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ສະມາຄມົປະຊາຊາດອາຊຕີາເວນັອອກສູ່ ຽງໃຕ ື້ (ອາຊຽນ) ໄດ ື້ຖກືສ ື້າງຕັ ື້ງຂື ື້ນໃນວນັທ ີ8 ສງິຫາ ປີ 1967, ປະເທດ
ສະມາຊກິປະກອບໄປດ ື້ວຍ ບຣ ໄນດາຣ ສຊາລາມ, ກ າປ ເຈຍ, ອນິໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີ
ລບິປິນ, ສງິກະໂປ, ໄທ ແລະຫວຽດນາມ. ກອງເລຂາອາຊຽນຕັ ື້ງຢ ູ່ ທີູ່ ເມອືງຈາກາຕາ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. 
 
ສອບຖາມຂ ື້ມ ນຕດິຕ ູ່ ໄດ ື້ທີູ່ : 
ເລຂາທກິານໃຫຍູ່ ອາຊຽນ 
ພະແນກປະຊາສ າພນັຊຸມຊນົ (Community Relations Division – CRD) 
70 ເອ ຈະລນັ ຊຊີນິກາມງັກາຣາຊາ 
ຈາກາຕາ 12110, ອນິໂດເນເຊຍ 
ໂທລະສບັ: (62 21) 724-3372, 726-2991 
ແຟັກ: (62 21) 739-8234, 724-3504 
ອເີມລ:໌ public@asean.org  
ຂ ື້ມ ນກູ່ ຽວກບັລາຍການສິູ່ ງຕພີມິຕູ່ າງໆ 
ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ(ສະບບັທສີອງ) 
ຈາກາຕາ: ກອງເລຂາອາຊຽນ, ເມສາ 2020 
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1. ອາຊຽນ – ຊບັສນິທາງປັນຍາ – ສດິທຊິບັສນິທາງປັນຍາ 
2. ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ– ການຈດົທະບຽນ –ມາດຕະຖານ  
ISBN 978-602-5798-63-4 

 
ອາຊຽນ: ປະຊາຄມົແຫູ່ ງໂອກາດສ າລບັທຸກຄນົ 
ຂ ື້ຄວາມຂອງປືື້ມສະບບັນີ ື້ອາດຈະຖືກອ ື້າງອງີໄດ ື້ຢູ່ າງອດິສະຫລະຫ ຕືພີມິຊ ື້າ ໃຫ ື້ການຍອມຮບັທີູ່ ເໝາະສມົ
ແລະມສີ າເນາົທີູ່ ກູ່ ຽວກບັເອກະສານທີູ່ ໄດ ື້ພມິຄນືຊ ື້າ ໄດ ື້ຖືກສົູ່ ງໄປຫາພະແນກພວົພນັຊຸມຊນົ (CRD) ຂອງ
ປະຊາຄມົອາຊຽນ, ຈາກາຕາ. 
 
ຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໄປຂອງອາຊຽນປະກດົຢ ູ່ ທາງອນິເຕເີນດັທີູ່ ເວບໄຊທອ໌າຊຽນ:  
www.asean.org 
 
ລຂິະສດິຂອງສະມາຄມົປະຊາຊາດອາຊຕີາເວນັອອກສູ່ ຽງໃຕ ື້ (ອາຊຽນ) ປີ 2020 
ສະຫງວນລຂິະສດິ 
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ໂຄງຮູ່ າງທົູ່ ວໄປ 
 

 
ພາກທ ີ1. ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການ

ຄ ື້າ 
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ພາກເພີູ່ ມເຕມີ 
 
ພາກເພີູ່ ມເຕມີ I.  ການນ າໃຊ ື້ຂ ື້ກ ານດົດ ື້ານກດົໝາຍຂອງບນັດາປະເທດອາຊຽນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ
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ພາກເພີູ່ ມເຕມີ II. ເວບັໄຊຕສ໌ າລບັບນັດາຂ ື້ກ ານດົດ ື້ານກດົໝາຍໃນບນັດາປະເທດ ອາຊຽນທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ສ າຄນັ 
 
ພາກເພີູ່ ມເຕມີ III.  ລາຍລະອຽດສ າລບັຕດິຕ ູ່ ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງບນັດາປະເທດ
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ມາດຕະຖານຕູ່ າງໆໃນຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນຂອງອາຊຽນນີ ື້ແມູ່ ນເອກະສານອ ື້າງອງີເພືູ່ ອຊີ ື້ນ າ 
ແລະ ສຸມໃສູ່ ໃນການປະຕບິດັຫນ ື້າທີູ່ ຂອງສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາອາຊຽນ ເພືູ່ອແນໃສູ່ ບນັລຸ
ຫ ກັເກນ ແລະ ມາດຕະຖານ ດຽວກນັ ໃນໄລຍະສັ ື້ນ. ໃນປະຈບຸນັນີ ື້ ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນ
ເຫ ົູ່ ານີ ື້ໄດ ື້ຖກືຮບັຮອງ ໂດຍໜູ່ ວຍງານຮບັຜດິຊອບ ຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງອາຊຽນ, ໃນຂະນະທີູ່ມີ
ບາງຫ ກັການ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງມນັ ບ ູ່ ແທດເຫມາະທີູ່ຈະນ າໄປໃຊ ື້ໃນບາງສ ານກັງານຊບັສນິ
ທາງປັນຍາຂອງອາຊຽນ, ຫ  ືອາດຈະແຕກຕູ່ າງຈາກການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັຢ ູ່ ໃນບນັຫ ື້ອງການເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. 
 
ຫ ກັການ ແລະ ມາດຕະຖານບາງຢູ່ າງທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນຂອງອາຊຽນ ອາດຈະ
ບ ູ່ມຄີວາມແທດເຫມາະທີູ່ ຈະນ າ ໄປໃຊ ື້ໃນປະເທດໃດໜ ູ່ ງ ຖື້າຫາກກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍການຄື້າຂອງປະເທດນັ ື້ນ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ກູ່ ອນການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ, ຕວົຢູ່ າງ: ກດົໝາຍວູ່ າ
ດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ບ ູ່ ອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ  ືສນັຍາລກັ ສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ. 
ໃນເມືູ່ ອ ຄວາມບ ູ່ ສອດຄູ່ ອງດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້ເກດີຂື ື້ນ, ຫື້ອງການຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ກ ູ່ ຈະບ ູ່ ນ າໃຊ ື້
ຫ ກັການ ຫ  ືມາດຕະຖານ ຈາກຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຫ ົູ່ ານັ ື້ນຈນົກວູ່ າຈະມກີານແກ ື້ໄຂໃຫ ື້
ມຄີວາມສອດຄູ່ ອງກບັກດົໝາຍລະດບັຊາດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 
ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນຂອງອາຊຽນເຫ ົູ່ ານີ ື້ບ ູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໃຫ ື້ເຫນັຜົນຂອງການກວດສອບເນື ື້ອ
ໃນຂອງຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ. ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງອາຊຽນມີິ
ສດິອ ານາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃດໆກ ູ່ ແລ ື້ວແຕູ່  ທີູ່ ໄດ ື້ມອບໃຫ ື້ພວກເຂາົດ າເນນີການພາຍ
ໃຕ ື້ກດົໝາຍແຫູ່ ງຊາດ. ການນ າໃຊ ື້ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນນັ ື້ນ ບ ູ່ ໄດ ື້ໝາຍຄວາມວູ່ າ ໃຫ ື້
ເປັນການບງັຄບັໃຫ ື້ໃຊ ື້ ໃນຖານະກດົໝາຍພື ື້ນຖານ ໂດຍທີູ່ ທງັຝູ່ າຍໃດຝູ່ າຍໜ ູ່ ງນ າໄປໃຊ ື້ເພືູ່ ອ
ຄດັຄ ື້ານການດ າເນີນການຕັດສິນໃຈຂອງສ ານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແຫູ່ ງຊາດ ຫ  ືອງົການ
ຕຸລາການໃດໜ ູ່ ງ ຫ  ືກບັເຈົ ື້າໜື້າທີູ່ ໃດໜ ູ່ ງ. 

 
 
 
“ໝາຍເຫດ: ໃນບນັດາຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນືູ່ ອໃນເຫ ົູ່ ານີ ື້ ເຄືູ່ ອງໝາຍ "[...]" ແມູ່ ນໃຊ ື້ເພືູ່ ອສະແດງໃຫ ື້ຮ ື້ວູ່ າ 

ສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຂ ື້ຄວາມ ຫ  ືບດົບນັຍດັດ ື້ານກດົໝາຍໃດໜ ູ່ ງ ໄດ ື້ຖືກປູ່ ອຍໄວ ື້ບ ູ່ ຂຽນຕ ູ່  ຍ ື້ອນເຫດຜນົທີູ່ ມນັມຄີວາມ
ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ຫ  ືເພືູ່ ອຄວາມກະທດັຮດັ” 
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9  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 9 9 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ສາລະບານ 
 

 
ບດົນ າ 13 

ຄວາມເປັນມາ 13 

ກດິຈະກ າທີູ່ນ າໄປສ ູ່  ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນ 14 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ບດົນ າ 

ຄວາມເປັນມາ  
 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າສ າລັບ ບນັດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 
(ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ຈະເອີ ື້ນວູ່ າ "ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນ") ໄດ ື້ພດັທະນາຂື ື້ນພາຍໃຕ ື້ໂຄງການຮູ່ ວມມ ື
EU-ASEAN ກູ່ ຽວກບັ ການປົກປື້ອງສິດຊບັສນິທາງປັນຍາ (ECAP III). ໂຄງການນີ ື້ໄດ ື້ຖືກ
ອະນຸມດັໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອາຊຽນໃນປີ 2009 ເພືູ່ ອສະໜັບສະໜ ນ ການຈດັຕັ ື້ງ
ປະຕບິດັແຜນງານຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກດິອາຊຽນ. ໂຄງການນີ ື້ແນູ່ ໃສູ່ ສະໜັບສະໜ ນເປົື້າໝ
າຍຍຸດທະສາດທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ໃນແຜນປະຕບິດັງານຊບັສນິທາງປັນຍາ ອາຊຽນ ປີ 2011-2015. 
 

ໄລຍະທ ີ2 ຂອງແຜນງານ ECAP III ແມູ່ ນເພືູ່ ອພະຍາຍາມເຊືູ່ ອມໂຍງບັນດາປະເທດ
ສະມາຊກິອາຊຽນເຂົ ື້າໃນລະບບົເສດຖະກດິໂລກ ແລະ ລະບບົການຄ ື້າໂລກເພືູ່ ອສົູ່ ງເສມີການເຕີບ
ໃຫຍູ່ ຂອງເສດຖະກິດແລະ ຫ ຸດຜູ່ ອນຄວາມທຸກຍາກໃນພາກພື ື້ນ. ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງ
ໂຄງການນີ ື້ ແມູ່ ນເພືູ່ ອສ ື້າງຄວາມເຂັ ື້ມແຂງ ໃນການເຊືູ່ ອມໂຍງພາກພື ື້ນ ຂອງອາຊຽນ ແລະ ເພືູ່ ອ
ຍກົລະດບັ ແລະ ເຮດັໃຫ ື້ລະບບົເພືູ່ ອ ການສ ື້າງສນັຍ, ການປົກປື້ອງ, ການຄຸ ື້ມຄອງ ແລະ ບງັຄບັ
ໃຊ ື້ສດິຊບັສນິທາງປັນຍາ ໃນພາກພື ື້ນອາຊຽນ ເປັນອນັໜ ູ່ ງອນັດຽວກນັ,  ໂດຍໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງກບັ
ມາດຕະຖານຊັບສິນທາງປັນຍາສາກນົ, ການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິັດທີູ່ ດີທີູ່ ສຸດ ແລະ ແຜນປະຕບິັດງານ
ກູ່ ຽວກບັສດິຊບັສນິທາງປັນຍາອາຊຽນ ປີ 2011-2015. 
 

ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາ ແຫູ່ ງສະຫະພາບເອຣີົບ (EUIPO) ໄດ ື້ຖກືມອບໝາຍໃຫ ື້
ຈດັຕັ ື້ງປະຕິບັດການດ າເນີນການໃນໄລຍະ 2 ຂອງ ໂຄງການ ECAP III ໃນໄລຍະປີ 2013-
2015. 
 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນໄດ ື້ຖືກຮູ່ າງຂ ື້ນມາໂດຍ ໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິກດົໝາຍ, ລະບຽບການ 
ແລະ ການຕດັສິນດ ື້ານຕຸລາການ ແລະ ການບ ລິຫານ ຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ກບັການພິຈາລະນາກວດສອບເນື ື້ອໃນຂອງການຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, 
ລວມທງັການປະຕບິດັຕູ່ າງໆທີູ່ ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາອາຊຽນນ າໃຊ ື້. ຄ ູ່ ມ ືແລະ ບດົແນະນ າ 
ທີູ່ ຖກືນ າໃຊ ື້ໃນ ຫ ື້ອງການຕູ່ າງໆ ເພືູ່ ອກວດສອບຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ກ ູ່ ນ າ
ມາພຈິາລະນາເຊັູ່ ນກນັ. ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນຍງັໄດ ື້ຄ ານ ງເຖິງມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

 

 

ການປະຕິບັດທີູ່ ດີທີູ່ ສຸດ, ໂດຍສະເພາະ ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບທີູ່ ນ າໃຊ ື້ໃນຫ ື້ອງການຍົກລະດັບ
ຕະຫ າດພາຍໃນ ກູ່ ຽວກບັ ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ -2014 (ຊ ູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ເອີ ື້ນວູ່ າ "ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບ
ຂອງ EUIPO"). 
 
 ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນຂອງອາຊຽນ ແມູ່ ນມີຈຸດປະສົງເພືູ່ ອເພີູ່ ມເຕີມກົດລະບຽບ
ຫ ກັການ ແລະ ຄ ູ່ ມພືາຍໃນທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາເບື ື້ອງຕົ ື້ນ ແລະ ເພືູ່ ອສະໜັບສະໜ ນການຄາດຄະເນ 
ແລະ ການເຊືູ່ ອມໂຍງ ມາດຕະຖານການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ແລະ ມາດຖານທີູ່ ນ າໄປ
ໃຊ ື້ໂດຍບັນດາສ ານກັງານຊບັສິນທາງປັນຍາອາຊຽນ. ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນອາດຈະໄດ ື້ນ າ
ໃຊ ື້ໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງມໃືນການຝ ກອົບຮົມ ສ າລບັຜ ື້ກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ແລະ ກ ູ່ ເປັນທງັ
ເອກະສານອ ື້າງອງີ ໃຫ ື້ບນັດາທີູ່ ປ ກສາລະດັບມອືາຊີບ ແລະ ຜ ື້ຕາງໜື້າບ ລິການຈດົທະບຽນຊັບ
ສນິອຸດສາຫະກ າ. 

 
ກດິຈະກ າທີູ່ ນ າໄປສ ູ່  ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນ 

 
ສບິປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ ໄດ ື້ປະຕບິດັຄ າໝັ ື້ນສນັຍາຈ ານວນໜ ູ່ ງຂອງພາກພື ື້ນ ເພືູ່ ອ

ສ ື້າງຕະຫ າດ ທີູ່ ມກີານເຊືູ່ ອມໂຍງ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ບນັດາໂຄງການໃນພາກພື ື້ນ
ປະກອບດື້ວຍໂຄງການຍູ່ ອຍ ແລະ ກດິຈະກ າສະເພາະໃນຂງົເຂດຕູ່ າງໆ, ລວມທງັຊບັສນິທາງ
ປັນຍາ. 
 

ໂຄງການທີູ່ ຈະຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໃນພາກພື ື້ນ
ອາຊຽນນັ ື້ນ ໄດ ື້ຮບັການທ ື້າທາຍໃນບາງສູ່ ວນ ໂດຍອງີໃສູ່ ສະພາບຕວົຈງິທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັຂອງແຕູ່
ລະປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຕ ູ່ ກັບ ຂະຫນາດຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຈ ານວນປະຊາກອນ, 
ວດັທະນະທ າ ແລະ ພາສາປາກເວົ ື້າຂອງພວກເຂາົ, ແລະ ລວມທງັການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ ື້າ (ເຊັູ່ ນ ກ າປ ເຈຍ , ລາວ ແລະ ມຽນມາ ແມູ່ ນປະເທດທີູ່ ດ ື້ອຍພັດທະນາ). 
ປະຫວັດສາດແຫູ່ ງຄວາມເປັນມາຂອງແຕູ່ ລະປະເທດເຫ ົູ່ ານີ ື້ ເປັນເຫດຜົນຫ ັກໃນການກ ານົດ
ປະເພນທີາງກດົໝາຍຂອງພວກເຂາົໄວ ື້ຢູ່ າງເຂັ ື້ມງວດ ແລະ ດ ື້ວຍເຫດນີ ື້, ມນັຈ ູ່ ງມຜີນົຕ ູ່ ໂຄງສ ື້າງ 
ແລະ ເນື ື້ອໃນຂອງກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງປັນຍາ, ລວມທງັລະບບົເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. 

ທຸກປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນລື້ວນແຕູ່ ໄດ ື້ປະກາດນ າໃຊ ື້ ຫ  ື ກ າລງັຢ ູ່ ໃນຂັ ື້ນຕອນການນ າ
ໃຊ ື້ກດົໝາຍ ວູ່ າດ ື້ວຍ ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ (ບ ູ່ ວູ່ າໃນຮ ບແບບຂອງກດົໝາຍສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ຫ  ື
ເປັນພາກ ຫ  ືບດົບນັບດັໜ ູ່ ງ ຢ ູ່ ໃນກດົໝາຍລວມ), ທງັບນັດາມາດຕະຖານຕູ່ າງໆໃນການປະຕບິດັ
ຂອງໂຄງສ ື້າງພື ື້ນຖານລະດບັລູ່ າງ, ລວມທງັການປະຕບິດັລະບຽບການ ແລະ ການພຈິາລະນາດ ື້ານ
ບ ລຫິານ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ບນັດາປະເທດດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ມກີານພມິເຜຍີແຜູ່  ຫ  ື ໄດ ື້ມກີານນ າໃຊ ື້ພາຍໃນ ບນັດາຄ ູ່ ມ,ື 
ຄ າແນະນ າ ຫ ລືະບຽບການຕູ່ າງໆ ເພືູ່ ອກວດສອບຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ໂດຍ
ນກັກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຂອງບນັດາປະເທດດັູ່ ງກູ່ າວ. 
 
ກ າປ ເຈຍ: ປືື້ມຄ ູ່ ມກືູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, ເດອືນກ ລະກດົ 2013 
 
ອນິໂດເນເຊຍ: ຄ າແນະນ າທາງດ ື້ານວຊິາການ ສ າລບັການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ (ສະບບັ
ປັບປຸງ ປີ 2012) 
 
ສປປ ລາວ: ປືື້ມຄ ູ່ ມ ືກູ່ ຽວກບັ ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, ເດອືນກນັຍາ 2003 
 
ມາເລເຊຍ: ປືື້ມຄ ູ່ ມ ືກູ່ ຽວກບັ ກດົໝາຍ ວູ່ າດ ື້ວຍ ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ແລະ ການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັ, 
2003      (ສະບບັປັບປຸງຄັ ື້ງທີູ່ 2)  
 
ຟີລບິປີນ:  ຄ ູ່ ມ ືການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, (ບດົແນະນ າການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄ ື້າ) ເດອືນທນັວາ 2012 
 
ສງິກະໂປ:   ປືື້ມຄ ູ່ ມສື າລບັການປະຕບິດັວຽກງານເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 
ຫວຽດນາມ: ເອກສານເລກທ ີ 01/2007 / TT-BKHCN ລງົວນັທ ີ 14 ກຸມພາ 2007, ຄ າ
ແນະນ າສ າລບັການປະຕບິດັດ າລດັຂອງລດັຖະບານ ສະບບັເລກທ ີ103/2549 / ສພຊ, ລງົວນັທ ີ
22 ກນັຍາ 2006 ໂດຍມກີານດດັແກ ື້ ແລະ ເພີູ່ ມຕືູ່ ມ ໃນປີ 2010, 2011, ປີ 2013 ແລະ 2016; 
ແລະລະບຽບການກວດສອບ ສ າລບັການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ປີ 2010 - 
ເອກະສານຕດິຄດັກບັການລງົມະຕ ິເລກທ ີ709 / QD- SHTT ລງົວນັທ ີ29 ເມສາ 2010 ຂອງ
ຫວົໜື້າສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງຊາດຫວຽດນາມ (NOIP). 
 

ໃນຂະນະທີູ່ ເນື ື້ອໃນສູ່ ວນໃຫຍູ່ ຂອງລະບຽບການພາຍໃນທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມານັ ື້ນ ແມູ່ ນມຄີວາມ
ສອດຄູ່ ອງກບັຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຫ ົູ່ ານີ ື້, ແຕູ່ ຄວາມແຕກຕູ່ າງທາງດ ື້ານເນື ື້ອໃນໃນບາງຈດຸ
ຍງັຄງົມຢີ ູ່ . ການພດັທະນາຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນສ າລບັພາກພື ື້ນນີ ື້ສາມາດຊຸກຍ ື້ຄວາມເປັນ
ໜ ູ່ ງດຽວຂອງມາດຕະຖານ ການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ແລະ ມາດຖານທີູ່ ນ າໃຊ ື້ ໂດຍນກັ
ກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໃນພາກພື ື້ນ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

 

 

ຂັ ື້ນຕອນໃນການສ ື້າງຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນ ສະບບັທ າອດິ ປະກອບດື້ວຍຂັ ື້ນຕອນ
ຫ ກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 

ພາລະກດິຊອກຫາຂ ື້ມ ນຄວາມເປັນຈງິທີູ່ ດ າເນນີການໂດຍທີູ່ ປ ກສາໂຄງການໃນລະຫວູ່ າງ
ເດອືນພ ດສະພາ ແລະ ເດອືນມຖຸິນາ ປີ 2014 ໃຫ ື້ກບັສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາ ຂອງແຕູ່ ລະ
ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. ພາລະກດິນີ ື້ ຮວບຮວມຂ ື້ມ ນກູ່ ຽວກບັຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນກດົໝ
າຍ, ລະບຽບການ ແລະ ປ ື້ມຄ ູ່ ມ ືດ ື້ານບ ລຫິານ, ບດົແນະນ າ ແລະ ທດິທາງຕູ່ າງໆ ທີູ່ ນ າໃຊ ື້ໂດຍ
ຫ ື້ອງການເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າອາຊຽນ, ພື້ອມທງັ ຄ າຕດັສນິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ຈາກໜູ່ ວຍງານບ ລຫິານ 
ແລະ ຕຸລາການ ກູ່ ຽວກບັ ກ ລະນທີີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ທີູ່ ອາດຈະສົູ່ ງຜນົໃນການ
ກວດສອບຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. ພາລະກດິຍງັປະກອບດື້ວຍ ການປ ກສາ
ຫາລກືບັເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ທີູ່ ມມີສີດິອ ານາດໃນການກ ານດົເນື ື້ອໃນທີູ່ ສາມາດປະກອບເຂົ ື້າປ ື້ມຄ ູ່ ມກືານ
ກວດສອບ, ແລະ ມຄີວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກບັຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່ າງ ສາເຫດທີູ່ ແນູ່ ນອນ ແລະ ສາເຫດ
ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ສ າລບັການແຈ ື້ງປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ທີູ່ ຖກືນ າໃຊ ື້ໃນຫ ື້ອງ
ການຂອງພວກເຂາົ. 

 
ກະກຽມຮູ່ າງຄ ູ່ ມກືານກວດສອບສະບບັທ າອດິ ໂດຍທີູ່ ປ ກສາຂຂອງໂຄງການ ອງີຕາມກດົ 

ໝາຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, ທງັຕາມກດົລະບຽບ ແລະ ການນ າໃຊ ື້ໃນຕວົຈງິຂອງສ ານກັງານຊບັສນິ
ທາງປັນຍາອາຊຽນ, ເຊິູ່ ງກ ູ່ ໄດ ື້ຖກືລວບລວມໂດຍພາລະກດິຂອງຊອກຫາຂ ື້ມ ນຄວາມເປັນຈງິ
ແລະຕາມການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ດທີີູ່ ສຸດຈາກບນັດາຫ ື້ອງການເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຊບັສນິທາງປັນຍາ. ຮູ່ າງ
ສະບບັນີ ື້ໄດ ື້ຖກືຍືູ່ ນສະເໜຕີ ູ່ ກອງປະຊຸມຂອງກຸູ່ ມຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານອາຊຽນກູ່ ຽວກບັການກວດສອບ
ເຄືູ່ ອງໝາຍ ການຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ຈດັຂ ື້ນຢ ູ່ ບາງກອກເມືູ່ ອວນັທ ີ21-25 ກ ລະກດົ 2014. ໃນກອງປະຊຸມ
ນັ ື້ນ, ຮູ່ າງຂອງຄ ູ່ ມກືານກວດສອບໄດ ື້ຖກືນ າໄປປ ກສາຫາລກືນັຢູ່ າງລະອຽດ. 

ທບົທວນຮູ່ າງຂອງຄຸູ່ ມກືານກວດສອບ ໂດຍທີູ່ ປ ກສາໂຄງການ ໂດຍໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິຄ າເຫນັ, 
ຄ າແນະນ າ ແລະຂ ື້ມ ນທີູ່ ໄດ ື້ຮບັຈາກສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາອາຊຽນໃນລະຫວູ່ າງແລະຫ ງັ
ກອງປະຊຸມຂອງກຸູ່ ມຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ. 
 

ຮູ່ າງສຸດທ ື້າຍທີູ່ ເປັນສະບບັສມົບ ນຂອງຄ ູ່ ມກືານກວດສອບ ໄດ ື້ສ ື້າງສ າເລດັແລ ື້ວເປັນທີູ່ ຮຽບ
ຮ ື້ອຍແລະກ ູ່ ໄດ ື້ຍືູ່ ນສະເໜ ີໃນວນັທ ີ30 ກນັຍາ 2014. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ການປັບປຸງເນື ື້ອໃນຂອງຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນ 
 

ຂະບວນການປັບປຸງເນືູ່ ອໃນຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເຫ ົູ່ ານີ ື້ໄດ ື້ເລີູ່ ມຕົ ື້ນໃນປີ 2018 ແລະໄດ ື້ສິ ື້ນ
ສຸດໃນປີ 2019 ໂດຍສອດຄູ່ ອງກບັໂຄງການ “Arise Plus - ສດິຊບັສນິທາງປັນຍາ” ທີູ່

ພດັທະນາໂດຍສະຫະພາບເອຣີົບ ສ າລບັພາກພື ື້ນອາຊຽນ. (ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ກ ູ່ ຈະເອີ ື້ນວູ່ າ “Arise + 
IPR”). 
 

Arise+IPR ແມູ່ ນໂຄງການທີູ່ ໄດ ື້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ທີູ່ ໄດ ື້ຖືກອອກແບບໂດຍສ ານກັງານ
ຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງເອຣີົບ (EUIPO) ເພືູ່ ອສະໜບັສະໜ ນການພດັທະນາການຄ ື້າແລະການ
ເຊືູ່ ອມໂຍງຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. ທງັຍງັໄດ ື້ຄາດໝາຍໄວ ື້ວູ່ າ ຈະຍກົລະດບັແລະ
ປັບປຸງລະບບົຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງບນັດາປະເທດອາຊຽນໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງກບັມາດຕະຖານແລະ
ມາດຕະຖານສາກນົໃນການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ດທີີູ່ ສຸດ. 
 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບແມູ່ ນໄດ ື້ຖກືດດັແກ ື້ໂດຍທີູ່ ປ ກສາໂຄງການໂດຍໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິການ
ຊູ່ ວຍເຫ ອືການພດັທະນາໃນເລືູ່ ອງຂອງກດົໝາຍແລະລະບຽບການທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຊບັສນິທາງປັນຍາ
ອາຊຽນ, ພື້ອມທງັຂ ື້ສະເໜແີນະນ າ, ຕວົຢູ່ າງແລະຂ ື້ມ ນທີູ່ ສູ່ ວນໃຫຍູ່ ແລ ື້ວ ແມູ່ ນໄດ ື້ຮບັມາຈາກ
ບນັດາສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາອາຊຽນ ແລະ ທງັ EUIPO. 
 

ຮູ່ າງບດົນີ ື້ໄດ ື້ຮບັການທບົທວນແລະກວດກາຄນືໂດຍບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນໃນ
ເດອືນພ ດສະພາ 2019 ແລະບດົຄ ູ່ ມກືານກວດສອບສະບບັປັບປຸງຄັ ື້ງສຸດທ ື້າຍສະບບັໃຫມູ່  ກ ູ່ ໄດ ື້
ຖກືຈດັສົູ່ ງໃນເດອືນສງິຫາ 2019. 

 
------- o ------- 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

 

 

ຕວົຫຍ ື້ທີູ່ ໃຊ ື້ໃນຄ ູ່ ມກືານກວດສອບ 
 

ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ (ລະຫດັຂອງປະເທດ) 
 

BN : ບຣ ໄນດາຣ ສຊາລາມ 
ID : ອນິໂດເນເຊຍ 
KH : ກ າປ ເຈຍ 
LA : ສປປ ລາວ 
MM : ມຽນມາ 
MY : ມາເລເຊຍ  
PH : ຟີລບິປີນ 
SG : ສງິກະໂປ 
TH : ໄທ 
VN : ຫວຽດນາມ 
 
ຕວົຫຍ ື້ອ ືູ່ ນໆ 
 
ECJ   : ສານຍຸຕທິ າຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ (ສານຍຸຕທິ າເອີຣົບ)  
EU   : ສະຫະພາບເອີຣົບ 
GI   : ຖິູ່ ນກ າເນດີ 
IPL   : ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງປັນຍາ 
NCL : ການຈດັປະເພດສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານລະດບັສາກນົເພືູ່ ອຈດຸປະສງົ

ຂອງການຂ ື້ນທະບຽນ ເຄືູ່ ອງໝາຍ ໂດຍສື້າງຕັ ື້ງຂ ື້ນພາຍໃຕື້ ສນັຍາຂ ື້
ຕກົລງົ Nice (ນສິ) ໃນປີ 1957 (ການຈດັແບູ່ ງຫມວດສນິຄ ື້າແບບນສິ). 

Nice Classification : ການຈດັແບູ່ ງຫມວດສນິຄ ື້າແບບນສິທີູ່ ເປັນການຈດັແບູ່ ງຫມວດຫມ ູ່
ສນິຄ ື້າລະຫວູ່ າງປະເທດແລະການບ ລກິານເພືູ່ ອຈດຸປະສງົຂອງການ
ລງົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຖືກສ ື້າງຂື ື້ນມາພາຍໃຕື້ສນັຍາຂ ື້ ຕກົລງົ 
Nice (ນສິ) ໃນປີ 1957 

EUIPO            : ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາ ຂອງເອີຣົບ 
EUIPO Guidelines : ຄ ູ່ ມໃືນການກວດສອບຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າສ ານກັງານຊບັສນິທາງ

ປັນຍາຂອງເອີຣົບ (EUIPO), ເວີຊັູ່ ນ 1.1, 1 ເດອືນຕຸລາ 2017 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

EUTMIR : ຄະນະກ າມະການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັລະບຽບການສະບບັເລກທ ີ2018/626
ຂອງວນັທ ີ5 ມນີາ 2018, ລະບຽບການບງັຄບັໃຊ ື້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ 
ເລກທ ີ2017/1001. 

EUTMR : ລະບຽບການ ສະບບັເລກທ ີ2017/1001 ຂອງວນັທ ີ14 ມຖຸິນາ 2017 
ວູ່ າດ ື້ວຍລະບຽບການ ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ 
(ຂ ື້ກ ານດົລະບຽບການຄື້າຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ). 

PARIS CONVENTION : ສນົທສິນັຍາປາຣີກູ່ ຽວກບັການຄຸ ື້ມຄອງຊບັສນິທາງອຸດສາຫະກ າທີູ່ ໄດ ື້
ຮບັຮອງໃນ ປີ 1883, ແລະໄດື້ຖປັືບປຸງຄັ ື້ງສຸດທ ື້າຍທີູ່  ສະຕອັກໂຮມ ໃນ
ປີ 1967. 

SGT : ສນົທສິນັຍາສງິກະໂປກູ່ ຽວກບັກດົໝາຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າແລະກດົ
ລະບຽບພາຍໃຕື້ສນົທສິນັຍາດັູ່ ງກູ່ າວໃນປີ 2006. 

TMA : ຂ ື້ກ ານດົກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ 
TML   : ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ 
TMR :  ລະບຽບການກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າຫ ຂື ື້ບງັຄບັກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝ

າຍການຄື້າ 
TRIPS : ສນັຍາວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງປັນຍາທີູ່ ຕດິພນັກບັການຄື້າ  
WHO : ອງົການອະນາໄມໂລກ 
WIPO : ອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ 
WTO : ອງົການການຄື້າໂລກ 
 
ອ ື້າງອງີ    
ການອື້າງອງິເວບັໄຊທທ໌ງັໝດົແມູ່ ນມຂີື ື້ນໃນເວລາປະຈບຸນັ ໃນວນັທ ີ31 ກ ລະກດົ 2019 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດ 
ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ  

 
1. ສນັຍາລກັທີູ່ ໄດ ື້ຍອມຮບັວູ່ າມນັແມູ່ ນ “ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ” 1 

 
ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າດັູ່ ງກູ່ າວ ຄວນຖືກປະຕເິສດ ຖື້າຫາກລກັສະນະຂອງ

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ການບງັຄບັໃຊ ື້ບ ູ່ ຖືກຕ ື້ອງກບັຄ ານຍິາມຂອງຄ າວູ່ າ ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ’ ຫ  ື‘ເຄືູ່ ອງ
ໝາຍການຄ ື້າ’ ທີູ່ ໄດ ື້ຖກືກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົໝາຍ ຫ ຖື ື້າເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ຖືກຕ ື້ອງຕາມເງ ືູ່ອນໄຂ
ທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ວູ່ າ ມນັນັ ື້ນສາມາດຈດົທະບຽນໄດ ື້. 
 

ເມືູ່ ອເຄືູ່ ອງໝາຍບ ູ່ ກງົກບັຄ ານຍິາມທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ຂອງຄ າວູ່ າ "ເຄືູ່ ອງໝາຍ" ຫ  ື"ເຄືູ່ ອງໝ
າຍການຄ ື້າ", ຫ ມືນັເປັນທີູ່ ຈະແຈ ື້ງວູ່ າຫົວຂ ື້ຂອງການຂ ຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ບ ູ່ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່

ສາມາດເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ ໃນກ ລະນີນີ ື້, ມນັກ ູ່ ຈະບ ູ່ ຈ າເປັນທີູ່ ຈະຕ ື້ອງກວດສອບເບິູ່ ງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍໂດຍໃຊ ື້ເຫດຜົນທີູ່ ໄດ ື້ກ ານົດໄວ ື້ແນູ່ ນອນຫ ືເຫດຜົນທີູ່ ໃຊ ື້ປຽບທຽບໆສ າລັບການ
ປະຕເິສດເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນໆ. 
 

ເພືູ່ ອທີູ່ ຈະໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍອັນໜ ູ່ ງໄດ ື້, ສັນຍາລັກທີູ່ ຈະມາເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ຕ ື້ອງ
ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້. ໃນທາງທດິສະດ,ີ ສນັຍາລກັທີູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ໂດຍຄວາມຮ ື້ສ ກພື ື້ນຖານ
ຂອງມະນຸດ 5 ຢູ່ າງ (ການເບິູ່ ງ, ການໄດ ື້ຍນິ, ກິູ່ ນ, ການສ າພດັແລະລດົຊາດ) ອາດຈະເປັນເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍທີູ່ ດີເພືູ່ ອຈ າແນກສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ກດົໝາຍ ແລະ ການນ າໃຊ ື້
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ຈ າກດັຄວາມສາມາດໃນການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງຫ ືມີ
ປະສດິທພິາບ  ໂດຍຮຽກຮື້ອງໃຫ ື້ສັນຍາລັກດັູ່ ງກູ່ າວມຄີວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄູ່ ອງກບັຂ ື້
ກ ານດົ ເພືູ່ ອສະແດງໃຫ ື້ເຫນັລກັສະນະ ທີູ່ ເປັນທີູ່ ຍອມຮບັຈາກເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ເພືູ່ ອ
ຈດຸປະສງົໃນການບນັທ ກເຄືູ່ ອງໝາຍຢູ່ າງເປັນທາງການ. ວທິກີານໃນການສະແດງເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄ ື້າສ າລບັຈດຸປະສງົການຈດິທະບຽນອາດຈະແຕກຕູ່ າງກນັໄປຕາມປະເພດຂອງສນັຍາລກັ.2 

    
1 ໃນຄ າແນະນ າເຫ ົູ່ ານີ ື້ ຄ າວູ່ າ "ເຄືູ່ ອງໝາຍ" ແລະ "ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ" ແມູ່ ນສາມາດໃຊ ື້ແທນກນັໄດ ື້, ແລະ ຄ າສບັທງັສອງ
ປະກອບມ ີ“ເຄືູ່ ອງໝາຍການບ ລກິານ” ເວັ ື້ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ເປັນຢູ່ າງອືູ່ ນແລ ື້ວ. 
2 ເບິູ່ ງຄ ານຍິາມຂອງ "ສນັຍາລກັ", "ເຄືູ່ ອງໝາຍ" ແລະ "ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ" ໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4(1); ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ 
ເອອາຣທ໌.ີ 1.1; ເຄເຮຊັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 2(ເອ); ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 3.9 ແລະ 16.1, ຄ າຕດັສນິ 753, ເອອາຣ໌
ທ.ີ 32; ເອມັເອມັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 2.ເຈ); ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 3(1) “ເຄືູ່ ອງໝາຍ”; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 121.1, 
ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 101(ເຈ); ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) ແລະ 7(1)(ເອ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 1 ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແມູ່ ນຫຍງັ 
?’; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 “ເຄືູ່ ອງຫມາຍ”; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 4.16. ນອກຈາກນັ ື້ນໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານ
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1.1 ສນັຍາລກັທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້  
 

ໃນຂ ື້ສັນຍາທາງການຄ ື້າ TRIPS ໄດ ື້ອະນຸຍາດໃຫ ື້ສະມາຊິກ WTO ໃຊ ື້ເປັນເງ ືູ່ ອນໄຂ 
ເພືູ່ ອຮຽກຮື້ອງໃນການຈດົທະບຽນສນັຍາລກັນັ ື້ນວູ່ າ 'ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັດ ື້ວຍຕາ', ນັ ື້ນໝາຍຄວາມ
ວູ່ າ, ມນັສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ໂດຍສາຍຕາ.3 
 

ສັນຍາລັກສູ່ ວນໃຫຍູ່ ທີູ່ ໄດ ື້ຖືກສົູ່ ງໄປຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ກ ູ່ ລ ື້ວນແຕູ່
ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້. ເຄືູ່ ອງໝາຍ ດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ໃນເວລາທີູ່ ນ າໄປໃຊ ື້ໃນການ
ຄ ື້າເພືູ່ ອຈ າແນກສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການ.ໃນກ ລະນີທີູ່ ກດົໝາຍກ ານດົໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ສາມາດ
ສງັເກດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ ກ ູ່ ແມູ່ ນໃຫ ື້ເປັນເງ ືູ່ອນໄຂທີູ່ ຄົບຖື້ວນ ສ າລບັການຈດົທະບຽນ, ບ ູ່ ວູ່ າຄ າຮ ື້ອງ
ເພືູ່ ອຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍໃດກ ູ່ ຕາມ ຫາກມເີຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ ກ ູ່ ອາດຈະຖືກ
ປະຕເິສດ. ໂດຍສະເພາະ, ສນັຍາລກັທີູ່ ສາມາດຮັບຮ ື້ໄດ ື້ແບບອືູ່ ນ, ເຊັູ່ ນວູ່ າຍກົຕວົຢູ່ າງ ຮັບຮ ື້ໄດ ື້
ໂດຍຄວາມຮ ື້ສ ກຂອງການໄດ ື້ຍນິຫ ຄືວາມຮ ື້ສ ກຂອງໄດ ື້ຮັບກິູ່ ນ, ກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດຮັບຮອງເອາົໄວ ື້ໄດ ື້ 
ເພາະວູ່ າບ ູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫັນສັນຍາລັກດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້. ນອກຈາກນີ ື້ແລ ື້ວ ສິູ່ ງນີ ື້ຈະເຮັດໃຫ ື້ການຈດົ
ທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເບີູ່ ງເຫນັໄດ ື້ນັ ື້ນຖືກປະຕເິສດແລະກ ູ່ ຈະແທນທີູ່ ດ ື້ວຍການໃຊ ື້ຄວາມ 
ໝາຍຂອງ "ການສ າພດັ" ແລະ "ລດົຊາດ". 

 
ເປັນທີູ່ ຮບັຮ ື້ກນັແລ ື້ວວູ່ າຈຸດປະສງົຂອງການຈດົທະບຽນສັນຍາລັກທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ນັ ື້ນໃຫ ື້

ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ, ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ ຄ າຮ ື້ອງຍືູ່ ນຂ ຈດົທະບຽນ ກ ູ່ ຕ ື້ອງປະກອບໄປດື້ວຍ ການ
ອະທບິາຍຂັ ື້ນຕອນວທິກີານສ ື້າງຫ ກືານສະແດງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ ຕາມວທິກີານທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົ
ໄວ ື້. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ການປະຕບິັດຕາມຂ ື້ກ ານດົນີ ື້ແມູ່ ນພື ື້ນຖານຂອງການກວດສອບເບື ື້ອງ
ຕົ ື້ນແລະຈະບ ູ່ ໄປກະທບົກບັລກັສະນະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ສາມາດສງັເກດເບີູ່ ງເຫນັໄດ ື້ໂດຍທົູ່ ວໄປນັ ື້ນ ຈະຕກົຢ ູ່ ໃນໜ ູ່ ງໃນປະເພດໃດໜ ູ່

ງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
• ສນັຍາລກັແບບສອງມຕິ ິ
• ສ ີ
• ສນັຍາລກັແບບສາມມຕິ ິ

 
 

    
ຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9, ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 2, ຂ ື້ 1. 
3 TRIPS, ມາດຕາ 15.1, ໂດຍຫຍ ື້. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

1.1.1 ສນັຍາລກັແບບສອງມຕິ ິ
 

ສນັຍາລກັແບບສອງມຕິສິາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ດ ື້ວຍຕາແມູ່ ນສນັຍາລກັທີູ່ ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ໂດຍ
ທົູ່ ວໄປແລະສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ ທີູ່ ຕດິຢ ູ່ ນ າຜະລດິຕະພນັຫ ປືື້າຍຊືູ່ ຫ ບືູ່ ອນທີູ່ ມຄີວາມແທດເຫມາະ
ທີູ່ ຈະໃສູ່ , ຫ  ືໃນວດັຖຸສິູ່ ງຂອງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພັນ, ຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ໃຊ ື້ນ າສະເໜີ
ໃນຕະຫລາດ. 
 

ສນັຍາລັກແບບສອງມຕິໄິດ ື້ຖືກອະນຸຍາດແລະຍອມຮັບໃຫ ື້ຈດົທະບຽນໄດ ື້ ກ ູ່ ຕ ູ່ ເມືູ່ ອວູ່ າ 
ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ອາດຈະຕກົຢ ູ່ ໃນ ໝວດໃດໜ ູ່ ງ ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້. 

 
1.1.1.1 ຄ າສບັ, ຕວົຫນງັສ,ື ຕວົເລກດູ່ ຽວ, ກຸູ່ ມຕວົເລກ,ຮ ບພາບສືູ່ ຄວາມໝາຍ, 

ຄ າຂວນັ 4 
 

ປະເພດຂອງສັນຍາລັກນີ ື້ມີພຽງແຕູ່ ອົງປະກອບອັນດຽວທີູ່ ສາມາດອູ່ ານໄດ ື້, ລວມທັງ
ສນັຍາລັກທີູ່ ປະກອບດື້ວຍ ໜ ູ່ ງຫ ຫື າຍຂ ື້ຄວາມ (ທີູ່ ມຫີ ບື ູ່ ມີຄວາມໝາຍ) ຕວົຫນງັສ,ື ຕວົເລກ
ແບບດູ່ ຽວ, ກຸູ່ ມຕວົເລກ ຫ  ືຮ ບພາບສືູ່ ຄວາມໝາຍທີູ່ ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັ, ຫ ກືານປະສມົປະສານກນັຂອງ
ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ື້ ລວມທງັຄ າຂວນັແລະປະໂຫຍກການໂຄສະນາ. 

ສນັຍາລກັເຫ ົູ່ ານີ ື້ບາງຫມວດອາດຈະມຊີືູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັໃນກດົໝາຍແຫູ່ ງຊາດຂອງປະເທດ
ສະມາຊກິອາຊຽນແລະບາງສນັຍາລກັອາດຈະບ ູ່ ຖືກລະບຸຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງໃນກດົໝາຍ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, 
ພາຍໃຕ ື້ກົດໝາຍບາງສະບັບ, ຄ າຂວັນ ແລະ ປະໂຫຍກການໂຄສະນານັ ື້ນ ຖືວູ່ າເປັນ “ການ
ປະສມົຄ າ” ແລະ ອາດຈະຖກືຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍຫມວດເຫ ົູ່ ານີ ື້ອາດຈະຖືກສະແດງເປັນຕົວຫນງັສືທີູ່ ເປັນ "ມາດຕະຖານ" ຫ  ື
ຕວົຫນງັສທືີູ່ ພເິສດ, ຕວົຫນງັສທືີູ່ ບ ູ່ ເປັນມາດຕະຖານນັ ື້ນ ອາດຈະກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຕວົຫນງັສໃືດໜ ູ່ ງ 
ແລະອາດຈະມສີໜີ ູ່ ງຫ ຫື າຍສ.ີ ມນັບ ູ່ ມອີງົປະກອບໃດໆທີູ່ ສະແດງເຖງິພາບພດົ, ຂອບຮ ບ ຫ  ືພື ື້ນ
ຫລງັ. 

    
4 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 4(1); ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ 2; ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 1.1; ເອລັເອ ໄອພີ
ເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ16.1, ຄ າຕດັສນິ 753, ເອອາຣທ໌.ີ 32, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັຫນ ື້າ 4; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 3 ແລະ 10(1), ຄ ູ່ ມ ືທີ
ເອມັ ວກັ 4.11; ເອມັເອມັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 2.ເຈ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 121.1, ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 101(ເຈ), ຄ ູ່ ມ ືທີ
ເອມັ ຫນ ື້າ 18; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າ’, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 1 ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ
ການຄ ື້າແມູ່ ນຫຍງັ?’; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 – ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ’ ແລະ 7(2, (3), (4); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 
72.1. ນອກຈາກນັ ື້ນ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.1 



24 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

 

 

ຕວົຢູ່ າງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັສນັຍາລກັຕູ່ າງໆທີູ່ ຢ ູ່ ໃນຫມວດນີ ື້: 
 

KLAROSEPT  

MONT 
BLANC  

AIR INDIA 
 

 
Αλφάβητο 

 
GML 

 
1886 

 
No 5 

 
H2NO 

 
Giorgio@Play 



25  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 25 25 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
Your flexible friend 

 

 
 

 

 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 

 
ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນຄ າສບັຍງັລວມມສີນັຍາລກັທີູ່ ປະກອບດື້ວຍລາຍເຊນັສູ່ ວນບຸກຄນົ, ບ ູ່ ວູ່ າ

ຈະເປັນແບບທີູ່ ຂຽນດ ື້ວຍຕວົຫນງັສແືທ ື້ຫ ເືປັນແບບລວດລາຍ. ໂດຍປົກກະຕ ິສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວ
ແມູ່ ນມເີອກະລກັສະເພາະ.  

 



26 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

 

 

ຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: 

[ຕວົຢູ່ າງໄດ ື້ມາຈາກເວບັໄຊຕ:໌ http://www.paulsmith.co.uk/uk-en/shop/] 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 
 

 
1.1.1.2 ສນັຍາລກັແບບຮ ບ5 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍແບບນີ ື້ປະກອບມ ີອົງປະກອບໜ ູ່ ງຫ ືສອງອັນທີູ່ ເປັນຮ ບຮູ່ າງແບບສອງມິຕິ. 

ມນັສາມາດເປັນຕວົແທນຂອງສິູ່ ງທີູ່ ມຊີວີດິ (ສດັ, ດອກໄມ ື້, ແລະອືູ່ ນໆ), ບຸກຄນົໃນໂລກຄວາມ
ເປັນຈງິຫ ືບຸກຄົນທີູ່ ສົມມຸດຫ ືຈນິຕະນາການຂ ື້ນມາ (ຮ ບຄົນເຄິູ່ ງຄີງ, ກາຕ ນ, ຕວົລະຄອນໃນ
ເລືູ່ ອງ ແລະອືູ່ ນໆ) ແລະວດັຖຸທີູ່ ມຕີວົຕນົໃນໂລກຄວາມເປັນຈງິຫ ເືປັນສິູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ປະດດິຫ ສືິູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້
ຈນິຕະນາການຂ ື້ນມາ (ດວງອາທດິ, ດວງດາວ, ພ ເຂາົ, ຈານບນິ, ມງັກອນ, ແລະອືູ່ ນໆ) ພວກມນັ
ອາດຈະປະກອບດື້ວຍຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ເ ປັນລວດລາຍອັນໜື້າສົນໃຈ , ແບບບ ູ່ ມີຕົວຕົນທີູ່ ໄດ ື້
ຈນິຕະນາການຂ ື້ນມາ ຫ ເືປັນແບບຮ ບຮູ່ າງເລຂາຄະນດິ, ອຸປະກອນ, ຮ ບພາບ, ໂລໂກ ື້, ຫ ຮື ບຮູ່ າງ
ແບບສອງມຕິອິືູ່ ນໆທີູ່ ໄດ ື້ສ ື້າງຂື ື້ນມາໂດຍມເີຈດຕະນາ. 
 

ຮ ບພາບແບບສືູ່ ຄວາມໝາຍແລະຕວົຫນງັສທືີູ່ ບ ູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ຫ ບື ູ່ ມຄີວາມໝາຍໃດໆ
ສ າລບັຜ ື້ບ ລໂິພກລະດບັກາງໃນປະເທດທີູ່ ມກີານຂ ຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ສາມາດຖວືູ່ າເປັນສນັຍາລກັທີູ່

ເປັນແບບພາບພດົ ຫ ເືປັນອງົປະກອບທີູ່ ແບບພາບພດົ. 
 

    
5 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 4(1); ເຄເຮຊັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ2(ເອ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ຫນ ື້າ 2 ແລະ 29; ໄອດີ 
ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 1.1; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 16.1, ຄ າຕດັສນິ 753, ເອອາຣທ໌.ີ 32, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ, ຫນ ື້າ 4; ເອມັ
ວາຍ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 3 ແລະ 10(1); ເອມັເອມັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 2.ເຈ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 121.1, ລະບຽບການ, 
ອາຣ.໌ 101(ເຈ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ຫນ ື້າ 18; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ.2(1) – ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າ’, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ 
ບດົ 1 ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າແມູ່ ນຫຍງັ?’; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ’ ແລະ 7; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 
72.1. ນອກຈາກນັ ື້ນ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.2. 
 

http://www.paulsmith.co.uk/uk-en/shop/


27  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 27 27 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ສັນຍາລັກແບບພາບພົດ ສາມາດມີສີໜ ູ່ ງ ຫ ື ຫ າຍສີໄດ ື້ ແຕູ່ ມັນກ ູ່ ຈະບ ູ່ ມີຄ າສັບ, ຕົວ
ຫນງັສ , ຕວົເລກດູ່ ຽວ, ກຸູ່ ມຕວົເລກ ຫ  ືຮ ບພາບສືູ່ ຄວາມໝາຍ, ຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: 

 
 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 
 

 

 



28 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າພາຍໃຕ ື້ອະນຸສນັຍາມາດຣີດ. 
ເບິູ່ ງທີູ່  http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf 

 
 

1.1.1.3 ສນັຍາລກັແບບປະສມົ 6 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍປະເພດນີ ື້ປະກອບມຢີູ່ າງໜື້ອຍໜ ູ່ ງຄ າສັບຫ ຫືລາຍຄ າສັບ, ຕວົອກັສອນ, ຕວົ
ເລກ, ຫ ສືັນຍາລັກ, ຢູ່ າງໜື້ອຍມີສັນຍາລັກໜ ູ່ ງ, ຕວົເລກຫ ືອົງປະກອບທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນຄ າສັບ. ອົງ
ປະກອບທີູ່ ເປັນຕວົເລກອາດຈະຖືກລວມເຂົ ື້າກບັອງົປະກອບຄ າສບັ. (ຕວົຢູ່ າງ, ຮ ບດວງຕາເວັນ

    
6 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 4(1); ເຄເຮຊັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ2(ເອ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ຫນ ື້າ 2 ແລະ 29; ໄອດີ 
ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 1.1; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 16.1, ຄ າຕດັສນິ 753, ເອອາຣທ໌.ີ 32, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ, ຫນ ື້າ 4; ເອມັ
ວາຍ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 3 ແລະ 10(1); ເອມັເອມັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 2.ເຈ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 121.1, ລະບຽບການ, 
ອາຣ.໌ 101(ເຈ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ຫນ ື້າ 18; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າ’, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ 
ບດົ 1 ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າ ແມູ່ ນຫຍງັ?’; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 ‘เ’ ແລະ 7(6); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 72.1. 
ນອກຈາກນັ ື້ນ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.2. 
 

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


29  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 29 29 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ແທນທີູ່ ຕວົອກັສອນ "o") ແມູ່ ນຕດິກບັຫ ຊື ື້ອນກນັໃສູ່ ສູ່ ວນປະກອບຂອງ ຄ າ, ຫ ເືປັນພື ື້ນຫລງັຫ ື
ກອບ.  

 
ອງົປະກອບທີູ່ ບ ູ່ ມກີານປູ່ ຽນແປງ (ຄ າສບັ, ຕວົເລກ, ແລະອືູ່ ນໆ) ອາດຈະຖກືສະແດງເປັນ 

"ມາດຕະຖານ" ຫ ຕືວົລະຄອນພເິສດທີູ່ ຫນ ື້າຮກັ, ແລະສນັຍານອາດຈະມສີ ີໜ ູ່ ງ ຫ ຫື າຍສ.ີ ຍກົ
ຕວົຢູ່ າງ: 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



30 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າພາຍໃຕ ື້ອະນຸສນັຍາມາດຣີດ. 

ເບິູ່ ງທີູ່  http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf] 
 
 



31  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 31 31 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 

 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 

 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

32 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

 

 
ຕວົຢູ່ າງຈາກ: https://x1rcorp.com/x1r-home/ 

 

 
ຕວົຢູ່ າງຈາກ: https://www.wd40.com/about-us 

 

1.1.2 ສ7ີ 
 

ສທີີູ່ ເປັນສດີູ່ ຽວ (ສພີື ື້ນຖານ), ຫ ຈືະເປັນສທີີູ່ ໄດ ື້ຈາກການປະສມົຂອງສອງສຫີ ຫື າຍສຫີ ໂືດຍ
ທົູ່ ວໄປ, ເຊິູ່ ງອ ື້າງວູ່ າເປັນສິູ່ ງທີູ່ ແຍກຕວົເປັນເອກະລາດຈາກຮ ບຮູ່ າງ, ຮ ບເສັ ື້ນ, ຫ ອືງົປະກອບຫ ຄຸືນ 
 
ລກັສະນະອືູ່ ນໆທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນຮ ບແບບທີູ່ ເປັນໄປໄດ ື້ ນັ ື້ນຈະບ ູ່ ຕອບສະຫນອງຕາມເງ ືູ່ ອນໄຂ
ຂອງຄວາມຈະແຈ ື້ງ, ຄວາມຖືກຕ ື້ອງແນູ່ ນອນແລະຄວາມສອດຄູ່ ອງທີູ່ ຈ າເປັນສ າລັບການກ ານົດ
ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງກູ່ ຽວກບັຂອບເຂດຂອງສິູ່ ງທີູ່ ຈະຈດົທະບຽນ. 

 

    
7 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ 18 ແລະ 21; ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 1.1; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 16.1, ຄ າ
ຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 17.4 ແລະ 32, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັຫນ ື້າ 4; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ.13; MM ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 2.ເຈ); ພີ
ເຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ເອລ), ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 101(ເຈ) ແລະ ອາຣ.໌ 102(ເອລ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ V ຂ ື້ 5.3 ຫນ ື້າ 
28, ແລະ ບດົ XIII ຫນ ື້າ 136; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າ’, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 2 
‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍສ’ີ; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 – ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ’, ເອສັ. 7(5) ແລະ ເອສັ. 45; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 
72.1, ຫນງັສວືຽນ 001/2007, ເອສັ. 39.2.ບ(ີໄອ). ນອກຈາກນັ ື້ນ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບ
ເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.6, ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 2, ຂ ື້ 2.4. 
 

https://x1rcorp.com/x1r-home/
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ສະນັ ື້ນ, ສນັຍາລກັທີູ່ ປະກອບດື້ວຍສດີູ່ ຽວໂດຍທົູ່ ວໄປນັ ື້ນ ຫ ປືະກອບດື້ວຍສອງສຫີ ຫື າຍສີ
ທີູ່ ໄດ ື້ອ ື້າງໄວ ື້ໃນການປະສົມຫ ຮື ບແບບທີູ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ື້ນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດຖືວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການຈດົທະບຽນ. ໃນບນັຫານີ ື້ ໃຫ ື້ໄປເບິູ່ ງຂ ື້ຍູ່ ອຍ 2.1.3 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້. 

 
ເພືູ່ ອຈະໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ, ສກີ ູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຖືກກ ານດົໂດຍຮ ບຮູ່ າງ

ສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ຫ ຮື ບຮູ່ າງທີູ່ ມເີສັ ື້ນມຂີອບທີູ່ ໄດ ື້ຖກືກ ານດົໄວ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ. ການປະສມົຂອງສອງສີ
ຂ ື້ນໄປ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຖກືກ ານດົໂດຍຮ ບຮູ່ າງຫ ຮື ບເສັ ື້ນທີູ່ ມຂີອບທີູ່ ແນູ່ ນອນ, ຫ ໄືດ ື້ຖກືລວມເຂົ ື້າກນັເປັນ
ນ າສະເໜທີີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ກູ່ ອນ ໃນຮ ບແບບດຽວກນັແລະເປັນໜ ູ່ ງດຽວ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ການປະສົມສີຂອງສີເງນິ ສທີອງແດງແລະສີດ າ ທີູ່ ໄດ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ຕາມພື ື້ນຜິວ

ແລະສດັສູ່ ວນຕູ່ າງໆຂອງຜະລດິຕະພນັສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ (ຖູ່ ານໄຟຟື້າແບບເຄມແີລະຖູ່ ານໄຟຟື້າທົູ່ ວ
ໄປ) ອາດຈະເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຖກືຕ ື້ອງໃຊ ື້ການໄດ ື້ສ າລບັຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ: 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈາກຄ ູ່ ມສື າລບັການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຂອງປະເທດຟີລບິປີນ ຫນ ື້າ 124] 

 

1.1.3 ສນັຍາລກັແບບຮ ບສາມມຕິ8ິ 
 

ຮ ບຮູ່ າງສາມມຕິແິມູ່ ນສນັຍາລກັ ທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ ແລະມຄີວາມສາມາດທີູ່ ນ າໄປນ າສະເຫນີຫ ື
ສະແດງໄດ ື້. ຖື້າໃຫ ື້ຂະຫຍາຍຄວາມອອກໄປອີກ ຕາມຫ ກັການແລ ື້ວ, ຮ ບຮູ່ າງສາມມຕິຄິວນໄດ ື້
ຮັບການຍອມຮັບເພືູ່ ອການຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ຖື້າຫາກມັນຕອບສະຫນອງກັບຂ ື້
ກ ານດົຕູ່ າງໆທີູ່ ລະບຸໄວ ື້. 

 

    
8 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ 18 ແລະ 19; ເອລັເອ ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 17.5 ແລະ 32, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ, ຫນ ື້າ 
19; ເອມັເອມັ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ເຄ), ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 101(ເຈ) ແລະ ອາຣ.໌ 102(ເຄ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ຫນ ື້າ 18, 
ບດົ XII; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າ’, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 3 ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຮີ ບຊງົ’; 
ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ.4 – “ເຄືູ່ ອງໝາຍ’ ແລະ ເອສັ. 7(10); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 72.1 ແລະ 74.2(ເອ). ນອກຈາກ
ນັ ື້ນ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.3, ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 2, ຂ ື້ 
2.1 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການຈດົທະບຽນນັ ື້ນ, ສນັຍາລກັສາມມຕິໃິນຫມວດຫມ ູ່ ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ອາດ
ຈະມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ: 

 
• ຮ ບຮູ່ າງຂອງອຸປະກອນທີູ່ ຢ ູ່ ຕດິ ຫ  ືຕດິກບັຜະລດິຕະພນັ ຫ ໃືຊ ື້ໃນການບ ລກິານທີູ່ ຈະເຮດັ

ໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍໂດດເດັູ່ ນ; 
• ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ເຂົ ື້າໄປຢ ູ່ ໃນຕວົຫ ເືປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງສິນຄ ື້າ ຫ  ືອຸປະກອນເສີມທີູ່ ໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນ

ການບ ລກິານທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຈະມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ;  
• ຮ ບຮູ່ າງຂອງພາຊະນະ, ການຫຸ ື້ມຫ ູ່ , ການບນັຈແຸລະອືູ່ ນໆຂອງສນິຄ ື້າຫ ອຸືປະກອນເສີມທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການໃຫ ື້ບ ລກິານທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຈະມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ. 
 
1.1.3.1 ຮ ບຮູ່ າງຂອງອຸປະກອນທີູ່ ຕດິກບັຜະລດິຕະພນັ 

 
ອຸປະກອນທີູ່ ມຮີ ບຮູ່ າງສາມມຕິ ິທີູ່ ບ ູ່ ລວມເຂົ ື້າໄປເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຜະລິດຕະພນັ (ໝາຍ

ຄວາມວູ່ າ ມນັບ ູ່ ແມູ່ ນຮ ບຮູ່ າງຂອງຕວົຜະລດິຕະພນັເອງຫ ສືູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນ) ຫ ບື ູ່ ຢ ູ່
ຕດິກບັຜະລິດຕະພັນດັູ່ ງກູ່ າວທນັທ.ີ (ມນັບ ູ່ ແມູ່ ນພາຊະນະທີູ່ ໃຊ ື້ບັນຈຸ, ບ ູ່ ແມູ່ ນການຫຸ ື້ມຫ ູ່ , ການ
ບນັຈ ຸໆລໆ), ແຕູ່ ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ເປັນອຸປະກອນພາຍນອກທີູ່ ຍ ດຕດິຫ ເືຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັຜະລິດຕະພັນຫ ື
ການບ ລິການຢູ່ າງໃດໜ ູ່ ງ, ອາດຈະຖືກຍອມຮັບໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ ຖື້າຫາກບ ູ່ ມີ
ເຫດຜນົອືູ່ ນທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ຖກືປະຕເິສດ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ການສ ື້າງຮ ບຈ າລອງຂອງໂມງດນິຊາຍຫ ລືະຄງັຂະຫນາດນ ື້ອຍເພືູ່ ອເອາົໄປຕດິ
ຢ ູ່ ຄ ແກ ື້ວເບຍ, ເອາົຕດິກບັຖງັແກ ື້ວໃສູ່ ເບຍ, ຫ ວືາງຢ ູ່ ຕ ູ່ ໜ ື້າຮ ື້ານທີູ່ ນ າສະເຫນຜີະລດິຕະພນັດັູ່ ງກູ່ າວ, 
ກ ູ່ ສາມາດນ າໄປໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ຖືກຕ ື້ອງສ າລັບຜະລິດຕະພັນເບຍແລະສ າລັບການ
ບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພນັດັູ່ ງກູ່ າວ. 

 
ໃນຕວົຢູ່ າງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນມ ື້າສຂີາວນ ື້ອຍໆທີູ່ ຫ ື້ອຍຢ ູ່ ຂວດທີູ່ ບນັຈຜຸະລດິຕະພນັ ທີູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງ

ໝາຍຍີູ່ ຫ ື້ເພືູ່ ອສະແດງການການຢັື້ງຢືນທາງການຄ ື້າ: 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

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

 
1.1.3.2 ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ຢ ູ່ ໃນຕວົຫ ເືປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງສນິຄ ື້າ 

 
ຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລດິຕະພນັແມູ່ ນສນັຍາລກັທີູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ ແລະສາມາດສະແດງອອກ

ມາເປັນພາບໄດ ື້. ຕາມຫ ກັການແລ ື້ວ, ຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລດິຕະພນັຄວນໄດ ື້ຮບັການຍອມຮບັວູ່ າເປັນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈດົທະບຽນໄດ ື້. ແຕູ່ ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ມນັຍງັມີຄວາມຈ າເປັນສ າລັບສັນຍາລັກ
ປະເພດນີ ື້ຕ ື້ອງປະຕບິດັຕາມຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ມທີົູ່ ວໄປຕາມປົກກະຕ ິສ າລບັການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ອນັໃດຫນ ູ່ ງ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ ກ ູ່ ແມູ່ ນຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ເວົ ື້າເຖງິລັກສະນະສະເພາະ (ໃຫ ື້ເບິູ່ ງບດົທ ີ2 
ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້).9 

 
ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ຈະຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ນັ ື້ນ ອາດຈະຖືກລວມເຂົ ື້າໄປເປັນ

ສູ່ ວນໜ ູ່ ງໃນຜະລດິຕະພນັນ າກນັ ຫ ບືາງສູ່ ວນຂອງຜະລດິຕະພນັ. ຕວົຢູ່ າງ, ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມລີກັສະນະ
ສະເພາະຂອງທູ່ ອນຊັອກໂກແລັດ ກ ູ່ ສາມາດເຮັດໜື້າທີູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຢູ່ າງໜ ູ່ ງຂອງຊັອກ
ໂກແລດັນີ ື້ໄດ ື້ ຖື້າຫາກມນັໄດ ື້ຖືກຮບັຮ ື້ວູ່ າ ເປັນຕວົຊີ ື້ບອກຂອງຕົ ື້ນກ າເນດີຫ ທືີູ່ ມາທາງການຄ ື້ານັ ື້ນ
ໄດ ື້, ເຊິູ່ ງມລີກັສະນະສະເພາະທີູ່ ພຽງພ ແລະກ ູ່ ບ ູ່ ຕ ື້ອງໃຫ ື້ມນັເຮດັຫຍງັຕືູ່ ມ. 

    
9 ໃນກ ລະນນີີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງການຕດັສນິໃຈຂອງສານສ ງແຫູ່ ງມາລາຢາ (ມາເລເຊຍ), ທີູ່ ເມອືງກວົລາລ າເປີ [ພະແນກການຄ ື້າ], ທີູ່ ເປັນ
ບູ່ ອນລເິລີູ່ ມຂອງການຮ ື້ອງຂ ເລກທ ີ224IP-49-12/2015 ໃນຄະດລີະຫວູ່ າງ Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 
ແລະ Pendaftar Cap Dagangan ໃນວນັທ ີ15 ເດອືນສງິຫາປີ 2016 ໃນ ຂ ື້ທ ີ33, ເຊິູ່ ງໄດ ື້ມກີານຕັ ື້ງເປັນກດົໄວ ື້ວູ່ າ ໃນ
ບນັດາຮ ບຮູ່ າງອືູ່ ນໆນັ ື້ນ, ຮ ບຮູ່ າງ 3-D ສາມາດເປັນ "ເຄືູ່ ອງໝາຍ" ເພືູ່ ອຈດຸປະສງົທາງດ ື້ານກດົໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ
ໄດ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງທີູ່ ເວບັໄຊຕ:໌  
http://foongchengleong.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/Kraft-Foods-Schweiz-
Holdings-GmbH-v-Pendaftar-Cap-Dagangan-3d.pdf 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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[ຕວົຢູ່ າງມາຈາກ: http://www.chocablog.com/reviews/toblerone/] 

 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ຮ ບຮູ່ າງສະເພາະຂອງເຫ ກັຄດັທີູ່ ຢ ູ່ ຕດິຢ ູ່ ປາກກາ (ຫ ເືຄືູ່ ອງມຂືຽນແບບອືູ່ ນໆ) 
ກ ູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງມສື າລບັການຂຽນ: 

 

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

 

1.1.3.3 ຮ ບຮູ່ າງຂອງພາຊະນະ, ການຫຸ ື້ມຫ ູ່ , ການບນັຈແຸລະອືູ່ ນໆ 
 

ຮ ບຮູ່ າງຫ ລືັກສະນະຂອງພາຊະນະບັນຈ,ຸ ການຫຸ ື້ມຫ ູ່ , ການບນັຈ ຸຫ ກືານປັບສະພາບອືູ່ ນໆ
ຂອງຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍ "ທີູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ຈະແຈ ື້ງ" ແລະສາມາດ "ສະແດງ
ອອກເປັນຮ ບພາບແບບກຣາຟິກ" ໄດ ື້. ຕາມຫ ກັການແລ ື້ວ, ຮ ບຮູ່ າງລກັສະນະ ຫ ກືານປັບສະພາບ
ພາຍນອກຂອງຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນ ຄວນໄດ ື້ຮບັການຍອມຮບັວູ່ າໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້. 
 

ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ມນັກ ູ່ ຍງັມຄີວາມຈ າເປັນສ າລບັສນັຍາລກັນີ ື້ ເພືູ່ ອໃຫ ື້ມນັຕອບສະໜອງ
ກບັຂ ື້ກ ານົດໃນການຈດົທະບຽນຕາມແບບປົກກະຕິ. ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ຮ ບຮູ່ າງນັ ື້ນຕ ື້ອງມີ
ລກັສະນະສະເພາະແລະບ ູ່ ຄວນເປັນສິູ່ ງຫລອກລວງເພືູ່ ອຕບົຕາຫ ນື າໃຊ ື້ໄດ ື້ (ເບິູ່ ງບດົທ ີ2 ທີູ່ ຢ ູ່ ຂ ື້າງ
ລຸູ່ ມນີ ື້). 

http://www.penhero.com/PenGallery/Parker/ParkerClassicSpacePen.htm
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
ຕວົຢູ່ າງ, ຮ ບຮູ່ າງຂອງພາຊະນະບັນຈຸແລະການປັບສະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້

ອາດຈະເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ຖືກຕ ື້ອງສ າລບັສນິຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ບັນຈໄຸວ ື້ໃນພາຊະນະຫ ພືາຍໃຕ ື້ການ
ປັບສະພາບ: 

 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກຄ ູ່ ມສື າລບັການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຂອງປະເທດຟີລບິປີນ, ຫນ ື້າ 118] 
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(ສະບບັທສີອງ) 
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[ຕວົຢູ່ າງຈາກຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ1061542 ແລະ 1061835 ຕາມລ າດບັທີູ່ ຍືູ່ ນພາຍໃຕ ື້ອະນຸສນັຍາມາດຣີດ. 
ເບິູ່ ງທີູ່  http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈາກຄ າຮ ື້ອງສາກນົ ເລກທ ີ9310631 ທີູ່ ໄດ ື້ຍືູ່ ນໄວ ື້ພາຍໃຕ ື້ ອະນຸສນັຍາມາດຣີດ 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປ] 
 

http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf
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(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

1.1.4 ສນັຍາລກັແບບເຄືູ່ ອນໄຫວ ແລະ ໂຮໂລແກຣມ10 
 

ສັນຍາລັກແບບເຄືູ່ ອນໄຫວແລະໂຮໂລແກຣມນີ ື້ ອາດຈະຖືກຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍ ໃນຂອບເຂດທີູ່ ມນັ "ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັກບັຕາໄດ ື້" ແລະສາມາດ "ສະແດງເປັນພາບແບບກຣາ
ຟິກ" ໄດ ື້ອກີດ ື້ວຍ. 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍແບບເຄືູ່ ອນໄຫວ ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວກບັການເຄືູ່ ອນໄຫວນັ ື້ນ ທີູ່ ເປັນຄລິບວີດີ
ໂອຫ ຮື ບເງາົສັ ື້ນທີູ່ ໃຊ ື້ເພືູ່ ອຈ າແນກສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການໃນແງູ່ຂອງການສືູ່ ສານ ເຊັູ່ ນຕວົຢູ່ າງວູ່ າ 
ການສືູ່ ສານດ ື້ວຍການເບິູ່ ງຫ ດື ື້ວຍວິດໂີອໃນທີູ່ ສາທາລະນະ. ພວກມນັບ ູ່ ສາມາດນ າເອາໄປຕິດກບັ 
ຜະລິດຕະພັນດ ື້ວຍຕົວມນັເອງ ແຕູ່ ມນັສາມາດຖືກນ າໄປໃຊ ື້ເພືູ່ ອຈ າແນກຜະລິດຕະພັນທີູ່ ເປັນ
ແບບດຈິຕິອນ ແລະການບ ລກິານໃນອຸປະກອນແບບພົກພາ: ໂທລະສບັມຖືື, ການບ ລກິານທີູ່ ໃຊ ື້
ອນິເຕເີນດັແລະອືູ່ ນ. 

 
ສິູ່ ງທີູ່ ຈະນ າສະເຫນດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນຕວົຢູ່ າງບາງອນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແບບການເຄືູ່ ອນໄຫວທີູ່

ໄດ ື້ໄປຈດົທະບຽນຢ ູ່ ທີູ່ ສງິກະໂປໂດຍໄດ ື້ຄດັຕດິບດົອະທບິາຍໃນຄ າຮ ື້ອງ: 
 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ໝາຍເລກ. T0501368G, T0501369E ແລະT051370I 

 
ບດົອະທບິາຍເຄືູ່ ອງໝາຍ:  
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ຈະອະທິບາຍນີ ື້ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມກີານເຄືູ່ ອນໄຫວເຊິູ່ ງປະກອບດ ື້ວຍຮ ບພາບ
ການເຄືູ່ ອນໄຫວຂອງມຜື ື້ຊາຍແລະມຂືອງເດກັນ ື້ອຍເຊິູ່ ງປະກດົເປັນຮ ບຕ ູ່ ເນືູ່ ອງ 4 ຮ ບ ດັູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ສະແດງໃນ

    
10 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 1.1; ເຄເຮຊັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 2(ເອ); ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 3.9, 
16.1; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 10(1)(ອ)ີ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 121.1; ເອສັຈ ີເອຊທີ ີເອສັ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ’ ແລະ 
‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າ’, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 1 “ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າແມູ່ ນຫຍງັ” ຫນ ື້າ 13; ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 72.1. ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ 
ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.8 ແລະ 9.10.1 ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 2, ຂ ື້ 
2.6 ແລະ 2.8. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຮ ບແບບຂອງການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້, ໃນບູ່ ອນທີູ່ ມຂືອງຜ ື້ຊາຍແລະມຂືອງເດກັນ ື້ອຍຈະປະສານເຂົ ື້າຫາ
ກນັໃນຮ ບພາບທີູ່ ສະແດງຢ ູ່ ທງັເບື ື້ອງຊ ື້າຍແລະເບື ື້ອງຂວາຂອງແຖວເທງິ, ແລະມຂືອງຜ ື້ຊາຍໄດ ື້ແຕະແລະ
ຈບັມຂືອງເດກັນ ື້ອຍຕາມຮ ບພາບທີູ່ ສະແດງຢ ູ່ ໃນຮ ບເບື ື້ອງຊ ື້າຍແລະຂວາຂອງແຖວລຸູ່ ມຕາມລ າດບັ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ໝາຍເລກ. T111192 
 
ຄ າອະທບິາຍເຄືູ່ ອງໝາຍ: 
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ຈະອະທບິາຍນີ ື້ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມກີານເຄືູ່ ອນໄຫວເຊິູ່ ງປະກອບດ ື້ວຍຮ ບພາບ
ການເຄືູ່ ອນໄຫວຂອງຂວດສີດສະເປຣຍທ໌ີູ່ ມຫີວົສີດສີຟື້າອູ່ ອນ ໂດຍມຝີາຂອງຈກັຊກັເຄືູ່ ອງທີູ່ ມຝີາເປີດ
ປິດທາງໜື້າ ປາກດົຢ ູ່ ທີູ່ ຕົວຂອງຂວດສີດ ໃນບູ່ ອນທີູ່ ມສີິູ່ ງທີູ່ ຄ ື້າຍຄືປະຕ ຈກັຊັກເຄືູ່ ອງເປີດອອກໂດຍ
ອດັຕະໂນມດັ, ມກີານປູ່ ອຍນ ື້າ ແລະເຄືູ່ ອງໃຊ ື້ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜື້ານັ ື້ນຜູ່ ານທາງປະຕ , ເຊິູ່ ງປະກອບດ ື້ວຍ
ເສືູ່ ອນອນສຂີີ ື້ເຖົູ່ າ, ໝອນ, ຜື້າເຊດັໂຕສີຟື້າ, ເສື ື້ອສດີ າ, ເສື ື້ອໃສູ່ ເຮດັວຽກສີຂາວ, ກະລາວດັລາຍຂວາງ, 
ໂຊຟາສີນ ື້າຕານ, ໝີສີນ ື້າຕານແລະເກບີສີຂາວຄ ູ່ ໜ ູ່ ງ ທີູ່ ໄດ ື້ທະຍອຍອອກມາຕາມລ າດບັທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ 
ໂດຍເລີູ່ ມຕົ ື້ນຈາກຮ ບເບື ື້ອງຊ ື້າຍທາງເທງິ, ເຄືູ່ ອນຍ ື້າຍຂ ື້າມແຖວໄປທາງຂວາ, ກບັຄນືລງົໄປທີູ່ ແຖວຊ ື້າຍ
ທາງລຸູ່ ມ, ແລະກ ູ່ ໄປທາງຂວາມອືກີເທືູ່ ອໜ ູ່ ງ, ເຊິູ່ ງສິ ື້ນສຸດລງົໃນຮ ບທີູ່ ຢ ູ່ ມຸມຂວາທາງລຸູ່ ມ. 
 

[ຕວົຢູ່ າງໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປ] 
 

ໂຮໂລແກຣມ ແມູ່ ນສັນຍາລັກແບບໜ ູ່ ງທີູ່ ສະແດງອອກມາເປັນຮ ບພາບທີູ່ ໃຫ ື້ເຫນັສັນຍາ
ລກັນັ ື້ນໃນມຸມມອງແບບສາມມຕິ,ິ ເຊິູ່ ງມນັຂື ື້ນກບັວູ່ າຈະສະແດງໃຫ ື້ເຫນັໃນມຸມໃດຂອງຕວົສນັຍາ
ລກັ. ໃນການນ າໃຊ ື້ຕວົຈງິ, ພວກມນັສະແດງອອກໃນລກັສະນະຮ ບສນັຍາລກັແບບສອງມຕິ ິທີູ່ ມີ
ການເຄືູ່ ອນໄຫວ 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

1.1.5 ເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ຽວກບັ ຕ າແຫນູ່ ງ 11 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍ “ຕ າແໜູ່ ງ” ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມີຮ ບຮູ່ າງ, ມກີານປະສົມປະສານ, ມີສີສັນຫ ື
ເປັນພາບສາມມຕິທິີູ່ ນ າໃຊ ື້ກບັສູ່ ວນໃດໜ ູ່ ງ ຫ ຕື າແໜູ່ ງໃດໜ ູ່ ງຂອງຜະລິດຕະພັນທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍ
ໃຫ ື້ການຈ າແນກ. ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຈະຖືກວາງຢ ູ່ ທີູ່ ຕ າແຫນູ່ ງບູ່ ອນດຽວຂອງຕວົສນິຄ ື້າທີູ່  ໃນຂະ
ໜາດປົກກະຕຫິ ມືອີດັຕາສູ່ ວນທີູ່ ເຫມາະສມົເພືູ່ ອໃຫ ື້ເຂົ ື້າກບັຂະໜາດຂອງສນິຄ ື້າ. 
 

ນກັກວດສອບຈະຕ ື້ອງຄດັຄ ື້ານການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນທີູ່ ໄດ ື້ຮ ື້ອງຂ ເລືູ່ ອງຕ າແຫນູ່ ງທີູ່

ຕັ ື້ງໃນຕວົຜະລດິຕະພນັທີູ່ ຂ ໃນຂອບເຂດທີູ່ ກວ ື້າງເກນີໄປແລະພ ື້ອມກນັນັ ື້ນກ ູ່ ໃຫ ື້ປະຕເິສດກບັການ
ນ າໃຊ ື້ຕ າແຫນູ່ ງທີູ່ ຕັ ື້ງດັູ່ ງກູ່ າວ. ທີູ່ ຕັ ື້ງທງັໝດົ ທີູ່ ຢ ູ່ ຕາມຕວົຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນ ທີູ່ ຈະມເີຄືູ່ ອງໝາຍໄປ
ຕດິໃສູ່  ກ ູ່ ແມູ່ ນສາມາດເຮດັໄດ ື້ ແລະໃນຕວົຈງິແລ ື້ວ ການລະບຸຕ າແໜູ່ ງຂອງພວກເຂາົເພືູ່ ອໃຫ ື້ເປັນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້ານັ ື້ນ ມັນຈະໄປແຊກແຊງລົບກວນການດ າເນີນທຸລະກິດການຄ ື້າແລະ
ອຸດສາຫະກ າ ທີູ່ ມຕີາມປົກກະຕ.ິ ສະນັ ື້ນ, ມນັຈ າເປັນຕ ື້ອງມຕີ າແໜູ່ ງທີູ່ ແມູ່ ນບູ່ ອນທີູ່ ຈະຕດິເຄືູ່ ອງ
ໝາຍການຄ ື້ານັ ື້ນ ໂດຍບ ູ່ ໃຫ ື້ຖກືແຊກແຊງລບົກວນ. ຕ າແໜູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ື້ຕ ື້ອງມປີະໄວ ື້ຢ ູ່ ຢູ່ າງເສລ ີກ ູ່ ເພືູ່ ອ
ໃຫ ື້ໂອກາດແກູ່ ຄ ູ່ ແຂູ່ ງທາງທຸລະກດິທງັໝດົໄດ ື້ນ າໃຊ ື້. 

 
 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມີຮ ບຮູ່ າງ, ມກີານປະສົມປະສານ, ມສີສີັນຫ ເືປັນພາບ

ສາມມຕິນິັ ື້ນ ອາດຈະຖກືນ າໄປຈດົທະບຽນໂດຍມ ີຂ ື້ຈ າກດັ ໃນການຈດັວາງຫ ໃືນເລືູ່ ອງຂອງທີູ່ ຕັ ື້ງ
ໃນຕວົສນິຄ ື້າ ຕາມທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ໃນຄ າຮ ື້ອງ ຖື້າຫາກຜ ື້ຮ ື້ອງຂ  ໄດ ື້ຈ າກດັຕ າແໜູ່ ງຂອງສນັຍາລກັໄວ ື້
ໃຫ ື້ກບັບູ່ ອນໃດໜ ູ່ ງໂດຍສະເພາະກບັຕວົຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນແລ ື້ວ, ຂ ື້ຈ າກດັນີ ື້ກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນເປັນສາເຫດ
ຂອງການທີູ່ ຈະຖືກຄັດຄ ື້ານ. ສນັຍາລັກເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ທີູ່ ມຈີດຸປະສງົທີູ່ ຈະນ າໄປໃຊ ື້ຕດິທີູ່ ພື ື້ນທີູ່

ຂອງຕວົສນິຄ ື້ານັ ື້ນ ຕ ື້ອງຕອບສະໜອງຕາມຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ຈ າເປັນສ າລບັການຈດົທະບຽນ. 
 
ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ສັນຍາລັກທີູ່ ມີຂ ື້ຈ າກັດໃນເລືູ່ ອງພື ື້ນທີູ່ ທີູ່ ຈະນ າໄປຕິດໃສູ່ ສິນຄ ື້ານັ ື້ນ 

ຕ ື້ອງມ ີລກັສະນະສະເພາະ ຢູ່ າງພຽງພ ສ າລບັສນິຄ ື້າ (ຫ ກືານບ ລກິານ). ສນັຍາລກັຕ ື້ອງເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັ
ສ າລັບຜ ື້ຄົນທົູ່ ວໄປທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນຖານະທີູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບົູ່ ງບອກແຫ ູ່ ງກ າເນີດຂອງສິນຄ ື້າ, 
ແທນທີູ່ ຈະເປັນພຽງແຕູ່ ອງົປະກອບຂອງການອອກແບບຫ ກືານຕກົແຕູ່ ງຜະລດິຕະພນັ. ຍິູ່ ງໄປກວູ່ າ
ນັ ື້ນ, ຄຸນລກັສະນະຂອງສນັຍາລກັທີູ່ ຕ ື້ອງການແລະຂ ື້ຈ າກດັເລືູ່ ອງຕ າແໜູ່ ງທີູ່ ຕັ ື້ງ ກ ູ່ ຕ ື້ອງໃຫ ື້ມຄີວາມ
ຊດັເຈນຈາກຕວົຢູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍືູ່ ນມາ (ເບິູ່ ງຂ ື້ 2 ທາງລຸູ່ ມ). 
 

    
11 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.4 ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 2, ຂ ື້ 2.2 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ສທີີູ່ ເປັນສດີູ່ ຽວ ທີູ່ ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ສ າລບັພາກສູ່ ວນໃດໜ ູ່ ງ (ທີູ່ ຕັ ື້ງ) ຂອງຜະລດິຕະພນັ ໄດ ື້ພບົ
ເຫນັວູ່ າ ມນັຂາດລັກສະນະສະເພາະໃນກ ລະນທີີູ່ ປາຍຂອງຖົງຕີນແມູ່ ນເປັນສີສົ ື້ມ (ເບິູ່ ງຂ ື້າງລຸູ່ ມ) 
EUIPO ປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຂອງອຸປະກອນດັູ່ ງກູ່ າວ ເນືູ່ ອງຈາກເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍູ່ ງ, 
ໂດຍສະເພາະ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຈະຖກືຮບັຮ ື້ໂດຍ 
 

ບນັດາຜ ື້ຄນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງວູ່ າເປັນການນ າສະເໜີຜະລດິຕະພນັໂດຍການພຈິາລະນາກູ່ ຽວກບັ
ຄວາມງາມຫ ຄືວາມທີູ່ ມນັເປັນປະໂຫຍດໃນການນ າໃຊ ື້. ການໃສູ່ ສທີີູ່ ປາຍຖງົຕນີອາດສະແດງເຖິງ
ຄຸນສມົບດັທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດໃນການໃຊ ື້ຖງົຕນີນັ ື້ນ, ໂດຍສະເພາະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ຊົມໃຊ ື້. ຜ ື້ຄົນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງອາດຈະບ ູ່ ມີຄວາມຄຸ ື້ນເຄີຍ ວູ່ າການໃສູ່ ສີທີູ່ ປາຍຖົງຕີນນັ ື້ນ ແມູ່ ນ
ການສະແດງໃຫ ື້ເຫນັເຖິງທີູ່ ມາຂອງສິນຄ ື້າ. ເພາະສະນັ ື້ນ, ອຸປະກອນດັູ່ ງກູ່ າວ ຈ ູ່ ງບ ູ່ ມເີອກະລັກ
ສະເພາະ. ສານຍຸຕທິ າເອຣີົບຈືູ່ ງໄດ ື້ຮບັຮອງເອາົຄ າຕດັສນິດັູ່ ງກູ່ າວ12 

 
ນອກຈາກນັ ື້ນ ກ ູ່ ຍງັມຄີ າຖາມກູ່ ຽວກບັລັກສະນະສະເພາະໃນກ ລະນີຂອງ Margarete 

Steiff GmbH ແລະ EUIPO (ກ ລະນີຂອງ "STEIFF") EUIPO ໄດ ື້ປະຕິເສດການຈົດ
ທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ "ຕ າແໜູ່ ງ" ທີູ່ ປະກອບດື້ວຍປຸູ່ ມໂລຫະທີູ່ ວາງໄວ ື້ຢ ູ່ ໃຈກາງຂອງ
ຫ ຂອງສັດທີູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງຫ ິ ື້ນທີູ່ ອູ່ ອນນຸ ື້ມ (ເຊັູ່ ນ: ຕຸກກະຕາໝີ ຫ ື ໝາ) ພົບວູ່ າອຸປະກອນ (ປຸູ່ ມ
ໂລຫະ) ທີູ່ ຢ ູ່ ໃຈກາງຫ ຂອງເຄືູ່ ອງຫ ິ ື້ນນັ ື້ນ ແມູ່ ນບ ູ່ ມີຄວາມໝາຍ. ຜ ື້ຄົນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຈະບ ູ່ ຖືວູ່ າ
ອຸປະກອນດັູ່ ງກູ່ າວເປັນສນັຍາລກັຂອງແຫ ູ່ ງຕົ ື້ນ ກ າເນດີທາງການຄ ື້າ ແຕູ່ ພວກມນັເປັນພຽງສູ່ ວນໜ ູ່

ງ ຂອງຮ ບລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ລືກັສະນະປະດບັຕກົແຕູ່ ງຂອງອຸປະກອນທີູ່ ກູ່ າວໄວ ື້. ປຸູ່ ມ
ທີູ່ ຕິດກັບເຄືູ່ ອງຫ ິ ື້ນທີູ່ ອູ່ ອນນ ື້ມນັ ື້ນແມູ່ ນຄຸນລັກສະນະທ າມະດາຂອງສິນຄ ື້າປະເພດນີ ື້ແລະຜ ື້
ບ ລໂິພກຈະບ ູ່ ຖວືູ່ າມນັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. ສານຍຸຕທິ າເອຣີົບສະໜບັສະໜ ນການຕດັສິນຂອງ 
EUIPO.13 

    
12 ການຕດັສນິຂອງສານຍຸຕທິ າເອຣີົບ, 15 ມຖຸິນາ 2010 ຄະດ ີT-547/08 (“ຖງົຕນີປາຍສສີົ ື້ມ”) ເບິູ່ ງ 
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 ການຕດັສນິຂອງສານຍຸຕທິ າເອຣີບົ, ວນັທ ີ 16 ມງັກອນ 2014, ຄະດ ີ T-433/12 (ຄະດ ີ "STEIFF") ເບິູ່ ງ 
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[ຕວົຢູ່ າງຈາກ: http://www.steiffbaby.co.uk/wp- 

content/uploads//2011/08/My_First_Steiff_Teddy_Bear_664120.jpg and from 
http://www.corfebears.co.uk/osp-3593.php 

 
 

ລຸູ່ ມນີ ື້ແມູ່ ນຕົວຢູ່ າງບາງອັນທີູ່ ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຮັບການຈດົທະບຽນແລື້ວດ ື້ວຍຂ ື້
ຈ າກດັທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ "ຕ າແໜູ່ ງ" ຂອງອງົປະກອບບາງຢູ່ າງທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ສ າລບັເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງແລະເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງກລິາ 
[ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ] 

 
 
 

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

http://www.steiffbaby.co.uk/wp-
http://www.corfebears.co.uk/osp-3593.php
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=146427&pageIndex
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ສ າລບັດອກໄຟກມົ 
[ຈາກການຈດົທະບຽນຂອງ EUIPO CTM ເລກທ ີ3799574] 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ສ າລບັເຄືູ່ ອງຈກັແລະພາຫະນະດ ື້ານກະສກິ າ 

[ຈາກການຈດົທະບຽນຂອງ EUIPO CTM ເລກທ ີ9045907] 

 
1.2 ສນັຍາລກັທີູ່ ເບິູ່ ງບ ູ່ ເຫນັ - ຕວົຢູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍ 

 
ຖື້າຫາກກດົໝາຍບ ູ່ ຈ າກດັການຈດົທະບຽນໃຫ ື້ສະເພາະສນັຍາລກັທີູ່  “ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້” 

ໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້ານັ ື້ນ ສນັຍາລກັໃດໆກ ູ່ ແລ ື້ວແຕູ່  ທີູ່ ສາມາດຮບັຮ ື້ໄດ ື້ໂດຍປະສາດສ າຜດັຫ ື
ຄວາມຮ ື້ສ ກພື ື້ນຖານຂອງມະນຸດນັ ື້ນ (ເຊັູ່ ນວູ່ າ ການໄດ ື້ເຫນັ, ໄດ ື້ຍນິ, ໄດ ື້ກິູ່ ນ, ການສ າຜດັແລະລດົ
ຊາດ), ຕາມຫ ກັການແລ ື້ວ, ອາດຈະໄດ ື້ຮັບການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ; ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ ໃນ
ກ ລະນທີີູ່ ຍອມຮບັເອາົສນັຍາລກັທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັນັ ື້ນ ໃຫ ື້ຈດົທະບຽນໄດ ື້ ກ ູ່ ຕ ູ່ ເມືູ່ ອວູ່ າສນັຍາລກັ
ນັ ື້ນສາມາດສະແດງໃຫ ື້ເຫນັໄດ ື້ຢູ່ າງເຫມາະສົມດ ື້ວຍການນ າໃຊ ື້ຮ ບແບບຫ ເືຕກັໂນໂລຢີທີູ່ ມີຢ ູ່ ທົູ່ ວ
ໄປ. 

ຕົວຢູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດທົດແທນໄດ ື້ໂດຍຄ າອະ ທິບາຍທີູ່ ເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ອາດຈະໃຫ ື້ຄ າອະທິບາຍກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. ໃນ
ກ ລະນນີີ ື້, ຄ າອະທບິາຍຕ ື້ອງສອດຄູ່ ອງກບັຕວົຢູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍ. 

 
ເຖິງແມູ່ ນການນ າສະເໜີ ຫ  ືຕວົຢູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍຈະແມູ່ ນຂ ື້ກ ານດົຢູ່ າງເປັນທາງການສ າລັບ

ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍໃດໜ ູ່ ງ, ລວມທງັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ສງັເກດເຫນັໄດ ື້, ໃນກ ລະນທີີູ່ ສັນຍາ
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ລກັນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້, ຕວົຢູ່ າງຂອງສນັຍາລກັນັ ື້ນແມູ່ ນ ສິູ່ ງທີູ່ ຈ າເປັນ. ສະນັ ື້ນ, ການຕດັສນິ
ໃຈທີູ່ ຈະອະນຸຍາດຫ ປືະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມີສັນຍາລັກທີູ່ ບ ູ່ ເຫນັນັ ື້ນ ຈະມຜີົນ
ຈາກຕວົຢູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ. 14  
 

ຖື້າຫາກສັນຍາລັກບ ູ່ ສາມາດສະແດງອອກໃນລັກສະນະທີູ່ ໜ ື້າພ ໃຈໄດ ື້ນັ ື້ນ, ການຈົດ
ທະບຽນຂອງສນັຍາລກັນັ ື້ນຈະຕ ື້ອງຖືກປະຕເິສດ. ການປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ທີູ່

ກ ານດົເງ ືູ່ອນໄຂສ າລບັ "ຕວົຢູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍ" ນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນສິູ່ ງທີູ່ ຈ າເປັນ. 
 
ຕວົຢູ່ າງສນັຍາລກັທີູ່ ຂ ໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ຄວນມ ີຄວາມຈະແຈ ື້ງ, ແນູ່ ນອນ

, ມເີນື ື້ອໃນຂອງຕວົເອງ, ສາມາດເຂົ ື້າເຖງິໄດ ື້ງູ່ າຍ, ເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ງູ່ າຍ, ທນົທານແລະຢູ່ າງມຈີດຸປະສງົ.15 
ວທິກີານທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການສະແດງນັ ື້ນ ຄວນມຄີວາມຫມັ ື້ນຄງົ ບ ູ່ ສບັສນົ ທີູ່ ອາດຈະປູ່ ຽນແປງໄປຕາມ
ການເວລາຫ ກືານຕີຄວາມໝາຍໃນຫລາຍວິທກີານທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັໄປ, ຈະບ ູ່ ໃຫ ື້ມກີານອອກແບບ
ເຄືູ່ ອງໝາຍແບບເປັນກາງແລະແບບບ ູ່ ຍຸດຕທິ າ. ຄວາມບ ູ່ ແນູ່ ນອນນີ ື້ ຈະສ ື້າງຄວາມບ ູ່ ແນູ່ ນອນໃນ
ດື້ານກດົໝາຍໃຫ ື້ເກດີຂ ື້ນ ສ າລບັເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແລະຄ ູ່ ແຂູ່ ງນ າ. 
 

ເພືູ່ ອໃຫ ື້ສິູ່ ງນີ ື້ໄດ ື້ຮັບການຍອມຮັບ, ຮ ບກຣາຟິກຫ ືການສະແດງອືູ່ ນໆຂອງສັນຍາລັກນັ ື້ນ 
ຕ ື້ອງມຄີວາມຊັດເຈນພຽງພ ເພືູ່ ອທີູ່ ຈະ ເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ຢູ່ າງເຕມັທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຄຸນສົມບັດຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ 
ແລະຂອບເຂດຂອງສິູ່ ງທີູ່ ຕ ື້ອງອ ື້າງສິດແລະຕ ື້ອງການປົກປື້ອງໂດຍການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
ຕວົຢູ່ າງນັ ື້ນ ກ ູ່ ຕ ື້ອງຊູ່ ອຍໃຫ ື້ຜ ື້ກວດສອບລວມທງັອງົການຈດັຕັ ື້ງທີູ່ ມອີ ານາດສາມາດແລະຄົນທົູ່ ວ
ໄປສາມາດຕັດສິນໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງແລະຊັດເຈນວູ່ າ ມນັແມູ່ ນຕົວຢູ່ າງທີູ່ ກວມເອົາເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່

ຕ ື້ອງການຈດົທະບຽນ.16 
 
ໜື້າທີູ່ ຂອງຕວົຢູ່ າງແມູ່ ນການກ ານດົເຄືູ່ ອງໝາຍເພືູ່ ອກ ານດົຫວົຂ ື້ທີູ່ ຈະແຈ ື້ງທີູ່ ຈະກວມລວມ

    
14 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4(1); ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າ’, ຄ ູ່ ມ ື
ທເີອມັ ບດົ1 ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແມູ່ ນຫຍງັ’, ຫນ ື້າ 11. ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ 
ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9, ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 2, ຂ ື້ 1.3. 
15 ກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ມາດຕາ 3(1) ຂອງ EUTMIR ໄດ ື້ໃຫ ື້ຂ ື້ມ ນວູ່ າ: 

1. ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຈະຕ ື້ອງສະແດງອອກໃນຮ ບແບບທີູ່ ເໝາະສມົໂດຍການນ າໃຊ ື້ເຕກັໂນໂລຢີທີູ່ ມຢີ ູ່ ທົູ່ ວໄປ 
ຕາບໃດທີູ່ ມນັສາມາດເຮດັຫ ຜືະຫລດິຂື ື້ນຄນືມາໃໝູ່ ໃນການຈດົທະບຽນດ ື້ວຍຮ ບແບບທີູ່ ຊດັເຈນ, ແນູ່ ນອນ, ມີ
ເນື ື້ອໃນ, ສາມາດເຂົ ື້າເຖງິໄດ ື້ງູ່ າຍ, ເປັື້ນທີູ່ ເຂົ ື້າໃຈ, ທນົທານແລະມຈີດຸປະສງົເພືູ່ ອໃຫື້ຫນູ່ ວຍງານແລະປະຊາຊນົຄນົ
ທົູ່ ວໄປສາມາດພຈິາລະນາດ ື້ວຍຄວາມຈະແຈ ື້ງແລະແນູ່ ນອນກູ່ ຽວກບັການຄຸ ື້ມຄອງທີູ່ ໄດ ື້ຕອບສະໜອງໃຫື້ແກູ່ ເຈົ ື້າ
ຂອງກ າມະສດິ 

 
16 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9, ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 2, ຂ ື້ 1.3 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

46 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

ເອົາທງັການຈດົທະບຽນ. ຂ ື້ມ ນນີ ື້ກ ູ່ ຕ ື້ອງເປັນແບບຖາວອນ ແລະ ມຈີຸດປະສົງເພືູ່ ອໃຫ ື້ສາມາດ
ກ ານດົຂອບເຂດການຈດົທະບຽນສາມາດໄດ ື້ຢູ່ າງແນູ່ ນອນໃນອະນາຄົດໃນໄລຍະເວລາຂອງການ
ຈດົທະບຽນ. 

 
ໃນກ ລະນທີີູ່ ມກີານສະແດງຮ ບພາບແບບກຣາຟິກນັ ື້ນ, ມນັຈະຕ ື້ອງຖືກສະແດງອອກແລະ

ນ າສະເຫນີໃຫ ື້ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ໃນ ແບບຮ ບພາບສອງມຕິ.ິ ນີ ື້ກ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ ຕວົຢູ່ າງຕ ື້ອງໄດ ື້ເຮັດ
ໂດຍໃຫ ື້ໃຊ ື້ຕວົອກັສອນພມິ ຫ  ືພມິອອກໄດ ື້ ຫ ,ື ຮ ບພາບ, ຮ ບທີູ່ ມເີສັ ື້ນມຂີອບ ແລະອືູ່ ນໆໃສູ່ ໃນ
ເຈ ື້ຍຫ ໃືນຮ ບແບບທີູ່ ພມິອອກໃສູ່ ໃນເຈ ື້ຍໄດ ື້. 
 

ຕວົຢູ່ າງຫ ືນ າສະເຫນີທີູ່ ແທ ື້ຈງິນັ ື້ນ ແມູ່ ນຂື ື້ນກັບລັກສະນະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະຄວາມ
ຮ ື້ສ ກທີູ່ ຈະຮບັຮ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ. ກດົລະບຽບຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນໃຊ ື້ເພືູ່ ອຕດັສນິໃຈວູ່ າ ການເປັນຕວົແທນນັ ື້ນ 
ແມູ່ ນພຽງພ ແລ ື້ວຫ ບື ູ່  ແລະຄວນຍອມຮບັວູ່ າ ສນັຍາລກັນັ ື້ນເປັນແບບທີູ່ ເບິູ່ ງບ ູ່ ເຫນັ ເຊັູ່ ນສນັຍາລັກ
ທີູ່ ຕ ື້ອງຮບັຮ ື້ດ ື້ວຍສຽງ, ກິູ່ ນ, ລດົຊາດ ແລະ ການສ າຜດັຈບັຕ ື້ອງ. 

 

1.2.1 ສນັຍາລກັທີູ່ ຮບັຮ ື້ດ ື້ວຍການໄດ ື້ຍນິ 
 

ຖື້າສັນຍາລັກດັູ່ ງກູ່ າວປະກອບດື້ວຍທ ານອງສຽງ, ສຽງກະດິູ່ ງ, ສຽງທີູ່ ມໂີທນສຽງຕູ່ າງໆ, 
ສຽງເພງ,ຫ  ືສຽງດົນຕີອືູ່ ນໆທີູ່ ສາມາດສະແດງອອກຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງແລະແນູ່ ນອນໂດຍໃຊ ື້ໂນດເພງ 
ເຄືູ່ ອງດນົຕນີັ ື້ນໄດ ື້, ກ ູ່ ຈະຕ ື້ອງສົູ່ ງສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວໄປກບັຄ າຮ ື້ອງ ແລະມນັກ ູ່ ຖວືູ່ າພຽງພ ແລ ື້ວທີູ່ ຈະ
ໃຫ ື້ປະຕບິດັໄດ ື້ຕາມຂ ື້ກ ານດົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ.17 
 

ຖື້າຫາກສັນຍາລັກປະກອບດື້ວຍສຽງທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນສຽງດົນຕີຫ ືສຽງລົບກວນ ທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດ
ສະແດງອອກຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງແລະບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງກບັໂນດເພງ ແລະສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້
ຈດົທະບຽນພາຍໃຕ ື້ກດົໝາຍແລື້ວ, ຜ ື້ກວດສອບກ ູ່ ອາດຈະຮຽກຮື້ອງໃຫ ື້ມກີານສະແດງຮ ບພາບ
ແບບກຣາຟິກ ທີູ່ ປະກອບດື້ວຍ sonogram 18 , sonograph 19 ຫ  ືoscillogram 20 ພື້ອມ

    
17 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ໄອດ ີໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 1.1; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັບດົ 1 ’ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແມູ່ ນຫຍງັ
‘, ຫນ ື້າ 11; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 4 ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ’ ແລະ ເອສັ. 7(11). ນອກຈາກນັ ື້ນ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາ
ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.7, ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 2, ຂ ື້ 2.5. 
18 "sonogram" ແມູ່ ນເສັ ື້ນສະແດງຂອງສຽງທີູ່ ສະແດງໃຫື້ເຫນັການກະຈາຍພະລງັງານໃນຄວາມຖີູ່ ທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ. ເບິູ່ ງທີູ່  
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonogram?q=sonogram 
19 "sonograph" ແມູ່ ນການສະແດງກຣາຟິກຂອງຄວາມຖີູ່ ຂອງສູ່ ວນປະກອບຂອງສຽງ. ເບິູ່ ງທີູ່  
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonography?q=sonograph#sonography 6 
20 "oscillogram" ແມູ່ ນການບນັທ ກທີູ່ ສ ື້າງຂ ື້ນໂດຍເຄືູ່ ອງ oscilloscope, ທີູ່ ເປັນອຸປະກອນສ າ ລບັການບນັທ ກການສັູ່ ນໄກວ 



47  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 47 47 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ດື້ວຍໄຟລສ໌ຽງເອເລກັໂຕຣນກິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ (ໄຟລກ໌ານບນັທ ກສຽງໃນຮ ບແບບ MP3) ທີູ່ ສົູ່ ງໂດຍ
ການຍືູ່ ນແບບເອເລກັໂຕຣນກິ ຫ  ືໃນຮ ບແບບເອເລກັໂຕຣນກິທີູ່ ເປັນມາດຕະຖານ.21 
 

ຕວົຢູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍ ສຽງ ໃນຮ ບແບບອືູ່ ນໆນັ ື້ນ ບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າມນັເປັນການສະແດງຮ ບກຣາ
ຟິກທີູ່ ຈະແຈ ື້ງພຽງພ ແລ ື້ວ. ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ, ການຂຽນຄ າອະທບິາຍກູ່ ຽວກບັສຽງຫ ສືຽງລບົກວນ, ຫ  ື
ຄ າອະທບິາຍທີູ່ ໃຊ ື້ຄ າສບັເພືູ່ ອລຽນແບບສຽງ (onomatopoeia) ຈະບ ູ່ ເປັນທີູ່ ຍອມຮບັໄດ ື້. ດ ື້ວຍ
ເຫດວູ່ າ ຄ າອະທບິາຍຕູ່ າງໆທີູ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນນັ ື້ນ ລ ື້ວນແຕູ່ ສາມາດຕີຄວາມໝາຍໄດ ື້ຂອງ
ສຽງນັ ື້ນໄປໄດ ື້ຫລາຍແບບແລະຫລາຍຂອບເຂດທີູ່ ຕູ່ າງກນັແລະບຸກຄນົທີູ່ ຕູ່ າງກນັອກີ, ສະນັ ື້ນມນັ
ຈ ູ່ ງບ ູ່ ສາມາດທີູ່ ຈະສະແດງກູ່ ຽວກບັສຽງນັ ື້ນ ໃຫ ື້ອອກມາໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງແລະຖກືຕ ື້ອງ.22 

 

1.2.2 ສນັຍາລກັທີູ່ ຮບັຮ ື້ໄດ ື້ດ ື້ວຍກິູ່ ນ 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ຮບັຮ ື້ໄດ ື້ດ ື້ວຍກິູ່ ນນັ ື້ນ (ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວກບັກິູ່ ນ ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍກິູ່ ນ) ບ ູ່ ສາມາດ
ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັເປັນຮ ບພາບແບບກຣາຟິກຫ ໃືນລກັສະນະທີູ່ ໃຫ ື້ເຫນັໄດ ື້ຊດັເຈນ, ທີູ່ ເຂົ ື້າເຖງິງູ່ າຍ, 
ທີູ່ ເຂົ ື້າໃຈງູ່ າຍ, ທນົທານແລະມຈີດຸປະສງົເປົື້າໝາຍ. 
 

ສ ດທາງເຄມີທີູ່ ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີູ່ ບົູ່ ງບອກເຖິງຕວົສານເຄມີທີູ່ ເຮັດໃຫ ື້ມີກິູ່ ນຫ ື
ກິູ່ ນສະເພາະໃດໜ ູ່ ງນັ ື້ນ ແມູ່ ນຈະບ ູ່ ສາມາດເຮດັໃຫ ື້ນກັກວດສອບຫ ບຸືກຄນົທທີສີາມສາມາດກ ານດົ
ກິູ່ ນນັ ື້ນໄດ ື້ເລຍີ. ເນືູ່ ອງຈາກມນັຂາດການ“ເຂົ ື້າເຖງິໄດ ື້ງູ່ າຍ” ເນືູ່ ອງຈາກມນັເປັນສານເຄມທີີູ່ ມນັຕ ື້ອງ
ຖກືຜະລດິອອກມາທຸກໆຄັ ື້ງ ເມືູ່ ອຕ ື້ອງການໃຫ ື້ມກີານການປຽບທຽບ. 
 

ຕວົຢູ່ າງທາງກາຍະພາບຂອງວັດຖຸທີູ່ ເຮັດໃຫ ື້ເກດິມກີິູ່ ນນັ ື້ນ ບ ູ່ ແມູ່ ນຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໃຫ ື້ເຫັນເປັນ
ຮ ບພາບແບບ "ກຣາຟິກ" ແລະໂດຍທົູ່ ວໄປແລ ື້ວມນັບ ູ່ ໝັ ື້ນຄງົແລະທນົທານ. ສ ານກັງານເຄືູ່ ອງໝ
າຍການຄ ື້ານັ ື້ນບ ູ່ ມເີຄືູ່ ອງມແືລະຄວາມພື້ອມໃນການຮັບເອົາແລະຈດັເກບັຮັກສາຕົວຢູ່ າງຫ ືວັດຖຸ
ດັູ່ ງກູ່ າວ, ສະນັ ື້ນເມືູ່ ອມນັເປັນການຂາດການເຂົ ື້າເຖິງເຄືູ່ ອງໝາຍແບບນີ ື້ ກ ູ່ ຖືວູ່ າເປັນອຸປະສັກເຊັູ່ ນ
ກນັ. 
 

    
(oscillations) ຂອງຄວາມຖີູ່  ໂດຍສະເພາະຂອງກະແສໄຟຟື້າ. ເບິູ່ ງ
ທີູ່ http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oscillograph?q=oscillograph 
21 ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.7, ແລະ ຫມວດ 4, 
ຂ ື້ 2.5. 
22 ເບິູ່ ງ ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 1 “ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າແມູ່ ນຫຍງັ”, ຫນ ື້າ 11.  ແລະ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັ
ສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.5. ແລະ ຫມວດ 4, ຂ ື້ 2.5. 
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ຄ າອະທບິາຍທີູ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີູ່ ກູ່ ຽວກບັກິູ່ ນບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັນຕວົຢູ່ າງຂອງກິູ່ ນໄດ ື້ 
ເພາະວູ່ າຄ າອະທບິາຍແບບນີ ື້ຈະພາໃຫ ື້ມກີານຕຄີວາມໝາຍແບບສູ່ ວນບຸກຄນົທີູ່ ຕູ່ າງກນັແລະດັູ່ ງນັ ື້ນ 
ມນັຈິູ່ ງບ ູ່ ສາມາດຊູ່ ວຍສະແດງເຖງິກິູ່ ນໄດ ື້ຢູ່ າງຊດັເຈນແລະຖກືຕ ື້ອງ. 
 

ມາຮອດປະຈບຸນັນີ ື້, ບ ູ່ ມທີນັມກີານຈດັໝວດຂອງກິູ່ ນທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການຍອມຮບັຈາກສາກນົ ທີູ່

ຈະສາມາດນ າໄປໃຊ ື້ເພືູ່ ອຈດຸປະສງົການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ23 
 

ດື້ວຍເຫດຜົນທີູ່ ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ, ນກັກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຄວນປະຕເິສດທີູ່

ຈະຍອມຮັບຫ ືດ າເນີນການກັບຄ າ ຮ ື້ອງຂ ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໃດໆກ ູ່ ຕາມທີູ່

ໃຫ ື້ການຮບັຮ ື້ດ ື້ວຍກິູ່ ນ.  
 

1.2.3 ສນັຍາລກັທີູ່ ຮບັຮ ື້ໄດ ື້ດ ື້ວຍລດົຊາດ 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ຮບັຮ ື້ໄດ ື້ດ ື້ວຍລດົຊາດ (ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວກບັລດົຊາດ ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍລດົຊາດ) 
ບ ູ່ ສາມາດສະແດງໃຫ ື້ເຫນັເປັນຮ ບພາບແບບກຣາຟິກຫ ໃືນລກັສະນະທີູ່ ໃຫ ື້ເຫນັໄດ ື້ຊດັເຈນ, ທີູ່ ເຂົ ື້າ
ເຖງິງູ່າຍ, ທີູ່ ເຂົ ື້າໃຈງູ່ າຍ, ທນົທານແລະມຈີດຸປະສງົເປົື້າໝາຍ. 
 

ການຄດັຄ ື້ານອນັດຽວກນັທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວໄວ ື້ໃນຂ ື້ຍູ່ ອຍ 1.2.2 ຂື້າງເທງິກູ່ ຽວກບັສນັຍາລກັ ທີູ່ ຮບັ
ຮ ື້ໄດ ື້ດ ື້ວຍ ກິູ່ ນ ຄວນຈະຖກືຍກົຂ ື້ນມາທຽບໃສູ່ ສນັຍາລກັທີູ່ ຮບັຮ ື້ລດົຊາດ.24 
 

ນກັກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຄວນປະຕເິສດທີູ່ ຈະຍອມຮບັຫ ດື າເນນີການກບັຄ າຮ ື້ອງຂ 
ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໃດໆກ ູ່ ຕາມທີູ່ ໃຫ ື້ການຮບັຮ ື້ດ ື້ວຍລດົຊາດ. 

 

1.2.4 ສນັຍາລກັທີູ່ ຮບັຮ ື້ໄດ ື້ດ ື້ວຍສ າຜດັ 
 

ສນັຍາລັກທີູ່ ສາມາດຮັບຮ ື້ໄດ ື້ໂດຍການສ າຜັດ (ເຄືູ່ ອງໝາຍສ າຜັດ) ສາມາດຖືກນ າໄປໃຊ ື້
ເພືູ່ ອຈ າແນກຜະລິດຕະພັນແລະການບ ລິການທີູ່ ສະເໜີໃຫ ື້ແກູ່ ກັບຄົນພິການທາງສາຍຕາໂດຍ
ສະເພາະ, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າມນັສາມາດຖກືສົູ່ ງໄປຫາຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປໄດ ື້. 

    
23 ໃນກ ລະນນີີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມ ືເອສັຈທີເີອມັ ບດົ 1 “ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າແມູ່ ນຫຍງັ?”, ຫນ ື້າ 12; ແລະ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງ
ປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.11, ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 2, ຂ ື້ 2.9.2. 
24 ເບິູ່ ງຕວົຢູ່ າງ, ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.11.2, ແລະ ຫມວດ 4, ບດົ 
2, ຂ ື້ 2.9.3. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍສ າຜັດ ອາດຈະສະແດງເປັນຮ ບພາບແບບກຣາຟິກໃນຂອບເຂດທີູ່ ມີຄຸນ

ລກັສະນະທາງກາຍະພາບຂອງຜະລດິຕະພນັສະເພາະໃດໜ ູ່ ງຫ ແືພັກເກດຈໃ໌ດໜ ູ່ ງ, ຫ ວືດັຖຸທີູ່ ໃຊ ື້
ໃນການພວົພນັກບັການບ ລກິານທີູ່ ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ. 
 

ໃນກ ລະນີນີ ື້, ເງ ືູ່ອນໄຂແລະຂ ື້ກ ານດົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ "3ມຕິ"ິ ຈະນ າໄປໃຊ ື້ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ
ສ າຜດັເຫ ົູ່ ານີ ື້ໂດຍການອະນຸໂລມໃຫ ື້ໃຊ ື້. ນອກຈາກນັ ື້ນ, ຍງັຕ ື້ອງໄດ ື້ມກີານກວດກາເບິູ່ ງເງ ືູ່ອນໄຂ
ທົູ່ ວໄປຂອງການເຮດັໃຫ ື້ມລີກັສະນະສະເພາະແລະການນ າໃຊ ື້ອກີ. 

 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ໃນກ ລະນີທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍສ າຜັດບ ູ່ ສາມາດສະແດງອອກເປັນຮ ບພາບ

ແບບກຣາຟິກໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ, ແນູ່ ນອນ, ມເີນື ື້ອໃນຂອງຕົວເອງ, ສາມາດເຂົ ື້າເຖິງງູ່ າຍ, ສາມາດ
ເຂົ ື້າໃຈ, ທນົທານແລະມີຈຸດປະສົງ, ນກັກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າກ ູ່ ຄວນປະຕເິສດທີູ່ ຈະບ ູ່

ຍອມຮບັຫ ດື າເນນິການກບັຄ າຮ ື້ອງຂ ການຈດົທະບຽນໃດໆສ າລບັສນັຍາລກັແບບນີ ື້.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
25 ສ າລບັຫວົຂ ື້ນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 9.11.3, ແລະຫມວດ 
4, ບດົ 2, ຂ ື້ 2.9.4. 
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(ສະບບັທສີອງ) 
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2. ລກັສະນະສະເພາະ 
 

ເງອືນໄຂພື ື້ນຖານສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈະຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແມູ່ ນມນັຕ ື້ອງ
ມລີກັສະນະສະເພາະໃນຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຈະນ າໄປໃຊ ື້ເພືູ່ ອຈດຸປະສງົທາງການຄ ື້າ. ນີ ື້

ກ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າສັນຍາລັກຈະຕ ື້ອງສາມາດຈ າແນກ ສນິຄ ື້າແລະການບ ລິການໄດ ື້ໃນໄລຍະເວລາ
ການຄ ື້າ.26 
 

ລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບຈຸດປະສງົຂອງການຈດົທະບຽນເພືູ່ ອເປັນເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍນັ ື້ນ ຈະຕ ື້ອງຖືກກ ານົດບົນພື ື້ນຖານແລ ື້ວແຕູ່ ກ ລະນີໄປ ໂດຍຄ ານ ງເຖິງສິນຄ ື້າແລະການ
ບ ລິການສະເພາະທີູ່ ຈະໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວແລະໃນການຂ ຈົດທະບຽນ. ພ ື້ອມກັນນັ ື້ນ , 
ລກັສະນະສະເພາະຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາໂດຍໃຫ ື້ຄ ານ ງເຖງິຄວາມຮບັຮ ື້ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໂດຍ
ຜ ື້ຄນົທົູ່ ວໄປ ທີູ່ ຈະກູ່ າວເຖງິເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ, ກ ູ່ ແມູ່ ນພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງຜ ື້ຄນົເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ການ
ປະເມີນຜົນນີ ື້ຕ ື້ອງໄດ ື້ເຮັດສ າລັບການນ າໃຊ ື້ ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແຕູ່ ລະລາຍການແລ ື້ວແຕູ່ ລະ
ກ ລະນ.ີ27 
 

ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ, ການທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍບ ູ່ ມລີກັສະນະ
ສະເພາະ ອາດຈະເປັນຜນົມາຈາກ: 
 

(i) ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ຄຸນລກັສະນະທີູ່ ມສີູ່ ວນປະກອບຂອງສນັຍາລກັເຮດັໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປ
ບ ູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ຫ ເືບິູ່ ງບ ູ່ ເຫນັ ໃນເມືູ່ ອໄດ ື້ຖືກນ າມາໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, ຫ ື
ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປຈະບ ູ່ ເຂົ ື້າໃຈຫ ບື ູ່ ຮບັຮ ື້ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ມເີປົື້າໝາຍ
ເພືູ່ ອໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ  ື

 
(ii) ຄວາມສ າພນັລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍແລະສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານສະເພາະທີູ່ ນ າໃຊ ື້ໃນການ

ຄ ື້າຫ ໃືນແງູ່ທາງກດົໝາຍ, ສງັຄມົ ຫ  ືເສດຖະກດິທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍຈະຖກືນ າໄປໃຊ ື້. 
 

    
26 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 6(1)(ບ)ີ; ເຄເຮຊັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4(ເອ); ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 20.
ອ;ີ ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 23.1, ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 39; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 10(2A); ເອມັເອມັ ທີ
ເອ໊ມເອລັ ເອສັ.2.ເຄ), 13.ເອ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 121.1; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ
ການຄ ື້າ’, 7(1)(ເອ); ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 6(1)  ແລະ 7; ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 72.2 ແລະ 74. ພ ື້ອມກນັນັ ື້ນ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ 
ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3. 
27 ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 1. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

2.1 ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ເຂົ ື້າໃຈຫ ບື ູ່ ຖວືູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບການຍອມຮັບຫ ືຮັບຮ ື້ຈາກຜ ື້ຄົນທົູ່ ວໄປທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຫ ືທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບ
ຄວາມເຂົ ື້າໃຈຈາກຜ ື້ບ ລໂິພກວູ່ າ ມນັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຊີ ື້ບອກເຖງິແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າ ອາດຈະ
ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. 
 

ເພືູ່ ອໃຫ ື້ເບິູ່ ງເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ, ສນັຍາລັກທີູ່ ວູ່ ານີ ື້, ຕື້ອງໄດ ື້ໃຫ ື້ຖືກລະບຸວູ່ າມນັແມູ່ ນຄຸນ
ລກັສະນະໜ ູ່ ງທີູ່ ແຍກອອກມາຈາກຜະລດິຕະພນັຫ ບື ລກິານທີູ່ ຈະໃຊ ື້. ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ສາມາດ
ຈ າແນກຜະລິດຕະພັນ (ຫ ກືານບ ລິການ)ໄດ ື້ ຖື້າມນັບ ູ່ ຖືກໃຫ ື້ເຫັນວູ່ າເປັນສິູ່ ງທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ ແລະ
ອດິສະຫລະຈາກຜະລດິຕະພນັ ທີູ່ ມນັມຫີນ ື້າທີູ່ ເປັນຕວົລະບຸ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຖື້າສນັຍາ
ລກັດັູ່ ງກູ່ າວ ຖືກເບິູ່ ງວູ່ າເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຮ ບລັກສະນະຫ ກືານອອກແບບຕາມປົກກະຕຂິອງຕົວ
ຜະລດິຕະພນັເອງ. 
 

ສນັຍາລກັໃນບນັດາປະເພດດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ສາມາດຖືວູ່ າເປັນສນັຍາລກັເບື ື້ອງຕົ ື້ນທີູ່ ຜ ື້ບ ລິໂພກບ ູ່
ສາມາດຮັບຮ ື້ວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບົູ່ ງບອກແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າ, ສະນັ ື້ນຈ ູ່ ງຄວນສັນນຖິານວູ່ າ 
ພວກມນັບ ູ່ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ: 
 

• ຕວົເລກງູ່າຍໆ 
• ສນັຍາລກັທີູ່ ສບັສນົຫ ບື ູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດື້ 
• ສນັຍາລກັທີູ່ ມສີີດູ່ ຽວແບບງູ່າຍໆ 
• ຕວົອກັສອນແລະຕວົເລກດູ່ ຽວ 
• ຮ ບຊງົສາມມຕິ ິ
• ຮ ບລວດລາຍແລະແບບລາຍພື ື້ນຜວິຕູ່ າງໆ 
• ປື້າຍຊືູ່ ທົູ່ ວໄປ 
• ວະລໂີຄສະນາແບບງູ່າຍໆ 

 
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ສນັຍາລກັນັ ື້ນຄວນໄດ ື້ຮບັການປະເມນີຜນົແລ ື້ວແຕູ່ ລະກ ລະນ.ີ ໃນບາງ

ກ ລະນ,ີ ການປະສມົປະສານຂອງອົງປະກອບຕູ່ າງໆທີູ່ ບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນກບັອົງປະກອບອືູ່ ນທີູ່ ສະເພາະ
ເຈາະຈງົແລະໂດດເດັູ່ ນອືູ່ ນໆ ເຊິູ່ ງສາມາດເຮດັໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍມລີກັສະນະສະເພາະໂດຍລວມ. 

 

2.1.1 ຮ ບຮູ່ າງພື ື້ນຖານແລະຕວົເລກແບບງູ່າຍດາຍ 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບດື້ວຍຮ ບຊົງເລຂາຄະນິດງູ່ າຍໆຫ ືເປັນຮ ບຊົງພື ື້ນຖານທີູ່ ບ ູ່ ມີຄຸນ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ລັກສະນະພິເສດໃດໆທີູ່ ຈະສົູ່ ງຜົນຫ ືດ ງດ ດຄວາມສົນໃຈຂອງຜ ື້ບ ລິໂພກໃນເວລາທີູ່ ໄດ ື້ນ າເອົາ
ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວໄປໃຊ ື້ໃນການຄ ື້າ ເຊິູ່ ງໂດຍທົູ່ ວໄປແລ ື້ວ ມນັບ ູ່ ໄດ ື້ຖກືຮບັຮ ື້ຫ ຈື ືູ່ ຈ າໄວ ື້ໃນໃຈຂອງ
ຜ ື້ບ ລໂິພກ ວູ່ າມນັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການຄ ື້າ. ສນັຍາລກັແບບນີ ື້ ມນັບ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້ເປັນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າເພືູ່ ອຈ າແນກຜະລິດຕະພັນການຄ ື້າຫ ືການບ ລິການໄດ ື້ເລີຍ, ສະນັ ື້ນມັນບ ູ່ ມີ
ລກັສະນະສະເພາະ28 

 
ຮ ບຊົງເລຂາຄະນດິພື ື້ນຖານຕູ່ າງໆແບບງູ່ າຍໆນັ ື້ນແມູ່ ນມ ີເສັ ື້ນ, ຮ ບກາກະບາດ, ວົງມນົ, 

ສາມຫລູ່ ຽມ, ສີູ່ ຫລູ່ ຽມຈະຕຸລດັ, ຮ ບສີູ່ ຫລູ່ ຽມທົູ່ ວໄປ, ຮ ບດອກຈນັ, ຮ ບຄາງຫມ , ຮ ບເພດັ, ຮ ບ
ຫ ື້າຫລູ່ ຽມແລະ ຮ ບຫກົຫລູ່ ຽມ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວສັນຍາລັກດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນພ ທີູ່ ຈະໃຫ ື້ຮັບຮ ື້ຫ ື

ໃຫ ື້ເຮດັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້, ສະນັ ື້ນ ພວກມນັກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດທີູ່ ຈະຖກືຈດົທະບຽນໄດ ື້ ເຊັູ່ ນວູ່ າ: 

 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັສິູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ ກ ູ່ ໄດ ື້ເອາົມາໃຊ ື້ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍຕູ່ າງໆ ເຊັູ່ ນ: 
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການພມິ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຕກົໃຈ (!), ເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າຖາມ (?), ເຄືູ່ ອງໝາຍເປີເຊນັ 
(%) ຫ  ືເຄືູ່ ອງໝາຍ'ແລະ' (&), ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍວັກທີູ່ ຄ ື້າຍຄືກນັກບັທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມານັ ື້ນ ແລະທງັ
ສນັຍາລກັອືູ່ ນໆທີູ່ ເບິູ່ ງແລ ື້ວມນັກ ູ່ ທ າມະດາແລະບ ູ່ ມຫີຍງັໂດດເດັູ່ ນ. 

 
 
 

    
28 ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ຄ ູ່ ມ ື ເອລັເອທເີອມັ ຫນ ື້າ 26; ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ເອ, ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 
17.8.2, ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 39.4.ເອ. ນອກຈາກນັ ື້ນ ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ
, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 6. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

2.1.2 ສນັຍາລກັທີູ່ ສບັສນົຫ ບື ູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍອງົປະກອບທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ຫ ສືບັສນົເກນີໄປທີູ່ ຈະຖືກ
ເຫນັວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປ ຖື້າຫາກນ າໄປໃຊ ື້ໃນການຄ ື້າ ຫ  ືສນັຍາລັກ
ທີູ່ ຍາກສ າລັບໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລິໂພກໃນການຮັບຮ ື້ຫ ືຈ ືູ່ ຈ າ. ບັນດາເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ລ ື້ວນແຕູ່ ຂາດ
ຄວາມສາມາດໃນການຈ າແນກສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທາງການຄ ື້າ, ແລະສະນັ ື້ນ ມນັກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດ
ທີູ່ ຈະຖກືໄປຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້.29 
 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 
 

 
 

[ຕວົຢູ່ າງມາຈາກລະບຽບການໃນການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍ ເພືູ່ ອຈດົທະບຽນຂອງຫວຽດນາມຂ ື້ຍູ່ ອຍ 17.8.2.b] 

 
ຄ າຮ ື້ອງສະໝກັ ເລກທ.ີ: 4-2009-24600 

 

    
29 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ຄ ູ່ ມ ືເອລັເອທເີອມັ ຫນ ື້າ 26; ວເີອນັ ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 39.4.ບ.ີ 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຄ າຮ ື້ອງສາກນົເລກທ:ີ 1101043 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາປະເທດຫວຽດນາມ] 

 
 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ສະແດງດ ື້ວຍຕວົຫນງັສທືີູ່  ຄນົທົູ່ ວໄປໃນປະເທດໃດປະເທດໜ ູ່ ງທີູ່ ບ ູ່ ເຂົ ື້າໃຈ 
ນັ ື້ນ ອາດຈະຖືກຍອມຮບັໄດ ື້, ໂດຍໃຫ ື້ມກີານສົູ່ ງເປັນຄ າສບັຫ ຂື ື້ຄວາມທີູ່ ໄດ ື້ທຽບການອອກສຽງ
ຂອງຄ າສບັຫ ຂື ື້ຄວາມນັ ື້ນໆ ທີູ່ ທາງນກັກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ຮ ື້ອງຂ ຕາມກດົໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
ທີູ່ ກູ່ າວມານີ ື້ ອາດຈະປະກອບດື້ວຍກ ລະນີຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂຽນດ ື້ວຍຕວົໜັງສພືາສາຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນ 
ອາຣບັ, ຕວົຫນງັສແືບບລດັເຊຍ, ສນັສະກດິ, ຈນີ, ຍີູ່ ປຸູ່ ນ, ເກາົຫ  ີຫ ອືືູ່ ນໆ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຫວຽດນາມ] 

 
ເມືູ່ ອລວມຄ າສບັ ຫ  ືຂ ື້ຄວາມ ທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ນັ ື້ນໄດ ື້ໄປລວມກນັກບັອງົປະກອບທີູ່ ມີ

ຮ ບຮູ່ າງແລ ື້ວ, ການປະສມົປະສານກນັແບບນີ ື້ ອາດຈະພບົວູ່ າເປັນລກັສະນະສະເພາະ. ເຖງິຢູ່ າງໃດ
ກ ູ່ ຕາມ, ນກັກວດສອບອາດຈະຕ ື້ອງໃຫ ື້ມກີານອອກສຽງຫ ແືປຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັຫ ປືະໂຫຍກ
ທີູ່ ບ ູ່ ເຂົ ື້າໃຈເຫ ົູ່ ານັ ື້ນໃຫ ື້. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

2.1.3 ສຕີູ່ າງໆ30 
 

2.1.3.1 ສດີູ່ ຽວ 
 

ສທີີູ່ ເປັນສດີູ່ ຽວ ທີູ່ ເປັນນາມມະທ າ (ເປັນຕົ ື້ນແມູ່ ນ ສພີື ື້ນຖານ) ໄດ ື້ຖກືອ ື້າງວູ່ າເປັນຕວົຂອງ
ຕວົເອງໂດຍບ ູ່ ຂ ື້ນກບັຮ ບຮູ່ າງສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ, ຮ ບລາຍເສັ ື້ນ, ຫ ອືົງປະກອບອືູ່ ນທີູ່ ໄດ ື້ກ ານົດໄວ ື້
ກູ່ ອນຫ ມືລີກັສະນະໃດໜ ູ່ ງ, ໝາຍຄວາມວູ່ າ ໄດ ື້ຮຽກຮ ື້ອງເອາົທຸກຮ ບແບບທີູ່ ຄດິວູ່ າເປັນໄປໄດ ື້ນັ ື້ນ 
ແມູ່ ນບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້. ການອ ື້າງອງີສີທີູ່ ເປັນນາມມະທ າແບບບ ູ່ ແນູ່ ນອນ  
ກ ູ່ ແມູ່ ນການອ ື້າງອງີຕາມຄວາມຄດິຂອງສນີັ ື້ນເອງ. ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນແບບດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ຈະບ ູ່ ຕອບ
ສະໜອງເງ ືູ່ອນໄຂຂອງຄວາມຈະແຈ ື້ງ, ຄວາມຖກືຕ ື້ອງແນູ່ ນອນ ແລະຄວາມສອດຄູ່ ອງທີູ່ ຕ ື້ອງການ
ໃຫ ື້ມເີພືູ່ ອການກ ານດົໃຫ ື້ຈະແຈ ື້ງກູ່ ຽວກບັຂອບເຂດຂອງການຈດົທະບຽນ. ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຈະ
ບ ູ່ ສາມາດຈ າ ແນກສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທາງການຄ ື້າໄດ ື້. 
 

ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັ ື້ນແລ ື້ວ, ການຮຽກຮື້ອງຂອງສດີູ່ ຽວທີູ່ ເປັນນາມມະທ າ ອາດຈະເປັນການຈ າກດັ
ສດິເສລີພາບຂອງພ ູ່ ຄ ື້າຄົນອືູ່ ນໃນການໃຊ ື້ສີເພືູ່ ອການນ າສະເໜີສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການໃນປະເພດ
ດຽວກນັທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນໄປແລື້ວ. ສິູ່ ງນີ ື້ຈະເປັນການແຊກແຊງການຄ ື້າທີູ່ ຖືກຕ ື້ອງແລະຂັດກບັ
ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ. 
 

ສີອັນດຽວສາມາດນ າໄປສະເໜີແລະນ າໄປໃຊ ື້ໃນຫ າຍໆຮ ບແບບທາງການຄ ື້າໄດ ື້. ໂດຍ
ປົກກະຕແິລ ື້ວຄນົທົູ່ ວໄປຈະບ ູ່ ຮັບຮ ື້ສວີູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້. ຜ ື້ບ ລໂິພກໂດຍທົູ່ ວໄປຈະບ ູ່ ສາມາດ
ກ ານດົຕົ ື້ນແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າຂອງສນິຄ ື້າໄດ ື້ເລຍ ໂດຍທີູ່ ໄປອງີໃສູ່ ສທີີູ່ ໄດ ື້ຫຸ ື້ມຫ ູ່ ມາ ຫ ເືງ ືູ່ອນໄຂ
ການປັບປູ່ ຽນຕູ່ າງໆ. ຜ ື້ບ ລິໂພກມັກຈະຊອກຫາຄ າສັບຫ ືເຄືູ່ ອງໝາຍແບບກຣາຟິກອືູ່ ນໆ ເພືູ່ ອ
ຈ າແນກສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານໃດໜ ູ່ ງ. 
 

ສບືເນືູ່ ອງຈາກທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມານັ ື້ນ ສດີູ່ ຽວທີູ່ ເປັນນາມມະທ ານັ ື້ນ ໂດຍທົູ່ ວໄປແລ ື້ວກ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຖືກ
ນ າໃຊ ື້ໃນການກ ານດົຍີູ່ ຫ ື້ຂອງສນິຄ ື້າ, ມນັຄວນທີູ່ ຈະຖືກສນັນຖິານວູ່ າ ມສີດີູ່ ຽວກ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້ງານ

    
30 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 6(1)(ບ)ີ; ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ 21; ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 1.1, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ 
ບດົ II.A.1; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອສັ. 16.1, ການຕດັສນິໃຈ 753, ເອອາຣທ໌.ີ 17.4 ແລະ 32, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັຫນ ື້າ 26; ເອມັເອມັ 
ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 2(ເຈ); ຄ ູ່ ມ ືເອມັວາຍທເີອມັ ບດົ 4 ວກັ 4.8; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ເອລ), ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 
102(ເອລ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ XIII; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) – ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ’, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 2 
‘ເຄືູ່ ອງໝາຍສ’ີ ຫນ ື້າ 4 ແລະ 6; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 – ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ’, 7(5) ແລະ 45; ແລະ ຫນງັສວືຽນ ວເີອນັ  01/2007 
ເອສັ. 39.2.ບ(ີໄອ). ນອກຈາກນັ ື້ນ ເບິູ່ ງຕືູ່ ມທີູ່  ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 
3, ຂ ື້ 14. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ໄດ ື້. ໝາຍຄວາມວູ່ າໃນການນ າໃຊ ື້ຕວົຈງິນັ ື້ນ, ການໃຊ ື້ສແີບບນີ ື້ ກ ູ່ ເພືູ່ ອພຽງແຕູ່ ເປັນການຕບົແຕູ່ ງຫ ື
ການນ າສະເໜີສິນຄ ື້າແລະການບ ລກິານໃຫ ື້ໜ ື້າສົນໃຈເທົູ່ ານັ ື້ນເອງ ແລະບ ູ່ ໄດ ື້ຖືກໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າເປັນ
ຕວົຊີ ື້ບອກຂອງທີູ່ ມາໃນທາງການຄ ື້າ. 

 
ດັູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວໄວ ື້ນັ ື້ນ, ເຮາົກ ູ່ ຄວນສົມມຸດໄວ ື້ວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍສດີູ່ ຽວຂອງ

ຕວົມນັເອງ ນັ ື້ນຖືວູ່ າບ ູ່ ມີປະສິດທິພາບທີູ່ ຈະໄປເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ ແລະນກັກວດສອບກ ູ່ ຄວນ
ຄດັຄ ື້ານການຂ ື້ນທະບຽນນັ ື້ນໂດຍອງີໃສູ່ ເຫດຜນົນັ ື້ນ. ໃນການຈດົທະບຽນນັ ື້ນ, ສຕີ ື້ອງໃຫ ື້ໄດ ື້ຖືກ
ກ ານດົໂດຍໃຫ ື້ມຮີ ບຮູ່ າງຫ ມືເີສັ ື້ນຂອບຮ ບທີູ່ ແນູ່ ນອນ.31 

 
ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຕ ູ່ ໄປນີ ື້, ປະກອບດື້ວຍສີແດງຂອງຕົວມັນເອງນັ ື້ນ, ກ ູ່ ໄດ ື້ຖືກ

ປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຢ ູ່ ປະເທດຫວຽດນາມໄປແລື້ວ ເພາະວູ່ າພບົເຫນັວູ່ າ ມນັບ ູ່ ສາມາດນ າໃຊ ື້
ໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້: 

 
ໃບຄ າຮ ື້ອງສາກນົເລກທ.ີ 801739 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ສດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຢ ູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ: 

 
01015661 – SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດມາເລເຊຍ] 

    
31 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ,  ພາກ ບ,ີ  ຫມວດ 4,  ບດົ 3, ຂ ື້ 14.1. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 

ໃນເວລາທີູ່ ມາເບິູ່ ງສທີີູ່ ຈະນ າໃຊ ື້ກບັສູ່ ວນໃດໜ ູ່ ງຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫ ສືະຖານທີູ່  ຫ ຕື າແໜູ່ ງ
ສະເພາະໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຕວົຜະລິດຕະພັນນັ ື້ນ ແລະການຍອມຮັບຂອງມນັໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ການຄ ື້າ, ຂ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຂ ື້ຍູ່ ອຍ 1.1.5 ທີູ່ ຢ ູ່ ຂ ື້າງເທງິ (ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ "ຕ າແຫນູ່ ງ"). 

 
ເຫດຜົນຂ ື້າງເທງິທີູ່ ມີໄວ ື້ສ າລັບການປະຕເິສດນັ ື້ນ ກ ູ່ ສາມາດຂ ື້າມຜູ່ ານເອົາຊະນະໄດ ື້ ໃນ

ກ ລະນທີີູ່ ມກີານຍກົເວັ ື້ນ ເຊັູ່ນ ສແີປກ ຫ  ືໂດດເດັູ່ນ ໃນເມືູ່ ອໄດ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານ
ບ ລກິານບາງຢູ່ າງ. ຕວົຢູ່ າງ, ສ ີ"ເຮອືງແສງສບີວົ" ໄດ ື້ຖກືໃຊ ື້ເປັນຍີູ່ ຫ ື້ໃນຢາງລດົ. (ເຊິູ່ ງປົກກະຕກິ ູ່
ຄວນເປັນສດີ າ) ກ ູ່ ອາດຈະເຮດັໃຫ ື້ມລີກັສະນະສະເພາະ. 
 

ເຫດຜນົນີ ື້ທີູ່ ມໄີວ ື້ສ າລບັການປະຕເິສດນັ ື້ນ ກ ູ່ ສາມາດຂ ື້າມຜູ່ ານເອາົຊະນະໄດ ື້ ໃນກ ລະນີທີູ່ ສີ
ໄດ ື້ມລີກັສະນະສະເພາະ ໃນເວລາຖືກນ າໄປໃຊ ື້ໃນທາງການຄ ື້າ. ສະຖານະການພເິສດແບບນີ ື້ຕ ື້ອງ
ໄດ ື້ຮັບການພິສ ດແລະໜື້າທີູ່ ຂອງການພິສ ດ ແມູ່ ນຈະຕກົໄປທີູ່ ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ຂ ຈດົທະບຽນ (ເບິູ່ ງຂ ື້ທີ 
2.6 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້). 
 

ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຄວາມໂດດເດັູ່ ນທີູ່ ໄດ ື້ມາ ຈະບ ູ່ ສາມາດນ າໄປໃຊ ື້ໄດ ື້ໃນກ ລະນທີີູ່ ສ ີໃຊ ື້
ການໄດ ື້ ຍ ື້ອນຫ ກັການພື ື້ນຖານຫ ລືັກສະນະທາງວິຊາການຂອງຜະລິດຕະພັນທີູ່ ສີນັ ື້ນຈະໄດ ື້ຖືກ
ນ າໄປໃຊ ື້. ໃນກ ລະນດີັູ່ ງກູ່ າວ, ຜ ື້ກວດສອບຄວນຄດັຄ ື້ານການຂ ື້ນທະບຽນຂອງສນີັ ື້ນ. 
 

ລກັສະນະການນ າໃຊ ື້ຂອງສສີະເພາະອາດຈະເປັນຜນົມາຈາກການໃຊ ື້ວທິກີານແບບທ າມະ
ດາຫ ຈືາກມາດຕະຖານທາງເຕກັນກິໃນກຸູ່ ມຜະລດິຕະພນັສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ. ຕວົຢູ່ າງ, ການໃຊ ື້ສແີດງ
ສ າລັບອຸປະກອນແລະຊຸດມອດໄຟ ຫ ລືະຫດັສີຕູ່ າງໆ ສ າລບັສູ່ ວນປະກອບສະເພາະໃນວົງຈອນ
ໄຟຟື້າ. 
 

ການໃຊ ື້ວຽກຂອງສີ ອາດເປັນຜົນມາຈາກຄຸນລັກສະນະທາງເຕກັນກິ ຫ  ືທາງດ ື້ານກາຍະ
ພາບ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສດີ າເມືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້ກບັຜະລິດຕະພັນບາງຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: ເຄືູ່ ອງຈກັຫ ມື ເຕແີບບເຜົາ
ໄຫມ ື້ພາຍໃນ ອາດຈະໃຫ ື້ຄຸນສົມບັດທາງຄວາມຮື້ອນທີູ່ ດີຂ ື້ນ ເຊິູ່ ງມັນກ ູ່ ຈ າ ເ ປັນຕ ູ່ ການ
ປະສດິທພິາບໃນການເພີູ່ ມລງັສຄີວາມຮ ື້ອນ. 
 

ນອກຈາກນັ ື້ນ, ສຄີວນຖືວູ່ າເປັນສີທີູ່  ໃຊ ື້ງານໄດ ື້ ຖື້າຫາກວູ່ າມນັຖືກນ າໃຊ ື້ທົູ່ ວໄປໃນການ
ຄ ື້າສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານສະເພາະບາງຂງົເຂດ. ຫ ເືປັນຜນົມາຈາກສທີ າມະຊາດຂອງສນິຄ ື້າ. ຄວາມ
ຕ ື້ອງການໃນການແຂູ່ ງຂນັໂດຍບຸກຄນົທສີາມທີູ່ ຈະໃຊ ື້ສ ີຈະເຮດັໃຫ ື້ສມີປີະໂຫຍດແລະໃຊ ື້ງານໄດ ື້
ແລະກ ູ່ ຈະເປັນແຖບກັ ື້ນ ສ າລບັການຈດົທະບຽນສໃີຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
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2.1.3.2 ການປະສມົສທີີູ່ ເປັນນາມມະທ າ 
 

ໃນກ ລະນຂີອງການຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນສັນຍາລັກທີູ່ ມສີອງຫ ຫື າຍສ ີທີູ່ ໄດ ື້ອ ື້າງສດິໃນການ
ປະສມົສ ີຫ  ືຮ ບແບບຕູ່ າງໆທີູ່ ເປັນໄປໄດ ື້, ສກີ ູ່ ສາມາດຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໃນການປະສມົສແີລະຮ ບແບບ
ຕູ່ າງໆໄດ ື້ຢູ່ າງມີປະສິດທິຜົນແລະຫລາກຫລາຍທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດຄາດເດົາໄດ ື້ ສິູ່ ງນີ ື້ຈະບ ູ່ ຊູ່ ວຍໃຫ ື້ຜ ື້
ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປສາມາດຮັບຮ ື້ແລະຈືູ່ ຈ າການປະສມົປະສານແບບສະເພາະຂອງສເີຫ ົູ່ ານັ ື້ນໄດ ື້. ໂດຍ 
 
ສະເພາະການປູ່ ຽນແປງທີູ່ ອາດຈະເປັນໄປໄດ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວ ສາມາດເຮດັໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍມຂີອບເຂດການ
ຄຸ ື້ມຄອງທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້. 
 

ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັ ື້ນ, ຄ ູ່ ແຂູ່ ງຈະບ ູ່ ສາມາດຄາດເດົາໄດ ື້ເຖິງຄຸນລັກສະນະທີູ່ ເຈ ົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ 
ອາດເຄຍີນ າໄປໃຊ ື້ໃນການຄ ື້າ, ແລະບ ູ່ ສາມາດຫ ກີລູ່ ຽງໄດ ື້ການໃຊ ື້ສທີີູ່ ຂດັກນັໄດ ື້ ຄວາມບ ູ່ ແນູ່ ນອນ
ດັູ່ ງກູ່ າວຈະເຮັດໃຫ ື້ ເຈົ ື້າຫນ ື້າທີູ່ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງບ ູ່ ສາມາດສ ື້າງຂອບເຂດການຄຸ ື້ມຄອງທີູ່ ຈະແຈ ື້ງໃຫ ື້
ສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນໄດ ື້ ດັູ່ ງນັ ື້ນມນັຈ ູ່ ງສ ື້າງຄວາມບ ູ່ ແນູ່ ນອນດື້ານກດົໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດຍອມຮັບ
ໄດ ື້.32 
 

ດື້ວຍເຫດນີ ື້, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບຂື ື້ນຈາກການມະໂນພາບ ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ລະບຸການປະສົມສີ
ສອງຢູ່ າງຫ ືຫ າຍກວູ່ ານັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດທີູ່ ຈະຈົດທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້. ເພືູ່ ອທີູ່ ຈະຈົດ
ທະບຽນ, ສຕີ ື້ອງຖກືກ ານດົໂດຍຮ ບຮູ່ າງຫ ຮື ບຊງົສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ, ຫ ລືວມເຂົ ື້າໃນຮ ບແບບການນ າ
ສະເໜທີີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ແລະເປັນແບບທີູ່ ມຄີວາມສະຫມ ູ່ າສະເຫມ.ີ 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ກດົໝາຍອະນຸຍາດ, ການປະຕເິສດທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິ ສາມາດຖືກຍກົເລີກ
ໄດ ື້, ຖື້າວູ່ າການປະສົມປະສານຂອງສີໄດ ື້ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນສ າລບັການນ າໄປໃຊ ື້ໃນທາງການຄ ື້າ. 
ສະຖານະການພິເສດແບບນີ ື້ຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຮັບການພິສ ດໃຫ ື້ເຫັນແລ ື້ວແຕູ່ ລະກ ລະນີແລະພາລະ
ຫນ ື້າທີູ່ ໃນການພສິ ດນີ ື້ກ ູ່ ຈະຂື ື້ນກບັຜ ື້ຮ ື້ອງຂ . ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ມນັກ ູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັກບັສດີູ່ ຽວ (ເບິູ່ ງ
ຂ ື້ 2.1.3.1 ຂື້າງເທງິ), ຖື້າການປະສົມສ ີສາມາດໃຊ ື້ ໄດ ື້ໃນທາງໃດທາງໜ ູ່ ງກ ູ່ ຕາມ, ຄວາມໂດດ
ເດັູ່ ນທີູ່ ໄດ ື້ມານັ ື້ນ ກ ູ່ ຈະໃຊ ື້ການບ ູ່ ໄດ ື້ແລະກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນຈດົທະບຽນ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ມນັແມູ່ ນການປະຕບິດັກນັທົູ່ ວໄປທີູ່ ຈະໃຊ ື້ສສີ າລບັຊັ ື້ນຕູ່ າງໆໃນເຄືູ່ ອງລ ື້າງຈານ
, ຫ ສືະບ ຕູ່ າງໆ ໃນອຸດສະຫະກ ານັ ື້ນ ກ ູ່ ເພືູ່ ອກ ານດົວູ່ າ ສນິຄ ື້າມສີູ່ ວນປະກອບທີູ່ ຕູ່ າງກນັຕາມສທີີູ່ ໃສູ່

    
32 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ,  ພາກ ບ,ີ  ຫມວດ 4,  ບດົ 3, ຂ ື້ 14.2. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ລົງໄປ. ການໃຫ ື້ຂ ື້ມ ນຂອງສີທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນໃນລັກສະນະນີ ື້ ຈ  ູ່ ງສາມາດເຮັດໃຫ ື້ການປະສົມສີ  
ສາມາດນ າໄປໃຊ ື້ໄດ ື້ແລະມັນກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດອ ື້າງວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບສິນຄ ື້າຫ ືບ ລິການທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້. 
 

ສະຖານະການອືູ່ ນໆທີູ່ ການປະສມົສຄີວນຈະຖກືຄດັຄ ື້ານນັ ື້ນ ລວມມ:ີ 
 

• ໃນກ ລະນທີີູ່  ຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປເບິູ່ ງວູ່ າການປະສມົປະສານຂອງສ ີເປັນຄຸນລກັສະນະການ
ປະດບັຕກົແຕູ່ ງ, ແຕູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນການສະແດງເຖງິຄວາມເປັນມາຂອງການຄ ື້າ; 

• ໃນກ ລະນີທີູ່ ການປະສົມຂອງສີສະເພາະນັ ື້ນ ສາມາດໃຊ ື້ໄດ ື້ກັບຜະລິດຕະພັນຫ ືການ
ບ ລກິານບາງຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: ສເີຫ ອືງແລະສດີ າສ າລບັການບ ລກິານໄປສະນຫີ ລືະຫດັສຕີູ່ າງໆໃຊ ື້
ສ າລບັສາຍໄຟຟື້າ; 

• ໃນກ ລະນທີີູ່ ການປະສມົປະສານສໂີດຍທົູ່ ວໄປແມູ່ ນເລືູ່ ອງປົກກະຕເິຊິູ່ ງມຢີ ູ່ ໃນອຸດສະຫະ
ກ າສະເພາະດ ື້ານໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນຫ ືການບ ລິການບາງຢູ່ າງ, ເຊັູ່ ນ
ວູ່ າການໃຊ ື້ສີບົວຫ ສືີສົ ື້ມເພືູ່ ອບົູ່ ງບອກລົດຊາດຂອງຫມາກສະຕ ເບີຣີ ຫ  ືສສີົ ື້ມໃນເຄືູ່ ອງ
ດືູ່ ມ ຫ  ືກະແລມັ ຫ ສືທີີູ່ ເອາົໄປປະສມົປະສານກບັສຂີຽວທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ ເຊິູ່ ງເອາົໄວ ື້ສະແດງ
ເຖງິຜະລດິຕະພນັທີູ່ ເປັນມດິກບັສິູ່ ງແວດລື້ອມຫ ຜືະລດິທາງດ ື້ານນເິວດວທິະຍາ. 
 

2.1.4 ຕວົອກັສອນແລະຕວົເລກດູ່ ຽວ 
 

ຕວົອກັສອນຕວົໜ ູ່ ງ ຫ ຕືວົເລກຕວົໜ ູ່ ງ ອາດຈະຕອບສະໜອງກບັຂ ື້ກ ານດົຂອງລັກສະນະ
ສະເພາະໃນການຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ.33 
 

ຖື້າຕົວອັກສອນຫ ືຕົວເລກຖືກນ າໄປສະເໜີໃນແບບຮ ບຊົງ, ຮ ບແບບ, ຫ  ືສີ, ຫ ື ການ
ປະສົມປະສານຂອງສີສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ, ມນັອາດຈະມລີັກສະນະໂດດເດັູ່ ນ, ສະນັ ື້ນພວກເຂົາຈ ູ່ ງ
ສາມາດໄດ ື້ຮັບຈດົທະບຽນໄດ ື້ໂດຍບ ູ່ ມຜີົນກະທບົຕ ູ່ ເຫດຜົນອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການປະຕເິສດ 
(ຕວົຢູ່ າງ: ລກັສະນະໂດຍທົູ່ ວໄປ ຫ  ືການຖູ່ າຍທອດຄວາມໝາຍໃນເວລາທີູ່ ໃຊ ື້ໃນບາງສິນຄ ື້າຫ ື
ການບ ລກິານ) 

    
33 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ in ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4(1); ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ 28; ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 1.1; ເອລັເອ ໄອ
ພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 3.9 ແລະ 16.1, ການຕດັສນິໃຈ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 17.2, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ຫນ ື້າ 4 ແລະ 26; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ 
ເອສັ. 3(1); ເອມັເອມັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 2.ເຈ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 121.1 ແລະ 123.1; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) – 
‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍ’ ແລະ ‘ເຄືູ່ ອງຫມາຍການຄ ື້າ’; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ’ ແລະ ເອສັ. 7(4); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, 
ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ເອ), ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 39.3.ບ)ີ. ນອກຈາກນັ ື້ນ ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 4. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຕ ູ່ ໄປນີ ື້ປະກອບດື້ວຍຕວົອກັສອນ ຫ ຕືວົເລກຕວົດຽວກ ູ່ ສາມາດ

ຖວືູ່ າເປັນເອກະລກັທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນໄດ ື້: 

 
[ຕວົຢູ່ າງຕາມລ າດບັມາຈາກ: https://gsuite.google.com/setup/resources/logos/ ແລະ 

https://www.google.com/gmail/about/] 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

[ຕວົຢູ່ າງມາຈາກ: http://www.vmastoryboard.com/case- 
stories/2648/turner_duckworth_amazon_smile_logo/#sthash.m0Cszz6a.dpbs] 

 
ສນັຍາລກັທີູ່ ມຕີວົອກັສອນດູ່ ຽວເຫ ົູ່ ານີ ື້ ກ ູ່ ເຫນັວູ່ າມລີກັສະນະສະເພາະພຽງພ : 
 

   
 

[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຟີລບິປິນ] 

http://www.google.com/gmail/about/
http://www.vmastoryboard.com/case-
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
06007262 - RADIANCE HOSPITALITY GROUP PTE. LTD. 

 
 

08025300 - REPSOL S.A. 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໃຫື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 

 

 
ຄ າຮ ື້ອງເລກທ:ີ 4-2011-19180 and 4-2011-21087 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

62 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

 

 
 

ຄ າຮ ື້ອງເລກທ.ີ: 4-200511949 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 
 

ໃນກ ລະນີບູ່ ອນທີູ່ ຕົວອັກສອນຫ ືຕົວເລກດຽວໄດ ື້ຖືກສະແດງເ ປັນຕົວອັກສອນ
ມາດຕະຖານ, ເຊັູ່ ນວູ່ າ ບ ູ່ ມຮີ ບຮູ່ າງລກັສະນະ, ຮ ບແບບ ຫ  ືສ,ີ ຫ  ືການປະສມົປະສານຂອງສໃີດໆ
ນັ ື້ນ, ການກວດສອບກ ູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ເຮດັຢູ່ າງລະມດັລະວງັກວູ່ າ. ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວຖວືູ່ າຂາດລກັສະນະ
ສະເພາະຫລາຍ. ການຈດົທະບຽນສາມາດເຮດັໄດ ື້ ຖື້າສນັຍາລກັມລີກັສະນະສະເພາະພຽງພ ແລະບ ູ່
ຕກົໄປຢ ູ່ ໃນເຫດຜນົອືູ່ ນໆເພືູ່ ອການປະຕເິສດ, ເຊັູ່ ນວູ່ າຕວົອກັສອນຫ ຕືວົເລກແມູ່ ນເປັນສິູ່ ງທີູ່ ມທີົູ່ ວ
ໄປຫ ທືີູ່ ສາມາດອະທບິາຍກູ່ ຽວກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານສະເພາະໃດໜ ູ່ ງໄດ ື້. 
 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສນັຍາລກັຕ ູ່ ໄປນີ ື້ສາມາດພບົເຫນັໄດ ື້ໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນວູ່ າ ມນັບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຟີລບິປິນ] 

 
ສນັຍາລັກດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຢ ູ່ ປະເທດຫວຽດນາມຍ ື້ອນພວກ

ມນັບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ: 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
 

ຄ າຮ ື້ອງເລກທ.ີ 4-2009-06807, 4-2009-27613 and 4-2010-17584 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 

2.1.5 ຮ ບຊງົສາມມຕິ ິ
 

ຮ ບຊງົສາມມຕິແິມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນໄດ ື້ຖື້າມນັມເີອກະລັກສະເພາະທີູ່

ໂດດເດັູ່ ນ. ສິູ່ ງນີ ື້ໄດ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ຖື້າຫາກກດົໝາຍອະນຸຍາດຫ ບື ູ່ ຂັດຂວາງການຈດົທະບຽນຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍແບບສາມມຕິ.ິ34 

 
ຖື້າຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫ  ືສູ່ ວນໃດໜ ູ່ ງຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫ  ືການຫຸ ື້ມຫ ູ່ ຜະລິດຕະ

ພນັ ຫ  ືພາຊະນະນັ ື້ນບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນ ແຕູ່ ໄດ ື້ຖືກນ າສະເໜີ ໂດຍສົມທບົກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ, 
ການປະສມົປະສານໂດຍລວມແບບນີ ື້ ກ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັນສິູ່ ງທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ. ສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ແຕກຕູ່ າງ
ຂອງການປະສມົປະສານຈະເຮດັໃຫ ື້ມນັໂດດເດັູ່ ນ ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າບາງສູ່ ວນປະກອບຂອງການປະສມົ
ປະສານບ ູ່ ໄດ ື້ໂດດເດັູ່ ນກ ູ່ ຕາມ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ໃນກ ລະນນີີ ື້, ເຄືູ່ ອງໝາຍສາມມຕິປິະກອບດື້ວຍຂວດ
ມາດຕະຖານທີູ່ ມປີື້າຍຕດິທີູ່ ເປັນເອກະລກັສະເພາະ. 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ລກັສະນະສະເພາະໄດ ື້ພບົເຫນັໃນຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫ  ືສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງ
ຜະລດິຕະພນັ ຫ  ືການຫຸ ື້ມຫ ູ່  ຫ  ືພາຊະນະຂອງມນັ, ບ ູ່ ລວມກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມລີກັສະນະອືູ່ ນ, ກ ູ່
ຄວນໃຫ ື້ມກີານກວດສອບຢູ່ າງລະມດັລະວັງຕືູ່ ມອີກ ກ ູ່ ເພືູ່ ອກ ານດົວູ່ າ: ຮ ບຮູ່ າງແມູ່ ນມລີກັສະນະ

    
34 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 4(1) ແລະ 6(2); ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 1.1; ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ  18; ເອລັເອ 
ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 16.1, ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 17.5, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັຫນ ື້າ 4; ເອມັເອມັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 2.ເຈ); ພເີຮຊັ 
ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 121.1, ລະບຽບການ ອາຣ.໌ 102.ເຄ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ XII; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1), 7(1) ແລະ 7(3), 
ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 3 “ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຮີ ບຊງົ”, ຫນ ື້າ 7; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 – ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ’ ແລະ ເອສັ. 7(10); ແລະ ວເີອນັ 
ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ບ.ີ ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 
4, ບດົ 3, ຂ ື້ 11 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ສະເພາະ ພ ສມົຄວນ. 
 
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບດື້ວຍຮ ບແບບສອງມຕິ ິຫ  ືການສະແດງຮ ບຮູ່ າງສາມມຕິ ິຄວນໄດ ື້ຮັບ

ການປະຕິບັດແລະກວດສອບເບິູ່ ງວູ່ າເປັນຮ ບຮູ່ າງສາມມຕິິທີູ່ ໄດ ື້ເຮັດຊ ື້າຫ ບື ູ່ . ນີ ື້ກ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ 
ການສະແດງສອງມຕິຂິອງຮ ບຮູ່ າງ ສາມມຕິ ິທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນໄດ ື້ ຈະຕ ື້ອງເຮດັໃຫ ື້ນກັກວດ
ສອບນັ ື້ນ ຄດັຄ ື້ານຖື້າມນັກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພນັທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນດື້ວຍຮ ບຊງົສາມມຕິິ
ໄດ ື້. 
 

ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ອຸປະກອນສອງມິຕິຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖືກປະຕິເສດສ າລັບການຈົດທະບຽນຢ ູ່
ຫວຽດນາມເພາະວູ່ າມນັຖືກພົບວູ່ າ ເປັນການນ າສະເໜ ີຂອງຮ ບຊົງສາມມຕິປົິກກະຕິທີູ່ ເກີດມາ
ຈາກຄຸນລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັ: 

 
ສ າລບັຜະລດິຕະພນັໝາກໄມ ື້ - ເລກທຈີດົທະບຽນ. 4-2009-17819 

[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ] 
 

 
ຮ ບຊົງສາມມິຕິຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ການຫຸ ື້ມຫ ູ່  ຫ ື 

ພາຊະນະຂອງມນັ ຈະຊູ່ ວຍສ ື້າງຄວາມສມົບ ນຂອງໜື້າທີູ່ ທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນໃນຖານະທີູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ການຄ ື້າ ຖື້າຫາກຜ ື້ບ ລໂິພກຮບັຮ ື້ຮ ບຮູ່ າງນັ ື້ນແລະນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນເປັນຕວົຊີ ື້ວດັຂອງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາ
ທາງການຄ ື້າ. ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ຮ ບຊງົສາມມຕິບິ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ ຖື້າ
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານບ ູ່ ສາມາດຖກືຈ າແນກໄດ ື້ດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້ ເພາະວູ່ າມນັບ ູ່ ໄດ ື້ຖກືເບິູ່ ງວູ່ າເປັນ
ການສະແດງເຖິງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າຂອງສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງດ ື້ວຍການນ າໃຊ ື້
ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. 
 

ການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍປະເພດນີ ື້ ຄວນໄດ ື້ຮບັການປະຕບິດັ ນບັຈາກພື ື້ນຖານທີູ່ ວູ່ າ ທ າ
ມະດາແລ ື້ວ ຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລດິຕະພັນ ຫ  ືເຄືູ່ ອງຫຸ ື້ມຫ ູ່  ຫ  ືພາຊະນະຂອງມນັ ບ ູ່ ໄດ ື້ຖືກຮັບຮ ື້ຢູ່ າງ
ເປັນທາງການຈາກຜ ື້ຄນົທົູ່ ວໄປ ຍ ື້ອນວູ່ າມນັເປັນສນັຍາລກັທີູ່ ສະແດງຂ ື້ມ ນກູ່ ຽວກບັແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງ
ການຄ ື້າຂອງຜະລິດຕະພັນ. ໂດຍທົູ່ ວໄປ, ຮ ບຊງົຂອງຜະລິດຕະພັນແມູ່ ນເຫນັວູ່ າເປັນການອອກ
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ແບບຂອງຜະລດິຕະພັນຫ  ື ເປັນການນ າສະເໜີການຕກົແຕູ່ ງຫ ຄືວາມສວຍງາມທີູ່ ໃຊ ື້ເພືູ່ ອເຮັດໃຫ ື້
ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມດ ງດ ດໃຈຕ ູ່ ຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່ ມີທູ່ າແຮງຊື ື້. ໃນກ ລະນີນີ ື້, ນກັກວດສອບຄວນ
ຄດັຄ ື້ານ ເນືູ່ ອງຈາກມນັບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ. ພາລະຫນ ື້າທີູ່ ຂອງການພສິ ດ ກ ູ່ ແມູ່ ນເພືູ່ ອໃຫ ື້ເຫນັ
ວູ່ າ ຮ ບຊງົຂອງຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖກືໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ, ເຊິູ່ ງບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ການອອກແບບ
ຂອງສນິຄ ື້າເທົູ່ ານັ ື້ນ ແຕູ່ ມນັຂື ື້ນກບັຜ ື້ຮ ື້ອງຂ . 

 
ໂດຍຄ ານ ງວູ່ າ ການອອກແບບຜະລດິຕະພນັອາດຈະໄດ ື້ຮບັການປົກຄອງຢູ່ າງເປັນອດິສະຫ ະ

ພາຍໃຕ ື້ ກດົໝາຍການອອກແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະໃນບາງກ ລະນ,ີ ອາດຈະໄດ ື້ຮບັການຄຸ ື້ມຄອງ
ພາຍໃຕ ື້ ກດົໝາຍລິຂະສດິ ໃນຖານະເປັນງານສິນລະປະປັບໃຊ ື້. ແບບອຸດສາຫະກ າ ໝາຍເຖິງ
ລກັສະນະທີີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັ ຫ  ືລກັສະນະຂອງວດັຖຸທີູ່  ເປັນປະໂຫຍດແລະບ ູ່ ໄດ ື້ຖູ່ າຍທອດຂ ື້ມ ນກູ່ ຽວ
ກບັແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າຂອງວັດຖຸ ພາຍໃຕ ື້ກດົໝາຍຂອງການອອກແບບອຸດສາຫະກ າ, ການ
ອອກແບບທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນຫ ຍືງັບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ອາດຈະໃຫ ື້ສິດໃຫ ື້ແກູ່ ຜ ື້ຖືສິດທຂິອງຕົນ
ໃນການໃຊ ື້ປະໂຫຍດຈາກການອອກແບບໃນທາງການຄ ື້າ. ແຕູ່ ວູ່ າສິດທເິຫ ົູ່ ານັ ື້ນຈະມີພຽງແຕູ່
ໄລຍະເວລາ ທີູ່ ຈ າກັດ ໂດນຫລັງຈາກນັ ື້ນການອອກແບບປົກກະຕິຈະຕົກຢ ູ່ ໃນຂອບເຂດ
ສາທາລະນະ. 
 

ຄກືບັແບບອຸດສາຫະກ າ, ສດິກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ຈດົທະບຽນ, ລວມທງັເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍແບບສາມມິຕ,ິ ອາດມີຜົນບັງຄັບໃຊ ື້ໄດ ື້ໂດຍບ ູ່ ຈ າກັດ (ຖື້າມີການຕ ູ່ ອາຍຸຢູ່ າງເປັນປະຈ າ) 
ສະນັ ື້ນມນັແມູ່ ນເລືູ່ ອງຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະທີູ່ ສິດທສິູ່ ວນບຸກຄົນແຕູ່ ພຽງຜ ື້ດຽວໃນຮ ບຊົງ
ຂອງຜະລດິຕະພນັຈະໄດຮັບການຄຸ ື້ມຄອງໂດຍຜູ່ ານລະບົບການອອກແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະຈະ
ໄດ ື້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຄຸ ື້ມຄອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ກ ູ່ ຕ ູ່ ເມືູ່ ອຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລິດຕະພັນມີ
ຄວາມໂດດເດັູ່ ນຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງເປັນຕວົຊີ ື້ວດັຂອງຕົ ື້ນກ າເນດີທາງການຄ ື້າ. 
 

ໃນການພວົພນັກບັລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ຕ ື້ອງການໃຫ ື້ມນີັ ື້ນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍສາມມຕິຄິວນຖືກ
ປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຍ ື້ອນເຫດຜົນສະເພາະດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້, ເຊິູ່ ງ ບ ູ່ ສາມາດເອາົ ຊະນະໄດ ື້ດວ ື້ຍ
ລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ມາຈາກເຫດຜນົເຫ ົູ່ ານີ ື້ໂດຍອງີໃສູ່ ການພິຈາລະນານະໂຍບາຍພື ື້ນຖານ ທີູ່

ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ:35 

    
35 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 6(2); ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ 19;  ເອລັເອ ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 17.5, ຄ ູ່ ມ ື
ທເີອມັຫນ ື້າ 4; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ເຄ), ລະບຽບການ ອາຣ.໌ 102.ເຄ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ XII ຫນ ື້າ 122, 133, 134; 
ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 7(3), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 3 ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຮີ ບຊງົ’ ຫນ ື້າ 7 ແລະ 9; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 ‘ເຄືູ່ ອງໝ
າຍ’ ແລະ ເອສັ. 7(10); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ເອ ແລະ ບ.ີ ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງ
ປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 11.3, ແລະ ບດົ 6, ຂ ື້ 2. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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• ຮ ບຮູ່ າງແມູ່ ນເລືູ່ ອງທ າມະດາຫ ເືກດີມາຈາກລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັ; 
• ຮ ບຮູ່ າງມຄຸີນລກັສະນະການໃຊ ື້ວຽກ ຫ  ືຜນົກະທບົທາງ ດື້ານເຕກັນກິ. 

 
2.1.5.1 ຮ ບຊງົແບບທ າມະດາ, ທົູ່ ວໄປ ຫ ມືາຈາກລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັ. 

 
ຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບນັຈຫຸ ພືາຊະນະຂອງມນັບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງ

ໝາຍຖື້າມນັປະກອບດື້ວຍຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມາຈາກ ລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັ (ຫ ກືານບ ລກິານ) ທີູ່ ມີ
ການຈ າແນກໂດຍເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ຮ ບຮູ່ າງບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ຖື້າມນັປະກອບດື້ວຍ ຮ ບຊງົ
ປົກກະຕ ິສ າລບັ ຜະລດິຕະພນັ ຫ ກືານຫຸ ື້ມຫ ູ່ ຫ ພືາຊະນະບັນຈຸຂອງຜະລິດຕະພັນນັ ື້ນຫ ເືປັນ ຮ ບ
ຮູ່ າງທົູ່ວໄປ ທີູ່ ໃຊ ື້ໃນອຸດສະຫະກ າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພນັ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ອຸປະກອນສາມມຕິຕິ ູ່ ໄປນີ ື້ບ ູ່ ສາມາດລົງທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້
ສ າລບັ "ໝາກໄມ ື້" ຫ  ື"ໄຂູ່ ສດົ", ຕາມລ າດບັ: 

 

  
[ຕວົຢູ່ າງ, ຕາມລ າດບັຈາກ http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max- strawberry-fruit-

fresh/691309 and from http://kottke.org/14/04/egg] 
 

ຮ ບຮູ່ າງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດສ າລັບການຈດົທະບຽນຢ ູ່ ປະເທດຫວຽດນາມເພາະວູ່ າມນັ
ຖກືພບົວູ່ າເປັນຮ ບຊງົທ າມະດາຫ ໄືດ ື້ມາຈາກລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າເອງ: 

 
 

http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-
http://kottke.org/14/04/egg
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
ສ າລບັເກບີກລິາ - ຄ າຮ ື້ອງເລກທ.ີ 4-2005-13334 

[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໃຫື້ໂດຍເຈົ ື້າໜື້າທີູ່ ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ] 
 

 
ສ າລບັການຫຸ ື້ມຫ ູ່  ແລະ ພາຊະນະບນັຈຸ, ການນ າສະເໜີຜະລິດຕະພັນຕາມປົກກະຕແິລະ

ຮ ບແບບມາດຕະຖານຂອງພາຊະນະບນັຈນຸັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ໃນກ ລະນີທີູ່

ບ ູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍ ພເິສດຫ ຄຸືນລັກສະນະສະເພາະ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຖື້າຫ ູ່ ຫ ພືາຊະນະທີູ່ ບ ູ່ ໂດດ
ເດັູ່ ນແຕູ່ ຫາກມສີັນຍາລັກທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນພ ທີູ່ ຈະຈ າແນກການປະສົມປະສານມີຄວາມໂດດເດັູ່ ນນັ ື້ນ, 
ມນັກ ູ່ ອາດຈະຖກືຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
 

ຕວົຢູ່ າງ, ຮ ບຊງົຂວດຕ ູ່ ໄປນີ ື້ບ ູ່ ສາມາດນ າໄປຈດົທະບຽນເຮັດເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໃຫ ື້
ຈ າແນກຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງ "ເຫ ົ ື້າແວງ" ເພາະວູ່ າມນັເປັນຮ ບຊງົທີູ່ ເປັນທ າມະດາຫ ມືາດຕະຖານ
ໃນອຸດສາຫະກ າເຫລົ ື້າຢ ູ່ ແລ ື້ວ: 

 

 
 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກ: https://www.ebay.com/itm/Glass-Wine-Bottle-Antique-Green- 750ml-x-12-premium-
claret-Cork-mouth-home- 

brew/281347354774?epid=1391495348&hash=item41819bf096:g:3LcAAOSwi5 dcpSOz] 
 

 

http://www.ebay.com/itm/Glass-Wine-Bottle-Antique-Green-
http://www.ebay.com/itm/Glass-Wine-Bottle-Antique-Green-
http://www.ebay.com/itm/Glass-Wine-Bottle-Antique-Green-


ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຮ ບຮູ່ າງຂອງພາຊະນະບັນຈຸດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນບ ູ່ ໄດ ື້ໃຫ ື້ອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນໄດ ື້ໂດຍ 
ເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ການຂອງມາເລເຊຍເນືູ່ ອງຈາກບ ູ່ ມຄຸີນລກັສະນະທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນແລະມລີກັສະນະທົູ່ ວໄປຂອງ
ຮ ບຮູ່ າງການບນັຈ:ຸ 

 
ເລກທເີລກທຍີືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງ Nº 03002023 -  

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ໂດຍເຈົ ື້າໜື້າທີູ່ ຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັພາຊະນະບນັຈຸດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖືກເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ທາງການຫວຽດນາມປະຕເິສດ

ຍ ື້ອນພວກມນັບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ ແລະມລີກັສະນະທົູ່ ວໄປຂອງພາຊະນະບນັຈ:ຸ 
 

 
ສ າລບັສນິຄ ື້າໃນຫມວດ 3 - ເລກທເີລກທຍີືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງ 4-2003-10944 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
ສ າລບັຜະລດິຕະພນັໃນຫມວດ 21 - ເລກທຈີດົທະບຽນ. 4-2011-16952  

[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ຈດັໃຫື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 
ຢ ູ່ ປະເທດໄທ, ຮ ບຮູ່ າງພາຊະນະບນັຈດຸັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດສ າລບັການຈດົທະບຽນນ ື້າປາ: 

 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈາກກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກັນໃນປະເທດໄທ, ຮ ບຮູ່ າງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນໄດ ື້ຖືກປະຕິເສດສ າລັບການຈົດ

ທະບຽນເຄືູ່ ອງດືູ່ ມຊອັກໂກແລດັ, ເຄືູ່ ອງດືູ່ ມໂກໂກ ື້, ເຄືູ່ ອງດືູ່ ມກາເຟ, ເຄືູ່ ອງດືູ່ ມຊາແລະອືູ່ ນໆ. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 
 

ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຮ ບຊົງທີູ່ ຜິດປົກກະຕແິລະບ ູ່ ໄດ ື້ມາດຕະຖານ ສ າລັບພາຊະນະບັນຈຸ
ຄວນຖືກພິຈາລະນາໃຫ ື້ມີລັກສະນະສະເພາະແລະເປັນທີູ່ ຍອມຮັບຢູ່ າງພຽງພ ສ າລັບການຈົດ
ທະບຽນສ າລບັຜະລດິຕະພນັທີູ່ ນ າສະເໜຢີ ູ່ ພາຍໃນພາຊະນະ. 
 

ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ຢ ູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ຮ ບຊົງພາຊະນະບັນຈຸສິນຄ ື້າດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນເປັນ
ລກັສະນະໂດດເດັູ່ ນແລະໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນ: 

 
ເລກທຈີດົທະບຽນ 4-2012-18308 

[ຕວົຢູ່ າງ ຈາກສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]  
 
 
 
 
 
 



71  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 71 71 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ການຫຸ ື້ມຫ ູ່  ແລະຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລິດຕະພັນໃນຕົວຢູ່ າງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນເປັນເລືູ່ ອງທ າມະດາ
ສ າລບັຜະລດິຕະພນັຊອັກໂກແລດັແລະບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະທີູ່ ຕ ື້ອງການ:36 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ໃນກ ລະນີທີູ່ ໄດ ື້ສະແດງໄວ ື້ຢ ູ່ ຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ, ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຖືກຜະລິດໂດຍກງົຈາກຜະລິດຕະ

ພັນຫ ືບ ູ່ ສາມາດຈ າແນກໄດ ື້ຈາກຮ ບຊົງຕາມທ າມະຊາດຫ  ືຕາມທ າມະດາຂອງຜະລິດຕະພັນທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ຮ ບແບບດັູ່ ງກູ່ າວຕ ື້ອງບ ູ່ ມີການໃຫ ື້ສິດສູ່ ວນບຸກຄົນເພາະວູ່ າຄ ູ່ ແຂູ່ ງທງັຫມດົທີູ່ ດ າເນີນ
ງານໃນຕະຫລາດເພືູ່ ອການຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ຕ ື້ອງສາມາດນ າໃຊ ື້ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ຄື
ກນັຫ ທືີູ່ ຄ ື້າຍຄືກນັໄດ ື້ຢູ່ າງອດິສະຫ ະໃນການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັຜະລດິຕະພນັຂອງພວກເຂາົເຈົ ື້າໂດຍບ ູ່ ມີ
ພນັທະຜ ກມດັໃນການຮຽກຮື້ອງໃດໆຈາກຄ ູ່ ແຂູ່ ງໃດຫນ ູ່ ງ. ການໃຫ ື້ສິດຜ ກຂາດກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ
ການຄ ື້າໃນຮ ບແບບທີູ່ ມີມີທົູ່ ວໄປ ຫ ມືຄີວາມຈ າເປັນໃນທາງການຄ ື້າຈະຈ າກດັການແຂູ່ ງຂັນທີູ່ ບ ູ່
ເປັນທ າໃນສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຜະລິດຕະພັນດັູ່ ງກູ່ າວ ໂດຍມຜີົນກະທບົທາງລົບຕ ູ່ ເສດຖະກິດແລະ
ສາທາລະນະຊນົ 

 
ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັ ື້ນ, ຮ ບຊງົທີູ່ ທ າມະດາຂອງສິນຄ ື້າຈະບ ູ່ ຖືກຍອມຮັບຈາກຜ ື້ບ ລິໂພກໃນການ

ຕດັສນິໃຈຊື ື້. ເພືູ່ ອຈະໄດ ື້ຮບັການຈ າແນກໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນໄດ ື້, ຮ ບຊງົຂອງຜະລດິຕະພັນຫ ື
ຮ ບຊງົຂອງຊຸດຜະລດິຕະພນັຫ ພືາຊະນະບນັຈຕຸ ື້ອງມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນຫ າຍກວູ່ າຮ ບຊງົທີູ່ ມຢີ ູ່ ທົູ່ ວໄປ
ຕາມປົກກະຕ ິຫ ຕື ື້ອງການໃນການຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ຮ ບຮູ່ າງຕ ື້ອງຖືກແຍກອອກຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງຈາກ
ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ຄາດໄວ ື້ຫ  ືນ າ ໃຊ ື້ກບັຜະລິດຕະພັນດັູ່ ງກູ່ າວ ແລະ ສາມາດສ ື້າງຄວາມປະທບັໃຈໃຫ ື້ຜ ື້
ບ ລໂິພກໃນຄວາມໝາຍທີູ່ ວູ່ າ ຮ ບຮູ່ າງດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນສະແດງເຖງິແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າໄດ ື້. 
 

    
36 ສານຍຸຕທິ າເອຣີບົ, ວນັທ ີ24 ພ ດສະພາ 2012 ຄະດ ີC-98/11 P 'ຮ ບຮູ່ າງຂອງຊອັກໂກແລດຮ ບກະຕູ່ າຍກບັໂບສແີດງ' ທີູ່

ຖືກຖູ່ າຍຈາກ 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. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de8db454


ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຕວົຢູ່ າງ, ຮ ບຮູ່ າງແຖບຊັອກໂກແລດທີູ່ ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດການຈດົ
ທະ ບຽນ ຢ ູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ ສ າ ລບັສນິຄ ື້າປະເພດ “ເຂົ ື້າຈີູ່ ແລະເຂົ ື້າໜົມ, ຊອັກໂກແລັດແລະ
ຜະລິດຕະພັນຊັອກໂກແລັດ”, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນບ ູ່ ມີລັກສະນະ
ສະເພາະ, ບ ູ່ ພຽງພ ໃນການຈ າແນກໃຫ ື້ເຫນັຄວາມແຕກຕູ່ າງຕາມທ າມະຊາດ, ແລະມນັກ ູ່ ມໃີຫ ື້ເຫນັ
ຢ ູ່ ທົູ່ ວໄປໃນການຄ ື້າຊອັກໂກແລດັ: 

 

ເລກທເີລກທຍີືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງ TM 05015047 – ‘SEASHELL CHOCOLATE BAR 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍຫື້ອງການຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຖື້າຫາກມີສັນຍາລັກສະເພາະເຊັູ່ ນປື້າຍກ າກບັ ຫ ສືູ່ ວນປະກອບທີູ່ ມີ

ລກັສະນະອືູ່ ນໆຕດິກບັຮ ບຊງົທີູ່ ບ ູ່ ລກັສະນະສະເພາະ, ສະນັ ື້ນການປະສມົປະສານກນັ ກ ູ່ ສາມາດຖື
ວູ່ າເປັນເອກະລກັສະເພາະເຈາະຈງົໂດຍລວມ. 
 

ຄ າຮ ື້ອງທີູ່ ຍືູ່ ນເພືູ່ ອຂ ຈດົທະບຽນຮ ບຮູ່ າງຫ ເືພີູ່ ມເຕມີໃສູ່ ອາຄານຫ ຮື ື້ານຄ ື້າອາດຈະເຮັດໃຫ ື້ມີ
ການຄດັຄ ື້ານເກດີຂ ື້ນ ຖື້າຫາກຮ ບຮູ່ າງດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ມນັທ າມະດາຫ ປົືກກະຕສິ າລບັຮ ື້ານຄ ື້າແລະພ ູ່ ຄ ື້າ
ທີູ່ ນ າສະເໜສີນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານທີູ່ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນທາງການຄ ື້າ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຟີລບິປິນ ໄດ ື້ພບົວູ່ າ ບນັດາໜື້າຮ ື້ານ

ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບການບ ລກິານບນັເທງີແລະການພກັຜູ່ ອນໄດ ື້
ເລຍີ: 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ການອອກແບບທາງໜື້າຮ ື້ານ ປະກອບດື້ວຍຮ ບຊງົແລະສທີີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ, ໃນຂະນະທີູ່ ເພີູ່ ມ
ຄວາມງາມທີູ່ ຫນ ື້າສົນໃຈ, ມນັບ ູ່ ໄດ ື້ເຮັດໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍໂດດເດັູ່ ນຄືກນັກບັທີູ່ ພົບເຫນັທົູ່ ວໄປໃນ
ສະຖານທີູ່ ພກັຜູ່ ອນແລະສະຖານທີູ່ ບັນເທງິ. ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍຈະເຮັດໃຫ ື້ຜ ື້ສະໝັກມີ
ຄວາມຜ ກຂາດກບັຄຸນສມົບດັທີູ່ ຈ າເປັນໃນສະຖານທີູ່ ພກັຜູ່ ອນແລະສະຖານທີູ່ ພກັຜູ່ ອນ. 

 
2.1.5.2 ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມລີກັສະນະຕາມການໃຊ ື້ວຽກຫ ຜືນົກະທບົທາງເຕກັນກິ 

 
ຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລິດຕະພັນຫ ພືາຊະນະການບັນຈຸທີູ່ ເກດີຈາກການພິຈາລະນາການໃຊ ື້ວຽກ

ໃຫ ື້ເປັນປະໂຫຍດຫ ທືີູ່ ກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຜົນກະທບົທາງເຕກັນກິ, ລວມທງັຂ ື້ໄດ ື້ປຽບດ ື້ານເສດຖະກດິຫ ື
ໃນພາກປະຕິບັດ ສ າລັບຂັ ື້ນຕອນການຜະລິດຫ ືຂະບວນການຜະລິດ, ບ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້ຈ າແນກ
ຜະລິດຕະພນັຫ ືບ ລິການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້ ໃນລະຫວູ່ າງການແລກປູ່ ຽນແລະບ ູ່ ສາມາດນ າໃຊ ື້ເປັນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້. ນກັກວດສອບມີຄວາມຈ າເປັນທີູ່ ຈະຕ ື້ອງຄັດຄ ື້ານການຈດົທະບຽນຮ ບ
ແບບສາມມຕິນິັ ື້ນ, ໂດຍບ ູ່ ສນົໃຈເລືູ່ ອງປະເພດຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຈະໄປນ າໃຊ ື້ 37 
 

ຄຸນສມົບດັຂອງຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ຕອບສະໜອງຕ ູ່ ການພຈິາລະນາໃນການໃຊ ື້ວຽກຫ ໃືຫ ື້ມຜີົນທາງ
ດ ື້ານເຕັກນິກຫ ືມີປະໂຫຍດຕ ູ່  "ການແກ ື້ໄຂບັນຫາທາງວິຊາການ" ຫ ືການປະດິດສ ື້າງ ອີງຕາມ
ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມກີານໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ຫ ຖືືກກ ານດົທາງດ ື້ານເຕກັນກິຄວນໄດ ື້ຮັບ 
ສດິທາງຊບັສນິທາງປັນຍາ ແຕູ່ ພຽງຜ ື້ດຽວຜູ່ ານລະບບົສດິທບິດັເທົູ່ ານັ ື້ນ (ລວມທງັການຄຸ ື້ມຄອງຮ ບ
ແບບມຜີົນປະໂຫຍດ) ທີູ່ ມເີງ ືູ່ອນໄຂແລະຂ ື້ກ ານດົກດົໝາຍທີູ່ ເໝາະສມົເພືູ່ ອປະເມນີວູ່ າ ການໃຫ ື້
ສດິທພິເິສດນັ ື້ນ ສດິທຈິະຖກືຮບັປະກນັສ າລບັຮ ບຮູ່ າງດັູ່ ງກູ່ າວ. 

 
ລະບບົສດິທບິດັຈະກ ານດົເງ ືູ່ອນໄຂສະເພາະສ າລບັການຄຸ ື້ມຄອງວທິກີານແກ ື້ໄຂບນັຫາທາງ

ດ ື້ານເຕກັນກິແລະຈະຈ າກດັການໃຫ ື້ສິດຜ ກຂາດຕ ູ່ ເຕກັໂນໂລຢີທີູ່ ບ ູ່ ຕອບສະໜອງຕາມເງ ືູ່ ອນໄຂ
ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ນອກຈາກນັ ື້ນ, ໃນກ ລະນທີີູ່ ໄດ ື້ຮບັສດິທບິັດ, ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວໄລຍະເວລາຈະບ ູ່ ເກນີ
ໄລຍະເວລາມາດຕະຖານທີູ່ ແມູ່ ນ 20 ປີຫ ງັຈາກນັ ື້ນ ເຕກັໂນໂລຢີທີູ່ ຖືກເປີດເຜີຍໃນສິດທບິັດ ກ ູ່
ຈະກາຍໄປເປັນຂອງສາທາລະນະ. 
 

ຖື້າຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລດິຕະພັນທີູ່ ໄດ ື້ຖືກກ ານດົໃນທາງເຕກັນກິໄດ ື້ຮັບສິດທແິຕູ່ ພຽງຜ ື້ດຽວ
ໂດຍຜູ່ ານລະບົບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, ຜູ່ ານການແກ ື້ບັນຫາດ ື້ານວຊິາການ (ສິູ່ ງປະດດິສ ື້າງແລະຮ ບ
ແບບຈ າລອງການນ າໃຊ ື້ຕູ່ າງໆ) ອາດຈະຖກືຄວບຄຸມແບບເປັນສູ່ ວນຕວົໂດຍມກີານຕ ູ່ ອາຍຸການຄ ື້າ. 

    
37 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ເບິູ່ ງ  ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 11.3 ແລະ 11.4, 
ແລະ ພາກ 6, ຂ ື້ 2. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ການຈດັສັນຮ ບຮູ່ າງການໃຊ ື້ວຽກແບບຖາວອນນີ ື້ ຈະໄປຂັດກັບນະໂຍບາຍສາທາລະນະທີູ່ ມີ
ຈດຸປະສງົເພືູ່ ອສ ື້າງຄວາມສະດວກໃນ ການເຜຍີແຜູ່  ແລະເຂົ ື້າເຖງິເຕກັໂນໂລຢີໃໝູ່ ໆ ໂດຍການ ນ າ
ເອາົວທິກີານແກ ື້ໄຂບນັຫາທາງດ ື້ານເຕກັນກິໄປສ ູ່ ສາທາລະນະຢູ່ າງໄວທີູ່ ສຸດ. 
 

ນັກກວດສອບຄວນສະແດງຄວາມຄັດຄ ື້ານ ຖື້າຄຸນລັກສະນະຕົ ື້ນຕ ຂອງຮ ບຮູ່ າງມີ
ລກັສະນະໃຊ ື້ວຽກຕາມໜື້າທີູ່ , ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າຮ ບຮູ່ າງຈະມຄຸີນສົມບັດອືູ່ ນໆທີູ່ ບ ູ່ ມຄຸີນລັກສະນະທີູ່

ໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ຫ ທືາງເຕັກນກິກ ູ່ ຕາມ ຮ ບຮູ່ າງຄວນໄດ ື້ຮັບການພິຈາລະນາວູ່ າ ມລີກັສະນະໃຊ ື້ວຽກ
ຕາມໜື້າທີູ່  ແລະ ຈະຖກືປະຕເິສດ - ບ ູ່ ວູ່ າໃນກ ລະນໃີດກ ູ່ ຕາມທີູ່ ອງົປະກອບທີູ່ ສ າຄນັຂອງຮ ບຮູ່ າງ
ມຜີນົກະທບົທາງດ ື້ານເຕກັນກິ, ເສດຖະກດິ, ການຄ ື້າຫ ກືານດ າເນນີການທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ. 
 

ຮ ບຮູ່ າງອນັໃດໜ ູ່ ງຄວນພຈິາລະນາວູ່ າມລີກັສະນະໃຊ ື້ວຽກຕາມໜື້າທີູ່ ໃນກ ລະນຕີ ູ່ ໄປນີ ື້, ໂດຍ
ສະເພາະ: 
 

• ຮ ບຮູ່ າງແມູ່ ນສິູ່ ງທີູ່ ຈ າເປັນເພືູ່ ອໃຫ ື້ສາມາດນ າໃຊ ື້ຜະລດິຕະພນັໄດ ື້ຕາມຈດຸປະສງົທີູ່ ໄດ ື້ກ າ
ນດົໄວ ື້ ຫ  ືມນັເປັນຮ ບຊງົຕາມຫ ກັສະລລີະສາດສ າລບັຜະລດິຕະພນັ; 

• ຮ ບຊົງຊູ່ ອຍໃຫ ື້ສາມາດມີການຜະລິດ ຫ ື ການປະກອບຜະລິດຕະພັນສິນຄ ື້າທີູ່ ມີ
ປະສດິທພິາບ ຫ  ືປະຫຍດັກວູ່ າເກົູ່ າ (ເຊັູ່ ນ ດ ື້ວຍການປະຢັດວດັສະດຸຫ ພືະລງັງານ); 

• ຮ ບຮູ່ າງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້ແກູ່ ການຂນົສົູ່ ງຫ ກືານຈດັເກບັມ ື້ຽນສນິຄ ື້າ; 
• ຮ ບຊງົເຮັດໃຫ ື້ຜະລິດຕະພັນແຂງແຮງຫລາຍຂ ື້ນຫ ມືປີະສດິທພິາບທີູ່ ດຂີື ື້ນຫ ຄືວາມທນົ

ທານ; 
• ຮ ບຮູ່ າງຊູ່ ວຍໃຫ ື້ຜະລິດຕະພັນສາມາດເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ຫ ເືຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັຜະລິດຕະພັນອືູ່ ນໄດ ື້ຢູ່ າງ

ພ ດ.ີ 
 

ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຖືກເປີດເຜີຍແລະຮຽກຮື້ອງສິດໃນສດິທບິດັ ຫ  ືໃນເອກະສານດ ື້ານວິຊາການທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັປະເພດຜະລດິຕະພນັທີູ່ ຈະຈດົທະບຽນແມູ່ ນຖືວູ່ າ ເປັນຮ ບແບບການໃຊ ື້ງານ, ຍ ື້ອນ
ວູ່ າ ຂ ື້ຮຽກຮ ື້ອງສດິຢ ູ່ ໃນສດິທບິດັ ຕ ື້ອງກ ານດົເປັນການແກ ື້ໄຂບນັຫາເຕກັນກິໃດໜ ູ່ ງ.  

 
ເຫດຜົນທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລັບການປະຕເິສດຕາມການໃຊ ື້ວຽກຂອງຮ ບຮູ່ າງນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດເອົາ

ຊະນະໄດ ື້ໂດຍການສະແດງຄວາມໂດດເດັູ່ ນທີູ່ ມນັໄດ ື້ມາ. ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ນັ ື້ນ, 
ໃນຄວາມເປັນຈງິ, ຈະໄດ ື້ຮບັການຍອມຮັບຈາກຜ ື້ບ ລໂິພກວູ່ າເປັນຕວົຊີ ື້ບອກເຖິງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງ
ການຄ ື້າຂອງຜະລິດຕະພັນຫ ສືິນຄ ື້າຫ ພືົບວູ່ າມນັມມີີລັກສະນະສະເພາະ, ຮ ບຮູ່ າງດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ຄວນ
ເອາົໄປຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ຕວົຢູ່ າງ, ຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລິດຕະພນັຕ ູ່ ໄປນີ ື້ອາດຈະຖືກປະຕເິສດບ ູ່ ໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງ
ໝາຍການຄ ື້າສ າລບັຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນໆ ໂດຍອງີໃສູ່ ການພຈິາລະນາການໃຊ ື້ວຽກຂອງມນັ: 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກການຍືູ່ ນເອກະສານເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າພາຍໃຕ ື້ອະນຸສນັຍາ Madrid. 
ເບິູ່ ງ http://www.wipo.int/romarin/] 

 
 

 
ສ າລບັ“ແສງໄຟເພືູ່ ອໃຊ ື້ໃນທາງການແພດ, ກ ູ່ ຄໄືຟເພືູ່ ອການປະຕບິດັຫນ ື້າ” 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ເລກທ ີ1061514 ພາຍໃຕ ື້ອະນຸສນັຍາມາດຣີດ. 
http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf 

 
 

ຖື້າຫາກວູ່ າຮ ບຮູ່ າງສາມາດໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ເພາະວູ່ າມນັມຜີົນກະທບົດ ື້ານເຕກັນກິຫ ຂື ື້ໄດ ື້ປຽບ
ໃນການນ າໃຊ ື້. (ລວມທັງຂັ ື້ນຕອນການຜະລິດ, ການປະກອບ, ການຂົນສົູ່ ງ, ຫ ືການນ າໃຊ ື້
ຜະລດິຕະພັນເພືູ່ ອຈຸດປະສົງທີູ່ ໄດ ື້ວາງໄວ ື້)ນັ ື້ນແລ ື້ວ, ການຄັດຄ ື້ານກ ູ່ ແມູ່ ນບ ູ່ ສາມາດຖືກຍົກເລີກ
ໄດ ື້, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າຈະມຮີ ບຮູ່ າງອືູ່ ນໆທີູ່ ທຽບເທົູ່ າ ກບັການໃຊ ື້ວຽກຫ ໃືຫ ື້ຜນົກະທບົຫ ຂື ື້ໄດ ື້ປຽບອັນ
ດຽວກນັກ ູ່ ຕາມ. 

 

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


ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຕົວຢູ່ າງ, ຮ ບຮູ່ າງຂອງສູ່ ວນປະກອບຂອງສິນຄ ື້າດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ (ຫົວມີດແຖໄຟຟື້າ) ແມູ່ ນ
ສາມາດໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ຕາມໜື້າທີູ່ , ສະນັ ື້ນ ມນັບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນໄດ ື້ ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າຈະມີຮ ບ
ຮູ່ າງອືູ່ ນໆທີູ່ ສ າລບັສນິຄ ື້າປະເພດດຽວກນັກ ູ່ ຕາມ 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຕາມ ລ າດບັ, ຈາກ: 

http://www.ippt.eu/files/2002/IPPT20020618_ECJ_Philips_v_Remington.pdf ແລະຈາກບດົແນະ ນ າ 
EUIPO ພາກ B, ຂ ື້ 4, ຂ ື້ຍູ່ ອຍ 2.5.3] 

 
ຕວົຢູ່ າງອີກອັນໜ ູ່ ງຂອງຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ເຊິູ່ ງບ ູ່ ໄດ ື້ລວມເຂົ ື້າໃນການຈດົທະບຽນຂອງ

ເຄືູ່ ອງໝາຍ ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າ ການໃຊ ື້ວຽກຂອງມນັແມູ່ ນເຄືູ່ ອງຫລິ ື້ນຕວົຕ ູ່ ເລໂກສແີດງ.38 
 

 
ຢ ູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ຮ ບຮູ່ າງສາມມຕິ ິດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖືກພົບເຫນັວູ່ າໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ແລະມີ

ຜນົດ ື້ານເຕກັນກິແລະໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດທີູ່ ຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າສ າລັບຜະລິດຕະພັນ
ທີູ່ ລະບຸໄວ ື້: 

    
38 ເບິູ່ ງການຕດັສນິຂອງສານຍຸຕທິ າເອຣີບົ C-48/09 'ເຄືູ່ ອງຫລິ ື້ນຕວົຕ ູ່ ເລໂກສແີດງ' ໃນວນັທ ີ14 ກນັຍາ 2010. ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫ ື້
ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 11.3, ແລະ ບດົ 6, ຂ ື້ 3 
 

http://www.ippt.eu/files/2002/IPPT20020618_ECJ_Philips_v_Remington.pdf
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
 

ສ າລບັ“ກູ່ ອງໃສູ່ ເຄືູ່ ອງປະດບັ, ກບັສ າລບັໃສູ່ ໂມງແລະຊູ່ າງແປງໂມງ” 
ຄ າຮ ື້ອງເລກທ:ີ 4-2012-26667 

 

 
ສ າລບັ “ເສາົອາກາດ” - ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2004-09042 

ຢ ູ່ ປະເທດສງິກະໂປ, ກ ລະນຂີອງບ ລສິດັSociété des Produits Nestlé SA v 
Petra Foods Ltd [2017] 1 SLR 35, ທີູ່ ໄດ ື້ພຈິາລະນາສອງຮ ບຮູ່ າງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 

 
 
 

ຄຸນລກັສະນະຕົ ື້ນຕ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແບບຮ ບຮູ່ າງໄດ ື້ຖືກກ ານດົ ແລະພຈິາລະ ນາ 
ແລື້ວວູ່ າຄຸນລກັສະນະແຕູ່ ລະອນັນັ ື້ນ ໄດ ື້ເຮດັໜື້າທີູ່ ດ ື້ານເຕກັນກິ. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຄຸນລັກສະນະທີູ່ ສ າຄັນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແບບຮ ບຮູ່ າງເຫ ົູ່ ານີ ື້ແມູ່ ນ (1) ຮ ບຊົງ 
"ແຜູ່ ນພ ື້ນ" ຮ ບສີູ່ຫລູ່ ຽມຍາວ, ລວມທງັສດັສູ່ ວນຂອງຄວາມກວື້າງ, ຄວາມຍາວແລະຄວາມ
ເລກິທີູ່ ພວົພນັກນັ (2) ທີູ່ວູ່ າການມຕີວົຕນົ, ມຕີ າແໜູ່ ງ ແລະຄວາມເລກິຂອງຮູ່ ອງຕາມລວງ
ຍາວໃນແຕູ່ ລະແຖບແລະ (3) ຈ ານວນຂອງຮູ່ ອງຂອງແຖບແຕູ່ ລະແຖບ ເຊິູ່ ງເມືູ່ອລວມກບັ
ຄວາມກວື້າງຂອງແຖບນັ ື້ນ, ໄດ ື້ກ ານດົຈ ານວນທູ່ ອນໃນແຖບນັ ື້ນ. 

 
ຄຸນລກັສະນະທີູ່ ສ າຄນັແຕູ່ ລະອນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຮ ບຮູ່ າງນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖກືພບົເຫນັວູ່ າມີ

ຄວາມຈ າເປັນສ າລັບຜົນທີູ່ ໄດ ື້ຮັບທາງດ ື້ານເຕກັນກິທີູ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າມນັມີ
ລກັສະນະແຕກຕູ່ າງກນັກ ູ່ ຕາມ ຄຸນລກັສະນະອນັທ າອິດ (ເຊັູ່ ນວູ່ າ ຮ ບຊງົແບບ ”ແຜູ່ ນພື ື້ນ” 
ສີູ່ຫລູ່ ຽມ) ເປັນວທິທີີູ່ ມປີະສດິທພິາບທີູ່ ສຸດໃນການການຕດັແທູ່ ງແບບຄ ູ່ ຂະຫນານເພືູ່ ອປື້ອງ
ກນັການຕກົເຮູ່ ຍເສຍຫາຍ, ຄຸນລກັສະນະທສີອງ (ເຊັູ່ນວູ່ າການມຕີວົຕນົ, ມຕີ າແຫນູ່ ງ ແລະ 
ຄວາມເລກິຂອງຮູ່ ອງທີູ່ ແຍກອອກຈາກກນັ) ແບູ່ ງແທູ່ ງອອກເປັນທູ່ ອນໆທີູ່ຖອດອອກໄດື້. ຄຸນ
ລກັສະນະທສີາມ (ຈ ານວນຂອງຮູ່ ອງແຕກ) ໄດ ື້ໃຫ ື້ມກີານໃຊ ື້ວຽກທາງເຕກັນກິເພືູ່ ອໃຫ ື້ອອກ
ເປັນສູ່ ວນຕູ່ າງໆທີູ່ ມີຂະໜາດທີູ່  ເໝາະສົມສ າລັບການບ ລິໂພກທີູ່ ຫນ ື້າພ ໃຈແລະສະດວກ
ສະບາຍ. 
 

ໃນມຸມມອງຂອງສິູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ, ເຄືູ່ອງໝາຍແບບຮ ບຮູ່ າງທງັສອງຈືູ່ ງຢ ູ່ ພາຍ
ໃຕ ື້ຂ ື້ຫ ື້າມບ ູ່ ໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ມພີຽງແຕູ່ ຮ ບຮູ່ າງຂອງຜະລດິຕະພນັທີູ່ ຈ າເປັນເພືູ່ ອບນັລຸ
ຜນົທາງດ ື້ານເຕກັນກິເທົູ່ ານັ ື້ນ. 

 
ປະເພດຂອງຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ທີູ່ ອາດຈະບ ູ່ ເໝາະສົມສ າລັບການຈົດ

ທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ ການຄ ື້າແມູ່ ນຮ ບແບບພື ື້ນຜວິທີູ່ ມຫີນ ື້າທີູ່ ໃຫ ື້ການຍ ດເກາະ, ການຍ ດຕດິ, ຫ ື
ຜນົກະທບົທາງດ ື້ານກາຍະພາບຫ ທືາງດ ື້ານເຕັກນກິອືູ່ ນໆ. ຄວາມຈງິມນັມີຢ ູ່ ວູ່ າ ຮ ບແບບພື ື້ນຜ ວ
ດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີມຄີວາມສວຍງາມ, ຫ ກືເປັນການຕກົແຕູ່ ງ ທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດເອາົຊະນະການ
ຄດັຄ ື້ານໃດໆທີູ່ ເກດີຂື ື້ນຈາກການນ າໃຊ ື້ຂອງມນັ, ຖື້າຫາກມ.ີ 
 

ຕວົຢູ່ າງ, ມນັກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດທີູ່ ຈະອ ື້າງວູ່ າຮ ບແບບພື ື້ນຜ ວທີູ່ ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າສ າລັບຢາງລົດ ຫ  ືເກບີໃສູ່ ແລູ່ ນກລິາ ຕາມລ າດບັ, ໃນຂອບເຂດທີູ່ ມລີກັສະນາ
ຕາມການໃຊ ື້ວຽກ: 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

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

 
ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ຜະລດິຕະພນັມ ີມ ນຄູ່ າເພິູ່ມ ຫ າຍຂື ື້ນນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມລີກັສະນະ

ຕາມການໃຊ ື້ວຽກແລະຄວນຈະມໃີຫ ື້ກບັຜ ື້ແຂູ່ ງທາງການຄ ື້າທຸກຄນົໄດ ື້ໃຊ ື້. ອນັນີ ື້ກ ູ່ ແມູ່ ນສອດຄູ່ ອງ
ກບັນະໂຍບາຍສາທາລະນະຂອງການເພີູ່ ມປະສດິທພິາບໃນການແຂູ່ ງຂນັທາງການຄ ື້າແລະການປື້ອງ
ກນັການຜ ກຂາດຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມຄຸີນຄູ່ າທາງເສດຖະກດິ, ຍ ື້ອນວູ່ າການແຂູ່ ງຂັນມກັຈະເຮັດໃຫ ື້ມີທູ່ າ
ອູ່ ຽງທີູ່ ຈະເພີູ່ ມການຈດັຫາສນິຄ ື້າຈ ານວນຫລາຍໃຫ ື້ແກູ່ ປະຊາຊນົໃນລາຄາທີູ່ ຖກືກວູ່ າ.39 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຮ ບຊງົທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການເຈຍລະໄນແກ ື້ວແລະອນັຍະມະນເີພືູ່ ອໃຫ ື້ສະທ ື້ອນແສງ
ສະຫວູ່ າງໄດ ື້ດີກວູ່ າຫ ໃືຫ ື້ເຫນັໄດ ື້ແຈ ື້ງນັ ື້ນ ຈະເພີູ່ ມມ ນຄູ່ າທີູ່ ແທ ື້ຈງິໃຫ ື້ກບັອັນຍະມະນີແລະເຄືູ່ ອງ
ປະດບັຕູ່ າງໆ. ໃນຄວາມເປັນຈງິແລ ື້ວ, ການເຈຍລະໄນອັນຍະມະນແີມູ່ ນໜ ູ່ ງໃນປັດໃຈສ າຄັນທີູ່

ກ ານດົມ ນຄູ່ າທາງການຄ ື້າຂອງຜະລິດຕະພັນເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ອນັຍະມະນີທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ຖືກຕ ື້ອງ
ເຫມາະສມົນັ ື້ນ ຈະສ ນເສຍມ ນຄູ່ າການຄ ື້າໄປ. ສະນັ ື້ນ, ຮ ບຊງົດັັູ່ ງກູ່ າວຈະໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ໃນລະດັບໃດ
ໜ ູ່ ງທີູ່ ວູ່ າ ຖື້າຫາກໃຫ ື້ຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ແຕກຕູ່ າງຈາກຜະລິດຕະພັນນັ ື້ນ, ຜະລດິຕະພັນຈະບ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້
ວຽກໄດ ື້ຕາມຈດຸປະສງົ. 
 

ຕວົຢູ່ າງ, ຮ ບສາມມຕິທິີູ່ ສະແດງຢ ູ່ ທາງລຸູ່ ມນີ ື້ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບ
ອນັຍະມະນຫີ  ືເຄືູ່ ອງປະດບັໄດ ື້: 

 

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

 
 
 

    
39 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 6, ຂ ື້ 4. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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2.1.6 ຮ ບແບບລວດລາຍແລະການອອກແບບໃສູ່ ເທງິພື ື້ນຜວິ 
 

ລວດລາຍຕູ່ າງໆມັກຖືກນ າໃຊ ື້ກັບພື ື້ນຜິວຂອງຜະລິດຕະພັນບາງຊະນິດຫ ືນ າໄປໃຊ ື້ໃນ
ຜະລິດຕະພັນທີູ່ ລຽບເຊັູ່ ນ: ແຜູ່ ນແພແລະວັດສະດຸທີູ່ ເປັນຜື້າ (ແຜູ່ ນແພ), ເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງ, ວ ເປເປີ, 
ກະເບື ື້ອງ, ເຄືູ່ ອງໃຊ ື້ເທງິຫນ ື້າໂຕະ, ເຄືູ່ ອງໜງັ ແລະຜະລິດຕະພັນອືູ່ ນໆທີູ່ ຄ ື້າຍຄືກນັ.40 ຮ ບແບບ
ດັູ່ ງກູ່ າວໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວນັ ື້ນ ຈະບ ູ່ ໄດ ື້ຖືກຮບັຮ ື້ໂດຍຜ ື້ຄນົທົູ່ ວໄປວູ່ າມນັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ
ທີູ່ ບົູ່ ງບອກເຖງິແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າ ແຕູ່ ກງົກນັຂ ື້າມ, ພວກມນັກ ູ່ ເປັນພຽງແຕູ່ ສູ່ ວນປະກອບຂອງ
ຕກົແຕູ່ ງຫ ກືານອອກແບບທີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ຜະລດິຕະພນັມຄີວາມໜື້າສນົໃຈຫ າຍຂື ື້ນ. 
 

ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ, ຮ ບແບບລວດລາຍທີູ່ ໃສູ່ ເທງິພື ື້ນຜວິຂອງຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນ ຈະເຮດັໜື້
າທີູ່ ເປັນການອອກແບບຂອງສນິຄ ື້າແລະຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ເຫນັວູ່ າມນັເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຜະລດິຕະພັນ. 
ມນັຈະບ ູ່ ຖືກເບິູ່ ງວູ່ າເປັນສັນຍາລັກທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນແລະແຍກອອກຈາກຜະລິດຕະພັນທີູ່ ເພີູ່ ມເຂົ ື້າໄປ
ເພືູ່ ອການບອກແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າຂອງຜະລິດຕະພນັຫ ສືິນຄ ື້າ. ຮ ບແບບດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້
ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ແລະນກັກວດສອບຄວນຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນຂອງຮ ບແບບນີ ື້. 
 

ຕວົຢູ່ າງ, ຮ ບແບບລວດລາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ທີູ່ ຕິດໃສູ່ ຜະລິດຕະພັນຈະບ ູ່ ຖືກເບິູ່ ງວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍ: 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຕາມລ າດບັ ຈາກ: https://scrappychicksonvinyl.com/products/copy- of-sweet-baby-plaid-

pattern-vinyl-and-heat-transfer-vinyl ແລະ http://nattosoup.blogspot.com/2013/03/creating-plaid-
patterns-with-copics- and.html] 

  

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ຮ ບແບບຂອງຮ ບວ ເປເປີ, ເຄືູ່ ອງໃຊ ື້ເທງິຫນ ື້າໂຕະ, ຜື້າປ ໂຕະແລະຜະລິດຕະ
ພນັທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວນັ ື້ນ ບ ູ່ ໄດ ື້ຖກືເບິູ່ ງໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກວູ່ າມນັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
ແຕູ່ ເປັນການອອກແບບຜະລດິຕະພນັຕກົແຕູ່ ງຫ ປືະດບັປະດາ ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 

    
40 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 13 

http://nattosoup.blogspot.com/2013/03/creating-plaid-patterns-with-copics-
http://nattosoup.blogspot.com/2013/03/creating-plaid-patterns-with-copics-
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[ຕວົຢູ່ າງຈາກ: http://printpattern.blogspot.com/2011/02/wallpaper-elle- decoration.html] 

 
ຕວົຢູ່ າງ, ການອອກແບບໃສູ່ ເທງິພື ື້ນຜວິທີູ່ ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດສ າລັບ

ການຈດົທະບຽນຢ ູ່ ຫວຽດນາມ ຍ ື້ອນພວກເຂາົບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະໃນແງູ່ຂອງສນິຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸ: 
 

 
 

ສ າລບັ“ວດັສະດຸກ ູ່ ສ ື້າງ, ທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນໂລຫະ”- ຄ າຮ ື້ອງເລກທ ີ4-2009-23542  
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ເຫດຜົນຕົ ື້ນຕ ຂອງການປະຕເິສດນີ ື້ອາດຈະຖືກເອົາຊະນະໄດ ື້ໃນແງູ່

ຂອງຮ ບແບບສະເພາະເຊິູ່ ງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ໄດ ື້ພິສ ດວູ່ າ ຮ ບແບບດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນມີລັກສະນະສະເພາະແລະ
ສາມາດນ າໄປໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງ   ໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ຢູ່ າງມປີະສດິຕຜິນົເມືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້ໃນການຄ ື້າສ າລັບ
ສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານໂດຍສະເພາະ. 
 

ຕວົຢູ່ າງ,  ຮ ບແບບລວດລາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ພບົວູ່ າມລີກັສະນະສະເພາະໃນປະເທດມາເລເຊຍ: 
 

http://printpattern.blogspot.com/2011/02/wallpaper-elle-


ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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07015465 – Louis Vuitton Malletier 
 

 
 

00004038 – ບ ລສິດັBURBERRY ຈ າກດັ. 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 

2.1.7 ປື້າຍກ າກບັແລະຂອບຮ ບທົູ່ ວໄປ 
 

ປື້າຍກ າກບັແລະຂອບບາງອັນແມູ່ ນເປັນເລືູ່ ອງທ າມະດາຫ ປົືກກະຕໃິນການຄ ື້າທົູ່ ວໄປຫ ືທີູ່

ກູ່ ຽວກບັອຸດສະຫະກ າສະເພາະໃດ ໜ ູ່ ງ ແລະສະນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດຮັບຮ ື້ໄດ ື້ຈາກຜ ື້ຄົນທົູ່ ວໄປວູ່ າເປັນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍ ໂດຍສະເພາະທີູ່ ສະແດງເຖງິແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ສືນິຄ ື້າ. 41 
 

ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ປື້າຍກ າກັບດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖືກປະຕິເສດການຈົດ
ທະບຽນຍ ື້ອນເຫດຜນົທົູ່ ວໄປທີູ່ ທ າມະດາແລະບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ: 

    
41 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 10 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
ສ າລບັ“ຢາປົວພະຍາດ”- ເລກທຄີ າຮ ື້ອງ 4-2008-18928 

 

ສ າລບັສນິຄ ື້າໃນຫມວດ 30 - ເລກທຄີ າຮ ື້ອງ 4-2002-07244 
[ຕວົຢູ່ າງໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 
ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນຕວົຢູ່ າງຂອງປື້າຍກ າກບັແລະຂອບຮ ບທີູ່ ປົກກະຕແິລ ື້ວຈະບ ູ່ ຖກືຮບັຮ ື້ວູ່ າເປັນ

ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຂອງຕົນເອງ, ໂດຍບ ູ່ ຄ ານງືເຖິງວູ່ າຈະເປັນປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນຫ ືການ
ບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການ ນ າໃຊ ື້: 

 
[ຕວົຢູ່ າງ, ຕາມລ າດບັ, ຈາກ: http://www.4shared.com/all- 

images/IlUk98vo/Simple_Label_Frames_Set_2.html ແລະຈາກ https://www.etsy.com/hk-
en/listing/608819788/label-frame-svg-label-frame- clipart] 

 
 

http://www.4shared.com/all-
http://www.etsy.com/hk-en/listing/608819788/label-frame-svg-label-frame-
http://www.etsy.com/hk-en/listing/608819788/label-frame-svg-label-frame-
http://www.etsy.com/hk-en/listing/608819788/label-frame-svg-label-frame-
http://www.etsy.com/hk-en/listing/608819788/label-frame-svg-label-frame-
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(ສະບບັທສີອງ) 
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ໃນຕວົຢູ່ າງຂ ື້າງເທງິ, ຖື້າຫາກມກີານໃສູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ (ຂ ື້ຄວາມ ຫ  ືທີູ່

ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ) ໃສູ່ ປື້າຍກ າກບັແລະຂອບຮ ບທີູ່ ເປັນພື ື້ນຖານທົູ່ ວໄປນັ ື້ນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ອອກ
ມາ ກ ູ່ ອາດຈະເປັນທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະແລະກ ູ່ ຖກືຈດົທະບຽນທງັ ໝດົ. 
 

ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ປື້າຍກ າກບັຫ ຂືອບຮ ບອາດຈະຖືກພບົເຫນັວູ່ າມລີັກສະນະທີູ່ ສະເພາະ 
ເຊ ູ່ ງມັນບ ູ່ ແມູ່ ນສິູ່ ງທີູ່ ພົບເຫັນໄດ ື້ທ າ ມະດາໃນທາງການຄ ື້າ, ຫ ືຖ ື້າມັນມີສູ່ ວນປະກອບຫ ືຄຸນ
ລກັສະນະທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນພຽງພ . 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ອຸປະກອນຕດິປື້າຍທີູ່ ໃຫ ື້ເຫນັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ພບົວູ່ າມຄີວາມສວຍງາມແລະໂດດ
ເດັູ່ ນພ ສມົຄວນໃນປະເທດມາເລເຊຍ: 

  

02006414 - SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 

 
03003257 - SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 
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2.1.8 ວະລໂີຄສະນາງູ່າຍໆ 
 

ການໂຄສະນາ ຫ  ືວະລໂີຄສະນາທີູ່ ສົູ່ ງເສີມການຂາຍແລະຄ າຂວັນແບບງູ່ າຍໆທີູ່ ມຂີ ື້ຄວາມ
ກູ່ ຽວກບັການຂາຍແບບມາດຕະຖານຫ ຂື ື້ມ ນກູ່ ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ, ການບ ລກິານຫ ກືູ່ ຽວກບັພ ູ່ ຄ ື້າ 
ຈະບ ູ່ ຖືກເບິູ່ ງເປັນຕວົຊີ ື້ບອກຂອງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ສືນິຄ ື້າ ວະລແີລະຄ າ
ຂວນັດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ແມູ່ ນບ ູ່ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນແລະບ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງ ໝາຍໄດ ື້ ນກັກວດສອບ
ຄວນຄດັຄ ື້ານໂດຍອງີໃສູ່ ເຫດຜນົເຫ ົູ່ ານີ ື້. 42 
 

ວະລຫີ ຄື າຂວນັສາມາດຖືວູ່ າມລີກັສະນະສະເພາະພຽງພ  ຖື້າມນັແຕກຕູ່ າງຈາກທົູ່ ວໄປຫ ໂືດດ
ເດັູ່ ນຍ ື້ອນເຫດຜນົຂອງຄວາມ ໝາຍ, ການເລອືກໃຊ ື້ຄ າສບັ, ຫ ໂືຄງສ ື້າງ, ຕວົຢູ່ າງໃນກ ລະນຕີ ູ່ ໄປນີ ື້: 
43 

• ປະໂຫຍກມຫີ າຍກວູ່ າໜ ູ່ ງຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມໝາຍທສີອງແມູ່ ນຖກືປິດບງັ, ບ ູ່ ໂດດ
ເດັູ່ ນ, ຫ ຜືດິປົກກະຕໃິນແງູ່ຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຖກືໂຄສະນາ; 

• ຄ າຂວນັນັ ື້ນໃຊ ື້ການຫລິ ື້ນສ ານວນຫ ຄື າສບັໃນແບບທີູ່ ບ ູ່ ທ າມະດາ; 
• ປະໂຫຍກມສີູ່ ວນປະກອບຂອງຄວາມແປກໃຈຫ ຄືວາມໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ຄາດຄດິ; 
• ຄ າຂວນັນ າສະເໜຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງຫ ຮືຽກຮ ື້ອງໃຫ ື້ມຄີວາມພະຍາຍາມຕຄີວາມໝາຍ 
• ປະໂຫຍກ;ທີູ່ ມຄີ າສບັທີູ່ ສອດຄູ່ ອງກນັຫ ຈືງັຫວະທີູ່ ງູ່ າຍຕ ູ່ ການຈືູ່ ຈ າ. 
• ປະໂຫຍກມໄີວຍາກອນແບບແປກໆຫ ທືີູ່ ແຕກຕູ່ າງຈາກທົູ່ ວໄປ. 

 
ຕວົຢູ່ າງ, ປະໂຫຍກຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນເລືູ່ ອງທ າມະດາຫ ທື ົູ່ ວໄປແລະຈະບ ູ່ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ ພ ທີູ່ ຈະຈດົ
ທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງ ໝາຍການຄ ື້າສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານໃດໜ ູ່ ງໄດ ື້: 

 
"ຍີູ່ ຫ ື້ທີູ່ ທູ່ ານສາມາດໄວ ື້ວາງໃຈໄດ ື້" 
 
"ທູ່ ານຈະພບົສິູ່ ງດີໆ ກບັພວກເຮາົ" 
 
"ພວກເຮາົເຮດັໃຫ ື້ສິູ່ ງຕູ່ າງໆດຂີື ື້ນ" 

    
42 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 6(1); ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ 28; ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 1(1) ແລະ 2(3); 
ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 16.1 ແລະ 23.1 ແລະ 2, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັຫນ ື້າ 26; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 10(1)(ດ)ີ ແລະ (ອ)ີ; 
ເອມັເອມັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ.2(ເຈ) ແລະ 13(ເອ) ແລະ (ບ)ີ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 123.1 (ຈ)ີ, (ເຮຊັ), (ໄອ), (ເຈ), ລະບຽບ
ການ, ອາຣ.໌ 102 (ຈ)ີ, (ເຮຊັ), (ໄອ), (ເຈ), ຄ ູ່ ມ ືໄອພ ີບດົ IX, ຫນ ື້າ 72; ຄ ູ່ ມ ືເອສັຈທີເີອມັ ບດົ 14 ‘ຄ າຂວນັ’; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມ
ເອ ເອສັ. 4 ‘ ເຄືູ່ ອງໝາຍ ’ ແລະ 7(2); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ຊ,ີ ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 39.3.ຈ.ີ 
43 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4,  ບດົ 3, ຂ ື້ 5, ແລະ ບດົ 4, ຂ ື້ 2.5 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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"ມນັບ ູ່ ແມູ່ ນພຽງແຕູ່ ນ ື້າເທົູ່ ານັ ື້ນ.... ແຕູ່ ເປັນນ ື້າເພືູ່ ອສຸຂະພາບ!"44 
 

ປະໂຫຍກເຫ ົູ່ ານີ ື້ປະກອບມຄີ າທີູ່ ກູ່ າວທົູ່ ວໄປຫ ເືປັນລກັສະນະການຍ ື້ອງຍ ໂດຍອ ື້າງເຖິງຄຸນ
ລກັສະນະຫ ຂື ື້ດຂີອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັປະໂຫຍກທີູ່ ໃຊ ື້. ວະລເີຫ ົູ່ ານີ ື້ຈະ
ບ ູ່ ຖກືໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ແຕູ່ ມນັແມູ່ ນສ ານວນການສະແດງອອກຂອງການຂາຍ
ທົູ່ ວໄປ, ສະນັ ື້ນມນັບ ູ່ ແມູ່ ນສິູ່ ງທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນທີູ່ ຈະພຽງພ ສ າລບັການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. 
 

ວະລໂີຄສະນາດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖກືພຈິາລະນາວູ່ າບ ູ່ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນພ ທີູ່ ຈະໄປຈດົທະບຽນເປັນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍໃນປະເທດຟີລບິປິນສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານທີູ່ ໃຫ ື້ໄວ ື້:45 
 

• “ພວກເຮາົຈດັສົູ່ ງສິູ່ ງທີູ່ ດທີີູ່ ສຸດ!” (ສ າ ລບັ ພດິຊາ, ພສັຕາ, ສະປາເກດັຕ,ີ ຫມີູ່ , ເຂົ ື້າຈີູ່ ); 
 

• “ທາງເລອືກສຸຂະພາບດຂີອງທູ່ ານ, ທາງເລອືກສ າລບັຄອບຄວົ, ທາງເລອືກທີູ່ ດທີີູ່ ສຸດຂອງ
ທູ່ ານ” (ສ າລບັເຄືູ່ ອງຫວານທີູ່ ເປັນ ທ າມະຊາດ); 

 
• “ທາງອອກສ າລບັບນັຫາມນົລະພດິຈາກມມືະນຸດ” (ສ າລບັການບ ລກິານສິູ່ ງແວດລື້ອມ). 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ວະລໂີຄສະນາດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດສ າລັບການ

ຈດົທະບຽນຍ ື້ອນພວກມນັບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ:46 
 

• "ພວກເຮົາໃຫ ື້ທູ່ ານຫລາຍກວູ່ າ" (ສ າລັບການບ ລິການດ ື້ານ "ການຕະຫ າດ" - ຄ າຮ ື້ອງ 
ເລກທ ີ4-2012-01305); 

 
• “ຄ ູ່ ຮູ່ ວມງານຂອງທູ່ ານເພືູ່ ອຄວາມສ າເລັດ” (ສ າລບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລິການໃນຫມວດ 

9, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45). - ຄ າຮ ື້ອງ 
ເລກທ ີ4-2008-9718); 

 

    
44 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ. 
45 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 
46 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍຫວຽດນາມ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

• “ທ ນການສ ກສາເພືູ່ ອຄວາມສ າເລັດຂອງທູ່ ານ” (ສ າ ລບັການບ ລິການໃນຫມວດ 36 - 
ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2008-09484. 

 
ຢ ູ່ ປະເທດໄທ, ປະໂຫຍກຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດການຈດົທະບຽນ:47 

 

 
ສ າລບັການໂຄສະນາ, ການບ ລຫິານທຸລະກດິ, ການຄຸ ື້ມຄອງຂ ື້ມ ນ,  

ການຈດັການຖານຂ ື້ມ ນ,ການຕະຫລາດຖານຂ ື້ມ ນ 

 
ສ າລບັປາກກາ, ສ ຂຽນ, ຢາງລ ບ, ປືື້ມອູ່ ານ, ໃບປິວໂຄສະນາ, ນາມບດັ ແລະອືູ່ ນໆ. 

 
ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ວະລໂີຄສະນາຕ ູ່ ໄປນີ ື້ສາມາດພຈິາລະນາເປັນທີູ່ ມລີັກສະນະສະເພາະ

ໃນປະເທດຟີລບິປິນ ແລະ ໄດ ື້ຖກືຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລບັສນິຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້:48 
 

• “ຜ ື້ທີູ່ ເປັນເຈົ ື້າແຫູ່ ງຄວາມພ ໃຈຂອງໂລກ” (ສ າລບັກະແລມັ, ນ ື້າຫມາກໄມ ື້ ຂະຫນມົແຊູ່
ເຢັນ ການກະກຽມເພືູ່ ອປຸງສິນຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາ, ຂະຫນົມອົມ, ຊັອກໂກແລັດ, ຂະ 
ໜມົຊອັກໂກແລດັ); 

 
• “ແນວປື້ອງກນັອນັທ າອດິຂອງທູ່ ານ” (ສ າລບັປືນ, ລ ກປືນ, ອາໄຫລູ່ ປືນ) 

 
• "ຮກັສາອາຍຸຂອງທູ່ ານໄວ ື້ເປັນຄວາມລບັ" (ສ າລບັສະບ , ໂລຊັູ່ ນໃສູ່ ຜມົ, ນ ື້າມນັທາໂຕ). 

 
ກູ່ ຽວກັບວະລີ ແລະ ຄ າເວົ ື້າ ທີູ່ ມີຄວາມໝາຍ ທີູ່ ເຮັດໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈຜິດ ແລະ ໜື້າຍ ື້ອງຍ 

ຊມົເຊຍີ, ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຂ ື້ຍູ່ ອຍ 2.3 ແລະ ໝວດທ ີ3 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້. 
 

    
47 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 
48 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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2.2 ສນັຍາລກັທົູ່ ວໄປ, ທີູ່ ໃຊ ື້ປະຈ າ ແລະ ຈ າເປັນ 49 
 

2.2.1 ຄ າສບັທົູ່ ວໄປ, ທີູ່ ໃຊ ື້ປະຈ າ ຫ  ືທີູ່ ຈ າເປັນ 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍຄ າສບັທີູ່ ເປັນຄ າສະເພາະຫ ຄື າສ າຄນັນັ ື້ນ, ເຊິູ່ ງອາດຈະເປັນຊືູ່

ສາມນັ, ຊືູ່ ທ າມະດາ, ຊືູ່ ທົູ່ ວໄປ, ຊືູ່ ທາງ ວທິະຍາສາດຫ ວືິຊາການ, ຫ  ືໃຊ ື້ກ ານົດຜະລິດຕະພັນຫ ື
ການບ ລິການໃດໜ ູ່ ງ ຫ ປືະເພດສິນຄ ື້າຫ ບື ລິການໃດ ໜ ູ່ ງນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດນ າໃຊ ື້ສິດຜ ກຂາດໂດຍຜ ື້
ຄ ື້າຂາຍໃດໜ ູ່ ງ ເພືູ່ ອຈ າແນກຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານດັູ່ ງກູ່ າວ. ການນ າໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວ ຈະຕ ື້ອງບ ູ່
ເສຍຄູ່ າໃຊ ື້ຈູ່ າຍ ເພືູ່ ອໃຫ ື້ຄ ູ່ ແຂູ່ ງໃນຕະຫ າດສາມາດນ າໃຊ ື້ດ າເນີນການຄ ື້າຂອງພວກເຂົາໄດ ື້ເປັນ
ປົກກະຕແິລະບ ູ່ ໄດ ື້ຖກືບນັທອນສດິທຈິາກບຸກຄນົທສີາມ. 
 

ບັນດາຄ າສັບດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນເປັນທີູ່ ເຂົ ື້າໃຈກັນໃນວົງການນັກທຸລະກິດ, ຜ ື້ບ ລິໂພກແລະ
ປະຊາຊນົທົູ່ ວໄປໂດຍລວມ ເພືູ່ ອກ ານດົສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານໂດຍທົູ່ ວໄປ. ໃນພາກປະຕບິດັ, ຂ ື້
ກ ານດົເຫ ົູ່ ານີ ື້ຊູ່ ວຍໃຫ ື້ຜ ື້ຄ ື້າຂາຍສາມາດຕອບຂ ື້ສະເໜີຕ ູ່ ຜ ື້ຊົມໃຊ ື້ໃນຄວາມໝາຍທີູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກຈະ
ເຂົ ື້າໃຈ. ການປະເມນີເຫດຜນົຂອງ ການປະຕເິສດນີ ື້ ໄດ ື້ຮຽກຮ ື້ອງໃຫ ື້ມກີານພຈິາລະນາກູ່ ຽວກບັ
ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ສະເພາະເຈາະຈງົຫ ປືະເພດຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຈະ
ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ. ຄ າສບັທີູ່ ເປັນແບບທົູ່ ວໄປສ າລັບຜະລິດຕະພັນຫ ກືານບ ລິການບາງຢູ່ າງອາດມີ
ລກັສະນະສະເພາະສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານປະເພດອືູ່ ນໆ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຖື້ອຍຄ າຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດສ າລັບການຈດົທະບຽນຢ ູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ
ເພາະວູ່ າມນັເປັນຄ າສັບທ າມະດາທົູ່ ວໄປ, ຄ າສັບທີູ່ ໃຊ ື້ປະຈ າ, ຫ  ືຈ າເປັນສ າລັບສິນຄ ື້າແລະການ
ບ ລກິານທີູ່ ລະບຸ:50 

 
• "COTTON" ສ າລບັຜະລດິຕະພນັຜື້າ, ເສື ື້ອຜ ື້າ, ເຄືູ່ ອງຖກັ; 
• "VASELINE" ສ າລບັຜະລດິຕະພນັດ ແລຜີວໜງັ 51 

    
49 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 6(1)(ຊ)ີ ແລະ (ດ)ີ; ເຄເຮຊັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4(ເອ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ  ຫນ ື້າ 30; 
ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 20.ບ)ີ ແລະ ເອຟ), ແລະ ການຊີ ື້ແຈງ, ເອອາຣທ໌.ີ 20, point ເອຟ); ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌ີ. 
23.2, ຄ າຕດັສນິ 753, ເອອາຣທ໌.ີ 40; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 10(1)(ດ)ີ; ເອມັເອມັ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(
ເຮຊັ) ແລະ (ໄອ), ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 102.ເຮຊັ) ແລະ ໄອ); ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 7(1)(ຊ)ີ ແລະ (ດ)ີ; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ 
ເອສັ. 7(2); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ບ)ີ, ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 39.3.ອ)ີ. ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມ ື
ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 5. 
50 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ. 
51 ຄ າວູ່ າ "VASELINE" ໄດ ື້ຖືກຮບັຮ ື້ ແລະ ປົກປື້ອງເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ເປັນເຈົ ື້າຂອງໃນເຂດອ ານາດອືູ່ ນ 



89  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 89 89 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດໃນການຈດົທະບຽນນີ ື້ບ ູ່ ພຽງຈະແຕູ່ ໃຊ ື້ໄດ ື້ກບັຊືູ່ ຂອງຜະລິດຕະ

ພັນແລະການບ ລິການທີູ່ ເປັນຊືູ່ ແບບທົູ່ ວໄປຫ ືມາດຕະຖານເທົູ່ ານັ ື້ນ ແຕູ່ ຍັງລວມໄປເຖິງຊືູ່ ທີູ່

ກາຍເປັນທ າມະດາຫ ຊືືູ່ ທີູ່ ໃຊ ື້ກນັທົູ່ ວໄປຫ ໄືດ ື້ຮບັຄວາມໝາຍໃຫມູ່ ທາງພາສາ ສ າລບັຜະລດິ ຕະພນັ
ຫ ກືານບ ລິການພາຍໃນປະເທດໃດໜ ູ່ ງ, ທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໃນຫມ ູ່ ປະຊາກອນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ມນັກ ູ່ ເປັນ
ເລືູ່ ອງທ າມະດາທີູ່ ພົນລະເມອືງທີູ່ ເປັນຄົນໜຸູ່ ມໃນຊຸມຊົນນັ ື້ນ ມແີນວຄິດທີູ່ ຈະປະດິດຄິດແຕູ່ ງຫ ື
ການປະດດິຄດິສ ື້າງເພືູ່ ອອອກແບບສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານບາງຢູ່ າງ. ສະນັ ື້ນການປະຕເິສດຈ ູ່ ງຈ າເປັນ
ຕ ື້ອງໄດ ື້ປະເມນີ ໃນສະພາບການຂອງປະເທດໃດໜ ູ່ ງ ຫ  ືຊຸມຊນົໃດໜ ູ່ ງ ແລະໃນພາສາ ຫ  ືພາສາທີູ່

ໃຊ ື້ປາກເວົ ື້າໃນທ ື້ອງຖິູ່ ນນັ ື້ນ. 
 

ຕົວຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ ຖື້າຫາກຄ າວູ່ າ 'CHOPP' ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ໂດຍຜ ື້ບ ລິໂພກຫ າຍຄົນໃນ
ປະເທດໜ ູ່ ງເພືູ່ ອກ ານດົບອກເຖງິ 'ເບຍສດົ' ນັ ື້ນ, ຄ າສບັດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ສາມາດອ ື້າງສດິເພືູ່ ອຈດົທະບຽນ
ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລບັຜະລດິຕະພນັເບຍຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັເບຍໃນປະເທດນັ ື້ນໆ. 
 

ນອກເໜືອໄປຈາກຄ າສັບແບບທົູ່ ວໄປຫ ືແບບມາດຕະຖານແລື້ວ, ການອອກແບບທາງ
ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັນກິຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການນັ ື້ນ ກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝ
າຍສ າລບັສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້. ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າປະຊາຊນົທົູ່ ວໄປ ອາດຈະບ ູ່ ຄຸ ື້ນເຄຍີ
ກບັບັນດາຄ າສັບດັູ່ ງກູ່ າວ ແຕູ່ ວົງການທຸລະກິດທີູ່ ແລະຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່ ຊູ່ ຽວຊານສະເພາະທາງນັ ື້ນ 
(ຕວົຢູ່ າງ: ທູ່ ານໝ , ນກັພດັທະນາຊອບແວຣ,໌ ວສິະວະກອນອເີລກັໂຕຣນກິ, ແລະອືູ່ ນໆ) ແລະຜ ື້ທີູ່

ສະ ໜອງທາງດ ື້ານເຕກັນກິຂອງພວກເຂາົ ກ ູ່ ຮຽກຮ ື້ອງໃຫ ື້ມກີານເຂົ ື້າເຖງິແບບບ ູ່ ຈ າກດັສ າລັບການ
ກ ານດົຕູ່ າງໆໃນທາງວທິະຍາສາດແລະເຕກັນກິທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການຄ ື້າ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ "RESISTOR" ອາດຈະບ ູ່ ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັຂອງຜ ື້ບ ລິໂພກໂດຍທົູ່ ວໄປ 
ແຕູ່ ມນັກ ູ່ ມຄີວາມໝາຍທີູ່ ຈະແຈ ື້ງ (ໃນພາສາອງັກດິແລະພາສາອືູ່ ນໆ) ສ າລບັຄນົທີູ່ ເຮດັທຸລະກດິໃນ
ອຸດສາຫະກ າໄຟຟື້າເອເລັກໂຕຣນິກ. ສະນັ ື້ນ, ມນັກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດທີູ່ ຈະຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ສ າລັບຜະລິດຕະພັນແລະອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້. ແຕູ່ ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຄ າສັບ
ດັູ່ ງກູ່ າວ ອາດຈະຖກືຮບັຮ ື້ໄດ ື້ຢູ່ າງຖກືຕ ື້ອງວູ່ າ ມນັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລບັສນິຄ ື້າອືູ່ ນໆເຊັູ່ ນ: ເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງ
ແລະເຄືູ່ ອງແຕູ່ ງກາຍ, ຍ ື້ອນວູ່ າຄ າແບບນີ ື້ ບ ູ່ ໄດ ື້ເປັນທີູ່ ນິຍົມເພືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້ທົູ່ ວໄປໃນການລະບຸ
ສນິຄ ື້າແບບນີ ື້. 

 
 
 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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2.2.1.1 ການກ ານດົຊືູ່ ພນັພດື 
 

ກ ລະນີພິເສດຂອງການກ ານດົໂດຍທົູ່ ວໄປແມູ່ ນໝາຍເຖິງການກ ານົດຊະນິດພັນພືດ ທີູ່ ຢ ູ່
ພາຍໃຕ ື້ການຄຸ ື້ມຄອງຂອງລະບບົການປົກປື້ອງພນັພດື. ຊະນດິພນັພດືທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການຄຸ ື້ມຄອງແມູ່ ນ
ໄດ ື້ຖືກກ ານົດໃຫ ື້ເປັນກຸູ່ ມສພັນພືດສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ຖືກສະຫງວນໄວ ື້ເພືູ່ ອກ ານົດພືດແລະສູ່ ວນ
ປະກອບຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງຊະນິດພັນເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ໃນເລືູ່ ອງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກັບສິູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວນີ ື້, 
ສນົທສິນັຍາ UPOV ໄດ ື້ກ ານດົໃຫ ື້ມກີານສ ື້າງຄວາມຫ າກຫ າຍທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການຄຸ ື້ມຄອງໂດຍ “ການ
ກ ານດົຊືູ່ ” ໃຫ ື້ເປັນຕວົກ ານດົແບບທົູ່ ວໄປ. 

 
ແຕູ່ ລະຝູ່ າຍທີູ່ ໄດ ື້ເຮັດສນັຍານັ ື້ນ ຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ກວດກາເພືູ່ ອໃຫ ື້ຮບັປະກນັວູ່ າ ມສີດິໃດທີູ່ ໄດ ື້

ຈາກການກ ານດົຊືູ່ ພນັພດື ທີູ່ ຈະໄປຂດັຂວາງການນ າໃຊ ື້ແບບບ ູ່ ເສຍຄູ່ າຂອງຊືູ່ ພນັພດືນັ ື້ນ ແລະ ການ
ແລກປູ່ ຽນທາງການຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຊະນດິພນັນັ ື້ນ, ເຖງິວູ່ າຈະມສີດິຂອງນກັປະສມົພນັພືດນັ ື້ນ 
ຈະໄດ ື້ໝດົອາຍຸໄປແລ ື້ວກ ູ່ ຕາມ.52 
 

ແນວພນັພດືທີູ່ ໄດ ື້ຍືູ່ ນຈດົທະບຽນໃນຫ າຍປະເທດຕື້ອງໄດ ື້ຮບັການກ ານດົຊືູ່ ໃຫ ື້ເປັນຊືູ່ ດຽວ
ກນັໃນທຸກໆປະເທດ. ບຸກຄົນໃດກ ູ່ ຕາມ ທີູ່ ສະເໜີຂາຍ, ຫ ເືຮດັການຕະຫ າດເພືູ່ ອເຜີຍແຜູ່ ແຈກ
ຢາຍສູ່ ວນປະສມົພນັພດືທີູ່ ຖືກຄຸ ື້ມຄອງໃນປະເທດ ແມູ່ ນຈ າເປັນຕ ື້ອງໃຊ ື້ການກ ານດົຫ າຍໆຊະນດິ
ສ າລບັສູ່ ວນປະສມົພນັພດືດັູ່ ງກູ່ າວ, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າສດິທຂິອງນກັປະສມົພນັພດືພນັໄດ ື້ ໝດົອາຍຸໄປ
ແລ ື້ວ. ນີ ື້ກ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ ຊືູ່ ຂອງພດືທີູ່ ໄດ ື້ຮັບການປົກປື້ອງນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດນ າໄປຈດົທະບຽນໂດຍ
ບຸກຄນົໃດ ໜ ູ່ ງເພືູ່ ອເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບຜະລດິຕະພນັຂອງຊະນດິພນັນັ ື້ນໆໄດ ື້, ແມູ່ ນແຕູ່ ຜ ື້ທີູ່ ມີ
ໃບຢັື້ງຢືນ ນກັປະສົມພັນພ ດສ າລັບຊະນດິພັນ ດັູ່ ງກູ່ າວ. ຖື້າເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ທີູ່ ຕດິພັນກັບ
ຜະລິດຕະພັນ (ແກູ່ ນ, ແນວພັນ, ແກູ່ ນ, ໝາກໄມ ື້) ຂອງຕົ ື້ນໄມ ື້ນັ ື້ນໄດ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ ກ ູ່ ຕ ື້ອງມີ
ຄວາມແຕກຕູ່ າງແລະໂດດເດັູ່ ນແຕກຕູ່ າງຈາກຊືູ່ ພນັພດືນັ ື້ນ. 

 
ກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດມັກມີຂ ື້ກ ານົດທີູ່ ຄ ື້າຍຄືກັນນີ ື້ແມູ່ ນກູ່ ຽວກັບການກ ານົດຊືູ່ ພັນ

ພ ດ.53 ໃນກ ລະນີທີູ່ ຂ ື້ກ ານດົດັູ່ ງກູ່ າວ ມຜີນົບງັຄບັໃຊ ື້ຢ ູ່ ໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ນກັກວດສອບກ ູ່

    
52  ສນົທສິນັຍາ UPOV ສ າລບັການປົກປື້ອງພນັພດືຊະນດິໃໝູ່  (1991), ມາດຕາ 20 ທ ີ
http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/w_up912_.html#_20. 
53 ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ທີູ່ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍັ ໃຫື້ເບິູ່ ງ ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 20.ຊ)ີ, ແລະ ລະບຽບເລກທີູ່  13 ປີ 2004 ພາຍໃຕ ື້
ກດົຫມາຍເລກທີູ່  23 ຂອງປີ 2000 ກູ່ ຽວກບັ ກດົໝາຍຄຸ ື້ມຄອງພນັພດື, ມາດຕາ 4(ຈ)ີ; ທີູ່  ສປປ. ລາວ  ໃຫື້ເບິູ່ ງ ກດົຫມາຍຊບັ
ສນິທາງປັນຍາ, ມາດຕາ 74.1; ທີູ່ ປະເທດມາເລເຊຍັ ໃຫື້ເບິູ່ ງ ກດົໝາຍຄຸ ື້ມຄອງພນັພດືໃໝູ່ ປີ 2004, ເອສັ. 16; ທີູ່ ປະເທດ
ສງິກະໂປ ໃຫື້ເບິູ່ ງ ກດົໝາຍຄຸ ື້ມຄອງພນັພດື (ຫມວດ 232A), ເອສັ. 37; ທີູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ ໃຫື້ເບິູ່ ງ ກດົຫມາຍຊບັສນິທາງ
ປັນຍາ ເລກທີູ່  50/2005/QH11 of 29 ພະຈກິ 2005, ມາດຕາ 163. ແລະທງັໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 13. 

http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/w_up912_.html#_20.
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ຄວນຄັດຄ ື້ານການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບດື້ວຍຕົວກ ານົດຊືູ່ ພັນພືດຕູ່ າງໆ, ຖື້າ
ສນິຄ ື້າທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ໃນຄ າຮ ື້ອງກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພນັທຕີດິພນັກບັພນັພດື. 

 
2.2.1.2 ຊືູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນກ າມະສດິລະຫວູ່ າງປະເທດ (ທີູ່ ເອິ ື້ນກນັວູ່ າ INN) 

 
ກ ລະນສີະເພາະຂອງຄ າສັບທາງເຕກັນກິທົູ່ ວໄປແມູ່ ນຈະກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຊືູ່ ຂອງສານເຄມີບາງ

ຊະນດິທີູ່ ມກີານອອກລດິຫ ມືຄີວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະໃຊ ື້ສ າລບັຈດຸປະສງົທາງການຢາທີູ່ ໄດ ື້ລະ ບຸໄວ ື້
ໂດຍອງົການອະນາໄມໂລກ (WHO) ວູ່ າເປັນ "ຊືູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນກ າມະສິດຂອງລະຫວູ່ າງປະເທດ (ທີູ່

ເອິ ື້ນກນັວູ່ າ INN). 
 

“ຊືູ່ທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນກ າມະສດິລະຫວູ່ າງປະເທດ (INN) ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ນັ ື້ນແມູ່ ນໝາຍເຖງິ ບນັດາສານເຄມີ
ທາງການຢາ ຫ  ືສູ່ ວນປະກອບທາງການຢາ. ແຕູ່ ລະຊືູ່ນ ັ ື້ນແມູ່ ນຊືູ່ສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການຍອມຮບັທົູ່ ວ
ໂລກແລະເປັນຊບັສນິສາທາລະນະ. ຊືູ່ທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນກ າມະສດິຂອງລະຫວູ່ າງປະເທດນັ ື້ນ ເອີ ື້ນອກີຢູ່ າງ
ໜ ູ່ ງວູ່ າ ຊືູ່ສາມນັ […]. ເພືູ່ອເຮດັໃຫ ື້ INN ໄດ ື້ຖກື ນ າໃຊ ື້ໃນລະດບັສາກນົ, ພວກມນັໄດ ື້ຖກືກ ານດົ
ໄວ ື້ຢູ່ າງເປັນທາງການໂດຍ WHO ຕ ູ່ ໃຫ ື້ກບັພາກສູ່ ວນສາທາລະນະ, ດັູ່ ງນັ ື້ນ, ການກ ານດົພວກມນັ
ໃຫ ື້ເປັນແບບ "ບ ູ່ ແມູ່ ນກ າມະສດິ" ນັ ື້ນ ສາມາດນ າໄປໃຊ ື້ໄດ ື້ໂດຍບ ູ່ ມຂີ ື້ຈ າກດັໃດໆກູ່ ຽວກບັການ
ກ ານດົຂອງສານເຄມທີີູ່ ໃຊ ື້ຜະລດິຢາ.” 54 

 
ຖື້າສນັຍາລກັໄດ ື້ຖກືຍືູ່ ນເພືູ່ ອນ າໄປຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້ານັ ື້ນ, ເຊິູ່ ງບນັຈຸຫ ື

ມຄີ າສັບບ ູ່ ວູ່ າຈະສູ່ ວນໜ ູ່ ງຫ ທືງັຫມດົ ທີູ່ ຄ ື້າຍຄືກບັທີູ່ ທາງ INN ໄດ ື້ແນະນ າຫ ສືະເໜີ, ແລະກ ູ່ ມີ
ຈຸດປະສົງເພືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້ໃນການຜະລິດຕະພັນການຢາຫ ືການແພດນັ ື້ນ, ນັກກວດສອບຄວນ
ຄດັຄ ື້ານ.55  

 
ໃນກ ລະນທີີູ່ ມຄີວາມສງົໃສ, ນກັກວດສອບຄວນປ ກສາຫາລກືູ່ ຽວກບັລາຍຊືູ່  INN ຫ ື້າສຸດ

ທີູ່ ໄດ ື້ເຜຍີແຜູ່ ໂດຍ WHO.56 
 

2.2.2 ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນຮ ບຮູ່ າງແບບ ທົູ່ ວໄປ, ທີູ່ ໃຊ ື້ປະຈ າ ຫ  ືທີູ່ ຈ າເປັນ 
 

ສນັຍາລັກທີູ່ ສະເພາະ ຫ  ືສນັຍາລັກແບບປະສມົບາງ ຢູ່ າງມຄີວາມໝາຍໃນທາງສະເພາະຫ ື

    
 
54 ເບິູ່ ງ ອງົການອະນາໄມໂລກ ທີູ່  http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/. 
55 ໃນເລືູ່ ອງນີ ື້, ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 2.13. 
56 ເບິູ່ ງ http://www.who.int/entity/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html 
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ຕາມແບບທົູ່ ວໄປ ທີູ່ ມຄີວາມເຂົ ື້າໃຈກນັຢູ່ າງກວ ື້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທຸລະກດິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງແລະ
ໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກ ຫ  ືຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ແມູ່ ນກຸູ່ ມສ າຄນັ ແມູ່ ນກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລິການ
ໂດຍທງັໝດົຫ ສືະເພາະເຈາະຈງົ ເຊັູ່ ນດຽວກບັຊືູ່ ສນິຄ ື້າແລະການບ ລິການທົູ່ ວໄປແບບສາມນັຫ ືທີູ່

ໃຊ ື້ກນັທົູ່ ວໄປນັ ື້ນ, ສນັຍາລັກປະເພດດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນບ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໃຫ ື້ກບັ 
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ພວກມນັເປັນຕວົລະບຸ.57 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສ ານກັງານສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຟີລບິປິນໄດ ື້ຕດັສິນໃຈວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍ

ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນສ າລບັເຄືູ່ ອງມແືລະເອເລກັໂຕຣນກິ (ຫມວດ 9) ແລະສ າລັບການ
ບ ລກິານຂາຍຍູ່ ອຍ (ຫມວດ 35): 

 
ການຈດັວາງຕວົອກັສອນ "R" ທີູ່ ໃຫ ື້ຫຍບັໄປຕດິຢ ູ່ ເບື ື້ອງຊ ື້າຍສຸດຂອງວງົມນົນັ ື້ນ ກ ູ່ ພບົວູ່ າ

ມນັບ ູ່ ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍ, ແລະກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດຫລີກເວັ ື້ນຄວາມທີູ່ ມນັຄ ື້າຍຄືກນັທີູ່ ສັບສົນ ຫ ື 
ເກອືບຈະເປັນສນັຍາລກັ "Registered Mark" ທີູ່ ພບົເຫນັທົູ່ ວໄປ. 

 
ສ າລບັສັນຍາລັກທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງແທ ືໆ້ ນັ ື້ນ, ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ ສນັຍາລັກດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນ

ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ທົູ່ ວໄປໃນອຸດສະຫະ ກ າເຄືູ່ ອງໜງັເພືູ່ ອສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນໄດ ື້ເຮັດ
ມາຈາກຫນງັທງັຫມດົຫ ບືາງສູ່ ວນ. ອຸປະກອນເຫ ົູ່ ານີ ື້ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບ
ສນິຄ ື້າປະເພດນັ ື້ນ ຫ  ືສ າລບັສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສິູ່ ງນັ ື້ນ. ການຈດົທະບຽນຂອງ
ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນສາມາດເຮດັໄດ ື້ ເພືູ່ ອໃຫ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ກບັຜະລດິຕະພນັປະເພດອືູ່ ນໄດ ື້ ຫາກວູ່ າບ ູ່
ມເີຫດຜນົອືູ່ ນທີູ່ ຈະມາປະຕເິສດ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ ສນັຍາລັກທີູ່ ບ ູ່ ມກີານຫ ອກລວງຫ ເືຮັດໃຫ ື້
ເຂົ ື້າໃຈຜດິໃນເວລາທີູ່ ນ າໄປໃຊ ື້ກບັຜະລດິຕະພນັອືູ່ ນໆ: 

 

    
57 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 7, ແລະ ບດົ 5, ຂ ື້ 1 
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[ຕວົຢູ່ າງ, ຕາມລ າດບັ, 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/0/5/20-

LM-Strong-silne-znecisteni-kuze] 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ຖກືຖວືູ່ າເປັນທີູ່ ໃຊ ື້ປະຈ າສ າລບັການບ ລກິານຮ ື້ານຕດັຜມົ: 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງຟີລບິປິນ] 

 
ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ສນັຍາລັກດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນບ ູ່ ເປັນທີູ່ ຍອມຮັບສ າລັບການຈດົທະບຽນ 

ຍ ື້ອນວູ່ າມນັເປັນ, ສນັຍາລກັທ າມະດາທົູ່ ວໄປ, ທີູ່ ໃຊ ື້ປະຈ າ, ຫ  ືຈ າເປັນສ າລບັການບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້: 
 
 
 

 
 

 
ສ າລບັ“ອາຄານໄຟຟື້າ” - ໃບຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ-2009-14218 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

94 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

 
ສ າລບັ“ການສືູ່ ສານ” - ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ.ີ 4-2010-26087 

 
ກດົລະບຽບຂອງຫວຽດນາມກູ່ ຽວກບັການກວດສອບ ຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ, ປີ 

2010, ຂ ື້ຍູ່ ອຍ 17.8.2.c) ກ ູ່ ຍງັໄດ ື້ໃຫ ື້ຕວົຢູ່ າງຂອງສນັຍາລກັຕ ູ່ ໄປນີ ື້ທີູ່ ຖືວູ່ າເປັນສນັຍາລກັທ າມະ
ດາຫ ໃືຊ ື້ກນັເປັນປະຈ າ: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ສ າລບັການບ ລກິານດ ື້ານວສິະວະກ າກນົຈກັແລະການບ ລກິານຮ ື້ານຂາຍຢາ, ຕາມລ າດບັ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 95 95 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

2.3 ສນັຍາລກັ ທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ 
2.3.1 ສນັຍາລກັທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍໂດຍທົູ່ ວໄປ 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍຄ າສບັທີູ່ ເປັນຄ າສະເພາະຫ ຄື າສ າຄັນນັ ື້ນ, ເຊິູ່ ງມລີກັສະນະ

ອະທບິາຍຫ ໃືຫ ື້ການສົມມຸດຕຖິານຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຕດິພນັກບັການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ຄວນຖືກປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບສິນຄ ື້າຫ ືບ ລິການ
ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ.58 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ອະທບິາຍກູ່ ຽວກບັຜະລດິຕະພນັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດຖກືນ າໄປ
ໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າສ າລບັສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ, ກ ູ່ ເພາະວູ່ າມນັຈະບ ູ່ ຖືກຮັບຮ ື້ວູ່ າ
ເປັນອງົປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະແລະ ຊີ ື້ບອກຂອງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າຂອງຜະລດິຕະພນັ
ຫ ສືນິຄ ື້າທີູ່ ແຕກຕູ່ າງຈາກສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານຂອງຜ ື້ແຂູ່ ງຂນັທີູ່ ມໂີປຣໄຟລລ໌າຍລະອຽດດຽວກນັ 
ລາຍລະອຽດດັູ່ ງກູ່ າວຕ ື້ອງມໃີຫ ື້ພ ູ່ ຄ ື້າທຸກຄົນເພືູ່ ອໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລໂິພກພ ໃຈກບັສິນຄ ື້າແລະການບ ລິການ
ຂອງພວກເຂົາແລະສົູ່ ງເສີມຄືກນັໂດຍບ ູ່ ມສີິູ່ ງກີດຂວາງຈາກຄ ູ່ ແຂູ່ ງແຕູ່ ລະຄົນ. ສະນັ ື້ນມນັຈ ູ່ ງເປັນ
ເລືູ່ ອງຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ທີູ່ ຄ າອະທບິາຍຍງັຄງົຢ ູ່ ໃນຂອບເຂດຂອງສາທາລະນະແລະເປັນ
ທີູ່ ສາມາດເຂົ ື້າເຖງິໄດ ື້ສ າລບັທຸກຄນົທີູ່ ດ າ ເນນີທຸລະກດິໃນຕະຫລາດຢູ່ າງເສລ.ີ 
 

ສນັຍາລັກຄວນເປັນການສືູ່ ຄວາມໝາຍທີູ່ ອະທບິາຍສ າລບັຈຸດປະສງົນີ ື້ ຖ ື້າຫາກມນັເປັນທີູ່

ຮບັຮ ື້ໂດຍພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ຫ  ືຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້ ທີູ່ ມນັນັ ື້ນໃຫ ື້ຂ ື້ມ ນກູ່ ຽວກບັສິນຄ ື້າ
ຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຈະເປັນ. ຂ ື້ມ ນດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະໝາຍເຖງິ ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, 
ກ ູ່ ແມູ່ ນ ລັກສະນະ, ປະເພດ, ເນື ື້ອແທ ື້, ຄຸນນະພາບ, ຕົ ື້ນກ າເນີດທີູ່ ມາທາງພ ມສັນຖານ ,  
ປະລມິານ, ຂະໜາດ, ຈດຸປະສງົ, ການນ າໃຊ ື້ ຫ  ືຄຸນຄູ່ າຫ ດື ື້ານອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານ
ບ ລກິານ. 

 
ສັນຍາລັກທີູ່ ມີພຽງແຕູ່ ການອ ື້າງເຖິງຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນຫ ືການ

ບ ລິການຫ ືການອ ື້າງອິງທາງອ ື້ອມຕ ູ່ ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນຫ ືການບ ລິການທີູ່

    
58 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ in ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 6(1)(ຊ)ີ; ເຄເຮຊັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ4(ເອ) ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັຫນ ື້າ 30 ແລະ 31; 
ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 20.ອ)ີ ແລະ ເອຟ), ການຊີ ື້ແຈງ ເອອາຣທ໌.ີ 20 point ເອຟ); ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 23.1 
ແລະ 2, ການຕດັສນິໃຈ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 40; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 10(1)(ດ)ີ; ເອມັເອມັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 13.ບ)ີ; ພເີຮຊັ 
ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ເຈ) ແລະ (ເອລ), ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 102.ເຈ); ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 7(1)(ຊ)ີ; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ 
ເອສັ. 7(2) ແລະ 17; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ຊ)ີ, ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 39.3.ຈ)ີ, ເອສັ. 39.4.ດ)ີ. 
ນອກຈາກນັ ື້ນ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ, ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 1. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

96 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງນັ ື້ນ ກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ເປັນ "ລກັສະນະອະທບິາຍ" ສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການຈດົທະບຽນ. 
 

ພື ື້ນຖານຂອງການອ ື້າງອງີ ເພືູ່ ອກວດກາໃຫ ື້ແນູ່ ໃຈວູ່ າ ສນັຍາລັກ (ຄ າຫ ອືົງປະກອບທີູ່ ເປັນ
ຮ ບເປັນຮູ່ າງ) ທີູ່ ມລີັກສະນະອະທິບາຍນັ ື້ນ ມນັຄວນຈະເປັນຄວາມໝາຍທົູ່ ວໄປ ແລະຄວາມ
ເຂົ ື້າໃຈທົູ່ ວໄປຂອງຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນປະເທດນັ ື້ນໆ ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັ ການກ ານົດແບບ
ແບບທົູ່ ວໄປແລະແບບທີູ່ ໃຊ ື້ກນັປະຈ າ. ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດນີ ື້ຕ ື້ອງໄດ ື້ຖືກປະເມນີໃນ ແງູ່  
ຂອງພາສາທ ື້ອງຖິູ່ ນແລະຄວາມຮບັຮ ື້ຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກພາຍໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

ຄ າອະທບິາຍທີູ່ ເປັນພາສາຕູ່ າງປະເທດຄວນຖືກປະເມີນບົນພື ື້ນຖານຂອງລະດັບຄວາມຮ ື້
ແລະຄວາມເຂົ ື້າໃຈໃນຄ າສບັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ຖື້າພາສາ
ຕູ່ າງປະເທດ ຫ  ືບາງຄ າສບັ ຫ  ືສ ານວນພາສາຕູ່ າງປະເທດນັ ື້ນ ເປັນທີູ່ ເຂົ ື້າໃຈດໃີນປະເທດ, ເຫດຜນົ
ຂອງການປະຕເິສດນີ ື້ຄວນຈະຖກືນ າໃຊ ື້ໃນແບບດຽວກບັຄ າສບັໃນພາສາແຫູ່ ງຊາດ. 

 
2.3.1.1 ການປະສມົປະສານຂອງອງົປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ ແລະ ບ ູ່
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ເມືູ່ ອສນັຍາລກັປະກອບດື້ວຍຄ າອະທບິາຍ ຢູ່ າງຫນ ື້ອຍໜ ູ່ ງຫ ຫື າຍຄ າ ຫ ອືງົປະກອບທີູ່ ເປັນ
ຄ າອະທບິາຍອືູ່ ນໆ ແຕູ່ ຍງັມອີງົປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະພຽງພ ຢູ່ າງຫນ ື້ອຍຫນ ູ່ ງອງົປະກອບ, 
ການປະສົມປະສານໂດຍລວມຄວນຖືວູ່ າເປັນເອກະລັກສະເພາະ ສ າລັບຈຸດປະສົງການຈົດ
ທະບຽນ. ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ຮັບການຈດົທະບຽນທີູ່ ປະກອບດື້ວຍອົງປະກອບທີູ່ ສືູ່

ຄວາມໝາຍຫ ບື ູ່ ແມູ່ ນອງົປະກອບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນນັ ື້ນ ກ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ໝາຍຄວາມວູ່ າ ອງົປະກອບເຫ ົູ່ ານີ ື້ຈະຖືກ
ຮຽກຮື້ອງສດິແຍກກນັ.60 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ການປະສມົປະສານ ຂອງຄ າສັບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນແລະໜື້າສົນໃຈ “JERRYJO” 
ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ດ ື້ວຍຄ າ ທີູ່ ອະທິບາຍ. "HEALTHFOODS" ນັ ື້ນສາມາດຈດົທະບຽນໄດ ື້ ສ າລັບ
ຜະລດິຕະພນັອາຫານໂດຍລວມ: 
 

JERRYJO HEALTHFOODS 
 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ຖື້າອງົປະກອບທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນໃນຕວົມນັເອງນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖກືເພີູ່ ມ

    
59 ໃນເລືູ່ ອງນີ ື້, ເບິູ່ ງ ຂ ື້ 2.5, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້. 
60 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 4.1 ແລະ 4.2 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ເຂົ ື້າໄປໃນອງົປະກອບຂອງຄ າ ທີູ່ ສືູ່ ຄວາມໝາຍ ຫ  ືບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍໂດຍລວມ ອາດຈະຖື
ໄດ ື້ວູ່ າ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນທີູ່ ມເີງ ືູ່ອນໄຂວູ່ າ ອງົປະກອບທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງນັ ື້ນ ເກດີຈາກຂະໜາດ 
ແລະ ຕ າແໜູ່ ງທີູ່ ຕັ ື້ງຂອງມນັຢູ່ າງຊດັເຈນ ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
 

ຍກົຕົວຢູ່ າງ, ໂດຍລວມແລື້ວ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຕ ູ່ ໄປນີ ື້ອາດຖືໄດ ື້ວູ່ າມີຄວາມໂດດເດັູ່ ນສ າລັບ 
"ການບ ລິການຮ ື້ານອາຫານ" ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າ ຄ າວູ່ າ "ພ ູ່ ຄວົທີູ່ ດີທີູ່ ສຸດ" ກ ູ່ ໄດ ື້ອະທບິາຍຄວາມໝາຍ
ສ າລບັການບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ: 
 
 

 
 
2.3.1.2 ຕ າແໜູ່ ງທີູ່ ຕັ ື້ງຂອງອງົປະກອບຕູ່ າງໆທີູ່ ຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ 

 
ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍປະກອບດື້ວຍ ຄ າສັບທີູ່ ອະທິບາຍໂດຍເນື ື້ອແທ ື້ກູ່ ຽວກັບສິນຄ ື້າ

ຜະລິດຕະພັນ ຫ  ືການບ ລິການສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ, ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ອົງປະກອບທີູ່ ບ ູ່ ມີລັກສະນະ
ສະເພາະຂອງຄ າສບັໄດ ື້ຖືກຈດັລຽງຕາມແນວຕັ ື້ງ, ປີື້ນຫວົລງົລຸູ່ ມ, ຫ ມືໜີ ູ່ ງແຖວຫ ຫືລາຍແຖວຂື ື້ນ
ໄປ ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ ແມູ່ ນບ ູ່ ໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ກບັຕວົຫນງັສທືີູ່ ມຄຸີນລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ຈ າເປັນ
ສ າລບັການຈດົທະບຽນ. 

 
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ວທິກີານສະເພາະທີູ່ ໃຊ ື້ຈດັລຽງອງົປະກອບຄ າ ສາມາດເພີູ່ ມລກັສະນະ

ສະເພາະໃຫ ື້ແກູ່ ສນັຍາລກັໄດ ື້ ເມືູ່ ອໄດ ື້ມກີານຈດັການດັູ່ ງກູ່ າວເບິູ່ ງທີູ່ ມລີກັສະນະທີູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກໂດຍ
ສະເລູ່ ຍແລ ື້ວ ຈະໃຫ ື້ຄວາມສ າຄັນໃສູ່ ກບັການຈດັລຽງອົງປະກອບ ແທນທີູ່ ຈະຮັບຮ ື້ຂ ື້ຄວາມທີູ່
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ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ປະກອບດື້ວຍຄ າວູ່ າ "BEST CHEF" ແມູ່ ນຖວືູ່ າເປັນ
ຄ າອະທບິາຍ (ຍກົຍ ື້ອງ) ສ າ ລບັ "ການບ ລກິານອາຫານການກນິແລະຮ ື້ານອາຫານ": 

    
61 ໃນເລືູ່ ອງນີ ື້, ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້  4.2.1. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຄ າສບັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນອາດຈະມລີກັສະນະສະເພາະ ຖື້າວູ່ າສູ່ ວນປະກອບຂອງ

ມນັໄດ ື້ຖືກນ າສະເໜີໃນ ຮ ບແບບຫ ຮື ບຮູ່ າງທີູ່ ຜິດປົກກະຕ ິເຊິູ່ ງຈະດ ງດ ດຄວາມສົນໃຈຂອງຜ ື້
ບ ລິໂພກແລະຍງັຄົງເປັນຕົວຊີ ື້ບອກຂອງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າຂອງຜະລິດຕະພັນຫ ືສິນຄ ື້າຂອງ
ພວກເຂາົ: 

 

 
2.3.1.3 ການລວມຮ ບເລຂາຄະນດິແບບງູ່າຍໆ 

 
ຖື້າສນັຍາລກັປະກອບດື້ວຍ ຄ າສບັຫ ອືງົປະກອບທາງວາຈາອືູ່ ນໆທີູ່ ບົູ່ ງບອກຄວາມໝາຍໄດ ື້

ຫ ບື ູ່ ໂດດເດັູ່ ນ, ການປະສົມປະສານຂອງມນັກບັບັນດາຮ ບຮູ່ າງເລຂາຄະນດິແບບພື ື້ນຖານ, ເຊັູ່ ນ: 
ຈ ື້າເມັດ, ເສັ ື້ນ, ແຖບ, ວົງມົນ, ຮ ບສາມຫ ູ່ ຽມ , ຮ ບສີູ່ ຫລູ່ ຽມຈະຕຸລັດ, ຮ ບສີູ່ ຫລູ່ ຽມ , ຮ ບ
ຫກົຫລູ່ ຽມ. ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ, ຮ ບສີູ່ ຫລູ່ ຽມຄາງຫມ  ແລະ ຮ ບວງົຣີ ບ ູ່ ໃຫ ື້ລກັສະນະສະເພາະ
ໃດໆຕ ູ່ ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະເມືູ່ ອຮ ບຮູ່ າງເຫ ົູ່ ານັ ື້ນຖືກນ າໄປໃຊ ື້ເປັນຂອບຫ ເືສັ ື້ນ
ຂອບ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 
 
 
 
 
 
 
 

 
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຮ ບຊງົເລຂາຄະນດິສາມາດເພີູ່ ມລັກສະນະສະເພາະຂອງສັນຍາລັກໃນ

ເວລານ າສະເໜ,ີ ຈດັວາງ, ຫ ປືະສມົປະສານຮູ່ ວມກນັກບັອງົປະກອບອືູ່ ນໆ ເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມປະ
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ທບັໃຈລະດບັທີູ່ ກ ື້ວາງຂວາງທີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນພ ສມົຄວນ.62 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ “flavour and aroma”ສາມາດສືູ່ ຄວາມໝາຍອອກໄດ ື້, ສະນັ ື້ນມນັບ ູ່
ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລບັ “ເຄືູ່ ອງປຸງລດົຊາດ ເຄືູ່ ອງເທດ ແລະ ຊອສ”. ເຖງິຢູ່ າງໃດ
ກ ູ່ ຕາມ, ການປະສົມປະສານຂອງມນັກບັການນ າສະເໜີຫ ກືານຈດັລຽງຮ ບຊົງເລຂາຄະນິດລວມ 
(ຮ ບສີູ່ ຫ ູ່ ຽມຈະຕຸລດັ) ໂດຍລວມອາດຈະຖໄືດ ື້ວູ່ າ ເປັນແນວຄດິສ ື້າງສນັ ແລະມລີກັສະນະສະເພາະ
ພ ສມົຄວນໃນແງູ່ຂອງຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ.63 

 
 

2.3.2 ຄ າສບັ ທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ 
 

ສັນຍາລັກທີູ່ ປະກອບດື້ວຍໜ ູ່ ງ ຫ ື ຫ າຍຄ າທີູ່ ພັນລະນາ ຫ ື ອະທິບາຍ, ໂດຍສະເພາະ, 
ລັກສະນະ, ຫວົຂ ື້ເລືູ່ ອງຕູ່ າງໆ, ຄຸນນະພາບ, ປະລິມານ, ຂະໜາດ, ຈຸດປະສົງ, ການນ າໃຊ ື້, ຫ ື
ລກັສະນະດ ື້ານອືູ່ ນໆຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ຄວນຖກືຄດັຄ ື້ານໂດຍນກັກວດສອບ. 
 

ເພືູ່ ອຈະໄດ ື້ຮັບການພິຈາລະນາວູ່ າເປັນ "ຄ າອະທິບາຍ", ຄ າສັບໃດໜ ູ່ ງຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຖືກ
ພຈິາລະນາໂດຍສົມທບົຮູ່ ວມກບັຜະລດິຕະພັນຫ ກືານບ ລກິານເຊິູ່ ງເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້ຈະຖືກນ າໄປໃຊ ື້. 
ບາງຄ າສບັແມູ່ ນການອະທບິາຍໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຄ ານ ງເຖິງຜະລດິຕະພັນຫ ກືານບ ລິການ, ເຊັູ່ ນ ຄ າສັບທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັມ ນຄູ່ າຫ ຂືະໜາດ (ເບິູ່ ງຕວົຢູ່ າງຂ ື້າງເທງິ). ໃນກ ລະນອີືູ່ ນໆ, ຄ າສບັອາດຈະບົູ່ ງບອກ
ເຖງິສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານບາງຢູ່ າງ ແຕູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ (ແລະສາມາດຈດົທະບຽນໄດ ື້) ກູ່ ຽວ
ກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານອືູ່ ນໆ ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ "COMEDY" ສາມາດສືູ່ ຄວາມໝາຍໄດ ື້ເຖິງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບລາຍການໂທລະພາບແລະການບ ລິການຂອງການອອກອາກາດ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່
ຕາມ, ຄ າສັບແບບດຽວກັນນີ ື້ກ ູ່ ຈະມີຄວາມມີລັກສະນະສະເພາະ ໄດ ື້ຖານະທີູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ສ າລບັເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງ ຫ  ືສ າລບັເຄືູ່ ອງສ າອາງ. 

    
62 ກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້  4.2.2. 
63 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໃຫື້ໂດຍ ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

100 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

 
ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັ ື້ນ, ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັນັ ື້ນ ມຄີວາມຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້ຮັບການປະເມີນບົນ

ພື ື້ນຖານພາສາຫ ຫືລາຍໆພາສາທີູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປໃຊ ື້ໃນການສືູ່ ສານປາກເວົ ື້າຫ ທື າຄວາມເຂົ ື້າໃຈ
ກູ່ ຽວກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້ຈະຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 

 
ຄວາມໝາຍຂອງຄ າສັບຫ ືອົງປະກອບຂອງຄ າສັບຕູ່ າງໆນັ ື້ນ ຕ ື້ອງບ ູ່ ຖືກລົບລ ື້າງຫ ືຖືກ

ຍກົເລີກໄປໂດຍການປູ່ ຽນຕົວອັກສອນ, ຂະໜາດ ຫ  ືຟັອນຕຂ໌ອງຕວົອັກສອນຂອງຄ າເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ "LAGER" ກ ູ່ ຈະຖືວູ່ າມນັໄດ ື້ສືູ່ ຄວາມໝາຍໃຫ ື້ກບັ "ເບຍ" ບ ູ່ ວູ່ າຈະໄປນ າ
ສະເຫນໃີນທາງໃດທາງໜ ູ່ ງ:64 

 
 

LAGER      LAGER      LAGER      LAGER 

 
 
ສິູ່ ງທີູ່ ຈະກູ່ າວຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນຕວົຢູ່ າງຂອງຄ າສບັທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ: 
 

• ກູ່ ຽວກບັປະເພດ ຫ  ືລັກສະນະຂອງສິນຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລິການ: ຄ າວູ່ າ "24-SEVEN" 
ສ າລັບການທະນາຄານທາງອິນເຕີເນັດ, "SOFTER" ສ າລັບໝອນແລະຜື້າປ ບູ່ ອນ
ນອນ; 

 
• ກູ່ ຽວກບັສ າລບັຜະລດິຕະພນັ ຫ  ືການບ ລກິານ: ຄ າວູ່ າ "GEOGRAPHY" ສ າລບັປືື້ມ

ແລະສິູ່ ງພິມຕູ່ າງໆ, "MAGNETIK" ສ າລບັຜ ື້ໃຫ ື້ບ ລິການດ ື້ານຂ ື້ມ ນດິຈຕິອນ, ຊອບ
ແວຣ,໌ ສິູ່ ງພມິດຈິຕິອນແລະອືູ່ ນໆ "DRAMA" ສ າລບັຄວາມບນັເທງີທາງໂທລະພາບ, 
ແລະອືູ່ນໆ; "CAR" ສ າລບັການສ ື້ອມແປງລດົຍນົແລະກນົຈກັ; 

 
• ກູ່ ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ການບ ລິການ: ຄ າວູ່ າ "EXTRA", 

"PRIME", "PREMIUM", "DELUXE", "GOOD" ແລະ  "BEST" ສ າ ລັ ບ
ຜະລິດຕະພັນຫ ືບ ລິການໃດໆກ ູ່ ແລ ື້ວແຕູ່ . "LITE", "FRESH" ຫ  ື"SKIM" ສ າລັບ
ຜະລດິຕະພນັອາຫານ "14k", "18k" ຫ  ື"24k" ສ າລບັເຄືູ່ ອງປະດບັ;65 

    
64 ກູ່ ຽວກບັຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງຄ າສບັຕູ່ າງໆເມືູ່ ອນ າໄປລວມກບັລກັສະນະອືູ່ ນໆ, ເບິູ່ ງ ຂ ື້ 2.5, ທາງລຸູ່ ມນີ ື້. ໃນເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ 
ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4,  ຂ ື້  2.7 ແລະ 4.2.1. 
65 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 



101  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 101 101 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
• ກູ່ ຽວກບັສ າລບັປະລມິານສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານ: ຄ າວູ່ າ "KILOVALUE" ສ າລບັເຂົ ື້າ

ແລະທນັຍາພດືອືູ່ ນໆ, "500", "1000" ສ າລບັຢາ / ສນິຄ ື້າການຢາ (ເຊິູ່ ງອະທບິາຍເຖິງ
ປະລມິານ mg);66 

 
• ກູ່ ຽວກບັສ າລັບຂະໜາດຂອງສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການ: ຄ າວູ່ າ "FAMILY", "GIANT", 

"JUNIOR" ສ າລບັຜະລດິຕະພນັຫ ບື ລກິານໃດໆກ ູ່ ແລ ື້ວແຕູ່ ; 
 

• ອງີຕາມຈດຸປະສງົ ຫ  ືການນ າໃຊ ື້ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ: ຄ າວູ່ າ "UPCUTTER" ສ າລບັ
ເຄືູ່ ອງມຕືັດ "STRIKE" ສ າ ລັບໄມ ື້ຂີດໄຟແລະຜະລິດຕະພັນໃຫ ື້ມີແສງສະຫວູ່ າງ 
“SANITARY” ມີຄວາມຕິດພັນກັບການບ ລິການທ າ ຄວາມສະອາດແລະສຸຂະ
ອະນາໄມ ‘THE FIDUCIARY’ ສ າລັບການບ ລິການດ ື້ານການເງ ນິແລະການ
ທະນາຄານ. 

 
• ກູ່ ຽວກບັມ ນຄູ່ າສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການ: ຄ າວູ່ າ "2-FOR-ONE" 67 ທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ ການ

ຂາຍແລະການບ ລກິານແຈກຈູ່ າຍ ທີູ່ ໃຫ ື້ການຫ ຸດລາຄາ '50/OFF' ຕ ູ່ ສນິຄ ື້າຫ ບື ລິການ
ໃດໜ ູ່ ງ; 

 
• ກູ່ ຽວກບັລກັສະນະອືູ່ ນໆຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານ: ຄ າວູ່ າ "FRESH" ສ າລບັ

ຜະລິດຕະພັນທ າຄວາມສະອາດໃນຄົວເຮືອນ. ‘BRIGHT-N-CLEAR’ ສ າລັບ
ຜະລດິຕະພນັສສີງັເຄາະທາຝາ,“ STOUT” ສ າລບັເບຍແລະເບຍເອລ, ‘RUSTOFF’ 
ສ າລັບຜະລິດຕະພັນຂັດແລະຜະລິດຕະພັນດ ແລຜິວໂລຫະ “TWO LITER” ຫ ື“  
 
Turbo” ສ າລັບເຄືູ່ ອງຈັກຫ ືເຄືູ່ ອງຈັກພາຫະນະ“ 4-GB” ຫ ື“ 2-TERA” ສ າ ລັບ
ຄອມພວິເຕແີລະຮາດແວຣຫ໌ ຊືອບແວຣທ໌ີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ນອກຈາກນີ ື້ ມນັຍງັມ ີ"3-N-1", 
"3-in-1" ຫ  ື"3-N-One" ສ າລບັຜະລດິຕະພນັກາເຟ. (ເພືູ່ອອະທບິາຍວູ່ າຜະລດິຕະພນັ
ນັ ື້ນບນັຈກຸາເຟ, ນ ື້າຕານແລະຄຣີມ) "125", "250" ສ າລບັລດົ, ໂດຍສະເພາະລດົຈກັ. 
( ເ ພືູ່ ອ ອ ະ ທິ ບ າ ຍ ຂ ະໜ າ ດ ຂ ອ ງ ເ ຄືູ່ ອ ງ ຈັກ ເ ປັ ນ ຊັ ງ ຕີ ແ ມັ ດ ກ ື້ອ ນ )  ‘LOW 
CALORIE’,TASTY, NUTRITIOUS’  ສ າ ລັ ບ ອ າ ຫ າ ນ ,  “ENERGY 

    
66 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 
67 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປ. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
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SAVER" ສ າລັບຫລອດໄຟກົມ , ດອກໄຟແບບ fluorescent; 68 "SMART" 
ສ າລບັອຸປະກອນເອເລກັໂຕຣນກິທີູ່ ມຕີວົໂປຣເຊສັເຊຣີທ໌ີູ່ ສາມາດຕດິຕັ ື້ງໂປຣແກຣມໄດ ື້, 
ມລີະບບົການເຮດັວຽກແບບອດັຕະໂນມດັ, ຫ ສືາມາດປະມວນຜນົຂ ື້ມ ນໄດ ື້ 69 

 
ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ສັນຍາລັກດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເປັນ

ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໂດຍມເີຫດຜນົວູ່ າມລີກັສະນະອະທບິາຍ.70 
 

ສ າລບັການບ ລກິານແບບຕະຫລາດຂະໜາດນ ື້ອຍ 

 
ສ າລບັການບ ລກິານທາງດ ື້ານການສ ກສາ 

 

ສ າລບັນ ື້າດືູ່ ມແຮູ່ ທາດ 

 
ສ າລບັຕວົແທນອະສງັຫາລມິະຊບັແລະການບ ລກິານຄຸ ື້ມຄອງ 

 
ຢ ູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ, ຄ າສບັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ເປັນຄ າສບັທີູ່ ມລີກັສະນະເພືູ່ ອໃຊ ື້ອະທບິາຍ:71 
 

(07022197 – ບ ລສິດັ Malaysian Mobile Services Sdn. Bhd.) 

    
68 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 
69 ເບິູ່ ງປືື້ມຄ ູ່ ມກືູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຂອງປະເທດກ າປ ເຈຍ ໜື້າ 36. 
70 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. 
71 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 

 
ສ າລບັການບ ລກິານດ ື້ານສຸຂະອະນາໄມແລະຄວາມງາມ, ການຮກັສາຄວາມງາມ, ການຫລຸດຜູ່ ອນນ ື້າຫນກັ, ການດ ແລສຸຂະພາບ, 

ການດ ແລສູ່ ວນຕວົ, ການບ ລກິານສະປາແລະອືູ່ ນໆ - ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີNº 03015603 
 

ຢ ູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ ຄ າສບັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ເປັນຄ າສບັທີູ່ ມລີກັສະນະເພືູ່ ອໃຊ ື້ອະທບິາຍ:72 
 

ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ.ີ 4-2011-10424 
ສ າລບັຜະລດິຕະພນັ ຫມວດ 3 - ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2011-01628 

 

NHENDO 
 

ສ າລບັຢາຂ ື້າແມງໄມ ື້, ຄ າຮ ື້ອງຄ າຮ ື້ອງ ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດເພາະຄ າວູ່ າ "NHENDO" ແມູ່ ນການປູ່ ຽນແປງຮ ບແບບມາຈາກຄ າວູ່ າ 
"NhệnĐỏ" (ແມງມຸມແດງ) ເຊິູ່ ງແມງມຸມແດງ ກ ູ່ ແມູ່ ນແມງໄມ ື້ທີູ່ ເປັນອນັຕະລາຍທີູ່ ທ າລາຍພດື. ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2013-

16086 
 

ຢ ູ່ ປະເທດກ າປ ເຈຍ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນດ ື້ວຍເຫດຜົນຂອງ
ການອະທບິາຍຄວາມໝາຍ:73 

ສ າລບັເສື ື້ອຜ ື້າ - ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ42186/11 

 

    
72 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ 
73 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດກ າປ ເຈຍ. 
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2.3.3 ຮ ບແບບການສະກດົຄ າໃນຄ າສບັທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ 
 

ການທີູ່ ຈະໄປອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງຄ າສັບໃດໜ ູ່ ງໃຫ ື້ໄດ ື້ດີນັ ື້ນ ມນັກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດທີູ່ ຈະ
ເອາົຊະນະໃຫ ື້ໄດ ື້ດ ື້ວຍແບບງູ່ າຍໆຂອງການສະກດົຄ າຕາມແບບມາດຕະຖານທົູ່ ວໆໄປ, ໂດຍໃຊ ື້
ການສະກດົຜິດແບບຄ າສັບຫ ກືານໃຊ ື້ຄ າອອກສຽງປຽບທຽບ. ການອອກສຽງປຽບທຽບທີູ່ ຄ ື້າຍຄື
ກບັຄ າອະທບິາຍນັ ື້ນ ກ ູ່ ຖວືູ່ າໃຊ ື້ເປັນຄ າອະທບິາຍໄດ ື້.74 
 

ຕວົຢູ່ າງ: ຖື້າຄ າວູ່ າ "bright" ສາມາດມຄີວາມໝາຍສ າລບັການທາສຝີາກ າແພງໄດ ື້, ຄ າວູ່ າ 
BRITE ກ ູ່ ສາມາດໃຫ ື້ຄວາມໝາຍເຖງິຜະລດິຕະພນັແບບດຽວກນັໄດ ື້. ຄ າແບບນີ ື້ ກ ູ່ ຍງັຖກືນ າໄປ
ໃຊ ື້ດ ື້ວຍຮ ບແບບການສະກດົຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນ 'RESIST'NT' (for resistant), 'X-RA-FRESH' 
(ເພືູ່ ອເພີູ່ ມຄວາມສົດໃຫມູ່ ), 'KWIK- GRIPP' (ເພືູ່ ອຈບັທີູ່ ວູ່ ອງໄວ), 'EE-ZEE -HOLD' 
(ເພືູ່ ອຖໄືດ ື້ງູ່ າຍໆ), ແລະອືູ່ ນໆ. 

 
ຢ ູ່ ທີູ່ ປະເທດໄທ, ຄ າອະທບິາຍເພືູ່ ອການສະແດງອອກ (ກ ູ່ ຄເືປັນການຍ ື້ອງຍ ) ທີູ່ ສະກດົຜິດ

ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ: 75 
 

ສ າລບັມຖື,ື ເລນສກ໌ ື້ອງຖູ່ າຍຮ ບ. 

 
ຄ າສບັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ເປັນຄ າສບັທີູ່ ສະກດົຜດິເພືູ່ ອໃຊ ື້ອະທບິາຍສ າລບັສນິຄ ື້າທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ຢ ູ່  

ປະເທດມາເລເຊຍ:76 

 
ສ າລບັການຊກັຟອກ, ການເຮດັຄວາມສະອາດ, ການຂດັແລະການກ າຈດັຝຸູ່ ນ, ສະບ  (92005280 – ANTARA ABDI (M) 

SDN BHD.) 
 
 

‘KLEAN `N' RINSE’ 
 
ສ າລບັນ ື້າຢາເພືູ່ ອທ າຄວາມສະອາດແລະການແຊູ່ ຄອນແທກັເລນສ ໌(93007872 – EXCEL PHARMACEUTICAL 

SDN.BHD.) 

    
74 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 2.3. 
75 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 
76 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 

 
 
ສ າລບັວຽກງານຊູ່ າງເຫ ກັ, ກະແຈລອັກປະຕ , ລອັກເປັນຮ ບບັ ື້ງ, ກະແຈລອັກຂອບ, ສະຫ ກັ, ແມູ່ ກະແຈ, ສປຣງິພື ື້ນໂລຫະ, 

ບານພບັ, ບູ່ ອນຈບັປະຕ , ແຖບດ ງແລະຍ ື້ແລະແຜູ່ ນໂລຫະ, ແລະອືູ່ ນໆ - ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ00006118 

 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຮ ບແບບຂອງການສະກົດຄ າທີູ່ ຫລາກຫລາຍ ຫ ືການສະກົດຜິດກ ູ່

ສາມາດສ ື້າງລັກສະນະສະເພາະທີູ່ ຕ ື້ອງການໄດ ື້ເຊັູ່ ນກນັ ຖື້າຫາກວູ່ າຄ າເວົ ື້ານັ ື້ນມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ, 
ສື້າງຄວາມແປກໃຈ ຫ ເືປັນທີູ່ ໜ ື້າຈດົຈ າຕ ູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ອນັນີ ື້ມນັອາດຈະເປັນກ ລະນໃີນ
ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ວູ່ າ ເມືູ່ ອຮ ບແບບໃດໜ ູ່ ງຂອງຄ າໄດ ື້ມກີານປູ່ ຽນແປງຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັນັ ື້ນໆໄດ ື້ຢູ່ າງ 
 
ມປີະສດິຕພິາບແລ ື້ວ, ສາມາດໃຫ ື້ການແນະນ າຄວາມໝາຍອືູ່ ນໆຫ ໃືຊ ື້ຄ າສັບສ ານວນໃດໜ ູ່ ງອີກ
ຕືູ່ ມ, ຫ ຮືຽກຮ ື້ອງໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລໂິພກໃຫ ື້ມຄີວາມພະຍາຍາມທາງດ ື້ານສະຕປັິນຍາເພືູ່ ອທ າຄວາມເຂົ ື້າໃຈ
ຄວາມສ າພນັຂອງບນັດາຄ າກບັຄວາມຮ ື້ພື ື້ນຖານຂອງຄ ານັ ື້ນໆ. 

 
ສ າລບັການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໃນເອຣີົບ, ພື້ອມທງັຜະລດິຕະພນັອືູ່ ນໆ,  ເບຍ, 

ນ ື້າດືູ່ ມແຮູ່ ທາດ ແລະ ນ ື້າດືູ່ ມທີູ່ ອັດລົມແລະເຄືູ່ ອງດືູ່ ມທີູ່ ບ ູ່ ມີທາດເຫ ົ ື້າ, ເຄືູ່ ອງດືູ່ ມນ ື້າໝາກໄມ ື້ 
ນ ື້າຫວານເຂັ ື້ມຂຸ ື້ນຫ ໄືຊຣບັປ໌ ແລະສູ່ ວນປະກອບອືູ່ນໆ ສ າລບັເຮດັເຄືູ່ອງດືູ່ມ.77 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ "XTRA DELIXIOUS" (ໝາຍຄວາມວູ່ າ "ແຊບຫລາຍຂ ື້ນ
ໄປອກີ") ກ ູ່ ມໃີຫ ື້ເຫນັໃນປະເທດມາເລເຊຍທີູ່ ເປັນຄ າທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ ເນືູ່ ອງຈາກມນັມຮີ ບແບບການ
ສະກດົທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັບວກກບັຮ ບແບການສະແດງອອກຂອງພາບທີູ່ ແປກຕາ: 
 

ສ າລບັອາຫານປະເພດແລະຜະລດິຕະພນັອາຫານຕູ່ າງໆ - ເລກທຈີດົທະບຽນ 05001995 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທມາເລເຊຍ] 

 

    
77 ການຈດົທະບຽນໃນປະຊາຄມົເອຣີົບ ເລກທ ີ002091262. ການຈດົທະບຽນສາມາດໄປເບິູ່ ງໄດ ື້ໃນຖານຂ ື້ມ ນເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄ ື້າຂອງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ ທີູ່  
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=ApplicationNumb 
er&v1=002091262&o1=AND&c1=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຢ ູ່ ຫວຽດນາມ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ເປັນການສະກດົຄ າທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັເຊິູ່ ງເປັນທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ: 

ສ າລບັສນິຄ ື້າໃນຫມວດ 5 ຂອງການຈດັຫມວດສນິຄ ື້າແບບໄນສ ໌- ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ.ີ 4-2004-03598  
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 

2.3.4 ສູ່ ວນປະກອບຂອງຄ າສບັ ທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ 
 

ສູ່ ວນປະກອບດື້ວຍຄ າເວົ ື້າບາງຢູ່ າງທີູ່ ມກັໃຊ ື້ນັ ື້ນ ມນັເປັນຄ ານ າໜ ື້າ ຫ  ືຄ າຕ ູ່ ທ ື້າຍ ເພືູ່ ອສ ື້າງ
ຄ າສບັອືູ່ ນແລະມຄີວາມໝາຍ ທີູ່ ພນັລະນາອະທບິາຍ ຫ  ືເປັນການໃຫ ື້ຂ ື້ມ ນຂູ່ າວສານ ຫ  ືມກັໃຊ ື້ໃນ
ພາສາຂອງປະເທດໃດໜ ູ່ ງນັ ື້ນ, ແມູ່ ນບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສິນຄ ື້າຫ ບື ລກິານໂດຍ 
 
ທົູ່ ວໄປ ຫ  ືໃນສູ່ ວນທີູ່ ຈະໃຫ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ທົູ່ ວໄປໃນເລືູ່ ອງດັູ່ ງກູ່ າວ. ອງົປະກອບຂອງຄ າສັບດັູ່ ງກູ່ າວ 
ຕ ື້ອງບ ູ່ ມກີານຈດັສນັຈາກຄວາມຄດິສູ່ ວນຕວົຂອງໃຜຜ ື້ໜ ູ່ ງ. ກ ູ່ ຍ ື້ອນວູ່ າ ລກັສະນະການອະທບິາຍ
ເພືູ່ ອສືູ່ ຄວາມໝາຍຂອງມນັນັ ື້ນ, ມນັບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະແລະບ ູ່ ສາມາດນ າໄປໃຊ ື້ໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງ
ໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ໂດຍທົູ່ ວໄປຫ ືໃນສູ່ ວນທີູ່ ຕິດພັນກັບຜະລິດຕະພັນຫ ືການບ ລິການບາງຢູ່ າງໃດ 
ໜ ູ່ ງ.78 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ, ສູ່ ວນປະກອບຂອງຄ າສັບຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໃນພາສາອັງກດິໂດຍທົູ່ ວໄປແລ ື້ວບ ູ່
ສາມາດຈດົທະບຽນແຍກກນັຕູ່ າງຫາກເພືູ່ ອເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບສິນຄ ື້າປະເພດໃດໜ ູ່ ງຫ ືການ
ບ ລກິານໃດໜ ູ່ ງ ຫ  ືສ າລບັສນິຄ ື້າບາງປະເພດ, ໂດຍທີູ່ ຄວາມໝາຍຂອງມນັແມູ່ ນສ າລບັການນ າໃຊ ື້
ທົູ່ ວໄປແລະບ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ໃຫ ື້ໄປປູ່ ຽນໂດຍພ ູ່ ຄ ື້າໃດຫນ ູ່ ງຕາມລ າພງັ: 
 

• ຄ າວູ່ າ ‘ມນີ’ິ:ໝາຍເຖງິ  ນ ື້ອຍ, ຫລຸດຜູ່ ອນຂະຫນາດ (ຕວົຢູ່ າງ ສູ່ ວນປະກອບທາງເອ
ເລກັໂຕຣນກິ); 

 
• ຄ າວູ່ າ "ໄມໂຄຣ" ໝາຍເຖງິ ເຖງິຂະໜາດທີູ່ ນ ື້ອຍຫ າຍ (ນ ື້ອຍກວູ່ າ "mini" ອກີ, ເຊັູ່ ນ: 

ສູ່ ວນປະກອບເຄືູ່ ອງເອເລກັໂຕຣນກິ, ສູ່ ວນປະກອບໃນເຕາົອບົໄມໂຄເວຟ); 

    
78 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 2. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
• ຄ າວູ່ າ 'ນາໂນ': ໝາຍເຖິງຂະໜາດນ ື້ອຍ, ທີູ່ ໄລູ່ ເປັນນາທ ີຫ  ືທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັນາໂນເຕກັ

ໂນໂລຢີ (ຕວົຢູ່ າງ: ສ າລບັສູ່ ວນປະກອບເອເລກັໂຕຣນກິຫ ເືຄືູ່ ອງໃຊ ື້ໄຟຟື້າເອເລັກໂຕຣ
ນກິ); 

 
• ຄ າວູ່ າ "mid", "midi": ໝາຍເຖິງໄລຍະຫ ືລະດັບກາງຂອງລະດັບຄຸນນະພາບຫ ື

ປະລມິານ (ຕວົຢູ່ າງ, ສ າລບັຜະລດິຕະພນັເຄືູ່ອງນຸູ່ ງ, ຕາມປົກກະຕແິລ ື້ວ ຜະລດິຕະພັນມີ
ຂະໜາດຫ ໄືລຍະຂອງຂະໜາດແຕູ່ ນ ື້ອຍຫາໃຫຍູ່ ທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ); 

 
• ຄ າວູ່ າ "multi", "poly", "pluri": ໝາຍເຖິງຄວາມທະວີຄ ນ ຫ ຜືະລດິຕະພັນ(ຫ ືການ

ບ ລກິານ)ນັ ື້ນ ທີູ່ ມ ີຫ  ືມຄຸີນລກັສະນະທະວຄີ ນ ຫ  ືການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ມຫີລາຍໆຢູ່ າງ; 
 

• ຄ າວູ່ າ ‘plus’, ‘extra’: ໝາຍເຖິງ ການເພີູ່ ມຫ ືທີູ່ ມີນອກເໜືອໄປຈາກມາດຕະຖານ
ປົກກະຕ ິຈາກຄຸນນະພາບ ຫ  ືຄຸນລກັສະນະ ຂອງສນິຄ ື້າຫ ບື ລິການທີູ່ ເປັນມາດຕະຖານ
ທ າມະດາ; 

 
 

• ຄ າວູ່ າ "Eco", "bio": ໝາຍເຖງິສນິຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ຜະລດິອອກມາທາງດ ື້ານນເິວດວທິະຍາ ຫ  ື
ອນິຊ ີຫ  ືທີູ່ ປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານທີູ່ ເປັນມດິກບັສິູ່ ງແວດລື້ອມບາງຢູ່ າງ; 

 
• ຄ າວູ່ າ "semi" ໝາຍເຖງິຄວາມບ ູ່ ສມົບ ນແບບຂອງຄຸນນະພາບ ຫ  ືອນັໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ບ ູ່ ເຕມັ

ສູ່ ວນ 79 (ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ນ ສ າລບັນມົ ຫ  ືຜະລດິຕະພນັນມົ ທີູ່ມໄີຂມນັບາງສູ່ ວນ). 
 

ການຄັດຄ ື້ານແບບດຽວກັນຄວນຈະຖືກຍົກມາກູ່ າວເຖິງໃນຄ າສັບອືູ່ ນທີູ່ ມີລັກສະນະ
ອະທບິາຍເປັນພາສາແຫູ່ ງຊາດຂອງປະເທດໃດໜ ູ່ ງ. ເຫດຜນົສ າລບັການປະຕເິສດດັູ່ ງກູ່ າວຕ ື້ອງໄດ ື້
ມີການຮັບຮ ື້ໂດຍສະເພາະຂອງຜ ື້ບ ລິໂພກພາຍໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກັບພາສາທ ື້ອງຖິູ່ ນ. 
ນອກຈາກນັ ື້ນ, ລະດບັຄວາມຮ ື້ແລະການນ າໃຊ ື້ພາສາຕູ່ າງປະເທດນັ ື້ນ ກ ູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຖກືປະເມນີ (ເຊັູ່ ນ: 
ພາສາອງັກດິ, ພາສາຈນີ, ແລະອືູ່ ນໆ) ໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນປະເທດ. 
 

ໃນກ ລະນີທີູ່ ສູ່ ວນປະກອບຂອງຄ າ ບ ູ່ ໄດ ື້ບົູ່ ງບອກເຖງິຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລິການໃດໜ ູ່ ງ
ສະເພາະແລ ື້ວ, ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດນີ ື້ກ ູ່ ຈະບ ູ່ ຜນົບງັຄັບໃຊ ື້. ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັ ື້ນ, ເຊັູ່ ນດຽວກນັ

    
79 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປີນ. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

108 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

ກບັຄ າອະທບິາຍ, ເຫດຜນົການປະຕເິສດນີ ື້ບ ູ່ ສາມາດນ າມາໃຊ ື້ໄດ ື້ໃນແງູ່ຂອງສູ່ ວນປະກອບຂອງຄ າ
ເວົ ື້າທີູ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ ຖື້າຫາກຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ນັ ື້ນ ສາມາດພິສ ດໄດ ື້ວູ່ າ ອງົປະກອບດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້ຮັບເອົາ
ຄວາມໂດດເດັູ່ ນ ຜູ່ ານການນ າໄປໃຊ ື້ໃນຕະຫ າດແລະມນັກ ູ່ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ມີປະສິດຕິ
ພາບ ເມືູ່ ອໄດ ື້ນ າມາໃຊ ື້ກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ. 

 

2.3.5 ການປະສມົປະສານຂອງຄ າສບັທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ 
 

ການປະສົມປະສານໃດໆຂອງຄ າສັບທີູ່ ມລີັກສະນະອະທບິາຍຫ ຄື າສັບສາມນັທົູ່ ວໄປຈະບ ູ່
ສາມາດຫາຄວາມແຕກຕູ່ າງກບັຄ າສບັທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ. ຄ າສບັສອງຄ າທີູ່ ແຕູ່ ລະຄ າໄດ ື້ແຍກ
ອອກຈາກກັນນັ ື້ນ ເປັນຄ າອະທິບາຍ ຫ ື ເປັນຄ າທົູ່ ວໄປທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກັບຜະລິດຕະພັນຫ ືການ
ບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ແລະມກັພົບວູ່ າເປັນຄ າອະທບິາຍເມືູ່ ອໄດ ື້ລວມເຂົ ື້າກນັແລ ື້ວ. ການປະສົມ
ປະສານຂອງສອງຫ ຫືລາຍກວູ່ າຄ າສບັ ຫ  ືຄ າອະທບິາຍ (ຫ ຄື າທົູ່ ວໄປ) ນັ ື້ນ ກ ູ່ ຍງັບ ູ່ ເໝາະສມົຖື້າຈະ
ນ າໄປໃຊ ື້ຮູ່ ວມກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ອະທບິາຍໄວ ື້.80 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ບນັດາຄ າປະສມົດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້, ເຫນັວູ່ າບ ູ່ ສາມາດນ າໄປ

ຈດົທະບຽນໄດ ື້:81 
 

• ຄ າວູ່ າ "GOODCHECK" ແມູ່ ນສ າລັບຜະລິດຕະພັນໃນຫມວດ 5 ຂອງການຈັດ
ຫມວດສນິຄ ື້າແບບນສິ ໌- ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2009-16064; 

 
• ຄ າວູ່ າ "HEAR MUSIC" ແມູ່ ນສ າລັບສິນຄ ື້າໃນຫມວດ 9 ຂອງການຈັດຫມວດ

ສນິຄ ື້າແບບນສິ ໌- ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2009-18861. 
ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ການປະສົມຄ າສັບຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖືກປະຕິເສດການຈດົທະບຽນ

ຍ ື້ອນເຫດຜນົທີູ່ ເປັນຄ າສບັລກັສະນະອະທບິາຍ: 82 
 

 

 
ສ າລບັການບ ລກິານຮ ື້ານອາຫານ 

    
80 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 2.2. 
81 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ. 
82 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. 



109  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 109 109 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
ຢ ູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ, ການປະສມົຄ າສບັຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ເຫນັວູ່ າແມູ່ ນມລີກັສະນະອະທບິາຍໄດ ື້:83 

 

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

 

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

 
ໃນປະເທດໄທ, ການປະສມົຄ າດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນເຫນັວູ່ າເປັນຄ າອະທບິາຍໄດ ື້ແລະກ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບ

ການຍອມຮບັໃນການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ: 
 

 
ແມູ່ ນສ າລບັກະແລມັ, ເຂົ ື້າໜມົ, ຂອງຫວານ 

 
 

 
ສ າລບັໂປຣຕນີ, ວຕິາມນິແລະສານຕ ື້ານອະນຸມ ນອດິສະລະເພືູ່ອໃຊ ື້ໃນການຜະລດິອາຫານເສມີ 

 

 
ສ າລບັໂລຊນັບ າລຸງຜວິໜື້າ, ໃຫື້ຄວາມຊຸູ່ ມຊືູ່ນເພືູ່ອບ າລຸງຜວິ ແລະອືູ່ນໆ. 

 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ ໃນກ ລະນີທີູ່ ໄດ ື້ມີການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ການ

ປະສມົປະສານຂອງຄ າສັບດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນເຫນັວູ່ າໃຊ ື້ອະທບິາຍໄດ ື້ແລະດັູ່ ງນັ ື້ນນີ ື້ ກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດຈດົ

    
83 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ. 
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ທະບຽນໄດ ື້:84 
 

• ຄ າວູ່ າ "TRUSTEDLINK" ສ າລບັຊອບແວຣ ໌ແມູ່ ນສ າລັບການຄ ື້າ e-commerce, 
ໃຫ ື້ຄ າປ ກສາດ ື້ານທຸລະກດິ, ການບ ລກິານສງັລວມແບບທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຊອບແວຣແ໌ລະການ
ບ ລິການດ ື້ານການສ ກສາ ສ າລັບເຕັກໂນໂລຢີ ແລະການບ ລິການດ ື້ານການຄ ື້າ  
e-commerce. (ຄ າຕດັສນິຂອງສານໃນວນັທ ີ26/10/2000, ເລກທ ີT-345/99) 

 
• ຄ າວູ່ າ  "CINE COMEDY" ແມູ່ ນສ າລັບການອອກອາກາດທາງວິທະ ຍຸແລະ

ໂທລະພາບ, ການຜະລດິຮ ບເງາົ, ການສະແດງແລະໃຫ ື້ເຊົູ່ າຮ ບເງາົ, ແລະການຈດັສັນ, 
ໂອນຍ ື້າຍ, ເຊົູ່ າ ແລະ ການນ າໃຊ ື້ສິດທອິືູ່ ນໆຂອງຮ ບເງາົ (ຄ າຕດັສິນຂອງສານ ວັນທີ 
31/01/2001, T-136/99); 

 
• ຄ າວູ່ າ ‘COMPANYLINE’ ແມູ່ ນສ າລບັການປະກນັໄພແລະການເງນິ (ຄ າຕດັສິນວັນ

ທ ີ19/09/2002, C-104/00 P); 
 

• ຄ າວູ່ າ ‘TELEAID’ ແມູ່ ນສ າລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນກິເພືູ່ ອການການໂອນສຽງ
ແລະການໂອນຂ ື້ມ ນ, ການບ ລກິານສ ື້ອມແປງລົດແລະຍານພາຫະນະ, ການເຮັດວຽກ
ຂອງເຄອືຂູ່ າຍການສືູ່ ສານ, ການບ ລກິານຈດັເກບັແລະກ ື້ໄພ, ແລະການບ ລກິານຄອມພວິ
ເຕເີພືູ່ອກ ານດົທີູ່ ຕັ ື້ງຂອງຍານພາຫະນະ (ຄ າຕດັສນິ ວນັທ ີ20/03/2002, T-355/00); 

 
• ຄ າວູ່ າ BIOMILD“ ແມູ່ ນສ າລບັນມົສົ ື້ມທີູ່ ນຸ ື້ມນວນແລະປອດສານພດິ (ຄ າຕດັສນິ ວນັ

ທ ີ12/02/2004, C-265/00); 
 

• ຄ າວູ່ າ "QUICKGRIPP" ແມູ່ ນສ າລັບເຄືູ່ ອງມຊືູ່ າງ, ທີູ່ ໃຊ ື້ໜີບ ແລະອະໄຫລູ່ ສູ່ ວນ
ຕູ່ າງໆ ສ າລບັເຄືູ່ ອງມແືລະເຄືູ່ອງໜບີ (ຄ າສັູ່ ງວນັທ ີ27/05/2004, T-61/03); 

 
• ຄ າວູ່ າ "TWIST AND POUR" ແມູ່ ນສ າລັບພາຊະນະປລັສຕກິທີູ່ ມບີອູ່ ນໃຫ ື້ຖື, ທີູ່

ຂາຍເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງ ຂອງອຸປະກອນທາສ ີສາມາດໃຊ ື້ບນັຈ,ຸ ຈດັເກບັ ແລະ ຖອກເທ (ຄ າ
ຕດັສນິທ ີ12/06/2007, T-190/05). 
 

    
        84 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ກູ່ າວເຖງິໃນ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 2.2. 
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• ຄ າວູ່ າ ‘CLEARWIFI’ ແມູ່ ນສ າລັບການບ ລິການທາງດ ື້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ , 
ໄດ ື້ແກູ່  ການເຂົ ື້າເຖງິເຄອືຂູ່ າຍຄອມພວິເຕແີລະການສືູ່ ສານຄວາມໄວສ ງ (ຄ າຕດັສນິ ວນັ
ທ ີ19/11/2009, T-399/08); 

 
• ຄ າວູ່ າ ‘STEAM GLIDE’ ແມູ່ ນສ າລບັເຕາົຮດີໄຟຟື້າ, ເຕາົຮດີໄຟຟື້າຮ ບຊງົແບນ, ເຕາົ

ຮດີໄຟຟື້າສ າລບັເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງ, ອະໄຫລູ່ ແລະອຸປະກອນເສມີຕູ່ າງໆ ສ າລບັຜະລດິຕະພັນຂ ື້າງ
ເທງິ (ຄ າຕດັສນິ ວນັທ ີ16/01/2013, T-544/11). 

 
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ການປະສມົປະສານຂອງຄ າອະທບິາຍດ ື້ວຍຄ າສບັຫ ອືງົປະກອບຂອງຄ າ

ສັບທີູ່ ເປັນເອກະລັກໂດດເດັູ່ ນ ເຊິູ່ ງສາມາດເຮັດໃຫ ື້ການປະສົມປະສານໂດຍລວມມີລັກສະນະ
ສະເພາະພ ສົມຄວນ. ການປະສົມປະສານຂອງຄ າອະທິບາຍໂດຍສົມທົບກັບເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງ
ບຸກຄນົດຽວກນັທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນມາກູ່ ອນໜື້າ ນີ ື້, ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວກ ູ່ ຈະຫລີກລ ື້ຽງການຊອກ
ຫາຄ າອະທບິາຍທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພນັຫ ບື ລກິານແບບດຽວກນັ. 
 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ການປະສົມປະສານຂອງຄ າສັບໜ ູ່ ງ ຫ  ືຫ າຍຄ າສັບເຂົ ື້າກບັອົງປະກອບທີູ່

ເປັນຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະນັ ື້ນ ກ ູ່ ສາມາດປະສມົປະສານກນັໄດ ື້ (ເຄືູ່ ອງໝາຍແບບປະສມົ) 
ແລະ ກ ູ່ ໄດ ື້ອອກມາເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສນັຍາລັກປະສົມດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ທີູ່ ມຄີ າສັບຫ ອືງົປະກອບທີູ່ ມຄີວາມໝາຍປະສົມ

ປະສານກບັການນ າສະເໜີແບບພາບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ ທີູ່ ມນັເປັນເອກະລັກສະເພາະໃນປະເທດມາເລ
ເຊຍ: 

 
 

 
 

 
ສ າລບັນ ື້າດືູ່ມແຮູ່ ທາດແລະນ ື້າດືູ່ມອດັລມົ, ເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ບ ູ່ ມທີາດເຫ ົ ື້າ, ເຄືູ່ອງດືູ່ມນ ື້າໝາກໄມ ື້ ນ ື້າຫວານເຂັ ື້ມຂຸ ື້ນຫ ໄືຊຣບັປ ໌ແລະ

ເຄືູ່ອງດືູ່ມອືູ່ນໆ 
04005494 -- CHEONG KIM CHUAN TRADING SDN. BHD. 
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ສ າລບັເບຍ ນ ື້າດືູ່ມແຮູ່ ທາດແລະນ ື້າດືູ່ມອດັລມັ, ເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ບ ູ່ມທີາດເຫ ົ ື້າ, ເຄືູ່ອງດືູ່ມນ ື້າໝາກໄມ ື້ ນ ື້າຫວານເຂັ ື້ມຂຸ ື້ນຫ ໄືຊຣບັປ ໌

ແລະເຄືູ່ອງດືູ່ມອືູ່ນໆ. 
07022647 – TH TONG FOOD INDUSTRIES SDN. BHD. 

[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 
ນອກຈາກນັ ື້ນ, ການປະສົມປະສານຂອງຄ າສັບທີູ່ ບ ູ່ ທ າມະດາຫ ແືບບແນວຄິດສ ື້າງສັນທີູ່ ພ 

ຈະເຮດັໃຫ ື້ມີຄວາມປະທບັໃຈພຽງພ ທີູ່ ຈະຖືກລົບອອກຈາກຄວາມໝາຍແບບທ າມະດາຂອງຄ າ
ພື ື້ນຖານຕູ່ າງໆທີູ່ ອາດຈະຖືກພຈິາລະນາເປັນທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ. ຖື້າຫາກການປະສມົປະສານຂອງສອງຫ ື
ຫ າຍຄ າສັບ ຫ  ືອງົປະກອບນັ ື້ນ ມຜີນົອອກມາເປັນທີູ່ ໜ ື້າເພິູ່ ງພ ໃຈແລ ື້ວ, ການປະສົມປະສານນີ ື້ກ ູ່

ອາດຈະມລີກັສະນະສະເພາະພຽງພ .85 
 

ຕວົຢູ່ າງ, ການປະສົມປະສານຂອງອົງປະກອບທີູ່ ໃຊ ື້ອະທິບາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ສາມາດຖືວູ່ າມີ
ເອກະລກັສະເພາະແລະໂດດເດັູ່ ນ:86 
 

• ຄ າວູ່ າ “ YOUTH CODE” ແມູ່ ນສ າລບັເຄືູ່ອງສ າອາງ; 
• ຄ າວູ່ າ "MR SUSHI" ແມູ່ ນສ າລບັອາຫານຍີູ່ ປຸູ່ ນ, ລວມທງັການເຮດັຊ ຊ,ິ ເຄືູ່ອງເທດ

ແລະສູ່ ວນປະກອບຂອງຊ ຊທິີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທງັຫມ ົ
 

2.3.6 ສນັຍາລກັອະທບິາຍທາງພ ມສາດ 
 

2.3.6.1 ການພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປ 
 

ສນັຍາລກັທາງພ ມສາດແມູ່ ນຊືູ່ , ຄ າສບັ, ສນັຍາລກັທີູ່ ບອກຮ ບຮູ່ າງ ຫ ສືນັຍາລກັແບບປະສມົ
ທີູ່ ບົູ່ ງບອກຫ ຖືູ່ າຍທອດຄວາມໝາຍທາງພ ມສາດ. ຄ າສບັທາງພ ມສາດປະກອບມ ີຊືູ່ ຂອງສະຖານທີູ່

ທາງພ ມສາດ ທີູ່ ບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ຊືູ່ ປະເທດຕູ່ າງໆ, ເຂດແຄວື້ນແລະການກ ານດົເຂດແດນການປົກຄອງເທົູ່ າ

    
85 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 2.2. 
86 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ນັ ື້ນ, ແຕູ່ ກ ູ່ ຍັງມີຊືູ່ ຂອງປະກົດການທາງພ ມສາດ ຫ  ືພ ມປີະເທດເຊັູ່ ນ: ແມູ່ ນ ື້າ, ພ , ທະເລຊາຍ, 
ປູ່ າໄມ ື້, ມະຫາສະໝຸດ, ທະເລສາບ ແລະອືູ່ ນໆ 87 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ປະກອບຫ ບືນັຈໄຸປດ ື້ວຍຄ າສັບທາງພ ມສາດຫ ອືງົປະກອບທີູ່ ບອກຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມີ
ຄວາມໝາຍທາງພ ມສາດທີູ່ ອາດຈະມລີັກສະນະສະເພາະພຽງພ ທີູ່ ຈະຖືກຮບັຮ ື້ແລະນ າໄປໃຊ ື້ເປັນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ເຄືູ່ ອງໝາຍ ທາງພ ມສາດອາດຈະມລີກັສະນະອະທບິາຍ
ໄດ ື້ ເມືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້ຄຽງຄ ູ່ ກບັຜະລິດຕະພັນຫ ກືານບ ລິການສະເພາະ. ໃນກ ລະນີນີ ື້ສັນຍາລັກນີ ື້ຈະ
ຖກືປະຕເິສດການຈດົທະບຽນ. 
 

ຕວົຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ "BOHEMIA" ຈະເປັນຄ າອະທບິາຍລາຍລະອຽດທາງພ ມສາດສ າລບັເບຍ
, ໂດຍທີູ່ ພຈິາລະນາວູ່ າ ຂງົເຂດ ໂບເຮເມຍ (ສາທາລະນະລດັເຊກັ) ແມູ່ ນຂງົເຂດທີູ່ ຜະລດິເບຍ. ໂບ
ເຮເມຍຍງັເປັນຂງົເຂດທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດສີ າລບັຜະລດິຕະພນັແກ ື້ວຄຣິສຕລັແບບດັ ື້ງເດມີ. ເພາະສະນັ ື້ນ, 
ການເຊືູ່ ອມໂຍງດ ື້ານພ ມສາດແມູ່ ນເປັນໄປໄດ ື້ສ າລບັຜະລດິຕະພນັ "ເບຍ" ແລະ "ແກ ື້ວຄຣິສຕລັ". 
ຢ ູ່ ບນົພື ື້ນຖານຂອງການເຊືູ່ ອມໂຍງດ ື້ານພ ມສາດດັູ່ ງກູ່ າວ, ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດໄປ
ແລື້ວໃນປະເທດມາເລເຊຍ:88 

BOHEMIA 
ແມູ່ ນສ າລບັຜະລດິຕະພນັເບຍ (NCL ຫມວດ 32) 

ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ92008724 – Cerveceria Cuauhtemoc S.A. de C.V. 
 

     
ແມູ່ ນສ າລບັເຄືູ່ອງໃຊ ື້ໃນຄວົເຮອືນແລະເຄືູ່ອງໃຊ ື້ໃນເຮອືນຄວົ, ເຄືູ່ອງເຄອືບເຄິູ່ ງແກ ື້ວ, ເຄືູ່ອງແກ ື້ວ, ເຄືູ່ອງປັ ື້ນດນິເຜາົ ແລະເຄືູ່ອງ

ເຄອືບປັ ື້ນດນິເຜາົ 
ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ07005436 — SOUTHERN POTTERY (M) SDN. BHD 

 
ການອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງສນັຍາລກັທາງພ ມສາດຄວນໄດ ື້ຮບັການປະເມນີໂດຍຄ ານ ງ

ເຖງິປັດໄຈສ າຄນັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 

    
87 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 6(1)(ຊ)ີ; ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ 37 ແລະ 38; ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 20.ຊ)ີ; 
ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 23.2 ແລະ 13; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 14(1)(ເອຟ); ເອມັເອມັ ທເີອ໊ມເອລັ ເອສັ. 13.ບ)ີ; ພີ
ເຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ.123.1(ເຈ), ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 102.ເຈ); ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 7(1)(ຊ)ີ; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 
7(2), ແຈ ື້ງການຂອງກະຊວງການຄ ື້າ ວນັທ ີ20 ກນັຍາ 2004, ເອສັ. 2; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ຊ)ີ ແລະ ດ)ີ. 
ນອກຈາກນັ ື້ນ ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 2.6. 
 
88 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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a. ຂອບເຂດທີູ່ ປະຊາຊນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນປະເທດໄດ ື້ຮ ື້ຈກັຫ ຮືບັຮ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວເປັນຄ າ

ສບັຫ ສືັນຍາລັກທາງດ ື້ານພ ມສາດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສິນຄ ື້າແລະການບ ລິການທີູ່ ໄດ ື້ນ າໄປ
ໃຊ ື້; 

 
b. ຂອບເຂດທີູ່ ພາກສູ່ ວນສາທາລະນະທີູ່ ເຊືູ່ ອມໂຍງເອາົ ສະຖານທີູ່ ທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົຫ ຖືືກກ ານດົ

ໂດຍເຄືູ່ ອງໝາຍ ທາງພ ມສາດກບັບນັດາສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ໃນຄ າຮ ື້ອງ. 
 

ຖື້າຫາກປະຊາຊົນບ ູ່ ຮ ື້ຈກັສັນຍາລັກທາງພ ມສັນຖານຫ  ື ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັ ແຕູ່ ບ ູ່ ຖືກຮັບຮ ື້ ຫ  ື
ບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ ສະຖານທີູ່ ແທ ື້ຈງິ ຫ  ືເປັນໄປໄດ ື້ຂອງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າຂອງຜະລິດຕະພັນຫ ື
ສນິຄ ື້າທີູ່ ຖກືລະບຸ, ສນັຍາລກັນັ ື້ນກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າເປັນຄ າອະທບິາຍທາງພ ມສາດໄດ ື້. 

 
ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນຕວົຢູ່ າງຂອງຊືູ່ ທາງພ ມສາດທີູ່ ສາມາດພິຈາລະນາອະທບິາຍລາຍລະອຽດຂອງ

ສນິຄ ື້າສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ:89 
 

ຄ າວູ່ າ "PARIS" ແມູ່ ນສ າລບັເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງແລະເຄືູ່ອງສ າອາງ;  
 
ຄ າວູ່ າ "NETHERLANDS" ແມູ່ ນສ າລບັເຫ ົ ື້າ; 
 
ຄ າວູ່ າ "ATLANTIC" ແມູ່ ນສ າລບັກຸ ື້ງແລະປາແຊນມອນ 

 
ຮ ບແບບຄ າສບັທີູ່ ເປັນຄ າຄຸນນາມຂອງຊືູ່ ທາງພ ມສາດຕ ື້ອງ ປະຕບິດັເຊັູ່ ນດຽວກບັຊືູ່ ທາງພ ມ

ສາດແລະໄດ ື້ຮັບການຍອມຮັບຫ ືປະຕເິສດຍ ື້ອນເຫດຜົນດຽວກນັກັບສັນຍາລັກທີູ່ ມີລັກສະນະ
ອະທບິາຍ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ "PARIS" ແລະ "PARISIAN" ຄວນຖເືປັນຄ າສບັທາງດ ື້ານພ ມ
ສາດ, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າ "parisian" ຈະບ ູ່ ແມູ່ ນຊືູ່ ທາງພ ມສາດຂອງສະຖານທີູ່ ໃດໜ ູ່ ງກ ູ່ ຈງິ ແຕູ່ ມນັຍງັ
ຖືກຖືວູ່ າເປັນ ຄ າອະທບິາຍທາງພ ມສາດ, ຍ ື້ອນວູ່ າມນັໝາຍເຖິງເມອືງປາຣີໃນປະເທດຝຣັູ່ ງເສດ
ໂດຍກງົ.  
 
 ຢ ູ່ ຫວຽດນາມ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດການຈດົທະບຽນສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ
ເພາະຄ າວູ່ າ “ຮູ່ າໂນ ື້ຍ” ແມູ່ ນຊືູ່ ເມອືງຫລວງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ: 90 

    
89 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປ. 
90 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 

ໃບຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ.ີ 4-2008-16905 

 
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ສນັຍາລກັຕ ູ່ ໄປນີ ື້ທີູ່ ມຄີ າວູ່ າ “ຮູ່ າໂນ ື້ຍ” ຮູ່ ວມຢ ູ່ ນ າ ໂດຍໄປສົມທບົກບັ

ອງົປະກອບທີູ່ ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນທີູ່ ເປັນຄ າວູ່ າ “TCIC” ແມູ່ ນໄດ ື້ຖືກຍອມຮັບ. 
ໃນສະພາບດັູ່ ງກູ່ າວນີ ື້, ອົງປະກອບທາງພ ມສາດ “ຮູ່ າໂນ ື້ຍ” ໄດ ື້ຖືກເຂົ ື້າໃຈເປັນສູ່ ວນປະກອບທີູ່

ເສມີຂ ື້ມ ນທາງພ ມສາດ: 
 

 
 

ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2011-01766 

 
 

2.3.6.2 ຊືູ່ ທີູ່ ຕັ ື້ງທາງພ ມສາດ ທີູ່ ມລີກັສະນະ ຈນິຕະນາການ, ຕາມໃຈ ແລະ ແນະນ າ 
 

ຊືູ່ ທາງພ ມສາດທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ອ ື້າງຫ ຊືີ ື້ບອກຂອງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາຫ ທືີູ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ື້ທາງການຄ ື້າຂອງ
ຜະລິດຕະພັນຫ ືສິນຄ ື້າສະເພາະໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ມັນໄດ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ ແລະບ ູ່ ສາມາດຖືວູ່ າເປັນການ
ອະທບິາຍເຖິງລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລິການໃດໜ ູ່ ງໄດ ື້ໂດຍເຫດຜນົຂອງທີູ່ ມາທາງ
ພ ມສາດ ຈະບ ູ່ ຖວືູ່ າມນັເປັນ 'ການອະທບິາຍທາງພ ມສາດ' ແລະບ ູ່ ຄວນກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີມກີານຄດັຄ ື້ານ. 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັຊືູ່ ທີູ່ ເປັນພຽງແຕູ່ ແນະນ າຫ ເືວົ ື້າເຖິງສະຖານທີູ່ ຫ ສືະຖານທີູ່ ຕົ ື້ນກ າເນດີໃດໜ ູ່ ງເທົູ່ າ
ນັ ື້ນ. 
 

ຕົວຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ, ຊືູ່ ທາງພ ມສາດ ຄ າວູ່ າ "MONT BLANC", "ANNAPURNA" ຫ ື 
"EVEREST" (ຊືູ່ ຂອງພ ທີູ່ ສ ງທີູ່ ສຸດ), "SERENGETI" (ຊືູ່ ທະເລຊາຍ) ແລະ "NIAGARA" 
(ຊືູ່ ນ ື້າຕກົຕາດ) ແມູ່ ນເປັນຊືູ່ ທີູ່ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ ແລະອາດຈະໄດ ື້ຮັບການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງ
ໝາຍການຄ ື້າສ າລັບເຄືູ່ ອງມຂືຽນ, ອຸປະກອນສ າລບັເຮັດໃຫ ື້ມແີສງສະຫວູ່ າງ ແລະຄວາມຮື້ອນ, 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ແວູ່ ນຕາແລະເລນ, ແລະອຸປະກອນທີູ່ ໃຊ ື້ສ າລບັອະນາໄມ ແລະ ອຸປະກອນເສມີຕູ່ າງໆ ຕາມລ າດບັ. 
 

ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້ ກ ູ່ ແມູ່ ນຕົວຢູ່ າງທີູ່ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງເພີູ່ ມເຕີມຂອງບັນດາຊືູ່ ທາງພ ມສິາດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກັບ
ຜະລດິຕະພນັສະເພາະ: 
 

ຄ າວູ່ າ "TICINO" ແມູ່ ນສ າລບັອຸປະກອນໄຟຟື້າແລະອະໄຫລູ່ ຕູ່ າງໆ; 
 
ຄ າວູ່ າ "DUNLOP" ແມູ່ ນສ າລບັແບດັເຕຣີີ, ແວູ່ ນຕາ, ແລະເລນສ;໌ 
 
ຄ າວູ່ າ "TUCSON" 91, "TORINO" ແລະ "PLYMOUTH" ແມູ່ ນສ າລບັລດົ. 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ຄ າວູ່ າ "ALASKA" ແມູ່ ນສ າລບັນມົແລະຜະລດິຕະພນັນມົອືູ່ ນໆ ແລະ ຄ າ

ວູ່ າ "MANHATTAN" ແມູ່ ນສ າລບັເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງແລະເກບີທີູ່ ສາມາດຍອມຮບັໃຫ ື້ຈດົທະບຽນໄດ ື້.92 
 

ຊືູ່ ເຫ ົູ່ ານີ ື້ບ ູ່ ໄດ ື້ອະທບິາຍກູ່ ຽວກບັສະຖານທີູ່ ທີູ່ ເປັນບູ່ ອນຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ, 
ເພາະວູ່ າການເຊືູ່ ອມໂຍງລະຫວູ່ າງສິນຄ ື້າແລະຊືູ່ ທາງພ ມສາດຂອງມັນແມູ່ ນມີລັກສະນະແບບ
ຕາມໃຈ, ແບບຈນິຕະນາການ, ຫ  ືພຽງແຕູ່ ເປັນແບບສະເໜີແນະນ າ. ຍ ື້ອນວູ່ າການເຊືູ່ ອມໂຍງ
ລະຫວູ່ າງຜະລິດຕະພນັຫ ກືານບ ລິການເຫ ົູ່ ານັ ື້ນກບັສະຖານທີູ່ ທາງພ ມສາດບ ູ່ ໜ ື້າຈະເປັນໄປໄດ ື້, ຊືູ່

ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນກ ູ່ ສາມາດຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. 
 

ຊືູ່ ທາງພ ມສາດຂອງເມອືງ, ເຂດ, ແຂວງຫ ສືະຖານທີູ່ ອືູ່ ນໆທີູ່ ບ ູ່ ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັຂອງຜ ື້ບ ລິໂພກ
ແລະຊຸມຊນົທຸລະກດິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນປະເທດ, ຫ ບື ູ່ ຮ ື້ວູ່ າ ມນັເປັນຫ ອືາດຈະເປັນສະຖານທີູ່ ຕົ ື້ນແຫ ູ່ ງ
ທີູ່ ມາ ຫ  ືຜະລດິສນິຄ ື້າ (ຫ ບື ລກິານ) ທີູ່ ຈະນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້ ບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັນຄ າອະທບິາຍທາງ
ພ ມສາດແລະອາດຈະຖືກຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ. ສິູ່ ງນີ ື້ສາມາດກວດກາເບິູ່ ງໄດ ື້ໂດຍການ
ກ ານດົວູ່ າ ຊືູ່ ທາງພ ມສາດເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັຫ ເືປັນສິູ່ ງທ າມະດາໃນພາກປະຕບິັດໃນວົງການການຄ ື້າຫ ື
ທຸລະກດິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຊືູ່  'CANTA', ເຊິູ່ ງ ທີູ່ ກ ານດົເປັນຊືູ່ ຊອງແຂວງນ ື້ອຍໆແຂວງໜ ູ່ ງໃນປະເທດ

ເປຣ , ບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັນຄ າ ອະທບິາຍທາງພ ມສາດ (ຕວົຢູ່ າງ: ກ ານດົແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາຫ ແືຫ ູ່ ງອ ື້າງອີງທາງ
ພ ມສາດ) ຖື້າໄດ ື້ຖືກນ າໃຊ ື້ມາເປັນຍີູ່ ຫ ື້ທາງວິທະຍາສາດ, ທາງທະເລ, ການ ສ າຫ ວດ, ການ

    
91 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 
92 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 



117  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 117 117 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ຖູ່ າຍຮ ບ, ຮ ບເງາົ, ເຄືູ່ ອງມວືັດແທກ ແສງ ນ ື້າຫນັກແລະວັດແທກຄວາມຍາວ. ໃນສູ່ ວນຂອງ
ຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານີ ື້ມຊີືູ່ ວູ່ າ "CANTA" ອາດຈະເປັນທີູ່ ຮບັຮ ື້ໂດຍຜ ື້ຄນົໃນທີູ່ ສາທາລະນະວູ່ າ ເປັນ
ຊືູ່ ທີູ່ ຈນິຕະນາການຂ ື້ນມາ ໂດຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດທີູ່ ແທ ື້ຈງິ ຫ  ືທີູ່ ອາດຈະ
ເປັນໄປໄດ ື້ຂອງບນັດາສນິຄ ື້າເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. 

 
2.3.6.3 ສະມາຄມົທາງພ ມສາດໃນອະນາຄດົ 

 
ອາດຈະມີການຄັດຄ ື້ານໂດຍອີງໃສູ່ ເຫດຜົນຂອງສັນຍາລັກທີູ່ ມີລັກສະນະອະທິບາຍ ຖື້າ

ຫາກສັນຍາລັກທາງພ ມສາດທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ໃນເວລາປະຈຸບັນໃນປະເທດນັ ື້ນ ສາມາດຖືວູ່ າ 
ອາດຖືກນ າໄປໃຊ ື້ ຫ  ືໄດ ື້ຖືກຮັບຮ ື້ເປັນທີູ່ ີຮ ື້ຈກັໃນປະເທດນັ ື້ນໃນຕ ູ່ ໜ ື້າ ຖື້າສາຍພົວພັນການຄ ື້າ
ພດັທະນາດຂີ ື້ນ. ສະມາຄມົທີູ່ ສາມາດຄາດເດາົໄດ ື້ຂອງຜະລດິຕະພນັສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ທີູ່ ມແີຫ ູ່ ງທາງ
ພ ມສາດສະເພາະນີ ື້ສາມາດຖືກປະເມນີໂດຍການອ ື້າງອງີເຖິງຄວາມຮັບຮ ື້ໂດຍສະມາຊິກຂອງຊຸມ
ຊນົທຸລະກດິການຄ ື້າທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ວງົການການຄ ື້າທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ແລະທງັໂດຍຈຸດປະສົງແລະຂ ື້ມ ນທີູ່ ມີ, 
ເຊັູ່ ນ: ໃນອນິເຕເີນດັ ຂ ື້ມ ນດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນມຢີ ູ່ ໃນປະຈບຸນັແລະສາມາດ ກ ານດົໃນເວລານ າໃຊ ື້ແລະ
ດັູ່ ງນັ ື້ນ ມນັຈິູ່ ງບ ູ່ ສາມາດຖວືູ່ າ ເປັນພຽງແຕູ່ ທດິສະດຫີ ກືານຄາດເດາົເທົູ່ ານັ ື້ນ. 
 

ການຄັດຄ ື້ານຂ ື້ມ ນເຫ ົູ່ ານີ ື້ອາດຈະເກດີຂື ື້ນໄດ ື້ ຈາກການຄັດຄ ື້ານຈາກພາກສູ່ ວນບຸກຄົນທີ
ສາມພາຍນອກທີູ່ ໃຫ ື້ຄວາມສນົໃຈຫ ຈືາກອງົການຂອງລດັຖະບານໃນຕູ່ າງປະເທດ. ມນັບ ູ່ ຈ າເປັນທີູ່

ຈະຕ ື້ອງໃຫ ື້ມກີານຄດັຄ ື້ານຕາມໜື້າທີູ່ ໃນກ ລະນທີີູ່ ຜ ື້ກວດສອບບ ູ່ ສາມາດເຂົ ື້າເຖງິຂ ື້ມ ນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ກູ່ ຽວກບັຊືູ່ ທາງພ ມສາດໄດ ື້. 
 

ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ໃນທາງທດິສະດີຫ ກືານເກງັກ າໄລ ທີູ່ ສນິຄ ື້າຫ ືການ
ບ ລິການບາງຢູ່ າງອາດຈະເກີດຂື ື້ນຫ ືດ າເນີນການຈາກສະຖານທີູ່ ທາງພ ມສາດທີູ່ ບ ູ່ ແນູ່ ນອນໃນ
ອະນາຄດົນັ ື້ນ ບ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ເປັນເຫດຜົນສ າລັບການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຊືູ່ ທາງ
ພ ມສາດດ ື້ວຍເຫດຜນົຂອງການອະທບິາຍທາງພ ມສາດ.  

 
ຕົວຢູ່ າງເຊັູ່ ນຖື້າປະເທດເອທິໂອເປຍເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈ ັກໃນວົງການການຄ ື້າກາເຟ ເນືູ່ ອງຈາກ

ເປັນແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາຂອງເມດັກາເຟແລະຜະລດິຕະພນັທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທີູ່ ມຄຸີນນະພາບ, ຊືູ່ ຂອງພາກພື ື້ນຫ ທືີູ່

ຕັ ື້ງໃນປະເທດເອທິໂອເປຍກ ູ່ ສາມາດນ າມາຕັ ື້ງສົມມຸດຕິຖານຂ ື້ນໄດ ື້ຢູ່ າງສົມເຫດສົມຜົນວູ່ າ  
 
ເປັນແຫ ູ່ ງຕົ ື້ນກ າເນີດທີູ່ ມາຂອງຜະລິດຕະພັນເຫ ົູ່ ານັ ື້ນໄດ ື້ ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າຖື້າຫາກຊືູ່ ສະເພາະຂອງ
ສະຖານທີູ່ ດັູ່ ງກູ່ າວ ຫາກຍງັບ ູ່ ທັນເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັສ າລັບພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນປະເທດ ທີູ່ ຂ ຈດົ
ທະບຽນຊືູ່ ນັ ື້ນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າກ ູ່ ຕາມແຕູ່ . 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ວທິກີານນີ ື້ກູ່ ຽວກບັສນັຍາລກັທາງພ ມສາດທີູ່ ສາມາດຊູ່ ວຍປື້ອງກນັການຈດົທະບຽນສັນຍາ

ລັກທີູ່ ບ ູ່ ສຸດຈະລິດທີູ່ ມັນມີຄວາມໝາຍສ າຄັນທາງພ ມສາດ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ ງແມູ່ ນບັນດາ
ຕູ່ າງປະເທດ.  

 
2.3.6.4 ສນັຍາລກັທາງພ ມສາດທີູ່ ເປັນຮ ບຮູ່ າງ 

 
ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ ແລະ ທີູ່ ເປັນຮ ບແບບປະສມົທີູ່ ບນັຈຫຸ ມືກີານສະແດງເຖິງໂຄງ

ສ ື້າງອາຄານທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ໂຄງສ ື້າງ, ສະຖານທີູ່ ຕັ ື້ງສ າຄນັທາງພ ມສນັຖານແລະຮ ບພາບອືູ່ ນໆທີູ່ ເປັນທີູ່

ຮ ື້ຈກັ ອາດຈະເປັນຕົວຊີ ື້ບອກຂອງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດຖື້າຫາກມີການອ ື້າງອີງທີູ່ ຈະແຈ ື້ງເຖິງ 
ແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດໂດຍສະເພາະ ບນັດາສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວ ຄວນໄດ ື້ຮບັການປະຕບິດັຄືກນັກບັ
ຊືູ່ ແລະຄວາມຂ ື້ກ ານດົທາງພ ມສາດ ໂດຍໃຫ ື້ຄ ານ ງເຖງິສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

ໃນການຕດັສນິໃຈທີູ່ ຈະບອກວູ່ າ ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງແລະທີູ່ ເປັນຮ ບແບບປະສົມ
ນັ ື້ນ ຈະເປັນການອະທບິາຍໃຫ ື້ຄວາມໝາຍຫ ຈືະເປັນການຫ ອກລວງທາງພ ມສາດນັ ື້ນ, ນກັກວດ
ສອບກ ູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ໃນຄ າຮ ື້ອງ ແລະໃຫ ື້ພຈິາລະນາຄວາມ
ຮບັຮ ື້ແລະຄວາມຮ ື້ຂອງພວກເຂາົ ທາງດ ື້ານເຄືູ່ ອງໝາຍພ ມສາດນັ ື້ນໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

ຮ ບພາບບາງຮ ບອ ື້າງອີງໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງເຖິງປະເທດ, ເຂດ, ເມອືງ, ຫ ສືະຖານທີູ່  ອືູ່ ນໆ ທີູ່

ສະເພາະເຈາະຈງົ ທີູ່ ອາດຈະເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັຂອງພາກສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຜ ື້ບ ລິໂພກໃນປະເທດໃດໜ ູ່ ງ. 
ຕວົຢູ່ າງ, ສັນຍາລັກທີູ່ ມີເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ຈະສ ື້າງຂ ື້ສັນນິຖານການໄວ ື້ໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນວູ່ າ 
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານໄດ ື້ດ າເນນີງານຫ ມືກີານພວົພນັກບັແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດທີູ່ ມສີູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ກບັຮ ບພາບ ອນັໄດ ື້ແກູ່ ປະເທດຝຣັູ່ ງ, ສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະຍີູ່ ປຸູ່ ນ, ຕາມລ າດບັ: 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
 

[ຕວົຢູ່ າງຕາມລ າດບັຈາກ, 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/] 
 

ການນ າໃຊ ື້ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນບ ູ່ ໄດ ື້ຖກືອະນຸຍາດໃຫ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ໃນ
ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານໃດໆໃນປະເທດຫວຽດນາມ ກ ູ່ ຍ ື້ອນວູ່ າມນັເປັນສນັຍາລກັຂອງເຈດີ
ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໃນຮູ່ າໂນ ື້ຍ, ເຊິູ່ ງຜ ື້ບ ລໂິພກຈະເບິູ່ ງວູ່ າ ມນັມທີູ່ າອູ່ ຽງທີູ່ ຈະບົູ່ ງບອກເຖງິແຫ ູ່ ງກ າເນດີທາງ
ພ ມສາດ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ເລກທ ີສະໝກັ 4-2010-17717 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 
ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນຕວົຢູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແບບປະສມົທີູ່ ມອີງົປະກອທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ ທີູ່ ອາດ

ຈະໄດ ື້ຮບັການຍອມຮບັວູ່ າ ເປັນການອ ື້າງອງີໂດຍກງົໄປທີູ່ ສະຖານທີູ່ ທີູ່ ຕັ ື້ງທາງພ ມສາດ: 
 

http://www.clker.com/clipart-la-tour-eiffel-eiffel-
http://lossuperinfantes.blogspot.com/2014/02/tipos-de-recursos-
https://matadornetwork.com/read/epic-views-mount-fuji/


ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

120 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ] 
  

ໃນປະເທດໄທ, ການຈດົທະບຽນຂອງບນັດາສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ຖກືປະຕເິສດໂດຍທາງ
ການ93 

 

 
ໂຄງຮູ່ າງ, ຮ ບຊງົ, ຫ  ືແຜນທີູ່ ຂອງປະເທດໜ ູ່ ງ, ເມືູ່ ອສາມາດຮັບຮ ື້ໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງແລ ື້ວ, ກ ູ່

ຄວນຖວືູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ອະທບິາຍຄວາມໝາຍທາງພ ມສາດໄດ ື້. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ແຜນທີູ່ ປະເທດ
ໄທທີູ່ ເປັນພ ື້ນສທຸີງຊາດລຸູ່ ມນີ ື້ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍທາງພ ມສາດທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ: 

 

    
93 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 
 



121  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 121 121 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ໃນການເຊືູ່ ອມໂຍງກບັສັນຍາລັກທາງພ ມສາດທີູ່ ລັກສະນະອະທບິາຍນັ ື້ນ, ກະລຸນາເບິູ່ ງຂ ື້ 
2.3.6.1 ຂື້າງເທງິ. ສ າລບັສັນຍາລັກທາງພ ມສາດທີູ່ ມີຄວາມໝາຍຫ ອກລວງຫ ເືຮັດໃຫ ື້ເກີດການ
ເຂົ ື້າໃຈຜດິ, ເບິູ່ ງຂ ື້ 3.2 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້. 

 
2.3.6.5 ສນັຍາລກັທາງພ ມສາດທີູ່ ບົູ່ ງບອກເຖງິແຫ ູ່ ງກ າເນດີຫ ກືານເຊືູ່ ອມໂຍງທາງພ ມສາດ

ທີູ່ ແທ ື້ຈງິ 
 

ສນັຍາລກັທາງພ ມສາດບາງຢູ່ າງໄດ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັເຖງິຄວາມເປັນມາ ຫ  ືການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັ
ທາງພ ມສາດທີູ່ ແທ ື້ຈງິ. ນີ ື້ອາດແມູ່ ນຍ ື້ອນເຫດຜົນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັທີູ່ ຕັ ື້ງອັນດັ ື້ງເດີມຂອງການສ ື້າງ
ແຫ ູ່ ງຜ ື້ຜະລດິຫ ຂືອງສະຖານທີູ່ ຂອງກດິຈະກ າ ການຄ ື້າໃນປະຈບຸນັ. ຖື້າຫາກວູ່ າ ສນັຍາລກັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ
ໄດ ື້ຮບັຄວາມໝາຍ ທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນຫ ມືີຄວາມໝາຍທີສອງ ໂດຍຜູ່ ານການນ າໃຊ ື້, ພວກມນັອາດຈະ
ຖກືໃຫ ື້ຮບັຮ ື້ວູ່ າ ມນັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນໄດ ື້. 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ກດົໝາຍໄດ ື້ກ ານດົໃນສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍຫ ໃືສູ່ ຊືູ່

ປະເທດນັ ື້ນ, ນກັກວດສອບອາດຈະໄດ ື້ຮ ື້ອງຂ ໃຫ ື້ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ຍືູ່ ນສະແດງຫ ກັຖານທີູ່ ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັ
ວູ່ າ ເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ທີູ່ ມີອ ານາດຂອງປະເທດນັ ື້ນໆໄດ ື້ອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວໄປ
ແລ ື້ວ. 
 

ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ມນັແມູ່ ນຕົວຢູ່ າງຂອງສັນຍາລັກທີູ່ ມີຄ າສັບທາງພ ມສາດ ແຕູ່ ກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ເກີດມີ
ການຄັດຄ ື້ານຄືກັນ ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າສັນຍາລັກເຫ ົູ່ ານີ ື້ ມີລັກສະນະສະເພາະແລະອາດຈະໄດ ື້ຮັບ
ອະນຸຍາດສ າລບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້: 

 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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• ຄ າ ວູ່ າ  "SINGAPORE AIRLINES", "BANGKOK AIRWAYS" ແ ລ ະ 
"SWISS" ແມູ່ ນສ າລບັການບ ລກິານການຂນົສົູ່ ງທາງອາກາດ; 

• ຄ າວູ່ າ ‘MINNESOTA RUBBER’ ແມູ່ ນສ າລັບຜະລິດຕະພັນແມູ່ ພິມທີູ່ ເຮັດຈາກ
ຢາງຫ ພືາດສະຕກິ ແມູ່ ນສ າລບັໃຊ ື້ໃນອຸດສາຫະກ າ; 

• ຄ າວູ່ າ "MYANMAR" ແລະ "MANILA" ແມູ່ ນສ າລບັຜະລດິຕະພນັເບຍ; ‘ 
• ຄ າວູ່ າ 'YOKOHAMA' ແມູ່ ນສ າລບັຢາງແລະຜະລດິຕະພນັຢາງທີູ່ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ;  
• ຄ າວູ່ າ"OERLIKON" ແມູ່ ນສ າລບັເຄືູ່ ອງມດື ື້ວຍມແືລະເຄືູ່ອງເຊືູ່ອມໄຟຟື້າ; ‘ 
• 'ZURICH' ແມູ່ ນສ າລບັການປະກນັໄພແລະການບ ລກິານດ ື້ານການເງນິ; ‘ 
• 'VAUXHALL' ແມູ່ ນສ າລບັພາຫະນະເຄືູ່ອງຈກັ. 

 
ໃນກ ລະນທີີູ່ ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ນັ ື້ນ ບ ູ່ ມສີູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັທີູ່ ຕັ ື້ງພ ມສາດທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ໃນ

ການຈດົທະບຽນນັ ື້ນ, ນກັກວດສອບອາດຈະຄັດຄ ື້ານ, ຖື້າຫາກວູ່ າສນັຍາລກັນີ ື້ມຄີວາມໝາຍທາງ
ພ ມສາດ ຫ  ືມຄີວາມໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງ ຫ  ືບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງທາງດ ື້ານພ ມສາດ, ແລະ ໃຫ ື້ຮ ື້ອງຂ ຫ ກັຖານ
ສະແດງລກັສະນະສະເພາະ ເພືູ່ ອທີູ່ ທູ່ ານໄດ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ເພືູ່ ອເອາົຊະນະການຄດັຄ ື້ານນັ ື້ນ. 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍຫ ບືນັຈແຸຜນທີູ່ ຫ ໂືຄງສ ື້າງຮ ບແຜນທີູ່ ຂອງປະເທດໃດໜ ູ່ ງ ຈະ
ຊີ ື້ບອກເຖິງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດທີູ່ ແທ ື້ຈງິຂອງພວກເຂົາ. ສ າລັບເລືູ່ ອງນີ ື້, ກະລຸນາເບິູ່ ງ ຂ ື້ 
2.3.6.4 ຂື້າງເທງິ. 
 

ກູ່ ຽວກບັສນັຍາລກັທີູ່ ໃຫ ື້ຄ າອະທບິາຍທາງພ ມສາດທີູ່ ຫ ອກລວງ ຫ ສືນັຍາລກັທີູ່ ບ ູ່ ຖືກຕ ື້ອງ, 
ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຂ ື້ 3.2 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້. 

 

2.3.7 ສ ານວນສະແດງການຍ ື້ອງຍ ແລະສນັຍາລກັອືູ່ ນໆ 
 

ສ ານວນທີູ່ ໃຊ ື້ສະແດງການຍ ື້ອງຍ  ທີູ່ ສະແດງເຖງິລກັສະນະຄວາມຕື້ອງການຫ ທືີູ່ ດກີວູ່ າຂອງ
ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ພວກເຂາົໄດ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ ຫ  ືອ ື້າງອງີເຖງິສນິຄ ື້າຫ ກືານ
ບ ລກິານໂດຍກງົທີູ່ ມລີກັສະນະຕາມເງ ືູ່ອນໄຂຫ ໄືດ ື້ອະທບິາຍໄວ ື້ໃນເງ ືູ່ອນໄຂຂ ື້ກ ານດົ. 
 
 ສ ານວນທີູ່ ໃຊ ື້ສະແດງການຍ ື້ອງຍ ຕ ື້ອງໃຫ ື້ຖວືູ່ າ ແມູ່ ນສ ານວນທີູ່ ໃຊ ື້ການອະທບິາຍ ບ ູ່ ວູ່ າມນັ
ແມູ່ ນຄວາມຈງິ, ການພສິ ດຄວາມຖືກຕ ື້ອງ, ການຄາດເດາົ, ການເວົ ື້າເກນີຈງິ, ຄວາມບ ູ່ ໜ ື້າເຊືູ່ ອ, ຫ ື
ບ ູ່ ຈງິທງັໝົດນັ ື້ນເອງ. ໃນຖານະທີູ່ ເປັນສັິນຍາລັກທີູ່ ໃຊ ື້ອະທບິາຍນັ ື້ນ, ການຈດົທະບຽນຂອງມນັ
ຄວນຖກືປະຕເິສດການທີູ່ ຈະມາຈດົທະບຽນເພືູ່ ອມາເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງຂອງສ ານວນທີູ່ ສະແດງອອກເຖງິການຍ ື້ອງຍ ທີູ່ ທີູ່ ໃຊ ື້ການອະທບິາຍ ເຊິູ່ ງກ ູ່ ຄວນ
ຖືກຄັດຄ ື້ານນັ ື້ນ ແມູ່ ນ ຄ າວູ່ າ "SUPER", "SUPREME", "BEST", "EXTRA FINE", 
"FIRST", "PRIME", "MODERN", "ULTIMATE", "PREMIUM". 

 
ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດທີູ່ ຈະໃຫ ື້ຈດົທະບຽນຢ ູ່ ປະເທດໄທ: 

ຄ ານີ ື້ແມູ່ ນສ າລບັເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງ 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 

 
 

ຄ າສບັຕູ່ າງໆທີູ່ ສືູ່ ເຖງິຄວາມໝາຍທົູ່ ວໄປໃນທາງບວກ ແຕູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ “ອະທບິາຍ” ກູ່ າວເຖິງໂດຍ
ກງົ ກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານນັ ື້ນ ກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າ ມນັເປັນຄ າອະທບິາຍສ າລບັຈດຸປະສງົເຫ ົູ່ າ
ນີ ື້. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຄ າສບັຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນ "HEAVENLY", "KUDOS" ຫ  ື"GLORY" ບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າ
ເປັນສ ານວນສ າລບັຍ ື້ອງຍ ຫ ອືະທບິາຍຖູ່ າຍທອດຄວາມໝາຍສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານໃດໆ. 
 

ຄ າທີູ່ ກູ່ ຽວກບັປະໂຫຍກທີູ່ ມກີຽດແລະຄ າຂວນັ, ກະລຸນາເບິູ່ ງປະໂຫຍກ 2.3.8 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້. 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງອາດຈະຖືວູ່ າເປັນການຍ ື້ອງຍ ແລະອະທບິາຍຄວາມໝາຍ. 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ເຫນັວູ່ າມນັກ ູ່ ເປັນທີູ່ ເຂົ ື້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ
ທົູ່ ວໄປເພືູ່ ອສືູ່ ຄວາມໝາຍວູ່ າ "ດ,ີ" "ເໝາະສມົທີູ່ ສຸດ," "ອນັດບັໜ ູ່ ງ": 
 

 
 

ສ າລບັໃຊ ື້ກບັ "ເຈ ື້ຍ" - ເລກທ ີສະໝກັ 4-004-01831 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງຫວຽດນາມ] 

 
 
 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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2.3.8 ວະລໂີຄສະນາ ແລະ ຄ າຂວນັ ທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ 
 

ວະລໂີຄສະນາຫ ຄື າຂວັນນັ ື້ນຄວນຖືກປະຕເິສດວູ່ າຈາກການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ການຄ ື້າ ຖື້າຫາກມັນສືູ່ ຄວາມໝາຍແບບການອະທິບາຍ. ນີ ື້ແມູ່ ນກ ລະນີ ທີູ່ ເມືູ່ ອປະໂຫຍກນີ ື້

ສະແດງຂ ື້ມ ນໂດຍທີູ່ ກູ່ ຽວກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ ໃນການອ ື້າງ
ອງີເຖິງລກັສະນະ, ຊະນດິ, ຄຸນນະພາບ, ຈດຸປະສງົ, ປະໂຫຍດ, ມ ນຄູ່ າການຄ ື້າ, ຄູ່ າໃຊ ື້ຈູ່ າຍ ຫ  ື
ຄຸນລັກສະນະອືູ່ ນໆຂອງສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການ ຫ ື ການສະໜອງຈດັຫາຂອງພວກມັນໃຫ ື້ແກູ່  
ສາທາລະນະ.94 

 
ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ປະໂຫຍກຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖືກປະຕິເສດທີູ່ ຈະຈົດທະບຽນຢ ູ່ ປະເທດໄທດື້ວຍ

ເຫດຜນົສ າລບັການຄ າອະທບິາຍ: 95 
 
 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັການໂຄສະນາ, ການບ ລຫິານທຸລະກດິ, ການຄຸ ື້ມຄອງການຕະຫລາດ, ການໃຫື້ຄ າປ ກສາດ ື້ານການຕະຫລາດ, ການ
ສົູ່ ງເສມີການຕະຫລາດ, ການຕະຫລາດແບບດຈິຕິອນ. 

 
ເຫດຜົນອັນດຽວກນັສ າລັບການປະຕເິສດ ແມູ່ ນຈະນ າໄປໃຊ ື້ ຖື້າວະລີ ຫ  ືຄ າຂວັນນັ ື້ນ 

ແມູ່ ນການ ຍ ື້ອງຍ  ຫ  ືຖ ື້າບ ູ່ ດັູ່ ງນັ ື້ນ ມນັແມູ່ ນການອະທບິາຍເຖງິຂ ື້ດ ີຫ  ືຄຸນລກັສະນະອືູ່ ນໆຂອງຄຸນ
ນະພາບຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ແທ ື້ຈງິ. 
 
ຕວົຢູ່ າງຂອງຄ າຂວນັທີູ່ ໃຫ ື້ການອະທບິາຍ ຫ  ືຍ ື້ອງຍ  ອນັລວມມ:ີ96 
 

"ລະລາຍໃນປາກຂອງທູ່ ານບ ູ່ ລະລາຍໃນມ"ື (ໃຊ ື້ສ າລບັຜະລດິຕະພນັຊອັກໂກແລດັ),  
 
"ຄວາມປອດໄພແມູ່ ນສິູ່ ງທ າອດິ" (ໃຊ ື້ສ າລບັພາຫະນະແລະຊິ ື້ນສູ່ ວນອະໄຫລູ່ ຕູ່ າງໆ) 
 

    
94 ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 2.5. 
95 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 
96 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງຫວຽດນາມ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

"ຄັ ື້ງທ າອດິຂອງຊັ ື້ນຮຽນ" 
 
"ເບໜີ ູ່ ງ - ປະຈບຸນັແລະຕະຫ ອດໄປ" 
 
"ຊື ື້ເບທີໜີ ູ່ ງໃນຕະຫ າດ" 
 
"ກາເຟ / ຊອັກໂກແລດ / ຜະລດິຕະພນັໝາກໄມ ື້ ... ທີູ່ ດທີີູ່ ສຸດ!" (ໃຊ ື້ າລບັກາເຟ, ຊອັກໂກ
ແລດັ ຫ  ືໝາກໄມ ື້) 
 
"ສິູ່ ງທີູ່ ດທີີູ່ ສຸດເທົູ່ ານັ ື້ນສ າລບັທູ່ ານເທົູ່ ານັ ື້ນ!" 
 
"ເຮາົແຕູ່ ງແຟຊັູ່ ນບ ູ່ ຄໃືຜ" (ໃຊ ື້ສ າລບັເສື ື້ອຜ ື້າ, ແວູ່ ນຕາ, ອຸປະກອນເສມີ) 

 
“ໂລກຂອງທູ່ ານ. ເປັນສູ່ ວນຕົວຫ າຍຂ ື້ນ" (ໃຊ ື້ສ າລັບຊອບແວຣ໌ໂປແກ ມຄອມພິວເຕີຣ໌ 

ແລະການໃຊ ື້ໂປແກ ມຄອມພວິເຕຣີທ໌ີູ່ ບ ູ່ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ ື້ຊົູ່ ວຄາວ). 
ຄ າຂວນັຫ ປືະໂຫຍກທີູ່ ໃຊ ື້ອະທບິາຍຫ ໃືຊ ື້ໃນການຍ ື້ອງຍ  ອາດຈະຖກືສະແດງອອກໄດ ື້ຢູ່ າງ

ໂດດເດັູ່ ນໂດຍການລວມເອາົໜ ູ່ ງ ຫ  ືຫລາຍຄ າທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນພ ດ.ີ ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 
 

 
01008384 - US POINT VISION CARE GROUP SDN. BHD. 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 

2.3.9 ສນັຍາລກັແບບຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ 
 

ສນັຍາລກັແບບຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ສາມາດໃຊ ື້ອະທບິາຍເຖິງຜະລດິຕະພັນຫ ກືານບ ລິການສະເພາະ
ໃດໜ ູ່ ງໄດ ື້ນັ ື້ນ ຄວນຖກືປະຕເິສດການເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າສ າລບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລິການ
ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ກູ່ ຽວກັບເລືູ່ ອງນີ ື້, ກ ູ່ ຍ ື້ອນເຫດຜົນອັນດຽວກັນທີູ່ ໄດ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ກັບສັນຍາລັກທີູ່



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ອະທບິາຍດ ື້ວຍຄ າສບັ. 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງນັ ື້ນ ຄວນຖເືປັນຄ າອະທບິາຍເຊິູ່ ງປະກອບດື້ວຍການສະແດງ
ຜະລດິຕະພນັ (ຫ ບື ລກິານ)ທີູ່ ຄກືນັ ຫ ບື ູ່ ໄດ ື້ຖກືແຍກອອກຈາກລກັສະນະທີູ່ ສະແດງອອກທີູ່ ຄ ື້າຍຄື
ກນັ. ສນັຍາລັກແບບຮ ບຮູ່ າງທີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍນັ ື້ນ ຄວນກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີການຄດັຄ ື້ານດ ື້ວຍເຫດ
ຂອງການອະທບິາຍ, ຖື້າຫາກມນັໄດ ື້ສະແດງອອກມາຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງເຖິງລັກສະນະ, ປະເພດ, ການ
ນ າໃຊ ື້, ຈດຸປະສງົຫ ຄຸືນລກັສະນະອືູ່ ນໆຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ.97 
 

ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນບາງຕົວຢູ່ າງຂອງສັນຍາລັກທີູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັນຄ າອະທິບາຍທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກັບ
ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານໃດໜ ູ່ ງ: 

 
 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັອຸປະກອນຂີູ່ມ ື້າຫ ພືາຫະນະຂນົສົູ່ ງດ ື້ວຍແຮງມ ື້າ 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກ: http://clipart-library.com/clipart/8TE6Raedc.htm] 
 

 
 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັຜະລດິຕະພນັອາຫານໝາ 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກ: http://www.clipartbest.com/dog-drawing-pictures] 

    
        97 ເບິູ່ ງຕວົຢູ່ າງໄດ ື້ທີູ່  the EUIPO Guidelines, Part B, Section 4, Chapter 4, item 3 
 

http://clipart-library.com/clipart/8TE6Raedc.htm
http://www.clipartbest.com/dog-drawing-pictures
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
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ໃຊ ື້ສ າລບັເຄືູ່ອງມໃືຊ ື້ມ ືແລະ ເຄືູ່ອງມໃືຊ ື້ໄຟຟື້າ 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກ: http://freevector.co/vector-icons/other/pipe-wrench.html] 
ໃຊ ື້ສ າລບັກບັເສັ ື້ນເຝິເແລະເສັ ື້ນລອດ 

00009185 – CHEAH PAK FOO T/A FOO WON MEE MANUFACTURER 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັບ ລກິານໃນໂຮງແຮມ 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 
 

ສນັຍາລກັນີ ື້ຈະຖືກເຂົ ື້າໃຈວູ່ າ ເປັນຮ ບ "ຫ ື້າດາວ", ເຊິູ່ ງແມູ່ ນອຸປະກອນມາດຕະຖານທີູ່ ໃຊ ື້
ເພືູ່ ອອະທບີາຍຄຸນນະພາບໃນອຸດສະຫະກ າໂຮງແຮມ. 
 
 ຢ ູ່ ປະເທດໄທ, ສນັຍາລັກແບບເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງຂອງສິນຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ພົບ
ເຫນັວູ່ າມລີກັສະນະທີູ່ ໃຊ ື້ອະທບິາຍຜະລດິຕະພນັທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້ ແລະກ ູ່ ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດການຈດົ
ທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ: 98 

    
98 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 

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


ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ໃຊ ື້ສ າລບັນ ື້າຫອມ, ສະບ . 
 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັຫອຍນາງລມົສດົ. 

 
 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັຜະລດິຕະພນັນມົ 

 

    
 



129  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 129 129 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

  
 

 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັໝາກໄມ ື້ອບົແຫ ື້ງແລະ ຜະລດິຕະພນັຈາກໝາກໄມ ື້. 

 
ສນັຍາລກັທີູ່ ມລີກັສະນະເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງເຊິູ່ ງມລີກັສະນະແຕກຕູ່ າງກນັຢູ່ າງຫ ວງຫ າຍຈາກ

ລກັສະນະ ຫ  ືຮ ບຊງົແບບທ າມະດາຂອງສນິຄ ື້າ ຫ  ືສນິຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການບ ລກິານໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້
ລະບຸຈະແຈ ື້ງ ຫ ື ສິນຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທີູ່ ໄດ ື້ຖືກຈັດໃຫ ື້ມີຮ ບແບບໃນຮ ບແບບທີູ່ ແຕກຕູ່ າງຈາກ
ມາດຕະຖານທ າມະດາ,ຈາກການສະແດງຮ ບແບບສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການ. ກ ູ່ ເຊັູ່ ນດຽວກັນກັບ
ອຸປະກອນທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ ມນັບ ູ່ ຄວນຖືກກູ່ າວຫ ືກະຕຸ ື້ນໃຫ ື້ເກີດມີລັກສະນະສະເພາະຂອງ
ຜະລດິຕະພນັ ຫ  ືການບ ລກິານໃດໜ ູ່ ງ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສນັຍາລັກທີູ່ ມລີກັສະນະເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ຈະບ ູ່ ເຮດັໃຫ ື້ມລີກັສະນະຫ ື

ຮ ບຮູ່ າງແບບປັກກະຕິຂອງຜະລິດຕະພັນຫ ືການບ ລິການທີູ່ ລະບຸແລະບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າມີລັກສະນະ
ອະທບິາຍ: 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ໃຊ ື້ສ າລບັອຸປະກອນເສມີໃຫ ື້ແກູ່ ສດັແລະການບ ລກິານທາງດ ື້ານສດັຕະວະແພດ. 
[ຕວົຢູ່ າງຈາກ http://www.clipartbest.com/quarter-horse-face-silhouette] 

 

 
 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັເຄືູ່ອງມຊືູ່ າງມແືລະເຄືູ່ອງມໄືຟຟື້າຫ ຮື ື້ານສ ື້ອມແປງກນົຈກັ 

[ຕວົຢູ່ າງຈາກ http://www.pd4pic.com/wrench/] 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັກະແຈລອັກແລະກະແຈລອັກເພືູ່ອຄວາມປອດໄພແລະ ສ າລບັລດົຖບີ, ລດົຖບີພບັແລະອະໄຫລູ່  ລດົຖບີ,ຕາມລ າດບັ. 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ] 

http://www.clipartbest.com/quarter-horse-face-silhouette
http://www.pd4pic.com/wrench/
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັຜກັດອງ, ຜກັ, ຜກັປຸງແຕູ່ ງ ໝາກໄມ ື້ກະປ໋ອງ 
ນ ື້າມນັແລະໄຂມນັທີູ່ ກນິໄດ ື້ ສດັປີກແລະເກມ ຊີ ື້ນແລະສິູ່ ງທີູ່ ສະກດັອອກມາຈາກຊີ ື້ນ 

02001898 - STC CATERERS SDN. BHD. 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 
 

ຢ ູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ສນັຍາລກັຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖກືຮັບຮ ື້ແລະເປັນທີູ່ ຍອມຮບັ ເນືູ່ ອງມາຈາກ
ການນ າສະເໜ ີທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນກວູ່ າທ າມະດາ, ເຖງິວູ່ າຮ ບຂອງຕວົພງັພອນໄດ ື້ຖືກພິຈາລະນາໃຫ ື້ເປັນ
ຄ າອະທບິາຍສ າລບັ “ກາເຟ” ບາງປະເພດ ແລະ“ ຜະລດິຕະພນັກາເຟ” ໃນປະເທດນັ ື້ນ: 

 
 

 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັ“ກາເຟ” ຫ “ືຜະລດິຕະພນັກາເຟ”- ໝາຍເລກຄ າຮ ື້ອງ 4-2008-01941 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]. 
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2.4 ຊືູ່  ແລະ ສິູ່ ງຄ ື້າຍຄກືນັຂອງບຸກຄນົ 
 

2.4.1 ຊືູ່ ຂອງບຸກຄນົແລະບ ລສິດັ 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍອາດປະກອບດື້ວຍຊືູ່ ຂອງບຸກຄົນຫ ືນິຕິບຸກຄົນທງັໝົດ ຫ ບືາງສູ່ ວນ ເຊັູ່ ນວູ່ າ
ບ ລິສັດ, ບ ລິສັດ ຈ າກັດ, ມ ນນິທິ,ຫ ື ອົງການບ ູ່ ຫວັງຜົນກ າໄລ.  (ມ ນນິທິ, ສະໂມສອນ , 
ສະຫະກອນ ແລະອືູ່ ນໆ) ມນັອາດຈະມຮີ ບເຄິູ່ ງຄງີຂອງຄນົຫ ຮື ບຄ ື້າຍຄືກນັຂອງບຸກຄົນໃດໜ ູ່ ງນ າ
ອກີດ ື້ວຍ. 99 
 

ຊືູ່  (ຊືູ່ ນາມສະກຸນຫ ືຊືູ່ ເຕັມ) ຂອງແຕູ່ ລະບຸກຄົນ ຄວນຖືວູ່ າມີເອກະລັກສະເພາະໃນຕົວ 
ໂດຍບ ູ່ ຄ ານ ງເຖງິລກັສະນະທ າມະດາຂອງການເກດີຂື ື້ນຂອງພວກເຂາົໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ໃນ
ກ ລະນນີີ ື້, ຈະໃຊ ື້ວທິກີານມາກູ່ ອນໄດ ື້ກູ່ ອນ, ໂດຍຄ ານ ງເຖງິກດົລະບຽບສະເພາະກູ່ ຽວກບັສິນຄ ື້າຫ ື
ການບ ລິການທີູ່ ມີຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຊືູ່  "MILLER" ອາດຈະຖືກຈດົທະບຽນເປັນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການບາງຢູ່ າງໂດຍບຸກຄົນໃດໜ ູ່ ງ ແລະຊືູ່ ດຽວກັນໄດ ື້ຈົດ
ທະບຽນສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັໂດຍບຸກຄນົອືູ່ ນ. 
 

ໃນກ ລະນີທີູ່  ຊືູ່ ຈະມລີັກສະນະສະເພາະສ າລັບຜະລິດຕະພັນຫ ກືານບ ລິການໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້
ລະບຸໄວ ື້, ໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງ ໝາຍໂດຍບ ູ່ ຄ ານ ງເຖງິການນ າສະເໜີຫ ຮື ບແບບ. ຊືູ່

ອາດຈະໃຊ ື້ຕວົອກັສອນມາດຕະຖານ, ໂດຍໃຊ ື້ຕວົອກັສອນພເິສດ, ເປັນອຸປະກອນທີູ່ ເປັນສັນຍາ
ລກັແບບເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງຫ ເືປັນການປະສມົປະສານລວມເຂົ ື້າກນັ. 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ສນັຍາລກັປະກອບດື້ວຍ ຫ ມືຊີືູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ກງົກບັຊືູ່ ຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ , ນກັກວດສອບອາດ
ຈະຮຽກຮື້ອງໃຫ ື້ຜ ື້ສະໝັກສົູ່ ງຫ ກັຖານ ການຍນິຍອມຈາກຜ ື້ທີູ່ ມຊີືູ່ ຫ ຈືາກຜ ື້ຕາງໜື້າທາງກດົໝາຍ
ຂອງຄນົຜ ື້ນັ ື້ນ (ເບິູ່ ງພາກ 2 ບດົທ ີ8 ຂອງ ຄ ູ່ ມ ືທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ ສດິຂອງບຸກຄນົທສີາມຕ ູ່ ຊືູ່ ສູ່ ວນຕວົ). 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຊືູ່ ສູ່ ວນບຸກຄນົຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນມລີກັສະນະສະເພາະແລະອາດຈະຖກືຈດົທະບຽນ
ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ:  

    
99 ເບິູ່ ງ ຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 4(1); ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັ ຫນ ື້າ 31; ໄອດ ີທເີອ໊ມເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 1.1, 2.3 ແລະ 
21.2.ເອ); ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 16.1 ແລະ 23.7; ເອມັວາຍ ທເີອ໊ມເອ, ເອສັ. 10(1)(ເອ) ແລະ (ບ)ີ; ເອມັເອມັ ທີ
ເອ໊ມເອລັ ເອສັ. 14.ບ)ີ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ຊ)ີ, ລະບຽບການ ອາຣ.໌ 102.ຊ)ີ; ເອສັຈ ີທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 2(1) – ‘ 
ເຄືູ່ ອງໝາຍ ’ ແລະ ‘ ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ’, ທເີອ໊ມອາຣ ໌ອາຣ.໌ 14; ທເີຮຊັ ທເີອ໊ມເອ ເອສັ. 4 – ‘ ເຄືູ່ ອງໝາຍ ’ ແລະ 7.1; ແລະ 
ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 73.3, ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 39.4.ເອຟ). 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
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Jim Thompson 
 

 

 
 

04019735 – ຈດົທະບຽນແລ ື້ວ - RAMLY FOOD PROCESSING SDN. BHD. 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ ຮ ບພາບເຄິູ່ ງຄງີຂອງບຸກຄນົ, ຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັ, ຫ ຮື ບຮູ່ າງຫນ ື້າຕາຂອງແຕູ່ ລະ

ບຸກຄນົ. ສນັຍາລກັທີູ່ ມລີກັສະນະຄ ື້າຍຄບຸືກຄນົນັ ື້ນ ກ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າມເີອກະລກັສະເພາະແລະອາດຈະ
ຖກືຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ. 

 
ເລືູ່ ອງທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຄວາມຂດັແຍູ່ ງທາງດ ື້ານສດິທີູ່ ອາດເກດີຂື ື້ນກບັຈາກການໃຊ ື້ຊືູ່ ສູ່ ວນບຸກຄນົ, 

ຊືູ່ ຕ າແໜູ່ ງ, ຫ ຮື ບລກັສະນະທີູ່ ມນັມຄີວາມຄື້າຍຄໄືປເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວໃນສູ່ ວນ
ຂອງບຸກຄນົທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໂດຍໃຊ ື້ເຫດຜນົປຽບທຽບໃນປະຕເິສດ ຫ ຍືກົເລກີການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງ
ໝາຍການຄ ື້າ (ເບິູ່ ງພາກ 2, ບດົທ ີ8 ຂອງຄ ູ່ ມເືຫ ົູ່ ານີ ື້). 

 
ຊືູ່ ຂອງຜ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ເສຍຊວີດິທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງຫ ເືປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັອາດຈະສາມາດນ າໄປເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການ

ຄ ື້າໄດ ື້. ຕວົຢູ່ າງວູ່ າ, ຊືູ່ ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າສ າລັບສິນຄ ື້າທີູ່ ກູ່ າວ
ເຖງິໄດ ື້ ຖື້າຫາກກດົໝາຍບ ູ່ ໄດ ື້ຈ າກດັຫ ຫື ື້າມບ ູ່ ໃຫ ື້ໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ: 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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• ຊືູ່  'BOLIVAR' (ຈາກຊືູ່ ຂອງນັກຕ ູ່ ສ ື້ເພືູ່ ອອິດສະຫ ະພາບຂອງອາເມລິກາໃຕ ື້ໃນ

ສະຕະວັດທີ 19 ທີູ່ ຊືູ່ ເຕັມແມູ່ ນ Simon Bolivar) ໃຊ ື້ສ າ ລັບເຄືູ່ ອງມຜືູ່ າຕັດ, ການ
ແພດ, ແພດແຂ ື້ວ ແລະ ສດັຕະວະແພດ. 

 
• ຊືູ່  'DARWIN' (ຈາກຊືູ່ ຂອງນກັວທິະຍາສາດອງັກດິ Charles Darwin ໃນສະຕະວດັ

ທ ີ19) ໃຊ ື້ສ າລບັຜະລດິຕະພນັໝາກໄມ ື້ແລະຜກັ; 
 

• ຊືູ່  'BACH' (ຈາກຊືູ່ ຂອງນັກປະພັນເຢຍລະມັນ Johann Sebastian Bach ໃນ
ສະຕະວດັ     ທ ີ17) ໃຊ ື້ສ າ ລບັຜະລດິຕະພນັຊອັກໂກແລດັແລະເຂົ ື້າໜມົຕູ່ າງໆ. 

 
ກດົໝາຍອາດຈະຈ າກດັຫ ຫື ື້າມການຈດົທະບຽນຊືູ່ ຂອງຜ ື້ທີູ່ ເສຍຊວີດິບາງຄນົຍ ື້ອນເຫດຜົນ

ດ ື້ານຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍ, ມສີນິລະທ າ, ຫ ຄືວາມເຄາົລົບທີູ່ ມີຕ ູ່ ຄວາມຊງົຈ າຂອງພວກ
ເຂາົເຈົ ື້າ. ສິູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວຈະຂື ື້ນກບັປະເພນ,ີ ປະຫວດັສາດແລະນະໂຍບາຍຂອງປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, 
ເວລາທີູ່ ຜູ່ ານມານບັຕັ ື້ງແຕູ່ ການຖູ່ າຍທອດບຸກຄະລກິພາບຂອງບນັຫາແລະຄວາມຮບັຮ ື້ແລະຄວາມ
ຮ ື້ສ ກທີູ່ ອູ່ ອນໄຫວຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດນັ ື້ນໆ ນອກຈາກນີ ື້ກ ູ່ ອາດຈະມກີານຄດັຄ ື້ານໃນນາມ
ຂອງປະຊາຊນົກຸູ່ ມນ ື້ອຍພາຍໃນປະເທດຫ ເືພືູ່ ອໃຫ ື້ມຄີວາມນບັຖືຕ ູ່ ບຸກຄະລກິພາບທີູ່ ເປັນທີູ່ ຄວາມ
ເຄາົລບົຫ ມືສີະຖານະພເິສດຢ ູ່ ປະເທດອືູ່ ນ. 
 

ຍົກຕົວຢູ່ າ ງ , ໃນບ າ ງປະ ເທດ , ຊືູ່ ເ ຊັູ່ ນ :  SUKARNO, LADY DIANA, CHÉ 
GUEVARA, ຫ  ືEINSTEIN ອາດຈະບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄ ື້າໄດ ື້.100 ໃນກ ລະນທີີູ່ ມຊີືູ່ ດັູ່ ງກູ່ າວຢ ູ່ ໃນຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົເຄືູ່ ອງໝາຍ ການຄ ື້າ, ນກັກວດສອບຄວນປະ
ເມນີກ ລະນນີີ ື້ແລະຖື້າຈ າເປັນກ ູ່ ຕ ື້ອງຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຄດັຄ ື້ານຕ ູ່ ຕ ື້ານການຈດົທະບຽນດັູ່ ງກູ່ າວ. 
 

ຊືູ່ທາງການຄ ື້າຂອງນຕິບຸິກຄນົ, ເຊັູ່ ນວູ່ າ ບ ລສິດັ, ບ ລສິດັຈ າກດັ, ມ ນນທິ,ິ ຫ  ືອງົການບ ູ່ ຫວງັ
ຜນົກ າໄລ. (ມ ນນທິ,ິ ສະໂມສອນກລິາ, ສະຫະກອນ, ແລະອືູ່ ນໆ) ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງ
ໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ຖື້າຊືູ່ ນັ ື້ນມເີອກະລກັທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນສະເພາະ ເມືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້ສມົທບົກບັຜະລດິຕະພັນ
ຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ຄວາມໂດດເດັູ່ ນອາດຈະມມີາ ຫ ໄືດ ື້ມາ. 

 

    
100 ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຂອງປະເທດບຣ ໄນ (ບຣ ໄນ ເອມັເອ), ເອສັ. 7 (ຊ)ີ, ແມູ່ ນໄດ ື້ຫ ື້າມບ ູ່ ໃຫ ື້ມີ
ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໃດໆທີູ່ ປະກອບດ ື້ວຍຫ ມື ີ "ການສະແດງເຖງິສມົເດດັພຣະຊ ລຕູ່ ານ ແລະ Yang Di-
Pertuan ຫ ສືະມາຊກິຄນົໃດໆກ ູ່ ແລ ື້ວແຕູ່ ໃນຄອບຄວົແຫູ່ ງລາດຊະວງົຫ ກືານລຽນແບບສສີນັໃດໆ" 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ມນັມກັຈະເປັນກ ລະນີທີູ່ ສູ່ ວນທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນສ າຄັນຂອງຊືູ່ ທາງການຄ ື້າຂອງບ ລິສັດຈະຖືກ
ນ າໄປໃຊ ື້ເປັນ“ ກາປະຈ າບ ື້ານ” ຫ ືເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າພື ື້ນຖານທີູ່ ນ າໄປໃຊ ື້ໃນກູ່ ຽວກັບກັບ
ຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານຂອງບ ລສິດັ ເຊັູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍ "BAYER" (ຈາກ Bayer A.G.),  
TOYOTA "(ຈາກບ ລິສັດ ໂຕໂຍຕ ື້າມ ເ ຕີ ື້)  ແລະ  MANCHESTER UNITED (ຈາກ
ສະໂມສອນບານເຕະແມນເຊສັເຕຢີ ໄນເຕດັ) ແມູ່ ນມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ. 

 
ລັກສະນະທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວໄວ ື້ຂ ື້າງເທິງນັ ື້ນ ກ ູ່ ໄດ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ແບບດຽວກັນ ສ າລັບຊືູ່ ຂອງ ອົງ

ການຈດັຕັ ື້ງ ແລະ ສະຖາບນັ ທີູ່ ມເີອກະລກັສະເພາະແລະສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄ ື້າເຊັູ່ ນ ຕວົຢູ່ າງ ESA (ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ) ຫ  ືMIT (ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີມັສຊາຊ 
ແຊສັ) ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງ ໝາຍໄດ ື້. 

 

2.4.2 ຊືູ່  ແລະ ຕວົລະຄອນ ໃນຈນິຕະນາການ 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍຊືູ່ ທີູ່ ມາຈາກການຈນິຕະນາການ ຫ ຮື ບພາບຂອງຕວົລະ ຄອນ
ທີູ່ ໄດ ື້ປະດດິຄດິແຕູ່ ງຫ ສືມົມຸດຂ ື້ນ. ໂດຍປົກກະຕສິນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນມລີກັສະນະທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ 
ເນືູ່ ອງຈາກໄດ ື້ຖກືສ ື້າງຂື ື້ນເພືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້ໃຫ ື້ເປັນຍີູ່ ຫ ື້ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. 
 

ຖື້າຫາກສັນຍາລັກປະກອບໄປດື້ວຍ ຊືູ່ ຫ ຕືວົອັກສອນທີູ່ ນກັກວດສອບມຄີວາມສົງໃສວູ່ າ 
ເປັນຄວາມຈນິຕະນາການຫ ມືລີກັສະນະແບບໃນນະວະນຍິາຍທີູ່ ປະດດິຄດິແຕູ່ ງຂ ື້ນເອງ, ນກັກວດ
ສອບອາດຈະຕ ື້ອງການໃຫ ື້ຊີ ື້ແຈງເພືູ່ ອຄວາມກະຈູ່ າງແຈ ື້ງຫ ືໃຫ ື້ກູ່ າວເຖິງຄວາມເປັນຈງິນີ ື້ໃນຄ າ
ຮ ື້ອງ. ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນຕົວຢູ່ າງອັນໜ ູ່ ງຂອງຍີູ່ ຫ ື້ທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍຊືູ່ ແລະຕົວລະຄອນທີູ່ ໄດ ື້
ຈນິຕະນາການກນັຂ ື້ນມາ: 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈາກ: http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html] 

 

http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html


ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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2.5 ຄວາມຄວາມໂດດເດັູ່ ນທີູ່ ເກດີຈາກການປະສມົປະສານຂອງອງົປະກອບຕູ່ າງໆ 
 

ສັນຍາລັກທີູ່ ບ ູ່ ມີລັກສະນະໂດດເດັູ່ ນ, ບ ູ່ ມລີັກສະນະທົູ່ ວໄປ, ບ ູ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການ
ອະທິບາຍໄດ ື້ນັ ື້ນ ສາມາດຫລີກລ ື້ຽງເຫດຜົນທີູ່ ຈະຖືກປະຕິເສດໄດ ື້ ຖື້າຫາກເອົາມາປະສົມ
ປະສານລວມໃສູ່ ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍຫ ອືງົປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະໂດດເດັູ່ ນ ແລະ ທງັສອງຢູ່ າງກ ູ່ ຖືກນ າ
ມາໃຊ ື້ລວມກນັໂດດຍລວມ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ການຈດົທະບຽນແມູ່ ນອງີໃສູ່ ການປະສມົປະສານລວມ
ກນັແລະບ ູ່ ແມູ່ ນສ າລບັອງົປະກອບທີູ່ ບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນທີູ່ ມາຈາກແຕູ່ ລະບຸກຄນົ101 
 

ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ກ ູ່ ແມູ່ ນບາງຕົວຢູ່ າງຂອງສັນຍາລັກທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດນ າໄປຈດົທະບຽນໄດ ື້ດ ື້ວຍຕົວເອງ 
ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າພວກເຂາົບ ູ່ ມລີກັສະນະໂດດເດັູ່ ນ. ແຕູ່ ມນັສາມາດຖກືໄປນ າໃຊ ື້ປະສມົປະສານ ຮວມ
ກນັກບັສນັຍາລກັຫ ອືງົປະກອບເພີູ່ ມເຕມີທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ: 
 
 

‘SOFTER’ GUNILLA – Softer 

Bed Gear 
 

ສ າລບັໝອນຫມ ນ ແລະ ຜ ື້າປ ບູ່ ອນນອນ 

‘EXTRA’   ‘ARIEL Extra’ 
 

ສ າລບັສະບ ຊກັຜ ື້າ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທີູ່ ເພືູ່ ອທ າຄວາມສະອາດ 
 
 
        ‘GIANT’   ‘KELLOG’S Giant Servings’ 

 
"ສ າລບັຜະລດິຕະພນັອາຫານທນັຍະພດື" 

 

 

‘COLLAGEN’  

  
 

    
101 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 4.1. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ສ າລບັອາຫານເສມີທີູ່ບ າລຸງກະດ ກແລະຂ ື້ ແລະຜະລດິຕະພນັທາງການແພດ 
[ຮ ບຈາກ: http://www.naturallife.com.uy] 

 
‘EXPERT IN BONE NUTRITION’  ‘ANLENE 

EXPERT IN BONE 

NUTRITION’ 
ສ າລບັນມົແລະຜະລດິຕະພນັທີູ່ມາຈາກນມົ 

 
‘SUPER’             ‘SAN MIG COFFEE SUPER’ 

 
ສ າລບັຜະລດິຕະພນັກາເຟ 

 

‘HEALTHY WHITENING’  ‘LISTERINE 
HEALTHY  
WHITENING’ 

 
ເພືູ່ອນ ື້າຢາບ ື້ວນປາກ ຟອກສແີຂ ື້ວ ເພືູ່ອຄວາມງາມ 

 

 

 

‘TERIYAKI’ 

 
ສ າລບັການບ ລກິານຮ ື້ານອາຫານ 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ] 
 

 
ສ າລບັສນິຄ ື້າໃນຫມວດ 3 ແລະ 5 ຂອງ NCL 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ] 

http://www.naturallife.com.uy/


ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ສ າລບັຜະລດິຕະພນັເຫລົ ື້າແວງັ 
[ຮ ບຈາກ: 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-cabernet-
sauvignon/p20877] 

 

 
  

 
ສ າລບັອາຫານແມວແລະສດັລ ື້ຽງ 

[ຮ ບຈາກ: 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/] 

 
ເພືູ່ ອໃຫ ື້ສນັຍາລກັທີູ່ ບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນ ທີູ່ ມລີກັສະນະທົູ່ ວໄປຫ ອືະທບິາຍໄດ ື້ນັ ື້ນ ສາມາດຮັບການ

ຈດົທະບຽນໄດ ື້ ຖື້ານ າສະເໜີ ໃນລກັສະນະທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນຫ ລືວມກບັອງົປະກອບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ, ຮ ບ
ແບບຫ ອືງົປະກອບດັູ່ ງກູ່ າວ ມນັຄວນຈະມລີກັສະນະສະເພາະ ພຽງພ . ການປະສມົປະສານຫ ກືານ
ນ າສະເໜີທີູ່ ບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນນັ ື້ນ ມນັບ ູ່ ສາມາດເອົາຊະນະການຄດັຄ ື້ານໄດ ື້ ກ ູ່ ຍ ື້ອນຄວາມບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນຫ ື
ຍ ື້ອນມລີກັສະນະອະທບິາຍ.102 

    
102 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 4, ຂ ື້ 4.2. 
 

http://wineconcepts.co.za/wp-content/uploads/2016/04/Square-
http://www.123rf.com/photo_21878351_blue-eyed-cat-head.html
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ປະເຊນີກບັສນັຍາລກັທີູ່ ປະກອບດື້ວຍອງົປະກອບຂອງຄ າສັບແລະອງົ
ປະກອບທີູ່ ມີລັກສະນະເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງນັ ື້ນ ມກັຈະມີທູ່ າອູ່ ຽງທີູ່ ຈະໄປເອົາໃຈໃສູ່ ຫ າຍກັບອົງ
ປະກອບຂອງຄ າສັບຫລາຍກວູ່ າ ແທນທີູ່ ຈະເປັນອງົປະກອບທີູ່ ມລີັກສະນະເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ. ຖື້າ
ຫາກວູ່ າອົງປະກອບຂອງຄ າບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນ, ອົງປະກອບທີູ່ ມີລັກສະນະເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງກ ູ່ ຕ ື້ອງມີ
ຄວາມໂດດເດັູ່ ນສ ງຂ ື້ນ ກ ູ່ ເພືູ່ ອໃຫ ື້ສາມາດຍກົລະດັບຄວາມໂດດເດັູ່ ນໃຫ ື້ສ ງຂ ື້ນໄປອກີໂດຍລວມ. 
ອງົປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງນັ ື້ນ ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ສືູ່ ເຖງິຂ ື້ຄວາມ ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ’ ໃດໜ ູ່ ງ 
ຕ ູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກນັ ື້ນ ກ ູ່ ຈະບ ູ່ ເຮັດຫນ ື້າທີູ່ ເປັນສັນຍາລັກທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນແລະການປະສົມປະສານຮູ່ ວມກບັ
ສູ່ ວນປະກອບຂອງຄ າສບັທີູ່ ບ ູ່ ຊ ື້າກນັນັ ື້ນ ກ ູ່ ຈະບ ູ່ ສາມາດຖກືຈດົທະບຽນໄດ ື້. 

 
ກດົລະບຽບຕູ່ າງໆດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ຄວນຈະຖືກນ າໄປໃຊ ື້ໃນເວລາທີູ່ ມກີານປະເມນີວູ່ າການປະສມົ

ປະສານຂອງສັນຍາລັກແບບຄ າສັບທີູ່ ບ ູ່ ມລີັກສະນະສະເພາະ ທີູ່ ມອີງົປະກອບທີູ່ ມລີັກສະນະເປັນ
ຮ ບເປັນຮູ່ າງຈະເຮດັໃຫ ື້ການປະສມົປະສານນັ ື້ນມລີກັສະນະສະເພາະຂື ື້ນພ ສມົຄວນ: 
 
➢ ການນ າໃຊ ື້ສີແລະຕົວອັກສອນນັ ື້ນ ແມູ່ ນເປັນເລືູ່ ອງປົກກະຕແິລະມີຢ ູ່ ທົູ່ ວໄປໃນການຄ ື້າ

ແລະການນ າໃຊ ື້ຂອງພວກມນັ ຈະບ ູ່ ຖືກໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ເປັນການບົູ່ ງບອກເຖິງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງ
ການຄ ື້າ. ສະນັ ື້ນ, ການປູ່ ຽນຫ ເືພີູ່ ມຮ ບແບບຕວົອກັສອນ, ຟັອນຕຕ໌ວົອັກສອນ ຫ  ືສດີຽູ່ວ
ໃສູ່ ລງົໄປໃນຄ າສັບທີູ່ ບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນນັ ື້ນ ແມູ່ ນຈະເຮັດໃຫ ື້ມນັມລີັກສະນະສະເພາະຂ ື້ນ. ຍກົ
ຕວົຢູ່ າງ: 
 

PRIME PRIME PRIME 
 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ການອອກແບບກຣາຟິກໂດຍສະເພາະ ຫ  ືການຈດັວາງຮ ບ

ແບບຕວົອກັສອນ ແລະ ສທີີູ່ ແປກຫ ຜືິດປົກກະຕ ິທີູ່ ສາມາດສ ື້າງຄວາມປະທບັໃຈທີູ່ ຍືນ
ຍງົແລະເປັນທີູ່ ຈດົຈ າຈາກຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງນັ ື້ນ ມນັກ ູ່ ສາມາດເຮັດໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ນັ ື້ນໂດດເດັູ່ນໄດ ື້. ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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[ຮ ບຈາກ: https://www.logolynx.com/topic/diy+business#&gid=1&pid=2 ] 
 

 
➢ ອງົປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງໄດ ື້ຖືກເອາົເຂົ ື້າຮູ່ ວມກບັ ອງົປະກອບ

ຄ າສບັທີູ່ ບ ູ່ ມເີອກະລກັໂດດເດັູ່ ນນັ ື້ນ ບ ູ່ ຄວນຈະໃຫ ື້ປະກອບມສີິູ່ ງໃດສິູ່ ງໜ ູ່ ງ ດັູ່ ງຕ ູ່
ໄປນີ ື້, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ ກ ູ່ ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າ ພວກມນັຈະບ ູ່ ນ າສະເໜີລັກສະນະ
ສະເພາະທີູ່ ຕ ື້ອງການ: 

 
• ຮ ບຮູ່ າງພື ື້ນຖານທີູ່ ລຽບງູ່ າຍແບບພື ື້ນຖານ; 

 
• ອຸປະກອນທີູ່ ໃຊ ື້ຕກົແຕູ່ ງປະດບັປະດາ ຫ  ືລາຍລະອຽດແບບບ ູ່ ຕ ູ່ ເນືູ່ ອງ; 

 
• ຮ ບແບບລວດລາຍສ າລບັໃສູ່ ພື ື້ນຫລງັ; 

 
• ອຸປະກອນທີູ່ ໃຫ ື້ການອະທິບາຍກູ່ ຽວກັບສິນຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້, ລວມໄປທັງ

ພາຊະນະບນັຈ ຸຫ ກືານຫຸ ື້ມຫ ູ່  ຫ  ືຈດຸຂາຍ ຂອງພວກມນັ; 
 

• ຂອບ, ກູ່ ອງ, ປື້າຍຊືູ່  ຫ  ືຮ ບຊງົ ທີູ່ ເປັນທີູ່ ນຍິມົໃຊ ື້ກນັໃນການຄ ື້າແລະຜ ື້ບ ລິໂພກ
ທົູ່ ວໄປກ ູ່ ຈະບ ູ່ ໄດ ື້ສງັເກດເຫນັຫ ຮື ື້ຈກັວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ. 

 
 
 
 

http://www.logolynx.com/topic/diy%2Bbusiness#%26gid%3D1%26pid%3D2
http://www.logolynx.com/topic/diy%2Bbusiness#%26gid%3D1%26pid%3D2
http://www.logolynx.com/topic/diy%2Bbusiness#%26gid%3D1%26pid%3D2
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ຕວົຢູ່ າງ, ການປະສມົປະສານລວມກນັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ຈະບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນພຽງພ : 
 

 
‘100% NATURAL’ 

 
 

 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັຜະລດິຕະພນັເຄືູ່ ອງສ າອາງຫ ສຸືຂະພາບ 
[ຮ ບຈາກ: http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label- Trends-2013-Who-s-

driving-the-agenda-From-Simple-Truth-to-Open-Nature] 
 

 
 

 

 

‘RIESLING’ 
 
 
 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັຜະລດິຕະພນັເຫລົ ື້າແວງັ 

[ຮ ບຈາກ: http://www.winelabels.org/artmake.htm] 

 

‘BIOMEDICAL’ ‘BIOMEDICAL’ 

 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານດ ື້ານການແພດແລະສຸຂະພາບ 
[ຮ ບຈາກ: http://www.clker.com/clipart-swoosh-red.html] 

http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label-
http://www.winelabels.org/artmake.htm
http://www.clker.com/clipart-swoosh-red.html
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‘FRESHLY FRUIT’ 
 

 

    ‘FRESHLY FRUIT’ 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັນ ື້າໝາກໄມ ື້, ກວນຫມາກໄມ ື້ ແລະ ຜະລດິຕະພນັຈາກໝາກໄມ ື້ 
[ຮ ບຈາກhttp://www.realsimple.com/food-recipes/shopping- storing/food/guide-to-organic-

labels-10000000696097/] 
 

2.6 ລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊ ື້ 
 

2.6.1 ລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊ ື້ ແລະ ຄວາມໝາຍທສີອງ 
 

ໂດຍໃນຫ ກັການແລ ື້ວ, ສນັຍາລັກທີູ່ ບ ູ່ ມລີັກສະນະໂດດເດັູ່ ນ, ຫ ເືປັນແບບທ າມະດາ, ທົູ່ ວ
ໄປ ຫ  ືທີູ່ ໃຊ ື້ອະທບິາຍກູ່ ຽວກບັສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້, ຄວນຖືກປະຕເິສດໃນການຈດົ
ທະບຽນ. ສັນຍາລັກເຫ ົູ່ ານີ ື້ບ ູ່ ສາມາດນ າໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້, ເພາະວູ່ າຄ ູ່ ແຂູ່ ງທຸກຄົນຕ ື້ອງ
ສາມາດນ າໃຊ ື້ໄດ ື້ຢູ່ າງອິສະລະໃນລະຫວູ່ າງການຄ ື້າ. ບ ູ່ ສາມາດອ ື້າງສດິ, ຈດັສນັຫ ຄືວບຄຸມໂດຍຜ ື້
ຂາຍລາຍໃດໜ ູ່ ງໄດ ື້ໂດຍສະເພາະ. 
 

ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດກ ູ່ ສາມາດຖືກເບິູ່ ງຂ ື້າມໄດ ື້ ໃນແງູ່ຂອງ
ສນັຍາລັກບາງຢູ່ າງ ຖື້າສາມາດ ພສິ ດໄດ ື້ວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວມລີກັສະນະສະເພາະ ຈາກການນ າ
ໄປໃຊ ື້ໃນຕະຫລາດແລະ ໄດ ື້ເຮດັໜື້າທີູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຢູ່ າງມປີະສິດຕພິາບເມືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້
ກບັຜະລດິຕະພນັຫ ບື ລກິານນັ ື້ນໆ.103 

 
ກ ລະນີພິເສດນີ ື້ແມູ່ ນຂ ື້ຍົກເວັ ື້ນຂອງກົດລະບຽບຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໂດດເດັູ່ ນ, ທີູ່ ມີ

ລກັສະນະທົູ່ ວໄປແລະໃຫ ື້ການອະທບິາຍນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດຍອມຮບັໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ ກ ູ່ ເພາະວູ່ າ
ມນັບ ູ່ ໄດ ື້ເຮດັໜື້າທີູ່ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງແຫ ູ່ ງກ າເນດີທາງການຄ ື້າ. ຖື້າຫ ກັຖານໄດ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັ

    
103 ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສນັຍາວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງປັນຍາທີູ່ ຕດິພນັກບັການຄ ື້າ, ມາດຕາ 15.1, ໄດ ື້ກູ່ າວວູ່ າ 

"ໃນກ ລະນທີີູ່ ສນັຍາລກັບ ູ່ ສາມາດແຍກແຍະຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ສະມາຊກິອາດຈະສາມາດ
ລງົທະບຽນໄດ ື້ ຂ ື້ນຢ ູ່ ກບັຄວາມໂດດເດັູ່ ນທີູ່ ໄດ ື້ມາຈາກການນ າໃຊ ື້." [ເນັ ື້ນໜກັ] 
 

http://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ວູ່ າ, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນຈະບ ູ່ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນຂອງມນັຕາມ 
 

ທ າມະຊາດ - ເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້ໄດ ື້ຖືກຮັບການຍອມຮັບວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ໂດຍຜ ື້
ບ ລໂິພກແລະໄດ ື້ເຮດັໜື້າທີູ່ ທາງການຄ ື້າໄດ ື້ຢູ່ າງມປີະສດິທພິາບໃນການລະບຸແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າ 
ໃນສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລິການສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ອາດຈະ
ໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ 104 
 

ລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊ ື້ອາດມລີກັສະນະ ເປັນກ ລະນຂີອງ "ຄວາມໝາຍ
ທສີອງ" ທີູ່ ໄດ ື້ມາໂດຍສັນຍາລັກທີູ່ ກູ່ າວໄວ ື້. ນີ ື້ກ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ - ສ າລັບຜະລິດຕະພັນຫ ືການ
ບ ລກິານທີູ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ - ຄວາມໝາຍຕົ ື້ນຕ ທົູ່ ວໄປຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ໄດ ື້ຖືກປູ່ ຽນແທນດື້ວຍ
ຄວາມໝາຍໃຫມູ່  ແບບ "ທສີອງ" ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍເພືູ່ ອບົູ່ ງບອກເຖງິແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າໃນໃຈ
ຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ. ຄວາມໝາຍທສີອງນີ ື້ຊູ່ ວຍໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ຖືກໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ຢູ່ າງມປີະສດິທພິາບ 
ໃນຖານະເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໃນຕະຫລາດ. 
 

ສັນຍາລັກໃດຫນ ູ່ ງອາດຈະໄດ ື້ຮັບລັກສະນະສະເພາະ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍຢູ່ າງຕ ູ່ ເນືູ່ ອງ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລິດຕະພັນຫ ກືານບ ລິການສະເພາະ
ນັ ື້ນໆ, ສິູ່ ງນີ ື້ອາດຈະໄດ ື້ຮບັການສະ ໜບັສະໜ ນ ຈາກກດິຈະກ າການໂຄສະນາແລະຄວາມຮັບຮ ື້ທີູ່

ສອດຄູ່ ອງກັນໂດຍເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ແນໃສູ່ ການສ ກສາໃຫ ື້ຄວາມຮ ື້ໃຫ ື້ແກູ່ ໃຫ ື້
ປະຊາຊົນແລະຜ ື້ບ ລິໂພກເພືູ່ ອໃຫ ື້ຮ ື້ວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນຍີູ່ ຫ ື້ທີູ່ ສະແດງເຖິງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງ
ການຄ ື້າຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ. 
 

ກ ູ່ ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັສນັຍາລກັອືູ່ ນໆ, ລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ມານັ ື້ນຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການປະ
ເມນີໂດຍຄ ານ ງເຖິງຄວາມໝາຍ ຂອງສັນຍາລັກໃນພາສາທີູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ໂດຍຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່

ກ໋ຽວຂ ື້ອງ. ສິູ່ ງນີ ື້ອາດຈະແຕກຕູ່ າງກນັໄປຕາມແຕູ່ ລະປະເທດ ເຊີູ່ ງຂ ື້ນກບັພາກສູ່ ວນຂອງຜ ື້ບ ລິໂພກ
ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງແລະປະເພດສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້. 
 

ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຕ ູ່ ໄປນີ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຖືກນ າໃຊ ື້ຢູ່ າງເປັນປົກກະຕໃິນສສີົ ື້ມກາຍເປັນສິູ່ ງທີູ່ ມີ

    
104 ເບິູ່ ງ ຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ, ເອສັ. 6(1) ເງ ືູ່ອນໄຂ; ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັຫນ ື້າ 29; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 10(2ບ)ີ(ບີ); 
ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ.13(ບ)ີ(ໄອ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.2, ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 102, ວກັ 2; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ 
ເອສັ. 7(2), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 6 ‘ຫ ກັຖານຂອງຄຸນລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ມາຈາກການນ າໃຊ ື້’; ທເີຮຊັ ທເີອມັเอ ເອສັ. 7 ວກັ 3, 
ແລະແຈ ື້ງການຂອງກະຊວງການຄ ື້າ ວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2012, ມາດຕາ 2; ແລະ ຫນງັສວືຽນ ວເີອນັ 01/2007 ເອສັ. 39.5. ແລະ 
ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 14 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ລກັສະນະສະເພາະສ າລບັຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານຂອງບ ລສິດັ Migros ທີູ່ ປະຕບິດັງານຢ ູ່
ປະເທດສະວດິເຊແີລນແລະປະເທດໃກ ື້ຄຽງ: 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນໄດ ື້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນຢ ູ່ ປະເທດມາເລ

ເຊຍ, ໂດຍໃຫ ື້ຫ ກັຖານວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ (ຄວາມໝາຍທສີອງ) ຈາກການນ າໃຊ ື້: 
 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັເຄກັແລະເຂົ ື້າຈີູ່  

ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ97009666 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 

 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ການໄດ ື້ມາເຊິູ່ ງລັກສະນະສະເພາະທີູ່ ເກີດຈາກການນ າໃຊ ື້ນັ ື້ນ ຈະບ ູ່

ນ າໄປໃຊ ື້ກັບສັນຍາລັກທີູ່ ສາມາດໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ຫ ືຖືກກ ານົດໂດຍຜົນກະທົບທາງເຕັກນິກຫ ືຂ ື້ໄດ ື້
ປຽບ. ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວຈະຕ ື້ອງເປັນອິດສະຫລະຈາກການຈດັສນັຈາກຜ ື້ຂາຍລາຍບຸກຄົນໃດໆ, 
ສດິທພິເິສດຂອງອຸປະກອນທີູ່ ໃຫ ື້ຜນົກະທບົໃນການນ າໃຊ ື້ຕາມໜື້າທີູ່ ຫ ຂື ື້ໄດ ື້ປຽບດ ື້ານເຕກັນກິນັ ື້ນ 
ກ ູ່ ສາມາດຮບັໄດ ື້ຜູ່ ານສດິທບິດັການປະດດິສ ື້າງເທົູ່ ານັ ື້ນ. (ອາດຈະເປັນ ອະນຸສດິທບິດັ ຫ  ືສດິທບິດັ
ສ າລບັ ນະວດັຕະກ າ ຖື້າຫາກມ)ີ (ເບິູ່ ງຂ ື້ 2.1.5.2 ຂື້າງເທງິ). 

 

2.6.2 ການພສິ ດລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ເກດີຈາກການນ າໃຊ ື້ 
 

ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ອາດສາມາດຮຽກຮອງອ ື້າງເອົາລັກສະນະສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ມາເພືູ່ ອເອົາຊະນະການ
ຄດັຄ ື້ານຂອງຜ ື້ກວດສອບໃນເຫດຜນົທີູ່ ວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນ, ມລີກັສະນະ
ທົູ່ ວໄປ ຫ  ືສາມາດໃຊ ື້ພນັລະນາອະທບິາຍໄດ ື້. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
 ຜ ື້ສະໝັກອາດຈະຕ ື້ອງແບກຫາບພາລະສ າລັບເລືູ່ ອງຂອງຫ ັກຖານ ແຕູ່ ນັກກວດສອບ
ສາມາດເສີມຫ ັກຖານ ທີູ່ ຜ ື້ສະໝັກໄດ ື້ຍືູ່ ນສົູ່ ງມາໃຫ ື້, ພື້ອມກບັຂ ື້ມ ນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທີູ່ ໄດ ື້ມາຈາກ
ແຫ ູ່ ງອືູ່ ນໆ. 
 

ລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ມານັ ື້ນ ຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຮັບການພິສ ດໃນວັນທີູ່ ຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນ
ເຄືູ່ ອງ ໝາຍ. ຫ ກັຖານຕ ື້ອງສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ, ໃນວນັທີູ່ ຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນມີ
ລກັສະນະໂດດເດັູ່ ນໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຜະລດິຕະພນັ ຫ  ືການບ ລກິານ ນັ ື້ນໆ. ວນັທທີີູ່ ຖືກ
ຕດັອອກນີ ື້ ແມູ່ ນຜນົຂອງຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ວນັທຍີ ູ່ ນຄ າຮ ື້ອງ ຈະເປັນຕວົກ ານດົບ ລມິະສດິໃນກ ລະນີ
ທີູ່ ມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງກບັສດິກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ ຫ  ືການຖກືແຊກແຊງ. 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ມຢີ ູ່ ຕາມທ າມະຊາດ, ລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ມານັ ື້ນ 
ຕ ື້ອງໄດ ື້ຮັບການປະເມີນໃນແງູ່ ຂອງການ ຮັບຮ ື້ຕົວຈງິ ຫ ື ການສັນນິຖານຂອງຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໂດຍສະເລູ່ ຍ. ສິູ່ ງນີ ື້ແມູ່ ນໝາຍເຖງິພາກສູ່ ວນຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ມກີານລະບຸເຖງິສິນຄ ື້າຫ ື
ການບ ລິການທີູ່ ມີເຄືູ່ ອງໝາຍ ເຊິູ່ ງລວມທັງລ ກຄ ື້າທີູ່ ມີສັກກະຍາພາບໃນການຊື ື້ໃນປະເທດທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

ເພືູ່ ອໃຫ ື້ປະສົບຜົນສ າເລັດໂດຍການອ ື້າງອງີກູ່ າວເຖິງລັກສະນະສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ມານັ ື້ນ, ນກັ
ກວດສອບຈະຕ ື້ອງຊັູ່ ງຊາວູ່ າ ຂ ື້ມ ນຫ ກັຖານທີູ່ ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ໄດ ື້ສະເໜີມານັ ື້ນ “ຊູ່ ວຍໃຫ ື້ສ ານກັງານເຫນັ
ວູ່ າຢູ່ າງໜື້ອຍສາທາລະນະຊນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງສູ່ ວນຫ ວງຫ າຍສາມາດລະບ ແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ການບ ລິການ ຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ”.105 ຜ ື້ບ ລິໂພກສູ່ ວນໃຫຍູ່ ທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນປະເທດຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ເຫນັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້ານັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນເພືູ່ ອທ າການກ ານດົຜະລິດຕະ
ພນັຫ ກືານບ ລິການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງກດິຈະການສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ. ມນັຕ ື້ອງໄດ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫັນວູ່ າ 
ຍ ື້ອນການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍໃນຕະຫ າດຂອງປະເທດນັ ື້ນ, ມນັເຮດັໃຫ ື້ສາທາລະນະຊນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ມສີູ່ ວນພວົພນັກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. 
 

ນຍິາມຕາມກດົໝາຍຂອງຫ ັກຖານທງັໝົດ ຄວນໄດ ື້ຮັບການຍອມຮັບໃນຖານະເປັນຕົວຊີ ື້

ບອກວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍ ດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້ຖືກຮັບຮ ື້ວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະ ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ ກ ູ່ ມສີູ່ ວນ
ພົວພັນຢູ່ າງມີປະສິດທິພາບກັບແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງການຄ ື້າສະເພາະໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ໂດຍ
ປົກກະຕແິລ ື້ວ ປະເພດຂອງຫ ກັຖານສ າລບັຈດຸປະສງົນີ ື້ສາມາດປະກອບໄປດື້ວຍ: 106 

    
105 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 14. ຂ ື້ 7. 
106 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 14. ຂ ື້ 8 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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• ຕວົເລກການຫມຸນວຽນ ແລະ ການຈ າໜູ່ າຍຜະລິດຕະພັນທີູ່ ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍພາຍໃນ

ປະເທດ; 
• ຕວົເລກການລງົທນືໃນການໂຄສະນາເຄືູ່ ອງໝາຍໃນປະເທດ; 

 
• ການສ າຫ ວດຜ ື້ບ ລິໂພກແລະຕະຫ າດກູ່ ຽວກບັຜະລິດຕະພັນຫ ກືານບ ລິການທີູ່ ມີເຄືູ່ ອງ 

ໝາຍ. 
• ບົດລາຍງານຈາກສະມາຄົມທຸລະກິດແລະອົງການຜ ື້ບ ລິໂພກກູ່ ຽວກັບສິນຄ ື້າຫ ືການ

ບ ລກິານທີູ່ ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ; 
• ບົດລາຍງານກູ່ ຽວກບັປະເພດ, ຂອບເຂດ ແລະພື ື້ນທີູ່ ດ າເນີນການຂອງການໂຄສະນາ 

ສ າລບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. 
• ເອກະສານທີູ່ ອະທິບາຍເຖິງການໂຄສະນາແລະການເຜີຍແຜູ່ ໃນສືູ່ ຕູ່ າງໆທີູ່ ອ ື້າງອີງເຖິງ

ເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
• ແຄັດຕາລັອກສິນຄ ື້າ, ລາຍການລາຄາແລະໃບແຈ ື້ງລາຄາທີູ່ ອ ື້າງອີງເຖິງສິນຄ ື້າຫ ືການ

ບ ລກິານທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍ; 
• ບົດລາຍງານການບ ລິຫານຄຸ ື້ມຄອງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້

ເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
 

ຫ ກັຖານຄວນລວມມຕີວົຢູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ໄດ ື້ແທ ື້ທາງການຄ ື້າພາຍໃນປະເທດທີູ່ ຕດິ
ພນັກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ. ຫ ກັຖານຂອງການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍຮູ່ ວມກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ອືູ່ ນໆນັ ື້ນ 
ຈະເປັນທີູ່ ຍອມຮບັໄດ ື້ ຖື້າເຫນັໄດ ື້ຈະແຈ ື້ງວູ່ າ ຜ ື້ບ ລໂິພກໄດ ື້ສະແດງເຖງິການກ ານດົແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງ
ການຄ ື້າແລະເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ຈະຂ ຈດົທະບຽນ. ມນັຄວນສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ມກີານໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງ
ໝາຍຕູ່ າງໆຢູ່ າງຕ ູ່ ເນືູ່ ອງ ຫ  ືຖືກນ າໃຊ ື້ແຕູ່ ຖືກແຊກແຊງ ເພືູ່ ອໃຫ ື້ອະທບິາຍ ແລະ ແກ ື້ໄຂການນ າ
ໃຊ ື້. ການນ າໃຊ ື້ບາງຄັ ື້ງຄາວ ຈະບ ູ່ ເຮດັໃຫ ື້ສນັຍາລກັມລີກັສະນະສະເພາະ ຫ  ືໄດ ື້ຮບັຄວາມໝາຍທີ
ສອງ. 
 

ນກັກວດສອບຕື້ອງປະເມີນຫ ກັຖານທງັໝົດໂດຍລວມ ເພາະວູ່ າມນັບ ູ່ ໜ ື້າຈະເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່  
ຫ ກັຖານອນັດຽວຈະສາມາດພິສ ດໃຫ ື້ເຫນັເຖິງລັກສະນະສະເພາະຫ ຄືວາມໝາຍທີສອງຂອງມນັ
ໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ນກັກວດສອບສາມາດໃຫ ື້ການຄາດຄະເນຫ ກັຖານທີູ່ ມຢີ ູ່  ເພືູ່ ອ
ມາສະຫລຸບວູ່ າ ປະຊາຊນົສູ່ ວນໃຫຍູ່ ທີູ່ ມສີູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງຮູ່ ວມຍອມຮບັເອາົເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວໄປ
ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ຢູ່ າງມປີະສດິທພິາບ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

3. ສນັຍາລກັຫ ອກລວງ 
 

3.1     ການພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປກູ່ ຽວກບັສນັຍາລກັຫ ອກລວງ 
 

ສັນຍາລັກທີູ່ ຫ ອກລວງຫ ືທີູ່ ເຮັດໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈຜິດໃນເມືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້ກູ່ ຽວກັບສິນຄ ື້າຫ ືການ
ບ ລກິານສະເພາະໃດໜ ູ່ ງນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ ສ າລບັຜະລດິຕະພນັ
ແລະການບ ລກິານ107 
 

ສນັຍາລກັໃດໜ ູ່ ງຈະຖືວູ່ າເປັນສນັຍາລກັທີູ່ ຫລອກລວງໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຂຜດິນັ ື້ນແມູ່ ນເມືູ່ ອມນັໄດ ື້
ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໃນທາງການຄ ື້າສ າລບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ເປັນສນັຍາລກັທີູ່ ໃຫ ື້
ຂ ື້ມ ນທີູ່ ບ ູ່ ຖືກຕ ື້ອງຫ ຜືດິພາດກູ່ ຽວກບັຜະລິດຕະພນັແລະການບ ລິການດັູ່ ງກູ່ າວ. ລກັ ສະນະຫ ອກ
ລວງຫ ທືີູ່ ຄ ນລກັສະນະທີູ່ ພາໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈຜດິຂອງສນັຍາລກັນັ ື້ນຕ ື້ອງມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະກງົໄປກງົ
ມາ ຖື້າເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ກບັຜະລດິຕະພນັຫ ບື ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ໃນເລືູ່ ອງນີ ື້, ຂ ື້ມ ນ
ທີູ່ ຫ ອກລວງຫ ທືີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ື້ເຂົ ື້າໃຈຜດິທີູ່ ໄດ ື້ຖືກນ າໄປສະເໜີ ໂດຍສນັຍາລັກນັ ື້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງ
ຍິູ່ ງ ມນັສາມາດອ ື້າງອີງ ລັກສະນະ, ຫວົຂ ື້, ຄຸນນະພາບ, ທີູ່ ມາທາງ ແຫ ູ່ ງກ າເນີດທາງພ ມສາດ, 
ປະລິມານ, ຂະໜາດ, ຈຸດປະສົງຂອງການນ າໃຊ ື້, ຄຸນຄູ່ າຫ ືລັກສະນະອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງ
ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານ. 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນພຽງແຕູ່ ການກະຕຸ ື້ນຫ ເືວົ ື້າເຖງິລກັສະນະທີູ່ ເປັນໄປໄດ ື້ຫ ກືານຄາດເດົາຂອງ
ຜະລິດຕະພັນນັ ື້ນ ບ ູ່ ຄວນຈະເປັນການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກີດການຄັດຄ ື້ານຕ ູ່ ການຫ ອກລວງ. ຍກົຕົວຢູ່ າງ, 
ສັນຍາລັກທີູ່ ມີຄ າວູ່ າ "DELICATE" ບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັນການຫລອກລວງ ສ າລັບຜະລິດຕະພັນ
ອາຫານທີູ່ ບ ູ່ ມໄີຂມນັຫ ບື ູ່ ມຄີລ ເຣັສເຕໂີຣນ, ເພາະມນັມຂີ ື້ໂຕ ື້ຖຽງວູ່ າ ອາຫານປະເພດນີ ື້ບ ູ່ ສາມາດຖື
ວູ່ າເປັນອາຫານທີູ່ ໃຫ ື້ "ສຸຂະພາບດ"ີ ຫ  ື“ອາຫານທີູ່ ແຊບ”. ເຄືູ່ ອງໝາຍ“ DELICATE” ສາມາດຖື
ວູ່ າເປັນສັນຍາລັກທີູ່ ມີລັກສະນະຈນິຕະນາການຫ ືພຽງແຕູ່ ເປັນສັນຍາລັກຂອງການອ ື້າງອີງເຖິງ
ດ ື້ານອືູ່ ນໆຂອງຜະລດິຕະພນັທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸນັ ື້ນ. 
 

ການຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນຄວນໄດ ື້ຮບັການຕດັສນິໃຈບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ເມືູ່ ອສນັຍາລກັນັ ື້ນເຮັດ

    
107 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ, ເອສັ. 6(3)(ບ)ີ; ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4(ຊ)ີ; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 20. 
ຊ)ີ; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 23.3 ແລະ 4; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ, ເອສັ.14(1)(ເອ)  ແລະ ທເີອມັອາຣ,໌ ອາຣ.໌ 13A(ຊ)ີ ແລະ 
(ດ)ີ; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 13.ອ)ີ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ຈ)ີ, ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 102.ຈ)ີ; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ 
ເອສັ. 7(4)(ບ)ີ, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 12 “ເຄືູ່ ອງໝາຍລວງ”; ທເີຮຊັ ທເີອມັเอ ເອສັ. 8(9); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 73.5. 
ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 8. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ໄດ ື້ໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລິໂພກຖືກຫ ອກລວງຫ ເືຂົ ື້າໃຈຜິດເທົູ່ ານັ ື້ນ ແຕູ່ ກ ູ່ ຍັງລວມໄປເຖິງ ເມືູ່ ອພົບວູ່ າມັນມີ
ຄວາມສູ່ ຽງທີູ່ ສົມເຫດສົມຜົນຕາມສົມຄວນ ຫ  ືມຄີວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຜ ື້ບ ລິໂພກຈະຖືກຫລອກ
ລວງຫ ເືຂົ ື້າໃຈຜດີ ຖື້າຫາກໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວໃນການຄ ື້າ. 
 

ເມືູ່ ອເວລາໃຫ ື້ການປະເມີນຄວາມຫ ອກລວງຂອງສັນຍາລັກນັ ື້ນ, ນັກກວດສອບຄວນ
ປະຕບິດັຕາມຂ ື້ສມົມຸດຕຖິານດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 

 
a) ເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຈະບ ູ່ ໄປຫ ອກລວງຜ ື້ບ ລໂິພກໂດຍເຈດຕະນາໃນເມືູ່ ອໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ

ຂອງລາວ. ແຕູ່ ຖື້າສາມາດໃຊ ື້ສັນຍາລັກດັູ່ ງກູ່ າວໃນລັກສະນະທີູ່ ບ ູ່ ມີການຫ ອກລວງຜ ື້
ບ ລໂິພກ, ກ ູ່ ຄວນສນັນຖິານໄວ ື້ກູ່ ອນວູ່ າຈະນ າໄປໃຊ ື້ໃນລກັສະນະນັ ື້ນ. 

 
b) ຜ ື້ບ ລໂິພກໂດຍສະເລູ່ ຍແມູ່ ນມີຄວາມເອາົໃຈໃສູ່ ແລະຮອບຄອບຕາມສົມຄວນ ແລະບ ູ່

ຕ ື້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ູ່ ການຫລອກລວງຢູ່ າງງູ່ າຍດາຍ. ສັນຍາລັກຄວນໄດ ື້ຖືກ
ຄັດຄ ື້ານດ ື້ວຍເຫດຜົນທີູ່ ຂອງການຫ ອກລວງໃນເມືູ່ ອ ມນັເຫັນໄດ ື້ຈະແຈ ື້ງວູ່ າ ມັນມີ
ຄວາມຂັດແຍູ່ ງກບັລັກສະນະຂອງສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການທີູ່ ລະບຸໄວ ື້, ແລະສິູ່ ງນີ ື້ຈະທ າ 
ລາຍຄວາມຄາດຫວງັທີູ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຖືກຕ ື້ອງຈາກຜ ື້ບ ລິໂພກຕາມກົດໝາຍ
ເບື ື້ອງຕົ ື້ນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັຜະລິດຕະພັນ ຫ  ືການບ ລິການທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ແລະກ ູ່ ຄ ານ ງເຖງິການປະຕບິດັໃນການຕະຫລາດຕາມປົກກະຕ ິແລະ ຄວາມ
ຮບັຮ ື້ຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກພາຍໃນຕະຫ າດນັ ື້ນ.108 

 
ໃນການນ າໃຊ ື້ຂ ື້ ສມົມຸດຕຖິານອນັທ າອດິ ພາຍໃຕ ື້ຂ ື້ (a) ຂື້າງເທງິນັ ື້ນ, ບ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ ມກີານ

ຄດັຄ ື້ານເກດີຂ ື້ນ ຖື້າຫາກຂ ື້ກ ານດົຂອງສນິຄ ື້າ ຫ ກືານບ ລກິານມຄີວາມກວື້າງພ ທີູ່ ຈະອະນຸຍາດໃຫ ື້
ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລບັສິນຄ ື້າແລະການບ ລິການທີູ່ ສັນຍາລັກຈະບ ູ່ ຫ ອກລວງ ຫ  ືເຮດັໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈ
ຜິດ ໃນທາງກງົກັນຂ ື້າມ, ຖື້າຫາກບັນຊີລາຍຊືູ່ ສິນຄ ື້າແລະການບ ລິການນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖືກຈ າກັດໄວ ື້ 
ສະເພາະຈ ານວນຫນ ື້ອຍໆ ແລະສັນຍາລັກ ນັ ື້ນອາດຈະຖືວູ່ າ ເປັນການຫ ອກລວງ ຫ  ືເຮັດໃຫ ື້ 
ເຂົ ື້າໃຈຜດິ ກູ່ ຽວກບັສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລິການ ທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ ທງັໝດົ ກ ູ່ ຈະຕ ື້ອງມກີານຄັດຄ ື້ານ
ເກດີຂື ື້ນ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຄີ າວູ່ າ“ GOLD” ສາມາດຈດົທະບຽນໄດ ື້ ສ າລບັ “ໂມງແລະ
ເຄືູ່ອງມຈືບັເວລາ” ໄດ ື້ເນືູ່ ອງຈາກຜະລິດຕະພັນພວກນີ ື້ ອາດຈະເຮດັມາຈາກຄ າກ ູ່ ເປັນໄດ ື້109. ເຖິງ

    
108 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຕວົຢູ່ າງໃນ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 8, ຂ ື້ 1. 
109 ການຈດົທະບຽນດັູ່ ງກູ່ າວຈະບ ູ່ ກດີຂວາງ ບ ູ່ ໃຫ ື້ບຸກຄນົທສີາມ ທີູ່ ຈະໄປໃຊ ື້ຄ າວູ່ າ "ຄ າ" ໄດ ື້ຢູ່ າງສະບາຍ ໃນຄວາມໝາຍທົູ່ ວໄປທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານຂອງພວກເຂາົ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນຍອມຮບັເຄືູ່ ອງໝາຍແບບດຽວກນັນີ ື້ ສ າລບັຄຸນລກັສະນະຂອງຜະລິດຕະ
ພນັທີູ່ ມລີກັສະນະເປັນພວກ “ເຄືູ່ອງປະດບັທີູ່ ສວຍງາມແລະບ ູ່ ມຄີູ່ າ”, ກ ູ່ ເນືູ່ ອງຈາກຄວາມໝາຍຂອງ
ຄ າວູ່ າ ‘ຄ າ’ ໃນສນັຍາລັກນີ ື້ ກງົກນັຂ ື້າມກບັລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນພຽງຢູ່ າງດຽວ ທີູ່ ເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍຈະຖກືນ າໄປໃຊ ື້ກບັມນັ. 
 

ໃນລັກສະນະທ ານອງດຽວກັນກັບເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ວູ່ າ “The Coffee Bean & Tea 
Leaf” ນັ ື້ນ, ກ ູ່ ອາດຈະໄດ ື້ຖືກໃຫ ື້ນ າເອົາໄປຈດົທະບຽນໄດ ື້, ເພືູ່ ອທີູ່ ຈະນ າເອົາໄປໃຊ ື້ ໃນການ
ເຊືູ່ ອມການພົວພັນກບັຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການ ທີູ່ ແຕກຕູ່ າງຈາກຜະລິດຕະພັນ ທີູ່ ເປັນ 
ກາເຟ ຫ  ືຊາ ຍກົຕວົຢູ່ າງ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ນ ື້າໝາກໄມ ື້ສດົ. ການທີູ່ ໄດ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ ໃນທ ານອງແບບນີ ື້ ກ ູ່ ຈະບ ູ່
ຖວືູ່ າອນັນີ ື້ ມນັເປັນການຫ ອກລວງ ໃຫ ື້ກບັບນັດາ ສາທາລະນະຊນົຜ ື້ຄນົ ຫ  ືພາກສູ່ ວນທີູ່ ມຄີວາມ
ສ າພນັຫ ສືູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 110  
 

ຄວາມສ າພນັລະຫວູ່ າງນ ື້າໝາກໄມ ື້ສດົກບັເມດັກາເຟ ຫ ໃືບຊາແມູ່ ນມລີັກສະນະທີູ່ ຈນິຕະ
ນາ ການຂ ື້ນມາ, ສະນັ ື້ນມນັຈືູ່ ງບ ູ່ ສາມາດຫ ອກລວງຜ ື້ບ ລໂິພກກູ່ ຽວກບັລກັສະນະ ຫ ສືູ່ ວນປະກອບ
ຂອງນ ື້າໝາກໄມ ື້ໄດ ື້. 
 

ໃນການນ າໃຊ ື້ ຂ ື້ສມົມຸດທຖິານທີູ່ ສອງ ພາຍໃຕ ື້ຂ ື້ (b) ທີູ່ ຢ ູ່ ຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຄີ າ
ສບັກູ່ ຽວກບັສນິຄ ື້າບ ູ່ ຄວນຖກືປະຕເິສດໃນການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວແລະຈະບ ູ່ ໃຫ ື້ຄວາມຄາດ
ຫວງັຫຍງັກບັສນິຄ ື້າ, ເພາະວູ່ າຄ າສັບດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ມນັບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າໃນເຊງິແນວຄິດ. ໃນ
ກ ລະນທີີູ່ ຂ ື້ກ ານົດໃນຄ າຮ ື້ອງມີສິນຄ ື້າແລະການບ ລິການທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ, ນກັກວດສອບຄວນໂຕ ື້
ຖຽງສະເພາະແຕູ່ ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ ທີູ່ ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຈະ
ເປັນການຫ ອກລວງຫ ເືຮດັໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈຜດິຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ ສູ່ ວນທີູ່ ເຫ ອືຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານແມູ່ ນ
ສາມາດຮກັສາໄວ ື້ໄດ ື້ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນກ ູ່ ສາມາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນໄດ ື້ດ ື້ວຍເງ ືູ່ອນໄຂຂ ື້ກ ານດົຕູ່ າງໆ
ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການປັບປຸງເພິູ່ ມເຕມິ. 

 
ຕວົຢູ່ າງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍ "BLUE MOUNTAIN BEER" ໄດ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ໃນຜະລິດຕະ

ພນັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 

ເບຍແລະເຄືູ່ ອງດືູ່ມປະເພດຕູ່ າງໆທີູ່ ມເີບຍປະສມົ; 
ສານທດົແທນເບຍ; 

    
 
110 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ນ ື້າດືູ່ມແຮູ່ ທາດ, 
ເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ ບ ູ່ ມເີຫ ົ ື້າປະເພດອືູ່ນໆ,  
 
ເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ ມສີູ່ ວນປະສມົຂອງນ ື້າຫມາກໄມ ື້ແລະນ ື້າຫມາກໄມ ື້ສດົ; 
ນ ື້ າຫວານໄຊຣບັປ໌ແລະການກະກຽມເຄືູ່ອງດືູ່ມ; 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້ອາດຖືວູ່ າມລີກັສະນະທີູ່ ຫລອກລວງຫ ເືຮດັໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈຜດິໃນສູ່ ວນທີູ່ ບອກວູ່ າ 

“ສານທດົແທນເບຍ” ໃນລະດບັຄວາມຄາດຫວງັຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກຂອງທີູ່ ເບິູ່ ງວູ່ າ "ສານທດົແທນເບຍ, 
ໃຫ ື້ຄວາມໝາຍໄປເປັນຄ າວູ່ າ "ເບຍ" ແຕູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນຜະລດິຕະພນັທີູ່ ຄ ື້າຍຄເືບຍ ແລະ ບ ູ່ ແມູ່ ນເບຍ. 
 

ນອກຈາກນີ ື້ ມນັອາດຈະຍງັມກີານຄດັຄ ື້ານໃນແງູ່ຂອງ 'ເບຍ' ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍ 'BLUE 
MOUNTAIN BEER' ທີູ່ ໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ກບັເບຍໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງແລະເມືູ່ ອພຈິາລະນາ
ເຖງິຄວາມຮບັຮ ື້ແລະນໄິສໃຈຄ ຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກເບຍໂດຍສະເລູ່ ຍແລະລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ
ແລ ື້ວ ມນັຈະຖືກນ າສະເໜີ ຫ ື ນ າສະເໜີໃນຮ ື້ານໂດຍທີູ່ ມັກຈະເຮັດໃຫ ື້ການຕັດສິນໃຈຊື ື້ຂອງຜ ື້
ບ ລໂິພກເຫ ົູ່ ານັ ື້ນຜດິພາດ (ເຊັູ່ ນການຊື ື້ເຄືູ່ ອງດືູ່ ມປະເພດຕູ່ າງໆທີູ່ ມເີບຍປະສມົ ເຊິູ່ ງໄປເຂົ ື້າໃຈຜດິພາດວູ່ າ
ມນັເບຍແທືໆ້ ). 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍ "ABC Banana Chips" ແມູ່ ນເປັນທີູ່ ຍອມຮບັໂດຍທົູ່ ວໄປ
ສ າລບັການຈດົທະບຽນໃນສູ່ ວນທີູ່ ເປັນ "ຫມາກໄມ ື້ແຜູ່ ນ", ແຕູ່ ແນວໃດກ ູ່ ຕາມ, ຖື້າຫາກລາຍການ
ສນິຄ ື້າໃດໜ ູ່ ງມ ີ"ໝາກມູ່ ວງແຜູ່ ນ" ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ກ ູ່ ຄວນມກີານ ຄດັຄ ື້ານການຫລອກລວງ
ທີູ່ ກູ່ ຽວກບັສນິຄ ື້າເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ111.  

 

3.2     ສນັຍາລກັຫລອກລວງທາງພ ມສາດ 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ມສີູ່ ວນປະກອບທີູ່ ເປັນຄ າສບັທາງພ ມສາດ ຫ  ືມຄີວາມໝາຍທາງພ ມສາດນັ ື້ນ 
ຄວນຖືກປະຕິເສດໄດ ື້ ກ ູ່ ຕ ູ່ ເມືູ່ ອວູ່ າ ອົງປະກອບດັູ່ ງກູ່ າວມີທູ່ າອູ່ ຽງທີູ່ ຈະເຮັດໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລິໂພກຈະ
ເຂົ ື້າໃຈຜດິກູ່ ຽວກບັຄວາມເປັນມາທາງພ ມສາດທີູ່ ແທ ື້ຈງິ ຫ  ືແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາຂອງຜະລດິຕະພນັ ຫ  ືການ
ບ ລກິານນັ ື້ນໆ112 
 

ແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດ “ຕວົຈງິ” ຂອງສນິຄ ື້າ ອາດຈະໄດ ື້ຮບັຈາກການອ ື້າງອງີທີູ່ ຈະແຈ ື້ງໃນ

    
111 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍສງິກະໂປ. 
112 ກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 8, ຂ ື້ 2 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ລາຍການສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ໄດ ື້ຍ ູ່ ນຄ າຮ ື້ອງມາ, ຫ  ືອາດຈະຂື ື້ນກບັຄວາມຮ ື້ທົູ່ ວໄປ
ແລະຄວາມຮບັຮ ື້ທີູ່ ສມົເຫດສມົຜນົຂອງພາກສູ່ ວນ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ. 
 

ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ສັນຍາລັກທີູ່ ມີຄ າວູ່ າ 'PEPITA - CAFÉ DO BRASIL' ແມູ່ ນຈະຖືກ
ຄດັຄ ື້ານໃນຂອບເຂດທີູ່ ວູ່ າຄ າສັບເຫ ົູ່ ານັ ື້ນເຂົ ື້າໃຈໂດຍຜ ື້ບ ລິໂພກໂດຍສະເລູ່ ຍແລ ື້ວ ມນັໝາຍເຖິງ 
“ກາເຟຈາກປະເທດບຣາຊນິ” ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖກືຍືູ່ ນ ສ າລບັນ າໄປໃຊ ື້ກບັກາເຟທີູ່ ບ ູ່ ມຕີົ ື້ນ
ກ າເນດີໃນປະເທດບຣາຊນິ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຖື້າຫາກວູ່ າຂ ື້ກ ານດົຂອງສນິຄ ື້າສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ກູ່ າວ
ມານັ ື້ນແມູ່ ນກາເຟທີູ່ ມຕີົ ື້ນກ າເນດີມາຈາກບູ່ ອນອືູ່ ນທີູ່ ຕູ່ າງຈາກປະເທດບຣາຊນິ, ຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ
, “ກາເຟທີູ່ ໄດ ື້ຜະລດິຈາກເມດັກາເຟໃນທະວບີອາຟຣິກາ”. ກງົກນັຂ ື້າມ, ຖື້າການກ ານດົລກັສະນະ
ສະເພາະຂອງສນິຄ ື້າໝາຍເຖງິ "ກາເຟແລະຜະລດິຕະພນັກາເຟ", ເຄືູ່ ອງໝາຍກ ູ່ ຈະບ ູ່ ສົູ່ ງຂ ື້ຄວາມທີູ່

ຫ ອກລວງຫ ທືີູ່ ເຮັດໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈຜິດ. ໃນກ ລະນີນີ ື້, ນກັກວດສອບຄວນສັນນຖິານວູ່ າ ທີູ່ ຈງິແລ ື້ວ 
ເຄືູ່ ອງໝາຍຈະຖືກນ າໄປໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນກາເຟແລະຜະລິດຕະພັນກາເຟທີູ່ ມີຕົ ື້ນກ າເນີດມາຈາກ
ປະເທດບຣາຊນິ. 
 

ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ໃນບາງກ ລະນີ, ນກັກວດສອບໄດ ື້ພົບວູ່ າ ສ າລັບຜ ື້ຄົນໃນປະເທດທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ການອ ື້າງອງີພ ມສາດທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນສັນຍາລັກນັ ື້ນ ແມູ່ ນມຄີວາມຫນກັແຫນ ື້ນພ ທີູ່ ຈະຖູ່ າຍ
ທອດຄວາມຮບັຮ ື້ທີູ່ ບ ູ່ ຖືກຕ ື້ອງກູ່ ຽວກບັແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາຂອງສນິຄ ື້າ, ນກັກວດສອບອາດຈະ ຄດັຄ ື້ານ ຫ  ື
ສະເໜໃີຫ ື້ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ  ຍືູ່ ນເອກະສານຢັື້ງຢືນຄດັຕດິມາພ ື້ອມຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນ. ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ, 
ນກັກວດສອບອາດຈະລະບຸວູ່ າການໃຫ ື້ຂ ື້ກ ານົດຂອງຜະລິດຕະພັນລະບຸຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງວູ່ າ "ກາເຟ
ແລະຜະລດິຕະພນັກາເຟ" ແມູ່ ນມາຈາກປະເທດບຣາຊນິ. 
 

ຖື້າຫາກຫລງັຈາກການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ໄດ ື້ຖກືນ າໃຊ ື້ໃນການຄ ື້າໃນຮ ບແບບທີູ່

ຫ ອກລວງຫ ເືຮັດໃຫ ື້ຜ ື້ຊົມໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃຈຜິດ, ການກະທ າອືູ່ ນໆພາຍໃຕ ື້ກດົໝາຍທີູ່ ມຜີົນບັງຄັບໃຊ ື້, 
ລວມເຖງິທງັການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນຫ ກືານຫ ື້າມນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງ ໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ. 
 

ກ ລະນີຂອງການຫ ອກລວງຈະເກີດຂື ື້ນໄດ ື້, ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຖື້າຫາກການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ“ KALINGA GOLD” ໄດ ື້ຖກືຍືູ່ ນສ າລບັຜະລດິຕະພນັກາເຟທີູ່ ຜະລດິດ ື້ວຍ
ກາເຟທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ມຕີົ ື້ນກ າເນດີມາຈາກເຂດຜະລດິກາເຟແບບອິນຊທີີູ່ ເມອືງ ກາລງິກາ, ທາງພາກເໜືອ
ຂອງປະເທດຟີລິບປິນ.113 ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຈະເປັນການຫ ອກລວງຢູ່ າງຫ ີກລ ື້ຽງບ ູ່ ໄດ ື້ ຖື້າຖືກ 
ນ າໄປໃຊ ື້ສ າລບັສນິຄ ື້າທີູ່ ບ ູ່ ກງົກບັສນິຄ ື້າທີູ່ ຜ ື້ຄນົທົູ່ ວໄປທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນປະເທດຟີລບິປິນ ຄາດວູ່ າຈະ
ເປັນເລືູ່ ອງປົກກະຕ ິໃນການນ າໃຊ ື້ຜະລດິຕະພນັກາເຟທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. 

    
113 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

152 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍ “SWISSTIME” ຄວນຖວືູ່ າເປັນການຫລອກລວງ ຖື້າຫາກ

ນ າໄປໃຊ ື້ກບັໂມງ ຫ  ືໂມງທີູ່ ບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັປະເທດສະວດິ114, ຜ ື້ຄນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າແບບນີ ື້

ຈະຄດິວູ່ າອງົປະກອບທາງພ ມສາດທີູ່ ເປັນຄ າວູ່ າ “ປະເທດສະວດິ” ທີູ່ ສະແດງເຖງິການພວົພນັທີູ່ ແທ ື້
ຈງິກບັປະເທດນັ ື້ນ ແລະຈະຖກືຫລອກລວງຖື້າບ ູ່ ມກີານເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ດັູ່ ງກູ່ າວ. 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນພຽງ ການກະຕຸ ື້ນເພືູ່ອເຕອືນ ຫ  ືກູ່ າວເຖງິແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດທີູ່ ເປັນໄປ
ໄດ ື້ຫ ກືານຄາດເດົາຂອງສິນຄ ື້າ ບ ູ່ ຄວນເຮັດໃຫ ື້ເກີດການຄັດຄ ື້ານຕ ູ່ ການຫ ອກລວງ ຍກົຕົວຢູ່ າງ 
ເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບໃສູ່ ເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງຖືຫ ືອາຫານພິເສດທີູ່ ມີຊືູ່ ຕູ່ າງປະເທດ ເຊັູ່ ນ 'TOSHIRO', 
'ANNUNZIATA' ຫ  ື'BORIS - ບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັນການຫ ອກລວງຫ ເືຂົ ື້າໃຈຜິດ ພຽງແຕູ່ ຍ ື້ອນ
ວູ່ າຊືູ່ ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນອາດຈະເຮັດໃຫ ື້ມີການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັປະເທດຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນ, ຍີູ່ ປຸູ່ ນ, ອຕີາລີ ຫ  ືຣັດເຊຍ, 
ຕາມລ າດບັ.115 
 

ກູ່ ຽວກບັສນັຍາລກັທີູ່  ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ ຫ  ືແບບປະສມົ ທີູ່ ສະແດງເຖງິອະນຸສາວະລທີີູ່ ເປັນ, 
ໂຄງສ ື້າງ, ອາຄານຫ ສືະຖານທີູ່ ຕັ ື້ງພ ມສັນຖານທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດີ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະເປັນການ
ຫ ອກລວງທງັໝດົ ຫ ບືາງສູ່ ວນໂດຍຂື ື້ນກບັຄວາມປະທບັໃຈແລະຄວາມຮບັຮ ື້ຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກໂດຍ 
ສະເລູ່ ຍຂອງສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການທີູ່ ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຖື້າເຄືູ່ ອງໝາຍມີຮ ບພາບທີູ່ ໝາຍ 
ເຖງິປະເທດໃດໜ ູ່ ງ, ເຂດແຄວື້ນ ຫ  ືສະຖານທີູ່ ໃດໜ ູ່ ງ ທີູ່ ເປັນແຫ ູ່ ງກ າເນດີທາງພ ມສາດທີູ່ ສາມາດ
ເຊືູ່ອຖໄືດ ື້ ສ າລບັສນິຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸ, ແລະ ຂ ື້ກ ານດົໄດ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງວູ່ າສນິຄ ື້າມແີຫ ູ່ ງ
ທີູ່ ມາທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍກ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າເປັນການຫ ອກລວງ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ,ເຄືູ່ ອງໝາຍຕ ູ່ ໄປນີ ື້ມເີອກະສານອ ື້າງອງີທີູ່ ຈະແຈ ື້ງກູ່ ຽວກບັສະຖານທີູ່ ທາງພ ມ
ສາດກ ູ່ ແມູ່ ນເມອືງປາຣີ, ປະເທດຝຣັູ່ ງເສດ (ເອຣີົບ). ຖື້າຫາກການກ ານດົທີູ່ ສະເພາະສນິຄ ື້າສ າລັບ
ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນຈ າກດັເພືູ່ ອໃຫ ື້ກວມເອົາພຽງແຕູ່  "ນ ື້າຫອມ, ນ ື້າມນັຫອມລະເຫຍີທີູ່ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນເຄືູ່ ອງສ າອາງທີູ່ ມີຕົ ື້ນກ າເນີດຈາກທະວີບອາຊີ", ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະຖືກ
ຄດັຄ ື້ານຍ ື້ອນການຫ ອກລວງ. ສາທາລະນະຊົນຈະຖືກຫລອກລວງເພາະວູ່ າມນັຈະມຄີວາມຂັດ
ແຍ ື້ງກນັລະຫວູ່ າງຂ ື້ມ ນທີູ່ ສືູ່ ອອກມາໂດຍເຄືູ່ ອງໝາຍ (ໝາຍຄວາມວູ່ າ ແຫູ່ ລງທີູ່ ມາຂອງສນິຄ ື້ານັ ື້ນ 
ແມູ່ ນເມອືງປາຣີ) ແລະສະຖານທີູ່ ຕົ ື້ນກ າເນດີຂອງສນິຄ ື້າ (ເຊັູ່ ນວູ່ າ ອາຊ ີທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ໃນຄ າຮ ື້ອງ). 

    
114 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 
115 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 8, ຂ ື້ 3 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ] 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ມຕີວົຊີ ື້ບອກທີູ່ ຈະແຈ ື້ງກູ່ ຽວກບັສະຖານທີູ່ ທາງພ ມສາດ

ຂອງມນັ ນັ ື້ນກ ູ່ ຄ:ື ກຸງໂຣມໃນປະເທດອີຕາລ ີ(ເອຣີົບ). ຖື້າການກ ານດົສິນຄ ື້າສ າລັບເຄືູ່ ອງ  ໝາຍ
ດັູ່ ງກູ່ າວກວມເອາົສະເພາະແຕູ່  “ກາເຟແລະກາເຟທີູ່ ຜະລດິຢ ູ່ ໃນປະເທດໂກລມົເບຍ”, ການຄດັຄ ື້ານ
ຄວນຖືກຍກົຂ ື້ນມາໂດຍອງີໃສູ່ ພື ື້ນຖານທີູ່ ຫ ອກລວງໃນຂອບເຂດທີູ່ ວູ່ າ ປະເທດອຕີາລນີັ ື້ນເປັນທີູ່

ຮ ື້ຈກັກນັດີວູ່ າເປັນສະຖານທີູ່ ຂອງຮ ື້ານຂົ ື້ວກາເຟແລະຜະລິດຕະພັນກາເຟ, ແລະການອ ື້າງອີງເຖິງ 
ກຸງໂຣມທີູ່ ແມູ່ ນຈດຸເລີູ່ ມຕົ ື້ນທີູ່ ແທ ື້ຈງິທີູ່ ເປັນໄປໄດ ື້ໃນໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກກາເຟ. 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ] 

 
ໃນປະເທດຫວຽດນາມ, ອຸປະກອນດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ສາມາດຖືໄດ ື້ວູ່ າເປັນການຫລອກລວງທາງ

ດ ື້ານພ ມສາດໃນເມືູ່ ອນ າໄປໃຊ ື້ກບັສນິຄ ື້າທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ມາຈາກບນັດາປະເທດທີູ່ ມລີາຍຊືູ່ ຕດິຢ ູ່ ໃນປື້າຍ:116 

    
116 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ. 
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(ສະບບັທສີອງ) 
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ໃຊ ື້ສ າລບັອຸປະກອນຂະຫນາດນ ື້ອຍ, ໂທລະພາບ, ໂທລະສບັມຖືື - ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2012-28009. 

ໃບຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2008-20839 
 

ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ສນັຍາລັກດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດສ າລັບການຈດົທະບຽນ
ຍ ື້ອນວູ່ າພວກເຂາົໄດ ື້ສ ື້າງຂ ື້ນມາໂດຍການໄປເອາົຊືູ່ ຂອງຕູ່ າງປະເທດມາໃຊ ື້ຊ ື້າຄນືໃໝູ່  ໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັ
ການອະນຸຍາດທີູ່ ຈ າເປັນ:117 

ໃຊ ື້ສ າລບັສນິຄ ື້າໃນຫມວດ 25 ຂອງການຈດັຫມວດສນິຄ ື້າແບບນສິ ໌
 

TURKEY 
ໃຊ ື້ສ າລບັສນິຄ ື້າໃນຫມວດ 29 ຂອງການຈດັຫມວດສນິຄ ື້າແບບນສິ ໌

 

3.3     ສນັຍາລກັທີູ່ ມກີານອ ື້າງອງີທີູ່ ຫ ອກລວງຕ ູ່ ການຮບັຮອງຢູ່ າງເປັນທາງການ 
 

ສນັຍາລກັຄວນຈະຖືກປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ຖື້າຫາກມນັມກີານບົູ່ ງຊີ ື້

ທີູ່ ສະແດງອອກໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ ຫ  ືມຜີນົສະທ ື້ອນຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ ວູ່ າສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານນັ ື້ນ ໄດ ື້ຮບັ
ອະນຸຍາດຢູ່ າງເປັນທາງການ ຫ  ືການຮັບຮອງຈາກອົງການຈດັຕັ ື້ງມະຫາຊົນ, ອງົການທີູ່ ເປັນທາງ

    
117 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ການ ຫ  ືອງົການຈດັຕັ ື້ງນຕິບິນັຍດັ.118 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວອ ື້າງອງີເຖິງສະຖາບັນທີູ່ ມ ີນາມສມົມຸດ ຂ ື້ນ ຫ  ືມລີກັສະນະຂອງການ
ຮບັຮອງຢູ່ າງເປັນທາງການໂດຍການອ ື້າງອງີທົູ່ ວໄປ, ໂດຍສະຖານະພາບ ຫ  ືລດັນັ ື້ນ ຈະບ ູ່ ມເີຫດຜນົ
ພຽງພ ທີູ່ ຈະຖວືູ່ າສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວເປັນການຫລອກລວງ. 

 
ຍົກ ຕົ ວ ຢູ່ າ ງ , ສັນ ຍ າ ລັ ກ ທີູ່ ມີ ຄ າ ວູ່ າ  ‘AUTHORITY CHECK’, ‘EXPORT 

QUALITY’119 ຫ  ື‘INTERNATIONAL STANDARD’ ນັ ື້ນບ ູ່ ໄດ ື້ໝາຍເຖິງອົງການຫ ືສະ
ຖາບນັໃດໜ ູ່ ງໂດຍສະເພາະ ແລະກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າເປັນການຫລອກລວງ. 
 
 ໃນທາງກົງກັນຂ ື້າມ, ປື້າຍຊືູ່ ວູ່ າ 'HALAL APPROVED', 'ISO CERTIFIED' ຫ ື 
'BSI - CHECK' ບ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ ຖື້າຫາກອົງການທີູ່ ມຊີືູ່ ຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ຫ  ື
ຜ ື້ທີູ່ ມອີ ານາດໃນການອອກໃບອະນຸຍາດທາງການຕະຫ າດນັ ື້ນ ບ ູ່ ໄດ ື້ມດີ ື້ວຍຄວາມເຫນັດເີຫນັພ ື້ອມ
ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ. ໃນກ ລະນີທີູ່  ກດົໝາຍກ ານດົຂ ື້ຫ ື້າມໃນການຈດົທະບຽນຂອງບຸກຄນົທສີາມທີູ່ ມຄີ າ
ສບັຫ ຕືວົຫຍ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວ, ນກັກວດສອບອາດຈະບ ູ່ ອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນໄດ ື້ ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າຜ ື້ຮ ື້ອງຂ 
ຈະໄດ ື້ຮບັຄວາມເຫນັດຈີາກອງົກອນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງນັ ື້ນກ ູ່ ຕາມ. 
 

ຢ ູ່ ປະເທດມາເລເຊຍ, ກ ລະນີການປະຕິເສດທີູ່ ຄ ື້າຍຄືກັນ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມີຄ າວູ່ າ 
"HALAL" ແລະ "BUATAN MALAYSIA".120 

 
ຢ ູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ສັນຍາລັກດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບການຍອມຮັບ ຍ ື້ອນວູ່ າເປັນການ

ຫລອກລວງໂດຍອື້າງເຖງິການປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານ:121 
 

• “ເຕກັໂນໂລຢີຍີູ່ ປຸູ່ ນ" 

    
118 ສ າລບັຕວົຢູ່ າງ, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 21(2).ຊ)ີ; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 23.3, 4 ແລະ 5, ຄ າຕດັສນິໃຈ 
753 ເອອາຣທ໌.ີ 41; ເອສັຈ ີທເີອມັອາຣ ໌ອາຣ.໌ 12 ແລະ 13; ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(6); ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 73.4. 
ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ, ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 8, ຂ ື້ 4. 
119 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ. 
120 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ 
121 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ.  
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• “ມາດຕະຖານເຢຍລະມນັ" 

ໃນປະເທດໄທເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດສ າລບັການຈດົທະບຽນຍ ື້ອນການອ ື້າງອງີ
ທີູ່ ເປັນການຫລອກລວງເຖງິການຮບັຮອງຢູ່ າງເປັນທາງການ:122 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັຄ າແນະນ າທາງທຸລະກດິ, ຄ າແນະນ າດ ື້ານການບ ລຫິານ ບ ລກິານສືູ່ສານ ຝ ກອບົຮມົ, ຝ ກອບົຮມົບຸກຄະລາກອນໃນການ

ຮບັສະຫມກັພະນກັງານ, ຊບັພະຍາກອນມະນຸດແລະການຄຸ ື້ມຄອງທຸລະກດິ. 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບດື້ວຍຫ ລືວມມຄີ າສັບປະໂຫຍກທີູ່ ວູ່ າ 'ORGANIC 

CERTIFIED'123, ເພືູ່ ອຊີ ື້ບອກວູ່ າຜະລດິຕະພນັໄດ ື້ຖກືກວດກາວູ່ າ ໄດ ື້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ
ການຜະລດິແບບປອດສານພດິໂດຍເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ທີູ່ ມຄີວາມອ ານາດ ຈ ານວນໜ ູ່ ງ. ໃນກ ລະນທີີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນ
ແນວນີ ື້, ນກັກວດສອບຄວນຄັດຄ ື້ານການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ສ າລັບສິນຄ ື້າຫ ືການ
ບ ລກິານໃດໜ ູ່ ງ. 

 
ຖື້າຫາກສນັຍາລກັທີູ່ ນ າໄປຍືູ່ ນສ າລບັການຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ປະກອບມ ີຫ  ື

ຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ທີູ່ ໄດ ື້ຮັບການຄຸ ື້ມຄອງໂດຍບຸກຄົນທສີາມ (ທີູ່

ເປັນຂອງສາທາລະນະຫ ເືອກະຊນົ) ເປັນເຄືູ່ ອງ ໝາຍຮບັຮອງຢັື້ງຢືນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍສະແດງການຄວບ
ຄຸມຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ຫ  ືຕວົຊີ ື້ວັດອືູ່ ນໆ, ນກັກວດສອບຄວນສົູ່ ງຄ າຄັດຄ ື້ານໃຫ ື້ເປັນ
ທາງການ ຫ ເືມືູ່ ອມກີານຄດັຄ ື້ານ. 

 
ກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງພາກ 2 ຂອງຄ ູ່ ມ ື(Guidelines) ເຫ ົູ່ ານີ ື້, ບດົທ ີ2 ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງ

ໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນ ແລະ ບດົທ ີ4 ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນ
ໜື້ານີ ື້. 

    
122 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 
123 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ 
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4. ສນັຍາລກັຂອງລດັ ແລະ ສນັຍາລກັທາງການ, ເຄືູ່ ອງໝາຍອງົກອນ ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍ 
ອືູ່ ນໆ 

 
4.1 ສນັຍາລກັພາຍໃຕ ື້ມາດຕາ 6ter ຂອງສນົທສິນັຍາປາຣ ີ

 
ສັນຍາລັກທີູ່ ມີສັນຍາລັກ, ເຄືູ່ ອງໝາຍອົງກອນ ແລະສັນຍາລັກອືູ່ ນໆຂອງລັດ ຫ ື ອົງ

ການຈດັຕັ ື້ງລະຫວູ່ າງລັດຖະບານນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໄດ ື້ ເວັ ື້ນເສຍ
ແຕູ່ ວູ່ າ ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ຈະຍືູ່ ນຫ ກັຖານທີູ່ ລດັແລະອງົການຈດັຕັ ື້ງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້ອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນ
ດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້. ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ກ ູ່ ແມູ່ ນສນັຍາລກັທາງການດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວເຖງິ:124 
 

• ເຄືູ່ ອງໝາຍຊາດຂອງບນັດາປະເທດ, 
• ທຸງປະຈ າຊາດ, 
• ເຄືູ່ ອງໝາຍອງົກອນຂອງບນັດາລດັອືູ່ ນໆ, 
• ສັນຍາລັກແລະສັນຍາລັກທີູ່ ເ ປັນທາງການທີູ່ ຊີ ື້ບອກເຖິງການຄວບຄຸມແລະການ

ຮບັປະກນັ ເຊິູ່ ງໄດ ື້ຮບັຮອງໂດຍປະເທດນັ ື້ນໆ, 
• ບນັດາຊືູ່ ແລະຕວົຫຍ ື້ຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົລະຫວູ່ າງລດັຖະບານ, 
• ເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົລະຫວູ່ າງລດັຖະບານ, 
• ທຸງຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົລະຫວູ່ າງລດັຖະບານ, 
• ເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົລະຫວູ່ າງລດັຖະບານ, 
• ການລຽນແບບເຄືູ່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຕູ່ າງໆ. 

 
ເຫດຜນົສ າລບັການປະຕເິສດນີ ື້ ກ ູ່ ແມູ່ ນອງີໃສູ່ ຂ ື້ກ ານດົຂອງມາດຕາ 6ter ຂອງສນົທສິັນຍາ

ປາຣີທີູ່ ໄດ ື້ສ ື້າງລະບຽບການຂັ ື້ນຕອນ ສ າລບັການສືູ່ ສານທີູ່ ຕດິຕ ູ່ ກນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແລະສນັຍາລັກ
ຂອງລດັ, ແລະຂອງຊືູ່ ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງອງົການຈດັຕັ ື້ງລະຫວູ່ າງລດັຖະບານ. 

    
124 ເບິູ່ ງເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນບເີອນັ ທເີອມັເອ,ເອສັ. 7(1)(ເອ)  ແລະ (ບ)ີ, 55 ແລະ 56, ເຄອືງໝາຍຊາດແລະຊືູ່  (ສະບບັທ ີ94) ເອສັ. 
3(ຊ)ີ, ຕາຕະລາງ ພາກ  I; ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 4(ດ)ີ; ໄອດ ີທເີອມັເອ, ເອອາຣທ໌.ີ 21(2).ບ)ີ; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອ
ອາຣທ໌.ີ 23.5 ແລະ 6; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 15(ບ)ີ, ທເີອມັອາຣ,໌ ອາຣ.໌ 13, 14 ແລະ 15, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ຂ ື້ 5.37; ເອມັເອມັ 
ທເີອມັເອລ ເອສັ. 13.ເອຟັ) ແລະ ຈ)ີ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ບ)ີ, ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 102.ບ)ີ; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 
7(11), (12) ແລະ (13), 56 ແລະ 57, ທເີອມັອາຣ ໌ອາຣ.໌ 11, 12 ແລະ 13, ແລະ ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 11 ເລືູ່ ອງ "ເຫດຜນົອືູ່ ນສ າລບັ
ການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນ”,ຫນ ື້າ 9,10 ແລະ 11; ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ, ເອສັ. 8(1), (2), (6) ແລະ (7); ແລະ ວເີອນັ ໄອພີ
ເອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 73.1, 2 ແລະ 4. ນອກຈາກນັ ື້ນ ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ 
ຫມວດ 4, ບດົ 9 
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158 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະ ເຄືູ່ ອງໝາຍອງົກອນຕູ່ າງໆທີູ່ ສືູ່ ສານຜູ່ ານຂັ ື້ນຕອນຂອງມາດຕາ 6ter ນັ ື້ນ 

ສາມາດຫາເບີູ່ ງໄດ ື້ໃນຖານຂ ື້ມ ນ 6ter ທີູ່ ສາມາດເຂົ ື້າເບິູ່ ງໄດ ື້ຜູ່ ານທາງອິນເຕເີນດັໄດ ື້ໃນເວບໄຊທ໌
ຂອງ WIPO.125 
 

ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງຊາດຈ າເປັນຕ ື້ອງໃຫ ື້ການຄຸ ື້ມຄອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະເຄືູ່ ອງ
ໝາຍສນັຍາລກັຕູ່ າງໆທີູ່ ສືູ່ ສານໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍຫ ເືປັນສູ່ ວນ
ໜ ູ່ ງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ. (ຍກົເວັ ື້ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າ ພວກເຂົາໄດ ື້ແຈ ື້ງການປະຕເິສດໃນລັກສະນະທີູ່ ໄດ ື້
ກ ານດົໄວ ື້ແລ ື້ວ) ທຸງປະຈ າຊາດນັ ື້ນ ບ ູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງສືູ່ ສານເພືູ່ ອຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການປົກປື້ອງ
ນີ ື້. 
 

ໃນກ ລະນີທີູ່ ມີການໃຊ ື້ເຫດຜົນມາປະຕເິສດນັ ື້ນ, ການຈດົທະບຽນຈະຖືກປະຕເິສດໃນ
ສູ່ ວນທີູ່ ມຄີວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັບນັດາຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານທງັໝດົທີູ່ ຢ ູ່ ໃນຄ າຮ ື້ອງ. ເຖງິ
ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການຄວບຄຸມຫ ໃືບຮັບປະກນັຢູ່ າງເປັນທາງການນັ ື້ນ, 
ການປະຕເິສດໂດຍນກັກວດສອບອາດຈະຖກືຈ າກດັຕ ູ່ ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານເຊິູ່ ງສນັຍາລັກຂອງ
ການຄວບຄຸມຫ ກືານຮັບປະກນັຢູ່ າງເປັນທາງການທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວໄວ ື້ນັ ື້ນໄດ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ດັູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸ
ໄວ ື້ໃນລາຍການສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ມກີານສືູ່ ສານກບັສນັຍາລກັ. 
 

ສິູ່ ງທີູ່ ຈະໃຫ ື້ເບິູ່ ງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນຕວົຢູ່ າງຂອງສັນຍາລັກຕູ່ າງໆທີູ່ ໄດ ື້ມີການສືູ່ ສານພາຍໃຕ ື້
ມາດຕາ 6 ຂອງສົນທສິັນຍາປາຣີທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍຫ ືສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍໄດ ື້ ຍກົເວັ ື້ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າ ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ນັ ື້ນຈະຍືູ່ ນຫ ກັຖານຢັື້ງຢືນວູ່ າອງົການຈດັຕັ ື້ງແຫູ່ ງຊາດທີູ່ ມີ
ອ ານາດ ຫ ື ອົງການຈດັຕ໊ງລະຫວູ່ າງລັດຖະບານນັ ື້ນ ໄດ ື້ໃຫ ື້ອະນຸຍາດສ າລັບການຈດົທະບຽນ
ດັູ່ ງກູ່ າວ: 

 
• ເຄືູ່ ອງໝາຍຊາດຂອງບນັດາປະເທດ 

    
125 ເບິູ່ ງເວບໄຊທຂ໌ອງ ອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ ທີູ່ : http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ທຸງປະຈ າຊາດ 
 

 
 

• ເຄືູ່ ອງໝາຍອງົກອນຂອງບນັດາລດັອືູ່ ນໆ126 
 

 
 
 
 
 

    
126 ເຄືູ່ ອງໝາຍປະເທດນັ ື້ນລວມມ ີ"ຍີູ່ ຫ ື້ຂອງປະເທດ" ແລະ "ຍີູ່ ຫ ື້ແຫູ່ ງຊາດ" ທີູ່ ໄດ ື້ຖືກຮບັຮອງໂດຍບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງ
ສະຫະພາບປາຣີໃຫ ື້ເປັນສນັຍາລກັຂອງຊາດ. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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• ສນັຍາລກັແລະສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນທາງການທີູ່ ຊີ ື້ບອກເຖງິການຄວບຄຸມແລະການຮບັປະກນັ 

ເຊິູ່ ງໄດ ື້ຮບັຮອງໂດຍປະເທດນັ ື້ນໆ127 
 

 

 

 
    

127 ປື້າຍແລະສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນທາງການທີູ່ ຊີ ື້ບອກເຖງິການຄວບຄຸມແລະການຮບັປະກນັ ເຊິູ່ ງລວມມຍີີູ່ ຫ ື້ຂອງປະເທດ" ແລະ "ຍີູ່ ຫ ື້

ແຫູ່ ງຊາດ" ທີູ່ ປະເທດຫ ອືງົການລດັແຫູ່ ງຊາດໄດ ື້ຮບັຮອງເອາົຢູ່ າງເປັນທາງການເພືູ່ ອຊີ ື້ບອກເຖງິການຄວບຄຸມແລະການຮບັປະກນັ
ສ າລບັຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
• ບນັດາຊືູ່ ແລະຕວົຫຍ ື້ຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົລະຫວູ່ າງລດັຖະບານ 

 
ອງົການຈດັຕັ ື້ງສະຫະປະຊາຊາດ 

 
ອງົການອາຫານແລະກະສກິ າໂລກ 

 
ອງົການອະນາໄມໂລກ 
 
ການຮູ່ ວມມດື ື້ານເສດຖະກດິອາຊປີາຊຟີິກ  

 
UNO 

 
FAO  

 
WHO 
 

• ເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົລະຫວູ່ າງລດັຖະບານ 

 
• ທຸງຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົລະຫວູ່ າງລດັຖະບານ 

 

[ອງົການເພືູ່ ອການຫື້າມອາວຸດເຄມ]ີ 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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[ສະມາຄມົປະຊາຊາດແຫູ່ ງອາຊຕີະເວນັອອກສູ່ ຽງໃຕ ື້ (ອາຊຽນ)] 
 
 

• ເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັ ື້ງສາກນົລະຫວູ່ າງລດັຖະບານ 

 
• ການລຽນແບບເຄືູ່ ອງໝາຍສນັຍາລກັຕູ່ າງໆ 

 
ນກັກວດສອບຄວນຄັດຄ ື້ານຕ ູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍໃດໜ ູ່ ງ ທີູ່ ມກີານລອກລຽນແບບເຄືູ່ ອງໝາຍອົງ

ກອນອືູ່ ນໆທີູ່ ໄດ ື້ຮັບການຄຸ ື້ມຄອງ, ທຸງ ຫ ືເຄືູ່ ອງໝາຍທາງການອືູ່ ນໆ ໂດຍທີູ່ ຖ ື້າສັນຍາລັກນັ ື້ນ
ສາມາດຖືກຮັບຮ ື້ໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງວູ່ າໄດ ື້ມກີານລອກລຽນແບບແທື້. ການປະຕເິສດອາດຈະຕົກໄປ
ຖື້າຫາກຜ ື້ສະໝັກຍືູ່ ນຫ ກັຖານທີູ່ ອງົການຈດັຕັ ື້ງລັດຫ ອືງົການຈດັຕັ ື້ງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້ມອບອ ານາດ
ແລະອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້.128 

 
 

    
128 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 9, ຂ ື້ 2.3 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍຂອງຊາດຫ ກືານຮຽນແບບຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ
ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ຄວນຖກືປະຕເິສດການຂ ຂ ື້ນທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ: 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ] 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈາກ, 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 ຕາມລ າດບັ] 
 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຢ ູ່
ຫວຽດນາມເນືູ່ ອງຈາກມນັຄ ື້າຍຄກືນັກບັທຸງຊາດຂອງປະເທດສາທາລະນະລດັກນີ:ີ 

 

 
ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2008-26144 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ] 
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ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ເຈົ ື້າໜ ື້າ ທີູ່ ຫວຽດນາມໄດ ື້ປະຕເິສດການຈດົທະບຽນໃຫ ື້ກບັສນັຍາລັກດັູ່ ງຕ ູ່
ໄປນີ ື້ ດ ື້ວຍເຫດຜນົທີູ່ ວູ່ າມນັມທຸີງຊາດອດົສະຕາລ:ີ 

 
ຄ າຮ ື້ອງເລກທ ີ4-2014-15126 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ]  

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖືກປະກາດວູ່ າບ ູ່ ຖືກຕ ື້ອງ

ໂດຍສານຕັດສິນໃນປະເທດໂຮນລັງເພາະວູ່ າພວກເຂົາໄດ ື້ລວມເອົາເຄືູ່ ອງໝາຍປະຈ າຊາດຂອງ
ປະເທດສະວດິ.129 

 
 

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

 

ສນັຍາລັກທີູ່ ປະກອບດື້ວຍການລຽນແບບທີູ່ ເປັນສີດ າແລະຂາວຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຮັບ
ການຄຸ ື້ມຄອງ, ທຸງ ຫ  ືເຄືູ່ ອງໝາຍທາງການນັ ື້ນ ຄວນໄດ ື້ຮັບການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນ ຖື້າ
ຫາກສາມາດຈດົຈ າລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍກາສັນຍາລັກ, ທຸງ ຫ  ືເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ລຽນ
ແບບໄດ ື້. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ການປູ່ ຽນແປງທງັໝດົ ຂອງສສີນັຂອງທຸງຊາດບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັນການ
ຮຽນແບບ ຍກົເວັ ື້ນແຕູ່ ວູ່ າ, ຖື້າຫາກວູ່ າທຸງມລີກັສະນະຮ ບແບບຕູ່ າງໆ (ເຊູ່ ນ ເຄືູ່ ອງໝາຍ, ຮ ບເກາະ
ເຫ ກັປື້ອງກນັ, ແລະອືູ່ ນໆ) ທີູ່ ສາມາດຮບັຮ ື້ໄດ ື້ໂດຍບ ູ່ ຕ ື້ອງໄປສນົໃຈເລືູ່ ອງສ.ີ 

 
ຕວົຢູ່ າງເຊູ່ ນວູ່ າ, ອຸປະກອນດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ມຄຸີນລກັສະນະຕູ່ າງໆ (ທີູ່ ເປັນຮ ບໄມ ື້ກາງເຂນ ຫ  ືຮ ບ

ກາກະບາດຂອງປະເທດສະວດິ) ທີູ່ ສາມາດຮບັຮ ື້ໄດ ື້ທນັທ ີເຖງິວູ່ າຈະມຮີ ບແບບການນ າສະເໜ ີຫ  ື

    
129 ເບິູ່ ງ http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ສສີນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍປະຈ າຊາດຂອງປະເທດສະວດິ: 

 
[ຮ ບພາບຈາກ: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 ຕາມລ າດບັ] 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ປະກອບດື້ວຍການເຮັດຊ ື້າຄືນໃຫມູ່ ທີູ່ ມຮີ ບແບບທນັສະໄໝຂອງອງົປະກອບ
ບາງຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຢືມມາຫ ືໄດ ື້ຮັບແຮງບັນດານໃຈເຄືູ່ ອງໝາຍປະຈ າລັດ ບ ູ່ ຄວນຖືວູ່ າເປັນການຮຽນ
ແບບໃນແງູ່ຂອງທາງພທິກິານສ າ ລບັຈດຸປະສງົເຫ ົູ່ ານີ ື້. 
 

ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ, ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ເຫນັໄດ ື້ວູ່ າ ມນັບ ູ່ ໄດ ື້ຮຽນແບບເລຍີ ໃນທດັສະນະ
ທາງພທິກີານຂອງທຸງຊາດຂອງສະຫະລັດ, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າອຸປະກອນດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້ຮບັແຮງບັນດານໃຈ
ຈາກທຸງຊາດດັູ່ ງກູ່ າວ: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ] 
 
 
 
 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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4.2 ສນັຍາລກັແລະເຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນໆທີູ່ ບ ູ່ ຖວືູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ130 
 

ນອກເຫນອືໄປຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍທາງການອືູ່ ນໆທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ ດ ື້ວຍມາດຕາ 
6 ຂອງສນົທສິນັຍາປາຣີນັ ື້ນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການຄຸ ື້ມຄອງໂດຍສນົທສິນັຍາສາກນົສະເພາະ ຫ  ື
ໂດຍກດົໝາຍຂ ື້ກ ານົດລະຫວູ່ າງຊາດ ຈະບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ ເືປັນບາງ
ສູ່ ວນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ ຖື້າຫາກບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບອະນຸຍາດທີູ່ ເໝາະສົມ. ສັນຍາລັກທີູ່ ມີເຄືູ່ ອງໝາຍ
ດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ຈະຖກືຄດັຄ ື້ານໂດຍນກັກວດສອບຖື້າຫາກວູ່ າການອະນຸຍາດດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ຖກືຍືູ່ ນໂດຍ ຫ  ື
ໃນນາມຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ . 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍບ ູ່ ຄວນໄດ ື້ຮັບອະນຸຍາດ ຖື້າມນັຫາກມສີນັຍາລັກດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ທີູ່ ໄດ ື້

ຮບັການຄຸ ື້ມຄອງພາຍໃຕ ື້ສນົທສິນັຍາ ໄນໂຣບເີພືູ່ ອການຄຸ ື້ມຄອງສັນຍາລັກກລິາໂອລິມປິກ ແລະ 
ສນົທສິນັຍາສ າລບັການຢຽວຢາຜ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັບາດເຈບັໃນກອງທບັໃນສະ ໜາມຮບົ, ເຈນວີາ, ວນັທ ີ
22 ສງິຫາ, 1864: 
 

 
[ສນັຍາລກັກລິາໂອລມິປິກ] 

 

           
 

[ສະພາກາແດງສາກນົ] [ສະພາກາແດງສາກນົ] 

 
ດັູ່ ງນັ ື້ນ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດໃນການຈດົທະບຽນຢ ູ່ ປະເທດໄທ:131 

    
130 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 9, ຂ ື້ 3. 
 
131 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 

ໃຊ ື້ສ າລບັການບ ລກິານໃນໂຮງໝ , ການບ ລກິານຂອງສຸກສາລາ 

 
ໃນກ ລະນີທີູ່ ກດົໝາຍ ຫ  ືສນົທສິັນຍາເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຂອງປະເທດຕູ່ າງໆທີູ່ ໄດ ື້ເກືອດ

ຫ ື້າມການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍແລະສນັຍາລກັຂອງຊາດ, ຂອງພາກພື ື້ນ ຫ  ືຂອງ
ສາກນົທີູ່ ລະບຸໄວ ື້, ເຄືູ່ ອງ ໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວກ ູ່ ຄວນຈະຖກືປະຕເິສດການຈດົທະບຽນ. 
 

ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດຢ ູ່ ໃນປະເທດຫວຽດນາມຍ ື້ອນການບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດ
ທີູ່ ໄດ ື້ມກີານລວມເອາົເຄືູ່ ອງໝາຍເງນິເອໂີຣທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັການອະນຸຍາດໃຫ ື້ໃສູ່ : 

 

 
ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2012-20098 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ] 

 
4.3 ສນັຍາລກັທີູ່ ໄດ ື້ຖກືຍກົເວັ ື້ນດ ື້ວຍບດົບນັຍດັທາງກດົໝາຍ 

 
ໃນກ ລະນີທີູ່ ກົດໝາຍໄດ ື້ກ ານົດກູ່ ຽວກັບຂ ື້ຈ າກັດຫ ືຂ ື້ຫ ື້າມຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວກັບການຈົດ

ທະບຽນ ສັນຍາລັກທີູ່ ມີຊືູ່  ຫ ືມີອົງປະກອບອືູ່ ນໆສະເພາະນັ ື້ນ, ນັກກວດສອບຄວນບ ູ່ ໃຫ ື້ຈົດ
ທະບຽນ. ຂ ື້ຈ າກດັດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນໄດ ື້ມຄີວາມສະເພາະເຈາະຈງົຕູ່ າງກນັສ າລັບແຕູ່ ລະປະເທດແລະ
ຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການປະເມນີຈາກເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາໃນທ ື້ອງຖິູ່ ນນັ ື້ນໆບນົພື ື້ນຖານ
ຂອງມາດຕະຖານໃນທື້ອງຖ ູ່ ນຂອງຕນົເອງ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຂ ື້ເກອືດຫ ື້າມດ ື້ານກດົໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ທີູ່ ມຕີ ູ່ ການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ
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(ສະບບັທສີອງ) 
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ທີູ່ ມີສູ່ ວນປະກອບບາງຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ນັ ື້ນ ແມູ່ ນໄດ ື້ຖືກກ ານົດໄວ ື້ໃນກົດໝາຍຂອງບັນດາ
ປະເທດຕູ່ າງໆທີູ່ ມລີາຍຊືູ່ ແລະໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ຂ ື້າງລຸູ່ ມນີ ື້: 
 
ບຣ ໄນ ດາຣຸສຊາລາມ:132 
 

• ທຸກຢູ່ າງທີູ່ ເປັນຕົວແທນຂອງກະສັດສ ລຕູ່ ານ ແລະ Yang Di-Pertuan (ແປຈາກ
ພາສາມາລາຢ : “ຜ ື້ປົກຄອງສ ງສຸດ”) ຫ ສືະມາຊກິໃດໜ ູ່ ງໃນຄອບຄວົແຫູ່ ງຣາດຊະວງົ, ຫ ື
ການລຽນແບບທີູ່ ເປັນສສີສີນັໃດໆ; 

 
• ທຸກຄ າສບັ, ຕວົອກັສອນ, ຫ  ືອຸປະກອນໃດໜ ູ່ ງ ທີູ່ ອາດເຮດັໃຫ ື້ຜ ື້ຄນົເຊືູ່ ອວູ່ າຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ນັ ື້ນ 

ມຫີ ໄືດ ື້ຮບັພຣະຣາຊອຸປະຖ າຫ  ືການອະນຸຍາດຈາກບນັດາສະມາຊກິໃດໜ ູ່ ງໃນຄອບຄົວ
ແຫູ່ ງຣາດຊະວງົ; 

 
• ສນັຍາລກັເຄືູ່ ອງໝາຍຕູ່ າງໆທີູ່ ເປັນມາດຕະຖານ ລວມທງັປະທບັຕາທີູ່ ເປັນທາງການ ຂອງ

ກະສດັສ ລຕູ່ ານ ແລະ Yang Di-Pertuan ແລະພະລາຊນີ ີRaja Isteri; 
 

• ເຄືູ່ ອງໝາຍປະຈ າລດັຂອງປະເທດບຣ ໄນ ດາຣຸສຊາລາມ; 
 

• ເຄືູ່ ອງໝາຍຊາດຂອງບຣ ໄນ; 
 

• ເຄືູ່ ອງໝາຍຫ ປືະທບັຕາຢູ່ າງເປັນທາງການຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ; 
 

• ຫ ຽນກາແບບຕູ່ າງໆແລະເຄືູ່ ອງຣາຊະອ ສະຣິຍະພອນ ທີູ່ ໄດ ື້ຖືກກ ານົດໂດຍກົດເກນ
ຂອງພຣະອງົ; 

 
• ເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ ປືະທບັຕາທາງການ ຂອງອງົການຕ າຫ ວດອາສະຍາກ າສາກນົ. (Interpol); 

 
• ສັນຍາລັກເຄືູ່ ອງໝາຍ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຮ ບແບບຕູ່ າງໆ ຫ ື ທຸງປະຈ າ ຂອງອົງການຈັດຕັ ື້ງ

ບ ລຫິານຂອງບຣ ໄນ ດາຣຸສຊາລາມ; 
 

    
132 ທເີອມັເອ ເອສັ. 7(1)(ຊ)ີ ແລະ (ດ)ີ, ແລະ ບດົ 94 - ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍແລະຊືູ່  (ການປື້ອງກນັການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ບ ູ່

ຖືກຕ ື້ອງ) ປີ 1967. 
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• ຊືູ່ ຂອງກະສດັສ ລຕູ່ ານ ແລະ Yang Di-Pertuan; 
 

• ຊືູ່ ຂອງພະລາຊນີ ີRaja Isteri. 
 

• ຊືູ່  ICPO - ອນິເຕໂີປລ ຫ  ືອງົການຕ າຫ ວດອາສະຍາກ າສາກນົ (Interpol). 
 
ມາເລເຊຍ:133 
 

• ຄ າວູ່ າ "Bunga Raya" (ຊືູ່ ດອກໄມ ື້ປະຈ າຊາດຂອງມາເລເຊຍ) ແລະການສະແດງ
ອອກໃນຮ ບແບບຂອງດອກHibiscus ຫ  ືການລຽນແບບສຕີູ່ າງໆ; 

 
• ການນ າສະເໜີ ຫ ື ຄ າ ເວົ ື້າທີູ່ ໄປອ ື້າ ງ ເຖິງ  Seri Paduka Baginda Yang di-

Pertuan Agong, ຜ ື້ປົກຄອງລດັ ຫ  ືການລຽນແບບສຕີູ່ າງໆ; 
 

• ຮ ບພາບທີູ່ ເ ປັນການນ າສະເໜີ ພະລາດຊະວັງ ຫ ື ອາຄານສິູ່ ງປຸກສ ື້າງທີູ່ ເ ປັນຂອງ 
ລດັຖະບານກາງ ຫ  ືລດັຖະບານແຫູ່ ງລດັ ຫ ລືດັຖະບານອືູ່ ນໆຫ ກືານລຽນແບບສຕີູ່ າງໆ; 

 
• ການນ າສະເໜ ີໃດໆຂອງຄ າຂວນັ ຫ  ືຄ າເວົ ື້າທີູ່ ອ ື້າງເຖງິອາວຸດຂອງກະສດັ, ເຄືູ່ ອງປະທບັ

ຕູ່ າງໆ ປະຈ າຕະກ ນ ຫ  ືປື້າຍ ຫ  ືປື້າຍຈາລ ກແບບຕູ່ າງໆເພືູ່ ອໃຫ ື້ມນັເກອືບຄ ື້າຍຄືກນັກບັ
ທຸກຢູ່ າງທີູ່ ອາດຈະເຮດັໃຫ ື້ເປັນທີູ່ ເຂົ ື້າໃຈຜດິໄດ ື້; 

 
• ການນ າສະເໜີໃດໆຂອງຄ າຂວນັຫ ຄື າເວົ ື້າໂດຍໄປອ ື້າງອງີໃສູ່ ມງົກຸດລາຊະວງົ ຫ  ືພະລາດ

ຊະວງັຫ ຂືອງພະລາດຊະວງັ, ຫ ທຸືງປະຈ າຊາດ; 
 

• ການນ າສະເໜ ີຂອງຄ າຂວນັ ຫ  ືຄ າເວົ ື້າທີູ່ ກູ່ າວເຖງິ, ສນັຍາລກັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍ, ປື້າຍ ຫ  ືທຸງ
ທະຫານປະຈ າກອງ ຂອງກອງທບັມາເລເຊຍ, ກອງທບັເຮອືມາເລເຊຍ, ກອງທບັອາກາດ
ຂອງມາເລເຊຍແລະຂອງ ຕ າຫ ວດມາເລເຊຍ, ຫ ອຸືປະກອນຕູ່ າງໆທີູ່ ໄປຄ ື້າຍຄກືນັກບັທຸກ
ຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ ທີູ່ ໄປມລີກັສະນະທູ່ າທາງອັນຈະພາໃຫ ື້ເກດີຄວາມເຂົ ື້າໃຈ
ຜດິພາດກບັພວກມນັ. 

 

    
133 ທເີອມັອາຣ ໌ອາຣ.໌ 13(1)(ບ)ີ, (ຊ)ີ ແລະ (ດ)ີ, ແລະ 14. 
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ສງິກະໂປ:134 
 

• ການສະແດງອອກຂອງການເປັນຕົວແທນຂອງຂອງປະທານາທິບ ດີຫ ືການລອກລຽນ
ແບບຂອງສໃີດໆ; 

 
• ການສະແດງອອກຂອງການເປັນຕົວແທນຂອງສັນຍາລັກຫ ືເຄືູ່ ອງໝາຍຊາດຂອງ

ສາທາລະນະລັດສງິກະໂປ, ປື້າຍຂອງປະທານາທບິ ດ,ີ ຂອງກອງທບັສງິກະໂປ, ຫ ເືຄືູ່ ອງ 
ໝາຍສນັຍາລກັ, ປື້າຍ, ທຸງ ຫ ອຸືປະກອນຕູ່ າງໆທີູ່ ໄປຄ ື້າຍຄກືນັກບັທຸກຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາ
ຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ ທີູ່ ໄປມລີກັສະນະທູ່ າທາງອນັຈະພາໃຫ ື້ເກດີຄວາມເຂົ ື້າໃຈຜດິພາດກບັພວກ
ມນັ; 

 
• ການສະແດງອອກຂອງການເປັນຕວົແທນຂອງມງົກຸດລາຊະວົງຫ ມືງົກຸດຈກັກະພັດ ຫ  ື

ທຸງຊາດສງິກະໂປຫ ທຸືງຂອງລາຊະວງົຫ ຈືກັກະພດັ; 
 

• ຄ າສັບທີູ່ ວູ່ າ "ລາດຊະອານາຈກັ," "ຈກັກະພັດ," "ປະທານາທິບ ດີ" ຫ ື "ລັດຖະບານ
ສງິກະໂປ" ຫ  ືຄ າສບັໃດ, ຕວົອກັສອນ, ຫ ອຸືປະກອນໃດກ ູ່ ຕາມ, ຖື້ານ າໄປໃຊ ື້ໃນແບບທີູ່

ມລີກັສະນະທູ່ າທາງອນັທີູ່ ຈະເຮັດໃຫ ື້ຜ ື້ຄນົຄດິວູ່ າຜ ື້ສະໝັກນັ ື້ນ ຮບັຫ ໄືດ ື້ຮບັ ພຣະຣາຊ
ອຸປະຖ າຫ ກືານອະນຸຍາດຈາກຄອບຄວົແຫູ່ ງຣາດຊະວງົ, ຈກັກະພດັ, ປະທານາທບິ ດ,ີ ຫ  ື
ລດັຖະບານສງິກະໂປ; 

 
• ຄ າວູ່ າ “ອງົການສະພາກາແດງ” ຫ  ື“ອງົການກາແດງເຈນວີາ” ນັ ື້ນ, ການສະແດງອອກໃດໆ

ຂອງການເປັນຕົວແທນຂອງອົງການສະພາກາແດງ ຫ ື ອົງການກາແດງເຈນີວາ , 
ການສະແດງອອກຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຊາດຂອງປະເທດສະຫະພັນທະລັດສະວິດທີູ່ ມີ
ລກັສະນະເປັນຮ ບໄມ ື້ກາງເຂນຫ ກືາກະບາດ ທີູ່ ເປັນສຂີາວຢ ູ່ ເທງິພື ື້ນສແີດງ ຫ  ືເປັນຮ ບ
ໄມ ື້ກາງເຂນຫ ືກາກະບາດສີເງນິ ເທງິພື ື້ນສີແດງ ທີູ່ ໄປເຮັດໃຫ ື້ຄ ື້າຍຄືຈາກທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາ
ນັ ື້ນ; 

 
• ຄ າວູ່ າ “ANZAC”. 

 
 

    
134 ທເີອມັອາຣ ໌ອາຣ.໌ 11 ແລະ12 
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ປະເທດໄທ:135 
 

• ສັນຍາລັກເຄືູ່ ອງໝາຍຕູ່ າງໆທີູ່ ເ ປັນປະທັບຕາຂອງລັດຫ ືກະສັດ , ປະທັບຕາຂອງ
ລດັຖະບານ, ສນັຍາລັກເຄືູ່ ອງໝາຍຕູ່ າງໆຂອງລາດສະວົງຈກັກຣີ, ຫ ຽນກາແບບຕູ່ າງໆ
ແລະເຄືູ່ ອງຣາຊະອ ສະຣິຍະພອນ, ປະທບັຕາຂອງອງົການຈດັຕັ ື້ງຫ ື້ອງການຕູ່ າງໆຂອງລັດ, 
ປະທບັຕາຂອງກະຊວງ, ພະແນກຫ ປືະທບັຕາຈງັຫວດັ(ແຂວງ); 

 
• ທຸງຊາດໄທ, ທຸງມາດຕະຖານຂອງກະສດັຫ ທຸືງປະຈ າການທີູ່ ເປັນທາງການ; 

 
• ຊືູ່ , ນາມມະຍດົ, ຫ  ືຊືູ່ ຫຍ ື້ ຂອງບນັດາສະມາຊກິໃນຄອບຄວົລາດຊະວງົ; 

 
• ການສະແດງອອກໃດໆຂອງການເປັນຕົວແທນຂອງກະສັດ, ພະລາຊິນີຫ ືຜ ື້ທີູ່ ຈະສືບ

ທອດຕ າແໜູ່ ງ; 
 

• ຊືູ່ , ຄ າສບັ ຫ  ືເຄືູ່ ອງໝາຍຕູ່ າງໆທີູ່ ເປັນສະແດງອອກເຖງິກະສດັ, ພະລາຊນິ,ີ ຫ ຜື ື້ທີູ່ ຈະສບື
ທອດຕ າແໜູ່ ງ ຫ ສືະມາຊກິໃນລາດຊະວງົ. 
 

 

  

    
135 ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(1), (2), (3), (4) ແລະ (5). 
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5. ລະບຽບສາທາລະນະ, ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ສນິລະທ າ 
 

5.1     ການພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປ 
 

ຄວນສື້າງຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່ າງແນວຄິດຂອງຄ າວູ່ າ "ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ" ແລະ 
"ລະບຽບສາທາລະນະ" ໃນດ ື້ານໜ ູ່ ງ ແລະອກີດ ື້ານໜ ູ່ ງ ກ ູ່ ແມູ່ ນ "ສນິລະທ າ"136 
 

‘ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ’ ແລະ ‘ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ ື້ອຍຂອງລດັ” ໝາຍເຖິງກອບ
ກດົໝາຍທົູ່ ວໄປຂອງລດັໃດລດັໜ ູ່ ງ ແລະກູ່ ຽວກບັເຫດຜນົແລະຈດຸປະສງົທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ກບັກອບກດົ
ໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ. ກອບກດົໝາຍນັ ື້ນ, ນອກເໜືອ ໄປຈາກນຕິ ິກ າ ທີູ່ ເປັນດ ື້ານດີແລະຂ ື້ກ ານົດດ ື້ານ
ການບ ລຫິານທີູ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊ ື້ໃນປະເທດ, ປະກອບດື້ວຍໄປສນົທສິນັຍາສາກນົແລະ ລວມທງັຄ າ
ຫມັ ື້ນສນັຍາສາກນົອືູ່ ນໆທີູ່ ລດັໄດ ື້ຮບັຮອງເອາົ, ພື້ອມທງັກດົໝາຍໃນກ ລະນຕີູ່ າງໆທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້. 
ແຫ ູ່ ງຂ ື້ມ ນທາງກົດໝາຍເຫ ົູ່ ານີ ື້ສະທ ື້ອນໃຫ ື້ເຫັນແລະສະແດງອອກເຖິງນະໂຍບາຍ, ຫ ັກການ
ພື ື້ນຖານແລະຄຸນຄູ່ າຂອງລດັ. 
 

'ສນິລະທ າ' ແມູ່ ນບນັດາຫ ກັການທີູ່ ໄດ ື້ຮັບຍອມຮັບໃນສງັຄົມທີູ່ ກ ານດົການປະຕບິັດແລະ
ກດົລະບຽບພາຍໃນສງັຄມົໃດໜ ູ່ ງຫ ຊຸືມຊນົໃດໜ ູ່ ງ. ຫ ກັການແລະກດົລະບຽບເຫ ົູ່ ານີ ື້ບ ູ່ ໄດ ື້ຢ ູ່ ໃນກດົ
ໝາຍຫ ືບັນທັດຖານຂອງການບ ລິຫານ ແລະອາດແຕກຕູ່ າງກັນໄປຕາມໄລຍະເວລາແລະຢູ່ າງ
ຫ ວງຫ າຍໃນແຕູ່ ລະປະເທດ ຫ ໃືນຂງົເຂດພ ມີພາກແລະຊຸມຊົນທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັໃນປະເທດດຽວ
ກນັ. ຫ ກັການແລະກດົລະບຽບການທາງດ ື້ານສນິລະທ າ ໄດ ື້ສະທ ື້ອນເຖງິຄຸນຄູ່ າທີູ່ ສງັຄມົຫ ຊຸືມຊົນ
ໃນລະດັບຊາດຕ ື້ອງການຮັກສາໄວ ື້. ໂດຍທີູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ນ າໃຊ ື້ໂດຍສົມທບົກບັມາດຕະຖານທາງກດົ 
ໝາຍໃນທາງບວກເຊິູ່ ງໂດຍທົູ່ ວໄປແລ ື້ວຈະບ ູ່ ໄດ ື້ຈດັການກບັບັນຫາປະເພດຕູ່ າງໆ ຫ ລືາຍລະອຽດ
ທີູ່ ເປັນຫວົເລືູ່ ອງຂອງ "ສນິລະທ າ". 

 
ເນືູ່ ອງຈາກຄ ານິຍາມຂອງ “ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ”,“ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍ

    
136 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນບເີອນັ ທເີອມັເອ, ເອສັ. 6(3)(ເອ) ; ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ4(ບ)ີ; ໄອດ ີທເີອມັເອ, ເອອາຣທ໌.ີ 20.
ເອ); ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 23.18, ຄ າຕດັສນິໃຈ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 45 ແລະ 46; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 14(ບ)ີ ແລະ 
(ຊ)ີ, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 5 ຂ ື້ 5.5 ຫາ 5.8; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 13.ຊ)ີ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ເອ)  ແລະ 
(ເອມັ), ລະບຽບການ, 102.ເອມັ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັຫນ ື້າ 87; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 7(4)(ເອ) , ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 9 – “ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ທີູ່ ຂດັກບັນະໂຍບາຍສາທາລະນະຫ ສືນິລະທ າອນັດງີາມຂອງປະຊາຊນົ”; ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(9); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, 
ເອອາຣທ໌.ີ 8.1 ແລະ ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ຂ ື້ 39.2.b.iii. ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 7. 
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ສາທາລະນະ” ແລະ“ ສນິລະທ າ” ນັ ື້ນແມູ່ ນບເລືູ່ ອງພາຍໃນປະເທດຢູ່ າງເຂັ ື້ມງວດ, ມນັສາມາດຖືກ
ຕດັສນິແລະຕດັສນິໄດ ື້ໂດຍອ ານາດການປົກຄອງແຫູ່ ງຊາດທີູ່ ມໃີນແຕູ່ ລະປະເທດ. ການກ ານດົສິູ່ ງທີູ່

ກງົກນັຂ ື້າມກບັຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຂອງສາທາລະນະຫ ມືາດຕະຖານທາງດ ື້ານສນິລະທ າ
ທີູ່ ມຢີ ູ່ ທົູ່ ວໄປຈະຕ ື້ອງຂ ື້ນກບັສະພາບທາງກດົໝາຍ, ການເມອືງ, ວດັທະນະທ າ ແລະສາດສະໜາທີູ່

ມຢີ ູ່ ໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ນອກຈາກນັ ື້ນ, ປັດໄຈຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນ: ລະດບັຂອງຜົນກະທບົທີູ່ ເກີດມາ
ຈາກການໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ເຫມາະ ແລະຂະໜາດ ແລະພາກສູ່ ວນຂອງຊຸມຊນົທີູ່ ໄດ ື້ຮບັຜນົກະທບົ
ຈາກສນັຍາລກັເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນກ ູ່ ແມູ່ ນປັດໃຈໜ ູ່ ງ ທີູ່ ເຮາົຄວນພຈິາລະນາໃນແຕູ່ ລະກ ລະນ.ີ 
 

ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ ື້ານຕ ູ່ ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ໃນເມືູ່ ອມາດຕະຖານ
ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນບ ູ່ ມຄີວາມເຫມາະສມົ ຕາມທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ສ າລບັທ ື້ອງຖິູ່ ນຂອງປະເທດທີູ່ ມກີານກວດສອບ
ຄ າຮ ື້ອງສະໝກັ. 
 

5.2     ບນັຫາສະເພາະ 
 

5.2.1 ຄຸນລກັສະນະຂອງຕວົເຄືູ່ ອງໝາຍເອງ 
 

ໃນຂອບເຂດທີູ່ ກດົໝາຍແຫູ່ ງຊາດໄດ ື້ໃຫ ື້ໄວ ື້, ການຮ ື້ອງຂ ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄ ື້າສາມາດຖກືຄດັຄ ື້ານໄດ ື້ໂດຍເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ກວດກາ ຖື້າຫາກວູ່ າ ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວຂດັກບັນະໂຍບາຍ
ຫ ລືະບຽບກດົໝາຍສາທາລະນະ, ຫ ຂືດັກບັກບັສນິລະທ າ,ໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

ການປະເມີນຜົນນີ ື້ຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍອົງການທີູ່ ມີອ ານາດແຫູ່ ງຊາດ ທີູ່ ມີ
ຄວາມສາມາດໂດຍຢ ູ່ ບົນພື ື້ນຖານຂອງມາດຕະຖານແລະຫ ັກເກນທີູ່ ພົ ື້ນເດັູ່ ນໃນປະເທດທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

ເມືູ່ ອເຫດຜນົດັູ່ ງກູ່ າວສ າລັບການປະຕເິສດນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖືກຮຽກຮື້ອງໃຫ ື້ນ າມາໃຊ ື້ແລ ື້ວ, ມນັກ ູ່
ຄວນໄປອ ື້າງເຖິງສັນຍາລັກນັ ື້ນເອງ. ການປະຕເິສດຄວນອີງໃສູ່ ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຖືກ
ເລືອກໃຫ ື້ຈດົທະບຽນນັ ື້ນ, ຕົວເຄືູ່ ອງໝາຍມັນນັ ື້ນເອງ ທີູ່ ໄປຂັດກັບນະໂຍບາຍສາທາລະນະ , 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຂອງສາທາລະນະ ຫ  ືບນັດາຫ ກັການທີູ່ ເປັນທີູ່ ຍອມຮບັທາງສິນລະ
ທ າ. 
 

ໃນກ ລະນເີຫ ົູ່ ານີ ື້, ລກັສະນະຂອງສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການແລະຮ ບລກັສະນະຂອງຜ ື້ບ ລິໂພກ
ທີູ່ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານມຄີວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງໜື້ອຍກວູ່ າ. ສິູ່ ງທີູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຄດັຄ ື້ານກ ູ່ ແມູ່ ນການທີູ່ ເລືອກ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ເອາົເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວເພາະມນັໄດ ື້ຖືກພຈິາລະນາວູ່ າໂດຍເຈົ ື້າໜ ື້າທີູ່ ກວດກາແລະເຫນັວູ່ າ ມນັຂດັ
ກບັນະໂຍບາຍ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຫ ສືນິລະທ າ. ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ
ແມູ່ ນມກີານຈ າໜູ່ າຍຢູ່ າງຈ າກດັ, ຫ ວືູ່ າຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກມຈີ າກດັ ກ ູ່ ຈະບ ູ່
ຮບັປະກນັໃຫ ື້ສະມາຊິກສາທາລະນະອືູ່ ນໆ - ແມູ່ ນແຕູ່ ຜ ື້ທີູ່ ບ ູ່ ກູ່ າວເຖິງໃນຂ ື້ສະເໜີດັູ່ ງກູ່ າວ - ຈະບ ູ່
ໄດ ື້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການມຢີ ູ່ ແລະການນ າໃຊ ື້ຂອງສິູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວໃນການຄ ື້າຂາຍ. 
 

ການຄດັຄ ື້ານດ ື້ວຍເຫດຜນົຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍ, ຫ ື
ສນິລະທ ານັ ື້ນ ອາດຈະເກດີຂື ື້ນໄດ ື້ ໃນກ ລະນີທີູ່ ບັນຫາບ ູ່ ຢ ູ່ ໃນຕວົສັນຍາລັກເອງ ແຕູ່ ຈະເປັນການ
ໃຊ ື້ໃນການວາງເຄືູ່ ອງໝາຍ ອັນນີ ື້ແມູ່ ນກ ລະນີຂອງ ຊືູ່ , ສັນຍາລັກ ຫ  ືຮ ບພາບບາງອັນທີູ່ ໄດ ື້ຮັບ
ຄວາມເຄາົລບົສ ງຫ ຖືືກຈ າກດັການນ າໃຊ ື້ຢ ູ່ ໃນປະເທດໃດໜ ູ່ ງ. ການໃຊ ື້ຊືູ່ ນັ ື້ນ (ຕວົຢູ່ າງຊືູ່ ຂອງວິລະ
ຊນົແຫູ່ ງຊາດ), ສນັຍາລັກ (ຕວົຢູ່ າງ, ສນັຍາລັກຂອງລາດຊະວົງ) ຫ ຮື ບພາບຕູ່ າງໆ (ເຊັູ່ ນວູ່ າຮ ບ
ພາບທີູ່ ມຄີວາມສ າຄນັທາງສາດສະໜາ) ໄປເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການທີູ່

ມີການຄ ື້າຂາຍໃນຕະຫລາດນັ ື້ນ ຖືວູ່ າ ມັນເປັນການລູ່ ວງລະເມີດແລະຂັດກັບນະໂຍບາຍ
ສາທາລະນະ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຂອງສາທາລະນະ ຫ ື ບັນດາຫ ັກການທີູ່ ເ ປັນທີູ່

ຍອມຮບັທາງສນິລະທ າ. 
 

ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ການຈົດທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ 'BUDDAH BAR' ແມູ່ ນບ ູ່ ຖືກຕ ື້ອງໃນ
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍແລະຖືກປະຕິເສດໃນປະເທດຟີລິບປິນ ຍ ື້ອນເຫດຜົນຂອງລະບຽບ
ສາທາລະນະທີູ່ ຢ ູ່ ບົນພື ື້ນຖານຂອງເຄົາລົບ ຄວາມຮ ື້ສ ກທາງພຸດທະສາສະໜາໃນໝ ູ່  ຊຸມຊົນທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນປະເທດເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ.137 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກັນ, ການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນໄດ ື້ຖືກປະຕິເສດໃນ
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍແລະໃນປະເທດມາເລເຊຍຕາມລ າດັບ, ກ ູ່ ຍ ື້ອນວູ່ າພວກມັນຂັດກັບກົດ
ລະບຽບທີູ່ ມຢີ ູ່ ທົູ່ ວໄປທາງສນິລະທ າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສາດສະໜາ ເຊິູ່ ງເປັນການກະທ າຜິດຕ ູ່ ຄວາມ 
ຮ ື້ສ ກຂອງຊາວມຸດສະລມິ ແລະ ບດິເບອືນສນິຂອງສາດສາຫນາອດິສະລາມ:138 

 
 

 
ສ າລບັສນິຄ ື້າໃນຫມວດ 25 ຂອງການຈດັຫມວດສນິຄ ື້າແບບນສີ 

    
137 ຂ ື້ມ ນທີູ່ ໄດ ື້ຮບັຈາກສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດອນິໂດເນເຊຍແລະຟີລບິປິນ, ຕາມລ າດບັ. 
138 ຕວົຢູ່ າງ, ຕາມລ າດບັ,ທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອນິໂດເນເຊຍແລະມາເລເຊຍ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

 
ໃຊ ື້ສ າລບັເບຍ, ນ ື້າດືູ່ມແຮູ່ ທາດແລະນ ື້າດືູ່ມອດັອາກາດແລະເຄືູ່ອງດືູ່ມທີູ່ບ ູ່ມທີາດເຫ ົ ື້າ, ເຄືູ່ອງດືູ່ມນ ື້າຫມາກໄມ ື້ແລະນ ື້າໝາກໄມ ື້

ເຂັ ື້ມຂຸ ື້ນ, ນ ື້າຫວານໄຊຣບັປ໌ແລະການກະກຽມອືູ່ນໆ ສ າລບັເຮດັເຄືູ່ອງດືູ່ມ - ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ03013458. 

 
ຢ ູ່ ປະເທດໄທ, ສນັຍາລກັຕ ູ່ ໄປນີ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ຮ ບເຈົ ື້າແມູ່ ກວນອມິໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດ

ສ າລັບການຈດົທະບຽນຍ ື້ອນເຫດຜົນທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍໃນສັງຄົມ. ໃນ
ວັດທະນະທ າຈນີແລະໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກຕູ່ າງໆນັ ື້ນ, ເຈົ ື້າແມູ່ ກວນອິມ ໄດ ື້ຮັບ
ຄວາມນບັຖືໃຫ ື້ດັູ່ ງເປັນເທບທດິາ. ການຈດົທະບຽນຮ ບປັື້ນເຈົ ື້າແມູ່ ກວນອິມໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ການຄ ື້ານັ ື້ນ ຖວືູ່ າມນັຂດັກບັນະໂຍບາຍສາທາລະນະ:139 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດການຈດົທະບຽນໂດຍ

ອງີໃສູ່ ບນົພື ື້ນຖານຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສາທາລະນະ, ເພາະວູ່ າສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວສາມາດເຊືູ່ ອມ
ໂຍງກບັການບ ລິການທາງໄປສະນີຢູ່ າງເປັນທາງການໃນປະເທດນັ ື້ນ (ໃນອິນໂດເນເຊຍ ຄ າວູ່ າ 
‘Kantor Pos’ ນັ ື້ນໝາຍຄວາມວູ່ າ ‘ຫື້ອງການໄປສະນ’ີ): 

ໃຊ ື້ສ າລບັການບ ລກິານໃນຮ ື້ານອາຫານ 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ] 

    
139 ຂ ື້ມ ນຂູ່ າວສານທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ເຫດຜນົທາງດ ື້ານສນິລະທ ານັ ື້ນ ປະກອບດື້ວຍມາດຕະຖານທາງດ ື້ານຈນັຍາບນັແລະເປັນທີູ່

ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ, ຕາມການຍອມຮັບ ຫ ື ການປະຕິບັດທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ວັດທະນະທ າ, ອີງໃສູ່
ຄວາມຮບັຮ ື້ຂອງປະຊາຊນົໃນປະເທດນັ ື້ນໆ. ເພາະສະນັ ື້ນແລ ື້ວ, ການປະເມນີຂອງບນັດາເຫດຜົນ
ພື ື້ນຖານທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການປະຕເິສດເຫ ົູ່ ານີ ື້ອາດຈະມຫີ າຍຂື ື້ນ, ແຕູ່ ນກັກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ
ຄວນພະຍາຍາມນ າໄປໃຊ ື້ໃຫ ື້ມນັເປັນໄປໄດ ື້ຕາມຈດຸປະສງົທີູ່ ຄວນເປັນ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຢ ູ່ ຫວຽດນາມ,ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດຍ ື້ອນເຫດຜນົທາງຈນັຍາ

ບນັທາງສງັຄມົ: 

 
ຄ າຮ ື້ອງ ເລກທ ີ4-2012-04183 

[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຫວຽດນາມ] 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ໃນປະເທດໄທ, ການຈດົທະບຽນຂອງສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປ
ນີ ື້ໄດ ື້ຖືກປະຕເິສດ. ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວເປັນການສະແດງອອກທີູ່ ຫຍາບຄາຍຂອງນິ ື້ວກາງທີູ່ ຊີ ື້ຂ ື້ນ. 
ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວຖກືຖວືູ່ າຂດັຕ ູ່ ສນິລະທ າ:140 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັເສື ື້ອ (ເສື ື້ອຜ ື້າ) 
 

ກູ່ ຽວກບັການປະຕິເສດການຈດົທະບຽນທີູ່ ອີງໃສູ່ ບົນພື ື້ນຖານນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍ ຫ  ືສນິລະທ າ ນັ ື້ນ, ປະເທດໃດປະເທດໜ ູ່ ງ ອາດຈະນ າມາດຕະຖານ
ທີູ່ ເຫມາະສມົກວູ່ າມາໃຊ ື້. ໃນກ ລະນທີີູ່ ກດົໝາຍອະນຸຍາດນັ ື້ນ, ນກັກວດສອບອາດຈະຄດັຄ ື້ານຕ ູ່
ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ, ສະເພາະໃນກ ລະນທີີູ່ ມກີານພຈິາລະນາວູ່ າ ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວໃນ
ທາງການຄ ື້າ ສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ນັ ື້ນ, ຈະໄປຂດັກບັນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍ ຫ  ືສນິລະທ າ. ສິູ່ ງນີ ື້ອາດຈະມປີະໂຫຍດໃນການຫ ຸດຜູ່ ອນຂອບເຂດ

    
140 ຂ ື້ມ ນທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ສ າລບັການປະເມນີແລະຫລກີລ ື້ຽງຄວາມຈ າເປັນໃນການຕດັສນິໃຈກູ່ ຽວກບັນະໂຍບາຍ ຫ  ືສນິລະ
ທ າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ມຕີວົຕນົ. 

 

5.2.2 ຄຸນລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 
 

ໃນສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກັບການປະຕິເສດທີູ່ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ຕ ູ່ ການຈົດທະບຽນໂດຍ
ເຫດຜນົທີູ່ ກູ່ ຽວກບັນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຫ ສືນິລະທ ານັ ື້ນ, ມນັ
ຄວນຈະໄດ ື້ຮັບການຊີ ື້ໃຫ ື້ເຫັນວູ່ າ ທັງສົນທິສັນຍາປາຣີ (ມາດຕາ 7) ແລະຂ ື້ຕົກລັງທຣິບສ໌ 
(ມາດຕາ 15.4) ໄດ ື້ໃຫ ື້ໃນສິູ່ ງທີູ່ ຈະກູ່ າວດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 
 

“ລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຈະຖືກນ າໄປໃຊ ື້ນັ ື້ນ 
ຈະບ ູ່ ເປັນອຸປະສັກຂັດຂວາງການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ບ ູ່ ວູ່ າຈະຢ ູ່ ໃນ
ກ ລະນໃີດກ ູ່ຕາມ." 

 

 
ໃນສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຂັ ື້ນຕອນການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້ານັ ື້ນ, ຂ ື້ກ ານດົດັູ່ ງກູ່ າວ

ໄດ ື້ເຮດັໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈໃນຄວາມໝາຍວູ່ າ ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ບ ູ່ ຄວນຖືກປະຕເິສດ
ພຽງແຕູ່ ມເີຫດຜນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານທີູ່ ລວມມຢີ ູ່ ໃນເງ ືູ່ອນໄຂຂ ື້

ກ ານດົຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ.141 
 

ໃນພາກການປະຕບິັດ, ສິູ່ ງນີ ື້ຈະປື້ອງກນັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນໂດຍເຫດຜົນໃດ 
ໜ ູ່ ງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ ງທີູ່ ສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການບາງຢູ່ າງຫ ທືງັໝົດທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ໃນຄ າຮ ື້ອງ ບ ູ່
ສາມາດຜະລິດ, ນ າເຂົ ື້າ, ແຈກຢາຍ ຫ ນື າໄປຄ ື້າຂາຍພາຍໃນປະເທດນັ ື້ນໆທີູ່ ໄດ ື້ມກີານຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງ
ໄວ ື້, ຖື້າຫາກວູ່ າ ອຸປະສກັດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນຍ ື້ອນມາຈາກຂ ື້ຈ າກດັດ ື້ານກດົໝາຍ ຫ  ືການບ ລິຫານບາງ
ປະການ ທີູ່ ໄດ ື້ບງັຄບັໃຊ ື້ໃນຊູ່ ວງເວລາທີູ່ ຢ ູ່ ໃນປະເທດນັ ື້ນໆ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ, ມນັເປັນປົກກະຕທິີູ່ ກດົໝາຍແຫູ່ ງຊາດທີູ່ ຈະກ ານດົ - ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງ

    
141  ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົ ໃນ ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອສັ. 23 ວກັສຸດທື້າຍ, ແລະ ຄ າຕດັສນິໃຈ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 45 ວກັສຸດ
ທື້າຍ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 123.3. ກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ 
ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 7, ຂ ື້ 1:  

“ມນັມຄີ າຖາມທີູ່ ວູ່ າ ບ ູ່ ວູ່ າສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ ເຊິູ່ ງການຄຸ ື້ມຄອງເປັນທີູ່ ຕ ື້ອງການຫ ບື ູ່ ສາມາດຕອບສະຫນອງໃຫື້ໄດ ື້ຢູ່ າງ
ຖືກຕ ື້ອງຕາມກດົໝາຍໃນຕະຫ າດຂອງປະເທດສະມາຊກິໃດໜ ູ່ ງແມູ່ ນບ ູ່ ກູ່ ຽວກັນັ [... ]": 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຍິູ່ ງ, ແມູ່ ນເຫດຜນົດ ື້ານຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບແລະຄວາມຫມັ ື້ນຄງົທາງດ ື້ານສິູ່ ງແວດລື້ອມ - 
ຜະລດິຕະພັນ (ຫ ກືານບ ລກິານ) ບາງຢູ່ າງ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຮັບການອະນຸມດັຕາມຂ ື້ບງັຄັບຫ ລືະບຽບການ
ອະນຸຍາດທາງການຕະຫ າດ ກູ່ ອນທີູ່ ຈະສາມາດທ າການຜະລດິ ຫ  ືນ າເຂົ ື້າຈ າຫນູ່ າຍ, ການນ າເຂົ ື້າ, 
ການແຈກຢາຍ ຫ  ືນ າມາຄ ື້າພາຍໃນປະເທດ. ນອກຈາກນີ ື້, ຍງັອາດຈະເກດີຂ ື້ນໄດ ື້ໃນປະເທດໃດ
ໜ ູ່ ງກູ່ ຽວກບັການນ າເຂົ ື້າ ແລະ ການແຈກຈູ່ າຍຜະລດິຕະພນັບາງຢູ່ າງ ຫ  ືການໃຫ ື້ການບ ລກິານບາງ
ຢູ່ າງ, ທີູ່ ຖກືຈ າກດັ ຫ  ືຖກືເກອືດຫ ື້າມໂດຍກດົໝາຍ. 

 
ໃນກ ລະນດີັູ່ ງກູ່ າວ, ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍອນັໜ ູ່ ງ ຄວນຖວືູ່ າເປັນເລືູ່ ອງທີູ່ ແຍກອອກຈາກ

ກນັຕູ່ າງຫາກ ຈາກການຜະລິດ, ການນ າເຂົ ື້າ, ການຈດັຈ າໜູ່ າຍ ຫ  ືການຄ ື້າຂາຍສິນຄ ື້າ ຫ  ືການ
ບ ລິການທີູ່ ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວທີູ່ ຈະຖືກນ າໄປໃຊ ື້ ທີູ່ ກ ລະນີທ າອິດອາດຈະໄດ ື້ຮັບອະນຸຍາດ, 
ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າກ ລະນຫີລງັນີ ື້ຈະບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດ. 
 

 

ນີ ື້ກ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍວູ່ າດັູ່ ງກູ່ າວ ກ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າມນັສາມາດນ າໄປຈດົທະບຽນໄດ ື້ຖື້າ
ມນັບ ູ່ ໄປກະທົບກບັເຫດຜົນທີູ່ ແນູ່ ນອນ ຫ  ືເຫດຜົນທີູ່ ໃຊ ື້ປຽບທຽບສ າລັບການປະຕເິສດ, ເຖິງ
ແມູ່ ນວູ່ າຜະລດິຕະພນັດັູ່ ງກູ່ າວຈະຖືກຜະລດິ, ນ າເຂົ ື້າ, ແຈກຢາຍຫ ນື າໄປຄ ື້າຂາຍກ ູ່ ຕາມ ຫ  ືການ
ບ ລກິານທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້ໄດ ື້ນ າໃຊ ື້ນັ ື້ນ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ການອະນຸຍາດຕາມກດົຂ ື້ລະບຽບບັງຄບັກູ່ ອນ ຫ  ື
ຖືກຫ ື້າມໂດຍກົດໝາຍແລະເຖິງແມູ່ ນວູ່ າໃນເວລາຈດົທະບຽນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະບ ູ່
ສາມາດຖກືນ າໄປໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນການຄ ື້າໃນປະເທດທີູ່ ຕນົໄດ ື້ຈດົທະບຽນ. 
 

ມນັຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການເຕອືນອກີເທືູ່ ອໜ ູ່ ງໃນເລືູ່ ອງນີ ື້ວູ່ າ ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍຈະໃຫ ື້ມີ
ສິດພຽງແຕູ່ ຍົກເວັ ື້ນບຸກຄົນທີສາມຈາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍເທົູ່ ານັ ື້ນ. ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ໄດ ື້ໃຫ ື້ສິດແກູ່ ຜ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນແລື້ວ ໃນການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວໃນການ
ຄ ື້າ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

6. ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່  ແລະ ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນ 
6.1     ການພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປ 
6.1.1 ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່  

 
ການຮັບຮ ື້ ແລະ ການຄຸ ື້ມຄອງເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່  ແມູ່ ນພັນທະສາກົນທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້

ສນົທສິນັຍາປາຣີ (ມາດຕາ 7bis) ແລະ ຂ ື້ຕກົລງົ TRIPS (ໂດຍອື້າງອງີໃສູ່ ສນົທສິນັຍາປາຣີໃນ
ມາດຕາ 2.1).142 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍອັນໜ ູ່ ງທີູ່ ມີເຈ ົ ື້າຂອງເປັນອົງກອນ “ລວມໝ ູ່ ” ທີູ່ ມີ
ຈດຸປະສງົເພືູ່ ອໃຫ ື້ໄດ ື້ນ າໃຊ ື້ໂດຍສະມາຊິກຫມດົທຸກຄົນຂອງອງົກອນນັ ື້ນ ຫ  ືຕາມໝວດໝ ູ່ ຂອງ
ບນັດາສະມາຊິກເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ທີູ່ ກ ານດົໄວ ື້. ອງົກອນລວມທີູ່ ເປັນເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອໝາຍລວມໝ ູ່ ທີູ່ ໄດ ື້ຈດົ
ທະບຽນນັ ື້ນ ອາດຈະເປັນສະມາຄມົຂອງຜ ື້ຜະລດິ, ສະຫະກອນຂອງຜ ື້ຜະລດິ, ອງົການສະຫະພັນ
ຂອງຜ ື້ຈ າໜູ່ າຍຂະໜາດນ ື້ອຍ, ສະພາການຄ ື້າ, ຫ ສືະຫະພນັອຸດສາຫະກ າ.143 

 
ອງົການຈດັຕັ ື້ງ "ລວມໝ ູ່ " ທີູ່ ຈດົທະບຽນສ າລັບເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ນັ ື້ນ ຕ ື້ອງມສີະມາຊິກ

ສອງຄນົຫ ຫື າຍກວູ່ ານັ ື້ນທີູ່ ໄດ ື້ຮູ່ ວມແບູ່ ງປັນຈຸດປະສງົຫ ຄືວາມສົນໃຈທາງການຄ ື້າຮູ່ ວມກນັແລະ
ຕັ ື້ງໃຈນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ນີ ື້ ເພືູ່ ອຈ າແນກສິນຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການຂອງຕນົໃນແງູ່ຂອງຄວາມ
ພະຍາຍາມຮູ່ ວມກນັ. ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ນັ ື້ນແມູ່ ນມີຈຸດປະສງົຕົ ື້ນຕ  ສ າລບັການທີູ່ ຈະນ າໄປໃຊ ື້
ໂດຍສະມາຊິກຂອງອົງການຈດັຕັ ື້ງລວມຫມ ູ່ , ບ ູ່ ແມູ່ ນໂດຍອງົການທີູ່ ເປັນເຈົ ື້າຂອງ. ການດ າເນີນ
ການແມູ່ ນຄ ື້າຍຄກືບັຮ ບແບບ “ສະໂມສອນ” ຂອງຜ ື້ຜະລດິ, ຜ ື້ຜະລດິ ຫ  ືພ ູ່ ຄ ື້າທີູ່ ສະມາຊກິໄດ ື້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ ື້ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່  ຂອງ “ສະໂມສອນ” ຕາມເງ ືູ່ອນໄຂທີູ່ ໄດ ື້ ກ ານດົໄວ ື້.   

    
142 ມາດຕາ 7 bis ຂອງສນົທສິນັຍາປາຣີ ກູ່ າວວູ່ າ: 

(1) ບນັດາປະເທດຂອງສະຫະພນັການຄ ື້າຍອມຮບັໃນການຍືູ່ ນຟື້ອງແລະຄຸ ື້ມຄອງເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ທີູ່ ມຢີ ູ່  ເຊິູ່ ງບ ູ່ ຂດັ
ກບັກດົໝາຍຂອງປະເທດຕົື້ນກ າເນດີ, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າສະມາຄມົດັູ່ ງກູ່ າວ ບ ູ່ ມມີກີານສ ື້າງອຸດສາຫະກ າ ຫ  ືການຄ ື້າກ ູ່ ຕາມ. 
(2) ແຕູ່ ລະປະເທດຈະເປັນຜ ື້ຕດັສນິໃຈໃນເງ ືູ່ອນໄຂສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ທີູ່ ຈະໄດ ື້ຮບັການຄຸ ື້ມຄອງຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍ ລວມ
ແລະອາດຈະປະຕເິສດການຄຸ ື້ມຄອງນັ ື້ນ ຖື້າຫາກວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນຈດັຕ ູ່ ຜນົປະໂຫຍດສາທາລະນະ [...]. 

143  ໃຫື້ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນບເີອນັ ທເີອມັເອ, ເອສັ. 50 ແລະ ຕາຕະລາງ ທີູ່  1 – ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍຮູ່ ວມ’; ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 
2(ບ)ີ ແລະ 17, ດ າລດັຍູ່ ອຍເລກທີູ່  46 ປີ 2009, ເອອາຣທ໌.ີ 23, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັຫນ ື້າ 22 to 25; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 1.4, 
ແລະ 46;ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 3.11, ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 20, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ຫນ ື້າ 21 ແລະ 22; ເອມັວາຍ; 
ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 2.ເອມັ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 121.2 ແລະ 167, ລະບຽບການ ອາຣ.໌ 101.ບ)ີ; ເອສັຈ ີທເີອມັ
ເອ ເອສັ. 60 ແລະ ຕາຕະລາງທີູ່  1, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 15 ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍຮູ່ ວມ’; ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 4 – ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍຮູ່ ວມ’ ແລະ 
94; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 4.17, 87.3 ແລະ 105.4. ນອກຈາກນີ ື້ ໃຫ ື້ເບ ູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 15. 
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6.1.2 ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນ 
 

ເຄືູ່ອງໝາຍຢັ ື້ງຢືນ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນຂອງນຕິບຸິກຄົນທີູ່  "ຢັື້ງຢືນ", ເຊິູ່ ງໂດຍປົກກະຕິ
ແລ ື້ວ ກ ູ່ ແມູ່ ນບ ລິສັດ, ອງົການຈດັຕັ ື້ງ, ຫ  ືອງົກອນສາທາລະນະ. ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນແມູ່ ນໃຊ ື້ໃນ
ການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານ ເພືູ່ ອຊີ ື້ບອກໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລໂິພກວູ່ າ ຜ ື້ທີູ່ ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝ
າຍນັ ື້ນ ໄດ ື້ 'ຢັື້ງຢືນ'ວູ່ າ ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ຕອບສະໜອງເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ
ຂອງຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນມິດກັບສິູ່ ງແວດລື້ອມ, ຫ ື ລັກສະນະອືູ່ ນໆ ທີູ່

ປະຊາຊນົຜ ື້ຊມົໃຊ ື້ໃຫ ື້ຄຸນຄູ່ າ ຫ  ືໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົໝາຍ. 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ , ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖກືຈດົທະບຽນໃຫ ື້ນ າໄປ
ໃຊ ື້ໂດຍບຸກຄນົອືູ່ ນ ທີູ່ ນອກເໜອືໄປຈາກຜ ື້ຖືທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນແລື້ວ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຜ ື້ທີູ່ ນ າ
ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນ ມກັຈະມຄີວາມພວົພນັຕາມສນັຍາໄລຍະຍາວກບັເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້
ຈດົທະບຽນແລະສະຖານະພາບຂອງລາວກ ູ່ ແມູ່ ນຄ ື້າຍຄກືນັກບັຜ ື້ທີູ່ ມໃີບອະນຸຍາດ. 
 

ເຊິູ່ ງອນັນີ ື້ ມນັບ ູ່ ຄກືນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ , ການຂ ື້ນທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນນັ ື້ນ ບ ູ່ ໄດ ື້
ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ກ ານດົຂອງສນົທສິນັຍາສາກນົໃດໆເລີຍ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນໄດ ື້ຖືກ
ຮບັຮ ື້ເປັນທີູ່ ຍອມຮບັແລະສາມາດຈດົທະບຽນພາຍໃຕ ື້ກດົໝາຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແຫູ່ ງຊາດຫ າຍ
ສະບບັ.144 

 

6.2     ເງ ືູ່ອນໄຂສະເພາະ ສ າລບັການກວດສອບເນື ື້ອໃນ 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນ ຈະໄດ ື້ຮັບການປະຕບິັດແລະກວດສອບແບບ
ດຽວກນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນມາດຕະຖານທົູ່ ວໄປທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັບນັດາເຫດຜນົຕູ່ າງໆທີູ່ ສາມາດ
ນ າໃຊ ື້ໃນການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນ.145 
 

    
144 ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ໃຫື້ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ, ເອສັ. 52, ຕາຕະລາງທສີອງ – ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍຮບັຮອງ’; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ 
ເອອາຣທ໌.ີ 3.12, ຂ ື້ຕກົລງົ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 21; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 56; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ 2.ເອນັ); ເອສັຈ ີທີ
ເອມັເອ ເອສັ. 61 ແລະ ຕາຕະລາງທສີອງ, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 16 ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍຮບັຮອງ’; ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 4 – ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ຮບັຮອງ’, 82 ແລະ 84; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 4.18, 87.4 ແລະ 105.5, ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 37.6. 
 
145 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກບ,ີ ຫມວດ 4, ບດົ 16. 
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ສິູ່ ງນີ ື້ກ ູ່ ແມູ່ ນລວມທັງກ ລະນີທີູ່ ສັນຍາລັກທີູ່ ໄດ ື້ສະເໜີເພືູ່ ອໃຫ ື້ຈົດທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍລວມໝ ູ່  ຫ  ືເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນນັ ື້ນ, ແມູ່ ນການເຮັດໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈຜິດເຖິງລັກສະນະ ຫ  ືຄວາມ
ສ າຄນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ, ດັູ່ ງທີູ່ ຂະແໜງການໃນສງັຄມັທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງອາດຈະຮບັຮ ື້ໄດ ື້. ໂດຍສະເພາະ
ແລ ື້ວ, ຖື້າເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່  ຫ  ືເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນນັ ື້ນ ປະກອບໄປດື້ວຍສນັຍາລກັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່

ອາດຈະຖືກເບິູ່ ງໃນເວລາທີູ່ ນ າໄປໃຊ ື້ນັ ື້ນວູ່ າ ມນັແຕກຕູ່ າງໄປຈາກເຄືູ່ ອໝາຍລວມໝ ູ່ ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍ
ການຢັື້ງຢືນ, ສິູ່ ງນີ ື້ຄວນກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີມກີານສະແດງການຄດັຄ ື້ານຈາກນກັກວດສອບ. 
 

ນອກເໜອືໄປຈາກເຫດຜົນແບບປົກກະຕຂິອງການປະຕເິສດນັ ື້ນ, ຈດຸສະເພາະດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ 
ຍງັຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍສະເພາະຈາກນັກກວດສອບເພືູ່ ອຈຸດປະສົງຂອງການ
ກວດສອບທີູ່ ສ າຄນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນ: 
 

• ການອະທບິາຍທາງພ ມສາດ, 
• ຂ ື້ບງັຄບັລະບຽບການໃນການໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ, ແລະ 
• ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນໂດຍເຈົ ື້າຂອງທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນແລື້ວ. 

 

6.2.1 ການອະທບິາຍທາງພ ມສາດ 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ອະທບິາຍເຖງິແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດຫ ແືຫ ູ່ ງທີູ່ ມາຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລ ິການ 
ທີູ່ ມນັຈະຖືກນ າໄປໃຊ ື້, ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ ແມູ່ ນບ ູ່ ສາມາດຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍສ າລັບ
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນໄດ ື້ (ເບິູ່ ງຂ ື້ທີູ່  2.3.6 ຂື້າງເທງິ). 

 
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ບນັດາສະມາຄມົແລະສະຫະກອນຂອງຜ ື້ຜະລດິຫ າຍແຫູ່ ງທີູ່ ດ າເນນີງານ

ໃນຂງົເຂດພ ມສາດສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ຫ ສືະຖານທີູ່ ອືູ່ ນໆນັ ື້ນ ໃຊ ື້ສນັຍາລັກທົູ່ ວໄປເພືູ່ ອສະແດງໃຫ ື້
ເຫນັວູ່ າ ສນິຄ ື້າຂອງພວກເຂົາມລີັກສະນະຮູ່ ວມກນັບາງຢູ່ າງ, ໂດຍສະເພາະໃນແງູ່ຂອງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາ
ທາງພ ມສາດ. ສນັຍາລັກເຫ ົູ່ ານີ ື້ ອາດຈະໄດ ື້ຮັບການຈດົທະບຽນໂດຍຜ ື້ຜະລດິເຫ ົູ່ ານັ ື້ນເປັນ ເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍລວມໝ ູ່  ທີູ່ ໃຊ ື້ສ າລບັອ ື້າງອງີແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດ. 
 

ເພືູ່ ອອະນຸຍາດໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍປະເພດນີ ື້ສາມາດຈດົທະບຽນໄດ ື້ນັ ື້ນ, ຈະຕ ື້ອງກ ານົດຂ ື້
ຍກົເວັ ື້ນທີູ່ ມີຕ ູ່ ເຫດຜົນແບບມາດຕະຖານຂອງການປະຕເິສດໂດຍອງີໃສູ່ ລັກສະນະພ ມສາດຂອງ
ເຄືູ່ອງໝາຍ. ສະນັ ື້ນ, ຈ ູ່ ງບ ູ່ ຄວນຄດັຄ ື້ານເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່  ທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍຫ ປືະກອບມ ີຄ າ
ສບັທາງພ ມສາດ ຫ  ືອງົປະກອບທາງພ ມສາດອືູ່ ນໆທີູ່ ຢ ູ່ ບນົພື ື້ນຖານຂອງຄ າອະທບິາຍທາງພ ມສາດ. 
ດ ື້ວຍເຫດນີ ື້, ຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ກ ູ່ ຄວນລະບຸວູ່ າ ມກີານຮ ື້ອງຂ ການຈດົທະບຽນສ າລັບ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

182 ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 

 

ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່  ແລະຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ນັ ື້ນເປັນອງົກອນທີູ່ ໄດ ື້ຕວົລວມເຂົ ື້າກນັ. 
 

ຖື້າສນັຍາລກັນັ ື້ນສາມາດໃຫ ື້ການອະທບິາຍບອກຄວາມໝາຍ ໃນລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະ
ພນັຫ ບື ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ທີູ່ ມຄີວາມແຕກຕູ່ າງໄປຈາກແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດຂອງມນັນັ ື້ນ, ມນັກ ູ່
ຄວນຈະຖກືຄດັຄ ື້ານດ ື້ວຍເຫດຜນົແບບປົກກະຕສິ າລບັ ການປະຕເິສດ. 
 

ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຢັ ື້ງຢືນນັ ື້ນ, ອງົການການຈດັຕັ ື້ງຂອງແຕູ່ ລະຜ ື້ຜະລິດແລະບ ລິສັດ
ແຕູ່ ລະບູ່ ອນ, ລວມທງັ ອງົການຈດັຕັ ື້ງຂອງລັດທີູ່ ເປັນຜ ື້ຢັື້ງຢືນນັ ື້ນ, ນ າໃຊ ື້ສັນຍາລັກເຄືູ່ ອງໝາຍ
ແບບພິເສດ ເພືູ່ ອຊີ ື້ໃຫ ື້ເຫັນວູ່ າສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການໃດໜ ູ່ ງໄດ ື້ຖືກກວດກາໄປແລ ື້ວ ເພືູ່ ອໃຫ ື້
ສອດຄູ່ ອງກບັລກັສະນະສະເພາະໃດໜ ູ່ ງຂອງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດ. ສນັຍາລກັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນອາດຈະໄດ ື້
ຖືກຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນ. ເມືູ່ ອເປັນດັູ່ ງນັ ື້ນແລ ື້ວ ຖື້າຄ າຮ ື້ອງຈດົທະບຽນກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນ, ຂ ື້ຍກົເວັ ື້ນກ ູ່ ກ ູ່ ຕ ື້ອງຖກືກ ານດົ ເພືູ່ ອປື້ອງກນັການປະຕເິສດ. 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນ  ທີູ່ ມີ ຫ ື ລວມມີ ທັງຄ າສັບທາງພ ມສາດ ຫ ື ອົງປະກອບທາງພ ມ

ສາດອືູ່ ນໆ ບ ູ່ ຄວນຈະຖືກຄັດຄ ື້ານໂດຍອງີໃສູ່ ຄ າອະທບິາຍລາຍລະອຽດທາງດ ື້ານພ ມສາດ. ດ ື້ວຍ
ເຫດນີ ື້, ໃນຄ າຮ ື້ອງນັ ື້ນ ກ ູ່ ຄວນລະບຸວູ່ າ ການຮ ື້ອງຂ ການຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ແມູ່ ນເພືູ່ ອສ າລັບເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍຢັື້ງຢືນ. 

 

6.2.2 ກດົລະບຽບໃນການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ 
 

ໃນການຂ ຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນນັ ື້ນ ຕ ື້ອງຍືູ່ ນກດົ
ລະບຽບທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ, ເຊິູ່ ງອາດຈະປະກອບມ ີ ຫ  ື ອ ື້າງອງີເຖງິຂ ື້
ກ ານດົບາງຢູ່ າງທີູ່ ກູ່ ຽວກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານແລະວທິກີານຕູ່ າງໆທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະ
ຖກືນ າໄປໃຊ ື້. 

 
ນກັກວດສອບຄວນກວດກາເບິູ່ ງວູ່ າ ລະບຽບການນ າໃຊ ື້ນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖກືຍືູ່ ນແລະທບົທວນຄືນຫ ື

ຍັງ ເພືູ່ ອໃຫ ື້ມັນຕອບສະໜອງກັບຈຸດປະສົງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. ລະບຽບການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍລວມໝ ູ່ ແມູ່ ນຄາດວູ່ າຈະໃຫ ື້ໂຄງສ ື້າງ ຫ  ືລະບົບບາງຢູ່ າງສ າລັບຜ ື້ຖືທະບຽນເພືູ່ ອຄວບຄຸມ
ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍໂດຍສະມາຊກິຂອງອງົກອນທີູ່ ເປັນເຈົ ື້າຂອງ. 

 
ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ທີູ່ ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ເພືູ່ ອຊີ ື້ບອກເຖິງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສາດຂອງ

ຜະລດິຕະພນັທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ, ລະບຽບການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ ກ ູ່ ຄວນສະແດງໃຫ ື້ເຫນັເງ ືູ່ອນໄຂ
ທີູ່ ຜ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ແລະສນິຄ ື້ານັ ື້ນ ກ ູ່ ຕ ື້ອງປະຕບິດັຕາມ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວກ ູ່ ແມູ່ ນ 'ການເຊືູ່ ອມໂຍງທີູ່



183  ພາກທ ີ1  ເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 183 183 

ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

 

 
  
 
 

ມຄຸີນນະພາບ' ລະຫວູ່ າງ ສນິຄ ື້າແລະທີູ່ ຕັ ື້ງພ ມສາດຂອງພວກມນັ. 
 

ໃນກ ລະນີທີູ່ ກດົໝາຍໄດ ື້ກ ານົດໄວ ື້ແລ ື້ວ, ລະບຽບການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ນັ ື້ນ ກ ູ່
ຄວນມໃີຫ ື້ບຸກຄນົອືູ່ ນທີູ່ ໄດ ື້ຜະລດິຢ ູ່ ໃນສະຖານທີູ່ ຕັ ື້ງທາງພ ມສາດອນັດຽວກນັ ແລະ ປະຕບິດັຕາມ
ຂ ື້ກ ານົດທາງຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນນັ ື້ນ , ອາດຈະກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງອົງ
ການຈດັຕັ ື້ງລວມໝ ູ່  ຫ  ືນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມໝ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ການຈດັການແບບສະເພາະ. ເງ ືູ່ອນໄຂນີ ື້

ແມູ່ ນແນໃສູ່ ເພືູ່ ອຫລກີລ ື້ຽງສະຖານະການທີູ່ ຜ ື້ຜະລດິໃນທ ື້ອງຖິູ່ ນບາງຈ ານວນ ຈາກພື ື້ນທີູ່ ສະເພາາະ
ໃດໜ ູ່ ງຂອງການຜະລດິ, ຈະຖກືຍກົເວັ ື້ນຈາກການນ າໃຊ ື້ຊືູ່ ທາງພ ມສາດຂອງສະຖານທີູ່ ການຜະລດິ
ຂອງພວກເຂາົ, ເຊິູ່ ງພວກເຂາົຈະໄດ ື້ດ າເນນີການການຄ ື້າ ຕາມປົກກະຕ ິດ ື້ວຍຄວາມຈງິໃຈ. 
 

ສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍຢັ ື້ງຢືນທາງດ ື້ານພ ມສາດນັ ື້ນ, ຖື້າກດົໝາຍກ ານດົ, ນກັກວດສອບຕື້ອງໄດ ື້
ກວດຄ ນ ລະບຽບການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ ເພືູ່ ອຮັບປະກນັວູ່ າ ບ ູ່ ມຂີ ື້ກ ານດົໃດໆທີູ່ ຈະໄປ
ຈ າແນກແບູ່ ງແຍກ ຫ  ືເລອືກປະຕບິດັກບັຜ ື້ຜະລິດບາງຈ າພວກ. ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ຜ ື້ຜະລດິໃນ
ທ ື້ອງຖິູ່ ນທີູ່ ດ າເນນີງານຢ ູ່ ໃນເຂດທີູ່ ຕັ ື້ງພ ມສາດທີູ່ ໄດ ື້ຖືກກ ານດົໄວ ື້ແລະປະຕບິດັຕາມເງ ືູ່ອນໄຂອືູ່ ນໆ
ທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ ສ າລັບການຢັື້ງຢືນພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ, ກ ູ່ ຄວນຈະໄດ ື້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ ື້ນ າໃຊ ື້
ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນໄດ ື້. 

 

6.2.3 ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນໂດຍເຈົ ື້າຂອງທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ 
 

ໃນກ ລະນີທີູ່ ກດົໝາຍໄດ ື້ກ ານົດໄວ ື້, ນກັກວດສອບຄວນຄັດຄ ື້ານ ການຈດົທະບຽນຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນ, ຖື້າຫາກວູ່ າຄ າຮ ື້ອງໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ວູ່ າ ບຸກຄົນທີູ່ ມີຊືູ່ ໃນການຈດົທະບຽນແມູ່ ນ
ຈ າເປັນຕ ື້ອງດ າເນນີກດິຈະກ າ ຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການຜະລດິ ຫ  ືການສະໜອງຈດັຫາສນິຄ ື້າ ຫ  ື
ການບ ລກິານໃນແບບທີູ່ ຈະໄດ ື້ຮບັການຢັື້ງຢືນພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. 

 
ເປັນທີູ່ ເຂົ ື້າໃຈກນັໂດຍທົູ່ ວໄປວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍຢັື້ງຢືນຄວນຖືກນ າໄປໃຊ ື້ເພືູ່ ອຊີ ື້ບອກວູ່ າ ຜ ື້ຖື

ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ໄດ ື້ປະເມີນຜະລິດຕະພັນ ຫ  ືການບ ລິການຂອງບຸກຄົນທີສາມໂດຍອິດສະຫ ະ. 
ການປະເມນີສິນຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລິການຈະໝົດໄປ ຖື້າຫາກຜ ື້ຖືເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ດັູ່ ງກູ່ າວເຂົ ື້າໃນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບ ລກິານຂອງພວກເຂາົ. 

 

------- o ------- 
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ຄ າເຕອືນຂ ື້ຈ າກດັຄວາມຮບັຜດິຊອບ: 

“ສິູ່ ງຕພີມິເຫລັ ື້ມນີ ື້ ໄດ ື້ຖກືຈດັສ ື້າງຂື ື້ນໂດຍໄດ ື້ຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ູ່ ເນື ື້ອໃນຂອງສິູ່ ງຕພີມິນີ ື້ແມູ່ ນລ ື້ວນແຕູ່ ແມູ່ ນຂື ື້ນກບັຜ ື້ຂຽນເອງທງັໝດົ. ສິູ່ ງຕພີມິເຫລັ ື້ມນີ ື້ 

ແມູ່ ນບ ູ່ ສາມາດຖກືນ າມາໃຊ ື້ເພືູ່ອສະເໜຈີດຸຢືນ, ທດັສະນະຄະຕ ິຫ  ືມຸມມອງຂອງສະຫະພາບເອຣີບົໄດ ື້ສະເຫມໄີປ 
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186 ພາກທ ີ2  ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 

 

  
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

187  ພາກທ ີ2  ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 
 
 
 

187 187 

 

 
  
 
 

ສາລະບານ 
ຕວົຫຍ ື້ທີູ່ ໃຊ ື້ໃນຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນ  190 

ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດ ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ 192 

1. ການພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປ                                                                       192 
 

2. ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ                                                      195 
2.1 ສອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັ                                                              195 
2.2 ການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ                                                        196 
2.2.1 ການພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປ 196 
2.2.2 ການປຽບທຽບສນັຍາລກັ 199 
2.2.2.1 ເອກະລກັຂອງສນັຍາລກັ 200 

2.2.2.2 ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນັຍາລກັ 202 

2.2.2.2.1 ການປຽບທຽບໂດຍການເບີູ່ ງເຫນັ                                                    204 
ສນັຍາລກັແບບຄ າສບັ 204 

2.2.2.2.2 ການປຽບທຽບການອອກສຽງ                                                        210 
2.2.2.2.3 ການປຽບທຽບອງົປະກອບລວມ                                                     214 

ສນັຍາລກັທີູ່ມເີນື ື້ອໃນເຊງີຄວາມໝາຍ 214 

ປັດໃຈຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການປຽບທຽບແນວຄວາມຄດິ 215 

2.2.2.3 ອງົປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ ແລະ ຈດຸດ ື້ອຍ ຂອງສນັຍາລກັ 220 

2.2.2.4 ປັດໄຈອືູ່ ນທີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ສນັຍາລກັມລີກັສະນະສະເພາະເພີູ່ ມຂ ື້ນ 226 

2.2.3 ການປຽບທຽບສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 228 
2.2.3.1 ຄວາມໝາຍຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກນັ 228 

2.2.3.2 ການຈດັໝວດສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 232 

2.2.3.3 ເອກະລກັຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 234 

2.2.3.4 ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 238 

2.2.3.4.1 ຄຸນລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ                                         239 
2.2.3.4.2    ຈດຸປະສງົແລະວທິກີານການນ າໃຊ ື້ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ                   240 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

188 ພາກທ ີ2  ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 

  
   
 
 

 

2.2.3.4.3 ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ ທີູ່ ເສມີກນັ                                              241 
2.2.3.4.4 ການແຂູ່ ງຂນັລະຫວູ່ າງ ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ                                 242 
2.2.3.4.5 ຊູ່ ອງທາງການກະຈາຍ ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ                                 242 
2.2.3.4.6 ສາທາລະນະຊນົ ແລະ ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງ ສນິຄ ື້າ ແລະການບ ລກິານ  243                        
2.2.3.4.7 ຕົ ື້ນກ າເນດີ, ຜ ື້ຜະລດິ ຫ  ືສະໜອງ ສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານ                      243 

2.2.4 ສາທາລະນະຊນົ ແລະ ຜ ື້ບ ລໂິພກ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ 245 
2.2.4.1 ກຸູ່ ມຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ 245 

2.2.4.2 ຄວາມກູ່ ຽວພນັຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ ໃນການກ ານດົສິູ່ ງທີູ່ ຈະກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ
 247 

2.2.4.2.1 ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງ ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ                                  247 
2.2.4.2.2 ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນັຍາລກັ                                                     248 
2.2.4.2.3 ລກັສະນະສະເພາະຂອງສນັຍາລກັ                                                  248 

2.2.4.3 ລະດບັຄວາມສນົໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ 249 

2.2.5 ປັດໃຈອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ ການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ 250 
2.2.5.1 ກຸູ່ ມຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແລະຊຸດເຄືູ່ ອງໝາຍ 251 

2.2.5.2  ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຢີ ູ່ ແລ ື້ວໄດ ື້ເກດີມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງໃນປະເທດ 253 

2.2.5.3 ການຕດັສນິໃຈກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍຄກືນັ ຫ  ືຄ ື້າຍຄກືນັ 254 

2.2.6 ການປະເມນີຂອງສາກນົກູ່ ຽວກບັການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ 255 
2.2.6.1 ຄວາມຈ າເປັນສ າລບັການປະເມນີຂອງສາກນົ 255 

2.2.6.2 ຫ ກັການຂອງການເພິູ່ ງພາອາໄສກນັຂອງປັດໃຈຕູ່ າງໆ 256 

 
3. ສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ                                                                        259 

3.1 ຂ ື້ພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປ                                                                 259 
3.2     ພນັທະໃນການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ     261 
3.3     ການກ ານດົວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍມຊີືູ່ ສຽງຫ ບື ູ່                                             263 
3.3.1 ຂ ື້ເທດັຈງິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ 263 
3.3.2 ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ 264 
3.3.3 ຮ ບແບບຂອງຫ ກັຖານ 266 
3.4 ການກ ານດົ "ສາທາລະນະຊນົໃນຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ"                     267 
3.4.1 ຂອບເຂດຂອງ "ສາທາລະນະຊນົໃນຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ" 267 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

189  ພາກທ ີ2  ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 
 
 
 

189 189 

 

 
  
 
 

3.4.2 ການພຈິາລະນະນອກເໜອືຈາກສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກີານ 269 
3.5     ຄວາມເສຍຫາຍຕ ູ່ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ           271 
3.5.1 ປະເພດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕ ູ່ ເຈ ົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 271 
3.5.2 ຄວາມເສຍຫາຍຕ ູ່ ລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 272 
3.5.3 ຄວາມເສຍັຫາຍຕ ູ່ ຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 275 
3.5.4 ການໃຊ ື້ ປະໂຫຍດທີູ່ບ ູ່ ເປັນທ າ ຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 276 
 

4. ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ                                          279 
 

5. ຖິູ່ ນກ າເນດີທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ                                                                    282 
 

6. ຊືູ່ ການຄ ື້າ ແລະ ຊືູ່ ຂອງໜູ່ ວຍງານອືູ່ ນໆທີູ່ ມກີູ່ ອນໜື້າ                                     285 
6.1     ຊືູ່ ການຄ ື້າ ແລະ ຊືູ່ ບ ລສິດັ                                                          285 
6.2     ຊືູ່ ໜູ່ ວຍງານທີູ່ ບ ູ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ                                                   287 
6.3     ຊືູ່ ໂດເມນ                                                                           287 

 
7. ສດິຊບັສນິທາງປັນຍາອືູ່ ນໆທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ                                                   290 

7.1     ແບບອຸດສາຫະກ າ                                                                  290 
7.2     ຜນົງານທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງໂດຍລຂິະສດິ                                     291 
7.2.1   ຜນົງານທີູ່ ລວມຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ                                          291 
7.2.2   ຊືູ່ ຜນົງານ 292 
 

8. ຊືູ່ , ເອກະລກັ ແລະ ຄວາມຄື້າຍຄກືນັ ຂອງບຸກຄນົ                                        295 
 

9. ຊືູ່ ແລະສນັຍາລກັຂອງຊຸມຊນົໃດໜ ູ່ ງ                                                       298 
 

10. ການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນໂດຍຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ                                 301 
10.1     ແນວຄວາມຄດິຂອງ ‘ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ’                                      301 
10.2     ປັດໃຈ ດ ື້ານຫ ກັຖານ ທີູ່ ສະແດງເຖງິຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ                     302 
10.3     ຜນົກະທບົຂອງຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ ຕ ູ່ ຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ 
           ການຄ ື້າ                                                                           306 

  



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
 

190 ພາກທ ີ2  ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 

  
   
 
 

 

ຕວົຫຍ ື້ທີູ່ ໃຊ ື້ໃນຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນ 
 
ປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ (ລະຫດັປະເທດ) 
BN  : ບຣ ໄນດາຣ ສຊາລາມ 
ID  : ອນິໂດເນເຊຍ 
KH  : ກ າປ ເຈຍ 
LA  : ສປປ ລາວ 
MM  : ມຽນມາ 
MY  : ມາເລເຊຍ  
PH  : ຟີລບິປີນ 
SG  : ສງິກະໂປ 
TH  : ໄທ 
VN  : ຫວຽດນາມ 

  
ຕວົຫຍ ື້ອ ືູ່ ນໆ 
 
ECJ : ສານຍຸຕທິ າຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ (ສານຍຸຕທິ າເອຣີບົ)  
EU : ສະຫະພາບເອຣີບົ 
GI : ຖິູ່ ນກ າເນດີ 
IPL : ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງປັນຍາ 
NCL                : ການຈດັໝວດສາກນົຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານເພືູ່ ອຈດຸປະສງົຂອງ

ການຈດົທະບຽນ ເຄືູ່ ອງໝາຍ ໂດຍສື້າງຕັ ື້ງຂ ື້ນພາຍໃຕ ື້ສນັຍາຂ ື້ຕກົລງົ 
Nice (ນສິ) ໃນປີ 1957 (ການຈດັຫມວດສາກນົນສິ). 

Nice Classification : ການຈດັແບູ່ ງຫມວດສນິຄ ື້າແບບນສິທີູ່ ເປັນການຈດັແບູ່ ງຫມວດ
ຫມ ູ່ ສນິຄ ື້າລະຫວູ່ າງປະເທດແລະການບ ລກິານເພືູ່ ອຈດຸປະສງົຂອງການ
ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຖກືສ ື້າງຂື ື້ນມາພາຍໃຕ ື້ສນັຍາຂ ື້ ຕກົລງົ 
Nice (ນສິ) ໃນປີ 1957 

EUIPO :  ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງເອຣີບົ 
EUIPO Guidelines : ຄ ູ່ ມໃືນການກວດສອບຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າສ ານກັງານຊບັ  ສນິ

ທາງປັນຍາຂອງເອຣີບົ (EUIPO), ເວຊີັູ່ ນ 1.1, 1 ເດອືນຕຸລາ 2017 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 

 

191  ພາກທ ີ2  ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 
 
 
 

191 191 

 

 
  
 
 

EUTMIR : ຄະນະກ າມະການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັລະບຽບການສະບບັເລກທ ີ 2018/626
ຂອງວນັທ ີ 5 ມນີາ 2018, ລະບຽບການບງັຄບັໃຊ ື້ຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ 
ເລກທ ີ2017/1001. 

EUTMR : ລະບຽບການ ສະບບັເລກທ ີ2017/1001 ຂອງວນັທ ີ14 ມຖຸິນາ 2017 
ວູ່ າດ ື້ວຍລະບຽບການ ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ຂອງສະຫະພາບ
ເອຣີບົ (ຂ ື້ກ ານດົລະບຽບການຄື້າຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ).      

PARIS CONVENTION : ສົນທິສັນຍາປາ ຣີກູ່ ຽວກັບການຄຸ ື້ມຄອງຊັບສິນທາ ງ
ອຸດສາຫະກ າທີູ່ ໄດ ື້ຮບັຮອງໃນ ປີ 1883, ແລະໄດຖປັືບປຸງຄັ ື້ງສຸດທ ື້າຍທີູ່  
ສະຕອັກໂຮມ ໃນປີ 1967. 

SGT         : ສນົທສິນັຍາສງິກະໂປກູ່ ຽວກບັກດົໝາຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າແລະກດົ
ລະບຽບພາຍໃຕ ື້ສນົທສິນັຍາດັູ່ ງກູ່ າວໃນປີ 2006. 

TMA : ຂ ື້ກ ານດົກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ 
TML : ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ 
TMR            : ລະບຽບການກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າຫ ຂື ື້ບງັຄບັກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝ

າຍການຄື້າ 
TRIPS          : ຂ ື້ຕກົລງົໃນເລືູ່ ອງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການຄື້າຂອງສດິຊບັສນິທາງປັນຍາ 
WHO            : ອງົການອະນາໄມໂລກ 
WIPO           : ອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ 
WTO            : ອງົການການຄື້າໂລກ 
 
ອ ື້າງອງີ 
 
ການອື້າງອງິເວບັໄຊທທ໌ງັໝດົແມູ່ ນມຂີື ື້ນໃນເວລາປັດຈບຸນັ ໃນວນັທ ີ31 ກ ລະກດົ 
2019.



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດ 
ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 

 
1. ການພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປ  

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍອາດຈະບ ູ່ ຖກືຈດົທະບຽນຖື້າ ການນ າໃຊ ື້ ເຄືູ່ ອງໝາຍໃນການຄື້າ ຈະໄປ

ຂັດກບັສິດຂອງຄນົອືູ່ ນທີູ່ ມກີູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້. ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ສັນຍາລັກດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ສາມາດຖືກ
ປະຕເິສດໄດ ື້ ໂດຍເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄື້າ  ຈະບ ູ່ ສາມາດເອາົຊະນະການຄດັຄ ື້ານຈາກບຸກຄນົທີສາມທີູ່ ຈະຂດັແຍ ື້ງກບັການນ າໃຊ ື້
ສນັຍາລກັນັ ື້ນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໃນການຄື້າ. 

 
ມສີດິທີູ່ ມກີູ່ ອນໜື້ ານີ ື້ຢ ູ່ ຫລາຍປະເພດ ເຊິູ່ ງຖືສດິໂດຍບຸກຄນົທສີາມທີູ່ ອາດຈະໄປ

ຂດັແຍ ື້ງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ  ແລະ ຂດັຂວາງການຈດົທະບຽນ. ປະເພດຂອງສດິກູ່ ອນ
ຫນ ື້ານີ ື້ທີູ່ ອາດຈະສະແດງອອກມາໃຫ ື້ເຫນັເພືູ່ ອຄດັຄ ື້ານອງີໃສູ່ ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການ
ປະຕເິສດການຈດົທະບຽນ ຊືູ່ ງມກັຈະຖກືກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົໝາຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ. ແຕູ່ ຍງັ
ສາມາດພບົເຫນັຢ ູ່ ໃນກດົໝາຍອືູ່ ນໆເຊັູ່ ນກດົໝາຍ ວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງປັນຍາອືູ່ ນໆ, ກດົໝາຍ
ແພູ່ ງ, ຫ ກືດົໝາຍທົູ່ ວໄປ. 

 
ການຂດັແຍ ື້ງສດິຂອງບຸກຄນົທສີາມອາດຈະຂືື້ນກບັກດົໝາຍແພູ່ ງ, ກດົໝາຍທົູ່ ວໄປ, 

ຫ ືກດົໝາຍອືູ່ ນໆ, ເຊັູ່ ນ ສິດຄວາມເປັນສູ່ ວນຕວົ, ຊືູ່ ບ ລິສັດ, ການແຂູ່ ງຂນັທີູ່ ບ ູ່ ເປັນທ າ, ຫ  ື
ການໂອນກ າມະສດິ. 

 
ເຫດຜົນໃນການປະຕເິສດທີູ່ ອີງໃສູ່ ສດິທທິີູ່ ມຢີ ູ່ ກູ່ ອນຂອງບຸກຄນົອືູ່ ນທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ

ເອີ ື້ນວູ່ າ "ເຫດຜົນປຽບທຽບ" ຍ ື້ອນວູ່ າມນັບ ູ່ ໄດ ື້ອ ື້າງເຖິງເຫດຜົນແນູ່ ນອນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ
ສນັຍາລກັ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ. ແຕູ່ ຂື ື້ນຢ ູ່ ກບັການມຢີ ູ່ ຂອງການແຊກແຊງສດິຈາກບຸກຄນົ
ທສີາມ. 

 
ເຫດຜນົປຽບທຽບໃນການປະຕເິສດ ອາດຈະຖກືຍກົຂ ື້ນມາໂດຍນກັກວດສອບທມີີ

ສດິໂດຍໜື້າທີູ່ , ເຊັູ່ ນວູ່ າ ໃນການລເິລີູ່ ມຂອງນກັກວດສອບຫ ເືປັນຜົນມາຈາກການຄດັຄ ື້ານ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຂອງບຸກຄນົທສີາມ ຫ ຂື ື້ຄດັຄ ື້ານທີູ່ ໄດ ື້ຍືູ່ ນຕ ູ່ ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ. ນອກຈາກນັ ື້ນ, ອາດ
ຈະຍງັມກີານລະບຸເຫດຜນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນການຮື້ອງຂ ການປັບປຸງແກ ື້ໄຂ, ການຍກົເລກີເພກີ
ຖອນ, ຫ ກືານຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ ຫ ງັຈາກທີູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດ. 

 
ການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ເປັນໄປດ ື້ວຍເຫດຜົນທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກນັນັ ື້ນ ມນັຮຽກຮື້ອງໃຫ ື້ນກັກວດສອບຕ ື້ອງມສີະຕແິລະຄ ານ ງເຖິງທຸກສະຖານະ
ການທງັຫມດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັແຕູ່ ລະກ ລະນ.ີ ນກັກວດສອບມຄີວາມຈ າເປັນທີູ່ ຈະຕ ື້ອງໄດ ື້
ຈນິຕະນາເຖິງສະ ຖານະການທີູ່ ໃນອະນາຄດົນັ ື້ນ ມນັອາດຈະເກດີຂື ື້ນ ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍ 
ດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໃນການຄື້າເພືູ່ ອຈ າແນກຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ພາຍ
ໃນປະເທດ. ການວເິຄາະທຸກໆປັດໃຈທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທງັຫມດົນັ ື້ນ ກ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ເປັນການກະຕຸ ື້ນ
ນກັກວດສອບສາມາດໃຫ ື້ຄ າຕອບຕ ູ່ ກບັຄ າຖາມດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ເພືູ່ ອຕດັສນິໃຈວູ່ າ ຈະອະນຸຍາດຫ ື
ຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ: 

 
"ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍ (ຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນ) ໄດ ື້ຖືກນ າໃຊ ື້ ເພືູ່ ອການຄ ື້າ ໃນ

ປະເທດນີື້ ໂດຍກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ນັ ື້ນ, ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ດັູ່ ງກູ່ າວຈະເປັນຜນົເສຍັ ຫ  ືບ ູ່ ເປັນທ າໃຫ ື້ແກູ່ ກບັ ບຸກຄນົທສີາມຫ ບື ູ່ ?' 

 
ຖື້າຫາກຄ າຕອບຂອງຄ າຖາມນັ ື້ນວູ່ າ "ແມູ່ ນແລ ື້ວ", ກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົ

ທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ. 
 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ກ ູ່ ຄວນຈືູ່ ໄວ ື້ວູ່ າ ໃນການແຂູ່ ງຂນັລະຫວູ່ າງຜ ື້ທີູ່ ສະຫນອງຫ ຈືດັ

ຫາ ທີູ່ ດ າເນນີທຸລະກດິໃນລະບບົເສດຖະກດິການຕະຫ າດນັ ື້ນ, ຜນົສ າເລດັຂອງການດ າເນນີ
ງານໃດໜ ູ່ ງ ອາດຈະສື້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ ື້ານເສດຖະກດິໃນລະດບັໃດໜ ູ່ ງ ຕ ູ່ ການດ າເນນີ
ງານອືູ່ ນ ໃນຂອບເຂດທີູ່ ປະຊາຊນົອາດຈະມກັຜະລດິຕະພນັຫ ບືາງບ ລກິານບາງຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ສະເ
ໜ ີແລະຫລກີລ ື້ຽງຜ ື້ອືູ່ ນ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຜນົທີູ່ ເກດີຈາກຄວາມມກັຂອງລ ກຄ ື້ານັ ື້ນ ກ ູ່ ເປັນ
ຜນົໃຫ ື້ເກດີການແຂູ່ ງຂນັໃນຕະຫ າດໂດຍປົກກະຕ ິແລະ ບ ູ່ ສາມາດຖວືູ່ າເປັນຜນົສະທ ື້ອນຂອງ
ຄວາມ "ບ ູ່ ຍຸຕທິ າ" ທີູ່ ຕ ື້ອງເຄາົລບົກດົລະບຽບຂອງການແຂູ່ ງຂນັ. ກດົລະບຽບເຫ ົູ່ ານັ ື້ນປະກອບ
ມກີານປະຕບິດັການຄ ື້າທີູ່ ສດັຊືູ່ ແລະໃຫ ື້ການເຄາົລບົຕ ູ່ ຊບັສນິທາງປັນຍາ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ 
ກ ູ່ ແມູ່ ນກດົໝາຍທີູ່ ຄວບຄຸມຕວົຊີ ື້ວດັທຸລະກດິຕູ່ າງໆທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການຄື້າ. 
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ໃນພາກສູ່ ວນຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນຈະກວດກາເບິູ່ ງເຫດຜນົປຽບທຽບຂອງການປະຕເິສດທີູ່

ສາມາດຮກັສາການຄດັຄ ື້ານ ຕ ູ່ ການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ໂດຍອງີໃສູ່ ສດິໃນແບບຕູ່ າງໆ
ຂອງບຸກຄນົທສີາມ.1 

 
  

    
1 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ຊ ີ
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2. ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ  
 

ເຫດຜນົປຽບທຽບທີູ່ ມກັຖກືຍກົມາໃຊ ື້ເປັນປົກກະຕ ິເພືູ່ ອທ າການປະຕເິສດການຈດົ
ທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ກ ູ່ ແມູ່ ນການທີູ່ ມຢີ ູ່ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໜ ູ່ ງ ຫ  ືຫ າຍກວູ່ າທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການ
ຈດົທະບຽນໃນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ມລີກັສະນະຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ.2 

 
ມີການກ ານົດສິດກູ່ ຽວກັບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ໂດຍສົມທົບກບັ

ຜະລດິຕະພນັຫ ຊຸືດການບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້. ສະນັ ື້ນ, ໃນການປະເມນີຄວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ຂອງສດິທໃິນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ມມີາກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້, ເປັນເຫດຜນົໃນການປະຕເິສດ, ນກັ
ກວດສອບຕ ື້ອງພຈິາລະນາຄ ານ ງເຖິງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັເຊັູ່ ນດຽວກນັ ແລະ ຂ ື້ກ ານດົ
ຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. 

 
ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ເຄືູ່ ອງໝາຍແລະຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກນັນັ ື້ນ 

ກ ູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຖກືປຽບທຽບເພືູ່ ອຈະໄດ ື້ກ ານດົວູ່ າ ພວກເຂາົມຄີວາມໃກ ື້ສດິພຽງພ ທີູ່ ຈະໃຫ ື້ເກດີມີ
ການລ າອຽງຕ ູ່ ຜ ື້ທີູ່ ຖສືດິທີູ່ ຜູ່ ານມາກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ຫ ບື ູ່ . ອາດຈະມສີອງກ ລະນ ີທີູ່ ຈະຖກືລະບຸວູ່ າ
ເປັນຂັ ື້ນຕອນທ າອດິ: 

 
• ເອກະລກັ ຕວົຕນົຂອງສນັຍາລກັແລະສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸ (ເຊັູ່ ນ 

ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ຄກືນັ), 
• ຄວາມຄື້າຍຄກືນັ ຂອງສນັຍາລກັແລະສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ຖກືລະບຸ. 

 
2.1 ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັ  

 
"ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັ" ເກດີຂື ື້ນໄດ ື້ເມືູ່ ອເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນໃບຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນ

ແມູ່ ນຄກືນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ ແລະ ສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້
ລະບຸໄວ ື້ໃນໃບຄ າຮ ື້ອງນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນຄືກັນກັບສິນຄ ື້າຫ ືບ ລິການທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນໃບຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົ

    
2 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(1) ແລະ (2), ແລະ ເອສັ. 9; ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4(ຈ)ີ; ໄອດ ີທເີອມັເອ 
ເອອາຣທ໌.ີ 21(1) (ເອ) ; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 16.2 ແລະ 3, ແລະ 23.9; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 19(1) ແລະ (2); 
ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 14; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 123.1(ດ)ີ, ລະບຽບການ ອາຣ.໌ 102.ດ)ີ; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 8(1) 
ແລະ (2); ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ  ເອສັ. 13; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ74(2)(ອ)ີ. 
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ທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ເຊູ່ ນກນັ. 3 
 
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັ ແມູ່ ນມຫີນ ື້ອຍກູ່ ວາສອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັບາງສູ່ ວນແລະຄວາມ

ຄື້າຍຄກືນັ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ເມືູ່ ອມກີານສ ື້າງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັຂື ື້ນມາແລ ື້ວ, ມນັກ ູ່ ບ ູ່
ຈ າເປັນທີູ່ ຈະຕ ື້ອງປະເມນີໂອກາດຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົນກັກວດສອບ
ສາມາດຍືູ່ ນການຄດັຄ ື້ານໄດ ື້ຢູ່ າງເປັນທາງການ, ແລະຄວນຍ ດຖືການຄດັຄ ື້ານຂອງບຸກຄນົທີ
ສາມຕ ູ່ ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍໃນພາຍຫລງັ.4 

 
ນກັກວດສອບຈະພຈິາລະນາວູ່ າກ ລະນທີີູ່ ມສີອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັນັ ື້ນມຈີງິໂດຍໃຊື້

ການວເິຄາະແລະມາດຖານຫ ກັເກນອນັດຽວກນັທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການກ ານດົລະດບັຂອງຄວາມຄື້າຍຄື
ກນັລະຫວູ່ າງສນັຍາລກັທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັກບັລາຍການສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ການ
ວິເຄາະນັ ື້ນຕ ື້ອງໃຫ ື້ມີຂື ື້ນກູ່ ອນທີູ່ ການຄົ ື້ນພົບໂອກາດຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະເກີດຄວາມ
ສບັສນົ. 
 
2.2 ການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ  

 
2.2.1 ການພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປ 

 
ໃນກ ລະນສີູ່ ວນຫ າຍທີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍ ື້ງກນັລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍ ຈະບ ູ່ ນ າສະເໜີ

ສນັຍາລກັແລະສນີຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຊ ື້າກນັ. ແຕູ່ ເປັນສະຖານະການທີູ່ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັທີູ່

ຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ວເິຄາະຢູ່ າງໃກ ື້ຊດິ. ໃນກ ລະນເີຫ ົູ່ ານີ ື້, ການຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງ ໝາຍ
ຈະເຮດັໄປຕາມມາດຕະຖານທີູ່ ກວ ື້າງຂ ື້ນຂອງໂອກາດຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະຄວາມສບັສນົ. ນີ ື້

ກ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ ການຈດົທະບຽນຄວນຖກືປະຕເິສດພຽງແຕູ່ ໃນກ ລະນທີີູ່ ສະພາບການລະບຸ
ວູ່ າ ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ນ າໄປຂ ຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖກືນ າໃຊ ື້ໃນການຄື້າພາຍໃນປະເທດ

    
3 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(1); ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4(ຈ)ີ; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 21(1)(ເອ) ; 
ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 16.2 ແລະ 23.9 and ຄ າຕດັສນິໃຈ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 34(1).1; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 19(1)(
ເອ)  ແລະ (2)(ເອ) ; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 14.ເອ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ, ເອສັ. 123.1(ດ)ີ(ໄອ), ລະບຽບການ ອາຣ.໌ 102.
ດ)ີ; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 8(1); ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 13(1); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ74(2)(ເອຟັ). ເບິູ່ ງຕືູ່ ມໃນ ຄ ູ່
ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ  2. 
4 ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສດິທພິເິສດທີູ່ ໄດ ື້ຮບັຈາກການຈດົທະບຽນນັ ື້ນ, ຂ ຕກົລງົທາງການຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສດິທໃິນຊບັສນິທາງປັນຍາ 
(ມາດຕາ 16.1), ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັລະບຸ 'ສອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັ' ໂດຍໄດ ື້ກູ່ າວວູ່ າ: "ໃນກ ລະນທີີູ່ ມກີານໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ຄກືນັ
ສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານທີູ່ ຄກືນັ, ຄວາມສບັສນົກ ູ່ ອາດເກດີຂື ື້ນໄດ ື້." 
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ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ນັ ື້ນ, ການນ າໄປໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະສື້າງຄວາມ
ສບັສນົລະຫວູ່ າງພາກສູ່ ວນຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ.5  

 
ໃນເລືູ່ ອງນີ ື້, ຄວນເຂົ ື້າໃຈກບັຄວາມສບັສນົ ເພືູ່ ອລວມການສນັນຖິານຫ ຄືວາມຮບັຮ ື້

ຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກໂດຍສະເລູ່ ຍວູ່ າ ມກີານເຊືູ່ ອມໂຍງລະຫວູ່ າງ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ, ເຈົ ື້າ
ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ຫ ແືຫ ູ່ ງການຄ ື້າຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ຕດິພນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ
ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ໂດຍໃນຄວາມເປັນຈງິແລ ື້ວ ມນັກ ູ່ ບ ູ່ ມກີານເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ດັູ່ ງກູ່ າວ. 

 
ໃນການປະເມນີຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະເກີດຄວາມສັບສົນນັ ື້ນ, ຕ ື້ອງເວົ ື້າເຖິງທງັ

ຄວາມສບັສນົໂດຍກງົແລະຄວາມສບັສນົໂດຍການເຊືູ່ ອມໂຍງ ໃນກ ລະນທີີູ່ ວູ່ າ: 
 

• ຜ ື້ບ ລໂິພກຈະສບັສນົໂດຍກງົກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການຄື້າ (ເຊິູ່ ງອາດສາມາດນ າ
ໄປສ ູ່ ການຕດັສນິໃຈຊືື້ທີູ່ ຜດິພາດ); ຫ  ື 

 
• ຜ ື້ບ ລໂິພກຈະບ ູ່ ສບັສນົກບັເຄືູ່ ອງໝາຍນີື້ ແຕູ່ ກງົກນັຂ ື້າມ, ຈະຖືວູ່ າ ມກີານເຊືູ່ ອມ

ໂຍງ ຫ  ືການກູ່ ຽວຂ ື້ອງກນັບາງຢູ່ າງ ລະຫວູ່ າງແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາຂອງການຄື້າຂອງສນິຄ ື້າຫ ື
ການບ ລກິານທີູ່ ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ຍ ື້ອນວູ່ າມນັມຕີົ ື້ນກ າເນດີມາຈາກການ
ດ າເນນີການດຽວກນັຫ ຈືາກການດ າເນນີການສອງຢູ່ າງທີູ່ ມກີານພວົພນັກນັທາງ
ດ ື້ານເສດຖະກດິ. 

 
ສ າລບັຈດຸປະສງົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້ານັ ື້ນ, ການດ າເນນີການສອງຢູ່ າງນັ ື້ນຈະຕ ື້ອງ

ຖືວູ່ າ "ການເຊືູ່ອມໂຍງທາງເສດຖະກດິ" ຖື້າຫາກມນັມກີານເຊືູ່ ອມໂຍງໂດຍອາໄສຂ ື້ຕົກລງົ
ໃດໆ ທີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ມກີານຄວບຄຸມເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງໂດຍກງົຫ ກືານຄວບຄຸມເຄືູ່ ອງໝາຍ
ທົູ່ ວໄປທີູ່ ຜູ່ ານບຸກຄນົທສີາມ. ສິູ່ ງນີ ື້ຈະລວມໄປເຖງິ, ໂດຍສະເພາະ, ສາຍພວົພນັຂອງພ ູ່ ແມູ່ , 
ໃບອະນຸຍາດ, ຂ ື້ຕກົລງົການສະໜບັສະໜ ນ, ສນັຍາການແຈກຢາຍພເິສດຫ ືຂ ື້ຕົກລົງຕາມ
ສນັຍາອືູ່ ນໆ, ຫ ບືນັດາກດິຈະການຕູ່ າງໆທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃນກຸູ່ ມເສດຖະກດິດຽວ. 

    
5 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(2); ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4(ຈ)ີ; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 21(1)(ເອ) ; 
ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 16, ວກັທີູ່  1,3 ແລະ 23.9, ແລະ ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 34(1).2, 35 ແລະ 36; ເອມັວາຍ 
ທເີອມັເອ ເອສັ. 19(1)(ບ)ີ ແລະ (2)(ບ)ີ; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ.14.ເອ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 123.1(ດ)ີ(iii), ລະບຽບ
ການ ອາຣ.໌ 102.ດ)ີ(iii); ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 8(2); ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 13(2); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ74(2)(
ອ)ີ. ເບິູ່ ງຕືູ່ ມໃນ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ  2, ບດົ 1, ຂ ື້ 3. 
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ສະນັ ື້ນ, ນກັກວດສອບຈືູ່ ງຕ ື້ອງຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ຖື້າຫາກ - 
ຖື້າພຈິາລະນາທຸກໆປັດໃຈທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ລາວກ ູ່ ສະຫລຸບໄດ ື້ວູ່ າ ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ
ຢ ູ່ ພາຍໃນປະເທດ ມແີນວໂນ ື້ມທີູ່ ຈະກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີ ເປັນຂ ື້ສມົມຸດຖານດັູ່ ງກູ່ າວມາໃນຈດິໃຈຂອງ
ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 

 
ຊືູ່ ງມນັແຕກຕູ່ າງຈາກກ ລະນຂີອງ "ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັ" ເຊິູ່ ງອາດຈະຖກືພຈິາລະນາ

ຢູ່ າງເປັນກາງ ການກ ານດົ "ໂອກາດທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ" ມກັຈະຕ ື້ອງອາໄສການ
ວເິຄາະຂອງນກັກວດສອບແລະພຈິາລະນາສະຖານະການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັກ ລະນນີີ ື້. ເຖງິແມູ່ ນ
ວູ່ າສິູ່ ງນີ ື້ຈະກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັລະດບັຂອງຄວາມເປັນສູ່ ວນຕວົ ແຕູ່ ການນ າໃຊ ື້ຫ ກັເກນໃນການກວດ
ສອບທີູ່ ໄດ ື້ມາດຕະຖານ ຈະເຮດັໃຫ ື້ການສະຫລຸບຄາດເດາົໄດ ື້ຫລາຍຂື ື້ນ. 

 
ເພືູ່ ອທີູ່ ຈະຕດັສນິໃຈວູ່ າ ມນັມໂີອກາດທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົຫ ບື ູ່ ນ ັ ື້ນ, ກ ູ່

ຄວນປະເມນີທງັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຜູ່ ານມາໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນແລະເຄືູ່ ອງໝາຍຕ ູ່ ມາໃນພາຍຫລງັ. ສ າລບັ
ຜນົກະທບົນີ ື້: 

 
• ນກັກວດສອບຄວນປະເມນີລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈດົທະບຽນກູ່ ອນ

ຫນ ື້ານີ ື້ໂດຍລວມ, ໂດຍເຂົ ື້າໃຈວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ສນັນຖິານ
ວູ່ າລກັສະນະສະເພາະຢ ູ່ ໃນລະດບັໃດໜ ູ່ ງ. 

• ຄວນປະເມນີສູ່ ວນປະກອບທງັໝດົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ ແລະ ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ໃນພາຍຫລງັ ໂດຍຈດັລ າດບັຄວາມສ າຄນັຂອງສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ສອດຄູ່ ອງກນັ. 
 
ຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ ຄວນຈະຖກືຄົ ື້ນພບົພາຍຫ ງັຈາກການປະ

ເມນີຜນົທົູ່ ວໂລກກູ່ ຽວກບັທຸກໆປັດໃຈແລະສະຖານະການທງັຫມດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັແຕູ່ ລະ
ກ ລະນ.ີ ປັດໄຈດຽວແມູ່ ນບ ູ່ ພຽງພ ທີູ່ ຈະສ ື້າງຄວາມສບັສນົໃນບາງກ ລະນ.ີ 

 
ການກວດຄົື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກກູ່ ຽວກບັທຸກໆປັດໃຈແລະສະຖານະການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ

ທງັຫມດັບ ູ່ ໄດ ື້ຂ ື້ຍກົເວັ ື້ນ - ແຕູ່ ຈະມກີານຕດິຕາມມາຂອງການວເິຄາະເປັນແຕູ່ ລະບາດກ ື້າວ
ກູ່ ຽວກບັປັດໃຈແລະສະຖານະການເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ຍ ື້ອນວູ່ າມນັໄດ ື້ນ າໃຊ ື້ກບັສນັຍາລກັທີູ່ ກ າລງັຢ ູ່ ໃນ
ຂັ ື້ນຕອນການພຈິາລະນາ. 
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ບນັດາປັດໃຈທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນການກ ານດົໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົນັ ື້ນແມູ່ ນ
ພວົພນັກນັເຊິູ່ ງແລະກນັ ແລະປະກອບມ:ີ 

 
o ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນັຍາລກັທີູ່ ຂດັກນັ, 
o ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນີຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, 
o ປະຊາຊນົແລະຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, 
o ປັດໃຈອືູ່ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ; ແລະ 
o ການກວດຄົື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກກູ່ ຽວກບັໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ. 

 
ປັດໄຈເຫ ົູ່ ານີ ື້ແມູ່ ນຈະໄດ ື້ກູ່ າວເຖງິໃນພາກຕ ູ່ ໄປນີ ື້.6 
 

2.2.2 ການປຽບທຽບສນັຍາລກັ  
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍ ື້ງລະຫວູ່ າງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍ, ມນັມຄີວາມຈ າເປັນທີູ່ ຈະ
ຕ ື້ອງໄດ ື້ເບິູ່ ງເຄືູ່ ອງໝາຍເພືູ່ ອຕດັສນິໃຈວູ່ າ ມນັຄກືນັ, ຄື້າຍຄກືນັ ຫ ບື ູ່ ຄກືນັ.7 

 
ການປຽບທຽບສນັຍາລກັໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນ ຄວນປະກອບມທຸີກໆອງົປະກອບທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັ

ໄດ ື້ທງັຫມດັໃນສນັຍາລກັ, ໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຄ ານ ງເຖິູູ່່ ງຄວາມໂດດເດັູ່ ນງຂອງສນັຍາລກັ. ໃນໄລຍະ
ເລີູ່ ມຕົ ື້ນນີ ື້, ການປຽບທຽບສັນຍາລັກຄວນສຸມໃສູ່ ສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ສັງເກດເຫັນໄດ ື້. ປັດ
ໄຈອືູ່ ນໆເຊັູ່ ນຄວາມໂດດເດັູ່ນຂອງສນັຍາລກັ  ຫ  ືອງົປະກອບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນຫ ອືູ່ ອນແອ ຈະເປັນ
ຕວົຊີ ື້ຂາດ 

ແຕູ່ ຄວນນ າມາຊັູ່ ງຊາໃນຂັ ື້ນຕອນການວເິຄາະໃນຂັ ື້ນຕ ູ່ ມາເພືູ່ ອການກວດຄົື້ນຂ ື້ມ ນ
ທົູ່ ວໂລກຂັ ື້ນສຸດທ ື້າຍຂອງໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ. 

 
ໃນເວລາທີູ່ ການປະເມນີລກັສະນະສະເພາະຂອງສອງສນັຍາລກັທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັເພືູ່ ອ

    
6 ກູ່ ຽວກບັປັດໃຈທີູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ວເິຄາະເພືູ່ ອພຈິາລະນາວູ່ າມໂີອກາດທີູ່ ຈະເຮດັໃຫື້ເກດີຄວາມສບັສນົຫ ບື ູ່ , ຕວົຢູ່ າງຂອງມາດຖານຫ ກັ
ເກນການວເິຄາະບາງຢູ່ າງແມູ່ ນມຢີ ູ່ ໃນຂ ື້ຄວາມດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ຂອງບາງປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ: ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັທເີອມັຫນ ື້າ 54 ຫາ 67; 
ຄ ູ່ ມື ໄອດີ ທີເອັມ ບົດທີ IV.B.2.1) ເອ); ເອລັເອ ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 34, 35, 36 ແລະ 37; ຄ ູ່ ມ ືເອມັວາຍ ທເີອມັ 
ບດົທ ີ11 ວກັ 11.5 ຫາ 11.45; ຄ ູ່ ມ ືພເີຮຊັ ທເີອມັອາຣ ໌ບດົ X ຫນ ື້າ 89 ຫາ 118; ຄ ູ່ ມ ືເອສັຈ ີທເີອມັ ບດົ 7 ‘ເຫດທີູ່ ມຄີວາມ
ກູ່ ຽວຂ ື້ອງສ າລບັການປະຕເິສດບ ູ່ ຮບັຈດົທະບຽນ’; ແລະ VN ຈດົໝາຍວຽນ 01/2007 ເອສັ. 39.8 ແລະ 39.9. ໃຫື້ເບິູ່ ງຕືູ່ ມ ຄ ູ່
ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊ ີ, ຫມວດ 2, ບດົ 1, ຂ ື້ 4.2. 
7 ກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 4. 
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ຈດຸປະສງົໃນການອື້າງອງີເຫດຜນົປຽບທຽບເພືູ່ ອການປະຕເິສດນັ ື້ນ, ຈະໃຊື້ມາດຖານດຽວກນັ 
ໃນການກ ານດົລກັສະນະສະເພາະສ າລບັເຫດຜນົທີູ່ ແທ ື້ຈງິເພືູ່ ອການປະຕເິສດ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່
ຕາມ, ມາດຖານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນໄດ ື້ຖືກນ າໃຊ ື້ເພືູ່ ອກ ານດົວູ່ າ ຈະບນັລຸມາດຖານຂັ ື້ນຕ ູ່ າຂອງລະດບັ
ຄວາມໂດດເດັູ່ ນຫ ບື ູ່ , ພື້ອມທງັປະເມນີລະດບັຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງລກັສະນະສະເພາະຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 

 
ຄວນປຽບທຽບສນັຍາລກັທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ ຕາມທີູ່ ໄດ ື້ປາກດົຕາມລ າດບັໃນແບບຟອມ

ໃບຄ າຮ ື້ອງ ແລະໃນທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ. ນກັກວດສອບຄວນສນັນຖິານວູ່ າ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ 
ທີູ່ ຖກືນ າໃຊ ື້ ຫ ຈືະນ າໄປໃຊ ື້ໃນທາງການຄື້າ ຕາມທີູ່ ມນັປາກດົຢ ູ່ ໃນແຟື້ມແລະໃນທະບຽນ. 
  

ຖື້າຫາກສັນຍາລັກບ ູ່ ຄືກນັຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ, ນກັກວດສອບຄວນຢ ດການກວດສອບ 
ກູ່ ຽວກບັ ການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ. 

 
ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ການຊອກຫາຄວາມຄື້າຍຄກືນັບ ູ່ ຄວນນ າໄປສ ູ່ ການສະຫລຸບວູ່ າ 

ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກ າລງັຖກືກວດສອບນັ ື້ນ ມແີນວໂນ ື້ມທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມ
ສບັສນົ. ການສະຫລຸບແບບນີື້ ຄວນໄດ ື້ຮບັການປະຕບິດັພາຍຫ ງັການກວດຄົື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກ
ໃນຂັ ື້ນສຸດທ ື້າຍ, ເມືູ່ ອໄດ ື້ພຈິາລະນາທຸກໆປັດໃຈທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງແລ ື້ວທງັຫມດົ. 

 
2.2.2.1 ເອກະລກັຂອງສນັຍາລກັ 

 
ຖື້າຫາກນກັກວດສອບພບົວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຖກືຂ ໃຫ ື້ຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ແມູ່ ນຄກືນັກບັ

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຜູ່ ານມາໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນ, ການຈດົທະບຽນນີື້ ກ ູ່ ຄວນຖືກປະຕິເສດໃນສູ່ ວນທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງ. 
 
ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າ ຕາມຫ ກັການແລື້ວ, ການຄົື້ນຫາ 'ເອກະລກັ' ຈະກ ານດົໃຫ ື້ສນັຍາລກັ

ຕ ື້ອງຄກືນັທຸກຢູ່ າງ. ແຕູ່ ການກວດສອບຄວນດ າເນນີບນົພື ື້ນຖານຂອງຄວາມແຕກຕູ່ າງເລກັ
ນ ື້ອຍທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປເບິູ່ ງບ ູ່ ເຫນັຄວາມແຕກຕູ່ າງສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ 
ຊ ູ່ ງບ ູ່ ນບັວູ່ າແຕກຕູ່ າງກນັ. ຄວາມແຕກຕູ່ າງໃດໆທີູ່ ເບິູ່ ງບ ູ່ ເຫນັ ຫາກບ ູ່ ໄດ ື້ຖືກກວດສອບຢູ່ າງ
ລະມດັລະວງັ ແບບຂື້າງຕ ູ່ ຂ ື້າງກນັ ຄວນໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາວູ່ າ ມນັ "ບ ູ່ ສ າຄນັ". 
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ສອງສນັຍາລກັນີ ື້ແມູ່ ນຄ ື້າຍຄກືນັໃນທຸກໆດ ື້ານຫ ເືປັນຕວົແທນຂອງຄວາມແຕກຕູ່ າງ
ທີູ່ ບ ູ່ ສ າຄນັເພາະວູ່ າ ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງບ ູ່ ສາມາດຮບັຮ ື້ຫ ສືງັເກດໄດ ື້, ສະນັ ື້ນ ຈືູ່ ງຄວນຖວືູ່ າ 
“ຄກືນັ”. 

 
ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ, ຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງ ສີ ຈະຂດັຂວາງການຄົ ື້ນຫາຄວາມຄກືນັ 

ໝາຍຄວາມວູ່ າ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້າເປັນສດີ າແລະສີຂາວຫ ສືີເທາົ ບ ູ່
ຄວນຖວືູ່ າ "ຄກືນັ" ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍຄກືນັ ແຕູ່ ມສີອີືູ່ ນ, ເວັ ື້ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າ ຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງສ ີ
ຫ  ືຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງໂທນສບີ ູ່ ສ າຄນັ. ຕວົຢູ່ າງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັກ ລະນ ີທີູ່ ຄວາມແຕກ
ຕູ່ າງຂອງສຫີ ໂືທນສ ີຄວນຖວືູ່ າ ມຄີວາມແຕກຕູ່ າງທີູ່ສ າຄນັ ຫ  ືຄວາມແຕກຕູ່ າງທີູ່ບ ູ່ ສ າຄນັ: 8 
 
(i) ຄວາມແຕກຕູ່ າງທີູ່ ບ ູ່ ສ າຄນັ: 

 
(ii) ຄວາມແຕກຕູ່ າງທີູ່ ສ າຄນັ: 

    
8 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງເອຣີົບ. 
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ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງບາງອົງປະກອບ (ເອກະລັກບາງສູ່ ວນ) ບ ູ່ ຖືວູ່ າແມູ່ ນ
ເອກະລກັ ແຕູ່ ເປັນຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ໃນກ ລະນຕີ ູ່ ໄປນີ ື້, ບ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ນັ ື້ນຄກືນັ: 
 

• ສອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບດື້ວຍຄ າສບັທີູ່ ອອກສຽງຄກືນັ. ແຕູ່ ມກີານສະກດົຕູ່ າງກນັ; 
• ສອງເຄືູ່ ອງ ໝາຍມ ີຄ າ ສບັຄ ື້າຍຄກືນັຍກົເວັ ື້ນ ໜ ູ່ ງ ຕວົອກັສອນຫ ຕືວົເລກ; 
• ເຄືູ່ ອງໝາຍໜ ູ່ ງໝດົທງັຕວົຂອງມນັ ໄປລວມຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນໆ, ແຕູ່ ອກີເຄືູ່ ອງ 

ໝາຍຫນ ູ່ ງ ມສີູ່ ວນປະກອບເພີູ່ ມເຕມີທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ ຫ  ືຖກືນ າສະເໜດີ ື້ວຍຕວົ
ຫນງັສ,ື ຮ ບແບບ, ຫ  ືສທີີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ. 

 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ໃນກ ລະນີຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສັບ, ຮ ບແບບການປູ່ ຽນແປງຕົວ

ອກັສອນເປັນໂຕໃຫຍູ່ ຫ ເືປັນຕວົນ ື້ອຍນັ ື້ນ ບ ູ່ ຄວນນ າເອາົມາພຈິາລະນາ. ການປູ່ ຽນແປງດັູ່ ງກູ່ າວ
ຄວນຖວືູ່ າເປັນຄວາມແຕກຕູ່ າງທີູ່ ບ ູ່ ສ າຄນັ. 
 
2.2.2.2 ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນັຍາລກັ  

 
ໃນກ ລະນສີູ່ ວນຫ າຍຂອງການຂດັແຍ ື້ງລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ, ການຄດັຄ ື້ານຫ ກືານ

ປະຕເິສດແມູ່ ນອງີໃສູ່ ຕາມຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວ ແມູ່ ນຄ ື້າຍຄກືນັແລະຄວາມຄື້າຍຄື
ກນັນີ ື້ (ຄຽງຄ ູ່ ກບັປັດໃຈທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງອືູ່ ນໆ) ມກັຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ. 

 
ສ າລບັຈດຸປະສງົເຫ ົູ່ ານີ ື້ "ຄວາມຄື້າຍຄກືນັ" ກ ູ່ ໝາຍເຖງິສະຖານະການທີູ່ ສອງສນັຍາ

ລກັມຄີວາມຄກືນັໜື້ອຍລງົ, ມຄີວາມຄກືນັໃນບາງຈດຸ ແຕູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັເມືູ່ ອປຽບທຽບກບັອງົ
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ປະກອບ ອືູ່ ນໆ.9 
 

ໃນການປຽບທຽບສນັຍາລກັ, ນກັກວດສອບບ ູ່ ຕ ື້ອງໄປສນົໃຈອງົປະກອບ ແລະ ຄຸນ
ລກັສະນະອນັເລກັໆນ ື້ອຍໆ ແລະໃຫ ື້ໄປສຸມໃສູ່ ສິູ່ ງທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ຊດັເຈນ. ອງົປະກອບຫ ຄຸືນ
ລກັສະນະໃດໜ ູ່ ງ ຈະຖວືູ່ າເປັນ "ຄວາມບ ູ່ ສ າຄນັ" ຖື້າມນັບ ູ່ ສາມາດສງັເກດເຫນັໄດ ື້ໃນເທືູ່ ອທ າ
ອດິຢ ູ່ ໃນສນັຍາລກັ. ອນັນີ ື້ກ ູ່ ອາດເປັນຜນົມາຈາກຂະໜາດ ຫ  ືຕ າແໜູ່ ງ ຂອງຄຸນລກັສະນະທີູ່ ຢ ູ່
ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ. ຖື້າຄຸນລກັສະນະຕູ່ າງໆສາມາດຮບັຮ ື້ໄດ ື້ສະເພາະເມືູ່ ອພວກເຂາົໄດ ື້ຮບັການ
ກວດສອບຢູ່ າງໃກ ື້ຊດິແລະລະມດັລະວງັ, ກ ູ່ ສະແດງວູ່ າ ມນັບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຈດຸປະສງົໃນການ
ພຈິາລະນາຄວາມຄື້າຍຄກືນັ. 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍສນັຍາລກັຮ ບແບບ, ຕວົອກັສອນ ຫ  ືຂ ື້ຄວາມທີູ່ ຂຽນ
ເປັນພາສາຕູ່ າງປະເທດ ຫ  ືຕວົອກັສອນພາສາຕູ່ າງປະເທດ ທີູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປໃນປະເທດບ ູ່
ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ນັ ື້ນ ກ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າເປັນສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ ເພາະວູ່ າ ມນັບ ູ່ ສາມາດ
ປຽບທຽບໃນການອອກສຽງ ຫ  ືໃນທາງຄວາມໝາຍ ໃນພາສາຂອງປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້. 
ການແປພາສາຈະຖືກຈດັໃຫ ື້ເປັນຈດຸປະສງົສ າລບັຂ ື້ມ ນເທົູ່ ານັ ື້ນ ຍ ື້ອນວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ 
ຈະຖືກນ າໄປໃຊ ື້ໃນຕະຫລາດກາງຕາມຮ ບແບບເດີມຂອງມນັ. (ຍກົຕົວຢູ່ າງ, ເປັນພາສາ
ຕູ່ າງປະເທດຫ ືຕົວອັກສອນຕູ່ າງປະເທດ) ສ າລັບເລືູ່ ອງນີ ື້, ກະລຸນາເບິູ່ ງໃນຂ ື້ 1.1.1.2 ໃນ 
ພາກທ ີ1 ຂອງຄ ູ່ ມເືຫ ັ ື້ມນີ ື້. 
 

ລກັສະນະທີູ່ ຈະຕ ື້ອງຖກືປຽບທຽບເພືູ່ ອກ ານດົຄວາມຄື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງສນັຍາລກັ
ນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນ ລກັສະນະທີູ່ ສະແດງອອກໃຫ ື້ເຫນັໄດ ື້ທາງສາຍຕາ, ການອອກສຽງ ແລະ ອງົ
ປະກອບລວມ. ນກັກວດສອບຄວນພຈິາລະນາເຖງິການສະແດງຜນົໂດຍລວມຂອງສນັຍາລກັ
ທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັບນົພື ື້ນຖານຂອງລກັສະນະທີູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັ, ການອອກສຽງ ແລະ ແນວ
ຄວາມຄດິ, ແລະຕ ື້ອງຄ ານ ງເຖງິລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ມມີາກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ມາຈາກສນັຍາລກັ
ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ (ທີູ່ ອ ື້າງອງີເຖງິ ຫ  ືທີູ່ ຂດັກນັກບັ)10 

    
9 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 4, ຂ ື້ 3. 
10ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ກະລຸນາເບິູ່ ງ ຄ າຕດັສນິຂອງ ECJ ໃນວນັທ ີ22 ກນັຍາ 1999, ກ ລະນ ີC-342/97 'Lloyd Schuhfabrik 
Meyer',ວັກ 26, ເຊິູ່ ງ ECJ ໄດ ື້ກູ່ າວໄວ ື້ວູ່ າ: 

 “[…] ການຍກົຍ ື້ອງທົູ່ ວໂລກກູ່ ຽວກບັຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ຂອງຄວາມສບັສນົ ຕ ື້ອງຄ ານ ງເຖງິຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັທາງການເບິູ່ ງ
ເຫນັ, ການຟັງສຽງ, ຫ  ືແນວຄວາມຄດິຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປິັນຄ າຖາມນັ ື້ນ, ແມູ່ ນຂື ື້ນກບັຄວາມປະທບັໃຈໂດຍລວມ ທີູ່ ໄດ ື້
ສ ື້າງຂ ື້ນມາ, ໂດຍຄ ານ ງເຖງິ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ຄວາມໂດດເດັູ່ ນແລະສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ມບີດົບາດ […] ຄວາມຮບັຮ ື້ຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍຢ ູ່ ໃນໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກໂດຍສະເລູ່ ຍຂອງໝວດສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ເປັນບນັຫາມບີດົບາດສ າຄນັໃນການທີູ່



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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2.2.2.2.1 ການປຽບທຽບໂດຍການເບີູ່ ງເຫນັ  
 

ລກັສະນະທີູ່ ເບີູ່ ງເຫນັໄດ ື້ ຫ  ືການສະແດງອອກຂອງສນັຍາລກັແມູ່ ນມກີານພວົພນັກບັ
ການປຽບທຽບຂອງສນັຍາລກັທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້, ບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນຄ າສບັ, ລກັສະນະທີູ່ ເປັນຮ ບຮູ່ າງ, 
ລກັສະນະສາມມຕິ,ິ ຫ ສືນັຍະລກັສ.ີ ການປຽບທຽບດື້ວຍການເບິູ່ ງນັ ື້ນ ເປັນຂ ື້ແທ ື້ຈງິແລະມີ
ຈຸດປະສົງເປົື້າໝາຍ. ການປຽບທຽບໂດຍການເບີູ່ ງເຫັນ ຈະເປັນຕົວຕັດສິນຄວາມຄື້າຍຄື
ລະຫວູ່ າງ ເຄືູ່ ອງໝາຍພາຍຫ ງັ ແລະ  ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ.11 
 

ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງການປຽບທຽບດື້ວຍການເບິູ່ ງເຫນັນັ ື້ນ ຄວນໄດ ື້ຮບັການປະ
ເມນີໂດຍໃຫ ື້ຄ ານ ງເຖິງປັດໃຈທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັຂື ື້ນຢ ູ່ ກບັປະເພດຂອງສນັຍາລກັຮ ບພາບທີູ່ ຂດັ
ແຍ ື້ງກນັ. ການປຽບທຽບລະຫວູ່ າງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າ ສບັຫ ສືອງເຄືູ່ ອງໝາຍແບບຮ ບຮູ່ າງ ຈະ
ກງົໄປກງົມາຫລາຍກູ່ ວາການປຽບທຽບລະຫວູ່ າງ, ເຊັູ່ ນວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັທ າມະດາແລະ
ເຄືູ່ ອງໝາຍແບບປະສມົ (ແມູ່ ນຄ າສບັທີູ່ ບວກກບັອງົປະກອບແບບຮ ບພາບ) ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍ
ແບບການປະສມົປະສານຂອງສອງອນັ. 
 

ຄວາມຄື້າຍຄືກັນຂອງການປຽບທຽບດື້ວຍການເບິູ່ ງເຫັນນັ ື້ນ ແມູ່ ນຂື ື້ນກັບອົງ
ປະກອບທີູ່ ຄກືນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງ. ແຕູ່ ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງການ
ປຽບທຽບດື້ວຍການເບິູ່ ງເຫນັນັ ື້ນສາມາດເກດີຂື ື້ນໄດ ື້, ເຖິງວູ່ າຈະມຄີວາມແຕກຕູ່ າງບາງຢູ່ າງ
ຂອງສູ່ ວນປະກອບແຕູ່ ລະອນັທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ, ໂຄງສ ື້າງໂດຍລວມ, ອດັຕາສູ່ ວນແລະ 
ການເລອືກສ ີເຮດັໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍໃນພາບລວມນັ ື້ນ ມລີກັສະນະຄື້າຍຄກືນັ. 
 
ສນັຍາລກັແບບຄ າສບັ 
 
(1) ກູ່ ຽວກບັຄວາມຂດັແຍູ່ ງລະຫວູ່ າງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນແບບຄ າສບັແທ ືໆ້ ນັ ື້ນ, ການ
ປຽບທຽບດື້ວຍສາຍຕາແມູ່ ນອງີໃສູ່  ຈ ານວນແລະລ າດບັຂອງຕວົຫນງັສ,ື ຕວົເລກ ແລະ ຕວົ
ອກັສອນທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ. ການວເິຄາະຕ ື້ອງໄດ ື້ເຮດັເປັນພາສາ (ແລະທງັຕວົອກັສອນ) 
ຂອງສ ານກັງານແຫູ່ ງຊາດ ພ ື້ອມທງັພາສາອືູ່ ນໆທີູ່ ໃຊ ື້ຫ ເືຂົ ື້າໃຈກນັທົູ່ ວໄປໃນປະເທດ. ເຖິງ
ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຄ າສັບຕູ່ າງໆທີູ່ ໄດ ື້ຈາກການທັບສັບຈາກຕົວອັກສອນໜ ູ່ ງໄປຫາອີກຕົວ

    
ທົູ່ ວໂລກຍອມຮບັວູ່ າ ມໂີອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ. ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ, ຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປຈະຮບັຮ ື້ເຖງິເຄືູ່ ອງໝາຍ
ໂດຍລວມທງັໝດົ ແລະ ບ ູ່ ໄດ ື້ດ າເນນີການວເິຄາະລາຍລະອຽດ ຕູ່ າງໆ […]. 

11 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 4,  ຂ ື້ 3.4.1. 
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ອກັສອນໜ ູ່ ງນັ ື້ນ ອາດຈະບ ູ່ ຄກືນັກບັໃນແບບທີູ່ ປຽບທຽບດື້ວຍການເບິູ່ ງເຫນັນັ ື້ນ. (ສນັຍາລກັ
ອາດຈະຍງັຄງົຄ ື້າຍຄກືນັໃນທາງການອອກສຽງ - ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຂ ື້າງລຸູ່ ມນີ ື້). 
 

ຜ ື້ບ ລໂິພກຈະເຫນັເຄືູ່ ອງໝາຍທງັໝດົໂດຍລວມແລະຈະບ ູ່ ສງັເກດເຫນັຄວາມແຕກ
ຕູ່ າງເລກັນ ື້ອຍໃນຈ ານວນຕວົອກັສອນຫ ຕື າແຫນູ່ ງຂອງພວກເຂາົ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຕວົ
ອກັສອນທີູ່ ຢ ູ່ ໃນຕອນຕົ ື້ນຂອງຄ າສບັນັ ື້ນ ມກັຈະສງັເກດໄດ ື້ຫ າຍກວູ່ າຕວົອກັສອນອືູ່ ນໆໃນຄ າ
ສບັນັ ື້ນ. ໃນເລືູ່ ອງນີ ື້, ຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງຕວົອກັສອນເລິ ື້ມຕົ ື້ນອາດຈະເຮດັໃຫ ື້ມຄີວາມແຕກ
ຕູ່ າງໃນມຸມມອງທາງການເບິູ່ ງເຫນັຫ າຍກູ່ ວາການປູ່ ຽນແປງຮ ບແບບຂອງຕວົອກັສອນຕວົໃດ
ຕວົໜ ູ່ ງທີູ່ ຢ ູ່ ທາງກາງ. 

 
ໂດຍຕາມປົກກະຕແິລ ື້ວ, ການປັບປູ່ ຽນຕວົອກັສອນທີູ່ ຢ ູ່ ທາງກາງໜ ູ່ ງຕວົ (ບ ູ່ ແມູ່ ນຕວົ

ອກັສອນເລີູ່ ມຕົ ື້ນ) ຈະຫລກີລ ື້ຽງຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງຄ າສບັ ແຕູ່ ຄວາມຄື້າຍຄກືນັນັ ື້ນ ກ ູ່
ຍງັສາມາດຮກັສາໄວ ື້ໄດ ື້ ຕວົຢູ່ າງ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ຄວນເວົ ື້າໄດ ື້ວູ່ າ ມນັມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັ
ໃນການເບິູ່ ງເຫນັ: 12 

 
ຄວາມຍາວຂອງຄ າສບັ ແລະ ການແຍກຄ າສບັຕູ່ າງໆ ກ ູ່ ແມູ່ ນປັດໃຈໜ ູ່ ງທີູ່ ສາມາດສົູ່ ງ

ຜນົກະທບົຕ ູ່ ການເບິູ່ ງເຫນັຂອງສນັຍາລກັແບບຄ າສບັ. 
 

ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ມນັເປັນໄປບ ູ່ ໄດ ື້ທີູ່ ຈະສາມາດສື້າງກດົລະບຽບການປື້ອງກນັໄວ ື້
ລູ່ ວງໜື້າກູ່ ຽວກບັຂ ື້ຜດິພາດຂອງຈ ານວນຕວົອກັສອນທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັໃນຄ າສບັໃດໜ ູ່ ງ ເພືູ່ ອ
ຈະຫລກີລ ື້ຽງການຊອກຫາຄວາມຄື້າຍຄກືນັທີູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ຫ  ືຈ ານວນຕວົອກັສອນທີູ່ ຄື
ກນັ ເຊິູ່ ງຈະກ ານດົຄວາມຄື້າຍຄກືນັທີູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ລະຫວູ່ າງສອງຄ າສບັນັ ື້ນ. 
 
(2) ໃນກ ລະນທີີູ່ ມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍ ຄ າສບັທົູ່ ວໄປ ແລະ ຄ າສບັແບບປະສມົ 

(ຕວົຢູ່ າງ: ຄ າສບັທີູ່ ສະແດງໂດຍຕວົອກັສອນພເິສດ, ຮ ບແບບຕວົອກັສອນ, ຟັອນຕວົ

    
12 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ. 

SPARC SPARK 
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(ສະບບັທສີອງ) 
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ອກັສອນ ຫ  ືສ,ີ ຫ ເືອາົໄປລວມກບັອງົປະກອບແບບຮ ບຮູ່ າງ) ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ, ສູ່ ວນ
ປະກອບຂອງຄ າສບັແມູ່ ນຈະສງັເກດເຫນັແລະເປັນທີູ່ ຈ ືູ່ ຈ າໄດ ື້ງູ່ າຍຂື ື້ນ. ອນັນີ ື້ ກ ູ່ ແມູ່ ນ
ຍ ື້ອນວູ່ າ ຜ ື້ບ ລໂິພກມແີນວໂນ ື້ມທີູ່ ຈະອູ່ ານຄ າສບັໃນສນັຍາລກັກູ່ ອນທຸກຄັ ື້ງເທົູ່ າທີູ່ ເປັນ
ໄປໄດ ື້. 

 
ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຜູ່ ານການແນມເຫນັ ແມູ່ ນຈະຂື ື້ນຢ ູ່ ກບັວູ່ າ ຕວົອກັສອນໃນຄ າສບັທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນແມູ່ ນຢ ູ່ ບູ່ ອນດຽວກນັ, ແລະມນັກ ູ່ ຍງັຂື ື້ນກບັຄວາມເຂັ ື້ມແຂງ
ຂອງຄຸນລກັສະນະພເິສດທີູ່ ກູ່ ຽວກບັການເບິູ່ ງເຫນັເປັນພາບ, ຮ ບແບບຂອງຕວົອກັສອນ ຫ  ືອງົ
ປະກອບແບບຮ ບຮູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ. ຖື້າອງົປະກອບແບບຮ ບຮູ່ າງ ຫ  ືຕວົອກັສອນພເິສດບ ູ່
ແຂງແຮງພ ທີູ່ ຈະສ ື້າງຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່ າງສອງສນັຍາລກັ, ຫ ຄືວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງຄ າສບັ
ກ ູ່ ຈະມຜີນົຫລາຍກວູ່ າ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເຈົ ື້າໜື້າທີູ່ ຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງຟີລບິປິນພບົວູ່ າບນັດາສນັຍາລກັດັູ່ ງຕ ູ່

ໄປນີ ື້ມຄີວາມສບັສນົ: 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍຫວົເລືູ່ ອງ 

ສ າລບັໝາກໄມ ື້ເຂດຮ ື້ອນ (ຫມວດ 29) 
ເຄືູ່ ອງໝາຍນີ ື້ອ ື້າງອງີ 

(ໃຫື້ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້) 
ສ າລບັໝາກໄມ ື້ກະປ໋ອງ ແລະ ຜກັ 

(ຫມວດ 29); ໝາກໄມ ື້ ແລະ ຜກັສດົ (ຫມວດ 31) 

 
ມຂີ ື້ສງັເກດຢ ູ່ ບູ່ ອນວູ່ າ ການມຢີ ູ່ ຂອງຂອບຮ ບນີ ື້ ແມູ່ ນບ ູ່ ມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ບ ູ່ ໄດ ື້

ປື້ອງກນັ ບ ູ່ ໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກູ່ າວເຖງິນີ ື້ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັທີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ສບັສນົກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່

ອ ື້າງອງີເຖງິ. 
 

ຖື້າຫາກວູ່ າອົງປະກອບທີູ່ ເປັນແບບຮ ບຮູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ແມູ່ ນມີຄວາມ
ເຂັ ື້ມແຂງ ຫ ື ຕົວອັກສອນທີູ່ ມີສະໄຕລທ໌ີູ່ ສ ງຫລາຍ, ກ ູ່ ອາດຈະພົບວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນມີ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ລກັສະນະແຕກຕູ່ າງຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບມແີຕູ່ ຄ າສບັ ໂດຍບ ູ່ ມອີງົປະກອບເປັນແບບຮ ບ
ຮູ່ າງ. 

 
(3) ໃນກ ລະນທີີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍ ື້ງລະຫວູ່ າງສອງສນັຍາລກັທີູ່ປະສມົກນັ (ໝາຍຄວາມວູ່ າ 

ເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງມຄີ າສບັທີູ່ ມຫີ ບື ູ່ ມຕີວົອກັສອນພເິສດ, ຮ ບແບບຕວົອກັສອນ, 
ຟັອນຕຕ໌ວົອກັສອນຫ ສືີ, ແລະລວມກບັອງົປະກອບແບບຮ ບຮູ່ າງ) ກ ູ່ ອາດຈະພບົ
ຄວາມຄື້າຍຄກືນັໃນລກັສະນະທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັເຊິູ່ ງອາດຈະພບົໄດ ື້ທງັຕວົອກັສອນຫ ຄື າສບັ
ແບບດຽວກນັ, ໃນຕ າແໜູ່ ງດຽວກນັ, ແລະອງົປະກອບທີູ່ ເປັນຮ ບຮູ່ າງ (ປະເພດຕວົ
ອັກສອນ, ຟັອນຕຕ໌ົວອັກສອນ, ສີ) ບ ູ່ ແຂງແຮງພ ທີູ່ ຈະໃຫ ື້ຄວາມແຕກຕູ່ າງຢູ່ າງ
ຫ ວງຫ າຍ. 

  
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍແບບປະສມົດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ອາດຈະຖວືູ່ າ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັໃນ

ລກັສະນະທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້. (ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ສ າລບັການຈດົທະບຽນຈະປາກດົຢ ູ່ ເບື ື້ອງຊ ື້າຍ
ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນແລື້ວຫ ໃືຊ ື້ອ ື້າງອງີກ ູ່ ຈະປະກດົຢ ູ່ ເບື ື້ອງຂວາ): 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 
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[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ] 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງຈາກປືື້ມຄ ູ່ ມກືູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າຂອງປະເທດກ າປ ເຈຍ, p.59] 

 

  
 

[ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 

 
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຖື້າມພີຽງແຕູ່ ຕວົອກັສອນບາງຕວົຫ ພືາກສູ່ ວນໃດໜ ູ່ ງຂອງຄ າສບັ

ໃດໜ ູ່ ງຫ ຄື າສບັຫລາຍຄ າທີູ່ ຄກືນັໃນສອງສນັຍາລກັ ແລະ ທງັລກັສະນະ(ສະໄຕລ)໌ ຫ  ືທງັ
ແບບຮ ບຮູ່ າງຂອງອງົປະກອບນັ ື້ນ ມຄີວາມແຕກຕູ່ າງກນັຢູ່ າງຫ ວງຫ າຍໃນ ແຕູ່ ລະເຄືູ່ ອງໝາຍ
ແລື້ວ, ກ ູ່ ອາດຖໄືດ ື້ວູ່ າ ພວກມນັມຄີວາມແຕກຕູ່ າງກນັໃນແບບທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ດ ື້ວຍສາຍຕາ. 
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209 209 

 

 
  
 
 

(4) ໃນກ ລະນທີີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍປະສມົໄປຂດັແຍ ື້ງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມລີກັສະນະເປັນຮ ບເປັນ
ຮູ່ າງລ ື້ວນໆ, ຄວາມຄື້າຍຄກືນັໃນລກັສະນະຂອງການເບິູ່ ງເຫນັແມູ່ ນຂື ື້ນກບັອງົປະກອບ
ທີູ່ ມລີກັສະນະເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ, ເພາະວູ່ າມພີຽງເຄືູ່ ອງໝາຍອນັດຽວ ທີູ່ ມສີູ່ ວນປະກອບ
ຂອງຄ າ ແລະອີກເຄືູ່ ອງໝາຍອັນໜ ູ່ ງແມູ່ ນບ ູ່ ມ.ີ ໃນກ ລະນີນີ ື້, ຄວາມຄື້າຍຄືກນັໃນ
ລກັສະນະຂອງການເບິູ່ ງເຫນັອາດຈະພບົເຫນັໄດ ື້ ຖ ື້າຫາກວູ່ າສູ່ ວນປະກອບແບບເປັນຮ ບ
ເປັນຮູ່ າງໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງຈະເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ຢູ່ າງຊດັເຈນແລະມລີກັສະນະຄື້າຍຄກືນັຫ ື
ເກອືບຄກືນັ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຖື້າຫາກວູ່ າອງົປະກອບທີູ່ ເປັນຄ າສບັໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ປະສົມມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນຫ າຍກູ່ ວາອົງປະກອບແບບເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງແລ ື້ວ, ຄວາມ
ຄື້າຍຄກືນັໃນລກັສະນະຂອງການເບິູ່ ງເຫນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ແບບເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງທງັໝດົ
ກ ູ່ ອາດຈະຫາຍໄປ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ອຸປະກອນດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນບ ູ່ ຄກືນັ, ແຕູ່ ອງົປະກອບແບບເປັນຮ ບເປັນ

ຮູ່ າງ ແມູ່ ນຢ ູ່ ໃກ ື້ພຽງພ ທີູ່ ສນັຍາລກັຈະໄດ ື້ຖກືພຈິາລະນາວູ່ າມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັໃນລກັສະນະ
ຂອງການເບິູ່ ງເຫນັ:13 

 
ສນັຍາລກັແບບຮ ບຮູ່ າງແລະແບບມສີ ີ
 
(1) ໃນກ ລະນທີີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍູ່ ງກນັລະຫວູ່ າງພຽງແຕູ່ ສອງເຄືູ່ອງໝາຍແບບເປັນຮ ບເປັນ

ຮູ່ າງເທົູ່ ານັ ື້ນ (ໝາຍຄວາມວູ່ າ ບ ູ່ ມສີນັຍາລກັແບບຄ າສບັທີູ່ ໄປເປັນສູ່ ວນປະກອບຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍ) ຮ ບພາບສາມາດຖໄືດ ື້ວູ່ າ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັໃນລກັສະນະທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ 
ຖ ື້າພວກເຂາົມຮີ ບຮູ່ າງ, ຮ ບແບບ ແລະ ສດັສູ່ ວນຂອງກນັແລະກນັ. ຮ ບແບບຂອງສທີີູ່
ທີູ່ ຫລາກຫລາຍທີູ່ ໃຊ ື້ ຫ ກືານປູ່ ຽນຈາກສີຂາວດ າໄປເປັນສີອາດຈະບ ູ່ ເຮດັໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍແຕກຕູ່ າງ. 

    
13 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ 
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(ສະບບັທສີອງ) 
 

210 ພາກທ ີ2  ເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
 

  
   
 
 

 

 
(2) ໃນກ ລະນຂີອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບດື້ວຍສທີີູ່ ປະສມົກນັນັ ື້ນ, ກ ູ່ ຈະພບົກບັຄວາມ

ຄື້າຍຄກືນັໃນລກັສະນະທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ ຖ ື້າສຂີອງເຄືູ່ ອງໝາຍຕ ູ່ ໆມາໃນພາຍຫລງັ ແມູ່ ນ
ຄກືນັ ຫ  ືຢ ູ່ ໃນຊູ່ ວງຂອງໂທນສທີີູ່ ຜ ື້ບ ລະໂພກບ ູ່ ສາມາດຈ າແນກຄວາມແຕກຕູ່ າງໄດ ື້
ຈາກສໃີນເມືູ່ ອກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້. 

 
ສນັຍາລກັສາມມຕິ ິ
 

ຖື້າສອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂັດແຍ ື້ງກນັນັ ື້ນ ເປັນແບບສາມມຕິ ,ິ ຄວາມຄື້າຍຄືກັນໃນ
ລກັສະນະທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ ກ ູ່ ຈະຂື ື້ນກບັຄວາມສອດຄູ່ ອງຂອງຮ ບຮູ່ າງ, ສດັສູ່ ວນ ແລະ ການ
ເລອືກສ,ີ ຖື້າຫາກມ.ີ 
 

ຄວາມປະທບັໃຈອນັທ າອດິທີູ່ ແນມເຫນັໄດ ື້ ຂອງສນັຍາລກັ ຄວນເປັນສິູ່ ງທີູ່ ຕດັສນິ
ໃນການຊອກຫາຄວາມຄື້າຍຄກືນັ. ຄວາມແຕກຕູ່ າງໃດໆທີູ່ ສາມາດຮບັຮ ື້ໄດ ື້ພຽງແຕູ່ ຫ ງັຈາກ
ການກວດກາຢູ່ າງໃກ ື້ສດິແລ ື້ວ, ການວດັແທກຫ ກືານກວດສອບແບບອືູ່ ນໆ ຈະບ ູ່ ມໃີຫ ື້ເກດີ
ຄວາມແຕກຕູ່ າງ. 
 

ໃນກ ລະນຂີອງເຄືູ່ອງໝາຍແບບສາມມຕິກິູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້, ເຊິູ່ ງຂດັແຍູ່ ງກບັເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່
ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງແບບສອງມຕິ,ິ ຄວາມຄື້າຍຄກືນັທີູ່ ສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ອາດຈະຖືກພບົ ຖື້າ
ເຄືູ່ ອງໝາຍສອງມຕິມິປີະສດິທຜິນົໃນການສື້າງເປັນຮ ບຊງົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນ ກ ູ່
ສາມາດລະບຸໄດ ື້ງູ່ າຍວູ່ າເປັນການເຮດັຊ ື້າຂ ື້ນມາອກີ. ຄວາມແຕກຕູ່ າງທີູ່ ບ ູ່ ສ າຄນັຫ ບື ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ຈະບ ູ່ ມຄີວາມແຕກຕູ່ າງສາມາດເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້. 

 
2.2.2.2.2 ການປຽບທຽບການອອກສຽງ14 

 
(1) ການປຽບທຽບການອອກສຽງ ທີູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ ສາມາດເຮດັໄດ ື້ພຽງແຕູ່

ລະຫວູ່ າງສນັຍາລກັທີູ່ ມ ີຢູ່ າງໜື້ອຍ ໜ ູ່ ງ ຫ ຫືລາຍອງົປະກອບຄ າສບັ ທີູ່
ສາມາດອູ່ ານແລະອອກສຽງໄດ ື້. ການປຽບທຽບດັູ່ ງກູ່ າວ ແມູ່ ນມຄີວາມເປັນ
ໄປໄດ ື້ ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າສູ່ ວນປະກອບຂອງຄ າສບັກ ູ່ ມສີູ່ ວນປະກອບແບບເປັນ

    
14 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 4, ຂ ື້ 3.4.2. 
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ຮ ບຮູ່ າງ ຫ ໃືຊ ື້ ຕວົອກັສອນພເິສດ, ແບບຕວົອກັສອນ,ຟັອນຕຕ໌ວົອກັສອນ 
ຫ  ືສ.ີ  

 
ການປຽບທຽບການອອກສຽງນັ ື້ນ ເປັນໄປບ ູ່ ໄດ ື້ຖ ື້າຫາກສນັຍາລກັໃດໜ ູ່ ງ ຫ ທືງັສອງ

ອັນ ທີູ່ ມຂີ ື້ຂັດແຍູ່ ງກນັ ບ ູ່ ມສີູ່ ວນປະກອບ ຄ າສັບທີູ່ ສາມາດອູ່ ານແລະອອກສຽງໄດ ື້. ເຖິງ
ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະຍງັສາມາດສມົທຽບໄດ ື້ແບບລກັສະນະທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັ 
ແລະແບບປຽບທຽບອງົປະກອບລວມ. 

 
(2) ການປຽບທຽບການອອກສຽງແມູ່ ນຕ ື້ອງອງີໃສູ່ ລະຫດັການອອກສຽງຂອງຜ ື້

ບ ລໂິພກໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ຄ າສບັຕູ່ າງປະເທດອາດຈະອອກສຽງ
ແຕກຕູ່ າງກນັໃນແຕູ່ ລະປະເທດທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັແລະວທິກີານທີູ່ ອອກສຽງ
ຂອງຄ າສບັໃນຕູ່ າງປະ ເທດບ ູ່ ມຄີວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງສະເໝໄີປ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ“ LOVING KARE” ສາມາດອອກສຽງຄ ື້າຍຄ ືຫ  ືຄກືນັກບັຄ າ

ສບັຄ າວູ່ າ“ LAVIN-KER” ໃນເວລາທີູ່ ອອກສຽງໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ພາສາຂອງເຂາົເຈົ ື້ານັ ື້ນ ບ ູ່
ແມູ່ ນພາສາອງັກດິ. 

 
ຖື້າຫາກຈ າເປັນ, ການປຽບທຽບການອອກສຽງຄວນປະກອບດື້ວຍການອອກສຽງ

ແບບທບັສບັຂອງບນັດາອງົປະກອບຄ າສບັ ແລະ ການປະເມນີຜນົຂອງສຽງທີູ່ ໄດ ື້ຮບັ. 
 

(3) ຄວາມປະທບັໃຈຈາກອອກສຽງໂດຍລວມຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມອີງົປະກອບ
ຂອງຄ າສັບ ແມູ່ ນຂື ື້ນກບັຈ ານວນ ແລະ ລ າດັບຂອງພະຍາງຂອງຄ າສບັ 
ແລະລກັສະນະການອອກສຽງຂອງຄ າສບັໃນປະເທດໃດໜ ູ່ ງ. ນອກຈາກ
ນັ ື້ນ ມນັກ ູ່ ຍັງມີຄວາມສ າຄັນທີູ່ ຕ ື້ອງພິຈາລະນາເຖິງຈງັຫວະຂອງການ
ອອກສຽງຂອງຄ າພະຍາງຂອງຄ າສັບທີູ່ ຖືກຕ ື້ອງຕາມທ ານຽມຂອງຜ ື້
ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 

 
ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງການອອກສຽງແມູ່ ນພບົເຫນັໄດ ື້ ຖ ື້າຫາກສຽງທີູ່ ອອກມາຈາກ

ການອອກສຽງຂອງອງົປະກອບຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງກນັນັ ື້ນ ມລີກັສະນະຄກືນັຫ ໃືກ ື້
ຄຽງກນັຫລາຍ ຈນົຈະແຍກບ ູ່ ອອກຈາກການອອກສຽງ. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ພະຍາງທົູ່ ວໄປທີູ່ ພບົເຫນັໃນທງັສອງເຄືູ່ ອງໝາຍ, ລ າດບັການຈດັວາງ ແລະ ຈ ານວນ
ພະຍາງທງັໝດົ ທີູ່ ປະກອບເປັນຈງັຫວະຂອງຄ າສບັໃດໜ ູ່ ງ ຈະມຜີນົຕ ູ່ ການອອກສຽງທີູ່ ຄ ື້າຍຄື
ກນັຫ ບື ູ່ ຄກືນັ. 

 
(4) ສນັຍາລກັທາງກຣາຟິກທີູ່ ສາມາດອູ່ ານໄດ ື້ ໂດຍເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຄ າສບັຫ ື

ປະໂຫຍກໃດໜ ູ່ ງ ຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິການປຽບທຽບການອອກສຽງ. ຍກົ
ຕົວຢູ່ າງ , ສັນຍາລັກເຊັູ່ ນ '@', '&', '%', '+', ແລະ '#' ທີູ່ ມີຊືູ່  ( 'ວູ່ າ ', 
'ແລະ', 'ເປີເຊນັ', 'ບວກ', 'ແຮຊັແທກັ') ແລະຕາມປົກກະຕ ິຜ ື້ບ ລໂິພກຈະ
ອູ່ ານຖື້າຫາກພວກມນັເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັ ເຊັູ່ ນດຽວກນັ
ກບັຕວົອກັສອນຫວູ່ າງ (ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ: "Quali-T" ອາດຈະຟັງອອກສຽງ
ຄ ື້າຍຄຄື າວູ່ າ "quality") ສຽງຂອງສນັຍາລກັ ແລະຕວົອກັສອນເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ
ຕ ື້ອງໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິການປຽບທຽບຂອງການອອກສຽງແບບເຕມັສູ່ ວນແລະ
ສມົບ ນແບບ. ສຽງທີູ່ ແທ ື້ຈງິຂອງເຄືູ່ ອງ ໝາຍກຣາຟິກເຫ ົູ່ ານັ ື້ນຈະຂື ື້ນກບັຊືູ່

ທີູ່ ໄດ ື້ຕັ ື້ງໃຫ ື້ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍໃນພາສາທ ື້ອງຖິູ່ ນ. 
 

(5) ໃນກ ລະນີທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຖືກຄັດຄ ື້ານມີພະຍາງ ຫ ື ຄ າທີູ່ ເຫມອືນກນັ 
ແຕູ່ ລ າດບັການຈດັວາງຕວົອກັສອນເປັນທາງປີື້ນ ສະນັ ື້ນ ຄວາມແຕກຕູ່ າງ
ກນັນີ ື້ອາດບ ູ່ ສາມາດລບົລ ື້າງຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງການອອກສຽງໄດ ື້. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 
 

BLUE GINGER vs. GINGER BLUES 
 

 
ຢ ູ່ ສິງກະໂປ , ກ ລະນີຂອງ  ບ ລິສັດ  Hai Tong Co (Pte) Ltd v Ventree 

Singapore Pte Ltd [2013] 2 SLR 941, ພຈິາລະນາເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້:15 
 

    
15 ຕວົຢູ່ າງຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປ. 
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ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າພະຍາງທີູ່ ຖກືຂຽນໃສູ່ ນ າກນັຕາມລ າດບັການຈດັວາງຕວົອກັສອນໃຫ ື້ເປັນທາງ
ປີື້ນນັ ື້ນ ກ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຊູ່ ວຍປື້ອງກນັ ບ ູ່ ໃຫ ື້ພບົເຫນັວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງມລີກັສະນະຄື້າຍຄກືນັ. 

 
(6) ຄຸນຄູ່ າຂອງການອອກສຽງຂອງຄ າສບັຕູ່ າງປະເທດຫ ຄື າສບັແບບຈນິຕະ ນາການ

ແມູ່ ນການອອກສຽງຂອງຄນົທົູ່ ວໄປໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, 
ໃນກ ລະນທີີູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກສູ່ ວນໃຫຍູ່ ໃນປະເທດເຂົ ື້າໃຈພາສາຕູ່ າງປະເທດແລະຈະ
ອອກສຽງເປັນພາສາຕູ່ າງປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ການອອກສຽງນີ ື້ຕ ື້ອງໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິ
ການປຽບທຽບຂອງການອອກສຽງ. 

 
(7) ການພຈິາລະນາຄວນແນໃສູ່ ການໃຊ ື້ຕວົອກັສອນຕູ່ າງໆທີູ່ ໃຫ ື້ສຽງຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ

ເມືູ່ ອອອກສຽງ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສຽງຂອງຕວົອກັສອນ "b" ແລະ "p" ຫ  ື"x" ແລະ 
"s" ອາດຈະຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັແບບສບັສນົໃນເວລາທີູ່ ໄປອອກສຽງໃນສະພາບການ
ໃດໜ ູ່ ງ. ຄວາມແຕກຕູ່ າງຂອງຕວົອກັສອນນີື້ອາດຈະບ ູ່ ພຽງພ ທີູ່ ຈະຫລກີລ ື້ຽງການ
ຄົ ື້ນຫາຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງການອອກສຽງ. 

 
(8) ເມືູ່ ອປຽບທຽບສນັຍາລກັແບບປະສມົສອງແບບ ເພືູ່ ອຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງການ

ອອກສຽງ, ໂດຍປົກກະຕິ ອົງປະກອບຂອງຄ າສັບຈະມີຜົນຫລາຍກວູ່ າສູ່ ວນ
ປະກອບແບບເປັນຮ ບຮູ່ າງເພາະວູ່ າຜ ື້ບ ລໂິພກຈະມແີນວໂນ ື້ມທີູ່ ຈະອູ່ ານແລະເກບັ
ຮັກສາຄ າສັບນັ ື້ນໄວ ື້ຫລາຍກວູ່ າອົງປະກອບແບບຮ ບພາບທີູ່ ມາພ ື້ອມກັນ. ຍົກ
ຕວົຢູ່ າງ, ສນັຍາລກັປະສມົດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ພບົວູ່ າມລີກັສະນະຄື້າຍຄກືນັໃນເລືູ່ ອງການ
ອອກສຽງ ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າຮ ບລກັສະນະພາຍນອກຈະແຕກຕູ່ າງຈາກການທີູ່ ໄດ ື້ເບິູ່ ງ
ເຫນັ: 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ] 

 

 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍກມົຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດໄທ] 

 
2.2.2.2.3 ການປຽບທຽບອງົປະກອບລວມ16  

 
ສນັຍາລກັທີູ່ມເີນື ື້ອໃນຄວາມໝາຍ  
 

ຄວາມຄື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍສອງອນັນັ ື້ນ ອາດເປັນຍ ື້ອນຄວາມຄື້າຍຄກືນັ
ໃນແນວຄວາມຄດິຫ ຄືວາມ ໝາຍຂອງສນັຍາລກັດັູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ຮບັຄວາມເຂົ ື້າໃຈຈາກຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວ
ໄປໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

ການປະເມນີອງົປະກອບລວມສາມາດປະຕບິດັໄດ ື້ພຽງແຕູ່ ສະເເພາະສນັຍາລກັທີູ່ ມີ
ເນື ື້ອໃນຄວາມໝາຍເທົູ່ ານັ ື້ນ, ໝາຍຄວາມວູ່ າ ກ ູ່ ແມູ່ ນສນັຍາລກັທີູ່ ມຄີວາມໝາຍຢູ່ າງໜື້ອຍ
ຄວາມໝາຍໜ ູ່ ງທີູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກໃນປະເທດໃດໜ ູ່ ງ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ໂດຍທົູ່ ວໄປ. ສນັຍາລກັທີູ່

ມຄີວາມໝາຍນັ ື້ນ ກ ູ່ ຈະເປັນດັູ່ ງນີ ື້: 
 

    
16 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 4, ຂ ື້ 3.4.3 ແລະ 
3.4.4. 

 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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215 215 

 

 
  
 
 

• ສນັຍາລກັທີູ່ ມສີູ່ ວນປະກອບທີູ່ ເປັນຄ າສບັທີູ່ ມຄີວາມໝາຍຢ ູ່ ໃນພາສາຫ ພືາສາ
ໃດໜ ູ່ ງຂອງປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ; ຫ  ື
• ສນັຍາລກັທີູ່ ມອີງົປະກອບທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງທີູ່ ສະແດງເຖງິສິູ່ ງທີູ່ ມຄີວາມໝາຍ
, ເຊັູ່ ນວູ່ າບາງສິູ່ ງບາງຢູ່ າງທີູ່ ສາມາດຮບັຮ ື້ຈ ືູ່ ຈ າແລະອະທບິາຍບນັລະຍາຍອອກມາຫ ຕືັ ື້ງ
ຊືູ່ ເປັນຄ າເວົ ື້າໄດ ື້. 

 
ຖື້າຫາກມພີຽງໜ ູ່ ງໃນສນັຍາລກັທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັນັ ື້ນມຄີວາມໝາຍ, ການປຽບທຽບກ ູ່

ຈະບ ູ່ ສາມາດເຮດັໄດ ື້. ໃນການສະຫລຸບຂອງການປຽບທຽບລະຫວູ່ າງສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວ, ມນັ
ຈະບ ູ່ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັດ ື້ານອງົປະກອບລວມລະຫວູ່ າງພວກມນັ, ນັ ື້ນແມູ່ ນກ ູ່ ວູ່ າ, ມນັບ ູ່ ມີ
ຄວາມຄື້າຍຄກືນັໃນດ ື້ານອງົປະກອບລວມ. 

 
ປັດໃຈຕູ່ າງໆທີູ່ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການປຽບທຽບອງົປະກອບລວມ 
 
(1) ຄວາມຄື້າຍຄກືນັທາງດ ື້ານອງົປະກອບລວມລະຫວູ່ າງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍແບບຄ າສບັ, ຫ ື

ລະຫວູ່ າງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ສູ່ ວນປະກອບຫ ກັຫ ຕື ົ ື້ນຕ ແມູ່ ນບນັດາຄ າສບັຕູ່ າງໆ, ກ ູ່ ອາດ
ຈະສາມາດພບົເຫນັໄດ ື້ ຖ ື້າຫາກວູ່ າຄ າສບັທງັສອງທີູ່ ມຄີວາມໝາຍແບບດຽວກນັ, ແບບ
ທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ, ຫ ອື ື້າງເຖງິແນວຄວາມຄດິ, ຫ ແືນວຄດິທີູ່ ມຄີວາມໃກ ື້ຊດິພຽງພ ທີູ່ ຈະໄດ ື້
ຮບັການກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 

PANTHER  vs. PUMA 
 

   HEAVEN     vs. PARADISE 
 

 
[ຮ ບຈາກ: http://www.oneclueanswer.com/tag/emoji-pop-sunlight/] 

 

http://www.oneclueanswer.com/tag/emoji-pop-sunlight/


ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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(2) ໃນກ ລະນທີີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັແບບປະສມົມສີອງຄ າຫ ຫື າຍຄ າຂ ື້ນໄປທີູ່ ໃຊ ື້ຮູ່ ວມກນັ 
ແລະ ມຄີວາມໝາຍ ສະເພາະທີູ່ ແຕກຕູ່ າງໄປຈາກຄວາມໝາຍຂອງຄ າສບັແຕູ່ ລະຄ າ ກ ູ່
ຄວນຄ ານ ງເຖງິຄວາມໝາຍສະເພາະໃດໜ ູ່ ງຂອງມນັເທົູ່ ານັ ື້ນ. ບ ູ່ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັໃນ
ດ ື້ານອງົປະກອບລວມລະຫວູ່ າງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັ ຖື້າວູ່ າຄວາມຄື້າຍຄກືນັນັ ື້ນ 
ແມູ່ ນໄປອງີໃສູ່ ພຽງແຕູ່ ຄ າສບັໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ເປັນສູ່ ວນປະກອບໜ ູ່ ງຂອງຄ າປະສມົຫລາຍຄ າ
, ເຊິູ່ ງໄດ ື້ຖກືແຍກອອກມາຕູ່ າງຫາກ. 

 
ສ າລບັຕວົຢູ່ າງ: 

 
FIREWORKS    ທຽບກບັ   SKUNK WORKS 

 
DARKROOM    ທຽບກບັ   DARK SAND 

 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍປະກອບດື້ວຍຫລາຍຄ າສັບລວມກນັ ຫ  ື

ເປັນສ ານວນຖື້ອຍຄ າທີູ່ ສະແດງອອກເປັນພາສາຕູ່ າງປະເທດແລະຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປໃນປະເທດ
ຈະເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ພຽງແຕູ່ ສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຄ າສບັທີູ່ ແບູ່ ງປັນອອກໄປໄວ ື້ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍສອງອນັ ແຕູ່ ກ ູ່
ບ ູ່ ເຂົ ື້າໃຈສ ານວນທງັຫມດົ, ຄວາມຄື້າຍຄກືນັດ ື້ານອງົປະກອບລວມນັ ື້ນ ສາມາດປະເມນີຜນົ
ໄດ ື້ພຽງແຕູ່ ກູ່ ຽວກບັສູ່ ວນທີູ່ ມຄີວາມໝາຍສ າລບັຜ ື້ບ ລໂິພກເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ຄວາມຄື້າຍຄກືນັໃນທາງ
ອງົປະກອບລວມອາດຈະຖກືຄົ ື້ນພບົໃນຂອບເຂດທີູ່ ພຽງແຕູ່ ຈະມກີານພຈິາລະນາຄວາມໝາຍ
ຂອງສູ່ ວນລວມເທົູ່ ານັ ື້ນ. 
ສ າລບັຕວົຢູ່ າງ: 

 
GAME BUDDY  ທຽບກບັ  GAMEWAY 

 
ໃນຕວົຢູ່ າງນີ ື້, ຖ ື້າມແີຕູ່ ຄ າສບັ “GAME” ກ ູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໃຈໄດ ື້ໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, 
ອງົປະກອບນັ ື້ນສາມາດເຮດັໃຫ ື້ເຫນັໄດ ື້ເຖິງຄວາມຄື້າຍຄ.ື ແຕູ່ ວູ່ າ, ຖື້າອງີໃສູ່ ພາກສູ່ ວນຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະ ພາບລວມຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແລື້ວ, ຄວາມຄື້າຍຄນືັ ື້ນ ອາດຈະບ ູ່ ສ ື້າງຄວາມ
ສັບສົນ ຖື້າບ ູ່ ເຫັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ ື ບ ູ່ ໄດ ື້ຍິນການອອກສຽງທີູ່ ຄ ື້າຍຄື ລະຫວູ່ າງ ສັນຍາລັກ
ດັູ່ ງກູ່ າວ. 
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(3) ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບດື້ວຍຊືູ່ຂອງບຸກຄນົນັ ື້ນ, ຄວາມຄື້າຍຄກືນັກ ູ່ ອາດຈະພບົ
ເຫນັຢ ູ່ ໃນອງົປະກອບລວມທີູ່ ວູ່ າ ຊືູ່ ໜ ູ່ ງ ແມູ່ ນຮາກເຫງ ົ ື້າຫ ຜືນົທີູ່ ໄດ ື້ອອກມາຈາກຊືູ່ ອືູ່ ນ, 
ຫ ໃືນກ ລະນທີີູ່ ມກີານສະກດົຄ າທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັຂອງຊືູ່ ອນັດຽວກນັ. 

 
ສ າລບັຕວົຢູ່ າງ: 
 

TERRY ທຽບກບັ  TERRI 
 

CAROLE ທຽບກບັ  KAROLE 
 

KLAMERT ທຽບກບັ  KLAMBERTON 
 

(4) ຄວາມຄື້າຍຄກືນັໃນດ ື້ານອງົປະກອບລວມ ອາດຈະພບົເຫນັຢ ູ່ ລະຫວູ່ າງສອງສນັຍາລກັ
ທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍ ຕວົເລກຫ ຕືວົອກັສອນ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ຄວາມຄື້າຍຄກືນັດ ື້ານອງົ
ປະກອບລວມແມູ່ ນຜນົມາຈາກຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ຄວາມໝາຍຂອງຕວົເລກນັ ື້ນ ແມູ່ ນມີ
ຄວາມຄກືນັຫ ມືຄີວາມສ າພນັກນັໄດ ື້ງູ່ າຍ, ຫ ວືູ່ າຕວົອກັສອນນັ ື້ນແມູ່ ນຄກືນັ. ຄວາມ
ຫລາກຫລາຍຂອງ ສະໄຕລ,໌ ຮ ບແບບຕວົອກັສອນ, ຟັອນຕຕ໌ວົອກັສອນ, ຫ ສື ີທີູ່
ແຕກຕູ່ າງກນັນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດກ າຈດັຄວາມຄື້າຍຄກືນັໄດ ື້ ເພາະວູ່ າຄວາມໝາຍຂອງຕວົ
ເລກຫ ຕືວົອກັສອນນັ ື້ນຈະເຫນອືກວູ່ າ. 

 
ສ າລບັຕວົຢູ່ າງ: 
 

JIM-1000 ທຽບກບັ  JIM THOUSAND 
 

MK200 ທຽບກບັ  MK2000 
 

(5) ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງອງົປະກອບລວມສາມາດພບົໄດ ື້ລະຫວູ່ າງບນັດາສນັຍາລກັທີູ່ ອງົ
ປະກອບແບບເປັນຮ ບຮູ່ າງ, ເຊິູ່ ງຄວາມໝາຍ ຫ  ືແນວຄວາມຄດິທີູ່ ສະແດງໂດຍອງົ
ປະກອບແບບເປັນຮ ບຮູ່ າງນັ ື້ນ ແມູ່ ນຄກືນັໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງ, ຫ ອືາດຈະມຄິວາມ
ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໂດຍກງົ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າຮ ບພາບຈະບ ູ່ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັທີູ່ ສ າຜັດໄດ ື້ດ ື້ວຍ
ການເບິູ່ ງເຫນັ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 
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[ຮ ບພາບ ຕາມລ າດບັຈາກ: http://www.dezignwithaz.com/soccer-player-wall- stickers-p-1210.html and 

http://www.clipartpanda.com/categories/soccer-player- silhouette] 

  
 

[ຮ ບພາບ ຕາມລ າດບັຈາກ, from https://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing- blue-clip-art-
crowned-clipart-1439446/ and http://www.thisiscolossal.com/2012/09/gorgeous-painted-birds-by-

adam-s- doyle/] 
 

(6) ຄວາມຄື້າຍຄກືນັດ ື້ານອງົປະກອບລວມລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັ ແລະ ເຄືູ່ ອງ  ໝາຍ
ທີູ່ ມອີງົປະກອບແບບເປັນຮ ບຮູ່ າງ ທີູ່ ມຫີ ບື ູ່ ມ ີຄ າສບັນັ ື້ນ ສາມາດພບົເຫນັໄດ ື້ ຖ ື້າຫາກ
ເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັນັ ື້ນສອດຄູ່ ອງກບັ ຄວາມໝາຍ ຫ  ືແນວຄວາມຄດິ ທີູ່ ສະແດງໂດຍອງົ
ປະກອບແບບເປັນຮ ບຮູ່ າງ ຫ ຖື ື້າຄວາມໝາຍຂອງອງົປະກອບນີື້ ສາມາດພວົພນັໄດ ື້
ໂດຍກງົກບັເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັ.  ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 

 

 
RED 
SAMURAI 

 
 

[ຮ ບພາບ ຈາກ: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-samurai- warrior-cute-
image12292605] 

 

http://www.dezignwithaz.com/soccer-player-wall-
http://www.clipartpanda.com/categories/soccer-player-
http://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing-
http://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing-
http://www.kisspng.com/png-hummingbird-drawing-
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-samurai-
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[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງ 

ປະເທດຟີລບິປິນ] 

 
(7) ຄວາມຄື້າຍຄກືນັດ ື້ານອງົປະກອບລວມລະຫວູ່ າງ ເຄືູ່ອງໝາຍແບບປະສມົສອງຢູ່ າງ ທີູ່ ອາດຈະພບົ

ເຫນັໄດ ື້ ຖ ື້າຫາກວູ່ າ ຄ າສບັທີູ່ ຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງນັ ື້ນ ມນັມຄີວາມໝາຍທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ. 
 
ຕວົຢູ່ າງ, ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງຂອງປະເທດຟີລບິປິນພບົວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍ

ແບບປະສມົດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັທີູ່ ສບັສນົ: 
 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍຂ ຈດົທະບຽນ                                        ເຄືູ່ ອງໝາຍອ ື້າງອງີ(ກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້)   

ທງັສອງແບບແມູ່ ນໃຊ ື້ສ າລບັບ ລກິານຮ ື້ານອາຫານ. 
 

ໃນກ ລະນນີີ ື້, ມນັເປັນທີູ່ ຫນ ື້າສງັເກດໄດ ື້ວູ່ າ ໂອກາດຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະເກດີ
ຄວາມສບັສນົລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນໆທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັນັ ື້ນ ແມູ່ ນບ ູ່ ສາມາດຫ ກີລ ື້ຽງໄດ ື້ ໂດຍການ
ເພີູ່ ມໃສູ່ ຫ ລືບົເຄືູ່ ອງໝາຍຫ ກັອອກ. [ກ ູ່ ໝາຍເຖງິອງົປະກອບແບບເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ] ຖື້າຫາກ
ພາກສູ່ ວນທີູ່ ສ າຄນັມລີກັສະນະສະເພາະ (ຄ າສບັ) ຂອງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍແມູ່ ນອນັດຽວກນັຫ ຄືື
ກນັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍກ ູ່ ອາດຈະຄື້າຍຄກືນັຢູ່ າງສບັສນົ, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າມນັຈະມຄີວາມແຕກຕູ່ າງກນັ. 

 
ຖື້າຫາກວູ່ າ ວູ່ າອງົປະກອບຄ າສບັມຄີວາມແຕກຕູ່ າງກນັດ ື້ານອງົປະກອບລວມ, ອງົ

ປະກອບທີູ່ ເປັນແບບຮ ບຮູ່ າງກ ູ່ ອາດ ຈະນ າໄປສ ູ່ ການຄົ ື້ນພບົຄວາມຄື້າຍຄກືນັໃນສນັຍາລກັ, 
ຖື້າຫາກວູ່ າອົງປະກອບເຫ ົູ່ ານັ ື້ນມີລັກສະນະສະເພາະພ ທີູ່ ຈະຖືກຮັບຮ ື້ໄດ ື້ຫ າຍກວູ່ າແລະ
ເຫນອືກວູ່ າອງົປະກອບຂອງຄ າສບັທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ ແຕູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້ໜື້ອຍກວູ່ າ. ຖື້າຫາກຄວາມ
ໝາຍ ຫ ແືນວຄວາມຄດິທີູ່ສະແດງໂດຍຮ ບຮູ່ າງນັ ື້ນ ແມູ່ ນຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັແລະອງົປະກອບທີູ່
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ທຽບກັບ   

ເປັນແບບຮ ບຮູ່ າງນັ ື້ນແມູ່ ນມລີກັສະນະສະເພາະໃນສນັຍາລກັທງັສອງ, ຄວາມຄື້າຍຄກືນັດ ື້ານ
ອງົປະກອບລວມກ ູ່ ອາດຈະຖກືຄົ ື້ນພບົໄດ ື້. 
 
ສ າລບັຕວົຢູ່ າງ:  
 
 
 

 
 

 
[ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ] 

 
2.2.2.3 ອງົປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ ແລະ ຈດຸດ ື້ອຍ ຂອງສນັຍາລກັ 

 
ເມືູ່ ອປຽບທຽບເຄືູ່ ອງໝາຍສອງອັນເພືູ່ ອກ ານດົໂອກາດທີູ່ ຈະເຮັດໃຫ ື້ເກີດຄວາມ

ສບັສນົນັ ື້ນ, ຄວາມເຂັ ື້ມແຂງທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະຂອງບນັດາອງົປະກອບທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍນັ ື້ນ ກ ູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ ຄ ານ ງເຖງິແລະພຈິາລະນາ. 
 

ຖື້າຫາກລັກສະນະສະເພາະຫ ືຄວາມຄື້າຍຄືກັນໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ ແມູ່ ນມີຢ ູ່ ໃນອົງ
ປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະໂດດເດັູ່ ນ ແລະຈດຸແຂງ ເຊິູ່ ງບນັຈຢຸ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ເຊິູ່ ງມນັ
ໄດ ື້ຖກືເຮດັຊ ື້າກນັຢູ່ າງເຕມັສູ່ ວນຫ ເືປັນສູ່ ວນຫ າຍໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມມີາໃນພາຍຫລງັ, ສິູ່ ງນີ ື້ຈະ
ເຮດັໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍມຄີວາມຄກືນັ ຫ  ືຄື້າຍຄກືນັຫ າຍ. ຄວາມເປັນເອກະລກັຫ ຄືວາມຄື້າຍຄື
ກນັໃນແງູ່ຂອງສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ ແລະ ຈດຸແຂງຂອງມນັ ມແີນວໂນ ື້ມທີູ່

ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ ຖື້າຫາກສນັຍາລກັທງັສອງໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໃນຕະຫ າດ. 
 

ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ຖື້າຫາກຄ າສບັຫ ອືງົປະກອບທີູ່ ມລີກັສະນະເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງທີູ່

ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັໃນສອງສນັຍາລກັນັ ື້ນ ບ ູ່ ໄດ ື້ມລີກັສະນະສະເພາະ, ຫ ພືຽງແຕູ່ ມລີກັສະນະ
ສະເພາະທີູ່ ອູ່ ອນແອ, ຕວົຕນົເອກະລກັຫ ລືກັສະນະຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍກ ູ່ ແມູ່ ນ
ຂື ື້ນກບັອງົປະກອບ ທີູ່ ທງັສອງຝູ່ າຍບ ູ່ ສາມາດຮຽກຮື້ອງຫ ອື ື້າງສດິສະເພາະໄດ ື້ ໂດຍປົກກະຕິ
ແລ ື້ວຄວາມຄື້າຍຄກືນັດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ໄດ ື້ຮກັສາໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົໄດ ື້. 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ໃນກ ລະນດີັູ່ ງກູ່ າວ, ການປະເມນີຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົນັ ື້ນ ກ ູ່
ຄວນສຸມໃສູ່ ຜນົກະທບົຂອງອງົປະກອບທີູ່ບ ູ່ ກງົກບັຄວາມຮ ື້ສ ກ ໂດຍລວມຂອງສນັຍາລກັ ນກັ
ກວດສອບຄວນຄ ານ ງເຖງິລກັສະນະສະເພາະຂອງອງົປະກອບທີູ່ ບ ູ່ ກງົກນັ. 
 

ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ອງົປະກອບໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມລີກັສະນະທົູ່ ວໄປ, 
ທີູ່ ສາມາດອະທບິາຍໄດ ື້, ທີູ່ ເປັນທີູ່ ຍ ື້ອງຍ , ຫ ກືູ່ າວເຖງິຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ລະບຸນັ ື້ນ 
ແມູ່ ນມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນໃນລະດບັຕ ູ່ າແລະບ ູ່ ສະໜບັສະໜ ນກວດສອບຫາຄວາມສບັສນົ. 
 

ເມືູ່ ອເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ມກີານແບູ່ ງປັນອງົປະກອບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນໃນລະດບັຕ ູ່ າ, ກ ູ່ ອາດຈະມີ
ໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົໄດ ື້ຖ ື້າຫາກວູ່ າ: 
 

• ອງົປະກອບອືູ່ ນໆແມູ່ ນມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນໃນລະດບັຕ ູ່ າ ຫ  ືຕ ູ່ າກວູ່ າທີູ່ ເທົູ່ າທຽມ
ກັນ ຫ ືມີຜົນກະທົບໃນການເບິູ່ ງເຫັນໄດ ື້ໜື້ອຍ. ແຕູ່ ການສະແດງຜົນອອກມາ
ໂດຍລວມຂອງສນັຍາລກັນັ ື້ນ ແມູ່ ນຄ ື້າຍຄກືນັ, ຫ  ື
• ຄວາມປະທັບໃຈໂດຍລວມຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແມູ່ ນຄ ື້າຍຄືກັນຫ ືຄືກັນ 
ໃນລະດບັສ ງ. 

 
ສ າລບັຕວົຢູ່ າງໃນຂ ື້ຂດັແຍູ່ ງລະຫວູ່ າງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັທີູ່ ໃຊ ື້ສ າລບັ "ຜະລດິຕະ

ພນັເຄືູ່ ອງສ າອາງ" ທີູ່ ໃຊ ື້ອງົປະກອບຂອງຄ ານ າໜື້າທົູ່ ວໄປທີູ່ ແມູ່ ນຄ າວູ່ າ "COSME", ອງົ
ປະກອບທີູ່ ຍງັເຫ ອືຢ ູ່ ໃກ ື້ຄຽງກນັກ ູ່ ພ ທີູ່ ຈະສ ື້າງຄວາມຮ ື້ສ ກໂດຍລວມທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ. ສິູ່ ງນີ ື້ຈະ
ຮບັປະກນັໄດ ື້ເລຍີວູ່ າ ອາດຈະຄວາມສບັສນົ: 

 

COSMEGLOW   ທຽບກບັ  COSMESHOW 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຕວົຢູ່ າງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັກ ລະນຂີອງເຄືູ່ ອງໝາຍແບບຮ ບຮູ່ າງຫ ຮື ບປະສມົທີູ່ ມີ
ສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ໃຊ ື້ທົູ່ ວໄປຫ ທືີູ່ ສາມາດອະທບິາຍໄດ ື້ ສ າລບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່

ເປັນບນັຫາ, ແຕູ່ ການຈດັຫາອງົປະກອບເຫ ົູ່ ານັ ື້ນໂດຍສະເພາະ ໄດ ື້ເຮດັໃຫ ື້ພວກເຂາົມຄີວາມ
ຮ ື້ສ ກໂດຍລວມທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ ຄວາມປະທບັໃຈໂດຍລວມ ຫ ຄືວາມຄື້າຍຄກືນັ, ເຊິູ່ ງເຮດັໃຫ ື້ເກດີ
ສບັສນົ. ໃນກ ລະນເີຫ ົູ່ ານີ ື້, ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມມີານ າຫລງັຄວນຖກືປະຕເິສດ: 17 

ຖື້າຫາກສອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ມີອົງປະກອບທີູ່ ເປັນຮ ບຮູ່ າງແບບດຽວກັນ ຈົນອາດ
ພຈິາລະນາໄດ ື້ວູ່ າມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັດວ ື້ຍການເບິູ່ ງເຫນັ. ແຕູ່ ອງົປະກອບທົູ່ ວໄປດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ມີ
ລັກສະນະສະເພາະກູ່ ຽວກບັສນິຄ ື້າຫ ືການບ ລກິານທີູ່ ພວກມນັມສີູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ແລະອງົ
ປະກອບອືູ່ ນໆທີູ່ ມໃີນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນແຕກຕູ່ າງກັນ, ບ ູ່ ມີໂອກາດທີູ່ ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ 
ສາມາດພບົເຫນັໄດ ື້ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ພວກເຂາົອາດຈະໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້ຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັ
ໃນຕະຫ າດ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປໄດ ື້ຍກົຟື້ອງຝູ່ າຍທີູ່

ສະແດງການຄດັຄ ື້ານໂດຍອງີໃສູ່ ຄວາມຄື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງສນັຍາລກັ (ແບບປະສມົ) ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປ
ນີ ື້: 18 

    
17 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍ ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ. 
18 ແຫ ູ່ ງຂ ື້ມ ນ: ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປ ເບິູ່ ງໄດ ື້ທີູ່ : https://www.ipos.gov.sg/docs/default-
source/resources- library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/guess-v-jen-chi-2019- 
sgipos-3.pdf 
 

http://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-
http://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-
http://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-
http://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-
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ເຄືູ່ ອງໝາຍຂ ຈດົທະບຽນ                            ເຄືູ່ ອງໝາຍອ ື້າງອງີ 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັສນິຄ ື້າທີູ່ ຢ ູ່ ໃນຫມວດ 25 ຂອງ NCL (ເຄືູ່ ອງແຕູ່ ງກາຍ) 

 
IPOS ຫ  ືສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປ ໄດ ື້ສະຫລຸບໄວ ື້ວູ່ າ

ອຸປະກອນສາມຫລູ່ ຽມທາງປິື້ນ ທີູ່ ມຢີ ູ່ ທົູ່ ວໄປໃນເຄືູ່ ອງໝາຍຂ ຈດົທະບຽນແລະເຄືູ່ ອງໝາຍອື້າງ
ອງີ ແມູ່ ນບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະພ ເທົູ່ າໃດ ຖື້າທຽບໃສູ່ ກບັລກັສະນະສະເພາະຂອງອງົປະກອບ
ພາຍໃນສາມຫລູ່ ຽມທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ອງົປະກອບເຫ ົູ່ ານີ ື້ ບ ູ່ ຄກືນັ, ແລະໃນການປະເມນີໂດຍລວມ
ແລື້ວ ຫ ື້ອງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ໄດ ື້ໃຫ ື້ສະຫ ຸບວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍບ ູ່ ຄກືນັ. 
 

ໃນກ ລະນດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສອງສນັຍາລກັປະສມົ (ທີູ່ ມກີານປະສມົກນັ), 
ມນັມພີຽງແຕູ່ ຄ າວູ່ າ "flexi" ເທົູ່ ານັ ື້ນທີູ່ ໃຊ ື້ກບັສນັຍາລກັທງັສອງ. ສູ່ ວນວູ່ າອງົປະກອບອືູ່ ນໆ
ນັ ື້ນ ມນັແຕກຕູ່ າງກນັຢູ່ າງຫ ວງຫ າຍ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ອົງປະກອບຂອງຄ າສັບທົູ່ ວໄປ 
"flexi" ແມູ່ ນ ເປັນຄ າອະທບິາຍທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ "ການບ ລກິານບດັເຄຣດດິ"ແລະ "ການບ ລກິານ
ດ ື້ານການເງນິ" ທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸແລະບ ູ່ ສາມາດອ ື້າງອງິສດິໃນການຜ ກຂາດຂອງຝູ່ າຍໃດຝູ່ າຍໜ ູ່ ງ. 
ເຄືູ່ ອງໝາຍເຫ ົູ່ ານີ ື້ບ ູ່ ໄດ ື້ເຮດັໃຫ ື້ເກດີມຄີວາມສບັສນົແລະດັູ່ ງນັ ື້ນອາດຈະຖກືໃຫ ື້ຈດົທະບຽນໄດ ື້
ແລະກ ູ່ ສາມາດຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັໃນຕະຫ າດໄດ ື້.19 

    
19 ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍ ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ. 
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ນີື້ແມູ່ ນບາງຕວົຢູ່ າງຂອງສນັຍາລກັປະສມົທີູ່ ມອີງົປະກອບທ າມະດາ ຫ  ືມຢີ ູ່ ທົູ່ ວໄປ. 

ແຕູ່ ມນັຈະເຮດັໃຫ ື້ທູ່ ານມຄີວາມປະທບັໃຈໂດຍລວມ ແລະ ມນັຈະບ ູ່ ເຮດັໃຫ ື້ທູ່ ານສບັສນົ. 
ເພາະສະນັ ື້ນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍເຫ ົູ່ ານີ ື້ອາດຈະຢ ູ່ ຮູ່ ວມກັນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງ "Pasta ແລະ 
Noodles": 
 

      vs.  

[ຮ ບພາບໄດ ື້ຈາກ: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock- images-spaghetti-pasta-bakery-
labels-pack-spaghet-windmill-field-bread- image35508609 and 

http://www.dreamstime.com/stock-images-spaghetti-pasta- bakery-labels-pack-spaghet-
windmill-field-bread-image35507744] 

 

ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນຕວົຢູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັທີູ່ ມຄີວາມໝາຍທ າມະດາທົູ່ ວໄປທີູ່ ມີ
ລກັສະນະອະທບິາຍ: ກ ູ່ ແມູ່ ນ ຄ າວູ່ າ " protection screen (ໜື້າຈ ສ າລບັການປື້ອງກນັ)" 
ແລະ " protective screen (ໜື້າຈ ທີູ່ ໃຊ ື້ປື້ອງກນັ)" ແມູ່ ນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ນ າໄປ
ໃຊ ື້ກບັຜະລດິຕະພນັນັ ື້ນ, ເປັນພຽງແຕູ່ ການອະທບິາຍຜະລດິຕະພນັແລະສາມາດນ າ ໄປໃຊ ື້
ກບັຜະລິດຕະພນັນັ ື້ນເອງໄດຢູ່ າງເສລີ. ຜະລິດຕະພນັເຫ ົູ່ ານີ ື້ ຈ ືູ່ ງອາດຈະຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັໄດ ື້ໃນ
ຕະຫ າດ. 
 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-
http://www.dreamstime.com/stock-images-spaghetti-pasta-
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Nivea protection screen 
vs. 

Coral protective screen 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນໃຊ ື້ສ າລບັ “ຜະລດິຕະພນັຮກັສາ
ຄວາມງາມ” ອງົປະກອບທົູ່ ວໄປທ າມະດາພຽງຢູ່ າງດຽວ ກ ູ່ ແມູ່ ນຄ າ ວູ່ າ "LUX", ເຊິູ່ ງເປັນ
ເລືູ່ ອງທ າມະດາໃນອຸດສາຫະກ າເຄືູ່ ອງສ າອາງທີູ່ ກູ່ າວອ ື້າງເຖງິ "ຄວາມຫລ ຫລາ" ຫ  ື"ບາງເບາົ", 
ເຄືູ່ ອງໝາຍເຫ ົູ່ ານີ ື້ບ ູ່ ໄດ ື້ເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົແລະອາດຈະຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັໄດ ື້ໃນຕະຫ າດ. 
 

           MORELUX   vs.   INLUX 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ອາດຈະຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັກບັຜະລດິຕະພນັແລະ
ການບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຮ ບເງາົ ທີູ່ ມອີງົປະກອບທົູ່ ວໄປ ນັ ື້ນກ ູ່ ຄຄື າວູ່ າ “MOVIE”, ເຊິູ່ ງ
ໝາຍເຖງິອຸດສະຫະກ າຮ ບເງາົທົູ່ ວໄປແລະອາດຈະບ ູ່ ສາມາດອ ື້າງສດິພເິສດ ສ າລບັການນ າໃຊ ື້
ນັ ື້ນໄດ ື້: 

 
MOVIEFAN vs. MOVIEPLEX 

 
ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ໃຊ ື້ສ າລບັ 'ວດັສະດຸກ ູ່ ສ ື້າງ' ແລະ 'ການບ ລກິານ

ກ ູ່ ສ ື້າງ' ເຊິູ່ ງຈະໃຊ ື້ອງົປະກອບຂອງຄ າ ນ າຫນ ື້າ ທີູ່ ເປັນຄ າວູ່ າ “BUILD”, ເຊິູ່ ງຫາເຫນັໄດ ື້ທົູ່ ວ
ໄປໃນອຸດສາຫະກ າການກ ູ່ ສ ື້າງ. ອົງປະກອບທີູ່ ຍັງເຫ ືອ ທີູ່ ແມູ່ ນຄ າວູ່ າ “ GRO” ແລະ 
“FLUX” ແມູ່ ນແຕກຕູ່ າງກນັ. ໃນການປະເມນີໂດຍລວມ ມນັບ ູ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະເກດີ
ມຄີວາມສບັສນົລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍເຫ ົູ່ ານີ ື້: 

 
BUILDGRO vs. BUILDFLUX 

 
ສິູ່ ງທີູ່ ຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນຕວົຢູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບດື້ວຍອງົປະກອບຮູ່ ວມກນັເຊິູ່ ງເປັນທີູ່

ຫນ ື້າຍ ື້ອງຍ : ໃນກ ລະນນີີ ື້, ຄ າວູ່ າ 'supreme (ສ ງສຸດ)' ທີູ່ ໃຊ ື້ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງແມູ່ ນບ ູ່
ໂດດເດັູ່ ນແລະບ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້ເພືູ່ ອເປັນພື ື້ນຖານໃນການຊອກຫາຄວາມຄື້າຍຄືກນັລະຫວູ່ າງ
ສນັຍາລກັຫ ຄືວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ 
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vs. 
 

[ຮ ບພາບ, ຕາມລະດບັ ຈາກ: http://www.residentadvisor.net/record- label.aspx?id=1896 ແລະ 
http://www.residentadvisor.net/record- label.aspx?id=6082] 

 
2.2.2.4 ປັດໄຈອືູ່ ນທີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ສນັຍາລກັມລີກັສະນະສະເພາະເພີູ່ ມຂ ື້ນ 

 
ລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແມູ່ ນຄວາມສາມາດໃນການເຊືູ່ ອມໂຍງຫ ເືຊືູ່ ອມ

ໂຍງເຂົ ື້າໄປໃນໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ, ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັແຫລູ່ ງທີູ່ ມາທາງການ
ຄື້າໂດຍສະເພາະແລະດື້ວຍເຫດນີື້ເອງ, ເພືູ່ ອຈ າແນກສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ອອກ
ຈາກສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານຂອງບຸກຄນົອືູ່ ນທີູ່ ນ າສະເໜໃີນຕະຫ າດດຽວກນັ. 
 

ສນັຍາລກັມລີກັສະນະສະເພາະໃນຫລາຍລະດບັທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັໄປ: 
 

❖ ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນພຽງແຕູ່ ລກັສະນະທົູ່ ວໄປ, ທີູ່ ອະທບິາຍພນັລະນາ ຫ  ືໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້
ນັ ື້ນແມູ່ ນບ ູ່ມລີກັສະນະສະເພາະ. 

 
❖ ສນັຍາລກັທີູ່ ເວົ ື້າເຖງິລກັສະນະ, ການນ າໃຊ ື້, ປະເພດ, ຄຸນນະພາບ ຫ  ືຄຸນລກັສະນະ

ອືູ່ ນໆຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ແຕູ່ ພວກມນັບ ູ່ ມລີກັສະນະທົູ່ ວ
ໄປ, ທີູູ່່ ອະທບິາຍໄດ ື້, ຫ ໃືຊ ື້ວຽກໄດ ື້, ພວກມນັມລີກັສະນະສະເພາະໃນລະດບັຕ ູ່ າ. 
ພວກມນັອາດຈະໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ, ແຕູ່ ມນັຈະຍງັຄງົມ ີ‘ຈດຸ
ດ ື້ອຍ’ ຍ ື້ອນວູ່ າມນັຈະບ ູ່ ສາມາດຕ ື້ານທານກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມາໃນພາຍຫລງັ ທີູ່ ບ ູ່ ຄື
ກນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັປານໃດ. 

 
❖ ສນັຍາລກັທີູ່ ມລີກັສະນະແບບຈນິຕະນາການ ຫ  ື"ຕາມທີູ່ ໃຈຕນົເອງມກັ" ແມູ່ ນມີ

ລກັສະນະສະເພາະແລະໂດດເດັູ່ ນໃນລະດບັ “ມາດຕະຖານ” ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າ
ທີູ່ ລະບຸຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ. ການມຢີ ູ່ ຂອງພວກມນັແມູ່ ນເປັນພື ື້ນຖານ ສ າລບັການປະຕເິສດ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມາໃນພາຍຫລັງທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກັບສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການດຽວກັນ. 
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ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ມລີກັສະນະໂດດເດັູ່ ນໂດຍເນື ື້ອແທ ື້ ແຕູ່ ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ ອາດຈະໄດ ື້ຮບັ
ລກັສະນະສະເພາະໂດຍຜູ່ ານການນ າໄປໃຊ ື້ໃນການຄື້າ. ລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ມາ ຄວນໄດ ື້ຮບັ
ການຍອມຮບັຈາກນກັກວດສອບໃນຂອບເຂດທີູ່ ມກີານຮຽກຮື້ອງແລະພສິ ດໂດຍພາກສູ່ ວນຂອງຜ ື້
ທີູ່ ສນົໃຈ.  

 
ຖື້າຫາກຫ ກັຖານສະແດງໃຫ ື້ເຫນັຄວາມລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ໄດ ື້ມາ, ກ ູ່ ອາດຈະມກີານ

ອ ື້າງອງີເຖງິເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວກບັການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ມາພາຍຫລງັເຊິູ່ ງພວກມນັ
ຂດັແຍ ື້ງກນັ. 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ ແລື້ວນັ ື້ນ ຄວນຖວືູ່ າ ຢູ່ າງໜື້ອຍກ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ (ຫ ື

ໄດ ື້ມາ) ໃນລະດບັທີູ່ ຕ ູ່ າສຸດ. ນີ ື້ກ ູ່ ແມູ່ ນພື ື້ນຖານທີູ່ ນກັກວດສອບຈະຕື້ອງໄດ ື້ປະເມນີຄວາມເປັນໄປ
ໄດ ື້ຂອງການເກດີຄວາມສບັສນົໃນກ ລະນທີີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍ ື້ງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມາໃນພາຍຫລງັ. 

 
❖ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຜູ່ ານການນ າໃຊ ື້ວຽກແລະການສົູ່ ງເສມີການຕະຫລາດ, ໄດ ື້ເປັນທີູ່ຮ ື້ຈກັ

ກນັດ ີໃນບນັດາຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ໄດ ື້ຮບັຄວາມນຍິມົຊມົຊອບໃນເລືູ່ ອງຂອງ 
“ລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ເພີູ່ມຂື ື້ນ” ຫ  ື“ຊືູ່ສຽງ”. ລກັສະນະສະເພາະຫ ຊືືູ່ ສຽງທີູ່ ເພີູ່ ມຂ ື້ນ
ນັ ື້ນ ອາດຈະຮບັປະກນັໄດ ື້ວູ່ າ ມໂີອກາດເກດີຄວາມ ຄວາມສບັສນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມາໃນພາຍຫລງັ ແມູ່ ນແຕູ່ ໃນສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ບແຕກຕູ່ າງກນັ 
(ເບິູ່ ງຂ ື້ທ ີ3, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້). 
 
ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະເພີູ່ ມຂ ື້ນ (ໂດຍທ າມະຊາດຫ ທືີູ່ ໄດ ື້ມາ), 
ECJ ໄດ ື້ພຈິາລະນາວູ່ າ: 
 
“…ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມເີອກະລກັສະເພາະສ ງ, ບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນໄດ ື້ດ ື້ວຍຕວົມນັເອງ ຫ  ືຍ ື້ອນ
ວູ່ າຊືູ່ ສຽງທີູ່ ມນັມຢີ ູ່ ໃນຕະຫ າດ ແມູ່ ນໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງຢູ່ າງກວ ື້າງຂວາງກູ່ ວາເຄືູ່ ອງ
ໝາຍທີູ່ ມເີອກະລກັສະເພາະຫນ ື້ອຍກວູ່ າ. 

 
…ລກັສະນະທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ຜູ່ ານມາກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້
ນັ ື້ນ, ແລະ ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນຊືູ່ ສຽງຂອງມນັ, ຕ ື້ອງໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິເມືູ່ ອພຈິາລະນາວູ່ າ 
ຄວາມຄື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນສອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້ານັ ື້ນ 
ແມູ່ ນມພີຽງພ ທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົຫ ບື ູ່ ”20 

    
20 ຂ ື້ຕກົລງົລງົວນັທ ີ29 ກນັຍາ 1998 ໃນຄະດ ີຊ-ີ39/97, ‘Canon’, ວກັ 18 ແລະ 24. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ໃນກ ລະນທີີູ່ ມຄີວາມບ ູ່ ລງົລອຍກນັລະຫວູ່ າງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ, ຊືູ່ ສຽງຫ ລືກັສະນະ
ສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ແມູ່ ນມຄີວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນການກ ານດົໂອກາດຂອງ
ການເກດີຄວາມສບັສນົ. ຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມກີານຖກົຖຽງກນັນັ ື້ນ ແມູ່ ນບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ
ຈດຸປະສງົຂອງການປະເມນີຜນົນີ ື້. ມນັແມູ່ ນຂອບເຂດຂອງການຄຸ ື້ມຄອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ອ ື້າງ
ອີງມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້, ເຊິູ່ ງຈະຕດັສນິວູ່ າ ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມກີານຖົກຖຽງກນັນັ ື້ນ ຈະ
ພາໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົຫ ບື ູ່ , ເພາະວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຜູ່ ານມາມສີດິສະເພາະຕວົໃນການເອາົ
ຊະນະສດິຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ໃນພາຍຫລງັ. 

 

2.2.3 ການປຽບທຽບສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 
 

2.2.3.1 ຄວາມໝາຍຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກນັ  
 

ໃນການປະເມນີຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີສບັສນົ ຖື້າຫາກຖກື
ນ າໄປໃຊ ື້ໃນການແຂູ່ ງຂນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ມຢີ ູ່ ກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້, ມນັຈ າເປັນຕ ື້ອງລະບຸວູ່ າ ສນິຄ ື້າ
ແລະການບ ລກິານທີູ່ ຈະໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍ ື້ງກນັນັ ື້ນ ມຄີວາມຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ
ແນວໃດ.21 
 

ຖື້າການຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນໂດຍໃຊື້ເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ເຊິູ່ ງກວມເອາົສນິຄ ື້າ
ແລະການບ ລກິານທີູ່ ບ ູ່ ຄກືນັ, ຄື້າຍຄກືນັ, ຫ ມືສີູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງຢູ່ າງອືູ່ ນທີູ່ ມຄີວາມສ າຄນັ, ການ
ຄດັຄ ື້ານຄວນຖືກປະຕເິສດອອກໄປ. ໃນຫ ກັການຂອງ “ຄວາມພເິສດ” ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້
ລະບຸໄວ ື້ວູ່ າ  ຂອບເຂດຂອງການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້ານັ ື້ນ ໄດ ື້ຖືກຈ າກດັຕ ູ່ ສນິຄ ື້າ
ແລະການບ ລກິານທີູ່ ຈດົທະບຽນໂດຍສະເພາະຫ  ືສະເພາະໃນສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການນ າໃຊ ື້
ເຄືູ່ ອງໝາຍ. ໂດຍຫ ກັການແລື້ວ, ໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິ, ການປົກປື້ອງອາດຈະໄດ ື້ຮບັການ
ຂະຫຍາຍອອກຕາມຄວາມຕ ື້ອງການ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ແມູ່ ນ
ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດ ີຫ  ືມຊີ ືູ່ ສຽງທີູ່ ຮບັປະກນັຂອບເຂດການປົກປື້ອງທີູ່ ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນ
ໄລຍະຍາວ (ເບິູ່ ງຂ ື້ 3 ຂ ື້າງລຸູ່ ມ). 
 

ຫ ກັການຂອງຄວາມພເິສດຍງັກ ານດົໃຫ ື້ລະບຸສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານໄວ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ

    
21 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 2. 
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ໃນໃບຄ າຮ ື້ອງ. ນກັກວດສອບບ ູ່ ຄວນຍອມຮບັເອາົຄ າຮ ື້ອງແບບຟອມຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງ ທີູ່ ມຂີ ື້ກ ານດົ
ກູ່ ຽວກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານແບບກ ື້ວາງໆ ຫ ບື ູ່ ຈະແຈ ື້ງ ຫ ກືານອ ື້າງອງີແບບທີູ່ ກວມ
ເອາົຢູ່ າງທົູ່ ວເຖງິທີູ່ ສມົບ ນແບບກູ່ ຽວກບັການຈດັຫມວດຫມ ູ່ ຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານ
ລະຫວູ່ າງປະເທດ (Nice Classification ການຈດັຫມວດຫມ ູ່ ແບບນສິ - NCL) ເຊັູ່ ນວູ່ າ 
" ສນິຄ ື້າທຸກຢູ່ າງຢ ູ່ ຫມວດທ ີ1”. 
 

ການກ ານດົວູ່ າສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ ກ ູ່ ຄວນລວມເອາົສນິຄ ື້າຫ ື
ການບ ລກິານທີູ່ ໃຊ ື້ສນັຍາລກັ ໃນການຄື້າ, ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ອ ື້າງສດິບນົພື ື້ນຖານ
ຂອງການນ າໃຊ ື້ນອກເໜອືຈາກທີູ່ ຮຽກຮື້ອງສດິໃນການຈດົທະບຽນ, ຕວົຢູ່ າງວູ່ າ ຮຽກຮື້ອງສດິ
ຈາກລກັສະນະສະເພາະທີູ່ ເພີູ່ ມຂື ື້ນຫ ຊືືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ. 

 
ການປຽບທຽບສິນຄ ື້າແລະການບ ລິການຕ ື້ອງມຈີຸດປະສົງ, ໂດບບ ູ່ ຄ ານ ງວູ່ າຈະມີ

ຄວາມຄື້າຍຄກືນັ ຫ  ືລະດບັລກັສະນະສະເພາະຂອງສນັຍາລກັທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ. 
 

ການປຽບທຽບຕ ື້ອງໃຫ ື້ສອດຄູ່ ອງແລະເປັນໄປຕາມເງ ືູ່ ອນໄຂຂ ື້ກ ານດົຂອງສນິຄ ື້າ
ແລະການບ ລກິານທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນການຈດົທະບຽນກູ່ ອນ ໜື້ານີ ື້ (ຫ ໃືບຄ າຮ ື້ອງ) ແລະໃນໃບຄ າຮ ື້ອງ
ຂອງຄ າຮ ື້ອງໃນພາຍຫລງັ. ຖື້າການກວດສອບກູ່ ຽວກບັການປະຕເິສດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້ຮບັແຈ ື້ງ
ຈາກຝູ່ າຍກງົກນັຂ ື້າມ, ການປຽບທຽບຄວນຈະຖກືຈ າກດັສະເພາະຕ ູ່ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່

ຝູ່ າຍກງົກນັຂ ື້າມໄດ ື້ອ ື້າງອງີ (ຄດັຄ ື້ານສະເພາະບາງຈດຸ) ຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານທີູ່

ບ ູ່ ລວມເຂົ ື້າໃນການຄດັຄ ື້ານນັ ື້ນ, ກ ູ່ ບ ູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການກວດສອບ ສ າລບັການກ ານດົ 
ເອກະລກັຕວົຕນົ ຫ  ືຄວາມຄື້າຍຄກືນັ, ເວັ ື້ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າ ກດົໝາຍໄດ ື້ກ ານດົໃຫ ື້ນກັກວດສອບ
ຕ ື້ອງໄດ ື້ດ າເນນີການ. 
 

ຂອບເຂດຂອງບນັຊີລາຍຊືູ່ ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້

ແລະການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຖກືຄດັເລອືກ ກ ູ່ ຄວນໄດ ື້ຖກືວເິຄາະຢູ່ າງລະມດັລະວງັໂດຍໃຫ ື້ຄ ານ ງເຖງິ
ການນ າໃຊ ື້ຂ ື້ກ ານດົບາງປະການ, ຄ າເວົ ື້າ ຫ  ືສ ານວນທີູ່ ວູ່ າ "ສະເພາະ", "ເຊັູ່ ນວູ່ າ" “ລວມມ"ີ 
ແລະ "ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ນ" ຈະບ ູ່ ມຜີນົກະທບົຕ ູ່  ຫ  ືຈ າກດັຂອບເຂດຂອງລາຍຊືູ່ . ພວກເຂາົພຽງແຕູ່
ເພີູ່ ມຮ ບພາບປະກອບຫ  ືຄ າອະທບິາຍ.  

 
ນັກກວດສອບອາດຈະບ ູ່ ສົນໃຈສ ານວນເຫ ົູ່ ານີ ື້ເມ ືູ່ ອກ ານົດຂອບເຂດຂອງຂ ື້ມ ນ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ສະເພາະທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານ, ຫ  ືພວກເຂາົອາດຈະຕ ື້ອງກ ານດົໃຫ ື້ລບົ
ເງ ືູ່ອນໄຂຂ ື້ ກ ານດົເຫ ົູ່ ານັ ື້ນອອກ ຖື້າຫາກວູ່ າຂ ື້ກ ານດົດັູ່ ງກູ່ າວບ ູ່ ຈະແຈ ື້ງ. 
 

ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ຖື້າຫາກວູ່ າເງ ືູ່ອນໄຂຂ ື້ກ ານດົຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານມຄີ າ
ເວົ ື້າຫ ສື ານວນທີູ່ ວູ່ າ "ແມູ່ ນ" ຫ  ື"ສະເພາະ", ສ ານວນເຫ ົູ່ ານີ ື້ຄວນຈະຖືກຕີຄວາມໝາຍໃນ
ລກັສະນະທີູ່ ວູ່ າການກວມເອາົແລະຂອບເຂດຂອງຂ ື້ກ ານດົດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນຖືກຈ າກດັຕ ູ່ ສນິຄ ື້າ
ແລະການບ ລກິານຕາມສ ານວນເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. 

 
ຕວົຢູ່ າງ: ຖື້າເງ ືູ່ ອນໄຂຂ ື້ກ ານດົຂອງຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານນັ ື້ນກວມເອາົ 

"ອຸປະກອນແລະເຄືູ່ ອງມທືາງວທິະຍາສາດ, ທີູ່  ແມູ່ ນ ທງັກ ື້ອງຈລຸະທດັແລະເຄືູ່ ອງມທືີູ່ ໃຊ ື້ສ ກ
ສາເລືູ່ ອງແສງ" ການກວດສອບ ຄວນຈ າກດັຕ ູ່ ການປຽບທຽບ ຂອງຜະລດິຕະພນັສະເພາະທີູ່

ເປັນ "ກ ື້ອງຈລຸະທດັແລະເຄືູ່ ອງມທືີູ່ ໃຊ ື້ສ ກສາເລືູ່ ອງແສງ". ໃນທ ານອງດຽວກນັ ຂ ື້ກ ານດົ ທີູ່ ວູ່ າ 
"ຜະລດິຕະພນັຢາສ າລບັໃຊ ື້ກບັຜວິໜງັໂດຍສະເພາະ" ຄວນຖກືຈ າກດັໃນການປຽບທຽບກບັ
ຜະລດິຕະພນັທີູ່ ຖກືລະບຸໂດຍສະເພາະສ າລບັໃຊ ື້ກບັຜວິໜງັ. 
 

ໃນກ ລະນດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນມາຈາກສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດຟີລບິ
ປິນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄ ື້າຍຄືກນັສອງອັນ ໄດ ື້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ ື້ຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັໄດ ື້ໃນຂອບເຂດທີູ່

ຈ າກດັແລະບ ູ່ ມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງກນັຂອງຂ ື້ກ ານດົທາງດ ື້ານລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັທີູ່ ລວມຢ ູ່ ໃນ
ຫມວດດຽວກນັຂອງ NCL. (ຫມວດ 12): 

 

  
  

ເຄືູ່ ອງໝາຍຫວົເລືູ່ ອງ 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍອື້າງອງີ 

ຫມວດ 12: ເຄືູ່ ອງມເີພືູ່ ອການເຄືູ່ ອນທີູ່ ທາງອາກາດຫ ນື ື້ າ ແລະ
ເຄືູ່ ອງຈກັສ າລບັໃຊ ື້ທາງບກົ, ເຄືູ່ ອງຈກັສ າລບັຍານພາຫະນະ
ທາງບົກ , ສູ່ ວນປະກອບເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ແລະການສົູ່ ງຕ ູ່ ສ າລັບ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ, ອຸປະກອນສ າລັບລົດບັນທຸກເພືູ່ ອ
ຂນົສົູ່ ງທາງລົດໄຟ, ລດົດນັສ າລັບຂຸດຄົ ື້ນບ ູ່ ແຮູ່ , ລດົດ ງເພືູ່ ອ
ການຂຸດຄົ ື້ນ, ເຄືູ່ ອງຈກັແຮງດ ງ, ເຊອືກສ າລບັຂນົສົູ່ ງສນິຄ ື້າຫ ື
ກ ານຂົນສົູ່ ງ ສິນຄ ື້າ , ເຄືູ່ ອ ງຍົກທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນໄຟຟື້ າ ສ າລັບ

ຫມວດ 12: ພາຫະນະທາງບກົ ລວມທງັ ລດົ
ໃຫຍູ່ , ພາຫະນະທີູ່ ໃຊ ື້ໃນກິລາ, ລົດບັນທຸກ 
ແລະ ລດົຕ ື້. 
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231 231 

 

 
  
 
 

ຍານພາຫະນະທາງບກົ (ບ ູ່ ລວມຊິ ື້ນສູ່ ວນ), ເຄືູ່ ອງຈກັເຜົາໄໝື້
ພາຍໃນ [ສ າລບັຍານພາຫະນະທາງບກົ], ເຄືູ່ ອງຈກັອາຍພົູ່ ນ 
[ສ າລັບຍານພ າຫະນະທາ ງບົກ ] , ກັງຫັນລົດ  ສ າລັບ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ , ອົງປະກອບເຄືູ່ ອງຈັກ ສ າລັບ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ, ເພາົຫ ແືກນ [ສ າລບັຍານພາຫະນະ
ທາງບກົ], ກບັລ ກປືນ [ສ າລບັຍານພາຫະນະທາງບົກ], ຂ ື້ຕ ູ່
ເພາົຫ ຂື ື້ຕ ູ່ ເຊືູ່ ອມ [ສ າລບັຍານພາຫະນະທາງບົກ], ເຄືູ່ ອງສົູ່ ງ
ກະແສໄຟຟື້າແລະເກັຍສ າລັບ  [ສ າລັບຍານພາຫະນະ
ທາງບກົ], ໂຊກອບັກນັກະແທກ [ສ າລບັພາຫະນະທາງບົກ], 
ສະປິງລ ຊ  [ສ າລັບພາຫະນະທາງບົກ], ເບຣກ [ສ າລັບ
ຍານພາຫະນະທາງບົກ] , ຈ ື້ອງ , ສັນຍານເຕືອນໄພກັນ
ຂະໂມຍ ສ າລບັຍານພາຫະນະ, ລ ື້ນ ັູ່ ງ, ມ ເຕໄີຟຟື້າກະແສ AC 
ຫ ື  DC ສ າ ລັບຍ ານພ າຫະນະທ າ ງ ບົກ  [ບ ູ່ ລ ວມທັ ງ
ພາກສູ່ ວນອືູ່ ນໆຂອງມນັ], ເຮອື, ເຮອືບນັທຸກສນິຄ ື້າສູ່ ວນຕວົ
, ເຮອືບນັທຸກສນິຄ ື້າຂະຫນາດນ ື້ອຍ, ເຮອື, ເຮອື, ພາຫະນະ
ສ າລບັໃຊ ື້ເທງິນ ື້າ, ເຮອືບນິ, ຕ ື້ລດົໄຟ, ຍານພາຫະນະສອງລ ື້, 
ລດົຖີບແລະຊິ ື້ນສູ່ ວນແລະສູ່ ວນປະກອບຂອງມນັ, ລດົຈກັ, 
ລົ ດ ສ ະ ກຸ ດ ເ ຕີ  [ ຍ າ ນ ພ າຫ ະ ນ ະ ] , ລົ ດ ຖີ ບ ໄ ຟ ຟື້ າ , 
ຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ຮາວຈບັສ າລບັຍານພາຫະນະສອງລ ື້, 
ແຜູ່ ນຮອງມສື າລບັຈບັສ າລບັຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ຂາໜື້າສ າ
ລບັຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ຂອບລ ື້ ສ າລບັຍານພາຫະນະສອງ
ລ ື້, ດຸມລ ື້ ສ າລັບຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ດິ ື້ວກົງລົດສ າລັບ
ຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ຢາງລດົສ າລບັຍານພາຫະນະສອງລ ື້, 
ໂຄງເຫ ກັສ າລບັລດົສອງລ ື້, ອານນັູ່ ງສ າລບັຍານພາຫະນະສອງ
ລ ື້, ຂາຄ ື້າສ າລບັລດົສອງລ ື້, ໂສ ື້ຈກັສ າລບັຍານພາຫະນະສອງ
ລ ື້, ສາຍພານສ າລບັຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ກາບຫຸ ື້ມຫນ ື້າລົດ
ສ າລັບຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ບັງຕົມສ າລັບຍານພາຫະນະ
ສອງລ ື້, ຝາຄອບທາງຂ ື້າງ ສ າລບັຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ຜ ື້າ
ຄອບທາງຫລງັ ສ າລບັຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ບູ່ ອນຖບີສ າລບັ
ຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ແຜູ່ ນເບຣກ ສ າລບັຍານພາຫະນະສອງ
ລ ື້, ບູ່ ອນວາງກະເປົາ ສ າລໃັບຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ບູ່ ອນບບີ
ແກສ າລັບຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ລ ກສ ບຈັກລົດສ າລັບ
ຍານພາຫະນະສອງລ ື້, ເຄືູ່ ອງຈັກ ສ າລັບຍານພາຫະນະ
ທາງບກົ, ລດົລາກ, ລ ື້ເລືູ່ ອນ [ພາຫະນະ], ລ ື້ຊຸກຂນົດນິຊາຍ, 
ລດົຊຸກໃສູ່ ເຄືູ່ ອງ, ລດົທຽມມ ື້າ ລດົພູ່ ວງລດົຖີບ, ແຜູ່ ນຢາງສ າ
ລບັການສ ື້ອມແປງທ ູ່ ຫ ຈືອດຢາງຮົູ່ ວ, ລ ື້ຊຸກເດກັອູ່ ອນ. 
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ຖື້າຫາກວູ່ າ ການຈດົທະບຽນ ຫ  ືໃບຄ າຮ ື້ອງມຂີ ື້ຈ າກດັສດິ ເຊິູ່ ງມນັໄປຈ າກດັຂອບ
ເຂດສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ ຫ  ືຄ າຮ ື້ອງທີູ່ ຍືູ່ ນມາພາຍຫ ງັ, ກ ູ່ ຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັ
ການພິຈາລະນາ. ຂ ື້ຈ າກັດສິດ ແມູ່ ນມີຄວາມຜ ກພັນກັບຜ ື້ຖືເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ແລະ 
ສ ານກັງານ. ອນັນີ ື້ກ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ການຄດັຄ ື້ານຫ ກືານຄດັຄ ື້ານຂອງ
ບຸກຄນົທສີາມ ກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດອງີໃສູ່ ເອກະລກັຕວົຕນົຫ ລືກັສະນະຫ ຄືວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນິຄ ື້າ
ຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຖກືປະຕເິສດຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງໃນການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ໄດ ື້ອ ື້າງ
ອງີ. 

 
2.2.3.2 ການຈດັໝວດສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 

 
ການຈດັປະເພດຫ ກືານຈດັຫມວດຫມ ູ່ ສນິຄ ື້າຕາມແບບນສິ (NCL) ທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໃຫ ື້ 

45 ຫມວດສນິຄ ື້າ ເຊິູ່ ງຕາມຫ ກັການແລື້ວ ກ ູ່ ແມູ່ ນການລວມເອາົສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ
ຫມດົທຸກຢູ່ າງທີູ່ ວູ່ າອາດຈະຖກືນ າໄປຈດັເຂົ ື້າໄວ ື້ໃນການຈດັຫມວດແບບນີື້22 ຈດຸປະສງົຂອງ 
NCL ແມູ່ ນການບ ລຫິານຈດັການເປັນເລືູ່ ອງຕົ ື້ນຕ , ສ າລບັການນ າໄປໃຊ ື້ໃນລະບບົຖານຂ ື້ມ ນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ມໂີຄງສ ື້າງ ແລະ ຕາຕະລາງຄູ່ າທ າ ນຽມສ າລບັການຈດົທະບຽນ ແລະ 
ການຕ ູ່ ອາຍຸຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ, ໂດຍສະເພາະ. 
 

ຂອບເຂດແລະໂຄງສ ື້າງຂອງແຕູ່ ລະຫມວດສນິຄ ື້າທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ NCL ແມູ່ ນແຕກຕູ່ າງ
ກນັຍ ື້ອນວູ່ າພວກມນັໄດ ື້ຖກືກ ານດົໂດຍໃຊື້ມາດຖານທາງວຊິາການທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ. ເຖງິແມູ່ ນ
ວູ່ າສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານແຕູ່ ລະປະເພດຫ ຫືມວດໂດຍທົູ່ ວໄປແລື້ວສະແດງໃຫ ື້ເຫັນວູ່ າ
ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນນັ ື້ນແມູ່ ນຄ ື້າຍຄກືນັຫ ກືູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັລກັສະນະ, ຈດຸປະສງົ ຫ ື
ການນ າໃຊ ື້, ລັກສະນະພ ດຕກິ າໃນການແຈກຢາຍ, ຫ ືວັດສະດຸແລະສູ່ ວນປະກອບຕູ່ າງໆ, 
ຫມວດສິນຄ ື້າ NCL ບ ູ່ ໄດ ື້ກ າ ນດົຄວາມສ າຄັນສະເພາະໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ແມູ່ ນຄວາມຄກືນັແລະ
ຄື້າຍຄກືນັໂດຍອດັຕະໂນມດັ ຫ  ືຄວາມແຕກຕູ່ າງກນັຂອງຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານ 
ເພືູ່ ອຈດຸປະສງົໃນການສື້າງໂອກາດໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍສອງອນັ. 

 
 

    
22 ການຈດັປະເພດລາຍການຫມວດສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານສາກນົເພືູ່ ອຈດຸປະສງົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, ທີູ່ ເອີ ື້ນວູ່ າ Nice 
(ນສິ) Classification (NCL), ທີູ່ ໄດ ື້ຖືກສ ື້າງຕັ ື້ງຂື ື້ນໃນປີ 1957. ເອກະສານທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ NCL ສະບບັທ ີ11 ທີູ່ ເປັນສະບບັຫລ ື້າ
ສຸດໄດ ື້ມຜີນົບງັຄບັໃຊ ື້ແຕູ່ ວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2019 ເປັນຕົ ື້ນໄປ.. 

 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ດັູ່ ງ ນັ ື້ນ , ສົນທິສັນ ຍ າ ສິ ງ ກ ະ ໂ ປ  (SGT), ມ າດຕ າ  9 ( 2 )  ໄ ດ ື້ສ ະ ເໜີ   
ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ວູ່ າ: 
 

“(2) (a) ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານອາດຈະບ ູ່ ຖກືພຈິາລະນາວູ່ າມນັມຄີວາມຄ ື້າຍຄກືນັ
ເພາະດ ື້ວຍເຫດຜນົທີູ່ວູ່ າ ການຈດົທະບຽນຫ ກືານພມິເຜຍີແຜູ່ ໃດໆໂດຍຫ ື້ອງການນັ ື້ນ 
ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ພວກມນັຢ ູ່ ໃນໝວດສນິຄ ື້າອນັດຽວກນັຂອງການຈດັໝວດ
ສນິຄ ື້າແບບນສິ. 

 
(b) ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານອາດຈະບ ູ່ ຖກືພຈິາລະນາເປັນສນິຄ ື້າທີູ່ ມຄີວາມແຕກຕູ່ າງ
ກນັ ກ ູ່ ເພາະດ ື້ວຍເຫດຜົນທີູ່ ວູ່ າ ການຈດົທະບຽນຫ ືການພິມເຜີຍແຜູ່ ໃດໆໂດຍ
ຫ ື້ອງການນັ ື້ນ ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າພວກມນັຢ ູ່ ໃນໝວດສນິຄ ື້າທີູ່ຕູ່ າງກນັຂອງການຈດັ
ປະເພດຫມວດສນິຄ ື້າແບບນສິ" 

 
ຕາມທີູ່ ໄດ ື້ຂຽນໄວ ື້ໃນແຖວດຽວກນັ, ຂ ື້ຕກົລງົນສິ ນັ ື້ນແມູ່ ນໄດ ື້ໃຫ ື້ເນື ື້ອໃນ ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 

ມາດຕາທ ີ2 
ຜນົສະທ ື້ອນທາງກດົໝາຍ ແລະການນ າໃຊ ື້ການຈດັໝວດສນິຄ ື້າແບບນສິ 

[... ] 
(4) ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ຄ າສັບໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ລວມເຂົ ື້າໃນລາຍການຕາມລ າດັບຕົວ
ອກັສອນຈະບ ູ່ມຜີນົກະທບົຕ ູ່ ສດິໃດໆທີູ່ອາດຈະມຢີ ູ່ ໃນຄ າສບັດັູ່ ງກູ່ າວ. 

 
ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າ ການຈດັໝວດສນິຄ ື້າ ແລະການບ ລກິານຂອງ NCL ບ ູ່ ຄວນນ າໄປໃຊ ື້

ເປັນຫ ກັເກນຕົ ື້ນຕ ໃນການກ ານດົວູ່ າຜະລດິຕະພນັຫ ບື ລກິານໃດໜ ູ່ ງນັ ື້ນມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັຫ ື
ບ ູ່ ເພືູ່ ອຈດຸປະສງົໃນການຊອກຫາໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ. ການຈດັໝວດສນິຄ ື້າແບບ
ນີື້ ແມູ່ ນໃຫ ື້ບູ່ ອນອ ື້າງອີງທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດສ າລັບຈຸດປະສົງນີ ື້. ການຈດັໝວດຂອງບັນດາ
ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານສະເພາະໃນຫມວດໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ກ ານດົ ກ ູ່ ຍງັຕ ື້ອງມກີານຊັູ່ ງຊາໂດຍ
ໄປສມົທບົກບັປັດໃຈອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງເພືູ່ ອກ ານດົວູ່ າ ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານແມູ່ ນຄກືນັຫ ບື ູ່
ຄກືນັໃນບາງກ ລະນທີີູ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ. 
 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ໃນກ ລະນດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້, ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງຟີລບິປິນໄດ ື້
ຕດັສນິວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍສອງອນັທີູ່ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັນັ ື້ນ ສາມາດຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັໄດ ື້ໂດຍອງີໃສູ່
ລກັສະນະທີູ່ ບ ູ່ ມກີານແຂູ່ ງຂນັໃດໆທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັຂອງສນິຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ໃນແຕູ່ ລະລາຍການ 
ໂດຍບ ູ່ ຄ ານ ງເຖິງຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ລາຍການສນິຄ ື້າທງັໝດົແມູ່ ນໄປຕກົຢ ູ່ ໃນຫມວດສນິຄ ື້າອນັ
ດຽວກນັ ໃນ NCL (ຫມວດທ ີ9): 

 
 
 
 
 

      ເຄືູ່ ອງໝາຍຂ ຈດົທະບຽນ                                 ເຄືູ່ ອງໝາຍອື້າງອງີ            
 

ຫມວດທີ 9 - ສາຍໂທລະສັບ, ເຫ ັກຈອດ, 
ປລັກັໄຟຟື້າ, ປລກັເຕົ ື້າສຽບ, ຂົ ື້ວຕ ູ່ ສາຍ, ສາຍ
ອິນເຕີເນັດ, ສາຍຄອມພິວເຕີ, ສາຍໄຟຟື້າ, 
ສາຍສາກ, ກະດິູ່ ງປະຕ , ເຕົ ື້າສຽບ, ສວດິເປິດ
ປິດ, ກູ່ ອງເຄືູ່ ອງມ,ື ກູ່ ອງຕ ູ່ ສາຍໄຟ, ເຄືູ່ ອງໃຊ ື້
ໄຟຟື້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ສາຍວີດີໂອ, ສາຍ
ສນັຍານສຽງ. 

 ຫມວດທີ 9 - ແວູ່ ນຕາກັນແສງ, 
ແວູ່ ນຕາກັນແດດ, ຊິື້ນສູ່ ວນແລະ
ອຸປະກອນເສມີຕູ່ າງໆ. 
 

   
2.2.3.3 ເອກະລກັຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 

 
ໃນການຕດັສນິໃຈວູ່ າ ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານມເີອກະລກັຕວົຕນົຢ ູ່ ຫ ບື ູ່ ນ ັ ື້ນ, ນກັ

ກວດສອບຕ ື້ອງຕຄີວາມແລະເຂົ ື້າໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມກວື້າງຂອງແຕູ່ ລະຄ າສບັທີູ່ ລວມ
ຢ ູ່ ໃນຂ ື້ກ ານດົ. ສິູ່ ງນີ ື້ຄວນປະຕບິດັບນົພື ື້ນຖານຂອງການອື້າງອງີເຊັູ່ ນ: ວດັຈະນານຸກມົແລະ
ພດົຈະນານຸກມົ, ການຈດັໝວດສນິຄ ື້າແບບນສິ ແລະຄວາມຮ ື້ຂອງນກັກວດສອບເອງ ທີູ່ ມ ິ
ກູ່ ຽວກບັການນ າໃຊ ື້ຄ າສບັໃນພາສາທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ໂດຍໃຫ ື້ພຈິາລະນາຄ ານ ງເຖງິແນວທາງປະຕບິດັ
ການຄ ື້າໃນທ ື້ອງຖິູ່ ນ. 
 

ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍສອງອນັທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ ຈະ
ຖືກພຈິາ ລະນາວູ່ າພວກມນັ "ຄກືນັ" ເມືູ່ ອເວລາມນັມຄີວາມກງົກນັທງັຫມດົ ເພາະວູ່ າມນັມີ
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ການນ າໃຊ ື້ຄ າສບັດຽວກນັຫ ຄື າສບັທີູ່ ຄກືນັ ໃນເງ ືູ່ ອນໄຂຂ ື້ກ ານດົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍສອງອນັ. 
ກ ລະນຕີ ູ່ ໄປນີ ື້ແມູ່ ນກູ່ ຽວກບັເອກະລກັຕວົຕນົທງັໝດົຫ ບືາງອນັ ຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 
ທີູ່ ອາດຈະເກດີຂື ື້ນໄດ ື້: 
 

o ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທງັໝດົ ທີູ່ ກູ່ າວມາໃນລາຍການທງັສອງແມູ່ ນຄື
ກນັ. (ຄ າສບັດຽວກນັຫ ຄື າສບັທີູ່ ມຄີວາມໝາຍຄື້າຍຄກືນັ); 

 
o ໝວດຫມ ູ່ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ມຢີ ູ່ ຢູ່ າງກວ ື້າງຂວາງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມີ

ມາກູ່ ອນແລະທີູ່ ໄດ ື້ອ ື້າງອງີນັ ື້ນ ລ ື້ວນແຕູ່ ເຕມັໄປດ ື້ວຍບນັດາສນິຄ ື້າຫ ກືານ
ບ ລກິານທງັໝດົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ຖກົຖຽງກນັໃນພາຍຫລງັ ຢູ່ າງ
ຄບົຖື້ວນ; 

 
o ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທງັໝດົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມາກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ແລະທີູ່

ເປັນຕວົອ ື້າງອງີແມູ່ ນຕກົຢ ູ່ ໃນຫມວດສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ທີູ່ ມຢີ ູ່ ຢູ່ າງ
ກວ ື້າງຂວາງ ທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ຖກົຖຽງກນັໃນພາຍຫລງັ. 

 
o ສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລກິານຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໃດໜ ູ່ ງນັ ື້ນ ໄປທັບຊ ື້ອນກນັກບັ

ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນ, ໂດຍໃນກ ລະນນີີ ື້ ມກີານລະບຸ
ເອກະລກັໃນສູ່ ວນທີູ່ ພວົພນັກບັຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ທບັຊ ື້ອນ
ກນັ. 

 
ກ ລະນທີ ີ1:  ບນັດາສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທງັໝດົ ທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາໃນທງັສອງລາຍການ

ແມູ່ ນຄກືນັ (ຄ າສບັດຽວກນັຫ ຄື າສບັທີູ່ ມຄີວາມໝາຍຄື້າຍຄກືນັ) 
 

ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ, ການກ ານດົຊືູ່ ຂອງ "ລດົ" ແມູ່ ນຄກືນັກບັ "ລດົ" ແລະຫ ຄື າສບັທີູ່ ມຄີວາມ
ໝາຍຄື້າຍຄກືນັກບັຄ າວູ່ າ "ລດົ". "ອາຫານເດກັນ ື້ອຍເກດີໃຫມູ່ " ແມູ່ ນຄ າສບັຄ ື້າຍຄກືບັ "ອາຫານ
ເດກັນ ື້ອຍ". "ນ ື້າຢາລ ື້າງກາວ" ແມູ່ ນ ຄ າສບັຄ ື້າຍຄກືບັ "ສານເຄມລີ ື້າງກາວ". "ເກບີກລິາ" ແລະ 
"ເກບີແລູ່ ນກລິາ" ແມູ່ ນ ຄ າທີູ່ ມຄີວາມໝາຍດຽວກນັ. 'ດັູ່ ງນັ ື້ນ, ຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານີ ື້ສາມາດຖືໄດ ື້
ວູ່ າ ມນັຄກືນັ, ຕາມລ າດບັ. 
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ຄວາມບງັເອນີໃນເງ ືູ່ອນໄຂຂ ື້ກ ານດົຫ ຊືືູ່ ທີູ່ ໃຊ ື້ ບອກສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານບ ູ່ ຈ າເປັນ
ຕ ື້ອງໝາຍຄວາມວູ່ າສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານແມູ່ ນມຄີວາມຄກືນັ. ເອກະລກັຕວົຕນົຈະຂື ື້ນກບັ
ລກັສະນະ, ຈດຸປະສງົ, ການນ າໃຊ ື້, ສູ່ ວນປະກອບຫ ວືດັຖຸທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການເຮດັສນິຄ ື້າແລະຄຸນ
ລກັສະນະອືູ່ ນໆຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, “ນ ື້າຢາລະລາຍ (ສ າລບັສແີລະການເຄອືບເງາົ)” ແມູ່ ນບ ູ່ ຄກືນັກບັ“ທາດ
ລະລາຍ (ສ າລບັລ ື້າງແຜູ່ ນພສັເຕທີີູ່ ໃຊ ື້ຕດິແຜ),” “ໃບມດີ” (ສ າລບັເຄືູ່ ອງຈກັຫຍບິ) ແລະ“ໃບ
ມດີ” (ທີູ່ ໃຊ ື້ໃນເຄືູ່ ອງມ)ື ແມູ່ ນບ ູ່ ຄກືນັ. 
 
ກ ລະນທີ ີ2:  ໝວດຫມ ູ່ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ມຢີ ູ່ ຢູ່ າງກວ ື້າງຂວາງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມມີາ

ກູ່ ອນແລະທີູ່ ໄດ ື້ອ ື້າງອີງນັ ື້ນ ລ ື້ວນແຕູ່ ເຕັມໄປດື້ວຍບັນດາສິນຄ ື້າຫ ືການ
ບ ລກິານທງັໝດົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ຖົກຖຽງກນັໃນພາຍຫລງັ ຢູ່ າງ
ຄບົຖື້ວນ. 

 
ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມມີາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ໄດ ື້ຈດົທະບຽນສ າລບັ "ການກະກຽມ

ທາງການຢາ" ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ຖກົຖຽງກນັນັ ື້ນ ແມູ່ ນ "ການກະກຽມຢາຕ ື້ານເຊື ື້ອ". 
ສນິຄ ື້າຫມວດ "ການກະກຽມທາງການຢາ" ແມູ່ ນມຄີວາມໝາຍກວື້າງກວູ່ າຫມວດຂອງ "ການ
ກະກຽມຢາຕ ື້ານເຊື ື້ອ", ເຊິູ່ ງແມູ່ ນຜະລດິຕະພນັຂອງທາງການຢາເທົູ່ ານັ ື້ນ. ຄ າວູ່ າ "ເກບີ" ກ ູ່
ແມູ່ ນມຄີວາມໝາຍກວື້າງກວູ່ າແລະກ ູ່ ປະກອບດື້ວຍຄ າວູ່ າ "ເກບີກລິາ". 
 

ໃນກ ລະນນີີ ື້, ສນິຄ ື້າໃນໝວດທີູ່ ມຄີວາມໝາຍແຄບຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ຖກົ
ຖຽງກນັ ກ ູ່ ຈະຄກືນັກບັສນິຄ ື້າທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ອ ື້າງອງີ. 
 
ກ ລະນທີ ີ3:  ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທງັໝດົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມາກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ແລະທີູ່ ເປັນ

ຕົວອ ື້າງອີງແມູ່ ນຕົກຢ ູ່ ໃນຫມວດສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການທີູ່ ທີູ່ ມີຢ ູ່ ຢູ່ າ ງ
ກວ ື້າງຂວາງ ທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ຖກົຖຽງກນັໃນພາຍຫລງັ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ແມູ່ ນໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນສ າລບັ“ ຢາຂ ື້າ

ຫຍ ື້າ ແລະ ປຸຍຊວີະພາບ”, ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍພາຍຫ ງັໄດ ື້ຂ ຈດົທະບຽນໃນໝວດ “ສານເຄມທີີູ່

ນ າໃຊ ື້ໃນອຸດສະຫະກ າ, ວທິະຍາສາດ, ການຖູ່ າຍຮ ບ, ກະສກິ າ, ການປ ກພດືສວນແລະປູ່ າໄມ ື້; 
ຢາງທຽມທີູ່ ບ ູ່ ທນັໄດ ື້ປຸງແຕູ່ ງ, ພລາດສະຕກິທີູ່ ບ ູ່ ທນັໄດ ື້ປຸງແຕູ່ ງ; ຝຸູ່ ນ; ສູ່ ວນປະກອບຂອງເຄືູ່ ອງ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ດບັເພງີ; ການກະກຽມເຄືູ່ ອງຈອດເຫ ກັໄຟຟື້າ; ສານເຄມສີ າລບັເກບັຮກັສາອາຫານ; ສານເຄມີ
ສ າລບັຟອກຫນງັ; ກາວທີູ່ ໃຊ ື້ໃນອຸດສະຫະກ າ”. 
 

ໃນຂັ ື້ນຕອນທ າອດິ, ບນັດາຜະລດິຕະພນັທີູ່ ກູ່ າວມາໃນການອື້າງສດິທີູ່ ກວ ື້າງຂວາງທີູ່

ແຕກຕູ່ າງຈາກທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ໃນການຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້, ຄວນໄດ ື້ຮບັການຍກົເວັ ື້ນ ຍ ື້ອນ
ວູ່ າມນັບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຈດຸປະສງົໃນການກ ານດົເອກະລກັຂອງສນິຄ ື້າ (ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າຜະລດິຕະ
ພນັທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ອາດຈະກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການປະເມນີຜນົໃນພາຍຫ ງັ ຄວາມຄື້າຍຄື
ກນັຂອງຜະລດິຕະພນັແລະສ າລບັການກວດຄົື້ນຂ ື້ມ ນໃນທົູ່ ວໂລກກູ່ ຽວກບັໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີ
ຄວາມສບັສນົ). ໃນຕວົຢູ່ າງນີ ື້, ສນິຄ ື້າດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ອາດຈະຖືກເບິູ່ ງຂ ື້າມ: 'ສານເຄມທີີູ່ ໃຊ ື້ໃນ
ອຸດສາຫະກ າ, ຢາງທຽມທີູ່ ບ ູ່ ທນັໄດ ື້ປຸງແຕູ່ ງ, ພລາດສະຕກິທີູ່ ບ ູ່ ທນັໄດ ື້ປຸງແຕູ່ ງ; ຝຸູ່ ນ; ສູ່ ວນ
ປະກອບຂອງເຄືູ່ ອງດບັເພງີ; ການກະກຽມເຄືູ່ ອງຈອດເຫ ກັໄຟຟື້າ; ສານເຄມສີ າລບັເກບັຮກັສາ
ອາຫານ; ສານເຄມສີ າລບັຟອກຫນງັ; ກາວທີູ່ ໃຊ ື້ໃນອຸດສະຫະກ າ”. 
  

ສ າລບັ "ສານເຄມທີີູ່ ນ າໄປໃຊ ື້ໃນກະສກິ າ, ການປ ກພດືສວນແລະປູ່ າໄມ ື້" ແລະ "ຝຸູ່ ນ
ຄອກ" ນັ ື້ນ, ຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານີ ື້ສາມາດຖວືູ່ າມຄີວາມຄກືນັແລະກ ູ່ ເປັນ "ຢາຂ ື້າຫຍ ື້າແລະປຸຍ
ຊວີະພາບ". 
 
ກ ລະນທີ ີ4:  ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໜ ູ່ ງ ທີູ່ ທບັຊ ື້ອນກນັເປັນບາງສູ່ ວນກບັ

ສນິຄ ື້າ ຫ ກືານບ ລກິານຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນໆ. 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ມກີານທບັຊ ື້ອນກນັ, ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ລະບຸກ ູ່ ຈະເຫນັວູ່ າ
ຄືກັນ ຖື້າຫາກພວກມັນມີການສະແດງອອກເປັນຫລາຍໆຫມວດສິນຄ ື້າກວ ື້າງໆແລະ 
ຜະລດິຕະພນັຫ ບື ລກິານນັ ື້ນ ກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດແຍກອອກຈາກກນັໃນອງົປະກອບລວມໄດື້. 

 
ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນຖື້າຫາກມເີຄືູ່ ອງໝາຍໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ມຄິວາມຂດັແຍ ື້ງໄດ ື້ຈດົທະບຽນ ໃນ

ຫມວດ"ເສື ື້ອຜ ື້າ" ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍອກີອນັໜ ູ່ ງແມູ່ ນໄດ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ກບັຫມວດ "ເສື ື້ອກລິາ", ການ
ຊື້ອນກນັຂອງໝວດຈະເກດີຂື ື້ນໃນຂອບເຂດທີູ່ ແນວຄວາມຄດິກ ື້ວາງໆ ທີູ່ ທງັສອງສາມາດ
ນ າໄປໃຊ ື້ ພ ື້ອມກນັ ກບັສນິຄ ື້າສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ. ສນິຄ ື້າເຫ ົູ່ ານັ ື້ນທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ຂອບການນ າໃຊ ື້
ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ: "ຢາງທຽມທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັການປຸງແຕູ່ ງສ າລບັການນ າໃຊ ື້ໃນ
ອຸດສາຫະກ າ" ແມູ່ ນຈະຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ຄຸນລກັສະນະສອງຢູ່ າງ ເພາະສນິຄ ື້າດູ່ ງັກູ່ າວ ຈະເປັນໄດ ື້ທງັ 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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"ຢາງທຽມທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັການປຸງແຕູ່ ງ" ແລະ "ສານເຄມທີີູ່ ໃຊ ື້ໃນອຸດສາຫະກ າ" ໄປພ ື້ອມໆກນັ. 
 

ໃນກ ລະນເີຫ ົູ່ ານີ ື້, ນກັກວດສອບບ ູ່ ຄວນແຍກ, ຕດັອອກ ຫ  ືຈ າກດັສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານ
ທີູ່ ມລີາຍຊືູ່ ຢ ູ່ ໃນບນັຊລີາຍການສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍ ື້ງ
ກນັ. 
 

ໃນຂອບເຂດທີູ່ ສນິຄ ື້າບາງອນັຈະໄປຕກົຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ທງັສອງໝວດສນິຄ ື້າ, ນກັກວດ
ສອບຄວນພຈິາລະນາວູ່ າສນິຄ ື້າທງັສອງຫມວດ (ທີູ່ ເປັນຫມວດກວື້າງໆ) ເປັນສນິຄ ື້າທີູ່ ຄກືນັ 
ຍ ື້ອນວູ່ າສນິຄ ື້າທີູ່ ໃຊ ື້ໄດ ື້ທງັສອງໝວດສນິຄ ື້າ ຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງພາຍໃຕ ື້ສອງໝວດ
ສນິຄ ື້າ. 
 
2.2.3.4 ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 

 
ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານຈະຖືວູ່ າເປັນສນິຄ ື້າທີູ່  "ຄ ື້າຍຄກືນັ" ຖື້າມນັບ ູ່ ຄກືນັ ແຕູ່ ມີ

ການເຊືູ່ ອມໂຍງບາງອນັເນືູ່ ອງມາຈາກລກັສະນະໂດຍທ າມະຊາດຫ ປັືດໃຈອືູ່  ນ ໆ ທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ
ການນ າໃຊ ື້ຫ ກືານຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

ການກວດສອບຄວາມຄື້າຍຄກືນັນີ ື້ ແມູ່ ນແນໃສູ່ ການສ ື້າງຄວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງທີູ່ ເປັນໄປ
ໄດ ື້ລະຫວູ່ າງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານເຊິູ່ ງຈະຊູ່ ວຍໃຫ ື້ສນິຄ ື້າເຫ ົູ່ ານີ ື້ ມລີກັສະນະຄຸນສມົບດັທີູ່  
“ຄື້າຍຄກືນັ”. ສິູ່ ງນີ ື້ກ ູ່ ຈະເປັນປັດໃຈໃນການຕດັສນິໃນຂະບວນການປະເມນີຂອງສາກນົ, ບ ູ່ ວູ່ າ
ຈະມໂີອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ ຫ ບື ? 
 

ການກວດສອບຄວາມຄື້າຍຄືກັນນີ ື້ ແມູ່ ນຮຽກຮື້ອງໃຫ ື້ນກັກວດສອບລະບຸຄຸນ
ລກັສະນະຫ ປັືດໃຈທີູ່ ເຊືູ່ ອມໂຍງກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ. ໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິແລ ື້ວ, ສິູ່ ງ
ນີ ື້ໝາຍຄວາມວູ່ າ ຄວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງໜ ູ່ ງຫ ຫື າຍປັດໃຈຈະຂືື້ນກບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ
ສະເພາະໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ກວມໂດຍເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ. ປັດໄຈທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັທງັໝດົ ແມູ່ ນພບົ
ເຫນັໄດ ື້ຍາກໃນກ ລະນດີຽວ. 
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ປັດໃຈຕູ່ າງໆທີູ່ ຄວນນ າມາພຈິາລະນາເພືູ່ ອສ ື້າງຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັຂອງຜະລດິຕະພນັ
ແລະການບ ລກິານ ແມູ່ ນມດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້:23 
 

• ຄຸນລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ, 
• ຈດຸປະສງົ ແລະ ວທິກີານການນ າໃຊ ື້, 
• ການຊູ່ ວຍເສມີກນັ,  
• ການແຂູ່ ງຂນັ, 
• ຊູ່ ອງທາງການແຈກຢາຍ, 
• ສາທາລະນະຊນົແລະຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, 
• ຕົ ື້ນກ າເນດີແຫລູ່ ງທີູ່ ມາ, ຜ ື້ຜະລດິຫ ຜື ື້ໃຫ ື້ການບ ລກິານສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ. 

 
2.2.3.4.1 ຄຸນລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 
 

ຄຸນລກັສະນະປະກດົຂື ື້ນມາໂດຍທ າມະຊາດຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານແມູ່ ນໄດ ື້
ຖືກກ ານົດໂດຍຄຸນລັກສະນະສະເພາະ, ຄຸນລັກສະນະແລະຄຸນນະພາບຂອງມນັ. ສິູ່ ງນີ ື້

ປະກອບມ ີສູ່ ວນປະກອບແລະວດັສະດຸທີູ່ ໃຊ ື້ຜະລດິຂອງສນິຄ ື້າແລະວທິກີານນ າໃຊ ື້ວຽກຂອງ
ມນັ (ເຊັູ່ ນ: ການນ າໃຊ ື້ໄຟຟື້າ ທຽບໃສູ່  ການນ າໃຊ ື້ແຮງງານມ ືເຂົ ື້າໃນວຽກແບບດຽວກນັ). 
 

ລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ແມູ່ ນໄດ ື້ຖືກກ ານດົໂດຍອື້າງ
ອີງເຖິງໝວດຫມ ູ່ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກວ ື້າງຂວາງຂ ື້ນ ທີູ່ ເປັນຂອງຜະລດິຕະພນັ. ຍກົ
ຕວົຢູ່ າງ, ລກັສະນະຂອງກະແຈຫນັນອັດແມູ່ ນເຄືູ່ ອງມປືະເພດໜ ູ່ ງ; ລກັສະນະຂອງໝວກ ກ ູ່
ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງຕກົແຕູ່ ງຫວົປະເພດໜ ູ່ ງ. 

ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ໃນການພິຈາລະນາຄວາມຄື້າຍຄືກັນຂອງສິນຄ ື້າແລະການ
ບ ລກິານ ສ າລບັຈດຸປະສງົການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ, ຄຸນລກັສະນະສະເພາະຂອງ
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານນັ ື້ນ ບ ູ່ ໄດ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ສນິຄ ື້າແມູ່ ນມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັສະເຫມີ
ໄປ. 
 

ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ "ເຄືູ່ ອງຂດັຖ ພື ື້ນ", "ເຄືູ່ ອງເຊືູ່ ອມຈອດໂລຫະ”, "ເຄືູ່ ອງຕດັຜມົ" ແລະ 
"ຍານພາຫະນະໄຟຟື້າ" ລ ື້ວນແຕູ່ ເປັນລກັສະນະຂອງ "ອຸປະກອນໄຟຟື້າ" ເນືູ່ ອງຈາກພວກມນັ

    
23 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມຊືບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ,  ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 2, ຂ ື້ 3.2. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ຍ ື້ອນກະແສໄຟຟື້າ. ‘ແປງທາສ’ີ ແລະ ‘ແປງຖ ແຂ ື້ວ’ ລື້ວນແລື້ວແຕູ່ ເປັນລກັສະນະ
ຂອງ “ແປງ”. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າຈະມລີກັສະນະທົູ່ ວໄປຕາມທ າມະດາແລ ື້ວ, 
ຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນຈະບ ູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັເພາະວູ່ າມນັກ ູ່ ມປັີດໃຈອືູ່ ນໆອກີເຊັູ່ ນ: ຈດຸປະສງົແລະວທິີ
ການນ າໃຊ ື້, ຜ ື້ບ ລໂິພກທ າມະດາທົູ່ ວໄປ, ຜ ື້ຜະລດິແລະຊູ່ ອງທາງການຈດັຈ າຫນູ່ າຍ, ແລະ
ອືູ່ ນໆຈະເປັນຈດຸເນັ ື້ນໜກັ ເພືູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານີ ື້ມຄີວາມແຕກຕູ່ າງໃນການວເິຄາະ
ຄັ ື້ງສຸດທ ື້າຍ. 

 
2.2.3.4.2    ຈດຸປະສງົແລະວທິກີານການນ າໃຊ ື້ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 

 
"ຈດຸປະສງົ" ຂອງຜະລດິຕະພນັອນັໜ ູ່ ງ ກ ູ່ ແມູ່ ນເຫດຜນົສ າລບັການປະດດິຄດິຄົ ື້ນຫ ື

ການຜະລດິຂອງມນັ, ແລະຍງັລວມທງັໜື້າທີູ່  ທີູ່ ມຈີດຸປະສງົຫ ນື າໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນການປະຕບິດັ. ຍກົ
ຕວົຢູ່ າງ, ຈດຸປະສງົຂອງນ ື້າມນັເຄືູ່ ອງແມູ່ ນ ເພືູ່ ອເຮດັໃຫ ື້ພາຍໃນຂອງເຄືູ່ ອງຈກັເຮດັວຽກໄດ ື້
ຢູ່ າງຫລູ່ ຽນໄຫລດ.ີ ຈດຸປະສງົຂອງນ ື້າມນັດອກຕາເວນັຫ ນື ື້າມນັໝາກກອກນັ ື້ນ ບ ູ່ ແມູ່ ນເພືູ່ ອ
ເຮດັໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງເຮດັວຽກໄດ ື້ຢູ່ າງຫລູ່ ຽນໄຫລ ແຕູ່ ເພືູ່ ອເປັນການເສມີອາຫານໃຫ ື້ແກູ່ ມະນຸດ. 
 

ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ການນ າໃຊ ື້ຜະລດິຕະພນັສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ຈະບ ູ່ ປູ່ ຽນຈດຸປະສງົຫ  ື
ໜື້າທີູ່ ຂັ ື້ນພື ື້ນຖານຂອງມນັ. ຕວົຢູ່ າງ, ຈດຸປະສງົຫ  ືໜື້າທີູ່ ຂອງມດີນັ ື້ນ ບ ູ່ ວູ່ າແນວໃດກ ູ່ ແມູ່ ນ
ເພືູ່ ອໃຊ ື້ຕດັສິູ່ ງຂອງຕູ່ າງໆ, ບ ູ່ ວູ່ າຈະຖກືໃຊ ື້ໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງປະດບັກ ູ່ ຕາມ. 
 

"ວທິກີານນ າໃຊ ື້" ຂອງຜະລດິຕະພນັ ແມູ່ ນໝາຍເຖິງລກັສະນະທີູ່ ນ າໃຊ ື້ຜະລດິຕະ
ພນັດັູ່ ງກູ່ າວ ເພືູ່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງພວກມນັທີູ່ ວາງໄວ ື້. ສິູ່ ງນີ ື້ຈະເປັນຜນົມາຈາກຈດຸປະສງົທີູ່

ທີູ່ ໄດ ື້ຕັ ື້ງໃຈໄວ ື້ ຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ລືກັສະນະພາຍໃນໂດຍທ າມະຊາດຂອງຜະລດິຕະພນັ. 
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ວທິກີານນ າໃຊ ື້ຢູ່ າງດຽວບ ູ່ ສາມາດກ ານດົຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງຜະລດິຕະ
ພນັນັ ື້ນໄດ ື້. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຜະລດິຕະພນັທີູ່ ເປັນຢາແລະເຄືູ່ ອງສ າອາງສ າລບັການນ າໃຊ ື້ຂອງສູ່ ວນຕວົ 
ທີູ່ ມກີານນ າສະເໜໃີນສະພາບຂອງແຫ ວ, ຄຣີມ ຫ ເືປັນຂອງແຂງແລະນ າໄປໃຊ ື້ກບັຮູ່ າງກາຍ
ຂອງຄນົເຮາົໂດຍວທິກີານດຽວກນັ ແລະໃຊ ື້ແຜູ່ ນແປະທີູ່ ມນີໂີກຕນີໃນແບບດຽວກນັກບັຜ ື້າ
ພນັແຜທີູ່ ມກີາວຕດິ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນບ ູ່ ສາມາດຖວືູ່ າ ຄ ື້າຍຄກືນັ 
ເພາະວູ່ າຈດຸປະສງົແລະລກັສະນະການຄື້າຂອງພວກມນັແມູ່ ນແຕກຕູ່ າງກນັ. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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2.2.3.4.3 ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ ທີູ່ ເສມີກນັ 
 

ຜະລິດຕະພັນແລະການບ ລິການສາມາດຄື້າຍຄກືນັໄດ ື້ ຖ ື້າຫາກພວກມນັຖືກໄດ ື້
ນ າໄປໃຊ ື້ຮູ່ ວມກນັຫ ມືກີານພວົພນັກນັເພືູ່ ອບັນລຸຈດຸປະສງົ, ໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ຢູ່ າງຖືກຕ ື້ອງ, ຫ ື
ປະກອບສູ່ ວນຊູ່ ວຍເສມີໃຫ ື້ເຊິູ່ ງກນັແລະກນັ. 
 

ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ຜະລດິຕະພນັສອງຢູ່ າງອາດຈະຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໃນ
ເວລາດຽວກັນຫ ືຮູ່ ວມກັນເພືູ່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜ ື້ໃຊ ື້ ກ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ໝາຍຄວາມວູ່ າ 
ຜະລດິຕະພນັດັູ່ ງກູ່ າວຈະຊູ່ ວຍເສມີໃຫ ື້ເຊິູ່ ງກນັແລະກນັ ຖື້າການໃຊ ື້ງານຮູ່ ວມກນັບ ູ່ ຈ າເປັນ
ຕ ື້ອງໃຊ ື້ວຽກໄດ ື້ຢູ່ າງຖກືຕ ື້ອງ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, "ເກບີຢາງ" ແລະ "ຄນັຮົູ່ມ" ບ ູ່ ແມູ່ ນສນິຄ ື້າເສມີໃຫ ື້
ກນັຫ ສືນິຄ ື້າທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ, ພຽງແຕູ່ ຍ ື້ອນວູ່ າມນັອາດຈະສາມາດໃຊ ື້ຮູ່ ວມກນັໄດ ື້ໃນມືື້ຝົນຕກົ. 
"ເຄືູ່ ອງດືູ່ ມນ ື້າອດັລມົ"  ແລະ "ເຄືູ່ ອງເປີດຂວດ" ແມູ່ ນເປັນອຸປະກອນເສມີ (ຕ ື້ອງເປີດແກ ື້ວນ ື້າ
ອດັລມົເພືູ່ ອດືູ່ ມນ ື້າອດັລມົນັ ື້ນໄດ ື້) ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ພວກມນັກ ູ່ ບ ູ່ ຄກືນັ ເພາະວູ່ າຜ ື້ຜະລດິ
ແລະຄຸນລກັສະນະໂດຍທ າມະຊາດຂອງຜະລດິຕະພນັສອງຢູ່ າງນີ ື້ມຄີວາມແຕກຕູ່ າງກນັ. 

 
ຜະລດິຕະພນັທີູ່ ເສມີໃຫ ື້ກນັສາມາດຖໄືດ ື້ວູ່ າ "ຄ ື້າຍຄກືນັ" ເພືູ່ ອກ ານດົໂອກາດທີູ່ ຈະ

ເກດີຄວາມສບັສນົ, ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າ ຄຸນລກັສະນະພາຍໃນຂອງມນັອາດແຕກຕູ່ າງກນັຫ າຍ. ຍກົ
ຕວົຢູ່ າງ: 
 

o “ຢາຖ ແຂ ື້ວ” ແລະ “ແປງຖ ແຂ ື້ວ”, 
o “ແວູ່ ນຕາ (ແວູ່ ນສາຍຕາ)” ແລະ “ກູ່ ອງໃສູ່ ແວູ່ ນຕາ”, 
o “ໄມ ື້ຕເີທນັນສິ” ແລະ “ຫມາກບານລ ກເທນັນສິ”, 
o “ອຸປະກອນການສດິສອນ” ແລະ “ການບ ລກິານດ ື້ານການສ ກສາ”, 
o “ບ ລກິານຊກັລດີ” ແລະ “ສະບ ຝຸູ່ ນຊກັເຄືູ່ ອງ”. 

 
ຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານໃນແຕູ່ ລະດ ື້ານທີູ່ ໄດ ື້ນ າສະເຫນມີາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ ມີ

ຄຸນລກັສະນະໂດຍທ າມະຊາດທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ(ແລະອາດຈະມຜີ ື້ທີູ່ ໃຫ ື້ບ ລກິານທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ) 
ແຕູ່ ພວກເຂາົສາມາດຖວືູ່ າຄ ື້າຍຄກືນັ ກ ູ່ ຍ ື້ອນວູ່ າມຄີວາມຄດິທີູ່ ຈະເຮດັວຽກຮູ່ ວມກນັເປັນສູ່ ວນ
ທີູ່ ເສມີກນັ, ເພີູ່ ມເຕມີໃຫ ື້ກບັຜ ື້ບ ລໂິພກດຽວກນັຫ ຊືື ື້ຂາຍຜູ່ ານຊູ່ ອງທາງດຽວກນັ. 

 
ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ , ບັນດາແກ ື້ວນ ື້າ , ກະປ໋ອງ , ແລະບັນດາພາຊະນະທີູ່ ເປັນ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ມາດຕະຖານຫ ທືົູ່ ວໄປອືູ່ ນໆທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການຂນົສົູ່ ງຫ ແືຈກຢາຍສນິຄ ື້າເຊັູ່ ນ: ຜະລດິຕະພນັຂອງ
ແຫ ວ, ເປັນຜງົເປັນຝຸູ່ ນເປັນແປື້ງ ຫ ຮື ບແບບອືູ່ ນໆ, ກ ູ່ ບ ູ່ ຖວືູ່ າເປັນຜະລດິຕະພນັທີູ່ ເສມີຄວາມ
ສມົບ ນໃຫ ື້ກນັ ສ າລບັຈດຸປະສງົນີ ື້. 

 
2.2.3.4.4 ການແຂູ່ ງຂນັລະຫວູ່ າງ ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ 

 
ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານ ຢ ູ່ ໃນການແຂູ່ ງຂນັເມືູ່ ອເຖິງແມູ່ ນວູ່ າພວກມນັມຄຸີນ

ລກັສະນະຕູ່ າງກນັ ແຕູ່ ພວກມນັຮບັໃຊ ື້ຈດຸປະສງົດຽວກນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັແລະຖືກສົູ່ ງໄປຫາຜ ື້
ບ ລໂິພກໃນສູ່ ວນດຽວກນັ. ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນສນິຄ ື້າທດົແທນຫ ສືນິຄ ື້າຕວົ
ແທນໃຫ ື້ເຊິູ່ ງກນັແລະກນັໄດ ື້ຢູ່ າງມປີະສດິຕພິາບແລະອາດຈະຖກືນ າໄປໃຊ ື້ແທນເຊິູ່ ງກນັແລະ
ກນັໄດ ື້. 

 
ຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານທີູ່ ຢ ູ່ ໃນການແຂູ່ ງຂນັໂດຍກງົເນືູ່ ອງຈາກເປັນສນິຄ ື້າ

ຕວົແທນຫ ຕືວົແທນໃຫ ື້ເຊິູ່ ງກນັແລະກນັແມູ່ ນມປີະສດິຕພິາບທຽບເທົູ່ າທາງດ ື້ານການຄື້າແລະ
ຄວນໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາວູ່ າ ຄ ື້າຍຄກືນັ ສ າລບັຈດຸປະສງົທາງການຄື້າ. 
 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 

o ນມົຖົູ່ ວເຫ ອືງແລະນມົ, 
o ເຄືູ່ ອງອາຍອຸູ່ ນດ ື້ວຍໄຟຟື້າແລະເຄືູ່ ອງອາຍອຸູ່ ນດ ື້ວຍອາຍແກສັ, 
o ມດີແຖດື້ວຍມແືລະມດີແຖໄຟຟື້າ. 

 
2.2.3.4.5 ຊູ່ ອງທາງການກະຈາຍ ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ 

 
ຄວາມຄື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງ ສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານມກັຈະເປັນຜນົມາຈາກສນິຄ ື້າ ຫ  ື

ການບ ລກິານທີູ່ ຖກືຂາຍຜູ່ ານຊູ່ ອງທາງດຽວກນັ ຫ  ືໃນຮ ື້ານຄ ື້າ ແລະ ຈດຸຂາຍແບບດຽວກນັ. 
ຊູ່ ອງທາງການແຈກຢາຍຈດັຈ າຫນູ່ າຍ, ຜ ື້ຄ ື້າຂາຍແລະຮື້ານຈ າໜູ່ າຍຕູ່ າງໆຈະເຕົ ື້າໂຮມຜ ື້
ບ ລໂິພກເຊິູ່ ງຈະໄດ ື້ສ າຜດັກບັຜະລດິຕະພນັ (ຫ ກືານບ ລກິານ) ທີູ່ ໄດ ື້ຖກືນ າມາສະເໜ ີຢ ູ່ ຕາມ
ຈດຸຂາຍເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ປະຊາຊນົຈະມແີນວໂນ ື້ມແລະສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການເຊືູ່ ອມໂຍງກບັຜະລດິຕະ
ພນັຫ າຍຂື ື້ນໂດຍສມົມຸດວູ່ າມກີານຜະລດິຫ ກືານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທົູ່ ວໄປຮູ່ ວມກນັ. 
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ຕົວຢູ່ າງ: ສະບ , ນ ື້າຫອມ, ເຄືູ່ ອງສ າອາງ, ໂລຊັູ່ ນທາຜົມ, ນ ື້າຢາຟອກແຂື້ວຂາວ, 
ວຕິາມນິຊ,ີ ອາຫານເສີມແລະຜະລດິຕະພນັຢາທີູ່ ຫາຊື ື້ໄດ ື້ໂດຍບ ູ່ ຕ ື້ອງບ ູ່ ຕ ື້ອງໃຊ ື້ໃບສັູ່ ງຂອງ
ແພດທີູ່ ສາມາດຫາຊື ື້ໄດ ື້ໃນຮ ື້ານແບບດຽວກນັ, ເຊັູ່ ນຮ ື້ານຂາຍຢາ ແລະຮື້ານສັບພະສນິຄ ື້າ 
ຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນອາດຈະຖກືຖວືູ່ າມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັກບັຈດຸຂາຍຮູ່ ວມກນັທົູ່ ວໄປ. 

 
2.2.3.4.6    ສາທາລະນະຊນົ ແລະ ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງ ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ 

 
ຖື້າສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານໄດ ື້ຖກືສົູ່ ງຕ ູ່ ໄປໃຫ ື້ສາທາລະນະຊນົ ຫ  ືຜ ື້ບ ລໂິພກປະເພດ

ດຽວກນັ, ມນັກ ູ່ ອາດຈະເວົ ື້າໄດ ື້ວູ່ າ ສິູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວເຮັດໃຫ ື້ສິນຄ ື້າ ຫ ື ການບ ລິການເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ມີ
ຄວາມຄື້າຍຄກືນັ ສ າລບັການທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ. 

 
 ຜ ື້ບ ລໂິພກ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານສະເພາະໃດ ໜ ູ່ ງ ສາມາດເປັນສາທາລະນະຊນົກຸູ່ ມ

ໃຫຍູ່ , ໃນບນັດາລ ກຄ ື້າໃຫຍູ່ ຫ ຊືູ່ ຽວຊານແລະລ ກຄ ື້າທາງທຸລະກດິ. 
 

ໃນອກີດ ື້ານໜ ູ່ ງ, ການທີູ່ ສອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ສົູ່ ງໄປໃຫ ື້ລ ກຄ ື້າທີູ່ ມີ
ລກັສະນະແຕກຕູ່ າງກນັຫ າຍ ກ ູ່ ຈະສາມາດ ນ າໄປສ ູ່ ການຄດັຄ ື້ານການຄົື້ນພບົທີູ່ ວູ່ າ ຜະລດິຕະ
ພນັຫ ກືານບ ລກິານແມູ່ ນນັ ື້ນ “ຄື້າຍຄກືນັ”. ຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ “ສານເຄມອຸີດສາຫະ ກ າ” ແລະ ”
ຟິມຖູ່ າຍຮ ບ“ ມໃີຫ ື້ກບັຜ ື້ບ ລໂິພກປະເພດຕູ່ າງກນັຫ າຍແລະບ ູ່ ໜ ື້າຈະຖືໄດ ື້ວູ່ າ ເປັນສນິຄ ື້າທີູ່  
“ຄື້າຍຄກືນັ”. 
 
2.2.3.4.7 ຕົ ື້ນກ າເນດີ, ຜ ື້ຜະລດິ ຫ  ືສະໜອງ ສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານ 

 
ຕົ ື້ນກ າເນດີຫ ທືີູ່ ມາຕາມປົກກະຕຂິອງປະເພດສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ ອາດສາມາດເປັນ

ປັດໄຈໜ ູ່ ງ ໃນການ ກ ານດົຄວາມຄື້າຍຄກືນັ. ຖື້າຫາກສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ຖກືຜະລດິ, 
ຜະລດິ ຫ  ືສະໜອງໂດຍໜູ່ ວຍ ງານປະເພດດຽວກນັ, ມນັກ ູ່ ຖວືູ່ າ ມຫີ ກັຖານທີູ່ ຫນກັແຫນ ື້ນ
ທີູ່ ຊິ ື້ບອກໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງວູ່ າ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານດັູ່ ງກູ່ າວຄວນຖືວູ່ າມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັຫ ື
ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກນັ. 
 

ປະເພດຂອງຕົ ື້ນກ າເນດີທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຈດຸປະສງົເຫ ົູ່ ານີ ື້ ແມູ່ ນໝາຍເຖິງການຈດັ
ກຽມທົູ່ ວໄປທີູ່ ອະນຸຍາດໃຫ ື້ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານເຂົ ື້າສ ູ່ ຕະຫ າດ. ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີ ື້ ກ ູ່ ລວມທງັ
ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ສນິຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ຖກືຜະລດິຂື ື້ນເນືູ່ ອງຈາກການປະຕບິດັງານຫ ກືານ ດ າເນນີງານບາງ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ປະເພດທີູ່ ເຊືູ່ ອມໂຍງກບັທາງເສດຖະກດິ, ຄວບຄຸມການຜະລດິສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

ທີູ່ ມາທາງພ ມສາດຂອງສນິຄ ື້າຫ ທືີູ່ ຕັ ື້ງພ ມສາດຂອງຜ ື້ຜະລດິນັ ື້ນ ບ ູ່ ມສີູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ກບັການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ນີ ື້. ບນັດາປັດໃຈທີູ່ ຊີ ື້ບອກວູ່ າ ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານອາດມຕີົ ື້ນກ າເນດີ
ຮູ່ ວມກນັໄດ ື້ນັ ື້ນ ລວມມດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 

➢ ປະເພດຂອງຜ ື້ຜະລດິ. ຖື້າຫາກສນິຄ ື້າປະເພດຕູ່ າງໆ ໄດ ື້ຖືກຜະລິດຂ ື້ນມາ ໂດຍ
ອຸດສາຫະກ າປະເພດດຽວກນັ, ພວກມນັກ ູ່ ເຊືູ່ ອມໂຍງກນັດ ື້ວຍຄວາມຈງິນັ ື້ນ. ຍກົ
ຕວົຢູ່ າງ, ອຸດສາຫະກ າທີູ່ ຈດັຫາຜະລດິຕະພນັດ ແລສຸຂະພາບ ກ ູ່ ບ ູ່ ພຽງແຕູ່ ຜະລິດ 
“ຜະລດິຕະພນັຢາ” ເທົູ່ ານັ ື້ນ ແຕູ່ ກ ູ່ ຍງັມ ີ“ຜະລດິຕະພນັສຸຂະອະນາໄມສູ່ ວນບຸກຄນົ”, 
“ສະບ ”, “ເຄືູ່ ອງສ າອາງ”, “ຜື້າພນັແຜ”, “ເຄືູ່ ອງມຜືູ່ າຕດັ” ແລະ “ເຄືູ່ ອງມປົືວແຂ ື້ວ” 
ແລະ “ອຸປະກອນສ າລບັຜູ່ າຕດັກະດ ກ”. ສະຫະກອນກະສິກ າແລະອຸດສາຫະກ າ 
ແມູ່ ນບູ່ ອນກ າເນີດຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານ. ຜະລິດຕະພັນອາດຈະຖືກຖືວູ່ າ 
"ຄ ື້າຍຄືກັນ" ໃນຂອບເຂດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກັບປະເພດອຸດສາຫະກ າ ທີູ່ ໄດ ື້ຜະລິດ
ຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນຂື ື້ນມາ. 
 

➢ ວທິີການແລະເຕກັໂນໂລຢີທີູ່ ນ າໄປໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນການຜະລດິ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ໂຮງງານ
ຜະລດິແຜູ່ ນແພແລະສະຖານທີູ່ ຜະລດິ ອາດຜະລດິ “ເສື ື້ອຜ ື້າ” ແລະ “ເຄືູ່ອງນຸູ່ ງຫົູ່ມ” 
ໄດ ື້ ເຊັູ່ນດຽວກບັ “ຜື້າກັ ື້ງ” ແລະ “ໃບເຮອື”. ບນັດາບ ລສິດັທີູ່ ມເີຕກັໂນໂລຢີໃນການ
ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນໄຟຟື້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກ ກ ູ່ ອາດຈະສາມາດຜະລິດ 
ຜະລດິຕະພນັທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກນັໄດ ື້ຢູ່ າງຫ ວງຫ າຍເຊິູ່ ງກ ູ່ ຈະມລີກັສະນະທີູ່  “ຄື້າຍຄກືນັ” 
ກ ູ່ ຍ ື້ອນເຕກັໂນໂລຢີທີູ່ ໄດ ື້ນ າມາໃຊ ື້ໃນການຜະລດິ. 

 
➢ ແນວທາງຂອງການປະຕບິດັທາງການຄື້າຫ ກືານຕະຫລາດໂດຍປົກກະຕ.ິ ມນັເປັນທີູ່

ໄດ ື້ຖກືຄາດເດາົໄວ ື້ວູ່ າອຸດສາຫະກ າສະເພາະໃດຫນ ູ່ ງບາງປະເພດນັ ື້ນ ຈະມແີນວໂນ ື້ມ
ທີູ່ ຈະຂະຫຍາຍໄປສ ູ່ ອຸດສາຫະກ າທີູ່ ໃກ ື້ຄຽງຫ ທືີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກນັໃນເວລາທີູ່ ພວກເຂາົໄດ ື້
ມກີານພດັທະນາ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານໃນຂະແໜງການຄື້າທີູ່ ຢ ູ່ ຕດິ
ກນັໃກ ື້ຄຽງກນັນັ ື້ນ ກ ູ່ ມກັຈະຊີ ື້ໃຫ ື້ເຫນັໄດ ື້ວູ່ າ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນແມູ່ ນ 
"ຄ ື້າຍຄກືນັ". ຕວົຢູ່ າງ, ອຸດສາຫະກ າເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງຫົູ່ ມແລະອຸດສາຫະກ າເຄືູ່ ອງປະດບັທີູ່
ເຮັດມາຈາກໜັງ ກ ູ່ ອາດຈະມີການເຊືູ່ ອມໂຍງກັນໃນຂະນະທີູ່ ພວກເຂົາມີການ
ຂະຫຍາຍຕວົ. ຜ ື້ຜະລດິ "ນ ື້າຫອມແລະເຄືູ່ອງສ າອາງ" ກ ູ່ ອາດຈະເປີດຕວົສາຍການ
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ຜະລດິຂອງ "ອຸປະກອນເສມີທີູ່ລວມທງັແວູ່ ນຕາກນັແດດ". 
 

➢ ຜ ື້ໃຫ ື້ບ ລກິານຜ ື້ດຽວກນັສ າລບັການບ ລກິານ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ມນັ
ເປັນເລືູ່ ອງທ າມະດາ ສ າລບັຜ ື້ໃຫ ື້ບ ລກິານໃນການຈດັຫາສນິຄ ື້າທີູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງໄດ ື້ໃຊ ື້
ຮູ່ ວມກບັການຊືື້ຂາຍການບ ລິການ. ຍກົຕົວຢູ່ າງ, ການໃຫ ື້ບ ລກິານ "ສະປາ ແລະ 
ຍມິອອກກ າລງັກາຍ" ຈະມ ີ"ຜະລດິຕະພນັອາຫານເສີມ”, “ຜະລດິຕະພນັເຄືູ່ ອງ
ສ າອາງ”, ຫ  ື“ອຸປະກອນອອກກ າລງັກາຍ". ບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນແລະລາຍການສນິຄ ື້າທີູ່
ກູ່ ຽວຂ ື້ອງນັ ື້ນ ອາດຈະຖໄືດ ື້ວູ່ າ "ຄ ື້າຍຄກືນັ". 

 

2.2.4 ສາທາລະນະຊນົ ແລະ ຜ ື້ບ ລໂິພກ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ 
 

ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານໃນຕະຫລາດແມູ່ ນໄດ ື້ຖືກນ າສະເໜີຕ ູ່ ສາທາລະນະຊນົ 
ແລະ ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ມຄຸີນລກັສະນະແຕກຕູ່ າງກນັ. ຄ າ ຖາມກູ່ ຽວກບັໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມ
ສບັສນົແມູ່ ນສຸມໃສູ່ ຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຂາຍຢ ູ່ ໃນຕະຫລາດໃນ
ປະເທດໃດໜ ູ່ ງນັ ື້ນ ສາມາດຮບັຮ ື້ເຫນັໄດ ື້ຈາກປະຊາຊນົຫ ຜື ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງວູ່ າ ແມູ່ ນຕົ ື້ນ
ກ າເນີດແຫລູ່ ງທີູ່ ມາຈາກການດ າເນີນການທາງການຄື້າໂດຍສະເພາະ. ສ າລັບເລືູ່ ອງນີ ື້, 
ລກັສະນະຂອງກຸູ່ ມທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານໄດ ື້ຖກືກູ່ າວເຖງິນັ ື້ນ 
ຈະເປັນປັດໄຈຫ ກັໃນການຕດັສນິໃຈວູ່ າ ມນັໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ ຖື້າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່

ມາໃນພາຍຫລງັນັ ື້ນ ຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັໄດ ື້ ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມມີາແລ ື້ວໃນທີູ່ ຜູ່ ານມາ.24 
 

2.2.4.1 ກຸູ່ ມຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ມນັມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍສອງອນັ "ໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມ
ສບັສນົ" ທີູ່ ຈະຖກືສ ື້າງຂື ື້ນມາ ກ ູ່ ໝາຍເຖງິວູ່ າຄວາມສບັສນົທີູ່ ອາດຈະເກດີຂື ື້ນ ທີູ່ ສົູ່ ງຜນົກະທບົ
ຕ ູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກແລະພນົລະເມອືງຂອງປະເທດ ໃນບູ່ ອນທີູ່ ການດ າເນນີການກວດສອບເກດີຂື ື້ນ. 
 

ກຸູ່ ມປະຊາຊນົຫ ຜື ື້ຄນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກ ູ່ ແມູ່ ນກຸູ່ ມຫ ພືາກສູ່ ວນຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກສນິຄ ື້າຫ ື
ການບ ລກິານທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັເຊິູ່ ງໄດ ື້ຖກືລະບຸໄວ ື້ສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ. ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ື້ຂອງໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ ຄວນຈະໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາແລະກ ານດົ

    
24  ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມຊືບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 3. 
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ໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກໂດຍທົູ່ ວໄປ. ເຊິູ່ ງນີ ື້ກ ູ່ ປະກອບມຜີ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ແທ ື້ຈງິກ ູ່ ຄຜື ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ເປັນຢ ູ່
ແລ ື້ວແລະຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ມໂີອກາດຈະມາເປັນຜ ື້ບ ລໂິພກສນິຄ ື້ານີ ື້. 
 

ໂອກາດທີູ່ ຈະເກີດຄວາມສັບສົນນັ ື້ນ ຄວນໄດ ື້ຮັບການຍອມຮັບ ກ ູ່ ຕ ູ່ ເມ ືູ່ ອວູ່ າ ຜ ື້
ບ ລໂິພກສູ່ ວນໃຫຍູ່ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທີູ່ ຢ ູ່ ໃນປະເທດນັ ື້ນອາດຈະສບັສນົ. ມນັບ ູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງເຮດັໃຫ ື້
ຜ ື້ບ ລໂິພກຫ ລື ກຄ ື້າທີູ່ ແທ ື້ຈງິທງັໝດົມຄີວາມສບັສນົ. 
 

ໃນເວລາທີູ່ ກ ານດົ "ກຸູ່ ມປະຊາຊນົຜ ື້ຄນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ" ຫ  ື"ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ", 
ມນັຈ າເປັນຕ ື້ອງມກີານໄຈເແຍກຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່ າງປະຊາຊນົຜ ື້ຄົນທົູ່ ວໄປແລະຜ ື້
ບ ລໂິພກທີູ່ ຢ ູ່ ໃນສາຍ “ວຊິາອາຊບີ” ຫ  ື“ຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານສະເພາະດ ື້ານ” ໂດຍອງີຕາມທີູ່ ວູ່ າ ສນິຄ ື້າຫ ື
ບ ລກິານນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖກືສົູ່ ງໄປເຖງິຜ ື້ໃດ. 
 

➢ ຖື້າຫາກສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງອນັ ໄດ ື້
ຖືກສົູ່ ງໄປໃຫ ື້ ຜ ື້ບ ລໂິພກຂອງປະຊາຊນົທົູ່ ວໄປແລື້ວນັ ື້ນ, ໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມ
ສບັສນົຄວນຈະໄດ ື້ຮບັການປະເມນີຈາກທດັສະນະມຸມມອງຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກປະເພດ
ນັ ື້ນ. ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ຖື້າຫາກຜະລດິຕະພນັຫ ບື ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ຖກືກວມເອາົດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງ
ໝາຍທງັສອງອນັ ໄດ ື້ຖກືສົູ່ ງໄປໃຫ ື້ສະເພາະຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ເປັນພວກທີູ່ ຢ ູ່ ໃນສາຍວຊິາ
ອາຊບີຫ ສືາຍຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານ, ຍກົຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນວູ່ າ ອາຊບີທາງການແພດ, ວສິະວະກອນ, 
ຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານດື້ານຄອມພິວເຕີແລະອືູ່ ນໆ, ຂ ື້ມ ນໃນສູ່ ວນນີ ື້ ກ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ມີການ
ພຈິາລະນາຈາກກຸູ່ ມຜ ື້ບ ລໂິພກນີື້. 
 

➢ ຖື້າຫາກຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທງັສອງອນັນັ ື້ນທີູ່ ມີ
ຄວາມຂັດແຍ ື້ງກັນ, ມັນໄດ ື້ຖືກສົູ່ ງໄປໃຫ ື້ປະຊາຊົນທົູ່ ວໄປ ຕະຫລອດຮອດຜ ື້
ບ ລໂິພກທີູ່ ເປັນສາຍ ວຊິາອາຊບີ ຫ  ືຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານ, ຢູ່ າງເທົູ່ າທຽມກນັນັ ື້ນ, ມາດຕະຖານ
ທີູ່ ຈະນ າມາໃຊ ື້ ກ ູ່ ຄວນແມູ່ ນການຮັບຮ ື້ທີູ່ ມຕີ ູ່ ຜະລິດຕະພັນຫ ືການບ ລິການຂອງ
ປະຊາຊນົຜ ື້ຄນົທົູ່ ວໄປເຊິູ່ ງສມົມຸດວູ່ າ ມລີະດບັຄວາມເອາົໃຈໃສູ່ ທີູ່ ຕ ູ່ າກວູ່ າ. 

 
➢ ຖື້າຫາກຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ໜ ູ່ ງໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຄີວາມຂດັ

ແຍ ື້ງ ໄດ ື້ຖືກສົູ່ ງຕ ູ່ ໃຫ ື້ຄົນທົູ່ ວໄປແລະອີກເຄືູ່ ອງໝາຍອັນໜ ູ່ ງ ແມູ່ ນໃຊ ື້ສ າລັບ
ຜະລິດຕະພັນຫ ືການບ ລິການທີູ່ ແນໃສູ່ ຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່ ເປັນສາຍ ວິຊາອາຊີບ ຫ ື ຜ ື້
ຊູ່ ຽວຊານ ນັ ື້ນ, ມາດຕະຖານທີູ່ ຈະຖກືນ າໄປໃຊ ື້ ກ ູ່ ແມູ່ ນຄວາມຮບັຮ ື້ຂອງຂອງບນັດາ
ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ເປັນສາຍ ວຊິາອາຊບີ ຫ  ືຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານ ນັ ື້ນເອງ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ມນັກ ູ່ ເປັນ
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ທີູ່ ເຂົ ື້າໃຈວູ່ າ ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ມໄີວ ື້ສ າລບັປະຊາຊນົຜ ື້ຄນົ
ທົູ່ ວໄປນັ ື້ນ, ມນັກ ູ່ ສາມາດເຂົ ື້າໄປເຖິງພາກສູ່ ວນວິຊາຊີບໄດ ື້ຄືກັນ. ແຕູ່ ໃນທາງ
ກງົກນັຂ ື້າມ ມນັອາດສາມາດເປັນໄປໄດ ື້, ຍ ື້ອນວູ່ າຜະລິດຕະພັນຫ ືການບ ລິການ
ສ າລບັກຸູ່ ມຂອງຜ ື້ ບ ລໂິພກທີູ່ ສະເພາະເຈາະຈງົໃດໜ ູ່ ງ ສູ່ ວນຫ າຍແມູ່ ນບ ູ່ ໄດ ື້ຖກືໄດ ື້ນ າ
ສະເໜຂີາຍໃຫ ື້ໃຫ ື້ປະຊາຊນົຜ ື້ຄນົທົູ່ ວໄປ. ດັູ່ ງນັ ື້ນ, ການຮບັຮ ື້ຂອງປະຊາຊນົຜ ື້ຄນົ
ທົູ່ ວໄປຈ ູ່ ງບ ູ່ ໄດ ື້ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ເນືູ່ ອງຈາກພວກເຂົາຈະບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບການນ າສະເໜີ ຂອງ
ຜະລິດຕະພັນຫ ືການບ ລິການ ທີູ່ ຖືກສົູ່ ງໄປຫາຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່ ເ ປັນສາຍ ວິຊາ
ອາຊບີ ຫ  ືຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຖື້າເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ໄດ ື້ກວມລວມເອາົສນິຄ ື້າທີູ່ ເປັນ ‘ກາວສ າລບັ

ນ າໃຊ ື້ໃນອຸດສາຫະກ າແລະການຜູ່ າຕດັ’ ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ມາໃນພາຍຫລງັຈາກນັ ື້ນ ໄປ
ກວມເອາົສນິຄ ື້າທີູ່ ເປັນ 'ກາວແລະກາວສ າລບັເຄືູ່ອງໃຊ ື້ຫ ື້ອງການແລະເຄືູ່ອງໃຊ ື້ໃນຄວົເຮອືນ', 
ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທີູ່ ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການອື້າງອງີກ ູ່ ຈະເປັນຜ ື້ທີູ່ ອາດຈະໄດ ື້ຮບັຂ ື້ສະເໜທີງັ
ສອງປະເພດສນິຄ ື້ານັ ື້ນ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ກ ູ່ ແມູ່ ນຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ເປັນສາຍວຊິາອາຊບີ.  ປະຊາຊນົຜ ື້
ຄນົທົູ່ ວໄປຄງົຈະບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັຂ ື້ສະເໜຂີອງສນິຄ ື້າ ສ າລບັການໄປນ າໃຊ ື້ໃນອຸດສາຫະກ າ. 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ໄດ ື້ກວມລວມເອາົສນິຄ ື້າທີູ່ ເປັນ "ເຄືູ່ ອງ
ຈກັແລະເຄືູ່ ອງມກືນົຈກັ, ມ ເຕແີລະເຄືູ່ ອງຈກັ, ອຸປະກອນເຄືູ່ ອງຈກັກະສກິ າ' ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍ
ທີູ່ ໄດ ື້ໃນຕ ູ່ ມາໄປກວມລວມເອາົສນິຄ ື້າທີູ່ ເປັນ "ເຄືູ່ ອງໃຊ ື້ໃນຄວົເຮອືນທີູ່ ເປັນ ເຄືູ່ ອງປັູ່ ນ, ເຄືູ່ ອງ
ຕດັແລະເຄືູ່ ອງປະສມົອາຫານ" ກຸູ່ ມທີູ່ ອ ື້າງອງີສ າລບັຈດຸປະສງົໃນການວເິຄາະດ ື້ານຄວາມຮບັຮ ື້ 
ກ ູ່ ແມູ່ ນຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ສາມາດສນົໃຈໃນຜະລດິຕະພນັທງັສອງປະເພດ ນັ ື້ນກ ູ່ ຄ:ື ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່

ເປັນສາຍ ວຊິາອາຊບີ. ໂດຍທົູ່ ວໄປແລື້ວປະຊາຊນົຜ ື້ຄນົທົູ່ ວໄປນັ ື້ນ ຈະບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັຂ ື້ສະເໜກີູ່ ຽວ
ກບັເຄືູ່ ອງຈກັອຸດສາຫະກ າຫ ກືະສກິ າ. 

 
2.2.4.2 ຄວາມກູ່ ຽວພນັຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ ໃນການກ ານດົສິູ່ ງທີູ່ ຈະກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ25 

 
2.2.4.2.1 ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງ ສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ 

 
ໃນການຕັດສິນໃຈວູ່ າ ສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການແມູ່ ນຄ ື້າຍຄືກັນນັ ື້ນ, ຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງສິນຄ ື້າແລະການບ ລກິານຈະເປັນເປັນປັດໃຈໜ ູ່ ງທີູ່ ຄວນພິຈາລະນາ. ໂດຍ
    

25 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມຊືບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 3, ຂ ື້ 1. 
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ສະເພາະເປັນຢູ່ າງຍິູ່ ງ ແມູ່ ນຂື ື້ນກບັວູ່ າຜ ື້ບ ລໂິພກເປັນຜ ື້ບ ລໂິພກລະດບັກາງຫ ລືະດບັສຸດທ ື້າຍ, 
ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານຈະມຄີວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງຫ າຍຫ ໜື ື້ອຍ.  

 
ສນິຄ ື້າທີູ່ ເປັນວດັຖຸດບິຫ ປັືດໄຈໃນການ ຜະລດິສນິຄ ື້າອືູ່ ນນັ ື້ນ ແມູ່ ນຖືກສົູ່ ງໄປໃຫ ື້

ລ ກຄ ື້າໃນອຸດສາຫະກ າ, ທີູ່ ເປັນແບບມອືາຊບີ ຫ  ືທີູ່ ປັນສາຍການຜະລດິ. ຜະລດິຕະພນັສ າເລດັ
ຮ ບກ ູ່ ຖກືສົູ່ ງໄປໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ຢ ູ່ ລະດບັສຸດທ ື້າຍ. 

 
ຕວົຢູ່ າງເຊັູ່ ນ, ຜ ື້ຜະລດິແຜູ່ ນແກ ື້ວໂດຍປົກກະຕ ິກ ູ່ ຈະມລີ ກຄ ື້າຂອງພວກເຂາົທີູ່ ເປັນ

ຜ ື້ຜະລດິປູ່ ອງຢື້ຽມ, ບານປູ່ ອງຢື້ຽມ, ແວູ່ ນແລະອືູ່ ນໆ. ແຜູ່ ນແກ ື້ວ ແມູ່ ນສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ໃຊ ື້
ໃນການຜະລດິ ຜະລດິຕະພນັອືູ່ ນໆ, ແລະໂດຍປົກກະຕກິ ູ່ ຈະບ ູ່ ຂາຍໂດຍກງົໃຫ ື້ຜ ື້ໃຊ ື້ລະດບັ
ສຸດທ ື້າຍ. ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ຂ ື້ມ ນທີູ່ ປະຫວດັຂອງລ ກຄ ື້າທີູ່ ຊື ື້ວດັສະດຸກ ູ່ ສ ື້າງນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນແຕກຕູ່ າງ
ໄປຈາກຂອງຜ ື້ທີູ່ ຊື ື້ເຮອືນສ າເລດັຮ ບຫ ກືານບ ລກິານກ ູ່ ສ ື້າງ. 

 
ໃນກ ລະນທີີູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ແມູ່ ນມີ

ຄວາມແຕກຕູ່ າງກນັຢູ່ າງແນູ່ ນອນ, ໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົນັ ື້ນ ກ ູ່ ຈະຫລຸດລງົເລື ື້ອຍໆ. 
 
2.2.4.2.2 ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນັຍາລກັ 

 
ລກັສະນະຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກໃນພາກສູ່ ວນສະເພາະໃດໜ ູ່ ງນັ ື້ນ ຈະເປັນຕວົກ ານດົວທິີ

ການຮັບຮ ື້ ຄວາມຄື້າຍຄືກັນຂອງສັນຍາລັກທີູ່ ຂັດແຍ ື້ງກັນ. ຕົວຢູ່ າງ, ຄວາມໝາຍແລະ
ລັກສະນະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຈະເຂົ ື້າໃຈແລະຮັບຮ ື້ໄດ ື້ນັ ື້ນ ແຕກຕູ່ າງກັນໄປໂດຍຂືື້ນຢ ູ່ ກັບ
ວດັທະນະທ າ ແລະພາສາປາກເວົ ື້າຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ (ເບິູ່ ງ ຂ ື້ 2.2.3 ຂື້າງເທງິ). 

 
ສນັຍາລກັທີູ່ ມຄີວາມແຕກຕູ່ າງທີູ່ ຊດັເຈນໃຫ ື້ກບັຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປໃນປະເທດໜ ູ່ ງ 

ອາດຈະມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັໃຫ ື້ກບັຜ ື້ບ ລໂິພກໃນປະເທດອືູ່ ນຢູ່ າງສບັສນົ. ນກັກວດສອບຕ ື້ອງ
ເບິູ່ ງປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກໃນປະເທດທີູ່ ມກີານຍືູ່ ນຈດົທະບຽນ. 

 
2.2.4.2.3 ລກັສະນະສະເພາະຂອງສນັຍາລກັ 

 
ລກັສະນະຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກໃນພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງປະຊາຊນົໃນປະເທດໃດໜ ູ່ ງ

ຈະເປັນຕວົກ ານດົຄວາມຮບັຮ ື້ຂອງສນັຍາລກັທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ. ການຮບັຮ ື້ນີ ື້ ຈະເປັນຕວົກ ານດົ
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ລະດບັລກັສະນະສະເພາະຂອງສນັຍາລກັສ າລບັຜ ື້ບ ລໂິພກໃນປະເທດນັ ື້ນ. 
 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຄ າວູ່ າ "GOURMET-Moderna" ສ າລບັ "ຜະລດິຕະພນັອາຫານ" 

ອາດຈະຖກືເບິູ່ ງວູ່ າມນັມລີກັສະນະໂດຍທົູ່ ວໄປ, ທີູ່ ສາມາດອະທບິາຍ, ຫ ມືເີອກະລກັສະເພາະ
ໂດຍຜ ື້ບ ລິໂພກໃນປະເທດຕູ່ າງໆ ໂດຍທີູ່ ອີງຕາມຄວາມຮ ື້ຫ ືຄວາມຮັບຮ ື້ກູ່ ຽວກັບຄ າສັບ
ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກນັ ື້ນ. 
 
2.2.4.3 ລະດບັຄວາມສນົໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ 

 
ເມືູ່ ອວເິຄາະເບິູ່ ງໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ (ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ) 

ທີູ່ ນ າໄປໃຊ ື້ກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັ ຈ າເປັນຕ ື້ອງພຈິາລະນາລະດບັ
ຄວາມສນົໃຈທີູ່ ມກັໃຊ ື້ ໂດຍຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 

 
ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ອ ື້າງອງີໃນແຕູ່ ລະກ ລະນ ີຄວນຈະເປັນຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ວໄປຂອງປະເພດ ຫ  ື

ໝວດໝ ູ່ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຍງັເປັນບນັຫາ. ຜ ື້ບ ລໂິພກຄວນໄດ ື້ຮບັການສນັນຖິານວູ່ າເປັນ
ຜ ື້ທີູ່ ມ ີ"ຄວາມຮອບຮ ື້", "ຊູ່ າງສງັເກດ" ແລະ "ມຄີວາມຄດິ” ຢູ່ າງມເີຫດມຜີນົ. ລະດບັຄວາມ
ສນົໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກຄວນຈະແຕກຕູ່ າງກນັໄປຕາມປະເພດຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່

ຈະຊື ື້.26 
 

ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າລະດັບຄວາມສົນໃຈຂອງຜ ື້ຊື ື້ອາດຈະຂ ື້ນກບັປະເພດຜະລິດຕະພນັ 
ແລະ ການບ ລິການແລະບ ູ່ ວູ່ າຜ ື້ບ ລິໂພກຈະເປັນຜ ື້ບ ລິໂພກທີູ່ ເປັນສາຍ ວິຊາອາຊີບ ຫ  ືຜ ື້
ຊູ່ ຽວຊານ, ແຕູ່ ປັດໃຈອືູ່ ນໆກ ູ່ ສາມາດມບີດົບາດ. ລະດບັຄວາມສນົໃຈຂອງຜ ື້ຊື ື້ແຕູ່ ລະຄນົຈະ
ຂື ື້ນກບັປັດໃຈຕູ່ າງໆທີູ່ ບ ູ່ ຂ ື້ນກບັຄວາມຊູ່ ຽວຊານດື້ານທຸລະກດິຂອງແຕູ່ ລະບຸກຄນົ. ເຖງິຢູ່ າງໃດ
ກ ູ່ ຕາມ ມນັກ ູ່ ອາດຈະຖືວູ່ າຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ເຮດັວຽກໃນຂະແໜງການ ສາຍ ວຊິາອາຊີບ ຫ  ືຜ ື້
ຊູ່ ຽວຊານຈະບ ູ່ ຄູ່ ອຍສບັສນົ ເມືູ່ ອພວກເຂາົເຈົ ື້າມກີານຊື ື້ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ພວກ
ເຂາົຄຸ ື້ນເຄຍີຫ ເືຄຍີຊື ື້. 

 
ປັດໄຈໜ ູ່ ງທີູ່ ກ ານດົລະດບັຄວາມສນົໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ ກ ູ່ ແມູ່ ນ ລະດບັການມສີູ່ ວນ

ຮູ່ ວມ ໃນການຊືື້ຜະລິດຕະພນັຫ ກືານບ ລິການ.  ສິູ່ ງນີ ື້ແມູ່ ນຂື ື້ນກບັລະດບັທີູ່ ການຊື ື້ນັ ື້ນ ມີ

    
26 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມຊືບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 3, ຂ ື້ 3. 
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ຄວາມສ າຄນັຕ ູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ.  
 

ຍິູ່ ງການຊື ື້ຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານມຄີວາມສ າຄນັຫລາຍຂ ື້ນເທົູ່ າໃດ ຄວາມ
ສນົໃຈຂອງຜ ື້ຊື ື້ກ ູ່ ຫ າຍຂ ື້ນເທົູ່ ານັ ື້ນ ເຊິູ່ ງຈະຊູ່ ວຍຫ ຸດຜູ່ ອນໂອກາດທີູ່ ຜ ື້ຊື ື້ຈະຖືກຫລອກລວງຫ ື
ສບັສນົ ຖື້າພວກເຂາົໄດ ື້ຮບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ. 
 

ຄວາມສນົໃຈໃນລະດບັສ ງສາມາດຄາດຫວງັໄດ ື້ຈາກຜ ື້ບ ລໂິພກວູ່ າ ການຊື ື້ສນິຄ ື້າຫ ື
ການບ ລກິານທີູ່ ມລີາຄາແພງ, ບ ູ່ ຜະລດິມາຫ າຍ ຫ ອືາດຈະເປັນອນັຕະລາຍຫ ເືກດີອນັຕະລາຍ. 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ການຊືື້ສນິຄ ື້າເຊັູ່ ນເຮອືນຫ ລືດົ, ຫ ກືານບ ລກິານຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນ ຄ າ ແນະນ າດ ື້ານການ
ແພດຫ ກືານເງນິ, ຈະໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາເບິູ່ ງຢູ່ າງລະມດັລະວງັຫລາຍຂ ື້ນ. ເຊັູ່ ນດຽວກນັ 
ກບັສນິຄ ື້າເຊັູ່ ນ: ຜະລດິຕະພນັການຢາຕາມທີູ່ ຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານດື້ານການແພດທີູ່ ສັູ່ ງເອາົຜະລດິຕະ
ພນັນັ ື້ນ ຫ  ືຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ຊື ື້ຜະລດິຕະພນັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ 'ຜູ່ ານທາງເຄາົນເ໌ຕ'ີ. 
 

ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ລະດບັຄວາມສນົໃຈທີູ່ ຢ ູ່ ໃນລະດບັຕ ູ່ າກວູ່ າ ອາດຈະເກດີຂື ື້ນ
ຈາກການຊືື້ສນິຄ ື້າໃນລາຄາຖກືເລື ື້ອຍໆ. 

 

2.2.5 ປັດໃຈອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ ການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ 
 

ປັດໃຈອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນການຕດັສນິໃຈກູ່ ຽວກບັການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົໃນ
ບາງກ ລະນແີມູ່ ນ: 27 
 

o ກຸູ່ ມ ແລະ ຊຸດ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ; 
o ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຢີ ູ່ ແລ ື້ວໄດ ື້ເກດີມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງໃນປະເທດ; 
o ການຕດັສນິໃຈໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍດຽວກນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ. 
 
 
 
 
 

    
27 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມຊືບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 6. 
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2.2.5.1 ກຸູ່ ມ ແລະ ຊຸດ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ28  
 

❖ ຄ າວູ່ າ “ກ ູ່ ມ“ ໃນທີູ່ ນີ ື້ ແມູ່ ນໝາຍເຖິງກຸູ່ ມຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ມອີງົປະກອບອນັໂດດ
ເດັູ່ ນທົູ່ ວໄປ ໜ ູ່ ງ ຫ ຫື າຍກວູ່ າ ແລະເປັນຂອງບຸກຄນົດຽວກນັ. ອງົປະກອບທົູ່ ວໄປ
ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນອາດຈະມລີກັສະນະເດັູ່ ນແຕກຕູ່ າງກນັຫ ອືາດຈະໄດ ື້ຮບັລກັສະນະສະເພາະ
ໂດຍຜູ່ ານການນ າໃຊ ື້ຫ ກືານໂຄສະນາໃນປະເທດ. ອງົປະກອບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນສະເພາະນີ ື້
ໄດ ື້ມກີານໃຊ ື້ຮູ່ ວມກນັລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍທງັໝດົ ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນກ ູ່ ມດຽວກນັ ເຊິູ່ ງຈະ
ຊູ່ ອຍເສມີສ ື້າງຂ ື້ມ ນທີູ່ ຖູ່ າຍທອດໂດຍເຄືູ່ ອງໝາຍຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຕົ ື້ນກ າເນດີ
ທາງການຄື້າຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ. ບນັດາເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບເປັນກ ູ່ ມເຄືູ່ ອງ
ໝາຍ ໂດຍທົູ່ ວໄປແມູ່ ນຈະໄດ ື້ຈດົທະບຽນ (ແລະອາດກູ່ ຽວຂ ື້ອງເຊິູ່ ງກນັແລະກນັ
ເພືູ່ ອຈດຸປະສງົຂອງການມອບໝາຍຫນ ື້າທີູ່ ໃນການໃຊ ື້ວຽກຂອງພວກເຂາົ), ແຕູ່ ມນັກ ູ່
ບ ູ່ ໄດ ື້ຖກືຍກົເວັ ື້ນວູ່ າ ບາງເຄືູ່ ອງໝາຍໃນກ ູ່ ມ ອາດຈະບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ. ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່
ປະກອບເປັນ “ກ ູ່ ມ” ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍກ ູ່ ອາດຈະມລີກັສະນະເປັນ “ເຄືູ່ ອງໝາຍລວມ” 
ຫ  ື“ເຄືູ່ ອງໝາຍເຊືູ່ ອມໂຍງ”.29 

 
❖ “ຊຸດ” ເຄືູ່ ອງໝາຍ ແມູ່ ນກຸູ່ ມເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນພື້ອມກນັຫ ໄືດ ື້ຈດົທະບຽນ

ເປັນລ າດັບຕ ູ່ ເນືູ່ ອງແລະຕິດຕ ູ່ ເຊືູ່ ອມໂຍງກັນເປັນຊຸດໂດຍການຕັດສິນໃຈຂອງ
ຫ ື້ອງການທີູ່ ຂ ື້ນທະບຽນໃຫ ື້. ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບກນັເປັນຊຸດຕ ື້ອງມໝີດົ ທຸກ
ຢູ່ າງຂອງສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ມ ີຄວາມໂດດເດັູ່ ນ. ຮ ບແບບຫ ຄືວາມແຕກຕູ່ າງຂອງພວກ
ມນັຕ ື້ອງກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສິູ່ ງທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນລກັສະນະສະເພາະ. ຜົນດີອນັໜ ູ່ ງຂອງການມີ
ການຈດົທະບຽນເປັນຊຸດແບບນີື້ແມູ່ ນການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍຕູ່ າງໆທີູ່ ປະກອບ
ເປັນຊຸດນັ ື້ນແມູ່ ນມ ີ“ສູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງ” ການການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄື້າແລະບ ູ່ ສາມາດກ ານດົຫ ໂືອນຍ ື້າຍແບບແຍກກນັຕູ່ າງຫາກ. ເຄືູ່ ອງໝາຍໃນຊຸດຈະ
ຖືກຈດົທະບຽນຕະຫ ອດເວລາ, ເພາະວູ່ າຊຸດດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ແບບທາງ
ການທີູ່ ໄດ ື້ຖກືສ ື້າງຂື ື້ນໃນບນັດາເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນເທົູ່ ານັ ື້ນ. 

 
ການມຢີ ູ່ ຂອງກ ູ່ ມຫ ຊຸືດເຄືູ່ ອງໝາຍຫລາຍໆຢູ່ າງສາມາດເຮດັໃຫ ື້ການຄົ ື້ນພບົໂອກາດ

ທີູ່ ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ. ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ນ າມາແຂູ່ ງກັນນັ ື້ນ ມີສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ມີ
    

28 ໃຫື້ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ໃນບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 42(1)(ຊ)ີ ແລະ (2), ທເີອມັອາຣ ໌ອາຣ.໌ 17; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 24; 
ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 17, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 7 ‘ເຫດຜນົທີູ່ ກູ່ ຽວຂອງໃນການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນ’ ຫນ ື້າ 39 (ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ
ເຄືູ່ອງໝາຍສະເພາະໃນກຸູ່ ມດຽວກນັເທົູ່ ານັ ື້ນ); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4.19 ແລະ ຈດົໝາຍວຽນ 01/2007 ເອສັ. 
37.4.ບ.ີ (“ເຄືູ່ ອງໝາຍຊຸດ”) 
29 ສ າລບັຕວົຢູ່ າງ, ໃຫື້ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ວຽດນາມ ໄອພີເອັລ ເອອາຣທ໌.ີ 4.19 ແລະ ຈດົໝາຍວຽນ 01/2007 ເອສັ. 37.4.ບ ີ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ລກັສະນະສະເພາະແບບດຽວກນັທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນລກັສະນະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທຸກຢູ່ າງທີູ່ ຢ ູ່ ໃນກ ູ່ ມຫ ຊຸືດ
, ຜ ື້ບ ລໂິພກກ ູ່ ສາມາດເຊືູ່ ອວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ນ າມາແຂູ່ ງນັ ື້ນ ກ ູ່ ຍງັເປັນຂອງກ ູ່ ມຫ ຊຸືດຂອງເຄືູ່ ອງ
ໝາຍນັ ື້ນ ຜ ື້ບ ລໂິພກສາມາດຖວືູ່ າ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ນ າມາແຂູ່ ງນັ ື້ນ ມຕີົ ື້ນ
ກ າເນດີທາງການຄື້າບູ່ ອນດຽວກນັຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການອືູ່ ນໆ. ສູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງທີູ່ ມຂີ ື້
ຜດິພາດແບບນີື້ແມູ່ ນຄວນໃຫ ື້ຫລກີລ ື້ຽງ. 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ການປະຕເິສດຫ ຄືດັຄ ື້ານໃຫ ື້ກບັການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມີ
ມາໃນພາຍຫລັງໂດຍອາໄສ ເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ທີູ່ ເປັນຂອງກ ູ່ ມຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ, 
ຄວາມຈງິນີ ື້ຕ ື້ອງໄດ ື້ຖກືຮຽກຮື້ອງແລະຢືນຢັນໂດຍຝູ່ າຍກງັກນັຂ ື້າມ. ຖື້າຫາກວູ່ າ ມກີານກ ານດົ
ການມຢີ ູ່ ຂອງກ ູ່ ມຫ ຊຸືດເຄືູ່ ອງໝາຍ, ນກັກວດສອບຄວນສມົທຽບເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ນ າມາໂຕ ື້ແຍ ື້ງ
ກບັກ ູ່ ມຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທງັໝດົ. ການວເິຄາະຄວນຈະພຈິາລະນາກ ານດົວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ມາ
ໃນພາຍຫລງັ ມຄຸີນລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນຂອງກ ູ່ ມຫ ບື ູ່ , ເຊິູ່ ງວູ່ າ ມນັມີ
ແນວໂນ ື້ມທີູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກຈະເຂົ ື້າໃຈຜດິວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ນ າມາໂຕ ື້ແຍ ື້ງນັ ື້ນ ແມູ່ ນການເພີູ່ ມເຕມີ
ເຄືູ່ ອງ   ໝາຍໃໝູ່ ເຂົ ື້າໄປໃນກ ູ່ ມ. 
 

ບນັດາອງົປະກອບທີູ່ ພບົເຫນັມຢີ ູ່ ທົູ່ ວໄປໃນເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ເປັນຂອງກ ູ່ ມ ຫ  ືຊຸດເຄືູ່ ອງ
ໝາຍ ຕ ື້ອງມເີອກະລກັສະເພາະທີູ່ ໂດດເດັູ່ນ. ກ ູ່ ມຫ ຊຸືດເຄືູ່ ອງໝາຍຕູ່ າງໆ ບ ູ່ ສາມາດທ ື້າທາຍກບັ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ມາໃນພາຍຫລງັນັ ື້ນໄດ ື້ຢູ່ າງປະສບົຜນົສ າເລດັບນົພື ື້ນຖານຂອງອງົປະກອບທີູ່

ມລີກັສະນະ ທົູ່ ວໄປ, ມລີກັສະນະອະທບິາຍ ຫ  ືບ ູ່ ມ ີລກັສະນະສະເພາະ. 
 

ກ ູ່ ມຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຄ າສບັ ທີູ່ ອີງໃສູ່ ຄ ານ າໜື້າ ຫ  ືຄ າຕ ູ່ ທ ື້າຍ ທີູ່ ມລີກັສະນະແບບ
ຈນິຕະນາການ ຫ ແືບບຕາມໃຈທີູ່ ໄປທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງເຊືູ່ ອມໂຍງກບັປະເພດສນິຄ ື້າຈະສ ື້າງເປັນ
ກ ລະນທີີູ່ ຈະແຈ ື້ງ ທີູ່ ຈະກ ູ່ ໃຫ ື້ທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ກ ູ່ ມ/ຊຸດເຄືູ່ ອງໝາຍ ດັູ່ ງຕ ູ່
ໄປນີ ື້ແມູ່ ນອງີໃສູ່ ຄ າຕ ູ່ ທ ື້າຍທີູ່ ແມູ່ ນແບບຄດິເອາົເອງຕາມໃຈນັ ື້ນ ກ ູ່ ຄຄື າວູ່ າ ‘KAST’: 

 
PanaKast, MyroKast, FramaKast, SaniKast 

 
 
 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
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ກ ູ່ ມເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນອງີໃສູ່ ອງົປະກອບຫ ກັທີູ່ ເປັນຄ າວູ່ າ ‘BAY’ ທີູ່ ເອາົມາ
ຈາກຊືູ່ ຂອງບ ລສິດັ BAYER:30 
 

Baydur, Bayfil, Baycoll, Baygon, Baysol, Baypran, Baytril, Bayga, 
Bayfol, Bayflex, etc. 

 
ໂອກາດທີູ່ ຈະເກີດຄວາມສັບສົນໂດຍອີງໃສູ່ ຊຸດຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ຈະ

ກ ານດົໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ຕ ູ່ ມາໃນພາຍຫລງັ ມສີູ່ ວນປະກອບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນຂອງຊຸດໃນຮ ບແບບທີູ່

ຄກືນັຫ ໃືນຮ ບແບບທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັຫ າຍ. ສິູ່ ງນີ ື້ອາດຈະລວມໄປດື້ວຍ ຕ າແໜູ່ ງ ຂອງ ຄ ານ າໜື້າ 
ແລະ ຄ າຕ ູ່ ທ ື້າຍເນືູ່ ອງ, ເນືູ່ ອງຈາກຕ າແໜູ່ ງຂອງອງົປະກອບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນນັ ື້ນ ແມູ່ ນໜ ູ່ ງໃນປັດໃຈ
ທີູ່ ກ ານດົລກັສະນະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໃນກ ູ່ ມຫ ຊຸືດເຄືູ່ ອງໝາຍ. ສິູ່ ງນີ ື້ອາດຈະມຂີ ື້ຍກົເວັ ື້ນທີູ່ ອງົ
ປະກອບທີູ່ ໄດ ື້ຖືກກູ່ າວເຖິງ ໂດດເດັູ່ ນຫ າຍເຊິູ່ ງມນັກ ູ່ ສາມາດຢືນຢ ູ່ ໄດ ື້ດ ື້ວຍຕວົຂອງມນັເອງ. 
ໃນກ ລະນນີີ ື້, ການປູ່ ຽນຕ າແໜູ່ ງຂອງມນັຈະບ ູ່ ລບົລ ື້າງຄວາມຄື້າຍຄຂືອງສູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍ. 

 
2.2.5.2  ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຢີ ູ່ ແລ ື້ວໄດ ື້ເກດີມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງໃນປະເທດ 

 
ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍ ື້ງໄດ ື້ຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັໃນຕະຫ າດດຽວກນັເປັນ

ໄລຍະເວລາໜ ູ່ ງເປັນປັດໃຈທີູ່ ຄວນນ າມາພຈິາລະນາ. 
 

ເພືູ່ ອໃຫ ື້ການຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັມສີູ່ ວນກູ່ ຽວຂ ື້ອງກນັ ໃນຖານະເປັນປັດໃຈໜ ູ່ ງ ທີູ່ ຕ ື້ານການ
ຄົ ື້ນຫາໂອກາດທີູ່ ຈະເກີດຄວາມສັບສົນ, ມນັຕ ື້ອງໄດ ື້ອີງໃສູ່ ການນ າໃຊ ື້ໄປພ ື້ອມໆກນັໃນ
ຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ. ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ກ ູ່ ຈະຕ ື້ອງພສິ ດໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ມກີານນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ດັູ່ ງກູ່ າວແລ ື້ວຢ ູ່ ໃນປະເທດແລະບ ູ່ ເຫນັວູ່ າມຄີວາມສບັສນົຫ ໂືອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ. 

 
ໄລຍະເວລາຂອງການຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັຄວນມເີວລາດນົພ ສມົຄວນທີູ່ ຈະອະນຸຍາດໃຫ ື້ມີ

ການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງສະຖານະການດັູ່ ງກູ່ າວ. ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັ ື້ນ, ການຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັນັ ື້ນຕ ື້ອງ
ຕ ື້ອງເປັນໄປຢູ່ າງສນັຕ,ິ ໃນແງູ່ທີູ່ ມນັເປັນທີູ່ ຍອມຮບັຫ ໄືດ ື້ຮບັການຍອມຮບັຈາກຝູ່ າຍຕູ່ າງໆທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ການຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັ ໂດຍຂັ ື້ນກາງການດ າເນນີການຂອງພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆ ຈະບ ູ່ ແມູ່ ນ

    
30 ເບິູ່ ງ http://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx. 
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ການຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັທີູ່ ຖກືຕ ື້ອງເພືູ່ ອຈດຸປະສງົ ເພືູ່ ອກ າຈດັໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ. 
 

ສິູ່ ງດັູ່ ງກູ່ າວຍງັຈະນ າເອາົບດົບນັຍດັຂອງກດົໝາຍແຫູ່ ງຊາດກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສດິທີູ່ ໄດ ື້ມາ
ຈາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ. ໃນກ ລະນທີີູ່ ກດົໝາຍໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ວູ່ າ ສດິທີູ່

ເກດີຂື ື້ນຈາກການນ າໃຊ ື້ໃນຕະຫ າດ, ຫ ວືູ່ າ “ການນ າໃຊ ື້ທີູ່ຖກືຕ ື້ອງພ ື້ອມກນັດ ື້ວຍຄວາມຊືູ່ສດັ” 
ນັ ື້ນກ ູ່ ໃຫ ື້ເກີດ ສິດຕາມກດົໝາຍທົູ່ ວໄປ, ປັດໃຈເຫ ົູ່ ານີ ື້ອາດຈະບ ູ່ ສົູ່ ງຜົນໃນລະຫວູ່ າງການ
ຄດັຄ ື້ານ.31 

 
2.2.5.3 ການຕດັສນິໃຈກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍຄກືນັ ຫ  ືຄ ື້າຍຄກືນັ 

 
ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂ ຈດົທະບຽນ ແລະ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈດົທະບຽນມາກູ່ ອນ, ເຄືູ່ ອງ

ໝາຍອື້າງອງີ ເຄຍີເກດີຂ ື້ນມາກູ່ ອນໃນປະເທດ, ແລະໄດ ື້ມກີານອອກຄ າຕດັສນິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ 
ອອກມາ, ຂ ື້ເທດັຈງິນີ ື້ຄວນໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາໂດຍນກັກວດສອບ. ນກັກວດສອບຄວນ
ພຈິາລະນາກວດສອບດື້ວຍຄວາມລະມດັລະວງັເປັນພເິສດວູ່ າ ຄວນຈະມກີານຕດັສນິໃຈແບບ
ດຽວກນັນີ ື້ຫ ບື ສ າລບັກ ລະນທີີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນມ.ື 
 

ການຕດັສນິໃຈຂອງຫ ື້ອງການເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ຫ  ືໂດຍເຈົ ື້າໜື້າທີູ່ ທີູ່ ມອີ ານາດອືູ່ ນໆ 
ໃນກ ລະນີກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ນັ ື້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ ື້ວ, ກ ູ່ ຈະບ ູ່ ມ ີຜົນບັງຄັບຕ ູ່ ນັກກວດສອບຫ ື
ຫ ື້ອງການໃນການຕດັສນິໃນກ ລະນຕີ ູ່ ໄປ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ດື້ວຍເຫດຜນົດ ື້ານຄວາມປອດ
ໄພທາງກດົໝາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄາດເດາົການຕດັສນິໃຈ, ຫ ື້ອງການຄວນມີ
ຄວາມສອດຄູ່ ອງ ແລະ ຄວາມຖກືຕ ື້ອງ, ແລະຂ ື້ເທດັຈງິທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ ກ ູ່ ຈະສົູ່ ງຜນົໃຫ ື້ເກດີວທິີ
ການແກ ື້ໄຂໃນແບບດຽວກນັ, ຖື້າຫາກເປັນໄປໄດ ື້. ໃນການປະຕບິດັການຕັດສນິໃຈຂອງ
ຫ ື້ອງການ, ຫື້ອງການນັ ື້ນກ ູ່ ຄວນຍ ດໝັ ື້ນໃນຫ ກັການຂອງການປະຕບິດັແລະການບ ລຫິານຢູ່ າງ
ເທົູ່ າທຽມກນັ. 

 
ດັູ່ ງນັ ື້ນ, ນກັກວດສອບຄວນປະເມນີຄວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງຂ ື້ເທດັຈງິຂອງກ ລະນີ

ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ແລະ ການວເິຄາະ ແລະ ເຫດຜນົທາງດ ື້ານກດົໝາຍຂອງການຕດັສນິກູ່ ອນໜື້ານີ ື້. 
ຖ ື້າຫາກວູ່ າ ຂ ື້ເທດັຈງິແລະເຫດຜນົຂອງກ ລະນທີີູ່ ມມີາກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ ສາມາດໃຊ ື້ໄດ ື້ກບັກ ລະນີ
ທີູ່ ກ າລງັພຈິາລະນາ, ການຕດັສນິໃຈກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ກ ູ່ ຄວນນ າມາພຈິາລະນາແລະການຕດັສນິໃຈ

    
31 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ, ເອສັ. 10; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 20; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 9. 
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ຂອງນກັກວດສອບ ກ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ມນັສອດຄູ່ ອງກບັການຕດັສນິທີູ່ ໄດ ື້ດ າເນນີໄປກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ກູ່ ຽວ
ກບັກ ລະນທີີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ. 
 

ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ນກັກວດສອບຄວນຈ າແນກກ ລະນກີູ່ ອນໜື້ານີ ື້ໃຫ ື້ອອກໄປຈາກ
ກ ລະນທີີູ່ ບ ູ່ ສາມາດພສິ ດຄວາມຈງິແລະສະພາບການໄດ ື້. ການສະຫລຸບຂອງນກັກວດສອບນັ ື້ນ 
ກ ູ່ ຄວນອງີໃສູ່ ຂ ື້ເທດັຈງິແລະສະພາບການຂອງກ ລະນທີີູ່ ກ າລງັກວດກາຢ ູ່ , ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າ ສິູ່ ງນີ ື້

ຈະນ າໄປສ ູ່ ການຕດັສນິໃຈ ທີູ່ ແຕກຕູ່ າງໄປຈາກການຕດັສນິໃຈໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນ, ທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ
ກ ລະນີທີູ່ ຄ ື້າຍຄືກັນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້. ນັກກວດສອບຄວນໃຊື້ຄວາມລະມດັລະວັງ ກ ູ່ ເພາະວູ່ າ
ເອກະລກັຕວົຕນົຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍແລະສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານໃນສອງກ ລະນທີີູ່ ເກດີຂື ື້ນໃນຊູ່ ວງ
ເວລາທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັນັ ື້ນ, ອາດຈະປິດບງັສະພາບຄວາມເປັນຈງິແລະກດົໝາຍທີູ່ ມຄີວາມ
ສ າຄນັໃນແຕູ່ ລະກ ລະນ.ີ 

 

2.2.6 ການກວດຄົ ື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກກູ່ ຽວກບັການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ 
 

2.2.6.1 ຄວາມຈ າເປັນສ າລບັການກວດຄົ ື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກ 
 

ຈດຸປະສງົສ ງສຸດຂອງການກວດສອບກູ່ ຽວກບັປັດໃຈຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນັຍາລກັ
ທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນການພຈິາລະນາວູ່ າມໂີອກາດຫ ບື ູ່  ທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົໃນການ
ຄື້າ ຖື້າຫາກສນັຍາລກັທງັສອງໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້ຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັໃນຕະຫ າດໃນປະເທດໃດໜ ູ່ ງ. 
ສິູ່ ງນີ ື້ໄດ ື້ຮຽກຮື້ອງໃຫ ື້ມກີານພຈິາລະນາ ທຸກໆສະຖານະການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທງັຫມດົ ໃນການ
ກວດຄົ ື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກ.32 

 
ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ສນັຍາລກັທງັສອງອາດຈະມລີກັສະນະທີູ່ ເບິູ່ ງເຫນັໄດ ື້, ທີູ່ ອອກສຽງ

ໄດ ື້ ຫ ື ທີູ່ ມີລັກສະນະຂອງອົງປະກອບລວມທີູ່ ຄ ື້າຍຄືກັນ, ຫ ືວູ່ າສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງນັ ື້ນຄືກນັຫ ືຄ ື້າຍຄືກນັ, ຈະບ ູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງເປັນຕົວກ ານດົ ການທີູ່ ຈະເກີດຄວາມ
ສບັສນົ. ປັດໃຈອືູ່ ນໆ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ ງແລ ື້ວ, ລກັສະນະສະເພາະແລະຊືູ່ ສຽງຂອງສນັຍາ
ລກັທີູ່ ມມີາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ຈະມບີດົບາດສ າຄນັ. 
 

ໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົນັ ື້ນ ອາດຈະເກດີຂື ື້ນໄດ ື້ ກ ູ່ ຕ ູ່ ເມ ືູ່ ອຫ ງັຈາກໄດ ື້ມກີານ

    
32 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 2, ບດົ 7. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ກວດຄົື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກໄດ ື້ ໂດຍພຈິາລະນາຈາກທຸກໆປັດໃຈແລະສະພາບການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ໃນແຕູ່ ລະກ ລະນສີະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ດັູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິ, ປັດໃຈເຫ ົູ່ ານັ ື້ນລວມມດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 

o ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນັຍາລກັທີູ່ ຂດັແຍູ່ ງກນັ, 
o ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, 
o ສາທາລະນະຊນົແລະຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, 
o ປັດໃຈອືູ່ ນໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 

 
ໂດຍຄ ານ ງວູ່ າ ແນວທາງການວເິຄາະທົູ່ ວໂລກນັ ື້ນ ມນັບ ູ່ ໄດ ື້ຍກົເວັ ື້ນການວເິຄາະໃນແຕູ່

ລະບາດກ ື້າວຂອງແຕູ່ ລະປັດໃຈເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ພາຍໃຕ ື້ວທິກີານກວດຄົື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກນັ ື້ນ, ເຄືູ່ ອງ
ໝາຍທີູ່ ມມີານ າຫລງັ ກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນຖກືປະຕເິສດຜນົການຈດົທະບຽນ ເພາະວູ່ າມນັມຄີວາມຈງິທີູ່

ຄ ື້າຍຄກືນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມມີາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້, ຫ ພືຽງແຕູ່ ຍ ື້ອນວູ່ າ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງແມູ່ ນຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ. ແຕູ່ ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດຄວນເປັນໄປໄດ ື້, ຖ ື້າວູ່ າ
ພາຍຫ ງັ, ຫາກມກີານນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກ າລງັເປັນທີູ່ ຍງັເປັນບນັຫາຢ ູ່ ນັ ື້ນ ເຂົ ື້າໃນການຄື້າໃນ
ປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຈະສບັສນົແຫ ູ່ ງທີູ່ ມາ
ທາງການຄື້າຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. ດັູ່ ງນັ ື້ນ, ການຈດົທະບຽນກ ູ່ ຄວນ
ຖກືປະຕເິສດເພືູ່ ອປື້ອງກນັບ ູ່ ໃຫ ື້ມສີະຖານະການທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົໃນຕະຫ າດ. 
 
2.2.6.2 ຫ ກັການຂອງການເພິູ່ ງພາອາໄສກນັຂອງປັດໃຈຕູ່ າງໆ 

 
ບັນດາປັດໃຈທີູ່ ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທິງນັ ື້ນເຊິູ່ ງອາດຈະສະແດງ ຫ  ືຊິື້ບອກໃຫ ື້ເຫັນເຖິງ

ໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ ແມູ່ ນມກີານເຊືູ່ອມໂຍງກນັແລະການເພິູ່ ງພາອາໄສກນັແລະ
ກນັ. ຫ ກັການຂອງການເພິູ່ ງພາອາໄສກນັນັ ື້ນ, ກ ູ່ ຄວາມໝາຍ ວູ່ າປັດໄຈທງັໝດົຈ າເປັນຕ ື້ອງມີ
ການຊັູ່ ງຊານ ື້າໜກັ ແລະບາງປັດໄຈທີູ່ ມອີດິທພິນົຫ າຍຂ ື້ນໃນການຊອກຫາໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີ
ຄວາມສບັສນົ, ໂດຍສະເພາະເປັນຢູ່ າງຍິູ່ ງກ ູ່ ແມູ່ ນຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນິຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງແລະ
ຄວາມຄື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງສນັຍາລກັທີູ່ ມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງກນັ. 

 
ການເພິູ່ ງພາອາໄສເຊິູ່ ງກນັແລະກນັນັ ື້ນ ກ ູ່ ໝາຍຄວາມວູ່ າ, ໃນການກະກຽມການ

ວເິຄາະໃນລະດບັໂລກ, ຜນົກະທບົທີູ່ ຕ ູ່ າກວູ່ າຂອງປັດໃຈໃດໜ ູ່ ງ ອາດຈະສື້າງຄວາມສມົດຸນ
ໃຫ ື້ແກູ່ ຜົນກະທບົທີູ່ ສ ງຂ ື້ນ ຂອງປັດໃຈອືູ່ ນໆທີູ່ ຢູ່ າງຫນ ື້ອຍ ໜ ູ່ ງ ຫ  ືຫ າຍປັດໃຈ. ກູ່ ຽວກບັ
ເລືູ່ ອງນີ ື້, ສານຍຸຕທິ າເອຣີບົໄດ ື້ກ ານດົດັູ່ ງນີ ື້: 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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"19 ການກວດຄົ ື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກນັ ື້ນ ແມູ່ ນໝາຍສະແດງເຖງິການເພິູ່ ງພາອາໄສກນັ
ລະຫວູ່ າງປັດໃຈທີູ່ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ,ແລະໂດຍສະເພາະເປັນຢູ່ າງຍິູ່ ງ ແມູ່ ນຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັ
ລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແລະລະຫວູ່ າງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ. ເພາະສະນັ ື້ນ,
ລະດບັຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັທີູ່ຫນ ື້ອຍກວູ່ າ ລະຫວູ່ າງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນອາດ
ຈະຖກືຊດົເຊຍີດ ື້ວຍລະດບັຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັທີູ່ກູ່ ຽວຂ ື້ອງລະຫວູ່ າງເຄືູ່ອງໝາຍ, ແລະ
ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມກນັ. ການເພິູ່ ງພາອາໄສຊ ູ່ ງກນັແລະກນັຂອງປັດໃຈເຫ ົູ່ ານີ ື້ໄດ ື້ຖກື
ກູ່ າວເຖງິຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງໃນຄ າບນັຍາຍທ ີ10 ໃນຄ ານ າຂອງຄ າສັູ່ ງ [ຄ າສັູ່ ງສະພາສະບບັທ ີ
89/104 / EEC ຂອງວນັທ ີ21 ທນັວາ 1988 ເພືູ່ອປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງປະເທດ
ສະມາຊກິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ (OJ 1989 L 40, p . 1)], ເຊິູ່ ງໄດ ື້
ລະບຸວູ່ າ ມນັເປັນສິູ່ ງທີູ່ ຂາດບ ູ່ ໄດ ື້ໃນການຕຄີວາມໝາຍໃນເລືູ່ອງແນວຄວາມຄດິຂອງ
ຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ ການກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ, ການໃຫ ື້ຄວາມສ າ
ຄນັເຊິູ່ ງໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ມນັຂື ື້ນກບັການຮບັຮ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າໃນຕະຫ າດ
ແລະລະດບັຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະ ສນັຍາລກັ ແລະລະຫວູ່ າງ
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້.”33 

 
ສ າລບັການກວດຄົື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກຄັ ື້ງສຸດທ ື້າຍກູ່ ຽວກບັໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມ

ສບັສນົ, ນກັກວດສອບ ຄວນລວບລວມຂ ື້ສະຫລຸບ ທີູ່ ໄດ ື້ມາ ເຊິູ່ ງກູ່ ຽວກບັແຕູ່ ລະປັດໃຈທີູ່ ໄດ ື້
ຖກືວເິຄາະ. ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ນກັກວດສອບຈະຕ ື້ອງ: 

 
• ປະເມນີລະດບັຄວາມຄື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານແລະປັດໃຈໃນ

ລະດບັຄວາມສນົໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ; 
 

• ພຈິາລະນາວູ່ າສນັຍາລກັທີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍ ື້ງມອີງົປະກອບທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ, ແລະ
ຊັູ່ ງຊານ ື້າໜກັລະດບັຂອງຄວາມຄື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງສນັຍາລກັແລະອງົປະກອບຂອງ
ແຕູ່ ລະສນັຍາລກັທີູ່ ຮກັສາຄວາມຄື້າຍຄກືນັດັູ່ ງກູ່ າວ (ອງົປະກອບເຫ ົູ່ ານັ ື້ນມລີກັສະນະ
ສະເພາະ, ຫ ມືຈີດຸດ ື້ອຍ ຫ  ືໄດ ື້ແຕູ່ ລອກຮຽນແບບເທົູ່ ານັ ື້ນ?); ແລະ 
 

• ພິຈາລະນາເຖິງລະດັບລັກສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ກູ່ າວມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້

    
33 ເບິູ່ ງວັກ19 ຂອງ ຄ າຕດັສນິຂອງວນັທ ີ22 ມຖຸິນາ 1999 ໃນກ ລະນ ີC-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer ກບັ 
Klijsen Handel, ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ LLOYD ແລະ LOINT ຂອງພວກເຂາົເພືູ່ ອຈ າແນກເກບີ. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ໂດຍລວມ (ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ມຈີດຸດ ື້ອຍ, ມລີກັສະນະໂດດເດັູ່ ນດ ື້ວຍຕວົມນັເອງ, ຫ ື
ມຊີືູ່ ສຽງເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດຫີ ບື ?). 

 
ນກັກວດສອບຈະຕ ື້ອງໃຫ ື້ໄດ ື້ການສະຫລຸບໂດຍອງີໃສູ່ ການປະເມນີສູ່ ວນຕົວຂອງ

ລາວເອງຂອງທຸກໆປັດໃຈທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ. ແຕູ່ ລະກ ລະນ ີຈະມຄີວາມແຕກຕູ່ າງກນັ 
ແລະ ບ ູ່ ຄູ່ ອຍຈະມກີ ລະນໃີດທີູ່ ຊດັເຈນຫລາຍ ຈນົສາມາດຖືກຍກົເລກີໂດຍບ ູ່ ມກີານວເິຄາະ
ປັດໃຈທງັຫມດົຢູ່ າງເຕມັສູ່ ວນແລະຄບົຖື້ວນ. 

 
  



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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3. ສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 
 

3.1 ຂ ື້ພຈິາລະນາທົູ່ ວໄປ 
 

ການມຢີ ູ່ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການເສມີຂະຫຍາຍລກັສະນະສະເພາະຫ ຊືືູ່ ສຽງ
ອາດຈະເປັນເຫດຜນົສ າລບັການປະຕເິສດການຂ ຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໃນພາຍຫລງັ ຖື້າ
ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຕິ ູ່ ມາໃນພາຍຫລງັນັ ື້ນ ມແີນວໂນ ື້ມທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ
ໃນຕະຫ າດ ໂດຍການພສິ ດທາງການຄື້າຂອງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຍງັເປັນບນັຫາ. 
 

ສນັຍາລກັທີູ່ ໄດ ື້ເພີູ່ ມເສມີລກັສະນະສະເພາະຫ ຊືືູ່ ສຽງກ ູ່ ຍງັໄດ ື້ກູ່ າວເຖິງໃນຫ ກັເກນ
ເຫ ົູ່ ານີ ື້ວູ່ າ ເປັນ “ສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ” ໂດຍປົກກະຕ ິເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຈະເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ການຄື້າ, ແຕູ່ ມນັກ ູ່ ອາດຈະປະກອບໄປດື້ວຍຊືູ່ ທາງການຄ ື້າ, ຖິູ່ ນກ າເນດີຫ ບືົູ່ ງຊີ ື້ທຸລະກດິອືູ່ ນໆ. 

 
ສນົທສິນັຍາປາຣີແລະຂ ື້ຕກົລງົທຣິບປ໌ (TRIPS) ໄດ ື້ກ ານດົພນັທະສາກນົໃນການ

ປົກປື້ອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. ການປົກປື້ອງນັ ື້ນແມູ່ ນຖວືູ່ າຢ ູ່ ໃນລະດບັຂັ ື້ນຕ ູ່ າສຸດ. ກດົໝາຍ
ຂອງປະເທດ ອາດຈະໃຫ ື້ການຄຸ ື້ມຄອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໃນລະດບັທີູ່ ສ ງກວູ່ າລະດບັຕ ູ່ າສຸດ
ທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມານັ ື້ນ. ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າ ມນັບ ູ່ ມກີານອ ື້າງອງິທີູ່ ຈະແຈ ື້ງເຖງິເຄືູ່ ອງໝາຍ ອືູ່ ນໆທີູ່ ເປັນທີູ່

ຮ ື້ຈກັກນັດ,ີ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ຊືູ່ ທາງການຄ ື້າຫ ຖືິູ່ ນກ າເນດີ, ແຕູ່ ຫ ກັການດຽວກນັນີ ື້ກ ູ່ ສາມາດນ າໄປໃຊ ື້
ກບັສິູ່ ງທີູ່ ມານ າຫລງັ. 
 

ການປົກປື້ອງຂັ ື້ນຕ ູ່ າສຸດຂອງສາກນົໝາຍເຖງິທງັການນ າໃຊ ື້ວຽກທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດ
ແລະການຂ ື້ນທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. ຂ ື້ກ ານດົທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງ ສນົທສິນັຍາປາຣີ ມດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 

ມາດຕາ 6 bis 
(1) ບນັດາປະເທດຕູ່ າງໆໃນສະຫະພນັດ າເນນີການ, ໂດຍໜື້າທີູ່  ຖ ື້າຫາກວູ່ າກດົໝ

າຍຂອງພວກເຂາົໄດ ື້ອະນຸຍາດ, ຫ ຕືາມການຮ ື້ອງຂ ຂອງຜ ື້ທີູ່ມສີູ່ ວນໄດ ື້ສູ່ ວນເສຍັ, 
ທີູ່ຈະປະຕເິສດຫ ຍືກົເລກີການຈດົທະບຽນ, ແລະຫ ື້າມນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ອງໝາຍການຄ ື້າ
ທີູ່ຖວືູ່ າ ເປັນເຮດັຊ ື້າຄນື, ການລອກລຽນແບບ ຫ  ືການແປ, ມໂີອກາດທີູ່ຈະເກດີ
ຄວາມສັບສົນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍເຈົ ື້າໜື້າທີູ່  ຫ ື 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຫນູ່ ວຍງານທີູ່ມອີ ານາດຂອງປະເທດທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ ຫ  ືນ າໃຊ ື້ທີູ່ ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັ
ກັນດີໃນປະເທດນັ ື້ນ ວູ່ າເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງບຸກຄົນທີູ່ ມສີິດທິໄດ ື້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງສນົທສິນັຍາສະບບັນີ ື້ ແລະໄດ ື້ນ າໃຊ ື້ຢ ູ່ ແລ ື້ວສ າລບັສນິຄ ື້າທີູ່ຄ ື້າຍຄື
ກນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ. ຂ ື້ກ ານດົທາງກດົໝາຍເຫ ົູ່ ານີ ື້ຕ ື້ອງນ າໄປໃຊ ື້ໃນເວລາເມືູ່ອສູ່ ວນ
ສ າຄນັຂອງເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່ມຊີືູ່ສຽງ ໄດ ື້ຖກືຜະລດິຊ ື້າຄນືຫ ກືານລຽນແບບ ເຊິູ່ ງຈະ
ສ ື້າງຄວາມສບັສນົ. 

 
(2) ໄລຍະເວລາຢູ່ າງໜື້ອຍຫ ື້າປີນບັຕັ ື້ງແຕູ່ ວນັຈດົທະບຽນຈະໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້

ຮ ື້ອງຂ ການຍກົເລກີເຄືູ່ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ. ບນັດາປະເທດທີູ່ຢ ູ່ ໃນສະຫະພາບອາດ
ຈະຈດັໃຫ ື້ມໄີລຍະ ໜ ູ່ ງ ທີູ່ຕ ື້ອງມກີານຮ ື້ອງຂ ເພືູ່ອຫ ື້າມນ າໄປໃຊ ື້. 

 
(3) ບ ູ່ ມກີານກ ານດົໄລຍະເວລາໃນການຂ ຍກົເລກີ ຫ  ືຫ ື້າມການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ອງໝາຍທີູ່

ຈດົທະບຽນ ຫ  ືນ າໃຊ ື້ໃນທາງທີູ່ບ ູ່ ດຫີ ບື ູ່ ສດັຊືູ່ . 
 
ກ ານດົຂອງ ຂ ື້ຕກົລງົ TRIPS ທີູ່ ໄດ ື້ເພີູ່ ມເຕມີມາດຕາ 6ter ຂອງສນົທສິນັຍາປາຣີແມູ່ ນມດີັູ່ ງ
ຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 

ມາດຕາ 16 
ສດິທີູ່ ໄດ ື້ຮບັ 

1. […] 
2. ມາດຕາ 6 bis ຂ ື້ຂອງສນົທສິນັຍາປາຣ ີ(1967) ຈະນ າມາໃຊ ື້ເຊັູ່ນດຽວກນັກບັ

ການບ ລກິານ ໃນການພຈິາລະນາວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັດຫີ ບື ູ່ , 
ສະມາຊກິຈະຕ ື້ອງຄ ານ ງເຖງິຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ອງໝາຍການຄ ື້າໃນພາກສູ່ ວນ
ທີູ່ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງປະຊາຊນົ ຜ ື້ຄນົ,ລວມທງັຄວາມຮ ື້ທີູ່ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ເຊິູ່ ງໄດ ື້ຮບັຈາກ
ຜນົຂອງການສົູ່ ງເສມີເຄືູ່ອງໝາຍການຄ ື້າ. 

3. ມາດຕາ 6 bis ຂ ື້ຂອງສນົທສິນັຍາປາຣ ີ(1967) ຈະນ າມາໃຊ ື້ເຊັູ່ນດຽວກນັກບັ
ສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການ ທີູ່ ບ ູ່ ຄ ື້າຍຄືກນັກບັເຄືູ່ ອງການໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ຈດົ
ທະບຽນ, ໂດຍທີູ່ ມເີງ ືູ່ອນໄຂວູ່ າ ການນ າ ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ຕດິພນັກບັ
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານນັ ື້ນ ຈະສະແດງເຖງິການເຊືູ່ອມຕ ູ່ ລະຫວູ່ າງສນິຄ ື້າຫ ກືານ
ບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນກບັເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນແລະຖື້າຫາກ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າທີູ່ ມກີານຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ມີ
ໂອກາດທີູ່ ຈະໄດ ື້ຮບັຄວາມເສຍັຫາຍຈາກການນ າໄປໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວ. 
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ມາດຕະຖານສາກນົເຫ ົູ່ ານີ ື້ ໄດ ື້ຖກືນ າໄປປະຕບິດັນ າໃຊ ື້ໂດຍບນັດາປະເທດສະມາຊກິ
ອາຊຽນແລະກ ູ່ ໄດ ື້ສະທ ື້ອນໃຫ ື້ເຫັນໃນກດົໝາຍກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ແລະ ໃນຂ ື້
ກ ານດົທາງດ ື້ານການບ ລຫິານຄຸ ື້ມຄອງ34 

 
3.2     ພນັທະໃນການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ 
 

ການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັຕາມຂ ື້ກ ານດົສາກນົທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ ໄດ ື້ຮຽກຮື້ອງໃຫ ື້
ນກັກວດສອບປະຕເິສດຄ າຮ ື້ອງທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບໄປ
ດື້ວຍ, ຫ  ືມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັແບບສບັສນົກບັ ສນັຍາລກັ ຫ  ືສນັຍາລກັອືູ່ ນໆທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໃນ
ປະເທດ ຈະຖກືປະຕເິສດ. 
 

ພາຍໃຕ ື້ຂ ື້ກ ານດົເຫ ົູ່ ານັ ື້ນແລະຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນກດົໝາຍຂອງປະເທດ, ການ
ຕດັສນິໃຈທີູ່ ຈະປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ການຂດັແຍ ື້ງນັ ື້ນ ກ ູ່ ຄວນດ າເນນີ
ການປະຕບິດັຢູ່ າງໜື້ອຍທີູ່ ສຸດ ເມືູ່ ອເກດີມເີງ ືູ່ອນໄຂດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 

(i) ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງ ປະກອບມ,ີ ຫ  ືຄ ື້າຍຄກືນັຢູ່ າງສບັສນົ ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່
ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດ ີຫ  ືມຊີືູ່ ສຽງ; 

(ii) ສູ່ ວນທີູ່ ສ າຄນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັ ແມູ່ ນເປັນການຜະລດິຊ ື້າຄນືຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ; 

(iii) ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂັດແຍ ື້ງ ຖືເປັນການລຽນແບບ ທີູ່ ພາໃຫ ື້ເກີດຄວາມສັບສນົກບັ
ສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ; 

 
ແລະ 

    
34 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນກດົໝາຍຂອງ ບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(3), 9(1)(ບ)ີ ແລະ 54; ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4(ອ)ີ ແລະ 
(ເອຟັ), 25 ແລະ 26, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ຫນ ື້າ 48 ຫາ 53; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 21(1).ບ)ີ ແລະ ຊ)ີ, ແລະ ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ IV.
ບ.ີ2.1).ບ;ີ ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 3.13, 16 ວກັທ ີ1 ຂ ື້ 2 ແລະ 3, ແລະ ວກັທ ີ2, 23.10 ແລະ 23.12, ການຕດັສນິໃຈ 
753 ເອອາຣທ໌.ີ 38; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ.14(1)(ດ)ີ ແລະ (ອ)ີ ແລະ 14(2), 70ບ,ີ ທເີອມັອາຣ ໌ອາຣ.໌ 13ເອ ແລະ 13ບີ; 
ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 2.p), 14.ເອຟັ); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 123.1.ອີ ແລະ ເອັຟ, ລະບຽບການ ອາຣ.໌ 102.ອ)ີ ແລະ 
ເອຟັ), ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ XI, ຫນ ື້າ 119 ຫາ 121; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 2(1) ‘ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດ’ີ, 8(4), (5) ແລະ (6), 
ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 7 ‘ເຫດຜນົທີູ່ ມຄີວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງສ າລບັການປະຕເິສດຮບັຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ’ ຫນ ື້າ. 13 ແລະ 37; ທີ
ເຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ.8(10); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4.20, 74.2.ໄອ) ແລະ 75, ດ າລດັເລກທ ີ103/2006 ເອອາຣ໌
ທ.ີ 6.2, ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 42. 
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a) ເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັແມູ່ ນຈະຖກືນ າໃຊ ື້ກບັ, ຫ  ືຕດິພນັກບັສນິຄ ື້າ ຫ  ືການ

ບ ລກິານ ທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ ຫ  ື 
b) ເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັແມູ່ ນຈະຖກືນ າໃຊ ື້ກບັກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ບ ູ່ ຄື

ກນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງທີູ່ ໄດ ື້ຖືກຈດົທະບຽນຫ ືໄດ ື້ນ າໃຊ ື້, ແຕູ່ ຖື້າຫາກ
ວູ່ າການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຄີວາມຂດັແຍ ື້ງກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລິການນັ ື້ນຈະ
ສາມາດບົູ່ ງບອກເຖງິ ການເຊືູ່ອມຕ ູ່  ລະຫວູ່ າງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນແລະ
ເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ແລະຖື້າຫາກວູ່ າ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ ື້າຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງທີູ່ ຖືກຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ມໂີອກາດທີູ່ ຈະໄດ ື້ຮບັຄວາມເສຍັ
ຫາຍຈາກການນ າໄປໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວ. 

 
ສູ່ ວນທີູ່ ສ າຄນັຂອງການກວດສອບເພືູ່ ອການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນບນົພື ື້ນຖານ

ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ຈະຖືກປະຕບິດັໂດຍການນ າໃຊ ື້ມາດຖານຫ ກັເກນ
ດຽວກນັທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ ທີູ່ ກູ່ ຽວກບັການລະບຸຄວາມເປັນເອກະລກັ ຫ  ືຄວາມຄື້າຍຄື
ກນັຂອງສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານ ແລະ ເອກະລກັ ຫ  ືຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ມກີານຄດັຄ ື້ານ ທີູ່ ອີງໃສູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງເຊິູ່ ງໝາຍເຖິງສນິຄ ື້າຫ ື
ການບ ລກິານທີູ່ ບ ູ່ ຄກືນັຫ ບື ູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍພາຍຫ ງັ, ການກວດສອບຍງັຈະຕ ື້ອງໄດ ື້
ປະຕບິດັຕ ູ່ ບນັຫາດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ແລະຫ ກັຖານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງນ າອກີເຊັູ່ ນກນັ: 
 

➢ ຂອບເຂດທີູ່ ສນັຍາລກັເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດ,ີ 
➢ ຂອບເຂດທີູ່ ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ແຕກ

ຕູ່ າງກນັ ຈະສະແດງເຖງິການເຊືູ່ອມຕ ູ່ກບັເຈົ ື້າຂອງສນັຍາລກັທີູ່ມຊີືູ່ສຽງ, ແລະ 
➢ ຂອບເຂດທີູ່ ການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ດັູ່ ງກູ່ າວຈະທ າລາຍຜນົປະໂຫຍດຂອງເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງ 

ໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. 
 

ການເຊືູ່ອມຕ ູ່ ລະຫວູ່ າງການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກນັກູ່ ຽວກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານ
ບ ລິການທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັແລະເຈົ ື້າຂອງສັນຍາລັກທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ຈະຂ ື້ນກບັບັນດາ
ປັດໃຈອືູ່ ນໆ ທີູ່ ກູ່ ຽວກບັລະດບັຄວາມຄື້າຍຄກືນັລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍ ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ແລະເຄືູ່ ອງ
ໝາຍທີູ່ ຂັດແຍ ື້ງກັນ, ຄວາມຄື້າຍຄືກັນລະຫວູ່ າງ ສິນຄ ື້າ ຫ ື ການບ ລິການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, 
ລກັສະນະສະເພາະຂອງສນັຍາລກັກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ແລະຄວາມເຂັ ື້ມແຂງແລະຂອບເຂດຂອງຊືູ່ ສຽງ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້. ຄ າຖາມເຫ ົູ່ ານີ ື້ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ທີູ່ ຈ າເປັນຈະໄດ ື້ຮບັ
ການຈດັການພາຍໃຕ ື້ຂ ື້ 2.2, ຂື້າງເທງິ. 

 
ໃນພາກຕ ູ່ ໄປນີ ື້ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຄ າຖາມທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຂອບເຂດທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດໃີນເຄືູ່ ອງ 

ໝາຍກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນໆ ແລະຂອບເຂດທີູ່ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ
ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງອາດຈະໄດ ື້ຮບັຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍຂດັແຍ ື້ງກນັ. 

 
3.3     ການກ ານດົວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍມຊີືູ່ ສຽງຫ ບື ູ່  
 
3.3.1 ຂ ື້ເທດັຈງິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ 

 
ຜ ື້ຄດັຄ ື້ານທີູ່ ຮຽກຮື້ອງການປົກປື້ອງ ສນັຍາລກັທີູ່ ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັດ ີຫ  ືມຊີືູ່ ສຽງຈະຕ ື້ອງ

ໄດ ື້ສົູ່ ງຫ ກັຖານເພືູ່ ອສະໜບັສະໜ ນຂ ື້ກູ່ າວຫາດັູ່ ງກູ່ າວ. ນກັກວດສອບຕ ື້ອງກວດກາຫ ກັຖານທີູ່

ໄດ ື້ຖືກສົູ່ ງ, ເຊິູ່ ງຄວນເຮດັໃຫ ື້ຈະແຈ ື້ງແລະເຊືູ່ ອຖືໄດ ື້. ນກັກວດສອບບ ູ່ ຈ າເປັນຈະຕ ື້ອງເຮດັ
ການຄົ ື້ນຄວ ື້າແບບເປັນທາງການກູ່ ຽວກບັຂ ື້ເທດັຈງິຂອງກ ລະນນີັ ື້ນ, ແຕູ່ ອາດຈະນ າໃຊ ື້ຂ ື້ມ ນທີູ່

ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃດໜ ູ່ ງ ທີູ່ ເປັນຄວາມຮ ື້ຂອງປະຊາຊນົຜ ື້ຄນົທົູ່ ວໄປ. 
 

ຝູ່ າຍກງົກນັຂ ື້າມຈະຕ ື້ອງພສິ ດວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງລາວເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັດຫີ ມືລີກັສະນະ
ໂດດເດັູ່ ນຫ ຊືືູ່ ສຽງ. ຫ ກັຖານຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການກວດກາໂດຍລວມ, ໂດຍມກີານຊັູ່ ງຊານ ື້າໜກັ, 
ລະດບັຄູ່ າຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ຂອງບນັດາອງົປະກອບທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ. ຫ ກັຖານດັູ່ ງກູ່ າວອາດ
ຈະສຸມໄປໃສູ່ ຂ ື້ເທດັຈງິດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ຢູ່ າງຫນ ື້ອຍໜ ູ່ ງຫ ຫື າຍຂ ື້ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຂອບເຂດທີູ່ ສນັຍາ
ລກັໄດ ື້ຖກືຮບັຮ ື້ໂດຍສາທາລະນະຊນົ:35 
 

➢ ລະດບັຄວາມຮ ື້ຫ ກືານຮບັຮ ື້ຂອງສນັຍາລກັໃນພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງປະຊາຊນົ
ໃນປະເທດ, ທີູ່ ເປັນຜນົມາຈາກການນ າໃຊ ື້ໃນການຄື້າຫ ກືານສົູ່ ງເສມີການຂາຍແລະ

    
35 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ຄ ູ່ ມ ືເຄເຮຊັ ທເີອມັ ຫນ ື້າ 48 ຫາ 53; ຄ ູ່ ມ ືໄອດ ີທເີອມັ ບດົ IV.B.2.1) ບ)ີ; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌ີ. 
16 ວກັທີູ່  2, ການຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 38; ເອມັວາຍ ທເີອມັອາຣ ໌ອາຣ.໌ 13ບ;ີ ເອັມເອັມ; ພີເຮັຊ ລະບຽບການ ອາຣ.໌ 103, 
ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ XI, ຫນ ື້າ 119 to 121; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 75, ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 42.3. ເຊັູ່ ນດຽວ
ກນັ ກ ູ່ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ າແນະນ າຮູ່ ວມທີູ່ ກູ່ ຽວກບັບດົບນັຍດັກູ່ ຽວກບັການປົກປື້ອງເຄືູ່ ື້ອງໝາຍທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດ ີ ທີູ່ ໄດ ື້ຖືກຮບັຮອງເອາົໂດຍ
ກອງປະຊຸມໃຫຍູ່ ຂອງສະຫະພນັປາຣີ ສ າລບັການປົກປື້ອງຊບັສນິອຸດສາຫະກ າ ແລະກອງປະຊຸມໃຫຍູ່ ຂອງອງົການຊບັສນິທາງ
ປັນຍາໂລກ, ປີ 1999  (ເຊີູ່ ງຕ ູ່ ມາ ໄດ ື້ເອີ ື້ນວູ່ າ “ຂ ື້ສະເໜແີນະຮູ່ ວມຂອງອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ”); ເບິູ່ ງ 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346. 
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ການໂຄສະນາ; 
 

➢ ໄລຍະເວລາ, ຂອບເຂດແລະພືື້ນທີູ່ ທາງພ ມສາດຂອງການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ
ໃນທາງການຄື້າ, ໃນປະເທດຫ ປືະເທດອືູ່ ນໆ; 

 
➢ ໄລຍະເວລາ, ຂອບເຂດແລະພືື້ນທີູ່ ທາງພ ມສາດຂອງການໂຄສະນາເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່

ສຽງ, ລວມທັງການໂຄສະນາຫ ໂືຄສະນາເຜີຍແຜູ່ ແລະການນ າສະເໜີ, ຢ ູ່ ໃນງານ
ວາງສະແດງຫ ງືານວາງສະແດງສນິຄ ື້າ ແລະ / ຫ  ືການບ ລກິານທີູ່ ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້
ຖກືນ າໄປໃຊ ື້; 
 

➢ ໄລຍະເວລາແລະພືື້ນທີູ່ ທາງພ ມສາດຂອງການຈດົທະບຽນແລະການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງເພືູ່ ອ
ຈດົທະບຽນໃດໆສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ; 

 
➢ ບັນທ ກການບັງຄັບໃຊ ື້ສິດທີູ່ ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນສັນຍາລັກທີູ່ ມີຊືູ່ ສຽງ, ໂດຍ

ສະເພາະ, ຂອບເຂດທີູ່ ສນັຍາລກັນັ ື້ນ ໄດ ື້ຮບັການຍອມຮບັແລະເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັຂອງເຈົ ື້າ
ໜື້າທີູ່ ທີູ່ ມອີ ານາດ 

 
➢ ມ ນຄູ່ າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. 

 
ປັດໄຈເຫ ົູ່ ານີ ື້ບ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າເປັນເງ ືູ່ອນໄຂສະສມົຫ ເືປັນເອກະສດິສະເພາະເພືູ່ ອກ ານດົວູ່ າ 

ສນັຍາລກັມຊີືູ່ ສຽງຫ ບື ູ່ . ການກ າ ນດົໃນແຕູ່ ລະກ ລະນຈີະຂື ື້ນກບັສະພາບການສະເພາະ. ໃນ
ບາງກ ລະນ,ີ ທຸກໆປັດໃຈອາດຈະກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ແລະການຕດັສນິໃຈອາດຈະອງີໃສູ່ ປັດໃຈຕູ່ າງໆ
ເພີູ່ ມເຕມີທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັກ ລະນນີີ ື້.36 
 

3.3.2 ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ 
 
ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ ຈະເປັນປັດໃຈໜ ູ່ ງທີູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ຄ ານ ງເຖງິໃນເວລາທີູ່ ທ າການກວດສອບ

ຄວາມຖືກຕ ື້ອງຂອງການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງເພືູ່ ອຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ, ໃນຂອບເຂດທີູ່ ກດົໝາຍໄດ ື້
ກ ານດົໄວ ື້ໃຫ ື້ຈະແຈ ື້ງວູ່ າ ມເີຈດຕະນາທີູ່ ບ ູ່ ຊືູ່ ສດັ ເປັນສາຍເຫດໃນການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນ, 

    
36 ເບິູ່ ງບດົແນະນ າຮູ່ ວມຂອງ ອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ, ຂ ື້ 2(1)(ຊ)ີ. ໃນເລືູ່ ອງນີ ື້, ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົ ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 5, ຂ ື້ 3.1.3 – ການປະເມນີຄວາມມຊີືູ່ ສຽງ - ປັດໃຈທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
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ຫ  ືພາຍໃຕ ື້ສາເຫດອືູ່ ນທີູ່ ມລີກັສະນະກວມລວມ ໃນການລະເມດີຄ າສັູ່ ງຂອງລດັ. 
 

ໃນການກ ານດົ ວູ່ າສນັຍາລກັນັ ື້ນແມູ່ ນເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດ,ີ ຜ ື້ຄດັຄ ື້ານອາດຈະສົູ່ ງຫ ກັ
ຖານວູ່ າ ການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງເພືູ່ ອຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມລີກັສະນະຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັຢູ່ າງ
ສບັສນົທີູ່ ຄກືນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງຂອງລາວໄດ ື້ຖກືຍືູ່ ນດ ື້ວຍຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ. 

 
ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ ທີູ່ ເປັນໄປໄດ ື້ໂດຍຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ນັ ື້ນ ແມູ່ ນປັດໃຈໜ ູ່ ງທີູ່ ນກັກວດສອບ

ຄວນພຈິາລະນາເມືູ່ ອວເິຄາະຜນົປະໂຫຍດທີູ່ ຂດັແຍ ື້ງກບັຝູ່ າຍກງົກນັຂ ື້າມໂດຍອງີໃສູ່ ສນັຍາລກັ
ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງມາກູ່ ອນ. ສ າລບັເລືູ່ ອງດັູ່ ງກູ່ າວນີ ື້, ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຂ ື້ 3.5.4 ແລະບດົທ ີ10, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້.37 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ໃນປະເທດອນິໂດເນເຊຍເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ (ຢ ູ່ ເບື ື້ອງຊ ື້າຍ) ໄດ ື້ຖກື
ປະຕເິສດໄປດື້ວຍເຫດຜນົຍ ື້ອນວູ່ າຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ໄດ ື້ຍືູ່ ນການຈດົທະບຽນດື້ວຍຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ, 
ໂດຍໄດ ື້ພຈິາລະນາຈາກຄວາມຮ ື້ຂອງນກັກວດສອບກູ່ ຽວກບັການມຢີ ູ່ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່

ສຽງມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ (ຢ ູ່ ເບື ື້ອງຂວາ): 
 
 
 
 

ທຽບກບັ 
 

ໃຊ ື້ສ າລບັການບ ລກິານຮ ື້ານອາຫານ                                       ສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງເປັນຂອງ 

 Major League Baseball 
Properties, Inc., USA 

 

 
 

    
37 ກູ່ ຽວກບັ ຄວາມບ ູ່ ຊືູ່ ສດັ, ບດົແນະນ າຮູ່ ວມຂອງ ອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ, ຂ ື້ 3(2) ໄດ ື້ກູ່ າວໄວ ື້ວູ່ າ: 

"(2) [ການພຈິາລະນາຄວາມບ ູ່ ຊືູ່ສດັ] ຄວາມບ ູ່ຊືູ່ສດັ ອາດຈະຖກືພຈິາລະນາເປັນປັດໃຈໜ ູ່ ງ ໃນບນັດາປັດໃຈອືູ່ນໆໃນ
ການປະເມນີຜນົປະໂຫຍດໃນດ ື້ານການແຂູ່ ງຂນັໃນການນ າໃຊ ື້ພາກທ ີ2 ຂອງຂ ື້ກ ານດົເຫ ົູ່ ານີ ື້." 

ເຊັູ່ ນດຽວກນັ, ໃຫື້ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 6(6); ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 14.ອ;ີ ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣ໌
ທ.ີ 21(3); ເອລັເອ ຄ າຕດັສນິ 753, ເອອາຣທ໌.ີ 36, ວກັ. 6, ຊ ື້ 7; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 14.ດ)ີ; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 
7(6) ແລະ 8(5) ແລະ (6). 
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(ສະບບັທສີອງ) 
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3.3.3 ຮ ບແບບຂອງຫ ກັຖານ 
 
ຜ ື້ຄດັຄ ື້ານ ມອີດິສະຫ ະໃນການສົູ່ ງຫ ກັຖານທີູ່ ມແີນວໂນ ື້ມທີູ່ ຈະສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ 

ເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງຜ ື້ຄດັຄ ື້ານ ແມູ່ ນເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດໃີນປະເທດ. ຫ ກັຖານດັູ່ ງກູ່ າວຈະແນໃສູ່
ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍນກັກວດສອບວູ່ າຜ ື້ຄດັຄ ື້ານຄວນໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງ ເພາະວູ່ າສນັຍາລກັຂອງຜ ື້
ຄດັຄ ື້ານແມູ່ ນເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດດີັູ່ ງທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວໄວ ື້ ແລະ ອາດຈະໄດ ື້ຮບັຜນົກະທບົ ຖື້າຫາກ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ ຖກືນ າໃຊ ື້ໃນການຄື້າ. 

 
ປະເພດຂອງຫ ກັຖານທີູ່ ສາມາດສົູ່ ງໄດ ື້ໂດຍຜ ື້ຄດັຄ ື້ານເພືູ່ ອພສິ ດວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍ ເປັນທີູ່

ຮ ື້ຈກັກນັດນີັ ື້ນ ອາດປະກອບໄປດື້ວຍ: 
 
• ຫນງັສຮືບັຮອງ ແລະ ຄ າປະຕຍິານຈາກອງົການຈດັຕັ ື້ງທີູ່ ມອີ ານາດ, ເຊັູ່ ນ: ສະພາ

ການຄື້າ ຫ  ືສະມາຄມົຂອງຜ ື້ຜະລດິ; 
• ການຕດັສນິກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ຂອງສານ ຫ  ືອງົການປົກຄອງ, ລວມທງັສ ານກັງານທີູ່

ກ າລງັພຈິາລະນາກ ລະນ;ີ 
• ການສ າຫ ວດຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ການສ າຫ ວດຕະຫ າດ; 
• ການກວດກາ ແລະ ການສອບສວນ; 
• ໃບຢັື້ງຢືນ ແລະ ລາງວນັຂອງຜ ື້ຊູ່ ຽວຊານ; 
• ບດົຄວາມໃນໜງັສພືມິ ຫ  ືໃນສິູ່ ງຕພີມິຂອງຂະແຫນງການສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ; 
• ສືູ່ ໂຄສະນາແລະການສົູ່ ງເສມີການຂາຍ; 
• ບດົລາຍງານກູ່ ຽວກບັລາຍຈູ່ າຍໃນການສົູ່ ງເສມີແລະໂຄສະນາເຄືູ່ ອງໝາຍ; 
• ບດົລາຍງານກູ່ ຽວກບັຜນົໄດ ື້ຮບັທາງເສດຖະກດິ, ຕວົເລກການຂາຍ; 
• ຂ ື້ມ ນຂອງບ ລສິດັ; 
• ໃບເກບັເງນິ ແລະ ເອກະສານການຄື້າອືູ່ ນໆ.38 

 
ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ເພືູ່ ອກ ານດົວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນໆເປັນທີູ່ ຮ ື້ກນັດ,ີ ນກັ

ກວດສອບ ບ ູ່ ຄວນຮຽກຮື້ອງ ຫ  ືຮຽກຮື້ອງຂ ເອາົຫ ກັຖານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຂ ື້ເທດັຈງິດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 
 

    
38 ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ຊີ, ຫມວດ 5, ຂ ື້ 3.1.4.4. 
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o ມກີານໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງຂອງຜ ື້ຄດັຄ ື້ານໄດ ື້ໃນປະເທດທີູ່ ໄດ ື້ຂ ການປົກ
ປື້ອງ (ຊືູ່ ສຽງຂອງສນັຍາລກັໃນປະເທດອາດຈະໄດ ື້ມາໂດຍບ ູ່ ມກີານນ າໃຊ ື້ຕວົຈງິ
ຢ ູ່ ໃນປະເທດນັ ື້ນ); 

o ສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໄດ ື້ຖກືຈດົທະບຽນແລື້ວຫ ວືູ່ າມກີານຍືູ່ ນໃບຄ າຮ ື້ອງເພືູ່ ອຈດົ
ທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍຢ ູ່ ໃນປະເທດໃດໜ ູ່ ງກ ູ່ ຕາມ; 

o ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນແມູ່ ນເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດໃີນປະເທດອືູ່ ນ; 
o ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນແມູ່ ນເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດໃີນສາທາລະນະຊນົສູ່ ວນຫ າຍໃນ

ປະເທດທີູ່ ຕ ື້ອງການການປົກປື້ອງ.39 
 

ຂ ື້ເທັດຈງິເຫ ົູ່ ານັ ື້ນແມູ່ ນເກີນກວູ່ າຂ ື້ກ ານດົມາດຕະຖານສ າລັບຈຸດປະສົງໃນການ
ໃຫ ື້ການຍອມຮບັທາງກດົໝາຍຕ ູ່ ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ແລະຈະບ ູ່ ກ ານດົປະເດນັທີູ່ ວູ່ າ
ສນັຍາລກັນັ ື້ນແມູ່ ນເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດກີບັກຸູ່ ມຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກຢ ູ່ ໃນປະເທດຂອງນກັກວດສອບ
ຫ ບື ູ່ . 

ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ ງ, ຄວນສງັເກດວູ່ າການປົກປື້ອງທີູ່ ເກດີມາຈາກສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່

ສຽງນັ ື້ນ ແມູ່ ນອງີໃສູ່ ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດຫີ ມືຊີືູ່ ສຽງໃນ
ປະເທດທີູ່ ມຂີ ການປົກປື້ອງ. ເພາະສະນັ ື້ນ, ການຈດົທະບຽນບ ູ່  ຈ າເປັນຕ ື້ອງມ.ີ ວທິີການທີູ່

ແຕກຕູ່ າງກນັຈະສາມາດເອາົຊະນະຈດຸປະສງົຂອງການໃຫ ື້ການປົກປື້ອງ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 
ບນົພື ື້ນຖານຂອງຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. ນອກຈາກນີື້ຍງັເປັນທີູ່ ຫນ ື້າສງັເກດ
ອກີວູ່ າມາດຕາ 6bis ຂອງສນົທສິນັຍາປາຣີບ ູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວເຖງິການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່

ສຽງວູ່ າເປັນເງ ືູ່ອນໄຂທີູ່ ຈະໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງພາຍໃຕ ື້ຂ ື້ກ ານດົດັູ່ ງກູ່ າວ. 

 
3.4     ການກ ານດົ "ສາທາລະນະຊນົໃນຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ" 

 
3.4.1 ຂອບເຂດຂອງ "ສາທາລະນະຊນົໃນຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ" 

 
ສາທາລະນະຊົນໃນຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ໃນກ ລະນີທີູ່ ມກີານຄັດຄ ື້ານໂດຍ

ອງີໃສູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ແມູ່ ນ ຜ ື້ບ ລໂິພກທົູ່ ວໄປຂອງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ 
ເຊິູ່ ງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມີຊືູ່ ສຽງໄດ ື້ຖືກນ າໄປໃຊ ື້ຫ ືຈດົທະບຽນ. ອັນນີ ື້ແມູ່ ນພາກສູ່ ວນຂອງຜ ື້

    
39 ເບິູ່ ງ ຄ າແນະນ າຮູ່ ວມຂອງອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ, ຂ ື້ 2(3)(ເອ), ທີູ່  
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346. 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346
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ບ ລໂິພກຕວົຈງິຫ  ືຜ ື້ທີູ່ມທີູ່ າແຮງ ທີູ່ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານໄດ ື້ຖກືນ າສະເໜໃີຫ ື້ໂດຍປົກກະຕ,ິ 
ຫ ຜື ື້ທີູ່ ຄຸ ື້ນເຄຍີກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານດ ື້ວຍເຫດຜນົດ ື້ານວຊິາຊບີຫ ກືານຄ ື້າ. 
 

ສາທາລະນະຊນົໃນຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງນັ ື້ນ ປະກອບດື້ວຍ, ແຕູ່ ບ ູ່ ຈ າກດັເຖງິ, 
ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 

➢ ຜ ື້ບ ລໂິພກຕວົຈງິແລະຜ ື້ທີູ່ ມທີູ່ າແຮງຂອງປະເພດສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ; 

➢ ບຸກຄົນທີູ່ ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນຊູ່ ອງທາງການແຈກຢາຍຈ າຫນູ່ າຍປະເພດ
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ; 

➢ ວງົຈອນທຸລະກດິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັປະເພດສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ
ໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ 40 

 
ຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍໂດຍໜ ູ່ ງໃນພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິ

, ໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ຈະພຽງພ ທີູ່ ຈະພຈິາລະນາເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງຢ ູ່ ໃນປະເທດນັ ື້ນ. 
ຕວົຢູ່ າງ: ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັດໃີນຫມ ູ່ ສະມາຊກິຂອງຊຸມຊນົທຸລະກດິທີູ່ ດ າເນນີ
ທຸລະກດິຕດິຕ ູ່ ຫ ຄື ື້າຂາຍໃນປະເທດດື້ວຍປະເພດສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຍງັເປັນບນັຫານັ ື້ນ, 
ຄວາມຮ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວຄວນຖືວູ່ າພຽງພ . ຂ ື້ມ ນຂູ່ າວສານທີູ່ ໄດ ື້ຈາກສະມາຄມົຂອງຜ ື້ຜະລດິແລະ
ສະພາການຄື້າທ ື້ອງຖິູ່ ນຈະມຄີວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງຢູ່ າງຫລວງຫລາຍໃນການລະບຸແລະກ ານດົວງົ
ຈອນທຸລະກດິທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັປະເພດສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໄດ ື້ໝາຍ
ເຖງິ. 
 

ມາດຕະຖານສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈະຖວືູ່ າ 'ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ' ນັ ື້ນແມູ່ ນໄດ ື້ຖກືກ ານດົໄວ ື້ໃນ
ລະດບັຂອງ “ຄວາມຮ ື້ໂດຍສາທາລະນະຊນົໃນຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ”. ຄວາມຮ ື້ໂດຍ
ສາທາລະນະຊນົໃນທຸກໆຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນທົູ່ ວປະເທດແມູ່ ນບ ູ່ ຈ າເປັນແລະກ ູ່ ບ ູ່
ຄວນຈ າເປັນ. ສະນັ ື້ນ, ສາທາລະນະຊນົໃນ “ຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ” ບ ູ່ ເຄຍີທີູ່ ຈະໃຫ ື້ໝາຍ
ຄວາມວູ່ າສາທາລະນະທົູ່ ວໄປໃນທົູ່ ວປະເທດຈະຕ ື້ອງໄປຄຸ ື້ນເຄີຍກບັເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ. 
ຄວາມຮ ື້ທີູ່ ກວ ື້າງຂວາງດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນບ ູ່ ສາມາດເກດີຂ ື້ນໄດ ື້ໃນຫ າຍກ ລະນ,ີ ແລະມພີຽງແຕູ່

    
40 ເບິູ່ ງ ຄ າແນະນ າຮູ່ ວມຂອງອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ, ຂ ື້ 2(2) ທີູ່  
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346. 
 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346
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ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງບ ພ ເທົູ່ າໃດອນັເທົູ່ ານັ ື້ນທີູ່ ຈະສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ ື້ໄດ ື້ມາດຕະຖານ
ສ ງດັູ່ ງກູ່ າວ. 

 

3.4.2 ການພຈິາລະນານອກເໜອືຈາກສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກີານ 
 
ບ ູ່ ມສີອງ ສນັຍາລກັໃດທີູ່ ມີ ີຊືູ່ ສຽງ, ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ ຫ  ືເຈດຕະນາທີູ່ ດ ີຄກືນັ. 

ລະດັບທີູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍສະເພາະໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງຈະມຄີວາມແຕກຕູ່ າງກັນໄປຕາມແຕູ່ ລະ
ປະເທດແລະອາດຈະແຕກຕູ່ າງກນັໄປຕາມແຕູ່ ລະໄລຍະເວລາພາຍໃນປະເທດດຽວກນັ. ສິູ່ ງນີ ື້

ຈະຂ ື້ນຢ ູ່ ກບັວູ່ າ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ກ ູ່ ແມູ່ ນກູ່ ຽວກບັຄວາມພະຍາຍາມໃນການໂຄສະນາ
ແລະການສົູ່ ງເສມີການຂາຍຂອງຜ ື້ຖສືນັຍາລກັ. 
 

ເຈດຕະນາທີູ່ ດຂີອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງນັ ື້ນ ຄວນໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງໄວ ື້ ຈາກການ
ເຮດັໃຫ ື້ເສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າທີູ່ ບ ູ່ ເປັນທ າ (ການເຮດັໃຫ ື້ຄູ່ ອຍໆຈາງລງົ ຫ  ືເຮດັໃຫ ື້ຈດືຈາງລງົ) ແລະ 
ຈາກການນ າໃຊ ື້ໂດຍບ ູ່ ເສຍຄູ່ າທີູ່ ບ ູ່ ເປັນທ າ (ໃຫ ື້ໄປເບິູ່ ງລາຍລະອຽດໃນຂ ື້ 3.5, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້). 
ເມືູ່ ອມຂີ ື້ຂດັແຍູ່ ງໄດ ື້ເກດີຂື ື້ນລະຫວູ່ າງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ມາຂ ຈດົທະບຽນ ແລະ ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງກູ່ ອນໜື້ານີ ື້, ຄວາມເສຍຫາຍທີູ່ ອາດຈະເກດີຂື ື້ນກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ 
ຕ ື້ອງໄດ ື້ຖືກປະເມນີໂດຍນກັກວດສອບ. ການປົກປື້ອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງນັ ື້ນ ຄວນໃຫ ື້
ຖືກຕ ື້ອງແລະສອດຄູ່ ອງກບັເຈດຕະນາທີູ່ ດຂີອງມນັ, ເຊິູ່ ງອາດຈະບ ູ່ ຈ າກດັສະເພາະສນິຄ ື້າຫ ື
ການບ ລກິານທີູ່ ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້ຖືກນ າໃຊ ື້, ຫ ທືີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ໃນການຈດົທະບຽນ (ຖື້າ
ຫາກມກີານຈດົທະບຽນໄປແລື້ວ). ນກັກວດສອບກ ູ່ ຄວນພຈິາລະນະນອກເໜອືຈາກສນິຄ ື້າ 
ແລະ ການບ ລກີານທີູ່ ສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ຫ ໄືດ ື້ຈດົທະບຽນໄປແລື້ວໂດຍກງົ. 
 

ຕວົຢູ່ າງຂອງວທິກີານນີ ື້ ສາມາດພບົເຫນັໄດ ື້ໃນກ ລະນທີີູ່ ເກດີຂື ື້ນລະຫວູ່ າງ Y-Teq 
Auto Parts ແລະ X1R Global Holding et al, ທີູ່ ໄດ ື້ຕດັສນິໃນປະເທດມາເລເຊຍ.41 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນໄດ ື້ຮັບການຈດົທະບຽນໂດຍ Y-Teq Auto Parts 
ສ າລບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານສະເພາະທີູ່ ລະບຸໄວ ື້, ໂດຍລວມທງັອາໄຫ ູ່ ລດົຈກັ (NCL 7), 

    
41 ຄ າຕດັສນິຂອງສານອຸທອນຂອງປະເທດມາເລເຊຍ (ເຂດອ ານາດສານອຸທອນ) ຄ າອຸທອນແພູ່ ງສະບບັເລກທ ີ W—
02(IPCV)(A)-511 -03/201 6, ລະຫວູ່ າງ Y-Teq Auto Parts ແລະ X1R Global Holding et al., ລງົວນັທ ີ11 ເດອືນ
ມງັກອນ 2017. ການກ ານດົຫມາຍເລິູ່ ມຕົ ື້ນຄະດສີະບບັເລກທ ີ24IP-40-09/2015. [ຂ ື້ມ ນທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັ
ສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດມາເລເຊຍ] 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ເຄືູ່ ອງອຸປະກອນເຄືູ່ ອງສຽງ; ໝ ື້ໄຟແລະເຄືູ່ ອງອຸປະກອນທາງວິທະຍາສາດ (NCL 9); 
ພາຫະນະແລະຊິື້ນສູ່ ວນອະໄຫລູ່ ສ າລັບພາຫະນະ (NCL 12); ແລະການໂຄສະນາ, ການ
ບ ລຫິານທຸລະກດິແລະການບ ລກິານການດ າເນນີວຽກງານຂອງຫ ື້ອງການ (NCL 35), ແລະ
ໄດ ື້ຮບັການຍອມຮບັສ າລບັເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງຫົູ່ ມ, ເກບີແລະ ຫມວກ (NCL 25): 

  
 
 
 
 
 
 
ການຈດົທະບຽນແລະການຍອມຮບັເຫ ົູ່ ານັ ື້ນໄດ ື້ຮບັການອະນຸຍາດ ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າຈະມີ

ການຈດົທະບຽນໄວ ື້ແລ ື້ວລູ່ ວງໜື້າໂດຍ X1R Global Holding ສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່

ສຽງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 
 
 
 
 
 
 

 
ໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນສ າລບັນ ື້າມນັອຸດສາຫະກ າ, ນ ື້າມນັຫລ ູ່ ລື ື້ນ, ໃສ ື້ເຄືູ່ ອງກອງ

ອາກາດສ າລບັລດົຈກັ, ນ ື້າມນັສ າລບັສາຍພານ, ນ ື້າມນັອຸດສາຫະກ າ, ນ ື້າມນັເຊື ື້ອໄຟ, ນ ື້າມນັ
ຫລ ູ່ ລື ື້ນ, ເຄືູ່ ອງສ າລບັແປງຈກັ, ນ ື້າມນັເຄືູ່ ອງຈກັ, ນ ື້າມນັເຄືູ່ ອງ ສ າລບັການຮກັສາເຄືູ່ ອງຈກັ, 
ນ ື້າມນັຫລ ູ່ ລື ື້ນສ າລບັເຄືູ່ ອງຈກັ, ນ ື້າມນັສ າລບັການຮກັສາເຄືູ່ ອງຈກັ, ນ ື້າມນັສ າລບັການຮກັສາ
ລະບບົການສົູ່ ງອດັຕະໂນມດັ, ຄ ູ່ ມກືານຮກັສາລະບບົການສົູ່ ງ, ການບ າບດັລະບບົນ ື້າມນັ (ທງັ
ໝດົນີ ື້ແມູ່ ນຢ ູ່ ໃນຫມວດ 4 ຂອງ NCL). 
 

ບ ລິສັດ X1R Global Holding ໄດ ື້ມີການຮຽກຮື້ອງເພືູ່ ອຂ ໃຫ ື້ຍົກເລີກການຈດົ
ທະບຽນທີູ່ ໄດ ື້ຮບັໂດຍ Y-Teq Auto Parts. ສານອຸທອນໄດ ື້ພບົເຫນັວູ່ າ ການຂ ື້ນທະບຽນ
ຕ ູ່ ມາໃນພາຍຫລງັນັ ື້ນ ມນັບ ູ່ ສອດຄູ່ ອງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງກູ່ ອນໜື້ານີ ື້, ບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນການ



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ກ ານດົສນິຄ ື້າທີູ່ ມລີກັສະນະທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ. ຂ ື້ກ ານດົໃນການປົກປື້ອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ
ນັ ື້ນ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈ າກດັຕ ູ່ ສນິຄ ື້າທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ ຖ ື້າຫາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າຫ ື
ການບ ລິການທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັນັ ື້ນ ຈະສະແດງໃຫ ື້ເຫນັເຖິງການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ລະຫວູ່ າງສນິຄ ື້າຫ ື
ບ ລກິານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນແລະຜ ື້ທີູ່ ເປັນເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ື້ທີູ່

ເປັນເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ ອາດຈະມໂີອກາດທີູ່ ຖືກເຮດັໃຫ ື້ເກດີມຄີວາມເສຍຫາຍ
ຍ ື້ອນການນ າໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວ. 

 
3.5     ຄວາມເສຍຫາຍຕ ູ່ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 
 
3.5.1 ປະເພດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕ ູ່ ເຈ ົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 

 
ການຄດັຄ ື້ານທີູ່ ອງີໃສູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງຫ ເືປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດນີັ ື້ນ ຢູ່ າງ

ໜື້ອຍກ ູ່ ຄວນສົູ່ ງຫ ກັຖານເບື ື້ອງຕົ ື້ນເພືູ່ ອໃຫ ື້ຮ ື້ວູ່ າ ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມກີານຖກົຖຽງນັ ື້ນ 
ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມເສຍຫາຍຫ ຄືວາມລ າອຽງຕ ູ່ ຜ ື້ທີູ່ ຖືເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ 
ໜື້ານີ ື້. 
 

ຄວາມເສຍຫາຍຫ ຄືວາມລ າອຽງທີູ່ ມຕີ ູ່ ຜ ື້ທີູ່ ຖເືຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ອາດ
ຈະເປັນຜນົມາຈາກ ໜ ູ່ ງ ຫ ຫື າຍຜນົກະທບົທີູ່ ບ ູ່ ຕ ື້ອງການ ດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ື້ ທີູ່ ມແີນວໂນ ື້ມທີູ່ ຈະໄດ ື້ມາ
ຈາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດ: 
 

❖ ຄວາມເສຍັຫາຍຕ ູ່ ລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ຫ ກືານເຮດັໃຫ ື້ມນັ
ເສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າໂດຍການເຮດັໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍຄູ່ ອຍໆໝດົລກັສະນະສະເພາະ,  

❖ ຄວາມເສຍັຫາຍໃຫ ື້ກບັຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ຫ ກືານເຮດັໃຫ ື້ມນັເສືູ່ ອມ
ຄຸນຄູ່ າໂດຍການເຮດັໃຫ ື້ຄວາມເຂັ ື້ມແຂງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍຈດືຈາງລງົ, 

❖ ປະໂຫຍດຢູ່ າງບ ູ່ ຍຸດຕິທ າຈາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມີຊືູ່ ສຽງໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບ
ອະນຸຍາດ, ຫ ເືຊິູ່ ງເອີ ື້ນອກີຢູ່ າງໜ ູ່ ງວູ່ າເປັນການກະທ າທີູ່ ໄດ ື້ປຽບແບບບ ູ່ ໄດ ື້ອອກແຮງ
ຫ  ືເປັນແບບກາຝາກທາງການຄ ື້າ.42 
 
ໃນກ ລະນໃີດໜ ູ່ ງຂອງການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດນັ ື້ນ, 

    
42 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີົບ ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 5, ຂ ື້ 3.4.2 ແລະ 3.4.3. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ກ ູ່ ຈະເກດີມຜີນົກະທບົທີູ່ ບ ູ່ ຕ ື້ອງການອນັໃດອນັໜ ູ່ ງຫ ມືຫີລາຍກວູ່ ານັ ື້ນ ເຊິູ່ ງອາດຈະເກດີຂື ື້ນ
ພ ື້ອມກນັໄດ ື້. 

 
ຕວົຢູ່ າງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັເຖງິກ ລະນທີີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາຂ ື້າງເທງິນັ ື້ນ ອາດຈະເຮດັ

ໃຫ ື້ເກດີຄວາມເສຍຫາຍຕ ູ່ ກບັຜ ື້ຖສືນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ: 
 
“STARBUCKS COFFEE”   ທ ຽບກັບ  “STAR BACK CAFÉ” 
 

 
[ຮ ບພາບທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງ 

ປະເທດບຣ ໄນດາຣຸສສະລາມ] 

 

3.5.2 ຄວາມເສຍຫາຍຕ ູ່ ລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 
 
ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດນັ ື້ນ ມແີນວໂນ ື້ມທີູ່ ຈະສົູ່ ງຜນົ

ກະທບົທາງລບົຕ ູ່ ລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. ຜົນກະທບົທີູ່ ບ ູ່ ເພິູ່ ງປາດຖະຫນາ
ດັູ່ ງກູ່ າວ ຍງັອາດຈະສາມາດອະທບິາຍໄດ ື້ວູ່ າ ເປັນການເຮດັໃຫ ື້ເສືູ່ ອມຄ ນຄູ່ າຂອງຄວາມໂດດ
ເດັູ່ ນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ດ ື້ວຍການເຮດັໃຫ ື້ເອກະລກັສະເພາະຂອງສນັຍາລກັນັ ື້ນຄູ່ ອຍໆຈາງລງົ.
ເອກະລກັແລະ ຄວາມເຂັ ື້ມແຂງທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງນັ ື້ນຫລຸດ
ຫນ ື້ອຍຖອຍລງົໄປ, “ຈາງລງົໄປ” ເຊິູ່ ງເປັນຜນົມາຈາກການໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງທີູ່ ບ ູ່ ມີ
ການຄວບຄຸມ. 
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ການເຮດັໃຫ ື້ລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງນັ ື້ນເສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າລງົ ແມູ່ ນ

ເປັນຜົນກະທບົທີູ່ ມຕີ ູ່ ຄວາມເຂັ ື້ມແຂງອນັມລີັກສະນະສະເພາະແລະຄວາມເປັນເອກະລັກ
ສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ໄດ ື້ຢຸດສະງກັຄວາມອາດສາມາດໃນການກະຕຸ ື້ນຄວາມ
ຄດິຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ຈະໃຫ ື້ເກດີມກີານເຊືູ່ ອມໂຍງແບບທນັທແີລະແນູ່ ນອນເຂົ ື້າກບັສນິຄ ື້າຫ ື
ການບ ລກິານທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ.  

 
ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າຄວາມເປັນເອກະລກັແບບໜ ູ່ ງດຽວຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໄດ ື້ຖກື

ເຮດັໃຫ ື້ຄູ່ ອຍໆຈາງລງົ ຈາກການມາຮອດແລະມຢີ ູ່ ໃນຕະຫ າດຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນທີູ່ ຄຫື ຄື ື້າຍຄື
ກນັສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານດຽວກນັທີູ່ ຄຫື ຄື ື້າຍຄກືນັ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມມີາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ຈ  ູ່ ງບ ູ່
ໄດ ື້ຢ ູ່ ໃນໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ, ແລະການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍກບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ
ຂອງຜ ື້ຖກື ູ່ ຈະເລີູ່ ມຈາງຫາຍໄປ. 

 
ຜນົກະທບົນີ ື້ສ ື້າງຄວາມເສຍັຫາຍໃຫ ື້ແກູ່ ຜ ື້ຖເືຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງເພາະມນັໄດ ື້ຫ ຸດ

ຄຸນຄູ່ າຂອງລກັສະນະສະເພາະແລະມ ນຄູ່ າການຄ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ຢູ່ າງຮຸນແຮງ. ຄວາມ
ໂດດເດັູ່ ນທີູ່ ອະນຸຍາດໃຫ ື້ເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ໄດ ື້ເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັຜ ື້ບ ລໂິພກເຂົ ື້າກບັສນິຄ ື້າແລະ
ການບ ລກິານທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນໄດ ື້ຫ ຸດລງົ.  

 
ຄຸນຄູ່ າຂອງຄວາມໂດດເດັູ່ ນຂອງສນັຍາລກັທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໄດ ື້ຖກືສ ື້າງຂ ື້ນໂດຍການລງົທນື

ຢູ່ າງໜັກສ າລັບຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ ື້າແລະການບ ລິການແລະໃນການສົູ່ ງເສີມແລະການ
ໂຄສະນາທີູ່ ຍນືຍງົໄປຕາມການເວລາ. ຖື້າສະຖານະພາບຂອງລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍໄດື້ຫລຸດລງົໄປ, ການລງົທນືນັ ື້ນ ກ ູ່ ຈະສ ນເສຍໄປໃນລະດບັທີູ່ ຫ ວງຫ າຍເຊັູ່ ນກນັ. 
 

ເມືູ່ ອຜ ື້ຄດັຄ ື້ານຍກົບນັຫາທີູ່ ສ ື້າງຄວາມເສຍັຫາຍຫ ເືສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າໃຫ ື້ກບັລກັສະນະ
ສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ ດ ື້ວຍການເຮດັໃຫ ື້ມນັຄູ່ ອຍໆຈາງລງົ, ລາວກ ູ່ ຕ ື້ອງພສິ ດ
ການກູ່ າວຫາດັູ່ ງກູ່ າວ. ໂດຍຕາມຫ ັກການແລື້ວ ມນັຈະເຮດັໄດ ື້ໂດຍການສົູ່ ງຫ ກັຖານເພືູ່ ອ
ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄດ ື້ປູ່ ຽນແປງພ ດຕກິ າແລະຮ ບແບບການບ ລໂິພກທີູ່

ໄດ ື້ຍ ື້າຍຫນໄີປຫ ໄືປຫາສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ຖກືລະບຸໂດຍເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງນັ ື້ນ ໜື້ອຍ
ລງົ, ນັ ື້ນກ ູ່ ຍ ື້ອນວູ່ າ ຄວາມເຂັ ື້ມແຂງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຫ ຸດລງົ. 
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ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຜ ື້ຄັດຄ ື້ານບ ູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງພສິ ດຄວາມເສຍັຫາຍຫ ກືານເສືູ່ ອມ
ຄຸນຄູ່ າທີູ່ ເກດີຂ ື້ນກບັຄວາມໂດດເດັູ່ ນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. ມນັກ ູ່ ເປັນການພຽງພ ຢ ູ່ ແລ ື້ວ ຖື້າຫາ
ວູ່ າມນັມຫີ ກັຖານທີູ່ ໄດ ື້ສະແດງເຖງິຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ວູ່ າ ການເສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າດັູ່ ງກູ່ າວຈະເກດີຂື ື້ນ 
ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຖົງຖຽງກນັນັ ື້ນ ໄດ ື້ຖືກນ າມາໃຊ ື້. ນກັກວດສອບຕ ື້ອງໄດ ື້ຮັບການ
ຍອມຮັບວູ່ າ ມນັມຄີວາມສູ່ ຽງທີູ່ ຮ ື້າຍແຮງທີູ່ ຄວາມເສຍຫາຍດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະເກີດຂື ື້ນໄດ ື້. 
ຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ຂອງຄວາມເສືູ່ ອມໂຊມອາດຈະອງີໃສູ່ ຫ ກັການຂອງເຫດແລະຜນົທີູ່ ສມົເຫດ
ສມົຜນົເຊິູ່ ງເປັນການວເິຄາະຜນົກະທບົທີູ່ ອາດຈະເກດີຂື ື້ນກບັລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍ. ສະນັ ື້ນ, ສິູ່ ງທີູ່ ຄວນຄ ານ ງເຖງິ ແມູ່ ນການປະຕບິດັແລະການດ າເນນີງານທີູ່ ໄດ ື້ກະທ າກນັ
ຕາມປົກກະຕຂິອງຕະຫລາດສ າລບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ແລະລວມທງັຜ ື້
ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງອກີດ ື້ວຍ. 
 

ສິູ່ ງທີູ່ ເອີ ື້ນວູ່ າ ຜນົກະທບົແບບຕູ່ ອງໂສ ື້ ກ ູ່ ອາດຈະຖືກພຈິາລະນາເປັນເຫດຜົນຂອງ
ການຄດັຄ ື້ານ. ອນັຕະລາຍຂອງການປູ່ ອຍໃຫ ື້ການເສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າຄັ ື້ງທ າອດິທີູ່ ມຕີ ູ່ ເອກະລັກ
ສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງແມູ່ ນຈະເຮດັໃຫ ື້ກ ລະນອີືູ່ ນໆທີູ່ ຕາມມາ ມຈີ ານວນເພີູ່ ມ
ຂ ື້ນ. ຜນົກະທບົທີູ່ ແຮງທີູ່ ສຸດ ກ ູ່ ອາດຈະແມູ່ ນວູ່ າ ລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່

ສຽງຈະຫາຍໄປ ພາຍໃຕ ື້ ‘ຕູ່ ອງໂສ ື້’ ຂອງການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດແລະບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັການ
ຄວບຄຸມໂດຍບນັດາພ ູ່ ຄ ື້າຄນົອືູ່ ນທີູ່ ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ. ເພາະສະນັ ື້ນ, ການ
ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຊືູ່ ສຽງຄັ ື້ງທ າອດິນັ ື້ນ ສາມາດນ າໄປສ ູ່ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຮ ື້າຍແຮງສ ງ ທີູ່ ການເສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າຈະເກດີຂ ື້ນໄດ ື້ ໃນຄວາມເປັນຈງິ. 
 

ຄວາມເສຍຫາຍຫ ກືານເສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າຂອງລກັສະນະສະເພາະຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່

ສຽງແມູ່ ນມໂີອກາດເກດີຂ ື້ນຫ າຍກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະສ ງ, ໂດຍສະເພາະ 
ລກັສະນະສະເພາະດັູ່ ງກູ່ າວເກດີຈາກການການນ າໃຊ ື້. ລກັສະນະສະເພາະແລະຄວາມເປັນ
ເອກະລກັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ນບັມື ື້ນບັເຂັ ື້ມແຂງຂື ື້ນເທົູ່ າໃດ, ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງ ໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັ
ອະນຸຍາດຫ ືເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄ ື້າຍຄືກັນນັ ື້ນຈະສ ື້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ ື້ກັບລັກສະນະສະເພາະ
ດັູ່ ງກູ່ າວ.  

 
ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງນັ ື້ນບ ູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະໂດຍ

ເນື ື້ອແທ ື້, ຫ ປືະກອບດື້ວຍໄປດື້ວຍອງົປະກອບທີູ່ ທ າມະດາຫ ທືີູ່ ມລີກັສະນະອະທບິາຍ, ພ ູ່ ຄ ື້າ
ຄນົອືູ່ ນກ ູ່ ອາດພບົວູ່ າ ຕນົເອງກ ູ່ ຕ ື້ອງການນ າໃຊ ື້ສ ານວນເຫ ົູ່ ານັ ື້ນເພືູ່ ອ ດ າເນນີທຸລະກດິຕາມ
ປົກກະຕ.ິ ໃນກ ລະນດີັູ່ ງກູ່ າວ, ຂ ື້ຂດັແຍູ່ ງຂອງການເຮດັໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍເສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າ ກ ູ່ ອາດຈະ
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ເປັນການຍາກທີູ່ ຈະພສິ ດໄດ ື້. 
 

3.5.3 ຄວາມເສຍັຫາຍຕ ູ່ ຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 
 
ຄວາມເສຍັຫາຍທີູ່ ມຕີ ູ່ ຊືູ່ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງນັ ື້ນ ໝາຍຄວາມວູ່ າພາບພດົ

ທີູ່ ດແີລະການເຊືູ່ ອມໂຍງໃນທາງບວກທີູ່ ເກດີຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນໄດ ື້ຈດືຈາງລງົໄປ, ເປືື້ອນເປິ 
ຫ ເືສືູ່ ອມໂຊມຈາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດ.  

 
ການນ າໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວ ຈະເຮດັໃຫ ື້ພາບພດົທີູ່ ດແີລະການເຊືູ່ ອມໂຍງໃນແງູ່ບວກຂອງ

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຢີ ູ່ ແລ ື້ວນັ ື້ນ ຖກືປູ່ ຽນແທນໂດຍການເຊືູ່ ອມໂຍງໃນແງູ່ລບົຫ ກືານເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ດີ
ຕ ູ່ ຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໃນໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກ. 
 

ການເສືູ່ ອມຄຸນຄູ່ າທີູ່ ເກດີມາຈາກ ເຄືູ່ ອງໝາຍຈດືຈາງລງົໄປ ນີ ື້ຈະເກດີຂື ື້ນໄດ ື້ ໂດຍ
ສະເພາະແລ ື້ວ ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ໂຕ ື້ຖຽງກນັ ໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານ
ບ ລກິານທີູ່ ບ ູ່ ສອດຄູ່ ອງກບັພາບລກັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໃນສາຍຕາຂອງສາທາລະນະຊນົ 
ຫ  ືນ າໄປໃຊ ື້ໃນສະພາບການທີູ່ ເຮດັໃຫ ື້ເສືູ່ ອມເສຍັ ເປັນທີູ່ ໜ ື້າລັງກຽດ, ເປັນການດ ຖ ກຫ  ື 
ບ ູ່ ເໝາະ ສມົສ າລບັພາບລກັນັ ື້ນ. ມນັກ ູ່ ບ ູ່ ມຄີວາມຈ າເປັນທີູ່ ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານນັ ື້ນ ຈະຕ ື້ອງ
ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ເຂົ ື້າໃນກດິຈະກ າທີູ່ ມຄຸີນຄູ່ າທາງສນິລະທ າທີູ່ ພຽງຢູ່ າງດຽວ. ແຕູ່ ມນັກ ູ່ ພຽງພ  ຖ ື້າ
ລັກສະນະແລະຈຸດປະສົງຂອງການນ າໃຊ ື້ສິນຄ ື້າຫ ືການບ ລິການມີຄວາມຂັດແຍູ່ ງຫ ື 
ກງົກນັຂ ື້າມກບັຂ ື້ຄວາມທີູ່ ສືູ່ ອອກມາໂດຍເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. 
 

ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຖື້າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງຖກືນ າໃຊ ື້ສ າລບັນ ື້າຫອມ ແລະເຄືູ່ ອງສ າອາງທີູ່

ສົູ່ ງຂ ື້ຄວາມທີູ່ ສືູ່ ໃຫ ື້ຮ ື້ສ ກມຄີວາມຫລງົໄຫລແລະມຄີວາມພິເສດສະເພາະຕວົ, ການນ າໃຊ ື້
ເຄືູ່ ອງໝາຍແບບດຽວກນັຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັສ າລບັຜະລດິຕະພນັທີູ່ ໃຊ ື້ຂ ື້າເຊື ື້ອໃນຄວົ
ເຮອືນ ກ ູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່  ນ າໃຊ ື້ສນິຄ ື້າ ຫ  ືການບ ລກິານຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ ມີ
ແນວຄດິຕ ູ່ ພາບລກັທີູ່ ຕູ່ າງອອກໄປ ຈາກພາບລກັທີູ່ ໄດ ື້ສ ື້າງຂ ື້ນໂດຍເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ ສ າລບັສນິຄ ື້າ ແລະ ການບ ລກິານນັ ື້ນ. 

 
ຖື້າຫາກການຄດັຄ ື້ານນັ ື້ນໄດ ື້ອງີໃສູ່ ຄວາມຊຸດໂຊມທີູ່ ເກດີມາຈາກການເສືູ່ ອມເສຍັນີ ື້, 

ຝູ່ າຍກງົກນັຂ ື້າມຄວນສົູ່ ງຂ ື້ຄວາມໂຕ ື້ຖຽງແລະຫ ກັຖານທີູ່ ຈະຊກັຊວນໃຫ ື້ນກັກວດສອບເຊືູ່ ອ
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ວູ່ າ ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຍີງັເປັນທີູ່ ຖົກຖຽງກນັນັ ື້ນ ອາດຈະເປັນການຊກັຊວນຈດິໃຈ
ຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຄຸນຄູ່ າຫ ພືາບພດົຕູ່ າງໆ ເຊິູ່ ງອາດຈະເປັນການທ າລາຍຫ ຂືດັແຍ ື້ງ
ກບັພາບລກັທີູ່ ໄດ ື້ຖູ່ າຍທອດອອກມາໃຫ ື້ເຫນັໂດຍເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. 

 
ຝູ່ າຍຄດັຄ ື້ານຕ ື້ອງໃຫ ື້ການໂຕ ື້ແຍ ື້ງແລະສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານຂອງ

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຍີງັເປັນທີູ່ ໂຕ ື້ຖຽງກນັນັ ື້ນມຄຸີນລກັສະນະທີູ່ ເປັນໃນທາງລບົ ໃນການພວົພນັກບັ
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. 

 
ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ນ າໄປໃຊ ື້ກບັການບ ລກິານໃນດື້ານການສ ກສາ

ຊັ ື້ນສ ງແລະກດິຈະກ າການສ ກສາຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ກ ູ່ ຈະຖກືເສືູ່ ອມໂຊມຫ ເືສຍັຫາຍ ຖື້າຫາກ
ວູ່ າບຸກຄນົທສີາມໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້ ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ ດັູ່ ງກູ່ າວສ າລບັການບ ລກິານບນັເທງີ 
ຜັບບາ ແລະສະຖານບນັເທງິຕູ່ າງໆ. ການການເຊືູ່ ອມໂຍງດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ຄາດວູ່ າຈະເປັນການ
ທ າລາຍຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. 
 

ຄວນສງັເກດວູ່ າ ຄວາມເສຍຫາຍທີູ່ ມຕີ ູ່ ຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ ອາດຈະລົື້ນອອກມາ
ຈນົເຮດັໃຫ ື້ກະທບົກະເທອືນຕ ູ່ ຊືູ່ ສຽງຂອງເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ. ເພາະສະນັ ື້ນ, ມນັກ ູ່ ຂື ື້ນກບັ
ລກັສະນະຂອງການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ ໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດ, ຄວາມເສຍັຫາຍ
ດັູ່ ງກູ່ າວ ອາດຈະບ ູ່ ສາມາດກກັກນັໄວ ື້ໄດ ື້ຢູ່ າງງູ່ າຍດາຍແລະມນັກ ູ່ ສາມາດສົູ່ ງຜນົກະທບົຕ ູ່ ພາບ
ພດົແລະຊືູ່ ສຽງໂດຍລວມຂອງກດິຈະການທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນທີູ່ ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມ. 

 

3.5.4 ການໃຊ ື້ ປະໂຫຍດທີູ່ບ ູ່ ເປັນທ າ ຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ 
 

ການນ າໃຊ ື້ປະໂຫຍດທີູ່ບ ູ່ ຍຸດຕທິ າກບັຄວາມໂດດເດັູ່ ນຫ ຊືືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່

ສຽງແມູ່ ນກ ລະນສີະເພາະໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ມກີານລະເມດິສດິທຕິ ູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. ກ ລະນນີີ ື້

ແມູ່ ນເວົ ື້າກວມໄປເຖງິບນັດາກ ລະນທີີູ່ ບຸກຄນົທສີາມທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັກບັມນັ, ເພືູ່ ອຜົນປະໂຫຍດທາງການຄື້າໃຫ ື້ແກູ່ ຝູ່ າຍ
ບຸກຄນົນັ ື້ນແລະລວມທງັສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານຂອງມນັ, ແລະນບັທງັການກະທ າທີູ່ ໄດ ື້ປຽບແບບບ ູ່
ໄດ ື້ອອກແຮງຫ ລືງົທ ນໃດໆ ໂດຍນ າໃຊ ື້ລກັສະນະສະເພາະແລະຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່

ສຽງ. 
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ການປະຕບິດັທີູ່ ບ ູ່ ເປັນທ ານີ ື້ ແມູ່ ນອາໄສການຫລອກລວງຜນົປະໂຫຍດຈາກພາບພດົ, 
ຄວາມດ ງດ ດສນົໃຈແລະຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນຂອງຄນົອືູ່ ນ. ໂດຍການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງນັ ື້ນ, ຜ ື້ທີູ່ ຫາຜນົປະໂຫຍດໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ອອກແຮງໃດໆເລຍີນັ ື້ນ ໄດ ື້ ໂອນຍ ື້າຍ ຫ ື
ຄອບຄອງສູ່ ວນໃດໜ ູ່ ງຂອງພາບພດົແລະຊືູ່ ສຽງທີູ່ ດຂີອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມມີາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ໄປໃຫ ື້
ສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານຂອງຕນົເອງ. ມກີານນ າໃຊ ື້ທີູ່ ບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງຫ  ື‘ການດ ງດ ດ’ ເອາົລກັສະນະ
ສະເພາະແລະຊືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້. 
 

ການນ າໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວໂດຍບຸກຄນົທສີາມແມູ່ ນບ ູ່ ມຄີວາມຍຸດຕທິ າ ເພາະມນັຈະບ ູ່ ໄດ ື້ມີ
ການລງົທນືຫ ໃືຊ ື້ຄວາມພະຍາຍາມສ ງໃນການສື້າງຫ ຮືກັສາຄວາມເຂັ ື້ມແຂງແລະຊືູ່ ສຽງຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງນັ ື້ນໄວ ື້, ແລະຍ ື້ອນວູ່ າມນັບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດຈາກເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ
ນັ ື້ນ. ພ ດຕກິ າດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນມລີກັສະນະເປັນກາຝາກທີູ່ ເກາະກນິໃນທາງການຄື້າແລະພາຍໃຕ ື້ຂ ື້ 
ກ ານດົຂອງກດົໝາຍທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະເປັນການ
ກະທ າທີູ່ ສາມາດດ າເນນີການໄດ ື້ ພາຍໃຕ ື້ກດົໝາຍການແຂູ່ ງຂນັທີູ່ ບ ູ່ ຍຸດຕທິ າ.43 
 

ໃນເມືູ່ ອຜ ື້ຄດັຄ ື້ານໂຕ ື້ຖຽງວູ່ າ ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຖົກຖຽງກນັນັ ື້ນຈະນ າໄປສ ູ່
ຜນົປະໂຫຍດທີູ່ ບ ູ່ ເປັນທ າທີູ່ ມຕີ ູ່ ຄວາມໂດດເດັູ່ ນຫ ຊືືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ລາວຄວນ
ສະແດງຫ ກັຖານທີູ່ ອາດຈະເຮດັໃຫ ື້ນກັກວດສອບສາມາດສະຫລຸບໄດ ື້. 
 

ຫ ກັຖານນັ ື້ນຄວນສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ການເຊືູ່ ອມໂຍງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ຖກົຖຽງ 
ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງແລ ື້ວ ຈະເປັນການໂອນລກັສະນະສະເພາະແລະຊືູ່ ສຽງ ໄປຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍໜ ູ່

ງເພືູ່ ອໄປຫາອກີເຄືູ່ ອງໝາຍອືູ່ ນ. ໃນການພສິ ດຜນົກະທບົນີ ື້ ກ ູ່ ຄວນທີູ່ ຈະມຸ ື້ງເນັ ື້ນໄປທີູ່ ຄວາມໂດດເດັູ່ ນ
ທີູ່ ມມີາຕາມທ າມະຊາດຫ  ືການທີູ່ ໄດ ື້ມາຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ອາດຈະດື້ວຍວທິກີານທີູ່ ບ ູ່ ດ ີອນັເປັນການ
ກະທ າທີູ່ ບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງ ທີູ່ ຈະມຕີ ູ່ ຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນັຍາລກັ, ແລະການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ຫ ກືານເຊືູ່ ອມໂຍງ
ກນັລະຫວູ່ າງສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານຂອງສອງເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
 

ຖື້າເບິູ່ ງໃນແງູ່ນີ ື້, ຖື້າຫາກມຄີວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະເກດີ ການຂ ື້າມຜູ່ ານ ລະຫວູ່ າງ 
ຕະຫລາດໃກ ື້ຄຽງ ຫ  ືພ ດຕກິ າຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກຫ ທືູ່ າອູ່ ຽງທີູ່ ເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ກບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານ
ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ສິູ່ ງນີ ື້ຕ ື້ອງໄດ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເປັນຫ ກັຖານເພືູ່ ອໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າການໂອນພາບລກັທີູ່ ບ ູ່ ເປັນ

    
43 ເບິູ່ ງການຕດັສນິໃຈຂອງສານສ ງສຸດຟີລບິປິນໃນວນັທ ີ18 ສງິຫາ 2004, ໃນກ ລະນຂີອງບ ລສິດັ McDONALD'S 
CORPORATION et al. ທີູ່ ເປັນຄ ູ່ ກ ລະນກີບັ L.C. BIG MAK BURGER, INC. et al. (“ຄະດ ີBig Mac”), 
G.R. ເລກທ ີ143993, ໄດ ື້ທີູ່  http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2004/aug2004/143993.htm. 

http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2004/aug2004/143993.htm
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ທ າ ຊ ູ່ ງຈະເກດີຂ ື້ນໄດ ື້ງູ່າຍຂື ື້ນໃນກ ລະນເີຫ ົູ່ ານີ ື້. ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໃນການອອກ
ໃບອະນຸຍາດແລະການຈດັການຂາຍສນິຄ ື້າອາດຈະເປັນສິູ່ ງສາມາດສະແດງເປັນຫ ກັຖານໄດ ື້. 

 
ບ ູ່ ຄກືບັກ ລະນທີີູ່ ສ ື້າງຄວາມເສຍັຫາຍຕ ູ່ ຄຸນລກັສະນະທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນຫ ຊືືູ່ ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງ

ໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ການກະທ າທີູ່ ໄດ ື້ປຽບແບບບ ູ່ ໄດ ື້ອອກແຮງຫ ລືງົທ ນໃດໆຕ ູ່ ລກັສະນະຫ ຊືືູ່

ສຽງທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນນັ ື້ນ, ຈະບ ູ່ ເກດີຜນົເສຍຫາຍທາງເສດຖະກດິໂດຍກງົຕ ູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍຫ ເືຈ ົ ື້າຂອງ
ສດິ. ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ມນັຈະສື້າງຜົນປະໂຫຍດທາງດ ື້ານເສດຖະກດິໃຫ ື້ກບັບຸກຄນົທີ
ສາມ; ຜນົປະໂຫຍດດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນບ ູ່ ຍຸດຕທິ າ ເພາະວູ່ າມນັບ ູ່ ໄດ ື້ມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຫ ື
ການລງົທນືທີູ່ ສ າຄນັໃດໆຂອງບຸກຄນົທສີາມນັ ື້ນ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຜນົປະໂຫຍດທີູ່ ເປັນ
ແບບ “ກາຝາກ” ດັູ່ ງກູ່ າວ ກ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ໃຫ ື້ເກດີຄວາມລ າອຽງທາງດ ື້ານເສດຖະກດິໂດຍກງົແລະເປັນ
ອນັຕະລາຍຕ ູ່ ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງຫ ຕື ູ່ ເຈ ົ ື້າຂອງສດິ (ເວັ ື້ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າຄວາມໂດດເດັູ່ ນຫ ຊືືູ່

ສຽງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນຈະໃຊ ື້ການບ ູ່ ໄດ ື້). 
 

ສະນັ ື້ນ, ເຫດຜນົທີູ່ ຢ ູ່ ເບື ື້ອງຫ ງັການປະຕເິສດຕ ູ່ ການຈດົທະບຽນໃນເຫດຜນົຂອງການ
ກະທ າທີູ່ ໄດ ື້ປຽບແບບບ ູ່ ໄດ ື້ອອກແຮງຫ ລືງົທ ນໃດໆທີູ່ ກູ່ ຽວກບັລກັສະນະທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນຫ ຊືືູ່ ສຽງ
ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງສູ່ ວນໃຫຍູ່ ນັ ື້ນ ແມູ່ ນອງີໃສູ່ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະແນູ່ ໃສູ່ ການປົກ
ປັກຮກັສາລະດບັການແຂູ່ ງຂນັ ລະຫວູ່ າງບນັດາຄ ູ່ ແຂູ່ ງ, ແລະການປື້ອງກນັການກະ ທ າທີູ່ ອາດ
ຈະເກດີຂື ື້ນຫ  ື ສະໜບັສະໜ ນການປະຕບິດັທາງການຄື້າທີູ່ ບ ູ່ ເປັນທ າ ຫ ກືານແຂູ່ ງຂນັທີູ່ ບ ູ່ ເປັນ
ທ າ. 
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4. ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ 
 

ການຄດັຄ ື້ານແລະການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນອາດຈະອງີສດິທກິູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ໃນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ. ສິູ່ ງນີ ື້ຈະຂື ື້ນຢ ູ່ ກບັຂອບເຂດຂອງການນ າໃຊ ື້ກດົໝາຍໃນທາງ
ການຄື້າ ພາຍໃຕ ື້ກດົໝາຍທີູ່ ບງັຄບັໃຫ ື້ ການນ າໃຊ ື້ຂອງເຄືູ່ອງໝາຍການຄ ື້າ ໄດ ື້ໃຫ ື້ຜ ື້ຊມົໃຊ ື້ມີ
ສິດສະເພາະແຕູ່ ພຽງຜ ື້ດຽວໃນເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າຫ ືການບ ລກິານໂດຍ
ສະເພາະ ຫ ຢືູ່ າງໜື້ອຍ ກ ູ່ ມສີດິທີູ່ ຈະຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດ ຂອງເຄືູ່ ອງ
ໝາຍ ທີູ່ ໃຊ ື້ມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້. 
 

ເຊິູ່ ງກ ູ່ ລວມມ ີກ ລະນຕີາມທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົໝາຍທີູ່ ບງັຄບັໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄື້າພາຍໃນປະເທດໃຫ ື້ສດິທແິກູ່ ຜ ື້ຊມົໃຊ ື້ເພືູ່ ອປື້ອງກນັບ ູ່ ໃຫ ື້ບຸກຄນົທສີາມນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ດຽວກນັ ຫ ຄື ື້າຍຄກືນັໃນລກັສະນະທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົໃນຕະຫລາດກາງ ຫ ໃືນ
ບນັດາກຸູ່ ມຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ກດົໝາຍອາດຈະກ ານດົວູ່ າ ສນັຍາລກັທີູ່ ມມີາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ 
ຕ ື້ອງໄດ ື້ຮັບຊືູ່ ສຽງໃນລະດັບໃດໜ ູ່ ງ ຫ ືວູ່ າມນັຈະຖືກຮັບຮ ື້ຈາກສາທາລະນະຊົນໃນຂະ 
ແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 

 
ການຮບັຮ ື້ສດິໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ອາດຈະມຄີວາມໝາຍ

ສ າຄນັ ໃນຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວໄວ ື້ ວູ່ າ ການຈດົທະບຽນທີູ່ ໃຊ ື້ ‘ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ’ (ໃຫ ື້ເບິູ່ ງໃນ
ບດົທ ີ10, ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້), ຫ ໃືນຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການຄຸ ື້ມຄອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. ໃນ
ສະພາບການແບບນີື້ ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ ກ ູ່ ໝາຍເຖງິຄວາມຮ ື້ຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ທີູ່ ກູ່ ຽວກບັການມຢີ ູ່
ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ເຊິູ່ ງມລີກັສະນະຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັຢູ່ າງສບັສນົ
ຄືກັບເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຖືກຍືູ່ ນ, ເປັນເຈົ ື້າຂອງຫ ືນ າໃຊ ື້ໂດຍບຸກຄົນອືູ່ ນທີູ່ ມີຂ ື້ອ ື້າງໃນສິດທິທີູ່

ຖກືຕ ື້ອງຕາມກດົໝາຍກບັເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ບ ູ່ ຊືູ່ ສດັເພືູ່ ອໃຊ ື້ປະໂຫຍດ
ຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານັ ື້ນ. 
 

ສດິໃນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ຍງັໄດ ື້ເປັນທີູ່ ຍອມຮບັໂດຍທາງ
ອ ື້ອມໃນກດົໝາຍທີູ່ ຫ ື້າມບ ູ່ ໃຫ ື້ມ ີສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານ “ສົູ່ ງຕ ູ່ ” ໄປເປັນຂອງຄນົອືູ່ ນ, ແລະໃນ
ຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ “ການນ າໃຊ ື້ພ ື້ອມກນັດ ື້ວຍຄວາມຊືູ່ສດັ” ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍດຽວກນັຫ ື
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັໂດຍບຸກຄນົສອງຄນົທີູ່ ຕູ່ າງກນັໃນປະເທດດຽວກນັ44 

    
44 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 5(2), 8(4)(ເອ)  ແລະ 10; ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 26; 
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ໃນກ ລະນເີຫ ົູ່ ານີ ື້, ການຄດັຄ ື້ານຕ ູ່ ການຈດົທະບຽນຈະຂືື້ນຢ ູ່ ກບັຂອບເຂດທີູ່ ແນູ່ ນອນ
ຂອງການນ າໃຊ ື້ກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້, ກ ູ່ ເພາະວູ່ າຈະບ ູ່ ມີການຈດົທະບຽນເພືູ່ ອທີູ່ ຈະຮັບໃຊ ື້ເປັນ
ພື ື້ນຖານ. ຜ ື້ຄດັຄ ື້ານຈະຕ ື້ອງພສິ ດໃຫ ື້ທງັສອງວູ່ າ ລາວກ າລງັໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນີື້ ການຄ ື້າຢ ູ່ ໃນ
ປະເທດ ແລະ ການນ າໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານທີູ່ ມລີກັສະນະ
ແບບດຽວກນັຫ ຄື ື້າຍຄກືບັຂອງທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ໃນໃບຄ າຮ ື້ອງ. 
 

ຝູ່ າຍກງົກນັຂ ື້າມຈະຕ ື້ອງສົູ່ ງຫ ກັຖານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງແລະນກັກວດສອບຈະຕ ື້ອງກ ານດົ
ເປັນບາດ ກ ື້າວທ າອດິ, ວູ່ າການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ຖກືກູ່ າວຫາແລະຂອບເຂດທີູ່ ຖກືກູ່ າວຫາຂອງການນ າ
ໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວ ແມູ່ ນເກດີຂື ື້ນແທ ື້. ສະເພາະສະຖານະການຕວົຈງິພາຍໃນປະເທດໃນເວລາທີູ່ ຝູ່ າຍ
ທີູ່ ຄດັຄ ື້ານ ຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຄດັຄ ື້ານເທົູ່ ານັ ື້ນທີູ່ ໄດ ື້ຮບັຜນົກະທບົນີ ື້. 

 
ເມືູ່ ອໄດ ື້ຄວາມຈງິທີູ່ ສາມາດກ ານດົຮ ບຮູ່ າງແລະຂອບເຂດຂອງສດິທທິີູ່ ອງີໃສູ່ ຜ ື້ນ າໃຊ ື້

ແລະໄດ ື້ຖກືສ ື້າງຂ ື້ນມາແລ ື້ວນັ ື້ນ, ການກວດກາຄວນ ດ າເນນີໄປຕາມປົກກະຕເິພືູ່ ອຕດັສນິໃຈ
ວູ່ າ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ນ າສະເໜເີພືູ່ ອຈດົທະບຽນຈະສື້າງໂອກາດທີູ່ ຈະເກດີຄວາມສບັສນົ ກບັເຄືູ່ ອງ
ໝາຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ຫ ບື ູ່ . 
 

ຖື້າຫາກກດົໝາຍໃຫ ື້ຮບັຮອງສດິທທິີູ່ ໄດ ື້ມາຈາກ “ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍພື້ອມກນັທີູ່

ຊືູ່ ສດັ”, ນກັກວດສອບຄວນນ າໃຊ ື້ຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໄປຕາມຄວາມເໝາະສມົນັ ື້ນ. 
ກ ລະນດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນໄດ ື້ມາຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ທີູ່ ໄດ ື້ໃຫ ື້ຕວົຢູ່ າງທີູ່ ກູ່ ຽວກບັ

ເລືູ່ ອງສດິທທິີູ່ ເກດີມາຈາກການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍພື້ອມໆກນັດ ື້ວຍຄວາມ: 
 
 
 
 
 
 

    
ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ21(1).ບ)ີ ແລະ ຊ)ີ; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ.14(1)(ເອ) , 19(4) ແລະ 20, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ ບດົ 13 – ຂ ື້ 
13.65 ຫາ 13.76 ແລະໃນ ‘ການໃຊ ື້ພ ື້ອມກນັຢູ່ າງສຸດຈະລດິ’; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 14.ບ)ີ; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 8(7)(
ເອ)  ແລະ 9, ທເີອມັ ພາກ 7 ‘ເຫດຜນົທີູ່ ມຄີວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງສ າລບັການປະຕເິສດຮບັຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ’ຫນ ື້າ 13 ຂ ື້ 
(ເຮຊັ) ແລະຫນ ື້າ 37 ຂ ື້ (ດ)ີ; ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 46 ວກັທ ີ2; ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ຈ.ີ 
 
 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ໃບຄ າຮ ື້ອງ Nº 90000355 
ເຄືູ່ ອງໝາຍ: 
 

 
ສນິຄ ື້າ: ນ ື້າມນັທີູ່ ກນິໄດ ື້ (ຫມວດ 29 ຂອງ NCL) 
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້: M / 083601 

 
 

 
 

ສນິຄ ື້າ: ນ ື້າມນັທີູ່ ກນິໄດ ື້ (ຫມວດ 29 ຂອງ NCL) 
[ຂ ື້ມ ນທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງ 

ປະເທດມາເລເຊຍ] 

 
ເຄືູ່ ອງໝາຍເຫ ົູ່ ານີ ື້ໄດ ື້ອະນຸຍາດໃຫ ື້ຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັໄດ ື້ຢ ູ່ ບນົພື ື້ນຖານຂອງຄວາມເຫນັດເີຫນັ

ພ ື້ອມຈາກຜ ື້ທີູ່ ຖເືຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້ານີ ື້. ເງ ືູ່ອນໄຂໃນການອະນຸຍາດໃຫ ື້ມກີານ
ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍໃນພາຍຫລງັນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວຄວນຕດິພນັກບັສນິຄ ື້າທີູ່

ຜະລດິແລະຈ າໜູ່ າຍຢ ູ່ ທາງຝັູ່ ງທະເລຕາເວນັຕກົຂອງປະເທດມາເລເຊຍເທົູ່ ານັ ື້ນ. 
 

 
 
 
 
 
  



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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5. ຖິູ່ ນກ າເນດີທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ 
 

ຖິູ່ ນກ າເນີດທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ ໄດ ື້ຖືກຮັບຮ ື້ແລະຄຸ ື້ມຄອງໃນບນັດາປະເທດສະມາຊກິ
ອາຊຽນ. ໃນຖິູ່ ນກ າເນດີໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນສູ່ ວນຫ າຍ ອາດຈະໄດ ື້ຖືກຈດົທະບຽນໄປແລື້ວ ແລະ
ສດິທພິເິສດຕ ູ່ ການນ າໃຊ ື້ໃນທາງການຄື້າຂອງພວກເຂາົອາດຈະຖກືໄດ ື້ຈດັສ ື້າງຂ ື້ນມາແລ ື້ວ 45 

 
ເມືູ່ ອຖິູ່ ນກ າເນດີ(GIs) ໄດ ື້ຖກືຈດົທະບຽນນັ ື້ນ, ການຄດັຄ ື້ານຕ ູ່ ການລງົຈດົທະບຽນ

ເຄືູ່ ອງໝາຍກ ູ່ ອາດຈະອີງໃສູ່ ຂ ື້ມ ນທາງພ ມສາດທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້, ຄກືນັກບັ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນມາກູ່ ອນໜື້ານີ ື້. GI ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງສາມາດອື້າງເຖງິການຈດົທະບຽນ
ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົຫ ສືວຍໂອກາດໃຊ ື້ປະໂຫຍດເອາົຊືູ່ ສຽງຂອງ 
GI ໄປຢູ່ າງບ ູ່ ເປັນທ າ. 

 
ຖື້າຫາກກົດໝາຍລະບຸວູ່ າ GI ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ແມູ່ ນພື ື້ນຖານທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລັບການ

ປະຕເິສດທີູ່ ຈະຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ, ເຫດຜນົອັນັນີ ື້ ກ ູ່ ຄວນໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໂດຍ
ນກັກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ. ການມຢີ ູ່ ຂອງ GI ທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ ໜື້ານີ ື້ ກ ູ່ ຍງັສາມາດເປັນ
ພື ື້ນຖານຂອງການຄດັຄ ື້ານທີູ່ ໄດ ື້ຖກືຍກົຂ ື້ນມາ ພາຍໃຕ ື້ຂ ື້ຫ ື້າມເພືູ່ ອການຈດົທະບຽນສນັຍາລກັ
ທີູ່ ຈະເປັນການຫ ອກລວງກູ່ ຽວກບັແຫລູ່ ງທີູ່ ມາທາງພ ມສີາດຂອງສນິຄ ື້າ.46 

 
ຖິູ່ ນກ າເນດີ ແຕກຕູ່ າງຈາກເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ເພາະວູ່ າມນັໃຫ ື້ຄວາມສ າຄນັໃນການ

ສຸມໃສູ່ ການກວມລວມເອົາສິນຄ ື້າທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ມນັ (ໂດຍທົູ່ ວໄປແລື້ວການບ ລິການບ ູ່ ໄດ ື້
ກວມລວມເອົາໃນການຈດົທະບຽນ GI). ຍ ື້ອນວູ່ າລັກສະນະຂອງມນັ, GIs ຈ ູ່ ງຈ າແນກ
ສະເພາະ ພຽງແຕູ່ ໝວດສນິຄ ື້າທີູ່ ຊດັເຈນທີູ່ ມຄຸີນລກັສະນະສະເພາະເຈາະຈງົແລະມຕີົ ື້ນກ າເນດີ
ມາຈາກພືື້ນທີູ່ ການຜະລດິທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ແລ ື້ວຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ. 

 

    
45 ເບິູ່ ງບດົບນັຍດັໃນກດົໝາຍໃນກດົຫມາຍ ເຄເຮຊັກູ່ ຽວກບັສິູ່ ງບົູ່ ງຊີ ື້ທາງພ ມສິາດ ເອອາຣທ໌.ີ 31 ວກັທີູ່  1 ແລະ 2 ; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອ
ອາຣທ໌.ີ 21(1).ດ)ີ; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 3.17, 23.13 ແລະ 23.14, ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 44; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ 
ເອສັ. 3 – ‘ສິູ່ ງບົູ່ ງຊີ ື້ທາງພ ມສິາດ’, ເອສັ. 10(1)(ດ)ີ, 14(1)(ເອຟ) ແລະ (ຈ)ີ; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 2.o), 14.ຊ)ີ, ແລະ 53 ຫາ 
62; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 123.1(ຈ)ີ ແລະ (ເຈ); ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 2(1) –‘ສິູ່ ງບົູ່ ງຊີ ື້ທາງພ ມສິາດ’, ເອສັ. 7(7), (8), (9), 
(10), (10A), (10B) ແລະ (10C), ກດົຫມາຍວູ່ າດ ື້ວຍສິູ່ ງບົູ່ ງຊີ ື້ທາງພ ມສິາດ ປີ 2014 ເອສັ. 2 – ‘ສິູ່ ງບົູ່ ງຊີ ື້ທາງພ ມສິາດ’ ແລະ ເອສັ. 
4(2) ແລະ (4); ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(12); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4.22 ແລະ 74.2. L), ເອມັ), ຫນງັສວືຽນ 
01/2007 s, 39.12.ເອ) ii). 
46 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ບີ, ຫມວດ 4, ບດົ 10. 
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ຖິູ່ ນກ າເນີດໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນນັ ື້ນ ບ ູ່ ສາມາດນ າເອົາໄປໃຊ ື້ເພືູ່ ອຈ າແນກສິນຄ ື້າຫ ືການ
ບ ລກິານທີູ່ ແຕກຕູ່ າງຈາກຂ ື້ມ ນທີູ່ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ແລ ື້ວໃນການຈດົທະບຽນຂອງ GI. ໂດຍຕາມ
ປົກກະຕແິລ ື້ວ ອນັນີ ື້ຈະຈ າກດັບນັຫາຂອງຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນິຄ ື້າກບັອີກສນິຄ ື້າທີູ່ ໄດ ື້
ລະບຸໄວ ື້ແລ ື້ວໃນການຈດົທະບຽນ GI, ແລະສນິຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຢູ່ າງໃກ ື້ຊດິຫ ໄືດ ື້ມາຈາກສນິຄ ື້າ
ເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ, ທີູ່ ລວມທງັການບ ລກິານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງແລະອືູ່ ນໆ. ຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ GI ນັ ື້ນໄດ ື້ຮບັການ
ຈດົທະບຽນສ າລັບສິນຄ ື້າສະເພາະໜ ູ່ ງ ຫ ືສອງສາມອັນນັ ື້ນ ກ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ໝາຍຄວາມວູ່ າ GI ບ ູ່
ສາມາດຖກືປົກປື້ອງຈາກການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ຈະສົູ່ ງຜນົກະທບົຕ ູ່ ສດິໃນການ
ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດທາງການຄື້າແຕູ່ ພຽງຜ ື້ດຽວຂອງ GI. 

 
ໃນເມືູ່ ອ GI ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນສ ງ ມຊີືູ່ ສຽງ ຫ  ືເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດນີັ ື້ນ, ການຄຸ ື້ມຄອງ

ທີູ່ ໄດ ື້ຂະຫຍາຍເພິູ່ ມເຕມີໄປໃຫ ື້ກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ ກ ູ່ ຈະຖືກນ າໄປໃຊ ື້ກບັ GIs ຢູ່ າງ
ເທົູ່ າທຽມກນັ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ປະເດນັອນັດຽວກນັຂອງຄວາມຄື້າຍຄກືນັຫ ຄືວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່

ກວ ື້າງຂວາງຂອງການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ຫ ກືານຄບົຄ ື້າສະມາຄມົກບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານອືູ່ ນໆ ກ ູ່ ຕ ື້ອງ
ໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາ. ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ, ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ຖກົ
ຖຽງນັ ື້ນ ກ ູ່ ອາດຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຖກືປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຫ  ືຖກືຈ າກດັໃນກ ລະນທີີູ່ ມຄີວາມ
ສູ່ ຽງຕ ູ່ ການໂອນຄວາມໂດດເດັູ່ ນແລະຊືູ່ ສຽງຈາກ GI ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໄປໃຫ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າຂອງ
ບຸກຄນົທສີາມທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດ. 

 
ເມືູ່ ອມກີານດ າເນນີການກວດຄົື້ນຂ ື້ມ ນທົູ່ ວໂລກເພືູ່ ອຕດັສນິໃຈກູ່ ຽວກບັໂອກາດທີູ່

ຈະເກດີຄວາມສບັສນົນັ ື້ນ, ນກັກວດສອບຄວນ ຄ ານ ງເຖິງປັດໄຈໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ
ກບັ GIs. ມນັກ ູ່ ບ ູ່ ຄກືບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ, ຊືູ່ ທາງການຄ ື້າແລະຕວົທີູ່ ລະບຸທຸລະກດິອືູ່ ນໆ, ຜ ື້
ຜະລດິທີູ່ ໃຊ ື້ GI ແມູ່ ນບ ູ່ ມຄີວາມຍດືຫຍຸູ່ ນໃນການເລອືກສນັຍາລກັຂອງພວກເຂາົ. GI ອນັໜ ູ່

ງ ຈະຕ ື້ອງປະກອບໄປດື້ວຍ ຊືູ່ ທາງພ ມສີາດທີູ່ ໄດ ື້ມາຈາກຊືູ່ ຂອງຂງົເຂດຫ ສືະຖານທີູ່ ທີູ່ ຜະລດິ
ສນິຄ ື້າທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ມນັອາດຈະປະກອບໄປດື້ວຍການອອກແບບ 'ແບບພືື້ນເມ ອງດັ ື້ງເດມີ' 
ສ າລບັຜະລດິຕະພນັສະເພາະໃດໜ ູ່ ງທີູ່ ຮ ື້ວູ່ າມຕີົ ື້ນກ າເນດີມາຈາກຂງົເຂດຫ ສືະຖານທີູ່ ໃດໜ ູ່ ງທີູ່

ສະເພາະເຈາະຈງົ. ໂດຍກງົກນັຂ ື້າມ, ບ ລສິດັການຄ ື້າແລະການດ າເນນີທາງທຸລະກດິອືູ່ ນໆ, ມີ
ເສລພີາບທີູ່ ບ ູ່ ຈ າກດັໃນການສື້າງຫ ເືລອືກເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ຈະເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າຂອງພວກ
ເຂາົ. ພາຍໃຕ ື້ສະພາບການດັູ່ ງກູ່ າວ, ການປື້ອງກນັ GI ທີູ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັນັ ື້ນ ອາດສາມາດ
ເປັນສິູ່ ງທີູ່ ສ າຄນັຫລາຍໂດຍສະເພາະສ າລບັຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ໃນການຄື້າຂອງ GI. ເຄືູ່ ອງໝາຍ
ການຄື້າທີູ່ ມຫີ ຄື ື້າຍຄກືບັ GI ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການຄຸ ື້ມຄອງ, ທີູ່ ໄດ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ກບັຜະລດິຕະພນັແບບ
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ດຽວກນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ, ກ ູ່ ສາມາດສົູ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ ູ່ ຄວາມໂດດເດັູ່ ນແລະຊືູ່ ສຽງຂອງ GI. 
 
ນກັການຄື້າ ທີູ່ ນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນຖວືູ່ າມສີດິເສລພີາບຢູ່ າງກ ື້ວາງຂວາງໃນ

ການເລອືກເຄືູ່ ອງໝາຍຫ ສື ື້າງເຄືູ່ ອງ ໝາຍການຄື້າຂອງຕນົ. ຖື້າຫາກລາວມເີຈດຕະນາເລອືກ
ເອາົສນັຍາລກັທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັກບັ GI ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງ (ສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ບື ລກິານທີູ່ ຄື
ກນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັ) ທາງເລອືກນັ ື້ນອາດຈະຖໄືດ ື້ວູ່ າເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ຈະເຮດັແນວໃດເພືູ່ ອ
ໃຫ ື້ໄດ ື້ປຽບແບບບ ູ່ ຕ ື້ອງໄດ ື້ອອກແຮງຫ ລືງົທ ນໃດໆກບັຊືູ່ ສຽງຂອງ GI ຜ ື້ຄດັຄ ື້ານອາດສາມາດ
ຍກົໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ການນ າໃຊ ື້ ການຈດົທະບຽນ GI ໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້ານັ ື້ນ ແມູ່ ນການ
ຈດົທະບຽນທີູ່  ‘ບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ’. 
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6. ຊືູ່ ການຄ ື້າ ແລະ ຊືູ່ ຂອງໜູ່ ວຍງານອືູ່ ນໆທີູ່ ມກີູ່ ອນໜື້າ 
 

ສດິທີູ່ ມກີູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ທີູ່ ອາດຈະຖໄືດ ື້ວູ່ າເປັນເຫດຜນົປຽບທຽບທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການປະຕເິສດ
ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ລວມທງັມສີດິທີູ່ ໄດ ື້ມາ ໃນຕວົຊີ ື້ບອກທາງທຸລະກດິ, 
ເຊັູ່ ນວູ່ າ: 
 
➢ ຊືູ່ ການຄ ື້າ, 
➢ ຊືູ່ ບ ລສິດັ, 
➢ ຊືູ່ ຂອງໜູ່ ວຍງານທີູ່ ບ ູ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ 
➢ ຊືູ່ ໂດເມນ. 

 

6.1     ຊືູ່ ການຄ ື້າ ແລະ ຊືູ່ ບ ລສິດັ 
 

ຊືູ່ການຄ ື້າ ແມູ່ ນຊືູ່ ທີູ່ ລະບຸເຖິງພ ູ່ ຄ ື້າຫ ທຸືລະກດິທີູ່ ດ າເນນີທຸລະກດິໄປໃນຕະຫລາດໃນ
ປະເທດໃດໜ ູ່ ງ. ມນັແມູ່ ນແນວຄວາມຄດິທີູ່ ບ ູ່ ຕາຍຕວົ ທີູ່ ບ ູ່ ມນີຍິາມທີູ່ ໄດ ື້ຖກືຕກົລງົກນັໃນຂ ື້
ຕກົລງົສາກນົໃດໆ, ແຕູ່ ກ ູ່ ໄດ ື້ຖກືຮບັຮ ື້ແລະກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົໝາຍດື້ານຊບັສນິທາງປັນຍາຫ າຍ
ສະບບັ.47 

 
ສິດພິເສດແຕູ່ ພຽງຜ ື້ດຽວໃນຊືູ່ ທາງການຄ ື້າແມູ່ ນໄດ ື້ມາໂດຍການນ າໃຊ ື້ຊືູ່ ທ າອດິໃນ

ອານາ ເຂດຂອງປະເທດ. ການນ າໃຊ ື້ຊືູ່ ການຄ ື້າໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ ກ ູ່ ຈະຕ ື້ອງຢ ູ່ ໃນລະດັບ
ປະເທດຫ ຢືູ່ າງໜື້ອຍ ກ ູ່ ຫ າຍກວູ່ າລະດບັທ ື້ອງຖິູ່ ນ. 
 

ຊືູ່ ທາງການຄ ື້າຈະຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງ ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າຊືູ່ ນັ ື້ນຈະບ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ, 
ແລະບ ູ່ ວູ່ າຈະໃຊ ື້ຊືູ່ ດຽວກນັ ຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍກ ູ່ ຕາມ. ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້, ສນົທສິນັຍາ
ປາຣີໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້: 

 
    

47 ເບິູ່ ງບດົບນັຍດັໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(4)(ເອ)  ແລະ (ບ)ີ; ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 2(ຊ)ີ, 4(ອ)ີ ແລະ (ເອຟ), 
ແລະ 2; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ6(3) ເອ); ກດົໝາຍ ເອລັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 3.14, 19 ແລະ 23.11, ຄ າຕດັສນິ 753, ເອອາຣທ໌.ີ 
37; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 14(1)(ເອ) ; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 2.q); ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ.165.2, ລະບຽບການ 
ອາຣ.໌ 104; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ.8(7)(ເອ) ແລະ (ບ)ີ, ແລະ 8(8); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4.21, 6.3.ບ)ີ ແລະ 
74.2.ເຄ) , ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 1.6, 39.3.ເຮຊັ) ແລະ 39.12.ເອ) iii). 
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ມາດຕາ 8 
[ຊືູ່ທາງການຄ ື້າ] 

 
ຊືູ່ທາງການຄ ື້າຈະໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງໃນທຸກໆປະເທດຂອງສະຫະພນັໂດຍບ ູ່ ມພີນັທະ
ໃນການຍືູ່ນຫ ຈືດົທະບຽນ, ບ ູ່ ວູ່ າມນັຈະເປັນສູ່ ວນໃດໜ ູ່ ງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າກ ູ່
ຕາມ. 

 
ຊືູ່ຂອງບ ລສິດັແມູ່ ນຊືູ່ ທາງການຂອງບ ລສິດັຫ ອືງົກອນທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັ ເຊິູ່ ງກ ູ່ ແມູ່ ນຕາມທີູ່

ມນັປະກດົຢ ູ່ ໃນເອກະສານທີູ່ ກູ່ ຽວກບັການຈດັຕັ ື້ງບ ລສິດັ. ຊືູ່ ບ ລສິດັໄດ ື້ຮບັການສ ື້າງຕັ ື້ງຂ ື້ນພາຍ
ໃຕ ື້ກດົໝາຍຂອງມນັແລະໄດ ື້ຖກືລວມເຂົ ື້າໃນລາຍລະອຽດ ຂອງບ ລສິດັເມືູ່ ອຖກືປື້ອນລງົໃນ
ຈດົທະບຽນຂອງບນັດາບ ລສິດັ. 
 

ເຊິູ່ ງມນັກ ູ່ ບ ູ່ ຄກືບັຊືູ່ ທາງການຄ ື້າ, ຊືູ່ ບ ລສິດັບ ູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງເປັນຊືູ່ ທີູ່ ບ ລສິດັຫ ພື ູ່ ຄ ື້າທີູ່ ເປັນ
ທີູ່ ຮ ື້ຈກັໂດຍປະຊາຊນົໃນຕະຫລາດສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ສູ່ ວນຫ າຍແມູ່ ນຊືູ່

ຂອງຫຸ ື້ນສູ່ ວນບ ລສິດັຫ ແືມູ່ ນຊືູ່ ໂດຍຫຍ ື້ຂອງມນັໄດ ື້ກາຍມາເປັນຊືູ່ ທາງການຄ ື້າຂອງບ ລສິດັ. ຊືູ່

ທາງການຄ ື້ານີ ື້ ກ ູ່ ອາດຈະຖືກນ າມາໃຊ ື້ເປັນ “ເຄືູ່ ອງໝາຍຜ ື້ຜະລດິ” ຂອງບ ລສິດັແລະໄດ ື້ຮບັ
ການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ  ືກາຍເປັນພື ື້ນຖານໃຫ ື້ແກູ່ ກ ູ່ ມຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ. 
 

ໃນຂອບເຂດທີູ່ ບຸກຄນົໃດໜ ູ່ ງໄດ ື້ຮບັສດິພເິສດໃນຊືູ່ ທາງການຄ ື້າຫ ໃືນຊືູ່ ບ ລສິດັນັ ື້ນ, 
ບຸກຄນົຜ ື້ນັ ື້ນກ ູ່ ອາດຈະຂ ສດິນັ ື້ນໃນການດ າເນນີຄະດເີພືູ່ ອການຄດັຄ ື້ານໃດໜ ູ່ ງ. ນກັກວດສອບ
ຄວນສະແດງການຄດັຄ ື້ານຕ ູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ເຮດັຊ ື້າຄນືໃໝູ່  ຫ ປືະກອບໄປດື້ວຍຊືູ່ ທາງການຄ ື້າ
ຫ ຊື ືູ່ ບ ລສິດັ ທີູ່ ມກີານນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ນັ ື້ນອາດ
ຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົຫ ຄືວາມປະທບັໃຈແບບຜດິໆ ໃນການເຊືູ່ ອມໂຍງຫ ກືູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ທາງການຄື້າກບັຜ ື້ເປັນເຈົ ື້າຂອງ ຂອງຊືູ່ ທາງການຄ ື້າ.48 

 
ນກັກວດສອບຄວນພຈິາລະນາເສັ ື້ນທາງທຸລະກດິແລະກດິຈະກ າທາງການຄ ື້າຕວົຈງິ

    
48 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(4)(ເອ)  ແລະ (ບ)ີ; ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 2(ຊ)ີ, 4(ອ)ີ ແລະ (ເອຟັ), ແລະ 
2; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ6(3) ເອ); ກດົໝາຍ ເອລັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 3.14 ແລະ 23.11, ຄ າຕດັສນິ 753, ເອອາຣທ໌.ີ 37; ເອມັ
ວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 14(1)(ເອ) ; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 63; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ.165.2, ລະບຽບການ, ອາຣ.໌ 104; 
ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 8(7)(ເອ)  ແລະ (ບ)ີ, ແລະ 8(8); ແລະ ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4.21, 6.3.ບ)ີ ແລະ 74.2.ເຄ) , 
ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 1.6, 39.3.ເຮຊັ) ແລະ 39.12.ເອ) iii). 
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ຂອງພ ູ່ ຄ ື້າຫ ບື ລສິດັທີູ່ ເປັນເຈົ ື້າຂອງຊືູ່ ທາງການຄ ື້າ, ແລະປຽບທຽບພວກມນັກບັສນິຄ ື້າແລະ
ການບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ໃນໃບຄ າຮ ື້ອງທີູ່ ຍືູ່ ນມາພາຍຫ ງັ. ຖ ື້າຫາກລກັສະນະຂອງສນິຄ ື້າແລະ
ການບ ລກິານແມູ່ ນມລີກັສະນະດຽວກນັ, ຄື້າຍຄກືນັ ຫ  ືມຄີວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັກດິຈະກ າທາງ
ທຸລະກດິຂອງຜ ື້ທີູ່ ຖຊືືູ່ ທາງການຄ ື້າ, ກ ູ່ ຄວນມກີານຄດັຄ ື້ານ. 
 

ສ າລບັຄວາມຄື້າຍຄກືນັຂອງສນັຍາລກັ, ມນັມກັຈະເປັນກ ລະນທີີູ່ ຊືູ່ ທາງການຄ ື້າແລະ
ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັ ື້ນ, ຊືູ່ ບ ລິສັດຈະປະກອບໄປດື້ວຍສູ່ ວນປະກອບທີູ່ ມີລັກສະນະທົູ່ ວໄປ, ມີ
ລັກສະນະອະທິບາຍ ຫ  ືກ ູ່ ບ ູ່ ມລີັກສະນະເດັູ່ ນໃດໆ. ໃນກ ລະນີເຫ ົູ່ ານີ ື້, ຊືູ່ ທາງການຄ ື້າຫ ຊື ືູ່

ບ ລສິດັນັ ື້ນ ກ ູ່ ຈະໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງ ກ ູ່ ຕ ູ່ ເມ ືູ່ ອ ຖື້າສນັຍາລກັທງັສອງຢູ່ າງນັ ື້ນມນັຄກືນັ. 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ຊືູ່ ທາງການຄ ື້າ ຫ  ືຊືູ່ ບ ລສິດັປະກອບໄປດື້ວຍອງົປະກອບ ໜ ູ່ ງ ຫ  ືຫ າຍ
ອງົປະກອບທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ, ອງົປະກອບເຫ ົູ່ ານີ ື້ຄວນເປັນພື ື້ນຖານໃນການປຽບທຽບສນັຍາລກັທີູ່

ຂັດແຍ ື້ງກັນ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ມນັກ ູ່ ມກັຈະເປັນກ ລະນີທີູ່ ອົງປະກອບທີູ່ ມລີັກສະນະ
ສະເພາະຂອງຊືູ່ ທາງການຄ ື້າດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ກ ູ່ ໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ
ອກີດ ື້ວຍ. 

 
6.2     ຊືູ່ ໜູ່ ວຍງານທີູ່ ບ ູ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ 
 

ລາຍຊືູ່ ຂອງໜູ່ ວຍງານທີູ່ ບ ູ່ ມຮຸີ ື້ນ ແລະບ ູ່ ຫວງັຜນົກ າໄລເຊັູ່ ນ: ສະມາຄມົກລິາ, ມ ນນທິ,ິ 
ສະຫະກອນ, ສະໂມສອນຕູ່ າງໆ ກ ູ່ ຍງັໄດ ື້ຮບັສດິພເິສດສະເພາະຕວົທີູ່ ສາມາດຢັື້ງຢືນພສິ ດການ
ຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັໄດ ື້. 
 

ເຊັູ່ ນດຽວກັບຊືູ່ ທາງການຄ ື້າ, ຄ າຖາມກູ່ ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ຂອງການພົວພັນ
ລະຫວູ່ າງກດິຈະກ າຂອງໜູ່ ວຍງານຜ ື້ຄດັຄ ື້ານແລະສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ມຢີ ູ່ ໃນໃບຄ າຮ ື້ອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາກວດສອບຈາກທາງສ ານກັງານ. 

 
6.3     ຊືູ່ ໂດເມນ 
 

ຊືູ່ ໂດເມນແມູ່ ນໄດ ື້ຖກືກ ານດົໃຫ ື້ເປັນ“ຊຸດຂອງຕວົອກັສອນແລະຕວົເລກທີູ່ ຂັ ື້ນກນັ
ດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງ ໝາຍຈ ື້າເມດັ […] ເຊິູ່ ງກ ູ່ ແມູ່ ນທີູ່ ຢ ູ່ ຂອງການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ທາງເຄອືຂູ່ າຍຄອມພວິເຕຫີ ື
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ອິນເຕີແນັດແລະເປັນການລະບຸຫ ືຊີ ື້ບອກເຈົ ື້າຂອງຂອງທີູ່ ຢ ູ່ ນ ັ ື້ນ”.49 ຊືູ່ ໂດເມນນັ ື້ນ, ຕາມ
ປົກກະຕແິລ ື້ວ ຈະມຫີນ ື້າທີູ່ ເພືູ່ ອກ ານດົ ເວບັໄຊທ ໌ຫ ຈື ານວນຂອງໜື້າເວບັທີູ່ ຢ ູ່ ໃນເວບັໄຊທ໌ ື້
ນັ ື້ນ. 
 

ຊືູ່ ໂດເມນອນັໜ ູ່ ງ ບ ູ່ ແມູ່ ນວດັຖຸສະເພາະທີູ່ ເປັນຂອງທາງຊບັສນິທາງປັນຍາ. ການຈດົ
ທະບຽນຂອງຊືູ່ ໂດເມນກບັຜ ື້ທີູ່ ມອີ ານາດໃນການຈດົທະບຽນອນິເຕເີນດັຂອງປະເທດນັ ື້ນ ບ ູ່ ໄດ ື້
ກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີສດິພເິສດສະເພາະຄກືບັຊບັສນິທາງປັນຍາ. 
 

ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ມນັກ ູ່ ມກັຈະເປັນກ ລະນທີີູ່ ຊືູ່ ໂດເມນໄດ ື້ຖກືສ ື້າງຂື ື້ນໂດຍການໃສູ່
ບນັດາອງົປະກອບທີູ່ ເປັນນູ່ າສນົໃຈ, ລວມທງັຊືູ່ ທາງການຄ ື້າຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ຂ ື້ນກບັຜ ື້
ໃຊ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນຊືູ່ ໂດເມນແລື້ວ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ການຈດົທະບຽນໃດກ ູ່ ແລ ື້ວແຕູ່  ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັ
ອະນຸຍາດຫ ກືານນ າໃຊ ື້ຊືູ່ ໂດເມນທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າຫ ຊື ືູ່ ທາງການຄ ື້າຂອງບຸກຄນົອືູ່ ນນັ ື້ນ ກ ູ່
ສາມາດຖວືູ່ າເປັນການລະເມດີເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າຫ ຊື ືູ່ ທາງການຄ ື້ານັ ື້ນ50 
 

ຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ຈະຈດົທະບຽນ, ໃຫ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ, ຊືູ່ ໂດເມນເຊິູ່ ງ
ປະກອບໄປດື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ ຊືືູ່ ທາງການຄ ື້າທີູ່ ເປັນຂອງບຸກຄນົອືູ່ ນນັ ື້ນ ກ ູ່ ສາມາດເຮດັໃຫ ື້
ເກດີການຄດັຄ ື້ານຂ ື້ນມາໄດ ື້ ໂດຍອງີໃສູ່ ສດິພເິສດທີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວມາກູ່ ອນໃນເຄືູ່ ອງໝາຍຫ ຊືືູ່ ທາງ
ການຄ ື້ານັ ື້ນ. 
 

ຍິູ່ ງໄປກວູ່ ານັ ື້ນ, ຖື້າຫາກມຊີືູ່ ໂດເມນທີູ່ ມຄີວາມໂດດເດັູ່ ນໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໃນການຄື້າ
ຫ ທືາງອນິເຕເີນດັດ ື້ວຍວທິກີານທີູ່ ມນັຈະກາຍເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັດພີາຍໃນອານາເຂດຂອງປະເທດ, 
ການນ າໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວອາດຈະກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີມສີດິຂອງຜ ື້ໃຊ ື້ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ທີູ່ ຄ ື້າຍຄກືນັກບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່

ບ ູ່ ໄດ ື້ຈທົະບຽນ. ສິູ່ ງນີ ື້ຈະຂ ື້ນກບັຂ ື້ກ ານດົທາງກດົໝາຍຂອງປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. 
 

    
49 ເບິູ່ ງ http://www.thefreedictionary.com/domain+name. 
 
50 ການປະຕບິດັດັູ່ ງກູ່ າວ, ເຊິູ່ ງມກັຈະຖກືກູ່ າວເຖງິວູ່ າເປັນ "ການໂຈມຕທີາງອນິເຕເີນດັເພືູ່ ອລກັເອາົຊືູ່ ໂດເມນທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໄປຂູ່ າຍເອາົ
ກ າໄລ", ທີູ່ ເປັນຫວົຂ ື້ໃນການດ າເນນີການແກ ື້ໄຂຂ ື້ຂດັແຍູ່ ງທີູ່ ມຈີ ານວນເພີູ່ ມຫລາຍຂ ື້ນ. ໃນບນັຫາເຫ ົູ່ ານີ ື້ ສູ່ ວນຫ າຍແລ ື້ວ ແມູ່ ນໄດ ື້
ຮບັການຈດັການໃນຂອບເຂດຂອງຫື້ອງການທີູ່ ເປັນສ ນການໄກູ່ ເກູ່ ຍຂອງ ອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ ໂດຍໄດ ື້ນ າໃຊ ື້
ນະໂຍບາຍການແກ ື້ໄຂຕູ່ າງໆເພືູ່ ອລະງບັຂ ື້ຂດັແຍູ່ ງທີູ່ ເປັນແບບດຽວກນັຕາມທີູ່ ໄດ ື້ຕກົລງັກນັໃນເວທສີາກນົ ທີູ່ ເອີ ື້ນວູ່ າ ນະໂຍບາຍ
ແກ ື້ໄຂຂ ື້ຂດັແຍູ່ ງລະຫວູ່ າງປະເທດ (UDRP). ເບິູ່ ງທີູ່ : https://www.wipo.int/amc/en/domains/. 
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ໃນກ ລະນີທີູ່ ສິດດັູ່ ງກູ່ າວໄດ ື້ຖືກສ ື້າງຂ ື້ນແລ ື້ວ, ພວກເຂົາກ ູ່ ອາດສາມາດທີູ່ ຈະເປັນ
ພື ື້ນຖານໃຫ ື້ແກູ່ ການຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ອາດຈະເຮດັໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ
ໃຫ ື້ກບັຊືູ່ ໂດເມນທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນດັູ່ ງ ທີູ່ ໄດ ື້ຖກືນ າໄປໃຊ ື້ໂດຍຜ ື້ເປັນເຈົ ື້າຂອງໃນທາງການຄື້າ. 
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7. ສດິຊບັສນິທາງປັນຍາອືູ່ ນໆທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ 
 

ເຄືູ່ ອງໝາຍອນັໜ ູ່ ງ ອາດຈະຂດັແຍູ່ ງກບັສດິພເິສດສະເພາະຕວົທີູ່ ໄດ ື້ຮບັພາຍໃຕ ື້ສດິ
ຊບັສນິທາງປັນຍາອືູ່ ນໆ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ ກ ູ່ ແມູ່ ນສດິທີູ່ ໄດ ື້ມາພາຍໃຕ ື້ກດົໝາຍຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ລຂິະສດິທີູ່ ປົກປື້ອງຜນົງານບາງຢູ່ າງທີູ່ ສາມາດນ າໃຊ ື້ໄປເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ການຄື້າໄດ ື້ 51 
 

7.1     ແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

ຖື້າຮ ບຊງົສາມມຕິຫິ ຮື ບແບບສອງມຕິຂິອງຜະລດິຕະພນັໄດ ື້ຮບັການຈດົທະບຽນ
ເປັນການອອກແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ ໄືດ ື້ຮບັຄຸ ື້ມຄອງເປັນແບບທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຂ ື້ນທະບຽນພາຍໃຕ ື້ກດົ
ໝາຍທີູ່ ບງັຄບັໃຊ ື້, ຮ ບຮູ່ າງຫ ຮື ບແບບດັູ່ ງກູ່ າວກ ູ່ ຈະບ ູ່ ສາມາດໃຊ ື້ໄດ ື້ໃນທາງການຄື້າໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້
ຮບັອະນຸຍາດຈາກຜ ື້ຖສືດິໃນການອອກແບບ. ເພາະສະນັ ື້ນ, ຮ ບຮູ່ າງຫ ຮື ບແບບນັ ື້ນອາດຈະບ ູ່
ໄດ ື້ຮບັໃຫ ື້ຈດົທະບຽນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ ງແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍສາມມຕິຫິ ເືຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນຮ ບ
ຮູ່ າງແບບສອງມຕິ ິໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດຫ ຄືວາມເຫນັດຈີາກຜ ື້ຖສືດິແຕູ່ ພຽງຜ ື້ດຽວໃນການ
ອອກແບບ. ຖື້າຫາກການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍສາມມຕິ ິ ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍແບບເປັນຮ ບຮູ່ າງ
ສອງມຕິໄິດ ື້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ື້ດ າເນນີການຕ ູ່ ໄປ ເຖງິແມູ່ ນວູ່ າ ຈະມກີານອອກແບບອຸດສາຫະກ າ
ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ຢ ູ່ ກ ູ່ ຕາມ, ການຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ກ ູ່ ຈະເປັນການແຊກແຊງການໃຊ ື້ປະໂຫຍດຕາມ
ປົກກະຕຂິອງສດິທພິເິສດສະເພາະຕວົໃນການອອກແບບອຸດສາຫະກ າ. 
 

ອີງຕາມຂອບເຂດສິດທິພິເສດສະເພາະທີູ່ ລະບຸໄວ ື້ໃນກົດໝາຍຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກ າ, ສດິເຫ ົູ່ ານັ ື້ນອາດຈະຂະຫຍາຍໄປສ ູ່ ຜະລດິຕະພນັປະເພດໃດໜ ູ່ ງກ ູ່ ໄດ ື້ ທີູ່ ມກີານ
ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ ຫ ອືາດຈະຖືກຈ າກດັສະເພາະໃນໝວດຫມ ູ່ ຂອງສນິຄ ື້າທີູ່ ມີ
ການອອກແບບເທົູ່ ານັ ື້ນ. 

 
ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າກດົໝາຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າຈະບ ູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວເຖິງສດິໃນການອອກແບບ

ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງເພືູ່ ອເປັນພື ື້ນຖານໃນການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການ

    
51 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ, ເອສັ. 8(4)(ບ)ີ; ເຄເຮຊັເອອາຣທ໌.ີ 14(ອ)ີ; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 4; ເອລັເອ ໄອພເີອລັ 
ເອອາຣທ໌.ີ 23.3; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 14(1)(ເອ) ; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 14.ຊ)ີ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 4.1.d; 
ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 8(7)(ບ)ີ; ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(9); and ວເີອນັ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 74.2.ເອນັ), ຫນງັສວືຽນ 
01/2007 ເອສັ. 39.4.ອ)ີ ແລະ 39.12.ເອ) (v). 
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ຄື້າ, ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດດັູ່ ງກູ່ າວ ກ ູ່ ຈະເປັນຜນົສະທ ື້ອນໂດຍກງົຈາກຂ ື້ກ ານດົຂອງກດົ
ໝາຍແບບອຸດສາຫະກ າເອງ. 

 
 ສະນັ ື້ນ, ການຄດັຄ ື້ານທີູ່ ມຕີ ູ່ ການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ຈືູ່ ງສາມາດຍືູ່ ນໄດ ື້ 

ບນົພື ື້ນຖານຂອງສດິໃນແບບອຸດສາຫະກ າກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້, ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ ງໃນກ ລະນທີີູ່ ຮ ບ
ຮູ່ າງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າມລີກັສະນະຄກືນັຫ ບື ູ່ ສາມາດຈ າແນກໄດ ື້ຈາກແບບອຸດສາຫະກ າທີູ່

ໄດ ື້ຮບັປົກປື້ອງ. 
 

7.2     ຜນົງານທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງໂດຍລຂິະສດິ 
 

ລຂິະສດິຂອງຜນົງານອາດຈະເປັນພື ື້ນຖານສ າລບັການຄດັຄ ື້ານຕ ູ່ ການຈດົທະບຽນ
ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍໃດໜ ູ່ ງ. ສິູ່ ງນີ ື້ອາດຈະເປັນກ ລະນ,ີ ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ ກ ູ່ ແມູ່ ນໃນເວລາທີູ່ ມີ
ການໃຊ ື້ຜນົງານ ຫ  ືຊືູ່ ຜນົງານໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດຢູ່ າງສມົເຫດສມົ
ຜນົ. 
 

7.2.1   ຜນົງານທີູ່ ລວມຢ ູ່ ໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ 
 
ຜນົງານທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ ແລະຮ ບພາບແບບສາມມຕິນິັ ື້ນ ກ ູ່ ສາມາດເປັນແລະມກັ

ຈະຖກືນ າໃຊ ື້ໄປເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ການຄື້າຫ ໄືປເປັນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ. 
 

ອງົປະກອບທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງ ແລະເປັນຮ ບພາບສາມມຕິຂິອງເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນ ອາດ
ຈະປະກອບໄປດື້ວຍຜນົງານສລິະປະທີູ່ ໄດ ື້ຮບັມອບໝາຍ ຫ ນື າໄປໃຊ ື້ໃນການສື້າງໂລໂກ, ປື້າຍ
ຊືູ່ , ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າອືູ່ ນໆທີູ່ ເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງຫ ແືບບປະສມົອືູ່ ນໆ. ການນ າໃຊ ື້ຜນົງານສລິະ
ປະເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ ມນັຕ ື້ອງໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງຕາມລຂິະສດິແລະການນ າເອາົໄປໃຊ ື້ ກ ູ່ ຕ ື້ອງໃຫ ື້ໄດ ື້
ຮບັການການມອບໝາຍ ຫ ກືານອະນຸຍາດ. 
 

ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ, ຜ ື້ທີູ່ ວູ່ າຈ ື້າງໃຫ ື້ສ ື້າງຜນົງານດ ື້ານສລິະປະດັູ່ ງກູ່ າວ ທີູ່ ໃຊ ື້ເພືູ່ ອສ ື້າງ
ໂລໂກໃໝູ່ , ເຄືູ່ ອງໝາຍແບບເປັນຮ ບເປັນຮູ່ າງຫ ແືບບປະສມົ ຈະເປັນເຈົ ື້າຂອງສດິໃນທາງ
ເສດຖະກດິຕ ູ່ ຜນົງານດ ື້ານສລິະປະນັ ື້ນ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ໃນກ ລະນທີີູ່ ມນັບ ູ່ ແມູ່ ນແນວນັ ື້ນ 
ຫ ຜືນົງານທີູ່ ມຢີ ູ່ ແລ ື້ວ ໄດ ື້ຖກືນ າເອາົມາໂດຍພ ູ່ ຄ ື້າແລະເອາົໄປໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັ
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ອະນຸຍາດ, ເຈົ ື້າຂອງລຂິະສດິກ ູ່ ອາດຈະມກີານດ າເນນີການໃດໜ ູ່ ງກບັເຫດການນີື້. 
 

ການຄດັຄ ື້ານອາດຈະຖກືຍືູ່ ນໂດຍເຈົ ື້າຂອງລຂິະສດິຂອງຜນົງານໃດໜ ູ່ ງ, ຕ ູ່ ກບັການ
ຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ປະກອບໄປດື້ວຍມຜນົງານເຊິູ່ ງຢ ູ່ ພາຍໃຕ ື້ການປົກປື້ອງ ໂດຍບ ູ່
ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດຢູ່ າງຖກືຕ ື້ອງ.  

 
ການຄດັຄ ື້ານດັູ່ ງກູ່ າວຈະດ າເນນີການຕ ູ່ ໄປໂດຍບ ູ່ ຄ ານ ງເຖິງສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່

ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍງັເປັນທີູ່ ໂຕ ື້ຖຽງຈະຖກືນ າໄປໃຊ ື້, ເພາະວູ່ າເຈົ ື້າຂອງລຂິະສດິມສີດິໃນການຄວບ
ຄຸມການການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດທາງດ ື້ານເສດຖະກດິຫ ກືານນ າໃຊ ື້ໄປໃນທາງດ ື້ານ
ການຄື້າໃນວຽກໃດໜ ູ່ ງ ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຖກືກ ານດົໂດຍຂ ື້ຈ າກດັແລະຂ ື້ຍກົເວັ ື້ນທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົ
ໝາຍລຂິະສດິ. 
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ຜ ື້ຄດັຄ ື້ານພສິ ດວູ່ າລຂິະສດິຂອງພວກເຂາົໃນຜນົງານທີູ່ ໄດ ື້ນ າໄປໃຊ ື້ໃນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່  ຂ ຈດົທະບຽນ, ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ຕ ື້ອງພສິ ດການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ. ຖື້າຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ບ ູ່
ສົູ່ ງເຫດຜນົທີູ່ ຫນກັແຫນ ື້ນແລະພຽງພ , ນກັກວດສອບຄວນຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນນັ ື້ນ. 

 

7.2.2   ຊືູ່ ຜນົງານ 
 
ຊືູ່ ຜນົງານເຊັູ່ ນວູ່ າ: ປືື້ມ, ຮ ບເງາົ, ເພງັ, ວດີໂີອເກມແລະຊອບແວຣເ໌ປັນສິູ່ ງສ າຄນັຕ ູ່

ຜນົງານເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ພວກເຂາົສາມາດຖໄືດ ື້ວູ່ າ ເປັນສູ່ ວນປະກອບສ າຄນັຂອງຜນົງານໃນຂອບເຂດ
ທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ແລະເປັນຕວົແທນໃຫ ື້ແກູ່ ຜນົງານແລະໃນພາກປະຕບິດັ ທີູ່ ຈະເປັນການສື້າງ
ເງ ືູ່ອນໄຂໃຫ ື້ແກູ່ ການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດທາງດ ື້ານການຄື້າ. ນອກຈາກນັ ື້ນ, ພາຍໃຕ ື້ກດົ
ໝາຍລຂິະສດິຫ າຍສະບບັ, ຊືູ່ ຂອງຜນົງານກ ູ່ ຍງັໄດ ື້ຮບັການປົກປື້ອງເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັຜນົງານ, 
ຖື້າຫາກເປັນໄປ ຕາມມາດຕະຖານຂອງຄວາມເປັນຕົ ື້ນສະບບັເດມີທີູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້. 
 

ຊືູ່ ຜົນງານອາດຈະກາຍເປັນພື ື້ນຖານຂອງຍຸດທະສາດການຕະຫ າດແບບຂະຫຍາຍ
ທີູ່ ລວມທງັການຂາຍສນິຄ ື້າແລະຂ ື້ຕກົລງົການອອກໃບອະນຸຍາດ. ຊືູ່ ຜນົງານອາດຈະກາຍເປັນ
ເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ນ າສະເຫນຜີນົງານໃນຕະຫລາດໃນເມືູ່ ອມນັໄດ ື້ກາຍໄປເປັນສນິຄ ື້າໃນທາງການ
ຄື້າ. ສນິຄ ື້າດັູ່ ງກູ່ າວປະກອບໄປດື້ວຍ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ ງ, ການສະໜບັສະໜ ນ ທາງດ ື້ານກາ
ຍະພາບໃດໆ ສ າລບັຜນົງານທີູ່ ມລີຂິະສດິເຊັູ່ ນ: ປືື້ມ, ດວີດີ,ີ ແລະຜ ື້ໃຫ ື້ບ ລກິານອືູ່ ນໆ (ແທູ່ ງເມ
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ໂມຣີບນັທ ກຂ ື້ມ ນ, ແຜູ່ ນມນິດິສິກ,໌ ກບັນ ື້າມ ກພມິສ າລບັຈກັພມິແລະອືູ່ ນໆ) ທີູ່ ມຜີົນງານ
ເຊັູ່ ນ: ປືື້ມດຈິຕິອນ, ເພງັ. ງານພາບແລະສຽງ ເກມວດີໂີອແລະຊອບແວຣ.໌ 

 
ຖື້າຫາກມກີານໃຊ ື້ການຈດົທະບຽນສ າລບັເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ຜນົງານແລະຈະຕ ື້ອງໃຊ ື້

ເຄືູ່ ອງ ໝາຍສ າລບັສນິຄ ື້າຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ອາດຈະໄປຊ ື້າຊ ື້ອນ ຫ  ືຂດັຂວາງການສະແຫວງຫາ
ຜນົປະໂຫຍດຕາມປັກກະຕຫິ ໃືນຊູ່ ວງຕ ູ່ ເວລາການນ າໃຊ ື້, ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນຜນົງານທາງດ ື້ານ
ວນັນະຄະດ,ີ ດື້ານສຽງແລະພາບ ຫ  ືດ ື້ານດນົຕ.ີ ເຈົ ື້າຂອງລຂິະສດິຂອງຜນົງານດັູ່ ງກູ່ າວສາມາດ
ຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນໄດ ື້.52  
 

ນກັກວດສອບ ຄວນກວດສອບໃນຂອບເຂດທີູ່ ຊືູ່ ຜົນງານເປັນຕົ ື້ນສະບັບແລະມີ
ຄວາມໂດດເດັູ່ ນແລະລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພນັຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍ. ໃນກ ລະນີ
ທີູ່ ຊືູ່ ຜົນງານນັ ື້ນປະກອບໄປດື້ວຍ ຄ າສັບທ າມະດາ ຫ ືຄ າສັບທີູ່ ບ ູ່ ແມູ່ ນຕົ ື້ນສະບັບຫ ືອົງ
ປະກອບອືູ່ ນໆຫ ບື ູ່ ໄດ ື້ເຂົ ື້າເຖງິໃຈຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ມຕີ ູ່ ຜນົງານຂອງຜ ື້ຂຽນ, ເຄືູ່ ອງໝາຍຈະບ ູ່
ແຊກແຊງການສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດທີູ່ ມຕີ ູ່ ຜນົງານທີູ່ ເປັນໄປຕາມທ າມະດາ. ໃນກ ລະນີ
ເຫ ົູ່ ານີ ື້, ຜ ື້ຄດັຄ ື້ານອາດຈະຖກືປະຕເິສດແລະ ເຄືູ່ ອງໝາຍກ ູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນ. 
 

ຕວົຢູ່ າງດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ເປັນເລືູ່ ອງທີູ່ ກູ່ ຽວກບັສາຍເຫດທີູ່ ໃຊ ື້ສ າລບັການປະຕເິສດ ແມູ່ ນໄດ ື້
ສະເໜໃີຫ ື້ກບັກ ລະນຂີອງຊືູ່ ຜນົງານ "007" ຂອງນະວະນຍິາຍນກັສບືທີູ່ ຂຽນໂດຍທູ່ ານ ຢານ 
ເຟລມມງິ (Ian Flemming). ອຸປະກອນທີູ່ ເປັນຮ ບ 007 ຂື້າງລຸູ່ ມນີ ື້ແມູ່ ນເຄືູ່ ອງໝາຍການ
ຄື້າໃນປະເທດຟີລບິປິນໂດຍ DANJAQ, LLC ທີູ່ ໃຊ ື້ສ າລບັອຸປະກອນແລະເຄືູ່ ອງມທືາງ
ວທິະຍາສາດທາງທະເລ, ການສ າຫ ວດແລະໄຟຟື້າ (ຫມວດ 9) ແລະ ສ າລບັການບ ລກິານທາງ
ດ ື້ານການສ ກສາແລະການບນັເທງີ (ຫມວດ 41). 

 
[ຂ ື້ມ ນທີູ່ ໄດ ື້ຈດັໄວ ື້ໃຫ ື້ໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດຟີລບິປິນ] 

 
ການຍືູ່ ນຂ ຈດົທະບຽນນີື້ ໃນເບື ື້ອງຕົ ື້ນກ ູ່ ໄດ ື້ຖກືຄດັຄ ື້ານໂດຍນກັກວດສອບ, ໂດຍໄດ ື້

    
52 ກູ່ ຽວກບັຫວົຂ ື້ນີ ື້, ໃຫື້ເບິູ່ ງຕືູ່ ມໄດ ື້ທີູ່  ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ພາກ ບ ີ, ຫມວດ 4, ບດົ 3, ຂ ື້ 3. 
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ອື້າງເຫດຜນົວູ່ າ ມກີານແນະນ າຕູ່ າງໆທີູ່ ບ ູ່ ເປັນຄວາມຈງິເພືູ່ ອໃຫ ື້ໄປຕດິຕ ູ່ ກບັທູ່ ານ ຢານ ເຟລມ
ມງິ, ທີູ່ ເປັນຜ ື້ຂຽນນຍິາຍແລະຮ ບເງາົເລື ື້ອງ ເຈມສ ໌ບອນດ ໌(James Bond) 007 ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັ
ການປົກປື້ອງທາງດ ື້ານລຂິະສດິ. 
 

DANJAQ ໄດ ື້ໃຫ ື້ການສະແດງຫ ກັຖານວູ່ າ ມນັແມູ່ ນບ ລສິດັຖຫຸື ື້ນທີູ່ ຮບັຜດິຊອບ
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າແລະລຂິະສດິຂອງທຸກໆຕວົລະຄອນແລະເນື ື້ອໃນທງັຫມດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ
ຜນົງານ ເຈມສ ໌ບອນດ ໌007 ຂອງ ທູ່ ານ ຢານ ເຟລມມງິ, ການຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນໄດ ື້ຮບັ
ອະນຸຍາດໃຫ ື້ດ າເນນີການຕ ູ່ ໄປ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ຖື້າຫາກ DANJAQ ບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັ
ຜນົງານຂອງ ເຈມສ ໌ບອນດ ໌ຫ  ືທູ່ ານ ຢານ ເຟລມມງິ, ການຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນກ ູ່ ຈະຖກື
ເກບັຮກັສາໄວ ື້. 
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8. ຊືູ່ , ເອກະລກັ ແລະ ຄວາມຄື້າຍຄກືນັ ຂອງບຸກຄນົ  
 

ບຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ າງຍິູ່ ງຖ ື້າຫາກບຸກຄົນເຫ ົູ່ ານີ ື້ເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈ ັກກັນດີໃນກຸູ່ ມ
ສາທາລະນະ ສ າລບັກດິຈະກ າຂອງພວກເຂາົໃນໂລກກລິາ, ສລິະປະ, ທຸລະກດິຫ ກືານເມອືງ, 
ມສີດິສູ່ ວນຕວົໃນການຄຸ ື້ມຄອງການຈດັສນັແລະການນ າໃຊ ື້ຊືູ່ ແຝງໃນເຊງີການຄ ື້າ. ຮ ບບຸກຄນົ
, ຮ ບທີູ່ ຄ ື້າຍຄ,ື ຫ ກືານເປັນຕວົແທນອືູ່ ນໆຂອງບຸກຄນົຫ ເືອກະລກັຂອງເຂາົເຈົ ື້າ. 

 
ສດິນີ ື້ອາດຈະໄດ ື້ຮບັມາຈາກຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ມໃີນກດົໝາຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ, ກດົໝາຍ

ແພູ່ ງ, ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຄວາມເປັນສູ່ ວນຕົວ, ຫ ືກດົໝາຍພິເສດທີູ່ ຄຸ ື້ມຄອງພາບພົດຂອງ
ຫນູ່ ວຍງານຫ ອືງົການລດັຖະບານໃນປະເທດ ຫ  ືສາກນົ, ບຸກຄນົ ສ າຄນັຫ ບຸືກຄນົອືູ່ ນໆໃນ
ຕ າແໜູ່ ງລະດບັສ ງ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ອາດຈະໃຊື້ເຫດຜົນດຽວກນັນີ ື້ ໂດຍບ ູ່ ຄ ານ ງເຖິງ
ສະຖານະຂອງບຸກຄົນທີູ່ ຖືກນ າໃຊ ື້ຂ ື້ມ ນສູ່ ວນຕົວ ຖື້າການນ າໃຊ ື້ດັູ່ ງກູ່ າວໂດຍທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບ
ອະນຸຍາດແລະການນ າໃຊ ື້ຈະສ ື້າງຄວາມຮບັຮ ື້ວູ່ າ ມກີານເຊືູ່ ອມໂຍງ, ການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ , ຄວາມ
ສ າພນັ, ການສະໜບັສະໜ ນ ຫ  ືຄວາມສ າພນັອືູ່ ນໆລະຫວູ່ າງບຸກຄນົນັ ື້ນ ແລະ ຜ ື້ໃຊ ື້ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັ
ອະນຸຍາດ 53 

 
ໃບຄ າຮ ື້ອງເພືູ່ ອການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ມຊີືູ່ , ຊືູ່ ແຝງ, ຮ ບບຸກຄົນ, ຮ ບທີູ່

ຄ ື້າຍຄ ືຫ ຮື ບແບບທີູ່ ສະແດງການເປັນຕວົແທນອືູ່ ນໆ ທີູ່ ພຽງພ ເພືູ່ ອທີູ່ ຈະໃຊ ື້ໃນ ການກ ານດົ 
ບຸກຄນົຫ ບຸືກຄນົທີູ່ ມກີຽດນັ ື້ນ ໄດ ື້ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ ນັ ື້ນ ອາດຈະຖືກຄດັຄ ື້ານຈາກຜ ື້ທີູ່ ມສີູ່ ວນໄດ ື້
ສູ່ ວນເສຍັ ແລະ ເຈົ ື້າໜື້າທີູ່ ກວດສອບກ ູ່ ອາດຈະຄດັຄ ື້ານຕາມໜື້າທີູ່ . ຖ ື້າຫາກຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັ
ການຢັື້ງຢືນສດິການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍໃຫ ື້ເປັນທີູ່ ຈະແຈ ື້ງນັ ື້ນ ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝ
າຍຂອງພວກເຂາົກ ູ່ ຄວນຖກືປະຕເິສດ. 

 
ນກັກວດສອບກ ູ່ ຄວນກວດສອບເບິູ່ ງວູ່ າ, ໂດຍສະເພາະແລ ື້ວ, ຖື້າຫາກສນັຍາລກັ

ສາມາດລະບຸບຸກຄນົທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ໃຫ ື້ຄວາມຍນິຍອມໃນການຈດົທະບຽນ ໄດ ື້ຢູ່ າງມປີະສດິຕພິາບ. 
 

    
53 ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ບີເອັນ ທເີອມັອາຣ,໌ ອາຣ.໌ 12(1); ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 14(ອ)ີ; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 21(2).
ເອ); ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 23.7 ແລະ 8, ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 42.4; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 16, ຄ ູ່ ມ ືທເີອມັ 
ຂ ື້ 5.40 ຫາ 5.43; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 14.ບ)ີ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 123.1(ຊ)ີ, ລະບຽບການ ອາຣ.໌ 102.ຊ)ີ, ຄ ູ່ ມ ື
ທເີອມັ ພາກ IX ຂ ື້ 6; ເອສັຈ ີທເີອມັອາຣ ໌ອາຣ.໌ ແລະ 73.3 ຫນງັສວືຽນ 01/2007 ເອສັ. 39.4.ຈ)ີ ແລະ 39.12.ເອ) (iv). 
ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຕືູ່ ມໄດ ື້ທີູ່  ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ ພາກ ຊ,ີ ຫມວດ 4, ຂ ື້ 4.3.1. 
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ຖື້າຫາກສນັຍາລກັທີູ່ ໄດ ື້ຍືູ່ ນຈດົທະບຽນປະກອບໄປດື້ວຍຊືູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ກງົກບັຊືູ່ ຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ 
ນັ ື້ນ, ນກັກວດສອບອາດຈະຮຽກຮື້ອງໃຫ ື້ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ສົູ່ ງຫ ກັຖານການຍນິຍອມຈາກຜ ື້ທີູ່ ມຊີືູ່ ຫ ື
ຈາກຜ ື້ຕາງໜື້າທີູ່ ເປັນຕວົແທນທາງກດົໝາຍຂອງບຸກຄນົນັ ື້ນ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ນກັກວດສອບ 
ຄວນກວດເບິູ່ ງການປະຕບິດັຕາມຂ ື້ກ ານດົຢູ່ າງເປັນທາງການນັ ື້ນ. 

 
ເຫດຜນົສ າລບັການຄດັຄ ື້ານຫ ກືານຕ ູ່ ຕ ື້ານນີ ື້ ຈະບ ູ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊ ື້ຖ ື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍ

ນີື້ ອ ື້າງເຖງິຊືູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ມຕີວົຕນົຫ ຊືືູ່ ທີູ່ ໄດ ື້ສມົມຸດເອາົ, ຫ ບື ູ່ ພຽງພ ທີູ່ ຈະລະບຸຕວົບຸກຄນົໃດໜ ູ່ ງ ຫ ຖື ື້າ
ເຄືູ່ ອງໝາຍສະແດງເຖິງຕົວລະຄອນຫ ືຮ ບພາບຄົນທີູ່ ເປັນແບບສົມມຸດຂື ື້ນມາຫ ືເລືູ່ ອງທີູ່ ບ ູ່
ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັບຸກຄນົໃດໜ ູ່ ງ ຖ ື້າຫາກຊືູ່ ເປັນເລືູ່ ອງທີູ່ ໄດ ື້ມາແບບຈນິຕະນາການເອາົ, ນກັກວດ
ສອບອາດຈະຕ ື້ອງການໃຫ ື້ລະບຸຫ ຊືີ ື້ແຈງໃນໃບຄ າຮ ື້ອງ (ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຂ ື້ 2.4 ໃນພາກທ ີ1 ຂອງຄ ູ່ ມ ື
ສະບບັນີ ື້). 

 
ຖື້າຫາກເຄືູ່ ອງໝາຍປະກອບໄປດື້ວຍ ຊືູ່ ຂອງບຸກຄນົ (ຊືູ່ , ນາມສະກຸນຫ ຊືືູ່ ເຕມັ) ຂອງ

ບຸກຄນົ, ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວກ ູ່ ຄວນຖວືູ່ າເປັນສິູ່ ງທີູ່ ມເີອກະລກັດ ື້ວຍຕວົມນັເອງໂດຍບ ູ່ ຄ ານ ງເຖງິ
ລກັ ສະນະທົູ່ ວໄປຂອງການປະກດົຕວົຂ ື້ນຂອງມນັໃນປະເທດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ວທິີ
ການແບບ ມາກູ່ ອນໄດ ື້ກູ່ ອນນັ ື້ນ, ຈະມຜີນົເຫນອືກວູ່ າໃນສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂອງກບັຜະລດິຕະພນັ
ຫ ກືານບ ລກິານທີູ່ ລະບຸໄວ ື້, ຫ ຫື າຍກວູ່ ານັ ື້ນຖື້າຫາກເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ. 

 
ການຄດັຄ ື້ານທີູ່ ອງີໃສູ່ ສດິທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ ຕ ູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍ ຫ  ືຊືູ່ ການຄ ື້າທີູ່  ປະກອບມຊີືູ່  ທີູ່

ຄ ກນັ ຫ  ືຄ ື້າຍຄກືນັທີູ່ ຈະກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ ຕ ື້ອງຖກືຕດັສນິ ຕາມມາດຕະຖານທີູ່ ກ ານດົ
ໄວ ື້ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ອາດຈະກ ູ່ ໃຫ ື້ເກດີຄວາມສບັສນົ. 

 
ການໃຊື້ຊືູ່ ສູ່ ວນຕວົຂອງຝູ່ າຍກງົກນັຂ ື້າມນັ ື້ນ ບ ູ່ ຄວນໃຫ ື້ຍ ດຖ ືຖື້າຫາກບ ູ່ ມເີຫດຜນົທີູ່

ຈະຖວືູ່ າ ຜ ື້ບ ລໂິພກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຈະເຊືູ່ ອມໂຍງກບັຝູ່ າຍກງົກນັຂ ື້າມໃນລະຫວູ່ າງການຄ ື້າ. ຍກົ
ຕວົຢູ່ າງ, ໃບຄ າຮ ື້ອງເພືູ່ ອການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ“ FORD” ສ າລບັຍານພາຫະນະທີູ່ ມີ
ເຄືູ່ ອງຈກັນັ ື້ນ ກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດຄດັຄ ື້ານກບັ ທູ່ ານ ອານລເ໌ບດິຕ ໌ເຈ ຝອຣດ໌ (Albert J. Ford) 
[ໃຫ ື້ສນັນຖິານວູ່ າແນວນັ ື້ນ] ໄດ ື້ສ າເລດັ ກ ູ່ ເພາະວູ່ າຊືູ່ ຂອງບຸກຄນົນັ ື້ນມຄີ າວູ່ າ 'Ford' ຢ ູ່ ແລ ື້ວ, 
ເວັ ື້ນເສຍແຕູ່ ວູ່ າບຸກຄນົນັ ື້ນເປັນຜ ື້ທີູ່ ມຄີວາມຫ ື້າວຫນັແລະເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດຢີູ່ າງກວ ື້າງຂວາງໃນ
ວງົການທຸລະກດິລດົຍນົແລະມຄີວາມສູ່ ຽງທີູ່ ວູ່ າ ສາທາລະນະຊນົໃນຂະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ
ກ ູ່ ຈະໄປເຊືູ່ ອມໂຍງເຄືູ່ ອງໝາຍ “FORD” ນັ ື້ນກບັທູ່ ານ ອານລເ໌ບດິຕ ໌ເຈ ຝອຣດ໌. 

 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ທ າການຈດົທະບຽນເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ, ການບດິເບອືນ ຫ  ືຄ າເວົ ື້າ
ເຍາະເຍີ ື້ຍຂອງບຸກຄນົທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ ກ ູ່ ສາມາດນ າໄປສ ູ່ ການຄດັຄ ື້ານໄດ ື້. ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຄ າຮ ື້ອງຍືູ່ ນ 
ຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ "PARES HILTON" ນັ ື້ນ ກ ູ່ ອາດຈະຖກືຄດັຄ ື້ານໂດຍທູ່ ານນາງ
ປາຣີ ຮນີລຕ໌ນັ (Paris Hilton) ດື້ວຍເຫດຜນົທີູ່ ວູ່ າ ມນັອາດຈະໄປກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ
ຂອງນາງປາຣີ ຮນີລຕ໌ນັ ຫ ອືາດຈະເຮດັເຄືູ່ ອງໝາຍນັ ື້ນໃຫ ື້ເສຍັຫາຍຫ ລືກັສະນະສະເພາະເຈອື
ຈາງລງົໄດ ື້. 
 

  



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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9. ຊືູ່ ແລະສນັຍາລກັຂອງຊຸມຊນົໃດໜ ູ່ ງ 
 

ພາຍໃນປະເທດຕູ່ າງໆທີູ່ ເປັນສູ່ ວນໃຫຍູ່ ນັ ື້ນ ມກຸີູ່ ມແລະຊຸມຊນົຂອງປະຊາຊນົຜ ື້ຄນົທີູ່

ມີວັດທະນະທ າ , ພາສາປາກເວົ ື້າ , ຫ ືເຊື ື້ອຊາດຊົນເຜົູ່ າມາຈາກປະຊາກອນຂອງຈາກ
ປະເທດນັ ື້ນໆ. ບນັດາກຸູ່ ມຫ ຊຸືມຊນົເຫ ົູ່ ານີ ື້, ເຊິູ່ ງບາງຄັ ື້ງກ ູ່ ເອີ ື້ນວູ່ າເປັນ "ຊຸມຊນົທ ື້ອງຖິູ່ ນ" ຫ  ື
‘ຊນົເຜົູ່ າພື ື້ນເມອືງ’ ໂດຍທົູ່ ວໄປເຂາົເຈົ ື້າຈະມຕີວົຕນົແລະຊືູ່ ຂອງຕນົເອງ, ເຊັູ່ ນດຽວກນັກບັ
ສັນຍາລັກ, ລະຫັດ, ເຄືູ່ ອງໝາຍນາມະຍົດ, ການສະແດງອອກທາງດ ື້ານວັດທະນະທ າ, 
ເງ ືູ່ ອນໄຂທາງດ ື້ານພທິີກ າ, ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍ ອືູ່ ນໆ. ຊຸມຊນົເຫ ົູ່ ານັ ື້ນກ ູ່ ມຄີວາມຄາດຫວັງທີູ່

ຖືກຕ ື້ອງຕາມກດົໝາຍໃນການຄວບຄຸມ ການນ າໃຊ ື້ສນັຍາລກັ, ລວມໄປເຖິງ ທງັການການ
ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດທາງດ ື້ານການຄື້າໃດໆແລະເພືູ່ ອຈ າກດັການເຂົ ື້າເຖງິຫ ກືານເຜຍີແຜູ່
ສນັຍາລກັທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດຈາກບຸກຄນົທີູ່ ບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຊຸມຊນົ. 

 
ສດິຂອງຊຸມຊນົໃນທ ື້ອງຖິູ່ ນ, ຊນົເຜົູ່ າພື ື້ນເມອືງແລະຊຸມຊນົອືູ່ ນໆໃນການຄວບຄຸມ

ການເຂົ ື້າເຖງິ, ການເຜີຍແຜູ່ ແລະການນ າໃຊ ື້ສນັຍາລກັ, ລະຫດັ, ການສະແດງອອກທາງດ ື້ານ
ວດັທະນະທ າ, ເງ ືູ່ອນໄຂພທິກີ າ ແລະເຄືູ່ ອງໝາຍ ອືູ່ ນໆນັ ື້ນ ແມູ່ ນໄດ ື້ຖກືຮບັຮ ື້ໃນຫ າຍປະເທດ
ແລະປະເດນັຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການຄວບຄຸມດັູ່ ງກູ່ າວ ໄດ ື້ຖືກນ າໄປສນົທະນາຫາລໃືນ
ລະດບັສາກນົ.54, ເອກະລກັຕວົຕນົຂອງຊຸມຊນົເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ, ພື້ອມທງັສນັຍາລກັແລະເຄືູ່ ອງໝາຍ, 
ບ ູ່ ວູ່ າຈະເປັນເປັນສິູ່ ງສກັສດິ, ເປັນຄວາມລບັ ຫ  ືເປັນການນ າໃຊ ື້ໃນສາທາລະນະ, ໄດ ື້ຖກືອ ື້າງ
ວູ່ າ ສມົຄວນທີູ່ ຈະໄດ ື້ຮບັການເຄາົລບົແລະຄຸ ື້ມຄອງຈາກການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງຫ ກືານນ າໃຊ ື້
ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຂ ອະນຸຍາດ. 

 
ຢ ູ່ ທີູ່  WIPO ທີູ່ ເປັນ ຄະນະກ າມະການລະຫວູ່ າງລດັຖະບານກູ່ ຽວກບັຊບັສິນທາງ

ປັນຍາ , ຊັບພະຍາກອນທາງດ ື້ານພັນທຸກ າ , ຄວາມຮ ື້ດັ ື້ງ ເດີມອັນເປັນມ ນເຊື ື້ອ ແລະ 
ວດັທະນະທ າພ ື້ນບ ື້ານດັ ື້ງເດມີນັ ື້ນ ໄດ ື້ສະເໜວີູ່ າ ການສະແດງອອກທາງດ ື້ານວດັທະນະ ທ າ
ພື ື້ນເມອືງ, ທີູ່ ລວມທງັ ສນັຍາລກັພື ື້ນເມອືງແລະສນັຍາລກັທີູ່ ສກັສດິ ຈະໄດ ື້ຮບັການຄຸ ື້ມຄອງຕ ູ່
ກບັນ າໃຊ ື້ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນ,ີ ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນ:55 

    
54 ໃຫື້ເບິູ່ ງວຽກຂອງຄະນະກ າມະການລະຫວູ່ າງລດັຖະບານກູ່ ຽວກບັຊບັສນິທາງປັນຍາ, ຊບັພະຍາກອນທາງດ ື້ານພນັທຸກ າ, ຄວາມ
ຮ ື້ພ ມປັນຍາແລະທດັສະນະຄະຕພິື ື້ນບ ື້ານດັ ື້ງເດມີ ທີູ່ ອງົການຊບັສນິທາງປັນຍາໂລກ  ໂດຍສະເພາະເອກະສານຢ ູ່ ໃນຊຸດຂອງ 
WIPO/GRTKF/ ແລະຫາເບິູ່ ງຕືູ່ ມໄດ ື້ທີູ່  https://www.wipo.int/tk/en/igc/. 
55 ໃຫື້ເບິູ່ ງເອກະສານ WIPO/GRTFK/IC/40/5, ວນັທ ີ 9 ເມສາ 2019, ຂ ື້ 5 [Alt. 3 Option 1] 5.3(ຊ)ີ,ໄດ ື້
ທີູ່ ,https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_40/wipo_grtkf_ic_40_5.pdf. 
 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_40/wipo_grtkf_ic_40_5.pdf
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“[…] ການນ າໃຊ ື້ໃດໆ [ທີູ່ ຜິດພາດຫ ືເຮດັໃຫ ື້ເຂົ ື້າໃຈຜິດ] ຂອງການສະແດງທາງ

ວດັທະນະທ າທ ື້ອງຖິູ່ ນທີູ່ ໄປກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ຜະລດິຕະພນັແລະການບ ລກິານທີູ່ ແນະນ າໃຫ ື້ມກີານ
ຮບັຮອງໂດຍຫ ເືຊືູ່ ອມໂຍງກບັຜ ື້ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ.” […] 

 
ວທິໜີ ູ່ ງໃນການທີູ່ ຈະຫລກີລ ື້ຽງຫ ຫື ຸດຜູ່ ອນການເກດີຂື ື້ນໃນການເຂົ ື້າເຖິງ, ການນ າ

ໃຊ ື້, ຫ ກືານເຜຍີແຜູ່ ສນັຍາລກັແລະເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງຊຸມຊນົຊນົເຜົູ່ າພື ື້ນເມອືງນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນການບ ູ່
ອະນຸຍາດໃຫ ື້ໃຊ ື້ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ການຄື້າ (ຫ ຊື ືູ່ ການຄ ື້າ) ໂດຍຄນົທີູ່ ບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັຊຸມຊນົ ໃນ
ຂະນະທີູ່ ການຄຸ ື້ມຄອງປື້ອງກນັດັູ່ ງກູ່ າວສາມາດຖກືນ າມາໃຊ ື້ໃນກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງ
ປັນຍາໂດຍໃຫ ື້ເປັນເຫດຜນົທີູ່ ແນູ່ ນອນສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ
ໂດຍອງີໃສູ່ ເຫດຜນົຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະວູ່ າດ ື້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮື້ອຍຂອງ
ສງັຄມົ. ການປື້ອງກນັນັ ື້ນກ ູ່ ຍງັສາມາດນ າໄປໃຊ ື້ເປັນເຫດຜນົປຽບທຽບສ າລບັການປະຕເິສດ
ໃນຂອບເຂດທີູ່ ຄວບຄຸມການເຂົ ື້າເຖງິການນ າໃຊ ື້ ແລະການເຜຍີແຜູ່ ຊ ູ່ ງເປັນສດິສູ່ ວນລວມ ທີູ່

ສາມາດອ ື້າງໄດ ື້ໂດຍຊຸມຊນົ, ກຸູ່ ມຄນົຫ ປືະຊາຊນົໂດຍສະເພາະ 56 
 
ບນົພື ື້ນຖານສດິຂອງຊຸມຊນົໃນການຄວບຄຸມການນ າໃຊ ື້ສິູ່ ງທີູ່ ເປັນເອກະລກັຕວົຕນົ

ແລະສນັຍາລກັແລະເຄືູ່ ອງໝາຍ ຂອງເຂາົເຈົ ື້ານັ ື້ນ, ນກັກວດສອບກ ູ່ ຄວນ - ໃນເມືູ່ ອມກີານ
ຄດັຄ ື້ານຫ ຄືດັຄ ື້ານຕາມໜື້າທີູ່  - ໃຫ ື້ການຄດັຄ ື້ານຕ ູ່ ກບັການຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ, ຖື້າ
ຫາກວູ່ າ ມນັປະກອບມຫີ ປືະກອບໄປດື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັແບບສບັສນົກບັຊືູ່

ຂອງຊຸມຊົນທ ື້ອງຖິູ່ ນຫ ືຊົນເຜົູ່ າພື ື້ນເມອືງ, ຫ ືສັນຍາລັກ, ລະຫັດ, ເຄືູ່ ອງໝາຍນາມະຍດົ, 
ການສະແດງອອກທາງດ ື້ານວດັທະນະທ າ, ເງ ືູ່ອນໄຂທາງພທິກີ າ, ຫ ເືຄືູ່ ອງໝາຍ ອືູ່ ນໆ. ການນ າ
ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມໜີ ູ່ ງຫ ຫືລາຍໆເຄືູ່ ອງໝາຍຂອງຊຸມຊນົທ ື້ອງຖິູ່ ນນັ ື້ນ ຈະນ າໄປສ ູ່ ການສ ື້າງ
ການເຊືູ່ ອມໂຍງທີູ່ ບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງຕ ູ່ ຊຸມຊນົຫ ກຸືູ່ ມຄນົໃດໜ ູ່ ງ ຫ ເືປັນທງັການສ ື້າງຄວາມເຂົ ື້າໃຈຜດິ 
ທີູ່ ຈະເປັນການໃຫ ື້ເກດີໂອກາດໃນການສະໜບັສະໜ ນ, ການສົູ່ ງເສມີ, ຄວາມກູ່ ຽວຂ ື້ອງ, ຫ ື
ການເຊືູ່ ອມຕ ູ່ ອືູ່ ນໆ ທີູ່ ບ ູ່ ຄວນກະທ າ. 

 

    
 
56 ໃຫື້ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົໃນ ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 4(ບ)ີ; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 20.ເອ); ເອລັເອ ໄອພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 
23.8 ແລະ 18, ຄ າຕດັສນິ 753 ເອອາຣທ໌.ີ 37 and 46; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 14(1)(ບ)ີ; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 
13.ຊ)ີ; ພເີຮຊັ ໄອພ ີໂຄ໊ດ ເອສັ. 123.1.a; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ ເອສັ. 7(4)(ເອ) ; ທເີຮຊັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 8(9); ແລະ ວເີອນັ ໄອ
ພເີອລັ ເອອາຣທ໌.ີ 73.2. 
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ຍກົຕວົຢູ່ າງ, ຢ ູ່ ທີູ່ ປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ໃນປີ 2012, ຊາວນາວາດ ໄດ ື້ຍືູ່ ນ
ຟື້ອງຮ ື້ອງຕ ູ່ ບ ລິສັດ Urban Outfitters ທີູ່ ຂາຍເສື ື້ອຜ ື້າ ໃນຂ ື້ຫາກູ່ ຽວກັບການນ າໃຊ ື້ຊືູ່  
“Navajo” ແລະ “Navaho” ໄປເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮບັອະນຸຍາດສ າລບັສນິຄ ື້າ, 
ທີູ່ ລວມທງັເຄືູ່ ອງນຸູ່ ງແລະເຄືູ່ ອງແຕູ່ ງກາຍ. ຜ ື້ເປັນໂຈດໄດ ື້ອ ື້າງວູ່ າ "ເມືູ່ ອຈ າເລຍີໄດ ື້ໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝ
າຍ 'Navajo' ແລະ 'Navaho' ໃຫ ື້ກບັສນິຄ ື້າແລະການບ ລກິານນັ ື້ນ, ການເຊືູ່ ອມໂຍງທີູ່ ເຂົ ື້າ
ໄປຫາຊາວນາວາໂຮກ ູ່ ຖືວູ່ າບ ູ່ ຖືກຕ ື້ອງ. ທາງສານກ ູ່ ໄດ ື້ຍ ດຖືຄ າຟື້ອງຮ ື້ອງດັູ່ ງກູ່ າວແລະກ ູ່ ໄດ ື້
ຕດັສນິຄະດ.ີ57 

 
ເຫດຜນົດຽວກນັນີ ື້ກ ູ່ ສາມາດຖກືໄປນ າໃຊ ື້ເພືູ່ ອຄດັຄ ື້ານການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ 

ທີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍເປັນຂອງຊນົເຜົູ່ າພື ື້ນເມອືງຫ ຊຸືມຊນົອືູ່ ນໆໃນປະເທດຫ ຕືູ່ າງປະເທດ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    
57 ໃຫື້ເບິູ່ ງ 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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10. ການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນໂດຍຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ 
 

10.1     ແນວຄວາມຄດິຂອງ ‘ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ’ 
 

ມຫີລາຍປະເທດທີູ່ ເປັນສະມາຊກິອາຊຽນໄດ ື້ມຂີ ື້ກ ານດົຫ ແືນວທາງປະຕບິດັທີູ່ ຄ ານ ງ
ເຖງິຄວາມເປັນໄປໄດ ື້ທີູ່ ຈະມກີານຍືູ່ ນສະເໜແີບບບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ. ບາງຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງ
ໝາຍການຄື້າຂອງບນັດາປະເທດເຫ ົູ່ ານັ ື້ນກ ູ່ ມກີານອ ື້າງອງີທີູ່ ຊດັເຈນຫ ທືີູ່ ໄດ ື້ກູ່ າວເຖງິ ”ຄວາມບ ູ່
ບ ລສຸິດໃຈ “ຫ  ື“ເຈດຕະນາສ ື້ໂກງຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ” ທີູ່ ເປັນປັດໃຈໜ ູ່ ງທີູ່ ສາມາດກດີຂວາງຫ ສືະໜັ
ບສະໜ ນການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ..58 
 

ຄ າວູ່ າ "ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ" ນັ ື້ນ ມນັກ ູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ກ ານດົໄວ ື້ໃນກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິ
ທາງປັນຍາຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. ແຕູ່ ມນັກ ູ່ ອາດຈະໄດ ື້ຖກືກ ານດົໄວ ື້ແລ ື້ວໃນ
ກດົໝາຍ ຫ ນືຕິກິ າ ອືູ່ ນໆໃນປະເທດເຫ ົູ່ ານັ ື້ນ. ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ ໄດ ື້ຖກືອະທບິາຍໄວ ື້ວູ່ າ ມນັ
ເປັນ "ການກະທ າທີູ່ຫ ອກລວງຈາກຫ ກັການທີູ່ ເປັນທີູ່ຍອມຮບັຂອງພ ດຕກິ າໃນທາງດ ື້ານຈນັຍາ
ບນັ ຫ  ືການຄ ື້າ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິດ ື້ວຍຄວາມຊືູ່ສດັ".59  

 
ຄວາມບ ູ່ ບ ລິສຸດໃຈ ກ ູ່ ໄດ ື້ຖືກລະບຸວູ່ າ ເປັນການສ ື້ໂກງໂດຍເຈດຕະນາໂດຍການ

ກະທ າຫ ືການຈງົໃຈທີູ່ ຈະລະເມດີລະເລີຍກດົໝາຍໂດຍເຈດຕະນາ; ຫ ື ລະເມດີໃນການ
ປະຕບິດັຕນົດ ື້ວຍຄວາມຊືູ່ ສດັ.60 

 
ໃນແງູ່ມຸມນີ ື້, ມນັກ ູ່ ອາດຈະເຂົ ື້າໃຈວູ່ າ "ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ" ແມູ່ ນສະຖານະການທີູ່ ຜ ື້

    
58 ຕວົຢູ່ າງ, ໃຫື້ເບິູ່ ງຂ ື້ກ ານດົທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງໃນ ບເີອນັ ທເີອມັເອ ເອສັ. 6(6); ເຄເຮຊັ ທເີອມັເອລັ, ເອອາຣທ໌.ີ 14.ອ ີແລະ ທເີອມັ ຄ ູ່
ມ ືຫນ ື້າ 107; ໄອດ ີທເີອມັເອ ເອອາຣທ໌.ີ 21(3) ແລະ ການຊີ ື້ແຈງໃນ ເອອາຣທ໌.ີ 21(3); ເອລັເອ ຄ າຕດັສນິ 753, art 36, ວກັ. 
6, ຂ ື້ 7; ເອມັວາຍ ທເີອມັເອ ເອສັ. 25(1), 37(ເອ)  ແລະ 45(1)(ຊ)ີ; ເອມັເອມັ ທເີອມັເອລ ເອສັ. 14.ດ)ີ; ເອສັຈ ີທເີອມັເອ 
ເອສັ. 7(6) ແລະ 8(5) ແລະ (6). 
59 ຄ າເຫນັຂອງທະນາຍຄວາມ ເຈເນຣລັ ຊາຣບ໌ສະຕນັ (General Sharpston) ໃນວນັທ ີ11 ມຖຸິນາ 2009, C-529/07, 
ຂະຫນມົຊອັກໂກແລດັ Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60 ແລະອືູ່ ນໆເຊັູ່ ນດຽວກນັ ໃນວນັທ ີ01 ເມສາ 2009, 
R 529 / 2008-4, FS. (ຮ ບທ)ີ, § 14) ເບິູ່ ງ ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ດ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 
3.3.2. 
60 "ຄວາມບ ູ່ ຊືູ່ ສດັ" ໄດ ື້ຖືກກ ານດົໄວ ື້ວູ່ າ: 

1) [ຄ ານາມ] ການກະທ າທີູ່ບ ູ່ ສຸດຈະລດິທີູ່ ໄດ ື້ເຈດຕະນາ, ໂດຍບ ູ່ ປະຕບິດັຕາມພນັທະຜ ກມດັທາງກດົໝາຍ ຫ ຕືາມ
ສນັຍາ, ອນັເຮດັໃຫ ື້ຄນົອືູ່ນຫລງົຜດິ, ອນັນ າໄປສ ູ່ ການເຮດັຂ ື້ຕກົລງົໂດຍບ ູ່ ໄດ ື້ຕັ ື້ງໃຈຫ ວືທິກີານທີູ່ຈະປະຕບິດັຫ ື
ລະເມດີມາດຕະຖານພື ື້ນຖານຂອງຄວາມຊືູ່ສດັໃນການຕດິຕ ູ່ພວົພນັກບັຄນົອືູ່ນ [... ] 

ເບິູ່ ງ: https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2. 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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ຮື້ອງຂ ຮບັຮ ື້ວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໃຊ ື້ໃນການຈດົທະບຽນໃນນາມຂອງລາວນັ ື້ນ ແມູ່ ນເປັນຂອງ
ບຸກຄນົອືູ່ ນທີູ່ ໄດ ື້ອ ື້າງສດິທໃິນເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວແລະບ ູ່ ໄດ ື້ໃຫ ື້ການຍນິຍອມໃຫ ື້ມຈີດົທະບຽນ
ດັູ່ ງກູ່ າວ. "ເຈດຕະນາສ ື້ໂກງ" ກ ູ່ ໝາຍເຖິງຄວາມຕັ ື້ງໃຈຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ທີູ່ ຈະໄດ ື້ຮບັການຈດົ
ທະບຽນ ເຊິູ່ ງເປັນການລະເມດີຂ ື້ກ ານດົດ ື້ານກດົໝາຍ ຫ ສືດິທີູ່ ມມີາກູ່ ອນໃນເມືູ່ ອກູ່ ອນ. 
 

ຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ອາດຈະເກດີຂື ື້ນຈາກຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວ
ແມູ່ ນເປັນທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັທງັພາຍໃນແລະຕູ່ າງປະເທດຫ ມືຊີືູ່ ສຽງໃນທ ື້ອງຖິູ່ ນ. ຄວາມຮ ື້ອາດຈະ
ເກດີຂື ື້ນຈາກຄວາມຈງິທີູ່ ວູ່ າ ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ມຄີວາມສ າພນັຫ ຄືວາມ ສ າພນັທາງດ ື້ານທຸລະກດິບາງ
ຢູ່ າງກບັເຈົ ື້າຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ລາວກ າລງັໃຊ ື້ຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ຈະຈດົທະບຽນໃຫ ື້ໄດ ື້. 

 
ຂ ື້ສະເຫນຫີ ຄື າແນະນ າຮູ່ ວມຂອງ WIPO, ມາດຕາ 3 (2), ໄດ ື້ກູ່ າວໄວ ື້ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປ ນີ ື້

ກູ່ ຽວກບັການປົກປື້ອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງ: 
 

(2) [ການພຈິາລະນາຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ] ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈສາມາດຖືວູ່ າເປັນປັດ
ໄຈໜ ູ່ ງໃນຫລາຍປັດໄຈໃນການປະເມນີຜນົປະໂຫຍດຂອງຄ ູ່ ແຂູ່ ງ ໂດຍການນ າໃຊ ື້ 
ພາກທ ີII ຂອງຂ ື້ກ ານດົເຫ ົູ່ ານີ ື້. 

 
10.2     ປັດໃຈ ດ ື້ານຫ ກັຖານ ທີູ່ ສະແດງເຖງິຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ  
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ກດົໝາຍ ໄດ ື້ລະບຸໄວ ື້ວູ່ າການຍືູ່ ນຂ ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ ໂດຍບ ູ່
ບ ລສຸິດໃຈນັ ື້ນ ກ ູ່ ແມູ່ ນເປັນເຫດຜນົທີູ່ ຫນກັແຫນ ື້ນແນູ່ ນອນ ສ າລບັການປະຕເິສດການຈດົ
ທະບຽນ, ການຈດົທະບຽນດັູ່ ງກູ່ າວຄວນຖກືປະຕເິສດຈນົກວູ່ າຜ ື້ຮ ື້ອງຂ  ມຫີ ກັຖານຫ ໄືດ ື້ຮບັ
ການພສິ ດຄວາມຊືູ່ ສດັແລະຈງິໃຈ. 

 
ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈນັ ື້ນ ກ ູ່ ສາມາດພສິ ດໄດ ື້ໂດຍວທິກີານທີູ່ ຖືກຕ ື້ອງໃນການພສິ ດ. 

ນກັກວດສອບຕ ື້ອງຄ ານ ງເຖງິຢູ່ າງໜື້ອຍ ສາມປັດໄຈພືື້ນຖານໄປພື້ອມໆກນັ ທີູ່ ຊີ ື້ໃຫ ື້ເຫນັເຖງິ
ເຈດຕະນາທີູ່ ບ ູ່ ຊືູ່ ສດັໃນການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງ ຫ ຄື າຮ ື້ອງຄດັຄ ື້ານ. ປັດໄຈເຫ ົູ່ ານີ ື້ ປະກອບໄປດື້ວຍສິູ່ ງ
ດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແລະກ ານດົເນື ື້ອໃນອນັສ າຄນັຂອງຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງດັູ່ ງນີ ື້:61 

    
61 ສ າລບັເລືູ່ ອງນີ ື້ ໃຫ ື້ເບິູ່ ງຕວົຢູ່ າງໄດ ື້ທີູ່  ຄ ູ່ ມສື ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ, ພາກ ດ,ີ ຫມວດ 2, ຂ ື້ 3.3.2.1. 

 



ຄ ູ່ ມກືານກວດສອບເນື ື້ອໃນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ 
(ສະບບັທສີອງ) 
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1. ຄວາມຄກືນັ ຫ  ືຄວາມຄື້າຍຄກືນັສ ງ ຂອງສນັຍາລກັ 
2. ຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ຂອງຜ ື້ຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງ ຫ ຜື ື້ຂ ຈດົທະບຽນ; 
3. ເຈດຕະນາທີູ່ ບ ູ່ ຊືູ່ ສດັໃນການຍືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນຫ ຍື ືູ່ ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຄດັຄ ື້ານ. 

 
1. ຄວາມຄກືນັ ຫ  ືຄວາມຄ ື້າຍຄກືນັສ ງຂອງສນັຍາລກັ; 

 
ສ າລບັການຄົ ື້ນຫາໂດຍບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈນັ ື້ນ, ມນັກ ູ່ ຈ າເປັນຕ ື້ອງໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຍືູ່ ນຈດົ

ທະບຽນແລະເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ອ ື້າງເຖງິ ບນົພື ື້ນຖານຂອງການຄດັຄ ື້ານຕ ື້ອງມລີກັສະນະຄກືນັ ຫ  ື
ເກອືບວູ່ າຄກືນັ. ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າປັດໄຈອນັດຽວນີື້ ອາດຈະສາມາດເປັນຜນົເສຍ ແລະ ອາດຈະ
ບງັເອນີເປັນເຈດຕະນາດທີີູ່ ອາດເກດີຂື ື້ນໄດ ື້, ເຊີູ່ ງມນັກ ູ່ ຂື ື້ນຢ ູ່ ກບັຄຸນລກັສະນະສະເພາະຂອງ
ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ເປັນທີູ່ ຖກົຖຽງ ແລະສະຖານະການຂອງກ ລະນສີະເພາະ, ຄວາມຄື້າຍຄກືນັ (ຫ ື
ເກອືບຈະເປັນຕວົຕນົ) ຂອງສນັຍາລກັແມູ່ ນຂ ື້ບົູ່ ງຊີ ື້ເບື ື້ອງຕົ ື້ນວູ່ າ ໜ ູ່ ງໃນບນັດາຝູ່ າຍຕູ່ າງໆນັ ື້ນ 
ສາມາດເຂົ ື້າໄປເຖິງ ແລະ ພະຍາຍາມທີູ່ ຈະຍາດເອາົ ສນັຍາລກັຂອງອກີຝູ່ າຍໜ ູ່ ງ. ລກັສະນະ
ສະເພາະທີູ່ ເປັນເອກະລກັຫ ລືກັສະນະສະເຫມອືນຫ ເືກອືບວູ່ າຄກືນັຂອງສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວກ ູ່
ຄງົຈະບ ູ່ ເປັນເລືູ່ ອງບງັເອນີຫ ເືກດີຂ ື້ນໄດ ື້ໂດຍບງັເອນີ. 
 

ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ຖື້າຫາກວູ່ າສນັຍາລກັທີູ່ ຍງັເປັນຂ ື້ຖກົຖຽງນັ ື້ນແຕກຕູ່ າງກນັຢູ່ າງ
ຈະແຈ ື້ງຫ ບື ູ່ ມຄີວາມຄື້າຍຄກືນັທີູ່ ສບັສນົ, ຂ ື້ເທດັຈງິນີ ື້ກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດໃຫ ື້ການສະໜບັສະໜ ນໃຫ ື້
ແກູ່ ການຄົ ື້ນຫາຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈໄດ ື້. 
 

2. ຄວາມຮ ື້ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ອງໝາຍກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ຂອງຜ ື້ຍ ືູ່ນຄ າຮ ື້ອງຫ ຜື ື້ຂ ຈດົທະບຽນ. 
 

ຜ ື້ຮ ື້ອງຂ ຫ ຜື ື້ຄດັຄ ື້ານຕ ື້ອງຮ ື້ຫ  ືໃນທີູ່ ຜູ່ ານມາໄດ ື້ຮ ື້ແລ ື້ວກູ່ ຽວກບັການມຢີ ູ່  ຫ ກືູ່ ອນການ
ນ າໃຊ ື້ ເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ຄກືນັຫ ຄື ື້າຍຄກືນັແບບສບັສນົສ າລບັຜະລດິຕະພນັຫ ບື ລກິານທີູ່ ຄກືນັຫ ື
ຄ ື້າຍຄກືນັ. 
 

ກ ລະນທີົູ່ ວໄປຂອງຄວາມຮ ື້ທີູ່ ມມີາກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ ທີູ່ ກູ່ ຽວກບັການມຢີ ູ່ ຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ 
ກ ູ່ ແມູ່ ນວູ່ າພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງນັ ື້ນເຄຍີມກີານພວົພນັດ ື້ານທາງການຄື້າຫ ທຸືລະກດິມາກູ່ ອນ. 
ຕວົຢູ່ າງ: ໃນກ ລະນທີີູ່ ຖ ື້າຫາກຝູ່ າຍໜ ູ່ ງ ແມູ່ ນຜ ື້ຈດັຈ າໜູ່ າຍ, ຕວົແທນຈ າໜູ່ າຍ ຫ  ືຕວົແທນ
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ການຄື້າຂອງອກີຝູ່ າຍໜ ູ່ ງ. ໃນກ ລະນນີີ ື້, ຝູ່ າຍນັ ື້ນກ ູ່ ບ ູ່ ສາມາດລະເລຍີຫ  ືສະແດງໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ "ບ ູ່
ຮ ື້" ເຖງິຄວາມເປັນຢ ູ່ ແລະກດິຈະກ າຕວົຈງິຂອງຜ ື້ທີູ່ ຖເືຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມມີາກູ່ ອນຫນ ື້ານີ ື້ ແລະກດິ
ຈະກ າດັູ່ ງກູ່ າວກ ູ່ ໄດ ື້ມມີາກູ່ ອນທີູ່ ຈະມກີານຂ ຈດົທະບຽນຫ ກືານນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ ຂອງຜ ື້ຂ ຍືູ່ ນ
ທີູ່ ບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ. 
 

ຂ ື້ສນັນຖິານຂອງຄວາມຮ ື້ ('ຕ ື້ອງຮ ື້ມາກູ່ ອນ' ຫ  ື'ບ ູ່ ໄດ ື້ຮ ື້ມາກູ່ ອນ') ອາດຈະຖກືກ ານດົ
ໄວ ື້ລູ່ ວງໜື້າ ກູ່ ຽວກບັການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງທງັສອງຝູ່ າຍໃນດື້ານທຸລະກດິການຄື້າ ເຊິູ່ ງສນິຄ ື້າ
ຫ ກືານບ ລກິານເປັນຂອງຜ ື້ໃດໜ ູ່ ງ ທີູ່ ເປັນໄປຕາມຄວາມຍາວນານຂອງໄລຍະເວລາ ທີູ່ ຜ ື້ໃຊ ື້
ກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ (ທີູ່ ຖືກຕ ື້ອງຕາມກດົໝາຍ) ໄດ ື້ໃຊ ື້ສນັຍາລກັດັູ່ ງກູ່ າວ. ຍິູ່ ງໄດ ື້ໃຊ ື້ເປັນເວລາດນົ
ເທົູ່ າໃດ, ກ ູ່ ຍິູ່ ງເຮດັໃຫ ື້ຮ ື້ດເີຖງິການນ າໃຊ ື້ຂອງມນັໃນຕະຫລາດທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ. ການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງ
ໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວທີູ່ ມມີາກູ່ ອນນີ ື້ນັ ື້ນໃນຕະຫລາດຕູ່ າງປະເທດ, ໃນການຄື້າເອເລກັໂຕຣນກິ, ຫ ທືາງ
ອນິເຕເີນດັ ກ ູ່ ແມູ່ ນກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການສະແດງໃຫ ື້ເຫນັການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍຢູ່ າງແທ ື້ຈງິກູ່ ອນ
ໜື້ານີ ື້. 
 

ຄວາມຮ ື້ພຽງແຕູ່ ວູ່ າອກີຝູ່ າຍໜ ູ່ ງໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ກ ູ່ ຈະບ ູ່ ເປັນການສື້າງ
ເຈດຕະນາທີູ່ ບ ູ່ ດໂີດຍອດັຕະໂນມດັ. ບຸກຄນົທີູ່ ມຄີວາມຊືູ່ ສດັອາດຈະໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ຄ ື້າຍຄື
ກບັຄ ູ່ ແຂູ່ ງແລະອາດຈະປະຕບິດັເພືູ່ ອຈດຸປະສງົທີູ່ ຖກືຕ ື້ອງຕາມກດົໝາຍ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, 
ໂດຍປົກກະຕແິລ ື້ວ ກ ູ່ ບ ູ່ ຄວນສນັນຖິານວູ່ າເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວມລີກັສະນະທີູ່ ຄກືນັຢູ່ າງເປັນຮ ບ
ປະທ າ. 

 
ນອກຈາກນັ ື້ນ, ນກັກວດສອບກ ູ່ ຄວນລະວງັໃນກ ລະນທີີູ່ ຄວາມສ າພນັທີູ່ ມມີາກູ່ ອນ

ຫນ ື້ານີ ື້ ລະຫວູ່ າງຄ ູ່ ສນັຍາທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນໂດຍຂ ື້ຕກົລງົຕາມສນັຍາ, ເຊິູ່ ງອາດຈະ
ມຜີນົບງັຄບັທງັຫມດົຫ ບືາງສູ່ ວນຫ ກືານລະເມດີ ແຕູ່ ກ ູ່ ກ າລງັຢ ູ່ ໃນຂັ ື້ນຕອນການດ າເນນີຄະດ.ີ 
ອັນນີ ື້ກ ູ່ ຈະເຮັດໃຫ ື້ຄະດີດັູ່ ງກູ່ າວສັບສົນຫລາຍຂ ື້ນແລະເຮດັໃຫ ື້ບ ູ່ ສາມາດສະຫ ຸບກູ່ ຽວກບັ 
ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈຂອງຝູ່ າຍໃດໜ ູ່ ງ ໄດ ື້ຢູ່ າງກງົໄປກງົມາ. 
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ໃນກ ລະນດີັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້, ໄດ ື້ຖກືຕດັສນິໂດຍສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາຂອງປະເທດ
ສງິກະໂປ (IPOS), ທີູ່ ໄດ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັເຖງິຄວາມບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງຂອງການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງ 
ໝາຍການຄື້າສອງອນັທີູ່ ໄດ ື້ຮບັໃນທາງທີູ່ ບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ. ໃນການຕດັສນິໃຈໃນວນັທ ີ19 ພະຈກິ 
2018, IPOS ໄດ ື້ປະກາດວູ່ າ ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າຕ ູ່ ໄປນີ ື້ ແມູ່ ນບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງ: 
62 

 
40201606062U 40201606064Y 

 
ສ າລບັ ຜະລດິຕະພນັອາຫານ ທີູ່ຈດັຢ ູ່ ໃນຫມວດຫມ ູ່  29 ແລະ 30 ຂອງ NCL 

 
IPOS ໄດພບົເຫນັວູ່ າ ເຈົ ື້າຂອງທີູ່ ໄດ ື້ຈດົທະບຽນນັ ື້ນ ມສີາຍພວົພນັໃນທາງວຽກ

ງານແລະທາງທຸລະກດິກບັຜ ື້ທີູ່ ຈດັຫາສນິຄ ື້າຢ ູ່ ຕູ່ າງປະເທດຂອງລາວ ເຊິູ່ ງມເີຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ລາວ
ໄດ ື້ຈດົທະບຽນໄປແລື້ວດ ື້ວຍຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈແລະໄດ ື້ບດິເບອືນຂ ື້ແທ ື້ຈງິດ ື້ວຍການສະແດງ
ຂ ື້ມ ນທີູ່ ບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງກູ່ ຽວກບັເລືູ່ ອງນີ ື້. ການຈດົທະບຽນໄດ ື້ນ າໃຊ ື້ປະໂຫຍດຈາກຂ ື້ໄດ ື້ປຽບໃນ
ຄວາມສ າພັນດັູ່ ງກູ່ າວ ເພືູ່ ອຂ ໃຫ ື້ໄດ ື້ຮັບການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າທີູ່ ບ ູ່ ໄດ ື້ຮັບ
ອະນຸຍາດ. 

 
3. ເຈດຕະນາທີູ່ບ ູ່ ຊືູ່ສດັໃນການຍືູ່ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນ ຫ  ືຍືູ່ນຄ າຮ ື້ອງຂ ຄດັຄ ື້ານ.  
 

ເຈດຕະນາຂອງຜ ື້ຮ ື້ອງຂ  ຫ ຄື ູ່ ແຂູ່ ງແມູ່ ນເປັນເລືູ່ ອງສູ່ ວນບຸກຄນົແລະສາມາດກວດ
ສອບເບິູ່ ງໄດ ື້ໂດຍການອື້າງອງີເຖງິຂ ື້ເທດັຈງິແລະສະຖານະການຕາມຈດຸປະສງົເທົູ່ ານັ ື້ນ. ຂ ື້ມ ນ
ແລະສະຖານະການດັູ່ ງຕ ູ່ ໄປນີ ື້ອາດຈະໄດ ື້ຮບັການພຈິາລະນາ, ຍກົຕວົຢູ່ າງ: 
 
 

    
62 ແຫ ູ່ ງຂ ື້ມ ນ: ສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງປະເທດສງິກະໂປ: https://www.ipos.gov.sg/docs/default-
source/resources- library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/mahendra-naidu-v-navin- 
trading-2019-sgipos-2.pdf. 

http://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-
http://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-
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• ການກະທ າທີູ່ ມເີຈດຕະນາທີູ່ ບ ູ່ ຊືູ່ ສດັນັ ື້ນ ອາດຈະສັນນຖິານໄດ ື້ວູ່ າ ຖື້າການຍືູ່ ນຂ ຈດົ
ທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້ານັ ື້ນ ໄດ ື້ຖືກຍືູ່ ນຫ ໄືດ ື້ຮບັໂດຍບ ູ່ ມຄີວາມສດັຊືູ່ ຕ ູ່ ການນ າໃຊ ື້
ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ. ຖື້າເຄືູ່ ອງໝາຍໄດ ື້ຖືກຍືູ່ ນຫ ຈືດົທະບຽນເພືູ່ ອຈດຸປະ ສງົການໂອນ
ກ າມະສດິຕ ູ່ ມາໃນພາຍຫລງັ ເພືູ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກການເອາົກ າໄລ ແລະ ຜນົຕອບ
ແທນ, 
 

• ມນັກ ູ່ ອາດຈະຖືໄດ ື້ວູ່ າເປັນການກະທ າທີູ່ ບ ູ່ ຊືູ່ ສດັ ຖື້າຫາກມນັບ ູ່ ສາມາດພສິ ດໄດ ື້ດ ື້ວຍ
ເຫດຜົນທີູ່ ຈ  ງໃຈທີູ່ ເຫນັຊອບດື້ວຍກດົໝາຍໃດໆ ທີູ່ ສອດຄູ່ ອງກບັຈດຸປະສງົຂອງກດົ 
ໝາຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ. 

 
 
• ການກະທ າທີູ່ ມເີຈດຕະນາທີູ່ ບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈນັ ື້ນ ອາດຈະສນັນຖິານໄດ ື້ວູ່ າ ຖື້າເຄືູ່ ອງໝາຍ

ການຄື້າທີູ່ ຍືູ່ ນຫ ຈືດົທະບຽນນັ ື້ນ ເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ ທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງຮ ື້ຈກັກນັດຫີ ເືປັນເຄືູ່ ອງໝາຍ
ທີູ່ ຮ ື້ຈກັກນັດີໃນຂະແໜງການຄື້າຫ ຂືະແໜງການທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງຂອງຜ ື້ບ ລໂິພກພາຍໃນ
ປະເທດແລະເປັນຂອງບຸກຄນົອືູ່ ນທີູ່ ບ ູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງ ເຊືູ່ ງດ າເນນີງານໃນບູ່ ອນດຽວກນັຫ ໃືນ
ປະເທດອືູ່ ນ. ອນັນີ ື້ກ ູ່ ສະແດງເຖງິຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ບ ູ່ ຍຸດຕທິ າໃນການສວຍໃຊື້ຊືູ່ ສຽງ
ຂອງເຈົ ື້າຂອງທີູ່ ຖືກຕ ື້ອງຕາມກົດໝາຍ (ເປັນ “ການກະທ າທີູ່ ໄດ ື້ປຽບແບບບ ູ່ ໄດ ື້
ອອກແຮງຫ ລືງົທ ນໃດໆ" ຫ  ື"ແຂູ່ ງຂນັແບບກາຝາກ”). 
 

10.3     ຜນົກະທບົຂອງຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ ຕ ູ່ ຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄື້າ  
 

ໃນກ ລະນທີີູ່ ມກີານດ າເນນີການໃນການຄດັຄ ື້ານຂ ື້ມ ນຫ ກັຖານທີູ່ ໄດ ື້ສົູ່ ງມາສະແດງ
ໃຫ ື້ເຫນັວູ່ າ ຄ າຮ ື້ອງຂ ທີູ່ ຍືູ່ ນມາ ແມູ່ ນຍືູ່ ນດ ື້ວຍຄວາບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ, ຂ ື້ເທດັຈງິນີ ື້ກ ູ່ ຄວນໄດ ື້ຮບັ
ການພຈິາລະນາຈາກນກັກວດສອບ ເພືູ່ ອຕດັສນິໃຈວູ່ າ ຈະປະຕເິສດການຈດົທະບຽນທຸກ
ສູ່ ວນຫ ພືຽງແຕູ່ ສູ່ ວນໃດໜ ູ່ ງຂອງການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ. ໃນທາງກງົກນັຂ ື້າມ, ຖື້າການ
ກະທ າໃດໆ ໜ ູ່ ງໄດ ື້ສະແດງໃຫ ື້ເຫນັເຖິງຄວາມບ ູ່ ຊືູ່ ສດັໃນການຍືູ່ ນເພືູ່ ອຂ ຈດົທະບຽນໃນທີູ່

ຜູ່ ານມານັ ື້ນ, ການຄດັຄ ື້ານກ ູ່ ຄວນຖືກປະຕເິສດຢູ່ າງເຕມັສູ່ ວນທງັຫມດົຫ ພືຽງແຕູ່ ບາງສູ່ ວນ. 
ໃນກ ລະນທີີູ່ ກດົໝາຍໄດ ື້ອະນຸຍາດ, ຄ າຮ ື້ອງຂ ທີູ່ ບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈກູ່ ອນໜື້ານີ ື້ ຕ ື້ອງຖກືປະຕເິສດ, 
ແລະ ການຈດົທະບຽນກູ່ ອນໜື້າ ຕ ື້ອງຖກືຍກົເລກີ ຖື້າມນັຂ ຈດົທະບຽນດື້ວຍ ຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດ
ໃຈ. 
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ຜນົກະທບົຂອງຄວາມບ ູ່ ບ ລສຸິດໃຈ (ຫ ກືານຂາດຄວາມຊືູ່ ສດັ) ໃນການຈດົທະບຽນ
ເຄືູ່ ອ ງໝາຍການຄື້າ ອ າດຈະສະແດງໃຫ ື້ເຫັນ ໄດ ື້ໃນກ ລະນີຂອ ງ  Birkenstock 
Orthopaedie GMBH and Co. KG. (ເຊິູ່ ງແຕູ່ ກູ່ ອນນັ ື້ນແມູ່ ນລະຫວູ່ າງ Birkenstock 
Orthopaedie GMBH ແລະ Philippine Shoe Expo Marketing Corporation 
63 ຊືູ່ ງໄດ ື້ຖກືຕດັສນິໂດຍສານປະຊາຊນົສ ງສຸດຂອງ ຟິລບິປິນ ໃນປີ 2013) 

 
ສານໄດ ື້ຕດັສນິໃນເລືູ່ ອງຕູ່ າງໆ ທີູ່ ວູ່ າຜ ື້ຈດົທະບຽນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍດັູ່ ງກູ່ າວນັ ື້ນ ມີ

ເຈດຕະນາທີູ່ ບ ູ່ ຊືູ່ ສດັໃນການຈດົທະບຽນດື້ວຍການໃຊ ື້ຊືູ່ , ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າ ນຕິບຸິກຄນົອືູ່ ນແມູ່ ນ
ເປັນເຈົ ື້າຂອງທີູ່ ແທ ື້ຈງິແລະຖກືຕ ື້ອງຕາມກດົໝາຍ. ໂດຍທີູ່ ໄດ ື້ອ ື້າງອງີໃສູ່ ການຕດັສນິໃຈຂອງ
ຜ ື້ອ ານວຍການ IPOPHL64 , ສານໄດ ື້ຕດັສນິວູ່ າ BIRKENSTOCK, ເຊິູ່ ງກ ູ່ ເຫນັໄດ ື້ຢູ່ າງ
ຈະແຈ ື້ງວູ່ າ ແມູ່ ນມຕີົ ື້ນກ າເນດີມາຈາກປະເທດເຍຍັລະມນັ, ມນັເປັນເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໂດດເດັູ່ ນ
ຢູ່ າງຈະແຈ ື້ງ ແລະ ມລີກັສະນະການອອກແບບທີູ່ ເຮດັໄປຕາມໃຈ. ມນັເປັນເລືູ່ ອງທີູ່ ວູ່ າທງັສອງ
ຄນົກ ູ່ ຢ ູ່ ໄກກນັຫ າຍເກນີໄປທີູ່ ຄນົສອງຄນົຈະເຮດັເຄືູ່ ອງໝາຍອອກມາໄດ ື້ແບບດຽວກນັຫ ຄືກືນັ
ໂດຍບງັເອນີ. ການທີູ່ ໄດ ື້ມາຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ມລີກັສະນະສະເພາະສ ງ ແລະ ບ ູ່ ມຢີ ູ່ ທົູ່ ວໄປ ທີູ່

ໄດ ື້ຖກືນ າໃຊ ື້ໂດຍບຸກຄນົອືູ່ ນມາກູ່ ອນ, ສ າລບັການນ າໃຊ ື້ໃນສາຍທຸລະກດິອນັດຽວກນັ, ແລະ 
ບ ູ່ ໄດ ື້ມຄີ າອະທບິາຍໃດໆທີູ່ ເປັນໄປໄດ ື້ນັ ື້ນ, ເປັນເລືູ່ ອງທີູ່ ນູ່ າເຫ ອືເຊືູ່ ອຫ າຍ. 
 

ບນັດາເຄືູ່ ອງໝາຍທີູ່ ໄດ ື້ຖກືເຮດັຊ ື້າຢ ູ່ ດ ື້ານລຸູ່ ມເພືູ່ ອການປຽບທຽບ: 

------- o ------- 
    

63 G.R. ສະບບັເລກທ ີ194307, ລງົວນັທ ີ20 ພະຈກິ. 2013 
64 ປະກາດໃຊ ື້ໃນວນັທ ີ22 ທນັວາ 2009, ເພືູ່ ອອຸທອນຄ າຕດັສນິຂອງສ ານກັງານກດົໝາຍ ລງົວນັທ ີ28 ພ ດສະພາ 2008 ໃນ
ຄະດລີວມຫມ ູ່ ລະຫວູ່ າງປະເທດ. ໝາຍເລກ 14-2007-00108, 14-2007-00115 ແລະ 14-2007-00116 
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ຄ າເຕອືນຂ ື້ຈ າກດັຄວາມຮບັຜດິຊອບ: 

“ສິູ່ ງຕພີມິເຫລັ ື້ມນີ ື້ ໄດ ື້ຖກືຈດັສ ື້າງຂື ື້ນໂດຍໄດ ື້ຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືຈາກສະຫະພາບເອຣີບົ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ ູ່ ເນື ື້ອໃນຂອງສິູ່ ງຕພີມິນີ ື້ແມູ່ ນລ ື້ວນແຕູ່ ແມູ່ ນຂື ື້ນກບັຜ ື້ຂຽນເອງທງັໝດົ. ສິູ່ ງຕພີມິເຫລັ ື້ມນີ ື້ແມູ່ ນ
ບ ູ່ ສາມາດຖກືນ າມາໃຊ ື້ເພືູ່ ອສະເຫນຈີດຸຢືນ, ທດັສະນະຄະຕ ິຫ  ືມຸມມອງຂອງສະຫະພາບເອຣີບົໄດ ື້ສະເຫມໄີປ” 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ການນ າໃຊ ື້ຂ ື້ກ ານດົດ ື້ານກດົໝາຍຂອງບນັດາ
ປະເທດອາຊຽນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການກວດສອບ

ເນື ື້ອໃນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ 
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ສາລະບານ 
 

ບຣ ໄນດາຣ ສຊາລາມ 315 
 
ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ (Cap. 98) ປີ 2000 315 
ເຄືູ່ ອງໝາຍ ການຄ ື້າ (ສະບບັປັບປຸງ) ກດົລະບຽບ ປີ 2017 315 
ກດົລະບຽບເຄືູ່ ອງໝາຍ ການຄ ື້າປີ 2000 328 
ເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະຊືູ່  (ການປື້ອງກນັການນ າໃຊ ື້ທີູ່ ບ ູ່ ຖກືຕ ື້ອງ) ກດົໝາຍ  
(Cap. 94)  329 

 
ກ າປ ເຈຍ 331  
 
ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍ, ຊືູ່ ທາງການຄ ື້າແລະການແຂູ່ ງຂນັທີູ່ ບ ູ່ ເປັນທ າ  
ດ າລດັ ວນັທ ີ7 ກຸມພາ 2002 - NS / RKM / 0202/006301 331 
ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຖິູ່ ນກ າເນດີ, ວນັທ ີ20 ມງັກອນ 2014   334 
ດ າລດັວູ່ າດ ື້ວຍການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ, ຊືູ່ ການຄ ື້າແລະກດົໝາຍ  
ວູ່ າດ ື້ວຍການແຂູ່ ງຂນັທີູ່ ບ ູ່ ເປັນທ າ  335 
ຄ ູ່ ມກືູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ - ກມົຊບັສນິທາງປັນຍາ - ກ ລະກດົ 2013 336 
 
 
ອນິໂດເນເຊຍ 337 
 
ກດົໝາຍສະບບັເລກທ ີ20 ຂອງປີ 2016 ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະ ຖິູ່ ນກ າເນດີ 337 
ການອະທບິາຍກດົໝາຍເລກທ ີ20 ຂອງປີ 2016 ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍ ແລະ 
ຖິູ່ ນກ າເນດີ 341 
ຂ ື້ກ ານດົຂອງລດັຖະບານສະບບັເລກທ ີ23 ປີ 1993 ກູ່ ຽວກບັຂັ ື້ນຕອນການຂ ື້ນທະບຽນ 
ເຄືູ່ ອງໝາຍ  344 
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ລະບຽບການຂອງກະຊວງກດົໝາຍແລະສດິທມິະນຸດ ສະບບັເລກທ ີ67/2016 ກູ່ ຽວກບັ 
ການຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ  345 
 
ສປປ. ລາວ  346 
 
ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງປັນຍາ (ສະບບັປັບປຸງ) ສະບບັເລກທ ີ38/NA, 
ວນັທ ີ15 ພະຈກິ 2017  348 
ຂ ື້ຕກົລງົເລກທ ີ753 / ກະຊວງວທິະຍາສາດແລະເຕກັໂນໂລຊ ີ(MOST)  
ໃນການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງປັນຍາ 
ກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແລະຊືູ່ ການຄ ື້າ ວນັທ ີ20 ກນັຍາ 2012 353 
ປືື້ມຄ ູ່ ມເືຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ - ກນັຍາ 2003  368 
 
ມາເລເຊຍ  369 
 
ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, ປີ 1976 - ດ າລດັເລກທ ີ  
(ປັບປຸງຮອດວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2006)  369 
ລະບຽບການກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າປີ 1997 (ຮອດເດອືນກຸມພາ 2011) 382 
ຄ ູ່ ມກືດົໝາຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າແລະການປະຕບິດັ, ປີ 2003 (ສະບບັທ ີ2)  385 
 
ມຽນມາ  386 
 
ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ສະບບັເລກທ ີ3, ປີ 2019 - 30 ມງັກອນ  
2019  386 
 
ຟີລບິປິນ  392 
 
ກດົໝາຍແຫູ່ ງສາທາລະນະລດັ ສະບບັເລກທ ີ8293 - ດ າລດັວູ່ າດ ື້ວຍການສ ື້າງ 
ລະຫດັຊບັສນິທາງປັນຍາແລະການສ ື້າງຕັ ື້ງສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາ, ໃຫ ື້ສດິອ ານາດ  
ແລະໜື້າທີູ່ ແລະເພືູ່ ອຈດຸປະສງົອືູ່ ນໆ ຕາມການປັບປຸງໂດຍກດົໝາຍ ແຫູ່ ງສາທາລະນະລດັ  
ສະບບັເລກທ ີ9150 (ປີ 2001), ເລກທ ີ9502 (ປີ 2008) ແລະ  
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ກດົໝາຍແຫູ່ ງສາທາລະນະສະບບັເລກທ ີ10372 (ປິ 2013)  392 
ກດົລະບຽບແລະຂ ື້ກ ານດົກູ່ ຽວກບັເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ, ເຄືູ່ ອງໝາຍການບ ລກິານ,  
ຊືູ່ ທາງການຄ ື້າແລະພາຊະນະບນັຈທຸີູ່ ມເີຄືູ່ ອງໝາຍຫ ປືະທບັຕາ ປີ 2017 - 
ບດົບນັທ ກຄວາມເຂົ ື້າໃຈຂອງຫ ື້ອງການ IPOPHL ສະບບັເລກທ ີ17-010,  
ວນັທ ີ7 ກ ລະກດົ 2017  394 
ຄ ູ່ ມໃືນການກວດສອບເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ  
- (ບດົແນະນ າການກວດກາເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ),  
ຈດັພມີຄັ ື້ງທ າອດິ ວນັທ ີ1 ທນັວາ 2012  402 

 
ສງິກະໂປ  403 
 
ດ າລດັວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ [Cap. 332, ປີ 2005 ສະບບັປັບປຸງ]  403 
ກດົລະບຽບຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ  418 
ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຖິູ່ ນກ າເນດີ ປິ 2014 419 
ປືື້ມຄ ູ່ ມກືູ່ ຽວກບັການນ າໃຊ ື້ເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ  420 
 
ໄທ 421 
 
ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ ພສ. 2534 ປີ (ປີ 1991),  
ທີູ່ ໄດ ື້ແກ ື້ໄຂເພິູ່ ມເຕມີໂດຍດ າລດັ ວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ (ສະບບັທ ີ2)  
ພສ. 2543 (ປີ 2000) ແລະດ າລດັວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍ 
ການຄ ື້າ (ສະບບັທ ີ3) ພສ. 2559 (ປີ 2016)  421 
ແຈ ື້ງການຂອງກະຊວງການຄ ື້າ, ວນັທ ີ20 ກນັຍາ 2004 
ການກ ານດົຊືູ່ ທາງພ ມສີາດອງີຕາມມາດຕາ 7 (2) 
ຂອງດ າລດັວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ  426 
ແຈ ື້ງການຂອງກະຊວງການຄ ື້າໃນວນັທ ີ11 ຕຸລາ 2012 
ການກ ານລົະບຽບການສ າລບັການຈ າແນກຄຸນລກັສະນະ 
ໂດດເດັູ່ ນຕາມມາດຕາ 7(3) ຂອງດ າລດັ ວູ່ າດ ື້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍການຄ ື້າ  426 
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(ສະບບັທສີອງ) 
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ຫວຽດນາມ  428 
 
ກດົໝາຍວູ່ າດ ື້ວຍຊບັສນິທາງປັນຍາສະບບັເລກທ ີ50/2548 / QH11,  
ສະບບັປັບປຸງແລະເພີູ່ ມເຕມີໂດຍກດົໝາຍ ເລກທ ີ36/2552 / QH12 ຂອງປີ  
2009 428 
ດ າລດັສະບບັເລກທ ີ103/2006/ND-CP, ວນັທ ີ22 ກນັຍາ 2006 ລາຍລະອຽດ 
ແລະຄ າແນະນ າສ າລບັການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆຂອງກດົໝາຍຊບັສນິທາງປັນຍາ 
ກູ່ ຽວກບັຊບັສນິອຸດສາຫະກ າ ສະບບັປັບປຸງແລະເພີູ່ ມຂື ື້ນໃນດ າລດັສະບບັເລກທ ີ 
122/2010/ND/CP ຂອງ 31 ທນັວາ 2010 436 
 
ຄ າແນະນ າ ສະບບັເລກທ ີ01/2007 / TT-BKHCN ວນັທ ີ14 ກຸມພາ 2007,  
ການຈດັຕັ ື້ງປະຕບິດັດ າລດັ ເລກທ ີ103/2006 / ND-CP, ວນັທ ີ22 ເດອືນກນັຍາ,  
2006 ທີູ່ ໄດ ື້ຮບັການດດັແກ ື້ເພິ ື້ມເຕມີ ແລະ ເພີູ່ ມເຂົ ື້າໃນປີ 2010, 2011, 2013  
ແລະ 2016  437 
 
ລະບຽບການ ກູ່ ຽວກບັ ການກວດສອບໃບຄ າຮ ື້ອງຂ ຈດົທະບຽນເຄືູ່ ອງໝາຍ  
- ຊ ື້ອນທື້າຍຂອງຂ ື້ຕກົລງົ ສະບບັເລກທ ີ709 / QD-SHTT ວນັທ ີ29 ເມສາ 2010  
ຂອງຫວົໜື້າສ ານກັງານຊບັສນິທາງປັນຍາແຫູ່ ງຊາດຫວຽດນາມ  452



315  ເອກະສານຊ ື້ອນທ ື້າຍ I 
ການນ າໃຊ ື້ຂ ື້ກ ານດົດ ື້ານກດົໝາຍຂອງບນັດາປະເທດອາຊຽນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການກວດສອບເນື ື້ອໃນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ 
 
 

315 315 

 

 
  
 
 

 



316 ເອກະສານຊ ື້ອນທ ື້າຍ I 
 ການນ າໃຊ ື້ຂ ື້ກ ານດົດ ື້ານກດົໝາຍຂອງບນັດາປະເທດອາຊຽນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການກວດສອບເນື ື້ອໃນຂອງເຄືູ່ ອງໝາຍ 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASEAN: A Community of Opportunities for All 

       ASEAN 

       @ASEAN 

       @asean 

       www.asean.org 

 


