນັນ

ປະກອບຂອງຄ າສັບຫລາຍກວູ່ າ ແທນທີູ່ຈະເປັ ນ ອົງປະກອບທີູ່ມີລ ັກສະນະເປັ ນຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງ. ຖື້າ
ຫາກວູ່ າອົງ ປະກອບຂອງຄ າບູ່ ໂດດເດັູ່ນ, ອົງ ປະກອບທີູ່ມີລ ັກ ສະນະເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງກູ່ ຕື້ອ ງມີ
ື້ ກູ່ ເພືູ່ອໃຫື້ສາມາດຍົກລະດັບຄວາມໂດດເດັູ່ນໃຫື້ສງຂນໄປອີ
ື້
ຄວາມໂດດເດັູ່ນສງຂ ນ
ກໂດຍລວມ.
ື້ ທີູ່ບູ່ ໄດື້ສູ່ ເຖິ
ື້
ັ ສະນະເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງນັນ
ື ງຂຄວາມ
ອົງປະກອບທີູ່ມີລກ
‘ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ’ ໃດໜູ່ ງ
ື້ ກູ່ ຈະບູ່ ເຮັດ ຫນື້າທີູ່ເປັ ນສັນຍາລັກທີູ່ໂດດເດັູ່ນແລະການປະສົມປະສານຮູ່ ວມກັບ
ື້ ລິໂພກນັນ
ຕູ່ ຜບ
ື້ ນນັນ
ື້ ກູ່ ຈະບູ່ ສາມາດຖືກຈົດທະບຽນໄດື້.
ສູ່ວນປະກອບຂອງຄາສັບທີູ່ບູ່ ຊາກັ

ື້
ກົດລະບຽບຕູ່ າງໆດັູ່ງຕູ່ ໄປນີຄວນຈະຖື
ກນາໄປໃຊື້ໃນເວລາທີູ່ມີການປະເມີນວູ່າການປະສົມ
ປະສານຂອງສັນ ຍາລັກແບບຄາສັບທີູ່ບູ່ ມີລ ັກສະນະສະເພາະ ທີູ່ມີອງົ ປະກອບທີູ່ມີລ ັກສະນະເປັ ນ
ື້ ສົມຄວນ:
ື້ ລກ
ັ ສະນະສະເພາະຂືນພ
ຮບເປັນຮູ່າງຈະເຮັດໃຫື້ການປະສົມປະສານນັນມີ

ື້ ແມູ່ ນເປັ ນ ເລືູ່ອງປົ ກ ກະຕິແ ລະມີຢູ່ ທົູ່ວໄປໃນການຄື້າ
➢ ການນ າໃຊື້ສ ີແ ລະຕົວ ອັກ ສອນນັນ
ແລະການນ າໃຊື້ຂ ອງພວກມັນ ຈະບູ່ ຖືກໃຫື້ເຫັນວູ່ າ ເປັ ນການບົູ່ງບອກເຖິງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງ

ື້ ການປູ່ ຽນຫເື ພີູ່ມຮ ບແບບຕົວ ອັກສອນ, ຟັອນຕ໌ຕວ
ົ ອັກສອນ ຫ ື ສີດຽູ່ ວ
ການຄື້າ. ສະນັນ,
ື້ ຍົກ
ື້ ແມູ່ ນຈະເຮັດ ໃຫື້ມນ
ັ ມີລ ັກ ສະນະສະເພາະຂ ນ.
ໃສູ່ລົງໄປໃນຄ າສັບທີູ່ບູ່ ໂດດເດັູ່ນນັນ
ຕົວຢູ່າງ:

PRIME

PRIME

PRIME

ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ການອອກແບບກຣາຟິ ກ ໂດຍສະເພາະ ຫ ື ການຈັດ ວາງຮ ບ
ີ
ື ິດປົ ກກະຕິ ທີູ່ສາມາດສື້າງຄວາມປະທັບໃຈທີູ່ຍືນ
ແບບຕົວອັກສອນ ແລະ ສີທູ່ ແປກຫ
ຜ
ື້ ມັນກູ່ ສາມາດເຮັດໃຫື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງນັນ
ຍົງແລະເປັ ນທີູ່ຈົດ ຈ າຈາກຜ ບ
ນັນື້ ໂດດເດັູ່ນໄດື້. ຍົກຕົວຢູ່າງ:
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຮບຈາກ: https://www.logolynx.com/topic/diy+business#&gid=1&pid=2 ]

ື້ ູ່ ວມກັບ ອົງປະກອບ
ັ ສະນະເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງໄດື້ຖືກເອົາເຂົາຮ
ອົງປະກອບທີູ່ມີລກ
ູ່ ງໜູ່ ງ ດັູ່ງຕູ່
ື້ ບູ່ ຄວນຈະໃຫື້ປະກອບມີສູ່ ງໃດສິ
ິ
ຄາສັບທີູ່ບູ່ ມີເອກະລັກໂດດເດັູ່ນນັນ

➢

ໄປນີ,ື້ ໂດຍສະເພາະແລື້ວ ກູ່ ເນືູ່ອງຈາກວູ່ າ ພວກມັນ ຈະບູ່ ນ າສະເໜີລ ັກ ສະນະ
ສະເພາະທີູ່ຕື້ອງການ:
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•

ື້
ູ່ ລຽບງູ່ າຍແບບພືນຖານ;
ື້
ຮບຮູ່າງພືນຖານທີ

•

ົ ແຕູ່ ງປະດັບປະດາ ຫ ື ລາຍລະອຽດແບບບູ່ ຕູ່ ເນືູ່ອງ;
ອຸ ປະກອນທີູ່ໃຊື້ຕກ

•

ື້
ຮບແບບລວດລາຍສາລັບໃສູ່ພືນຫລັ
ງ;

•

ອຸ ປະກອນທີູ່ໃຫື້ກ ານອະທິບ າຍກູ່ ຽວກັບ ສິ ນ ຄື້າ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງໄດື້, ລວມໄປທັງ
ື ານຫຸ ມ
ື້ ຫູ່ ຫ ື ຈຸດຂາຍ ຂອງພວກມັນ;
ພາຊະນະບັນຈຸ ຫກ

•

ົ ໃຊື້ກນ
ັ ໃນການຄື້າແລະຜບ
ື້ ລິໂ ພກ
ຂອບ, ກູ່ ອງ, ປື້າຍຊືູ່ ຫ ື ຮບຊົງ ທີູ່ເປັ ນທີູ່ນິຍ ມ
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ື ຈ
ື້ ກ
ັ ວູ່າເປັ ນເຄືອງໝາຍການຄື້າ.
ທົວໄປກຈະບໄດື້ສງັ ເກດເຫັນຫຮ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຕົວຢູ່າງ, ການປະສົມປະສານລວມກັນດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ຈະບູ່ ໂດດເດັູ່ນພຽງພ:

‘100% NATURAL’

ື ຸ ຂະພາບ
ໃຊື້ສາລັບຜະລິດຕະພັນເຄືູ່ອງສາອາງຫສ
[ຮບຈາກ: http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label- Trends-2013-Who-sdriving-the-agenda-From-Simple-Truth-to-Open-Nature]

‘RIESLING’

ື້ ງ
ໃຊື້ສາລັບຜະລິດຕະພັນເຫລົາແວັ
[ຮບຈາກ: http://www.winelabels.org/artmake.htm]

‘BIOMEDICAL’

‘BIOMEDICAL’

ໃຊື້ສາລັບຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການດື້ານການແພດແລະສຸ ຂະພາບ
[ຮບຈາກ: http://www.clker.com/clipart-swoosh-red.html]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

‘FRESHLY FRUIT’
‘FRESHLY FRUIT’
ື້
ື້, ກວນຫມາກໄມ ື້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກໝາກໄມ ື້
ໃຊື້ສາລັບນາໝາກໄມ
[ຮບຈາກhttp://www.realsimple.com/food-recipes/shopping- storing/food/guide-to-organiclabels-10000000696097/]

2.6

2.6.1

ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ເກີດຈາກການນາໃຊື້
ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ເກີດຈາກການນາໃຊື້ ແລະ ຄວາມໝາຍທີສອງ

ັ ການແລື້ວ, ສັນຍາລັກທີູ່ບູ່ ມີລ ກ
ັ ສະນະໂດດເດັູ່ນ, ຫເື ປັ ນແບບທາມະດາ, ທົູ່ວ
ໂດຍໃນຫກ
ື ານບ ລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້, ຄວນຖືກປະຕິເສດໃນການຈົດ
ໄປ ຫ ື ທີູ່ໃຊື້ອະທິບ າຍກູ່ ຽວກັບ ສິນຄື້າຫກ
ື້ ູ່ ສາມາດນ າໃຊື້ເ ປັ ນ ເຄືູ່ ອງໝາຍໄດື້, ເພາະວູ່ າຄູ່ ແຂູ່ ງທຸ ກ ຄົ ນ ຕື້ອ ງ
ທະບຽນ. ສັນ ຍາລັ ກ ເຫູ່ ົານີ ບ

ື ວບຄຸ ມ ໂດຍຜ ື້
ສາມາດນາໃຊື້ໄດື້ຢູ່າງອິສະລະໃນລະຫວູ່ າງການຄື້າ. ບູ່ ສາມາດອື້າງສິດ , ຈັດສັນຫຄ
ູ່
ຂາຍລາຍໃດໜງໄດື້ໂດຍສະເພາະ.
ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ເຫດຜົນ ຂອງການປະຕິເ ສດກູ່ ສາມາດຖື ກ ເບິູ່ງຂື້າ ມໄດື້ ໃນແງູ່ ຂອງ

ັ ສະນະສະເພາະ ຈາກການນ າ
ສັນຍາລັກບາງຢູ່ າງ ຖື້າສາມາດ ພິສດໄດື້ວູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວມີລ ກ
ໄປໃຊື້ໃ ນຕະຫລາດແລະ ໄດື້ເຮັດໜື້າທີູ່ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຢູ່ າງມີປະສິດຕິພ າບເມືູ່ອນາໄປໃຊື້
ື້ 103
ື ລິການນັນໆ.
ກັບຜະລິດຕະພັນຫບ
ື້ ນຂ ື້ຍົກ ເວັ ນຂອງກົ
ື້
ກ ລະນີ ພ ິ ເ ສດນີ ແມູ່
ດ ລະບຽບຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບູ່ ໂດດເດັູ່ ນ, ທີູ່ ມີ
ື້ ບູ່ ສາມາດຍອມຮັບໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ ກູ່ ເພາະວູ່ າ
ລັກສະນະທົູ່ວໄປແລະໃຫື້ການອະທິບາຍນັນ
ັ ຖານໄດື້ສະແດງໃຫື້ເຫັນ
ມັນບູ່ ໄດື້ເຮັດໜື້າທີູ່ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍຂອງແຫູ່ ງກາເນີດທາງການຄື້າ. ຖື້າຫກ
103

ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສັນຍາວູ່ າດື້ວຍຊັບສິນທາງປັ ນຍາທີູ່ຕິດພັນກັບການຄື້າ, ມາດຕາ 15.1, ໄດື້ກູ່າວວູ່ າ

ີ ນຍາລັກບູ່ ສາມາດແຍກແຍະຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ສະມາຊິກອາດຈະສາມາດ
"ໃນກລະນີທູ່ ສັ
ື້ ູ່ ກັບຄວາມໂດດເດັູ່ນທີູ່ໄດື້ມາຈາກການນາໃຊື້." [ເນັນໜັ
ື້ ກ]
ລົງທະບຽນໄດື້ ຂນຢ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້
ູ່ ມີຄວາມໂດດເດັູ່ນຂອງມັນຕາມ
ວູ່າ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າໃນເບືອງຕົ
ນຈະບ
ື້ ຖືກ ຮັບ ການຍອມຮັບ ວູ່ າເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໂດຍຜ ື້
ທ າມະຊາດ - ເຄືູ່ອງໝາຍນີໄດື້
ບລິໂພກແລະໄດື້ເຮັດໜື້າທີູ່ທາງການຄື້າໄດື້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບໃນການລະບຸ ແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າ
ື້ ອາດຈະ
ື ານບລິການສະເພາະໃດໜູ່ ງ ທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ໃນສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ຜະລິດຕະພັນຫກ
ື້
ັ ການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍສາລັບສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນ
ໄດື້ຮບ

104

ັ ສະນະ ເປັ ນກລະນີຂອງ "ຄວາມໝາຍ
ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ເກີດຈາກການນາໃຊື້ອາດມີລກ
ູ່
ູ່
ື້
ທີສອງ " ທີໄດື້ມາໂດຍສັນ ຍາລັກ ທີກູ່ າວໄວື້. ນີກູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ - ສາລັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານ
ື້ ທົູ່ວໄປຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ໄດື້ຖືກປູ່ຽນແທນດື້ວ ຍ
ບລິການທີູ່ສະເພາະເຈາະຈົງ - ຄວາມໝາຍຕົນຕ
ຄວາມໝາຍໃຫມູ່ ແບບ "ທີສອງ" ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍເພືູ່ອບົູ່ງບອກເຖິງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າໃນໃຈ
ື້ ູ່ ວຍໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ຖືກໃຊື້ວຽກໄດື້ຢູ່ າງມີປະສິດ ທິພ າບ
ື້ ລິໂພກ. ຄວາມໝາຍທີສ ອງນີຊ
ຂອງຜບ
ໃນຖານະເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍໃນຕະຫລາດ.

ສັນ ຍາລັກ ໃດຫນູ່ ງອາດຈະໄດື້ຮ ັບ ລັກ ສະນະສະເພາະ ອັນ ເປັ ນ ຜົນ ມາຈາກການໃຊື້ເ ຄືູ່ອງ
ື ານບ ລິການສະເພາະ
ໝາຍຢູ່າງຕູ່ ເນືູ່ອງ ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ກ

ື້
ື້
ັ ການສະ ໜັບສະໜນ ຈາກກິດຈະກາການໂຄສະນາແລະຄວາມຮັບ ຮ ທ
ື້ ູ່ ີ
ນັນໆ,
ສິູ່ງນີອາດຈະໄດື້
ຮບ
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ທີູ່ ແນໃສູ່ ການສ ກສາໃຫື້ຄ ວາມຮ ໃື້ ຫື້ແ ກູ່ ໃຫື້
ື້
ສອດຄູ່ ອງກັນ ໂດຍເຈົາຂອງເຄື
ື້ ູ່ ສະແດງເຖິງ ແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງ
ື້ ລິໂ ພກເພືູ່ອໃຫື້ຮ ວ
ື້ ູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນຍີູ່ຫ ທີ
ປະຊາຊົນແລະຜ ບ
ື ານບລິການສະເພາະໃດໜູ່ ງ.
ການຄື້າຂອງຜະລິດຕະພັນຫກ

ື້
ັ ການປະ
ກູ່ ເຊັູ່ນດຽວກັນກັບສັນຍາລັກອືູ່ນໆ, ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ໄດື້ມານັນຈະຕື້
ອງໄດື້ຮບ
ູ່
ື້
ື້ ລິໂ ພກທີູ່
ເມີນໂດຍຄ ານງເຖິງ ຄວາມໝາຍ ຂອງສັນ ຍາລັກ ໃນພາສາທີສາມາດເຂົາໃຈໄດື້ໂ ດຍຜ ບ
ື້
ື້ ບພາກສູ່ວນຂອງຜບ
ື້ ລິໂພກ
ກ໋ ຽວຂື້ອງ. ສິູ່ງນີອາດຈະແຕກຕູ່
າງກັນໄປຕາມແຕູ່ ລະປະເທດ ເຊີູ່ງຂນກັ
ື ານບລິການທີູ່ໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍນີ.ື້
ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງແລະປະເພດສິນຄື້າຫກ

ື້ ູ່ ໄດື້ຖືກນາໃຊື້ຢູ່າງເປັ ນປົ ກກະຕິໃນສີສມກາຍເປັ
ົ ື້
ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ, ເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ ໄປນີທີ
ນ ສິູ່ງທີູ່ມີ
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ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ, ເອັສ. 6(1) ເງູ່ ອນໄຂ;
ື
ເບິູ່ງ ຂກ
ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມຫນ ື້າ 29; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 10(2ບີ)(ບີ);

ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ.13(ບີ)(ໄອ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 123.2, ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 102, ວັກ 2; ເອັສຈີ ທີເອັມເອ
ັ ຖານຂອງຄຸ ນລັກສະນະສະເພາະທີູ່ໄດື້ມາຈາກການນາໃຊື້’; ທີເຮັຊ ທີເອັມเอ ເອັສ. 7 ວັກ 3,
ເອັສ. 7(2), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 6 ‘ຫກ
ແລະແຈ ື້ງການຂອງກະຊວງການຄື້າ ວັນທີ 11 ຕຸ ລາ 2012, ມາດຕາ 2; ແລະ ຫນັງສືວຽນ ວີເອັນ 01/2007 ເອັສ. 39.5. ແລະ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 14
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ Migros ທີູ່ປະຕິບດ
ັ ງານຢູ່
ລັກສະນະສະເພາະສາລັບຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການຂອງບລິສດ
ປະເທດສະວິດເຊີແລນແລະປະເທດໃກື້ຄຽງ:

[ຮບຈາກ: http://www.migros.ch/fr/medias/logos.html?currentPage=2]

ື້ ນໄດື້ຖືກ ອະນຸ ຍ າດໃຫື້ຈ ດ
ົ ທະບຽນຢູ່ ປະເທດມາເລ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ , ເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ ໄປນີແມູ່
ັ ຖານວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍມີຄວາມໂດດເດັູ່ນ (ຄວາມໝາຍທີສອງ) ຈາກການນາໃຊື້:
ເຊຍ, ໂດຍໃຫື້ຫກ

ື້ ູ່
ໃຊື້ສາລັບເຄັກແລະເຂົາຈີ
ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 97009666

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

ື້ ຈະບູ່
ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ການໄດື້ມ າເຊິູ່ງລັກ ສະນະສະເພາະທີູ່ເກີດ ຈາກການນ າໃຊື້ນ ັນ
ື້
ນ າໄປໃຊື້ກ ັບ ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ສາມາດໃຊື້ວ ຽກໄດື້ຫ ືຖືກ ກ ານົດ ໂດຍຜົນ ກະທົບ ທາງເຕັກ ນິກ ຫ ືຂ ໄດື້
ື້ າຍລາຍບຸ ກຄົນ ໃດໆ,
ປຽບ. ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວຈະຕື້ອງເປັ ນ ອິດສະຫລະຈາກການຈັດ ສັນ ຈາກຜ ຂ
ື້ ປຽບດື້ານເຕັກນິກນັນ
ື້
ົ ກະທົບໃນການນາໃຊື້ຕາມໜື້າທີູ່ຫຂ
ື ໄດື້
ສິດທິພເິ ສດຂອງອຸ ປະກອນທີູ່ໃຫື້ຜນ
ື້ (ອາດຈະເປັ ນ ອະນຸສດ
ັ ການປະດິດສື້າງເທົູ່ານັນ.
ິ ທິບດ
ັ ຫ ື ສິດທິບດ
ັ
ກູ່ ສາມາດຮັບໄດື້ຜູ່ານສິດທິບດ
ສາລັບ ນະວັດຕະກາ ຖື້າຫາກມີ) (ເບິູ່ງຂ ື້ 2.1.5.2 ຂື້າງເທິງ).

2.6.2 ການພິສດລັກສະນະສະເພາະທີູ່ເກີດຈາກການນາໃຊື້
ື້ ອ
ື້ ງຂ ອາດສາມາດຮຽກຮອງອື້າງເອົາ ລັກ ສະນະສະເພາະທີູ່ໄດື້ມ າເພືູ່ອເອົາ ຊະນະການ
ຜຮ
ື້ ວດສອບໃນເຫດຜົນ ທີູ່ວູ່າ ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ມີຄວາມໂດດເດັູ່ນ, ມີລກ
ັ ສະນະ
ຄັດຄື້ານຂອງຜກ
ັ ລະນາອະທິບາຍໄດື້.
ທົູ່ວໄປ ຫ ື ສາມາດໃຊື້ພນ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ະໝັກ ອາດຈະຕື້ອ ງແບກຫາບພາລະສ າລັ ບ ເລືູ່ ອງຂອງຫ ັກ ຖານ ແຕູ່ ນັກ ກວດສອບ
ຜສ
ື້ ນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງທີູ່ໄດື້ມ າຈາກ
ື້ ະໝັກ ໄດື້ຍູ່ ນສົ
ື ູ່ ງມາໃຫື້, ພື້ອ ມກັບ ຂ ມ
ສາມາດເສີມ ຫ ັກ ຖານ ທີູ່ຜ ສ
ແຫູ່ ງອືູ່ນໆ.

ື້ ຈະຕື້ອງໄດື້ຮ ັບ ການພິສ ດໃນວັນ ທີູ່ຄ າຮື້ອ ງຂ ຈົດ ທະບຽນ
ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ໄດື້ມານັນ
ັ ຖານຕື້ອງສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່າ, ໃນວັນທີູ່ຍືູ່ນຄາຮື້ອງ, ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນມີ
ເຄືູ່ອງ ໝາຍ. ຫກ
ື້
ີ ກ
ລັກສະນະໂດດເດັູ່ນໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ການບລິການ ນັນໆ.
ວັນທີທູ່ ຖື
ຕັດອອກນີ ື້ ແມູ່ ນຜົນຂອງຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າ ວັນທີຍູ່ ນຄາຮື້ອງ ຈະເປັນຕົວການົດບລິມະສິດໃນກລະນີ
ື້ ດແຍູ່ ງກັບສິດກູ່ ອນຫນື້ານີ ື້ ຫ ື ການຖືກແຊກແຊງ.
ທີູ່ມີຂຂັ

ື້
ເຊັູ່ນດຽວກັນກັບລັກສະນະສະເພາະທີູ່ມີຢູ່ ຕາມທາມະຊາດ, ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ໄດື້ມານັນ
ື້ ົວ ຈິງ ຫ ື ການສັ ນ ນິຖ ານຂອງຜ ບ
ື້ ລິ ໂ ພກທີູ່
ຕື້ອ ງໄດື້ຮ ັ ບ ການປະເມີ ນ ໃນແງູ່ ຂອງການ ຮັບ ຮ ຕ
ື້ ນໝາຍເຖິງພາກສູ່ວນຂອງຜບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ມີການລະບຸ ເຖິງສິນ ຄື້າຫ ື
ກູ່ ຽວຂື້ອງໂດຍສະເລູ່ຍ. ສິູ່ງນີແມູ່
ື້
ູ່
ການບ ລິກ ານທີູ່ມີເ ຄືູ່ອງໝາຍ ເຊິູ່ງລວມທັງ ລ ກຄື້າ ທີູ່ມີສ ັ ກ ກະຍາພາບໃນການຊືໃນປະເທດທີ
ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ື້ ນັກ
ເພືູ່ອໃຫື້ປະສົບ ຜົນ ສາເລັດໂດຍການອື້າງອີງ ກູ່ າວເຖິງ ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ໄດື້ມານັນ,
ື້ ນຫກ
ື້ “ຊູ່ວຍໃຫື້ສານັກງານເຫັນ
ັ ຖານທີູ່ຜ ຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂໄດື້ສະເໜີມານັນ
ກວດສອບຈະຕື້ອງຊັູ່ງຊາວູ່າ ຂມ
ວູ່າຢູ່າງໜື້ອຍ ສາທາລະນະຊົນ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງສູ່ ວນຫວງຫາຍສາມາດລະບ ແຫູ່ ງທີູ່ມາສະເພາະໃດໜູ່ ງ

ື້ ລິ ໂ ພກສູ່ ວນໃຫຍູ່ ທີູ່
ຂອງຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຫ ື ການບ ລິ ກ ານ ຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ”.105 ຜ ບ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນເພືູ່ອທາການການົດຜະລິດຕະ
ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນປະເທດຈະຕື້ອງໄດື້ເຫັນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້ານັນ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງກິດ ຈະການສະເພາະໃດໜູ່ ງ. ມັນຕື້ອງໄດື້ສະແດງໃຫື້ເ ຫັນ ວູ່ າ
ພັນຫກ
ື້ ມັນເຮັດໃຫື້ສາທາລະນະຊົນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
ຍື້ອນການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍໃນຕະຫາດຂອງປະເທດນັນ,
ື້
ື ານບລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນ.
ມີສູ່ວນພົວພັນກັບຜະລິດຕະພັນຫກ

ນິຍ າມຕາມກົດ ໝາຍຂອງຫ ັກ ຖານທັງ ໝົດ ຄວນໄດື້ຮ ັບ ການຍອມຮັບ ໃນຖານະເປັ ນ ຕົວ ຊີ ື້
ື້ ູ່ າເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະ ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ ກູ່ ມີສູ່ ວນ
ບອກວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍ ດັູ່ງກູ່ າວໄດື້ຖືກຮັບ ຮ ວ
ພົວ ພັນ ຢູ່ າງມີປ ະສິດ ທິພ າບກັບ ແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງການຄື້າ ສະເພາະໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງ. ໂດຍ
ື້
ັ ຖານສາລັບຈຸດປະສົງນີສາມາດປະກອບໄປດື້
ປົກກະຕິແລື້ວ ປະເພດຂອງຫກ
ວຍ:
105
106

106

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 14. ຂ ື້ 7.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ູ່
ື້
ູ່
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 14. ຂ ື້ 8
ສາລັບເລືອງນີ, ເບິງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

ຕົວເລກການຫມຸ ນ ວຽນ ແລະ ການຈາໜູ່ າຍຜະລິດ ຕະພັນທີູ່ນ າໃຊື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍພາຍໃນ
ປະເທດ;

•

ຕົວເລກການລົງທືນໃນການໂຄສະນາເຄືູ່ອງໝາຍໃນປະເທດ;

•

ື້ ລິໂ ພກແລະຕະຫ າດກູ່ ຽວກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ກ
ື ານບ ລິກ ານທີູ່ມີເ ຄືູ່ອງ
ການສ າຫ ວດຜ ບ
ໝາຍ.

•
•
•
•
•

ື້ ລິໂ ພກກູ່ ຽວກັບ ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານ
ບົດ ລາຍງານຈາກສະມາຄົມ ທຸ ລ ະກິດ ແລະອົງ ການຜ ບ
ບລິການທີູ່ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ;

ື້ ູ່ ດ າເນີນ ການຂອງການໂຄສະນາ
ບົດ ລາຍງານກູ່ ຽວກັບ ປະເພດ, ຂອບເຂດ ແລະພືນທີ
ື້
ື ານບລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນ.
ສາລັບຜະລິດຕະພັນຫກ
ເອກະສານທີູ່ອະທິບ າຍເຖິງ ການໂຄສະນາແລະການເຜີ ຍ ແຜູ່ ໃນສືູ່ຕູ່ າງໆທີູ່ອື້າງອີງ ເຖິ ງ
ເຄືູ່ອງໝາຍ.

ແຄັດ ຕາລັອ ກສິນ ຄື້າ , ລາຍການລາຄາແລະໃບແຈ ງື້ ລາຄາທີູ່ອື້າ ງອີງ ເຖິງ ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານ
ບລິການທີູ່ມີເຄືູ່ອງໝາຍ;

ື້ ຄອງທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້
ບົດ ລາຍງານການບ ລິຫ ານຄຸ ມ
ເຄືູ່ອງໝາຍ.

ັ ຖານຄວນລວມມີຕວ
ົ ຢູ່າງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ໄດື້ແທື້ທາງການຄື້າພາຍໃນປະເທດທີູ່ຕິດ
ຫກ
ື້
ື ານບລິການ. ຫກ
ັ ຖານຂອງການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍຮູ່ວມກັບເຄືູ່ອງໝາຍ ອືູ່ນໆນັນ
ພັນກັບສິນຄື້າຫກ
ື້ ລິໂພກໄດື້ສະແດງເຖິງການການົດແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງ
ຈະເປັ ນທີູ່ຍອມຮັບໄດື້ ຖື້າເຫັນໄດື້ຈະແຈງື້ ວູ່າ ຜບ

ການຄື້າແລະເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ຈະຂຈົດທະບຽນ. ມັນຄວນສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່າ ມີການໃຊື້ເຄືູ່ອງ
ໝາຍຕູ່ າງໆຢູ່ າງຕູ່ ເນືູ່ອງ ຫ ື ຖືກນາໃຊື້ແ ຕູ່ ຖືກແຊກແຊງ ເພືູ່ອໃຫື້ອ ະທິບ າຍ ແລະ ແກື້ໄຂການນ າ

ື້
ັ ຍາລັກມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະ ຫ ື ໄດື້ຮບ
ັ ຄວາມໝາຍທີ
ໃຊື້. ການນາໃຊື້ບາງຄັງຄາວ
ຈະບູ່ ເຮັດໃຫື້ສນ
ສອງ.
ັ ຖານທັງ ໝົດ ໂດຍລວມ ເພາະວູ່ າມັນ ບູ່ ໜື້າ ຈະເປັ ນ ໄປໄດື້ທູ່ ີ
ນັກກວດສອບຕື້ອ ງປະເມີນ ຫ ກ
ັ ຖານອັນ ດຽວຈະສາມາດພິສດໃຫື້ເຫັນເຖິງ ລັກສະນະສະເພາະຫ ຄ
ື ວາມໝາຍທີສ ອງຂອງມັນ
ຫກ
ັ ຖານທີູ່ມີຢູ່ ເພືູ່ອ
ໄດື້ຢູ່າງຈະແຈ ື້ງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ນັກກວດສອບສາມາດໃຫື້ການຄາດຄະເນຫກ
ມາສະຫລຸ ບວູ່ າ ປະຊາຊົນສູ່ວນໃຫຍູ່ ທີູ່ມີສູ່ວນກູ່ ຽວຂື້ອງຮູ່ວມຍອມຮັບເອົາເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວໄປ
ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໄດື້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

3. ສັນຍາລັກຫອກລວງ
3.1

ການພິຈາລະນາທົູ່ວໄປກູ່ ຽວກັບສັນຍາລັກຫອກລວງ

ື້
ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ຫ ອກລວງຫ ືທູ່ ີເຮັດ ໃຫື້ເ ຂົາໃຈຜິ
ດ ໃນເມືູ່ອນ າໄປໃຊື້ກູ່ ຽວກັບ ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານ
ື້ ບູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໄດື້ ສາລັບຜະລິດຕະພັນ
ບລິການສະເພາະໃດໜູ່ ງນັນ
ແລະການບລິການ107
ື້
ື້
ສັນຍາລັກໃດໜູ່ ງຈະຖືວູ່າເປັ ນສັນຍາລັກທີູ່ຫລອກລວງໃຫື້ເຂົາໃຂຜິ
ດນັນແມູ່
ນເມືູ່ອມັນ ໄດື້
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ເປັນສັນຍາລັກທີູ່ໃຫື້
ຖືກນາໄປໃຊື້ໃນທາງການຄື້າສາລັບຜະລິດຕະພັນຫກ
ື້ ນທີູ່ບູ່ ຖືກຕື້ອງຫຜ
ື ດ
ິ ພາດກູ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການດັູ່ງກູ່ າວ. ລັກ ສະນະຫ ອກ
ຂມ
ື້
ື້ ອງມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະກົງໄປກົງ
ື ູ່ ຄ
ີ ນລັກສະນະທີູ່ພາໃຫື້ເຂົາໃຈຜິ
ລວງຫທ
ດຂອງສັນຍາລັກນັນຕື້
ື້
ື້ ນ
ື ນາໄປໃຊື້ກບ
ັ ຜະລິດຕະພັນຫບ
ື ລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ໃນເລືູ່ອງນີ,ື້ ຂມ
ມາ ຖື້າເຄືູ່ອງໝາຍນັນໄດື້
ຖກ
ື້ າໃຈຜິ
ື້
ື້ ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງ
ື ູ່ ເຮັ
ີ ດ ໃຫື້ເຂົ
ທີູ່ຫອກລວງຫທ
ດທີູ່ໄດື້ຖືກນາໄປສະເໜີ ໂດຍສັນຍາລັກນັນ
ຍິູ່ງ ມັນ ສາມາດອື້າງອີງ ລັກສະນະ, ຫົວ ຂ ,ື້ ຄຸ ນນະພາບ, ທີູ່ມາທາງ ແຫູ່ ງກາເນີດ ທາງພ ມສາດ,
ປະລິມ ານ, ຂະໜາດ, ຈຸດ ປະສົງ ຂອງການນ າໃຊື້, ຄຸ ນຄູ່ າຫ ືລ ັ ກ ສະນະອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອ ງຂອງ
ື ານບລິການ.
ຜະລິດຕະພັນຫກ
ື້ ງລັກສະນະທີູ່ເປັ ນໄປໄດື້ຫກ
ື້ ຫເື ວົາເຖິ
ື ານຄາດເດົາຂອງ
ສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນພຽງແຕູ່ ການກະຕຸ ນ
ື້ ບູ່ ຄວນຈະເປັ ນ ການກູ່ ໃຫື້ເ ກີດ ການຄັດ ຄື້າ ນຕູ່ ການຫ ອກລວງ. ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ,
ຜະລິດ ຕະພັນ ນັນ

ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີຄ າວູ່ າ "DELICATE" ບູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັ ນ ການຫລອກລວງ ສ າລັບ ຜະລິດ ຕະພັນ
ື້ ູ່ ສາມາດຖື
ື້ ຖຽງວູ່າ ອາຫານປະເພດນີບ
ື ູ່ ມີຄລເຣັສເຕີໂຣນ, ເພາະມັນມີຂໂຕື້
ອາຫານທີູ່ບູ່ ມີໄຂມັນຫບ

ວູ່າເປັ ນອາຫານທີູ່ໃຫື້ "ສຸ ຂະພາບດີ" ຫ ື “ອາຫານທີູ່ແຊບ”. ເຄືູ່ອງໝາຍ“ DELICATE” ສາມາດຖື
ວູ່ າເປັ ນ ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີລ ັກ ສະນະຈິນ ຕະນາການຫ ືພ ຽງແຕູ່ ເປັ ນ ສັນ ຍາລັກ ຂອງການອື້າ ງອີ ງ ເຖິ ງ
ັ ື້
ດື້ານອືູ່ນໆຂອງຜະລິດຕະພັນທີູ່ໄດື້ລະບຸ ນນ.

ື້
ັ ການຕັດສິນໃຈບູ່ ພຽງແຕູ່ ເມືູ່ອສັນຍາລັກນັນເຮັ
ການຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນຄວນໄດື້ຮບ
ດ
107

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ, ເອັສ. 6(3)(ບີ); ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ຊີ); ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 20.
ເບິູ່ງຂກ

ຊີ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 23.3 ແລະ 4; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ, ເອັສ.14(1)(ເອ) ແລະ ທີເອັມອາຣ໌, ອາຣ໌. 13A(ຊີ) ແລະ
(ດີ); ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 13.ອີ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 123.1(ຈີ), ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 102.ຈີ); ເອັສຈີ ທີເອັມເອ
ເອັສ. 7(4)(ບີ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 12 “ເຄືູ່ອງໝາຍລວງ”; ທີເຮັຊ ທີເອັມเอ ເອັສ. 8(9); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 73.5.
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 8.
ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້ ແຕູ່ ກູ່ ຍັງ ລວມໄປເຖິງ ເມືູ່ອພົບ ວູ່ າມັນ ມີ
ື້ ລິໂ ພກຖືກ ຫ ອກລວງຫ ເື ຂົາໃຈຜິ
ໄດື້ໃ ຫື້ຜ ບ
ດ ເທົູ່ານັນ
ີ ບ
ື້ ລິໂ ພກຈະຖືກ ຫລອກ
ຄວາມສູ່ ຽງ ທີູ່ສົມເຫດສົມ ຜົນຕາມສົມຄວນ ຫ ື ມີຄວາມ ເປັ ນ ໄປໄດື້ທູ່ ຜ
ື້
ລວງຫເື ຂົາໃຈຜີ
ດ ຖື້າຫາກໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວໃນການຄື້າ.

ື້ ນັກ ກວດສອບຄວນ
ເມືູ່ອເວລາໃຫື້ກ ານປະເມີນ ຄວາມຫ ອກລວງຂອງສັ ນ ຍາລັ ກ ນັນ,
ື້ ມມຸ ດຕິຖານດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້
ັ ຕາມຂສົ
ປະຕິບດ
ູ່ ອງໝາຍຈະບູ່ ໄປຫອກລວງຜບ
ື້
ື້ ລິໂພກໂດຍເຈດຕະນາໃນເມືູ່ອໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ
a) ເຈົາຂອງເຄື
ຂອງລາວ. ແຕູ່ ຖື້າສາມາດໃຊື້ສ ັນ ຍາລັກ ດັູ່ງກູ່ າວໃນລັກ ສະນະທີູ່ບູ່ ມີກ ານຫ ອກລວງຜ ື້
ື້
ບລິໂພກ, ກູ່ ຄວນສັນນິຖານໄວື້ກູ່ອນວູ່າຈະນາໄປໃຊື້ໃນລັກສະນະນັນ.

ື້ ລິໂພກໂດຍສະເລູ່ ຍແມູ່ ນມີຄ ວາມເອົາໃຈໃສູ່ແລະຮອບຄອບຕາມສົມຄວນ ແລະບູ່
b) ຜບ
ຕື້ອ ງມີຄ ວາມຮັບ ຜິດ ຊອບຕູ່ ການຫລອກລວງຢູ່ າງງູ່ າຍດາຍ. ສັນ ຍາລັກ ຄວນໄດື້ຖື ກ

ຄັດ ຄື້າ ນດື້ວ ຍເຫດຜົນ ທີູ່ຂອງການຫ ອກລວງໃນເມືູ່ອ ມັນ ເຫັນ ໄດື້ຈ ະແຈ ງື້ ວູ່ າ ມັນ ມີ
ື້
ຄວາມຂັດ ແຍູ່ ງກັບ ລັກ ສະນະຂອງສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານທີູ່ລະບຸ ໄວື້, ແລະສິູ່ງນີຈະທ
າ
ື້ ລິໂ ພກຕາມກົດ ໝາຍ
ລາຍຄວາມຄາດຫວັງ ທີູ່ສົມເຫດສົມ ຜົນ ແລະ ຖືກຕື້ອ ງຈາກ ຜ ບ
ື້
ູ່ ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ໃ ນການເຊືູ່ອມຕູ່ ກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ື ການບ ລິກ ານທີູ່
ື້
ເບືອງຕົ
ນຂອງເຄື
ັ ໃນການຕະຫລາດຕາມປົ ກກະຕິ ແລະ ຄວາມ
ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ແລະກູ່ ຄານງເຖິງການປະຕິບດ
ື້ 108
ື້ ອງຜບ
ື້ ລິໂພກພາຍໃນຕະຫາດນັນ.
ຮັບຮຂ

ື້ ບູ່ ຄວນໃຫື້ ມີການ
ໃນການນາໃຊື້ຂ ື້ ສົມມຸ ດຕິຖານອັນທາອິດ ພາຍໃຕື້ຂ ື້ (a) ຂື້າງເທິງນັນ,
ື້ ຖື້າຫາກຂກ
ື້ ານົດຂອງສິນຄື້າ ຫກ
ື ານບລິການມີຄວາມກວື້າງພທີູ່ຈະອະນຸ ຍ າດໃຫື້
ຄັດຄື້ານເກີດຂ ນ
ື້
ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍສ າລັບ ສິນ ຄື້າແລະການບ ລິການທີູ່ສັນ ຍາລັກຈະບູ່ ຫ ອກລວງ ຫ ື ເຮັດໃຫື້ເ ຂົາໃຈ

ື້ ໄດື້ຖືກ ຈ າກັດ ໄວື້
ຜິດ ໃນທາງກົງ ກັນ ຂື້າ ມ, ຖື້າ ຫາກບັນ ຊີລ າຍຊືູ່ສິນ ຄື້າ ແລະການບ ລິກ ານນັນ
ື້
ສະເພາະຈ ານວນຫນື້ອ ຍໆ ແລະສັນ ຍາລັກ ນັນອາດຈະຖື
ວູ່ າ ເປັ ນ ການຫ ອກລວງ ຫ ື ເຮັດ ໃຫື້
ື້
ເຂົາໃຈຜິ
ດ ກູ່ ຽວກັບ ສິນ ຄື້າ ແລະ ການບລິການ ທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ ທັງໝົດ ກູ່ ຈະຕື້ອງມີການຄັດ ຄື້ານ
ື້
ເກີດຂືນ.

ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຄ າວູ່າ“ GOLD” ສາມາດຈົດ ທະບຽນໄດື້ ສາລັບ “ໂມງແລະ

ັ ເວລາ” ໄດື້ເນືູ່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນພວກນີ ື້ ອາດຈະເຮັດມາຈາກຄາກູ່ ເປັ ນໄດື້109. ເຖິງ
ເຄືູ່ອງມືຈບ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 8, ຂ ື້ 1.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງຕົວຢູ່າງໃນ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
109
ການຈົດທະບຽນດັູ່ງກູ່ າວຈະບູ່ ກີດຂວາງ ບູ່ ໃຫື້ບຸກຄົນທີສາມ ທີູ່ຈະໄປໃຊື້ຄາວູ່ າ "ຄາ" ໄດື້ຢູ່າງສະບາຍ ໃນຄວາມໝາຍທົູ່ວໄປທີູ່
108

ື ານບລິການຂອງພວກເຂົາ.
ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າຫກ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ກູ່ ບູ່ ຄວນຍອມຮັບເຄືູ່ອງໝາຍແບບດຽວກັນນີ ື້ ສາລັບຄຸ ນລັກສະນະຂອງຜະລິດ ຕະ
ັ ສະນະເປັ ນພວກ “ເຄືູ່ອງປະດັບທີູ່ສວຍງາມແລະບູ່ ມີຄູ່າ”, ກູ່ ເນືູ່ອງຈາກຄວາມໝາຍຂອງ
ພັນທີູ່ມີລກ
ຄາວູ່າ ‘ຄາ’ ໃນສັນ ຍາລັກນີ ື້ ກົງກັນຂື້າ ມກັບ ລັກ ສະນະຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ພຽງຢູ່ າງດຽວ ທີູ່ເຄືູ່ອງ
ັ ມັນ.
ໝາຍຈະຖືກນາໄປໃຊື້ກບ
ໃນລັ ກ ສະນະທ ານອງດຽວກັ ນ ກັ ບ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ວູ່ າ “The Coffee Bean & Tea
ື້ ກູ່ ອາດຈະໄດື້ຖືກ ໃຫື້ນ າເອົາ ໄປຈົດ ທະບຽນໄດື້, ເພືູ່ອທີູ່ຈະນ າເອົາ ໄປໃຊື້ ໃນການ
Leaf” ນັນ,

ເຊືູ່ອມການພົວ ພັນ ກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການ ທີູ່ແຕກຕູ່ າງຈາກຜະລິດ ຕະພັນ ທີູ່ເປັ ນ
ື້
ົ . ການທີູ່ໄດື້ນາໄປໃຊື້ ໃນທານອງແບບນີ ື້ ກູ່ ຈະບູ່
ກາເຟ ຫ ື ຊາ ຍົກຕົວຢູ່າງ ເຊັູ່ນວູ່າ ນາໝາກໄມ
ສື້ ດ
ັ ບັນດາ ສາທາລະນະຊົນຜຄ
ື້ ນ
ົ ຫ ື ພາກສູ່ວນທີູ່ມີຄ ວາມ
ຖືວູ່າອັນນີ ື້ ມັນເປັ ນການຫອກລວງ ໃຫື້ກບ
ື ູ່ ວນກູ່ ຽວຂື້ອງ. 110
ສາພັນຫສ
ື້
ື້ ດ
ົ ກັບເມັດ ກາເຟ ຫໃື ບຊາແມູ່ ນມີລ ກ
ັ ສະນະທີູ່ຈິນ ຕະ
ຄວາມສາພັນ ລະຫວູ່າງນາໝາກໄມ
ສ
ື້
ື້ ນຈືູ່ງບູ່ ສາມາດຫອກລວງຜບ
ື້ ລິໂພກກູ່ ຽວກັບລັກສະນະ ຫສ
ື ູ່ ວນປະກອບ
ນາ ການຂນມາ,
ສະນັນມັ
ື້
ື້ໄດື້.
ຂອງນາໝາກໄມ
ື້ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຄ າ
ໃນການນາໃຊື້ ຂສົື້ ມມຸ ດທິຖານທີູ່ສອງ ພາຍໃຕື້ຂ ື້ (b) ທີູ່ຢູ່ ຂື້າງເທິງນັນ,
ສັບກູ່ ຽວກັບສິນຄື້າບູ່ ຄວນຖືກປະຕິເສດໃນການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວແລະຈະບູ່ ໃຫື້ຄວາມຄາດ
ື້ ມັນບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ສິນ ຄື້າໃນເຊິງແນວຄິດ . ໃນ
ຫວັງຫຍັງກັບ ສິນ ຄື້າ, ເພາະວູ່າຄ າສັບ ດັູ່ງກູ່ າວນັນ

ື້ ານົດໃນຄ າຮື້ອງມີສ ິນ ຄື້າແລະການບ ລິການທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນ , ນັກກວດສອບຄວນໂຕື້
ີ ກ
ກລະນີທູ່ ຂ
ຖຽງສະເພາະແຕູ່ ສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ທີູ່ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຈະ
ື້
ື ຂອງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການແມູ່ ນ
ເປັນການຫອກລວງຫເື ຮັດໃຫື້ເຂົາໃຈຜິ
ດຢູ່າງຈະແຈ ື້ງ ສູ່ວນທີູ່ເຫອ
ື້ ູ່ ສາມາດໃຫື້ຈດ
ື້ ານົດ ຕູ່ າງໆ
ົ ທະບຽນໄດື້ດວ
ື້ ຍເງູ່ ອນໄຂຂ
ື
ສາມາດຮັກສາໄວື້ໄດື້ແລະເຄືູ່ອງໝາຍນັນກ
ກ
ັ ການປັ ບປຸ ງເພິູ່ມເຕິມ.
ທີູ່ໄດື້ຮບ

ຕົວຢູ່າງ, ເຄືູ່ອງໝາຍ "BLUE MOUNTAIN BEER" ໄດື້ຖືກນ າໄປໃຊື້ໃ ນຜະລິດ ຕະ
ພັນດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້
ເບຍແລະເຄືູ່ອງດືູ່ມປະເພດຕູ່ າງໆທີູ່ມີເບຍປະສົມ;
ສານທົດແທນເບຍ;

110

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ມແຮູ່ ທາດ,
ນາດື
ູ່ ນໆ,
ົ ື້
ເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ບູ່ ມີເຫາປະເພດອື
ື້
ື້
ົ ;
ເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ມີສູ່ວນປະສົມຂອງນາຫມາກໄມ
ແື້ ລະນາຫມາກໄມ
ສື້ ດ
ູ່
ູ່
ນື້າຫວານໄຊຣັບປ໌ແລະການກະກຽມເຄືອງດືມ;

ື້
ື້
ັ ສະນະທີູ່ຫລອກລວງຫ ເື ຮັດ ໃຫ ເື້ ຂົາໃຈຜິ
ເຄືູ່ອງໝາຍນີອາດຖື
ວູ່າມີລກ
ດ ໃນສູ່ວນທີູ່ບອກວູ່ າ
ື້ ລິໂພກຂອງທີູ່ເບິູ່ງວູ່າ "ສານທົດແທນເບຍ,
“ສານທົດແທນເບຍ” ໃນລະດັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜບ
ໃຫື້ຄວາມໝາຍໄປເປັ ນຄາວູ່າ "ເບຍ" ແຕູ່ ບູ່ ແມູ່ ນຜະລິດຕະພັນທີູ່ຄື້າຍຄືເບຍ ແລະ ບູ່ ແມູ່ ນເບຍ.
ນອກຈາກນີ ື້ ມັນອາດຈະຍັງມີການຄັດຄື້ານໃນແງູ່ ຂອງ 'ເບຍ' ຖື້າຫາກເຄືູ່ອງໝາຍ 'BLUE
ື ນາໄປໃຊື້ກບ
ັ ເບຍໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງແລະເມືູ່ອພິຈາລະນາ
MOUNTAIN BEER' ທີູ່ໄດື້ຖກ

ື້
ື້ ລິໂພກເບຍໂດຍສະເລູ່ຍແລະລັກສະນະຂອງສິນຄື້າເຫູ່ ານັ
ົ ນ
ເຖິງຄວາມຮັບຮແື້ ລະນິໄສໃຈຄຂອງຜບ
ື້
ື້
ແລື້ວ ມັນຈະຖື ກນ າສະເໜີ ຫ ື ນ າສະເໜີ ໃນຮື້ານໂດຍທີູ່ມັກຈະເຮັ ດໃຫື້ການຕັດສິ ນໃຈຊື ຂອງຜ
ື້ ູ່ ອງດືູ່ມປະເພດຕູ່ າງໆທີູ່ມີເບຍປະສົມ ເຊິູ່ງໄປເຂົາໃຈຜິ
ື້ ດພາດ (ເຊັູ່ນການຊືເຄື
ື້
ົ ນຜິ
ບລິໂພກເຫູ່ ານັ
ດພາດວູ່າ
ມັນເບຍແທື້ໆ).
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ເຄືູ່ອງໝາຍ "ABC Banana Chips" ແມູ່ ນເປັ ນທີູ່ຍອມຮັບ ໂດຍທົູ່ວໄປ
ສາລັບການຈົດທະບຽນໃນສູ່ວນທີູ່ເປັ ນ "ຫມາກໄມແື້ ຜູ່ ນ", ແຕູ່ ແນວໃດກູ່ ຕາມ, ຖື້າຫາກລາຍການ
ສິນຄື້າໃດໜູ່ ງມີ "ໝາກມູ່ ວງແຜູ່ ນ" ໂດຍສະເພາະແລື້ວ, ກູ່ ຄວນມີການ ຄັດຄື້ານການຫລອກລວງ
ື້ 111.
ົ ນ
ທີູ່ກູ່ ຽວກັບສິນຄື້າເຫູ່ ານັ

3.2

ສັນຍາລັກຫລອກລວງທາງພມສາດ

ື້
ສັນຍາລັກທີູ່ມີສູ່ວນປະກອບທີູ່ເປັ ນຄ າສັບ ທາງພມສາດ ຫ ື ມີຄວາມໝາຍທາງພມສາດນັນ
ື້ ລິໂ ພກຈະ
ຄວນຖືກ ປະຕິເ ສດໄດື້ ກູ່ ຕູ່ ເມືູ່ອວູ່ າ ອົງ ປະກອບດັູ່ງກູ່ າວມີທູ່ າອູ່ ຽງທີູ່ຈະເຮັດ ໃຫື້ຜ ບ
ື້
ເຂົາໃຈຜິ
ດກູ່ ຽວກັບຄວາມເປັ ນມາທາງພມສາດທີູ່ແທື້ຈງິ ຫ ື ແຫູ່ ງທີູ່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ການ
ື້ 112
ບລິການນັນໆ
ັ ຈາກການອື້າງອີງທີູ່ຈະແຈງື້ ໃນ
ແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດ “ຕົວຈິງ” ຂອງສິນຄື້າ ອາດຈະໄດື້ຮບ
111
112

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍສິງກະໂປ.
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 8, ຂ ື້ 2
ກູ່ ຽວກັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ບຄວາມຮ ທ
ື້ ອ
ື້ ງຂໄດື້ຍູ່ ນຄາຮື້ອງມາ, ຫ ື ອາດຈະຂືນກັ
ື້ ູ່ ວໄປ
ົ
ລາຍການສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ຜຮ
ື້ ູ່ ສົ
ີ ມເຫດສົມຜົນຂອງພາກສູ່ວນ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງຜບ
ື້ ລິໂພກ.
ແລະຄວາມຮັບຮທ
ຍົກ ຕົວ ຢູ່ າງ, ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີຄ າວູ່ າ 'PEPITA - CAFÉ DO BRASIL' ແມູ່ ນຈະຖື ກ
ື້ າໃຈໂດຍຜ
ື້
ົ ນເຂົ
ື້ ລິໂພກໂດຍສະເລູ່ ຍແລື້ວ ມັນໝາຍເຖິງ
ຄັດຄື້ານໃນຂອບເຂດທີູ່ວູ່ າຄາສັບເຫູ່ ານັ
ບ
ູ່
ື້
ື ຍືູ່ນ ສາລັບນາໄປໃຊື້ກບ
ັ ກາເຟທີູ່ບູ່ ມີຕ ນ
ົ ື້
“ກາເຟຈາກປະເທດບຣາຊິນ” ແລະເຄືອງໝາຍນັນ ໄດື້ຖກ
ື້ ານົດຂອງສິນຄື້າສາລັບເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ກູ່ າວ
ກາເນີດໃນປະເທດບຣາຊິນ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຖື້າຫາກວູ່າຂກ
ື້
ົ ື້ າເນີດມາຈາກບູ່ອນອືູ່ນທີູ່ຕູ່ າງຈາກປະເທດບຣາຊິນ, ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນວູ່ າ
ມານັນແມູ່
ນກາເຟທີູ່ມີຕນກ

, “ກາເຟທີູ່ໄດື້ຜະລິດຈາກເມັດກາເຟໃນທະວີບອາຟຣິກາ”. ກົງກັນຂື້າມ, ຖື້າການການົດລັກ ສະນະ
ູ່
ື້
ສະເພາະຂອງສິນຄື້າໝາຍເຖິງ "ກາເຟແລະຜະລິດຕະພັນກາເຟ", ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ຈະບູ່ ສົູ່ງຂຄວາມທີ
ື້
ື ູ່ ເຮັ
ີ ດ ໃຫື້ເ ຂົາໃຈຜິ
ຫ ອກລວງຫ ທ
ດ . ໃນກລະນີນ ີ,ື້ ນັກກວດສອບຄວນສັນ ນິຖ ານວູ່ າ ທີູ່ຈິງ ແລື້ວ
ື້
ື້ າເນີ ດ ມາຈາກ
ເຄືູ່ ອງໝາຍຈະຖື ກ ນ າໄປໃຊື້ເ ຂົ າໃນກາເຟແລະຜະລິ
ດ ຕະພັ ນ ກາເຟທີູ່ ມີ ຕ ົ ນກ
ປະເທດບຣາຊິນ.
ື້ ົນ ໃນປະເທດທີູ່
ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ໃນບາງກລະນີ, ນັກກວດສອບໄດື້ພ ົບ ວູ່ າ ສ າລັບ ຜ ຄ
ື້ ແມູ່ ນມີຄວາມຫນັກແຫນື້ນພ ທີູ່ຈະຖູ່ າຍ
ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ການອື້າງອີງ ພມສາດທີູ່ມີຢູ່ ໃນສັນ ຍາລັກນັນ

ື້ ູ່ ບ
ີ ູ່ ຖືກຕື້ອງກູ່ ຽວກັບແຫູ່ ງທີູ່ມາຂອງສິນຄື້າ, ນັກກວດສອບອາດຈະ ຄັດຄື້ານ ຫ ື
ທອດຄວາມຮັບຮທ
ື້ ອ
ື້ ງຂ ຍືູ່ນເອກະສານຢັ ື້ງຢື ນ ຄັດ ຕິດ ມາພື້ອ ມຄ າຮື້ອງຂຈົດທະບຽນ. ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນວູ່ າ,
ສະເໜີໃຫື້ຜ ຮ
ື້ ານົດ ຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ລະບຸ ຢູ່ າງຈະແຈ ງື້ ວູ່ າ "ກາເຟ
ນັກກວດສອບອາດຈະລະບຸ ວູ່ າການໃຫື້ຂ ກ
ແລະຜະລິດຕະພັນກາເຟ" ແມູ່ ນມາຈາກປະເທດບຣາຊິນ.
ື ນາໃຊື້ໃນການຄື້າໃນຮບແບບທີູ່
ຖື້າຫາກຫລັງຈາກການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ໄດື້ຖກ
ື້
ື້ ົມ ໃຊື້ເ ຂົາໃຈຜິ
ົ ໝາຍທີູ່ມີຜ ົນ ບັງ ຄັບ ໃຊື້,
ຫອກລວງຫເື ຮັດ ໃຫື້ຜ ຊ
ດ , ການກະທ າອືູ່ນໆພາຍໃຕື້ກດ
ື ານຫື້າມນາໃຊື້ເຄືູ່ອງ ໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ.
ລວມເຖິງທັງການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນຫກ

ື້
ກລະນີຂ ອງການຫ ອກລວງຈະເກີດ ຂືນໄດື້
, ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ຖື້າຫາກການຍືູ່ນຄ າຮື້ອ ງຂ ຈົດ
ື ຍືູ່ນສາລັບຜະລິດຕະພັນກາເຟທີູ່ຜະລິດ ດື້ວຍ
ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ“ KALINGA GOLD” ໄດື້ຖກ
ີ ນກ
ົ ື້ າເນີດ ມາຈາກເຂດຜະລິດ ກາເຟແບບອິນ ຊີທູ່ ເມື
ີ ອງ ກາລິງກາ, ທາງພາກເໜືອ
ກາເຟທີູ່ບູ່ ໄດື້ມຕ
ຂອງປະເທດຟີ ລ ິບ ປິ ນ .113 ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຈະເປັ ນ ການຫ ອກລວງຢູ່ າງຫ ີກ ລື້ຽ ງບູ່ ໄດື້ ຖື້າຖືກ
ື້ ນ
ົ ທົູ່ວໄປທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນປະເທດຟີ ລບ
ິ ປິ ນ ຄາດວູ່າຈະ
ນາໄປໃຊື້ສາລັບສິນຄື້າທີູ່ບູ່ ກົງກັບສິນຄື້າທີູ່ຜຄ
ື້
ເປັນເລືູ່ອງປົ ກກະຕິ ໃນການນາໃຊື້ຜະລິດຕະພັນກາເຟທີູ່ມີເຄືູ່ອງໝາຍນັນ.
113

ິ ປິນ.
ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

151

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ, ເຄືູ່ອງໝາຍ “SWISSTIME” ຄວນຖືວູ່າເປັ ນການຫລອກລວງ ຖື້າຫາກ

ັ ໂມງ ຫ ື ໂມງທີູ່ບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບປະເທດສະວິດ114, ຜຄ
ື້ ນ
ົ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າແບບນີ ື້
ນາໄປໃຊື້ກບ
ຈະຄິດວູ່າອົງປະກອບທາງພມສາດທີູ່ເປັ ນຄາວູ່າ “ປະເທດສະວິດ” ທີູ່ສະແດງເຖິງການພົວພັນ ທີູ່ແທື້
ື້ ແລະຈະຖືກຫລອກລວງຖື້າບູ່ ມີການເຊືູ່ອມຕູ່ ດັູ່ງກູ່ າວ.
ຈິງກັບປະເທດນັນ

ື້ ເພືູ່ອເຕືອ ນ ຫ ື ກູ່ າວເຖິງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດທີູ່ເປັ ນໄປ
ສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນພຽງ ການກະຕຸ ນ
ື ານຄາດເດົາ ຂອງສິນ ຄື້າ ບູ່ ຄວນເຮັດ ໃຫື້ເ ກີດ ການຄັດ ຄື້າ ນຕູ່ ການຫ ອກລວງ ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ
ໄດື້ຫ ກ
ເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັ ບ ໃສູ່ ເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງຖື ຫ ື ອ າຫານພິ ເ ສດທີູ່ ມີ ຊູ່ ື ຕູ່ າງປະເທດ ເຊັູ່ ນ 'TOSHIRO',
ື້
'ANNUNZIATA' ຫ ື 'BORIS - ບູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັ ນ ການຫອກລວງຫເື ຂົາໃຈຜິ
ດ ພຽງແຕູ່ ຍື້ອ ນ
ື້
ົ ນອາດຈະເຮັ
ວູ່າຊືູ່ເຫູ່ ານັ
ດ ໃຫື້ມ ີກ ານເຊືູ່ອມຕູ່ ກັບ ປະເທດຕູ່ າງໆເຊັູ່ນ, ຍີູ່ປຸູ່ ນ, ອີຕາລີ ຫ ື ຣັດ ເຊຍ,
ຕາມລາດັບ.115
ີ ນ,
ກູ່ ຽວກັບສັນຍາລັກທີູ່ ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່ າງ ຫ ື ແບບປະສົມ ທີູ່ສະແດງເຖິງອະນຸສາວະລີທູ່ ເປັ
ູ່
ູ່
ື້
ູ່
ື ະຖານທີຕັງພ ມສັນ ຖານທີຮ ຈ
ື້ ກ
ັ ກັນດີ, ສັນຍາລັກດັງກູ່ າວອາດຈະເປັ ນ ການ
ໂຄງສື້າງ, ອາຄານຫສ
ື້ ບຄວາມປະທັບໃຈແລະຄວາມຮັບຮຂ
ື າງສູ່ວນໂດຍຂືນກັ
ື້ ອງຜບ
ື້ ລິໂພກໂດຍ
ຫອກລວງທັງໝົດ ຫບ

ສະເລູ່ ຍຂອງສິນ ຄື້າ ຫ ືການບ ລິການທີູ່ນ າໃຊື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຖື້າເຄືູ່ອງໝາຍມີຮ ບພາບທີູ່ໝາຍ
ເຖິງປະເທດໃດໜູ່ ງ, ເຂດແຄວື້ນ ຫ ື ສະຖານທີູ່ໃດໜູ່ ງ ທີູ່ເປັ ນແຫູ່ ງກາເນີດທາງພມສາດທີູ່ສາມາດ
ື້ ານົດໄດື້ສະແດງໃຫື້ເຫັນຢູ່າງຈະແຈ ື້ງວູ່າສິນຄື້າມີແຫູ່ ງ
ເຊືູ່ອຖືໄດື້ ສາລັບສິນຄື້າທີູ່ໄດື້ລະບຸ , ແລະ ຂກ
ທີູ່ມາທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນ, ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັ ນການຫອກລວງ.

ື້ ເ ອກະສານອື້າງອີງ ທີູ່ຈະແຈ ງື້ ກູ່ ຽວກັບ ສະຖານທີູ່ທາງພ ມ
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ,ເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ ໄປນີມີ
ສາດກູ່ ແມູ່ ນເມືອງປາຣີ, ປະເທດຝຣັູ່ງເສດ (ເອີຣົບ). ຖື້າຫາກການການົດ ທີູ່ສະເພາະສິນ ຄື້າສ າລັບ
ື້ າກັດເພືູ່ອໃຫື້ກ ວມເອົາພຽງແຕູ່ "ນາຫອມ,
ື້
ື້ ນຫອມລະເຫີຍ ທີູ່ແລະ
ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວນັນຈ
ນາມັ
ົ ື້ າເນີດ ຈາກທະວີບ ອາຊີ" , ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວອາດຈະຖື ກ
ຜະລິດ ຕະພັນ ເຄືູ່ອງສ າອາງທີູ່ມີຕ ນກ
ຄັດຄື້ານຍື້ອ ນການຫ ອກລວງ. ສາທາລະນະຊົນ ຈະຖືກຫລອກລວງເພາະວູ່ າມັນ ຈະມີຄ ວາມຂັດ
ື້ ນທີູ່ສືູ່ອອກມາໂດຍເຄືູ່ອງໝາຍ (ໝາຍຄວາມວູ່າ ແຫູ່ ລງທີູ່ມາຂອງສິນ ຄື້ານັນ
ື້
ແຍື້ງກັນລະຫວູ່າງຂມ
ື້ າເນີດຂອງສິນຄື້າ (ເຊັູ່ນວູ່າ ອາຊີ ທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ໃນຄາຮື້ອງ).
ແມູ່ ນເມືອງປາຣີ) ແລະສະຖານທີູ່ຕົນກ

114
115

ິ ປິນ.
ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 8, ຂ ື້ 3
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ິ ປິ ນ]
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

ື້
ູ່ ຈະແຈ ື້ງກູ່ ຽວກັບສະຖານທີູ່ທາງພມສາດ
ົ ຊີບອກທີ
ເຊັູ່ນດຽວກັນເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ມີຕວ
ື້ ູ່ ຄື: ກຸ ງໂຣມໃນປະເທດອີຕາລີ (ເອີຣົບ). ຖື້າການການົດສິນຄື້າສາລັບເຄືູ່ອງ ໝາຍ
ຂອງມັນ ນັນກ

ດັູ່ງກູ່ າວກວມເອົາສະເພາະແຕູ່ “ກາເຟແລະກາເຟທີູ່ຜະລິດຢູ່ ໃນປະເທດໂກລົມເບຍ”, ການຄັດຄື້ານ
ື້
ື້
ູ່ ຫອກລວງໃນຂອບເຂດທີູ່ວູ່ າ ປະເທດອີຕ າລີນ ນເປັ
ັ ື້
ຄວນຖືກຍົກຂນມາໂດຍອີ
ງໃສູ່ ພືນຖານທີ
ນ ທີູ່
ື້
ື້ ກ
ັ ກັນ ດີວູ່ າເປັ ນ ສະຖານທີູ່ຂອງຮື້ານຂົວກາເຟແລະຜະລິ
ຮຈ
ດ ຕະພັນ ກາເຟ, ແລະການອື້າງອີງ ເຖິງ
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ື້ ລິໂພກກາເຟ.
ກຸ ງໂຣມທີແມູ່ ນຈຸດເລີມຕົນທີແທື້ຈງິ ທີເປັ ນໄປໄດື້ໃນໃຈຂອງຜບ

ິ ປິນ]
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

ື້
ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ອຸ ປະກອນດັູ່ງຕູ່ ໄປນີສາມາດຖື
ໄດື້ວູ່ າເປັ ນ ການຫລອກລວງທາງ

ັ ສິນຄື້າທີູ່ບູ່ ໄດື້ມາຈາກບັນດາປະເທດທີູ່ມີລາຍຊືູ່ຕິດຢູ່ ໃນປື້າຍ:116
ດື້ານພມສາດໃນເມືູ່ອນາໄປໃຊື້ກບ

116

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ໃຊື້ສາລັບອຸ ປະກອນຂະຫນາດນ ື້ອຍ, ໂທລະພາບ, ໂທລະສັບມືຖື - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2012-28009.

ໃບຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2008-20839

ື້ ຖືກປະຕິເ ສດສ າລັບ ການຈົດ ທະບຽນ
ໃນປະເທດອິນ ໂດເນເຊຍ, ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີໄດື້
ື້
ື້ ນໃໝູ່ ໂດຍບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ
ຍື້ອນວູ່າພວກເຂົາໄດື້ສາື້ ງຂນມາໂດຍການໄປເອົ
າຊືູ່ຂອງຕູ່ າງປະເທດມາໃຊື້ຊາຄື
ການອະນຸຍາດທີູ່ຈາເປັ ນ:117

ໃຊື້ສາລັບສິນຄື້າໃນຫມວດ 25 ຂອງການຈັດຫມວດສິນຄື້າແບບນິສ ໌

TURKEY

ໃຊື້ສາລັບສິນຄື້າໃນຫມວດ 29 ຂອງການຈັດຫມວດສິນຄື້າແບບນິສ ໌

3.3

ສັນຍາລັກທີູ່ມີການອື້າງອີງທີູ່ຫອກລວງຕູ່ ການຮັບຮອງຢູ່າງເປັ ນທາງການ

ສັນຍາລັກຄວນຈະຖືກປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ ຖື້າຫາກມັນມີການບົູ່ງຊີ ື້
ື້ ໄດື້ຮບ
ົ ສະທື້ອນຢູ່າງຈະແຈ ື້ງ ວູ່າສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການນັນ
ັ
ທີູ່ສະແດງອອກໄດື້ຢູ່າງຈະແຈ ື້ງ ຫ ື ມີຜນ
ື້
ອະນຸຍ າດຢູ່ າງເປັ ນ ທາງການ ຫ ື ການຮັບ ຮອງຈາກອົງ ການຈັດ ຕັງມະຫາຊົ
ນ , ອົງການທີູ່ເປັ ນ ທາງ

117

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ.118
ການ ຫ ື ອົງການຈັດຕັງນິ
ື້ ຫ ື ມີລກ
ັ ສະນະຂອງການ
ສັນຍາລັກທີູ່ໄດື້ກູ່າວອື້າງອີງເຖິງສະຖາບັນທີູ່ມີ ນາມສົມ ມຸ ດ ຂນ
ຮັບຮອງຢູ່າງເປັ ນທາງການໂດຍການອື້າງອີງທົູ່ວໄປ, ໂດຍສະຖານະພາບ ຫ ື ລັດນັນື້ ຈະບູ່ ມີເຫດຜົນ
ພຽງພທີູ່ຈະຖືວູ່າສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວເປັ ນການຫລອກລວງ.
ຍົ ກ ຕົ ວ ຢູ່ າ ງ , ສັ ນ ຍ າ ລັ ກ ທີູ່ ມີ ຄ າ ວູ່ າ ‘AUTHORITY CHECK’, ‘EXPORT
ື້ ູ່ ໄດື້ໝ າຍເຖິງ ອົງ ການຫ ືສ ະ
QUALITY’119 ຫ ື ‘INTERNATIONAL STANDARD’ ນັນບ
ຖາບັນໃດໜູ່ ງໂດຍສະເພາະ ແລະກູ່ ບູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັ ນການຫລອກລວງ.
ໃນທາງກົງ ກັນ ຂື້າ ມ, ປື້ າ ຍຊືູ່ວູ່ າ 'HALAL APPROVED', 'ISO CERTIFIED' ຫ ື
ື້ ຫ ື
ົ ທະບຽນ ຖື້າຫາກອົງການທີູ່ມີຊູ່ ຢ
ື ູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍເຫູ່ ານັ
ົ ນ
'BSI - CHECK' ບູ່ ຄວນໃຫື້ໄດື້ຈດ
ື້ ບູ່ ໄດື້ມດ
ື້ ູ່ ມີ
ີ ອານາດໃນການອອກໃບອະນຸຍາດທາງການຕະຫາດນັນ
ີ ວ
ື້ ຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພື້ອມ
ຜທ
ື້ າມໃນການຈົດທະບຽນຂອງບຸ ກຄົນທີສ າມທີູ່ມີຄ າ
ຢູ່າງຈະແຈ ື້ງ. ໃນກລະນີທູ່ ີ ກົດໝາຍການົດຂ ຫື້
ື້ ູ່ ງກູ່ າວ, ນັກກວດສອບອາດຈະບູ່ ອະນຸຍາດໃຫື້ຈດ
ື ວ
ົ ຫຍດັ
ົ ທະບຽນໄດື້ ເຖິງແມູ່ ນວູ່າຜ ຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂ
ສັບຫຕ
ື້ ູ່ ຕາມ.
ັ ຄວາມເຫັນດີຈາກອົງກອນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງນັນກ
ຈະໄດື້ຮບ

ຢູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ, ກ ລະນີ ກ ານປະຕິເ ສດທີູ່ ຄື້າ ຍຄື ກ ັນ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ ມີ ຄ າວູ່ າ
"HALAL" ແລະ "BUATAN MALAYSIA".120
ຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ສັນ ຍາລັກ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ບູ່ ໄດື້ຮ ັບ ການຍອມຮັບ ຍື້ອ ນວູ່ າເປັ ນ ການ
ັ ຕາມມາດຕະຖານ:121
ຫລອກລວງໂດຍອື້າງເຖິງການປະຕິບດ
•

118

“ເຕັກໂນໂລຢີ ຍູ່ ປຸູ່ີ ນ"

ສາລັບຕົວຢູ່າງ, ໃຫື້ເບິູ່ງ ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(2).ຊີ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 23.3, 4 ແລະ 5, ຄາຕັດສິນໃຈ

753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 41; ເອັສຈີ ທີເອັມອາຣ໌ ອາຣ໌. 12 ແລະ 13; ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(6); ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 73.4.
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 8, ຂ ື້ 4.
ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ, ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
119

ິ ປິນ.
ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

120

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ

121

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ
.

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

“ມາດຕະຖານເຢຍລະມັນ"

ື້ ຖກ
ື ປະຕິເສດສາລັບການຈົດທະບຽນຍື້ອນການອື້າງອີງ
ໃນປະເທດໄທເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີໄດື້

ທີູ່ເປັນການຫລອກລວງເຖິງການຮັບຮອງຢູ່າງເປັ ນທາງການ:122

ໃຊື້ສາລັບຄາແນະນາທາງທຸລະກິດ, ຄາແນະນາດື້ານການບລິຫານ ບລິການສືູ່ສານ ຝກອົບຮົມ, ຝກອົບຮົມບຸ ກຄະລາກອນໃນການ

ື້ ຄອງທຸລະກິດ.
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະການຄຸ ມ

ື ວມມີຄາສັບປະໂຫຍກທີູ່ວູ່າ 'ORGANIC
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບດື້ວຍຫລ

ື້
ູ່ າຜະລິດຕະພັນໄດື້ຖກ
ື ກວດກາວູ່າ ໄດື້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ
CERTIFIED'123, ເພືູ່ອຊີບອກວ
ື້ າທີູ່ທີູ່ມີຄວາມອານາດ ຈານວນໜູ່ ງ. ໃນກລະນີທູ່ ບ
ີ ູ່ ແມູ່ ນ
ການຜະລິດແບບປອດສານພິດໂດຍເຈົາໜື້
ື້ ສາລັບ ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານ
ແນວນີ,ື້ ນັກກວດສອບຄວນຄັດ ຄື້ານການຈົດ ທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ບລິການໃດໜູ່ ງ.

ຖື້າຫາກສັນຍາລັກທີູ່ນາໄປຍືູ່ນສາລັບການຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ປະກອບມີ ຫ ື
ື້ ຄອງໂດຍບຸ ກຄົນ ທີສ າມ (ທີູ່
ຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ຈົດ ທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ທີູ່ໄດື້ຮ ັບ ການຄຸ ມ
ື້ ນ, ເຄືູ່ອງໝາຍສະແດງການຄວບ
ເປັນຂອງສາທາລະນະຫເື ອກະຊົນ) ເປັນເຄືູ່ອງ ໝາຍຮັບຮອງຢັງຢື
ື້ ດ ອືູ່ນໆ, ນັກກວດສອບຄວນສົູ່ງຄ າຄັດ ຄື້ານໃຫື້ເ ປັ ນ
ຄຸ ມຄຸ ນ ນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ຫ ື ຕົວຊີວັ
ທາງການ ຫເື ມືູ່ອມີການຄັດຄື້ານ.

ົ ,ື້ ບົດທີ 2 ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງ
ກູ່ ຽວກັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງພາກ 2 ຂອງຄູ່ ມື (Guidelines) ເຫູ່ ານີ
ົ ທະບຽນໃນເມືູ່ອກູ່ ອນ ແລະ ບົດທີ 4 ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຈດ
ົ ທະບຽນກູ່ ອນ
ໝາຍທີູ່ໄດື້ຈດ
ໜື້ານີ.ື້

122

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.

123

ິ ປິນ
ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

4. ສັນຍາລັກຂອງລັດ ແລະ ສັນຍາລັກທາງການ, ເຄືູ່ອງໝາຍອົງກອນ ແລະເຄືູ່ອງໝາຍ
ອືູ່ນໆ

ັ ຍາປາຣີ
ສັນຍາລັກພາຍໃຕື້ມາດຕາ 6ter ຂອງສົນທິສນ

4.1

ສັນ ຍາລັ ກ ທີູ່ ມີ ສ ັ ນ ຍາລັ ກ , ເຄືູ່ອງໝາຍອົ ງ ກອນ ແລະສັ ນ ຍາລັ ກ ອືູ່ ນໆຂອງລັ ດ ຫ ື ອົ ງ
ື້
ື້ ບູ່ ສາມາດຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໄດື້ ເວັນເສຍ
ື້
ູ່ າງລັດ ຖະບານນັນ
ການຈັດຕັງລະຫວ
ື້ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງໄດື້ອະນຸຍາດໃຫື້ຈດ
ື້ ອ
ື້ ງຂຈະຍືູ່ນຫກ
ັ ຖານທີູ່ລັດແລະອົງການຈັດຕັງທີ
ົ ທະບຽນ
ແຕູ່ ວູ່າ ຜຮ
ື້ ູ່ ໄດື້ກູ່າວເຖິງ:124
ດັູ່ງກູ່ າວໄດື້. ໂດຍສະເພາະແລື້ວ, ກູ່ ແມູ່ ນສັນຍາລັກທາງການດັູ່ງຕູ່ ໄປນີທີ
•

ເຄືູ່ອງໝາຍຊາດຂອງບັນດາປະເທດ,

•

ທຸງປະຈາຊາດ,
ເຄືູ່ອງໝາຍອົງກອນຂອງບັນດາລັດອືູ່ນໆ,

•
•
•
•
•
•
•

ສັ ນ ຍາລັ ກ ແລະສັ ນ ຍາລັ ກ ທີູ່ ເປັ ນທາງການທີູ່ ຊີ ື້ບອກເຖິ ງ ການຄວບຄຸ ມແລະ ການ
ື້
ັ ຮອງໂດຍປະເທດນັນໆ,
ຮັບປະກັນ ເຊິູ່ງໄດື້ຮບ
ື້
ື້
ບັນດາຊືູ່ແລະຕົວຫຍຂອງບັ
ນດາອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນລະຫວູ່າງລັດຖະບານ,
ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນລະຫວູ່າງລັດຖະບານ,
ື້
ທຸງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນລະຫວູ່າງລັດຖະບານ,
ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນລະຫວູ່າງລັດຖະບານ,
ການລຽນແບບເຄືູ່ອງໝາຍສັນຍາລັກຕູ່ າງໆ.

ື້ ານົດ ຂອງມາດຕາ 6ter ຂອງສົນທິສ ັນ ຍາ
ເຫດຜົນສາລັບ ການປະຕິເ ສດນີ ື້ ກູ່ ແມູ່ ນອີງໃສູ່ ຂ ກ
ື້
ີ ສາື້ ງລະບຽບການຂັນຕອນ
ປາຣີທູ່ ໄດື້
ສາລັບການສືູ່ສານທີູ່ຕິດຕູ່ ກັນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍແລະສັນ ຍາລັກ
ື້
ູ່ າງລັດຖະບານ.
ຂອງລັດ, ແລະຂອງຊືູ່ແລະເຄືູ່ອງໝາຍຂອງອົງການຈັດຕັງລະຫວ
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ື້ ານົດໃນບີເອັນ ທີເອັມເອ,ເອັສ. 7(1)(ເອ) ແລະ (ບີ), 55 ແລະ 56, ເຄືອງໝາຍຊາດແລະຊືູ່ (ສະບັບທີ 94) ເອັສ.
ເບິູ່ງເບິູ່ງຂກ

3(ຊີ), ຕາຕະລາງ ພາກ I; ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ດີ); ໄອດີ ທີເອັມເອ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(2).ບີ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອ
ອາຣ໌ທ.ີ 23.5 ແລະ 6; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 15(ບີ), ທີເອັມອາຣ໌, ອາຣ໌. 13, 14 ແລະ 15, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຂ ື້ 5.37; ເອັມເອັມ
ທີເອັມເອລ ເອັສ. 13.ເອັຟ) ແລະ ຈີ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 123.1(ບີ), ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 102.ບີ); ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ.
7(11), (12) ແລະ (13), 56 ແລະ 57, ທີເອັມອາຣ໌ ອາຣ໌. 11, 12 ແລະ 13, ແລະ ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 11 ເລືູ່ອງ "ເຫດຜົນອືູ່ນສາລັບ
ການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ”,ຫນາື້ 9,10 ແລະ 11; ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ, ເອັສ. 8(1), (2), (6) ແລະ (7); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີ
ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ບີ,
ເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 73.1, 2 ແລະ 4. ນອກຈາກນັນ
ຫມວດ 4, ບົດ 9
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະ ເຄືູ່ອງໝາຍອົງກອນຕູ່ າງໆທີູ່ສືູ່ສານຜູ່ານຂັນຕອນຂອງມາດຕາ
6ter ນັນ
ື້ ນ 6ter ທີູ່ສາມາດເຂົາເບິ
ື້ ູ່ ງໄດື້ຜູ່ ານທາງອິນເຕີເນັດ ໄດື້ໃ ນເວບໄຊທ໌
ສາມາດຫາເບີູ່ງໄດື້ໃ ນຖານຂ ມ
ຂອງ WIPO.125

ື້ ຄອງເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະເຄືູ່ອງ
ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງຊາດຈາເປັ ນຕື້ອງໃຫື້ການຄຸ ມ
ັ ອະນຸຍາດໃຫື້ຈດ
ົ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍຫເື ປັ ນ ສູ່ ວນ
ໝາຍສັນຍາລັກຕູ່ າງໆທີູ່ສືູ່ສານໂດຍບູ່ ໄດື້ຮບ

ື້
ໜູ່ ງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ. (ຍົກເວັນເສຍແຕູ່
ວູ່ າ ພວກເຂົາ ໄດື້ແ ຈ ງື້ ການປະຕິເ ສດໃນລັກ ສະນະທີູ່ໄດື້
ື້ ບູ່ ຈາເປັ ນ ຕື້ອງສືູ່ສານເພືູ່ອຮັບ ຜົນ ປະໂຫຍດຈາກການປົ ກ ປື້ອ ງ
ການົດໄວື້ແລື້ວ) ທຸ ງປະຈາຊາດນັນ
ນີ.ື້

ື້ ການຈົດ ທະບຽນຈະຖືກ ປະຕິເ ສດໃນ
ໃນກລະນີທູ່ ີມີກ ານໃຊື້ເ ຫດຜົນ ມາປະຕິເ ສດນັນ,
ສູ່ວນທີູ່ມີຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ບັນດາຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການທັງໝົດທີູ່ຢູ່ ໃນຄາຮື້ອງ. ເຖິງ

ຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ສາລັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ໃ ນການຄວບຄຸ ມຫ ໃື ບຮັບ ປະກັນ ຢູ່ າງເປັ ນ ທາງການນັນື້ ,
ການປະຕິເສດໂດຍນັກກວດສອບອາດຈະຖືກຈາກັດຕູ່ ສິນຄື້າແລະການບລິການເຊິູ່ງສັນຍາລັກຂອງ
ື ານຮັບປະກັນ ຢູ່ າງເປັ ນ ທາງການທີູ່ໄດື້ກູ່າວໄວື້ນນໄດື້
ັ ື້
ັ ູ່ ໄດື້ລ ະບຸ
ການຄວບຄຸ ມຫ ກ
ຖືກນ າໄປໃຊື້ດູ່ ງທີ
ໄວື້ໃນລາຍການສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ມີການສືູ່ສານກັບສັນຍາລັກ.

ສິູ່ງທີູ່ຈະໃຫື້ເ ບິູ່ງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນຕົວ ຢູ່ າງຂອງສັນ ຍາລັກຕູ່ າງໆທີູ່ໄດື້ມ ີກ ານສືູ່ສານພາຍໃຕື້
ີ ູ່ ສາມາດຈົດ ທະບຽນເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍຫ ືສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງເຄືູ່ອງ
ມາດຕາ 6 ຂອງສົນ ທິສ ັນ ຍາປາຣີ ທູ່ ບ
ູ່ ນຫ ກ
ື້
ື້
ື້
ື້ ອ
ື້ ງຂ ນັນຈະຍື
ັ ຖານຢັ ື້ງຢື ນ ວູ່ າອົງ ການຈັດ ຕັງແຫູ່
ໝາຍໄດື້ ຍົກເວັນເສຍແຕູ່
ວູ່ າ ຜຮ
ງຊາດທີູ່ມີ
ື້ ໄດື້ໃ ຫື້ອ ະນຸ ຍ າດສ າລັບ ການຈົດ ທະບຽນ
ອ ານາດ ຫ ື ອົງ ການຈັດ ຕ໊ ງ ລະຫວູ່ າງລັດ ຖະບານນັນ
ດັູ່ງກູ່ າວ:
•

125

ເຄືູ່ອງໝາຍຊາດຂອງບັນດາປະເທດ

ເບິູ່ງເວບໄຊທ໌ຂອງ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ທີູ່: http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

126

•

ທຸງປະຈາຊາດ

•

ເຄືູ່ອງໝາຍອົງກອນຂອງບັນດາລັດອືູ່ນໆ126

ື້
ື້
ື້ ງຊາດ" ທີູ່ໄດື້ຖືກຮັບຮອງໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ
ເຄືູ່ອງໝາຍປະເທດນັນລວມມີ
"ຍີູ່ຫຂອງປະເທດ"
ແລະ "ຍີູ່ຫແຫູ່

ສະຫະພາບປາຣີໃຫື້ເປັນສັນຍາລັກຂອງຊາດ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

ື້
ສັນຍາລັກແລະສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນທາງການທີູ່ຊີບອກເຖິ
ງການຄວບຄຸ ມແລະການຮັບປະກັນ
127
ູ່
ື້
ັ ຮອງໂດຍປະເທດນັນໆ
ເຊິງໄດື້ຮບ

ື້
ື້
ີ ຂອງປະເທດ"
ປື້າຍແລະສັນຍາລັກທີູ່ເປັນທາງການທີູ່ຊີບອກເຖິ
ງການຄວບຄຸ ມແລະການຮັບປະກັນ ເຊິູ່ງລວມມີຍູ່ ຫ
ແລະ "ຍີູ່ຫ ື້
ູ່
ູ່
ື້
ື ງົ ການລັດແຫູ່ ງຊາດໄດື້ຮບ
ັ ຮອງເອົາຢູ່າງເປັນທາງການເພືອຊີບອກເຖິງການຄວບຄຸ ມແລະການຮັບປະກັນ
ແຫູ່ ງຊາດ" ທີປະເທດຫອ
127

ສາລັບຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການສະເພາະໃດໜູ່ ງ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້
ບັນດາຊືູ່ແລະຕົວຫຍຂອງບັ
ນດາອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນລະຫວູ່າງລັດຖະບານ

•

ື້
ອົງການຈັດຕັງສະຫະປະຊາຊາດ
ອົງການອາຫານແລະກະສິກາໂລກ
ອົງການອະນາໄມໂລກ
ການຮູ່ ວມມືດາື້ ນເສດຖະກິດອາຊີປາຊີຟິກ
UNO
FAO
WHO

•

ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນລະຫວູ່າງລັດຖະບານ

•

ື້
ທຸງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນລະຫວູ່າງລັດຖະບານ

[ອົງການເພືູ່ອການຫື້າມອາວຸ ດເຄມີ]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫູ່ ງອາຊີຕະເວັນອອກສູ່ ຽງໃຕື້ (ອາຊຽນ)]

•

ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນລະຫວູ່າງລັດຖະບານ

•

ການລຽນແບບເຄືູ່ອງໝາຍສັນຍາລັກຕູ່ າງໆ

ນັກກວດສອບຄວນຄັດ ຄື້ານຕູ່ ເຄືູ່ອງໝາຍໃດໜູ່ ງ ທີູ່ມີການລອກລຽນແບບເຄືູ່ອງໝາຍອົງ
ື້
ື້ ຄອງ, ທຸ ງ ຫ ືເ ຄືູ່ອງໝາຍທາງການອືູ່ ນໆ ໂດຍທີູ່ຖື້າ ສັນ ຍາລັ ກ ນັນ
ກອນອືູ່ນໆທີູ່ໄດື້ຮ ັບ ການຄຸ ມ
ີ ານລອກລຽນແບບແທື້. ການປະຕິເສດອາດຈະຕົກ ໄປ
ສາມາດຖືກຮັບ ຮໄື້ ດື້ຢູ່ າງຈະແຈງື້ ວູ່າໄດື້ມກ
ູ່
ູ່
ື້ ດ ຫ ອ
ື້ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງໄດື້ມ ອບອ ານາດ
ື້ ະໝັກ ຍືນຫ ກ
ັ ຖານທີອົງ ການຈັດ ຕັງລັ
ື ງົ ການຈັດ ຕັງທີ
ຖື້າຫາກຜ ສ
ົ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວໄດື້.128
ແລະອະນຸຍາດໃຫື້ຈດ

128

ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 9, ຂ ື້ 2.3
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ມີເຄືູ່ອງໝາຍຂອງຊາດຫກ
ື ານຮຽນແບບຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີທີ
ື້
ົ ນື້ ຄວນຖືກປະຕິເສດການຂຂນທະບຽນເປັ
ເຫູ່ ານັ
ນເຄືູ່ອງໝາຍ:

ິ ປິນ]
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ

[ຕົວຢູ່າງຈາກ, from http://www.tinydeal.com/2014-world-cup-sale-si-1674.html ແລະ
http://flagstamps.blogspot.com/2014/02/misuse-of-indian- national-flag-by.html ຕາມລາດັບ]

ື້ ຖກ
ື ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຢູ່
ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີໄດື້
ັ ກັບທຸ ງຊາດຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດກີນ:ີ
ຫວຽດນາມເນືູ່ອງຈາກມັນຄື້າຍຄືກນ

ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2008-26144
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ າ ທີູ່ຫວຽດນາມໄດື້ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນໃຫື້ກບ
ັ ສັນຍາລັກ ດັູ່ງຕູ່
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ເຈົາໜື້
ໄປນີ ື້ ດື້ວຍເຫດຜົນທີູ່ວູ່າມັນມີທຸງຊາດອົດສະຕາລີ:

ຄາຮື້ອງເລກທີ 4-2014-15126
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]

ເຊັູ່ນດຽວກັນ , ການຈົດ ທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖືກປະກາດວູ່ າບູ່ ຖືກ ຕື້ອ ງ
ໂດຍສານຕັດ ສິນ ໃນປະເທດໂຮນລັງ ເພາະວູ່ າພວກເຂົາ ໄດື້ລ ວມເອົາເຄືູ່ອງໝາຍປະຈ າຊາດຂອງ
ປະເທດສະວິດ.129

[ຮບຈາກ: http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf]

ສັນຍາລັກ ທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍການລຽນແບບທີູ່ເປັ ນ ສີດ າແລະຂາວຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຮ ັບ
ື້ ຄວນໄດື້ຮ ັບ ການປະຕິເ ສດການຈົດ ທະບຽນ ຖື້າ
ື້ ຄອງ, ທຸ ງ ຫ ື ເຄືູ່ອງໝາຍທາງການນັນ
ການຄຸ ມ

ຫາກສາມາດຈົດ ຈາລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍກາສັນ ຍາລັກ, ທຸ ງ ຫ ື ເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ລຽນ
ັ ຂອງທຸ ງຊາດບູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັ ນ ການ
ແບບໄດື້. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ການປູ່ຽນແປງທັງໝົດ ຂອງສີສນ
ື້
ັ ສະນະຮບແບບຕູ່ າງໆ (ເຊູ່ນ ເຄືູ່ອງໝາຍ, ຮບເກາະ
ຮຽນແບບ ຍົກເວັນແຕູ່
ວູ່າ, ຖື້າຫາກວູ່າທຸງມີລກ
ັ ປື້ອງກັນ, ແລະອືູ່ນໆ) ທີູ່ສາມາດຮັບຮໄື້ ດື້ໂດຍບູ່ ຕື້ອງໄປສົນໃຈເລືູ່ອງສີ.
ເຫກ

ື້ ຄຸນລັກສະນະຕູ່ າງໆ (ທີູ່ເປັ ນຮບໄມກ
ື້ າງເຂນ ຫ ື ຮບ
ຕົວຢູ່າງເຊູ່ນວູ່າ, ອຸ ປະກອນດັູ່ງຕູ່ ໄປນີມີ
ັ ທີ ເຖິງວູ່າຈະມີຮບແບບການນາສະເໜີ ຫ ື
ກາກະບາດຂອງປະເທດສະວິດ) ທີູ່ສາມາດຮັບຮໄື້ ດື້ທນ
129

ເບິູ່ງ http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍປະຈາຊາດຂອງປະເທດສະວິດ:
ສີສນ

[ຮບພາບຈາກ:https://www.google.com/search?q=fake+swiss+logos&client=safari&rls=en&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1iPSKxerhAhUStlkKHZV4B9sQ_AU
IDigB&biw=1364&bih=589#imgrc=RismK4Z6Y3eEDM: ແລະ
http://www.crwflags.com/fotw/flags/ch.html ຕາມລາດັບ]

ື້ ນ ໃຫມູ່ ທີູ່ມີຮບແບບທັນ ສະໄໝຂອງອົງປະກອບ
ສັນຍາລັກທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍການເຮັດຊ າຄື
ບາງຢູ່ າງທີູ່ໄດື້ຢື ມ ມາຫ ືໄ ດື້ຮ ັບ ແຮງບັນ ດານໃຈເຄືູ່ອງໝາຍປະຈ າລັດ ບູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັ ນ ການຮຽນ
ິ ານສາ ລັບຈຸດປະສົງເຫູ່ ານີ
ົ .ື້
ແບບໃນແງູ່ ຂອງທາງພິທກ

ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນວູ່າ, ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ເຫັນໄດື້ວູ່າ ມັນບູ່ ໄດື້ຮ ຽນແບບເລີຍ ໃນທັດ ສະນະ
ີ ານຂອງທຸ ງຊາດຂອງສະຫະລັດ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າອຸ ປະກອນດັູ່ງກູ່ າວໄດື້ຮບ
ັ ແຮງບັນດານໃຈ
ທາງພິທກ
ູ່
ຈາກທຸງຊາດດັງກູ່ າວ:

ິ ປິ ນ]
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

4.2

ສັນຍາລັກແລະເຄືູ່ອງໝາຍອືູ່ນໆທີູ່ບູ່ ຖືວູ່າເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ130

ນອກເຫນືອ ໄປຈາກເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະເຄືູ່ອງໝາຍທາງການອືູ່ນໆທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ ດື້ວຍມາດຕາ
ັ ຍາປາຣີນນ,
ັ ື້ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ການຄຸ ມ
ື້ ຄອງໂດຍສົນທິສນ
ັ ຍາສາກົນສະເພາະ ຫ ື
6 ຂອງສົນທິສນ
ື້ ານົດ ລະຫວູ່ າງຊາດ ຈະບູ່ ສາມາດຈົດ ທະບຽນໃຫື້ເ ປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍ ຫ ເື ປັ ນ ບາງ
ໂດຍກົດ ໝາຍຂ ກ
ສູ່ ວນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ ຖື້າ ຫາກບູ່ ໄດື້ຮ ັບ ອະນຸ ຍ າດທີູ່ເໝາະສົມ . ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີເ ຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ຈະຖືກຄັດຄື້ານໂດຍນັກກວດສອບຖື້າຫາກວູ່າການອະນຸຍາດດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ຖືກຍືູ່ນໂດຍ ຫ ື
ດັູ່ງກູ່ າວນັນ
ື້ ອ
ື້ ງຂ.
ໃນນາມຂອງຜຮ
ັ ຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ທີູ່ໄດື້
ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ເຄືູ່ອງໝາຍບູ່ ຄວນໄດື້ຮ ັບອະນຸ ຍາດ ຖື້າມັນຫາກມີສນ
ື້ ຄອງພາຍໃຕື້ສນ
ົ ທິສນ
ັ ຍາ ໄນໂຣບີເພືູ່ອການຄຸ ມ
ື້ ຄອງສັນ ຍາລັກກິລ າໂອລິມປິ ກ ແລະ
ຮັບການຄຸ ມ
ັ ຍາສາລັບການຢຽວຢາຜທ
ື້ ູ່ ໄດື້
ີ ຮບ
ັ ບາດເຈັບໃນກອງທັບໃນສະ ໜາມຮົບ, ເຈນີວາ, ວັນທີ
ສົນທິສນ
22 ສິງຫາ, 1864:

[ສັນຍາລັກກິລາໂອລິມປິ ກ]

[ສະພາກາແດງສາກົນ]

[ສະພາກາແດງສາກົນ]

ື້ ຖກ
ື້ ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີໄດື້
ື ປະຕິເສດໃນການຈົດທະບຽນຢູ່ ປະເທດໄທ:131
ດັູ່ງນັນ,

130

ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 9, ຂ ື້ 3.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ

131

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
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ໃຊື້ສາລັບການບລິການໃນໂຮງໝ, ການບລິການຂອງສຸ ກສາລາ

ໃນກລະນີທູ່ ີກົດ ໝາຍ ຫ ື ສົນທິສ ັນ ຍາເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຂອງປະເທດຕູ່ າງໆທີູ່ໄດື້ເ ກືອ ດ
ື້ ຫ ື ຂອງ
ຫື້າມການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີເຄືູ່ອງໝາຍແລະສັນຍາລັກຂອງຊາດ, ຂອງພາກພືນ
ສາກົນທີູ່ລະບຸ ໄວື້, ເຄືູ່ອງ ໝາຍດັູ່ງກູ່ າວກູ່ ຄວນຈະຖືກປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ.

ື້ ຖກ
ື ປະຕິເສດຢູ່ ໃນປະເທດຫວຽດນາມຍື້ອນການບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸ ຍາດ
ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີໄດື້
ູ່ທີໄດື້ມກ
ູ່
ູ່
ູ່
ີ ານລວມເອົາເຄືອງໝາຍເງ ິນເອີໂຣທີບໄດື້ຮບ
ັ ການອະນຸຍາດໃຫື້ໃສູ່:

ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2012-20098
[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]

4.3

ື້ ວຍບົດບັນຍັດທາງກົດໝາຍ
ື ຍົກເວັນດື້
ສັນຍາລັກທີູ່ໄດື້ຖກ

ື້ າ ມຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວກັບ ການຈົດ
ໃນກ ລະນີ ທູ່ ີ ກົດ ໝາຍໄດື້ກ ານົດ ກູ່ ຽວກັບ ຂ ື້ຈ າກັດ ຫ ືຂ ຫື້
ື້ ນັກ ກວດສອບຄວນບູ່ ໃຫື້ຈ ົດ
ທະບຽນ ສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີຊູ່ ື ຫ ືມ ີອ ົງ ປະກອບອືູ່ນໆສະເພາະນັນ,
ື້ າກັດ ດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນໄດື້ມຄ
ີ ວາມສະເພາະເຈາະຈົງ ຕູ່ າງກັນ ສ າລັບແຕູ່ ລະປະເທດແລະ
ທະບຽນ. ຂຈ
ື້
ື້
ື້
ັ ການປະເມີນຈາກເຈົາໜື້າທີູ່ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາໃນທື້ອງຖິູ່ນນັນໆບົ
ຕື້ອງໄດື້ຮບ
ນພືນຖານ
ຂອງມາດຕະຖານໃນທື້ອງຖູ່ ນຂອງຕົນເອງ.

ື້ ອດຫື້າມດື້ານກົດໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ທີູ່ມີຕູ່ ການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຂເກື
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ແມູ່ ນໄດື້ຖື ກ ກ ານົດ ໄວື້ໃ ນກົດ ໝາຍຂອງບັ ນ ດາ
ທີູ່ມີສູ່ ວນປະກອບບາງຢູ່ າງທີູ່ໄດື້ລ ະບຸ ໄວື້ນ ັນ
ປະເທດຕູ່ າງໆທີູ່ມີລາຍຊືູ່ແລະໄດື້ລະບຸ ໄວື້ຂາື້ ງລຸູ່ ມນີ:ື້
ບຣໄນ ດາຣຸ ສຊາລາມ:132
•

ທຸ ກ ຢູ່ າງທີູ່ເປັ ນ ຕົວ ແທນຂອງກະສັ ດ ສ ລຕູ່ ານ ແລະ Yang Di-Pertuan (ແປຈາກ
ື້ ົ ກຄອງສງສຸ ດ”) ຫສ
ື ະມາຊິກໃດໜູ່ ງໃນຄອບຄົວແຫູ່ ງຣາດຊະວົງ, ຫ ື
ພາສາມາລາຢ: “ຜປ
ີ ນ
ັ ໃດໆ;
ການລຽນແບບທີູ່ເປັ ນສີສສ

•

ື້
ື້ ນ
ົ ເຊືູ່ອວູ່າຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂ ນັນ
ທຸກຄາສັບ, ຕົວອັກສອນ, ຫ ື ອຸ ປະກອນໃດໜູ່ ງ ທີູ່ອາດເຮັດໃຫື້ຜຄ
ັ ພຣະຣາຊອຸ ປະຖາຫ ື ການອະນຸຍາດຈາກບັນດາສະມາຊິກໃດໜູ່ ງໃນຄອບຄົວ
ມີຫໄື ດື້ຮບ
ແຫູ່ ງຣາດຊະວົງ;

•

ສັນຍາລັກເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ າງໆທີູ່ເປັ ນມາດຕະຖານ ລວມທັງປະທັບຕາທີູ່ເປັ ນທາງການ ຂອງ
ກະສັດສລຕູ່ ານ ແລະ Yang Di-Pertuan ແລະພະລາຊີນ ີ Raja Isteri;

•

ເຄືູ່ອງໝາຍປະຈາລັດຂອງປະເທດບຣໄນ ດາຣຸ ສຊາລາມ;

•

ເຄືູ່ອງໝາຍຊາດຂອງບຣໄນ;

•

ື ະທັບຕາຢູ່າງເປັ ນທາງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ;
ເຄືູ່ອງໝາຍຫປ

•

ຫ ຽນກາແບບຕູ່ າງໆແລະເຄືູ່ອງຣາຊະອ ສະຣິ ຍ ະພອນ ທີູ່ໄດື້ຖື ກ ກ ານົດ ໂດຍກົດ ເກນ
ຂອງພຣະອົງ;

•

ື ະທັບຕາທາງການ ຂອງອົງການຕາຫວດອາສະຍາກາສາກົນ. (Interpol);
ເຄືູ່ອງໝາຍ ຫປ

•

ສັນ ຍາລັກ ເຄືູ່ອງໝາຍ, ເຄືູ່ອງໝາຍຮ ບແບບຕູ່ າງໆ ຫ ື ທຸ ງ ປະຈ າ ຂອງອົງ ການຈັດ ຕັງື້
ບລິຫານຂອງບຣໄນ ດາຣຸ ສຊາລາມ;

132

ີ ູ່
ທີເອັມເອ ເອັສ. 7(1)(ຊີ) ແລະ (ດີ), ແລະ ບົດ 94 - ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍແລະຊືູ່ (ການປື້ອງກັນການນາໃຊື້ທູ່ ບ

ຖືກຕື້ອງ) ປີ 1967.

168
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

•

ຊືູ່ຂອງກະສັດສລຕູ່ ານ ແລະ Yang Di-Pertuan;

•

ຊືູ່ຂອງພະລາຊີນ ີ Raja Isteri.

•

ຊືູ່ ICPO - ອິນເຕີໂປລ ຫ ື ອົງການຕາຫວດອາສະຍາກາສາກົນ (Interpol).

ມາເລເຊຍ:133
•

ື້ ະຈ າຊາດຂອງມາເລເຊຍ) ແລະການສະແດງ
ຄ າວູ່ າ "Bunga Raya" (ຊືູ່ດອກໄມ ປ
ອອກໃນຮບແບບຂອງດອກHibiscus ຫ ື ການລຽນແບບສີຕູ່າງໆ;

•

ການ ນ າ ສ ະ ເ ໜີ ຫ ື ຄ າເ ວົ ື້າ ທີູ່ ໄ ປ ອື້າ ງ ເ ຖິ ງ Seri Paduka Baginda Yang diື້ ົກຄອງລັດ ຫ ື ການລຽນແບບສີຕູ່າງໆ;
Pertuan Agong, ຜປ

•

ຮ ບພາບທີູ່ ເປັ ນການນ າສະເໜີ ພະລາດຊະວັ ງ ຫ ື ອາຄານສິູ່ ງປຸ ກສື້າ ງທີູ່ ເປັ ນຂອງ
ື ດ
ັ ຖະບານອືູ່ນໆຫກ
ື ານລຽນແບບສີຕູ່າງໆ;
ລັດຖະບານກາງ ຫ ື ລັດຖະບານແຫູ່ ງລັດ ຫລ

•

ື້ ູ່ ອື້າງເຖິງອາວຸ ດຂອງກະສັດ, ເຄືູ່ອງປະທັບ
ການນາສະເໜີ ໃດໆຂອງຄາຂວັນ ຫ ື ຄາເວົາທີ
ັ ເກືອບຄື້າຍຄືກນ
ັ ກັບ
ຕູ່ າງໆ ປະຈາຕະກນ ຫ ື ປື້າຍ ຫ ື ປື້າຍຈາລກແບບຕູ່ າງໆເພືູ່ອໃຫື້ມນ
ື້
ທຸກຢູ່າງທີູ່ອາດຈະເຮັດໃຫື້ເປັ ນທີູ່ເຂົາໃຈຜິ
ດໄດື້;

•

ື້
ື າເວົາໂດຍໄປອື້
ການນາສະເໜີໃດໆຂອງຄາຂວັນຫຄ
າງອີງໃສູ່ມົງກຸ ດລາຊະວົງ ຫ ື ພະລາດ
ື ອງພະລາດຊະວັງ, ຫທ
ື ຸງປະຈາຊາດ;
ຊະວັງຫຂ

•

ື້ ູ່ ກູ່ າວເຖິງ, ສັນຍາລັກ, ເຄືູ່ອງໝາຍ, ປື້າຍ ຫ ື ທຸງ
ການນາສະເໜີ ຂອງຄາຂວັນ ຫ ື ຄາເວົາທີ
ທະຫານປະຈາກອງ ຂອງກອງທັບມາເລເຊຍ, ກອງທັບເຮືອມາເລເຊຍ, ກອງທັບອາກາດ
ື ຸ ປະກອນຕູ່ າງໆທີູ່ໄປຄື້າຍຄືກນ
ັ ກັບ ທຸ ກ
ຂອງມາເລເຊຍແລະຂອງ ຕາຫວດມາເລເຊຍ, ຫອ
ື້ ທີູ່ໄປມີລກ
ື້
ັ ສະນະທູ່ າທາງອັນຈະພາໃຫື້ເກີດ ຄວາມເຂົາໃຈ
ຢູ່າງທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງນັນ
ຜິດພາດກັບພວກມັນ.

133

ທີເອັມອາຣ໌ ອາຣ໌. 13(1)(ບີ), (ຊີ) ແລະ (ດີ), ແລະ 14.

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສິງກະໂປ:134
•

ການສະແດງອອກຂອງການເປັ ນ ຕົວ ແທນຂອງຂອງປະທານາທິບ ດີຫ ືກ ານລອກລຽນ
ແບບຂອງສີໃດໆ;

•

ການສະແດງອອກຂອງການເປັ ນຕົ ວ ແທນຂອງສັ ນ ຍາລັ ກ ຫ ືເ ຄືູ່ ອງໝາຍຊາດຂອງ
ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ, ປື້າຍຂອງປະທານາທິບດີ, ຂອງກອງທັບ ສິງກະໂປ, ຫເື ຄືູ່ອງ

ື ຸ ປະກອນຕູ່ າງໆທີູ່ໄປຄື້າຍຄືກນ
ັ ກັບທຸ ກຢູ່ າງທີູ່ໄດື້ກູ່ າວມາ
ໝາຍສັນຍາລັກ, ປື້າຍ, ທຸ ງ ຫອ
ື້ ທີູ່ໄປມີລກ
ື້
ັ ສະນະທູ່ າທາງອັນຈະພາໃຫື້ເກີດຄວາມເຂົາໃຈຜິ
ຂື້າງເທິງນັນ
ດພາດກັບ ພວກ
ມັນ;
•

ື ງົ ກຸ ດ ຈັກກະພັດ ຫ ື
ການສະແດງອອກຂອງການເປັ ນ ຕົວ ແທນຂອງມົງ ກຸ ດ ລາຊະວົງຫ ມ
ື ຸງຂອງລາຊະວົງຫຈ
ື ກ
ັ ກະພັດ;
ທຸງຊາດສິງກະໂປຫທ

•

ຄ າສັບ ທີູ່ວູ່ າ "ລາດຊະອານາຈັກ ," "ຈັກ ກະພັດ ," "ປະທານາທິບ ດີ" ຫ ື "ລັດ ຖະບານ
ື ຸ ປະກອນໃດກູ່ ຕາມ, ຖື້ານາໄປໃຊື້ໃນແບບທີູ່
ສິງກະໂປ" ຫ ື ຄາສັບໃດ, ຕົວອັກສອນ, ຫອ
ື້ ຮັບຫໄື ດື້ຮບ
ັ ສະນະທູ່ າທາງອັນ ທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ຜຄ
ື້ ນ
ົ ຄິດ ວູ່າຜສ
ື້ ະໝັກນັນ
ັ ພຣະຣາຊ
ມີລກ

ື ານອະນຸຍາດຈາກຄອບຄົວແຫູ່ ງຣາດຊະວົງ, ຈັກກະພັດ, ປະທານາທິບດີ, ຫ ື
ອຸ ປະຖາຫກ
ລັດຖະບານສິງກະໂປ;
•

ື້ ການສະແດງອອກໃດໆ
ຄາວູ່າ “ອົງການສະພາກາແດງ” ຫ ື “ອົງການກາແດງເຈນີວາ” ນັນ,
ຂອງການເປັ ນຕົ ວ ແທນຂອງອົ ງ ການສະພາກາແດງ ຫ ື ອົ ງ ການກາແດງເຈນີ ວ າ ,
ການສະແດງອອກຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຊາດຂອງປະເທດສະຫະພັ ນ ທະລັ ດ ສະວິ ດ ທີູ່ ມີ
ື້ ແ ດງ ຫ ື ເປັ ນ ຮ ບ
ື້ າງເຂນຫ ກ
ື າກະບາດ ທີູ່ເປັ ນສີຂາວຢູ່ ເທິງພືນສີ
ລັກສະນະເປັ ນຮ ບໄມກ
ື້ ແ ດງ ທີູ່ໄປເຮັດ ໃຫື້ຄ າື້ ຍຄືຈ າກທີູ່ໄດື້ກູ່ າວມາ
ື້ າງເຂນຫ ືກ າກະບາດສີເງ ິນ ເທິງພືນສີ
ໄມກ
ື້
ນັນ;

•

134

ຄາວູ່າ “ANZAC”.
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ປະເທດໄທ:135
•

ສັ ນ ຍາລັ ກ ເຄືູ່ ອງໝາຍຕູ່ າງໆທີູ່ ເປັ ນປະທັ ບ ຕາຂອງລັ ດ ຫ ື ກ ະສັ ດ , ປະທັ ບ ຕາຂອງ
ລັດຖະບານ, ສັນຍາລັກເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ າງໆຂອງລາດສະວົງ ຈັກ ກຣີ , ຫຽນກາແບບຕູ່ າງໆ

ື້ ອງການຕູ່ າງໆຂອງລັດ,
ແລະເຄືູ່ອງຣາຊະອສະຣິຍະພອນ, ປະທັບຕາຂອງອົງການຈັດຕັງຫື້
ື ະທັບຕາຈັງຫວັດ(ແຂວງ);
ປະທັບຕາຂອງກະຊວງ, ພະແນກຫປ
•

ື ຸງປະຈາການທີູ່ເປັ ນທາງການ;
ທຸງຊາດໄທ, ທຸງມາດຕະຖານຂອງກະສັດຫທ

•

ຊືູ່, ນາມມະຍົດ, ຫ ື ຊືູ່ຫຍ ື້ ຂອງບັນດາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວລາດຊະວົງ;

•

ື້ ູ່ ີຈະສື ບ
ການສະແດງອອກໃດໆຂອງການເປັ ນ ຕົວ ແທນຂອງກະສັດ , ພະລາຊິນ ີຫ ືຜ ທ
ທອດຕາແໜູ່ງ;

•

ື ທ
ື້ ູ່ ຈະສື
ີ
ຊືູ່, ຄາສັບ ຫ ື ເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ າງໆທີູ່ເປັ ນສະແດງອອກເຖິງກະສັດ, ພະລາຊິນ,ີ ຫຜ
ບ
ື ະມາຊິກໃນລາດຊະວົງ.
ທອດຕາແໜູ່ງ ຫສ

135

ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(1), (2), (3), (4) ແລະ (5).
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

5. ລະບຽບສາທາລະນະ, ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ສິນລະທາ
5.1

ການພິຈາລະນາທົູ່ວໄປ
ຄວນສື້າງຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່ າງແນວຄິດ ຂອງຄ າວູ່ າ "ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ" ແລະ

"ລະບຽບສາທາລະນະ" ໃນດື້ານໜູ່ ງ ແລະອີກດື້ານໜູ່ ງ ກູ່ ແມູ່ ນ "ສິນລະທາ"136

‘ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ’ ແລະ ‘ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຂອງລັດ ” ໝາຍເຖິງ ກອບ

ັ ກອບກົດ
ກົດໝາຍທົູ່ວໄປຂອງລັດໃດລັດໜູ່ ງ ແລະກູ່ ຽວກັບເຫດຜົນແລະຈຸດປະສົງທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ກບ
ູ່
ູ່
ື້
ື້
ໝາຍດັງກູ່ າວ. ກອບກົດ ໝາຍນັນ , ນອກເໜືອ ໄປຈາກນິຕ ິ ກາ ທີເປັ ນດື້ານດີແ ລະຂ ກ ານົດ ດື້າ ນ

ົ ບັງຄັບໃຊື້ໃນປະເທດ, ປະກອບດື້ວຍໄປສົນທິສນ
ັ ຍາສາກົນແລະ ລວມທັງຄ າ
ການບລິຫານທີູ່ມີຜນ
ື້ ນຍາສາກົນອືູ່ນໆທີູ່ລັດໄດື້ຮບ
ັ ຮອງເອົາ, ພື້ອມທັງກົດໝາຍໃນກລະນີຕູ່າງໆທີູ່ໄດື້ການົດ ໄວື້.
ຫມັນສັ

ື້
ື້ ນທາງກົດ ໝາຍເຫູ່ ົານີສະທື້
ແຫູ່ ງຂ ມ
ອ ນໃຫື້ເ ຫັນ ແລະສະແດງອອກເຖິງ ນະໂຍບາຍ , ຫ ັກ ການ
ື້
ພືນຖານແລະຄຸ
ນຄູ່າຂອງລັດ.
ັ ການທີູ່ໄດື້ຮ ັບ ຍອມຮັບ ໃນສັງ ຄົມທີູ່ການົດ ການປະຕິບ ັດ ແລະ
'ສິນລະທາ' ແມູ່ ນບັນດາຫ ກ

ື້ ູ່ ໄດື້ຢູ່ ໃນກົດ
ື ຸ ມຊົນໃດໜູ່ ງ. ຫກ
ັ ການແລະກົດລະບຽບເຫູ່ ານີ
ົ ບ
ກົດລະບຽບພາຍໃນສັງຄົມໃດໜູ່ ງຫຊ
ໝາຍຫ ືບ ັນ ທັດ ຖານຂອງການບ ລິຫ ານ ແລະອາດແຕກຕູ່ າງກັນ ໄປຕາມໄລຍະເວລາແລະຢູ່ າງ
ຫວງຫາຍໃນແຕູ່ ລະປະເທດ ຫໃື ນຂົງເຂດພ ມີພ າກແລະຊຸ ມຊົນ ທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນ ໃນປະເທດດຽວ

ັ ການແລະກົດລະບຽບການທາງດື້ານສິນລະທາ ໄດື້ສະທື້ອນເຖິງຄຸ ນຄູ່າທີູ່ສັງຄົມຫຊ
ື ຸ ມຊົນ
ກັນ. ຫກ
ໃນລະດັບ ຊາດຕື້ອ ງການຮັກ ສາໄວື້. ໂດຍທີູ່ຕື້ອງໄດື້ນ າໃຊື້ໂ ດຍສົມທົບ ກັບ ມາດຕະຖານທາງກົດ
ັ ການກັບບັນຫາປະເພດຕູ່ າງໆ ຫລ
ື າຍລະອຽດ
ໝາຍໃນທາງບວກເຊິູ່ງໂດຍທົູ່ວໄປແລື້ວ ຈະບູ່ ໄດື້ຈດ
ທີູ່ເປັນຫົວເລືູ່ອງຂອງ "ສິນລະທາ".

ເນືູ່ອງຈາກຄ ານິຍ າມຂອງ “ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ”,“ຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບຮື້ອ ຍ
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ື້ ານົດໃນບີເອັນ ທີເອັມເອ, ເອັສ. 6(3)(ເອ) ; ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ບີ); ໄອດີ ທີເອັມເອ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 20.
ເບິູ່ງຂກ

ເອ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 23.18, ຄາຕັດສິນໃຈ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 45 ແລະ 46; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 14(ບີ) ແລະ
(ຊີ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 5 ຂ ື້ 5.5 ຫາ 5.8; ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 13.ຊີ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 123.1(ເອ) ແລະ

(ເອັມ), ລະບຽບການ, 102.ເອັມ), ຄູ່ ມື ທີເອັມຫນ ື້າ 87; ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 7(4)(ເອ) , ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 9 – “ເຄືູ່ອງໝາຍ
ື ນ
ິ ລະທາອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນ”; ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(9); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ,
ທີູ່ຂັດກັບນະໂຍບາຍສາທາລະນະຫສ
ເອອາຣ໌ທ.ີ 8.1 ແລະ ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ຂ ື້ 39.2.b.iii. ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 7.
ສະຫະພາບເອີຣບ

172

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້
ສາທາລະນະ” ແລະ“ ສິນລະທາ” ນັນແມູ່
ນບເລືູ່ອງພາຍໃນປະເທດຢູ່າງເຂັມງວດ,
ມັນສາມາດຖືກ
ຕັດສິນແລະຕັດສິນໄດື້ໂດຍອານາດການປົ ກຄອງແຫູ່ ງຊາດທີູ່ມີໃນແຕູ່ ລະປະເທດ. ການການົດສິູ່ງທີູ່
ື າດຕະຖານທາງດື້ານສິນ ລະທ າ
ກົງກັນຂື້າມກັບຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຂອງສາທາລະນະຫມ
ູ່ທີມີຢູ່ ທົູ່ວໄປຈະຕື້ອງຂນກັ
ື້ ບສະພາບທາງກົດໝາຍ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທາ ແລະສາດສະໜາທີູ່
ື້ ປັ ດໄຈຕູ່ າງໆເຊັູ່ນ: ລະດັບຂອງຜົນກະທົບ ທີູ່ເກີດ ມາ
ມີຢູ່ ໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ນອກຈາກນັນ,
ັ ຜົນ ກະທົບ
ຈາກການໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ເຫມາະ ແລະຂະໜາດ ແລະພາກສູ່ວນຂອງຊຸມຊົນທີູ່ໄດື້ຮບ
ື້ ູ່ ແມູ່ ນປັ ດໃຈໜູ່ ງ ທີູ່ເຮົາຄວນພິຈາລະນາໃນແຕູ່ ລະກລະນີ.
ຈາກສັນຍາລັກເຄືູ່ອງໝາຍນັນກ

ື້ ໃນເມືູ່ອມາດຕະຖານ
ນັກ ກວດສອບຄວນຄັດ ຄື້າ ນຕູ່ ການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ື້ ູ່ ມີຄວາມເຫມາະສົມ ຕາມທີູ່ໄດື້ການົດໄວື້ສາລັບທື້ອງຖິູ່ນຂອງປະເທດທີູ່ມີການກວດສອບ
ົ ນບ
ເຫູ່ ານັ
ຄາຮື້ອງສະໝັກ.

5.2

ບັນຫາສະເພາະ

5.2.1 ຄຸ ນລັກສະນະຂອງຕົວເຄືູ່ອງໝາຍເອງ
ໃນຂອບເຂດທີູ່ກົດໝາຍແຫູ່ ງຊາດໄດື້ໃຫື້ໄວື້, ການຮື້ອງຂການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການ
ື້ າທີູ່ກວດກາ ຖື້າຫາກວູ່າ ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວຂັດກັບນະໂຍບາຍ
ຄື້າສາມາດຖືກຄັດຄື້ານໄດື້ໂດຍເຈົາໜື້
ື ະບຽບກົດໝາຍສາທາລະນະ, ຫຂ
ື ດ
ັ ກັບກັບສິນລະທາ,ໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ຫລ
ື້
ການປະເມີນ ຜົນ ນີຈະຕື້
ອ ງໄດື້ຮ ັບ ການປະຕິບ ັດ ໂດຍອົງ ການທີູ່ມີອ ານາດແຫູ່ ງຊາດ ທີູ່ມີ
ື້
ື້ ູ່ ນໃນປະເທດທີູ່
ັ ກ ເກນທີູ່ ພົ ນເດັ
ຄວາມສາມາດໂດຍຢູ່ ບົ ນ ພື ນຖານຂອງມາດຕະຖານແລະຫ
ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ື້ ໄດື້ຖືກຮຽກຮື້ອງໃຫື້ນ າມາໃຊື້ແລື້ວ, ມັນກູ່
ເມືູ່ອເຫດຜົນ ດັູ່ງກູ່ າວສ າລັບການປະຕິເສດນັນ
ື້
ຄວນໄປອື້າງເຖິງ ສັນ ຍາລັກນັນເອງ.
ການປະຕິເ ສດຄວນອີງ ໃສູ່ ຄວາມຈິງ ທີູ່ວູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຖືກ
ື້ ຕົວ ເຄືູ່ອງໝາຍມັນ ນັນເອງ
ື້
ົ ທະບຽນນັນ,
ເລືອ ກໃຫື້ຈ ດ
ທີູ່ໄປຂັດ ກັບ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ,
ັ ການທີູ່ເປັ ນທີູ່ຍອມຮັບ ທາງສິນ ລະ
ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຂອງສາທາລະນະ ຫ ື ບັນດາຫ ກ
ທາ.
ົ ,ື້ ລັກສະນະຂອງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການແລະຮບລັກສະນະຂອງຜບ
ື້ ລິໂ ພກ
ໃນກລະນີເຫູ່ ານີ
ື ານບລິການມີຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງໜື້ອຍກວູ່າ. ສິູ່ງທີູ່ຕື້ອງໄດື້ຄດ
ັ ຄື້ານກູ່ ແມູ່ ນການທີູ່ເລືອ ກ
ທີູ່ສິນຄື້າຫກ
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

173

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ າທີູ່ກວດກາແລະເຫັນວູ່າ ມັນຂັດ
ເອົາເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວເພາະມັນໄດື້ຖືກພິຈາລະນາວູ່າໂດຍເຈົາໜື້
ື ນ
ິ ລະທາ. ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າ ສິນຄື້າຫກ
ື ານບ ລິການ
ກັບນະໂຍບາຍ, ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຫສ

ື ູ່ າຂະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງຜ ບ
ື້ ລິໂ ພກມີຈ າກັດ ກູ່ ຈະບູ່
ແມູ່ ນມີການຈ າໜູ່ າຍຢູ່ າງຈ າກັດ, ຫວ
ື້
ື້ ູ່ ບ
ີ ູ່ ກູ່ າວເຖິງໃນຂສະເໜີ
ັ າວ - ຈະບູ່
ຮັບປະກັນໃຫື້ສະມາຊິກສາທາລະນະອືູ່ນໆ - ແມູ່ ນແຕູ່ ຜທ
ດູ່ ງກູ່
ັ ຜົນກະທົບຈາກການມີຢູ່ ແລະການນາໃຊື້ຂອງສິູ່ງດັູ່ງກູ່ າວໃນການຄື້າຂາຍ.
ໄດື້ຮບ
ການຄັດຄື້ານດື້ວຍເຫດຜົນຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍ, ຫ ື
ື້
ື້ ອາດຈະເກີດຂືນໄດື້
ີ ນ ຫາບູ່ ຢູ່ ໃນຕົວສັນ ຍາລັກເອງ ແຕູ່ ຈະເປັ ນ ການ
ສິນລະທານັນ
ໃນກລະນີທູ່ ບັ
ື້ ນກ ລະນີຂ ອງ ຊືູ່, ສັນ ຍາລັກ ຫ ື ຮ ບພາບບາງອັນ ທີູ່ໄດື້ຮ ັບ
ໃຊື້ໃ ນການວາງເຄືູ່ອງໝາຍ ອັນ ນີແມູ່
ື້ (ຕົວຢູ່າງຊືູ່ຂອງວິລ ະ
ື ືກຈາກັດການນາໃຊື້ຢູ່ ໃນປະເທດໃດໜູ່ ງ. ການໃຊື້ຊູ່ ນັ
ື ນ
ຄວາມເຄົາລົບສງຫຖ
ື ບພາບຕູ່ າງໆ (ເຊັູ່ນວູ່ າຮ ບ
ຊົນແຫູ່ ງຊາດ), ສັນຍາລັກ (ຕົວຢູ່ າງ, ສັນຍາລັກຂອງລາດຊະວົງ) ຫຮ

ື ານບລິກ ານທີູ່
ພາບທີູ່ມີຄວາມສາຄັນທາງສາດສະໜາ) ໄປເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າສາລັບສິນຄື້າຫກ
ື້ ຖື ວູ່ າ ມັນ ເປັ ນການລູ່ ວງລະເມີ ດ ແລະຂັ ດ ກັ ບ ນະໂຍບາຍ
ມີກ ານຄື້າ ຂາຍໃນຕະຫລາດນັ ນ
ສາທາລະນະ, ຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບຮື້ອ ຍຂອງສາທາລະນະ ຫ ື ບັນ ດາຫ ັກ ການທີູ່ ເປັ ນທີູ່
ຍອມຮັບທາງສິນລະທາ.
ຍົກ ຕົ ວ ຢູ່ າງ, ການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ 'BUDDAH BAR' ແມູ່ ນບູ່ ຖື ກ ຕື້ອ ງໃ ນ
ປະເທດອິ ນ ໂດເນເຊຍແລະຖື ກ ປະຕິເ ສດໃນປະເທດຟີ ລິ ບ ປິ ນ ຍື້ອ ນເຫດຜົ ນ ຂອງລະບຽບ
ື້
ື້ ກທາງພຸ ດທະສາສະໜາໃນໝູ່ ຊຸ ມຊົນ ທີູ່
ສາທາລະນະທີູ່ຢູ່ ບົນ ພືນຖານຂອງເຄົ
າ ລົບ ຄວາມຮ ສ
ື້ 137
ົ ນ.
ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນປະເທດເຫູ່ ານັ

ເຊັູ່ນດຽວກັນ , ການຈົດ ທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນໄດື້ຖື ກ ປະຕິເ ສດໃນ
ປະເທດອິນ ໂດເນເຊຍແລະໃນປະເທດມາເລເຊຍຕາມລ າດັບ , ກູ່ ຍື້ອ ນວູ່ າພວກມັນ ຂັດ ກັບ ກົດ
ລະບຽບທີູ່ມີຢູ່ ທົູ່ວໄປທາງສິນ ລະທາທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ສາດສະໜາ ເຊິູ່ງເປັ ນການກະທາຜິດຕູ່ ຄວາມ
ື້ ກຂອງຊາວມຸ ດສະລິມ ແລະ ບິດເບືອນສິນຂອງສາດສາຫນາອິດສະລາມ:138
ຮສ

ສາລັບສິນຄື້າໃນຫມວດ 25 ຂອງການຈັດຫມວດສິນຄື້າແບບນີສ
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ື້ ນທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ຈາກສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍແລະຟີລບ
ິ ປິ ນ, ຕາມລາດັບ.
ຂມ
ູ່
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍແລະມາເລເຊຍ.
ຕົວຢູ່າງ, ຕາມລາດັບ,ທີໄດື້ຈດ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ມແຮູ່ ທາດແລະນາດື
ື້ ູ່ ມອັດອາກາດແລະເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ບູ່ ມີທາດເຫາົ ື້ , ເຄືູ່ອງດືູ່ມນາຫມາກໄມ
ື້
ື້
ື້ແລະນາໝາກໄມ
ື້
ໃຊື້ສາລັບເບຍ, ນາດື
ື້ ນ
ື້
ື້ , ນາຫວານໄຊຣັ
ເຂັມຂຸ
ບປ໌ແລະການກະກຽມອືູ່ນໆ ສາລັບເຮັດເຄືູ່ອງດືູ່ມ - ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 03013458.

ື້
ື້
ຢູ່ ປະເທດໄທ, ສັນຍາລັກຕູ່ ໄປນີສະແດງໃຫື້
ເຫັນວູ່າ ຮບເຈົາແມູ່
ກວນອິມໄດື້ຖືກປະຕິເ ສດ
ສ າລັບ ການຈົດ ທະບຽນຍື້ອ ນເຫດຜົນ ທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບຮື້ອ ຍໃນສັງ ຄົມ. ໃນ

ື້ ເຈົາແມູ່
ື້
ວັດ ທະນະທ າຈີນ ແລະໃນບັນ ດາປະເທດອາຊີຕ າເວັນ ອອກຕູ່ າງໆນັນ,
ກວນອິມ ໄດື້ຮ ັບ
ື້
ັ ນເທບທິດ າ. ການຈົດທະບຽນຮ ບປັ ື້ນເຈົາແມູ່
ຄວາມນັບຖືໃຫື້ດູ່ ງເປັ
ກວນອິມໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ຖືວູ່າມັນຂັດກັບນະໂຍບາຍສາທາລະນະ:139
ການຄື້ານັນ

ໃນປະເທດອິນ ໂດເນເຊຍ, ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖືກປະຕິເ ສດການຈົດ ທະບຽນໂດຍ
ື້
ອີງໃສູ່ບົນພືນຖານຄວາມເປັ
ນລະບຽບຂອງສາທາລະນະ, ເພາະວູ່າສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວສາມາດເຊືູ່ອມ
ື້ (ໃນອິນ ໂດເນເຊຍ ຄ າວູ່ າ
ໂຍງກັບ ການບ ລິກ ານທາງໄປສະນີຢູ່ າງເປັ ນ ທາງການໃນປະເທດນັນ
ື້
ູ່ າ ‘ຫື້ອງການໄປສະນີ’):
‘Kantor Pos’ ນັນໝາຍຄວາມວ

ໃຊື້ສາລັບການບລິການໃນຮື້ານອາຫານ

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

139

ື້ ນຂູ່ າວສານທີູ່ໄດື້ຈດ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.
ຂມ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ປະກອບດື້ວຍມາດຕະຖານທາງດື້ານຈັນຍາບັນແລະເປັ ນ ທີູ່
ເຫດຜົນທາງດື້ານສິນລະທານັນ
ຍອມຮັບ ຂອງສັງ ຄົມ , ຕາມການຍອມຮັບ ຫ ື ການປະຕິບ ັດ ທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ວ ັດ ທະນະທ າ, ອີງ ໃສູ່
ື້
ື້
ື້ ອງປະຊາຊົນໃນປະເທດນັນໆ.
ຄວາມຮັບຮຂ
ເພາະສະນັນແລື້
ວ, ການປະເມີນຂອງບັນດາເຫດຜົນ
ື້
ູ່ ໃຊື້ໃ ນການປະຕິເ ສດເຫູ່ ານີ
ື້
ື້ ແຕູ່ ນັກກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ົ ອາດຈະມີ
ພືນຖານທີ
ຫ າຍຂືນ,
ັ ເປັ ນໄປໄດື້ຕາມຈຸດປະສົງທີູ່ຄວນເປັ ນ.
ຄວນພະຍາຍາມນາໄປໃຊື້ໃຫື້ມນ

ື ປະຕິເສດຍື້ອນເຫດຜົນທາງຈັນ ຍາ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ,ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໄດື້ຖກ
ບັນທາງສັງຄົມ:

ຄາຮື້ອງ ເລກທີ 4-2012-04183
ູ່
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]
[ຕົວຢູ່າງທີໄດື້ຈດ

ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ໃນປະເທດໄທ, ການຈົດທະບຽນຂອງສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງດັູ່ງຕູ່ ໄປ
ື້ ຖືກປະຕິເສດ. ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວເປັ ນ ການສະແດງອອກທີູ່ຫຍາບຄາຍຂອງນິວກາງທີ
ື້
ູ່ ຊີຂ
ື້ ນ.
ື້
ນີໄດື້
ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວຖືກຖືວູ່າຂັດຕູ່ ສິນລະທາ:140

ື້ າ)
ໃຊື້ສາລັບເສືອື້ (ເສືອຜື້

ື້
ກູ່ ຽວກັບ ການປະຕິເ ສດການຈົດ ທະບຽນທີູ່ອີງ ໃສູ່ ບົນ ພືນຖານນະໂຍບາຍສາທາລະນະ,
ື້ ປະເທດໃດປະເທດໜູ່ ງ ອາດຈະນາມາດຕະຖານ
ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍ ຫ ື ສິນລະທາ ນັນ,
ື້ ນັກກວດສອບອາດຈະຄັດ ຄື້ານຕູ່
ີ ດ ໝາຍອະນຸຍ າດນັນ,
ທີູ່ເຫມາະສົມກວູ່າມາໃຊື້. ໃນກລະນີທູ່ ກົ
ີ ການພິຈາລະນາວູ່ າ ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວໃນ
ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ, ສະເພາະໃນກລະນີທູ່ ມີ

ື ານບລິການທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ນນ,
ັ ື້ ຈະໄປຂັດກັບນະໂຍບາຍສາທາລະນະ,
ທາງການຄື້າ ສາລັບສິນຄື້າຫກ
ື້
ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍ ຫ ື ສິນລະທາ. ສິູ່ງນີອາດຈະມີ
ປະໂຫຍດໃນການຫຸ ດຜູ່ອນຂອບເຂດ
140

ື້ ນທີູ່ໄດື້ຈດ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.
ຂມ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສາລັບການປະເມີນແລະຫລີກລື້ຽງຄວາມຈາເປັ ນໃນການຕັດສິນໃຈກູ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຫ ື ສິນລະ
ົ ຕົນ.
ທາຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ມີຕວ

5.2.2 ຄຸ ນລັກສະນະຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການ
ໃນສູ່ ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ການປະຕິເ ສດທີູ່ມີຄ ວາມເປັ ນ ໄປໄດື້ຕູ່ ການຈົດ ທະບຽນໂດຍ
ື້ ມັນ
ື ນ
ິ ລະທານັນ,
ເຫດຜົນທີູ່ກູ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຫສ
ື້ ເ ຫັນ ວູ່ າ ທັງ ສົນ ທິສ ັ ນ ຍາປາຣີ (ມາດຕາ 7) ແລະຂ ຕົ
ື້ ກ ລັ ງ ທຣິ ບ ສ໌
ຄວນຈະໄດື້ຮ ັ ບ ການຊີ ໃຫື້
(ມາດຕາ 15.4) ໄດື້ໃຫື້ໃນສິູ່ງທີູ່ຈະກູ່ າວດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້

ັ ື້
“ລັກສະນະຂອງສິນ ຄື້າ ຫ ື ການບລິການທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຈະຖືກນ າໄປໃຊື້ນ ນ
ຈະບູ່ ເປັ ນ ອຸ ປະສັກ ຂັດ ຂວາງການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ບູ່ ວູ່ າຈະຢູ່ ໃນ
ກລະນີໃດກູ່ ຕາມ."

ູ່ ອງໝາຍການຄື້ານັນ,
ື້
ື້ ຂກ
ື້ ານົດດັູ່ງກູ່ າວ
ໃນສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຂັນຕອນການກວດສອບເຄື
ື້
ູ່ າ ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ບູ່ ຄວນຖືກປະຕິເ ສດ
ໄດື້ເຮັດໃຫື້ເຂົາໃຈໃນຄວາມໝາຍວ
ື້
ື
ພຽງແຕູ່ ມີເຫດຜົນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບລັກສະນະຂອງສິນຄື້າ ຫ ື ການບລິການທີູ່ລວມມີຢູ່ ໃນເງູ່ ອນໄຂຂ
ການົດຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການ.141
ື້
ໃນພາກການປະຕິບ ັດ , ສິູ່ງນີຈະປື້
ອງກັນ ການປະຕິເ ສດການຈົດ ທະບຽນໂດຍເຫດຜົນ ໃດ
ື ານບ ລິການບາງຢູ່ າງຫທ
ື ງັ ໝົດທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ໃ ນຄ າຮື້ອ ງ ບູ່
ໜູ່ ງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ງທີູ່ສິນ ຄື້າຫ ກ
ູ່ ໄດື້ມກ
ື້ ແຈກຢາຍ ຫນ
ື້
ື າໄປຄື້າຂາຍພາຍໃນປະເທດນັນໆທີ
ີ ານຍືູ່ນຄ າຮື້ອ ງ
ສາມາດຜະລິດ, ນາເຂົາ,
ື້ າກັດ ດື້ານກົດ ໝາຍ ຫ ື ການບລິຫານບາງ
ໄວື້, ຖື້າຫາກວູ່ າ ອຸ ປະສັກດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນຍື້ອນມາຈາກຂ ຈ
ື້
ປະການ ທີູ່ໄດື້ບງັ ຄັບໃຊື້ໃນຊູ່ວງເວລາທີູ່ຢູ່ ໃນປະເທດນັນໆ.

ີ ດ ໝາຍແຫູ່ ງຊາດທີູ່ຈະການົດ - ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງ
ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ, ມັນເປັ ນປົ ກກະຕິທູ່ ກົ
ື້ ານົດ ໃນ ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອັສ. 23 ວັກສຸ ດທື້າຍ, ແລະ ຄາຕັດສິນໃຈ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 45 ວັກສຸ ດ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ເບິູ່ງຂກ
ົ , ພາກ
ທື້າຍ; ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ ເອັສ. 123.3. ກູ່ ຽວກັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 7, ຂ ື້ 1:
ື ານບລິການ ເຊິູ່ງການຄຸ ມ
ື້ ຄອງເປັນທີູ່ຕື້ອງການຫບ
ື ູ່ ສາມາດຕອບສະຫນອງໃຫື້ໄດື້ຢູ່າງ
“ມັນມີຄາຖາມທີູ່ວູ່ າ ບູ່ ວູ່ າສິນຄື້າຫກ
ັ [... ]":
ຖືກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍໃນຕະຫາດຂອງປະເທດສະມາຊິກໃດໜູ່ ງແມູ່ ນບູ່ ກູ່ ຽວກັນ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ງ ທາງດື້ານສິູ່ງແວດລື້ອ ມ ຍິູ່ງ, ແມູ່ ນເຫດຜົນ ດື້ານຄວາມປອດໄພ, ສຸ ຂະພາບແລະຄວາມຫມັນຄົ
ື້ ງຄັບ ຫລ
ື ານບ ລິການ) ບາງຢູ່າງ ຕື້ອງໄດື້ຮ ັບ ການອະນຸ ມດ
ັ ຕາມຂ ບັ
ື ະບຽບການ
ຜະລິດຕະພັນ (ຫກ

ື້ າຫນູ່ າຍ, ການນ າເຂົາ,
ື້
ອະນຸຍາດທາງການຕະຫາດ ກູ່ ອນທີູ່ຈະສາມາດທ າການຜະລິດ ຫ ື ນາເຂົາຈ
ື້
ການແຈກຢາຍ ຫ ື ນາມາຄື້າພາຍໃນປະເທດ. ນອກຈາກນີ,ື້ ຍັງອາດຈະເກີດຂ ນໄດື້
ໃນປະເທດໃດ
ໜູ່ ງກູ່ ຽວກັບການນາເຂົາື້ ແລະ ການແຈກຈູ່ າຍຜະລິດຕະພັນບາງຢູ່າງ ຫ ື ການໃຫື້ການບລິການບາງ
ຢູ່າງ, ທີູ່ຖືກຈາກັດ ຫ ື ຖືກເກືອດຫື້າມໂດຍກົດໝາຍ.

ັ າວ, ຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍອັນໜູ່ ງ ຄວນຖືວູ່າເປັ ນເລືູ່ອງທີູ່ແຍກອອກຈາກ
ໃນກລະນີດູ່ ງກູ່
ື້ ການຈັດ ຈ າໜູ່ າຍ ຫ ື ການຄື້າ ຂາຍສິນ ຄື້າ ຫ ື ການ
ກັນ ຕູ່ າງຫາກ ຈາກການຜະລິດ , ການນ າເຂົາ,
ບ ລິການທີູ່ໃຊື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວທີູ່ຈະຖືກນ າໄປໃຊື້ ທີູ່ກລະນີທ າອິດ ອາດຈະໄດື້ຮ ັບ ອະນຸ ຍ າດ,
ື້ ູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ.
ເຖິງແມູ່ ນວູ່າກລະນີຫລັງນີຈະບ

ື້ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່າ ເຄືູ່ອງໝາຍວູ່າດັູ່ງກູ່ າວ ກູ່ ຄວນຖືວູ່າມັນສາມາດນາໄປຈົດທະບຽນໄດື້ຖາື້
ນີກ
ມັນບູ່ ໄປກະທົບ ກັບ ເຫດຜົນ ທີູ່ແນູ່ ນອນ ຫ ື ເຫດຜົນ ທີູ່ໃຊື້ປ ຽບທຽບສ າລັບ ການປະຕິເ ສດ, ເຖິງ
ື້ ແຈກຢາຍຫນ
ື າໄປຄື້າຂາຍກູ່ ຕາມ ຫ ື ການ
ແມູ່ ນວູ່າຜະລິດ ຕະພັນ ດັູ່ງກູ່ າວຈະຖືກຜະລິດ , ນາເຂົາ,

ື້ ນາໃຊື້ນ ນ
ື້
ັ ື້ ຢູ່ ພາຍໃຕື້ການອະນຸ ຍ າດຕາມກົດ ຂ ລະບຽບບັ
ບລິການທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍນີໄດື້
ງຄັບ ກູ່ ອນ ຫ ື
ຖືກຫື້າ ມໂດຍກົດ ໝາຍແລະເຖິງ ແມູ່ ນວູ່ າໃນເວລາຈົດ ທະບຽນ, ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວອາດຈະບູ່
ື້
ົ ທະບຽນ.
ສາມາດຖືກນາໄປໃຊື້ເຂົາໃນການຄື້
າໃນປະເທດທີູ່ຕົນໄດື້ຈດ

ື້ ູ່ າ ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍຈະໃຫື້ມ ີ
ັ ການເຕືອນອີກເທືູ່ອໜູ່ ງໃນເລືູ່ອງນີວ
ມັນຕື້ອງໄດື້ຮບ
ື້ ກຄົນ ທີສ າມຈາກການນ າໃຊື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍເທົູ່ານັນ.
ື້ ການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງ
ສິດ ພຽງແຕູ່ ຍົກ ເວັນບຸ
ື້ ູ່ ໄດື້
ີ ຈດ
ົ ທະບຽນແລື້ວ ໃນການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວໃນການ
ໝາຍດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ໄດື້ໃຫື້ສ ິດ ແກູ່ ຜ ທ
ຄື້າ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນ
6. ເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ແລະ ເຄືູ່ອງໝາຍຢັງຢື
6.1

ການພິຈາລະນາທົູ່ວໄປ

6.1.1 ເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່
ື້ ຄອງເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝູ່ ແມູ່ ນພັ ນ ທະສາກົນ ທີູ່ ຢູ່ ພາຍໃຕື້
ການຮັ ບ ຮ ື້ ແລະ ການຄຸ ມ
ື້ ກລົງ TRIPS (ໂດຍອື້າງອີງໃສູ່ ສົນ ທິສນ
ັ ຍາປາຣີ (ມາດຕາ 7bis) ແລະ ຂຕົ
ັ ຍາປາຣີ ໃ ນ
ສົນທິສນ
ມາດຕາ 2.1).142
ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍອັນ ໜູ່ ງທີູ່ມີເ ຈົາຂອງເປັ
ນ ອົງ ກອນ “ລວມໝູ່ ” ທີູ່ມີ

ື້ ຫ ື ຕາມໝວດໝູ່ ຂອງ
ຈຸດປະສົງເພືູ່ອໃຫື້ໄດື້ນ າໃຊື້ໂ ດຍສະມາຊິກຫມົດ ທຸ ກຄົນ ຂອງອົງ ກອນນັນ
ູ່ ອໝາຍລວມໝູ່ ທີູ່ໄດື້ຈ ດ
ື້ ທີູ່ການົດ ໄວື້. ອົງກອນລວມທີູ່ເປັ ນ ເຈົາຂອງເຄື
ື້
ົ ນ
ົ
ບັນດາສະມາຊິກເຫູ່ ານັ
ື້ ອາດຈະເປັ ນສະມາຄົມຂອງຜຜ
ື້ ະລິດ, ສະຫະກອນຂອງຜຜ
ື້ ະລິດ, ອົງການສະຫະພັນ
ທະບຽນນັນ
ື້ າໜູ່າຍຂະໜາດນື້ອຍ, ສະພາການຄື້າ, ຫສ
ື ະຫະພັນອຸ ດສາຫະກາ.143
ຂອງຜຈ
ື້ ຕື້ອງມີສະມາຊິກ
ອົງການຈັດ ຕັງື້ "ລວມໝູ່ " ທີູ່ຈົດທະບຽນສ າລັບເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ນັນ
ື້ ູ່ ໄດື້ຮູ່ ວມແບູ່ງປັ ນ ຈຸດ ປະສົງ ຫ ຄ
ື າຍກວູ່ ານັນທີ
ື ວາມສົນ ໃຈທາງການຄື້າຮູ່ ວມກັນ ແລະ
ສອງຄົນ ຫ ຫ

ື້
ື ານບ ລິການຂອງຕົນ ໃນແງູ່ ຂອງຄວາມ
ຕັງໃຈນ
າໃຊື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ນີ ື້ ເພືູ່ອຈາແນກສິນ ຄື້າຫ ກ
ື້
ື້
ພະຍາຍາມຮູ່ ວມກັນ. ເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ນັນແມູ່
ນມີຈ ຸດ ປະສົງ ຕົນຕ
ສາລັບ ການທີູ່ຈະນ າໄປໃຊື້
ື້
ື້
ູ່ , ບູ່ ແມູ່ ນໂດຍອົງ ການທີູ່ເປັ ນເຈົາຂອງ.
ໂດຍສະມາຊິກຂອງອົງ ການຈັດ ຕັງລວມຫມ
ການດ າເນີນ
ັ ຮບແບບ “ສະໂມສອນ” ຂອງຜຜ
ື້ ະລິດ, ຜຜ
ື້ ະລິດ ຫ ື ພູ່ ຄື້າທີູ່ສະມາຊິກໄດື້ຮ ັບ
ການແມູ່ ນຄື້າຍຄືກບ
ູ່ ໄດື້ ການົດໄວື້.
ື
ອະນຸຍາດໃຫື້ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ຂອງ “ສະໂມສອນ” ຕາມເງູ່ ອນໄຂທີ
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ັ ຍາປາຣີ ກູ່ າວວູ່ າ:
ມາດຕາ 7 bis ຂອງສົນທິສນ

ື້ ຄອງເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ທີູ່ມີຢູ່ ເຊິູ່ງບູ່ ຂັດ
(1) ບັນດາປະເທດຂອງສະຫະພັນການຄື້າຍອມຮັບໃນການຍືູ່ນຟື້ອງແລະຄຸ ມ
ື້ າເນີດ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າສະມາຄົມດັູ່ງກູ່ າວ ບູ່ ມີມກ
ີ ານສື້າງອຸ ດສາຫະກາ ຫ ື ການຄື້າກູ່ ຕາມ.
ກັບກົດໝາຍຂອງປະເທດຕົນກ
ູ່ ງ ທີູ່ຈະໄດື້ຮບ
ື້ ດ
ັ ສິນໃຈໃນເງູ່ ອນໄຂສະເພາະໃດໜ
ື
ັ ການຄຸ ມ
ື້ ຄອງຈາກເຄືູ່ອງໝາຍ ລວມ
(2) ແຕູ່ ລະປະເທດຈະເປັນຜຕ
ື້ ຖື້າຫາກວູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍນັນຈັ
ື້ ດຕູ່ ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ [...].
ື້ ຄອງນັນ
ແລະອາດຈະປະຕິເສດການຄຸ ມ

ື້ ານົດໃນບີເອັນ ທີເອັມເອ, ເອັສ. 50 ແລະ ຕາຕະລາງ ທີູ່ 1 – ‘ເຄືູ່ອງໝາຍຮູ່ ວມ’; ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ
ໃຫື້ເບິູ່ງຂກ
2(ບີ) ແລະ 17, ດາລັດຍູ່ ອຍເລກທີູ່ 46 ປີ 2009, ເອອາຣ໌ທ.ີ 23, ຄູ່ ມື ທີເອັມຫນ ື້າ 22 to 25; ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 1.4,
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ແລະ 46;ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 3.11, ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 20, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຫນາື້ 21 ແລະ 22; ເອັມວາຍ;
ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 2.ເອັມ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 121.2 ແລະ 167, ລະບຽບການ ອາຣ໌. 101.ບີ); ເອັສຈີ ທີເອັມ
ເອ ເອັສ. 60 ແລະ ຕາຕະລາງທີູ່ 1, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 15 ‘ເຄືູ່ອງໝາຍຮູ່ ວມ’; ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 4 – ‘ເຄືູ່ອງໝາຍຮູ່ ວມ’ ແລະ
94; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 4.17, 87.3 ແລະ 105.4. ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫື້ເບູ່ ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 15.
ສະຫະພາບເອີຣບ

ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນ
6.1.2 ເຄືູ່ອງໝາຍຢັງຢື

ື້ ນ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນຂອງນິຕບ
ື້ ນ", ເຊິູ່ງໂດຍປົ ກ ກະຕິ
ິ ຸ ກຄົນທີູ່ "ຢັ ງຢື
ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ງຢື

ື້ ຫ ື ອົງກອນສາທາລະນະ. ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ື້ງຢື ນ ແມູ່ ນໃຊື້ໃ ນ
ແລື້ວ ກູ່ ແມູ່ ນບ ລິສ ັດ , ອົງການຈັດ ຕັງ,
ື້
ື້ ລິໂພກວູ່າ ຜທ
ື້ ູ່ ນ
ີ າໃຊື້ເຄືູ່ອງໝ
ການເຊືູ່ອມຕູ່ ກັບຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການ ເພືູ່ອຊີບອກໃຫື້
ຜບ

ື້ ໄດື້ 'ຢັ ງຢື
ື້ ນ'ວູ່າ ສິນຄື້າແລະການບລິການເຫູ່ ານັ
ື້ ຕອບສະໜອງເປັ ນໄປຕາມມາດຕະຖານ
ົ ນ
າຍນັນ
ຂອງຄຸ ນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັ ນ ມິດ ກັບ ສິູ່ງແວດລື້ອ ມ, ຫ ື ລັກ ສະນະອືູ່ ນໆ ທີູ່
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ໃຫື້ຄຸນຄູ່າ ຫ ື ໄດື້ການົດໄວື້ໃນກົດໝາຍ.
ປະຊາຊົນຜຊ
ື້ ນນັນ
ື້ ໄດື້ຖກ
ື ຈົດທະບຽນໃຫື້ນ າໄປ
ເຊັູ່ນດຽວກັນກັບເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ , ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ງຢື
ູ່
ູ່
ູ່
ື້ ືທໄດື້
ີ ຈດ
ົ ທະບຽນແລື້ວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຜທ
ື້ ູ່ ນ
ີ າ
ໃຊື້ໂດຍບຸ ກຄົນ ອືນ ທີນອກເໜືອ ໄປຈາກຜຖ
ູ່ ອງໝາຍທີູ່ໄດື້
ື້ ນ ມັກຈະມີຄ ວາມພົວພັນ ຕາມສັນຍາໄລຍະຍາວກັບເຈົາຂອງເຄື
ື້
ໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ງຢື
ັ ກັບຜທ
ື້ ູ່ ມີ
ີ ໃບອະນຸຍາດ.
ຈົດທະບຽນແລະສະຖານະພາບຂອງລາວກູ່ ແມູ່ ນຄື້າຍຄືກນ

ື້
ູ່ ອງໝາຍຢັ ງຢື
ື້ ນນັນ
ື້ ບູ່ ໄດື້
ັ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ , ການຂນທະບຽນເຄື
ເຊິູ່ງອັນນີ ື້ ມັນບູ່ ຄືກນ
ັ ຍາສາກົນ ໃດໆເລີຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ື້ງຢື ນ ໄດື້ຖືກ
ຢູ່ ພາຍໃຕື້ການົດຂອງສົນ ທິສນ
ົ ໝາຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແຫູ່ ງຊາດຫາຍ
ຮັບຮເື້ ປັ ນທີູ່ຍອມຮັບແລະສາມາດຈົດທະບຽນພາຍໃຕື້ກດ
ສະບັບ.144

6.2

ື້
ື
ເງູ່ ອນໄຂສະເພາະ
ສາລັບການກວດສອບເນືອໃນ

ເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ແລະເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ື້ງຢື ນ ຈະໄດື້ຮ ັບ ການປະຕິບ ັດແລະກວດສອບແບບ
ດຽວກັນກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນມາດຕະຖານທົູ່ວໄປທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບບັນດາເຫດຜົນຕູ່ າງໆທີູ່ສາມາດ
ນາໃຊື້ໃນການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ.145

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ, ເອັສ. 52, ຕາຕະລາງທີສອງ – ‘ເຄືູ່ອງໝາຍຮັບຮອງ’; ເອັລເອ ໄອພີເອັລ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ໃຫື້ເບິູ່ງຂກ
ື້ ກລົງ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 21; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 56; ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ 2.ເອັນ); ເອັສຈີ ທີ
ເອອາຣ໌ທ.ີ 3.12, ຂຕົ
144

ເອັມເອ ເອັສ. 61 ແລະ ຕາຕະລາງທີສອງ, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 16 ‘ເຄືູ່ອງໝາຍຮັບຮອງ’; ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 4 – ‘ເຄືູ່ອງໝາຍ
ຮັບຮອງ’, 82 ແລະ 84; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 4.18, 87.4 ແລະ 105.5, ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 37.6.
145

ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 16.
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ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ແມູ່ ນລວມທັງ ກ ລະນີ ທູ່ ີ ສັ ນ ຍາລັ ກ ທີູ່ ໄດື້ສ ະເໜີ ເ ພືູ່ ອໃຫື້ຈ ົດ ທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ ອງ
ສິູ່ງນີກ
ື້ ນ ນັນ,
ື້ ແມູ່ ນການເຮັດ ໃຫື້ເ ຂົາໃຈຜິ
ື້
ໝາຍລວມໝູ່ ຫ ື ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ງຢື
ດເຖິງ ລັກສະນະ ຫ ື ຄວາມ

ສາຄັນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ, ດັູ່ງທີູ່ຂະແໜງການໃນສັງຄັມທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງອາດຈະຮັບຮໄື້ ດື້. ໂດຍສະເພາະ
ື້ ປະກອບໄປດື້ວຍສັນ ຍາລັກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ແລື້ວ, ຖື້າເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ຫ ື ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ື້ງຢື ນນັນ
ັ ື້ ູ່ າ ມັນແຕກຕູ່ າງໄປຈາກເຄືູ່ອໝາຍລວມໝູ່ ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍ
ອາດຈະຖືກເບິູ່ງໃນເວລາທີູ່ນາໄປໃຊື້ນ ນວ
ື້
ື້ ນ, ສິູ່ງນີຄວນກ
ູ່ ໃຫື້ເກີດມີການສະແດງການຄັດຄື້ານຈາກນັກກວດສອບ.
ການຢັງຢື

ື້ ຈຸດສະເພາະດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້
ນອກເໜືອ ໄປຈາກເຫດຜົນແບບປົ ກກະຕິຂ ອງການປະຕິເ ສດນັນ,
ຍັງຈາເປັ ນ ຕື້ອງໄດື້ຮ ັບ ການພິຈ າລະນາໂດຍສະເພາະຈາກນັກກວດສອບເພືູ່ອຈຸດ ປະສົງ ຂອງການ
ື້ ນ:
ກວດສອບທີູ່ສາຄັນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ແລະເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ງຢື
•
•

•

ການອະທິບາຍທາງພມສາດ,
ື້ ງຄັບລະບຽບການໃນການໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ, ແລະ
ຂບັ
ູ່ ໄດື້ຈດ
ື້ ນໂດຍເຈົາຂອງທີ
ື້
ົ ທະບຽນແລື້ວ.
ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍຢັງຢື

6.2.1 ການອະທິບາຍທາງພມສາດ
ື ຫູ່ ງທີູ່ມາຂອງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິ ການ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ອະທິບາຍເຖິງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດຫແ
ູ່ທີມັນ ຈະຖືກນ າໄປໃຊື້, ໂດຍປົ ກກະຕິແ ລື້ວ ແມູ່ ນບູ່ ສາມາດຈົດ ທະບຽນເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍສ າລັບ
ື້
ື້ ູ່ 2.3.6 ຂື້າງເທິງ).
ື ານບລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນໄດື້
ສິນຄື້າຫກ
(ເບິູ່ງຂທີ
ື້ ະລິດຫາຍແຫູ່ ງທີູ່ດາເນີນງານ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ບັນດາສະມາຄົມແລະສະຫະກອນຂອງຜຜ
ື້ ໃຊື້ສນ
ື ະຖານທີູ່ອືູ່ນໆນັນ
ັ ຍາລັກທົູ່ວໄປເພືູ່ອສະແດງໃຫື້
ໃນຂົງເຂດພ ມສາດສະເພາະໃດໜູ່ ງ ຫສ
ເຫັນວູ່າ ສິນຄື້າຂອງພວກເຂົາມີລ ັກສະນະຮູ່ວມກັນ ບາງຢູ່າງ, ໂດຍສະເພາະໃນແງູ່ ຂອງແຫູ່ ງທີູ່ມາ
ື້ ນ ເຄືູ່ອງ
ົ ື້ ອາດຈະໄດື້ຮ ບ
ັ ການຈົດທະບຽນໂດຍຜ ຜ
ື້ ະລິດເຫູ່ ານັ
ົ ນເປັ
ທາງພມສາດ. ສັນຍາລັກເຫູ່ ານີ
ໝາຍລວມໝູ່ ທີູ່ໃຊື້ສາລັບອື້າງອີງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດ.

ື້
ື້ ຈະຕື້ອ ງກ ານົ ດ ຂ ື້
ເພືູ່ອອະນຸ ຍ າດໃຫື້ເ ຄືູ່ ອງໝາຍປະເພດນີສາມາດຈົ
ດ ທະບຽນໄດື້ນ ັນ,
ື້ ູ່ ມີຕູ່ ເຫດຜົນ ແບບມາດຕະຖານຂອງການປະຕິເ ສດໂດຍອີງໃສູ່ ລັກສະນະ ພມສາດຂອງ
ຍົກເວັນທີ
ື້ ຈູ່ ງບູ່ ຄວນຄັດ ຄື້ານເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍຫປ
ື ະກອບມີ ຄາ
ເຄືູ່ອງໝາຍ. ສະນັນ,
ື້
ສັບທາງພມສາດ ຫ ື ອົງປະກອບທາງພມສາດອືູ່ນໆທີູ່ຢູ່ ບົນພືນຖານຂອງຄ
າອະທິບາຍທາງພມສາດ.
ື້ ກູ່ ຄວນລະບຸ ວູ່ າ ມີການຮື້ອ ງຂ ການຈົດ ທະບຽນສ າລັບ
ດື້ວ ຍເຫດນີ,ື້ ຄ າຮື້ອ ງຂ ຈົດ ທະບຽນນັນ
ພາກທີ 1 ເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນອົງກອນທີູ່ໄດື້ຕວ
ື້ ນ.
ື້ ອ
ື້ ງຂນັນເປັ
ົ ລວມເຂົາກັ
ເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ແລະຜຮ
ື້
ຖື້າສັນຍາລັກນັນສາມາດໃຫື້
ການອະທິບາຍບອກຄວາມໝາຍ ໃນລັກສະນະຂອງຜະລິດ ຕະ
ູ່
ູ່
ື້ ມັນກູ່
ື ລິການທີກູ່ ຽວຂື້ອງ ທີມີຄວາມແຕກຕູ່ າງໄປຈາກແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດຂອງມັນນັນ,
ພັນຫບ
ຄວນຈະຖືກຄັດຄື້ານດື້ວຍເຫດຜົນແບບປົ ກກະຕິສາລັບ ການປະຕິເສດ.

ື້ ນ ນັນ,
ື້ ອົງການການຈັດ ຕັງຂອງແຕູ່
ື້
ື້ ະລິດແລະບ ລິສ ັດ
ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຢັ ງຢື
ລະຜຜ
ື້
ື້ ນາໃຊື້ສ ັນ ຍາລັກ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ັ ື້ງຢື ນ ນັນ,
ແຕູ່ ລະບູ່ ອນ, ລວມທັງ ອົງການຈັດ ຕັງຂອງລັ
ດ ທີູ່ເປັ ນ ຜ ຢ

ື້ ເ ຫັນ ວູ່ າສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານໃດໜູ່ ງໄດື້ຖື ກ ກວດກາໄປແລື້ວ ເພືູ່ອໃຫື້
ແບບພິເ ສດ ເພືູ່ອຊີໃຫື້
ື້
ົ ນອາດຈະໄດື້
ສອດຄູ່ອງກັບລັກສະນະສະເພາະໃດໜູ່ ງຂອງແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດ. ສັນຍາລັກເຫູ່ ານັ
ື້
ຖືກຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ື້ງຢື ນ. ເມືູ່ອເປັ ນດັູ່ງນັນແລື້
ວ ຖື້າຄາຮື້ອງຈົດ ທະບຽນກູ່ ຽວຂື້ອ ງ
ື້ ນ, ຂຍົ
ື້ ກເວັນກ
ື້ ູ່ ກູ່ ຕື້ອງຖືກການົດ ເພືູ່ອປື້ອງກັນການປະຕິເສດ.
ກັບເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ງຢື
ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ື້ ງຢື ນ ທີູ່ມີ ຫ ື ລວມມີ ທັງ ຄ າສັ ບ ທາງພ ມສາດ ຫ ື ອົງ ປະກອບທາງພ ມ
ສາດອືູ່ນໆ ບູ່ ຄວນຈະຖືກຄັດ ຄື້ານໂດຍອີງໃສູ່ ຄາອະທິບາຍລາຍລະອຽດທາງດື້ານພ ມສາດ. ດື້ວຍ
ື້ ກູ່ ຄວນລະບຸ ວູ່ າ ການຮື້ອງຂ ການຈົດທະບຽນນັນ
ື້ ແມູ່ ນເພືູ່ອສາລັບ ເຄືູ່ອງ
ເຫດນີ,ື້ ໃນຄາຮື້ອງນັນ
ື້ ນ.
ໝາຍຢັງຢື

6.2.2 ກົດລະບຽບໃນການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ນນັນ
ື້
ໃນການຂຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ແລະເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ງຢື
ຕື້ອງຍືູ່ນກົດ
ລະບຽບທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ, ເຊິູ່ງອາດຈະປະກອບມີ ຫ ື ອື້າງອີງເຖິງຂ ື້
ື ານບລິການແລະວິທກ
ີ ານຕູ່ າງໆທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວອາດຈະ
ການົດບາງຢູ່າງທີູ່ກູ່ ຽວກັບສິນຄື້າຫກ
ຖືກນາໄປໃຊື້.
ັ ື້ ໄດື້ຖກ
ື ຍືູ່ນແລະທົບທວນຄືນຫ ື
ນັກກວດສອບຄວນກວດກາເບິູ່ງວູ່າ ລະບຽບການນາໃຊື້ນນ
ື້ ລະບຽບການນ າໃຊື້ເ ຄືູ່ ອງ
ຍັງ ເພືູ່ອໃຫື້ມ ັນ ຕອບສະໜອງກັບ ຈຸດ ປະສົງ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັນ.
ື້ ືທ ະບຽນເພືູ່ອຄວບຄຸ ມ
ໝາຍລວມໝູ່ ແມູ່ ນຄາດວູ່ າຈະໃຫື້ໂ ຄງສື້າງ ຫ ື ລະບົບ ບາງຢູ່ າງສ າລັບ ຜ ຖ
ື້
ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍໂດຍສະມາຊິກຂອງອົງກອນທີູ່ເປັ ນເຈົາຂອງ.

ື້
ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ທີູ່ຖືກ ນ າໄປໃຊື້ເ ພືູ່ອຊີບອກເຖິ
ງ ແຫູ່ ງທີູ່ມາທາງພມສາດຂອງ
ື້ ລະບຽບການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ ກູ່ ຄວນສະແດງໃຫື້ເຫັນເງູ່ ອນໄຂ
ື
ຜະລິດຕະພັນທີູ່ມີເຄືູ່ອງໝາຍນັນ,
ູ່ທີຜນ
ູ່
ື້ ກູ່ ຕື້ອງປະຕິບດ
ື້ າໄປໃຊື້ແລະສິນ ຄື້ານັນ
ັ ຕາມ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວກູ່ ແມູ່ ນ 'ການເຊືອມໂຍງທີູ່
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ື້
ູ່ າ ຜຖ
ື້ ື
ເປັ ນທີູ່ເຂົາໃຈກັ
ນໂດຍທົູ່ວໄປວູ່າ ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ື້ງຢື ນຄວນຖືກນ າໄປໃຊື້ເພືູ່ອຊີບອກວ
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ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ື້ ນ າໃຊື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ືເ ຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ການປະເມີນ ສິນ ຄື້າ ຫ ື ການບ ລິການຈະໝົດ ໄປ ຖື້າຫາກຜ ຖ
ື້
ດັູ່ງກູ່ າວເຂົາໃນຜະລິ
ດຕະພັນ ແລະ ການບລິການຂອງພວກເຂົາ.
------- o -------
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ົ . ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ,
“ສິູ່ງຕີພມ
ຮບ
ື້
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ື້ ື້
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2.2.3.4.7 ຕົນກ
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ັ ຂອງສັນຍາລັກ
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249

2.2.5 ປັດໃຈອືູ່ນໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ການກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ
2.2.5.1 ກຸູ່ ມຂອງເຄືູ່ອງໝາຍແລະຊຸດເຄືູ່ອງໝາຍ

250

ື້ ດແຍູ່ ງໃນປະເທດ
2.2.5.2 ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຢູ່ ແລື້ວໄດື້ເກີດມີຂຂັ

253
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ື້ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບເຄືູ່ອງໝາຍຄືກນ
ັ ຫ ື ຄື້າຍຄືກນ
ັ 254
2.2.5.3 ການຕັດສິນໃຈກູ່ ອນໜື້ານີທີ
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ັ ການຂອງການເພິູ່ງພາອາໄສກັນຂອງປັດໃຈຕູ່ າງໆ
2.2.6.2 ຫກ
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ື
ສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ື້
3.1 ຂພິຈາລະນາທົູ່ວໄປ
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3.2
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ື
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ບ
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3.3.2 ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ
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ື
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້ ູ່ ໃຊື້ໃນຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນ
ຕົວຫຍທີ
ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ (ລະຫັດປະເທດ)
BN

: ບຣໄນດາຣສຊາລາມ

ID

: ອິນໂດເນເຊຍ

KH

: ກ າປເຈຍ

LA

: ສປປ ລາວ

MM

: ມຽນມາ

MY

: ມາເລເຊຍ

PH

ິ ປີ ນ
: ຟີ ລບ

SG

: ສິງກະໂປ

TH

: ໄທ

VN

: ຫວຽດນາມ

ື້ ູ່ ນໆ
ຕົວຫຍອື
ECJ

ິ າຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ (ສານຍຸ ຕທ
ິ າເອີຣບ
ົ )
: ສານຍຸ ຕທ

EU
GI

ົ
: ສະຫະພາບເອີຣບ
ູ່
: ຖິນກາເນີດ

IPL

: ກົດໝາຍວູ່າດື້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ

NCL

: ການຈັດໝວດສາກົນຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການເພືູ່ອຈຸດປະສົງຂອງ
ື້
ື້ ນພາຍໃຕື້
ື້ ກລົງ
ັ ຍາຂຕົ
ການຈົດທະບຽນ ເຄືູ່ອງໝາຍ ໂດຍສື້າງຕັງຂ
ສນ

Nice (ນິສ) ໃນປີ 1957 (ການຈັດຫມວດສາກົນນິສ).
Nice Classification : ການຈັດແບູ່ງຫມວດສິນຄື້າແບບນິສທີູ່ເປັນການຈັດແບູ່ງຫມວດ
ຫມູ່ ສິນຄື້າລະຫວູ່າງປະເທດແລະການບລິການເພືູ່ອຈຸດປະສົງຂອງການ
ື້
ື ສື້າງຂືນມາພາຍໃຕື້
ັ ຍາຂ ື້
ຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຖກ
ສນ

ຕົກລົງ

Nice (ນິສ) ໃນປີ 1957
ົ
: ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງເອີຣບ
EUIPO Guidelines : ຄູ່ ມືໃນການກວດສອບຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າສານັກງານຊັບ ສິນ
ົ (EUIPO), ເວີຊູ່ ນ
ັ 1.1, 1 ເດືອນຕຸ ລາ 2017
ທາງປັນຍາຂອງເອີຣບ
EUIPO
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EUTMIR

ື້
ັ ລະບຽບການສະບັບເລກທີ 2018/626
: ຄະນະກາມະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ
ຂອງວັນທີ 5 ມີນາ 2018, ລະບຽບການບັງຄັບໃຊື້ຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ເລກທີ 2017/1001.

EUTMR

: ລະບຽບການ ສະບັບເລກທີ 2017/1001 ຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2017
ວູ່າດື້ວຍລະບຽບການ ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ຂອງສະຫະພາບ
ື້ ານົດລະບຽບການຄື້າຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ (ຂກ
ົ ).
ເອີຣບ

PARIS CONVENTION : ສົ ນ ທິ ສ ັ ນ ຍ າ ປ າ ຣີ ກູ່ ຽ ວ ກັ ບ ກ າ ນ ຄຸ ື້ ມ ຄ ອ ງ ຊັ ບ ສິ ນ ທ າ ງ
ື້ ດທື້າຍທີູ່
ັ ຮອງໃນ ປີ 1883, ແລະໄດຖືປັບປຸ ງຄັງສຸ
ອຸ ດສາຫະກາທີູ່ໄດື້ຮບ
ສະຕັອກໂຮມ ໃນປີ 1967.
SGT
TMA
TML

ັ ຍາສິງກະໂປກູ່ ຽວກັບກົດ ໝາຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແລະກົດ
: ສົນ ທິສ ນ
ົ ທິສນ
ັ ຍາດັູ່ງກູ່ າວໃນປີ 2006.
ລະບຽບພາຍໃຕື້ສນ
ື້ ານົດກົດໝາຍວູ່າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
: ຂກ
: ກົດໝາຍວູ່າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

TMR

ື້ ງຄັບກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝ
ື ບັ
: ລະບຽບການກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຫຂ

TRIPS

າຍການຄື້າ
ື້ ກລົງໃນເລືູ່ອງທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການຄື້າຂອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ
: ຂຕົ

WHO

: ອົງການອະນາໄມໂລກ

WIPO

: ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ

WTO

: ອົງການການຄື້າໂລກ

ອາື້ ງອີງ
ື ື້
ັ ໃນວັນທີ 31 ກລະກົດ
ການອື້າງອິງເວັບໄຊທ໌ທງັ ໝົດແມູ່ ນມີຂນໃນເວລາປັ
ດຈຸບນ
2019.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດ
ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ການພິຈາລະນາທົູ່ວໄປ

1.

ເຄືູ່ອງໝາຍອາດຈະບູ່ ຖືກຈົດທະບຽນຖື້າ ການນາໃຊື້ ເຄືູ່ອງໝາຍໃນການຄື້າ ຈະໄປ
ຂັດ ກັບ ສິດ ຂອງຄົນ ອືູ່ນທີູ່ມີກູ່ ອນຫນື້າ ນີ.ື້ ຄວາມຈິງ ທີູ່ວູ່ າ ສັນ ຍາລັກ ດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ສາມາດຖືກ
ປະຕິເສດໄດື້ ໂດຍເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການ

ຄື້າ ຈະບູ່ ສາມາດເອົາ ຊະນະການຄັດ ຄື້າ ນຈາກບຸ ກຄົນ ທີສ າມທີູ່ຈະຂັດ ແຍື້ງ ກັບ ການນ າໃຊື້
ື້ ນເຄືູ່ອງໝາຍໃນການຄື້າ.
ສັນຍາລັກນັນເປັ
ື້ ູ່ ຫລາຍປະເພດ ເຊິູ່ງຖືສດ
ິ ທີູ່ມີກູ່ອນໜື້ ານີຢ
ິ ໂດຍບຸ ກຄົນທີສາມທີູ່ອາດຈະໄປ
ມີສດ
ື້ ອ
ື້ ງຂ ແລະ ຂັດຂວາງການຈົດທະບຽນ. ປະເພດຂອງສິດກູ່ ອນ
ຂັດແຍື້ງກັບເຄືູ່ອງໝາຍຂອງຜຮ
ື້
ູ່
ຫນື້ານີທີອາດຈະສະແດງອອກມາໃຫື້ເຫັນເພືູ່ອຄັດຄື້ານອີງໃສູ່ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການ

ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ ຊືູ່ງມັກຈະຖືກການົດໄວື້ໃນກົດໝາຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ. ແຕູ່ຍັງ
ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ ໃນກົດໝາຍອືູ່ນໆເຊັູ່ນກົດໝາຍ ວູ່າດື້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາອືູ່ນໆ, ກົດໝາຍ
ື ດ
ົ ໝາຍທົູ່ວໄປ.
ແພູ່ງ, ຫກ

ື້ ບກົດໝາຍແພູ່ງ, ກົດໝາຍທົູ່ວໄປ,
ການຂັດແຍື້ງສິດຂອງບຸ ກຄົນທີສາມອາດຈະຂືນກັ
ົ ໝາຍອືູ່ນໆ, ເຊັູ່ນ ສິດ ຄວາມເປັ ນ ສູ່ ວນຕົວ , ຊືູ່ບ ລິສ ັດ , ການແຂູ່ ງຂັນ ທີູ່ບູ່ ເປັ ນ ທ າ, ຫ ື
ຫ ືກ ດ
ການໂອນກາມະສິດ.
ີ ຢູ່ ກູ່ ອນຂອງບຸ ກຄົນ ອືູ່ນທີູ່ມີມ າກູ່ ອນ
ເຫດຜົນ ໃນການປະຕິເສດທີູ່ອີງ ໃສູ່ ສິດ ທິທູ່ ມີ
ື້ ູ່ າ "ເຫດຜົນ ປຽບທຽບ" ຍື້ອ ນວູ່ າມັນ ບູ່ ໄດື້ອ າື້ ງເຖິງ ເຫດຜົນ ແນູ່ ນອນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ
ເອີນວ
ື້ ູ່ ກັບການມີຢູ່ ຂອງການແຊກແຊງສິດຈາກບຸ ກຄົນ
ສັນຍາລັກ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ. ແຕູ່ຂືນຢ
ທີສາມ.
ື້
ເຫດຜົນປຽບທຽບໃນການປະຕິເສດ ອາດຈະຖືກຍົກຂນມາໂດຍນັ
ກກວດສອບທີມ ີ
ສິດ ໂດຍໜື້າ ທີູ່, ເຊັູ່ນວູ່ າ ໃນການລິເລີູ່ມຂອງນັກກວດສອບຫເື ປັ ນຜົນ ມາຈາກການຄັດຄື້ານ
192
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ດຄື້ານທີູ່ໄດື້ຍູ່ ນຕ
ື້ ອາດ
ື ຄັ
ື ູ່ ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ. ນອກຈາກນັນ,
ຂອງບຸ ກຄົນທີສາມ ຫຂ
ຈະຍັງມີການລະບຸ ເຫດຜົນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນການຮື້ອງຂການປັ ບປຸ ງແກໄື້ ຂ, ການຍົກເລີກເພີກ
ື ານຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ ຫງັ ຈາກທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ.
ຖອນ, ຫກ

ການປະຕິເ ສດການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ທີູ່ ເປັ ນ ໄປດື້ວ ຍເຫດຜົນ ທີູ່
ື້ ມັນຮຽກຮື້ອງໃຫື້ນກ
ັ ກວດສອບຕື້ອງມີສະຕິແລະຄານງເຖິງທຸ ກສະຖານະ
ກູ່ ຽວຂື້ອງກັນນັນ
ການທັງ ຫມົດ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ແຕູ່ລະກລະນີ. ນັກກວດສອບມີຄ ວາມຈາເປັ ນ ທີູ່ຈະຕື້ອງໄດື້
ື້ ຖື້າ ຫາກເຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ມັນ ອາດຈະເກີດຂືນ
ຈິນ ຕະນາເຖິງສະ ຖານະການທີູ່ໃນອະນາຄົດນັນ
ື ນາໄປໃຊື້ໃນການຄື້າເພືູ່ອຈາແນກຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້ພາຍ
ດັູ່ງກູ່ າວໄດື້ຖກ

ື້ ກູ່ ຄວນໃຫື້ເປັ ນການກະຕຸ ນ
ື້
ໃນປະເທດ. ການວິເຄາະທຸ ກໆປັ ດໃຈທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງທັງຫມົດນັນ
ື້
ູ່
ນັກກວດສອບສາມາດໃຫື້ຄາຕອບຕູ່ ກັບຄາຖາມດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ເພືອຕັດສິນໃຈວູ່າ ຈະອະນຸຍາດຫ ື
ື້
ຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍນັນ:

"ຖື້າ ຫາກເຄືູ່ອງໝາຍ (ຍືູ່ນຄ າຮື້ອງຂຈົດທະບຽນ) ໄດື້ຖືກນ າໃຊື້ ເພືູ່ອການຄື້າ ໃນ
ັ ື້ ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ
ປະເທດນີ ື້ ໂດຍກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້ນນ,
ື ູ່ ?'
ດັູ່ງກູ່ າວຈະເປັນຜົນເສັຍ ຫ ື ບູ່ ເປັນທາໃຫື້ແກູ່ ກັບ ບຸ ກຄົນທີສາມຫບ

ື້ ູ່ າ "ແມູ່ ນແລື້ວ ", ກູ່ ບູ່ ຄວນອະນຸ ຍ າດໃຫື້ຈ ດ
ົ
ຖື້າ ຫາກຄ າຕອບຂອງຄ າຖາມນັນວ
ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ.
ື້ ູ່ ສະຫນອງຫ
ີ
ື ດ
ັ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ກູ່ ຄວນຈືູ່ໄວື້ວູ່າ ໃນການແຂູ່ງຂັນລະຫວູ່າງຜທ
ຈ
ູ່
ື້ ຜົນສາເລັດຂອງການດາເນີນ
ຫາ ທີດາເນີນທຸ ລະກິດໃນລະບົບເສດຖະກິດການຕະຫາດນັນ,
ງານໃດໜູ່ ງ ອາດຈະສື້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດື້ານເສດຖະກິດໃນລະດັບໃດໜູ່ ງ ຕູ່ ການດາເນີນ
ື າງບລິການບາງຢູ່າງທີູ່ໄດື້ສະເ
ງານອືູ່ນ ໃນຂອບເຂດທີູ່ປະຊາຊົນອາດຈະມັກຜະລິດຕະພັນຫບ
ື້ ກູ່ ເປັນ
ື້ ູ່ ນ.
ື ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຜົນທີູ່ເກີດຈາກຄວາມມັກຂອງລກຄື້ານັນ
ໜີ ແລະຫລີກລື້ຽງຜອ

ຜົນໃຫື້ເກີດການແຂູ່ງຂັນໃນຕະຫາດໂດຍປົກກະຕິ ແລະ ບູ່ ສາມາດຖືວູ່າເປັນຜົນສະທື້ອນຂອງ
ື້
ິ າ" ທີູ່ຕື້ອງເຄົາລົບກົດລະບຽບຂອງການແຂູ່ງຂັນ. ກົດລະບຽບເຫູ່ ານັ
ົ ນປະກອບ
ຄວາມ "ບູ່ ຍຸ ຕທ
ັ ການຄື້າທີູ່ສັດຊືູ່ແລະໃຫື້ການເຄົາລົບຕູ່ ຊັບສິນທາງປັ ນຍາ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ
ມີການປະຕິບດ
ື້ ດທຸລະກິດຕູ່າງໆທີູ່ໃຊື້ໃນການຄື້າ.
ກູ່ ແມູ່ ນກົດໝາຍທີູ່ຄວບຄຸ ມຕົວຊີວັ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນຈະກວດກາເບິູ່ງເຫດຜົນປຽບທຽບຂອງການປະຕິເສດທີູ່
ໃນພາກສູ່ວນຕູ່ ໄປນີແມູ່
ສາມາດຮັກສາການຄັດຄື້ານ ຕູ່ ການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ໂດຍອີງໃສູ່ສິດໃນແບບຕູ່າງໆ
ຂອງບຸ ກຄົນທີສາມ.1

1

ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ຊີ

194

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ົ ທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຈດ

2.

ເຫດຜົນປຽບທຽບທີູ່ມັກຖືກຍົກມາໃຊື້ເປັນປົກກະຕິ ເພືູ່ອທາການປະຕິເສດການຈົດ
ັ ການ
ທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ກູ່ ແມູ່ ນການທີູ່ມີຢູ່ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໜູ່ ງ ຫ ື ຫາຍກວູ່າທີູ່ໄດື້ຮບ
ື ານບລິການທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະຄືກນ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ .2
ຈົດທະບຽນໃນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ສາລັບສິນຄື້າຫກ

ມີກ ານກ ານົດ ສິດ ກູ່ ຽວກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ສະເພາະໃດໜູ່ ງ ໂດຍສົມ ທົບ ກັບ
ື້ ໃນການປະເມີນຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງ
ື ຸ ດການບ ລິການທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄ ວື້. ສະນັນ,
ຜະລິດ ຕະພັນ ຫຊ
ຂອງສິດ ທິໃ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ມີມາກູ່ ອນຫນື້ານີ,ື້ ເປັ ນ ເຫດຜົນ ໃນການປະຕິເສດ, ນັກ
ື້ ານົດ
ກວດສອບຕື້ອງພິຈາລະນາຄານງເຖິງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນເຊັູ່ນດຽວກັນ ແລະ ຂກ
ື້
ົ ນ.
ຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ເຄືູ່ອງໝາຍເຫູ່ ານັ

ື້
ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ເຄືູ່ອງໝາຍແລະຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັນນັນ
ື ປຽບທຽບເພືູ່ອຈະໄດື້ການົດວູ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມໃກສ
ື້ ດ
ິ ພຽງພທີູ່ຈະໃຫື້ເກີດມີ
ກູ່ ຕື້ອງໄດື້ຖກ
ື້ ບ
ື້ ູ່ ຖື
ີ ສດ
ິ ທີູ່ຜູ່ານມາກູ່ ອນຫນື້ານີຫ
ື ູ່ . ອາດຈະມີສອງກລະນີ ທີູ່ຈະຖືກລະບຸ ວູ່າ
ການລາອຽງຕູ່ ຜທ
ື້
ເປັນຂັນຕອນທ
າອິດ:
•
•

2.1

ເອກະລັກ ຕົວຕົນຂອງສັນຍາລັກແລະສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ໄດື້ລະບຸ (ເຊັູ່ນ
ັ ),
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ັ ຂອງສັນຍາລັກແລະສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ໄດື້ຖກ
ື ລະບຸ .
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ

ື້
ັ " ເກີດຂືນໄດື້
"ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ເມືູ່ອເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຢູ່ ໃນໃບຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນ
ັ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຈດ
ົ ທະບຽນກູ່ ອນຫນື້ານີ ື້ ແລະ ສິນຄື້າ ຫ ື ການບລິການທີູ່ໄດື້
ແມູ່ ນຄືກນ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນຄືກ ັນ ກັບ ສິນ ຄື້າ ຫ ືບ ລິກ ານທີູ່ມີຢູ່ ໃນໃບຄ າຮື້ອ ງຂ ຈົດ
ລະບຸ ໄວື້ໃ ນໃບຄ າຮື້ອ ງນັນ
2

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(1) ແລະ (2), ແລະ ເອັສ. 9; ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ຈີ); ໄອດີ ທີເອັມເອ
ເບິູ່ງຂກ

ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(1) (ເອ) ; ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 16.2 ແລະ 3, ແລະ 23.9; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 19(1) ແລະ (2);
ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 14; ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ ເອັສ. 123.1(ດີ), ລະບຽບການ ອາຣ໌. 102.ດີ); ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(1)
ແລະ (2); ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 13; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 74(2)(ອີ).
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ນກັນ.
ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີເຊ

3

ັ ແມູ່ ນມີຫນື້ອຍກູ່ ວາສອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ັ ບາງສູ່ວນແລະຄວາມ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ື້
ັ . ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ເມືູ່ອມີການສື້າງສອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ັ ຂືນມາແລື້
ຄື້າຍຄືກນ
ວ, ມັນກູ່ ບູ່
ີ
ຈ າເປັ ນ ທີູ່ຈະຕື້ອ ງປະເມີນໂອກາດຄວາມເປັ ນໄປໄດື້ທູ່ ຈະເກີ
ດ ຄວາມສັບ ສົນ ນັກກວດສອບ

ສາມາດຍືູ່ນການຄັດຄື້ານໄດື້ຢູ່າງເປັ ນທາງການ, ແລະຄວນຍດຖືການຄັດຄື້ານຂອງບຸ ກຄົນ ທີ
ສາມຕູ່ ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍໃນພາຍຫລັງ.4
ື້ ຈງິ ໂດຍໃຊື້
ີ ສອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ັ ນັນມີ
ນັກກວດສອບຈະພິຈາລະນາວູ່າກລະນີທູ່ ມີ
ັ ເກນອັນດຽວກັນທີູ່ໃຊື້ໃນການການົດລະດັບຂອງຄວາມຄື້າຍຄື
ການວິເຄາະແລະມາດຖານຫກ
ກັນລະຫວູ່າງສັນຍາລັກທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນກັບລາຍການສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ການ
ື້ ອ ງໃຫື້ມ ີຂ ນກູ່
ື້ ບ ໂອກາດຄວາມເປັ ນ ໄປໄດື້ທູ່ ີຈະເກີດ ຄວາມ
ື ື້ ອນທີູ່ການຄົນພົ
ວິເ ຄາະນັນຕື້
ສັບສົນ.
2.2

ການກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ

2.2.1 ການພິຈາລະນາທົູ່ວໄປ
ໃນກລະນີສູ່ ວນຫ າຍທີູ່ມີຄ ວາມຂັດ ແຍື້ງກັນ ລະຫວູ່ າງເຄືູ່ອງໝາຍ ຈະບູ່ ນ າສະເໜີ
ື້ ນ. ແຕູ່ເປັ ນສະຖານະການທີູ່ມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື ານບລິການທີູ່ຊາກັ
ັ ທີູ່
ສັນຍາລັກແລະສີນຄື້າຫກ
ື້ ດ
ິ . ໃນກລະນີເຫູ່ ານີ
ົ ,ື້ ການຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງ ໝາຍ
ຈະຕື້ອງໄດື້ວເິ ຄາະຢູ່າງໃກຊ

ື້
ີ
ຈະເຮັດໄປຕາມມາດຕະຖານທີູ່ກວື້າງຂນຂອງໂອກາດຄວາມເປັ
ນໄປໄດື້ທູ່ ຈະຄວາມສັ
ບສົນ. ນີ ື້
ີ
ກູ່ ໝາຍຄວາມວູ່າ ການຈົດທະບຽນຄວນຖືກປະຕິເສດພຽງແຕູ່ໃນກລະນີທູ່ ສະພາບການລະບຸ
ື້ ໄດື້ຖກ
ື ນາໃຊື້ໃນການຄື້າພາຍໃນປະເທດ
ວູ່າ ຖື້າຫາກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ນາໄປຂຈົດທະບຽນນັນ
3

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(1); ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ຈີ); ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(1)(ເອ) ;
ເບິູ່ງຂກ

ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 16.2 ແລະ 23.9 and ຄາຕັດສິນໃຈ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 34(1).1; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 19(1)(

ເອ) ແລະ (2)(ເອ) ; ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 14.ເອ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ, ເອັສ. 123.1(ດີ)(ໄອ), ລະບຽບການ ອາຣ໌. 102.
ດີ); ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(1); ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 13(1); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 74(2)(ເອັຟ). ເບິູ່ງຕືູ່ມໃນ ຄູ່
ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2.
ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
4
ື້
ັ ຈາກການຈົດທະບຽນນັນ,
ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິດທິພເິ ສດທີູ່ໄດື້ຮບ
ຂຕົກລົງທາງການຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິດທິໃນຊັບສິນທາງປັນຍາ

ັ ' ໂດຍໄດື້ກູ່າວວູ່ າ: "ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ີ ການໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ຄືກນ
ັ
(ມາດຕາ 16.1), ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບລະບຸ 'ສອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ູ່
ື້
ື ລິການທີຄືກນ
ັ , ຄວາມສັບສົນກູ່ ອາດເກີດຂືນໄດື້."
ສາລັບສິນຄື້າຫບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື ານບລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້ນນ,
ັ ື້ ການນາໄປໃຊື້ດູ່ ງກູ່
ັ າວອາດຈະສື້າງຄວາມ
ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າຫກ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.5
ສັບສົນລະຫວູ່າງພາກສູ່ວນຜບ
ື້
ື ວາມຮັບຮ ື້
ໃນເລືູ່ອງນີ,ື້ ຄວນເຂົາໃຈກັ
ບຄວາມສັບສົນ ເພືູ່ອລວມການສັນນິຖານຫຄ
ື້ ລິໂພກໂດຍສະເລູ່ຍວູ່າ ມີການເຊືູ່ອມໂຍງລະຫວູ່າງ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ, ເຈົາື້
ຂອງຜບ
ື້ ຫແ
ົ ນ
ື ຫູ່ ງການຄື້າຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ຕິດພັນກັບເຄືູ່ອງໝາຍ
ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍເຫູ່ ານັ
ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ໂດຍໃນຄວາມເປັນຈິງແລື້ວ ມັນກູ່ ບູ່ ມີການເຊືູ່ອມຕູ່ ດັູ່ງກູ່ າວ.

ື້ ຕື້ອ ງເວົາເຖິ
ື້ ງ ທັງ
ໃນການປະເມີນ ຄວາມເປັ ນ ໄປໄດື້ທູ່ ີຈະເກີດ ຄວາມສັບ ສົນ ນັນ,
ີ ູ່ າ:
ຄວາມສັບສົນໂດຍກົງແລະຄວາມສັບສົນໂດຍການເຊືູ່ອມໂຍງ ໃນກລະນີທູ່ ວ
•

ື້ ລິໂພກຈະສັບສົນໂດຍກົງກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ໃນການຄື້າ (ເຊິູ່ງອາດສາມາດນາ
ຜບ
ື້ ູ່ ຜິດພາດ); ຫ ື
ໄປສູ່ ການຕັດສິນໃຈຊືທີ

•

ື້ ລິໂພກຈະບູ່ ສັບສົນກັບເຄືູ່ອງໝາຍນີ ື້ ແຕູ່ກົງກັນຂື້າມ, ຈະຖືວູ່າ ມີການເຊືູ່ອມ
ຜບ
ໂຍງ ຫ ື ການກູ່ ຽວຂື້ອງກັນບາງຢູ່າງ ລະຫວູ່າງແຫູ່ ງທີູ່ມາຂອງການຄື້າຂອງສິນຄື້າຫ ື
ື້ ຍື້ອນວູ່າມັນມີຕນກ
ົ ນ
ົ ື້ າເນີດມາຈາກການ
ການບລິການທີູ່ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ ເຫູ່ ານັ
ື າກການດ າເນີນ ການສອງຢູ່ າງທີູ່ມີການພົວ ພັນ ກັນ ທາງ
ດ າເນີນ ການດຽວກັນ ຫ ຈ
ດື້ານເສດຖະກິດ.

ື້ ການດາເນີນການສອງຢູ່າງນັນຈະຕື້
ື້
ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້ານັນ,
ອງ
ູ່
ູ່
ື້ ກລົງ
ຖືວູ່າ "ການເຊືອມໂຍງທາງເສດຖະກິດ " ຖື້າຫາກມັນມີການເຊືອມໂຍງໂດຍອາໄສຂ ຕົ
ື້ ດແຍູ່ ງໂດຍກົງຫກ
ີ ານຄວບຄຸ ມເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຂຂັ
ື ານຄວບຄຸ ມເຄືູ່ອງໝາຍ
ໃດໆ ທີູ່ເຮັດໃຫື້ມກ
ື້
ທົູ່ວໄປທີູ່ຜູ່ານບຸ ກຄົນທີສາມ. ສິູ່ງນີຈະລວມໄປເຖິ
ງ, ໂດຍສະເພາະ, ສາຍພົວພັນຂອງພູ່ ແມູ່ ,
ື້ ກລົງ ການສະໜັບ ສະໜນ, ສັນ ຍາການແຈກຢາຍພິເສດຫ ືຂ ຕົ
ື້ ກລົງ ຕາມ
ໃບອະນຸ ຍ າດ, ຂ ຕົ
ື ນ
ັ ດາກິດຈະການຕູ່າງໆທີູ່ຢູ່ ພາຍໃນກຸູ່ ມເສດຖະກິດດຽວ.
ສັນຍາອືູ່ນໆ, ຫບ

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(2); ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ຈີ); ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(1)(ເອ) ;
ເບິູ່ງຂກ
ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 16, ວັກທີູ່ 1,3 ແລະ 23.9, ແລະ ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 34(1).2, 35 ແລະ 36; ເອັມວາຍ
5

ທີເອັມເອ ເອັສ. 19(1)(ບີ) ແລະ (2)(ບີ); ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ.14.ເອ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ ເອັສ. 123.1(ດີ)(iii), ລະບຽບ

ການ ອາຣ໌. 102.ດີ)(iii); ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(2); ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 13(2); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 74(2)(
ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 1, ຂ ື້ 3.
ອີ). ເບິູ່ງຕືູ່ມໃນ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນັກກວດສອບຈືູ່ງຕື້ອງຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ຖື້າຫາກ ສະນັນ,
ຖື້າພິຈາລະນາທຸກໆປັດໃຈທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ລາວກູ່ ສະຫລຸ ບໄດື້ວູ່າ ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ
ື້ ມມຸ ດຖານດັູ່ງກູ່ າວມາໃນຈິດໃຈຂອງ
ຢູ່ ພາຍໃນປະເທດ ມີແນວໂນື້ມທີູ່ຈະກູ່ ໃຫື້ເກີດ ເປັ ນຂສົ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ຜບ

ັ " ເຊິູ່ງອາດຈະຖືກພິຈາລະນາ
ຊືູ່ງມັນແຕກຕູ່າງຈາກກລະນີຂອງ "ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ຢູ່າງເປັ ນກາງ ການການົດ "ໂອກາດທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ" ມັກຈະຕື້ອງອາໄສການ

ວິເຄາະຂອງນັກກວດສອບແລະພິຈາລະນາສະຖານະການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບກລະນີນ.ີ ື້ ເຖິງແມູ່ ນ
ື້
ັ ເກນໃນການກວດ
ວູ່າສິູ່ງນີຈະກູ່
ຽວຂື້ອງກັບລະດັບຂອງຄວາມເປັນສູ່ວນຕົວ ແຕູ່ການນາໃຊື້ຫກ
ື້
ສອບທີູ່ໄດື້ມາດຕະຖານ ຈະເຮັດໃຫື້ການສະຫລຸ ບຄາດເດົາໄດື້ຫລາຍຂືນ.

ື້ ກູ່
ື ູ່ ນັນ,
ເພືູ່ອທີູ່ຈະຕັດສິນໃຈວູ່າ ມັນມີໂອກາດທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນຫບ
ຄວນປະເມີນທັງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຜູ່ານມາໃນເມືູ່ອກູ່ ອນແລະເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ ມາໃນພາຍຫລັງ. ສາລັບ
ຜົນກະທົບນີ:ື້
•

ນັກກວດສອບຄວນປະເມີນລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຈົດທະບຽນກູ່ ອນ
ື້
ື້
ູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຈົດທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ສັນນິຖານ
ຫນື້ານີໂດຍລວມ,
ໂດຍເຂົາໃຈວ
ວູ່າລັກສະນະສະເພາະຢູ່ ໃນລະດັບໃດໜູ່ ງ.

•

ຄວນປະເມີນສູ່ວນປະກອບທັງໝົດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນຫນື້ານີ ື້ ແລະ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ໃນພາຍຫລັງ ໂດຍຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນຂອງສູ່ວນປະກອບທີູ່ສອດຄູ່ອງກັນ.

ື້ ບພາຍຫງັ ຈາກການປະ
ີ
ຄວາມເປັ ນໄປໄດື້ທູ່ ຈະເກີ
ດຄວາມສັບສົນ ຄວນຈະຖືກຄົນພົ
ເມີນຜົນທົູ່ວໂລກກູ່ ຽວກັບທຸ ກໆປັ ດ ໃຈແລະສະຖານະການທັງຫມົດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ແຕູ່ ລະ
ກລະນີ. ປັດໄຈດຽວແມູ່ ນບູ່ ພຽງພທີູ່ຈະສື້າງຄວາມສັບສົນໃນບາງກລະນີ.
ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກກູ່ ຽວກັບທຸ ກໆປັ ດໃຈແລະສະຖານະການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
ການກວດຄົນຂ
ື້ ກເວັນ
ື້ - ແຕູ່ ຈະມີການຕິດ ຕາມມາຂອງການວິເຄາະເປັ ນ ແຕູ່ລະບາດກາື້ ວ
ທັງ ຫມັດ ບູ່ ໄດື້ຂຍົ
ື້ ຍື້ອນວູ່າມັນໄດື້ນາໃຊື້ກບ
ົ ນ
ັ ສັນຍາລັກທີູ່ກາລັງຢູ່ ໃນ
ກູ່ ຽວກັບປັ ດໃຈແລະສະຖານະການເຫູ່ ານັ
ື້
ຂັນຕອນການພິ
ຈາລະນາ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ບັນດາປັ ດໃຈທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນການການົດໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນນັນແມູ່
ນ
ພົວພັນກັນເຊິູ່ງແລະກັນ ແລະປະກອບມີ:
o
o
o
o
o

ັ ຂອງສັນຍາລັກທີູ່ຂັດກັນ,
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ັ ຂອງສີນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ,
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ,
ປະຊາຊົນແລະຜບ

ປັດໃຈອືູ່ນໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ; ແລະ
ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກກູ່ ຽວກັບໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ.
ການກວດຄົນຂ

ື້ ນຈະໄດື້ກູ່າວເຖິງໃນພາກຕູ່ ໄປນີ.ື້ 6
ົ ແມູ່
ປັດໄຈເຫູ່ ານີ
2.2.2 ການປຽບທຽບສັນຍາລັກ
ີ ຄວາມຂັດແຍື້ງລະຫວູ່າງສອງເຄືູ່ອງໝາຍ, ມັນມີຄວາມຈາເປັ ນທີູ່ຈະ
ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ັ , ຄື້າຍຄືກນ
ັ ຫບ
ື ູ່ ຄືກນ
ັ .7
ຕື້ອງໄດື້ເບິູ່ງເຄືູ່ອງໝາຍເພືູ່ອຕັດສິນໃຈວູ່າ ມັນຄືກນ
ື້
ື້ ຄວນປະກອບມີທຸກໆອົງປະກອບທີູ່ເບິູ່ງເຫັນ
ການປຽບທຽບສັນຍາລັກໃນເບືອງຕົ
ນ
ູ່
ໄດື້ທງັ ຫມັດໃນສັນຍາລັກ, ໂດຍບູ່ ໄດື້ຄານງເຖິູ່ງຄວາມໂດດເດັູ່ນງຂອງສັນຍາລັກ. ໃນໄລຍະ
ື້ ,ື້ ການປຽບທຽບສັນ ຍາລັກ ຄວນສຸ ມໃສູ່ ສູ່ ວນປະກອບທີູ່ສັງ ເກດເຫັນ ໄດື້. ປັ ດ
ເລີູ່ມຕົນນີ
ື ູ່ ອນແອ ຈະເປັ ນ
ໄຈອືູ່ນໆເຊັູ່ນຄວາມໂດດເດັູ່ນຂອງສັນຍາລັກ ຫ ື ອົງປະກອບທີູ່ໂດດເດັູ່ນຫອ
ື້
ຕົວຊີຂາດ
ື້
ື້ ູ່ ມາເພືູ່ອການກວດຄົນຂ
ື້ ມ
ື້ ນ
ແຕູ່ຄວນນາມາຊັູ່ງຊາໃນຂັນຕອນການວິ
ເຄາະໃນຂັນຕ
ື້ ດທື້າຍຂອງໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ.
ທົູ່ວໂລກຂັນສຸ

ໃນເວລາທີູ່ການປະເມີນລັກສະນະສະເພາະຂອງສອງສັນຍາລັກທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນເພືູ່ອ
ື ູ່ , ຕົວຢູ່າງຂອງມາດຖານຫກ
ັ
ກູ່ ຽວກັບປັດໃຈທີູ່ຕື້ອງໄດື້ວເິ ຄາະເພືູ່ອພິຈາລະນາວູ່ າມີໂອກາດທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນຫບ
ື້
ື້
ູ່
ູ່
ເກນການວິເຄາະບາງຢູ່າງແມູ່ ນມີຢູ່ ໃນຂຄວາມດັງຕໄປນີຂອງບາງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ: ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊທີເອັມຫນ ື້າ 54 ຫາ 67;
6

ຄູ່ ມື ໄອດີ ທີເອັມ ບົດທີ IV.B.2.1) ເອ); ເອັລເອ ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 34, 35, 36 ແລະ 37; ຄູ່ ມື ເອັມວາຍ ທີເອັມ
ບົດທີ 11 ວັກ 11.5 ຫາ 11.45; ຄູ່ ມື ພີເຮັຊ ທີເອັມອາຣ໌ ບົດ X ຫນ ື້າ 89 ຫາ 118; ຄູ່ ມື ເອັສຈີ ທີເອັມ ບົດ 7 ‘ເຫດທີູ່ມີຄວາມ

ກູ່ ຽວຂື້ອງສາລັບການປະຕິເສດບູ່ ຮັບຈົດທະບຽນ’; ແລະ VN ຈົດໝາຍວຽນ 01/2007 ເອັສ. 39.8 ແລະ 39.9. ໃຫື້ເບິູ່ງຕືູ່ມ ຄູ່
ົ , ພາກ ຊີ , ຫມວດ 2, ບົດ 1, ຂ ື້ 4.2.
ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
7

ກູ່ ຽວກັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 4.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ຈະໃຊື້ມາດຖານດຽວກັນ
ຈຸດປະສົງໃນການອື້າງອີງເຫດຜົນປຽບທຽບເພືູ່ອການປະຕິເສດນັນ,
ໃນການການົດລັກສະນະສະເພາະສາລັບເຫດຜົນທີູ່ແທື້ຈງິ ເພືູ່ອການປະຕິເສດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່

ື້
ື້ ູ່ າຂອງລະດັບ
ົ ນໄດື້
ຕາມ, ມາດຖານເຫູ່ ານັ
ຖືກນ າໃຊື້ເພືູ່ອການົດ ວູ່ າ ຈະບັນລຸ ມ າດຖານຂັນຕ
ື ູ່ , ພື້ອມທັງປະເມີນລະດັບຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງລັກສະນະສະເພາະຂອງ
ຄວາມໂດດເດັູ່ນຫບ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.

ຄວນປຽບທຽບສັນຍາລັກທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ ຕາມທີູ່ໄດື້ປາກົດຕາມລາດັບໃນແບບຟອມ
ໃບຄາຮື້ອງ ແລະໃນທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ. ນັກກວດສອບຄວນສັນນິຖານວູ່າ ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ
ື ະນາໄປໃຊື້ໃນທາງການຄື້າ ຕາມທີູ່ມັນປາກົດຢູ່ ໃນແຟື້ມແລະໃນທະບຽນ.
ທີູ່ຖືກນາໃຊື້ ຫຈ
ັ ຢູ່ າງຈະແຈ ງື້ , ນັກ ກວດສອບຄວນຢ ດການກວດສອບ
ຖື້າ ຫາກສັນ ຍາລັກ ບູ່ ຄືກ ນ
ກູ່ ຽວກັບ ການກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ.
ັ ບູ່ ຄວນນາໄປສູ່ ການສະຫລຸ ບວູ່າ
ໃນທາງກົງກັນຂື້າມ, ການຊອກຫາຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ມີແນວໂນື້ມທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມ
ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກາລັງຖືກກວດສອບນັນ
ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ພາຍຫງັ ການກວດຄົນຂ
ສັບສົນ. ການສະຫລຸ ບແບບນີ ື້ ຄວນໄດື້ຮບ
ື້ ດທື້າຍ, ເມືູ່ອໄດື້ພຈ
ິ າລະນາທຸກໆປັດໃຈທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງແລື້ວທັງຫມົດ.
ໃນຂັນສຸ
2.2.2.1 ເອກະລັກຂອງສັນຍາລັກ
ື້ ແມູ່ ນຄືກນ
ົ ທະບຽນນັນ
ັ ກັບ
ຖື້າຫາກນັກກວດສອບພົບວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຖືກຂໃຫື້ຈດ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຜູ່ ານມາໃນເມືູ່ອກູ່ ອນ, ການຈົດ ທະບຽນນີ ື້ ກູ່ ຄວນຖືກ ປະຕິເ ສດໃນສູ່ ວນທີູ່
ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ມີເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງ.

ື້
ັ ການແລື້ວ, ການຄົນຫາ
ັ ຍາລັກ
ເຖິງແມູ່ ນວູ່າ ຕາມຫກ
'ເອກະລັກ' ຈະການົດໃຫື້ສນ
ື້
ັ ທຸ ກຢູ່າງ. ແຕູ່ ການກວດສອບຄວນດ າເນີນ ບົນພືນຖານຂອງຄວາມແຕກຕ
ູ່ າງເລັກ
ຕື້ອ ງຄືກນ
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປເບິູ່ງບູ່ ເຫັນຄວາມແຕກຕູ່າງສິນຄື້າຫບ
ື ລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
ນື້ອຍທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ຜບ
ຊູ່ ງບູ່ ນັບ ວູ່າແຕກຕູ່າງກັນ . ຄວາມແຕກຕູ່າງໃດໆທີູ່ເບິູ່ງບູ່ ເຫັນ ຫາກບູ່ ໄດື້ຖືກກວດສອບຢູ່າງ
ັ ການພິຈາລະນາວູ່າ ມັນ "ບູ່ ສາຄັນ".
ລະມັດລະວັງ ແບບຂື້າງຕູ່ ຂື້າງກັນ ຄວນໄດື້ຮບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້ ນຄື້າຍຄືກນ
ັ ໃນທຸ ກໆດື້ານຫເື ປັ ນຕົວແທນຂອງຄວາມແຕກຕູ່າງ
ສອງສັນຍາລັກນີແມູ່
ື້ ຈືູ່ງຄວນຖືວູ່າ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງບູ່ ສາມາດຮັບຮຫ
ື້ ສ
ື ງັ ເກດໄດື້, ສະນັນ
ທີູ່ບູ່ ສາຄັນເພາະວູ່າ ຜບ
ັ ”.
“ຄືກນ
ື້
ັ
ໂດຍປົ ກກະຕິແລື້ວ, ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງ ສີ ຈະຂັດຂວາງການຄົນຫາຄວາມຄື
ກນ
ູ່
ື ີເທົາ ບູ່
ໝາຍຄວາມວູ່ າ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ, ເຄືອງໝາຍກູ່ ອນໜື້າ ເປັ ນ ສີດ າແລະສີຂາວຫ ສ

ື້
ັ " ກັບເຄືູ່ອງໝາຍຄືກນ
ັ ແຕູ່ມີສອ
ີ ູ່ ນ,
ື ເວັນເສຍແຕ
ູ່ ວູ່າ ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງສີ
ຄວນຖືວູ່າ "ຄືກນ
ື້
ຫ ື ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງໂທນສີບູ່ ສາຄັນ. ຕົວຢູ່າງຕູ່ ໄປນີສະແດງໃຫື້
ເຫັນກລະນີ ທີູ່ຄວາມແຕກ
ຕູ່າງຂອງສີຫໂື ທນສີ ຄວນຖືວູ່າ ມີຄວາມແຕກຕູ່ າງທີູ່ສາຄັນ ຫ ື ຄວາມແຕກຕູ່ າງທີູ່ບູ່ ສາຄັນ:
(i)

ຄວາມແຕກຕູ່າງທີູ່ບູ່ ສາຄັນ:

(ii)

ຄວາມແຕກຕູ່າງທີູ່ສາຄັນ:

8

8

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງເອີຣົບ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຄວາມເປັ ນ ເອກະລັກ ຂອງບາງອົງ ປະກອບ (ເອກະລັກ ບາງສູ່ ວນ) ບູ່ ຖື ວູ່ າແມູ່ ນ
ັ . ຍົກຕົວຢູ່າງ, ໃນກລະນີຕູ່ ໄປນີ,ື້ ບູ່ ຄວນຖືວູ່າ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ເອກະລັກ ແຕູ່ເປັນຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ກນ
ັ :
ນັນຄື
•
•
•

ັ . ແຕູ່ມີການສະກົດຕູ່າງກັນ;
ສອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບດື້ວຍຄາສັບທີູ່ອອກສຽງຄືກນ
ື້ ໜູ່ ງ ຕົວອັກສອນຫຕ
ັ ຍົກເວັນ
ື ວ
ົ ເລກ;
ສອງເຄືູ່ອງ ໝາຍມີ ຄາ ສັບຄື້າຍຄືກນ

ເຄືູ່ອງໝາຍໜູ່ ງໝົດ ທັງ ຕົວຂອງມັນ ໄປລວມຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍອືູ່ນໆ, ແຕູ່ ອີກເຄືູ່ອງ
ື້ ຍຕົວ
ໝາຍຫນູ່ ງ ມີສູ່ວນປະກອບເພີູ່ມເຕີມທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງ ຫ ື ຖືກນາສະເໜີດວ
ີ
ູ່ າງກັນ.
ຫນັງສື, ຮບແບບ, ຫ ື ສີທູ່ ແຕກຕ

ເຖິ ງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ໃນກ ລະນີຂ ອງເຄືູ່ອງໝາຍຄ າສັບ , ຮ ບແບບການປູ່ ຽນແປງຕົວ
ື້ ບູ່ ຄວນນາເອົາມາພິຈາລະນາ. ການປູ່ຽນແປງດັູ່ງກູ່ າວ
ອັກສອນເປັນໂຕໃຫຍູ່ ຫເື ປັນຕົວນື້ອຍນັນ
ຄວນຖືວູ່າເປັນຄວາມແຕກຕູ່າງທີູ່ບູ່ ສາຄັນ.
ັ ຂອງສັນຍາລັກ
2.2.2.2 ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ການຄັດຄື້ານຫກ
ື ານ
ໃນກລະນີສູ່ວນຫາຍຂອງການຂັດແຍື້ງລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ,
ັ ແລະຄວາມຄື້າຍຄື
ປະຕິເສດແມູ່ ນອີງໃສູ່ຕາມຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວ ແມູ່ ນຄື້າຍຄືກນ
ກັນນີ ື້ (ຄຽງຄູ່ ກັບປັດໃຈທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງອືູ່ນໆ) ມັກຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ.
ົ ື້ "ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ " ກູ່ ໝາຍເຖິງສະຖານະການທີູ່ສອງສັນຍາ
ສາລັບຈຸດປະສົງເຫູ່ ານີ
ັ ໜື້ອຍລົງ, ມີຄວາມຄືກນ
ັ ໃນບາງຈຸດ ແຕູ່ແຕກຕູ່າງກັນເມືູ່ອປຽບທຽບກັບອົງ
ລັກມີຄວາມຄືກນ
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ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ປະກອບ ອືູ່ນໆ.9
ໃນການປຽບທຽບສັນຍາລັກ, ນັກກວດສອບບູ່ ຕື້ອງໄປສົນໃຈອົງປະກອບ ແລະ ຄຸ ນ
ັ ເຈນ. ອົງປະກອບຫຄ
ື ຸນ
ລັກສະນະອັນເລັກໆນື້ອຍໆ ແລະໃຫື້ໄປສຸ ມໃສູ່ສິູ່ງທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້ຊດ
ລັກສະນະໃດໜູ່ ງ ຈະຖືວູ່າເປັນ "ຄວາມບູ່ ສາຄັນ" ຖື້າມັນບູ່ ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດື້ໃນເທືູ່ອທາ
ື້ ູ່ ອາດເປັນຜົນມາຈາກຂະໜາດ ຫ ື ຕາແໜູ່ງ ຂອງຄຸ ນລັກສະນະທີູ່ຢູ່
ອິດຢູ່ ໃນສັນຍາລັກ. ອັນນີກ

ັ ການ
ໃນເຄືູ່ອງໝາຍ. ຖື້າຄຸ ນລັກສະນະຕູ່າງໆສາມາດຮັບຮໄື້ ດື້ສະເພາະເມືູ່ອພວກເຂົາ ໄດື້ຮ ບ
ື້ ດ
ິ ແລະລະມັດລະວັງ, ກູ່ ສະແດງວູ່າ ມັນບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຈຸດປະສົງໃນການ
ກວດສອບຢູ່າງໃກຊ
ັ .
ພິຈາລະນາຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ູ່ ຂຽນ
ື້
ສັນຍາລັກທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍສັນຍາລັກຮບແບບ, ຕົວອັກສອນ ຫ ື ຂຄວາມທີ
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປໃນປະເທດບູ່
ເປັ ນພາສາຕູ່ າງປະເທດ ຫ ື ຕົວອັກສອນພາສາຕູ່ າງປະເທດ ທີູ່ຜບ
ື້
ັ ື້ ກູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັ ນສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງ ເພາະວູ່າ ມັນບູ່ ສາມາດ
ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ນນ
ປຽບທຽບໃນການອອກສຽງ ຫ ື ໃນທາງຄວາມໝາຍ ໃນພາສາຂອງປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໄດື້.
ື້ ນເທົູ່ານັນ
ື້ ຍື້ອນວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ
ການແປພາສາຈະຖືກຈັດໃຫື້ເປັ ນຈຸດປະສົງສາລັບຂມ

ຈະຖືກ ນ າໄປໃຊື້ໃ ນຕະຫລາດກາງຕາມຮ ບແບບເດີມ ຂອງມັນ . (ຍົກ ຕົວ ຢູ່ າງ, ເປັ ນ ພາສາ
ຕູ່ າງປະເທດຫ ືຕ ົວ ອັກ ສອນຕູ່ າງປະເທດ) ສ າລັບ ເລືູ່ອງນີ,ື້ ກະລຸ ນ າເບິູ່ງໃນຂ ື້ 1.1.1.2 ໃນ
ັ ື້ .ື້
ພາກທີ 1 ຂອງຄູ່ ມືເຫມນີ

ັ ລະຫວູ່າງສັນຍາລັກ
ລັກສະນະທີູ່ຈະຕື້ອງຖືກປຽບທຽບເພືູ່ອການົດຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນ ລັກສະນະທີູ່ສະແດງອອກໃຫື້ເຫັນ ໄດື້ທ າງ ສາຍຕາ , ການອອກ ສຽງ ແລະ ອົງ
ນັນ
ປະກອບລວມ. ນັກກວດສອບຄວນພິຈາລະນາເຖິງການສະແດງຜົນໂດຍລວມຂອງສັນຍາລັກ
ື້
ທີູ່ຂັດ ແຍື້ງ ກັນ ບົນ ພືນຖານຂອງລັ
ກສະນະທີູ່ສາມາດເບິູ່ງເຫັນ , ການອອກສຽງ ແລະ ແນວ
ື້ ູ່ ໄດື້ມາຈາກສັນຍາລັກ
ຄວາມຄິດ, ແລະຕື້ອງຄານງເຖິງລັກສະນະສະເພາະທີູ່ມີມາກູ່ ອນຫນື້ານີທີ
ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ (ທີູ່ອື້າງອີງເຖິງ ຫ ື ທີູ່ຂັດກັນກັບ)10
ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 4, ຂ ື້ 3.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ກະລຸ ນາເບິູ່ງ ຄາຕັດສິນຂອງ ECJ ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 1999, ກລະນີ C-342/97 'Lloyd Schuhfabrik
Meyer',ວັກ 26, ເຊິູ່ງ ECJ ໄດື້ກູ່າວໄວື້ວູ່າ:
9

10

ັ ທາງການເບິູ່ງ
“[…] ການຍົກຍ ື້ອງທົູ່ວໂລກກູ່ ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດື້ຂອງຄວາມສັບສົນ ຕື້ອງຄານງເຖິງຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ື້ ບຄວາມປະທັບໃຈໂດຍລວມ ທີູ່ໄດື້
ື້ ແມູ່ ນຂືນກັ
ເຫັນ, ການຟັງສຽງ, ຫ ື ແນວຄວາມຄິດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັິ ນຄາຖາມນັນ,
ື້
ູ່
ົ ບາດ […] ຄວາມຮັບຮຂ
ື້ ອງ
ສື້າງຂນມາ, ໂດຍຄານງເຖິງ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ, ຄວາມໂດດເດັນແລະສູ່ ວນປະກອບທີູ່ມີບດ
ື້ ລິໂພກໂດຍສະເລູ່ ຍຂອງໝວດສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ເປັນບັນຫາມີບດ
ົ ບາດສາຄັນໃນການທີູ່
ເຄືູ່ອງໝາຍຢູ່ ໃນໃຈຂອງຜບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.2.2.2.1 ການປຽບທຽບໂດຍການເບີູ່ງເຫັນ
ລັກສະນະທີູ່ເບີູ່ງເຫັນໄດື້ ຫ ື ການສະແດງອອກຂອງສັນຍາລັກແມູ່ ນມີການພົວພັນກັບ
ການປຽບທຽບຂອງສັນຍາລັກທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້, ບູ່ ວູ່າຈະເປັ ນຄາສັບ, ລັກສະນະທີູ່ເປັ ນຮບຮູ່າງ,

ື້ ເປັ ນຂແທື້
ື້ ຈງິ ແລະມີ
ື ນ
ັ ຍະລັກສີ. ການປຽບທຽບດື້ວຍການເບິູ່ງນັນ
ລັກສະນະສາມມິຕ,ິ ຫສ
ຈຸດ ປະສົງ ເປົ ື້ າໝາຍ. ການປຽບທຽບໂດຍການເບີູ່ງເຫັນ ຈະເປັ ນ ຕົວ ຕັດ ສິນ ຄວາມຄື້າ ຍຄື
ລະຫວູ່າງ ເຄືູ່ອງໝາຍພາຍຫງັ ແລະ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຈົດທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ.11

ື້ ຄວນໄດື້ຮ ບ
ັ ຂອງການປຽບທຽບດື້ວ ຍການເບິູ່ງເຫັນ ນັນ
ັ ການປະ
ຄວາມຄື້າ ຍຄືກນ
ື້ ູ່ ກັບປະເພດຂອງສັນຍາລັກຮບພາບທີູ່ຂັດ
ເມີນໂດຍໃຫື້ຄານງເຖິງປັ ດໃຈທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນຂືນຢ
ື ອງເຄືູ່ອງໝາຍແບບຮບຮູ່າງ ຈະ
ແຍື້ງກັນ. ການປຽບທຽບລະຫວູ່າງສອງເຄືູ່ອງໝາຍຄາ ສັບຫສ

ກົງໄປກົງມາຫລາຍກູ່ ວາການປຽບທຽບລະຫວູ່າງ, ເຊັູ່ນວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍຄາສັບທາມະດາແລະ
ເຄືູ່ອງໝາຍແບບປະສົມ (ແມູ່ ນຄ າສັບ ທີູ່ບວກກັບ ອົງ ປະກອບແບບຮ ບພາບ) ຫ ເື ຄືູ່ອງໝາຍ
ແບບການປະສົມປະສານຂອງສອງອັນ.
ື້ ບ ອົງ
ື້ ແມູ່ ນຂືນກັ
ຄວາມຄື້າ ຍຄືກ ັນ ຂອງການປຽບທຽບດື້ວ ຍການເບິູ່ງເຫັນ ນັນ
ັ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງ. ແຕູ່ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ຂອງການ
ປະກອບທີູ່ຄືກນ
ື້
ື້
ປຽບທຽບດື້ວຍການເບິູ່ງເຫັນນັນສາມາດເກີ
ດຂືນໄດື້
, ເຖິງວູ່າຈະມີຄວາມແຕກຕູ່າງບາງຢູ່າງ
ູ່
ູ່
ຂອງສູ່ ວນປະກອບແຕູ່ ລະອັນ ທີມີຢູ່ ໃນເຄືອງໝາຍ, ໂຄງສື້າ ງໂດຍລວມ, ອັດ ຕາສູ່ ວນແລະ
ື້ ມີລກ
ັ ສະນະຄື້າຍຄືກນ
ັ .
ການເລືອກສີ ເຮັດໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍໃນພາບລວມນັນ

ສັນຍາລັກແບບຄາສັບ
(1)

ື້ ການ
ກູ່ ຽວກັບຄວາມຂັດແຍູ່ ງລະຫວູ່າງສອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນແບບຄາສັບແທື້ໆນັນ,

ປຽບທຽບດື້ວຍສາຍຕາແມູ່ ນອີງໃສູ່ ຈານວນແລະລາດັບຂອງຕົວຫນັງສື, ຕົວເລກ ແລະ ຕົວ
ອັກສອນທີູ່ມີຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍ. ການວິເຄາະຕື້ອງໄດື້ເຮັດ ເປັ ນພາສາ (ແລະທັງຕົວອັກສອນ)

ື້
ຂອງສ ານັກງານແຫູ່ ງຊາດ ພື້ອ ມທັງ ພາສາອືູ່ນໆທີູ່ໃຊື້ຫ ເື ຂົາໃຈກັ
ນ ທົູ່ວໄປໃນປະເທດ. ເຖິງ
ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ຄ າສັບ ຕູ່ າງໆທີູ່ໄດື້ຈ າກການທັບ ສັບ ຈາກຕົວ ອັກ ສອນໜູ່ ງໄປຫາອີກ ຕົວ

11

ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປຈະຮັບຮເື້ ຖິງເຄືູ່ອງໝາຍ
ທົູ່ວໂລກຍອມຮັບວູ່ າ ມີໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ. ໂດຍປົ ກກະຕິແລື້ວ, ຜບ
ູ່
ໂດຍລວມທັງໝົດ ແລະ ບໄດື້ດາເນີນການວິເຄາະລາຍລະອຽດ ຕູ່ າງໆ […].

ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 4, ຂ ື້ 3.4.1.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ອາດຈະບູ່ ຄືກນ
ື້ (ສັນຍາລັກ
ັ ກັບໃນແບບທີູ່ປຽບທຽບດື້ວຍການເບິູ່ງເຫັນນັນ.
ອັກສອນໜູ່ ງນັນ
ື້
ັ ໃນທາງການອອກສຽງ - ໃຫື້ເບິູ່ງຂື້າງລຸູ່ ມນີ).
ອາດຈະຍັງຄົງຄື້າຍຄືກນ
ື້ ລິໂພກຈະເຫັນເຄືູ່ອງໝາຍທັງໝົດໂດຍລວມແລະຈະບູ່ ສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກ
ຜບ
ື າແຫນູ່ ງຂອງພວກເຂົາ . ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ຕົວ
ຕູ່ າງເລັກນື້ອ ຍໃນຈານວນຕົວອັກສອນຫ ຕ
ື້
ື້ ມັກຈະສັງເກດໄດື້ຫາຍກວູ່າຕົວອັກສອນອືູ່ນໆໃນຄາ
ອັກສອນທີູ່ຢູ່ ໃນຕອນຕົນຂອງຄ
າສັບນັນ
ື້ ນອາດຈະເຮັ
ື້ ໃນເລືູ່ອງນີ,ື້ ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງຕົວອັກສອນເລິມຕົ
ື້
ີ ວາມແຕກ
ສັບນັນ.
ດໃຫື້ມຄ
ຕູ່າງໃນມຸ ມມອງທາງການເບິູ່ງເຫັນຫາຍກູ່ ວາການປູ່ຽນແປງຮບແບບຂອງຕົວອັກສອນຕົວ ໃດ
ຕົວໜູ່ ງທີູ່ຢູ່ ທາງກາງ.

ໂດຍຕາມປົກກະຕິແລື້ວ, ການປັບປູ່ຽນຕົວອັກສອນທີູ່ຢູ່ ທາງກາງໜູ່ ງຕົວ (ບູ່ ແມູ່ ນຕົວ
ື້ ຈະຫລີກລື້ຽງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຄາສັບ ແຕູ່ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ກູ່
ັ ນັນ
ອັກສອນເລີູ່ມຕົນ)
ື້
ື້ ວູ່າ ມັນມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ
ຍັງສາມາດຮັກສາໄວື້ໄດື້ ຕົວຢູ່າງ, ສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່ ໄປນີຄວນເວົ
າໄດື້
ໃນການເບິູ່ງເຫັນ:

12

SPARC SPARK
ຄວາມຍາວຂອງຄາສັບ ແລະ ການແຍກຄາສັບຕູ່າງໆ ກູ່ ແມູ່ ນປັ ດໃຈໜູ່ ງທີູ່ສາມາດສົູ່ງ
ຜົນກະທົບຕູ່ ການເບິູ່ງເຫັນຂອງສັນຍາລັກແບບຄາສັບ.
ີ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ມັນເປັ ນໄປບູ່ ໄດື້ທູ່ ຈະສາມາດສື້
າງກົດລະບຽບການປື້ອງກັນໄວື້
ູ່
ື້ ດພາດຂອງຈານວນຕົວອັກສອນທີແຕກຕູ່າງກັນໃນຄາສັບໃດໜູ່ ງ ເພືູ່ອ
ລູ່ວງໜື້າກູ່ ຽວກັບຂຜິ
ັ ທີູ່ສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້ຫ ື ຈານວນຕົວອັກສອນທີູ່ຄື
ຈະຫລີກລື້ຽງການຊອກຫາຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້
ັ ທີູ່ສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້ລະຫວູ່າງສອງຄາສັບນັນ.
ກັນ ເຊິູ່ງຈະການົດຄວາມຄື້າຍຄືກນ
(2)

12

ື້ ດແຍູ່ ງລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍ ຄາສັບທົູ່ວໄປ ແລະ ຄາສັບແບບປະສົມ
ີ ຂຂັ
ໃນກລະນີທູ່ ມີ
(ຕົວຢູ່າງ: ຄາສັບທີູ່ສະແດງໂດຍຕົວອັກສອນພິເສດ, ຮບແບບຕົວອັກສອນ, ຟັ ອນຕົວ

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ອັກສອນ ຫ ື ສີ, ຫເື ອົາໄປລວມກັບອົງປະກອບແບບຮບຮູ່າງ) ໂດຍປົກກະຕິແລື້ວ, ສູ່ວນ
ື້ ອັນ ນີ ື້ ກູ່ ແມູ່ ນ
ປະກອບຂອງຄ າສັບ ແມູ່ ນຈະສັງ ເກດເຫັນແລະເປັ ນທີູ່ຈືູ່ຈ າໄດື້ງູ່ າຍຂືນ.

ື້ ູ່ າທີູ່ເປັ ນ
ື້ ລິໂພກມີແນວໂນື້ມທີູ່ຈະອູ່ານຄາສັບໃນສັນຍາລັກກູ່ ອນທຸ ກຄັງເທົ
ຍື້ອນວູ່າ ຜບ
ໄປໄດື້.
ື້ ູ່ ກັບວູ່າ ຕົວອັກສອນໃນຄາສັບທີູ່
ັ ຜູ່ານການແນມເຫັນ ແມູ່ ນຈະຂືນຢ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ບຄວາມເຂັມແຂງ
ື້
ື້
ກູ່ ຽວຂື້ອ ງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນແມູ່
ນຢູ່ ບູ່ອນດຽວກັນ , ແລະມັນກູ່ ຍັງຂືນກັ
ຂອງຄຸ ນລັກສະນະພິເສດທີູ່ກູ່ ຽວກັບການເບິູ່ງເຫັນເປັນພາບ, ຮບແບບຂອງຕົວອັກສອນ ຫ ື ອົງ
ປະກອບແບບຮບຮູ່າງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ. ຖື້າອົງປະກອບແບບຮບຮູ່າງ ຫ ື ຕົວອັກສອນພິເສດບູ່
ື ວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ຂອງຄາສັບ
ແຂງແຮງພທີູ່ຈະສື້າງຄວາມແຕກຕູ່າງລະຫວູ່າງສອງສັນຍາລັກ, ຫຄ
ົ ຫລາຍກວູ່າ.
ກູ່ ຈະມີຜນ

ື້ າທີູ່ຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງຟີ ລບ
ິ ປິ ນພົບວູ່າບັນດາສັນຍາລັກດັູ່ງຕູ່
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ເຈົາໜື້

ື້ ຄວາມສັບສົນ:
ໄປນີມີ

ເຄືູ່ອງໝາຍຫົວເລືູ່ອງ
ສາລັບໝາກໄມເື້ ຂດຮື້ອນ (ຫມວດ 29)

ື້ າງອີງ
ເຄືູ່ອງໝາຍນີອື້
ູ່
ັ ເຄືອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ)ື້
(ໃຫື້ກບ
ື້ ະປ໋ ອງ ແລະ ຜັກ
ສາລັບໝາກໄມກ
(ຫມວດ 29); ໝາກໄມ ື້ ແລະ ຜັກສົດ (ຫມວດ 31)

ື້ ງເກດຢູ່ ບູ່ອນວູ່າ ການມີຢູ່ ຂອງຂອບຮບນີ ື້ ແມູ່ ນບູ່ ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ບູ່ ໄດື້
ມີຂສັ
ັ ທີູ່ເຮັດໃຫື້ສບ
ັ ສົນກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ປື້ອງກັນ ບູ່ ໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກູ່ າວເຖິງນີ ື້ ມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ອື້າງອີງເຖິງ.
ື້ ແມູ່ ນມີຄ ວາມ
ຖື້າ ຫາກວູ່ າອົງ ປະກອບທີູ່ເປັ ນ ແບບຮ ບຮູ່ າງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ື້
ື້
ເຂັມແຂງ
ຫ ື ຕົວ ອັກ ສອນທີູ່ມີສ ະໄຕລ໌ທູ່ ີສ ງຫລາຍ, ກູ່ ອາດຈະພົບ ວູ່ າ ເຄືູ່ອງໝາຍນັນມີ
206
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ລັກສະນະແຕກຕູ່າງຈາກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບມີແຕູ່ຄາສັບ ໂດຍບູ່ ມີອງົ ປະກອບເປັນແບບຮບ
ຮູ່າງ.
(3)

ີ ຄວາມຂັດແຍື້ງລະຫວູ່າງສອງສັນຍາລັກທີູ່ປະສົມກັນ (ໝາຍຄວາມວູ່າ
ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ື ູ່ ມີຕວ
ົ ອັກສອນພິເສດ, ຮບແບບຕົວອັກສອນ,
ເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງມີຄາສັບທີູ່ມີຫ ບ

ົ ອັກສອນຫ ສ
ື ີ, ແລະລວມກັບ ອົງ ປະກອບແບບຮ ບຮູ່ າງ) ກູ່ ອາດຈະພົບ
ຟັ ອ ນຕ໌ຕ ວ
ັ ໃນລັກສະນະທີູ່ເບິູ່ງເຫັນເຊິູ່ງອາດຈະພົບໄດື້ທງັ ຕົວອັກສອນຫຄ
ື າສັບ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ແບບດຽວກັນ, ໃນຕາແໜູ່ງດຽວກັນ, ແລະອົງປະກອບທີູ່ເປັ ນຮບຮູ່າງ (ປະເພດຕົວ
ອັກ ສອນ, ຟັ ອ ນຕ໌ຕ ົວ ອັກ ສອນ, ສີ) ບູ່ ແຂງແຮງພ ທີູ່ຈະໃຫື້ຄ ວາມແຕກຕູ່ າງຢູ່ າງ
ຫວງຫາຍ.
ື້
ັ ໃນ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ເຄືູ່ອງໝາຍແບບປະສົມດັູ່ງຕູ່ ໄປນີອາດຈະຖື
ວູ່າ ມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້
ລັກສະນະທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້. (ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ສາລັບ ການຈົດ ທະບຽນຈະປາກົດ ຢູ່ ເບືອງຊື້
າຍ
ູ່
ູ່
ື້
ົ ທະບຽນແລື້ວຫໃື ຊື້ອາື້ ງອີງກູ່ ຈະປະກົດຢູ່ ເບືອງຂວາ):
ແລະເຄືອງໝາຍທີໄດື້ຈດ

[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ]

ື້ ູ່ ມືກູ່ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຂອງປະເທດກາປເຈຍ, p.59]
[ຕົວຢູ່າງຈາກປືມຄ

[ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]

ື າກສູ່ວນໃດໜູ່ ງຂອງຄາສັບ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຖື້າມີພຽງແຕູ່ຕົວອັກສອນບາງຕົວຫພ
ື າສັບ ຫລາຍຄ າທີູ່ຄືກນ
ັ ໃນສອງສັນ ຍາລັກ ແລະ ທັງ ລັກສະນະ(ສະໄຕລ໌) ຫ ື ທັງ
ໃດໜູ່ ງຫ ຄ

ື້ ມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນຢູ່າງຫວງຫາຍໃນ ແຕູ່ລະເຄືູ່ອງໝາຍ
ແບບຮບຮູ່າງຂອງອົງປະກອບນັນ
ື້ ຍສາຍຕາ.
ແລື້ວ, ກູ່ ອາດຖືໄດື້ວູ່າ ພວກມັນມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນໃນແບບທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້ດວ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

(4)

ີ ູ່ ອງໝາຍປະສົມໄປຂັດແຍື້ງກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະເປັ ນຮ ບເປັ ນ
ໃນກລະນີທູ່ ເຄື
ູ່
ື້ ບອົງປະກອບ
ັ ໃນລັກສະນະຂອງການເບິງເຫັນແມູ່ ນຂືນກັ
ຮູ່າງລື້ວນໆ, ຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ັ ສະນະເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງ, ເພາະວູ່າມີພຽງເຄືູ່ອງໝາຍອັນດຽວ ທີູ່ມີສູ່ວນປະກອບ
ທີູ່ມີລກ
ັ ໃນ
ຂອງຄ າ ແລະອີກ ເຄືູ່ອງໝາຍອັນ ໜູ່ ງແມູ່ ນບູ່ ມີ. ໃນກ ລະນີນ ີ,ື້ ຄວາມຄື້າ ຍຄືກ ນ

ລັກສະນະຂອງການເບິູ່ງເຫັນອາດຈະພົບເຫັນໄດື້ ຖື້າຫາກວູ່າສູ່ວນປະກອບແບບເປັນຮບ
ັ ສະນະຄື້າຍຄືກນ
ັ ຫື
ເປັນຮູ່າງໃນເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງຈະເບິູ່ງເຫັນໄດື້ຢູ່າງຊັດເຈນແລະມີລກ
ັ . ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຖື້າຫາກວູ່າອົງປະກອບທີູ່ເປັ ນ ຄາສັບ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍ
ເກືອບຄືກນ
ປະສົມ ມີຄ ວາມໂດດເດັູ່ນຫ າຍກູ່ ວາອົງ ປະກອບແບບເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງແລື້ວ , ຄວາມ
ັ ໃນລັກສະນະຂອງການເບິູ່ງເຫັນກັບເຄືູ່ອງໝາຍ ແບບເປັນຮບເປັນຮູ່າງທັງໝົດ
ຄື້າຍຄືກນ
ກູ່ ອາດຈະຫາຍໄປ.

ື້ ນບູ່ ຄືກນ
ັ , ແຕູ່ອົງປະກອບແບບເປັ ນຮບເປັ ນ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ອຸ ປະກອນດັູ່ງຕູ່ ໄປນີແມູ່
ື້ ຽງພທີູ່ສັນຍາລັກຈະໄດື້ຖກ
ື ພິຈາລະນາວູ່າມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ໃນລັກສະນະ
ຮູ່າງ ແມູ່ ນຢູ່ ໃກພ
13
ຂອງການເບິູ່ງເຫັນ:

ສັນຍາລັກແບບຮບຮູ່ າງແລະແບບມີສ ີ
(1)

ີ ຄວາມຂັດແຍູ່ ງກັນລະຫວູ່ າງພຽງແຕູ່ ສອງເຄືູ່ອງໝາຍແບບເປັ ນຮບເປັນ
ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ື້ (ໝາຍຄວາມວູ່າ ບູ່ ມີສນ
ັ ຍາລັກແບບຄາສັບທີູ່ໄປເປັ ນສູ່ວນປະກອບຂອງ
ຮູ່າງເທົູ່ານັນ

ັ ໃນລັກສະນະທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້
ເຄືູ່ອງໝາຍ) ຮບພາບສາມາດຖືໄດື້ວູ່າ ມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ຖື້າພວກເຂົາມີຮບຮູ່າງ, ຮບແບບ ແລະ ສັດສູ່ວນຂອງກັນແລະກັນ. ຮບແບບຂອງສີທູ່ ີ
ື ານປູ່ ຽນຈາກສີຂ າວດ າໄປເປັ ນ ສີອ າດຈະບູ່ ເຮັດ ໃຫື້ເຄືູ່ອງ
ທີູ່ຫລາກຫລາຍທີູ່ໃຊື້ ຫ ກ
ໝາຍແຕກຕູ່າງ.
13
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

(2)

ື້ ກູ່ ຈະພົບກັບຄວາມ
ີ
ໃນກລະນີຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍສີທູ່ ປະສົ
ມ ກັນ ນັນ,
ັ ໃນລັກສະນະທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້ ຖື້າສີຂອງເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່ ໆມາໃນພາຍຫລັງ ແມູ່ ນ
ຄື້າຍຄືກນ

ັ ຫ ື ຢູ່ ໃນຊູ່ວງຂອງໂທນສີທູ່ ຜ
ີ ບ
ື້ ລະໂພກບູ່ ສາມາດຈາແນກຄວາມແຕກຕູ່າງໄດື້
ຄືກນ
ຈາກສີໃນເມືູ່ອກູ່ ອນຫນື້ານີ.ື້

ສັນຍາລັກສາມມິຕ ິ
ື້ ເປັ ນ ແບບສາມມິຕ ,ິ ຄວາມຄື້າ ຍຄືກ ັນ ໃນ
ຖື້າ ສອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດ ແຍື້ງ ກັນ ນັນ
ື້ ບ ຄວາມສອດຄູ່ ອງຂອງຮ ບຮູ່ າງ, ສັດ ສູ່ ວນ ແລະ ການ
ລັກສະນະທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້ ກູ່ ຈະຂືນກັ
ເລືອກສີ, ຖື້າຫາກມີ.

ຄວາມປະທັບໃຈອັນທາອິດທີູ່ແນມເຫັນໄດື້ ຂອງສັນຍາລັກ ຄວນເປັ ນສິູ່ງທີູ່ຕັດສິນ

ັ . ຄວາມແຕກຕູ່າງໃດໆທີູ່ສາມາດຮັບຮໄື້ ດື້ພຽງແຕູ່ຫງັ ຈາກ
ໃນການຊອກຫາຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ດ
ິ ແລື້ວ, ການວັດແທກຫກ
ື ານກວດສອບແບບອືູ່ນໆ ຈະບູ່ ມີໃຫື້ເກີດ
ການກວດກາຢູ່າງໃກສ
ຄວາມແຕກຕູ່າງ.

ິ ູ່ ອນຫນື້ານີ,ື້ ເຊິູ່ງຂັດແຍູ່ ງກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ໃນກລະນີຂອງເຄືູ່ອງໝາຍແບບສາມມິຕກ
ັ ທີູ່ສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້ອາດຈະຖືກພົບ ຖື້າ
ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່ າງແບບສອງມິຕ,ິ ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ິ ປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ໃນການສື້າ ງເປັ ນຮບຊົງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໃນເມືູ່ອກູ່ ອນ ກູ່
ເຄືູ່ອງໝາຍສອງມິຕມ
ື້
ື້ ນມາອີ
ື ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງ
ສາມາດລະບຸ ໄດື້ງູ່າຍວູ່າເປັ ນການເຮັດຊາຂ
ກ. ຄວາມແຕກຕູ່າງທີູ່ບູ່ ສາຄັນຫບ
ກັບເຄືູ່ອງໝາຍ ຈະບູ່ ມີຄວາມແຕກຕູ່າງສາມາດເບິູ່ງເຫັນໄດື້.
2.2.2.2.2 ການປຽບທຽບການອອກສຽງ14
(1)

ື້
ການປຽບທຽບການອອກສຽງ ທີູ່ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ສາມາດເຮັດໄດື້ພຽງແຕູ່
ື ລາຍ ອົງ ປະກອບຄ າສັບ ທີູ່
ລະຫວູ່ າງສັນ ຍາລັກ ທີູ່ມີ ຢູ່ າງໜື້ອ ຍ ໜູ່ ງ ຫ ຫ
ສາມາດອູ່ານແລະອອກສຽງໄດື້. ການປຽບທຽບດັູ່ງກູ່ າວ ແມູ່ ນມີຄວາມເປັນ
ໄປໄດື້ ເຖິງແມູ່ ນວູ່າສູ່ວນປະກອບຂອງຄາສັບກູ່ ມີສູ່ວນປະກອບແບບເປັ ນ

14

ື້ ເບິູ່ງ ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 4, ຂ ື້ 3.4.2.
ສາລັບເລືູ່ອງນີໃຫື້
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ົ ອັກສອນ
ຮບຮູ່າງ ຫໃື ຊື້ ຕົວອັກສອນພິເສດ, ແບບຕົວອັກສອນ,ຟັອນຕ໌ຕວ
ຫ ື ສີ.
ື້ ເປັ ນໄປບູ່ ໄດື້ຖາື້ ຫາກສັນຍາລັກໃດໜູ່ ງ ຫທ
ື ງັ ສອງ
ການປຽບທຽບການອອກສຽງນັນ
ື້ ດ ແຍູ່ ງກັນ ບູ່ ມີສູ່ ວນປະກອບ ຄ າສັບ ທີູ່ສາມາດອູ່ ານແລະອອກສຽງໄດື້. ເຖິງ
ອັນ ທີູ່ມີຂ ຂັ
ຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວອາດຈະຍັງສາມາດສົມທຽບໄດື້ແບບລັກສະນະທີູ່ເບິູ່ງເຫັນ
ແລະແບບປຽບທຽບອົງປະກອບລວມ.
(2)

ການປຽບທຽບການອອກສຽງແມູ່ ນຕື້ອງອີງໃສູ່ລະຫັດການອອກສຽງຂອງຜ ື້
ບ ລິໂ ພກໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງ. ຄ າສັບ ຕູ່ າງປະເທດອາດຈະອອກສຽງ
ີ ານທີູ່ອອກສຽງ
ແຕກຕູ່າງກັນໃນແຕູ່ລະປະເທດທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນແລະວິທກ
ຂອງຄາສັບໃນຕູ່າງປະ ເທດບູ່ ມີຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງສະເໝີໄປ.

ັ ກັບຄາ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຄາວູ່າ“ LOVING KARE” ສາມາດອອກສຽງຄື້າຍຄື ຫ ື ຄືກນ
ື້ ນ
ື້ ບູ່
ື້ ລິໂພກທີູ່ພາສາຂອງເຂົາເຈົານັ
ສັບຄາວູ່າ“ LAVIN-KER” ໃນເວລາທີູ່ອອກສຽງໂດຍຜບ
ແມູ່ ນພາສາອັງກິດ.
ຖື້າຫາກຈາເປັ ນ, ການປຽບທຽບການອອກສຽງຄວນປະກອບດື້ວຍການອອກສຽງ
ັ .
ແບບທັບສັບຂອງບັນດາອົງປະກອບຄາສັບ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງສຽງທີູ່ໄດື້ຮບ
(3)

ຄວາມປະທັບໃຈຈາກອອກສຽງໂດຍລວມຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີອງົ ປະກອບ
ື້ ບ ຈ ານວນ ແລະ ລ າດັບ ຂອງພະຍາງຂອງຄ າສັບ
ຂອງຄ າສັບ ແມູ່ ນຂືນກັ
ແລະລັກສະນະການອອກສຽງຂອງຄາສັບໃນປະເທດໃດໜູ່ ງ. ນອກຈາກ
ື້ ມັນ ກູ່ ຍັງ ມີຄ ວາມສ າຄັນ ທີູ່ຕື້ອ ງພິຈ າລະນາເຖິ ງ ຈັງ ຫວະຂອງການ
ນັນ

ອອກສຽງຂອງຄ າພະຍາງຂອງຄ າສັບ ທີູ່ ຖື ກ ຕື້ອ ງຕາມທ ານຽມຂອງຜ ື້
ບລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ັ ຂອງການອອກສຽງແມູ່ ນພົບເຫັນໄດື້ ຖື້າຫາກສຽງທີູ່ອອກມາຈາກ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ດແຍູ່ ງກັນນັນ
ື້ ມີລກ
ັ ສະນະຄືກນ
ັ ຫໃື ກ ື້
ການອອກສຽງຂອງອົງປະກອບຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຂຂັ
ຄຽງກັນຫລາຍ ຈົນຈະແຍກບູ່ ອອກຈາກການອອກສຽງ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ພະຍາງທົູ່ວໄປທີູ່ພົບເຫັນໃນທັງສອງເຄືູ່ອງໝາຍ, ລາດັບການຈັດວາງ ແລະ ຈານວນ
ົ ຕູ່ ການອອກສຽງທີູ່ຄື້າຍຄື
ພະຍາງທັງໝົດ ທີູ່ປະກອບເປັນຈັງຫວະຂອງຄາສັບໃດໜູ່ ງ ຈະມີຜນ
ື ູ່ ຄືກນ
ັ .
ກັນຫບ

(4)

ສັນຍາລັກທາງກຣາຟິກທີູ່ສາມາດອູ່ານໄດື້ ໂດຍເປັ ນສູ່ວນໜູ່ ງຂອງຄາສັບຫ ື
ປະໂຫຍກໃດໜູ່ ງ ຈະຕື້ອງໄດື້ຄານງເຖິງການປຽບທຽບການອອກສຽງ. ຍົກ
ຕົ ວ ຢູ່ າງ, ສັ ນ ຍາລັ ກ ເຊັູ່ ນ '@', '&', '%', '+', ແລະ '#' ທີູ່ ມີ ຊູ່ ື ('ວູ່ າ',

ື້ ລິໂພກຈະ
'ແລະ', 'ເປີ ເຊັນ', 'ບວກ', 'ແຮັຊແທັກ') ແລະຕາມປົກກະຕິ ຜບ
ອູ່ານຖື້າຫາກພວກມັນເປັ ນສູ່ວນໜູ່ ງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍຄາສັບ ເຊັູ່ນດຽວກັນ
ກັບຕົວອັກສອນຫວູ່າງ (ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ: "Quali-T" ອາດຈະຟັ ງອອກສຽງ
ື້
ົ ນ
ຄື້າ ຍຄືຄ າວູ່ າ "quality") ສຽງຂອງສັນ ຍາລັກ ແລະຕົວ ອັກສອນເຫູ່ ານັ

ຕື້ອງໄດື້ຄານງເຖິງການປຽບທຽບຂອງການອອກສຽງແບບເຕັມສູ່ວນແລະ
ື້ ບຊືູ່
ື້
ົ ນຈະຂື
ສົມບນແບບ. ສຽງທີູ່ແທື້ຈງິ ຂອງເຄືູ່ອງ ໝາຍກຣາຟິກເຫູ່ ານັ
ນກັ
ັ ື້
ັ ເຄືູ່ອງໝາຍໃນພາສາທື້ອງຖິູ່ນ.
ທີູ່ໄດື້ຕງໃຫື້
ກບ
(5)

ໃນກ ລະນີທູ່ ີເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຖື ກ ຄັດ ຄື້າ ນມີພ ະຍາງ ຫ ື ຄ າທີູ່ເຫມືອ ນກັນ
ື້ ຄວາມແຕກຕູ່າງ
ແຕູ່ລາດັບການຈັດວາງຕົວອັກສອນເປັ ນທາງປີ ື້ນ ສະນັນ
ື້
ູ່ ສາມາດລົບລື້າງຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ຂອງການອອກສຽງໄດື້.
ກັນນີອາດບ

ຍົກຕົວຢູ່າງ:
BLUE GINGER

vs.

GINGER BLUES

ຢູ່ ສິ ງ ກ ະ ໂ ປ , ກ ລ ະ ນີ ຂ ອ ງ ບ ລິ ສ ັ ດ Hai Tong Co (Pte) Ltd v Ventree
Singapore Pte Ltd [2013] 2 SLR 941, ພິຈາລະນາເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້ 15

15

ຕົວຢູ່າງຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າພະຍາງທີູ່ຖືກຂຽນໃສູ່ນາກັນຕາມລາດັບການຈັດວາງຕົວອັກສອນໃຫື້ເປັນທາງ
ື້ ນ
ື້ ກູ່ ບູ່ ໄດື້ຊູ່ວຍປື້ອງກັນ ບູ່ ໃຫື້ພບ
ົ ເຫັນວູ່າ ເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງມີລກ
ັ ສະນະຄື້າຍຄືກນ
ັ .
ປີ ນນັ
(6)

ື າສັບ ແບບຈິນ ຕະ ນາການ
ຄຸ ນ ຄູ່ າຂອງການອອກສຽງຂອງຄ າສັບ ຕູ່ າງປະເທດຫ ຄ
ູ່
ູ່
ແມູ່ ນການອອກສຽງຂອງຄົນທົວໄປໃນປະເທດທີກູ່ ຽວຂື້ອງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ,

ື້
ື້ ລິໂ ພກສູ່ ວນໃຫຍູ່ ໃນປະເທດເຂົາໃຈພາສາຕ
ູ່ າງປະເທດແລະຈະ
ໃນກລະນີທູ່ ີຜ ບ
ື້ ອງໄດື້ຄານງເຖິງ
ອອກສຽງເປັ ນພາສາຕູ່າງປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ການອອກສຽງນີຕື້
ການປຽບທຽບຂອງການອອກສຽງ.
(7)

ົ ອັກສອນຕູ່າງໆທີູ່ໃຫື້ສຽງຄືກນ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ
ການພິຈາລະນາຄວນແນໃສູ່ການໃຊື້ຕວ
ເມືູ່ອອອກສຽງ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສຽງຂອງຕົວອັກສອນ "b" ແລະ "p" ຫ ື "x" ແລະ

ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ແບບສັບສົນໃນເວລາທີູ່ໄປອອກສຽງໃນສະພາບການ
"s" ອາດຈະຄືກນ
ື້
ູ່ ພຽງພທີູ່ຈະຫລີກລື້ຽງການ
ໃດໜູ່ ງ. ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງຕົວອັກສອນນີອາດຈະບ
ື້
ັ ຂອງການອອກສຽງ.
ຄົນຫາຄວາມຄື້
າຍຄືກນ
(8)

ັ ຂອງການ
ເມືູ່ອປຽບທຽບສັນຍາລັກແບບປະສົມ ສອງແບບ ເພືູ່ອຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ອອກສຽງ, ໂດຍປົ ກ ກະຕິ ອົງ ປະກອບຂອງຄ າສັບ ຈະມີຜ ົນ ຫລາຍກວູ່ າສູ່ ວນ
ື້ ລິໂພກຈະມີແນວໂນື້ມທີູ່ຈະອູ່ານແລະເກັບ
ປະກອບແບບເປັ ນຮບຮູ່າງເພາະວູ່າຜບ
ື້
ຮັກ ສາຄ າສັບ ນັນໄວື້
ຫ ລາຍກວູ່ າອົງ ປະກອບແບບຮ ບພາບທີູ່ມາພື້ອ ມກັນ . ຍົກ
ື້ ບວູ່ າມີລກ
ັ ສະນະຄື້າຍຄືກນ
ັ ໃນເລືູ່ອງການ
ຕົວ ຢູ່ າງ, ສັນ ຍາລັກປະສົມດັູ່ງຕູ່ ໄປນີພົ

ອອກສຽງ ເຖິງ ແມູ່ ນວູ່ າຮ ບລັກສະນະພາຍນອກຈະແຕກຕູ່ າງຈາກການທີູ່ໄດື້ເບິູ່ງ
ເຫັນ:
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

2.2.2.2.3 ການປຽບທຽບອົງປະກອບລວມ16

ື້
ສັນຍາລັກທີູ່ມີເນືອໃນຄວາມໝາຍ
ື້ ອາດເປັ ນຍື້ອນຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍສອງອັນນັນ
ັ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້
ື ວາມ ໝາຍຂອງສັນຍາລັກດັູ່ງທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ຄວາມເຂົາໃຈຈາກຜ
ື້ ລິໂພກທົູ່ວ
ໃນແນວຄວາມຄິດຫຄ
ບ
ໄປໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.

ັ ໄດື້ພຽງແຕູ່ສະເເພາະສັນຍາລັກທີູ່ມີ
ການປະເມີນອົງປະກອບລວມສາມາດປະຕິບດ
ື້
ູ່ ານັນ,
ື້ ໝາຍຄວາມວູ່ າ ກູ່ ແມູ່ ນສັນ ຍາລັກທີູ່ມີຄ ວາມໝາຍຢູ່າງໜື້ອຍ
ເນືອໃນຄວາມໝາຍເທົ
ື້
ື້ ລິໂພກໃນປະເທດໃດໜູ່ ງ ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ຄວາມໝາຍໜູ່ ງທີູ່ຜບ
ໂດຍທົູ່ວໄປ. ສັນຍາລັກທີູ່
ື້ ກູ່ ຈະເປັນດັູ່ງນີ:ື້
ມີຄວາມໝາຍນັນ

16

ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 4, ຂ ື້ 3.4.3 ແລະ
ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ

3.4.4.

214

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື າສາ
ສັນຍາລັກທີູ່ມີສູ່ວນປະກອບທີູ່ເປັ ນຄາສັບທີູ່ມີຄວາມໝາຍຢູ່ ໃນພາສາຫພ
ູ່
ູ່
ໃດໜງຂອງປະເທດທີກູ່ ຽວຂື້ອງ; ຫ ື
•
ສັນຍາລັກທີູ່ມີອງົ ປະກອບທີູ່ເປັນຮບເປັນຮູ່ າງທີູ່ສະແດງເຖິງສິູ່ງທີູ່ມີຄວາມໝາຍ
•

ື້ ູ່ ຈ
ື າແລະອະທິບາຍບັນລະຍາຍອອກມາຫຕ
ື ງັ ື້
, ເຊັູ່ນວູ່າບາງສິູ່ງບາງຢູ່າງທີູ່ສາມາດຮັບຮຈ
ື້ .
ຊືູ່ເປັນຄາເວົາໄດື້
ື້ ຄວາມໝາຍ, ການປຽບທຽບກູ່
ຖື້າຫາກມີພຽງໜູ່ ງໃນສັນຍາລັກທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນນັນມີ
ຈະບູ່ ສາມາດເຮັດໄດື້. ໃນການສະຫລຸ ບຂອງການປຽບທຽບລະຫວູ່າງສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວ, ມັນ

ື້
ັ ດື້າ ນອົງ ປະກອບລວມລະຫວູ່ າງພວກມັນ, ນັນແມູ່
ຈະບູ່ ມີຄ ວາມຄື້າຍຄືກນ
ນກູ່ ວູ່າ, ມັນ ບູ່ ມີ
ັ ໃນດື້ານອົງປະກອບລວມ.
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ປັດໃຈຕູ່ າງໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການປຽບທຽບອົງປະກອບລວມ
ັ ທາງດື້ານອົງປະກອບລວມລະຫວູ່າງສອງເຄືູ່ອງໝາຍແບບຄາສັບ, ຫ ື
(1) ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ຫຕ
ື ນຕ
ົ ື້ ແມູ່ ນບັນດາຄາສັບຕູ່າງໆ, ກູ່ ອາດ
ລະຫວູ່າງສອງເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ສູ່ວນປະກອບຫກ

ຈະສາມາດພົບເຫັນໄດື້ ຖື້າຫາກວູ່າຄາສັບທັງສອງທີູ່ມີຄວາມໝາຍແບບດຽວກັນ, ແບບ
ັ , ຫອ
ື າື້ ງເຖິງແນວຄວາມຄິດ, ຫແ
ື ນວຄິດທີູ່ມີຄວາມໃກຊ
ື້ ດ
ິ ພຽງພທີູ່ຈະໄດື້
ທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ຮັບການກູ່ ຽວຂື້ອງ.

ຍົກຕົວຢູ່າງ:
PANTHER

vs.

HEAVEN

vs.

PUMA
PARADISE

[ຮບຈາກ: http://www.oneclueanswer.com/tag/emoji-pop-sunlight/]

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

215

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ູ່ ໃຊື້ຮູ່ວມກັນ
ີ ູ່ ອງໝາຍຄາສັບແບບປະສົມມີສອງຄາຫຫ
ື າຍຄາຂນໄປທີ
(2) ໃນກລະນີທູ່ ເຄື
ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ສະເພາະທີູ່ແຕກຕູ່າງໄປຈາກຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບແຕູ່ລະຄາ ກູ່
ື້ ບູ່ ມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ໃນ
ຄວນຄານງເຖິງຄວາມໝາຍສະເພາະໃດໜູ່ ງຂອງມັນເທົູ່ານັນ.
ື້
ັ ນັນ
ດື້າ ນອົງ ປະກອບລວມລະຫວູ່ າງສອງເຄືູ່ອງໝາຍຄ າສັບ ຖື້າ ວູ່ າຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ແມູ່ ນໄປອີງໃສູ່ພຽງແຕູ່ຄາສັບໃດໜູ່ ງທີູ່ເປັນສູ່ວນປະກອບໜູ່ ງຂອງຄາປະສົມຫລາຍຄາ
ື ແຍກອອກມາຕູ່າງຫາກ.
, ເຊິູ່ງໄດື້ຖກ
ສາລັບຕົວຢູ່າງ:
FIREWORKS
DARKROOM

ທຽບກັບ SKUNK WORKS
ທຽບກັບ DARK SAND

ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ຖື້າ ຫາກເຄືູ່ອງໝາຍປະກອບດື້ວ ຍຫລາຍຄ າສັບ ລວມກັນ ຫ ື
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປໃນປະເທດ
ເປັນສານວນຖື້ອຍຄາທີູ່ສະແດງອອກເປັ ນພາສາຕູ່າງປະເທດແລະຜບ
ື້
ັ ເຄືູ່ອງໝາຍສອງອັນ ແຕູ່ກູ່
ຈະເຂົາໃຈໄດື້
ພຽງແຕູ່ສູ່ວນໜູ່ ງຂອງຄາສັບທີູ່ແບູ່ງປັນອອກໄປໄວື້ກບ

ື້
ື້ ສາມາດປະເມີນຜົນ
ັ ດື້ານອົງປະກອບລວມນັນ
ບູ່ ເຂົາໃຈສ
ານວນທັງຫມົດ, ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ລິໂພກເຫູ່ ານັ
ົ ນ.
ັ ໃນທາງ
ໄດື້ພຽງແຕູ່ກູ່ ຽວກັບສູ່ວນທີູ່ມີຄວາມໝາຍສາລັບຜບ
ື້ ບໃນຂອບເຂດທີູ່ພຽງແຕູ່ຈະມີການພິຈາລະນາຄວາມໝາຍ
ອົງປະກອບລວມອາດຈະຖືກຄົນພົ
ື້
ຂອງສູ່ວນລວມເທົູ່ານັນ.
ສາລັບຕົວຢູ່າງ:
GAME BUDDY ທຽບກັບ GAMEWAY
ື້
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ,
ໃນຕົວຢູ່າງນີ,ື້ ຖື້າມີແຕູ່ຄາສັບ “GAME” ກູ່ ສາມາດເຂົາໃຈໄດື້
ໂດຍຜບ
ື້
ອົງປະກອບນັນສາມາດເຮັ
ດໃຫື້ເຫັນໄດື້ເຖິງຄວາມຄື້າຍຄື. ແຕູ່ວູ່າ, ຖື້າອີງໃສູ່ພາກສູ່ວນຂອງ

ັ ື້ ອາດຈະບູ່ ສື້າງຄວາມ
ເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະ ພາບລວມຂອງເຄືູ່ອງໝາຍແລື້ວ , ຄວາມຄື້າຍຄືນນ
ສັບ ສົນ ຖື້າ ບູ່ ເຫັນ ເຄືູ່ອງໝາຍ ຫ ື ບູ່ ໄດື້ຍ ິນ ການອອກສຽງທີູ່ຄື້າ ຍຄື ລະຫວູ່ າງ ສັນ ຍາລັກ
ດັູ່ງກູ່ າວ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

(3)

ື້ ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ກູ່ ອາດຈະພົບ
ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບດື້ວຍຊືູ່ຂອງບຸ ກຄົນນັນ,
ົ ື້ ຜ
ື ນ
ົ ທີູ່ໄດື້ອອກມາຈາກຊືູ່ອືູ່ນ,
ເຫັນຢູ່ ໃນອົງປະກອບລວມທີູ່ວູ່າ ຊືູ່ໜູ່ ງ ແມູ່ ນຮາກເຫງາຫ
ີ ການສະກົດຄາທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນຂອງຊືູ່ອັນດຽວກັນ.
ຫໃື ນກລະນີທູ່ ມີ

ສາລັບຕົວຢູ່າງ:
TERRY ທຽບກັບ TERRI
CAROLE ທຽບກັບ KAROLE
KLAMERT ທຽບກັບ KLAMBERTON
(4)

ັ ໃນດື້ານອົງປະກອບລວມ ອາດຈະພົບເຫັນຢູ່ ລະຫວູ່າງສອງສັນຍາລັກ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ູ່
ື ວ
ົ ອັກສອນ. ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ດື້ານອົງ
ທີປະກອບໄປດື້ວຍ ຕົວເລກຫຕ

ື້ ແມູ່ ນມີ
ປະກອບລວມແມູ່ ນຜົນມາຈາກຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າ ຄວາມໝາຍຂອງຕົວເລກນັນ
ື້
ັ ຫມ
ື ຄ
ີ ວາມສາພັນກັນໄດື້ງູ່າຍ, ຫວ
ື ູ່ າຕົວອັກສອນນັນແມູ່
ັ . ຄວາມ
ຄວາມຄືກນ
ນຄືກນ
ົ ອັກສອນ, ຫ ສ
ື ີ ທີູ່
ຫລາກຫລາຍຂອງ ສະໄຕລ໌, ຮ ບແບບຕົວ ອັກສອນ, ຟັ ອ ນຕ໌ຕ ວ
ື້ ບູ່ ສາມາດກາຈັດຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ໄດື້ ເພາະວູ່າຄວາມໝາຍຂອງຕົວ
ແຕກຕູ່າງກັນນັນ
ື້
ື ວ
ົ ອັກສອນນັນຈະເຫນື
ເລກຫຕ
ອກວູ່າ.
ສາລັບຕົວຢູ່າງ:
JIM-1000 ທຽບກັບ JIM THOUSAND
MK200 ທຽບກັບ MK2000
(5)

ັ ຂອງອົງປະກອບລວມສາມາດພົບໄດື້ລະຫວູ່າງບັນດາສັນຍາລັກທີູ່ອົງ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ປະກອບແບບເປັ ນ ຮ ບຮູ່ າງ , ເຊິູ່ງຄວາມໝາຍ ຫ ື ແ ນວຄວາມຄິດ ທີູ່ສະແດງໂດຍອົງ
ັ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງ, ຫອ
ື າດຈະມິຄວາມ
ປະກອບແບບເປັນຮບຮູ່ າງນັນື້ ແມູ່ ນຄືກນ

ັ ທີູ່ສາຜັດໄດື້ດວ
ື້ ຍ
ກູ່ ຽວຂື້ອ ງໂດຍກົງ , ເຖິງ ແມູ່ ນວູ່ າຮ ບພາບຈະບູ່ ມີຄ ວາມຄື້າ ຍຄືກນ
ູ່
ການເບິງເຫັນ. ຍົກຕົວຢູ່າງ:
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

[ຮບພາບ ຕາມລາດັບຈາກ: http://www.dezignwithaz.com/soccer-player-wall- stickers-p-1210.html and
http://www.clipartpanda.com/categories/soccer-player- silhouette]

[ຮບພາບ ຕາມລາດັບຈາກ, from https://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing- blue-clip-artcrowned-clipart-1439446/ and http://www.thisiscolossal.com/2012/09/gorgeous-painted-birds-byadam-s- doyle/]

ັ ດື້ານອົງປະກອບລວມລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍຄາສັບ ແລະ ເຄືູ່ອງ ໝາຍ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ສາມາດພົບເຫັນໄດື້ ຖື້າຫາກ
ື ູ່ ມີ ຄາສັບນັນ
ທີູ່ມີອງົ ປະກອບແບບເປັນຮບຮູ່ າງ ທີູ່ມີຫບ

(6)

ື້
ູ່ ອງກັບ ຄວາມໝາຍ ຫ ື ແນວຄວາມຄິດ ທີູ່ສະແດງໂດຍອົງ
ເຄືູ່ອງໝາຍຄາສັບນັນສອດຄ
ື າື້ ຄວາມໝາຍຂອງອົງປະກອບນີ ື້ ສາມາດພົວພັນໄດື້
ປະກອບແບບເປັນຮບຮູ່າງ ຫຖ
ໂດຍກົງກັບເຄືູ່ອງໝາຍຄາສັບ. ຍົກຕົວຢູ່າງ:

RED
SAMURAI

[ຮບພາບ ຈາກ: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-samurai- warrior-cuteimage12292605]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງ
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
ິ ປິນ]
ປະເທດຟີລບ

(7)

ັ ດື້ານອົງປະກອບລວມລະຫວູ່າງ ເຄືູ່ອງໝາຍແບບປະສົມສອງຢູ່າງ ທີູ່ອາດຈະພົບ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ມັນມີຄວາມໝາຍທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ .
ເຫັນໄດື້ ຖື້າຫາກວູ່າ ຄາສັບທີູ່ຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງນັນ

ິ ປິ ນພົບວູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍ
ຕົວ ຢູ່ າງ, ສ ານັກງານຊັບ ສິນ ທາງປັ ນ ຍາຂອງຂອງປະເທດຟີ ລ ບ
ື້ ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ທີູ່ສັບສົນ:
ແບບປະສົມດັູ່ງຕູ່ ໄປນີມີ

ເຄືູ່ອງໝາຍຂຈົດທະບຽນ

ເຄືູ່ອງໝາຍອື້າງອີງ(ກູ່ ອນຫນ ື້ານີ)ື້

ທັງສອງແບບແມູ່ ນໃຊື້ສາລັບບລິການຮື້ານອາຫານ.

ີ
ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ມັນເປັນທີູ່ຫນື້າສັງເກດໄດື້ວູ່າ ໂອກາດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດື້ທູ່ ຈະເກີ
ດ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້ ແມູ່ ນບູ່ ສາມາດຫກ
ັ ນັນ
ີ ລື້ຽງໄດື້ ໂດຍການ
ຄວາມສັບສົນລະຫວູ່າງເຄືອງໝາຍອືນໆທີຄື້າຍຄືກນ

ື ບ
ົ ເຄືູ່ອງໝາຍຫກ
ັ ອອກ. [ກູ່ ໝາຍເຖິງອົງປະກອບແບບເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງ] ຖື້າຫາກ
ເພີູ່ມໃສູ່ຫລ
ັ ສະນະສະເພາະ (ຄາສັບ) ຂອງສອງເຄືູ່ອງໝາຍແມູ່ ນອັນດຽວກັນຫຄ
ື ື
ພາກສູ່ວນທີູ່ສາຄັນມີລກ
ັ ຢູ່າງສັບສົນ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າມັນຈະມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນ.
ກັນ, ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອາດຈະຄື້າຍຄືກນ

ຖື້າຫາກວູ່າ ວູ່າອົງປະກອບຄາສັບມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນດື້ານອົງປະກອບລວມ, ອົງ
ື້ ບຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ໃນສັນຍາລັກ,
ປະກອບທີູ່ເປັ ນແບບຮບຮູ່ າງກູ່ ອາດ ຈະນາໄປສູ່ ການຄົນພົ

ື້ ລ ັກ ສະນະສະເພາະພ ທີູ່ຈະຖື ກ ຮັບ ຮ ໄື້ ດື້ຫ າຍກວູ່ າແລະ
ຖື້າ ຫາກວູ່ າອົງ ປະກອບເຫູ່ ົານັນມີ
ື້ ຍກວູ່າ. ຖື້າຫາກຄວາມ
ເຫນືອກວູ່າອົງປະກອບຂອງຄາສັບທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນ ແຕູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້ໜອ

ື ນວຄວາມຄິດທີູ່ສະແດງໂດຍຮບຮູ່ າງນັນື້ ແມູ່ ນຄືກນ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ແລະອົງປະກອບທີູ່
ໝາຍ ຫແ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ັ ສະນະສະເພາະໃນສັນຍາລັກທັງສອງ, ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ດື້ານ
ເປັ ນແບບຮບຮູ່າງນັນແມູ່
ນມີລກ
ື້ ບໄດື້.
ອົງປະກອບລວມກູ່ ອາດຈະຖືກຄົນພົ
ສາລັບຕົວຢູ່າງ:

ທຽບກັບ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ]
[ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ

ັ ສະນະສະເພາະ ແລະ ຈຸດດື້ອຍ ຂອງສັນຍາລັກ
2.2.2.3 ອົງປະກອບທີູ່ມີລກ
ເມືູ່ອປຽບທຽບເຄືູ່ອງໝາຍສອງອັນ ເພືູ່ອກ ານົດ ໂອກາດທີູ່ຈະເຮັດ ໃຫື້ເ ກີດ ຄວາມ
ູ່ ມີລກ
ື້ ຄວາມເຂັມແຂງທີ
ື້
ັ ສະນະສະເພາະຂອງບັນ ດາອົງປະກອບທີູ່ມີຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງ
ສັບ ສົນ ນັນ,
ື້ ກູ່ ຕື້ອງໄດື້ ຄານງເຖິງແລະພິຈາລະນາ.
ໝາຍນັນ
ຖື້າ ຫາກລັກ ສະນະສະເພາະຫ ືຄ ວາມຄື້າ ຍຄືກ ັນ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍ ແມູ່ ນມີຢູ່ ໃນອົງ
ັ ສະນະໂດດເດັູ່ນ ແລະຈຸດແຂງ ເຊິູ່ງບັນຈຸຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ເຊິູ່ງມັນ
ປະກອບທີູ່ມີລກ

ື້
ື້ ນຢູ່າງເຕັມສູ່ວນຫເື ປັນສູ່ວນຫາຍໃນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີມາໃນພາຍຫລັງ, ສິູ່ງນີຈະ
ື ເຮັດຊາກັ
ໄດື້ຖກ
ັ ຫ ື ຄື້າຍຄືກນ
ັ ຫາຍ. ຄວາມເປັ ນເອກະລັກຫຄ
ື ວາມຄື້າຍຄື
ເຮັດໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍມີຄວາມຄືກນ
ັ ສະນະສະເພາະ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງມັນ ມີແນວໂນື້ມທີູ່
ກັນໃນແງູ່ ຂອງສູ່ວນປະກອບທີູ່ມີລກ
ື ນາໄປໃຊື້ໃນຕະຫາດ.
ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ ຖື້າຫາກສັນຍາລັກທັງສອງໄດື້ຖກ
ື ງົ ປະກອບທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງທີູ່
ໃນທາງກົງກັນຂື້າມ, ຖື້າຫາກຄາສັບຫອ
ື້ ບູ່ ໄດື້ມລ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ໃນສອງສັນຍາລັກນັນ
ີ ກ
ັ ສະນະສະເພາະ, ຫພ
ື ຽງແຕູ່ມີລກ
ັ ສະນະ
ຄືກນ
ື ກ
ັ ສະນະຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ແມູ່ ນ
ສະເພາະທີູ່ອູ່ ອນແອ, ຕົວຕົນເອກະລັກຫລ

ື້ ບອົງປະກອບ ທີູ່ທັງສອງຝູ່າຍບູ່ ສາມາດຮຽກຮື້ອງຫອ
ື າື້ ງສິດສະເພາະໄດື້ ໂດຍປົ ກກະຕິ
ຂືນກັ
ັ ດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ໄດື້ຮກ
ັ ສາໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນໄດື້.
ແລື້ວຄວາມຄື້າຍຄືກນ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ກູ່
ັ າວ, ການປະເມີນຄວາມເປັ ນໄປໄດື້ທູ່ ຈະເກີ
ີ
ໃນກລະນີດູ່ ງກູ່
ດຄວາມສັບ ສົນ ນັນ

ື້ ກ ໂດຍລວມຂອງສັນຍາລັກ ນັກ
ຄວນສຸ ມໃສູ່ຜົນກະທົບຂອງອົງປະກອບທີູ່ບູ່ ກົງກັບຄວາມຮສ
ກວດສອບຄວນຄານງເຖິງລັກສະນະສະເພາະຂອງອົງປະກອບທີູ່ບູ່ ກົງກັນ.
ັ ສະນະທົູ່ວໄປ,
ໂດຍສະເພາະແລື້ວ, ອົງປະກອບໃດໜູ່ ງທີູ່ມີຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີລກ
ື ູ່ າວເຖິງຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການທີູ່ລະບຸ ນນ
ັ ື້
ທີູ່ສາມາດອະທິບາຍໄດື້, ທີູ່ເປັ ນທີູ່ຍື້ອງຍ, ຫກ
ແມູ່ ນມີຄວາມໂດດເດັູ່ນໃນລະດັບຕູ່ າແລະບູ່ ສະໜັບສະໜນກວດສອບຫາຄວາມສັບສົນ.
ີ ານແບູ່ງປັນອົງປະກອບທີູ່ໂດດເດັູ່ນໃນລະດັບຕູ່ າ, ກູ່ ອາດຈະມີ
ເມືູ່ອເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ມກ

ໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນໄດື້ຖາື້ ຫາກວູ່າ:

ອົງປະກອບອືູ່ນໆແມູ່ ນມີຄວາມໂດດເດັູ່ນໃນລະດັບຕູ່ າ ຫ ື ຕູ່ າກວູ່າທີູ່ເທົູ່າທຽມ
ື້ ຍ. ແຕູ່ ການສະແດງ ຜົນ ອອກມາ
ກັນ ຫ ືມ ີຜ ົ ນ ກະທົບ ໃນການເບິູ່ງເຫັນ ໄດື້ໜ ອ
ັ , ຫື
ໂດຍລວມຂອງສັນຍາລັກນັນື້ ແມູ່ ນຄື້າຍຄືກນ
•

•

ຄວາ ມ ປະທັ ບ ໃຈໂດຍລວມ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແມູ່ ນຄື້າ ຍຄື ກ ັ ນ ຫ ື ຄ ື ກ ັ ນ

ໃນລະດັບສງ.

ື້ ດແຍູ່ ງລະຫວູ່າງສອງເຄືູ່ອງໝາຍຄາສັບທີູ່ໃຊື້ສາລັບ "ຜະລິດຕະ
ສາລັບຕົວຢູ່າງໃນຂຂັ
ພັນ ເຄືູ່ອງສ າອາງ" ທີູ່ໃຊື້ອ ງົ ປະກອບຂອງຄ ານ າໜື້າ ທົູ່ວໄປທີູ່ແມູ່ ນຄ າວູ່ າ "COSME", ອົງ
ື້
ື ຢູ່ ໃກຄ
ື້ ຽງກັນ ກູ່ ພທີູ່ຈະສື້າງຄວາມຮສ
ື້ ກໂດຍລວມທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ . ສິູ່ງນີຈະ
ປະກອບທີູ່ຍັງເຫອ
ຮັບປະກັນໄດື້ເລີຍວູ່າ ອາດຈະຄວາມສັບສົນ:
COSMEGLOW ທຽບກັບ COSMESHOW

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

221

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື ບປະສົມທີູ່ມີ
ຕົວຢູ່າງຕູ່ ໄປນີສະແດງໃຫື້
ເຫັນກລະນີຂອງເຄືູ່ອງໝາຍແບບຮບຮູ່າງຫຮ
ົ
ື ູ່ ສາມາດອະທິ
ີ
ື ານບລິການທີູ່
ສູ່ວນປະກອບທີູ່ໃຊື້ທູ່ ວໄປຫ
ທ
ບາຍໄດື້ ສາລັບຜະລິດຕະພັນຫກ
ື້
ົ ນໂດຍສະເພາະ
ເປັ ນບັນຫາ, ແຕູ່ການຈັດຫາອົງປະກອບເຫູ່ ານັ
ໄດື້ເຮັດໃຫື້ພວກເຂົາມີຄວາມ
ື້ ກໂດຍລວມທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ຄວາມປະທັບໃຈໂດຍລວມ ຫຄ
ື ວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ , ເຊິູ່ງເຮັດໃຫື້ເກີດ
ຮສ
ົ ,ື້ ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີມານາຫລັງຄວນຖືກປະຕິເສດ:
ສັບສົນ. ໃນກລະນີເຫູ່ ານີ

17

ຖື້າ ຫາກສອງເຄືູ່ອງໝາຍ ມີອ ົງ ປະກອບທີູ່ ເປັ ນ ຮ ບຮູ່ າງແບບດຽວກັນ ຈົນ ອາດ
ັ ດວື້ຍການເບິູ່ງເຫັນ. ແຕູ່ອົງປະກອບທົູ່ວໄປດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ມີ
ພິຈາລະນາໄດື້ວູ່າມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ລັກ ສະນະສະເພາະກູ່ ຽວກັບ ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານທີູ່ພວກມັນ ມີສູ່ ວນກູ່ ຽວຂື້ອ ງ, ແລະອົງ
ື້
ູ່ າງກັນ , ບູ່ ມີໂ ອກາດທີູ່ຈະເກີດ ຄວາມສັບ ສົນ
ປະກອບອືູ່ນໆທີູ່ມີໃ ນເຄືູ່ອງໝາຍນັນແຕກຕ
ື້ ພວກເຂົາອາດຈະໄດື້ຮບ
ົ ນ.
ັ ອະນຸຍາດໃຫື້ຢູ່ ຮູ່ວມກັນ
ສາມາດພົບເຫັນໄດື້ໃນເຄືູ່ອງໝາຍ ເຫູ່ ານັ
ໃນຕະຫາດ.
ົ ຟື້ອງຝູ່າຍທີູ່
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປໄດື້ຍກ
ັ ລະຫວູ່າງສັນຍາລັກ (ແບບປະສົມ) ດັູ່ງຕູ່ ໄປ
ສະແດງການຄັດຄື້ານໂດຍອີງໃສູ່ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ນີ:ື້

17
18

18

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍ ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.
ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈດ
ື້
ແຫູ່ ງຂມນ: ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປ ເບິູ່ງໄດື້ທູ່ :ີ https://www.ipos.gov.sg/docs/default-

source/resources-

library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/guess-v-jen-chi-2019-

sgipos-3.pdf
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ເຄືູ່ອງໝາຍຂຈົດທະບຽນ

ເຄືູ່ອງໝາຍອື້າງອີງ

ໃຊື້ສາລັບສິນຄື້າທີູ່ຢູ່ ໃນຫມວດ 25 ຂອງ NCL (ເຄືູ່ອງແຕູ່ ງກາຍ)

IPOS ຫ ື ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປ ໄດື້ສະຫລຸ ບໄວື້ວູ່າ
ື້ ທີູ່ມີຢູ່ ທົູ່ວໄປໃນເຄືູ່ອງໝາຍຂຈົດທະບຽນແລະເຄືູ່ອງໝາຍອື້າງ
ອຸ ປະກອນສາມຫລູ່ຽມທາງປິນ
ັ ສະນະສະເພາະພເທົູ່າໃດ ຖື້າທຽບໃສູ່ກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງອົງປະກອບ
ອີງ ແມູ່ ນບູ່ ມີລກ
ົ ື້ ບູ່ ຄືກນ
ັ , ແລະໃນການປະເມີນໂດຍລວມ
ພາຍໃນສາມຫລູ່ຽມທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ອົງປະກອບເຫູ່ ານີ
ັ .
ແລື້ວ ຫື້ອງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ ໄດື້ໃຫື້ສະຫຸ ບວູ່າ ເຄືູ່ອງໝາຍບູ່ ຄືກນ

ື້ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສອງສັນຍາລັກປະສົມ (ທີູ່ມີການປະສົມກັນ),
ັ ູ່ ໄປນີທີ
ໃນກລະນີດູ່ ງຕ
ື້ ູ່ ໃຊື້ກບ
ັ ສັນຍາລັກທັງສອງ. ສູ່ວນວູ່າອົງປະກອບອືູ່ນໆ
ມັນມີພຽງແຕູ່ຄາວູ່າ "flexi" ເທົູ່ານັນທີ
ື້ ມັນ ແຕກຕູ່ າງກັນ ຢູ່ າງຫ ວງຫ າຍ. ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ອົງ ປະກອບຂອງຄ າສັບ ທົູ່ວໄປ
ນັນ

"flexi" ແມູ່ ນ ເປັ ນຄາອະທິບາຍທີູ່ກູ່ ຽວກັບ "ການບລິການບັດເຄຣດິດ"ແລະ "ການບລິການ
ດື້າ ນການເງ ິນ" ທີູ່ໄດື້ລ ະບຸ ແ ລະບູ່ ສາມາດອື້າງອິງສິດໃນການຜກຂາດຂອງຝູ່າຍໃດຝູ່າຍໜູ່ ງ.

ື້ ູ່ ໄດື້ເຮັດໃຫື້ເກີດມີຄວາມສັບສົນແລະດັູ່ງນັນອາດຈະຖື
ື້
ົ ບ
ົ ທະບຽນໄດື້
ເຄືູ່ອງໝາຍເຫູ່ ານີ
ກໃຫື້ຈດ
19
ແລະກູ່ ສາມາດຢູ່ ຮູ່ວມກັນໃນຕະຫາດໄດື້.

19

ຕົວຢູ່າງທີູ່ໄດື້ຈັດໄວື້ໃຫື້ໂດຍ ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນບາງຕົວຢູ່າງຂອງສັນຍາລັກປະສົມທີູ່ມີອງົ ປະກອບທາມະດາ ຫ ື ມີຢູ່ ທົູ່ວໄປ.
ນີແມູ່
ແຕູ່ມັນຈະເຮັດໃຫື້ທູ່ານມີຄວາມປະທັບໃຈໂດຍລວມ ແລະ ມັນຈະບູ່ ເຮັດໃຫື້ທູ່ານສັບສົນ.
ື້
ື້ ເຄືູ່ອງໝາຍເຫູ່ ົານີອາດຈະຢ
ູ່ ຮູ່ ວມກັນ ເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍຂອງ "Pasta ແລະ
ເພາະສະນັນ,
Noodles":

vs.
[ຮບພາບໄດື້ຈາກ: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock- images-spaghetti-pasta-bakerylabels-pack-spaghet-windmill-field-bread- image35508609 and
http://www.dreamstime.com/stock-images-spaghetti-pasta- bakery-labels-pack-spaghetwindmill-field-bread-image35507744]

ື້ ນຕົວ ຢູ່ າງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍຄ າສັບ ທີູ່ມີຄ ວາມໝາຍທ າມະດາທົູ່ວໄປທີູ່ມີ
ຕູ່ ໄປນີແມູ່
ລັກສະນະອະທິບາຍ: ກູ່ ແມູ່ ນ ຄາວູ່າ " protection screen (ໜື້າຈສາລັບການປື້ອງກັນ)"
ື້ ງກັນ)" ແມູ່ ນສູ່ວນໜູ່ ງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ນາໄປ
ແລະ " protective screen (ໜື້າຈທີູ່ໃຊື້ປອ

ື້ ເປັ ນພຽງແຕູ່ການອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນແລະສາມາດນາ ໄປໃຊື້
ັ ຜະລິດຕະພັນນັນ,
ໃຊື້ກບ
ື້
ູ່ າງເສລີ. ຜະລິດ ຕະພັນ ເຫູ່ ານີ
ົ ື້ ຈືູ່ງອາດຈະຢູ່ ຮູ່ ວມກັນ ໄດື້ໃ ນ
ກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ນັນເອງໄດຢ
ຕະຫາດ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

Nivea protection screen
vs.
Coral protective screen
ື້ ນໃຊື້ສ າລັບ “ຜະລິດ ຕະພັນ ຮັກສາ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ , ເຄືູ່ອງໝາຍຄ າສັບ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີແມູ່
ຄວາມງາມ” ອົງ ປະກອບທົູ່ວໄປທ າມະດາພຽງຢູ່ າງດຽວ ກູ່ ແມູ່ ນຄ າ ວູ່ າ "LUX", ເຊິູ່ງເປັ ນ
ເລືູ່ອງທາມະດາໃນອຸ ດສາຫະກາເຄືູ່ອງສາອາງທີູ່ກູ່ າວອື້າງເຖິງ "ຄວາມຫລຫລາ" ຫ ື "ບາງເບົາ",
ື້ ູ່ ໄດື້ເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນແລະອາດຈະຢູ່ ຮູ່ວມກັນໄດື້ໃນຕະຫາດ.
ົ ບ
ເຄືູ່ອງໝາຍເຫູ່ ານີ
MORELUX vs. INLUX
ື້
ູ່ ຮູ່ວມກັນກັບຜະລິດຕະພັນແລະ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ເຄືູ່ອງໝາຍຄາສັບດັູ່ງຕູ່ ໄປນີອາດຈະຢ
ື້ ູ່ ຄືຄາວູ່າ “MOVIE”, ເຊິູ່ງ
ການບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຮບເງ ົາ ທີູ່ມີອງົ ປະກອບທົູ່ວໄປ ນັນກ

ໝາຍເຖິງອຸ ດສະຫະກາຮບເງ ົາທົູ່ວໄປແລະອາດຈະບູ່ ສາມາດອື້າງສິດພິເສດ ສາລັບການນາໃຊື້
ື້
ນັນໄດື້
:
MOVIEFAN vs. MOVIEPLEX
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ໃຊື້ສາລັບ 'ວັດສະດຸ ກູ່ ສື້າງ' ແລະ 'ການບລິການ
ົ
ກູ່ ສື້າງ' ເຊິູ່ງຈະໃຊື້ອງົ ປະກອບຂອງຄາ ນາຫນື້າ ທີູ່ເປັ ນຄາວູ່າ “BUILD”, ເຊິູ່ງຫາເຫັນໄດື້ທູ່ ວ
ໄປໃນອຸ ດສາຫະກ າການກູ່ ສື້າ ງ. ອົງ ປະກອບທີູ່ ຍັງ ເຫ ືອ ທີູ່ ແມູ່ ນຄ າວູ່ າ “ GRO” ແລະ

ີ
“FLUX” ແມູ່ ນແຕກຕູ່າງກັນ. ໃນການປະເມີນໂດຍລວມ ມັນບູ່ ມີຄວາມເປັນໄປໄດື້ທູ່ ຈະເກີ
ດ
ົ :ື້
ມີຄວາມສັບສົນລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍເຫູ່ ານີ
BUILDGRO vs. BUILDFLUX
ສິູ່ງທີູ່ຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນຕົວ ຢູ່ າງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບດື້ວ ຍອົງປະກອບຮູ່ວມກັນເຊິູ່ງເປັ ນທີູ່
ຫນື້າຍື້ອງຍ: ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ຄາວູ່າ 'supreme (ສງສຸ ດ)' ທີູ່ໃຊື້ໃນເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງແມູ່ ນບູ່
ື້
ັ ລະຫວູ່ າງ
ໂດດເດັູ່ນແລະບູ່ ສາມາດໃຊື້ເ ພືູ່ອເປັ ນ ພືນຖານໃນການຊອກຫາຄວາມຄື້
າ ຍຄືກ ນ
ື ວາມເປັນໄປໄດື້ທູ່ ຈະເກີ
ີ
ສັນຍາລັກຫຄ
ດຄວາມສັບສົນ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

vs.
[ຮບພາບ, ຕາມລະດັບ ຈາກ: http://www.residentadvisor.net/record- label.aspx?id=1896 ແລະ
http://www.residentadvisor.net/record- label.aspx?id=6082]

ັ ຍາລັກມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະເພີູ່ມຂນື້
2.2.2.4 ປັດໄຈອືູ່ນທີູ່ເຮັດໃຫື້ສນ
ລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍແມູ່ ນຄວາມສາມາດໃນການເຊືູ່ອມໂຍງຫເື ຊືູ່ອມ
ື້
ື້ ລິໂພກ, ສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບແຫລູ່ງທີູ່ມາທາງການ
ໂຍງເຂົາໄປໃນໃຈຂອງຜ
ບ
ື້
ື້ ອອກ
ົ ນ
ຄື້າໂດຍສະເພາະແລະດື້ວຍເຫດນີເອງ,
ເພືູ່ອຈາແນກສິນຄື້າແລະການບລິການເຫູ່ ານັ
ຈາກສິນຄື້າແລະການບລິການຂອງບຸ ກຄົນອືູ່ນທີູ່ນາສະເໜີໃນຕະຫາດດຽວກັນ.
ັ ສະນະສະເພາະໃນຫລາຍລະດັບທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນໄປ:
ສັນຍາລັກມີລກ
❖ ສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນພຽງແຕູ່ລັກສະນະທົູ່ວໄປ, ທີູ່ອະທິບາຍພັນລະນາ ຫ ື ໃຊື້ວຽກໄດື້
ື້ ແມູ່ ນບູ່ ມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະ.
ນັນ

ື້ ງລັກສະນະ, ການນາໃຊື້, ປະເພດ, ຄຸ ນນະພາບ ຫ ື ຄຸ ນລັກສະນະ
❖ ສັນຍາລັກທີູ່ເວົາເຖິ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ແຕູ່ພວກມັນບູ່ ມີລກ
ັ ສະນະທົູ່ວ
ອືູ່ນໆຂອງຜະລິດຕະພັນຫກ
ູູ່່
ັ ສະນະສະເພາະໃນລະດັບຕູ່ າ.
ໄປ, ທີອະທິບາຍໄດື້, ຫໃື ຊື້ວຽກໄດື້, ພວກມັນມີລກ
ັ ການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ, ແຕູ່ມັນຈະຍັງຄົງມີ ‘ຈຸດ
ພວກມັນອາດຈະໄດື້ຮບ

ດື້ອຍ’ ຍື້ອນວູ່າມັນຈະບູ່ ສາມາດຕື້ານທານກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມາໃນພາຍຫລັງ ທີູ່ບູ່ ຄື
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ປານໃດ.
ກັນຫຄ

ັ ສະນະແບບຈິນ ຕະນາການ ຫ ື "ຕາມທີູ່ໃຈຕົນ ເອງມັກ" ແມູ່ ນມີ
❖ ສັນ ຍາລັກທີູ່ມີລກ
ລັກສະນະສະເພາະແລະໂດດເດັູ່ນໃນລະດັບ “ມາດຕະຖານ” ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າ
ື້
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ . ການມີຢູ່ ຂອງພວກມັນແມູ່ ນເປັນພືນຖານ
ທີູ່ລະບຸ ຫຄ
ສາລັບການປະຕິເສດ
ູ່
ູ່
ູ່
ເຄືອງໝາຍທີ ມາໃນພາຍຫລັງ ທີກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານດຽວກັນ .

226

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ັ ສະນະໂດດເດັູ່ນໂດຍເນືອແທື້
ັ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ມີລກ
ແຕູ່ ຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ ອາດຈະ ໄດື້ຮບ
ັ
ລັກສະນະສະເພາະໂດຍຜູ່ານການນາໄປໃຊື້ໃນການຄື້າ. ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ໄດື້ມາ ຄວນໄດື້ຮບ

ການຍອມຮັບຈາກນັກກວດສອບໃນຂອບເຂດທີູ່ມີການຮຽກຮື້ອງແລະພິສດໂດຍພາກສູ່ ວນຂອງຜ ື້
ທີູ່ສົນໃຈ.
ັ ຖານສະແດງໃຫື້ເຫັນຄວາມລັກສະນະສະເພາະທີູ່ໄດື້ມາ, ກູ່ ອາດຈະມີການ
ຖື້າຫາກຫກ
ອື້າງອີງເຖິງເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວກັບການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ມາພາຍຫລັງເຊິູ່ງພວກມັນ
ຂັດແຍື້ງກັນ.
ົ ທະບຽນ ແລື້ວນັນື້ ຄວນຖືວູ່າ ຢູ່າງໜື້ອຍກູ່ ມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະ (ຫ ື
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຈດ
ື້ ູ່ ແມູ່ ນພືນຖານທີ
ື້
ູ່ ນັກກວດສອບຈະຕື້ອງໄດື້ປະເມີນຄວາມເປັ ນໄປ
ໄດື້ມາ) ໃນລະດັບທີູ່ຕູ່ າສຸ ດ. ນີກ
ີ ຄວາມຂັດແຍື້ງກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມາໃນພາຍຫລັງ.
ໄດື້ຂອງການເກີດຄວາມສັບສົນໃນກລະນີທູ່ ມີ

ື້ ກ
ັ
❖ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຜູ່ານການນາໃຊື້ວຽກແລະການສົູ່ງເສີມການຕະຫລາດ, ໄດື້ເປັນທີູ່ຮຈ
ູ່
ູ່
ື້ ລິໂພກທີກູ່ ຽວຂື້ອງ ໄດື້ຮບ
ັ ຄວາມນິຍມ
ົ ຊົມຊອບໃນເລືອງຂອງ
ກັນດີ ໃນບັນດາຜບ
ູ່ ເພີູ່ມຂນ
ື້
ື ູ່ ສຽງທີ
ື
“ລັກສະນະສະເພາະທີູ່ເພີູ່ມຂືນື້ ” ຫ ື “ຊືູ່ສຽງ”. ລັກສະນະສະເພາະຫຊ
ື້ ອາດຈະຮັບປະກັນໄດື້ວູ່າ ມີໂອກາດເກີດຄວາມ ຄວາມສັບສົນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ
ນັນ
ື ານບລິການທີູ່ບແຕກຕູ່າງກັນ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມາໃນພາຍຫລັງ ແມູ່ ນແຕູ່ໃນສິນຄື້າຫກ
ື້
ື້ 3, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ).
(ເບິູ່ງຂທີ

ື້ (ໂດຍທາມະຊາດຫທ
ັ ສະນະສະເພາະເພີູ່ມຂນ
ື ູ່ ໄດື້
ີ ມາ),
ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີລກ
ິ າລະນາວູ່າ:
ECJ ໄດື້ພຈ
ື້ ຍຕົວມັນເອງ ຫ ື ຍື້ອນ
“…ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີເອກະລັກສະເພາະສງ, ບູ່ ວູ່າຈະເປັນໄດື້ດວ
ັ ການປົ ກປື້ອງຢູ່າງກວື້າງຂວາງກູ່ ວາເຄືູ່ອງ
ວູ່າຊືູ່ສຽງທີູ່ມັນມີຢູ່ ໃນຕະຫາດ ແມູ່ ນໄດື້ຮບ
ໝາຍທີູ່ມີເອກະລັກສະເພາະຫນື້ອຍກວູ່າ.

ັ ສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ຜູ່ານມາກູ່ ອນຫນື້ານີ ື້
…ລັກສະນະທີູ່ມີລກ
ື້ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນຊືູ່ສຽງຂອງມັນ, ຕື້ອງໄດື້ຄານງເຖິງເມືູ່ອພິຈາລະນາວູ່າ
ນັນ,
ື້
ັ ລະຫວູ່າງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ມີຢູ່ ໃນສອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້ານັນ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື ູ່ ”20
ແມູ່ ນມີພຽງພທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນຫບ
20

ື້ ກລົງລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 1998 ໃນຄະດີ ຊີ-39/97, ‘Canon’, ວັກ 18 ແລະ 24.
ຂຕົ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ຊືູ່ສຽງຫລ
ີ ຄວາມບູ່ ລົງລອຍກັນລະຫວູ່າງສອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ,
ື ກ
ັ ສະນະ
ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ແມູ່ ນມີຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງໃນການການົດໂອກາດຂອງ
ື້ ແມູ່ ນບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ
ການເກີດຄວາມສັບສົນ. ຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີການຖົກຖຽງກັນນັນ
ື້ ຄອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ອາື້ ງ
ຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນຜົນນີ.ື້ ມັນແມູ່ ນຂອບເຂດຂອງການຄຸ ມ
ື້ ຈະ
ອີງ ມາກູ່ ອນໜື້າ ນີ,ື້ ເຊິູ່ງຈະຕັດ ສິນ ວູ່ າ ການນ າໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີການຖົກຖຽງກັນ ນັນ
ື ູ່ , ເພາະວູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຜູ່ານມາມີສ ດ
ິ ສະເພາະຕົວ ໃນການເອົາ
ພາໃຫື້ເກີດຄວາມສັບ ສົນຫ ບ
ື້ ອ
ື້ ງຂໃນພາຍຫລັງ.
ຊະນະສິດຂອງຜຮ
2.2.3 ການປຽບທຽບສິນຄື້າແລະການບລິການ
2.2.3.1 ຄວາມໝາຍຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັນ
ີ ູ່ ອງໝາຍຈະເຮັດໃຫື້ເກີດສັບສົນ ຖື້າຫາກຖືກ
ໃນການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດື້ທູ່ ເຄື
ນາໄປໃຊື້ໃນການແຂູ່ງຂັນກັບເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ມີຢູ່ ກູ່ ອນຫນື້ານີ,ື້ ມັນຈາເປັ ນຕື້ອງລະບຸ ວູ່າ ສິນຄື້າ
ື້ ມີຄວາມຄືກນ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ
ແລະການບລິການທີູ່ຈະໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຄວາມຂັດແຍື້ງກັນນັນ
ແນວໃດ.21
ຖື້າການຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນໂດຍໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ເຊິູ່ງກວມເອົາສິນຄື້າ
ັ , ຄື້າຍຄືກນ
ັ , ຫມ
ື ສ
ີ ູ່ ວນກູ່ ຽວຂື້ອງຢູ່າງອືູ່ນທີູ່ມີຄວາມສາຄັນ, ການ
ແລະການບລິການທີູ່ບູ່ ຄືກນ

ັ ການຂອງ “ຄວາມພິເສດ” ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້
ຄັດຄື້ານຄວນຖືກປະຕິເສດອອກໄປ. ໃນຫ ກ
ື້ ໄດື້ຖືກຈາກັດຕູ່ ສິນຄື້າ
ລະບຸ ໄວື້ວູ່າ ຂອບເຂດຂອງການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້ານັນ
ແລະການບລິການທີູ່ຈົດທະບຽນໂດຍສະເພາະຫ ື ສະເພາະໃນສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການນາໃຊື້
ັ ການແລື້ວ, ໃນການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ, ການປົ ກປື້ອງອາດຈະໄດື້ຮບ
ັ ການ
ເຄືູ່ອງໝາຍ. ໂດຍຫກ
ື້ ນ
ຂະຫຍາຍອອກຕາມຄວາມຕື້ອງການ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີແມູ່
ູ່ ຮັບ ປະກັນ ຂອບເຂດການປົ ກປື້ອງທີູ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນ
ື້ ກ
ັ ກັນ ດີ ຫ ື ມີຊູ່ ສຽງທີ
ື
ເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ໄລຍະຍາວ (ເບິູ່ງຂ ື້ 3 ຂື້າງລຸູ່ ມ).

ັ ການຂອງຄວາມພິເສດຍັງການົດໃຫື້ລະບຸ ສນ
ິ ຄື້າຫກ
ື ານບລິການໄວື້ຢູ່າງຈະແຈ ື້ງ
ຫກ

21

ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 2.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ານົດ
ໃນໃບຄາຮື້ອງ. ນັກກວດສອບບູ່ ຄວນຍອມຮັບເອົາຄາຮື້ອງແບບຟອມຍືູ່ນຄາຮື້ອງ ທີູ່ມີຂກ
ື ານບລິການແບບກວ
ື້ າງໆ ຫບ
ື ູ່ ຈະແຈ ື້ງ ຫກ
ື ານອື້າງອີງແບບທີູ່ກວມ
ກູ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການ
ເອົາຢູ່າງທົູ່ວເຖິງທີູ່ສົມບນແບບກູ່ ຽວກັບການຈັດຫມວດຫມູ່ ຂອງຜະລິດຕະພັນຫກ
ລະຫວູ່າງປະເທດ (Nice Classification ການຈັດຫມວດຫມູ່ ແບບນິສ - NCL) ເຊັູ່ນວູ່າ
" ສິນຄື້າທຸກຢູ່າງຢູ່ ຫມວດທີ 1”.
ື ລິການໃດໜູ່ ງທີູ່ຄືກນ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ກູ່ ຄວນລວມເອົາສິນຄື້າຫ ື
ການການົດວູ່າສິນຄື້າຫບ
ື້
ັ ຍາລັກ ໃນການຄື້າ, ຖື້າຫາກເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ອື້າງສິດບົນພືນຖານ
ການບລິການທີູ່ໃຊື້ສນ
ຂອງການນາໃຊື້ນອກເໜືອຈາກທີູ່ຮຽກຮື້ອງສິດໃນການຈົດທະບຽນ, ຕົວຢູ່າງວູ່າ ຮຽກຮື້ອງສິດ
ື້ ຊ
ູ່ ອງໝາຍ.
ື ູ່ ສຽງຂອງເຄື
ື
ຈາກລັກສະນະສະເພາະທີູ່ເພີູ່ມຂືນຫ

ການປຽບທຽບສິນ ຄື້າ ແລະການບ ລິກ ານຕື້ອ ງມີຈ ຸດ ປະສົງ , ໂດບບູ່ ຄ ານ ງວູ່ າຈະມີ
ັ ຫ ື ລະດັບລັກສະນະສະເພາະຂອງສັນຍາລັກທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ.
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ານົດ ຂອງສິນ ຄື້າ
ື
ການປຽບທຽບຕື້ອ ງໃຫື້ສ ອດຄູ່ ອງແລະເປັ ນ ໄປຕາມເງູ່ ອນໄຂຂ
ກ
ແລະການບລິການທີູ່ມີຢູ່ ໃນການຈົດທະບຽນກູ່ ອນ ໜື້ານີ ື້ (ຫໃື ບຄາຮື້ອງ) ແລະໃນໃບຄາຮື້ອງ

ັ ແຈ ື້ງ
ຂອງຄາຮື້ອງໃນພາຍຫລັງ. ຖື້າການກວດສອບກູ່ ຽວກັບການປະຕິເສດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໄດື້ຮບ
ື ານບລິການທີູ່
ຈາກຝູ່າຍກົງກັນຂື້າມ, ການປຽບທຽບຄວນຈະຖືກຈາກັດສະເພາະຕູ່ ສິນຄື້າຫກ

ຝູ່ າຍກົງ ກັນ ຂື້າມໄດື້ອ າື້ ງອີງ (ຄັດ ຄື້າ ນສະເພາະບາງຈຸດ) ຜະລິດ ຕະພັນແລະການບລິການທີູ່
ື້
ື້ ກູ່ ບູ່ ຈາເປັ ນຕື້ອງໄດື້ຮບ
ັ ການກວດສອບ ສາລັບການການົດ
ບູ່ ລວມເຂົາໃນການຄັ
ດຄື້ານນັນ,
ື້
ັ , ເວັນເສຍແຕ
ູ່ ວູ່າ ກົດໝາຍໄດື້ການົດໃຫື້ນກ
ັ ກວດສອບ
ເອກະລັກຕົວຕົນ ຫ ື ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ຕື້ອງໄດື້ດາເນີນການ.
ົ ທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ ນີ ື້
ຂອບເຂດຂອງບັນ ຊີລ າຍຊືູ່ສິນ ຄື້າ ແລະການບ ລິການທີູ່ໄດື້ຈ ດ
ີ ຖກ
ື ຄັດເລືອກ ກູ່ ຄວນໄດື້ຖກ
ື ວິເຄາະຢູ່າງລະມັດລະວັງໂດຍໃຫື້ຄານງເຖິງ
ແລະການນາໃຊື້ທູ່ ໄດື້
ື້ ານົດບາງປະການ, ຄາເວົາື້ ຫ ື ສານວນທີູ່ວູ່ າ "ສະເພາະ", "ເຊັູ່ນວູ່ າ" “ລວມມີ"
ການນາໃຊື້ຂກ
ົ ກະທົບ ຕູ່ ຫ ື ຈາກັດຂອບເຂດຂອງລາຍຊືູ່. ພວກເຂົາພຽງແຕູ່
ແລະ "ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ" ຈະບູ່ ມີຜນ
ເພີູ່ມຮບພາບປະກອບຫ ື ຄາອະທິບາຍ.

ື້ ູ່ ອກ ານົດ ຂອບເຂດຂອງຂ ມ
ື້ ນ
ນັກ ກວດສອບອາດຈະບູ່ ສົນ ໃຈສ ານວນເຫູ່ ົານີເມື
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື ານບ ລິການ, ຫ ື ພວກເຂົາ ອາດຈະຕື້ອ ງການົດ ໃຫື້ລບ
ົ
ສະເພາະທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫກ
ື້ ການົດເຫູ່ ານັ
ື້
ື້ ານົດດັູ່ງກູ່ າວບູ່ ຈະແຈ ື້ງ.
ື
ົ ນອອກ
ເງູ່ ອນໄຂຂ
ຖື້າຫາກວູ່າຂກ
ື້ ານົດຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການມີຄາ
ື
ໃນທາງກົງກັນຂື້າມ, ຖື້າຫາກວູ່າເງູ່ ອນໄຂຂ
ກ
ື້
ື້ ສ
ື ານວນທີູ່ວູ່ າ "ແມູ່ ນ" ຫ ື "ສະເພາະ ", ສ ານວນເຫູ່ ານີ
ົ ຄວນຈະຖື
ເວົາຫ
ກຕີຄ ວາມໝາຍໃນ
ື້ ານົດດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນຖືກ ຈ າກັດ ຕູ່ ສິນຄື້າ
ລັກສະນະທີູ່ວູ່າການກວມເອົາແລະຂອບເຂດຂອງຂກ
ື້
ົ ນ.
ແລະການບລິການຕາມສານວນເຫູ່ ານັ

ື້ ານົດ ຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ແລະການບ ລິການນັນກວມເອົ
ື້
ື
ຕົວ ຢູ່ າງ: ຖື້າ ເງູ່ ອນໄຂຂ
ກ
າ
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ື້ ງຈຸລະທັດແລະເຄືອງມືທໃຊື້
ີ ສກ
"ອຸ ປະກອນແລະເຄືອງມືທາງວິທະຍາສາດ, ທີ ແມູ່ ນ ທັງກອ

ສາເລືູ່ອງແສງ" ການກວດສອບ ຄວນຈາກັດຕູ່ ການປຽບທຽບ ຂອງຜະລິດຕະພັນສະເພາະທີູ່
ື້ ານົດ ທີູ່ວູ່າ
ີ ສກສາເລືູ່ອງແສງ". ໃນທານອງດຽວກັນ ຂກ
ເປັນ "ກ ື້ອງຈຸລະທັດແລະເຄືູ່ອງມືທູ່ ໃຊື້
ັ ຜິວໜັງໂດຍສະເພາະ" ຄວນຖືກຈາກັດໃນການປຽບທຽບກັບ
"ຜະລິດຕະພັນຢາສາລັບໃຊື້ກບ
ັ ຜິວໜັງ.
ຜະລິດຕະພັນທີູ່ຖືກລະບຸ ໂດຍສະເພາະສາລັບໃຊື້ກບ
ັ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນມາຈາກສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງປະເທດຟີ ລບ
ິ
ໃນກລະນີດູ່ ງຕ
ັ ສອງອັນ ໄດື້ຮ ັບ ອະນຸ ຍ າດໃຫື້ຢູ່ ຮູ່ ວມກັນ ໄດື້ໃ ນຂອບເຂດທີູ່
ປິ ນ , ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄື້າ ຍຄືກ ນ
ື້ ດແຍູ່ ງກັນຂອງຂກ
ື້ ານົດທາງດື້ານລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນທີູ່ລວມຢູ່ ໃນ
ຈາກັດແລະບູ່ ມີຂຂັ
ຫມວດດຽວກັນຂອງ NCL. (ຫມວດ 12):

ເຄືູ່ອງໝາຍຫົວເລືູ່ອງ

ເຄືູ່ອງໝາຍອື້າງອີງ

ື າື້ ແລະ
ຫມວດ 12: ເຄືູ່ອງມີເພືູ່ອການເຄືູ່ອນທີູ່ທາງອາກາດຫນ
ເຄືູ່ອງຈັກສ າລັບ ໃຊື້ທາງບົກ, ເຄືູ່ອງຈັກສ າລັບ ຍານພາຫະນະ
ທາງບົ ກ , ສູ່ ວນປະກອບເຊືູ່ ອມຕູ່ ແ ລະ ກ ານສົູ່ ງ ຕູ່ ສ າ ລັ ບ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ , ອຸ ປະກອນສ າລັບ ລົດ ບັນ ທຸ ກ ເພືູ່ອ

ຫມວດ 12: ພາຫະນະທາງບົກ ລວມທັງ ລົດ
ໃຫຍູ່ , ພາຫະນະທີູ່ໃຊື້ໃ ນກິລ າ, ລົດ ບັນ ທຸ ກ
ແລະ ລົດຕ.ື້

ື້ ູ່ ແຮູ່ , ລົດ ດ ງເພືູ່ອ
ຂົນ ສົູ່ງທາງລົດ ໄຟ, ລົດ ດັນ ສ າລັບ ຂຸ ດຄົນບ
ື້ ເຄືູ່ອງຈັກແຮງດງ, ເຊືອກສາລັບຂົນສົູ່ງສິນ ຄື້າຫ ື
ການຂຸ ດຄົນ,
ກ າ ນ ຂົ ນ ສົູ່ ງ ສິ ນ ຄື້າ , ເ ຄືູ່ ອ ງ ຍົ ກ ທີູ່ ບູ່ ແ ມູ່ ນ ໄ ຟ ຟື້ າ ສ າ ລັ ບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ວນ), ເຄືູ່ອງຈັກເຜົາໄໝື້
ຍານພາຫະນະທາງບົກ (ບູ່ ລວມຊິນສູ່
ພາຍໃນ [ສ າລັບ ຍານພາຫະນະທາງບົກ], ເຄືູ່ອງຈັກອາຍພົູ່ນ
[ ສ າ ລັ ບ ຍ າ ນ ພ າ ຫ ະ ນ ະ ທ າ ງ ບົ ກ ] , ກັ ງ ຫັ ນ ລົ ດ ສ າ ລັ ບ
ຍານພາຫະ ນະ ທ າງ ບົ ກ , ອົ ງ ປະກອບເຄືູ່ ອງ ຈັ ກ ສ າລັ ບ
ື ກນ [ສ າລັບ ຍານພາຫະນະ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ, ເພົາຫແ
ື້ ູ່
ທາງບົກ], ກັບ ລ ກປື ນ [ສ າລັບ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ], ຂ ຕ
ື້ ູ່ ເຊືູ່ອມ [ສ າລັບ ຍານພາຫະນະທາງບົກ ], ເຄືູ່ອງສົູ່ງ
ື ຕ
ເພົາຫຂ

ກ ະ ແ ສ ໄ ຟ ຟື້ າ ແ ລ ະ ເ ກັ ຍ ສ າ ລັ ບ [ ສ າ ລັ ບ ຍ າ ນ ພ າ ຫ ະ ນ ະ
ທາງບົກ], ໂຊກອັບກັນ ກະແທກ [ສາລັບພາຫະນະທາງບົກ ],
ສະປິ ງລ ຊ [ສ າລັ ບ ພາຫະນະທາງບົ ກ ], ເບຣກ [ສ າລັ ບ
ື້ ງ, ສັ ນ ຍານເຕື ອ ນໄພ ກັ ນ
ຍານພາຫະນະທາງບົ ກ ], ຈ ອ
ື້ ູ່ ງ, ມເຕີໄຟຟື້າກະແສ AC
ຂະໂມຍ ສາລັບຍານພາຫະນະ, ລນັ

ຫ ື DC ສ າ ລັ ບ ຍ າ ນ ພ າ ຫ ະ ນ ະ ທ າ ງ ບົ ກ [ ບູ່ ລ ວ ມ ທັ ງ
ພາກສູ່ ວນອືູ່ນໆຂອງມັນ], ເຮືອ, ເຮືອບັນທຸກສິນຄື້າສູ່ ວນຕົວ
, ເຮືອບັນທຸກສິນຄື້າຂະຫນາດນື້ອ ຍ, ເຮືອ, ເຮືອ, ພາຫະນະ
ື້ ເຮືອບິນ, ຕລ
ື້ ດ
ົ ໄຟ, ຍານພາຫະນະສອງລ,ື້
ສາລັບໃຊື້ເທິງນາ,
ື້ ວນແລະສູ່ ວນປະກອບຂອງມັນ , ລົດ ຈັກ,
ລົດ ຖີບ ແລະຊິນສູ່
ລົ ດ ສ ະ ກຸ ດ ເ ຕີ [ ຍ າ ນ ພ າ ຫ ະ ນ ະ ] , ລົ ດ ຖີ ບ ໄ ຟ ຟື້ າ ,
ຍານພາຫະນະສອງລ,ື້ ຮາວຈັບສ າລັບ ຍານພາຫະນະສອງລ ,ື້

ແຜູ່ນຮອງມືສາລັບຈັບສາລັບຍານພາຫະນະສອງລ,ື້ ຂາໜື້າສາ
ລັບຍານພາຫະນະສອງລ,ື້ ຂອບລ ື້ ສາລັບຍານພາຫະນະສອງ
ື້ ງ ລົດ ສ າລັ ບ
ລ ,ື້ ດຸ ມລ ື້ ສ າລັບ ຍານພາຫະນະສອງລ ,ື້ ດິວກົ
ຍານພາຫະນະສອງລ ,ື້ ຢາງລົດ ສ າລັບ ຍານພາຫະນະສອງລ ,ື້

ັ ສາລັບລົດສອງລ,ື້ ອານນັູ່ງສາລັບຍານພາຫະນະສອງ
ໂຄງເຫກ
ື້ າລັບລົດສອງລ,ື້ ໂສື້ຈກ
ັ ສາລັບຍານພາຫະນະສອງ
ລ,ື້ ຂາຄາສ

ື້ ຫນື້າລົດ
ລ,ື້ ສາຍພານສ າລັບ ຍານພາຫະນະສອງລ,ື້ ກາບຫຸ ມ
ສ າລັບ ຍານພາຫະນະສອງລ ,ື້ ບັງ ຕົມ ສ າລັບ ຍານພາຫະນະ
ສອງລ ,ື້ ຝາຄອບທາງຂື້າງ ສ າລັບ ຍານພາຫະນະສອງລ ,ື້ ຜື້າ
ຄອບທາງຫລັງ ສາລັບຍານພາຫະນະສອງລ,ື້ ບູ່ ອນຖີບ ສ າລັບ
ຍານພາຫະນະສອງລ,ື້ ແຜູ່ນເບຣກ ສາລັບຍານພາຫະນະສອງ
ລ,ື້ ບູ່ ອນວາງກະເປົ າ ສາລັໃບຍານພາຫະນະສອງລ,ື້ ບູ່ ອນບີບ

ແກສ າລັ ບ ຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ລ ກສ ບຈັກ ລົ ດ ສ າລັ ບ
ຍານພາຫະນະສອງລ ,ື້ ເຄືູ່ ອງຈັກ ສ າລັ ບ ຍານພາຫະນະ
ື້ ູ່ ອນ [ພາຫະນະ], ລຊ
ື້ ຸ ກຂົນດິນຊາຍ,
ທາງບົກ, ລົດລາກ, ລເລື
ລົດຊຸກໃສູ່ ເຄືູ່ອງ, ລົດທຽມມ ື້າ ລົດພູ່ວງລົດຖີບ, ແຜູ່ນຢາງສາ
ື້ ຸ ກເດັກອູ່ ອນ.
ື ອດຢາງຮົູ່ວ, ລຊ
ລັບການສື້ອມແປງທູ່ ຫຈ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຖື້າຫາກວູ່າ ການຈົດທະບຽນ ຫ ື ໃບຄາຮື້ອງມີຂຈື້ າກັດສິດ ເຊິູ່ງມັນໄປຈາກັດຂອບ
ື ານບລິການທີູ່ໄດື້ຈດ
ົ ທະບຽນ ຫ ື ຄາຮື້ອງທີູ່ຍືູ່ນມາພາຍຫງັ , ກູ່ ຈະຕື້ອງໄດື້ຮບ
ັ
ເຂດສິນຄື້າຫກ
ື້ າກັດ ສິດ ແມູ່ ນມີຄ ວາມຜ ກພັນ ກັບ ຜ ຖ
ື້ ື ເ ຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ແລະ
ການພິຈ າລະນາ. ຂ ຈ
ື້ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່າ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ, ການຄັດຄື້ານຫກ
ື ານຄັດຄື້ານຂອງ
ສານັກງານ. ອັນນີກ
ື ກ
ັ ສະນະຫຄ
ື ວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ຂອງສິນຄື້າ
ບຸ ກຄົນທີສາມ ກູ່ ບູ່ ສາມາດອີງໃສູ່ເອກະລັກຕົວຕົນຫລ
ື ານບລິການທີູ່ຖືກປະຕິເສດຢູ່າງຈະແຈ ື້ງໃນການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ໄດື້ອາື້ ງ
ຫກ
ອີງ.
2.2.3.2 ການຈັດໝວດສິນຄື້າແລະການບລິການ
ື ານຈັດຫມວດຫມູ່ ສິນຄື້າຕາມແບບນິສ (NCL) ທີູ່ໄດື້ການົດໃຫື້
ການຈັດປະເພດຫກ
ັ ການແລື້ວ ກູ່ ແມູ່ ນການລວມເອົາສິນຄື້າ ແລະການບ ລິການ
45 ຫມວດສິນ ຄື້າ ເຊິູ່ງຕາມຫ ກ
ື້ ໃນການຈັດຫມວດແບບນີ2ື້ 2 ຈຸດປະສົງຂອງ
ຫມົດທຸ ກຢູ່າງທີູ່ວູ່າອາດຈະຖືກນາໄປຈັດເຂົາໄວື້
ື້ , ສາລັບການນາໄປໃຊື້ໃນລະບົບຖານຂມ
ື້ ນ
NCL ແມູ່ ນການບລິຫານຈັດການເປັ ນເລືູ່ອງຕົນຕ
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ມີໂຄງສື້າງ ແລະ ຕາຕະລາງຄູ່າທາ ນຽມສາລັບການຈົດທະບຽນ ແລະ
ການຕູ່ ອາຍຸ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, ໂດຍສະເພາະ.

ຂອບເຂດແລະໂຄງສື້າງຂອງແຕູ່ລະຫມວດສິນຄື້າທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ NCL ແມູ່ ນແຕກຕູ່າງ
ື ການົດໂດຍໃຊື້ມາດຖານທາງວິຊາການທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນ. ເຖິງແມູ່ ນ
ກັນຍື້ອນວູ່າພວກມັນໄດື້ຖກ
ື ມວດໂດຍທົູ່ວໄປແລື້ວ ສະແດງໃຫື້ເ ຫັນ ວູ່ າ
ວູ່ າສິນ ຄື້າ ແລະການບ ລິການແຕູ່ ລະປະເພດຫ ຫ

ື້
ັ ຫກ
ື ູ່ ຽວຂື້ອງກັບລັກສະນະ, ຈຸດປະສົງ ຫ ື
ສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ມີຢູ່ ໃນນັນແມູ່
ນຄື້າຍຄືກນ
ການນ າໃຊື້, ລັກ ສະນະພ ດຕິກ າໃນການແຈກຢາຍ, ຫ ືວ ັດ ສະດຸ ແ ລະສູ່ ວນປະກອບຕູ່ າງໆ,
ັ ແລະ
ຫມວດສິນ ຄື້າ NCL ບູ່ ໄດື້ກ າ ນົດ ຄວາມສ າຄັນ ສະເພາະໃດໜູ່ ງທີູ່ແມູ່ ນຄວາມຄືກ ນ
ັ ໂດຍອັດ ຕະໂນມັດ ຫ ື ຄວາມແຕກຕູ່ າງກັນ ຂອງຜະລິດ ຕະພັນແລະການບລິການ
ຄື້າ ຍຄືກນ
ູ່
ເພືອຈຸດປະສົງໃນການສື້າງໂອກາດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍສອງອັນ.

ການຈັດປະເພດລາຍການຫມວດສິນຄື້າແລະການບລິການສາກົນເພືູ່ອຈຸດປະສົງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ,
ື້
ື້ ນໃນປີ
(ນິສ) Classification (NCL), ທີູ່ໄດື້ຖືກສື້າງຕັງຂື
1957. ເອກະສານທີູ່ກູ່ ຽວກັບ NCL ສະບັບທີ 11
ື້
ີ ນ
ົ ບັງຄັບໃຊື້ແຕູ່ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ເປັ ນຕົນໄປ..
ສຸ ດໄດື້ມຜ
22
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ື້ າ Nice
ທີູ່ເອີນວູ່
ູ່
ທີເປັ ນສະບັບຫລື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ດັູ່ ງ ນັ ື້ ນ , ສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍ າ ສິ ງ ກ ະ ໂ ປ ( SGT), ມ າ ດ ຕ າ 9 ( 2 ) ໄ ດື້ ສ ະ ເ ໜີ
ື້ ູ່ າ:
ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີວ

ື ານບລິການອາດຈະບູ່ ຖືກພິຈາລະນາວູ່ າມັນມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ
“(2) (a) ສິນຄື້າຫກ
ື ານພິມເຜີຍແຜູ່ໃດໆໂດຍຫື້ອງການນັນື້
ເພາະດື້ວຍເຫດຜົນທີູ່ວູ່ າ ການຈົດທະບຽນຫກ
ສະແດງໃຫື້ເ ຫັນ ວູ່ າ ພວກມັນ ຢູ່ ໃນໝວດສິນ ຄື້າ ອັນ ດຽວກັນ ຂອງການຈັດ ໝວດ
ສິນຄື້າແບບນິສ.
ື ານບລິການອາດຈະບູ່ ຖືກພິຈາລະນາເປັ ນສິນຄື້າທີູ່ມີຄວາມແຕກຕູ່ າງ
(b) ສິນຄື້າຫກ
ກັນ ກູ່ ເພາະດື້ວ ຍເຫດຜົນ ທີູ່ວູ່ າ ການຈົດ ທະບຽນຫ ືກ ານພິມ ເຜີຍ ແຜູ່ ໃດໆໂດຍ

ຫື້ອງການນັນື້ ສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່ າພວກມັນຢູ່ ໃນໝວດສິນຄື້າທີູ່ຕູ່ າງກັນຂອງການຈັດ
ປະເພດຫມວດສິນຄື້າແບບນິສ"
ື້
ື້ ກລົງນິສ ນັນແມູ່
ື້
ຕາມທີູ່ໄດື້ຂຽນໄວື້ໃນແຖວດຽວກັນ, ຂຕົ
ນໄດື້ໃຫື້ເນືອໃນ
ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້

ມາດຕາທີ 2
ຜົນສະທື້ອນທາງກົດໝາຍ ແລະການນາໃຊື້ການຈັດໝວດສິນຄື້າແບບນິສ
[... ]

ື້
(4) ຄວາມຈິງ ທີູ່ວູ່ າ ຄ າສັບ ໃດໜູ່ ງທີູ່ໄດື້ລ ວມເຂົາໃນລາຍການຕາມລ
າດັບ ຕົວ
ົ ກະທົບຕູ່ ສິດໃດໆທີູ່ອາດຈະມີຢູ່ ໃນຄາສັບດັູ່ງກູ່ າວ.
ອັກສອນຈະບູ່ ມີຜນ
ເຖິງແມູ່ ນວູ່າ ການຈັດໝວດສິນຄື້າ ແລະການບລິການຂອງ NCL ບູ່ ຄວນນາໄປໃຊື້
ື້ ໃນການການົດວູ່າຜະລິດຕະພັນຫບ
ື້ ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ເກນຕົນຕ
ື ລິການໃດໜູ່ ງນັນມີ
ັ ຫື
ເປັ ນຫກ
ບູ່ ເພືູ່ອຈຸດປະສົງໃນການຊອກຫາໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ. ການຈັດໝວດສິນຄື້າແບບ
ນີ ື້ ແມູ່ ນໃຫື້ບູ່ ອນອື້າ ງອີງ ທີູ່ເປັ ນ ປະໂຫຍດສ າລັບ ຈຸດ ປະສົງ ນີ.ື້ ການຈັດ ໝວດຂອງບັນ ດາ
ື ານບລິການສະເພາະໃນຫມວດໃດໜູ່ ງທີູ່ການົດ ກູ່ ຍັງຕື້ອງມີການຊັູ່ງຊາໂດຍ
ຜະລິດຕະພັນຫກ
ັ ຫບ
ື ູ່
ໄປສົມທົບກັບປັດໃຈອືູ່ນໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງເພືູ່ອການົດວູ່າ ສິນຄື້າແລະການບລິການແມູ່ ນຄືກນ
ັ ໃນບາງກລະນີທູ່ ສະເພາະເຈາະຈົ
ີ
ຄືກນ
ງ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ູ່ ໄປນີ,ື້ ສ ານັກງານຊັບ ສິນ ທາງປັ ນ ຍາຂອງຟີ ລ ບ
ິ ປິ ນໄດື້
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ໃນກລະນີດູ່ ງຕ
ື້ ສາມາດຢູ່ ຮູ່ວມກັນ ໄດື້ໂດຍອີງໃສູ່
ັ ນັນ
ຕັດ ສິນ ວູ່ າ ເຄືູ່ອງໝາຍສອງອັນທີູ່ມີຄ ວາມຄື້າຍຄືກນ
ລັກສະນະທີູ່ບູ່ ມີການແຂູ່ງຂັນໃດໆທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນຂອງສິນຄື້າທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ໃນແຕູ່ລະລາຍການ
ໂດຍບູ່ ຄານງເຖິງຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າ ລາຍການສິນຄື້າທັງໝົດແມູ່ ນໄປຕົກຢູ່ ໃນຫມວດສິນຄື້າອັນ
ດຽວກັນ ໃນ NCL (ຫມວດທີ 9):

ເຄືູ່ອງໝາຍຂຈົດທະບຽນ

ເຄືູ່ອງໝາຍອື້າງອີງ

ຫມວດທີ 9 - ສາຍໂທລະສັບ , ເຫ ັກ ຈອດ,
ື້
ື້ ູ່ ສາຍ, ສາຍ
ັ ໄຟຟື້າ, ປລັກເຕົາສຽບ,
ປລັກ
ຂົວຕ
ອິນ ເຕີເ ນັດ , ສາຍຄອມພິວ ເຕີ , ສາຍໄຟຟື້ າ ,
ື້
ສາຍສາກ, ກະດິູ່ງປະຕ, ເຕົາສຽບ,
ສວິດ ເປິ ດ

ຫມວດທີ 9 - ແວູ່ ນຕາກັນ ແສງ,
ື້ ູ່ ວນແລະ
ແວູ່ ນຕາກັນ ແດດ, ຊິນສ
ອຸ ປະກອນເສີມຕູ່າງໆ.

ປິ ດ , ກູ່ ອງເຄືູ່ອງມື, ກູ່ ອງຕູ່ ສາຍໄຟ, ເຄືູ່ອງໃຊື້
ໄຟຟື້ າ ເອເລັ ກ ໂຕຣນິກ , ສາຍວີ ດ ີ ໂ ອ, ສາຍ
ສັນຍານສຽງ.

2.2.3.3 ເອກະລັກຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການ
ື້ ນັກ
ື ູ່ ນັນ,
ໃນການຕັດສິນໃຈວູ່າ ສິນຄື້າແລະການບລິການມີເອກະລັກຕົວຕົນຢູ່ ຫ ບ
ື້
ກວດສອບຕື້ອງຕີຄວາມແລະເຂົາໃຈຄວາມໝາຍ
ແລະ ຄວາມກວື້າງຂອງແຕູ່ລະຄາສັບທີູ່ລວມ

ື້
ື້
ື້ ານົດ. ສິູ່ງນີຄວນປະຕິ
ັ ບົນພືນຖານຂອງການອື້
ົ ແລະ
ຢູ່ ໃນຂກ
ບດ
າ ງອີງ ເຊັູ່ນ: ວັດຈະນານຸກມ
ົ , ການຈັດໝວດສິນຄື້າແບບນິສ ແລະຄວາມຮຂ
ື້ ອງນັກກວດສອບເອງ ທີູ່ມິ
ພົດຈະນານຸກມ
ິ າລະນາຄານງເຖິງແນວທາງປະຕິບດ
ັ
ກູ່ ຽວກັບການນາໃຊື້ຄາສັບໃນພາສາທື້ອງຖິູ່ນ, ໂດຍໃຫື້ພຈ
ການຄື້າໃນທື້ອງຖິູ່ນ.

ສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ສາລັບເຄືູ່ອງໝາຍສອງອັນທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ ຈະ
ັ " ເມືູ່ອເວລາມັນມີຄວາມກົງກັນທັງຫມົດ ເພາະວູ່າມັນມີ
ຖືກພິຈາ ລະນາວູ່າພວກມັນ "ຄືກ ນ
234
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ານົດ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍສອງອັນ.
ື າສັບ ທີູ່ຄືກນ
ັ ໃນເງູ່ ອນໄຂຂ
ື
ການນ າໃຊື້ຄ າສັບ ດຽວກັນ ຫ ຄ
ກ
ື້ ນກູ່ ຽວກັບເອກະລັກຕົວຕົນທັງໝົດຫບ
ື າງອັນ ຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການ
ກລະນີຕູ່ ໄປນີແມູ່
ື້
ທີູ່ອາດຈະເກີດຂືນໄດື້
:
o

o

ສິນຄື້າແລະການບລິການທັງໝົດ ທີູ່ກູ່ າວມາໃນລາຍການທັງສອງແມູ່ ນຄື
ື າສັບທີູ່ມີຄວາມໝາຍຄື້າຍຄືກນ
ັ );
ກັນ. (ຄາສັບດຽວກັນຫຄ
ື ານບລິການທີູ່ມີຢູ່ ຢູ່າງກວື້າງຂວາງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີ
ໝວດຫມູ່ ສິນຄື້າຫກ
ື້ ລື້ວນແຕູ່ເຕັມໄປດື້ວຍບັນດາສິນຄື້າຫກ
ື ານ
ມາກູ່ ອນແລະທີູ່ໄດື້ອາື້ ງອີງນັນ
ບລິການທັງໝົດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງເປັນທີູ່ຖົກຖຽງກັນໃນພາຍຫລັງ ຢູ່າງ
ຄົບຖື້ວນ;

o

ື້
ູ່
ສິນຄື້າແລະການບລິການທັງໝົດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມາກູ່ ອນຫນື້ານີແລະທີ
ື ານບລິການທີູ່ທີູ່ມີຢູ່ ຢູ່ າງ
ເປັ ນຕົວອື້າງອີງແມູ່ ນຕົກຢູ່ ໃນຫມວດສິນຄື້າຫ ກ
ກວື້າງຂວາງ ທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງເປັນທີູ່ຖົກຖຽງກັນໃນພາຍຫລັງ.

o

ື້ ໄປທັບ ຊື້ອ ນກັນ ກັບ
ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໃດໜູ່ ງນັນ
ື ານບລິການຂອງເຄືູ່ອງໝາຍອືູ່ນ, ໂດຍໃນກລະນີນ ີ ື້ ມີການລະບຸ
ສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ທັບຊື້ອນ
ເອກະລັກໃນສູ່ວນທີູ່ພົວພັນກັບຜະລິດຕະພັນຫກ
ກັນ.

ກ ລະນີທ ີ 1:

ບັນ ດາສິນ ຄື້າແລະການບ ລິການທັງ ໝົດ ທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາໃນທັງສອງລາຍການ
ັ (ຄາສັບດຽວກັນຫຄ
ື າສັບທີູ່ມີຄວາມໝາຍຄື້າຍຄືກນ
ັ )
ແມູ່ ນຄືກນ

ັ ກັບ "ລົດ" ແລະຫຄ
ື າສັບທີູ່ມີຄວາມ
ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ, ການການົດຊືູ່ຂອງ "ລົດ" ແມູ່ ນຄືກນ
ັ ກັບຄາວູ່າ "ລົດ". "ອາຫານເດັກນື້ອຍເກີດໃຫມູ່ " ແມູ່ ນຄາສັບຄື້າຍຄືກບ
ັ "ອາຫານ
ໝາຍຄື້າຍຄືກນ
ື້
ັ "ສານເຄມີລາື້ ງກາວ". "ເກີບກິລາ" ແລະ
ເດັກນື້ອຍ". "ນາຢາລື້
າງກາວ" ແມູ່ ນ ຄາສັບຄື້າຍຄືກບ

ື້
ື້ ຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານີ
ົ ສາມາດຖື
"ເກີບແລູ່ນກິລາ" ແມູ່ ນ ຄາທີູ່ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນ. 'ດັູ່ງນັນ,
ໄດື້
ັ , ຕາມລາດັບ.
ວູ່າ ມັນຄືກນ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ານົດຫຊ
ື
ື ູ່ ທີ
ື ູ່ ໃຊື້ ບອກສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການບູ່ ຈາເປັ ນ
ຄວາມບັງເອີນໃນເງູ່ ອນໄຂຂ
ກ
ື້ ບ
ື ານບລິການແມູ່ ນມີຄວາມຄືກນ
ັ . ເອກະລັກຕົວຕົນຈະຂືນກັ
ຕື້ອງໝາຍຄວາມວູ່າສິນຄື້າຫກ
ື ດ
ັ ຖຸທູ່ ໃຊື້
ີ ໃນການເຮັດສິນຄື້າແລະຄຸ ນ
ລັກສະນະ, ຈຸດປະສົງ, ການນາໃຊື້, ສູ່ວນປະກອບຫວ
ື ານບລິການ.
ລັກສະນະອືູ່ນໆຂອງສິນຄື້າຫກ

ື້
ັ ກັບ“ທາດ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, “ນາຢາລະລາຍ
(ສາລັບສີແລະການເຄືອບເງ ົາ)” ແມູ່ ນບູ່ ຄືກນ
ູ່
ູ່
ີ ຕດ
ິ ແຜ),” “ໃບມີດ” (ສາລັບເຄືອງຈັກຫຍິບ) ແລະ“ໃບ
ລະລາຍ (ສາລັບລື້າງແຜູ່ນພັສເຕີທໃຊື້
ັ .
ມີດ” (ທີູ່ໃຊື້ໃນເຄືູ່ອງມື) ແມູ່ ນບູ່ ຄືກນ
ກ ລະນີທ ີ 2:

ື ານບລິການທີູ່ມີຢູ່ ຢູ່າງກວື້າງຂວາງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີມາ
ໝວດຫມູ່ ສິນຄື້າຫກ
ື້ ລື້ວ ນແຕູ່ ເຕັມ ໄປດື້ວ ຍບັນ ດາສິນ ຄື້າ ຫ ື ກ ານ
ກູ່ ອນແລະທີູ່ ໄດື້ອ າື້ ງອີ ງ ນັນ

ບລິການທັງໝົດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງ ເປັ ນທີູ່ຖົກຖຽງກັນໃນພາຍຫລັງ ຢູ່າງ
ຄົບຖື້ວນ.
ື້ ຈດ
ົ ທະບຽນສາລັບ "ການກະກຽມ
ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ, ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີມາກູ່ ອນໜື້ານີໄດື້
ື້
ື້ ແມູ່ ນ "ການກະກຽມຢາຕື້ານເຊືອ".
ທາງການຢາ" ແລະເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງເປັນທີູ່ຖົກຖຽງກັນນັນ
ສິນຄື້າຫມວດ "ການກະກຽມທາງການຢາ" ແມູ່ ນມີຄວາມໝາຍກວື້າງກວູ່າຫມວດຂອງ "ການ
ື້
ື້ ຄ າວູ່ າ "ເກີບ " ກູ່
ກະກຽມຢາຕື້າ ນເຊືອ",
ເຊິູ່ງແມູ່ ນຜະລິດ ຕະພັນ ຂອງທາງການຢາເທົູ່ານັນ.
ແມູ່ ນມີຄວາມໝາຍກວື້າງກວູ່າແລະກູ່ ປະກອບດື້ວຍຄາວູ່າ "ເກີບກິລາ".

ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ສິນຄື້າໃນໝວດທີູ່ມີຄວາມໝາຍແຄບຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງເປັນທີູ່ຖົກ
ັ ກັບສິນຄື້າທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ອາື້ ງອີງ.
ຖຽງກັນ ກູ່ ຈະຄືກນ
ກ ລະນີທ ີ 3:

ື້
ູ່ ເປັນ
ສິນຄື້າແລະການບລິການທັງໝົດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມາກູ່ ອນຫນື້ານີແລະທີ
ຕົ ວ ອື້າ ງອີ ງ ແມູ່ ນຕົ ກ ຢູ່ ໃນຫມ ວດສິ ນ ຄື້າ ຫ ື ກ າ ນບ ລິ ກ າ ນທີູ່ ທີູ່ ມີ ຢູ່ ຢູ່ າ ງ
ກວື້າງຂວາງ ທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງເປັນທີູ່ຖົກຖຽງກັນໃນພາຍຫລັງ.

ັ ການຈົດ ທະບຽນສ າລັບ “ ຢາຂື້າ
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້າ ນີ ື້ ແມູ່ ນໄດື້ຮ ບ
ູ່
ຫຍື້າ ແລະ ປຸ ຍຊີວະພາບ”, ແລະເຄືອງໝາຍພາຍຫງັ ໄດື້ຂຈົດທະບຽນໃນໝວດ “ສານເຄມີທູ່ ີ
ນາໃຊື້ໃນອຸ ດສະຫະກາ, ວິທະຍາສາດ, ການຖູ່າຍຮບ, ກະສິກາ, ການປກພືດສວນແລະປູ່າໄມ ື້;
ຢາງທຽມທີູ່ບູ່ ທັນໄດື້ປຸງແຕູ່ງ, ພລາດສະຕິກທີູ່ບູ່ ທັນໄດື້ປຸງແຕູ່ງ; ຝຸູ່ ນ; ສູ່ວນປະກອບຂອງເຄືູ່ອງ
236

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ໄຟຟື້າ; ສານເຄມີສາລັບເກັບຮັກສາອາຫານ; ສານເຄມີ
ດັບເພີງ; ການກະກຽມເຄືູ່ອງຈອດເຫກ
ສາລັບຟອກຫນັງ; ກາວທີູ່ໃຊື້ໃນອຸ ດສະຫະກາ”.
ື້
ໃນຂັນຕອນທ
າອິດ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີູ່ກູ່ າວມາໃນການອື້າງສິດທີູ່ກວື້າງຂວາງທີູ່
ື້ ຍື້ອນ
ັ ການຍົກເວັນ
ແຕກຕູ່າງຈາກທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ໃນການຈົດທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ,ື້ ຄວນໄດື້ຮບ

ວູ່າມັນບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຈຸດປະສົງໃນການການົດເອກະລັກຂອງສິນຄື້າ (ເຖິງແມູ່ ນວູ່າຜະລິດຕະ
ື້ ອາດຈະກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການປະເມີນຜົນໃນພາຍຫງັ ຄວາມຄື້າຍຄື
ົ ນ
ພັນທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນເຫູ່ ານັ
ື້ ມ
ື້ ນໃນທົູ່ວໂລກກູ່ ຽວກັບໂອກາດທີູ່ຈະເກີດ
ກັນຂອງຜະລິດຕະພັນແລະສາລັບການກວດຄົນຂ
ື້
ີ ໃນ
ຄວາມສັບ ສົນ ). ໃນຕົວ ຢູ່ າງນີ,ື້ ສິນ ຄື້າ ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີອາດຈະຖື
ກເບິູ່ງຂື້າ ມ: 'ສານເຄມີທູ່ ໃຊື້
ອຸ ດສາຫະກາ, ຢາງທຽມທີູ່ບູ່ ທັນ ໄດື້ປຸ ງແຕູ່ ງ, ພລາດສະຕິກທີູ່ບູ່ ທັນ ໄດື້ປຸ ງແຕູ່ ງ; ຝຸູ່ ນ; ສູ່ ວນ
ັ ໄຟຟື້າ; ສານເຄມີສາລັບເກັບຮັກສາ
ປະກອບຂອງເຄືູ່ອງດັບເພີງ; ການກະກຽມເຄືູ່ອງຈອດເຫກ
ອາຫານ; ສານເຄມີສາລັບຟອກຫນັງ; ກາວທີູ່ໃຊື້ໃນອຸ ດສະຫະກາ”.

ີ າໄປໃຊື້ໃນກະສິກາ, ການປກພືດສວນແລະປູ່າໄມ ື້" ແລະ "ຝຸູ່ ນ
ສາລັບ "ສານເຄມີທູ່ ນ
ື້
ື້ ຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານີ
ົ ສາມາດຖື
ັ ແລະກູ່ ເປັ ນ "ຢາຂື້າຫຍື້າແລະປຸ ຍ
ຄອກ" ນັນ,
ວູ່າມີຄວາມຄືກນ
ຊີວະພາບ".
ກ ລະນີທ ີ 4:

ື ານບລິການຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໜູ່ ງ ທີູ່ທັບຊື້ອນກັນເປັ ນບາງສູ່ວນກັບ
ສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການຂອງເຄືູ່ອງໝາຍອືູ່ນໆ.
ສິນຄື້າ ຫກ

ີ ການທັບຊື້ອນກັນ, ຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການທີູ່ລະບຸ ກູ່ ຈະເຫັນວູ່າ
ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ຄືກ ັນ ຖື້າ ຫາກພວກມັນ ມີກ ານສະແດງອອກເປັ ນ ຫລາຍໆຫມວດສິນ ຄື້າ ກວື້າ ງໆແລະ
ື້ ກູ່ ບູ່ ສາມາດແຍກອອກຈາກກັນໃນອົງປະກອບລວມໄດື້.
ື ລິການນັນ
ຜະລິດຕະພັນຫບ
ົ ທະບຽນ ໃນ
ຕົວ ຢູ່ າງເຊັູ່ນຖື້າ ຫາກມີເຄືູ່ອງໝາຍໃດໜູ່ ງທີູ່ມິຄ ວາມຂັດ ແຍື້ງ ໄດື້ຈ ດ
ື້ າ" ແລະເຄືູ່ອງໝາຍອີກອັນໜູ່ ງແມູ່ ນໄດື້ນາໄປໃຊື້ກບ
ື້ ລາ", ການ
ັ ຫມວດ "ເສືອກິ
ຫມວດ"ເສືອຜື້

ື້
ູ່ ແນວຄວາມຄິດ ກວ
ື້ າງໆ ທີູ່ທັງ ສອງສາມາດ
ຊື້ອ ນກັນ ຂອງໝວດຈະເກີດ ຂືນໃນຂອບເຂດທີ
ື້ ູ່ ຢູ່ ພາຍໃຕື້ຂອບການນາໃຊື້
ົ ນທີ
ນາໄປໃຊື້ ພື້ອມກັນ ກັບສິນຄື້າສະເພາະໃດໜູ່ ງ. ສິນຄື້າເຫູ່ ານັ
ັ ການປຸ ງແຕູ່ງສາລັບການນາໃຊື້ໃນ
ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງ. ຍົກຕົວຢູ່າງ: "ຢາງທຽມທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ

ອຸ ດສາຫະກາ" ແມູ່ ນຈະຢູ່ ພາຍໃຕື້ຄຸນລັກສະນະສອງຢູ່າງ ເພາະສິນຄື້າດູ່ງັ ກູ່ າວ ຈະເປັ ນໄດື້ທງັ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ການປຸ ງແຕູ່ງ" ແລະ "ສານເຄມີທູ່ ໃຊື້
ີ ໃນອຸ ດສາຫະກາ" ໄປພື້ອມໆກັນ.
"ຢາງທຽມທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ
ົ ,ື້ ນັກກວດສອບບູ່ ຄວນແຍກ, ຕັດອອກ ຫ ື ຈາກັດສິນຄື້າຫບ
ື ລິການ
ໃນກລະນີເຫູ່ ານີ
ທີູ່ມີລາຍຊືູ່ຢູ່ ໃນບັນຊີລາຍການສິນຄື້າແລະການບລິການຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຄວາມຂັດ ແຍື້ງ
ກັນ.
ໃນຂອບເຂດທີູ່ສິນຄື້າບາງອັນຈະໄປຕົກຢູ່ ພາຍໃຕື້ທງັ ສອງໝວດສິນຄື້າ , ນັກກວດ
ັ
ສອບຄວນພິຈາລະນາວູ່າສິນຄື້າທັງສອງຫມວດ (ທີູ່ເປັ ນຫມວດກວື້າງໆ) ເປັ ນສິນຄື້າທີູ່ຄືກນ
ັ ການປົ ກປື້ອງພາຍໃຕື້ສອງໝວດ
ຍື້ອນວູ່າສິນຄື້າທີູ່ໃຊື້ໄດື້ທງັ ສອງໝວດສິນຄື້າ ຈະຕື້ອງໄດື້ຮບ
ສິນຄື້າ.
ັ ຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການ
2.2.3.4 ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ " ຖື້າມັນບູ່ ຄືກນ
ັ ແຕູ່ມີ
ສິນຄື້າແລະການບລິການຈະຖືວູ່າເປັ ນສິນຄື້າທີູ່ "ຄ າື້ ຍຄືກ ນ
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ື ັ ດໃຈອືນ ໆ ທີກູ່ ຽວກັບ
ການເຊືອມໂຍງບາງອັນເນືອງມາຈາກລັກສະນະໂດຍທາມະຊາດຫປ
ື ານຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ການນາໃຊື້ຫກ
ັ ນີ ື້ ແມູ່ ນແນໃສູ່ການສື້າງຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງທີູ່ເປັ ນໄປ
ການກວດສອບຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ິ ຄື້າເຫູ່ ານີ
ົ ື້ ມີລກ
ັ ສະນະຄຸ ນສົມບັດທີູ່
ໄດື້ລະຫວູ່າງສິນຄື້າແລະການບລິການເຊິູ່ງຈະຊູ່ວຍໃຫື້ສນ
ື້ ູ່ ຈະເປັນປັດໃຈໃນການຕັດສິນໃນຂະບວນການປະເມີນຂອງສາກົນ, ບູ່ ວູ່າ
ັ ”. ສິູ່ງນີກ
“ຄື້າຍຄືກນ
ື ?
ຈະມີໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ ຫບ

ັ ກວດສອບລະບຸ ຄຸ ນ
ການກວດສອບຄວາມຄື້າ ຍຄືກ ັນ ນີ ື້ ແມູ່ ນຮຽກຮື້ອ ງໃຫື້ນ ກ
ື ັດໃຈທີູ່ເຊືູ່ອມໂຍງກັບສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການ. ໃນພາກປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງແລື້ວ, ສິູ່ງ
ລັກສະນະຫປ
ື້
ື້ ບສິນຄື້າແລະການບລິການ
ູ່ າ ຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງໜູ່ ງຫຫ
ື າຍປັດໃຈຈະຂືນກັ
ນີໝາຍຄວາມວ
ັ ທັງໝົດ ແມູ່ ນພົບ
ສະເພາະໃດໜູ່ ງທີູ່ກວມໂດຍເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ. ປັ ດໄຈທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ເຫັນໄດື້ຍາກໃນກລະນີດຽວ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ຂອງຜະລິດຕະພັນ
ປັ ດໃຈຕູ່ າງໆທີູ່ຄວນນາມາພິຈາລະນາເພືູ່ອສື້າງຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ັ ູ່ ໄປນີ:ື້ 23
ແລະການບລິການ ແມູ່ ນມີດູ່ ງຕ
•

ຄຸ ນລັກສະນະຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການ,

•

ີ ານການນາໃຊື້,
ຈຸດປະສົງ ແລະ ວິທກ

•

ການຊູ່ວຍເສີມກັນ,

•

ການແຂູ່ງຂັນ,

•

ຊູ່ອງທາງການແຈກຢາຍ,

•
•

ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ,
ສາທາລະນະຊົນແລະຜບ
ື້ າເນີດແຫລູ່ງທີູ່ມາ, ຜຜ
ື້ ະລິດຫຜ
ື ໃື້ ຫື້ການບລິການສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການ.
ຕົນກ

2.2.3.4.1 ຄຸ ນລັກສະນະຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການ
ື້
ຄຸ ນລັກສະນະປະກົດຂືນມາໂດຍທ
າມະຊາດຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການແມູ່ ນໄດື້
ຖື ກ ກ ານົດ ໂດຍຄຸ ນລັກ ສະນະສະເພາະ, ຄຸ ນລັກ ສະນະແລະຄຸ ນນະພາບຂອງມັນ . ສິູ່ງນີ ື້
ີ ຜະລິດຂອງສິນຄື້າແລະວິທກ
ີ ານນາໃຊື້ວຽກຂອງ
ປະກອບມີ ສູ່ວນປະກອບແລະວັດສະດຸ ທູ່ ໃຊື້
ື້
ມັນ (ເຊັູ່ນ: ການນາໃຊື້ໄຟຟື້າ ທຽບໃສູ່ ການນາໃຊື້ແຮງງານມື ເຂົາໃນວຽກແບບດຽວກັ
ນ).

ື ານບລິການສະເພາະໃດໜູ່ ງ ແມູ່ ນໄດື້ຖືກການົດໂດຍອື້າງ
ລັກສະນະຂອງສິນຄື້າຫກ
ື້ ທີູ່ເປັ ນ ຂອງຜະລິດ ຕະພັນ . ຍົກ
ື ານບ ລິການທີູ່ກວື້າ ງຂວາງຂ ນ
ອີງ ເຖິງ ໝວດຫມູ່ ສິນ ຄື້າ ຫ ກ
ຕົວຢູ່າງ, ລັກສະນະຂອງກະແຈຫັນນັອດແມູ່ ນເຄືູ່ອງມືປະເພດໜູ່ ງ; ລັກສະນະຂອງໝວກ ກູ່
ແມູ່ ນເຄືູ່ອງຕົກແຕູ່ງຫົວປະເພດໜູ່ ງ.

ເຖິ ງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ໃນການພິຈ າລະນາຄວາມຄື້າ ຍຄືກ ັນ ຂອງສິນ ຄື້າ ແລະການ
ບລິການ ສາລັບຈຸດປະສົງການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ , ຄຸ ນລັກສະນະສະເພາະຂອງ
ື້ ບູ່ ໄດື້ສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່າ ສິນຄື້າແມູ່ ນມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື ານບລິການນັນ
ັ ສະເຫມີ
ສິນຄື້າຫກ
ໄປ.
ື້
ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ "ເຄືູ່ອງຂັດຖພືນ",
"ເຄືູ່ອງເຊືູ່ອມຈອດໂລຫະ”, "ເຄືູ່ອງຕັດຜົມ" ແລະ
"ຍານພາຫະນະໄຟຟື້າ" ລື້ວນແຕູ່ເປັ ນລັກສະນະຂອງ "ອຸ ປະກອນໄຟຟື້າ" ເນືູ່ອງຈາກພວກມັນ

23

ັ ສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 2, ຂ ື້ 3.2.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືຊບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນກະແສໄຟຟື້າ. ‘ແປງທາສີ’ ແລະ ‘ແປງຖແຂື້ວ’ ລື້ວນແລື້ວແຕູ່ເປັ ນລັກສະນະ
ໃຊື້ວຽກໄດື້ຍອ
ັ ສະນະທົູ່ວໄປຕາມທາມະດາແລື້ວ ,
ຂອງ “ແປງ”. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າຈະມີລກ

ື້
ູ່ ຄື້າຍຄືກນ
ົ ນຈະບ
ັ ເພາະວູ່າມັນກູ່ ມີປັດໃຈອືູ່ນໆອີກເຊັູ່ນ: ຈຸດປະສົງແລະວິທ ີ
ຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານັ
ື້ ລິໂ ພກທ າມະດາທົູ່ວໄປ, ຜ ຜ
ື້ ະລິດ ແລະຊູ່ ອງທາງການຈັດ ຈ າຫນູ່ າຍ, ແລະ
ການນ າໃຊື້, ຜ ບ
ື້ ຄວາມແຕກຕູ່າງໃນການວິເຄາະ
ື້ ກ ເພືູ່ອເຮັດໃຫື້ຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານີ
ົ ມີ
ອືູ່ນໆຈະເປັ ນຈຸດເນັນໜັ
ື້ ດທື້າຍ.
ຄັງສຸ
2.2.3.4.2

ີ ານການນາໃຊື້ສນ
ິ ຄື້າແລະການບລິການ
ຈຸດປະສົງແລະວິທກ

ື້ ື
"ຈຸດປະສົງ" ຂອງຜະລິດຕະພັນອັນໜູ່ ງ ກູ່ ແມູ່ ນເຫດຜົນສາລັບການປະດິດຄິດຄົນຫ

ື້
ື າໃຊື້ເຂົາໃນການປະຕິ
ັ . ຍົກ
ການຜະລິດຂອງມັນ, ແລະຍັງລວມທັງໜື້າທີູ່ ທີູ່ມີຈດ
ຸ ປະສົງຫນ
ບດ
ື້ ນເຄືູ່ອງແມູ່ ນ ເພືູ່ອເຮັດໃຫື້ພາຍໃນຂອງເຄືູ່ອງຈັກເຮັດວຽກໄດື້
ຕົວຢູ່າງ, ຈຸດປະສົງຂອງນາມັ
ື້ ນດອກຕາເວັນຫນ
ື້ ນໝາກກອກນັນ
ື້ ບູ່ ແມູ່ ນເພືູ່ອ
ື າມັ
ຢູ່າງຫລູ່ຽນໄຫລດີ. ຈຸດປະສົງຂອງນາມັ
ເຮັດໃຫື້ເຄືູ່ອງເຮັດວຽກໄດື້ຢູ່າງຫລູ່ຽນໄຫລ ແຕູ່ເພືູ່ອເປັນການເສີມອາຫານໃຫື້ແກູ່ ມະນຸດ.

ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ການນາໃຊື້ຜະລິດຕະພັນສະເພາະໃດໜູ່ ງ ຈະບູ່ ປູ່ຽນຈຸດປະສົງຫ ື
ື້
ື້ ນຖານຂອງມັ
ື້ ບູ່ ວູ່າແນວໃດກູ່ ແມູ່ ນ
ໜື້າທີູ່ຂັນພື
ນ. ຕົວຢູ່າງ, ຈຸດປະສົງຫ ື ໜື້າທີູ່ຂອງມີດນັນ
ັ ສິູ່ງຂອງຕູ່າງໆ, ບູ່ ວູ່າຈະຖືກໃຊື້ໃຫື້ເປັນເຄືູ່ອງປະດັບກູ່ ຕາມ.
ເພືູ່ອໃຊື້ຕດ

ີ ານນາໃຊື້" ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມູ່ ນໝາຍເຖິງລັກສະນະທີູ່ນາໃຊື້ຜະລິດຕະ
"ວິທກ
ື້
ພັນດັູ່ງກູ່ າວ ເພືູ່ອບັນລຸ ຈດ
ຸ ປະສົງຂອງພວກມັນທີູ່ວາງໄວື້. ສິູ່ງນີຈະເປັ
ນຜົນມາຈາກຈຸດປະສົງທີູ່
ັ ື້
ື ກ
ັ ສະນະພາຍໃນໂດຍທາມະຊາດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ທີູ່ໄດື້ຕງໃຈໄວື້
ຂອງຜະລິດຕະພັນຫລ
ີ ານນາໃຊື້ຢູ່າງດຽວບູ່ ສາມາດການົດຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ຂອງຜະລິດຕະ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ວິທກ
ື້
ພັນນັນໄດື້
.

ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຜະລິດຕະພັນທີູ່ເປັນຢາແລະເຄືູ່ອງສາອາງສາລັບການນາໃຊື້ຂອງສູ່ວນຕົວ

ັ ຮູ່າງກາຍ
ທີູ່ມີການນາສະເໜີໃນສະພາບຂອງແຫວ, ຄຣີມ ຫເື ປັນຂອງແຂງແລະນາໄປໃຊື້ກບ
ີ ານດຽວກັນ ແລະໃຊື້ແຜູ່ນແປະທີູ່ມີນໂີ ກຕີນໃນແບບດຽວກັນກັບຜື້າ
ຂອງຄົນເຮົາໂດຍວິທກ
ື້ ູ່ ສາມາດຖືວູ່າ ຄື້າຍຄືກນ
ົ ນບ
ັ
ພັນແຜທີູ່ມີກາວຕິດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານັ
ເພາະວູ່າຈຸດປະສົງແລະລັກສະນະການຄື້າຂອງພວກມັນແມູ່ ນແຕກຕູ່າງກັນ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.2.3.4.3 ສິນຄື້າ ແລະ ການບລິການ ທີູ່ເສີມກັນ
ັ ໄດື້ ຖື້າ ຫາກພວກມັນ ຖືກໄດື້
ຜະລິດ ຕະພັນ ແລະການບ ລິກ ານສາມາດຄື້າ ຍຄືກ ນ
ື ກ
ີ ານພົວ ພັນ ກັນ ເພືູ່ອບັນ ລຸ ຈ ດ
ນ າໄປໃຊື້ຮູ່ ວມກັນ ຫ ມ
ຸ ປະສົງ , ໃຊື້ວ ຽກໄດື້ຢູ່ າງຖືກ ຕື້ອ ງ, ຫ ື
ປະກອບສູ່ວນຊູ່ ວຍເສີມ ໃຫື້ເຊິູ່ງກັນແລະກັນ.

ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າ ຜະລິດຕະພັນສອງຢູ່າງອາດຈະຖືກນາໄປໃຊື້ໃນ
ເວລາດຽວກັນ ຫ ືຮູ່ ວມກັນ ເພືູ່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜ ໃື້ ຊື້ ກູ່ ບູ່ ໄດື້ໝ າຍຄວາມວູ່ າ

ຜະລິດ ຕະພັນດັູ່ງກູ່ າວຈະຊູ່ວຍເສີມໃຫື້ເຊິູ່ງກັນແລະກັນ ຖື້າ ການໃຊື້ງານຮູ່ ວມກັນບູ່ ຈາເປັ ນ
ຕື້ອງໃຊື້ວຽກໄດື້ຢູ່າງຖືກຕື້ອງ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, "ເກີບຢາງ" ແລະ "ຄັນຮົູ່ມ" ບູ່ ແມູ່ ນສິນຄື້າເສີມໃຫື້
ື້ ນຕົກ.
ື ນ
ິ ຄື້າທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ , ພຽງແຕູ່ຍື້ອນວູ່າມັນອາດຈະສາມາດໃຊື້ຮູ່ວມກັນໄດື້ໃນມືຝົ
ກັນຫສ
ື້ ດລົມ" ແລະ "ເຄືູ່ອງເປີ ດຂວດ" ແມູ່ ນເປັນອຸ ປະກອນເສີມ (ຕື້ອງເປີ ດແກວ
ື້ ນາື້
"ເຄືູ່ອງດືູ່ມນາອັ

ື້ ດລົມນັນໄດື້
ື້
ັ ເພາະວູ່າຜຜ
ື້ ະລິດ
ອັດລົມເພືູ່ອດືູ່ມນາອັ
) ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ພວກມັນກູ່ ບູ່ ຄືກນ
ື້ ຄວາມແຕກຕູ່າງກັນ.
ແລະຄຸ ນລັກສະນະໂດຍທາມະຊາດຂອງຜະລິດຕະພັນສອງຢູ່າງນີມີ
ັ ສາມາດຖືໄດື້ວູ່າ "ຄື້າຍຄືກນ
ັ " ເພືູ່ອການົດໂອກາດທີູ່ຈະ
ຜະລິດຕະພັນທີູ່ເສີມໃຫື້ກນ
ເກີດຄວາມສັບສົນ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່າ ຄຸ ນລັກສະນະພາຍໃນຂອງມັນອາດແຕກຕູ່າງກັນຫາຍ. ຍົກ
ຕົວຢູ່າງ:
o

“ຢາຖແຂື້ວ” ແລະ “ແປງຖແຂື້ວ”,

o

“ແວູ່ນຕາ (ແວູ່ນສາຍຕາ)” ແລະ “ກູ່ ອງໃສູ່ແວູ່ນຕາ”,

o

“ໄມ ື້ຕີເທັນນິສ” ແລະ “ຫມາກບານລກເທັນນິສ”,

o

“ອຸ ປະກອນການສິດສອນ” ແລະ “ການບລິການດື້ານການສກສາ”,
“ບລິການຊັກລີດ” ແລະ “ສະບຝຸູ່ ນຊັກເຄືູ່ອງ”.

o

ື້ ມີ
ຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການໃນແຕູ່ລະດື້ານທີູ່ໄດື້ນາສະເຫນີມາຂື້າງເທິງນັນ
ື້ ູ່ ໃຫື້
ີ ບລິການທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນ)
ຄຸ ນລັກສະນະໂດຍທາມະຊາດທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນ(ແລະອາດຈະມີຜທ
ັ ກູ່ ຍື້ອນວູ່າມີຄວາມຄິດທີູ່ຈະເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນເປັ ນສູ່ວນ
ແຕູ່ພວກເຂົາສາມາດຖືວູ່າຄື້າຍຄືກນ
ັ ຜບ
ື້ ລິໂພກດຽວກັນຫຊ
ື ຂາຍຜ
ື ື້
ູ່ ານຊູ່ອງທາງດຽວກັນ.
ທີູ່ເສີມກັນ, ເພີູ່ມເຕີມໃຫື້ກບ

ື້ ກະປ໋ ອງ, ແລະບັ ນ ດາພາຊະນະທີູ່ ເປັ ນ
ື້ ນ າ,
ເຖິ ງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ບັ ນ ດາແກ ວ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ູ່ ນໆທີູ່ໃຊື້ໃນການຂົນສົູ່ງຫແ
ື ູ່ ວໄປອື
ົ
ື ຈກຢາຍສິນຄື້າເຊັູ່ນ: ຜະລິດຕະພັນຂອງ
ມາດຕະຖານຫທ
ື ບແບບອືູ່ນໆ, ກູ່ ບູ່ ຖືວູ່າເປັ ນຜະລິດຕະພັນທີູ່ເສີມຄວາມ
ແຫວ, ເປັ ນຜົງເປັ ນຝຸູ່ ນເປັ ນແປື້ງ ຫຮ
ັ ສາລັບຈຸດປະສົງນີ.ື້
ສົມບນໃຫື້ກນ

2.2.3.4.4 ການແຂູ່ ງຂັນລະຫວູ່ າງ ສິນຄື້າ ແລະ ການບລິການ
ື ານບ ລິການ ຢູ່ ໃນ ການແຂູ່ ງຂັນ ເມືູ່ອເຖິງແມູ່ ນວູ່າພວກມັນມີຄຸນ
ຜະລິດ ຕະພັນຫ ກ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ແລະຖືກສົູ່ງໄປຫາຜ ື້
ລັກສະນະຕູ່ າງກັນ ແຕູ່ ພວກມັນຮັບໃຊື້ຈດ
ຸ ປະສົງດຽວກັນຫ ຄ
ື ານບລິການດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນສິນຄື້າທົດແທນຫສ
ື ນ
ິ ຄື້າຕົວ
ບລິໂພກໃນສູ່ວນດຽວກັນ. ສິນຄື້າຫກ
ແທນໃຫື້ເຊິູ່ງກັນແລະກັນໄດື້ຢູ່າງມີປະສິດຕິພາບແລະອາດຈະຖືກນາໄປໃຊື້ແທນເຊິູ່ງກັນແລະ
ກັນໄດື້.
ຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການທີູ່ຢູ່ ໃນການແຂູ່ງຂັນໂດຍກົງເນືູ່ອງຈາກເປັ ນສິນຄື້າ
ື ວ
ົ ແທນໃຫື້ເຊິູ່ງກັນແລະກັນແມູ່ ນມີປະສິດຕິພາບທຽບເທົູ່າທາງດື້ານການຄື້າແລະ
ຕົວແທນຫຕ
ັ ການພິຈາລະນາວູ່າ ຄື້າຍຄືກນ
ັ ສາລັບຈຸດປະສົງທາງການຄື້າ.
ຄວນໄດື້ຮບ
ຍົກຕົວຢູ່າງ:
o

ື ງແລະນົມ,
ນົມຖົູ່ວເຫອ
ູ່
ເຄືອງອາຍອຸູ່ ນດື້ວຍໄຟຟື້າແລະເຄືູ່ອງອາຍອຸູ່ ນດື້ວຍອາຍແກັສ,

o

ມີດແຖດື້ວຍມືແລະມີດແຖໄຟຟື້າ.

o

2.2.3.4.5 ຊູ່ ອງທາງການກະຈາຍ ສິນຄື້າ ແລະ ການບລິການ
ັ ລະຫວູ່າງ ສິນຄື້າ ຫ ື ການບລິການມັກຈະເປັນຜົນມາຈາກສິນຄື້າ ຫ ື
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ການບລິການທີູ່ຖືກຂາຍຜູ່ານຊູ່ອງທາງດຽວກັນ ຫ ື ໃນຮື້ານຄື້າ ແລະ ຈຸດຂາຍແບບດຽວກັນ.

ື້
ື້ າື້ ຂາຍແລະຮື້າ ນຈ າໜູ່ າຍຕູ່ າງໆຈະເຕົາໂຮມຜ
ື້
ຊູ່ ອງທາງການແຈກຢາຍຈັດ ຈ າຫນູ່ າຍ, ຜ ຄ
ື ານບລິການ) ທີູ່ໄດື້ຖກ
ື ນາມາສະເໜີ ຢູ່ ຕາມ
ບລິໂພກເຊິູ່ງຈະໄດື້ສາຜັດກັບຜະລິດຕະພັນ (ຫກ
ື້ ປະຊາຊົນຈະມີແນວໂນື້ມແລະສູ່ວນຮູ່ວມໃນການເຊືູ່ອມໂຍງກັບຜະລິດຕະ
ົ ນ.
ຈຸດຂາຍເຫູ່ ານັ
ື້
ື ານຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບທົູ່ວໄປຮູ່ວມກັນ.
ພັນຫາຍຂືນໂດຍສົ
ມມຸ ດວູ່າມີການຜະລິດຫກ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້
ຕົວ ຢູ່ າງ: ສະບ , ນ າຫອມ,
ເຄືູ່ອງສ າອາງ, ໂລຊັູ່ນທາຜົມ , ນ າຢາຟອກແຂື້
ວ ຂາວ,
ື້ ໂດຍບູ່ ຕື້ອ ງບູ່ ຕື້ອ ງໃຊື້ໃ ບສັູ່ງຂອງ
ວິຕ າມິນ ຊີ, ອາຫານເສີມ ແລະຜະລິດ ຕະພັນ ຢາທີູ່ຫາຊືໄດື້
ື້ ໃ ນຮື້າ ນແບບດຽວກັນ , ເຊັູ່ນຮື້າ ນຂາຍຢາ ແລະຮື້າ ນສັບ ພະສິນ ຄື້າ
ແພດທີູ່ສາມາດຫາຊືໄດື້
ື້
ົ ນອາດຈະຖື
ັ ກັບຈຸດຂາຍຮູ່ວມກັນທົູ່ວໄປ.
ຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານັ
ກຖືວູ່າມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
2.2.3.4.6

ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງ ສິນຄື້າ ແລະ ການບລິການ
ສາທາລະນະຊົນ ແລະ ຜບ

ື ານບລິການໄດື້ຖກ
ື ສົູ່ງຕູ່ ໄປໃຫື້ສາທາລະນະຊົນ ຫ ື ຜບ
ື້ ລິໂພກປະເພດ
ຖື້າສິນຄື້າຫກ
ື້
ື້ ມີ
ົ ນ
ດຽວກັນ , ມັນ ກູ່ ອາດຈະເວົາໄດື້
ວູ່ າ ສິູ່ງດັູ່ງກູ່ າວເຮັດ ໃຫື້ສ ິນ ຄື້າ ຫ ື ການບ ລິກ ານເຫູ່ ານັ
ັ ສາລັບການທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ.
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ລິໂພກ ສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການສະເພາະໃດ ໜູ່ ງ ສາມາດເປັນສາທາລະນະຊົນກຸູ່ ມ
ຜບ
ື ູ່ ຽວຊານແລະລກຄື້າທາງທຸລະກິດ.
ໃຫຍູ່ , ໃນບັນດາລກຄື້າໃຫຍູ່ ຫຊ
ື ານບລິການທີູ່ໄດື້ສູ່ ງໄປໃຫື້
ົ
ໃນອີກດື້ານໜູ່ ງ, ການທີູ່ສອງຜະລິດຕະພັນຫກ
ລກຄື້າທີູ່ມີ
ື້ ບທີູ່ວູ່າ ຜະລິດຕະ
ລັກສະນະແຕກຕູ່າງກັນຫາຍ ກູ່ ຈະສາມາດ ນາໄປສູ່ ການຄັດຄື້ານການຄົນພົ
ື້ “ຄື້າຍຄືກນ
ື ານບລິການແມູ່ ນນັນ
ັ ”. ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ “ສານເຄມີອຸດສາຫະ ກາ” ແລະ ”
ພັນຫກ
ັ ຜບ
ື້ ລິໂພກປະເພດຕູ່າງກັນຫາຍແລະບູ່ ໜື້າຈະຖືໄດື້ວູ່າ ເປັ ນສິນຄື້າທີູ່
ຟິ ມຖູ່າຍຮບ“ ມີໃຫື້ກບ
ັ ”.
“ຄື້າຍຄືກນ
ື້ າເນີດ, ຜຜ
ື້ ະລິດ ຫ ື ສະໜອງ ສິນຄື້າ ຫ ື ການບລິການ
2.2.3.4.7 ຕົນກ
ື້ າເນີດຫທ
ື ູ່ ມາຕາມປົ
ີ
ື ານບລິການ ອາດສາມາດເປັນ
ຕົນກ
ກກະຕິຂອງປະເພດສິນຄື້າຫກ
ັ . ຖື້າຫາກສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ໄດື້ຖກ
ື ຜະລິດ,
ປັ ດໄຈໜູ່ ງ ໃນການ ການົດຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ັ ຖານທີູ່ຫນັກແຫນື້ນ
ຜະລິດ ຫ ື ສະໜອງໂດຍໜູ່ວຍ ງານປະເພດດຽວກັນ, ມັນກູ່ ຖືວູ່າ ມີຫກ
ື້
ື ານບ ລິການດັູ່ງກູ່ າວຄວນຖືວູ່ າມີຄ ວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ຫື
ທີູ່ຊິບອກໄດື້
ຢູ່ າງຈະແຈ ງື້ ວູ່າ ສິນ ຄື້າ ຫ ກ
ກູ່ ຽວຂື້ອງກັນ.
ື້ າເນີດ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ຈຸດ ປະສົງ ເຫູ່ ານີ
ົ ື້ ແມູ່ ນໝາຍເຖິງ ການຈັດ
ປະເພດຂອງຕົນກ
ື້ ູ່ ຕະຫ າດ. ສິູ່ງເຫູ່ ານີ
ິ ຄື້າ ແລະການບ ລິການເຂົາສ
ົ ື້ ກູ່ ລວມທັງ
ກຽມທົູ່ວໄປທີູ່ອະນຸ ຍ າດໃຫື້ສ ນ

ື້ ູ່ ອງຈາກການປະຕິບດ
ື ຜະລິດຂືນເນື
ັ ງານຫກ
ື ານ ດາເນີນງານບາງ
ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າ ສິນຄື້າທີູ່ໄດື້ຖກ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ປະເພດທີູ່ເຊືູ່ອມໂຍງກັບທາງເສດຖະກິດ, ຄວບຄຸ ມການຜະລິດສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່
ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ື້ ມສາດຂອງຜຜ
ື້ ບູ່ ມີສູ່ວນກູ່ ຽວຂື້ອງ
ື ູ່ ຕັ
ີ ງພ
ື້ ະລິດນັນ
ທີູ່ມາທາງພມສາດຂອງສິນຄື້າຫທ
ື້
ູ່ າ ຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການອາດມີຕນກ
ົ ື້ າເນີດ
ກັບການເຊືູ່ອມຕູ່ ນີ.ື້ ບັນດາປັດໃຈທີູ່ຊີບອກວ
ັ ື້ ລວມມີດູ່ ງຕ
ັ ູ່ ໄປນີ:ື້
ຮູ່ວມກັນໄດື້ນນ
ື້
ື້ ະລິດ . ຖື້າ ຫາກສິນ ຄື້າ ປະເພດຕູ່ າງໆ ໄດື້ຖືກ ຜະລິດ ຂ ນມາ
➢ ປະເພດຂອງຜ ຜ
ໂດຍ
ູ່
ື້ ຍົກ
ອຸ ດສາຫະກາປະເພດດຽວກັນ, ພວກມັນກູ່ ເຊືອມໂຍງກັນດື້ວຍຄວາມຈິງນັນ.
ຕົວ ຢູ່ າງ, ອຸ ດສາຫະກາທີູ່ຈັດ ຫາຜະລິດ ຕະພັນ ດ ແລສຸ ຂະພາບ ກູ່ ບູ່ ພຽງແຕູ່ ຜະລິດ
ື້ ແຕູ່ກູ່ ຍັງມີ “ຜະລິດຕະພັນສຸ ຂະອະນາໄມສູ່ ວນບຸ ກຄົນ”,
“ຜະລິດຕະພັນຢາ” ເທົູ່ານັນ

“ສະບ ”, “ເຄືູ່ອງສ າອາງ”, “ຜື້າ ພັນ ແຜ”, “ເຄືູ່ອງມືຜູ່ າຕັດ ” ແລະ “ເຄືູ່ອງມືປົ ວ ແຂື້ວ”
ແລະ “ອຸ ປະກອນສ າລັບ ຜູ່ າຕັດ ກະດ ກ ”. ສະຫະກອນກະສິກ າແລະອຸ ດສາຫະກາ

ແມູ່ ນບູ່ ອນກ າເນີດ ຂອງຜະລິດ ຕະພັນ ອາຫານ. ຜະລິດ ຕະພັນ ອາດຈະຖືກ ຖືວູ່ າ
"ຄື້າ ຍຄືກ ັນ " ໃນຂອບເຂດທີູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ປະເພດອຸ ດສາຫະກ າ ທີູ່ ໄດື້ຜ ະລິດ
ື້
ື້ ນມາ.
ົ ນຂື
ຜະລິດຕະພັນເຫູ່ ານັ

ື້
ີ າໄປໃຊື້ເຂົາໃນການຜະລິ
➢ ວິທ ີການແລະເຕັກໂນໂລຢີ ທູ່ ນ
ດ . ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ໂຮງງານ
ື້ າ” ແລະ “ເຄືູ່ອງນຸູ່ ງຫົູ່ມ”
ຜະລິດແຜູ່ນແພແລະສະຖານທີູ່ຜະລິດ ອາດຜະລິດ “ເສືອຜື້

ັ ທີູ່ມີເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການ
ໄດື້ ເຊັູ່ນດຽວກັບ “ຜື້າກັງື້ ” ແລະ “ໃບເຮືອ”. ບັນດາບລິສດ
ຜະລິ ດ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ໄຟຟື້ າ ແລະເອເລັ ກ ໂຕຣນິ ກ ກູ່ ອາດຈະສາມາດຜະລິ ດ
ັ ສະນະທີູ່ “ຄື້າຍຄືກນ
ັ ”
ຜະລິດຕະພັນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັນໄດື້ຢູ່າງຫວງຫາຍເຊິູ່ງກູ່ ຈະມີລກ
ີ ນາມາໃຊື້ໃນການຜະລິດ.
ກູ່ ຍື້ອນເຕັກໂນໂລຢີ ທູ່ ໄດື້

ັ ທາງການຄື້າຫກ
ື ານຕະຫລາດໂດຍປົ ກກະຕິ. ມັນເປັ ນທີູ່
➢ ແນວທາງຂອງການປະຕິບດ
ື້ ຈະມີແນວໂນື້ມ
ື ຄາດເດົາໄວື້ວູ່າອຸ ດສາຫະກາສະເພາະໃດຫນູ່ ງບາງປະເພດນັນ
ໄດື້ຖກ

ື ູ່ ກູ່ີ ຽວຂື້ອງກັນໃນເວລາທີູ່ພວກເຂົາໄດື້
ທີູ່ຈະຂະຫຍາຍໄປສູ່ ອຸ ດສາຫະກາທີູ່ໃກ ື້ຄຽງຫທ
ມີການພັດທະນາ. ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ສິນຄື້າແລະການບລິການໃນຂະແໜງການຄື້າທີູ່ຢູ່ ຕິດ
ື້ ເຫັນ ໄດື້ວູ່າ ສິນ ຄື້າ ຫກ
ື້ ກູ່ ມັກຈະຊີໃຫື້
ື້
ື້ ຽງກັນນັນ
ື ານບລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນແມູ່
ກັນ ໃກຄ
ນ
ັ ". ຕົວຢູ່າງ, ອຸ ດສາຫະກາເຄືູ່ອງນຸູ່ ງຫົູ່ມແລະອຸ ດສາຫະກາເຄືູ່ອງປະດັບທີູ່
"ຄື້າຍຄືກນ
ເຮັດ ມາຈາກໜັງ ກູ່ ອາດຈະມີກ ານເຊືູ່ອມໂຍງກັນ ໃນຂະນະທີູ່ພວກເຂົາ ມີກ ານ
ູ່ ອງສາອາງ" ກູ່ ອາດຈະເປີ ດຕົວສາຍການ
ື້
ື້ ະລິດ "ນາຫອມແລະເຄື
ຂະຫຍາຍຕົວ. ຜຜ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຜະລິດຂອງ "ອຸ ປະກອນເສີມທີູ່ລວມທັງແວູ່ ນຕາກັນແດດ".
ື້ ຽວກັນສາລັບການບລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ມັນ
➢ ຜໃື້ ຫື້ບລິການຜດ
ເປັ ນເລືູ່ອງທາມະດາ ສາລັບຜໃື້ ຫື້ບລິການໃນການຈັດຫາສິນຄື້າທີູ່ຈາເປັ ນຕື້ອງໄດື້ໃຊື້
ື້
ຮູ່ ວມກັບ ການຊືຂາຍການບ
ລິກ ານ. ຍົກ ຕົວ ຢູ່ າງ, ການໃຫື້ບ ລິກ ານ "ສະປາ ແລະ

ຍິມ ອອກກ າລັງ ກາຍ" ຈະມີ "ຜະລິດ ຕະພັນ ອາຫານເສີມ ”, “ຜະລິດ ຕະພັນ ເຄືູ່ອງ
ື້
ົ ນແລະລາຍການສິ
ສາອາງ”, ຫ ື “ອຸ ປະກອນອອກກາລັງກາຍ". ບລິການເຫູ່ ານັ
ນຄື້າທີູ່
ື້ ອາດຈະຖືໄດື້ວູ່າ "ຄື້າຍຄືກນ
ັ ".
ກູ່ ຽວຂື້ອງນັນ

ື້ ລິໂພກ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
2.2.4 ສາທາລະນະຊົນ ແລະ ຜບ
ສິນ ຄື້າ ແລະ ການບ ລິການໃນຕະຫລາດແມູ່ ນໄດື້ຖືກນາສະເໜີຕູ່ ສາທາລະນະຊົນ
ື້ ລິໂພກທີູ່ມີຄຸນລັກສະນະແຕກຕູ່າງກັນ. ຄາ ຖາມກູ່ ຽວກັບໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມ
ແລະ ຜບ
ີ
ື ານບລິການທີູ່ຂາຍຢູ່ ໃນຕະຫລາດໃນ
ສັບສົນແມູ່ ນສຸ ມໃສູ່ຄວາມເປັນໄປໄດື້ທູ່ ຜະລິ
ດຕະພັນຫກ

ື້ ສາມາດຮັບຮເື້ ຫັນໄດື້ຈາກປະຊາຊົນຫຜ
ື້
ື ບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງວູ່າ ແມູ່ ນຕົນ
ປະເທດໃດໜູ່ ງນັນ
ກ າເນີດ ແຫລູ່ ງທີູ່ ມາຈາກການດ າເນີນ ການທາງການຄື້າ ໂດຍສະເພາະ. ສ າລັບ ເລືູ່ອງນີ ,ື້

ື້
ື້ ລິໂພກທີູ່ສິນຄື້າແລະການບລິການໄດື້ຖກ
ື ກູ່ າວເຖິງນັນ
ລັກສະນະຂອງກຸູ່ ມທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງຜບ
ັ ໃນການຕັດສິນໃຈວູ່າ ມັນໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ ຖື້າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ຈະເປັນປັດໄຈຫກ
ື້ ຢູ່ ຮູ່ວມກັນໄດື້ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີມາແລື້ວໃນທີູ່ຜູ່ານມາ.24
ມາໃນພາຍຫລັງນັນ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
2.2.4.1 ກຸູ່ ມຜບ
ື້ ດແຍູ່ ງລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍສອງອັນ "ໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມ
ີ ນມີຂຂັ
ໃນກລະນີທູ່ ມັ
ື້
ື້ ທີູ່ສົູ່ງຜົນກະທົບ
ສັບສົນ" ທີູ່ຈະຖືກສື້າງຂືນມາ
ກູ່ ໝາຍເຖິງວູ່າຄວາມສັບສົນທີູ່ອາດຈະເກີດຂືນ
ື້
ື້ ລິໂພກແລະພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ ໃນບູ່ອນທີູ່ການດາເນີນການກວດສອບເກີດຂືນ.
ຕູ່ ຜບ
ື ຄ
ື້ ນ
ົ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກູ່ ແມູ່ ນກຸູ່ ມຫ ພ
ື າກສູ່ວນຂອງຜບ
ື້ ລິໂພກສິນຄື້າຫ ື
ກຸູ່ ມປະຊາຊົນຫ ຜ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ເຊິູ່ງໄດື້ຖກ
ື ລະບຸ ໄວື້ສາລັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ. ຄວາມ
ການບລິການທີູ່ຄືກນ
ັ ການພິຈາລະນາແລະການົດ
ເປັ ນໄປໄດື້ຂອງໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ ຄວນຈະໄດື້ຮບ

24

ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືຊບ
ັ ສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 3.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ປະກອບມີຜ ບ
ື້ ລິໂພກໂດຍທົູ່ວໄປ. ເຊິູ່ງນີກ
ື້ ລິໂພກທີູ່ແທື້ຈ ງິ ກູ່ ຄືຜບ
ື້ ລິໂ ພກທີູ່ເປັ ນຢູ່
ໂດຍຜ ບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ມີໂອກາດຈະມາເປັນຜບ
ື້ ລິໂພກສິນຄື້ານີ.ື້
ແລື້ວແລະຜບ
ື້ ຄວນໄດື້ຮ ັບ ການຍອມຮັບ ກູ່ ຕູ່ ເມືູ່ອວູ່ າ ຜ ື້
ໂອກາດທີູ່ຈະເກີດ ຄວາມສັບ ສົນ ນັນ
ື້
ບລິໂພກສູ່ ວນໃຫຍູ່ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງທີູ່ຢູ່ ໃນປະເທດນັນອາດຈະສັ
ບສົນ. ມັນບູ່ ຈາເປັນຕື້ອງເຮັດໃຫື້
ື້ ລິໂພກຫລ
ື ກຄື້າທີູ່ແທື້ຈງິ ທັງໝົດມີຄວາມສັບສົນ.
ຜບ
ື້ ນ
ົ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ" ຫ ື "ຜບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ",
ໃນເວລາທີູ່ການົດ "ກຸູ່ ມປະຊາຊົນຜຄ

ື້ ົນ ທົູ່ວໄປ ແລະຜ ື້
ມັນ ຈ າເປັ ນ ຕື້ອ ງມີກ ານໄຈເແຍກຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່ າງ ປະຊາຊົນ ຜ ຄ
ື້ ູ່ ຽວຊານສະເພາະດື້ານ” ໂດຍອີງຕາມທີູ່ວູ່າ ສິນຄື້າຫ ື
ບລິໂພກທີູ່ຢູ່ ໃນສາຍ “ວິຊາອາຊີບ” ຫ ື “ຜຊ
ື້ ໄດື້ຖກ
ື ສົູ່ງໄປເຖິງຜໃື້ ດ.
ບລິການນັນ

ື ານບລິການທີູ່ຄື້າ ຍຄືກນ
ັ ທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ເຄືູ່ອງໝາຍທັງສອງອັນ ໄດື້
➢ ຖື້າ ຫາກສິນຄື້າຫກ
ື້ ໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມ
ື້ ລິໂພກຂອງປະຊາຊົນທົູ່ວໄປແລື້ວນັນ,
ຖືກສົູ່ງໄປໃຫື້ ຜບ
ັ ການປະເມີນຈາກທັດສະນະມຸ ມມອງຂອງຜບ
ື້ ລິໂພກປະເພດ
ສັບສົນຄວນຈະໄດື້ຮບ
ູ່
ື້
ູ່
ື ລິການທີໄດື້ຖກ
ື ກວມເອົາດື້ວຍເຄືູ່ອງ
ນັນ. ເຊັນດຽວກັນ, ຖື້າຫາກຜະລິດຕະພັນຫບ
ື ສົູ່ງໄປໃຫື້ສະເພາະຜບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ເປັ ນພວກທີູ່ຢູ່ ໃນສາຍວິຊາ
ໝາຍທັງສອງອັນ ໄດື້ຖກ
ື າຍຜຊ
ື້ ູ່ ຽວຊານ, ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນວູ່າ ອາຊີບທາງການແພດ, ວິສະວະກອນ,
ອາຊີບຫສ
ື້ ນໃນສູ່ ວນນີ ື້ ກູ່ ຄວນໃຫື້ມ ີກ ານ
ື້ ູ່ ຽວຊານດື້າ ນຄອມພິ ວ ເຕີ ແ ລະອືູ່ ນໆ, ຂ ມ
ຜຊ
ື້ ລິໂພກນີ.ື້
ພິຈາລະນາຈາກກຸູ່ ມຜບ

ື້ ູ່ ມີ
ື ານບ ລິການທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ເຄືູ່ອງໝາຍທັງ ສອງອັນ ນັນທີ
➢ ຖື້າ ຫາກຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ກ
ຄວາມຂັດ ແຍື້ງ ກັນ , ມັນ ໄດື້ຖື ກ ສົູ່ງໄປໃຫື້ປ ະຊາຊົນ ທົູ່ວໄປ ຕະຫລອດຮອດຜ ື້
ື້ ມາດຕະຖານ
ື້ ູ່ ຽວຊານ, ຢູ່າງເທົູ່າທຽມກັນນັນ,
ບລິໂພກທີູ່ເປັນສາຍ ວິຊາອາຊີບ ຫ ື ຜຊ
ື້ ູ່ ີມີຕູ່ ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານຂອງ
ທີູ່ຈະນ າມາໃຊື້ ກູ່ ຄວນແມູ່ ນການຮັບ ຮ ທ
ື້ ນ
ົ ທົູ່ວໄປເຊິູ່ງສົມມຸ ດວູ່າ ມີລະດັບຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ທີູ່ຕູ່ າກວູ່າ.
ປະຊາຊົນຜຄ

ື ານບລິການທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ໜູ່ ງໃນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຄວາມຂັດ
➢ ຖື້າຫາກຜະລິດຕະພັນຫກ
ແຍື້ງ ໄດື້ຖື ກ ສົູ່ ງຕູ່ ໃຫື້ຄ ົນ ທົູ່ວໄປ ແລະອີ ກ ເຄືູ່ ອງໝາຍອັນ ໜູ່ ງ ແມູ່ ນໃຊື້ສ າລັບ

ື້ ລິໂ ພກທີູ່ເປັ ນ ສາຍ ວິຊ າອາຊີບ ຫ ື ຜ ື້
ຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານທີູ່ແນໃສູ່ ຜ ບ
ື້ ມາດຕະຖານທີູ່ຈະຖືກນາໄປໃຊື້ ກູ່ ແມູ່ ນຄວາມຮັບຮຂ
ື້ ອງຂອງບັນດາ
ຊູ່ ຽວຊານ ນັນ,
ື້
ື້ ລິໂພກທີູ່ເປັ ນສາຍ ວິຊາອາຊີບ ຫ ື ຜຊ
ື້ ູ່ ຽວຊານ ນັນເອງ.
ຜບ
ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ມັນກູ່ ເປັ ນ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ູ່ າ ເຖິງແມູ່ ນວູ່າຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການທີູ່ມີໄວື້ສາລັບປະຊາຊົນຜຄ
ື້ ນ
ົ
ທີູ່ເຂົາໃຈວ
ື້ ມັນ ກູ່ ສາມາດເຂົາໄປເຖິ
ື້
ທົູ່ວໄປນັນ,
ງ ພາກສູ່ ວນວິຊ າຊີບ ໄດື້ຄ ືກ ັນ . ແຕູ່ ໃນທາງ
ກົງ ກັນ ຂື້າ ມ ມັນ ອາດສາມາດເປັ ນ ໄປໄດື້, ຍື້ອ ນວູ່ າຜະລິດ ຕະພັນ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານ
ື ໄດື້ນາ
ສາລັບກຸູ່ ມຂອງຜ ື້ ບລິໂພກທີູ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໜູ່ ງ ສູ່ວນຫາຍແມູ່ ນບູ່ ໄດື້ຖກ

ື້ ການຮັບຮຂ
ື້ ນ
ົ ທົູ່ວໄປ. ດັູ່ງນັນ,
ື້ ອງປະຊາຊົນຜຄ
ື້ ນ
ົ
ສະເໜີຂາຍໃຫື້ໃຫື້ປະຊາຊົນຜຄ
ທົູ່ວໄປຈູ່ ງບູ່ ໄດື້ກູ່ ຽວຂື້ອ ງ ເນືູ່ອງຈາກພວກເຂົາ ຈະບູ່ ໄດື້ຮ ັບ ການນ າສະເໜີ ຂອງ
ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຫ ື ກ າ ນບ ລິ ກ າ ນ ທີູ່ ຖື ກ ສົູ່ ງໄປຫາ ຜ ື້ບ ລິ ໂ ພກທີູ່ ເປັ ນສາ ຍ ວິ ຊ າ
ື້ ູ່ ຽວຊານ.
ອາຊີບ ຫ ື ຜຊ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຖື້າເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ໄດື້ກວມລວມເອົາສິນຄື້າທີູ່ເປັນ ‘ກາວສາລັບ
ື້ ໄປ
ນາໃຊື້ໃນອຸ ດສາຫະກາແລະການຜູ່າຕັດ’ ແລະເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ມາໃນພາຍຫລັງຈາກນັນ

ື້ ງການແລະເຄືູ່ອງໃຊື້ໃນຄົວເຮືອນ',
ກວມເອົາສິນຄື້າທີູ່ເປັ ນ 'ກາວແລະກາວສາລັບເຄືູ່ອງໃຊື້ຫອ
ື້
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງທີູ່ມີສູ່ວນຮູ່ວມໃນການອື້າງອີງກູ່ ຈະເປັນຜທ
ື້ ູ່ ອາດຈະໄດື້
ີ
ັ ຂສະເໜີ
ຜບ
ຮບ
ທງັ

ື້ ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ກູ່ ແມູ່ ນຜບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ເປັນສາຍວິຊາອາຊີບ. ປະຊາຊົນຜ ື້
ສອງປະເພດສິນຄື້ານັນ.
ື້
ັ ຂສະເໜີ
ຄົນທົູ່ວໄປຄົງຈະບູ່ ໄດື້ຮບ
ຂອງສິນຄື້າ ສາລັບການໄປນາໃຊື້ໃນອຸ ດສາຫະກາ.
ື້ ກວມລວມເອົາສິນຄື້າທີູ່ເປັນ "ເຄືູ່ອງ
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຖື້າຫາກເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີໄດື້
ົ ຈັກ, ມເຕີແລະເຄືູ່ອງຈັກ, ອຸ ປະກອນເຄືູ່ອງຈັກກະສິກາ' ແລະເຄືູ່ອງໝາຍ
ຈັກແລະເຄືູ່ອງມືກນ
ທີູ່ໄດື້ໃນຕູ່ ມາໄປກວມລວມເອົາສິນຄື້າທີູ່ເປັນ "ເຄືູ່ອງໃຊື້ໃນຄົວເຮືອນທີູ່ເປັນ ເຄືູ່ອງປັູ່ນ, ເຄືູ່ອງ
ຕັດແລະເຄືູ່ອງປະສົມອາຫານ" ກຸູ່ ມທີູ່ອື້າງອີງສາລັບຈຸດປະສົງໃນການວິເຄາະດື້ານຄວາມຮັບຮ ື້
ື້ ູ່ ຄື: ຜບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ສາມາດສົນໃຈໃນຜະລິດຕະພັນທັງສອງປະເພດ ນັນກ
ື້ ລິໂພກທີູ່
ກູ່ ແມູ່ ນຜບ

ື້ ຈະບູ່ ໄດື້ຮບ
ື້
ື້ ນ
ົ ທົູ່ວໄປນັນ
ັ ຂສະເໜີ
ເປັນສາຍ ວິຊາອາຊີບ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລື້ວປະຊາຊົນຜຄ
ກູ່ຽວ
ື ະສິກາ.
ກັບເຄືູ່ອງຈັກອຸ ດສາຫະກາຫກ
ື້ ລິໂພກ ໃນການການົດສິູ່ງທີູ່ຈະກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ25
2.2.4.2 ຄວາມກູ່ ຽວພັນຂອງຜບ
ັ ຂອງ ສິນຄື້າ ແລະ ການບລິການ
2.2.4.2.1 ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ຜ ບ
ື້ ລິໂ ພກທີູ່
ໃນການຕັດ ສິນ ໃຈວູ່ າ ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານແມູ່ ນຄື້າ ຍຄືກ ັນ ນັນ,
ກູ່ ຽວຂື້ອ ງຂອງສິນ ຄື້າ ແລະການບ ລິກ ານຈະເປັ ນ ເປັ ນ ປັ ດ ໃຈໜູ່ ງທີູ່ຄວນພິຈ າລະນາ. ໂດຍ
25

ັ ສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 3, ຂ ື້ 1.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືຊບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ບວູ່າຜບ
ື້ ລິໂພກເປັ ນຜບ
ື້ ລິໂພກລະດັບກາງຫລ
ື ະດັບສຸ ດທື້າຍ,
ສະເພາະເປັ ນຢູ່າງຍິູ່ງ ແມູ່ ນຂືນກັ
ື ານບລິການຈະມີຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງຫາຍຫໜ
ື ອ
ື້ ຍ.
ຜະລິດຕະພັນຫກ
ື້ ແມູ່ ນຖືກສົູ່ງໄປໃຫື້
ິ ຫປ
ື ັ ດໄຈໃນການ ຜະລິດສິນຄື້າອືູ່ນນັນ
ສິນຄື້າທີູ່ເປັ ນວັດຖຸດບ
ລກຄື້າໃນອຸ ດສາຫະກາ, ທີູ່ເປັນແບບມືອາຊີບ ຫ ື ທີູ່ປັນສາຍການຜະລິດ. ຜະລິດຕະພັນສາເລັດ
ື້ ລິໂພກທີູ່ຢູ່ ລະດັບສຸ ດທື້າຍ.
ຮບກູ່ ຖືກສົູ່ງໄປໃຫື້ຜບ
ື້ ະລິດແຜູ່ນແກວ
ື້ ໂດຍປົ ກກະຕິ ກູ່ ຈະມີລກຄື້າຂອງພວກເຂົາທີູ່ເປັ ນ
ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ, ຜຜ
ື້ ະລິດປູ່ອງຢື້ຽມ, ບານປູ່ອງຢື້ຽມ, ແວູ່ນແລະອືູ່ນໆ. ແຜູ່ນແກວ
ື້ ແມູ່ ນສູ່ວນປະກອບທີູ່ໃຊື້
ຜຜ
ໃນການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນອືູ່ນໆ, ແລະໂດຍປົ ກກະຕິກູ່ ຈະບູ່ ຂາຍໂດຍກົງໃຫື້ຜໃື້ ຊື້ລະດັບ
ື້ ດສະດຸ ກູ່ ສື້າງນັນ
ື້ ນທີູ່ປະຫວັດຂອງລກຄື້າທີູ່ຊືວັ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນແຕກຕູ່າງ
ສຸ ດທື້າຍ. ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຂມ
ື້ ອນສາເລັດຮບຫກ
ື້ ູ່ ຊື
ີ ເຮື
ື ານບລິການກູ່ ສື້າງ.
ໄປຈາກຂອງຜທ

ີ ບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ແມູ່ ນມີ
ໃນກລະນີທູ່ ຜ
ື້
ື້ ກູ່ ຈະຫລຸ ດລົງເລືອຍໆ.
ຄວາມແຕກຕູ່າງກັນຢູ່າງແນູ່ ນອນ, ໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນນັນ
ັ ຂອງສັນຍາລັກ
2.2.4.2.2 ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ຈະເປັ ນຕົວການົດວິທ ີ
ື້ ລິໂພກໃນພາກສູ່ວນສະເພາະໃດໜູ່ ງນັນ
ລັກສະນະຂອງຜບ
ການຮັບ ຮ ື້ ຄວາມຄື້າ ຍຄືກ ັນ ຂອງສັນ ຍາລັກ ທີູ່ ຂັດ ແຍື້ງ ກັນ . ຕົວ ຢູ່ າງ, ຄວາມໝາຍແລະ
ື້ ູ່ ກັບ
ື້
ື້ ແຕກຕູ່ າງກັນ ໄປໂດຍຂືນຢ
ລັກ ສະນະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍຈະເຂົາໃຈແລະຮັ
ບ ຮ ໄື້ ດື້ນ ັນ
ື້
ື້ ລິໂພກ (ເບິູ່ງ ຂ ື້ 2.2.3 ຂື້າງເທິງ).
ວັດທະນະທາ ແລະພາສາປາກເວົາຂອງຜ
ບ

ັ ຜບ
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປໃນປະເທດໜູ່ ງ
ສັນ ຍາລັກທີູ່ມີຄ ວາມແຕກຕູ່າງທີູ່ຊັດ ເຈນໃຫື້ກບ
ັ ໃຫື້ກບ
ັ ຜບ
ື້ ລິໂພກໃນປະເທດອືູ່ນຢູ່າງສັບສົນ. ນັກກວດສອບຕື້ອງ
ອາດຈະມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ລິໂພກໃນປະເທດທີູ່ມີການຍືູ່ນຈົດທະບຽນ.
ເບິູ່ງປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຜບ
2.2.4.2.3 ລັກສະນະສະເພາະຂອງສັນຍາລັກ
ື້ ລິໂພກໃນພາກສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດໃດໜູ່ ງ
ລັກສະນະຂອງຜບ
ື້ ອງສັນຍາລັກທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ. ການຮັບຮນ
ື້ ີ ື້ ຈະເປັ ນຕົວການົດ
ຈະເປັ ນຕົວການົດຄວາມຮັບຮຂ
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ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ື້ ລິໂພກໃນປະເທດນັນ.
ລະດັບລັກສະນະສະເພາະຂອງສັນຍາລັກສາລັບຜບ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຄາວູ່າ "GOURMET-Moderna" ສາລັບ "ຜະລິດຕະພັນອາຫານ"
ັ ສະນະໂດຍທົູ່ວໄປ, ທີູ່ສາມາດອະທິບາຍ, ຫມ
ື ເີ ອກະລັກສະເພາະ
ອາດຈະຖືກເບິູ່ງວູ່າມັນມີລກ

ື້ ລິໂ ພກໃນປະເທດຕູ່ າງໆ ໂດຍທີູ່ອີງ ຕາມຄວາມຮ ຫ
ື້ ືຄ ວາມຮັບ ຮ ກ
ື້ ູ່ ຽວກັບ ຄ າສັບ
ໂດຍຜ ບ
ື້
ື້ ລິໂພກນັນ.
ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງຜບ
ື້ ລິໂພກ
2.2.4.3 ລະດັບຄວາມສົນໃຈຂອງຜບ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ )
ເມືູ່ອວິເຄາະເບິູ່ງໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ (ຄືກນ
ັ ສິນ ຄື້າ ຫ ກ
ື ານບ ລິການທີູ່ມີຄ ວາມຄື້າ ຍຄືກນ
ັ ຈ າເປັ ນ ຕື້ອ ງພິຈ າລະນາລະດັບ
ທີູ່ນ າໄປໃຊື້ກບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ຄວາມສົນໃຈທີູ່ມັກໃຊື້ ໂດຍຜບ

ື້ ລິໂພກທີູ່ອື້າງອີງໃນແຕູ່ລະກລະນີ ຄວນຈະເປັນຜບ
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປຂອງປະເພດ ຫ ື
ຜບ
ື ານບລິການທີູ່ຍັງເປັນບັນຫາ. ຜບ
ື້ ລິໂພກຄວນໄດື້ຮບ
ັ ການສັນນິຖານວູ່າເປັນ
ໝວດໝູ່ ສິນຄື້າຫກ
ື້ ູ່ ມີ
ີ "ຄວາມຮອບຮ"ື້ , "ຊູ່າງສັງເກດ" ແລະ "ມີຄວາມຄິດ” ຢູ່າງມີເຫດມີຜນ
ົ . ລະດັບຄວາມ
ຜທ
ື້ ລິໂພກຄວນຈະແຕກຕູ່າງກັນໄປຕາມປະເພດຜະລິດຕະພັນຫກ
ື ານບລິການທີູ່
ສົນໃຈຂອງຜບ
ຈະຊື.ື້ 26

ື້ ບ ປະເພດຜະລິດ ຕະພັນ
ື້ ອາດຈະຂ
ື ື້
ເຖິງ ແມູ່ ນວູ່ າລະດັບ ຄວາມສົນ ໃຈຂອງຜ ຊ
ນກັ
ື້ ລິໂ ພກຈະເປັ ນ ຜ ບ
ື້ ລິໂ ພກທີູ່ເປັ ນ ສາຍ ວິຊ າອາຊີບ ຫ ື ຜ ື້
ແລະ ການບ ລິກ ານແລະບູ່ ວູ່ າຜ ບ
ົ ບາດ. ລະດັບຄວາມສົນໃຈຂອງຜຊ
ື້ ແຕ
ື ື້ ູ່ ລະຄົນຈະ
ຊູ່ຽວຊານ, ແຕູ່ປັ ດໃຈອືູ່ນໆກູ່ ສາມາດມີບດ
ື້ ບປັດໃຈຕູ່າງໆທີູ່ບູ່ ຂນກັ
ື້ ບຄວາມຊູ່ຽວຊານດື້ານທຸລະກິດຂອງແຕູ່ລະບຸ ກຄົນ. ເຖິງຢູ່າງໃດ
ຂືນກັ
ື້ ລິໂ ພກທີູ່ເຮັດ ວຽກໃນຂະແໜງການ ສາຍ ວິຊ າອາຊີບ ຫ ື ຜ ື້
ກູ່ ຕາມ ມັນ ກູ່ ອາດຈະຖືວູ່ າຜ ບ
ື້
ື້ ການຊືຜະລິ
ື ານບລິການທີູ່ພວກ
ຊູ່ຽວຊານຈະບູ່ ຄູ່ອຍສັບສົນ ເມືູ່ອພວກເຂົາເຈົາມີ
ດຕະພັນຫກ
ື້ ເຄີຍຫເື ຄີຍຊື.ື້
ເຂົາຄຸ ນ

ື້ ລິໂພກ ກູ່ ແມູ່ ນ ລະດັບການມີສູ່ວນ
ປັ ດໄຈໜູ່ ງທີູ່ການົດລະດັບຄວາມສົນໃຈຂອງຜບ
ື້
ື້ ນຂືນກັ
ື້ ບ ລະດັບ ທີູ່ການຊືນັ
ື້ ນ
ື້ ມີ
ື ານບ ລິກ ານ. ສິູ່ງນີແມູ່
ຮູ່ ວມ ໃນການຊືຜະລິ
ດ ຕະພັນ ຫ ກ
26

ັ ສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 3, ຂ ື້ 3.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືຊບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ລິໂພກສະເພາະໃດໜູ່ ງ.
ຄວາມສາຄັນຕູ່ ຜບ
ື້
ື້ ູ່ າໃດ ຄວາມ
ື ານບ ລິກ ານມີຄ ວາມສ າຄັນ ຫລາຍຂ ນເທົ
ຍິູ່ງການຊືຜະລິ
ດ ຕະພັນ ຫ ກ
ື້ ູ່ ານັນ
ື້ ເຊິູ່ງຈະຊູ່ວຍຫຸ ດຜູ່ອນໂອກາດທີູ່ຜຊ
ື້ ກ
ື ື້ ູ່ ຫາຍຂນເທົ
ື້ ຈະຖື
ື ື້
ສົນໃຈຂອງຜຊ
ກຫລອກລວງຫ ື
ັ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ .
ສັບສົນ ຖື້າພວກເຂົາໄດື້ຮບ
ື້ ນຄື້າຫ ື
ື້ ລິໂພກວູ່າ ການຊືສິ
ຄວາມສົນໃຈໃນລະດັບສງສາມາດຄາດຫວັງໄດື້ຈາກຜບ
ື າດຈະເປັ ນອັນຕະລາຍຫເື ກີດອັນຕະລາຍ.
ການບລິການທີູ່ມີລາຄາແພງ, ບູ່ ຜະລິດມາຫາຍ ຫອ
ື້ ນຄື້າເຊັູ່ນເຮືອນຫລ
ື ດ
ົ , ຫກ
ື ານບລິການຕູ່າງໆເຊັູ່ນ ຄາ ແນະນາດື້ານການ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ການຊືສິ
ື້ ເຊັູ່ນດຽວກັນ
ື ານເງ ິນ, ຈະໄດື້ຮບ
ັ ການພິຈາລະນາເບິູ່ງຢູ່າງລະມັດລະວັງຫລາຍຂນ.
ແພດຫກ

ື້ ູ່ ຽວຊານດື້ານການແພດທີູ່ສັູ່ງເອົາຜະລິດຕະ
ກັບສິນຄື້າເຊັູ່ນ: ຜະລິດຕະພັນການຢາຕາມທີູ່ຜຊ
ື້
ື້ ຫ ື ຜບ
ື້ 'ຜູ່ານທາງເຄົານ໌ເຕີ'.
ື້ ລິໂພກທີູ່ຊືຜະລິ
ົ ນ
ພັນນັນ
ດຕະພັນເຫູ່ ານັ
ື້
ໃນທາງກົງ ກັນຂື້າມ, ລະດັບ ຄວາມສົນ ໃຈທີູ່ຢູ່ ໃນລະດັບຕູ່ າກວູ່າ ອາດຈະເກີດຂືນ
ື້ ນຄື້າໃນລາຄາຖືກເລືອຍໆ.
ື້
ຈາກການຊືສິ
2.2.5 ປັດໃຈອືູ່ນໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ການກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ
ປັດໃຈອືູ່ນໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນການຕັດສິນໃຈກູ່ ຽວກັບການກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນ
ບາງກລະນີແມູ່ ນ:
o
o
o
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27

ກຸູ່ ມ ແລະ ຊຸດ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ;
ື້ ດແຍູ່ ງໃນປະເທດ;
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຢູ່ ແລື້ວໄດື້ເກີດມີຂຂັ

ື າື້ ຍຄືກນ
ັ .
ການຕັດສິນໃຈໃນເມືູ່ອກູ່ ອນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບເຄືູ່ອງໝາຍດຽວກັນຫຄ

ັ ສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 6.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືຊບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

2.2.5.1 ກຸູ່ ມ ແລະ ຊຸດ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ28
❖ ຄາວູ່າ “ກູ່ ມ“ ໃນທີູ່ນີ ື້ ແມູ່ ນໝາຍເຖິງກຸູ່ ມຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ມີອງົ ປະກອບອັນໂດດ
ື າຍກວູ່ າ ແລະເປັ ນຂອງບຸ ກຄົນ ດຽວກັນ. ອົງ ປະກອບທົູ່ວໄປ
ເດັູ່ນທົູ່ວໄປ ໜູ່ ງ ຫ ຫ

ື້
ົ ນອາດຈະມີ
ັ ສະນະເດັູ່ນແຕກຕູ່າງກັນຫອ
ື າດຈະໄດື້ຮບ
ັ ລັກສະນະສະເພາະ
ເຫູ່ ານັ
ລກ
ື ານໂຄສະນາໃນປະເທດ. ອົງປະກອບທີູ່ໂດດເດັູ່ນສະເພາະນີ ື້
ໂດຍຜູ່ານການນາໃຊື້ຫກ
ີ ານໃຊື້ຮູ່ ວມກັນ ລະຫວູ່ າງເຄືູ່ອງໝາຍທັງ ໝົດ ທີູ່ຢູ່ ໃນກູ່ ມດຽວກັນ ເຊິູ່ງຈະ
ໄດື້ມ ກ
ື້ ນທີູ່ຖູ່າຍທອດໂດຍເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່າງໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ຕົນກ
ື້ າເນີດ
ຊູ່ອຍເສີມສື້າງຂມ

ື ານບລິການ. ບັນດາເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບເປັ ນກູ່ ມເຄືູ່ອງ
ທາງການຄື້າຂອງສິນຄື້າຫກ
ົ ທະບຽນ (ແລະອາດກູ່ ຽວຂື້ອ ງເຊິູ່ງກັນແລະກັນ
ໝາຍ ໂດຍທົູ່ວໄປແມູ່ ນຈະໄດື້ຈ ດ

ເພືູ່ອຈຸດປະສົງຂອງການມອບໝາຍຫນື້າທີູ່ໃນການໃຊື້ວຽກຂອງພວກເຂົາ), ແຕູ່ມັນກູ່
ື້ ູ່ າ ບາງເຄືູ່ອງໝາຍໃນກູ່ ມ ອາດຈະບູ່ ໄດື້ຈດ
ື ຍົກເວັນວ
ົ ທະບຽນ. ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ບູ່ ໄດື້ຖກ
ັ ສະນະເປັນ “ເຄືູ່ອງໝາຍລວມ”
ປະກອບເປັ ນ “ກູ່ ມ” ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອາດຈະມີລກ
ຫ ື “ເຄືູ່ອງໝາຍເຊືູ່ອມໂຍງ”.29

ົ ທະບຽນພື້ອມກັນຫໄື ດື້ຈດ
ົ ທະບຽນ
❖ “ຊຸດ” ເຄືູ່ອງໝາຍ ແມູ່ ນກຸູ່ ມເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຈດ
ເປັ ນ ລ າດັບ ຕູ່ ເນືູ່ອງແລະຕິດ ຕູ່ ເຊືູ່ອມໂຍງກັນ ເປັ ນ ຊຸ ດໂດຍການຕັດ ສິນ ໃຈຂອງ
ື້
ົ ທຸ ກ
ຫື້ອ ງການທີູ່ຂນທະບຽນໃຫື້
. ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບກັນ ເປັ ນ ຊຸດ ຕື້ອ ງມີໝດ

ື ວາມແຕກຕູ່າງຂອງພວກ
ຢູ່າງຂອງສູ່ວນປະກອບທີູ່ມີ ຄວາມໂດດເດັູ່ນ. ຮບແບບຫຄ
ັ ໜູ່ ງຂອງການມີ
ມັນ ຕື້ອ ງກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບສິູ່ງທີູ່ບູ່ ແມູ່ ນລັກສະນະສະເພາະ. ຜົນ ດີອ ນ
ື້ ນການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່າງໆທີູ່ປະກອບ
ການຈົດທະບຽນເປັ ນຊຸດແບບນີແມູ່
ື້
ເປັ ນຊຸດນັນແມູ່
ນມີ “ສູ່ວນກູ່ ຽວຂື້ອງ” ການການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການ
ຄື້າແລະບູ່ ສາມາດການົດຫໂື ອນຍື້າຍແບບແຍກກັນຕູ່າງຫາກ. ເຄືູ່ອງໝາຍໃນຊຸດຈະ
ຖືກຈົດທະບຽນຕະຫອດເວລາ , ເພາະວູ່າຊຸດດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນການເຊືູ່ອມຕູ່ ແບບທາງ
ື້
ື້
ື ສື້າງຂືນໃນບັ
ົ ທະບຽນເທົູ່ານັນ.
ການທີູ່ໄດື້ຖກ
ນດາເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຈດ

ື້ ບໂອກາດ
ື ຸ ດເຄືູ່ອງໝາຍຫລາຍໆຢູ່າງສາມາດເຮັດໃຫື້ການຄົນພົ
ການມີຢູ່ ຂອງກູ່ ມຫຊ
ື້ ມີສູ່ ວນປະກອບທີູ່ມີ
ທີູ່ຈະເກີດ ຄວາມສັບ ສົນ . ຖື້າ ຫາກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ນ າມາແຂູ່ ງກັນ ນັນ
ື້ ານົດໃນ ໃນບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 42(1)(ຊີ) ແລະ (2), ທີເອັມອາຣ໌ ອາຣ໌. 17; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 24;
ໃຫື້ເບິູ່ງຂກ
ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 17, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 7 ‘ເຫດຜົນທີູ່ກູ່ ຽວຂອງໃນການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ’ ຫນ ື້າ 39 (ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ
28

ເຄືູ່ອງໝາຍສະເພາະໃນກຸູ່ ມດຽວກັນເທົູ່ານັນື້ ); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4.19 ແລະ ຈົດໝາຍວຽນ 01/2007 ເອັສ.
37.4.ບີ. (“ເຄືູ່ອງໝາຍຊຸດ”)
29
ື້ ານົດໃນ ວຽດນາມ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4.19 ແລະ ຈົດໝາຍວຽນ 01/2007 ເອັສ. 37.4.ບີ
ສາລັບຕົວຢູ່າງ, ໃຫື້ເບິູ່ງຂກ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື ຸດ
ລັກສະນະສະເພາະແບບດຽວກັນທີູ່ມີຢູ່ ໃນລັກສະນະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທຸກຢູ່າງທີູ່ຢູ່ ໃນກູ່ ມຫຊ
ື້ ກູ່ ຍັງເປັ ນຂອງກູ່ ມຫຊ
ື້ ລິໂພກກູ່ ສາມາດເຊືູ່ອວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ນາມາແຂູ່ງນັນ
ື ຸ ດຂອງເຄືູ່ອງ
, ຜບ

ື້ ຜບ
ື້ ມີຕນ
ື້ ລິໂພກສາມາດຖືວູ່າ ສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ມີເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ນາມາແຂູ່ງນັນ
ົ ື້
ໝາຍນັນ
ື ານບ ລິການອືູ່ນໆ. ສູ່ ວນກູ່ ຽວຂື້ອ ງທີູ່ມີຂ ື້
ກາເນີດ ທາງການຄື້າ ບູ່ ອນດຽວກັນ ຂອງສິນ ຄື້າ ຫ ກ
ື້ ນຄວນໃຫື້ຫລີກລື້ຽງ.
ຜິດພາດແບບນີແມູ່

ີ
ື ດ
ັ ຄື້ານໃຫື້ກບ
ັ ການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີ
ໃນກລະນີທູ່ ການປະຕິ
ເສດຫຄ
ື້
ມາໃນພາຍຫລັງ ໂດຍອາໄສ ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້າ ນີ ື້ ທີູ່ເປັ ນ ຂອງກູ່ ມຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ,
ື້ ອງໄດື້ຖກ
ື ຮຽກຮື້ອງແລະຢືນຢັນໂດຍຝູ່າຍກັງກັນຂື້າມ. ຖື້າຫາກວູ່າ ມີການການົດ
ຄວາມຈິງນີຕື້
ື ຸ ດເຄືູ່ອງໝາຍ, ນັກກວດສອບຄວນສົມທຽບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ນາມາໂຕື້ແຍື້ງ
ການມີຢູ່ ຂອງກູ່ ມຫຊ

ກັບກູ່ ມຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທັງໝົດ. ການວິເຄາະຄວນຈະພິຈາລະນາການົດວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ມາ
ື ູ່ , ເຊິູ່ງວູ່ າ ມັນ ມີ
ໃນພາຍຫລັງ ມີຄຸ ນ ລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນ ຂອງກູ່ ມຫ ບ
ື້
ື້ ແມູ່ ນການເພີູ່ມເຕີມ
ື້ ລິໂພກຈະເຂົາໃຈຜິ
ແນວໂນື້ມທີູ່ຜບ
ດວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ນາມາໂຕື້ແຍື້ງນັນ
ື້
ູ່ ມ.
ເຄືູ່ອງ ໝາຍໃໝູ່ເຂົາໄປໃນກ

ບັນດາອົງປະກອບທີູ່ພົບເຫັນມີຢູ່ ທົູ່ວໄປໃນເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ເປັ ນຂອງກູ່ ມ ຫ ື ຊຸດເຄືູ່ອງ
ື ຸ ດເຄືູ່ອງໝາຍຕູ່າງໆ ບູ່ ສາມາດທື້າທາຍກັບ
ໝາຍ ຕື້ອງມີເອກະລັກສະເພາະທີູ່ໂດດເດັູ່ນ. ກູ່ ມຫຊ
ື້
ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ມາໃນພາຍຫລັງນັນໄດື້
ຢູ່າງປະສົບຜົນສາເລັດບົນພືນຖານຂອງອົ
ງປະກອບທີູ່
ັ ສະນະ ທົູ່ວໄປ, ມີລກ
ັ ສະນະອະທິບາຍ ຫ ື ບູ່ ມີ ລັກສະນະສະເພາະ.
ມີລກ
ັ ສະນະແບບ
ກູ່ ມຂອງເຄືູ່ອງໝາຍຄ າສັບ ທີູ່ອີງ ໃສູ່ ຄ ານ າໜື້າ ຫ ື ຄ າຕູ່ ທື້າ ຍ ທີູ່ມີລ ກ
ື ບບຕາມໃຈທີູ່ໄປທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງເຊືູ່ອມໂຍງກັບ ປະເພດສິນຄື້າຈະສື້າງເປັ ນ
ຈິນ ຕະນາການ ຫ ແ
ີ
ື້ງ ທີູ່ຈະກູ່ ໃຫື້ທູ່ ຈະເກີ
ີ
ກລະນີທູ່ ຈະແຈ
ດຄວາມສັບສົນ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ກູ່ ມ/ຊຸດເຄືູ່ອງໝາຍ ດັູ່ງຕູ່
ື້ ນອີງໃສູ່ຄາຕູ່ ທື້າຍທີູ່ແມູ່ ນແບບຄິດເອົາເອງຕາມໃຈນັນ
ື້ ກູ່ ຄືຄາວູ່າ ‘KAST’:
ໄປນີແມູ່
PanaKast, MyroKast, FramaKast, SaniKast
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ທີູ່ເປັນຄາວູ່າ ‘BAY’ ທີູ່ເອົາມາ
ກູ່ ມເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນອີງໃສູ່ອົງປະກອບຫກ

ັ BAYER:30
ຈາກຊືູ່ຂອງບລິສດ

Baydur, Bayfil, Baycoll, Baygon, Baysol, Baypran, Baytril, Bayga,
Bayfol, Bayflex, etc.
ື້
ໂອກາດທີູ່ຈະເກີດ ຄວາມສັບ ສົນ ໂດຍອີງ ໃສູ່ ຊຸ ດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນຫນື້າ ນີຈະ
ການົດໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ຕູ່ ມາໃນພາຍຫລັງ ມີສູ່ວນປະກອບທີູ່ໂດດເດັູ່ນຂອງຊຸດໃນຮບແບບທີູ່
ື້
ັ ຫໃື ນຮບແບບທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ ຫາຍ. ສິູ່ງນີອາດຈະລວມໄປດື້
ຄືກນ
ວຍ ຕາແໜູ່ງ ຂອງ ຄານາໜື້າ
ື້ ແມູ່ ນໜູ່ ງໃນປັດໃຈ
ແລະ ຄາຕູ່ ທື້າຍເນືູ່ອງ, ເນືູ່ອງຈາກຕາແໜູ່ງຂອງອົງປະກອບທີູ່ໂດດເດັູ່ນນັນ
ື້
ື້ ກເວັນທີ
ື້ ູ່ ອົງ
ື ຸ ດເຄືູ່ອງໝາຍ. ສິູ່ງນີອາດຈະມີ
ທີູ່ການົດລັກສະນະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໃນກູ່ ມຫຊ
ຂຍົ

ື້ ຍຕົວຂອງມັນເອງ.
ປະກອບທີູ່ໄດື້ຖືກກູ່ າວເຖິງ ໂດດເດັູ່ນຫາຍເຊິູ່ງມັນກູ່ ສາມາດຢື ນຢູ່ ໄດື້ດວ
ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ການປູ່ຽນຕາແໜູ່ງຂອງມັນຈະບູ່ ລົບລື້າງຄວາມຄື້າຍຄືຂອງສູ່ວນກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງ
ເຄືູ່ອງໝາຍ.

ື້ ດແຍູ່ ງໃນປະເທດ
2.2.5.2 ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຢູ່ ແລື້ວໄດື້ເກີດມີຂຂັ
ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຄວາມຂັດແຍື້ງໄດື້ຢູ່ ຮູ່ວມກັນໃນຕະຫາດດຽວກັນເປັ ນ
ໄລຍະເວລາໜູ່ ງເປັນປັດໃຈທີູ່ຄວນນາມາພິຈາລະນາ.
ເພືູ່ອໃຫື້ການຢູ່ ຮູ່ວມກັນມີສູ່ວນກູ່ ຽວຂື້ອງກັນ ໃນຖານະເປັ ນປັ ດໃຈໜູ່ ງ ທີູ່ຕື້ານການ
ູ່ ຈະເກີດ ຄວາມສັບ ສົນ , ມັນ ຕື້ອ ງໄດື້ອ ີງ ໃສູ່ ການນ າໃຊື້ໄ ປພື້ອ ມໆກັນ ໃນ
ື້
ຄົນຫາໂອກາດທີ
ື້ ອ
ື້ ງຂ ກູ່ ຈະຕື້ອ ງພິສ ດໃຫື້ເຫັນ ວູ່ າ ມີການນ າໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ
ຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ. ຜ ຮ
ດັູ່ງກູ່ າວແລື້ວຢູ່ ໃນປະເທດແລະບູ່ ເຫັນວູ່າມີຄວາມສັບສົນຫໂື ອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ.

ໄລຍະເວລາຂອງການຢູ່ ຮູ່ວມກັນຄວນມີເວລາດົນພສົມຄວນທີູ່ຈະອະນຸຍາດໃຫື້ມ ີ
ື້ ການຢູ່ ຮູ່ວມກັນນັນຕື້
ື້ ອງ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງສະຖານະການດັູ່ງກູ່ າວ. ຍິູ່ງໄປກວູ່ານັນ,
ີ ນເປັ ນທີູ່ຍອມຮັບຫໄື ດື້ຮບ
ັ ການຍອມຮັບຈາກຝູ່າຍຕູ່າງໆທີູ່
ຕື້ອງເປັ ນໄປຢູ່າງສັນຕິ, ໃນແງູ່ ທູ່ ມັ
ື້
ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ການຢູ່ ຮູ່ວມກັນ ໂດຍຂັນກາງການດ
າເນີນການຂອງພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆ ຈະບູ່ ແມູ່ ນ
30

ເບິູ່ງ http://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ການຢູ່ ຮູ່ວມກັນທີູ່ຖືກຕື້ອງເພືູ່ອຈຸດປະສົງ ເພືູ່ອກາຈັດໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ.
ສິູ່ງດັູ່ງກູ່ າວຍັງຈະນາເອົາບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍແຫູ່ ງຊາດກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິດທີູ່ໄດື້ມາ
ົ ທະບຽນ. ໃນກລະນີທູ່ ກົ
ີ ດໝາຍໄດື້ລະບຸ ໄວື້ວູ່າ ສິດທີູ່
ຈາກການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຈດ
ື້
ື ູ່ າ “ການນາໃຊື້ທູ່ ຖື
ີ ກຕື້ອງພື້ອມກັນດື້ວຍຄວາມຊືູ່ສັດ”
ເກີດຂືນຈາກການນ
າໃຊື້ໃນຕະຫາດ, ຫວ
ື້
ື້ ູ່ ໃຫື້ເ ກີດ ສິດ ຕາມກົດ ໝາຍທົູ່ວໄປ, ປັ ດ ໃຈເຫູ່ ານີ
ູ່ ສົູ່ງຜົນ ໃນລະຫວູ່ າງການ
ົ ອາດຈະບ
ນັນກ
ຄັດຄື້ານ.31
ື້ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບເຄືູ່ອງໝາຍຄືກນ
ັ ຫ ື ຄື້າຍຄືກນ
ັ
2.2.5.3 ການຕັດສິນໃຈກູ່ ອນໜື້ານີທີ
ຖື້າຫາກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂຈົດທະບຽນ ແລະ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຈົດທະບຽນມາກູ່ ອນ, ເຄືູ່ອງ
ື້
ີ ານອອກຄາຕັດສິນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
ໝາຍອື້າງອີງ ເຄີຍເກີດຂນມາກູ່
ອນໃນປະເທດ, ແລະໄດື້ມກ
ື້
ື້ ດຈິງນີຄວນໄດື້
ັ ການພິຈາລະນາໂດຍນັກກວດສອບ. ນັກກວດສອບຄວນ
ອອກມາ, ຂເທັ
ຮບ
ພິຈາລະນາກວດສອບດື້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດວູ່າ ຄວນຈະມີການຕັດສິນໃຈແບບ
ື້ ບ
ື ສາລັບກລະນີທູ່ ມີ
ີ ຢູ່ ໃນມື.
ດຽວກັນນີຫ
ື້ າທີູ່ທີູ່ມີອານາດອືູ່ນໆ
ການຕັດສິນໃຈຂອງຫື້ອງການເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ຫ ື ໂດຍເຈົາໜື້
ື້ ນ,
ື້ ໂດຍປົ ກ ກະຕິແ ລື້ວ , ກູ່ ຈະ ບູ່ ມີຜ ົນ ບັງ ຄັບ ຕູ່ ນັກ ກວດສອບຫ ື
ໃນກ ລະນີກູ່ ອນໜື້າ ນີນັ
ຫື້ອງການໃນການຕັດສິນໃນກລະນີຕູ່ ໄປ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ດື້ວຍເຫດຜົນດື້ານຄວາມປອດ

ໄພທາງກົດ ໝາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄາດເດົາ ການຕັດສິນ ໃຈ, ຫື້ອ ງການຄວນມີ
ື້ ດຈິງທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ ກູ່ ຈະສົູ່ງຜົນໃຫື້ເກີດວິທ ີ
ຄວາມສອດຄູ່ອງ ແລະ ຄວາມຖືກຕື້ອງ, ແລະຂເທັ
ັ ການຕັດ ສິນ ໃຈຂອງ
ການແກໄື້ ຂໃນແບບດຽວກັນ , ຖື້າ ຫາກເປັ ນ ໄປໄດື້. ໃນການປະຕິບ ດ
ື້ ູ່ ຄວນຍດໝັນໃນຫ
ື້
ັ ການຂອງການປະຕິບດ
ັ ແລະການບລິຫານຢູ່າງ
ຫື້ອງການ, ຫື້ອງການນັນກ
ກ
ເທົູ່າທຽມກັນ.

ື້ ນັກ ກວດສອບຄວນປະເມີນ ຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອ ງຂອງຂ ເທັ
ື້ ດ ຈິງ ຂອງກລະນີ
ດັູ່ງນັນ,
ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ແລະ ການວິເຄາະ ແລະ ເຫດຜົນທາງດື້ານກົດໝາຍຂອງການຕັດສິນກູ່ ອນໜື້ານີ.ື້
ື້ ດຈິງແລະເຫດຜົນຂອງກລະນີທູ່ ມີ
ີ ມາກູ່ ອນຫນື້ານີ ື້ ສາມາດໃຊື້ໄດື້ກບ
ັ ກລະນີ
ຖື້າຫາກວູ່າ ຂເທັ
ທີູ່ກາລັງພິຈາລະນາ, ການຕັດສິນໃຈກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ກູ່ ຄວນນາມາພິຈາລະນາແລະການຕັດສິນໃຈ
31

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ, ເອັສ. 10; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 20; ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 9.
ເບິູ່ງຂກ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ສອດຄູ່ອງກັບການຕັດສິນທີູ່ໄດື້ດາເນີນໄປກູ່ ອນໜື້ານີກູ່ື້ ຽວ
ຂອງນັກກວດສອບ ກູ່ ຄວນໃຫື້ມນ
ີ າຍຄືກນ
ັ .
ກັບກລະນີທູ່ ຄື້
ື້ ອອກໄປຈາກ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ນັກກວດສອບຄວນຈາແນກກລະນີກູ່ອນໜື້າ ນີໃຫື້
ື້
ີ ູ່ ສາມາດພິສດຄວາມຈິງແລະສະພາບການໄດື້. ການສະຫລຸ ບຂອງນັກກວດສອບນັນ
ກລະນີທູ່ ບ
ື້ ດຈິງແລະສະພາບການຂອງກລະນີທູ່ ກ
ີ າລັງກວດກາຢູ່ , ເຖິງແມູ່ ນວູ່າ ສິູ່ງນີ ື້
ກູ່ ຄວນອີງໃສູ່ຂເທັ
ຈະນ າໄປສູ່ ການຕັດ ສິນ ໃຈ ທີູ່ແຕກຕູ່ າງໄປຈາກການຕັດ ສິນ ໃຈໃນເມືູ່ອກູ່ ອນ, ທີູ່ກູ່ ຽວກັບ
ກ ລະນີທູ່ ີຄື້າ ຍຄືກ ັນ ກູ່ ອນໜື້າ ນີ.ື້ ນັກ ກວດສອບຄວນໃຊື້ຄ ວາມລະມັດ ລະວັງ ກູ່ ເພາະວູ່ າ
ື້
ື ານບລິການໃນສອງກລະນີທູ່ ເກີ
ີ ດຂືນໃນຊ
ູ່ ວງ
ເອກະລັກຕົວຕົນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍແລະສິນຄື້າຫກ
ື້ ອາດຈະປິ ດ ບັງ ສະພາບຄວາມເປັ ນ ຈິງ ແລະກົດ ໝາຍທີູ່ມີຄ ວາມ
ເວລາທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນ ນັນ,
ສາຄັນໃນແຕູ່ລະກລະນີ.
ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກກູ່ ຽວກັບການກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ
2.2.6 ການກວດຄົນຂ
ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກ
2.2.6.1 ຄວາມຈາເປັນສາລັບການກວດຄົນຂ
ຈຸດປະສົງສງສຸ ດຂອງການກວດສອບກູ່ ຽວກັບປັດໃຈຕູ່າງໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສັນຍາລັກ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນການພິຈາລະນາວູ່າມີໂອກາດຫບ
ື ູ່ ທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນໃນການ
ທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນນັນ
ັ ອະນຸຍາດໃຫື້ຢູ່ ຮູ່ວມກັນໃນຕະຫາດໃນປະເທດໃດໜູ່ ງ.
ຄື້າ ຖື້າຫາກສັນຍາລັກທັງສອງໄດື້ຮບ
ື້ ຮຽກຮື້ອງໃຫື້ມກ
ີ ານພິຈາລະນາ ທຸ ກໆສະຖານະການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງທັງຫມົດ ໃນການ
ສິູ່ງນີໄດື້
ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກ.32
ກວດຄົນຂ

ັ ສະນະທີູ່ເບິູ່ງເຫັນໄດື້, ທີູ່ອອກສຽງ
ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າ ສັນຍາລັກທັງສອງອາດຈະມີລກ
ໄດື້ ຫ ື ທີູ່ມີລ ັກ ສະນະຂອງອົງ ປະກອບລວມທີູ່ຄື້າ ຍຄືກ ັນ , ຫ ືວູ່ າສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານທີູ່
ື້ ກ ນ
ັ ຫ ືຄ າື້ ຍຄືກ ນ
ັ , ຈະບູ່ ຈ າເປັ ນ ຕື້ອ ງເປັ ນ ຕົວ ກ ານົດ ການທີູ່ຈະເກີດ ຄວາມ
ກູ່ ຽວຂື້ອ ງນັນຄື
ສັບສົນ. ປັ ດໃຈອືູ່ນໆ, ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍິູ່ງແລື້ວ, ລັກສະນະສະເພາະແລະຊືູ່ສຽງຂອງສັນຍາ
ື້
ົ ບາດສາຄັນ.
ລັກທີູ່ມີມາກູ່ ອນໜື້ານີຈະມີ
ບດ

ື້
ື້ ອາດຈະເກີດຂືນໄດື້
ີ ານ
ໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນນັນ
ກູ່ ຕູ່ ເມືູ່ອຫງັ ຈາກໄດື້ມກ
32

ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 2, ບົດ 7.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກໄດື້ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກທຸ ກໆປັ ດໃຈແລະສະພາບການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
ກວດຄົນຂ
ື້
ົ ນລວມມີ
ັ ູ່ ໄປນີ:ື້
ໃນແຕູ່ລະກລະນີສະເພາະໃດໜູ່ ງ ດັູ່ງທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງ, ປັດໃຈເຫູ່ ານັ
ດູ່ ງຕ
o
o
o
o

ັ ຂອງສັນຍາລັກທີູ່ຂັດແຍູ່ ງກັນ,
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ຂອງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ,
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ,
ສາທາລະນະຊົນແລະຜບ
ປັດໃຈອືູ່ນໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.

ື້ ມັນບູ່ ໄດື້ຍກ
ື້
ົ ເວັນການວິ
ໂດຍຄານງວູ່າ ແນວທາງການວິເຄາະທົູ່ວໂລກນັນ
ເຄາະໃນແຕູ່
ື້ ພາຍໃຕື້ວິທກ
ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກນັນ,
ື້ ເຄືູ່ອງ
ົ ນ.
ີ ານກວດຄົນຂ
ລະບາດກ ື້າວຂອງແຕູ່ລະປັດໃຈເຫູ່ ານັ

ໝາຍທີູ່ມີມານາຫລັງ ກູ່ ບູ່ ຄວນຖືກປະຕິເສດຜົນການຈົດທະບຽນ ເພາະວູ່າມັນມີຄວາມຈິງທີູ່
ັ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີມາກູ່ ອນໜື້ານີ,ື້
ື ຽງແຕູ່ຍື້ອນວູ່າ ສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່
ຄື້າຍຄືກນ
ຫພ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ . ແຕູ່ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດຄວນເປັນໄປໄດື້, ຖື້າວູ່າ
ກູ່ ຽວຂື້ອງແມູ່ ນຄືກນ
ື້ ເຂົາໃນການຄື້
ື້
ພາຍຫງັ , ຫາກມີການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກາລັງເປັນທີູ່ຍັງເປັນບັນຫາຢູ່ ນັນ
າໃນ
ີ ບ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຈະສັບສົນແຫູ່ ງທີູ່ມາ
ປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດື້ທູ່ ຜ
ື້ ດັູ່ງນັນ,
ື້ ການຈົດທະບຽນກູ່ ຄວນ
ື ານບລິການທີູ່ໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ.
ທາງການຄື້າຂອງສິນຄື້າຫກ
ຖືກປະຕິເສດເພືູ່ອປື້ອງກັນບູ່ ໃຫື້ມີສະຖານະການທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນຕະຫາດ.
ັ ການຂອງການເພິູ່ງພາອາໄສກັນຂອງປັດໃຈຕູ່ າງໆ
2.2.6.2 ຫກ
ື້
ື້ ູ່ ງອາດຈະສະແດງ ຫ ື ຊິບອກໃຫື້
ບັນ ດາປັ ດ ໃຈທີູ່ກູ່ າວມາຂື້າ ງເທິງ ນັນເຊິ
ເ ຫັນ ເຖິງ
ູ່
ູ່
ູ່
ໂອກາດທີຈະເກີດຄວາມສັບສົນ ແມູ່ ນມີການເຊືອມໂຍງກັນແລະການເພິງພາອາໄສກັນແລະ

ື້ ກູ່ ຄວາມໝາຍ ວູ່າປັ ດໄຈທັງໝົດຈາເປັ ນຕື້ອງມີ
ັ ການຂອງການເພິູ່ງພາອາໄສກັນນັນ,
ກັນ. ຫກ
ື້
ູ່ ຈະເກີດ
ື້ ກ ແລະບາງປັ ດໄຈທີູ່ມີອດ
ິ ທິພນ
ົ ຫາຍຂນໃນການຊອກຫາໂອກາດທີ
ການຊັູ່ງຊານາໜັ
ັ ຂອງສິນຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງແລະ
ຄວາມສັບສົນ, ໂດຍສະເພາະເປັນຢູ່າງຍິູ່ງກູ່ ແມູ່ ນຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ດແຍູ່ ງກັນ.
ັ ລະຫວູ່າງສັນຍາລັກທີູ່ມີຂຂັ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ື້ ກູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ, ໃນການກະກຽມການ
ການເພິູ່ງພາອາໄສເຊິູ່ງກັນ ແລະກັນ ນັນ
ວິເຄາະໃນລະດັບໂລກ, ຜົນກະທົບທີູ່ຕູ່ າກວູ່າຂອງປັ ດໃຈໃດໜູ່ ງ ອາດຈະສື້າງຄວາມສົມດຸ ນ
ື້ ຂອງປັ ດ ໃຈອືູ່ນໆທີູ່ຢູ່າງຫນື້ອ ຍ ໜູ່ ງ ຫ ື ຫ າຍປັ ດ ໃຈ. ກູ່ ຽວກັບ
ໃຫື້ແ ກູ່ ຜົນ ກະທົບ ທີູ່ສງຂນ
ິ າເອີຣບ
ົ ໄດື້ການົດດັູ່ງນີ:ື້
ເລືູ່ອງນີ,ື້ ສານຍຸ ຕທ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ມື້ ນທົູ່ວໂລກນັນື້ ແມູ່ ນໝາຍສະແດງເຖິງການເພິູ່ງພາອາໄສກັນ
"19 ການກວດຄົນຂ
ັ
ລະຫວູ່ າງປັດໃຈທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ,ແລະໂດຍສະເພາະເປັນຢູ່າງຍິູ່ງ ແມູ່ ນຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້
ື ານບ ລິການ. ເພາະສະນັນ,
ລະຫວູ່ າງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ແລະລະຫວູ່ າງສິນ ຄື້າ ຫ ກ
ື້
ັ ທີູ່ຫນື້ອຍກວູ່ າ ລະຫວູ່ າງສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນອາດ
ລະດັບຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ັ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງລະຫວູ່ າງເຄືູ່ອງໝາຍ, ແລະ
ຈະຖືກຊົດເຊີຍດື້ວຍລະດັບຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ຖກ
ົ ໄດື້
ື
ໃນທາງກົງກັນຂື້າມກັນ. ການເພິູ່ງພາອາໄສຊູ່ ງກັນແລະກັນຂອງປັ ດໃຈເຫູ່ ານີ

ກູ່ າວເຖິງຢູ່າງຈະແຈ ື້ງໃນຄາບັນຍາຍທີ 10 ໃນຄານາຂອງຄາສັູ່ງ [ຄາສັູ່ງສະພາສະບັບທີ
ັ ກົດໝາຍຂອງປະເທດ
89/104 / EEC ຂອງວັນທີ 21 ທັນວາ 1988 ເພືູ່ອປະຕິບດ

ສະມາຊິກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ (OJ 1989 L 40, p . 1)], ເຊິູ່ງໄດື້
ລະບຸ ວູ່າ ມັນເປັນສິູ່ງທີູ່ຂາດບູ່ ໄດື້ໃນການຕີຄວາມໝາຍໃນເລືູ່ອງແນວຄວາມຄິດຂອງ
ັ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ ການກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ, ການໃຫື້ຄວາມສາ
ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ບ ການຮັບ ຮ ເື້ ຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໃນຕະຫ າດ
ຄັນ ເຊິູ່ງໂດຍສະເພາະແລື້ວ , ມັນ ຂືນກັ

ັ ລະຫວູ່ າງເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະ ສັນຍາລັກ ແລະລະຫວູ່ າງ
ແລະລະດັບຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື ານບລິການທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້.”33
ສິນຄື້າຫກ
ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກຄັງສຸ
ື້ ດທື້າ ຍກູ່ ຽວກັບ ໂອກາດທີູ່ຈະເກີດ ຄວາມ
ສ າລັບ ການກວດຄົນຂ
ື້
ສັບສົນ, ນັກກວດສອບ ຄວນລວບລວມຂສະຫລຸ
ບ ທີູ່ໄດື້ມາ ເຊິູ່ງກູ່ ຽວກັບແຕູ່ລະປັດໃຈທີູ່ໄດື້
ຖືກວິເຄາະ. ໂດຍສະເພາະແລື້ວ, ນັກກວດສອບຈະຕື້ອງ:
•

ັ ລະຫວູ່າງສິນຄື້າແລະການບລິການແລະປັ ດ ໃຈໃນ
ປະເມີນລະດັບຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນ;
ລະດັບຄວາມສົນໃຈຂອງຜບ

•

ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ , ແລະ
ພິຈາລະນາວູ່າສັນຍາລັກທີູ່ມີຄວາມຂັດແຍື້ງມີອງົ ປະກອບທີູ່ຄືກນ
ື້ ກລະດັບຂອງຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ລະຫວູ່າງສັນຍາລັກແລະອົງປະກອບຂອງ
ຊັູ່ງຊານາໜັ
ື້ ລກ
ັ ດັູ່ງກູ່ າວ (ອົງປະກອບເຫູ່ ານັ
ົ ນມີ
ັ ສະນະ
ແຕູ່ລະສັນຍາລັກທີູ່ຮັກສາຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ູ່
ື້
ື ຈ
ີ ດ
ສະເພາະ, ຫມ
ຸ ດື້ອຍ ຫ ື ໄດື້ແຕູ່ລອກຮຽນແບບເທົານັນ?); ແລະ

•

ພິຈ າລະນາເຖິງ ລະດັບ ລັກ ສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ກູ່ າວມາກູ່ ອນໜື້າ ນີ ື້

ເບິູ່ງວັກ19 ຂອງ ຄາຕັດສິນຂອງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 1999 ໃນກລະນີ C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer ກັບ
Klijsen Handel, ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍ LLOYD ແລະ LOINT ຂອງພວກເຂົາເພືູ່ອຈາແນກເກີບ.
33
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ມີຈດ
ັ ສະນະໂດດເດັູ່ນດື້ວຍຕົວມັນເອງ, ຫ ື
ໂດຍລວມ (ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ຸ ດື້ອຍ, ມີລກ
ື
ື້ ກ
ັ ກັນດີຫບ
ື ?).
ມີຊູ່ ສຽງເປັ
ນທີູ່ຮຈ
ນັກກວດສອບຈະຕື້ອງໃຫື້ໄດື້ການສະຫລຸ ບໂດຍອີງໃສູ່ ການປະເມີນສູ່ວນຕົວ ຂອງ
ື້ ແຕູ່ລະກລະນີ ຈະມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນ
ລາວເອງຂອງທຸ ກໆປັດໃຈທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງນັນ.

ແລະ ບູ່ ຄູ່ອຍຈະມີກລະນີໃດທີູ່ຊັດເຈນຫລາຍ ຈົນສາມາດຖືກຍົກເລີກໂດຍບູ່ ມີການວິເຄາະ
ປັດໃຈທັງຫມົດຢູ່າງເຕັມສູ່ວນແລະຄົບຖື້ວນ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

3.

3.1

ື
ສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ື້ ຈາລະນາທົູ່ວໄປ
ຂພິ

ັ ການເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະສະເພາະຫຊ
ື ູ່ ສຽງ
ື
ການມີຢູ່ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ໄດື້ຮບ
ູ່
ອາດຈະເປັນເຫດຜົນສາລັບການປະຕິເສດການຂຈົດທະບຽນຂອງເຄືອງໝາຍໃນພາຍຫລັງ ຖື້າ
ື້ ມີແນວໂນື້ມທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ
ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມິຕູ່ ມາໃນພາຍຫລັງນັນ
ື ານບລິການທີູ່ຍັງເປັນບັນຫາ.
ໃນຕະຫາດ ໂດຍການພິສດທາງການຄື້າຂອງສິນຄື້າຫກ

ູ່ ຍັງໄດື້ກູ່າວເຖິງໃນຫກ
ື ູ່ ສຽງກ
ື
ັ ເກນ
ສັນຍາລັກທີູ່ໄດື້ເພີູ່ມເສີມລັກສະນະສະເພາະຫຊ
ື້ ູ່ າ ເປັ ນ “ສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ”
ົ ວ
ື
ເຫູ່ ານີ
ໂດຍປົ ກກະຕິ ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຈະເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ
ື້ ລະກິດອືູ່ນໆ.
ື ູ່ ງຊີ
ົ ທຸ
ການຄື້າ, ແຕູ່ມັນກູ່ ອາດຈະປະກອບໄປດື້ວຍຊືູ່ທາງການຄື້າ, ຖິູ່ນກາເນີດຫບ
ື້ ກລົງທຣິບປ໌ (TRIPS) ໄດື້ການົດພັນທະສາກົນໃນການ
ັ ຍາປາຣີແລະຂຕົ
ສົນທິສນ
ື້
ື້ ູ່ າສຸ ດ. ກົດໝາຍ
ື
ປົ ກປື້ອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ການປົ ກປື້ອງນັນແມູ່
ນຖືວູ່າຢູ່ ໃນລະດັບຂັນຕ

ື້ ຄອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໃນລະດັ
ື
ຂອງປະເທດ ອາດຈະໃຫື້ການຄຸ ມ
ບທີູ່ສງກວູ່າລະດັບຕູ່ າສຸ ດ
ື້ ເຖິງແມູ່ ນວູ່າ ມັນບູ່ ມີການອື້າງອິງທີູ່ຈະແຈ ື້ງເຖິງເຄືູ່ອງໝາຍ ອືູ່ນໆທີູ່ເປັ ນທີູ່
ທີູ່ໄດື້ກູ່າວມານັນ.

ື້ ູ່ ສາມາດນາໄປໃຊື້
ື້ ກ
ັ ກັນດີ, ເຊັູ່ນວູ່າ ຊືູ່ທາງການຄື້າຫຖ
ື ູ່ ນກ
ິ າເນີດ, ແຕູ່ຫກ
ັ ການດຽວກັນນີກ
ຮຈ
ກັບສິູ່ງທີູ່ມານາຫລັງ.
ື້ ູ່ າສຸ ດຂອງສາກົນໝາຍເຖິງທັງການນາໃຊື້ວຽກທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ
ການປົກປື້ອງຂັນຕ
ື້
ູ່ ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ
ື້ ານົດທີູ່
ັ ອະນຸຍາດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ື
ແລະການຂນທະບຽນເຄື
ຂກ
ັ ຍາປາຣີ ມີດູ່ ງຕ
ັ ູ່ ໄປນີ:ື້
ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງ ສົນທິສນ
ມາດຕາ 6 bis

(1) ບັນດາປະເທດຕູ່ າງໆໃນສະຫະພັນດາເນີນການ, ໂດຍໜື້າທີູ່ ຖື້າຫາກວູ່ າກົດໝ

ື າມການຮື້ອງຂຂອງຜທ
ື້ ູ່ ມີ
ີ ສູ່ວນໄດື້ສູ່ວນເສັຍ,
າຍຂອງພວກເຂົາໄດື້ອະນຸຍາດ, ຫຕ
ື ກ
ົ ເລີກການຈົດທະບຽນ, ແລະຫື້າມນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ທີູ່ຈະປະຕິເສດຫຍ
ື້ ນ, ການລອກລຽນແບບ ຫ ື ການແປ, ມີໂອກາດທີູ່ຈະເກີດ
ທີູ່ຖືວູ່າ ເປັນເຮັດຊາຄື
ື້ າ ທີູ່ ຫ ື
ຄວາມສັບ ສົນ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຮ ັບ ການພິຈ າລະນາໂດຍເຈົາໜື້

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ົ ທະບຽນ ຫ ື ນາໃຊື້ທູ່ ເປັ
ີ ນທີູ່ຮຈ
ື້ ກ
ັ
ຫນູ່ ວຍງານທີູ່ມີອານາດຂອງປະເທດທີູ່ໄດື້ຈດ
ກັນ ດີໃ ນປະເທດນັນື້ ວູ່ າເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍຂອງບຸ ກຄົນ ທີູ່ມີສ ິດ ທິໄ ດື້ຮ ັບ ຜົນ
ັ ຍາສະບັບນີ ື້ ແລະໄດື້ນາໃຊື້ຢູ່ ແລື້ວສາລັບສິນຄື້າທີູ່ຄື້າຍຄື
ປະໂຫຍດຂອງສົນທິສນ
ື້ ອງນາໄປໃຊື້ໃນເວລາເມືູ່ອສູ່ ວນ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ . ຂກື້ ານົດທາງກົດໝາຍເຫູ່ ານີ
ົ ຕື້
ກັນຫຄ
ື້ ນຫກ
ື
ື ຜະລິດຊາຄື
ື ານລຽນແບບ ເຊິູ່ງຈະ
ສາຄັນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ໄດື້ຖກ
ສື້າງຄວາມສັບສົນ.
ື້ ວັນຈົດທະບຽນຈະໄດື້ຮບ
ັ ຕັງແຕູ່
ັ ອະນຸຍາດໃຫື້
(2) ໄລຍະເວລາຢູ່າງໜື້ອຍຫື້າປີ ນບ
ຮື້ອງຂການຍົກເລີກເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ. ບັນດາປະເທດທີູ່ຢູ່ ໃນສະຫະພາບອາດ
ຈະຈັດໃຫື້ມໄີ ລຍະ ໜູ່ ງ ທີູ່ຕື້ອງມີການຮື້ອງຂເພືູ່ອຫື້າມນາໄປໃຊື້.

(3) ບູ່ ມີການການົດໄລຍະເວລາໃນການຂຍົກເລີກ ຫ ື ຫື້າມການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່

ື ູ່ ສັດຊືູ່.
ຈົດທະບຽນ ຫ ື ນາໃຊື້ໃນທາງທີູ່ບູ່ ດີຫບ

ື້ ກ ລົງ TRIPS ທີູ່ໄດື້ເພີູ່ມເຕີມມາດຕາ 6ter ຂອງສົນທິສນ
ັ ຍາປາຣີແມູ່ ນມີດູ່ ງັ
ການົດຂອງ ຂ ຕົ
ຕູ່ ໄປນີ:ື້

ມາດຕາ 16
ັ
ສິດທີູ່ໄດື້ຮບ
1. […]
ື້
ັ ຍາປາຣີ (1967) ຈະນາມາໃຊື້ເຊັູ່ນດຽວກັນກັບ
2. ມາດຕາ 6 bis ຂຂອງສົ
ນທິສນ
ື້ ກ
ັ ດີຫ ບ
ື ູ່ ,
ການບ ລິກ ານ ໃນການພິຈ າລະນາວູ່ າ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ື້ ູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໃນພາກສູ່ ວນ
ສະມາຊິກຈະຕື້ອງຄານງເຖິງຄວາມຮກ
ື້ ນ
ົ ,ລວມທັງຄວາມຮທ
ື້ ູ່ ກູ່ີ ຽວຂື້ອງ ເຊິູ່ງໄດື້ຮບ
ັ ຈາກ
ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງປະຊາຊົນ ຜຄ
ູ່
ູ່
ຜົນຂອງການສົງເສີມເຄືອງໝາຍການຄື້າ.

ື້
ັ ຍາປາຣີ (1967) ຈະນາມາໃຊື້ເຊັູ່ນດຽວກັນກັບ
3. ມາດຕາ 6 bis ຂຂອງສົ
ນທິສນ
ັ ກັບ ເຄືູ່ອງການໝາຍການຄື້າ ທີູ່ໄດື້ຈ ດ
ົ
ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານ ທີູ່ບູ່ ຄື້າ ຍຄືກ ນ
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ື
ທະບຽນ, ໂດຍທີມີເງ ອນໄຂວູ່
າ ການນ າ ໃຊື້ເຄືອງໝາຍການຄື້າ ທີຕິດ ພັນກັບ
ື ານບລິການນັນື້ ຈະສະແດງເຖິງການເຊືູ່ອມຕູ່ ລະຫວູ່ າງສິນຄື້າຫກ
ື ານ
ສິນຄື້າຫກ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ື້
ົ ນກັບເຈົາຂອງເຄືອງໝາຍການຄື້າທີໄດື້ຈດ
ົ ທະບຽນແລະຖື້າຫາກ
ບລິການເຫານັ
ູ່
ູ່
ື້
ື້ ມີ
ຜົນ ປະໂຫຍດຂອງເຈົາຂອງເຄື
ອງໝາຍການຄື້າ ທີມີກ ານຈົດ ທະບຽນນັນ
ັ ຄວາມເສັຍຫາຍຈາກການນາໄປໃຊື້ດູ່ ງກູ່
ັ າວ.
ໂອກາດທີູ່ຈະໄດື້ຮບ
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ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ົ ື້ ໄດື້ຖກ
ື ນາໄປປະຕິບດ
ັ ນາໃຊື້ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ມາດຕະຖານສາກົນເຫູ່ ານີ
ອາຊຽນແລະກູ່ ໄດື້ສ ະທື້ອ ນໃຫື້ເ ຫັນ ໃນກົດ ໝາຍກູ່ ຽວກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ແລະ ໃນຂ ື້
ື້ ຄອງ34
ການົດທາງດື້ານການບລິຫານຄຸ ມ
ພັນທະໃນການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ

3.2

ື້
ື້ ານົດສາກົນທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງນັນ
ື້ ໄດື້ຮຽກຮື້ອງໃຫື້
ັ ຕາມຂກ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ອະນຸຍາດໃຫື້ຈດ
ົ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບໄປ
ນັກກວດສອບປະຕິເສດຄາຮື້ອງທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ແບບສັບ ສົນ ກັບ ສັນ ຍາລັກ ຫ ື ສັນ ຍາລັກອືູ່ນໆທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໃນ
ື
ດື້ວ ຍ, ຫ ື ມີຄ ວາມຄື້າຍຄືກນ
ປະເທດ ຈະຖືກປະຕິເສດ.
ື້ ານົດເຫູ່ ານັ
ື້
ື້ ານົດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນກົດໝາຍຂອງປະເທດ, ການ
ົ ນແລະຂ
ພາຍໃຕື້ຂກ
ກ
ື້ ກູ່ ຄວນດາເນີນ
ຕັດສິນໃຈທີູ່ຈະປະຕິເສດການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ການຂັດແຍື້ງນັນ
ູ່ ງຕູ່ ໄປນີ:ື້
ັ ຢູ່າງໜື້ອຍທີູ່ສຸ ດ ເມືູ່ອເກີດມີເງູ່ ອນໄຂດັ
ື
ການປະຕິບດ
(i)
(ii)
(iii)

ັ ຢູ່ າງສັບ ສົນ ກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດ ແຍື້ງ ປະກອບມີ, ຫ ື ຄື້າ ຍຄືກນ
ື້ ກ
ັ ກັນດີ ຫ ື ມີຊູ່ ສຽງ;
ື
ເປັນທີູ່ຮຈ
ື້ ນຂອງ
ສູ່ວນທີູ່ສາຄັນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນ ແມູ່ ນເປັ ນການຜະລິດຊາຄື
ື
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ;

ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດ ແຍື້ງ ຖືເ ປັ ນ ການລຽນແບບ ທີູ່ພາໃຫື້ເ ກີດ ຄວາມສັບ ສົນ ກັບ
ື
ສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ;

ແລະ
34

ື້ ານົດໃນກົດໝາຍຂອງ ບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(3), 9(1)(ບີ) ແລະ 54; ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ອີ) ແລະ
ເບິູ່ງຂກ

(ເອັຟ), 25 ແລະ 26, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ຫນາື້ 48 ຫາ 53; ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(1).ບີ) ແລະ ຊີ), ແລະ ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ IV.
ບີ.2.1).ບີ; ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 3.13, 16 ວັກທີ 1 ຂ ື້ 2 ແລະ 3, ແລະ ວັກທີ 2, 23.10 ແລະ 23.12, ການຕັດສິນໃຈ
753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 38; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ.14(1)(ດີ) ແລະ (ອີ) ແລະ 14(2), 70ບີ, ທີເອັມອາຣ໌ ອາຣ໌. 13ເອ ແລະ 13ບີ;

ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 2.p), 14.ເອັຟ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ ເອັສ. 123.1.ອີ ແລະ ເອັຟ, ລະບຽບການ ອາຣ໌. 102.ອີ) ແລະ
ື້ ກ
ັ ກັນດີ’, 8(4), (5) ແລະ (6),
ເອັຟ), ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ XI, ຫນ ື້າ 119 ຫາ 121; ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 2(1) ‘ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຮຈ

ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 7 ‘ເຫດຜົນທີູ່ມີຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງສາລັບການປະຕິເສດຮັບຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ’ ຫນາື້ . 13 ແລະ 37; ທີ
ເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ.8(10); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4.20, 74.2.ໄອ) ແລະ 75, ດາລັດເລກທີ 103/2006 ເອອາຣ໌
ທີ. 6.2, ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 42.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

a)
b)

ັ , ຫ ື ຕິດພັນກັບສິນຄື້າ ຫ ື ການ
ເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນແມູ່ ນຈະຖືກນາໃຊື້ກບ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ຫື
ບລິການ ທີູ່ຄືກນ

ັ ກັບສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ບູ່ ຄື
ເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນແມູ່ ນຈະຖືກນາໃຊື້ກບ
ູ່ ໄດື້ຖື ກ ຈົດ ທະບຽນຫ ືໄ ດື້ນ າໃຊື້, ແຕູ່ ຖື້າ ຫາກ
ື
ກັນ ກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງທີ
ື້
ື ານບ ລິການນັນຈະ
ວູ່ າການນ າໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຄ ວາມຂັດ ແຍື້ງ ກັບ ສິນ ຄື້າ ຫ ກ
ື້
ື ານບລິການເຫູ່ ານັ
ົ ນແລະ
ສາມາດບົູ່ງບອກເຖິງ ການເຊືູ່ອມຕູ່ ລະຫວູ່າງສິນຄື້າຫກ

ູ່ ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ື້
ື້
ື
ເຈົາຂອງເຄື
ແລະຖື້າ ຫາກວູ່ າ ຜົນ ປະໂຫຍດຂອງເຈົາຂອງ
ູ່ ຖືກຈົດ ທະບຽນນັນ
ື້ ມີໂອກາດທີູ່ຈະໄດື້ຮບ
ື
ັ ຄວາມເສັຍ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງທີ
ັ າວ.
ຫາຍຈາກການນາໄປໃຊື້ດູ່ ງກູ່

ື້
ສູ່ວນທີູ່ສາຄັນຂອງການກວດສອບເພືູ່ອການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນບົນພືນຖານ
ື້
ື
ັ ໂດຍການນ າໃຊື້ມາດຖານຫ ກ
ັ ເກນ
ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງກູ່
ອນຫນື້າ ນີຈະຖື
ກປະຕິບ ດ
ື້ ທີູ່ກູ່ ຽວກັບການລະບຸ ຄວາມເປັນເອກະລັກ ຫ ື ຄວາມຄື້າຍຄື
ດຽວກັນທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງນັນ
ັ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ.
ກັນຂອງສິນຄື້າ ແລະ ການບລິການ ແລະ ເອກະລັກ ຫ ື ຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ູ່ ງໝາຍເຖິງສິນຄື້າຫ ື
ີ ການຄັດຄື້ານ ທີູ່ອີງ ໃສູ່ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງເຊິ
ື
ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ັ ຫບ
ື ູ່ ຄື້າຍຄືກນ
ັ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍພາຍຫງັ , ການກວດສອບຍັງຈະຕື້ອງໄດື້
ການບລິການທີູ່ບູ່ ຄືກນ
ື້
ັ ຕູ່ ບັນຫາດັູ່ງຕູ່ ໄປນີແລະຫ
ັ ຖານທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງນາອີກເຊັູ່ນກັນ:
ປະຕິບດ
ກ

ື້ ກ
ັ ກັນດີ,
➢ ຂອບເຂດທີູ່ສັນຍາລັກເປັນທີູ່ຮຈ
ູ່
ູ່
ື ານບລິການທີູ່ແຕກ
➢ ຂອບເຂດທີການນາໃຊື້ເຄືອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນກັບສິນຄື້າຫກ
ື້
ື , ແລະ
ຕູ່າງກັນ ຈະສະແດງເຖິງການເຊືູ່ອມຕູ່ ກັບເຈົາຂອງສັ
ນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ູ່ ອງ
ື້
➢ ຂອບເຂດທີູ່ການເຊືູ່ອມຕູ່ ດັູ່ງກູ່ າວຈະທ າລາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົາຂອງເຄື
ື
ໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ື ານ
ການເຊືູ່ອມຕູ່ ລະຫວູ່າງການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຂັດແຍື້ງກັນກູ່ ຽວກັບສິນ ຄື້າ ຫ ກ

ື້ ບ ບັນ ດາ
ື້
ື
ບ ລິກ ານທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນ ແລະເຈົາຂອງສັ
ນ ຍາລັກ ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງກູ່
ອນໜື້າ ນີ ື້ ຈະຂ ນກັ
ັ ລະຫວູ່າງເຄືູ່ອງໝາຍ ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ແລະເຄືູ່ອງ
ປັ ດໃຈອືູ່ນໆ ທີູ່ກູ່ ຽວກັບລະດັບຄວາມຄື້າຍຄືກນ

ໝາຍທີູ່ ຂັດ ແຍື້ງ ກັນ , ຄວາມຄື້າ ຍຄືກ ັນ ລະຫວູ່ າງ ສິນ ຄື້າ ຫ ື ການບ ລິກ ານທີູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອ ງ ,
ື້
ູ່ ສຽງ
ື້
ລັກສະນະສະເພາະຂອງສັນຍາລັກກູ່ ອນໜື້ານີແລະຄວາມເຂັ
ມແຂງແລະຂອບເຂດຂອງຊື
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການເຊືູ່ອມຕູ່ ທີູ່ຈາເປັ ນຈະໄດື້ຮບ
ົ ທີ
ັ
ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ.ື້ ຄາຖາມເຫູ່ ານີ
ການຈັດການພາຍໃຕື້ຂ ື້ 2.2, ຂື້າງເທິງ.

ື້ ກ
ັ ກັນ ດີໃ ນເຄືູ່ອງ
ໃນພາກຕູ່ ໄປນີກູ່ື້ ຽວຂື້ອ ງກັບ ຄ າຖາມທີູ່ກູ່ ຽວກັບ ຂອບເຂດທີູ່ຮ ຈ
ູ່ ອງໝາຍ
ື້
ໝາຍກູ່ ອນຫນື້ານີ ື້ ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍອືູ່ນໆ ແລະຂອບເຂດທີູ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົາຂອງເຄື
ື
ັ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເຊືູ່ອມຕູ່ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍຂັດແຍື້ງກັນ.
ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງອາດຈະໄດື້
ຮບ
3.3

ື
ື ູ່
ການການົດວູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍມີຊູ່ ສຽງຫ
ບ

ື້ ດຈິງທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
3.3.1 ຂເທັ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານທີູ່ຮຽກຮື້ອງການປົ ກປື້ອງ ສັນຍາລັກທີູ່ເປັ ນທີູ່ຮຈ
ື້ ກ
ັ ດີ ຫ ື ມີຊູ່ ສຽງຈະຕື້
ື
ຜຄ
ອງ
ູ່
ົ ກ
ັ ຖານເພືອສະໜັບສະໜນຂກູ່ື້ າວຫາດັູ່ງກູ່ າວ. ນັກກວດສອບຕື້ອງກວດກາຫກ
ັ ຖານທີູ່
ໄດື້ສູ່ ງຫ
ໄດື້ຖືກສົູ່ງ, ເຊິູ່ງຄວນເຮັດໃຫື້ຈະແຈງື້ ແລະເຊືູ່ອຖືໄດື້. ນັກກວດສອບບູ່ ຈາເປັ ນຈະຕື້ອງເຮັດ

ື້
ື້ ດຈິງຂອງກລະນີນນ,
ື້ ນທີູ່
ັ ື້ ແຕູ່ອາດຈະນາໃຊື້ຂມ
ການຄົນຄວື້
າແບບເປັນທາງການກູ່ ຽວກັບຂເທັ
ື້ ອງປະຊາຊົນຜຄ
ື້ ນ
ົ ທົູ່ວໄປ.
ກູ່ ຽວຂື້ອງໃດໜູ່ ງ ທີູ່ເປັນຄວາມຮຂ
ື້ ກ
ັ ດີຫມ
ື ລ
ີ ກ
ັ ສະນະ
ຝູ່າຍກົງກັນຂື້າມຈະຕື້ອງພິສດວູ່າ ເຄືູ່ອງໝາຍຂອງລາວເປັ ນທີູ່ຮຈ
ື້ ກ,
ື ູ່ ສຽງ.
ື
ັ ຖານຕື້ອງໄດື້ຮບ
ັ ການກວດກາໂດຍລວມ, ໂດຍມີການຊັູ່ງຊານາໜັ
ໂດດເດັູ່ນຫຊ
ຫກ
ັ ຖານດັູ່ງກູ່ າວອາດ
ລະດັບຄູ່າຂອງຄວາມເປັນໄປໄດື້ຂອງບັນດາອົງປະກອບທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນ. ຫກ

ື້ ູ່ າງຫນື້ອຍໜູ່ ງຫຫ
ື້ ດຈິງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີຢ
ື້ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຂອບເຂດທີູ່ສັນຍາ
ື າຍຂທີ
ຈະສຸ ມໄປໃສູ່ຂເທັ
ື ຮັບຮໂື້ ດຍສາທາລະນະຊົນ:35
ລັກໄດື້ຖກ
ື້ ກ
ື ານຮັບຮຂ
ື້ ອງສັນຍາລັກໃນພາກສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງປະຊາຊົນ
➢ ລະດັບຄວາມຮຫ
ື ານສົູ່ງເສີມການຂາຍແລະ
ໃນປະເທດ, ທີູ່ເປັ ນຜົນມາຈາກການນາໃຊື້ໃນການຄື້າຫກ
ື້ ານົດໃນ ຄູ່ ມື ເຄເຮັຊ ທີເອັມ ຫນາື້ 48 ຫາ 53; ຄູ່ ມື ໄອດີ ທີເອັມ ບົດ IV.B.2.1) ບີ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທີ.
ເບິູ່ງຂກ
ູ່
16 ວັກທີ 2, ການຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 38; ເອັມວາຍ ທີເອັມອາຣ໌ ອາຣ໌. 13ບີ; ເອັມເອັມ; ພີເຮັຊ ລະບຽບການ ອາຣ໌. 103,
35

ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ XI, ຫນ ື້າ 119 to 121; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 75, ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 42.3. ເຊັູ່ນດຽວ
ື້
ື້ ກ
ັ ກັນດີ ທີູ່ໄດື້ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍ
ກັນ ກູ່ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄາແນະນາຮູ່ ວມທີູ່ກູ່ ຽວກັບບົດບັນຍັດກູ່ ຽວກັບການປົກປື້ອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຮຈ
ກອງປະຊຸມໃຫຍູ່ ຂອງສະຫະພັນປາຣີ ສາລັບການປົກປື້ອງຊັບສິນອຸ ດສາຫະກາ ແລະກອງປະຊຸມໃຫຍູ່ ຂອງອົງການຊັບສິນທາງ
ື້ າ “ຂສະເໜີ
ື້
ປັນຍາໂລກ, ປີ 1999
(ເຊີູ່ງຕູ່ ມາ ໄດື້ເອີນວູ່
ແນະຮູ່ ວມຂອງອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ”); ເບິູ່ງ
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ການໂຄສະນາ;
ື້ ູ່ ທາງພມສາດຂອງການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ື
➢ ໄລຍະເວລາ, ຂອບເຂດແລະພືນທີ
ື ະເທດອືູ່ນໆ;
ໃນທາງການຄື້າ, ໃນປະເທດຫປ
ື້ ູ່ ທາງພມສາດຂອງການໂຄສະນາເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ື
➢ ໄລຍະເວລາ, ຂອບເຂດແລະພືນທີ
ສຽງ, ລວມທັງ ການໂຄສະນາຫ ໂື ຄສະນາເຜີຍ ແຜູ່ ແລະການນ າສະເໜີ, ຢູ່ ໃນງານ
ວາງສະແດງຫງື ານວາງສະແດງສິນຄື້າ ແລະ / ຫ ື ການບລິການທີູ່ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວໄດື້
ຖືກນາໄປໃຊື້;
ື້ ູ່ ທາງພມສາດຂອງການຈົດທະບຽນແລະການຍືູ່ນຄາຮື້ອງເພືູ່ອ
➢ ໄລຍະເວລາແລະພືນທີ
ື
ຈົດທະບຽນໃດໆສາລັບເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ;
➢ ບັນ ທ ກການບັງ ຄັບ ໃຊື້ສ ິດ ທີູ່ ປະສົບ ຜົ ນ ສ າເລັດ ໃນສັນ ຍາລັກ ທີູ່ ມີຊູ່ ືສຽງ, ໂດຍ
ື້ ໄດື້ຮບ
ັ ການຍອມຮັບແລະເປັນທີູ່ຮຈ
ື້ ກ
ັ ຂອງເຈົາື້
ສະເພາະ, ຂອບເຂດທີູ່ສັນຍາລັກນັນ
ໜື້າທີູ່ທີູ່ມີອານາດ

ື
➢ ມນຄູ່າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ື້ ູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັນເງູ່ ອນໄຂສະສົ
ົ ບ
ື
ປັດໄຈເຫູ່ ານີ
ມຫເື ປັນເອກະສິດສະເພາະເພືູ່ອການົດວູ່າ
ື້ ບສະພາບການສະເພາະ. ໃນ
ື
ື ູ່ . ການກາ ນົດໃນແຕູ່ລະກລະນີຈະຂືນກັ
ສັນຍາລັກມີຊູ່ ສຽງຫ
ບ
ບາງກລະນີ, ທຸ ກໆປັ ດໃຈອາດຈະກູ່ ຽວຂື້ອງ, ແລະການຕັດສິນໃຈອາດຈະອີງໃສູ່ປັ ດໃຈຕູ່າງໆ
ເພີູ່ມເຕີມທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບກລະນີນ.ີ ື້ 36
3.3.2 ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ
ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ ຈະເປັ ນປັ ດໃຈໜູ່ ງທີູ່ຕື້ອງໄດື້ຄານງເຖິງໃນເວລາທີູ່ທາການກວດສອບ
ຄວາມຖືກຕື້ອງຂອງການຍືູ່ນຄາຮື້ອງເພືູ່ອຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ, ໃນຂອບເຂດທີູ່ກົດໝາຍໄດື້
ການົດໄວື້ໃຫື້ຈະແຈ ື້ງວູ່າ ມີເຈດຕະນາທີູ່ບູ່ ຊືູ່ສັດ ເປັ ນສາຍເຫດໃນການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ,

ເບິູ່ງບົດແນະນາຮູ່ ວມຂອງ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ, ຂ ື້ 2(1)(ຊີ). ໃນເລືູ່ອງນີ,ື້ ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ົ ພາກ ຊີ, ຫມວດ 5, ຂ ື້ 3.1.3 – ການປະເມີນຄວາມມີຊູ່ ສຽງ
ື
ສະຫະພາບເອີຣບ
- ປັດໃຈທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
36
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ສະນະກວມລວມ ໃນການລະເມີດຄາສັູ່ງຂອງລັດ.
ຫ ື ພາຍໃຕື້ສາເຫດອືູ່ນທີູ່ມີລກ
ື້
ື້ ກ
ັ ກັນດີ, ຜຄ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານອາດຈະສົູ່ງຫກ
ັ
ໃນການການົດ ວູ່າສັນຍາລັກນັນແມູ່
ນເປັ ນທີູ່ຮຈ
ັ ສະນະຄືກນ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ຢູ່າງ
ຖານວູ່ າ ການຍືູ່ນຄ າຮື້ອ ງເພືູ່ອຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີລ ກ
ັ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງຂອງລາວໄດື້
ື
ື ຍືູ່ນດື້ວຍຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ.
ສັບສົນທີູ່ຄືກນ
ຖກ
ື້ ແມູ່ ນປັ ດໃຈໜູ່ ງທີູ່ນັກກວດສອບ
ື້ ອ
ື້ ງຂນັນ
ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ ທີູ່ເປັ ນໄປໄດື້ໂດຍຜຮ
ຄວນພິຈາລະນາເມືູ່ອວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດທີູ່ຂັດແຍື້ງກັບຝູ່າຍກົງກັນຂື້າມໂດຍອີງໃສູ່ສັນຍາລັກ
ື
ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງມາກູ່
ອນ. ສາລັບເລືູ່ອງດັູ່ງກູ່ າວນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງຂ ື້ 3.5.4 ແລະບົດທີ 10, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ.ື້ 37
ື້
ື
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ (ຢູ່ ເບືອງຊື້
າຍ) ໄດື້ຖກ
ື້ ອ
ື້ ງຂໄດື້ຍູ່ ນການຈົ
ື
ປະຕິເສດໄປດື້ວຍເຫດຜົນຍື້ອນວູ່າຜຮ
ດທະບຽນດື້ວຍຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ,

ິ າລະນາຈາກຄວາມຮຂ
ື້ ອງນັກກວດສອບກູ່ ຽວກັບການມີຢູ່ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ື
ໂດຍໄດື້ພຈ
ື້
ສຽງມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ (ຢູ່ ເບືອງຂວາ):

ທຽບກັບ
ໃຊື້ສາລັບການບລິການຮື້ານອາຫານ

ື
ສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງເປັ
ນຂອງ
Major League Baseball
Properties, Inc., USA
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ກູ່ ຽວກັບ ຄວາມບູ່ ຊືູ່ສັດ, ບົດແນະນາຮູ່ ວມຂອງ ອົງການຊັບສິນທາງປັ ນຍາໂລກ, ຂ ື້ 3(2) ໄດື້ກູ່າວໄວື້ວູ່າ:

"(2) [ການພິຈາລະນາຄວາມບູ່ ຊືູ່ສັດ] ຄວາມບູ່ ຊືູ່ສັດ ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນປັດໃຈໜູ່ ງ ໃນບັນດາປັ ດໃຈອືູ່ນໆໃນ
ົ ."ື້
ການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດໃນດື້ານການແຂູ່ ງຂັນໃນການນາໃຊື້ພາກທີ 2 ຂອງຂກື້ ານົດເຫູ່ ານີ

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 6(6); ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 14.ອີ; ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌
ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ໃຫື້ເບິູ່ງຂກ
ທີ. 21(3); ເອັລເອ ຄາຕັດສິນ 753, ເອອາຣ໌ທ.ີ 36, ວັກ. 6, ຊ ື້ 7; ເອັມເອັມ ທີເອັມເອ ເອັສ. 14.ດີ); ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ.
7(6) ແລະ 8(5) ແລະ (6).
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ຖານ
3.3.3 ຮບແບບຂອງຫກ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານ ມີອດ
ິ ສະຫະໃນການສົູ່ງຫກ
ັ ຖານທີູ່ມີແນວໂນື້ມທີູ່ຈະສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່າ
ຜຄ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານ ແມູ່ ນເປັ ນທີູ່ຮຈ
ື້ ກ
ັ ກັນດີໃນປະເທດ. ຫກ
ັ ຖານດັູ່ງກູ່ າວຈະແນໃສູ່
ເຄືູ່ອງໝາຍຂອງຜຄ
ື້ ດ
ັ ຄື້າ ນຄວນໄດື້ຮ ບ
ັ ການປົ ກປື້ອ ງ ເພາະວູ່ າສັນ ຍາລັກຂອງຜ ື້
ເພືູ່ອຊູ່ ວຍນັກກວດສອບວູ່ າຜ ຄ
ື້ ກ
ັ ກັນ ດີດູ່ ງທີ
ັ ູ່ ໄດື້ກູ່າວໄວື້ ແລະ ອາດຈະໄດື້ຮ ບ
ັ ຜົນ ກະທົບ ຖື້າ ຫາກ
ຄັດ ຄື້າ ນແມູ່ ນເປັ ນ ທີູ່ຮ ຈ
ັ ຖືກນາໃຊື້ໃນການຄື້າ.
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄື້າຍຄືກນ

ັ ຖານທີູ່ສາມາດສົູ່ງໄດື້ໂດຍຜຄ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານເພືູ່ອພິສດວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍ ເປັນທີູ່
ປະເພດຂອງຫກ
ື້ ກ
ັ ກັນດີນນ
ັ ື້ ອາດປະກອບໄປດື້ວຍ:
ຮຈ
•
•

ື້ ູ່ ມີອານາດ, ເຊັູ່ນ: ສະພາ
ັ ຮອງ ແລະ ຄາປະຕິຍານຈາກອົງການຈັດຕັງທີ
ຫນັງສືຮບ

ື້ ະລິດ;
ການຄື້າ ຫ ື ສະມາຄົມຂອງຜຜ
ື້
ການຕັດ ສິນ ກູ່ ອນໜື້າ ນີຂອງສານ
ຫ ື ອົງ ການປົ ກຄອງ, ລວມທັງ ສ ານັກງານທີູ່
ກາລັງພິຈາລະນາກລະນີ;

•

ການສາຫວດຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການສາຫວດຕະຫາດ;

•

ການກວດກາ ແລະ ການສອບສວນ;
ື້ ນ ແລະ ລາງວັນຂອງຜຊ
ື້ ູ່ ຽວຊານ;
ໃບຢັງຢື

•
•
•
•
•
•
•

ິ ຫ ື ໃນສິູ່ງຕີພມ
ິ ຂອງຂະແຫນງການສະເພາະໃດໜູ່ ງ;
ບົດຄວາມໃນໜັງສືພມ
ສືູ່ໂຄສະນາແລະການສົູ່ງເສີມການຂາຍ;
ບົດລາຍງານກູ່ ຽວກັບລາຍຈູ່ າຍໃນການສົູ່ງເສີມແລະໂຄສະນາເຄືູ່ອງໝາຍ;
ັ ທາງເສດຖະກິດ, ຕົວເລກການຂາຍ;
ບົດລາຍງານກູ່ ຽວກັບຜົນໄດື້ຮບ
ື້ ນຂອງບລິສດ
ັ ;
ຂມ
ໃບເກັບເງ ິນ ແລະ ເອກະສານການຄື້າອືູ່ນໆ.38

ື້ ນ
ັ ດີ, ນັກ
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ເພືູ່ອການົດວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍ ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍອືູ່ນໆເປັນທີູ່ຮກ
ື້ ດຈິງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້
ັ ຖານທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຂເທັ
ກວດສອບ ບູ່ ຄວນຮຽກຮື້ອງ ຫ ື ຮຽກຮື້ອງຂເອົາຫກ

38

ົ , ພາກ ຊີ, ຫມວດ 5, ຂ ື້ 3.1.4.4.
ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

o

o
o
o

ື
ື້ ດ
ັ ຄື້ານໄດື້ໃນປະເທດທີູ່ໄດື້ຂການປົ ກ
ມີການໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງຂອງຜ
ຄ
ົ ຈິງ
ປື້ອງ (ຊືູ່ສຽງຂອງສັນຍາລັກໃນປະເທດອາດຈະໄດື້ມາໂດຍບູ່ ມີການນາໃຊື້ຕວ
ື້
ຢູ່ ໃນປະເທດນັນ);
ື
ື ຈົດທະບຽນແລື້ວຫວ
ື ູ່ າມີການຍືູ່ນໃບຄາຮື້ອງເພືູ່ອຈົດ
ສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໄດື້
ຖກ
ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍຢູ່ ໃນປະເທດໃດໜູ່ ງກູ່ ຕາມ;
ື້
ື້ ກ
ັ ກັນດີໃນປະເທດອືູ່ນ;
ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວນັນແມູ່
ນເປັນທີູ່ຮຈ

ື້
ື້ ກ
ັ ກັນດີໃນສາທາລະນະຊົນສູ່ວນຫາຍໃນ
ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວນັນແມູ່
ນເປັ ນທີູ່ຮຈ
39
ປະເທດທີູ່ຕື້ອງການການປົກປື້ອງ.

ື້ ດ ຈິງ ເຫູ່ ານັ
ື້
ື້ ານົດ ມາດຕະຖານສ າລັບ ຈຸດ ປະສົງ ໃນການ
ົ ນແມູ່
ຂ ເທັ
ນເກີນ ກວູ່ າຂ ກ
ື
ໃຫື້ການຍອມຮັບ ທາງກົດ ໝາຍຕູ່ ກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ແລະຈະບູ່ ການົດ ປະເດັນທີູ່ວູ່າ
ື້
ື້ ກ
ັ ກັນດີກບ
ັ ກຸູ່ ມຂອງຜບ
ື້ ລິໂພກຢູ່ ໃນປະເທດຂອງນັກກວດສອບ
ສັນຍາລັກນັນແມູ່
ນເປັ ນທີູ່ຮຈ
ື ູ່ .
ຫບ

ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍິູ່ງ, ຄວນສັງເກດວູ່າການປົ ກປື້ອງທີູ່ເກີດມາຈາກສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ື
ື້ ແມູ່ ນອີງໃສູ່ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນເປັ ນທີູ່ຮຈ
ື້ ກ
ັ ກັນດີຫມ
ື ຊ
ີ ູ່ ສຽງໃນ
ື
ສຽງນັນ
ູ່
ື້ ການຈົດທະບຽນບູ່ ຈ າເປັ ນ ຕື້ອ ງມີ. ວິທ ີການທີູ່
ປະເທດທີມີຂ ການປົ ກປື້ອງ. ເພາະສະນັນ,
ື
ແຕກຕູ່າງກັນຈະສາມາດເອົາຊະນະຈຸດປະສົງຂອງການໃຫື້ການປົກປື້ອງ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ື້
ື້ ງເປັ ນທີູ່ຫນື້າສັງ ເກດ
ູ່ ບລິສຸດໃຈຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ.
ື້ ນອກຈາກນີຍັ
ບົນພືນຖານຂອງຄວາມບ

ັ ຍາປາຣີບູ່ ໄດື້ກູ່າວເຖິງການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ື
ອີກວູ່າມາດຕາ 6bis ຂອງສົນທິສນ
ູ່ ຈະໄດື້ຮບ
ື້ ານົດດັູ່ງກູ່ າວ.
ື
ັ ການປົກປື້ອງພາຍໃຕື້ຂກ
ສຽງວູ່າເປັນເງູ່ ອນໄຂທີ
3.4

ການການົດ "ສາທາລະນະຊົນໃນຂະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ"

3.4.1 ຂອບເຂດຂອງ "ສາທາລະນະຊົນໃນຂະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ"
ສາທາລະນະຊົນ ໃນຂະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງ ໃນກ ລະນີທູ່ ີມີກ ານຄັດ ຄື້າ ນໂດຍ
ື້ ນ ຜບ
ື
ື້ ລິໂພກທົູ່ວໄປຂອງສິນຄື້າແລະການບລິການ
ອີງໃສູ່ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງກູ່
ອນໜື້ານີແມູ່
ື້ ນພາກສູ່ ວນຂອງຜ ື້
ົ ທະບຽນ. ອັນ ນີແມູ່
ເຊິູ່ງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ືສຽງໄດື້ຖື ກ ນ າໄປໃຊື້ຫ ືຈ ດ

39
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ມີ
ີ ທູ່າແຮງ ທີູ່ສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການໄດື້ຖກ
ື ນາສະເໜີໃຫື້ໂດຍປົ ກກະຕິ,
ບລິໂພກຕົວຈິງຫ ື ຜທ
ື ທ
ື້ ູ່ ຄຸ
ີ ນ
ື້ ເຄີຍກັບສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການດື້ວຍເຫດຜົນດື້ານວິຊາຊີບຫກ
ື ານຄື້າ.
ຫຜ
ື້ ປະກອບດື້ວຍ, ແຕູ່ບູ່ ຈາກັດເຖິງ,
ສາທາລະນະຊົນໃນຂະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງນັນ
ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້
ື້ ລິໂພກຕົວຈິງແລະຜທ
ື້ ູ່ ມີ
ີ ທູ່າແຮງຂອງປະເພດສິນຄື້າຫ ກ
ື ານບລິການທີູ່ໃຊື້ເຄືູ່ອງ
➢ ຜບ
ື
ໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ;

➢ ບຸ ກຄົນ ທີູ່ມີສູ່ ວນຮູ່ ວມທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງໃນຊູ່ ອງທາງການແຈກຢາຍຈ າຫນູ່ າຍປະເພດ
ື ານບລິການທີູ່ໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ;
ສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ
➢ ວົງຈອນທຸລະກິດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບປະເພດສິນຄື້າຫກ
ື ນາໄປໃຊື້ 40
ໄດື້ຖກ

ື້ ູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍໂດຍໜູ່ ງໃນພາກສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາຂື້າງເທິງ
ຄວາມຮກ
ື້
ື
ູ່ ໃນປະເທດນັນ.
, ໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ຈະພຽງພທີູ່ຈະພິຈາລະນາເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງຢ
ື້ ກ
ັ ດີໃນຫມູ່ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນທຸລະກິດທີູ່ດາເນີນ
ຕົວຢູ່າງ: ຖື້າຫາກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນທີູ່ຮຈ
ື້
ື າື້ ຂາຍໃນປະເທດດື້ວຍປະເພດສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ຍັງເປັ ນບັນຫານັນ,
ທຸ ລະກິດຕິດຕູ່ ຫຄ
ື້ ນຂູ່ າວສານທີູ່ໄດື້ຈ າກສະມາຄົມ ຂອງຜ ຜ
ື້ ູ່ ງກູ່
ັ າວຄວນຖືວູ່ າພຽງພ . ຂ ມ
ື້ ະລິດ ແລະ
ຄວາມຮ ດ

ສະພາການຄື້າທື້ອງຖິູ່ນຈະມີຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງຢູ່າງຫລວງຫລາຍໃນການລະບຸ ແລະການົດວົງ
ື ານບລິການທີູ່ສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໄດື້
ື
ຈອນທຸ ລະກິດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບປະເພດສິນຄື້າຫກ
ໝາຍ
ເຖິງ.
ື້
ື
ື ການົດໄວື້ໃນ
ມາດຕະຖານສາລັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຈະຖືວູ່າ 'ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ'
ນັນແມູ່
ນໄດື້ຖກ

ລະດັບ ຂອງ “ຄວາມຮ ໂື້ ດຍສາທາລະນະຊົນ ໃນຂະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງ ”. ຄວາມຮ ໂື້ ດຍ
ສາທາລະນະຊົນໃນທຸ ກໆຂະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນທົູ່ວປະເທດແມູ່ ນບູ່ ຈາເປັ ນແລະກູ່ ບູ່
ື້ ສາທາລະນະຊົນໃນ “ຂະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ” ບູ່ ເຄີຍທີູ່ຈະໃຫື້ໝາຍ
ຄວນຈາເປັນ. ສະນັນ,
ື້ ເຄີຍ ກັບ ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ.
ຄວາມວູ່ າສາທາລະນະທົູ່ວໄປໃນທົູ່ວປະເທດຈະຕື້ອ ງໄປຄຸ ນ
ື້
ື້ ູ່ ກວື້
ີ າ ງຂວາງດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນບູ່ ສາມາດເກີດ ຂ ນໄດື້
ຄວາມຮ ທ
ໃ ນຫ າຍກ ລະນີ, ແລະມີພ ຽງແຕູ່
40
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງໃຫື້ໄດື້ມາດຕະຖານ
ື
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງບ
ພເທົູ່າໃດອັນເທົູ່ານັນທີ
ສງດັູ່ງກູ່ າວ.
3.4.2 ການພິຈາລະນານອກເໜືອຈາກສິນຄື້າ ແລະ ການບລີການ
ີ ີ ຊືູ່ສຽງ, ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ ຫ ື ເຈດຕະນາທີູ່ດີ ຄືກນ
ັ .
ບູ່ ມີສອງ ສັນຍາລັກໃດທີູ່ມ

ລະດັບ ທີູ່ເຄືູ່ອງໝາຍສະເພາະໃດໜູ່ ງທີູ່ມີຊູ່ ືສຽງຈະມີຄ ວາມແຕກຕູ່ າງກັນ ໄປຕາມແຕູ່ ລະ
ປະເທດແລະອາດຈະແຕກຕູ່າງກັນໄປຕາມແຕູ່ລະໄລຍະເວລາພາຍໃນປະເທດດຽວກັນ. ສິູ່ງນີ ື້
ື້ ູ່ ກັບ ວູ່ າ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ , ກູ່ ແມູ່ ນກູ່ ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການໂຄສະນາ
ຈະຂ ນຢ
ື້ ສ
ື ນ
ັ ຍາລັກ.
ແລະການສົູ່ງເສີມການຂາຍຂອງຜຖ
ື້ ຄວນໄດື້ຮບ
ື
ັ ການປົກປື້ອງໄວື້ ຈາກການ
ເຈດຕະນາທີູ່ດີຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງນັ
ນ
ູ່
ູ່
ູ່
ື ຈາງລົງ) ແລະ
ເຮັດໃຫື້ເສືອມຄຸ ນຄູ່າທີບເປັ ນທາ (ການເຮັດໃຫື້ຄູ່ອຍໆຈາງລົງ ຫ ື ເຮັດໃຫື້ຈດ
ື້
ຈາກການນາໃຊື້ໂດຍບູ່ ເສຍຄູ່າທີູ່ບູ່ ເປັ ນທາ (ໃຫື້ໄປເບິູ່ງລາຍລະອຽດໃນຂ ື້ 3.5, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ).

ື້
ື້ ດແຍູ່ ງໄດື້ເກີດຂືນລະຫວ
ູ່ າງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ມາຂຈົດທະບຽນ ແລະ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ເມືູ່ອມີຂຂັ
ື້ ບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງກູ່
ື
ື
ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງກູ່
ອນໜື້ານີ,ື້ ຄວາມເສຍຫາຍທີູ່ອາດຈະເກີດຂືນກັ
ອນໜື້ານີ ື້

ື້ ຄວນໃຫື້
ື
ຕື້ອ ງໄດື້ຖືກປະເມີນໂດຍນັກກວດສອບ. ການປົ ກປື້ອ ງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງນັ
ນ
ຖືກຕື້ອງແລະສອດຄູ່ອງກັບເຈດຕະນາທີູ່ດີຂອງມັນ, ເຊິູ່ງອາດຈະບູ່ ຈາກັດສະເພາະສິນ ຄື້າ ຫ ື
ື ູ່ ໄດື້
ີ ລ ະບຸ ໄວື້ໃ ນການຈົດ ທະບຽນ (ຖື້າ
ການບ ລິການທີູ່ສັນ ຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວໄດື້ຖືກນາໃຊື້, ຫ ທ
ຫາກມີການຈົດທະບຽນໄປແລື້ວ). ນັກກວດສອບກູ່ ຄວນພິຈາລະນະນອກເໜືອຈາກສິນຄື້າ
ື
ື ນາໄປໃຊື້ຫໄື ດື້ຈດ
ົ ທະບຽນໄປແລື້ວໂດຍກົງ.
ແລະ ການບລີການທີູ່ສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໄດື້
ຖກ

ື້
ີ ານນີ ື້ ສາມາດພົບເຫັນໄດື້ໃນກລະນີທູ່ ເກີ
ີ ດຂືນລະຫວ
ູ່ າງ Y-Teq
ຕົວຢູ່າງຂອງວິທກ
ູ່
ັ ສິນໃນປະເທດມາເລເຊຍ.41
Auto Parts ແລະ X1R Global Holding et al, ທີໄດື້ຕດ
ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນໄດື້ຮ ັບ ການຈົດ ທະບຽນໂດຍ Y-Teq Auto Parts
ສາລັບສິນຄື້າແລະການບລິການສະເພາະທີູ່ລະບຸ ໄວື້, ໂດຍລວມທັງອາໄຫູ່ ລົດຈັກ (NCL 7),
41

ຄາຕັດສິນຂອງສານອຸ ທອນຂອງປະເທດມາເລເຊຍ

(ເຂດອານາດສານອຸ ທອນ)

ຄາອຸ ທອນແພູ່ ງສະບັບເລກທີ

W—

02(IPCV)(A)-511 -03/201 6, ລະຫວູ່ າງ Y-Teq Auto Parts ແລະ X1R Global Holding et al., ລົງວັນທີ 11 ເດືອນ
ື້
ື້ ນທີູ່ໄດື້ຈດ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບ
ມັງກອນ 2017. ການການົດຫມາຍເລິູ່ມຕົນຄະດີ
ສະບັບເລກທີ 24IP-40-09/2015. [ຂມ
ສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ]
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ູ່ ອງອຸ ປະກອນທາງວິທ ະຍາສາດ (NCL 9);
ື້
ເຄືູ່ອງອຸ ປະກອນເຄືູ່ອງສຽງ; ໝ ໄຟແລະເຄື
ື້ ູ່ ວນອະໄຫລູ່ ສ າລັບ ພາຫະນະ (NCL 12); ແລະການໂຄສະນາ, ການ
ພາຫະນະແລະຊິນສ
ບລິຫານທຸ ລະກິດແລະການບລິການການດາເນີນວຽກງານຂອງຫື້ອງການ (NCL 35), ແລະ
ັ ການຍອມຮັບສາລັບເຄືູ່ອງນຸູ່ ງຫົູ່ມ, ເກີບແລະ ຫມວກ (NCL 25):
ໄດື້ຮບ

ື້
ົ ນໄດື້
ັ ການອະນຸຍາດ ເຖິງແມູ່ ນວູ່າຈະມີ
ການຈົດທະບຽນແລະການຍອມຮັບເຫູ່ ານັ
ຮບ
ການຈົດ ທະບຽນໄວື້ແ ລື້ວ ລູ່ ວງໜື້າ ໂດຍ X1R Global Holding ສ າລັບ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ື
ສຽງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ:ື້

ື້ ໃສື້ເຄືູ່ອງກອງ
ື້ ນອຸ ດສາຫະກາ, ນາມັ
ື້ ນຫລູ່ ລືນ,
ັ ການຈົດທະບຽນສາລັບນາມັ
ໄດື້ຮບ
ື້
ື້ ນສາລັບສາຍພານ, ນາມັ
ື້ ນອຸ ດສາຫະກາ, ນາມັ
ື້ ນເຊືອໄຟ,
ື້ ນ
ອາກາດສາລັບລົດຈັກ, ນາມັ
ນາມັ
ື້ ເຄືູ່ອງສາລັບແປງຈັກ, ນາມັ
ື້ ນເຄືູ່ອງຈັກ, ນາມັ
ື້ ນເຄືູ່ອງ ສາລັບການຮັກສາເຄືູ່ອງຈັກ,
ຫລູ່ ລືນ,
ື້ າລັບເຄືູ່ອງຈັກ, ນາມັ
ື້ ນຫລູ່ ລືນສ
ື້ ນສາລັບການຮັກສາເຄືູ່ອງຈັກ, ນາມັ
ື້ ນສາລັບການຮັກສາ
ນາມັ

ື້ ນ (ທັງ
ລະບົບການສົູ່ງອັດຕະໂນມັດ, ຄູ່ ມືການຮັກສາລະບົບການສົູ່ງ, ການບາບັດລະບົບນາມັ
ື້ ນຢູ່ ໃນຫມວດ 4 ຂອງ NCL).
ໝົດນີແມູ່
ບ ລິສ ັດ X1R Global Holding ໄດື້ມ ີກ ານຮຽກຮື້ອ ງເພືູ່ອຂ ໃຫື້ຍ ົກ ເລີກ ການຈົດ
ື້
ັ ໂດຍ Y-Teq Auto Parts. ສານອຸ ທອນໄດື້ພບ
ົ ເຫັນວູ່າ ການຂນທະບຽນ
ທະບຽນທີູ່ໄດື້ຮບ
ື້ ມັນບູ່ ສອດຄູ່ອງກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງກູ່
ື
ຕູ່ ມາໃນພາຍຫລັງນັນ
ອນໜື້ານີ,ື້ ບູ່ ວູ່າຈະເປັນການ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ານົດໃນການປົ ກປື້ອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ັ ສະນະທີູ່ແຕກຕູ່າງກັນ. ຂກ
ື
ການົດສິນຄື້າທີູ່ມີລກ
ື້ ບູ່ ໄດື້ຈາກັດຕູ່ ສິນຄື້າທີູ່ລະບຸ ໄວື້ ຖື້າຫາກການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍອືູ່ນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າຫ ື
ນັນ
ື້ ຈະສະແດງໃຫື້ເ ຫັນ ເຖິງ ການເຊືູ່ອມຕູ່ ລະຫວູ່ າງສິນ ຄື້າ ຫ ື
ການບ ລິກ ານທີູ່ແຕກຕູ່ າງກັນ ນັນ
ູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ື້
ື້
ົ ນແລະຜ
ື້ ູ່ ເປັ
ີ ນ ເຈົາຂອງເຄື
ື
ື້ ູ່ ີ
ບລິການເຫູ່ ານັ
ທ
ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ທ
ູ່ ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ື້
ື
ເປັ ນເຈົາຂອງເຄື
ອາດຈະມີໂອກາດທີູ່ຖືກເຮັດໃຫື້ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍ
ັ າວ.
ຍື້ອນການນາໃຊື້ດູ່ ງກູ່
ູ່ ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ື້
ື
ຄວາມເສຍຫາຍຕູ່ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົາຂອງເຄື

3.5

ູ່ ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ື້
ື
3.5.1 ປະເພດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕູ່ ເຈົາຂອງເຄື
ື້ ູ່ ມີຊູ່ ສຽງຫ
ື
ື້ ກ
ັ ກັນດີນນ
ັ ື້ ຢູ່າງ
ການຄັດຄື້ານທີູ່ອີງໃສູ່ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີທີ
ເື ປັ ນທີູ່ຮຈ
ື້
ື້ ູ່ ອໃຫື້ຮວ
ື້
ັ ຖານເບືອງຕົ
ື້ ູ່ າ ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີການຖົກຖຽງນັນ
ໜື້ອຍກູ່ ຄວນສົູ່ງຫກ
ນເພື
ູ່ ມີມາກູ່ ອນ
ື ວາມລາອຽງຕູ່ ຜທ
ື້ ູ່ ຖື
ີ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງທີ
ື
ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຄ
ໜື້ານີ.ື້

ື້
ື ວາມລາອຽງທີູ່ມີຕູ່ ຜທ
ື້ ູ່ ຖື
ີ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງກູ່
ື
ຄວາມເສຍຫາຍຫຄ
ອນໜື້າ ນີອາດ
ື າຍຜົນກະທົບທີູ່ບູ່ ຕື້ອງການ ດັູ່ງລຸູ່ ມນີ ື້ ທີູ່ມີແນວໂນື້ມທີູ່ຈະໄດື້ມາ
ຈະເປັ ນຜົນມາຈາກ ໜູ່ ງ ຫຫ
ັ ອະນຸຍາດ:
ຈາກການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ

ື
ື ານເຮັດໃຫື້ມນ
ັ
❖ ຄວາມເສັຍຫາຍຕູ່ ລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ຫກ
ເສືູ່ອມຄຸ ນຄູ່າໂດຍການເຮັດໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍຄູ່ ອຍໆໝົດລັກສະນະສະເພາະ,
ັ ຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ື
ື ານເຮັດໃຫື້ມນ
ັ ເສືູ່ອມ
❖ ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫື້ກບ
ຫກ
ູ່ ອງໝາຍຈືດຈາງລົງ,
ື້
ຄຸ ນຄູ່າໂດຍການເຮັດໃຫື້ຄວາມເຂັມແຂງຂອງເຄື

❖ ປະໂຫຍດຢູ່ າງ ບູ່ ຍຸ ດຕິທ າ ຈາກການນ າໃຊື້ເ ຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ືສຽງ ໂດຍບູ່ ໄດື້ຮ ັບ
ື້ ກຢູ່າງໜູ່ ງວູ່າເປັ ນການກະທາທີູ່ໄດື້ປຽບແບບບູ່ ໄດື້ອອກແຮງ
ອະນຸຍາດ, ຫເື ຊິູ່ງເອີນອີ
ຫ ື ເປັນແບບກາຝາກທາງການຄື້າ.42

ູ່ ໄດື້ຮບ
ື້
ື
ັ ອະນຸຍາດນັນ,
ໃນກລະນີໃດໜູ່ ງຂອງການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໂດຍບ

42

ສາລັບເລືູ່ອງນີ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ພາກ ຊີ, ຫມວດ 5, ຂ ື້ 3.4.2 ແລະ 3.4.3.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້ ເຊິູ່ງອາດຈະເກີດຂືນ
ົ ກະທົບທີູ່ບູ່ ຕື້ອງການອັນໃດອັນໜູ່ ງຫມ
ື ຫ
ີ ລາຍກວູ່ານັນ
ກູ່ ຈະເກີດມີຜນ
ພື້ອມກັນໄດື້.
ື້
ື້ ອາດຈະເຮັດ
ີ ກູ່າວມາຂື້າງເທິງນັນ
ຕົວຢູ່າງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີສະແດງໃຫື້
ເຫັນເຖິງກລະນີທູ່ ໄດື້
ື້ ສ
ື ນ
ັ ຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ:
ື
ໃຫື້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕູ່ ກັບຜຖ
“STARBUCKS COFFEE”

ທ ຽ ບ ກັ ບ “STAR BACK CAFÉ”

ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງ
[ຮບພາບທີູ່ໄດື້ຈດ
ປະເທດບຣໄນດາຣຸ ສສະລາມ]

ື
3.5.2 ຄວາມເສຍຫາຍຕູ່ ລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ູ່ ບູ່ ໄດື້ຮບ
ື້ ມີແນວໂນື້ມທີູ່ຈະສົູ່ງຜົນ
ື
ັ ອະນຸຍາດນັນ
ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງທີ
ື້ ຜົນ ກະທົບ ທີູ່ບູ່ ເພິູ່ງປາດຖະຫນາ
ກະທົບ ທາງລົບຕູ່ ລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ.
ດັູ່ງກູ່ າວ ຍັງອາດຈະສາມາດອະທິບາຍໄດື້ວູ່າ ເປັ ນການເຮັດໃຫື້ເສືູ່ອມຄນຄູ່າຂອງຄວາມໂດດ

ື້ ຄູ່ ອຍໆຈາງລົງ.
ເດັູ່ນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ດື້ວຍການເຮັດໃຫື້ເອກະລັກສະເພາະຂອງສັນຍາລັກນັນ
ູ່ ມີລກ
ື້
ື້
ັ ສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງນັ
ື
ເອກະລັກແລະ ຄວາມເຂັມແຂງທີ
ນຫລຸ
ດ

ູ່ ບູ່ ມີ
ື
ຫນື້ອ ຍຖອຍລົງ ໄປ, “ຈາງລົງ ໄປ” ເຊິູ່ງເປັ ນ ຜົນ ມາຈາກການໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງທີ
ການຄວບຄຸ ມ.
272
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ອມຄຸ ນຄູ່າລົງ ແມູ່ ນ
ັ ສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງນັ
ື
ການເຮັດໃຫື້ລກ
ນເສື
ື້
ເປັ ນ ຜົນ ກະທົບ ທີູ່ມີຕູ່ ຄວາມເຂັມແຂງອັ
ນ ມີລ ັກສະນະສະເພາະແລະຄວາມເປັ ນ ເອກະລັກ

ື້ ໄດື້ຢຸດສະງ ັກຄວາມອາດສາມາດໃນການກະຕຸ ນ
ື້ ຄວາມ
ສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວນັນ
ື້ ບສິນຄື້າຫ ື
ື້ ລິໂພກທີູ່ຈະໃຫື້ເກີດມີການເຊືູ່ອມໂຍງແບບທັນທີແລະແນູ່ ນອນເຂົາກັ
ຄິດຂອງຜບ
ື້
ການບລິການທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ.

ື
ື
ເນືູ່ອງຈາກວູ່າຄວາມເປັ ນເອກະລັກແບບໜູ່ ງດຽວຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໄດື້
ຖກ
ື າື້ ຍຄື
ເຮັດໃຫື້ຄູ່ອຍໆຈາງລົງ ຈາກການມາຮອດແລະມີຢູ່ ໃນຕະຫາດຂອງເຄືູ່ອງໝາຍອືູ່ນທີູ່ຄືຫຄ
ື້ ູ່ ງບູ່
ື ານບລິການດຽວກັນທີູ່ຄືຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ , ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີມາກູ່ ອນໜື້ານີຈ
ກັນສາລັບສິນຄື້າຫກ
ື້ ລິໂພກ, ແລະການເຊືູ່ອມຕູ່ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍກັບສິນຄື້າແລະການບລິການ
ໄດື້ຢູ່ ໃນໃຈຂອງຜບ
ື້ ກ
ື ູ່ ຈະເລີູ່ມຈາງຫາຍໄປ.
ຂອງຜຖ

ື້ າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫື້ແກູ່ ຜຖ
ື້ ເື ຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງເພາະມັ
ື
ຜົນກະທົບນີສື້
ນໄດື້ຫຸ ດ
ຄຸ ນ ຄູ່ າຂອງລັກສະນະສະເພາະແລະມ ນຄູ່າການຄື້າ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ຢູ່າງຮຸ ນແຮງ. ຄວາມ
ູ່ ອງໝາຍນັນ
ື້
ື້ ໄດື້ເຊືູ່ອມຕູ່ ກັບຜບ
ື້ ບສິນຄື້າແລະ
ື້ ລິໂພກເຂົາກັ
ໂດດເດັູ່ນທີູ່ອະນຸຍາດໃຫື້ເຈົາຂອງເຄື
ື້
ການບລິການທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ເຄືູ່ອງໝາຍນັນໄດື້
ຫຸ ດລົງ.
ື້
ື
ື ສື້າງຂນໂດຍການລົ
ຄຸ ນຄູ່າຂອງຄວາມໂດດເດັູ່ນຂອງສັນຍາລັກທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໄດື້
ຖກ
ງທືນ
ຢູ່ າງໜັກ ສ າລັບ ຄຸ ນ ນະພາບຂອງສິນ ຄື້າ ແລະການບ ລິກ ານແລະໃນການສົູ່ງເສີມ ແລະການ

ໂຄສະນາທີູ່ຍືນຍົງໄປຕາມການເວລາ. ຖື້າສະຖານະພາບຂອງລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງ
ື້ ກູ່ ຈະສນເສຍໄປໃນລະດັບທີູ່ຫວງຫາຍເຊັູ່ນກັນ.
ໝາຍໄດື້ຫລຸ ດລົງໄປ, ການລົງທືນນັນ
ື້ ດ
ັ ຄື້າ ນຍົກບັນ ຫາທີູ່ສື້າງຄວາມເສັຍ ຫາຍຫ ເື ສືູ່ອມຄຸ ນ ຄູ່າໃຫື້ກບ
ັ ລັກສະນະ
ເມືູ່ອຜ ຄ
ູ່
ູ່
ູ່
ື
ັ ຄູ່ອຍໆຈາງລົງ, ລາວກູ່ ຕື້ອງພິສດ
ສະເພາະຂອງເຄືອງໝາຍທີມີຊສຽງ
ດື້ວຍການເຮັດໃຫື້ມນ

ັ ຖານເພືູ່ອ
ການກູ່ າວຫາດັູ່ງກູ່ າວ. ໂດຍຕາມຫ ັກ ການແລື້ວ ມັນ ຈະເຮັດ ໄດື້ໂ ດຍການສົູ່ງຫ ກ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໄດື້ປູ່ຽນແປງພດຕິກາແລະຮບແບບການບລິໂພກທີູ່
ສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່າຜບ
ື້ ໜື້ອຍ
ື ານບລິການທີູ່ຖືກລະບຸ ໂດຍເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງນັ
ື
ໄດື້ຍາື້ ຍຫນີໄປຫໄື ປຫາສິນຄື້າຫກ
ນ
ູ່ ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຫຸ ດລົງ.
ື້ ູ່ ຍື້ອນວູ່າ ຄວາມເຂັມແຂງຂອງເຄື
ື້
ລົງ, ນັນກ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ັດ ຄື້າ ນບູ່ ຈ າເປັ ນ ຕື້ອ ງພິສ ດຄວາມເສັຍ ຫາຍຫ ກ
ື ານເສືູ່ອມ
ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ຜ ຄ
ື້ ບຄວາມໂດດເດັູ່ນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ.
ື້ ມັນກູ່ ເປັນການພຽງພຢູ່ ແລື້ວ ຖື້າຫາ
ຄຸ ນຄູ່າທີູ່ເກີດຂນກັ
ື້
ັ ຖານທີູ່ໄດື້ສະແດງເຖິງຄວາມເປັ ນໄປໄດື້ວູ່າ ການເສືູ່ອມຄຸ ນຄູ່າດັູ່ງກູ່ າວຈະເກີດຂືນ
ວູ່າມັນມີຫກ
ື້ ໄດື້ຖືກ ນ າມາໃຊື້. ນັກ ກວດສອບຕື້ອ ງໄດື້ຮ ັບ ການ
ຖື້າ ຫາກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຖົງ ຖຽງກັນ ນັນ
ື້
ຍອມຮັບ ວູ່ າ ມັນ ມີຄ ວາມສູ່ ຽງທີູ່ຮື້າ ຍແຮງທີູ່ຄວາມເສຍຫາຍດັູ່ງກູ່ າວອາດຈະເກີດ ຂືນໄດື້
.

ັ ການຂອງເຫດແລະຜົນທີູ່ສົມເຫດ
ຄວາມເປັ ນໄປໄດື້ຂອງຄວາມເສືູ່ອມໂຊມອາດຈະອີງໃສູ່ຫກ
ື້ ບລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງ
ສົມຜົນເຊິູ່ງເປັ ນການວິເຄາະຜົນກະທົບທີູ່ອາດຈະເກີດຂືນກັ

ື້ ສິູ່ງທີູ່ຄວນຄານງເຖິງ ແມູ່ ນການປະຕິບດ
ັ ແລະການດາເນີນງານທີູ່ໄດື້ກະທາກັນ
ໝາຍ. ສະນັນ,
ຕາມປົ ກກະຕິຂ ອງຕະຫລາດສ າລັບສິນ ຄື້າແລະການບ ລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງ, ແລະລວມທັງຜ ື້
ບລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງອີກດື້ວຍ.

ື້ ູ່ າ ຜົນກະທົບແບບຕູ່ ອງໂສື້ ກູ່ ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາເປັ ນເຫດຜົນ ຂອງ
ສິູ່ງທີູ່ເອີນວ
ື້ າອິດ ທີູ່ມີຕູ່ ເອກະລັກ
ການຄັດ ຄື້າ ນ. ອັນ ຕະລາຍຂອງການປູ່ ອຍໃຫື້ການເສືູ່ອມຄຸ ນ ຄູ່ າຄັງທ
ູ່ ຕາມມາ ມີຈານວນເພີູ່ມ
ື
ື
ສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງແມູ່
ນຈະເຮັດໃຫື້ກລະນີອູ່ ນໆທີ

ື້ ຜົນກະທົບທີູ່ແຮງທີູ່ສຸ ດ ກູ່ ອາດຈະແມູ່ ນວູ່າ ລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ື
ຂນ.
ີ ູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດແລະບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ການ
ສຽງຈະຫາຍໄປ ພາຍໃຕື້ ‘ຕູ່ອງໂສື້’ ຂອງການນາໃຊື້ທູ່ ບ
ື້ ການ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ . ເພາະສະນັນ,
ຄວບຄຸ ມໂດຍບັນດາພູ່ ຄື້າຄົນອືູ່ນທີູ່ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ຄືກນ
ື້ າອິດນັນ
ື້ ສາມາດນາໄປສູ່ ຄວາມ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກບ
ັ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຊືູ່ສຽງຄັງທ
ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ື້
ີ າຍແຮງສງ ທີູ່ການເສືູ່ອມຄຸ ນຄູ່າຈະເກີດຂນໄດື້
ເປັນໄປໄດື້ທູ່ ຮື້
ໃນຄວາມເປັນຈິງ.

ື ານເສືູ່ອມຄຸ ນຄູ່າຂອງລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ື
ຄວາມເສຍຫາຍຫກ
ື້ າຍກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີລ ກ
ັ ສະນະສະເພາະສງ, ໂດຍສະເພາະ
ສຽງແມູ່ ນມີໂອກາດເກີດຂ ນຫ
ລັກສະນະສະເພາະດັູ່ງກູ່ າວເກີດ ຈາກການການນ າໃຊື້. ລັກສະນະສະເພາະແລະຄວາມເປັ ນ
ື້ ບເຂັມແຂງຂື
ື້ ູ່ າໃດ, ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງ ໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ
ື້
ັ
ເອກະລັກຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ນັບມືນັ
ນເທົ
ື້
ອະນຸ ຍ າດຫ ືເ ຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄື້າ ຍຄືກ ັນ ນັນຈະສື້
າ ງຜົນ ເສຍຫາຍໃຫື້ກ ັບ ລັກ ສະນະສະເພາະ
ດັູ່ງກູ່ າວ.

ື້ ູ່ ມີລກ
ື
ັ ສະນະສະເພາະໂດຍ
ໃນທາງກົງກັນຂື້າມ, ຖື້າຫາກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງນັ
ນບ
ື້
ູ່
ູ່
ື ະກອບດື້ວຍໄປດື້ວຍອົງປະກອບທີທາມະດາຫທ
ື ມີ
ີ ລກ
ັ ສະນະອະທິບາຍ, ພູ່ ຄື້າ
ເນືອແທື້, ຫປ
ື້ ູ່ ອ ດ າເນີນ ທຸ ລ ະກິດຕາມ
ົ ນເພື
ຄົນ ອືູ່ນກູ່ ອາດພົບ ວູ່ າ ຕົນ ເອງກູ່ ຕື້ອ ງການນ າໃຊື້ສານວນເຫູ່ ານັ
ື້ ດແຍູ່ ງຂອງການເຮັດໃຫື້ເຄືູ່ອງໝາຍເສືູ່ອມຄຸ ນຄູ່າ ກູ່ ອາດຈະ
ັ າວ, ຂຂັ
ປົກກະຕິ. ໃນກລະນີດູ່ ງກູ່
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ເປັນການຍາກທີູ່ຈະພິສດໄດື້.
ື
3.5.3 ຄວາມເສັຍຫາຍຕູ່ ຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ື້ ໝາຍຄວາມວູ່າພາບພົດ
ື
ຄວາມເສັຍຫາຍທີູ່ມີຕູ່ ຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງນັ
ນ
ື້
ື ຈາງລົງໄປ, ເປື ື້ອນເປິ
ທີູ່ດີແລະການເຊືູ່ອມໂຍງໃນທາງບວກທີູ່ເກີດຈາກເຄືູ່ອງໝາຍນັນໄດື້
ຈດ
ັ ໂດຍບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ.
ຫເື ສືູ່ອມໂຊມຈາກການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ າວ ຈະເຮັດ ໃຫື້ພ າບພົດທີູ່ດີແ ລະການເຊືູ່ອມໂຍງໃນແງູ່ ບ ວກຂອງ
ການນ າໃຊື້ດູ່ ງກູ່
ື້ ຖືກປູ່ຽນແທນໂດຍການເຊືູ່ອມໂຍງໃນແງູ່ ລບ
ົ ຫກ
ື ານເຊືູ່ອມຕູ່ ທີູ່ບູ່ ດີ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຢູ່ ແລື້ວນັນ
ື້ ລິໂພກ.
ຕູ່ ຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໃນໃຈຂອງຜບ
ື້
ື້
ການເສືູ່ອມຄຸ ນຄູ່າທີູ່ເກີດມາຈາກ ເຄືູ່ອງໝາຍຈືດຈາງລົງໄປ ນີຈະເກີ
ດຂືນໄດື້
ໂດຍ
ື ນາໄປໃຊື້ກບ
ັ ສິນຄື້າຫກ
ື ານ
ສະເພາະແລື້ວ ຖື້າຫາກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງເປັ ນທີູ່ໂຕື້ຖຽງກັນ ໄດື້ຖກ
ື
ບລິການທີູ່ບູ່ ສອດຄູ່ອງກັບພາບລັກຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໃນສາຍຕາຂອງສາທາລະນະຊົ
ນ
ຫ ື ນ າໄປໃຊື້ໃ ນສະພາບການທີູ່ເຮັດ ໃຫື້ເ ສືູ່ອມເສັຍ ເປັ ນ ທີູ່ໜື້າ ລັງ ກຽດ, ເປັ ນ ການດ ຖ ກຫ ື

ື້ ມັນກູ່ ບູ່ ມີຄວາມຈາເປັນທີູ່ສິນຄື້າຫກ
ື້ ຈະຕື້ອງ
ື ານບລິການນັນ
ບູ່ ເໝາະ ສົມສາລັບພາບລັກນັນ.
ື້
ຖືກນາໄປໃຊື້ເຂົາໃນກິ
ດຈະກາທີູ່ມີຄຸນຄູ່າທາງສິນລະທາທີູ່ພຽງຢູ່າງດຽວ. ແຕູ່ມັນກູ່ ພຽງພ ຖື້າ
ລັ ກ ສະນະແລະຈຸ ດ ປະສົ ງ ຂອງການນ າໃຊື້ສ ິ ນ ຄື້າ ຫ ື ກ ານບ ລິ ກ ານມີ ຄ ວາມຂັ ດ ແຍູ່ ງຫ ື
ູ່ ສືູ່ອອກມາໂດຍເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ື້
ື
ກົງກັນຂື້າມກັບຂຄວາມທີ
ື້
ື
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຖື້າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງຖື
ກນາໃຊື້ສາລັບນາຫອມ
ແລະເຄືູ່ອງສາອາງທີູ່
ູ່ ສືູ່ໃຫື້ຮ ສ
ື້
ື້ ກມີຄ ວາມຫລົງ ໄຫລແລະມີຄ ວາມພິເສດສະເພາະຕົວ , ການນ າໃຊື້
ສົູ່ງຂ ຄວາມທີ
ູ່
ື້
ັ ສາລັບຜະລິດຕະພັນທີູ່ໃຊື້ຂາື້ ເຊືອໃນຄົ
ເຄືອງໝາຍແບບດຽວກັນຫເື ຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ວ
ື້ ລິໂພກທີູ່ ນາໃຊື້ສນ
ິ ຄື້າ ຫ ື ການບລິການຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ື
ເຮືອນ ກູ່ ຈະເຮັດໃຫື້ຜບ
ມີ
ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ື້
ແນວຄິດຕູ່ ພາບລັກທີູ່ຕູ່າງອອກໄປ ຈາກພາບລັກທີູ່ໄດື້ສາື້ ງຂນໂດຍເຈົ
າຂອງເຄື
ື້
ື
ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ສາລັບສິນຄື້າ ແລະ ການບລິການນັນ.

ື້
ຖື້າຫາກການຄັດຄື້ານນັນໄດື້
ອງີ ໃສູ່ຄວາມຊຸດໂຊມທີູ່ເກີດມາຈາກການເສືູ່ອມເສັຍນີ,ື້
ື້
ັ ຖານທີູ່ຈະຊັກຊວນໃຫື້ນກ
ັ ກວດສອບເຊືູ່ອ
ຝູ່າຍກົງກັນຂື້າມຄວນສົູ່ງຂຄວາມໂຕື້
ຖຽງແລະຫກ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ອາດຈະເປັ ນການຊັກຊວນຈິດ ໃຈ
ວູ່າ ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຍງັ ເປັ ນທີູ່ຖົກຖຽງກັນ ນັນ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຄຸ ນຄູ່າຫພ
ື າບພົດຕູ່າງໆ ເຊິູ່ງອາດຈະເປັນການທາລາຍຫຂ
ື ດ
ັ ແຍື້ງ
ຂອງຜບ
ື
ກັບພາບລັກທີູ່ໄດື້ຖູ່າຍທອດອອກມາໃຫື້ເຫັນໂດຍເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.

ື ລິການຂອງ
ຝູ່ າຍຄັດ ຄື້າ ນຕື້ອ ງໃຫື້ການໂຕື້ແ ຍື້ງ ແລະສະແດງໃຫື້ເຫັນ ວູ່ າສິນ ຄື້າ ຫ ບ
ື້ ຄຸນລັກສະນະທີູ່ເປັນໃນທາງລົບ ໃນການພົວພັນກັບ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຍງັ ເປັນທີູ່ໂຕື້ຖຽງກັນນັນມີ
ື ານບລິການຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ື
ສິນຄື້າຫກ
ັ ການບລິການໃນດື້ານການສກສາ
ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ນາໄປໃຊື້ກບ
ູ່
ື້
ູ່
ຊັນສງແລະກິດຈະກາການສກສາຕູ່າງໆທີກູ່ ຽວຂື້ອງ ກຈະຖືກເສືູ່ອມໂຊມຫເື ສັຍຫາຍ ຖື້າຫາກ
ັ ອະນຸຍາດໃຫື້ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ ດັູ່ງກູ່ າວສາລັບການບລິການບັນເທີງ
ວູ່າບຸ ກຄົນທີສາມໄດື້ຮບ

ື້ ຄາດວູ່ າຈະເປັ ນ ການ
ຜັບ ບາ ແລະສະຖານບັນ ເທິງ ຕູ່ າງໆ. ການການເຊືູ່ອມໂຍງດັູ່ງກູ່ າວນັນ
ື
ທາລາຍຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ື້
ຄວນສັງເກດວູ່າ ຄວາມເສຍຫາຍທີູ່ມີຕູ່ ຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ ອາດຈະລົນອອກມາ
ູ່ ອງໝາຍນັນ.
ື້ ບ
ື້
ື້ ເພາະສະນັນ,
ື້ ມັນກູ່ ຂືນກັ
ຈົນເຮັດໃຫື້ກະທົບກະເທືອນຕູ່ ຊືູ່ສຽງຂອງເຈົາຂອງເຄື
ື
ັ ອະນຸ ຍາດ, ຄວາມເສັຍຫາຍ
ລັກສະນະຂອງການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ໂດຍບູ່ ໄດື້ຮບ
ດັູ່ງກູ່ າວ ອາດຈະບູ່ ສາມາດກັກກັນໄວື້ໄດື້ຢູ່າງງູ່ າຍດາຍແລະມັນກູ່ ສາມາດສົູ່ງຜົນກະທົບຕູ່ ພາບ
ື້ ູ່ ມີສູ່ວນຮູ່ວມ.
ພົດແລະຊືູ່ສຽງໂດຍລວມຂອງກິດຈະການທີູ່ມີເຄືູ່ອງໝາຍນັນທີ
ື
3.5.4 ການໃຊື້ ປະໂຫຍດທີູ່ບູ່ ເປັນທາ ຈາກເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ູ່ ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ື
ື ູ່ ສຽງຂອງເຄື
ື
ການນາໃຊື້ປະໂຫຍດທີູ່ບູ່ ຍຸ ດຕິທາກັບຄວາມໂດດເດັູ່ນຫຊ
ື
ສຽງແມູ່ ນກລະນີສະເພາະໃດໜູ່ ງທີູ່ມີການລະເມິດ ສິດ ທິຕູ່ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ກລະນີນ ີ ື້
ື້
ີ ກຄົນທີສາມທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃຫື້ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ
ແມູ່ ນເວົາກວມໄປເຖິ
ງບັນດາກລະນີທູ່ ບຸ
ື
ັ ກັບ ມັນ , ເພືູ່ອຜົນ ປະໂຫຍດທາງການຄື້າ ໃຫື້ແກູ່ ຝູ່າຍ
ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ຫ ເື ຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄື້າ ຍຄືກນ

ື້
ື ລິການຂອງມັນ, ແລະນັບທັງການກະທາທີູ່ໄດື້ປຽບແບບບູ່
ບຸ ກຄົນນັນແລະລວມທັ
ງສິນຄື້າຫບ
ື ງົ ທນໃດໆ ໂດຍນາໃຊື້ລກ
ັ ສະນະສະເພາະແລະຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ື
ໄດື້ອອກແຮງຫລ
ສຽງ.

276

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ທີູ່ບູ່ ເປັນທານີ ື້ ແມູ່ ນອາໄສການຫລອກລວງຜົນປະໂຫຍດຈາກພາບພົດ,
ການປະຕິບດ
ຄວາມດ ງດ ດສົນໃຈແລະຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນ ຂອງຄົນ ອືູ່ນ. ໂດຍການນ າໃຊື້ເຄືູ່ອງ

ື້ ຜທ
ື້ ໄດື້ ໂອນຍື້າຍ ຫ ື
ື
ື້ ູ່ ຫາຜົ
ີ
ໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງນັ
ນ,
ນປະໂຫຍດໂດຍບູ່ ໄດື້ອອກແຮງໃດໆເລີຍນັນ
ຄອບຄອງສູ່ວນໃດໜູ່ ງຂອງພາບພົດແລະຊືູ່ສຽງທີູ່ດີຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ໄປໃຫື້
ື ານບລິການຂອງຕົນເອງ. ມີການນາໃຊື້ທູ່ ບ
ີ ູ່ ຖືກຕື້ອງຫ ື ‘ການດງດດ’ ເອົາລັກສະນະ
ສິນຄື້າຫກ
ສະເພາະແລະຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ.ື້

ັ າວໂດຍບຸ ກຄົນທີສາມແມູ່ ນບູ່ ມີຄວາມຍຸ ດຕິທາ ເພາະມັນຈະບູ່ ໄດື້ມ ີ
ການນາໃຊື້ດູ່ ງກູ່
ູ່ ສຽງຂອງ
ື້
ື ກ
ັ ສາຄວາມເຂັມແຂງແລະຊື
ການລົງທືນຫໃື ຊື້ຄວາມພະຍາຍາມສງໃນການສື້າງຫຮ
ູ່ ອງໝາຍ
ື້
ື້
ື
ັ ອະນຸຍາດຈາກເຈົາຂອງເຄື
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງນັ
ນໄວື້
, ແລະຍື້ອນວູ່າມັນບູ່ ໄດື້ຮບ

ື້ ພດຕິກາດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນມີລກ
ັ ສະນະເປັນກາຝາກທີູ່ເກາະກິນໃນທາງການຄື້າແລະພາຍໃຕື້ຂ ື້
ນັນ.
ີ ູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດດັູ່ງກູ່ າວອາດຈະເປັ ນການ
ການົດຂອງກົດໝາຍທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ການນາໃຊື້ທູ່ ບ
ົ ໝາຍການແຂູ່ງຂັນທີູ່ບູ່ ຍຸ ດຕິທາ.43
ກະທາທີູ່ສາມາດດາເນີນການໄດື້ ພາຍໃຕື້ກດ

ື້
ື້ ດ
ັ ຄື້ານໂຕື້ຖຽງວູ່າ ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຖົກຖຽງກັນນັນຈະນ
ໃນເມືູ່ອຜຄ
າໄປສູ່
ູ່ ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ື ູ່ ສຽງຂອງເຄື
ື
ື
ຜົນປະໂຫຍດທີູ່ບູ່ ເປັນທາທີູ່ມີຕູ່ ຄວາມໂດດເດັູ່ນຫຊ
ລາວຄວນ
ູ່
ັ ຖານທີອາດຈະເຮັດໃຫື້ນກ
ັ ກວດສອບສາມາດສະຫລຸ ບໄດື້.
ສະແດງຫກ
ື້
ັ ຖານນັນຄວນສະແດງໃຫື້
ຫກ
ເຫັນວູ່າ ການເຊືູ່ອມໂຍງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງເປັ ນທີູ່ຖົກຖຽງ
ື
ກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງແລື້
ວ ຈະເປັນການໂອນລັກສະນະສະເພາະແລະຊືູ່ສຽງ ໄປຈາກເຄືູ່ອງໝາຍໜູ່
ູ່ ຄວາມໂດດເດັູ່ນ
ື້
ງເພືູ່ອໄປຫາອີກເຄືູ່ອງໝາຍອືູ່ນ. ໃນການພິສດຜົນກະທົບນີ ື້ ກູ່ ຄວນທີູ່ຈະມຸ ື້ງເນັນໄປທີ

ີ ານທີູ່ບູ່ ດີ ອັນເປັ ນການ
ທີູ່ມີມາຕາມທາມະຊາດຫ ື ການທີູ່ໄດື້ມາຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ອາດຈະດື້ວຍວິທກ
ັ ຂອງສັນຍາລັກ, ແລະການເຊືູ່ອມຕູ່ ຫກ
ື ານເຊືູ່ອມໂຍງ
ກະທາທີູ່ບູ່ ຖືກຕື້ອງ ທີູ່ຈະມີຕູ່ ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ກັນລະຫວູ່າງສິນຄື້າແລະການບລິການຂອງສອງເຄືູ່ອງໝາຍ.

ີ
ຖື້າ ເບິູ່ງໃນແງູ່ ນີ,ື້ ຖື້າ ຫາກມີຄ ວາມເປັ ນ ໄປໄດື້ທູ່ ຈະເກີ
ດ ການຂື້າ ມຜູ່ ານ ລະຫວູ່າງ
ື້ ລິໂພກຫທ
ື ູ່ າອູ່ຽງທີູ່ເຊືູ່ອມຕູ່ ກັບສິນຄື້າແລະການບລິການ
ຕະຫລາດໃກ ື້ຄຽງ ຫ ື ພດຕິກາຂອງຜບ
ື້ ອງໄດື້ສະແດງໃຫື້ເປັນຫກ
ັ ຖານເພືູ່ອໃຫື້ເຫັນວູ່າການໂອນພາບລັກທີູ່ບູ່ ເປັ ນ
ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ, ສິູ່ງນີຕື້
ິ ປິ ນໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2004, ໃນກລະນີຂອງບລິສດ
ັ McDONALD'S
ເບິູ່ງການຕັດສິນໃຈຂອງສານສງສຸ ດຟີລບ
ູ່
ັ L.C. BIG MAK BURGER, INC. et al. (“ຄະດີ Big Mac”),
CORPORATION et al. ທີເປັນຄູ່ ກລະນີກບ
43

G.R. ເລກທີ 143993, ໄດື້ທູ່ ີ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2004/aug2004/143993.htm.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ື້
ົ .ື້ ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໃນການອອກ
ື
ທາ ຊູ່ ງຈະເກີດຂນໄດື້
ງູ່າຍຂືນໃນກ
ລະນີເຫູ່ ານີ

ັ ຖານໄດື້.
ໃບອະນຸຍາດແລະການຈັດການຂາຍສິນຄື້າອາດຈະເປັນສິູ່ງສາມາດສະແດງເປັນຫກ

ູ່ ອງ
ັ ກລະນີທູ່ ສື້
ີ າງຄວາມເສັຍຫາຍຕູ່ ຄຸ ນລັກສະນະທີູ່ໂດດເດັູ່ນຫຊ
ື ູ່ ສຽງຂອງເຄື
ື
ບູ່ ຄືກບ
ື
ື ງົ ທ ນໃດໆຕູ່ ລັກສະນະຫຊ
ື ູ່ ື
ໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ການກະທ າທີູ່ໄດື້ປ ຽບແບບບູ່ ໄດື້ອ ອກແຮງຫລ
ື້ ຈະບູ່ ເກີດຜົນເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດໂດຍກົງຕູ່ ເຄືູ່ອງໝາຍຫເື ຈົາຂອງ
ື້
ສຽງທີູ່ໂດດເດັູ່ນນັນ,

ັ ບຸ ກຄົນທີ
ສິດ . ໃນທາງກົງ ກັນ ຂື້າ ມ, ມັນ ຈະສື້າ ງຜົນ ປະໂຫຍດທາງດື້າ ນເສດຖະກິດ ໃຫື້ກບ
ສາມ; ຜົນປະໂຫຍດດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນບູ່ ຍຸ ດ ຕິທາ ເພາະວູ່າມັນບູ່ ໄດື້ມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຫ ື
ື້ ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຜົນປະໂຫຍດທີູ່ເປັ ນ
ການລົງທືນທີູ່ສາຄັນໃດໆຂອງບຸ ກຄົນທີສາມນັນ.
ແບບ “ກາຝາກ” ດັູ່ງກູ່ າວ ກູ່ ບູ່ ໄດື້ໃຫື້ເກີດຄວາມລາອຽງທາງດື້ານເສດຖະກິດໂດຍກົງແລະເປັນ

ື້
ື້
ື
ື ູ່ ເຈົາຂອງສິ
ູ່ ວູ່າຄວາມໂດດເດັູ່ນຫຊ
ື ູ່ ື
ອັນຕະລາຍຕູ່ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງຫ
ຕ
ດ (ເວັນເສຍແຕ
ື້
ສຽງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນຈະໃຊື້
ການບູ່ ໄດື້).
ື້
ື້
ສະນັນ,
ເຫດຜົນທີູ່ຢູ່ ເບືອງຫ
ງັ ການປະຕິເສດຕູ່ ການຈົດທະບຽນໃນເຫດຜົນຂອງການ
ື ງົ ທນໃດໆທີູ່ກູ່ ຽວກັບລັກສະນະທີູ່ໂດດເດັູ່ນຫຊ
ື ູ່ ສຽງ
ື
ກະທາທີູ່ໄດື້ປຽບແບບບູ່ ໄດື້ອອກແຮງຫລ

ື້ ແມູ່ ນອີງໃສູ່ນະໂຍບາຍສາທາລະນະແນູ່ ໃສູ່ການປົກ
ື
ູ່ ວນໃຫຍູ່ ນັນ
ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງສ
ປັກຮັກສາລະດັບການແຂູ່ງຂັນ ລະຫວູ່າງບັນດາຄູ່ ແຂູ່ງ, ແລະການປື້ອງກັນການກະ ທາທີູ່ອາດ
ື້ ື ສະໜັບສະໜນການປະຕິບດ
ັ ທາງການຄື້າທີູ່ບູ່ ເປັນທາ ຫກ
ື ານແຂູ່ງຂັນທີູ່ບູ່ ເປັນ
ຈະເກີດຂືນຫ
ທາ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

4.

ົ ທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ບູ່ ໄດື້ຈດ

ື້
ການຄັດຄື້ານແລະການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນອາດຈະອີງສິດທິກູ່ອນຫນື້ານີໃນ
ື້
ື້ ູ່ ກັບຂອບເຂດຂອງການນາໃຊື້ກດ
ົ ທະບຽນ. ສິູ່ງນີຈະຂື
ົ ໝາຍໃນທາງ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຈດ
ນຢ
ົ ໝາຍທີູ່ບັງຄັບໃຫື້ ການນາໃຊື້ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ໄດື້ໃຫື້ຜຊ
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ມ ີ
ການຄື້າ ພາຍໃຕື້ກດ
ື້ ູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານບ ລິກ ານໂດຍ
ື້ ຽວໃນເຄືູ່ອງໝາຍນັນທີ
ສິດ ສະເພາະແຕູ່ ພຽງຜ ດ
ື ູ່ າງໜື້ອຍ ກູ່ ມີສດ
ິ ທີູ່ຈະຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ ຂອງເຄືູ່ອງ
ສະເພາະ ຫຢ
ໝາຍ ທີູ່ໃຊື້ມາກູ່ ອນໜື້ານີ.ື້

ເຊິູ່ງກູ່ ລວມມີ ກລະນີຕາມທີູ່ໄດື້ການົດໄວື້ໃນກົດໝາຍທີູ່ບັງຄັບໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍການ
ິ ທິແກູ່ ຜຊ
ື້ ມ
ົ ໃຊື້ເພືູ່ອປື້ອງກັນບູ່ ໃຫື້ບຸກຄົນທີສາມນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ
ຄື້າພາຍໃນປະເທດໃຫື້ສດ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ໃນລັກສະນະທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນຕະຫລາດກາງ ຫໃື ນ
ດຽວກັນ ຫຄ

ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ກົດໝາຍອາດຈະການົດວູ່າ ສັນຍາລັກທີູ່ມີມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້
ບັນດາກຸູ່ ມຜບ
ື້ າກສາທາລະນະຊົນ ໃນຂະ
ຕື້ອ ງໄດື້ຮ ັບ ຊືູ່ສຽງໃນລະດັບ ໃດໜູ່ ງ ຫ ືວູ່ າມັນ ຈະຖື ກ ຮັບ ຮ ຈ
ແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.

ື້ ດ
ິ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຈດ
ົ ທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ອາດຈະມີຄວາມໝາຍ
ການຮັບຮສ
ື້ ານົດທີູ່ໄດື້ກູ່າວໄວື້ ວູ່າ ການຈົດທະບຽນທີູ່ໃຊື້ ‘ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ’ (ໃຫື້ເບິູ່ງໃນ
ສາຄັນ ໃນຂກ
ື້ ຫໃື ນຂກ
ື້ ານົດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການຄຸ ມ
ື້ ຄອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ື
ບົດທີ 10, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ),
ໃນ

ື້ ອງຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂທີູ່ກູ່ ຽວກັບການມີຢູ່
ສະພາບການແບບນີ ື້ ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ ກູ່ ໝາຍເຖິງຄວາມຮຂ
ົ ທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ເຊິູ່ງມີລກ
ັ ສະນະຄືກນ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ຢູ່າງສັບສົນ
ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຈດ

ື້
ື້ າ ງໃນສິດ ທິທູ່ ີ
ືນ າໃຊື້ໂ ດຍບຸ ກຄົນ ອືູ່ນທີູ່ມີຂ ອື້
ຄືກ ັບ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຖື ກ ຍືູ່ນ, ເປັ ນ ເຈົາຂອງຫ
ື້ ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ບູ່ ຊືູ່ສັດເພືູ່ອໃຊື້ປະໂຫຍດ
ຖືກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍກັບເຄືູ່ອງໝາຍນັນ,
ື້
ຈາກເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານັນ.

ົ ທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ຍັງ ໄດື້ເປັ ນ ທີູ່ຍອມຮັບ ໂດຍທາງ
ສິດ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຈດ
ື ານບລິການ “ສົູ່ງຕູ່ ” ໄປເປັນຂອງຄົນອືູ່ນ, ແລະໃນ
ອື້ອມໃນກົດໝາຍທີູ່ຫື້າມບູ່ ໃຫື້ມ ີ ສິນຄື້າຫກ
ື້ ານົດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ “ການນາໃຊື້ພອ
ື້ ມກັນດື້ວຍຄວາມຊືູ່ສັດ” ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍດຽວກັນຫ ື
ຂກ
ັ ໂດຍບຸ ກຄົນສອງຄົນທີູ່ຕູ່າງກັນໃນປະເທດດຽວກັນ44
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
44

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 5(2), 8(4)(ເອ) ແລະ 10; ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 26;
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງຂກ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ກັບຂອບເຂດທີູ່ແນູ່ ນອນ
ົ ,ື້ ການຄັດຄື້ານຕູ່ ການຈົດທະບຽນຈະຂືນຢ
ໃນກລະນີເຫູ່ ານີ
ຂອງການນ າໃຊື້ກູ່ ອນຫນື້າ ນີ,ື້ ກູ່ ເພາະວູ່ າຈະບູ່ ມີກ ານຈົດ ທະບຽນເພືູ່ອທີູ່ຈະຮັບ ໃຊື້ເ ປັ ນ
ື້
ື້ ດ
ັ ຄື້ານຈະຕື້ອງພິສດໃຫື້ທງັ ສອງວູ່າ ລາວກາລັງໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍນີ ື້ ການຄື້າຢູ່ ໃນ
ພືນຖານ.
ຜຄ
ັ າວແມູ່ ນກູ່ ຽວຂື້ອງກັບສິນຄື້າແລະການບລິການທີູ່ມີລກ
ັ ສະນະ
ປະເທດ ແລະ ການນາໃຊື້ດູ່ ງກູ່
ື າື້ ຍຄືກບ
ັ ຂອງທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ໃນໃບຄາຮື້ອງ.
ແບບດຽວກັນຫຄ

ັ ຖານທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງແລະນັກກວດສອບຈະຕື້ອງການົດ
ຝູ່າຍກົງກັນຂື້າມຈະຕື້ອງສົູ່ງຫກ
ີ ກກູ່ າວຫາແລະຂອບເຂດທີູ່ຖືກກູ່ າວຫາຂອງການນາ
ເປັ ນບາດ ກາື້ ວທາອິດ, ວູ່າການນາໃຊື້ທູ່ ຖື

ື້
ັ າວ ແມູ່ ນເກີດຂືນແທື້
ໃຊື້ດູ່ ງກູ່
. ສະເພາະສະຖານະການຕົວຈິງພາຍໃນປະເທດໃນເວລາທີູ່ຝູ່າຍ
ື້ ູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບນີ.ື້
ທີູ່ຄັດຄື້ານ ຍືູ່ນຄາຮື້ອງຄັດຄື້ານເທົູ່ານັນທີ
ີ ງໃສູ່ຜນ
ື້ າໃຊື້
ເມືູ່ອໄດື້ຄວາມຈິງທີູ່ສາມາດການົດຮບຮູ່າງແລະຂອບເຂດຂອງສິດທິທູ່ ອີ
ື້
ື້ ການກວດກາຄວນ ດາເນີນໄປຕາມປົ ກກະຕິເພືູ່ອຕັດສິນໃຈ
ື ສື້າງຂນມາແລື້
ແລະໄດື້ຖກ
ວນັນ,
ວູ່າ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ນາສະເໜີເພືູ່ອຈົດທະບຽນຈະສື້າງໂອກາດທີູ່ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ ກັບເຄືູ່ອງ
ື້ ບ
ົ ທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີຫ
ື ູ່ .
ໝາຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຈດ

ັ ຮອງສິດທິທູ່ ໄດື້
ີ ມາຈາກ “ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍພື້ອມກັນທີູ່
ຖື້າຫາກກົດໝາຍໃຫື້ຮບ
ື້ ານົດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໄປຕາມຄວາມເໝາະສົມນັນ.
ື້
ຊືູ່ສັດ”, ນັກກວດສອບຄວນນາໃຊື້ຂກ
ັ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນໄດື້ມາຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ທີູ່ໄດື້ໃຫື້ຕວ
ົ ຢູ່າງທີູ່ກູ່ ຽວກັບ
ກລະນີດູ່ ງຕ
ີ ດມາຈາກການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍພື້ອມໆກັນດື້ວຍຄວາມ:
ເລືູ່ອງສິດທິທູ່ ເກີ

ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(1).ບີ) ແລະ ຊີ); ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ.14(1)(ເອ) , 19(4) ແລະ 20, ຄູ່ ມື ທີເອັມ ບົດ 13 – ຂ ື້
ື້ ມກັນຢູ່າງສຸ ດຈະລິດ’; ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 14.ບີ); ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(7)(
13.65 ຫາ 13.76 ແລະໃນ ‘ການໃຊື້ພອ
ເອ) ແລະ 9, ທີເອັມ ພາກ 7 ‘ເຫດຜົນທີູ່ມີຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງສາລັບການປະຕິເສດຮັບຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ’ຫນ ື້າ 13 ຂ ື້
(ເຮັຊ) ແລະຫນ ື້າ 37 ຂ ື້ (ດີ); ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 46 ວັກທີ 2; ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ຈີ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ໃບຄາຮື້ອງ Nº 90000355
ເຄືູ່ອງໝາຍ:

ື້ ນທີູ່ກິນໄດື້ (ຫມວດ 29 ຂອງ NCL)
ສິນຄື້າ: ນາມັ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຈົດທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ:ື້ M / 083601

ື້ ນທີູ່ກິນໄດື້ (ຫມວດ 29 ຂອງ NCL)
ສິນຄື້າ: ນາມັ
ື້ ນທີູ່ໄດື້ຈດ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງ
[ຂມ
ປະເທດມາເລເຊຍ]

ື້ ອະນຸຍາດໃຫື້ຢູ່ ຮູ່ວມກັນໄດື້ຢູ່ ບົນພືນຖານຂອງຄວາມເຫັ
ື້
ົ ໄດື້
ເຄືູ່ອງໝາຍເຫູ່ ານີ
ນດີເຫັນ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ູ່
ື້ ຖື
ີ ເຄືອງໝາຍທີຈົດທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ. ເງອນໄຂໃນການອະນຸ
ື
ພື້ອມຈາກຜທ
ຍາດໃຫື້ມີການ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວຄວນຕິດພັນກັບສິນຄື້າທີູ່
ຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍໃນພາຍຫລັງນັນ
ື້
ຜະລິດແລະຈາໜູ່າຍຢູ່ ທາງຝັູ່ ງທະເລຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດມາເລເຊຍເທົູ່ານັນ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຖິູ່ນກາເນີດທີູ່ມີມາກູ່ ອນ

5.

ື້ ລະຄຸ ມ
ື້ ຄອງໃນບັນ ດາປະເທດສະມາຊິກ
ຖິູ່ນກ າເນີດ ທີູ່ມີມ າກູ່ ອນ ໄດື້ຖືກ ຮັບ ຮ ແ
ອາຊຽນ. ໃນຖິູ່ນກາເນີດໃນເມືູ່ອກູ່ ອນສູ່ວນຫາຍ ອາດຈະໄດື້ຖືກຈົດທະບຽນໄປແລື້ວ ແລະ
ື້
ັ ສື້າງຂນມາແລື້
ສິດທິພເິ ສດຕູ່ ການນາໃຊື້ໃນທາງການຄື້າຂອງພວກເຂົາອາດຈະຖືກໄດື້ຈດ
ວ

45

ື້ ການຄັດຄື້ານຕູ່ ການລົງຈົດທະບຽນ
ື ຈົດທະບຽນນັນ,
ເມືູ່ອຖິູ່ນກາເນີດ(GIs) ໄດື້ຖກ
ື້ ນທາງພ ມສາດທີູ່ໄດື້ຈ ດ
ົ ທະບຽນມາກູ່ ອນໜື້າ ນີ,ື້ ຄືກນ
ັ ກັບ
ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອາດຈະອີງ ໃສູ່ ຂ ມ
ົ ທະບຽນມາກູ່ ອນໜື້ານີ.ື້ GI ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງສາມາດອື້
ື
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຈດ
າງເຖິງການຈົດທະບຽນ
ື ວຍໂອກາດໃຊື້ປະໂຫຍດເອົາຊືູ່ສຽງຂອງ
ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນຫສ
GI ໄປຢູ່າງບູ່ ເປັນທາ.

ື້ ນພືນຖານທີ
ື້
ູ່ ແນູ່ ນອນສ າລັບ ການ
ຖື້າ ຫາກກົດ ໝາຍລະບຸ ວູ່ າ GI ກູ່ ອນໜື້າ ນີແມູ່
ັ ນີ ື້ ກູ່ ຄວນໄດື້ຖກ
ື ນາໄປໃຊື້ໂດຍ
ປະຕິເສດທີູ່ຈະຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, ເຫດຜົນອັນ
ນັກກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ. ການມີຢູ່ ຂອງ GI ທີູ່ມີມາກູ່ ອນ ໜື້ານີ ື້ ກູ່ ຍັງສາມາດເປັ ນ
ື້
ື້
ື້ າມເພືູ່ອການຈົດທະບຽນສັນຍາລັກ
ື ຍົກຂນມາ
ພືນຖານຂອງການຄັ
ດຄື້ານທີູ່ໄດື້ຖກ
ພາຍໃຕື້ຂຫື້
ທີູ່ຈະເປັນການຫອກລວງກູ່ ຽວກັບແຫລູ່ງທີູ່ມາທາງພມີສາດຂອງສິນຄື້າ.46

ຖິູ່ນກາເນີດ ແຕກຕູ່າງຈາກເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ເພາະວູ່າມັນໃຫື້ຄວາມສາຄັນໃນການ
ັ (ໂດຍທົູ່ວໄປແລື້ວ ການບ ລິກ ານບູ່ ໄດື້
ສຸ ມໃສູ່ ການກວມລວມເອົາ ສິນ ຄື້າ ທີູ່ຢູ່ ພາຍໃຕື້ມ ນ
ກວມລວມເອົາ ໃນການຈົດ ທະບຽນ GI). ຍື້ອ ນວູ່ າລັກ ສະນະຂອງມັນ , GIs ຈູ່ ງຈ າແນກ
ົ ື້ າເນີດ
ສະເພາະ ພຽງແຕູ່ໝວດສິນຄື້າທີູ່ຊັດເຈນທີູ່ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະເຈາະຈົງແລະມີຕນກ
ື້ ູ່ ການຜະລິດທີູ່ໄດື້ການົດໄວື້ແລື້ວຢູ່າງຈະແຈ ື້ງ.
ມາຈາກພືນທີ
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ື້
ເບິູ່ງບົດບັນຍັດໃນກົດໝາຍໃນກົດຫມາຍ ເຄເຮັຊກູ່ ຽວກັບສິູ່ງບົູ່ງຊີທາງພ
ມິສາດ ເອອາຣ໌ທ.ີ 31 ວັກທີູ່ 1 ແລະ 2 ; ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອ

ອາຣ໌ທ.ີ 21(1).ດີ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 3.17, 23.13 ແລະ 23.14, ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 44; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ
ື້
ເອັສ. 3 – ‘ສິູ່ງບົູ່ງຊີທາງພ
ມິສາດ’, ເອັສ. 10(1)(ດີ), 14(1)(ເອຟ) ແລະ (ຈີ); ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 2.o), 14.ຊີ), ແລະ 53 ຫາ
ື້
62; ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ ເອັສ. 123.1(ຈີ) ແລະ (ເຈ); ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 2(1) –‘ສິູ່ງບົູ່ງຊີທາງພ
ມິສາດ’, ເອັສ. 7(7), (8), (9),
ື້
ື້
(10), (10A), (10B) ແລະ (10C), ກົດຫມາຍວູ່ າດື້ວຍສິູ່ງບົູ່ງຊີທາງພ
ມິສາດ ປີ 2014 ເອັສ. 2 – ‘ສິູ່ງບົູ່ງຊີທາງພ
ມິສາດ’ ແລະ ເອັສ.
4(2) ແລະ (4); ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(12); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4.22 ແລະ 74.2. L), ເອັມ), ຫນັງສືວຽນ
01/2007 s, 39.12.ເອ) ii).
46
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບົດ 10.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ບູ່ ສາມາດນ າເອົາ ໄປໃຊື້ເ ພືູ່ອຈ າແນກສິນ ຄື້າ ຫ ືກ ານ
ຖິູ່ນກ າເນີດ ໃນເມືູ່ອກູ່ ອນນັນ
ື້ ນທີູ່ໄດື້ລະບຸ ໄ ວື້ແ ລື້ວ ໃນການຈົດທະບຽນຂອງ GI. ໂດຍຕາມ
ບ ລິການທີູ່ແຕກຕູ່ າງຈາກຂມ
ື້
ັ ຂອງສິນ ຄື້າກັບ ອີກສິນ ຄື້າທີູ່ໄດື້
ປົ ກກະຕິແ ລື້ວ ອັນ ນີຈະຈ
າກັດ ບັນຫາຂອງຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ລະບຸ ໄວື້ແລື້ວໃນການຈົດທະບຽນ GI, ແລະສິນຄື້າທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຢູ່າງໃກ ື້ຊິດຫໄື ດື້ມາຈາກສິນຄື້າ
ື້ ທີູ່ລວມທັງການບລິການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງແລະອືູ່ນໆ. ຄວາມຈິງທີູ່ວູ່າ GI ນັນໄດື້
ື້
ົ ນ,
ັ ການ
ເຫູ່ ານັ
ຮບ
ື້ ກູ່ ບູ່ ໄດື້ໝ າຍຄວາມວູ່ າ GI ບູ່
ຈົດ ທະບຽນສ າລັບ ສິນ ຄື້າ ສະເພາະໜູ່ ງ ຫ ືສ ອງສາມອັນ ນັນ
ສາມາດຖືກປົກປື້ອງຈາກການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ຈະສົູ່ງຜົນກະທົບຕູ່ ສິດໃນການ
ື້ ຽວຂອງ GI.
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງການຄື້າແຕູ່ພຽງຜດ
ື
ື້ ກ
ັ ກັນດີນນ,
ັ ື້ ການຄຸ ມ
ື້ ຄອງ
ໃນເມືູ່ອ GI ມີຄວາມໂດດເດັູ່ນສງ ມີຊູ່ ສຽງ
ຫ ື ເປັ ນທີູ່ຮຈ
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ັ ເຄືອງໝາຍທີມີຊສຽງ
ື
ັ GIs ຢູ່າງ
ທີໄດື້ຂະຫຍາຍເພິມເຕີມໄປໃຫື້ກບ
ກູ່ ຈະຖືກນາໄປໃຊື້ກບ
ັ ຫຄ
ື ວາມເປັ ນໄປໄດື້ທູ່ ີ
ເທົູ່າທຽມກັນ. ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ປະເດັນອັນດຽວກັນຂອງຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື ານຄົບຄື້າສະມາຄົມກັບສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການອືູ່ນໆ ກູ່ ຕື້ອງ
ກວື້າງຂວາງຂອງການເຊືູ່ອມຕູ່ ຫກ
ັ ການພິຈາລະນາ. ເຊັູ່ນດຽວກັນກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ,
ື
ໄດື້ຮບ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງເປັ ນທີູ່ຖົກ
ື້ ກູ່ ອາດຈະຕື້ອງໄດື້ຖກ
ື ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນຫ ື ຖືກຈາກັດໃນກລະນີທູ່ ມີ
ີ ຄວາມ
ຖຽງນັນ
ື
ສູ່ຽງຕູ່ ການໂອນຄວາມໂດດເດັູ່ນແລະຊືູ່ສຽງຈາກ GI ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໄປໃຫື້
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຂອງ
ັ ອະນຸຍາດ.
ບຸ ກຄົນທີສາມທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ

ື້ ມ
ື້ ນທົູ່ວໂລກເພືູ່ອຕັດສິນໃຈກູ່ ຽວກັບໂອກາດທີູ່
ເມືູ່ອມີການດາເນີນການກວດຄົນຂ
ື້ ນັກກວດສອບຄວນ ຄານງເຖິງປັ ດໄຈໃດໜູ່ ງທີູ່ສະເພາະເຈາະຈົງ
ຈະເກີດຄວາມສັບສົນນັນ,
ັ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, ຊືູ່ທາງການຄື້າແລະຕົວທີູ່ລະບຸ ທຸລະກິດອືູ່ນໆ, ຜ ື້
ກັບ GIs. ມັນກູ່ ບູ່ ຄືກບ
ຜະລິດທີູ່ໃຊື້ GI ແມູ່ ນບູ່ ມີຄວາມຍືດຫຍຸູ່ ນໃນການເລືອກສັນຍາລັກຂອງພວກເຂົາ. GI ອັນໜູ່
ື ະຖານທີູ່ທີູ່ຜະລິດ
ງ ຈະຕື້ອງປະກອບໄປດື້ວຍ ຊືູ່ທາງພມີສາດທີູ່ໄດື້ມາຈາກຊືູ່ຂອງຂົງເຂດຫສ

ື້
ື້ ມ'
ສິນ ຄື້າ ທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ມັນ ອາດຈະປະກອບໄປດື້ວຍການອອກແບບ 'ແບບພືນເມ
ອງດັງເດີ
ື້ ູ່ າມີຕນກ
ົ ື້ າເນີດມາຈາກຂົງເຂດຫສ
ື ະຖານທີູ່ໃດໜູ່ ງທີູ່
ສາລັບຜະລິດຕະພັນສະເພາະໃດໜູ່ ງທີູ່ຮວ

ັ ການຄື້າແລະການດາເນີນທາງທຸ ລະກິດອືູ່ນໆ, ມີ
ສະເພາະເຈາະຈົງ. ໂດຍກົງກັນຂື້າມ, ບລິສດ
ເສລີພາບທີູ່ບູ່ ຈາກັດໃນການສື້າງຫເື ລືອກເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ຈະເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຂອງພວກ
ື້ ອາດສາມາດ
ເຂົາ. ພາຍໃຕື້ສະພາບການດັູ່ງກູ່ າວ, ການປື້ອງກັນ GI ທີູ່ປະສົບຜົນສາເລັດນັນ
ເປັ ນສິູ່ງທີູ່ສາຄັນຫລາຍໂດຍສະເພາະສາລັບຄວາມເປັນໄປໄດື້ໃນການຄື້າຂອງ GI. ເຄືູ່ອງໝາຍ
ື າື້ ຍຄືກບ
ັ GI ທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ການຄຸ ມ
ື້ ຄອງ, ທີູ່ໄດື້ນາໄປໃຊື້ກບ
ັ ຜະລິດຕະພັນແບບ
ການຄື້າທີູ່ມີຫຄ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື າື້ ຍຄືກນ
ັ , ກູ່ ສາມາດສົູ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕູ່ ຄວາມໂດດເດັູ່ນແລະຊືູ່ສຽງຂອງ GI.
ດຽວກັນຫຄ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນຖືວູ່າມີສດ
ິ ເສລີພາບຢູ່າງກວ
ື້ າງຂວາງໃນ
ນັກການຄື້າ ທີູ່ນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ື າື້ ງເຄືູ່ອງ ໝາຍການຄື້າຂອງຕົນ. ຖື້າຫາກລາວມີເຈດຕະນາເລືອກ
ການເລືອກເຄືູ່ອງໝາຍຫສ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ກັບ GI ທີູ່ໄດື້ຮບ
ັ ການປົກປື້ອງ (ສາລັບສິນຄື້າຫບ
ື ລິການທີູ່ຄື
ເອົາສັນຍາລັກທີູ່ຄືກນ
ື້
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ) ທາງເລືອກນັນອາດຈະຖື
ກັນຫຄ
ໄດື້ວູ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ຈະເຮັດແນວໃດເພືູ່ອ
ື ງົ ທນໃດໆກັບຊືູ່ສຽງຂອງ GI ຜຄ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານອາດສາມາດ
ໃຫື້ໄດື້ປຽບແບບບູ່ ຕື້ອງໄດື້ອອກແຮງຫລ
ື້ ແມູ່ ນການ
ຍົກໃຫື້ເຫັນວູ່າ ການນາໃຊື້ ການຈົດທະບຽນ GI ໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້ານັນ
ຈົດທະບຽນທີູ່ ‘ບູ່ ບລິສຸດໃຈ’.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຊືູ່ການຄື້າ ແລະ ຊືູ່ຂອງໜູ່ວຍງານອືູ່ນໆທີູ່ມີກູ່ອນໜື້າ

6.

ສິດທີູ່ມີກູ່ອນໜື້ານີ ື້ ທີູ່ອາດຈະຖືໄດື້ວູ່າເປັນເຫດຜົນປຽບທຽບທີູ່ໃຊື້ໃນການປະຕິເສດ
ື້
ິ ທີູ່ໄດື້ມາ ໃນຕົວຊີບອກທາງທຸ
ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ລວມທັງມີສດ
ລະກິດ ,
ເຊັູ່ນວູ່າ:
➢ ຊືູ່ການຄື້າ,
ັ ,
➢ ຊືູ່ບລິສດ

➢ ຊືູ່ຂອງໜູ່ວຍງານທີູ່ບູ່ ຫວັງຜົນກາໄລ
➢ ຊືູ່ໂດເມນ.

6.1

ັ
ຊືູ່ການຄື້າ ແລະ ຊືູ່ບລິສດ
ື ຸ ລະກິດທີູ່ດາເນີນທຸ ລະກິດໄປໃນຕະຫລາດໃນ
ຊືູ່ການຄື້າ ແມູ່ ນຊືູ່ທີູ່ລະບຸ ເຖິງພູ່ ຄື້າຫທ

ິ າມທີູ່ໄດື້ຖກ
ື ຕົກລົງກັນໃນຂ ື້
ປະເທດໃດໜູ່ ງ. ມັນແມູ່ ນແນວຄວາມຄິດທີູ່ບູ່ ຕາຍຕົວ ທີູ່ບູ່ ມີນຍ
ື ຮັບຮແື້ ລະການົດໄວື້ໃນກົດໝາຍດື້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຫາຍ
ຕົກລົງສາກົນໃດໆ, ແຕູ່ກູ່ ໄດື້ຖກ
ສະບັບ.47
ື້ ຽວໃນຊືູ່ທາງການຄື້າ ແມູ່ ນໄດື້ມ າໂດຍການນ າໃຊື້ຊູ່ ທ
ື າອິດ ໃນ
ສິດ ພິເ ສດແຕູ່ ພຽງຜ ດ
ື
ອານາ ເຂດຂອງປະເທດ. ການນ າໃຊື້ຊູ່ ການຄື້
າ ໂດຍປົ ກກະຕິແ ລື້ວ ກູ່ ຈະຕື້ອ ງຢູ່ ໃນລະດັບ
ື ູ່ າງໜື້ອຍ ກູ່ ຫາຍກວູ່າລະດັບທື້ອງຖິູ່ນ.
ປະເທດຫຢ
ື້
ູ່ ໄດື້ຈ ດ
ັ ການປົ ກປື້ອ ງ ເຖິງ ແມູ່ ນວູ່ າຊືູ່ນັນຈະບ
ົ ທະບຽນ,
ຊືູ່ທາງການຄື້າ ຈະຕື້ອ ງໄດື້ຮ ບ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ື
ັ ຍາ
ແລະບູ່ ວູ່າຈະໃຊື້ຊດຽວກັ
ນ ຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືອງໝາຍກູ່ ຕາມ. ສາລັບເລືອງນີ, ສົນທິສນ
ັ ູ່ ໄປນີ:ື້
ປາຣີໄດື້ການົດໄວື້ດູ່ ງຕ

47

ເບິູ່ງບົດບັນຍັດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(4)(ເອ) ແລະ (ບີ); ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 2(ຊີ), 4(ອີ) ແລະ (ເອຟ),

ແລະ 2; ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 6(3) ເອ); ກົດໝາຍ ເອັລເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 3.14, 19 ແລະ 23.11, ຄາຕັດສິນ 753, ເອອາຣ໌ທ.ີ
37; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 14(1)(ເອ) ; ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 2.q); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ ເອັສ.165.2, ລະບຽບການ
ອາຣ໌. 104; ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ.8(7)(ເອ) ແລະ (ບີ), ແລະ 8(8); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4.21, 6.3.ບີ) ແລະ
74.2.ເຄ) , ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 1.6, 39.3.ເຮັຊ) ແລະ 39.12.ເອ) iii).
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ມາດຕາ 8

[ຊືູ່ທາງການຄື້າ]
ັ ການປົກປື້ອງໃນທຸ ກໆປະເທດຂອງສະຫະພັນໂດຍບູ່ ມີພນ
ັ ທະ
ຊືູ່ທາງການຄື້າຈະໄດື້ຮບ
ື ດ
ົ ທະບຽນ, ບູ່ ວູ່ າມັນ ຈະເປັ ນ ສູ່ ວນໃດໜູ່ ງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ກູ່
ໃນການຍືູ່ນຫ ຈ
ຕາມ.
ັ ແມູ່ ນຊືູ່ທາງການຂອງບລິສດ
ັ ຫອ
ື ງົ ກອນທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ ເຊິູ່ງກູ່ ແມູ່ ນຕາມທີູ່
ຊືູ່ຂອງບລິສດ

ື້
ື້ ລິສດ
ື້ ນພາຍ
ັ . ຊືູ່ບລິສດ
ັ ໄດື້ຮບ
ັ ການສື້າງຕັງຂ
ມັນປະກົດຢູ່ ໃນເອກະສານທີູ່ກູ່ ຽວກັບການຈັດຕັງບ
ື້
ົ ໝາຍຂອງມັນແລະໄດື້ຖກ
ື ລວມເຂົາໃນລາຍລະອຽດ
ັ ເມືູ່ອຖືກປື້ອນລົງໃນ
ໃຕື້ກດ
ຂອງບລິສດ
ັ .
ຈົດທະບຽນຂອງບັນດາບລິສດ

ັ ຊືູ່ທາງການຄື້າ, ຊືູ່ບລິສດ
ັ ບູ່ ຈາເປັນຕື້ອງເປັນຊືູ່ທີູ່ບລິສດ
ັ ຫພ
ື ູ່ ຄື້າທີູ່ເປັນ
ເຊິູ່ງມັນກູ່ ບູ່ ຄືກບ
ື້ ກ
ັ ໂດຍປະຊາຊົນໃນຕະຫລາດສະເພາະໃດໜູ່ ງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ສູ່ວນຫາຍແມູ່ ນຊືູ່
ທີູ່ຮຈ
ື້
ື້ ສູ່ວນບລິສດ
ັ ຫແ
ື ມູ່ ນຊືູ່ໂດຍຫຍຂອງມັ
ັ . ຊືູ່
ຂອງຫຸ ນ
ນໄດື້ກາຍມາເປັ ນຊືູ່ທາງການຄື້າຂອງບລິສດ
ື້ ະລິດ” ຂອງບລິສດ
ັ ແລະໄດື້ຮ ບ
ັ
ທາງການຄື້ານີ ື້ ກູ່ ອາດຈະຖືກນາມາໃຊື້ເປັ ນ “ເຄືູ່ອງໝາຍຜຜ
ື້
ການຈົດທະບຽນເປັນເຄືູ່ອງໝາຍ ຫ ື ກາຍເປັນພືນຖານໃຫື້
ແກູ່ ກູ່ ມຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ.

ື້
ັ ສິດພິເສດໃນຊືູ່ທາງການຄື້າຫໃື ນຊືູ່ບລິສດ
ັ ນັນ,
ໃນຂອບເຂດທີູ່ບຸ ກຄົນໃດໜູ່ ງໄດື້ຮບ
ື້
ື້ ນກ
ັ ື້ ູ່ ອາດຈະຂສິດນັນໃນການດ
ບຸ ກຄົນຜນ
າເນີນຄະດີເພືູ່ອການຄັດຄື້ານໃດໜູ່ ງ. ນັກກວດສອບ
ື້ ນໃໝູ່ ຫປ
ື ະກອບໄປດື້ວຍຊືູ່ທາງການຄື້າ
ຄວນສະແດງການຄັດຄື້ານຕູ່ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ເຮັດຊາຄື

ື ູ່ ບ
ື ລິສດ
ັ ທີູ່ມີການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວສາລັບສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້ນນອາດ
ັ ື້
ຫຊ
ື ວາມປະທັບໃຈແບບຜິດໆ ໃນການເຊືູ່ອມໂຍງຫກ
ື ູ່ ຽວຂື້ອງ
ຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນຫຄ
ື້
ທາງການຄື້າກັບຜເື້ ປັນເຈົາຂອງ
ຂອງຊືູ່ທາງການຄື້າ.48

ື້
ນັກກວດສອບຄວນພິຈາລະນາເສັນທາງທຸ
ລະກິດແລະກິດຈະກາທາງການຄື້າຕົວຈິງ
48

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(4)(ເອ) ແລະ (ບີ); ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 2(ຊີ), 4(ອີ) ແລະ (ເອັຟ), ແລະ
ເບິູ່ງຂກ

2; ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 6(3) ເອ); ກົດໝາຍ ເອັລເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 3.14 ແລະ 23.11, ຄາຕັດສິນ 753, ເອອາຣ໌ທ.ີ 37; ເອັມ
ວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 14(1)(ເອ) ; ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 63; ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ ດ ເອັສ.165.2, ລະບຽບການ, ອາຣ໌. 104;
ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(7)(ເອ) ແລະ (ບີ), ແລະ 8(8); ແລະ ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4.21, 6.3.ບີ) ແລະ 74.2.ເຄ) ,
ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 1.6, 39.3.ເຮັຊ) ແລະ 39.12.ເອ) iii).
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ູ່ ທາງການຄື້າ , ແລະປຽບທຽບພວກມັນ ກັບສິນ ຄື້າແລະ
ື້
ື ລິສ ດ
ັ ທີູ່ເປັ ນ ເຈົາຂອງຊື
ຂອງພູ່ ຄື້າ ຫ ບ
ການບລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້ໃນໃບຄາຮື້ອງທີູ່ຍືູ່ນມາພາຍຫງັ . ຖື້າຫາກລັກສະນະຂອງສິນຄື້າແລະ
ັ ສະນະດຽວກັນ, ຄື້າຍຄືກນ
ັ ຫ ື ມີຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງກັບກິດຈະກາທາງ
ການບລິການແມູ່ ນມີລກ
ື້ ູ່ ຖື
ີ ຊູ່ ທາງການຄື້
ື
ທຸລະກິດຂອງຜທ
າ, ກູ່ ຄວນມີການຄັດຄື້ານ.
ັ ຂອງສັນຍາລັກ, ມັນມັກຈະເປັ ນກລະນີທູ່ ຊື
ີ ູ່ ທາງການຄື້າແລະ
ສາລັບຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້ ຊືູ່ບ ລິສ ັດ ຈະປະກອບໄປດື້ວ ຍສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ມີລ ັກ ສະນະທົູ່ວໄປ, ມີ
ຍິູ່ງໄປກວູ່ ານັນ,

ັ ສະນະເດັູ່ນໃດໆ. ໃນກ ລະນີເ ຫູ່ ານີ
ົ ,ື້ ຊືູ່ທາງການຄື້າ ຫ ຊ
ື ູ່ ື
ລັກ ສະນະອະທິບ າຍ ຫ ື ກູ່ ບູ່ ມີລ ກ
ື້ ກູ່ ຈະໄດື້ຮບ
ື້ ນຄືກນ
ັ ນັນ
ັ ການປົກປື້ອງ ກູ່ ຕູ່ ເມືູ່ອ ຖື້າສັນຍາລັກທັງສອງຢູ່າງນັນມັ
ັ .
ບລິສດ
ີ ູ່ ທາງການຄື້າ ຫ ື ຊືູ່ບລິສດ
ັ ປະກອບໄປດື້ວຍອົງປະກອບ ໜູ່ ງ ຫ ື ຫາຍ
ໃນກລະນີທູ່ ຊື
ື້
ື້
ົ ຄວນເປັ
ອົງປະກອບທີູ່ໂດດເດັູ່ນ, ອົງປະກອບເຫູ່ ານີ
ນພືນຖານໃນການປຽບທຽບສັ
ນຍາລັກທີູ່
ຂັດ ແຍື້ງ ກັນ . ເຖິ ງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ມັນ ກູ່ ມັກ ຈະເປັ ນ ກ ລະນີທູ່ ີອົງ ປະກອບທີູ່ມີລ ັກ ສະນະ
ື້ ກູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ການຈົດທະບຽນໃຫື້ເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ສະເພາະຂອງຊືູ່ທາງການຄື້າດັູ່ງກູ່ າວນັນ
ອີກດື້ວຍ.
6.2

ຊືູ່ໜູ່ວຍງານທີູ່ບູ່ ຫວັງຜົນກາໄລ

ື້ ແລະບູ່ ຫວັງຜົນກາໄລເຊັູ່ນ: ສະມາຄົມກິລາ, ມນນິທ,ິ
ລາຍຊືູ່ຂອງໜູ່ວຍງານທີູ່ບູ່ ມີຮຸນ
ື້ ນພິສດການ
ັ ສິດພິເສດສະເພາະຕົວທີູ່ສາມາດຢັງຢື
ສະຫະກອນ, ສະໂມສອນຕູ່າງໆ ກູ່ ຍັງໄດື້ຮບ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ໄດື້.
ຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ

ເຊັູ່ນດຽວກັບ ຊືູ່ທາງການຄື້າ , ຄ າຖາມກູ່ ຽວກັບ ຄວາມເປັ ນ ໄປໄດື້ຂ ອງການພົວ ພັນ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານແລະສິນຄື້າຫກ
ື ານບລິການທີູ່ມີຢູ່ ໃນໃບຄາຮື້ອງ
ລະຫວູ່າງກິດຈະກາຂອງໜູ່ວຍງານຜຄ
ັ ການພິຈາລະນາກວດສອບຈາກທາງສານັກງານ.
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຕື້ອງໄດື້ຮບ
6.3

ຊືູ່ໂດເມນ

ື້ ນ
ື ການົດໃຫື້ເປັ ນ“ຊຸດຂອງຕົວອັກສອນແລະຕົວເລກທີູ່ຂັນກັ
ຊືູ່ໂດເມນແມູ່ ນໄດື້ຖກ
ື້ ດ […] ເຊິູ່ງກູ່ ແມູ່ ນທີູ່ຢູ່ ຂອງການເຊືູ່ອມຕູ່ ທາງເຄືອຂູ່າຍຄອມພິວເຕີຫ ື
ດື້ວຍເຄືູ່ອງ ໝາຍຈາເມັ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ູ່ ຢູ່ ນັນ”.
ື້
ື້ 49 ຊືູ່ໂດເມນນັນ,
ື້ ຕາມ
ອິນ ເຕີແ ນັດ ແລະເປັ ນ ການລະບຸ ຫ ືຊ ີ ບອກເຈົ
າຂອງຂອງທີ
ື ານວນຂອງໜື້າເວັບທີູ່ຢູ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ ື້
ປົ ກກະຕິແລື້ວ ຈະມີຫນື້າທີູ່ເພືູ່ອການົດ ເວັບໄຊທ໌ ຫຈ
ື້
ນັນ.

ຊືູ່ໂດເມນອັນໜູ່ ງ ບູ່ ແມູ່ ນວັດຖຸສະເພາະທີູ່ເປັ ນຂອງທາງຊັບສິນທາງປັນຍາ. ການຈົດ
ື້ ບູ່ ໄດື້
ື້ ູ່ ມີ
ີ ອານາດໃນການຈົດທະບຽນອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດນັນ
ທະບຽນຂອງຊືູ່ໂດເມນກັບຜທ
ັ ຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ກູ່ ໃຫື້ເກີດສິດພິເສດສະເພາະຄືກບ

ື້
ີ ູ່ ໂດເມນໄດື້ຖກ
ື ສື້າງຂືນໂດຍການໃສ
ູ່
ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ມັນກູ່ ມັກຈະເປັນກລະນີທູ່ ຊື
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ບັນດາອົງປະກອບທີເປັ ນນູ່ າສົນໃຈ, ລວມທັງຊືທາງການຄື້າຫເື ຄືອງໝາຍການຄື້າທີຂນກັບຜ ື້
ີ ຈດ
ົ ທະບຽນຊືູ່ໂດເມນແລື້ວ. ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ການຈົດທະບຽນໃດກູ່ ແລື້ວແຕູ່ ທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ
ໃຊື້ທູ່ ໄດື້
ູ່ ມີເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຫຊ
ື້ ກູ່
ື ານນາໃຊື້ຊູ່ ໂດເມນທີ
ື
ື ູ່ ທາງການຄື້
ື
ອະນຸຍາດຫກ
າຂອງບຸ ກຄົນອືູ່ນນັນ
ື້ 50
ື ູ່ ທາງການຄື້
ື
ສາມາດຖືວູ່າເປັນການລະເມີດເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຫຊ
ານັນ

ຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ຈະຈົດ ທະບຽນ, ໃຫື້ເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ , ຊືູ່ໂດເມນເຊິູ່ງ
ື້ ກູ່ ສາມາດເຮັດ ໃຫື້
ື ູ່ ທາງການຄື້
ື
ປະກອບໄປດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍ ຫຊ
າທີູ່ເປັ ນຂອງບຸ ກຄົນອືູ່ນນັນ
ື້
ື ູ່ ທາງ
ື
ເກີດການຄັດຄື້ານຂນມາໄດື້
ໂດຍອີງໃສູ່ສິດພິເສດທີູ່ໄດື້ກູ່າວມາກູ່ ອນໃນເຄືູ່ອງໝາຍຫຊ
ື້
ການຄື້ານັນ.

ູ່ ມີຄວາມໂດດເດັູ່ນໄດື້ຖກ
ື້ ຖື້າຫາກມີຊູ່ ໂດເມນທີ
ື
ື ນາໄປໃຊື້ໃນການຄື້າ
ຍິູ່ງໄປກວູ່ານັນ,
ູ່
ູ່
ື າງອິນເຕີເນັດດື້ວຍວິທກ
ີ ານທີມັນຈະກາຍເປັ ນທີຮຈ
ື້ ກ
ັ ດີພາຍໃນອານາເຂດຂອງປະເທດ,
ຫທ
ັ າວອາດຈະກູ່ ໃຫື້ເກີດມີສດ
ິ ຂອງຜໃື້ ຊື້ກູ່ອນໜື້ານີ ື້ ທີູ່ຄື້າຍຄືກນ
ັ ກັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ການນາໃຊື້ດູ່ ງກູ່
ື້
ື້ ບຂກ
ື້ ານົດທາງກົດໝາຍຂອງປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ.
ົ ະບຽນ. ສິູ່ງນີຈະຂ
ບູ່ ໄດື້ຈທ
ນກັ
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ເບິູ່ງ http://www.thefreedictionary.com/domain+name.

ັ ດັູ່ງກູ່ າວ, ເຊິູ່ງມັກຈະຖືກກູ່ າວເຖິງວູ່ າເປັນ "ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດເພືູ່ອລັກເອົາຊືູ່ໂດເມນທີູ່ມີຊູ່ ສຽງໄປຂູ່
ື
ການປະຕິບດ
າຍເອົາ
ື້ ໃນບັນຫາເຫູ່ ານີ
ື້
ື້ ດແຍູ່ ງທີູ່ມີຈານວນເພີູ່ມຫລາຍຂນ.
ົ ື້ ສູ່ ວນຫາຍແລື້ວ ແມູ່ ນໄດື້
ກາໄລ", ທີູ່ເປັນຫົວຂໃນການດ
າເນີນການແກື້ໄຂຂຂັ
ຮັບການຈັດການໃນຂອບເຂດຂອງຫື້ອງການທີູ່ເປັນສນການໄກູ່ ເກູ່ ຍຂອງ
ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ
ໂດຍໄດື້ນາໃຊື້
50

ື້ າ ນະໂຍບາຍ
ື້ ດແຍູ່ ງທີູ່ເປັນແບບດຽວກັນຕາມທີູ່ໄດື້ຕກ
ົ ລັງກັນໃນເວທີສາກົນ ທີູ່ເອີນວູ່
ນະໂຍບາຍການແກື້ໄຂຕູ່ າງໆເພືູ່ອລະງ ັບຂຂັ
ູ່
ູ່
ື້
ແກື້ໄຂຂຂັດແຍູ່ ງລະຫວູ່ າງປະເທດ (UDRP). ເບິງທີ: https://www.wipo.int/amc/en/domains/.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ີ ດ ດັູ່ງກູ່ າວໄດື້ຖືກສື້າ ງຂ ນແລື້
ໃນກ ລະນີທູ່ ສິ
ວ , ພວກເຂົາ ກູ່ ອາດສາມາດທີູ່ຈະເປັ ນ
ື້
ພືນຖານໃຫື້
ແກູ່ ການຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ອາດຈະເຮັດໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ
ື້
ັ ຊືູ່ໂດເມນທີູ່ໄດື້ຈດ
ົ ທະບຽນດັູ່ງ ທີູ່ໄດື້ຖກ
ື ນາໄປໃຊື້ໂດຍຜເື້ ປັນເຈົາຂອງໃນທາງການຄື້
ໃຫື້ກບ
າ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ສິດຊັບສິນທາງປັນຍາອືູ່ນໆທີູ່ມີມາກູ່ ອນ

7.

ັ ພາຍໃຕື້ສດ
ິ
ເຄືູ່ອງໝາຍອັນໜູ່ ງ ອາດຈະຂັດແຍູ່ ງກັບສິດພິເສດສະເພາະຕົວທີູ່ໄດື້ຮບ
ົ ໝາຍຂອງແບບ
ຊັບສິນທາງປັ ນຍາອືູ່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ ກູ່ ແມູ່ ນສິດທີູ່ໄດື້ມາພາຍໃຕື້ກດ
ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ລິຂະສິດທີູ່ປົ ກປື້ອງຜົນງານບາງຢູ່າງທີູ່ສາມາດນາໃຊື້ໄ ປເປັ ນ ເຄືູ່ອງໝາຍ
ການຄື້າໄດື້ 51
7.1

ແບບອຸ ດສາຫະກາ

ິ ຮ
ື ບແບບສອງມິຕຂ
ິ ອງຜະລິດຕະພັນໄດື້ຮບ
ັ ການຈົດ ທະບຽນ
ຖື້າ ຮ ບຊົງ ສາມມິຕ ຫ
ູ່
ື້
ັ ຄຸ ມ
ື້ ຄອງເປັ ນແບບທີບູ່ ໄດື້ຂນທະບຽນພາຍໃຕື້ກດ
ົ
ເປັ ນການອອກແບບອຸ ດສາຫະກາ ຫໄື ດື້ຮບ

ື ບແບບດັູ່ງກູ່ າວກູ່ ຈະບູ່ ສາມາດໃຊື້ໄດື້ໃນທາງການຄື້າໂດຍບູ່ ໄດື້
ໝາຍທີູ່ບັງຄັບໃຊື້, ຮບຮູ່າງຫຮ
ື້ ຮບຮູ່າງຫຮ
ື້
ູ່
ື້ ສ
ື ດ
ິ ໃນການອອກແບບ. ເພາະສະນັນ,
ື ບແບບນັນອາດຈະບ
ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜຖ
ັ ໃຫື້ຈດ
ົ ທະບຽນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍິູ່ງແມູ່ ນເຄືູ່ອງໝາຍສາມມິຕຫ
ິ ເື ຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັນຮບ
ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຫຄ
ື ວາມເຫັນດີຈາກຜຖ
ື້ ສ
ື ດ
ິ ແຕູ່ພຽງຜດ
ື້ ຽວໃນການ
ຮູ່າງແບບສອງມິຕ ິ ໂດຍບູ່ ໄດື້ຮບ
ອອກແບບ. ຖື້າຫາກການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍສາມມິຕ ິ ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍແບບເປັ ນຮບຮູ່າງ
ັ ອະນຸຍາດໃຫື້ດາເນີນການຕູ່ ໄປ ເຖິງແມູ່ ນວູ່າ ຈະມີການອອກແບບອຸ ດສາຫະກາ
ສອງມິຕໄິ ດື້ຮບ

ື້ ູ່ ກູ່ ຕາມ, ການຈົດທະບຽນນັນ
ື້ ກູ່ ຈະເປັ ນການແຊກແຊງການໃຊື້ປະໂຫຍດຕາມ
ກູ່ ອນໜື້ານີຢ
ປົກກະຕິຂອງສິດທິພເິ ສດສະເພາະຕົວໃນການອອກແບບອຸ ດສາຫະກາ.
ອີ ງ ຕ າ ມ ຂ ອບ ເ ຂ ດສິ ດ ທິ ພ ິ ເ ສດ ສະ ເ ພ າ ະທີູ່ ລ ະບຸ ໄວື້ໃ ນກົ ດ ໝ າ ຍ ຂອ ງ ແບບ
ື້
ົ ນອາດຈະຂະຫຍາຍໄປສ
ູ່ ຜະລິດຕະພັນປະເພດໃດໜູ່ ງກູ່ ໄດື້ ທີູ່ມີການ
ອຸ ດສາຫະກາ, ສິດເຫູ່ ານັ

ື າດຈະຖືກຈາກັດສະເພາະໃນໝວດຫມູ່ ຂອງສິນຄື້າທີູ່ມີ
ຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ຫອ
ື້
ການອອກແບບເທົູ່ານັນ.
ເຖິງ ແມູ່ ນວູ່ າກົດ ໝາຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຈະບູ່ ໄດື້ກູ່າວເຖິງສິດໃນການອອກແບບ
ື້ ູ່ າງຈະແຈ ື້ງເພືູ່ອເປັ ນພືນຖານໃນການປະຕິ
ື້
ກູ່ ອນໜື້ານີຢ
ເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການ
51

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ, ເອັສ. 8(4)(ບີ); ເຄເຮັຊເອອາຣ໌ທ.ີ 14(ອີ); ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4; ເອັລເອ ໄອພີເອັລ
ເບິູ່ງຂກ

ເອອາຣ໌ທ.ີ 23.3; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 14(1)(ເອ) ; ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 14.ຊີ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ ເອັສ. 4.1.d;

ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(7)(ບີ); ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(9); and ວີເອັນ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 74.2.ເອັນ), ຫນັງສືວຽນ
01/2007 ເອັສ. 39.4.ອີ) ແລະ 39.12.ເອ) (v).
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ານົດຂອງກົດ
ຄື້າ, ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດດັູ່ງກູ່ າວ ກູ່ ຈະເປັ ນຜົນສະທື້ອນໂດຍກົງຈາກຂກ
ໝາຍແບບອຸ ດສາຫະກາເອງ.
ື້ ການຄັດຄື້ານທີູ່ມີຕູ່ ການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ື້ ຈືູ່ງສາມາດຍືູ່ນໄດື້
ສະນັນ,
ື້
ີ ບ
ບົນພືນຖານຂອງສິ
ດໃນແບບອຸ ດສາຫະກາກູ່ ອນຫນື້ານີ,ື້ ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍິູ່ງໃນກລະນີທູ່ ຮ
ູ່
ູ່
ັ ສະນະຄືກນ
ັ ຫບ
ື ສາມາດຈາແນກໄດື້ຈາກແບບອຸ ດສາຫະກາທີູ່
ຮູ່າງຂອງເຄືອງໝາຍການຄື້າມີລກ
ັ ປົກປື້ອງ.
ໄດື້ຮບ
7.2

ັ ການປົກປື້ອງໂດຍລິຂະສິດ
ຜົນງານທີູ່ໄດື້ຮບ

ື້
ລິຂະສິດຂອງຜົນງານອາດຈະເປັ ນ ພືນຖານສ
າລັບ ການຄັດຄື້າ ນຕູ່ ການຈົດທະບຽນ
ື້
ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍໃດໜູ່ ງ. ສິູ່ງນີອາດຈະເປັ
ນກລະນີ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ ກູ່ ແມູ່ ນໃນເວລາທີູ່ມີ
ົ ງານ ຫ ື ຊືູ່ຜົນງານໃນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າໂດຍບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຢູ່າງສົມເຫດສົມ
ການໃຊື້ຜນ
ຜົນ.
7.2.1 ຜົນງານທີູ່ລວມຢູ່ ໃນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ິ ນ
ັ ື້ ກູ່ ສາມາດເປັ ນແລະມັກ
ຜົນງານທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງ ແລະຮບພາບແບບສາມມິຕນ
ຈະຖືກນາໃຊື້ໄປເປັນເຄືູ່ອງໝາຍ ການຄື້າຫໄື ປເປັນສູ່ວນໜູ່ ງຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ.
ື້ ອາດ
ິ ອງເຄືູ່ອງໝາຍນັນ
ອົງປະກອບທີູ່ເປັ ນຮບເປັ ນຮູ່າງ ແລະເປັ ນຮບພາບສາມມິຕຂ
ັ ມອບໝາຍ ຫນ
ື າໄປໃຊື້ໃນການສື້າງໂລໂກ, ປື້າຍ
ຈະປະກອບໄປດື້ວຍຜົນງານສິລະປະທີູ່ໄດື້ຮບ

ື ບບປະສົມອືູ່ນໆ. ການນາໃຊື້ຜນ
ົ ງານສິລະ
ຊືູ່, ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າອືູ່ນໆທີູ່ເປັນຮບເປັນຮູ່າງຫແ
ື້ ມັນຕື້ອງໄດື້ຮບ
ົ ນ
ັ ການປົ ກປື້ອງຕາມລິຂະສິດແລະການນາເອົາໄປໃຊື້ ກູ່ ຕື້ອງໃຫື້ໄດື້
ປະເຫູ່ ານັ
ື ານອະນຸຍາດ.
ຮັບການການມອບໝາຍ ຫກ
ື້ ູ່ ວ
ີ ູ່ າຈ ື້າງໃຫື້ສາື້ ງຜົນງານດື້ານສິລະປະດັູ່ງກູ່ າວ ທີູ່ໃຊື້ເພືູ່ອສື້າງ
ໂດຍປົ ກກະຕິແລື້ວ, ຜທ
ື້
ື ບບປະສົມ ຈະເປັ ນ ເຈົາຂອງສິ
ໂລໂກໃໝູ່, ເຄືູ່ອງໝາຍແບບເປັ ນ ຮ ບເປັ ນ ຮູ່ າງຫ ແ
ດ ໃນທາງ

ື້ ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ໃນກລະນີທູ່ ມັ
ື້
ີ ນບູ່ ແມູ່ ນແນວນັນ
ເສດຖະກິດຕູ່ ຜົນງານດື້ານສິລະປະນັນ.
ື ນ
ົ ງານທີູ່ມີຢູ່ ແລື້ວ ໄດື້ຖກ
ື ນາເອົາມາໂດຍພູ່ ຄື້າແລະເອົາໄປໃຊື້ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍໂດຍບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ
ຫຜ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
ອະນຸຍາດ, ເຈົາຂອງລິ
ຂະສິດກູ່ ອາດຈະມີການດາເນີນການໃດໜູ່ ງກັບເຫດການນີ.ື້
ື້
ການຄັດຄື້ານອາດຈະຖືກຍືູ່ນໂດຍເຈົາຂອງລິ
ຂະສິດຂອງຜົນງານໃດໜູ່ ງ, ຕູ່ ກັບການ
ຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ປະກອບໄປດື້ວຍມຜົນງານເຊິູ່ງຢູ່ ພາຍໃຕື້ການປົ ກປື້ອງ ໂດຍບູ່
ັ ອະນຸຍາດຢູ່າງຖືກຕື້ອງ.
ໄດື້ຮບ
ື ານບລິການທີູ່
ການຄັດຄື້ານດັູ່ງກູ່ າວຈະດາເນີນການຕູ່ ໄປໂດຍບູ່ ຄານງເຖິງສິນຄື້າຫກ
ື້
ິ ໃນການຄວບ
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍັງເປັນທີູ່ໂຕື້ຖຽງຈະຖືກນາໄປໃຊື້, ເພາະວູ່າເຈົາຂອງລິ
ຂະສິດມີສດ
ື ານນາໃຊື້ໄປໃນທາງດື້າ ນ
ຄຸ ມການການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງດື້ານເສດຖະກິດຫ ກ
ູ່
ູ່
ູ່
ື້
ື້
ື້ ູ່ ໄດື້ການົດໄວື້ໃນກົດ
ື ການົດໂດຍຂຈາກັດແລະຂຍົກເວັນທີ
ການຄື້າໃນວຽກໃດໜງ ທີບໄດື້ຖກ
ໝາຍລິຂະສິດ.
ີ ຄ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານພິສດວູ່າລິຂະສິດຂອງພວກເຂົາໃນຜົນງານທີູ່ໄດື້ນາໄປໃຊື້ໃນ
ໃນກລະນີທູ່ ຜ
ື້ ອ
ື້ ງຂຕື້ອງພິສດການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ. ຖື້າຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂບູ່
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ ຂຈົດທະບຽນ, ຜຮ
ື້
ສົູ່ງເຫດຜົນທີູ່ຫນັກແຫນື້ນແລະພຽງພ, ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນນັນ.
7.2.2 ຊືູ່ຜົນງານ
ຊືູ່ຜົນງານເຊັູ່ນວູ່າ: ປື ື້ມ, ຮບເງ ົາ, ເພັງ, ວີດໂີ ອເກມແລະຊອບແວຣ໌ເປັ ນສິູ່ງສາຄັນຕູ່
ື້ ພວກເຂົາສາມາດຖືໄດື້ວູ່າ ເປັນສູ່ວນປະກອບສາຄັນຂອງຜົນງານໃນຂອບເຂດ
ົ ນ.
ຜົນງານເຫູ່ ານັ
ັ ທີູ່ຈະເປັ ນການສື້າ ງ
ທີູ່ໄດື້ການົດໄວື້ແລະເປັ ນຕົວແທນໃຫື້ແກູ່ ຜົນງານແລະໃນພາກປະຕິບດ
ື້ ພາຍໃຕື້ກດ
ື
ົ
ເງູ່ ອນໄຂໃຫື້
ແກູ່ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງດື້ານການຄື້າ. ນອກຈາກນັນ,
ັ ການປົກປື້ອງເຊັູ່ນດຽວກັນກັບຜົນງານ,
ໝາຍລິຂະສິດຫາຍສະບັບ, ຊືູ່ຂອງຜົນງານກູ່ ຍັງໄດື້ຮບ
ື້
ຖື້າຫາກເປັນໄປ ຕາມມາດຕະຖານຂອງຄວາມເປັນຕົນສະບັ
ບເດີມທີູ່ໄດື້ການົດໄວື້.

ື້
ຊືູ່ຜົນ ງານອາດຈະກາຍເປັ ນ ພືນຖານຂອງຍຸ
ດ ທະສາດການຕະຫາດແບບຂະຫຍາຍ
ື້ ກລົງການອອກໃບອະນຸຍາດ. ຊືູ່ຜົນງານອາດຈະກາຍເປັນ
ທີູ່ລວມທັງການຂາຍສິນຄື້າແລະຂຕົ
ົ ງານໃນຕະຫລາດໃນເມືູ່ອມັນໄດື້ກາຍໄປເປັ ນສິນຄື້າໃນທາງການ
ເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ນາສະເຫນີຜນ
ຄື້າ. ສິນຄື້າດັູ່ງກູ່ າວປະກອບໄປດື້ວຍ, ໂດຍສະເພາະຢູ່າງຍິູ່ງ, ການສະໜັບສະໜນ ທາງດື້ານກາ
ື້ ດີວດ
ິ ະສິດເຊັູ່ນ: ປືມ,
ີ ,ີ ແລະຜໃື້ ຫື້ບລິການອືູ່ນໆ (ແທູ່ ງເມ
ຍະພາບໃດໆ ສາລັບຜົນງານທີູ່ມີລຂ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ນ, ແຜູ່ ນມິນ ດ
ື້ ກພິມ ສ າລັບ ຈັກພິມ ແລະອືູ່ນໆ) ທີູ່ມີຜ ົນ ງານ
ັ ທ ກຂ ມ
ິ ສ
ິ ກ໌, ກັບ ນ າມ
ໂມຣີ ບ ນ
ື້ ຈຕ
ິ ອນ, ເພັງ. ງານພາບແລະສຽງ ເກມວີດໂີ ອແລະຊອບແວຣ໌.
ເຊັູ່ນ: ປືມດິ
ື ນງານແລະຈະຕື້ອງໃຊື້
ຖື້າຫາກມີການໃຊື້ການຈົດທະບຽນສາລັບເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ຜົ
ື້ ອນ ຫ ື ຂັດຂວາງການສະແຫວງຫາ
ື ານບລິການທີູ່ອາດຈະໄປຊາຊື້
ເຄືູ່ອງ ໝາຍສາລັບສິນຄື້າຫກ
ຜົນປະໂຫຍດຕາມປັກກະຕິຫໃື ນຊູ່ວງຕູ່ ເວລາການນາໃຊື້, ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນຜົນງານທາງດື້ານ
ື້
ວັນນະຄະດີ, ດື້ານສຽງແລະພາບ ຫ ື ດື້ານດົນຕີ. ເຈົາຂອງລິ
ຂະສິດຂອງຜົນງານດັູ່ງກູ່ າວສາມາດ
ຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນໄດື້.52
ື້
ນັກ ກວດສອບ ຄວນກວດສອບໃນຂອບເຂດທີູ່ຊືູ່ຜົນ ງານເປັ ນ ຕົນສະບັ
ບ ແລະມີ
ູ່
ູ່
ື ານບລິການທີມີເຄືອງໝາຍ. ໃນກລະນີ
ຄວາມໂດດເດັູ່ນແລະລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນຫກ
ື້
ື້
ທີູ່ ຊືູ່ຜົ ນ ງານນັນປະກອບໄປດື້
ວ ຍ ຄ າສັບ ທ າມະດາ ຫ ືຄ າສັບ ທີູ່ ບູ່ ແມູ່ ນຕົນສະບັ
ບ ຫ ືອ ົງ
ື້ ງໃຈຂອງຜບ
ື ູ່ ໄດື້ເຂົາເຖິ
ື້ ລິໂພກທີູ່ມີຕູ່ ຜົນງານຂອງຜຂ
ື້ ຽນ, ເຄືູ່ອງໝາຍຈະບູ່
ປະກອບອືູ່ນໆຫບ

ແຊກແຊງການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທີູ່ມີຕູ່ ຜົນງານທີູ່ເປັ ນໄປຕາມທາມະດາ. ໃນກລະນີ
ົ ,ື້ ຜຄ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານອາດຈະຖືກປະຕິເສດແລະ ເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ໄດື້ຈດ
ົ ທະບຽນ.
ເຫູ່ ານີ
ຕົວຢູ່າງດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ເປັ ນເລືູ່ອງທີູ່ກູ່ ຽວກັບສາຍເຫດທີູ່ໃຊື້ສາລັບການປະຕິເສດ ແມູ່ ນໄດື້
ັ ກລະນີຂອງຊືູ່ຜົນງານ "007" ຂອງນະວະນິຍາຍນັກສືບທີູ່ຂຽນໂດຍທູ່ ານ ຢານ
ສະເໜີໃຫື້ກບ
ື້ ນເຄືູ່ອງໝາຍການ
ເຟລມມິງ (Ian Flemming). ອຸ ປະກອນທີູ່ເປັ ນຮບ 007 ຂື້າງລຸູ່ ມນີແມູ່
ິ ປິ ນ ໂດຍ DANJAQ, LLC ທີູ່ໃຊື້ສ າລັບ ອຸ ປະກອນແລະເຄືູ່ອງມືທ າງ
ຄື້າ ໃນປະເທດຟີ ລ ບ
ວິທະຍາສາດທາງທະເລ, ການສາຫວດແລະໄຟຟື້າ (ຫມວດ 9) ແລະ ສາລັບການບລິການທາງ
ດື້ານການສກສາແລະການບັນເທີງ (ຫມວດ 41).

ື້ ນທີູ່ໄດື້ຈດ
ັ ໄວື້ໃຫື້ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບ
ິ ປິນ]
[ຂມ

ື້
ື້ ູ່ ໄດື້ຖກ
ື ຄັດຄື້ານໂດຍນັກກວດສອບ, ໂດຍໄດື້
ການຍືູ່ນຂຈົດທະບຽນນີ ື້ ໃນເບືອງຕົ
ນກ
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ື້ ,ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງຕືູ່ມໄດື້ທູ່ ີ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ ພາກ ບີ , ຫມວດ 4, ບົດ 3, ຂ ື້ 3.
ກູ່ ຽວກັບຫົວຂນີ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ອື້າງເຫດຜົນວູ່າ ມີການແນະນາຕູ່າງໆທີູ່ບູ່ ເປັນຄວາມຈິງເພືູ່ອໃຫື້ໄປຕິດຕູ່ ກັບທູ່ ານ ຢານ ເຟລມ
ື້ ເຈມສ໌ ບອນດ໌ (James Bond) 007 ທີູ່ໄດື້ຮບ
ື້ ຽນນິຍາຍແລະຮບເງ ົາເລືອງ
ັ
ມິງ, ທີູ່ເປັ ນຜຂ
ການປົກປື້ອງທາງດື້ານລິຂະສິດ.
ັ ຖືຫຸນ
ື້ ທີູ່ຮັບຜິດຊອບ
ມັນແມູ່ ນບລິສດ
ື້
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແລະລິຂະສິດຂອງທຸກໆຕົວລະຄອນແລະເນືອໃນທັ
ງຫມົດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນໄດື້ຮບ
ັ
ຜົນງານ ເຈມສ໌ ບອນດ໌ 007 ຂອງ ທູ່ ານ ຢານ ເຟລມມິງ, ການຈົດທະບຽນນັນ
DANJAQ

ັ ຖານວູ່າ
ໄດື້ໃຫື້ການສະແດງຫກ

ອະນຸຍາດໃຫື້ດາເນີນການຕູ່ ໄປ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ, ຖື້າຫາກ DANJAQ ບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບ
ຜົນງານຂອງ ເຈມສ໌ ບອນດ໌ ຫ ື ທູ່ ານ ຢານ ເຟລມມິງ, ການຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນກູ່ ຈະຖືກ
ເກັບຮັກສາໄວື້.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ຂອງບຸ ກຄົນ
ຊືູ່, ເອກະລັກ ແລະ ຄວາມຄື້າຍຄືກນ

8.

ື້ ນ ທີູ່ ຮ ຈ
ື້ ັກ ກັນ ດີ ໃ ນກຸູ່ ມ
ບຸ ກຄົນ , ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ງຖື້າ ຫາກບຸ ກຄົນ ເຫູ່ ົານີເປັ
ື ານເມືອງ,
ສາທາລະນະ ສາລັບກິດຈະກາຂອງພວກເຂົາໃນໂລກກິລາ, ສິລະປະ, ທຸ ລະກິດຫກ
ິ ສູ່ວນຕົວໃນການຄຸ ມ
ື້ ຄອງການຈັດສັນແລະການນາໃຊື້ຊູ່ ແຝງໃນເຊີ
ື
ມີສດ
ງການຄື້າ. ຮບບຸ ກຄົນ
ື້
ື ານເປັນຕົວແທນອືູ່ນໆຂອງບຸ ກຄົນຫເື ອກະລັກຂອງເຂົາເຈົາ.
, ຮບທີູ່ຄື້າຍຄື, ຫກ

ື້
ື້ ານົດທີູ່ມີໃນກົດໝາຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, ກົດໝາຍ
ັ ມາຈາກຂກ
ສິດນີອາດຈະໄດື້
ຮບ
ົ ໝາຍພິເ ສດທີູ່ຄຸ ມ
ື້ ຄອງພາບພົດ ຂອງ
ແພູ່ ງ, ກົດ ໝາຍວູ່ າດື້ວ ຍຄວາມເປັ ນ ສູ່ ວນຕົວ , ຫ ືກ ດ
ື ງົ ການລັດ ຖະບານໃນປະເທດ ຫ ື ສາກົນ , ບຸ ກຄົນ ສ າຄັນ ຫ ບ
ື ຸ ກຄົນ ອືູ່ນໆໃນ
ຫນູ່ ວຍງານຫອ

ຕ າແໜູ່ ງລະດັບ ສ ງ. ເຖິງ ຢູ່ າງໃດກູ່ ຕາມ, ອາດຈະໃຊື້ເ ຫດຜົນ ດຽວກັນ ນີ ື້ ໂດຍບູ່ ຄ ານ ງເຖິງ
ື້ ນສູ່ ວນຕົວ ຖື້າ ການນ າໃຊື້ດູ່ ງກູ່
ັ າວໂດຍທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮ ັບ
ສະຖານະຂອງບຸ ກຄົນ ທີູ່ຖືກ ນ າໃຊື້ຂ ມ

ື້ ູ່ າ ມີການເຊືູ່ອມໂຍງ, ການເຊືູ່ອມຕູ່ , ຄວາມ
ອະນຸຍາດແລະການນາໃຊື້ຈະສື້າງຄວາມຮັບ ຮວ
ື້ ແລະ ຜໃື້ ຊື້ທູ່ ບ
ີ ູ່ ໄດື້ຮບ
ັ
ສາພັນ, ການສະໜັບສະໜນ ຫ ື ຄວາມສາພັນອືູ່ນໆລະຫວູ່າງບຸ ກຄົນນັນ
ອະນຸຍາດ
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ໃບຄ າຮື້ອ ງເພືູ່ອການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ມີຊູ່ ,ື ຊືູ່ແຝງ, ຮ ບບຸ ກຄົນ , ຮ ບທີູ່
ື ບແບບທີູ່ສະແດງການເປັ ນຕົວແທນອືູ່ນໆ ທີູ່ພຽງພເພືູ່ອທີູ່ຈະໃຊື້ໃນ ການການົດ
ຄື້າຍຄື ຫຮ
ື້ ໄດື້ຢູ່າງຈະແຈງື້ ນັນ
ື້ ອາດຈະຖືກຄັດຄື້ານຈາກຜທ
ື ຸ ກຄົນທີູ່ມີກຽດນັນ
ື້ ູ່ ມີ
ີ ສູ່ວນໄດື້
ບຸ ກຄົນຫບ
ື້ າທີູ່ກວດສອບກູ່ ອາດຈະຄັດຄື້ານຕາມໜື້າທີູ່. ຖື້າຫາກຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂບູ່ ໄດື້ຮບ
ັ
ສູ່ວນເສັຍ ແລະ ເຈົາໜື້
ື້ ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝ
ການຢັ ື້ງຢື ນສິດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍໃຫື້ເປັ ນທີູ່ຈະແຈງື້ ນັນ
າຍຂອງພວກເຂົາກູ່ ຄວນຖືກປະຕິເສດ.

ນັກກວດສອບກູ່ ຄວນກວດສອບເບິູ່ງວູ່ າ, ໂດຍສະເພາະແລື້ວ, ຖື້າ ຫາກສັນ ຍາລັກ
ສາມາດລະບຸ ບຸກຄົນທີູ່ບູ່ ໄດື້ໃຫື້ຄວາມຍິນຍອມໃນການຈົດທະບຽນ ໄດື້ຢູ່າງມີປະສິດຕິພາບ.

53

ື້ ານົດໃນ ບີເອັນ ທີເອັມອາຣ໌, ອາຣ໌. 12(1); ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 14(ອີ); ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(2).
ເບິູ່ງຂກ

ເອ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 23.7 ແລະ 8, ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 42.4; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 16, ຄູ່ ມື ທີເອັມ
ຂ ື້ 5.40 ຫາ 5.43; ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 14.ບີ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ ເອັສ. 123.1(ຊີ), ລະບຽບການ ອາຣ໌. 102.ຊີ), ຄູ່ ມື
ທີເອັມ ພາກ IX ຂ ື້ 6; ເອັສຈີ ທີເອັມອາຣ໌ ອາຣ໌. ແລະ 73.3 ຫນັງສືວຽນ 01/2007 ເອັສ. 39.4.ຈີ) ແລະ 39.12.ເອ) (iv).
ົ ພາກ ຊີ, ຫມວດ 4, ຂ ື້ 4.3.1.
ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງຕືູ່ມໄດື້ທູ່ ີ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື ດທະບຽນປະກອບໄປດື້ວຍຊືູ່ທີູ່ບູ່ ກົງກັບຊືູ່ຂອງຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂ
ຖື້າຫາກສັນຍາລັກທີູ່ໄດື້ຍູ່ ນຈົ
ື້ ນັກກວດສອບອາດຈະຮຽກຮື້ອງໃຫື້ຜຮ
ື້ ອ
ື້ ງຂສົູ່ງຫກ
ັ ຖານການຍິນຍອມຈາກຜ ທ
ື້ ູ່ ມີ
ີ ຊູ່ ຫ
ື ື
ນັນ,
ື້ ໃນກລະນີນ ,ີ ື້ ນັກກວດສອບ
ື້ າງໜື້າທີູ່ເປັ ນຕົວແທນທາງກົດໝາຍຂອງບຸ ກຄົນນັນ.
ຈາກຜ ຕ
ື້ ານົດຢູ່າງເປັນທາງການນັນ.
ື້
ັ ຕາມຂກ
ຄວນກວດເບິູ່ງການປະຕິບດ

ື ານຕູ່ ຕື້ານນີ ື້ ຈະບູ່ ມີຜນ
ົ ບັງຄັບໃຊື້ຖາື້ ຫາກເຄືູ່ອງໝາຍ
ເຫດຜົນສາລັບການຄັດຄື້ານຫກ
ົ ຕົນຫຊ
ື ູ່ ທີ
ື ູ່ ໄດື້ສມ
ົ ມຸ ດເອົາ, ຫບ
ື ູ່ ພຽງພທີູ່ຈະລະບຸ ຕວ
ົ ບຸ ກຄົນໃດໜູ່ ງ ຫຖ
ື າື້
ນີ ື້ ອື້າງເຖິງຊືູ່ທີູ່ບູ່ ມີຕວ
ື້
ືເ ລືູ່ອງທີູ່ບູ່
ເຄືູ່ອງໝາຍສະແດງເຖິງ ຕົວ ລະຄອນຫ ືຮ ບພາບຄົນ ທີູ່ເປັ ນ ແບບສົມ ມຸ ດ ຂືນມາຫ

ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບບຸ ກຄົນໃດໜູ່ ງ ຖື້າຫາກຊືູ່ເປັ ນເລືູ່ອງທີູ່ໄດື້ມາແບບຈິນຕະນາການເອົາ, ນັກກວດ
ື ແຈງໃນໃບຄ
ີ ື້
ສອບອາດຈະຕື້ອງການໃຫື້ລະບຸ ຫຊ
າຮື້ອງ (ໃຫື້ເບິູ່ງຂ ື້ 2.4 ໃນພາກທີ 1 ຂອງຄູ່ ມື
ື້
ສະບັບນີ).

ື ູ່ ເຕັ
ື ມ) ຂອງ
ຖື້າຫາກເຄືູ່ອງໝາຍປະກອບໄປດື້ວຍ ຊືູ່ຂອງບຸ ກຄົນ (ຊືູ່, ນາມສະກຸ ນຫຊ
ບຸ ກຄົນ, ສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວກູ່ ຄວນຖືວູ່າເປັນສິູ່ງທີູ່ມີເອກະລັກດື້ວຍຕົວມັນເອງໂດຍບູ່ ຄານງເຖິງ
ື້
ລັກ ສະນະທົູ່ວໄປຂອງການປະກົດຕົວຂນຂອງມັ
ນໃນປະເທດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ວິທ ີ
ື້ ຈະມີຜນ
ົ ເຫນືອກວູ່າໃນສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂອງກັບຜະລິດຕະພັນ
ການແບບ ມາກູ່ ອນໄດື້ກູ່ອນນັນ,
ື້ າຫາກເປັນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ.
ື ານບລິການທີູ່ລະບຸ ໄວື້, ຫຫ
ື າຍກວູ່ານັນຖື້
ື
ຫກ

ການຄັດຄື້ານທີູ່ອີງໃສູ່ສິດທີູ່ມີມາກູ່ ອນ ຕູ່ ເຄືູ່ອງໝາຍ ຫ ື ຊືູ່ການຄື້າທີູ່ ປະກອບມີຊູ່ ື ທີູ່
ັ ທີູ່ຈະກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ ຕື້ອງຖືກຕັດສິນ ຕາມມາດຕະຖານທີູ່ການົດ
ຄກັນ ຫ ື ຄື້າຍຄືກນ
ໄວື້ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ອາດຈະກູ່ ໃຫື້ເກີດຄວາມສັບສົນ.
ື້ ບູ່ ຄວນໃຫື້ຍດຖື ຖື້າຫາກບູ່ ມີເຫດຜົນທີູ່
ື ູ່ ວນຕົວຂອງຝູ່າຍກົງກັນຂື້າມນັນ
ການໃຊື້ຊູ່ ສ
ື້ ລິໂພກທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຈະເຊືູ່ອມໂຍງກັບຝູ່າຍກົງກັນຂື້າມໃນລະຫວູ່າງການຄື້າ. ຍົກ
ຈະຖືວູ່າ ຜບ
ຕົວຢູ່າງ, ໃບຄາຮື້ອງເພືູ່ອການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ“ FORD” ສາລັບຍານພາຫະນະທີູ່ມີ
ື້ ກູ່ ບູ່ ສາມາດຄັດຄື້ານກັບ ທູ່ ານ ອານລ໌ເບິດ ຕ໌ ເຈ ຝອຣ໌ດ (Albert J. Ford)
ເຄືູ່ອງຈັກນັນ
ື້ ໄດື້ສາເລັດ ກູ່ ເພາະວູ່າຊືູ່ຂອງບຸ ກຄົນນັນມີ
ື້ ຄາວູ່າ 'Ford' ຢູ່ ແລື້ວ,
ັ ນິຖານວູ່າແນວນັນ]
[ໃຫື້ສນ

ື້
ື້ ນຜທ
ູ່ ວູ່າບຸ ກຄົນນັນເປັ
ື້ ູ່ ມີ
ີ ຄວາມຫື້າວຫັນແລະເປັນທີູ່ຮຈ
ື້ ກ
ັ ກັນດີຢູ່າງກວື້າງຂວາງໃນ
ເວັນເສຍແຕ
ູ່
ວົງການທຸລະກິດລົດຍົນແລະມີຄວາມສູ່ຽງທີວູ່າ ສາທາລະນະຊົນໃນຂະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ
ື້ ບທູ່ ານ ອານລ໌ເບິດຕ໌ ເຈ ຝອຣ໌ດ.
ກູ່ ຈະໄປເຊືູ່ອມໂຍງເຄືູ່ອງໝາຍ “FORD” ນັນກັ
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ທາການຈົດທະບຽນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍ, ການບິດເບືອນ ຫ ື ຄາເວົາື້
ື້
ື
ເຍາະເຍີຍຂອງບຸ
ກຄົນທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ
ກູ່ ສາມາດນາໄປສູ່ ການຄັດຄື້ານໄດື້. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຄາຮື້ອງຍືູ່ນ
ື້ ກູ່ ອາດຈະຖືກຄັດຄື້ານໂດຍທູ່ ານນາງ
ຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ "PARES HILTON" ນັນ

ັ (Paris Hilton) ດື້ວຍເຫດຜົນທີູ່ວູ່າ ມັນອາດຈະໄປກູ່ ຽວຂື້ອງກັບເຄືູ່ອງໝາຍ
ປາຣີ ຮີນລ໌ຕນ
ື້
ັ ຫອ
ື າດຈະເຮັດເຄືູ່ອງໝາຍນັນໃຫື້
ື ກ
ັ ສະນະສະເພາະເຈືອ
ຂອງນາງປາຣີ ຮີນລ໌ຕນ
ເສັຍຫາຍຫລ
ຈາງລົງໄດື້.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຊືູ່ແລະສັນຍາລັກຂອງຊຸມຊົນໃດໜູ່ ງ

9.

ື້ ມີກຸູ່ມແລະຊຸມຊົນຂອງປະຊາຊົນຜຄ
ື້ ນ
ົ ທີູ່
ພາຍໃນປະເທດຕູ່າງໆທີູ່ເປັນສູ່ວນໃຫຍູ່ ນັນ
ມີ ວ ັ ດ ທະນະທ າ, ພາສາປາກເວົ ື້າ, ຫ ື ເ ຊື ື້ອຊາດຊົ ນ ເຜົູ່ າມາຈາກປະຊາກອນຂອງຈາ ກ
ື້ ູ່ າເປັ ນ "ຊຸມຊົນທື້ອງຖິູ່ນ" ຫ ື
ື້
ື້ ູ່ ເອີນວ
ື ຸ ມຊົນເຫູ່ ານີ
ົ ,ື້ ເຊິູ່ງບາງຄັງກ
ປະເທດນັນໆ.
ບັນດາກຸູ່ ມຫຊ
ື້
ື້
ົ ຕົນ ແລະຊືູ່ຂອງຕົນ ເອງ, ເຊັູ່ນດຽວກັນກັບ
‘ຊົນ ເຜົູ່າພືນເມື
ອ ງ’ ໂດຍທົູ່ວໄປເຂົາ ເຈົາຈະມີ
ຕວ

ສັນ ຍາລັກ , ລະຫັດ , ເຄືູ່ອງໝາຍນາມະຍົດ , ການສະແດງອອກທາງດື້າ ນວັດ ທະນະທ າ,
ື້ ູ່ ມີຄ ວາມຄາດຫວັງ ທີູ່
ື
ົ ນກ
ເງູ່ ອນໄຂທາງດື້
າ ນພິທ ີກາ, ແລະເຄືູ່ອງໝາຍ ອືູ່ນໆ. ຊຸ ມຊົນ ເຫູ່ ານັ
ັ ຍາລັກ, ລວມໄປເຖິງ ທັງການການ
ຖືກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍໃນການຄວບຄຸ ມ ການນາໃຊື້ສນ
ື້ ງຫກ
ື ານເຜີຍແຜູ່
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງດື້ານການຄື້າໃດໆແລະເພືູ່ອຈາກັດການເຂົາເຖິ
ັ ອະນຸຍາດຈາກບຸ ກຄົນທີູ່ບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຊຸມຊົນ.
ສັນຍາລັກທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ

ື້
ສິດຂອງຊຸມຊົນໃນທື້ອງຖິູ່ນ, ຊົນເຜົູ່າພືນເມື
ອງແລະຊຸມຊົນອືູ່ນໆໃນການຄວບຄຸ ມ

ື້ ງ, ການເຜີຍແຜູ່ແລະການນາໃຊື້ສນ
ັ ຍາລັກ, ລະຫັດ, ການສະແດງອອກທາງດື້ານ
ການເຂົາເຖິ
ື້ ແມູ່ ນໄດື້ຖກ
ື
ີ າ ແລະເຄືູ່ອງໝາຍ ອືູ່ນໆນັນ
ື ຮັບຮໃື້ ນຫາຍປະເທດ
ວັດທະນະທາ, ເງູ່ ອນໄຂພິ
ທກ
ແລະປະເດັນ ຕູ່ າງໆທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອ ງກັບ ການຄວບຄຸ ມ ດັູ່ງກູ່ າວ ໄດື້ຖືກນ າໄປສົນ ທະນາຫາລືໃ ນ
ື້ ພື້ອມທັງສັນຍາລັກແລະເຄືູ່ອງໝາຍ,
ົ ນ,
ລະດັບສາກົນ.54, ເອກະລັກຕົວຕົນຂອງຊຸມຊົນເຫູ່ ານັ

ື ອື້າງ
ບູ່ ວູ່າຈະເປັ ນເປັ ນສິູ່ງສັກສິດ, ເປັ ນຄວາມລັບ ຫ ື ເປັ ນການນາໃຊື້ໃນສາທາລະນະ, ໄດື້ຖກ
ູ່
ູ່
ັ ການເຄົາລົບແລະຄຸ ມ
ື້ ຄອງຈາກການນາໃຊື້ທບ
ີ ູ່ ຖືກຕື້ອງຫກ
ື ານນາໃຊື້
ວູ່າ ສົມຄວນທີຈະໄດື້ຮບ
ທີູ່ບູ່ ໄດື້ຂອະນຸຍາດ.

ຢູ່ ທີູ່ WIPO ທີູ່ເປັ ນ ຄະນະກາມະການລະຫວູ່າງລັດຖະບານກູ່ ຽວກັບ ຊັບສິນ ທາງ
ື້
ປັ ນຍາ, ຊັ ບ ພະຍາກອນທາງດື້າ ນພັ ນ ທຸ ກ າ, ຄວາມຮ ື້ດ ັ ງເດີ
ມ ອັ ນ ເປັ ນມ ນເຊື ື້ອ ແລະ
ື້ ານດັງເດີ
ື້ ມນັນ
ື້ ໄດື້ສະເໜີວູ່າ ການສະແດງອອກທາງດື້ານວັດທະນະ ທາ
ວັດທະນະທາພນບື້
ື້
ື້
ັ ການຄຸ ມ
ື້ ຄອງຕູ່
ພືນເມື
ອງ, ທີູ່ລວມທັງ ສັນຍາລັກພືນເມື
ອງແລະສັນຍາລັກທີູ່ສັກສິດ ຈະໄດື້ຮບ
ັ ູ່ ໄປນີ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນ:55
ກັບນາໃຊື້ດູ່ ງຕ

ໃຫື້ເບິູ່ງວຽກຂອງຄະນະກາມະການລະຫວູ່ າງລັດຖະບານກູ່ ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຊັບພະຍາກອນທາງດື້ານພັນທຸກາ, ຄວາມ
ື້ ມ ທີູ່ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ
ື້ ມປັນຍາແລະທັດສະນະຄະຕິພນບື້
ື ື້ ານດັງເດີ
ຮພ
ໂດຍສະເພາະເອກະສານຢູ່ ໃນຊຸດຂອງ
ູ່
ູ່
ູ່
WIPO/GRTKF/ ແລະຫາເບິງຕືມໄດື້ທີ https://www.wipo.int/tk/en/igc/.
54

ໃຫື້ເບິູ່ງເອກະສານ WIPO/GRTFK/IC/40/5, ວັນທີ 9 ເມສາ 2019, ຂ ື້ 5 [Alt. 3 Option 1] 5.3(ຊີ),ໄດື້
ູ່
ທີ,https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_40/wipo_grtkf_ic_40_5.pdf.
55
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້
“[…] ການນ າໃຊື້ໃ ດໆ [ທີູ່ຜິດ ພາດຫ ືເ ຮັດ ໃຫື້ເ ຂົາໃຈຜິ
ດ ] ຂອງການສະແດງທາງ
ູ່
ູ່
ີ ານ
ວັດທະນະທາທື້ອງຖິນທີໄປກູ່ ຽວຂື້ອງ ຜະລິດຕະພັນແລະການບລິການທີູ່ແນະນາໃຫື້ມກ
ື້ ູ່ ໄດື້
ີ ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ.” […]
ຮັບຮອງໂດຍຫເື ຊືູ່ອມໂຍງກັບຜທ
ື້
ື້ ງ, ການນາ
ີ ູ່ ງໃນການທີູ່ຈະຫລີກລື້ຽງຫຫ
ື ຸ ດຜູ່ອນການເກີດຂືນໃນການເຂົ
ວິທໜ
າເຖິ
ື້
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນການບູ່
ື ານເຜີຍແຜູ່ສັນຍາລັກແລະເຄືູ່ອງໝາຍຂອງຊຸມຊົນຊົນເຜົູ່າພືນເມື
ໃຊື້, ຫກ
ອງນັນ
ື ູ່ ການຄື້
ື
ອະນຸຍາດໃຫື້ໃຊື້ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍ ການຄື້າ (ຫຊ
າ) ໂດຍຄົນທີູ່ບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບຊຸມຊົນ ໃນ
ື້ ຄອງປື້ອງກັນດັູ່ງກູ່ າວສາມາດຖືກນາມາໃຊື້ໃນກົດໝາຍວູ່າດື້ວຍຊັບສິນທາງ
ຂະນະທີູ່ການຄຸ ມ
ປັ ນຍາໂດຍໃຫື້ເປັ ນເຫດຜົນທີູ່ແນູ່ ນອນສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ

ໂດຍອີງໃສູ່ເຫດຜົນຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະວູ່າດື້ວຍຄວາມເປັ ນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຂອງ
ື້ ູ່ ຍັງສາມາດນາໄປໃຊື້ເປັ ນເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດ
ສັງຄົມ. ການປື້ອງກັນນັນກ

ື້ ງການນາໃຊື້ ແລະການເຜີຍແຜູ່ຊູ່ ງເປັ ນສິດສູ່ວນລວມ ທີູ່
ໃນຂອບເຂດທີູ່ຄວບຄຸ ມການເຂົາເຖິ
ື ະຊາຊົນໂດຍສະເພາະ
ສາມາດອື້າງໄດື້ໂດຍຊຸມຊົນ, ກຸູ່ ມຄົນຫປ
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ື້
ິ ູ່ ເປັ ນເອກະລັກຕົວຕົນ
ບົນພືນຖານສິ
ດຂອງຊຸມຊົນໃນການຄວບຄຸ ມການນາໃຊື້ສູ່ ງທີ
ື້ ນ,
ື້ ນັກກວດສອບກູ່ ຄວນ - ໃນເມືູ່ອມີການ
ແລະສັນ ຍາລັກແລະເຄືູ່ອງໝາຍ ຂອງເຂົາ ເຈົານັ
ື ດ
ັ ຄື້ານຕາມໜື້າທີູ່ - ໃຫື້ການຄັດຄື້ານຕູ່ ກັບການຈົດທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ, ຖື້າ
ຄັດຄື້ານຫຄ

ື ະກອບໄປດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ແບບສັບສົນກັບຊືູ່
ຫາກວູ່າ ມັນປະກອບມີຫປ
ື້
ຂອງຊຸ ມຊົນ ທື້ອ ງຖິູ່ ນຫ ືຊ ົນ ເຜົູ່າພືນເມື
ອ ງ, ຫ ືສ ັນ ຍາລັກ , ລະຫັດ , ເຄືູ່ອງໝາຍນາມະຍົດ ,
ື
ີ າ, ຫເື ຄືູ່ອງໝາຍ ອືູ່ນໆ. ການນາ
ການສະແດງອອກທາງດື້ານວັດທະນະທາ, ເງູ່ ອນໄຂທາງພິ
ທກ
ື້ ຈະນາໄປສູ່ ການສື້າ ງ
ື ລາຍໆເຄືູ່ອງໝາຍຂອງຊຸມຊົນທື້ອງຖິູ່ນນັນ
ໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີໜູ່ ງຫຫ

ື້
ື ຸູ່ ມຄົນໃດໜູ່ ງ ຫເື ປັ ນທັງການສື້າງຄວາມເຂົາໃຈຜິ
ການເຊືູ່ອມໂຍງທີູ່ບູ່ ຖືກຕື້ອງຕູ່ ຊຸມຊົນຫກ
ດ
ທີູ່ຈະເປັ ນການໃຫື້ເກີດໂອກາດໃນການສະໜັບສະໜນ, ການສົູ່ງເສີມ, ຄວາມກູ່ ຽວຂື້ອງ, ຫ ື
ການເຊືູ່ອມຕູ່ ອືູ່ນໆ ທີູ່ບູ່ ຄວນກະທາ.
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ື້ ານົດໃນ ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 4(ບີ); ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 20.ເອ); ເອັລເອ ໄອພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ
ໃຫື້ເບິູ່ງຂກ

23.8 ແລະ 18, ຄາຕັດສິນ 753 ເອອາຣ໌ທ.ີ 37 and 46; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 14(1)(ບີ); ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ.
13.ຊີ); ພີເຮັຊ ໄອພີ ໂຄ໊ດ ເອັສ. 123.1.a; ເອັສຈີ ທີເອັມເອ ເອັສ. 7(4)(ເອ) ; ທີເຮັຊ ທີເອັມເອ ເອັສ. 8(9); ແລະ ວີເອັນ ໄອ
ພີເອັລ ເອອາຣ໌ທ.ີ 73.2.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື
ຍົກຕົວ ຢູ່ າງ, ຢູ່ ທີູ່ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ໃນປີ 2012, ຊາວນາວາດໄດື້ຍູ່ ນ
ື້ າ ໃນຂ ຫາກູ່
ື້
ຟື້ ອ ງຮື້ອ ງຕູ່ ບ ລິສ ັດ Urban Outfitters ທີູ່ ຂາຍເສືອຜື້
ຽວກັບ ການນ າໃຊື້ຊູ່ ື
ັ ອະນຸຍາດສາລັບສິນຄື້າ ,
“Navajo” ແລະ “Navaho” ໄປເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮບ
ທີູ່ລວມທັງເຄືູ່ອງນຸູ່ ງແລະເຄືູ່ອງແຕູ່ງກາຍ. ຜເື້ ປັ ນໂຈດໄດື້ອາື້ ງວູ່າ "ເມືູ່ອຈາເລີຍໄດື້ໃຊື້ເຄືູ່ອງໝ
ື້ ການເຊືູ່ອມໂຍງທີູ່ເຂົາື້
ັ ສິນຄື້າແລະການບລິການນັນ,
າຍ 'Navajo' ແລະ 'Navaho' ໃຫື້ກບ

ໄປຫາຊາວນາວາໂຮກູ່ ຖືວູ່ າບູ່ ຖືກຕື້ອ ງ. ທາງສານກູ່ ໄດື້ຍ ດຖືຄ າຟື້ອງຮື້ອ ງດັູ່ງກູ່ າວແລະກູ່ ໄດື້
ຕັດສິນຄະດີ.57
ື້ ູ່ ສາມາດຖືກໄປນາໃຊື້ເພືູ່ອຄັດຄື້ານການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ
ເຫດຜົນດຽວກັນນີກ
ື້
ື ຸ ມຊົນອືູ່ນໆໃນປະເທດຫຕ
ື ູ່ າງປະເທດ.
ທີູ່ມີເຄືູ່ອງໝາຍເປັນຂອງຊົນເຜົູ່າພືນເມື
ອງຫຊ

57

ໃຫື້ເບິູ່ງ http://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/navajo-nation-sues-urban-outfitters ແລະ
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/18/urban-outfitters-navajo-nation-settlement
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ການຍືູ່ນຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນໂດຍຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ

10.

ແນວຄວາມຄິດຂອງ ‘ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ’

10.1

ື້ ານົດຫແ
ີ ກ
ື ນວທາງປະຕິບດ
ັ ທີູ່ຄານງ
ມີຫລາຍປະເທດທີູ່ເປັ ນສະມາຊິກອາຊຽນໄດື້ມຂ
ື້ ານົດທີູ່ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງ
ີ
ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດື້ທູ່ ຈະມີ
ການຍືູ່ນສະເໜີແບບບູ່ ບລິສຸດໃຈ. ບາງຂກ
ື້ ູ່ ມີການອື້າງອີງທີູ່ຊັດເຈນຫທ
ົ ນກ
ື ູ່ ໄດື້
ີ ກູ່າວເຖິງ ”ຄວາມບູ່
ໝາຍການຄື້າຂອງບັນດາປະເທດເຫູ່ ານັ

ື້
ື້ ອ
ື້ ງຂ” ທີູ່ເປັນປັດໃຈໜູ່ ງທີູ່ສາມາດກີດຂວາງຫສ
ື ະໜັ
ບລິສຸດໃຈ “ຫ ື “ເຈດຕະນາສໂກງຂອງຜ
ຮ
58
ບສະໜນການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ..
ື້ ມັນກູ່ ບູ່ ໄດື້ການົດໄວື້ໃນກົດໝາຍວູ່າດື້ວຍຊັບສິນ
ຄາວູ່າ "ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ" ນັນ
ື ການົດໄວື້ແລື້ວໃນ
ທາງປັ ນຍາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ແຕູ່ມັນກູ່ ອາດຈະໄດື້ຖກ
ື້ ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ ໄດື້ຖກ
ື ຕ
ິ ກ
ິ າ ອືູ່ນໆໃນປະເທດເຫູ່ ານັ
ົ ນ.
ື ອະທິບາຍໄວື້ວູ່າ ມັນ
ກົດໝາຍ ຫນ

ັ ການທີູ່ເປັນທີູ່ຍອມຮັບຂອງພດຕິກາໃນທາງດື້ານຈັນຍາ
ເປັນ "ການກະທາທີູ່ຫອກລວງຈາກຫກ
ບັນ ຫ ື ການຄື້າ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດດື້ວຍຄວາມຊືູ່ສັດ".59

ື້
ຄວາມບູ່ ບ ລິສຸ ດໃຈ ກູ່ ໄດື້ຖືກ ລະບຸ ວູ່ າ ເປັ ນ ການສ ໂກງໂດຍເຈດຕະນາໂດຍການ
ກະທ າຫ ືກ ານຈົງ ໃຈທີູ່ຈະລະເມີດ ລະເລີຍ ກົດ ໝາຍໂດຍເຈດຕະນາ; ຫ ື ລະເມີດ ໃນການ
ັ ຕົນດື້ວຍຄວາມຊືູ່ສັດ.60
ປະຕິບດ

ື້
ູ່ າ "ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ" ແມູ່ ນສະຖານະການທີູ່ຜ ື້
ໃນແງູ່ ມຸມນີ,ື້ ມັນກູ່ ອາດຈະເຂົາໃຈວ
58

ື້ ານົດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງໃນ ບີເອັນ ທີເອັມເອ ເອັສ. 6(6); ເຄເຮັຊ ທີເອັມເອັລ, ເອອາຣ໌ທ.ີ 14.ອີ ແລະ ທີເອັມ ຄູ່
ຕົວຢູ່າງ, ໃຫື້ເບິູ່ງຂກ

ື້
ມື ຫນ ື້າ 107; ໄອດີ ທີເອັມເອ ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(3) ແລະ ການຊີແຈງໃນ
ເອອາຣ໌ທ.ີ 21(3); ເອັລເອ ຄາຕັດສິນ 753, art 36, ວັກ.
ື້
6, ຂ 7; ເອັມວາຍ ທີເອັມເອ ເອັສ. 25(1), 37(ເອ) ແລະ 45(1)(ຊີ); ເອັມເອັມ ທີເອັມເອລ ເອັສ. 14.ດີ); ເອັສຈີ ທີເອັມເອ
ເອັສ. 7(6) ແລະ 8(5) ແລະ (6).
59

ຄາເຫັນຂອງທະນາຍຄວາມ ເຈເນຣັລ ຊາຣ໌ບສະຕັນ (General Sharpston) ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2009, C-529/07,
ຂະຫນົມຊັອກໂກແລັດ Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60 ແລະອືູ່ນໆເຊັູ່ນດຽວກັນ ໃນວັນທີ 01 ເມສາ 2009,
ົ , ພາກ ດີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້
R 529 / 2008-4, FS. (ຮບທີ), § 14) ເບິູ່ງ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
3.3.2.
60

"ຄວາມບູ່ ຊືູ່ສັດ" ໄດື້ຖືກການົດໄວື້ວູ່າ:

1)

ັ ຕາມພັນທະຜກມັດທາງກົດໝາຍ ຫຕ
ື າມ
[ຄານາມ] ການກະທາທີູ່ບູ່ ສຸ ດຈະລິດທີູ່ໄດື້ເຈດຕະນາ, ໂດຍບູ່ ປະຕິບດ
ົ ອືູ່ນຫລົງຜິດ, ອັນນາໄປສູ່ ການເຮັດຂຕົື້ ກລົງໂດຍບູ່ ໄດື້ຕງໃຈຫ
ັ ື້
ື ທ
ິ ກ
ີ ານທີູ່ຈະປະຕິບດ
ັ ຫື
ສັນຍາ, ອັນເຮັດໃຫື້ຄນ
ວ
ື້
ູ່
ູ່
ູ່
ລະເມີດມາດຕະຖານພືນຖານຂອງຄວາມຊືສັດໃນການຕິດຕພົວພັນກັບຄົນອືນ [... ]

ເບິູ່ງ: https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ແມູ່ ນເປັ ນ ຂອງ
ື້ ູ່ າເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໃຊື້ໃ ນການຈົດ ທະບຽນໃນນາມຂອງລາວນັນ
ຮື້ອ ງຂ ຮັບ ຮ ວ
ີ ດ
ົ ທະບຽນ
ບຸ ກຄົນອືູ່ນທີູ່ໄດື້ອາື້ ງສິດທິໃນເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວແລະບູ່ ໄດື້ໃຫື້ການຍິນຍອມໃຫື້ມຈ

ື້
ື້
ື້ ອ
ື້ ງຂ ທີູ່ຈະໄດື້ຮ ບ
ັ ການຈົດ
ດັູ່ງກູ່ າວ. "ເຈດຕະນາສ ໂກງ"
ກູ່ ໝາຍເຖິງ ຄວາມຕັງໃຈຂອງຜ
ຮ
ື້ ານົດດື້ານກົດໝາຍ ຫສ
ື ດ
ິ ທີູ່ມີມາກູ່ ອນໃນເມືູ່ອກູ່ ອນ.
ທະບຽນ ເຊິູ່ງເປັນການລະເມີດຂກ
ື້
ື້ ູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍ ອາດຈະເກີດຂືນຈາກຄວາມຈິ
ຄວາມຮກ
ງທີູ່ວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວ
ື້ ກ
ັ ກັນທັງພາຍໃນແລະຕູ່າງປະເທດຫມ
ື ຊ
ີ ູ່ ສຽງໃນທື້
ື
ື້ າດຈະ
ແມູ່ ນເປັ ນທີູ່ຮຈ
ອງຖິູ່ນ. ຄວາມຮອ
ື້
ື້ ອ
ື້ ງຂມີຄວາມສາພັນຫຄ
ື ວາມ ສາພັນທາງດື້ານທຸ ລະກິດບາງ
ເກີດຂືນຈາກຄວາມຈິ
ງທີູ່ວູ່າ ຜຮ
ູ່ ອງໝາຍທີູ່ລາວກາລັງໃຊື້ຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ຈະຈົດທະບຽນໃຫື້ໄດື້.
ື້
ຢູ່າງກັບເຈົາຂອງເຄື

ື້
ື າແນະນາຮູ່ວມຂອງ WIPO, ມາດຕາ 3 (2), ໄດື້ກູ່າວໄວື້ດູ່ ງຕ
ັ ູ່ ໄປ ນີ ື້
ຂສະເຫນີ
ຫຄ
ື
ກູ່ ຽວກັບການປົກປື້ອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີຊູ່ ສຽງ:

(2) [ການພິຈາລະນາຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ] ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈສາມາດຖືວູ່າເປັ ນປັ ດ

ໄຈໜູ່ ງໃນຫລາຍປັ ດໄຈໃນການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດຂອງຄູ່ ແຂູ່ງ ໂດຍການນາໃຊື້
ື້ ານົດເຫູ່ ານີ
ົ .ື້
ພາກທີ II ຂອງຂກ
10.2

ັ ຖານ ທີູ່ສະແດງເຖິງຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ
ປັດໃຈ ດື້ານຫກ

ີ ດໝາຍ ໄດື້ລະບຸ ໄວື້ວູ່າການຍືູ່ນຂການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ ໂດຍບູ່
ໃນກລະນີທູ່ ກົ
ື້ ກູ່ ແມູ່ ນເປັ ນເຫດຜົນ ທີູ່ຫນັກແຫນື້ນແນູ່ ນອນ ສ າລັບ ການປະຕິເສດການຈົດ
ບ ລິສຸ ດໃຈນັນ
ື້ ອ
ື້ ງຂ ມີຫກ
ັ ຖານຫໄື ດື້ຮບ
ັ
ທະບຽນ, ການຈົດທະບຽນດັູ່ງກູ່ າວຄວນຖືກປະຕິເສດຈົນກວູ່າຜຮ
ການພິສດຄວາມຊືູ່ສັດແລະຈິງໃຈ.

ື້ ກູ່ ສາມາດພິສ ດໄດື້ໂດຍວິທກ
ີ ານທີູ່ຖືກຕື້ອງໃນການພິສດ.
ຄວາມບູ່ ບລິສຸດ ໃຈນັນ
ື້
ື້ ເຫັນເຖິງ
ນັກກວດສອບຕື້ອງຄານງເຖິງຢູ່າງໜື້ອຍ ສາມປັ ດໄຈພືນຖານໄປພື້
ອມໆກັນ ທີູ່ຊີໃຫື້
ື າຮື້ອງຄັດຄື້ານ. ປັດໄຈເຫູ່ ານີ
ົ ື້ ປະກອບໄປດື້ວຍສິູ່ງ
ເຈດຕະນາທີູ່ບູ່ ຊືູ່ສັດໃນການຍືູ່ນຄາຮື້ອງ ຫຄ
ື້
ດັູ່ງຕູ່ ໄປນີ ື້ ແລະການົດເນືອໃນອັ
ນສາຄັນຂອງຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງດັູ່ງນີ:ື້ 61

61

ສາລັບເລືູ່ອງນີ ື້ ໃຫື້ເບິູ່ງຕົວຢູ່າງໄດື້ທີູ່ ຄູ່ ມືສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣບ
ົ , ພາກ ດີ, ຫມວດ 2, ຂ ື້ 3.3.2.1.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ຫ ື ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ສງ ຂອງສັນຍາລັກ
1. ຄວາມຄືກນ
ູ່
ື້
ື້ ູ່ ຽວກັບເຄືອງໝາຍ ກູ່ ອນຫນື້ານີຂອງຜ
ື້ ູ່ ນຄ
ື າຮື້ອງ ຫຜ
ື ຂ
ື້ ຈົດທະບຽນ;
2. ຄວາມຮກ
ຍ
ື ູ່ ນຄ
ື າຮື້ອງຂຄັດຄື້ານ.
3. ເຈດຕະນາທີູ່ບູ່ ຊືູ່ສັດໃນການຍືູ່ນຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນຫຍ

ັ ຫ ື ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ສງຂອງສັນຍາລັກ;
1. ຄວາມຄືກນ
ື້
ູ່ ບລິສຸດໃຈນັນ,
ື້ ມັນກູ່ ຈາເປັ ນຕື້ອງໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຍືູ່ນຈົດ
ສາລັບການຄົນຫາໂດຍບ
ື້
ັ ສະນະຄືກນ
ັ ຫື
ທະບຽນແລະເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ອື້າງເຖິງ ບົນພືນຖານຂອງການຄັ
ດຄື້ານຕື້ອງມີລກ
ັ . ເຖິງແມູ່ ນວູ່າປັ ດໄຈອັນດຽວນີ ື້ ອາດຈະສາມາດເປັ ນຜົນເສຍ ແລະ ອາດຈະ
ເກືອບວູ່າຄືກນ
ື້
ື້ ູ່ ກັບຄຸ ນລັກສະນະສະເພາະຂອງ
ີ
ບັງເອີນເປັ ນເຈດຕະນາດີທູ່ ອາດເກີ
ດຂືນໄດື້
, ເຊີູ່ງມັນກູ່ ຂືນຢ

ັ (ຫ ື
ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ເປັ ນທີູ່ຖົກຖຽງ ແລະສະຖານະການຂອງກລະນີສະເພາະ, ຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ື້
ື້
ູ່
ື້ ູ່ ງຊີເບືອງຕົນວ
ື້ ູ່ າ ໜງໃນບັນດາຝູ່າຍຕູ່າງໆນັນ
ື້
ເກືອບຈະເປັ ນຕົວຕົນ) ຂອງສັນຍາລັກແມູ່ ນຂບົ
ື້
ສາມາດເຂົາໄປເຖິ
ງ ແລະ ພະຍາຍາມທີູ່ຈະຍາດເອົາ ສັນຍາລັກຂອງອີກຝູ່າຍໜູ່ ງ. ລັກສະນະ
ື ກ
ັ ສະນະສະເຫມືອນຫເື ກືອບວູ່າຄືກນ
ັ ຂອງສັນຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວກູ່
ສະເພາະທີູ່ເປັ ນເອກະລັກຫລ
ື້
ຄົງຈະບູ່ ເປັນເລືູ່ອງບັງເອີນຫເື ກີດຂນໄດື້
ໂດຍບັງເອີນ.

ື້ ກຖຽງນັນແຕກຕ
ື້
ູ່ າງກັນຢູ່າງ
ໃນທາງກົງກັນຂື້າມ, ຖື້າຫາກວູ່າສັນຍາລັກທີູ່ຍັງເປັ ນຂຖົ
ູ່
ື້
ູ່
ື້
ູ່
ູ່
ື ມີຄວາມຄື້າຍຄືກນ
ັ ທີສັບສົນ, ຂເທັດຈິງນີກບສາມາດໃຫື້ການສະໜັບສະໜນໃຫື້
ຈະແຈ ື້ງຫບ
ື້
ູ່ ບລິສຸດໃຈໄດື້.
ແກູ່ ການຄົນຫາຄວາມບ

ື້
ື້ ູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີຂອງຜ
ື້ ູ່ ນຄ
ື າຮື້ອງຫຜ
ື ຂ
ື້ ຈົດທະບຽນ.
2. ຄວາມຮກ
ຍ
ື້ ອ
ື້ ງຂຫຜ
ື ຄ
ື້ ດ
ັ ຄື້ານຕື້ອງຮຫ
ື້ ື ໃນທີູ່ຜູ່ານມາໄດື້ຮແື້ ລື້ວກູ່ ຽວກັບການມີຢູ່ ຫກ
ື ູ່ ອນການ
ຜຮ
ັ ຫຄ
ື າື້ ຍຄືກນ
ັ ແບບສັບສົນສາລັບຜະລິດຕະພັນຫບ
ື ລິການທີູ່ຄືກນ
ັ ຫື
ນາໃຊື້ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄືກນ
ັ .
ຄື້າຍຄືກນ
ົ
ື້ ູ່ ມີ
ີ ມາກູ່ ອນຫນື້ານີ ື້ ທີູ່ກູ່ ຽວກັບການມີຢູ່ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ
ກລະນີທູ່ ວໄປຂອງຄວາມຮ
ທ
ື້ ຍມີການພົວພັນດື້ານທາງການຄື້າຫທ
ື ຸ ລະກິດມາກູ່ ອນ.
ກູ່ ແມູ່ ນວູ່າພາກສູ່ວນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງນັນເຄີ

ີ າຫາກຝູ່າຍໜູ່ ງ ແມູ່ ນຜຈ
ື້ ດ
ັ ຈາໜູ່າຍ, ຕົວແທນຈາໜູ່າຍ ຫ ື ຕົວແທນ
ຕົວຢູ່າງ: ໃນກລະນີທູ່ ຖື້
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ູ່ ບູ່ ສາມາດລະເລີຍຫ ື ສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່າ "ບູ່
ການຄື້າຂອງອີກຝູ່າຍໜູ່ ງ. ໃນກລະນີນ,ີ ື້ ຝູ່າຍນັນກ
ື້ ູ່ ຖື
ີ ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມີມາກູ່ ອນຫນື້ານີ ື້ ແລະກິດ
ຮ"ື້ ເຖິງຄວາມເປັນຢູ່ ແລະກິດຈະກາຕົວຈິງຂອງຜທ
ີ າກູ່ ອນທີູ່ຈະມີການຂຈົດທະບຽນຫກ
ື ານນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ ຂອງຜຂ
ື້ ຍືູ່ນ
ຈະກາດັູ່ງກູ່ າວກູ່ ໄດື້ມມ
ທີູ່ບູ່ ບລິສຸດໃຈ.

ື້ ນນິຖານຂອງຄວາມຮ ື້ ('ຕື້ອງຮມ
ື້ າກູ່ ອນ' ຫ ື 'ບູ່ ໄດື້ຮມ
ື້ າກູ່ ອນ') ອາດຈະຖືກການົດ
ຂສັ
ໄວື້ລູ່ວງໜື້າ ກູ່ ຽວກັບການມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງທັງສອງຝູ່າຍໃນດື້ານທຸ ລະກິດການຄື້າ ເຊິູ່ງສິນຄື້າ
ື ານບລິການເປັ ນຂອງຜໃື້ ດໜູ່ ງ ທີູ່ເປັ ນໄປຕາມຄວາມຍາວນານຂອງໄລຍະເວລາ ທີູ່ຜໃື້ ຊື້
ຫກ
ັ ຍາລັກດັູ່ງກູ່ າວ. ຍິູ່ງໄດື້ໃ ຊື້ເປັ ນ ເວລາດົນ
ກູ່ ອນໜື້າ ນີ ື້ (ທີູ່ຖືກຕື້ອ ງຕາມກົດໝາຍ) ໄດື້ໃ ຊື້ສ ນ
ື້ ເີ ຖິງການນາໃຊື້ຂອງມັນໃນຕະຫລາດທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງ. ການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງ
ເທົູ່າໃດ, ກູ່ ຍິູ່ງເຮັດໃຫື້ຮດ
ື້ ນໃນຕະຫລາດຕ
ື້
ູ່ າງປະເທດ, ໃນການຄື້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ຫທ
ື າງ
ໝາຍດັູ່ງກູ່ າວທີູ່ມີມາກູ່ ອນນີນັ
ອິນເຕີເນັດ ກູ່ ແມູ່ ນກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການສະແດງໃຫື້ເຫັນການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍຢູ່າງແທື້ຈງິ ກູ່ ອນ
ໜື້ານີ.ື້

ື້ ຽງແຕູ່ວູ່າອີກຝູ່າຍໜູ່ ງໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍສະເພາະໃດໜູ່ ງ ກູ່ ຈະບູ່ ເປັ ນການສື້າງ
ຄວາມຮພ
ເຈດຕະນາທີູ່ບູ່ ດີໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ບຸ ກຄົນທີູ່ມີຄວາມຊືູ່ສັດອາດຈະໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ຄື້າຍຄື
ັ ເພືູ່ອຈຸດປະສົງທີູ່ຖືກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ,
ກັບຄູ່ ແຂູ່ງແລະອາດຈະປະຕິບດ
ັ ສະນະທີູ່ຄືກນ
ັ ຢູ່າງເປັ ນຮບ
ໂດຍປົກກະຕິແລື້ວ ກູ່ ບູ່ ຄວນສັນນິຖານວູ່າເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວມີລກ
ປະທາ.
ື້ ນັກກວດສອບກູ່ ຄວນລະວັງໃນກລະນີທູ່ ຄວາມສ
ີ
ນອກຈາກນັນ,
າພັນທີູ່ມີມາກູ່ ອນ
ື້ ກລົງຕາມສັນຍາ, ເຊິູ່ງອາດຈະ
ັ ການສະໜັບສະໜນໂດຍຂຕົ
ຫນື້ານີ ື້ ລະຫວູ່າງຄູ່ ສັນຍາທີູ່ໄດື້ຮບ
ື້
ົ ບັງຄັບທັງຫມົດຫບ
ື າງສູ່ວນຫກ
ື ານລະເມີດ ແຕູ່ກູ່ ກາລັງຢູ່ ໃນຂັນຕອນການດ
ມີຜນ
າເນີນຄະດີ.
ື້ ູ່ ຈະເຮັດ ໃຫື້ຄ ະດີດູ່ ງກູ່
ື້
ັ າວສັບ ສົນ ຫລາຍຂ ນແລະເຮັ
ອັນ ນີກ
ດ ໃຫື້ບູ່ ສາມາດສະຫຸ ບ ກູ່ ຽວກັບ
ຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈຂອງຝູ່າຍໃດໜູ່ ງ ໄດື້ຢູ່າງກົງໄປກົງມາ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ັ ູ່ ໄປນີ,ື້ ໄດື້ຖກ
ື ຕັດສິນໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາຂອງປະເທດ
ໃນກລະນີດູ່ ງຕ
ສິງກະໂປ (IPOS), ທີູ່ໄດື້ສະແດງໃຫື້ເຫັນເຖິງຄວາມບູ່ ຖືກຕື້ອງຂອງການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງ
ັ ໃນທາງທີູ່ບູ່ ບລິສຸດໃຈ. ໃນການຕັດສິນໃຈໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ
ໝາຍການຄື້າສອງອັນທີູ່ໄດື້ຮບ

2018, IPOS ໄດື້ປະກາດວູ່າ ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າຕູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນບູ່ ຖືກຕື້ອງ:
62

40201606062U

40201606064Y

ສາລັບ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ທີູ່ຈັດຢູ່ ໃນຫມວດຫມູ່ 29 ແລະ 30 ຂອງ NCL

ູ່ ໄດື້ຈ ດ
ື້
ື້ ມີສ າຍພົວພັນໃນທາງວຽກ
ົ ທະບຽນນັນ
IPOS ໄດພົບ ເຫັນ ວູ່ າ ເຈົາຂອງທີ
ື້ ູ່ ຈັ
ີ ດຫາສິນຄື້າຢູ່ ຕູ່າງປະເທດຂອງລາວ ເຊິູ່ງມີເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ລາວ
ງານແລະທາງທຸ ລະກິດກັບຜທ
ື້ ຈງິ ດື້ວຍການສະແດງ
ົ ທະບຽນໄປແລື້ວດື້ວຍຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈແລະໄດື້ບດ
ິ ເບືອນຂແທື້
ໄດື້ຈດ
ື້ ນທີູ່ບູ່ ຖືກຕື້ອງກູ່ ຽວກັບເລືູ່ອງນີ.ື້ ການຈົດທະບຽນໄດື້ນາໃຊື້ປະໂຫຍດຈາກຂໄດື້
ື້ ປຽບໃນ
ຂມ
ຄວາມສ າພັນ ດັູ່ງກູ່ າວ ເພືູ່ອຂ ໃຫື້ໄ ດື້ຮ ັບ ການຈົດ ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ທີູ່ບູ່ ໄດື້ຮ ັບ
ອະນຸຍາດ.

3. ເຈດຕະນາທີູ່ບູ່ ຊືູ່ສັດໃນການຍືູ່ນຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫ ື ຍືູ່ນຄາຮື້ອງຂຄັດຄື້ານ.
ື້ ອ
ື້ ງຂ ຫ ຄ
ື ູ່ ແຂູ່ ງແມູ່ ນເປັ ນ ເລືູ່ອງສູ່ ວນບຸ ກຄົນ ແລະສາມາດກວດ
ເຈດຕະນາຂອງຜ ຮ
ື້ ດຈິງແລະສະຖານະການຕາມຈຸດປະສົງເທົູ່ານັນ.
ື້ ຂມ
ື້ ນ
ສອບເບິູ່ງໄດື້ໂດຍການອື້າງອີງເຖິງຂເທັ
ື້
ັ ການພິຈາລະນາ, ຍົກຕົວຢູ່າງ:
ແລະສະຖານະການດັູ່ງຕູ່ ໄປນີອາດຈະໄດື້
ຮບ
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ື້ ນ: ສານັກງານຊັບສິນທາງປັ ນຍາແຫູ່ ງປະເທດສິງກະໂປ: https://www.ipos.gov.sg/docs/defaultແຫູ່ ງຂມ

source/resources- library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/mahendra-naidu-v-navintrading-2019-sgipos-2.pdf.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື້ ອາດຈະສັນ ນິຖ ານໄດື້ວູ່ າ ຖື້າ ການຍືູ່ນຂ ຈົດ
ການກະທ າທີູ່ມີເ ຈດຕະນາທີູ່ບູ່ ຊືູ່ສັດ ນັນ
ື້ ໄດື້ຖືກຍືູ່ນຫໄື ດື້ຮບ
ັ ໂດຍບູ່ ມີຄວາມສັດຊືູ່ຕູ່ ການນາໃຊື້
ທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້ານັນ

•

ື ດ
ົ ທະບຽນເພືູ່ອຈຸດປະ ສົງການໂອນ
ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ. ຖື້າເຄືູ່ອງໝາຍໄດື້ຖືກຍືູ່ນຫຈ
ກາມະສິດຕູ່ ມາໃນພາຍຫລັງ ເພືູ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການເອົາກາໄລ ແລະ ຜົນຕອບ
ແທນ,
ື້ ຍ
ມັນ ກູ່ ອາດຈະຖືໄ ດື້ວູ່ າເປັ ນ ການກະທ າທີູ່ບູ່ ຊືູ່ສັດ ຖື້າ ຫາກມັນ ບູ່ ສາມາດພິສ ດໄດື້ດວ
ູ່
ູ່
ູ່
ເຫດຜົນ ທີຈ ງໃຈທີເຫັນຊອບດື້ວ ຍກົດ ໝາຍໃດໆ ທີສອດຄູ່ ອງກັບ ຈຸດ ປະສົງຂອງກົດ

•

ໝາຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ.

ື້ ອາດຈະສັນນິຖານໄດື້ວູ່າ ຖື້າເຄືູ່ອງໝາຍ
ການກະທາທີູ່ມີເຈດຕະນາທີູ່ບູ່ ບລິສຸດໃຈນັນ
ື້ ເປັນເຄືູ່ອງໝາຍ ທີູ່ມີຊູ່ ສຽງຮ
ື ດ
ົ ທະບຽນນັນ
ື
ື້ ກ
ັ ກັນດີຫເື ປັນເຄືູ່ອງໝາຍ
ການຄື້າທີູ່ຍືູ່ນຫຈ
ຈ

•

ື້ ກ
ັ ກັນ ດີໃ ນຂະແໜງການຄື້າ ຫ ຂ
ື ະແໜງການທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງຂອງຜ ບ
ື້ ລິໂ ພກພາຍໃນ
ທີູ່ຮ ຈ
ູ່
ູ່
ູ່
ປະເທດແລະເປັ ນຂອງບຸ ກຄົນອືນທີບູ່ ກູ່ ຽວຂື້ອງ ເຊືງດາເນີນງານໃນບູ່ອນດຽວກັນຫໃື ນ

ື້ ູ່ ສະແດງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ບູ່ ຍຸ ດຕິທາໃນການສວຍໃຊື້ຊູ່ ສຽງ
ື
ປະເທດອືູ່ນ. ອັນນີກ
ູ່
ູ່
ື້
ຂອງເຈົາຂອງທີ ຖື ກ ຕື້ອ ງຕາມກົດ ໝາຍ (ເປັ ນ “ການກະທ າທີ ໄດື້ປ ຽບແບບບູ່ ໄດື້
ື ງົ ທນໃດໆ" ຫ ື "ແຂູ່ງຂັນແບບກາຝາກ”).
ອອກແຮງຫລ
10.3

ຜົນກະທົບຂອງຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ ຕູ່ ຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້ ນຫກ
ີ ການດາເນີນການໃນການຄັດຄື້ານຂມ
ັ ຖານທີູ່ໄດື້ສູ່ ງມາສະແດງ
ົ
ໃນກລະນີທູ່ ມີ
ື້ ູ່ ຄວນໄດື້ຮ ບ
ື້ ດຈິງນີກ
ັ
ໃຫື້ເຫັນວູ່າ ຄາຮື້ອງຂທີູ່ຍືູ່ນມາ ແມູ່ ນຍືູ່ນດື້ວຍຄວາບູ່ ບລິສຸດໃຈ, ຂເທັ
ການພິຈ າລະນາຈາກນັກກວດສອບ ເພືູ່ອຕັດ ສິນ ໃຈວູ່ າ ຈະປະຕິເສດການຈົດ ທະບຽນທຸ ກ

ື ຽງແຕູ່ສູ່ວນໃດໜູ່ ງຂອງການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ. ໃນທາງກົງກັນຂື້າມ, ຖື້າການ
ສູ່ວນຫພ
ກະທ າໃດໆ ໜູ່ ງໄດື້ສ ະແດງໃຫື້ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມບູ່ ຊືູ່ສັດໃນການຍືູ່ນເພືູ່ອຂ ຈົດ ທະບຽນໃນທີູ່
ື້ ການຄັດຄື້ານກູ່ ຄວນຖືກປະຕິເສດຢູ່າງເຕັມສູ່ວນທັງຫມົດຫພ
ື ຽງແຕູ່ບາງສູ່ວນ.
ຜູ່ານມານັນ,
ູ່
ູ່
ື້
ູ່
ີ ດໝາຍໄດື້ອະນຸຍາດ, ຄາຮື້ອງຂທີບບລິສຸດໃຈກູ່ ອນໜື້ານີ ຕື້ອງຖືກປະຕິເສດ,
ໃນກລະນີທກົ

ແລະ ການຈົດທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ ຕື້ອງຖືກຍົກເລີກ ຖື້າມັນຂຈົດທະບຽນດື້ວຍ ຄວາມບູ່ ບລິສຸດ
ໃຈ.
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ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ື ານຂາດຄວາມຊືູ່ສັດ) ໃນການຈົດທະບຽນ
ຜົນກະທົບຂອງຄວາມບູ່ ບລິສຸດໃຈ (ຫກ

ເ ຄືູ່ ອ ງ ໝ າ ຍ ກ າ ນ ຄື້ າ ອ າ ດ ຈ ະ ສ ະ ແ ດ ງ ໃ ຫື້ ເ ຫັ ນ ໄ ດື້ ໃ ນ ກ ລ ະ ນີ ຂ ອ ງ Birkenstock
ື້
Orthopaedie GMBH and Co. KG. (ເຊິູ່ງແຕູ່ກູ່ ອນນັນແມູ່
ນລະຫວູ່າງ Birkenstock

Orthopaedie GMBH ແລະ Philippine Shoe Expo Marketing Corporation
63 ູ່
ື ຕັດສິນໂດຍສານປະຊາຊົນສງສຸ ດຂອງ ຟິລບ
ິ ປິນ ໃນປີ 2013)
ຊືງໄດື້ຖກ
ື້ ມີ
ັ ສິນ ໃນເລືູ່ອງຕູ່ າງໆ ທີູ່ວູ່ າຜ ຈ
ື້ ດ
ົ ທະບຽນຂອງເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ງກູ່ າວນັນ
ສານໄດື້ຕ ດ
ິ ຸ ກຄົນອືູ່ນແມູ່ ນ
ເຈດຕະນາທີູ່ບູ່ ຊືູ່ສັດໃນການຈົດທະບຽນດື້ວຍການໃຊື້ຊູ່ ,ື ເນືູ່ອງຈາກວູ່າ ນິຕບ
ູ່ ແທື້ຈງິ ແລະຖືກຕື້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໂດຍທີູ່ໄດື້ອາື້ ງອີງໃສູ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ
ື້
ເປັ ນເຈົາຂອງທີ
ື້ ານວຍການ IPOPHL64 , ສານໄດື້ຕດ
ັ ສິນວູ່າ BIRKENSTOCK, ເຊິູ່ງກູ່ ເຫັນໄດື້ຢູ່າງ
ຜອ

ົ ື້ າເນີດມາຈາກປະເທດເຍັຍລະມັນ, ມັນເປັ ນເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໂດດເດັູ່ນ
ຈະແຈງື້ ວູ່າ ແມູ່ ນມີຕນກ
ັ ສະນະການອອກແບບທີູ່ເຮັດໄປຕາມໃຈ. ມັນເປັນເລືູ່ອງທີູ່ວູ່າທັງສອງ
ຢູ່າງຈະແຈ ື້ງ ແລະ ມີລກ

ື ກ
ື ນ
ັ
ຄົນກູ່ ຢູ່ ໄກກັນຫາຍເກີນໄປທີູ່ຄົນສອງຄົນຈະເຮັດເຄືູ່ອງໝາຍອອກມາໄດື້ແບບດຽວກັນຫຄ
ູ່
ູ່
ູ່
ັ ສະນະສະເພາະສງ ແລະ ບູ່ ມີຢູ່ ທົູ່ວໄປ ທີູ່
ໂດຍບັງເອີນ. ການທີໄດື້ມາຂອງເຄືອງໝາຍທີມີລກ
ື ນາໃຊື້ໂດຍບຸ ກຄົນອືູ່ນມາກູ່ ອນ, ສາລັບການນາໃຊື້ໃນສາຍທຸລະກິດອັນດຽວກັນ, ແລະ
ໄດື້ຖກ
ີ າອະທິບາຍໃດໆທີູ່ເປັນໄປໄດື້ນນ,
ັ ື້ ເປັນເລືູ່ອງທີູ່ນູ່ າເຫອ
ື ເຊືູ່ອຫາຍ.
ບູ່ ໄດື້ມຄ
ື້ ູ່ ດື້ານລຸູ່ ມເພືູ່ອການປຽບທຽບ:
ື ເຮັດຊາຢ
ບັນດາເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ໄດື້ຖກ

------- o ------63
64

G.R. ສະບັບເລກທີ 194307, ລົງວັນທີ 20 ພະຈິກ. 2013
ປະກາດໃຊື້ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2009, ເພືູ່ອອຸ ທອນຄາຕັດສິນຂອງສານັກງານກົດໝາຍ ລົງວັນທີ 28 ພດສະພາ 2008 ໃນ

ຄະດີລວມຫມູ່ ລະຫວູ່ າງປະເທດ. ໝາຍເລກ 14-2007-00108, 14-2007-00115 ແລະ 14-2007-00116

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

307

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ຄາເຕືອນຂຈື້ າກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
ື້
ື້ ື້ ໄດື້ຖກ
ິ ເຫລັມນີ
ື ຈັດສື້າງຂືນໂດຍໄດື້
ັ ການຊູ່ ວຍເຫອ
ື ຈາກສະຫະພາບເອີຣບ
ົ . ເຖິງຢູ່າງໃດກູ່ ຕາມ,
“ສິູ່ງຕີພມ
ຮບ
ື້
ູ່ ງຕີພມ
ື້ ນລື້ວນແຕູ່ ແມູ່ ນຂືນກັ
ື້ ບຜຂ
ື້ ນ
ື້ ແມູ່
ິ ນີແມູ່
ື້ ຽນເອງທັງໝົດ. ສິູ່ງຕີພມ
ິ ເຫລັມນີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕູ່ ເນືອໃນຂອງສິ
ູ່
ົ ໄດື້ສະເຫມີໄປ”
ບູ່ ສາມາດຖືກນາມາໃຊື້ເພືອສະເຫນີຈດ
ຸ ຢືນ, ທັດສະນະຄະຕິ ຫ ື ມຸ ມມອງຂອງສະຫະພາບເອີຣບ

308

ພາກທີ 2 ເຫດຜົນປຽບທຽບສາລັບການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

ື້ ານົດດື້ານກົດໝາຍຂອງບັນດາ
ການນາໃຊື້ຂກ
ປະເທດອາຊຽນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການກວດສອບ

ື້
ູ່ ອງໝາຍ
ເນືອໃນຂອງເຄື

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

310

ເອກະສານຊື້ອນທ ື້າຍ I
ື້
ູ່ ອງໝາຍ
ື້ ານົດດື້ານກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການກວດສອບເນືອໃນຂອງເຄື
ການນາໃຊື້ຂກ

ສາລະບານ
ບຣໄນດາຣສຊາລາມ

315

ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ (Cap. 98) ປີ 2000

315

ເຄືູ່ອງໝາຍ ການຄື້າ (ສະບັບປັບປຸ ງ) ກົດລະບຽບ ປີ 2017

315

ກົດລະບຽບເຄືູ່ອງໝາຍ ການຄື້າປີ 2000
ເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະຊືູ່ (ການປື້ອງກັນການນາໃຊື້ທີູ່ບູ່ ຖືກຕື້ອງ) ກົດໝາຍ

328

(Cap. 94)

329

ກາປເຈຍ

331

ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍ, ຊືູ່ທາງການຄື້າແລະການແຂູ່ ງຂັນທີູ່ບູ່ ເປັນທາ
ດາລັດ ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2002 - NS / RKM / 0202/006301

ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍຖິູ່ນກາເນີດ, ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014
ື້
ັ ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍ, ຊືູ່ການຄື້າແລະກົດໝາຍ
ດາລັດວູ່ າດື້ວຍການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

331
334

ວູ່ າດື້ວຍການແຂູ່ ງຂັນທີູ່ບູ່ ເປັນທາ
ຄູ່ ມືກູ່ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ - ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ - ກລະກົດ 2013

335

ອິນໂດເນເຊຍ

337

ກົດໝາຍສະບັບເລກທີ 20 ຂອງປີ 2016 ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະ ຖິູ່ນກາເນີດ
ການອະທິບາຍກົດໝາຍເລກທີ 20 ຂອງປີ 2016 ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍ ແລະ

337

ຖິູ່ນກາເນີດ

ື້
ື້ ານົດຂອງລັດຖະບານສະບັບເລກທີ 23 ປີ 1993 ກູ່ ຽວກັບຂັນຕອນການຂ
ື້
ຂກ
ນທະບຽນ
ເຄືູ່ອງໝາຍ

ເອກະສານຊື້ອນທ ື້າຍ I
ື້
ູ່ ອງໝາຍ
ື້ ານົດດື້ານກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການກວດສອບເນືອໃນຂອງເຄື
ການນາໃຊື້ຂກ

336

341
344

311

ື້
ູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ຄູ່ ມືການກວດສອບເນືອໃນເຄື
(ສະບັບທີສອງ)

ລະບຽບການຂອງກະຊວງກົດໝາຍແລະສິດທິມະນຸດ ສະບັບເລກທີ 67/2016 ກູ່ ຽວກັບ
ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

345

ສປປ. ລາວ

346

ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸ ງ) ສະບັບເລກທີ 38/NA,
ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017

348

ື້
ັ ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ
ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແລະຊືູ່ການຄື້າ ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2012

353

ື້ ກລົງເລກທີ 753 / ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ (MOST)
ຂຕົ

ື້ ູ່ ມືເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ - ກັນຍາ 2003
ປືມຄ
ມາເລເຊຍ

368
369

ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, ປີ 1976 - ດາລັດເລກທີ
(ປັບປຸ ງຮອດວັນທີ 1 ມັງກອນ 2006)
ລະບຽບການກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າປີ 1997 (ຮອດເດືອນກຸມພາ 2011)
ົ ໝາຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າແລະການປະຕິບດ
ັ , ປີ 2003 (ສະບັບທີ 2)
ຄູ່ ມືກດ

369

ມຽນມາ

386

382
385

ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ສະບັບເລກທີ 3, ປີ 2019 - 30 ມັງກອນ
2019

386

ິ ປິນ
ຟີລບ

392

ກົດໝາຍແຫູ່ ງສາທາລະນະລັດ ສະບັບເລກທີ 8293 - ດາລັດວູ່ າດື້ວຍການສື້າງ

ື້ ານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໃຫື້ສດ
ິ ອານາດ
ລະຫັດຊັບສິນທາງປັນຍາແລະການສື້າງຕັງສ
ແລະໜື້າທີູ່ແລະເພືູ່ອຈຸດປະສົງອືູ່ນໆ ຕາມການປັບປຸ ງໂດຍກົດໝາຍ ແຫູ່ ງສາທາລະນະລັດ
ສະບັບເລກທີ 9150 (ປີ 2001), ເລກທີ 9502 (ປີ 2008) ແລະ
312

ເອກະສານຊື້ອນທ ື້າຍ I
ື້
ູ່ ອງໝາຍ
ື້ ານົດດື້ານກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນທີູ່ກູ່ ຽວຂື້ອງກັບການກວດສອບເນືອໃນຂອງເຄື
ການນາໃຊື້ຂກ

ກົດໝາຍແຫູ່ ງສາທາລະນະສະບັບເລກທີ 10372 (ປິ 2013)

ື້ ານົດກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ, ເຄືູ່ອງໝາຍການບລິການ,
ກົດລະບຽບແລະຂກ
ີ ເຄືູ່ອງໝາຍຫປ
ື ະທັບຕາ ປີ 2017 ຊືູ່ທາງການຄື້າແລະພາຊະນະບັນຈຸທູ່ ມີ

392

ື້
ບົດບັນທກຄວາມເຂົາໃຈຂອງຫື້
ອງການ IPOPHL ສະບັບເລກທີ 17-010,
ວັນທີ 7 ກລະກົດ 2017

ຄູ່ ມືໃນການກວດສອບເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

394

- (ບົດແນະນາການກວດກາເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ),
ື້ າອິດ ວັນທີ 1 ທັນວາ 2012
ຈັດພີມຄັງທ

402

ສິງກະໂປ

403

ດາລັດວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ [Cap. 332, ປີ 2005 ສະບັບປັບປຸ ງ]

403

ກົດລະບຽບຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ

418

ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍຖິູ່ນກາເນີດ ປິ 2014
ື້ ູ່ ມືກູ່ຽວກັບການນາໃຊື້ເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
ປືມຄ

420

ໄທ

421

419

ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ ພສ. 2534 ປີ (ປີ 1991),

ທີູ່ໄດື້ແກ ື້ໄຂເພິູ່ມເຕີມໂດຍດາລັດ ວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ (ສະບັບທີ 2)
ພສ. 2543 (ປີ 2000) ແລະດາລັດວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍ
ການຄື້າ (ສະບັບທີ 3) ພສ. 2559 (ປີ 2016)

421

ແຈ ື້ງການຂອງກະຊວງການຄື້າ, ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2004
ການການົດຊືູ່ທາງພມີສາດອີງຕາມມາດຕາ 7 (2)
ຂອງດາລັດວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ແຈ ື້ງການຂອງກະຊວງການຄື້າໃນວັນທີ 11 ຕຸ ລາ 2012
ການການົລະບຽບການສາລັບການຈາແນກຄຸ ນລັກສະນະ
ໂດດເດັູ່ນຕາມມາດຕາ 7(3) ຂອງດາລັດ ວູ່ າດື້ວຍເຄືູ່ອງໝາຍການຄື້າ
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ຫວຽດນາມ

428

ກົດໝາຍວູ່ າດື້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາສະບັບເລກທີ 50/2548 / QH11,

ສະບັບປັບປຸ ງແລະເພີູ່ມເຕີມໂດຍກົດໝາຍ ເລກທີ 36/2552 / QH12 ຂອງປີ
2009

428

ດາລັດສະບັບເລກທີ 103/2006/ND-CP, ວັນທີ 22 ກັນຍາ 2006 ລາຍລະອຽດ

ື້
ັ ພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆຂອງກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ
ແລະຄາແນະນາສາລັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື້
ກູ່ ຽວກັບຊັບສິນອຸ ດສາຫະກາ ສະບັບປັບປຸ ງແລະເພີູ່ມຂືນໃນດ
າລັດສະບັບເລກທີ
122/2010/ND/CP ຂອງ 31 ທັນວາ 2010

436

ຄາແນະນາ ສະບັບເລກທີ 01/2007 / TT-BKHCN ວັນທີ 14 ກຸ ມພາ 2007,

ື້
ັ ດາລັດ ເລກທີ 103/2006 / ND-CP, ວັນທີ 22 ເດືອນກັນຍາ,
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື້ ມ ແລະ ເພີູ່ມເຂົາໃນປີ
ື້
ັ ການດັດແກ ື້ເພິມເຕີ
2006 ທີູ່ໄດື້ຮບ
2010, 2011, 2013
ແລະ 2016

437

ລະບຽບການ ກູ່ ຽວກັບ ການກວດສອບໃບຄາຮື້ອງຂຈົດທະບຽນເຄືູ່ອງໝາຍ

ື້ ກລົງ ສະບັບເລກທີ 709 / QD-SHTT ວັນທີ 29 ເມສາ 2010
- ຊື້ອນທື້າຍຂອງຂຕົ
ຂອງຫົວໜື້າສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງຊາດຫວຽດນາມ
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