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ຄ ານ າ 
 

ຄວາມເປນັມາ 

ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN (ຕ ໍ່ໄປນີື້ເອີື້ນ

ວູ່າ “ຄ ູ່ມື”) ຊ ິ່ງກະກຽມຕາມບ ລິບົດຂອງໂຄງການ EU-ASEAN ວູ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດຕ ໍ່ຊັບສິນ

ທາງປັນຍາ (ECAP III). ໂຄງການດັົ່ງກູ່າວຖືກຮັບຮອງໂດຍສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ASEAN ໃນ

ປີ 2009 ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ASEAN ແລະ ເປົົ້າ    

ໝາຍດ້ານຍຸດທະສາດ ທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານ IPR ຂອງ ASEAN 2011-2015.  

ຈຸດປະສົງລວມຂອງ ECAP III, ໄລຍະ II ແມູ່ນເພືິ່ອສືບຕ ໍ່ເຊືິ່ອມໂຍງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ 

ASEAN ໃຫ້ເຂົື້າກັບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ລະບົບການຄ້າໂລກ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການເຕີບໂຕດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນພາກພືື້ນ. 

ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງໂຄງການ ແມູ່ນເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການເຊືິ່ອມໂຍງພາກພືື້ນ ASEAN ແລະ 

ສືບຕ ໍ່ຍົກລະດັບ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃຫ້ແກູ່ລະບົບການສ້າງ, ການປົກປ້ອງ, ການບ ລິຫານ 

ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາໃນພາກພືື້ນ ASEAN ໂດຍສອດຄູ່ອງຕາມມາດຕະຖານ 
ແລະ ການປະຕິບັດ ທີິ່ດີເລີດກູ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສາກົນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສິດຕ ໍ່ຊັບ
ສິນທາງປັນຍາຂອງ ASEAN 2011-2015. 

ສ ານັກງານປະສານຕະຫ າດພາຍໃນ EU (OHIM) ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ECAP III ໄລຍະ II ໄລຍະປີ 2013-2015. 

ໃນວັນທີ 12 ມິນາ 2015 ທີິ່ບັນດາເສຣີເບກາວັນ ປະເທດບຣ ໄນ ດາຣ ສາລາມ, ຄະນະຊີື້ນ າໂຄງການ 

ECAP (PSC) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນໂຄງການ (AWP) ປະຈ າປີ 2015. PSC ໄດ້ຕົກລົງລວມ

ເອົາ ການຈັດຕັື້ງຂອງກິດຈະກ າຕົື້ນຕ ເຂົື້າໃນແຜນວຽກດັົ່ງກູ່າວ “ແນໃສູ່ສະໜັບສະໜ ນ ຄຸນນະພາບ, 
ຄວາມສອດຄູ່ອງ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສຂອງວຽກງານທີິ່ດ າເນີນໂດຍສ ານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ 
ASEAN ກູ່ຽວກັບ ການກວດສອບ ແລະ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ”. ແຜນວຽກ ລະບຸວູ່າ 
ຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ອາດຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍຜູ່ານການຜັນຂະຫຍາຍ “ຄ ູ່ມື” ທີິ່ອາດຈະ
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ນ າໄປປັບໃຊ້ ໂດຍສ ານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ສົນໃຈ ຂອງ ASEAN. 

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ທັງໝົດ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ແລະ ຢ ູ່ໃນຂັື້ນຕອນປັບປຸງນິຕິກ າ ບ ໍ່ວູ່າ
ຈະຢ ູ່ ໃນຮ ບແບບສະເພາະເປັນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ ື ໝວດສະເພາະ ຫ ື ບົດບັນຍັດ
ຂອງກົດໝາຍ ທີິ່ມີບົດບັນຍັດເປີດ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດດ າເນີນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ. ໃນ
ບາງປະເທດ ກົດໝາຍດັົ່ງກູ່າວ ກ ມີການຜັນຂະຫຍາຍຢ ູ່ໃນນິຕິກ າຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ເປັນຕົື້ນ ລະບຽບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງສະເພາະຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ. 

ນອກຈາກນັື້ນ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ຕ ໍ່ໄປນີື້ ຍັງໄດ້ພິມເຜີຍແຜູ່ ຫ ື ນ າໃຊ້ຄ ູ່ມື ຫ ື ຄ າ
ແນະ ນ າສະເພາະຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ ຊ ິ່ງນັກກວດສອບຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ໃນການກວດສອບ
ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ: 

 

ອິນໂດເນເຊຍ: ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ, 2015 

ສປປ ລາວ: ຄ ູ່ມືການກວດສອບແບບອຸດສາຫະກ າ, ຕລຸາ 2003 

ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  ວູ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາກູ່ຽວກັບແບບ
ອຸດສາຫະກ າ, ເລກທີ 755/ກວຕ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2012  

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 

2017 

ມາເລເຊຍ: ໂມດ ນ (module) ສ າລັບພິຈາລະນາການກວດສອບແບບອຸດສາຫະກ າ 

(2014) 

ຟິລິບປິນ: ລະບຽບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສະບັບປັບປຸງ ທີິ່ຖືກຮັບຮອງແຕູ່ ວັນທີ 20 ເມສາ 

2011 ກູ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງ IPOPHL ເລກທີ 17-013 "ການປັບປຸງ 

ລະບຽບການຈັດຕັື້ງ ປະຕິບັດສະບັບປັບປຸງວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດ, ສິດທິບັດການ

ປະດິດ ແລະ ແບບອຸດສາຫະ ກ າ”, 10 ກ ລະກົດ 2017 

BOP ລະບຽບຂອງ BOP ເລກທີ 14-004 ຂອງຫົວໜ້າຝູ່າຍສິດທິບັດກູ່ຽວ

ກັບ "ການເຜີຍ ແຜູ່ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ເຍືື້ອນເວລາ", 20 

ພ ດສະພາ 2014  
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ຄ າສັົ່ງຂອງ BOP ເລກທີ 16-005 ວູ່າດ້ວຍ "ການນ າໃຊ້ລະຫັດປະເພດສິນຄ້າ

ໃນການເຜີຍແຜູ່ສິດທິບັດ, ສິດທິບັດການປະດິດ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກ າ ຕາມ

ມາດຕະຖານ WIPO St. 16 ແລະ ການປັບປຸງມາດຕະຖານ WIPO St. 3, 

21 ມິຖຸນາ 2016  

ລະບຽບຂອງ BOP ເລກທີ 17-002 ວູ່າດ້ວຍ "ການນ າໃຊ້ລະບົບການ
ພິຈາລະນາຄຸນນະ ພາບສິດທິບັດສ າລັບສິດທິບັດການປະດິດ ແລະ ແບບ
ອຸດສາຫະກ າສະບັບປັບປຸງ”, 20 ຕຸລາ 20 2017 

ສິງກະໂປ: ຄ າສັົ່ງແນະນ າປະຕິບັດ ເລກທີ 4/2018 ວູ່າດ້ວຍ ການຈົດທະບຽນການໃຊ້ພາບ

ເປັນ ຕົວປະສານກັບຜ ້ໃຊ້ (GUIs), 20 ມິຖຸນາ 2018 

ຄ າສັົ່ງແນະນ າປະຕິບັດ IP2SG ເລກທີ 1/2018 ວູ່າດ້ວຍ ລະບົບເອເລັກ 

ໂຕຣນິກອອນ ລາຍ (EOS), 30 ຕຸລາ 2018 

ຄ າສັົ່ງແນະນ າປະຕິບັດ ເລກທີ 1/2017 ວູ່າດ້ວຍ ການຈັດປະເພດການຈັດ    

ໝວດສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ ຫ ື ກຸູ່ມຜະລິດຕະພັນບ ໍ່ມີຕົວຕົນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ ສ າລັບ ຈຸດປະສົງການຈົດທະບຽນ [ແບບອຸດສາຫະ
ກ າ], 30 ຕຸລາ 2017 

ໄທ: ຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກ າຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ 

ຫວຽດນາມ: ລະບຽບການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ປະກາດໃຊ້

ໂດຍຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າ NOIP ເລກທີ 2381/QD-SHTT, ລົງວັນທີ 8 

ທັນວາ 2009 

ຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ຖືກຮູ່າງຂ ື້ນໂດຍມີການພິຈາລະນາບັນດາກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫ ັກນິຕິສາດທີິ່ມີຢ ູ່

ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ກູ່ຽວກັບການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກ າ. ບັນດາຄ ູ່ມື ແລະ ຂັື້ນຕອນການກວດສອບພາຍໃນທີິ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງເທິງ ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຈ ານວນ ໜ ິ່ງໄດ້ນ າໃຊ້ເພືິ່ອພິຈາລະນາການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ຍັງພິຈາລະນາມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບັດທີິ່ດີເລີດຂອງ EU, ໂດຍສະເພາະ ຄ ູ່ມືການ



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
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ກວດສອບແບບຂອງປະຊາຄົມທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຢ ູ່ສ ານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ສະຫະພາບເອີລົບ (EUIPO)  ກ ໍ່ຄື ການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບຂອງປະຊາຄົມ 2015 

ແລະ ການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ  ລົບລ້າງແບບອຸດສາຫະກ າ 2015 ຕ ໍ່ໄປນີື້ ເອີື້ນວູ່າ “ຄ ູ່ມື (ຄ າຮ້ອງ) 

ຂອງ EUIPO” ແລະ “ຄ ູ່ມື (ການລົບລ້າງ) ຂອງ EUIPO” ຕາມລ າດັບ.  

ຮູ່າງສະບັບທ າອິດຂອງຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ຖືກນ າສະເໜີຕ ໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ຢ ູ່ໃນ “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກູ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກ າຂອງ 

ASEAN ແລະ ການຜັນຂະ ຫຍາຍຄ ູ່ມືການກວດສອບແບບອຸດສາຫະກ າຂອງອາຊຽນ”, ຊ ິ່ງໄດ້ຈັດ

ຂ ື້ນທີິ່ເມືອງລັງກາວີ ປະເທດມາເລເຊຍ ລະຫວູ່າງ ວັນທ ີ2-5 ມິຖຸນາ 2015.  

ຮູ່າງຄ ູ່ມືສະບັບປັບປຸງນີື້ ໄດ້ພິຈາລະນາບັນດາຄ າແນະນ າຈາກກອງປະຊຸມທີິ່ເມືອງລັງກາວີ ແລະ ຄ າ
ເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າ ທີິ່ຖືກສົົ່ງພາຍຫ ັງກອງປະຊຸມ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN
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ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

 

 

 

ຈດຸປະສງົຂອງຄ ູ່ມ ື

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄ ູ່ມືການກວດສອບແບບອຸດສາຫະກ າຢ ູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ໃນ
ປັດຈ ຸ ບັນຍັງພົບກັບຄວາມທ້າທາຍ ຍ້ອນວູ່າ ຍັງມີຄວາມແຕກຕູ່າງທີິ່ສ າຄັນຈ ານວນໜ ິ່ງຢ ູ່ໃນລະບົບ
ການກວດສອບ ແລະ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າຢ ູ່ປະເທດສະມາຊິກ. ຄວາມແຕກຕູ່າງ
ດັົ່ງກູ່າວນີື້ ແມູ່ນມີຢ ູ່ໃນກົດໝາຍຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນການແກ້
ໄຂ ໃນເວລາປັບປຸງກົດໝາຍເຫ ົົ່ານັື້ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຖ້າຫາກມີການຮວບຮວມທີິ່ດີກວູ່າໃນ
ລະດັບມາດຕະຖານດ້ານບ ລິຫານ ແລະ ຄ າສັົ່ງແນະນ າພາຍໃນ  ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄູ່ອງກັນໃນ
ພາກປະຕິບັດຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງ ກູ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ແລະ ການຮັກສາສິດຕ ໍ່ແບບ
ອຸດສາຫະກ າ. 

ສິິ່ງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ກ ໍ່ຄື ແບບອຸດສາຫະກ າ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ ູ່ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ, ຊ ິ່ງແບບອຸດສາຫະກ າຖືກຮັບຮ ້ເປັນ “ຜົນງານ” 
ຫ  ື “ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້”. ອັນນີື້ແມູ່ນເກີດຈາກການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ພາຍໃຕ້
ສົນທິສັນຍາເບີນວູ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ ແລະ ສິລະປະກ າ 1886 ສະບັບປັບປຸງ

ປີ 1971 ແລະ ເກີດຈາກບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດຂອງປະເທດສະມາຊິກທີິ່ປົກ

ປ້ອງຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ບ ໍ່ຄວບ ຄຸມເອົາ ການປົກປ້ອງແບບທີິ່ບ ໍ່
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຫ  ືຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້ ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ຫ  ືຜົນສັກສິດຂອງ
ການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ. 

ສິິ່ງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ກ ໍ່ຄື ແບບອຸດສາຫະກ າ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ ູ່ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ, ຊ ິ່ງແບບອຸດສາຫະກ າຖືກຮັບຮ ້ເປັນ “ຜົນງານ” 
ຫ  ື “ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້”. ອັນນີື້ແມູ່ນເກີດຈາກການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ພາຍໃຕ້
ສົນທິສັນຍາເບີນວູ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜົນງານດ້ານວັນນະກ າ ແລະ ສິລະປະກ າ 1886 ສະບັບປັບປຸງ

ປີ 1971 ແລະ ເກີດຈາກບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດຂອງປະເທດສະມາຊິກທີິ່ປົກ

ປ້ອງຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ບ ໍ່ຄວບ ຄຸມເອົາ ການປົກປ້ອງແບບທີິ່ບ ໍ່
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຫ  ືຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້ ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ຫ  ືຜົນສັກສິດຂອງ
ການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ. 

ຄ ູ່ມເືຫ ັື້ມນີື້ ບ ໍ່ຜ ກມດັອງົການຄຸມ້ຄອງແບບອດຸສາຫະກ າຂອງ ASEAN ແລະ ບ ໍ່ມຈີດຸປະສງົຈະສະທອ້ນ 
ການປະຕບິດັໃນປດັຈບຸນັຢ ູ່ອງົການຄຸມ້ຄອງເຫ ົົ່ານັື້ນ. ເຖງິວູ່າເນືື້ອຈດິໃຈສູ່ວນໃຫຍູ່ທີິ່ກ ານດົໄວໃ້ນກດົ
ໝາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການປະຕບິດັຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ມຄີວາມສອດຄູ່ອງ

ຕາມເນືື້ອໃນຂອງຄ ູ່ມເືຫ ັື້ມນີື້ແລວ້ກ ຕາມ, ແຕູ່ຍງັຈະມກີານຮວບຮວມຈ ານວນໜ ິ່ງໃນບາງ ຈດຸສະເພາະ. 
ການປບັປງຸໃນຕ ໍ່ໜາ້ ແລະ ການນ າໃຊຄ້ ູ່ມເືຫ ັື້ມນີື້ເປນັເອກະສານອາ້ງອງີ ຄາດວູ່າຈະເປນັການຊກູຍ ໃ້ຫມ້ີ



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
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ການຮວບຮວມເອາົມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຖານການກວດສອບແບບອດຸສາຫະກ າຢ ູ່ບນັດາປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN ໄດເ້ທືິ່ອລະກາ້ວ. ການຈດົທະບຽນແບບອດຸສາຫະກ າ ຍງັຂ ື້ນກບັກດົໝາຍພາຍໃນ

ປະເທດ ແລະ ລະບຽບການຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN. 

  o    
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ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

 

 

 

 

ຕວົອກັສອນຫຍ ໍ້ທີິ່ນ າໃຊໃ້ນຄ ູ່ມເືຫ ັື້ມນີື້ 

 

ປະເທດສະມາຊກິ ASEAN (ລະຫດັປະເທດ)  

BN: ບຣ ໄນ ດາຣ ສາລາມ  

ID: ອິນໂດເນເຊຍ 

KH: ກ າປ ເຈຍ 

LA: ສປປ ລາວ 

MY: ມາເລເຊຍ 

MM: ມຽນມາ 

PH: ຟິລິບປິນ 

SG: ສິງກະໂປ 

TH: ໄທ 

VN: ຫວຽດນາມ 

 

ຕວົອກັສອນຫຍ ໍ້ອືິ່ນໆ   

CDR: ລະບຽບການຂອງສະພາ (EC) ເລກທີ 6/2002, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2001 ວູ່າ
ດ້ວຍ ແບບອຸດສາຫະກ າຂອງປະຊາຄົມ (ລະບຽບການວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າປະຊາຄົມ) 

CDIR: ລະບຽບການຂອງຄະນະກ າມາທິການ (EC) ເລກທີ 2245/2002, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
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2002, ລະບຽບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງສະພາ (EC) ເລກທີ 6/2002 ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ
ຂອງປະຊາຄົມ (ລະບຽບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແບບອຸດສາຫະກ າຂອງປະຊາຄົມ) 

DA: ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ / ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ຈົດທະບຽນ / ຄ າສັົ່ງວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ 

DL: ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ / ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ຈົດທະບຽນ 

DR: ລະບຽບການວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ   

ECJ: ສານຍຸຕິທ າຂອງສະຫະພາບເອີລົບ  

EU: ສະຫະພາບເອີລົບ  

HAGUE AGREEMENT: ສັນຍາເຮກວູ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ, 

ສົນທິສັນຍາ ເຈເນວາ ສະບັບວັນທີ 2 ກ ລະກົດ 1999  

IPL: ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ  

LCL: ການຈັດໝວດແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ, ພາຍໃຕ້ສັນຍາໂລຄາໂນ ວູ່າດ້ວຍການການ

ອະທິບາຍຄ າສັບການຈັດ ປະເພດແບບອຸດສາຫະກ າ, ເມືອງໂລຄາໂນ, 8 ຕຸລາ 1968, ຊ ິ່ງຖືກປັບປຸງ

ໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 1979  

OHIM: ສ ານັກງານປະສານງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສ ານັກງານແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ເຄືິ່ອງໝາຍຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ)  

PARIS Convention: ສົນທິສັນຍາປາຣີວູ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ, ສ້າງຂ ື້ນໃນປີ 

1883 ຊ ິ່ງປັບ ປຸງຄັື້ງຫ ້າສຸດຢ ູ່ ສະຕອກໂຮມ ໃນປີ 1967 

Office: ສ ານັກງານແຫູ່ງຊາດ ຫ ື ອົງການບ ລິຫານລະດັບຊາດ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບການຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກ າ  

TRIPS: ສັນຍາວູ່າດ້ວຍສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ 

WIPO: ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ  
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ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

 

 

WTO: ອົງການການຄ້າໂລກ 

 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 

ເອກະສານອ້າງອີງຈາກເວັບໄຊ້ທັງໝົດແມູ່ນ ຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015.
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ສາເຫດຂອງການປະຕິເສດ  

ຫ ື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ 
 

ພາກສະເໜີ 

ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະ

ກ າ, ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຜົນສັກສິດຂອງການຈົດທະບຽນ ຕ້ອງສອດຄູ່ອງຕາມ
ເງືິ່ອນໄຂຫ າຍຢູ່າງ. ເງືິ່ອນໄຂດັົ່ງກູ່າວພົວພັນກັບແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ເປັນຫົວຂ ໍ້ຂອງການປົກປ້ອງ 
ແລະ ພົວພັນກັບເອກະສານທີິ່ກູ່ຽວ ຂ້ອງ ທີິ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບ
ອຸດສາຫະກ າ. ບັນດາເງືິ່ອນໄຂດັົ່ງກູ່າວຖືກອ້າງເຖິງຢູ່າງກວ້າງ ຂວາງຢ ູ່ໃນຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ທີິ່ເປັນເງືິ່ອນໄຂ
ດ້ານ “ເນືື້ອໃນ” ຂອງການຈົດທະບຽນ. 

ໃນປັດຈຸບັນເງືິ່ອນໄຂດ້ານເນືື້ອໃນ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂເບືື້ອງຕົື້ນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງການຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ຢ ູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ບ ໍ່ຖືກກ ານົດແບບເອກະພາບ. ຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ສະເໜີ
ມາດຖານ ແລະ ມາດຕະ ຖານການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ
ຍົກເລີກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາ ຫະກ າ. 

ຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ເວົື້າສະເພາະ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂ ໍ້ທີິ່ຕິດພັນກັບແບບອຸດສາຫະກ າ ດັົ່ງນີື້:’ 

• ການກ ານົດ/ການອະທິບາຍ ກູ່ຽວກັບ ແບບອຸດສາຫະກ າ  

• ຄວາມໃໝູ່ 

• ຄວາມສາມາດໃນການເບິິ່ງເຫັນ 

• ຄຸນລັກສະນະດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການນ າໃຊ້  

• ການຂັດແຍູ່ງກັບສິດມີກູ່ອນໜ້າ 

• ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ 
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• ຂ ໍ້ຫ້າມສະເພາະທາງກົດໝາຍ 

• ການນ າສະເໜີແບບ  

• ການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ  

• ຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າຫ າຍກວູ່າໜ ິ່ງແບບໃນຄ າຮ້ອງສະບັບ
ດຽວ ແລະ ຄວາມເປັນ ເອກະພາບຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ    

ເຖິງວູ່າ ກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ບ ໍ່ໄດ້ບັນຍັດບັນດາຫົວຂ ໍ້ທີິ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງ
ເທິງ ທັງໝົດກ ຕາມ ແຕູ່ກົດໝາຍເຫ ົົ່ານັື້ນກ ໍ່ໄດ້ບັນຍັດກູ່ຽວກັບຫົວຂ ໍ້ເຫ ົົ່ານີື້ເກືອບທັງໝົດ. ນອກຈາກ
ນັື້ນ ຍັງສ າຄັນ ທີິ່ບັນດາຫົວຂ ໍ້ເຫ ົົ່ານີື້ ແລະ ສາເຫດຂອງການປະຕິເສດ ຫ  ື ການຍົກເລີກການຈົດ
ທະບຽນ ບ ໍ່ຖືກກວດສອບໃນບາດກ້າວດ້ານຂັື້ນຕອນດຽວກັນ ຫ  ື ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງປະເພດດຽວ
ກັນຢ ູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN. ໃນນັື້ນ ບາງບັນຫາອາດຈະຖືກກວດສອບໂດຍໜ້າທີິ່ຈາກ

ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ, ສູ່ວນບັນຫາອືິ່ນໆ ອາດຈະຖືກກວດສອບຕາມການຂັດຄ້ານ
ການຈົດທະບຽນຈາກບຸກຄົນທີສາມເທົົ່ານັື້ນ.   

ຢ ູ່ປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ຫ າຍປະເທດ, ເງືິ່ອນໄຂຈ ານວນໜ ິ່ງກູ່ຽວກັບການກວດສອບຄວາມ 

ຖືກຕ້ອງຂອງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ແມູ່ນອີງຕາມບ ລິບົດຂອງການດ າເນີນການຖອນ, 
ການຍົກເລີກ ຫ  ື ການລົບລ້າງ ການດ າເນີນການດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະດ າເນີນໂດຍໜູ່ວຍງານທີິ່ມີສິດອ າ
ນາດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫ  ືອົງການຕຸລາການຂອງປະເທດ. 

ອາດຈະເວົື້າໄດ້ວູ່າ ເນືື້ອໃນຈ ານວນໜ ິ່ງຢ ູ່ໃນຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ບ ໍ່ແມູ່ນສິິ່ງທີິ່ເປັນສາລະສ າຄັນ ແຕູ່ເປັນເລືິ່ອງ
ຮ ບແບບອຸດສາຫະກ າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຫົວຂ ໍ້ເຫ ົົ່ານັື້ນຖືກນ າມາລວມກັນເປັນສິິ່ງທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ
ເນືື້ອໃນ ແລະ ມີສາຍພົວພັນໂດຍກົງກັບແບບອຸດສາຫະກ າ ເຊັົ່ນ: ການອະທິບາຍຄ າສັບວູ່າ ແບບ
ອຸດສາຫະກ າເປັນຫົວຂ ໍ້ການປົກປ້ອງ, ຂອບເຂດການປົກປ້ອງ, ແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ສາມາດໄດ້ຮັບ
ການຈົດທະບຽນ ຫ  ືຜົນສັກສິດຕາມ ກົດໝາຍຂອງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ. 

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ເລືິ່ອງການມີສິດ ແລະ ກ າມະສິດຕ ໍ່ແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ຫ  ື ສິດຕ ໍ່ແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ອາດຈະເປັນຕົວກ ານົດຄວາມ
ສາມາດໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ໃນນາມບຸກຄົນໃດໜ ິ່ງ ແລະ ອາດຈະຖືກອ້າງເປັນ
ເຫດຜົນໃນການຖອນການຈົດທະບຽນ ທີິ່ອອກໃຫ້ແກູ່ບຸກຄົນໃດຢູ່າງບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ
, ໂດຍທົົ່ວໄປ ຄ າຖາມທີິ່ຕິດພັນກັບການມີສິດ ແລະ ກ າມະສິດຕ ໍ່ແບບອຸດສາຫະກ າ ຈະຖືກຕັດສິນ
ໂດຍອົງການຕຸລາການ ແລະ ຈະບ ໍ່ຢ ູ່ໃນຂອບເຂດສິດອ ານາດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານແບບ
ອຸດສາຫະກ າ. ດັົ່ງນັື້ນ ບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້ ຈ ິ່ງບ ໍ່ຖືກກ ານົດໄວ້ໃນຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້. 
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22 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I ຂອງຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ປະກອບດ້ວຍ ເນືື້ອໃນທີິ່ຄັດມາຈາາກບົດບັນຍັດຂອງ        

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂ ໍ້ທີິ່ໄດ້
ກູ່າວມາ. 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ II ຂອງຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ທາງອິນເຕີເນັດ ທີິ່ເຂົື້າເຖິງ

ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແບບອຸດສາຫະກ າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN. ເວັບໄຊ້ເຫ ົົ່ານີື້ 
ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນເພີິ່ມເຕີມກູ່ຽວກັບນິຕິກ າ ແລະ ຂັື້ນຕອນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ. 
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23 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

 

 

1. ການອະທບິາຍຄ າສບັ ກູ່ຽວກັບ ‘ແບບອດຸສາຫະກ າ’ 

 

1.1.  ການອະທບິາຍຄ າສບັຢ ູ່ໃນກດົໝາຍຂອງປະເທດສະມາຊກິ   

ຄ າສັບ “ແບບອຸດສາຫະກ າ" ຖືກກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າຂອງແຕູ່ລະປະເທດ

ສະມາຊິກ ASEAN1. ການອະທິບາຍຄ າສັບ ‘ແບບອຸດສາຫະກ າ’ ຢ ູ່ໃນກົດໝາຍຂອງປະເທດມາຊິກ 

ASEAN ສັງລວມໄດ້ ດັົ່ງນີື້:   

ບຣ ໄນ ດາຣ ສາລາມ: "ແບບອຸດສາຫະກ າ" ໝາຍເຖິງ ຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບຊົງ, ຮ ບຄຸນລັກສະນະ

, ລວດລາຍ ຫ ື ເຄືິ່ອງປະດັບທີິ່ໃຊ້ກັບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ2 ໂດຍຜູ່ານຂະບວນການອຸດສາຫະກ າ 
ຊ ິ່ງເປັນຄຸນລັກສະນະເມືິ່ອຢ ູ່ໃນຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບແລ້ວຈະດ ງດ ດ ແລະ ຖືກຕັດສິນດ້ວຍ
ສາຍຕາ [...].  

ກ າປ ເຈຍ: [...] ອົງປະກອບຂອງເສັື້ນສາຍ ຫ ື ສີສັນ ຫ ື ແບບສາມມິຕິ ຫ ື ວັດຖຸ ບ ໍ່ວູ່າຈະພົວພັນ
ກັບເສັື້ນສາຍ ຫ ື ສີ ຫ ືບ ໍ່ກ ໍ່ຕາມ ໃຫ້ຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກ າ ຊ ິ່ງອົງປະກອບ, ຮ ບແບບ ຫ ື ວັດຖຸ
ດັົ່ງກູ່າວ ໃຫ້ຮ ບລັກສະນະພິເສດແກູ່ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຫ ື ຫັດຖະກ າ ແລະ ສາມາດໃຊ້
ເປັນລວດລາຍສ າລັບຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຫ ື ຫັດຖະກ າ ແລະ ດ ງດ ດສາຍຕາ ແລະ ຕັດສິນ
ໄດ້ດ້ວຍສາຍຕາ. 

ອິນໂດເນເຊຍ: ແບບອຸດສາຫະກ າ ໝາຍເຖິງ ການສ້າງສັນດ້ານຮ ບຊົງ, ໂຄງແບບ ຫ ື ອົງປະກອບ
ຂອງເສັື້ນສາຍ ຫ ື ສີສັນ ຫ ື ເສັື້ນສາຍ ແລະ ສີສັນ ຫ ື ອົງປະກອບຂອງສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວໃນແບບສາມມິຕິ 
ຫ ື ສອງມິຕິ ຊ ິ່ງໃຫ້ຄວາມຮ ້ສ ກສວຍງາມ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນແບບລວດລາຍໃນແບບສາມ
ມິຕິ ຫ ື ສອງມິຕິ ແລະ ນ າໃຊ້ເພືິ່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ຫ ື ສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າ ແລະ 

                                                
1 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດຂອງ BN DA, s. 2; KH DL, ມາດຕາ. 89; ID DL ມາດຕາ 1.1; LA IP Law ມາດຕາ 3.8; 

MY DA, s. 3; MM DL, s. 2(a); PH IP Code, s. 112; SG DA s. 2.1; TH DA s. 3; ແລະ VN IPL 

ມາດຕາ 4.13 ເບິິ່ງຄ ູ່ມືແນະນ າຂອງ )EUIPO) (ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ), ວັກ 4.1 

 
2 “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” ຖືກກ ານົດວູ່າເປັນ ສິິ່ງຂອງທີິ່ມີການຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ສູ່ວນໃດໜ ິ່ງຂອງວັດຖຸ 
ກ ລະນີທີິ່ສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວຫາກສ້າງຂ ື້ນ ແລະ ຂາຍແຍກຕູ່າງຫາກ   
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ຫັດຖະກ າ. 

ສປປ ລາວ: ‘ແບບອຸດສາຫະກ າ’ ໝາຍເຖິງ ຮ ບແບບ ຫ ື ຮ ບຮູ່າງ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ສ້າງຂ ື້ນ 
ຊ ິ່ງປະກອບດ້ວຍຮ ບຮູ່າງ, ລວດລາຍ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ ແລະ ອືິ່ນໆ 

ມາເລເຊຍ: “ແບບອຸດສາຫະກ າ” ໝາຍເຖິງ ຄຸນລັກສະນະຂອງ ຮ ບຊົງ, ໂຄງແບບ, ລວດລາຍ ຫ ື 

ການຕົບແຕູ່ງ ທີິ່ນ າໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນ3 ໂດຍຂະບວນການ ຫ ື ວິທີທາງອຸດສາຫະກ າ ຊ ິ່ງເປັນຄຸນ

ລັກສະນະເມືິ່ອຢ ູ່ໃນຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບ ຈະດ ງດ ດສາຍຕາ ແລະ ຕັດສິນດ້ວຍສາຍຕາ [...].  

ມຽນມາ: ແບບອຸດສາຫະກ າ ໝາຍເຖິງ ຮ ບຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຫ ື 
ຫັດຖະກ າ ທັງໝົດ ຫ ື ບາງສູ່ວນ ທີິ່ເກີດຈາກຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ, 

ຮ ບຊົງ, ລວດລາຍ ຫ ື ວັດສະດຸຂອງຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ ແລະ/ຫ ື ການຕົບແຕູ່ງ. 

ຟິລິບປິນ: ແບບອຸດສາຫະກ າ ແມູ່ນອົງປະກອບຂອງເສັື້ນສາຍ ຫ ື ສີສັນ ຫ ື ແບບສາມມິຕິ ໂດຍບ ໍ່
ຈ າແນກວູ່າກູ່ຽວຂ້ອງກັບເສັື້ນສາຍ ຫ ື ສີສັນຫ ືບ ໍ່ກ ໍ່ຕາມ; ຊ ິ່ງອົງປະກອບ ຫ ື ຮ ບແບບດັົ່ງກູ່າວສ້າງ
ຮ ບລັກສະນະພິເສດ ແລະ ອາດຈະເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນລວດລາຍແກູ່ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຫ ື 
ຫັດຖະກ າ. 

ສິງກະໂປ: “ແບບອຸດສາຫະກ າ” ໝາຍເຖິງ ຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບຊົງ, ໂຄງແບບ, ສີສັນ, 
ລວດລາຍ ຫ ື ການຕົບແຕູ່ງທີິ່ໃຊ້ກັບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ4 ຫ  ື ຜະລິດຕະພັນທີິ່ບ ໍ່ມີຮ ບຊົງ ທີິ່ໃຫ້
ຮ ບລັກສະນະແກູ່ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນບ ໍ່ມີຕົວຕົນທາງກາຍະພາບ [...].  

ໄທ: “ແບບອຸດສາຫະກ າ” ໝາຍເຖິງ ຮ ບແບບ ຫ ື ອົງປະກອບຂອງເສັື້ນສາຍ ຫ ື ສີສັນ ທີິ່ໃຫ້ຮ ບ
ລັກສະນະພິເສດແກູ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເປັນຮ ບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ 
ຫ ື ຫັດຖະກ າ. 

ຫວຽດນາມ: ແບບອຸດສາຫະກ າ ໝາຍເຖິງ ຮ ບລັກສະນະບາງຢູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນ າສະເໜີ
ຜູ່ານໂຄງແບບສາມມິຕິ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ ຫ ື ອົງປະກອບຂອງອົງປະກອບເຫ ົົ່ານີື້ລວມກັນ. 

                                                
3 “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” ຖືກກ ານົດວູ່າເປັນສິິ່ງຂອງທີິ່ມີການຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ປະກອບດ້ວຍສູ່ວນໃດໜ ິ່ງຂອງ
ວັດຖຸດັົ່ງກູ່າວ ກ ລະນີທີິ່ສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວຫາກສ້າງ ຂ ື້ນ ແລະ ຂາຍແຍກຕູ່າງຫາກ     
 
4 “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” ໝາຍເຖິງ ສິິ່ງທີິ່ຜະລິດຂ ື້ນ (ບ ໍ່ວູ່າຈະຜູ່ານຂະບວນການທາງອຸດສາຫະກ າ, ດ້ວຍມື ຫ ື ດ້ວຍວິທີອືິ່ນ) 

ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ສູ່ວນໃດໜ ິ່ງຂອງສິິ່ງຂອງ ຖ້າຫາກສິິ່ງນັື້ນເຮັດ ແລະ ຂາຍແຍກຕູ່າງຫາກ ແລະ ຊຸດໃດໜ ິ່ງຂອງສິິ່ງຂອງ. 

“ຜະລິດຕະພັນທີິ່ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ” ໝາຍເຖິງ ສິິ່ງໃດໜ ິ່ງທີິ່ (i) ບ ໍ່ມີຮ ບແບບທາງວັດຖຸ. (ii) ຜະລິດໂດຍການຍິງແບບໃສູ່ພືື້ນຜີວ ຫ  ື

ລົງໃນວັດຖຸ (ລວມທັງອາກາດ); ແລະ (iii) ມີໜ້າທີິ່ອັດຖະປະໂຫຍດໃນຕົວມັນເອງທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ເປັນພຽງການສະແດງຮ ບລັກສະນະ

ຂອງສິິ່ງຂອງ. ຫ ື ເພືິ່ອຖູ່າຍທອດຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຊຸດຜະ ລິດຕະພັນໃດໜ ິ່ງທີິ່ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ 
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ດັົ່ງນັື້ນ, ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້, ‘ແບບອຸດສາຫະກ າ’ ຈ ິ່ງກ ານົດໄດ້ວູ່າ ເປັນຮ ບລັກສະນະຂອງ
ຜະລິດຕະພັນສອງມິຕິ ຫ ື ສາມມິຕິ ຫ ື ສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມາຈາກຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບຊົງ
, ສັື້ນຮອບຂອບ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ, ວັດສະດຸ ຫ ື ອົງປະກອບອືິ່ນທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແບບອຸດສາຫະກ າ5. 

ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫົວຂ ໍ້ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນບ ໍ່ແມູ່ນແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ. ຖ້າຄ າຮ້ອງຫາກກູ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂ ໍ້ທີິ່
ບ ໍ່ສອດຄູ່ອງຕາມການອະທິບາຍຄ າສັບ ‘ແບບອຸດສາຫະກ າ’ ທີິ່ກ ານົດຢ ູ່ໃນກົດໝາຍ ຫ ື ຖ້າຫາກມີ
ການຕັັດສິນແລ້ວວູ່າ ວັດຖຸໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນບ ໍ່ແມູ່ນແບບອຸດສາຫະກ າ ນັກກວດສອບຕ້ອງ 
ສະເໜີໃຫ້ມີການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ. ໃນກ ລະນີນີື້ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ໃຫ້
ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ. 

ຖ້າຫົວຂ ໍ້ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກ າ ຫາກຂັດກັບເງືິ່ອນໄຂ
ຕາມການອະທິບາຍຢ ູ່ໃນກົດໝາຍ, ການຈົດທະບຽນຖືກຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫ ື ລົບລ້າງ.  

 

1.2.  ອງົປະກອບຂອງການອະທບິາຍຄ າສບັ 

ການອະທິບາຍຄ າສັບ ‘ແບບອຸດສາຫະກ າ’ ທີິ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງເທິງ ໄດ້ກ ານົດ ຫ ື  ໝາຍເຖິງ ອົງປະກອບ
ທີິ່ ພົບເຫັນໄດ້ທົົ່ວໄປດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້ ຊ ິ່ງຫົວຂ ໍ້ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄູ່ອງຕາມນັື້ນ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດຈົດທະ ບຽນແບບອຸດສາຫະກ າໄດ້ ດັົ່ງນີື້: 

(i) ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບຊົງ ຫ ື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ ‘ດ ງດ ດສາຍຕາ’, ທີິ່

ເກີດຈາກໜ ິ່ງ ຫ ື ຫ າຍປັດໃຈ ເປັນຕົື້ນ ຮ ບຊົງ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ ຫ ື ອົງປະກອບຂອງ

ສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວ;  

(ii) ຄວນສາມາດນ າສະເໜີໃນຕົວຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ;  

(iii) ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າດັົ່ງກູ່າວ ຄວນຈະຖືກຜະລິດໃນອຸດສາຫະກ າ ຫ ື 
ຫັດຖະກ າ.  

 

1.2.1. ຄນຸລກັສະນະຂອງຮ ບຊງົ  

ແບບອຸດສາຫະກ າ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ ຮ ບລັກສະນະ ຫ ື ສິິ່ງທີິ່ອາດຈະເບິິ່ງເຫັນຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສິິ່ງ

                                                
5 ໃນຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້ ຄ າວູ່າ. “ແບບອຸດສາຫະກ າ” ແລະ “ແບບ” ໃຊ້ແທນກັນໄດ້ 
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ຂອງ ທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ດ ງດ ດ ແລະ ອາດຈະ “ຕັດສິນດ້ວຍສາຍຕາ”. 

ຖ້າຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫາກອ້າງເຖິງຫົວຂ ໍ້ທີິ່ບ ໍ່ມີລັກສະນະເປັນຮ ບຊົງ ຫ ື ສິິ່ງທີິ່ອາດຈະເບິິ່ງເຫັນ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມູ່ນບ ໍ່ຄວນຮັບຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ໜູ່ວຍງານກວດສອບແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ກ ຄວນປະຕິເສດຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ. 

ຫົວຂ ໍ້ຕ ໍ່ໄປນີື້ ຈ າເປັນຕ້ອງມີການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ເພືິ່ອກ ານົດວູ່າມີເງືິ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນທີິ່ຈະ
ສາມາດ ໃຫ້ຮ ບຊົງແກູ່ຜະລິດຕະພັນບາງຢູ່າງ ສ າລັບການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ: 

 

1.2.1.1. ຄ າເວົື້າ, ຕົວໜງັສື ແລະ ຕົວອັກສອນອືິ່ນໆ   

ຄ າເວົື້າ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຕົວເລກ ທີິ່ນ າສະເໜີເປັນແນວຄິດແບບນາມມະທ າ ໂດຍເປັນເອກະລາດຈາກ

ການນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນ ຈະບ ໍ່ຖືວູ່າເປັນຮ ບລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ. 

ຄ າເວົື້າ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຕົວເລກ ທີິ່ນ າສະເໜີເປັນແນວຄິດແບບນາມມະທ າ ໂດຍເປັນເອກະລາດຈາກ

ການນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນ ຈະບ ໍ່ຖືວູ່າເປັນຮ ບລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ. 

ຕົວຢູ່າງ: ລວດລາຍພາຍນອກຕ ໍ່ໄປນີື້ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວໜັງສື ແລະ ຄ າເວົື້າ6 ເຊັົ່ນ:  

 

 

1.2.1.2. ສີສັນ 

ສີສັນທີິ່ຖືກນ າສະເໜີ ຫ ື ຖືກອ້າງວູ່າ ເປັນແນວຄິດແບບນາມມະທ າ ໂດຍບ ໍ່ຂ ື້ນກັບການນ າສະໜີຢ ູ່ໃນ 
ຮ ບຊົງໃນຮ ບຊົງ ຫ ື ເສັື້ນຮອບຂອບ ບ ໍ່ສາມາດຮັບຈົດທະບຽນໃນຖານະຮ ບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະ

                                                
6 ຮ ບໄດ້ມາຈາກ http://janefarnhamdesigns.com/portfolio/love-letters/ 

http://janefarnhamdesigns.com/portfolio/love-letters/
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ພັນໄດ.້  

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ແບບອຸດສາຫະກ າອາດຈະ ແລະ ມັກຈະປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຂອງສີສັນ ຊ ິ່ງ

ເມືິ່ອລວມກັບຄຸນລັກສະນະອືິ່ນ ຈະສ້າງຮ ບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ແບບອາດຈະໄດ້ຮັບການຈົດ

ທະບຽນ ພ້ອມກັບສີໜ ິ່ງ ຫ ື ຫ າຍສີ ທີິ່ຖືວູ່າເປັນໜ ິ່ງໃນຄຸນລັກສະນະທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ7. ອັນນີື້ຈະ

ບັງຄັບໃຊ້ກັບທັງແບບສາມມິຕິ ແລະ ແບບສອງມິຕິ ເຊັົ່ນ: ການຕົບແຕູ່ງດ້ານນອກ, ເຄືິ່ອງໝາຍ, 

ສັນຍາລັກເປັນຮ ບພາບ ແລະ ອຸປະກອນທີິ່ ຄ້າຍຄືກັນ ທີິ່ອາດຈະຖືໄດ້ວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນ.  

ຕົວຢູ່າງ: ແບບສາມມິຕິຕ ໍ່ໄປນີື້ຂອງໂມງໃສູ່ແຂນ ປະກອບດ້ວຍທັງ ຮ ບຊົງ ແລະ ສີສັນ8: 

 

 

 

 

 

1.2.1.3. ດນົຕີ ແລະ ສຽງ 

ດົນຕີ ແລະ ສຽງ ບ ໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ດ້ວຍການເບິິ່ງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດໃຫ້ຮ ບຊົງທີິ່ເບິິ່ງເຫັນ ເປັນຕົື້ນ 
ຜະລິດ ຕະພັນທີິ່ເປັນຮ ບປະພັນ. ອັນນີື້ບ ໍ່ໄດ້ຄວາມວູ່າ ຈະເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້ທີິ່ຈະໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຮ ບຊົງ
ໂນດດົນຕີ ຫ ື ບ ໍ່ໄດ້ ໝາຍຄວາມວູ່າ ຈະເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້ທີິ່ຈະຮຽກຮ້ອງສິດໃນແບບເພືິ່ອການຕົບແຕູ່ງພືື້ນ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ດ້ວຍຮ ບຊົງຂອງ ໂນດດົນຕີ ທີິ່ຂຽນເປັນອັກສອນ. 

 

                                                
7 ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ບາງປະເທດ ສີສັນບ ໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດເປັນລັກສະນະຂອງແບບອຸດ
ສາຫະກ າໄດ້ 
 
8 ຮ ບມາຈາກ http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-414986807-reloj- swatch-coleccion-new-

gent-hombre-o-mujer-originales-_JM 
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ຕົວຢູ່າງ: ແບບລວດລາຍພາຍນອກຕ ໍ່ໄປນີື້ ບັນຈຸເອົາໂນດດົນຕີ9: 

 

1.2.1.4. ຮ ບຖູ່າຍ 

ຮ ບຖູ່າຍອາດຈະໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຮ ບຂອງພືື້ນທີິ່ອາດຈະຖືວູ່າໄດ້ວູ່າເປັນການອອກແບບສ າລັບ
ຜະລິດ ຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ. ນອກຈາກນັື້ນ, ອາດຈະຖືວູ່າ ຮ ບຖູ່າຍນັື້ນເປັນຮ ບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ 

ເປັນຕົື້ນ ບັດໄປ ສະນີ, ເຈັື້ຍ, ສິິ່ງພິມ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ການ

ຈັດໝວດໂລຄາໂນ CLC class 19.08). 

 

1.2.1.5. ແບບສະຖາປັດ, ແຜນຜັງ, ແບບກ ໍ່ສ້າງ 

ແບບສະຖາປັດ, ແຜນຜັງ ແລະ ແບບກ ໍ່ສ້າງອາຄານ, ເຄືິ່ອງຈັກ ຫ ື ອຸປະກອນອືິ່ນ ອາດຈະຖືວູ່າເປັນຮ ບ

ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ດັົ່ງທີິ່ຖືກລະບຸຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ “ສິິ່ງພິມ” (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ໃນ 

LCL class 19.08).  

ແບບສະຖາປັດ, ແຜນຜັງ ແລະ ແບບສ າລັບການກ ໍ່ສ້າງ ສ າລັບອາຄານ, ເຄືິ່ອງຈັກຫ ື ອຸປະກອນອືິ່ນ ບ ໍ່

ສາມາດຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກ າຂອງອາຄານ, ເຄືິ່ອງຈັກ ຫ ື ອຸປະກອນອືິ່ນ ຍ້ອນວູ່າ ແຜນຜັງແບບ
ສອງມິຕິ ຫ ື ສິິ່ງພິມບ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮ ບຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບແບບດຽວກັນ. 

ແບບສະຖາປັດ, ແຜນຜັງ ແລະ ແຜນຜັງເຄືິ່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ ແລະ ສິິ່ງປະດິດອືິ່ນ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບ 
ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ຖ້າຫາກສອດຄູ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານກົດໝາຍໃນການ

                                                
9 ຮ ບເອົາມາຈາກ: http://nevarsoahc.deviantມາດຕາcom/art/music-pattern-149006824  



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

17 

29 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ, ໂດຍສະເພາະ ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ທີິ່ບ ໍ່ຊ ໍ້າໃຜ.  

 

1.2.1.6. ຮ ບສະແດງ, ແຜນວາດ, ແຜນທີິ່ ແລະ ສືິ່ປະກອບການສິດສອນ 

ສືິ່ປະກອບການສິດສອນທີິ່ເປັນສິິ່ງພິມ ເຊັົ່ນ: ຮ ບສະແດງ, ແຜນວາດ, ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນທີິ່ ແມູ່ນ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອາດຈະຖືເປັນຮ ບລັກສະນະຂອງສິິ່ງເຫ ົົ່ານີື້ ເປັນການອອກແບບທາງອຸດສາຫະກ າ
ຂອງຜະລິດ ຕະພັນເຫ ົົ່ານັື້ນ ໂດຍສາມາດຮັບຈົດຈົດທະບຽນສິິ່ງເຫ ົົ່ານີື້ໄດ້ ໂດຍທີິ່ການຊີື້ບອກຂອງ
ຜະລິດຕະພັນເປັນ “ສືິ່ປະກອບການສິດສອນ” (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ LCL, class 19-07).  

ນອກຈາກນີື້ ການອອກແບບດັົ່ງກູ່າວ ຍັງສາມາດນ າໄປໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນອືິ່ນເປັນລວດລາຍພາຍ
ນອກ ຫ ື ແບບສອງມິຕິອືິ່ນໃນຮ ບແບບການຕົບແຕູ່ງ, ຕົວຢູ່າງ ສ າລັບ ຜະລິດຕະພັນ ເຊັົ່ນ: ຜ້າປ ໂຕະ, 

ຜ ້ເຊັດຄີງຫາດຊາຍ, ເຈັື້ຍຕິດຝາເຮືອນ ແລະ ອືິ່ນໆ ໂດຍບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິດ ຫ ື ການຮຽກຮ້ອງສິດ. 

ແຜນທີິ່ ແລະ ຮ ບສະແດງ ແລະ ແຜນວາດ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະ
ສິດ ຖ້າຫາກໄດ້ຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍຢູ່າງຄົບຖ້ວນໃນການຮັບການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ, ໂດຍ

ສະເພາະ ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ທີິ່ບ ໍ່ຊ ໍ້າໃຜ.  

 

1.2.1.7. ການສະແດງຜົນຢ ູ່ໜ້າຈ ຄອມພິວເຕີ, ຮ ບຄຸນລັກສະນະເທິງໜ້າຈ  (ໄອຄອນ) 

ແບບການສະແດງຜົນຂອງໜ້າຈ ຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນພົກພາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ 

ແບບສູ່ວນຕ ໍ່ການປະສານການສະແດງຜົນກັບຜ ້ໃຊ້ (GUIs) ສາມາດຈົດທະບຽນເປັນແບບ

ອຸດສາຫະກ າ10. ນອກ ຈາກນັື້ນ, ໄອຄອນ, ກຸູ່ມໄອຄອນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທີິ່ອາດຈະຮັບຮ ້ດ້ວຍ
ສາຍຕາຂອງໂປແກຣມຄອມພິວເຕີອາດຈະບົົ່ງບອກວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ທີິ່ນ າສະເໜີໃນແບບ
ດັົ່ງກູ່າວ. (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ LCL, class 14- 04).  

 

                                                
10 ຕົວຢູ່າງ ຄ າແນະນ າປະຕິບັດຂອງສິງກະໂປ ເລກທີ. 4 ປີ 2018 ວູ່າດ້ວຍ ການຈົດທະບຽນສູ່ວນຕ ໍ່ປະສານຮ ບສະແດງກັບຜ ້

ໃຊ ້(GUIs). 
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30 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ຮ ບຕ ໍ່ໄປນີື້ສະແດງແບບຂອງຊຸດໄອຄອນສ າລັບຈ ສະແດງຜົນໂທລະສັບມືຖື11: 

 

 

 

ການສະແດງຜົນເທິງໜ້າຈ  ແລະ ໄອຄອນ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະ
ສິດ ຖ້າຫາກໄດ້ຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍຢູ່າງຄົບຖ້ວນສ າລັບການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ, ໂດຍສະເພາະ 

ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບ ຄວາມໃໝູ່ທີິ່ບ ໍ່ຊ ໍ້າໃຜ12. 

 

1.2.2. ການນ າສະເໜີໃນຜະລດິຕະພັນ 

ແບບອຸດສາຫະກ າ ຕ້ອງຖືກທີິ່ນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກ າ. 
ຈຸດປະສົງທີິ່ສ າຄັນທີິ່ສຸດຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ແມູ່ນເພືິ່ອໃຫ້ຮ ບລັກສະນະເປັນເອກະລັກແກູ່ວັດຖຸທີິ່
ເປັນປະໂຫຍດ ຫ ື ວັດຖຸທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ. ສິິ່ງທີິ່ບ ໍ່ອາດນ າສະເໜີ ຫ  ື ຍ ດຕິດຢ ູ່ວັດຖຸທີິ່ສາມາດ

ສ້າງຂ ື້ນ ຫ ື ຜະລິດຂ ື້ນໃນອຸດສາຫະກ າ ຫ  ືຫັດຖະກ າ ຈະບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ອາດຈະມີການພິຈາລະນາຫົວຂ ໍ້ຕ ໍ່ໄປນີື້ເປັນພິເສດ ເພືິ່ອຕັດສິນວູ່າ ມີຄຸນສົມບັດໃນການເປັນການນ າ

                                                
11 ຮ ບເອົາມາຈາກ: http://store.apple.com/us/buy-iphone/iphone6  

 
12 ການສະແດງຜົນເທິງໜ້າຈ  ແລະ ໄອຄອນ ອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າໃນບາງປະເທດ ເຊັົ່ນ:  

ຫວຽດນາມ. ຢ ູ່ ຫວຽດນາມ ແບບອຸດສາ ຫະກ າຕ້ອງເປັນຮ ບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ສາມາດໝ ນວຽນໃນຕະຫ າດໄດ້ຢູ່າງເປັນ

ເອກະລາດ. ໃນກ ລະນີນີື້ ໄອຄອນກ ບ ໍ່ສາມາດຂາຍແຍກໂດຍບ ໍ່ມີໂທລະສັບມືຖື 
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ສະເໜີ ສ າລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ເປັນປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າ ຫ ືບ ໍ່:  

 

1.2.2.1. ແນວຄດິ, ຫ ກັການ 

ແບບອຸດສາຫະກ າ ຕ້ອງບ ໍ່ປະກອບດ້ວຍສິິ່ງທີິ່ເປັນນາມມະທ າ, ສ ດຄະນິດສາດ ຫ  ື ຄວາມຄິດທີິ່ບ ໍ່

ສາມາດນ າສະເໜີໃນແບບທີິ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຊຸດຄ າສັົ່ງ ຫ  ື ເກມ 
ເປັນແນວຄິດທີິ່ຈັບບາຍບ ໍ່ໄດ້ ຫ ື ຄວາມຄິດທີິ່ບ ໍ່ສາມາດນ າສະເໜີໃນສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ຫ ື 
ຜະລິດຕະພັນບາງຢູ່າງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ເຄືິ່ອງໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີິ່ສາມາດຈັບບາຍໄດ້ ທີິ່ນ າ
ໃຊ້ໃນການຫ ິື້ນເກມ ຫ  ື ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ ເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ສາມາດນ າສະເໜີແບບ
ອຸດສາຫະກ າ.  

 

1.2.2.2. ວິທີການ, ຂະບວນການ 

ໂດຍພືື້ນຖານແລ້ວ, ວິທີການກ ໍ່ສ້າງ13 ແລະ ຂະບວນການເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນ, ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານ

ເສດຖະກິດ ຫ  ືເຕັກນິກ, ແມູ່ນຄວາມຄິດ ແລະ ຄ າສັົ່ງທີິ່ໃຊ້ສືິ່ສານກັບມະນຸດ. ສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວໃນຕົວມັນ
ເອງບ ໍ່ສາມາດຈະໃຫ້ຮ ບລັກສະນະທີິ່ເຫັນໄດ້ແກູ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນ ຈ ິ່ງບ ໍ່ອາດຖືວູ່າເປັນແບບ
ອຸດສາຫະກ າໄດ.້  

 

1.2.2.3. ໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ແບບຜັງ 

ໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ ແມູ່ນການປະດິດສ້າງ ຊ ິ່ງໃນຕົວມັນເອງບ ໍ່ສາມາດຖືກນ າສະເໜີໄດ້ຢູ່າງຊັດ
ເຈນໃນ  ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີຕົວຕົນ. ກ ລະນີນີື້ ເຖິງວູ່າມັນຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ ູ່ໃນອຸປະກອນ

ທີິ່ມີຕົວຕົນ (ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ສາມາດບັນທ ກລົງໃນອຸປະກອນສະໜັບສະ

ໜ ນ (ຊິບໜູ່ວຍຄວາມຈ າ, ແຜູ່ນ CD ແລະ ອືິ່ນໆ). ເນືິ່ອງຈາກສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວບ ໍ່ສາມາດນ າສະເໜີໄດ້ຢູ່າງ

ຊັດເຈນ ຄືກັບໃນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຈ ິ່ງບ ໍ່ສາມາດຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ຊ໋ອບແວ ອາດຈະຖືກສ້າງໃຫ້ກາຍມາເປັນສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງຜົນງານດ້ານ

                                                
13 ເບິິ່ງການອະທິບາຍຄ າສັບ ‘ແບບອຸດສາຫະກ າ’ ຢ ູ່ໃນ BN DA s. 2; MY DA s. 3(1); SG DA s. 2(1) 
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ວັນນະກ າ ແລະ ຖືກປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ. 

ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ເປັນຫົວຂ ໍ້ໜ ິ່ງຂອງການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ມີລັກສະນະສະເພາະ. 

ແບບຜັງ ອາດຈະນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຕົວຕົນ, ເປັນຕົື້ນ ວົງຈອນລວມ ຫ  ື ‘ຊິບ’ ເອເລັກ

ໂຕຣນິກ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ແບບຜັງ ບ ໍ່ສາມາດຮັບຮ ້ດ້ວຍຕາເປົົ່າໃນລະຫວູ່າງການນ າໃຊ້ວົງຈອນ
ເອເລັກໂຕຣນິກຕາມປົກກະຕິ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນ ຈ ິ່ງບ ໍ່ເປັນຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານຄວາມສາມາດໃນການເບິິ່ງ
ເຫັນ.  

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ບົດບັນຍັດສະເພາະ ແລະ ບ ໍ່ຢ ູ່
ໃນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ14. 

 

1.2.2.4. ແປ້ງ ແລະ ທາດແຫ ວ 

ຜະລິດຕະພັນທີິ່ປະກອບດ້ວຍສານ ທີິ່ເປັນແປ້ງ ຫ ື ທາດແຫ ວ ບ ໍ່ມີຮ ບຊົງທີິ່ຊັດເຈນ ຫ ື ເສັື້ນຮອບຂອບ 
ທີິ່ແນູ່ນອນ. ຮ ບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນເຫ ົົ່ານັື້ນ ໃນພາວະການນ າໃຊ້ປົກກະຕິຈາກຜ ້ບ ລິໂພກສຸດ

ທ້າຍ ບ ໍ່ສາມາດກ ານົດລູ່ວງໜ້າ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຮ ບຊົງຂອງມັນ ຈ ິ່ງບ ໍ່ສາມາດນ າສະເໜີໄດ້ໃນແບບທີິ່

ແນູ່ນອນ. ຜະລິດຕະພັນປະເພດນີື້ ບ ໍ່ສາມາດນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າໄດ້.  

ໃນບາງກ ລະນີ ຍັງສາມາດນ າໄປໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນໃນຮ ບແບບເປັນຄຣີມ ຫ ື ເປັນເມັດ ຖ້າຫາກ
ຮ ບຊົງບ ໍ່ຊັດເຈນ ຫ ື ບ ໍ່ສະຖຽນ. ຕົວຢູ່າງ, ຢ ູ່ຫວຽດນາມ ແບບຕ ໍ່ໄປນີື້ ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້15: 

 

 

 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2005-00960 ຊືິ່: ຢາຖູແຂ້ວ – LCL: 28-03 

 

                                                
14 ເບິິ່ງ ສົນທິສັນຍາວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງວກັບວງົຈອນລວມ, 1989 (IPIC Treaty), ແລະ TRIPS 

ມາດຕາ 35 ເຖິງ 38. 

 
15 ຕົວຢູ່າງແມູ່ນໄດ້ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຂອງຫວຽດນາມ.  



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
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ແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຖືກປະຕິເສດເນືິ່ອງຈາກຂາດຄວາມສາມາດໃນການ
ປະຍຸກໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກ າ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ຢາຖູແຂ້ວ ມີຮ ບຊົງບ ໍ່ສະຖຽນ. ຮ ບຊົງຂ ື້ນຢ ູ່ ກັບແຮງບີບ

ຫ ອດຂອງຜ ້ໃຊ້ ແລະ ຂ ື້ນຢ ູ່ກັບຕ າແໜູ່ງ ແລະ ມ ມຂອງຫ ອດກັບໄມ້ຖືແຂ້ວ. ຮ ບຊົງ ຂອງ

ຢາຖູແຂ້ວ ອາດຈະບ ໍ່ເປັນຮ ບຫ ອດ ແຕູ່ເປັນໄປຕາມການບິດງ . ດັົ່ງນັື້ນ, ແບບອຸດສາຫະກ າ
 ນີື້ ບ ໍ່ສາມາດນ າມາໃຊ້ໃນການຜະລິດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າໃນ
 ຄັື້ງລະເປັນຈ ານວນຫ າຍ.  

ຕົວຢູ່າງ ຮ ບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ໃນຮ ບແບບທີິ່ເປັນເມັດ ຫ  ືແກູ່ນ16:  

 

1.2.2.5. ຊິື້ນສູ່ວນຂອງຜະລດິຕະພັນ 

ແບບອຸດສາຫະກ າ ອາດໃຊ້ສະເພາະກັບບາງຊິື້ນສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ. 
ສູ່ວນທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ອາດຈະເປັນຊິື້ນສູ່ວນສ າຄັນທີິ່ແຍກອອກຈາກສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ
ສິນຄ້າຂະ   ໜາດໃຫຍູ່ບ ໍ່ໄດ້ ຫ  ືອາດຈະເປັນຊິື້ນສູ່ວນທີິ່ແຍກໄດ້ ຊ ິ່ງອາດຈະຖືກແທນທີິ່ໄດ້ທີິ່ເປັນອາ
ໄຫ ູ່ ຫ  ືອຸປະກອນເສີມຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ.  

ກົດໝາຍອາດຈະຈ າກັດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ເປັນຊິື້ນສູ່ວນສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນຜະລິດຕະພັນ
ນັື້ນ ສະເພາະກ ລະນີທີິ່ສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວສາມາດສ້າງຂ ື້ນ ແລະ ຂາຍແຍກກັນໄດ້. ໃນກ ລະນີນີື້, ແບບ
ອຸດສາຫະກ າຈະບ ໍ່ຖືກຍອມຮັບ ຖ້າຫາກຖືກນ າສະເໜີໃນສູ່ວນ ຫ  ື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ແຍກອອກຈາກ
ຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ບ ໍ່ໄດ້ ຫ  ືລວມເປັນໜູ່ວຍດຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່17. 

ສ າລັບຂອບເຂດການປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງຊິື້ນສູ່ວນ ຫ  ື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ລວມເປັນໜູ່ວຍດຽວ
ກັນກັບ ຜະລິດຕະພັນ ຫ  ືສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍູ່ ແລະ ແຍກອອກຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫ ື 
ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ ສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍູ່ບ ໍ່ໄດ້, ສິິ່ງທີິ່ສັງເກດ ການຮຽກຮ້ອງສິດສະເພາະບາງສູ່ວນ ຫ  ືບາງ
                                                
16 ຕົວຢູ່າງໄດ້ຈາກ ສ ານັກງານຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ປະເທດມາເລເຊຍ. ຮ ບໄດ້ມາຈາກ 

https://www.flickr.com/photos/foto-nn/3695413282 

 
17 ຕົວຢູ່າງ, ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ໃນ BN DA s. 2(1) “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”; MY DA s. 3(1) “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”; SG 

DA s. 2(1) “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” (a) ນອກຈາກນີື້ ອັນນີື້ຍັງເປັນການປະຕິບັດຢ ູ່ສ ານັກງານສິດທິບັດຂອງໄທ ແລະ 

ຫວຽດນາມ ຊ ິ່ງບ ໍ່ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບສູ່ວນ ຫ  ື ລັກສະນະທີິ່ລວມເປັນ ຜະລິດຕະພັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ 
ສາມາດຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບອາໄຫ ູ່ທີິ່ແຍກອອກຈາກກັນບ ໍ່ໄດ້ 
 

https://www.flickr.com/photos/foto-nn/3695413282
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ຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບຊົງ ໂດຍລວມທັງໝົດຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ ຈະບ ໍ່ເປັນການ
ຕັດສິນລູ່ວງໜ້າກູ່ຽວກັບຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບຊິື້ນສູ່ວນ ຫ  ືຄຸນລັກສະນະທີິ່
ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ. ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດອາດຈະຈ າກັດການປົກປ້ອງສ າລັບຊິື້ນສູ່ວນ ຫ  ື ຄຸນ
ລັກສະນະໂດຍໃຫ້ການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວຂ ື້ນກັບຮ ບລັກສະນະໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ໃຫຍູ່
ກວູ່າ.  

ອົງການກວດສອບ (ຝູ່າຍບ ລິຫານ ຫ ື ຕຸລາການ) ອາດຈະໃຊ້ມາດຕະຖານດ້ານ ‘ການຮັບຮ ້ໂດຍລວມ

ຕ ໍ່ຜ ້ໃຊ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ’ ເພືິ່ອຕັດສິນໃນກ ລະນີມີຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງກູ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ຫ  ື ຊິື້ນສູ່ວນທີິ່ແຍກ
ອອກຈາກຜະລິດຕະພັນທີິ່ໃຫຍູ່ກວູ່າບ ໍ່ໄດ້ ຫ າຍກວູ່າຈະໃຫ້ຄວາມສ າຄັນແກູ່ສູ່ວນ ຫ  ືຄຸນລັກສະນະທີິ່
ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ. ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ຖ້າຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງຫາກບ ໍ່ໄດ້ສ້າງການຮັບຮ ້

ໂດຍລວມໃນແບບດຽວກັນຕ ໍ່ຜ ້ບ ລິໂພກທົົ່ວໄປທີິ່ໄດ້ຮັບ ຂ ໍ້ມ ນ, ອົງການທີິ່ມີສິດອ ານາດ ອາດຈະ

ຕັດສິນວູ່າເປັນສິິ່ງທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນລູ່ວງໜ້າ ຫ  ື ບ ໍ່ເປັນການລະເມີດ, ເຖິງວູ່າ ຊິື້ນສູ່ວນ ຫ  ື ຄຸນ

ລັກສະນະທີິ່ຄ້າຍຄືກັນນັື້ນ ຢ ູ່ໃນທັງສອງຜະລິດຕະພັນກ ຕາມ.  

ວິທີການວູ່າດ້ວຍ ‘ການຮັບຮ ້ໂດຍລວມ’ ຈະຈ າກັດຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າ ໃນ

ສູ່ວນທີິ່ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຊິື້ນສູ່ວນ ສ າຄັນທີິ່ແຍກອອກຈາກຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າບ ໍ່ໄດ້. 
ນອກຈາກນັື້ນ ພາຍໃນຂອບ ເຂດທີິ່ເໝາະສົມ ຍັງຍອມຮັບວູ່າຢ ູ່ໃນຕະຫ າດ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິິ່ງ
ຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຖືກນ າມາໃຊ້ເປັນ ປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າ ໃນຖານະທີິ່ເປັນຜະລິດຕະພັນສ າເລັດ
ຮ ບ ແລະ ແບບລວມ, ບ ໍ່ແມູ່ນໃນຖານະຊິື້ນສູ່ວນ ຫ  ືຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປັນອິສະລະ ທີິ່ບ ໍ່ສາມາດຖືກນ າ

ມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າ ຫ ື ຫ າຍແຍກຈາກຜະລິດຕະພັນ ເຫ ົົ່ານັື້ນ. ອົງການທີິ່ກວດສອບອາດ
ຕັດສິນວູ່າ ຮ ບລັກສະນະໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຮັບຮ ້ໂດຍລວມ ທີິ່ຜະລິດຕະພັນສ້າງ
ຂ ື້ນແກູ່ຜ ້ບ ລິໂພກທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຄວນຕັດສິນໃຫ້ຊັດເຈນ ແທນທີິ່ຈະພິຈາລະນາວູ່າ ເປັນຄວາມຄ້າຍຄື
ຂອງສູ່ວນ ຫ  ືຄຸນລັກສະນະດຽວທີິ່ພິຈາລະນາແຍກກັນ.    

ການນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຄ າອະທິບາຍລະອຽດ ຫ  ືໝາຍເຫດ 
ລະອຽດເພີິ່ມເຕີມອືິ່ນ ຄວນສ້າງຄວາມຊັດເຈນວູ່າ ຊິື້ນສູ່ວນໃດ ຫ  ືຄຸນລັກສະນະໃດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດເປັນແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນນັື້ນເປັນຂອງຜະລິດຕະພັນໃດ. ສ າລັບການນ າ

ສະເໜີຊິື້ນສູ່ວນຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມ ຢ ູ່ຂ ໍ້ 8.6, ຢ ູ່ຂ້າງລຸູ່ມ.  

ຕ ໍ່ໄປນີື້ ເປັນຕົວຢູ່າງແບບອຸດສາຫະກ າຊິື້ນສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນ (‘ຄອມພິວເຕີແທັບເບລັດ’) ທີິ່ມີ

ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນບ ໍ່ໄດ້. ສູ່ວນທີິ່ຮຽກຮ້ອງສິດປະກົດເປັນເສັື້ນໜາ ແລະ ສູ່ວນທີິ່

ບ ໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ສະແດງອອກ ເປັນເສັື້ນຈ ໍ້າເມັດ18: 

                                                
18 ຕົວຢູ່າງເອົາມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າຂອງສາກົນ DM/085175  
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ຕ ໍ່ໄປນີື້ ເປັນຕົວຢູ່າງແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ນ າສະເໜີໃນອາໄຫ ູ່ (‘ຂອບລ ໍ້’) ສ າລັບລ ໍ້ລົດໃຫຍູ່ທີິ່ຈະ
ປະກອບ ເຂົື້າກັນເປັນຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ຂ ື້ນ ຊ ິ່ງຕາມປົກກະຕິ ຈະໃຊ້ງານພ້ອມຜະລິດຕະພັນ
ທີິ່ໃຫຍູ່ຂ ື້ນ (ລ ໍ້ ແລະ ລົດໃຫຍູ່), ຊ ິ່ງຊິື້ນສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວ ບ ໍ່ໄດ້ລວມເປັນໜູ່ວຍດຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂະ    

ໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ ແລະ ອາດຈະຖືໄດ້ວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ແຍກກັນໄດ້19:  

 

1.2.3. ຜະລດິຕະພັນອດຸສາຫະກ າ ຫ  ືຫັດຖະກ າ 

1.2.3.1. ການນ າໃຊ້ໃນທາງອຸດສາຫະກ າ 

ກົດໝາຍອາດຈະກ ານົດເງື ິ່ອນໄຂຢູ່າງຊັດເຈນກູ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກ າວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກ າຕ້ອງສອດຄູ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊ້

                                                
19 ຕົວຢູ່າງ ເອົາມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າຂອງສາກົນ DM/084901 
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ໃນທາງອຸດສາຫະກ າ20. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງືິ່ອນໄຂນີື້ ຈົນເຖິງຂັື້ນທີິ່ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ

ສິນຄ້າ ທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ສາມາດຜະລິດໃນທາງອຸດສາຫະກ າ ຫ ື ຫັດຖະກ າໄດ້21. 

ແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ຖືກນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ອັດຖະປະໂຫຍດ. 
ແບບອຸດສາຫະກ າ ໃຫ້ຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມແກູ່ຜະລິດຕະພັນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ
ດັົ່ງກູ່າວມີຄວາມ ດ ງດ ດຫ າຍຂ ື້ນແກູ່ຜ ້ທີິ່ຈະຊືື້. ແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ເປັນຕົື້ນແບບ ຫ  ື

ແມູ່ແບບສ າລັບກາານຜະລິດຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຫ  ືຫັດຖະກ າ.  

ໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ ານັື້ນ ຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ຄວນສາມາດ 
ຜະລິດຊ ໍ້າໃນປະລິມານຫ າຍພ  ໃນແບບທີິ່ຜະລິດຕະພັນແຕູ່ລະອັນທີິ່ຖືກຜະລິດຂ ື້ນມາ ມີຄຸນລັກສະນະ
ຄືກັບ ຕົື້ນແບບ. ຜະລິດຕະພັນ, ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ບ ໍ່ສອດຄູ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານ
ຄວາມສາມາດ ໃນການຜະລິດຊ ໍ້ານີື້ ຍ້ອນມັນບ ໍ່ສາມາດຜະລິດໃນທາງອຸດສາຫະກ າ ຫ  ືຫັດຖະກ າ ກ ໍ່ບ ໍ່
ສາມາດຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າໄດ້.  

ຕົວຢູ່າງ ແບບອຸດສາຫະກ າຢ ູ່ຫວຽດນາມຕ ໍ່ໄປນີື້ ພົບວູ່າ ບ ໍ່ເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານຄວາມສາມາດ  

 

ໃນການຜະລິດຊ ໍ້າ22: 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2012-01727 ວັນທີຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ 27/11/2012  

                                                
20 ຕົວຢູ່າງ BN, DA s. 13.3, r. 5; PH IPC s. 112, r. 1500; SG DA s. 9.3, r. 12; TH DA s. 56; ແລະ 

VN IPL ມາດຕາ 63.3 
21 ການອະທິບາຍຄ າສັບຕູ່າງໆຂອງ ‘ແບບອຸດສາຫະກ າ’ ມີການອ້າງເຖິງ ‘ຜະລິດຕະພັນ’ ຈາກ ‘ອຸດສາຫະກ າ’ ຫ  ື‘ຫັດຖະກ າ’ 

ເບິິ່ງຢ ູ່ ຂ ໍ້ 1.1 ແລະ 1.2 ຂ້າງເທິງ 
22 ຕົວຢູ່າງຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຂອງຫວຽດນາມ 
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ຊືິ່: ແຜງຫີນ LCL: 25-01 

ແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຖືກປະຕິເສດເນືິ່ອງຈາກຂາດຄວາມ
ສາມາດ ໃນການປະຍຸກໃຊ້ໃນທາງອຸດສາຫະກ າ. ແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ສ້າງຂ ື້ນຈາກ

ການເອົາກ້ອນ ຫີນທ າມະຊາດຫ າຍໆກ້ອນ ມາລວມກັນເປັນຮ ບຊົງ, ຂະໜາດ, 

ລວດລາຍ ແລະ ສີສັນ. ບັນດາກ້ອນຫີນເຫ ົົ່ານີື້ຖືກຈັດວາງໂດຍບ ໍ່ມີແບບແຜນ   ຈົນ

ກາຍເປັນແຜູ່ນຈະຕຸລັດ. ດັົ່ງນັື້ນ,  ຈະບ ໍ່ມີແຜູ່ນຫີນສອງແຜູ່ນທີິ່ມີຮ ບຊົງ ແລະ 

ລວດລາຍດຽວກັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ ້ສ ກສວຍງາມ ໃນແບບດຽວກັນ. ດັົ່ງນັື້ນ, 
ແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ ຈ ິ່ງບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ໃນການຜະລິດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ສະເໜີ
ແບບອຸດສາຫະກ າໃນແຕູ່ລະຄັື້ງເປັນຈ ານວນຫ າຍໄດ້.  

 

1.2.3.2. ຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດ ແລະ ຜະລດິຕະພັນຈາກທ າມະຊາດ 

ຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດ ແລະ ຈຸລິນຊີ ບ ໍ່ຖືວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຫ  ື ຫັດຖະກ າ 
ແລະ ຮ ບຊົງຂອງພວກມັນບ ໍ່ສາມາດຂ ຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບຜະລິດຕະພັນໄດ້ 
ຍ້ອນມີບັນຫາຢ ູ່ສອງ ຢູ່າງເກີດຂ ື້ນພ້ອມໆກັນ ເຊັົ່ນ: ຄວາມສະໝ ໍ່າສະເໝີຂອງຮ ບລັກສະນະ ແລະ 

ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ.  

ຜະລິດຕະພັນຈາກທ າມະຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ທີິ່ມະນຸດຜະລິດຂ ື້ນ ຕະຫ ອດຮອດ ຜະລິດ 
ຕະພັນຈາກທ າມະຊາດ ທີິ່ພົບເຫັນໃນທ າມະຊາດ ບ ໍ່ມີຮ ບຊົງທີິ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວູ່າຈະຄືກັນ
ຕະຫ ອດ ໃນແຕູ່ລະຜະລິດຕະພັນ. ຮ ບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ອາດຈະບ ໍ່ຄືກັນກັບແບບອຸດສາຫະ
ກ າທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ກູ່ອນໜ້ານັື້ນ.   

ບັນຫາທີສອງກ ໍ່ຄື ລັກສະນະຂອງການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຈາກທ າມະຊາດ ບ ໍ່ແມູ່ນແບບອຸດສາຫະກ າ 
ຫ  ື ຫັດຖະກ າ. ເຖິງວູ່າຜະລິດຕະພັນຈາກທ າມະຊາດ ແລະ ກະສິກ າບາງຢູ່າງ ອາດຈະຜະລິດໄດ້ໃນ
ປະລິມານຫ າຍ ໃນຄັື້ງດຽວກັນ ໂດຍນ າໃຊ້ຂະບວນການທີິ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການຜະລິດທາງອຸດສາຫະກ າ
ກ ໍ່ຕາມ, ແຕູ່ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ ບ ໍ່ຖືວູ່າເປັນການຜະລິດທາງ ‘ອຸດສາຫະກ າ’. ດັົ່ງນັື້ນ,  

ໝາກໄມ້ຈາກທ າມະຊາດ, ດອກໄມ້ ຫ  ືສັດ ແມູ່ນບ ໍ່ສາມາດຖືວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ຈະ

ອາດຈະລະບຸໄດ້ວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ23.  

                                                
23 ຮ ບມາຈາກ http://en.wikipedia.org/wiki/Apple ແລະ http://pixgood.com/wheat-germ.html ຕາມລ າ

ດັບ ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມືແນະນ າຂອງສ ານັກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (EUIPO) (ການຖອນ), ວັກ 

5.1.1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apple
http://pixgood.com/wheat-germ.html
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ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຮ ບລັກສະນະ ແລະ ຮ ບຊົງຂອງໝາກໄມ້, ດອກໄມ້, ສັດ ແລະ ສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດອືິ່ນ 
ຈາກທ າມະຊາດອາດຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກູ່ການອອກແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບຜະລິດຕະພັນ
ອືິ່ນ, ເປັນຕົື້ນ ໝາກໄມ້ປະດິດ, ສິິ່ງຕົບແຕູ່ງ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນຜະລິດຕະພັນຕ ໍ່າແຜູ່ນ, ຜະລິດຕະພັນ

ທີິ່ມີການພິມ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າອືິ່ນທີິ່ເປັນ ສອງ ຫ  ືສາມມິຕິ.  

ຕົວຢູ່າງ, ແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ຈົດທະບຽນໄດ້ຕ ໍ່ໄປນີື້ ນ າສະເໜີວັດຖຸທີິ່ມີຮ ບຊົງໝາກໄມ້ ແລະ ສັດ24

                                                
 
24 ຮ ບມາຈາກ http://www.garrettspecialties.com/trade-show- items-useful-giveaways-c-

71_.160html ແລະ http://www.amazon.ca/Piggy-Shape- Money-box-Storage-

Decorated/dp/B008297LQM ຕາມລ າດັບ 
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1.2.3.3. ຜົນງານສິລະປະ 

ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ຜະລິດເປັນງານສ້າງສັນທີິ່ບ ໍ່ຄືໃຜ ຫ  ືທີິ່ຫ  ໍ່ິ່ເທິງພືື້ນ ເຊັົ່ນ: ຜ້າໄບ, ຫີນອູ່ອນ, ດິນໜຽວ 

ຫ  ືໂລຫະ ແລະ ຄິດອອກມາເປັນຜົນງານສິລະປະສະເພາະຕົວ ຈະບ ໍ່ຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກ າ. ສ າລັບ

ຈຸດປະສົງ ດັົ່ງກູ່າວນີື້, ມັນບ ໍ່ສ າຄັນວູ່າຜົນງານດັົ່ງກູ່າວຈະຖືກຜະລິດຊ ໍ້າເປັນຫ າຍໆອັນໂດຍການພິມ

ຫີນ, ການພິມ ຫ  ືຮ ບຈ າ ລອງຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ຫ ືບ ໍ່.  

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນງານທີິ່ຜົນງານສິລະປະ ແລະ ບ ໍ່ເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນອັດຖະ
ປະໂຫຍດ ທີິ່ນ າສະເໜີຢ ູ່ໃນແບບອຸດສາຫະກ າ25: 

 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຜົນງານດ້ານສິລະປະອາດຈະເປັນຖານໃນແບບອຸດສາຫະກ າທາງອຸດສາຫະກ າ 

ແລະ ໃນຫ າຍໆຄັື້ງ ກ ເປັນແບບນັື້ນ. ຕົວຢູ່າງ ຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດ ເຊັົ່ນ: ສິນຄ້າປະເພດ

ແຜູ່ນແພ, ສິິ່ງທັບເຈັື້ຍ ຫ  ື ເຄືິ່ອງທີິ່ລະນ ກ ອາດຈະມີຜົນງານດ້ານສິລະປະ ທີິ່ພິມຢ ູ່ເທິງຜະລິດຕະພັນ 

ເປັນແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ  ື ມີແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ມີການກ ານົດຮ ບຊົງ, ຫ  ໍ່ ຫ  ື ສ້າງແບບຮ ບເທິງ

ຜົນງານດ້ານສິລະປະ. 

ເນືື້ອຫາສາລະສ າຄັນຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ແມູ່ນການຕົບແຕູ່ງວັດຖຸທີິ່ເປັນສິນຄ້າອັດຖະປະໂຫຍດ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງອຸດສາຫະກ າ. ການມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງນັກອອກແບບ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ ບລັກສະນະ
ຂອງວັດຖຸທີິ່ເປັນສິນຄ້າອັດຖະປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍມີຄວາມໜ້າເພິິ່ງພ ໃຈດ້ານຄວາມສວຍງາມ ແລະ 

                                                
25 ຮ ບມາຈາກ 

http://www.diytrade.com/china/pd/3832187/stainless_steel_shinning_sculpture_wit 
h_artistic_design.html ແລະ http://www.figurativeartist.org/andrew-benyei-figurative- 
sculpture/ ຕາມລ າດັບ 

http://www.diytrade.com/china/pd/3832187/stainless_steel_shinning_sculpture_wit%20h_artistic_design.html
http://www.diytrade.com/china/pd/3832187/stainless_steel_shinning_sculpture_wit%20h_artistic_design.html
http://www.figurativeartist.org/andrew-benyei-figurative-%20sculpture/
http://www.figurativeartist.org/andrew-benyei-figurative-%20sculpture/
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ຄວນຖືເປັນຂ ໍ້ມ ນດ້ານສິລະປະ. ຍ້ອນຄຸນລັກສະນະດ້ານສິລະປະຂອງມັນ ຈ ິ່ງຖືວູ່າແບບອຸດສາຫະກ າ
ຖືກຮັບຮ ້ເປັນຜົນງານດ້ານສິລະປະປັບໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະ
ສິດ26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 ຕົວຢູ່າງ ເບິິ່ງບົດບັນຍັດກູ່ຽວກັບ ‘ຜົນງານດ້ານສິລະປະປະຍຸກ’ ຢ ູ່ໃນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດຂອງ BN, s. 2 ແລະ 6; 

KH ມາດຕາ 7(h); ID ມາດຕາ 12(1)(f); LA ມາດຕາ 92.1.1.9; MY, s. 3, 7(1)(c), 7(5); PH, s. 171.10; 

SG DA s. 2(1); TH s. 4; VN IPL ມາດຕາ 14.g 
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2. ຄວາມໃໝູ່ 

 

ແບບອຸດສາຫະກ າ ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນຢູ່າງຖືກຕ້ອງໄດ້ ຖ້າຫາກຂາດຄວາມໃໝູ່. ຄວາມໃໝູ່ກ ຕ້ອງ 

ສົມບ ນໃນລະດັບສາກົນ ເພືິ່ອໃຫ້ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າໄດ້ ຫ  ືຍັງຢ ູ່ໃນທະບຽນຕ ໍ່ໄປ27. 

ໂດຍຂ ື້ນກັບບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຄວາມໃໝູ່ ອາດຈະຖືກກວດສອບໂດຍ
ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ ກູ່ອນໜ້າການຈົດທະບຽນ ບ ໍ່ວູ່າຈະເປັນການປະຕິບັດໂດຍໜ້າ
ທີິ່ ຫ  ື ພາຍຫ ັງການຂັດຄ້ານ ດ້ວຍເຫດຜົນການຂາດຄວາມໃໝູ່. ຄວາມໃໝູ່ ຍັງອາດຈະຖືກກວດ

ສອບຢ ູ່ໃນຂະບວນການຖອນ, ການຍົກ ເລີກ ຫ  ື ການລົບລ້າງ ຕ ໍ່ໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດ

ສາຫະກ າ ຫ  ືອົງການຕຸລາການ (ສານ). ບ ໍ່ວູ່າຈະຢ ູ່ ບາດກ້າວໃນຂັື້ນຕອນການກວດສອບຄວາມໃໝູ່ 

ຫ ືບ ໍ່ກ ໍ່ຕາມ ເງືິ່ອນໄຂດ້ານເນືື້ອໃນຂອງຄວາມໃໝູ່ຍັງຄົງມີຄວາມ ສ າຄັນຄືກັນ28. 

 

2.1 ການອະທບິາຍກູ່ຽວກບັຄວາມໃໝູ່ 

ຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ຖືກກ ານົດໂດຍການອ້າງອີງໃສູ່ທຸກຢູ່າງທີິ່ຖືກເຜີຍແຜູ່ຕ ໍ່
ສາທາລະນະຊົນ ກູ່ອນໜ້າວັນທີ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກ າດັົ່ງກູ່າວ. 

ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ແບບອຸດສາຫະກ າ ຈະເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງຄວາມໃໝູ່ໄດ້ກ ຕ ໍ່ເມືິ່ອ ແບບ
ອຸດສາຫະກ ານີື້ບ ໍ່ຄືກັນ ຫ  ື ບ ໍ່ຄືກັນຫ າຍກັບແບບກູ່ອນໜ້ານັື້ນ ທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນທີິ່

                                                
27 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ໃນ BN DA, s. 9; KH DL, ມາດຕາ 91; ID DL ມາດຕາ 2; LA IPL ມາດຕາ 15.1; MY DA, 

s. 12 (1), (2)(a); PH IP Code, s. 23, 24,113.1, IP Rules r. 1502; SG DA s. 5; TH DA s. 56, 

57; VN IPL ມາດຕາ 63.1, 65.1 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມືແນະນ າຂອງສ ານັກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີລົບ 

(EUIPO) (ການຖອນ) ຕອນ 5.5  

 
28 ກົດໝາຍຈ ານວນໜ ິ່ງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ກ ານົດເງືິ່ອນໄຂວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກ າ ຕ້ອງສອດຄູ່ອງຕາມ

ຈຸດປະສົງການຈົດທະບຽນ, ນອກຈາກນັື້ນ ຫ  ືອີກຢູ່າງໜ ິ່ງ ເງືິ່ອນໄຂຂອງຄວາມໃໝູ່. ເງືິ່ອນໄຂດັົ່ງກູ່າວ, ຊ ິ່ງລວມເອົາ “ຄວາມໃ

ໝູ່ທີິ່ບ ໍ່ຊ ໍ້າໃຜ” ຫ  ື“ຄວາມຄິດສ້າງສັນ” ແບບອຸດສາຫະກ າ ແມູ່ນບ ໍ່ຖືກກ ານົດຢ ູ່ໃນຄ ູ່ມືເຫ ັື້ມນີື້.  
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ກູ່ຽວຂ້ອງ ກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ.   

 

2.1.1 ສາທາລະນະຊນົທີິ່ເປນັກຸູ່ມອາ້ງອງີ 

ສາທາລະນະຊົນທີິ່ເປັນກຸູ່ມອ້າງອີງໃນການຕັດສິນວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກ ານັື້ນຖືກເຜີຍແຜູ່ມາກູ່ອນຫ ືບ ໍ່ 
ບ ໍ່ພຽງແຕູ່ສາທາລະນະຊົນ ຫ  ື ຜ ້ບ ລິໂພກທົົ່ວໄປເທົົ່ານັື້ນ ແຕູ່ສ າຄັນກວູ່ານັື້ນກ ໍ່ຄື ກຸູ່ມຜ ້ບ ລິໂພກທີິ່ໄດ້
ຮັບຂ ໍ້ມ ນ ຊ ິ່ງມັກ ຈະຊືື້ ຫ  ືຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີິ່ສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າດັົ່ງກູ່າວ. ຜ ້ບ ລິໂພກທີິ່ໄດ້
ຮັບຂ ໍ້ມ ນກຸູ່ມນີື້ ມັກຈະຮັບຮ ້ ຫ າຍກວູ່າກູ່ຽວກັບການມີຢ ູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກ າຂອງບາງຜະລິດຕະ
ພັນ ຫ າຍກວູ່າສາທາລະນະຊົນທົົ່ວໄປ ຊ ິ່ງ ຕາມປົກກະຕິແມູ່ນບ ໍ່ມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນ
ເຫ ົົ່ານີື້.  

ນອກຈາກສາທາລະນະຊົນທີິ່ເປັນກຸູ່ມອ້າງອີງແລ້ວ ຍັງຄວນລວມເອົາຄົນໃນວົງການທາງການຄ້າ, ອຸດ

ສາ ຫະກ າ ແລະ ທຸລະກິດ ຊ ິ່ງຕາມປົກກະຕິມີການກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ, ການນ າເຂົື້າ, ການຈ າ 

ໜູ່າຍ ຫ  ືການຕະ ຫ າດຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີໃນແບບອຸດສາຫະກ າ. ຜ ້ຄົນເຫ ົົ່ານີື້ມີການຕິດຕ ໍ່
ພົວພັນໃກ້ຊິດຫ າຍກວູ່າ ກັບແຫ ູ່ງຂ ໍ້ມ ນທີິ່ມີການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຂົື້າເຖິງແຫ ູ່ງຂ ໍ້ມ ນ
ດັົ່ງກູ່າວໄດ້ງູ່າຍກວູ່າ. ເວົື້າສະເພາະ, ຄົນກຸູ່ມນີື້ຮ ້ແຫ ູ່ງການສະໜອງ, ກາຕາລ໋ອກ ແລະ ຖານຂ ໍ້ມ ນ

ຜະລິດຕະພັນປະເພດຕູ່າງໆ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຜ ້ສະໜອງ, ບຸກຄົນຕິດຕ ໍ່, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ 

ແຫ ູ່ງອືິ່ນໆທີິ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນຫ ້າສຸດໃນຂົງເຂດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່າງມີອະພິສິດ.   

ການທີິ່ສາທາລະນະຊົນທົົ່ວໄປ ສາມາດເຂົື້າເຖິງແຫ ູ່ງທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນແບບອຸດສາຫະກ າ ບ ໍ່ຈ າ
ເປັນ ວູ່າຈະເຮັດໃຫ້ແບບອຸດສາຫະກ າຂາດຄວາມໃໝູ່ສະເໝີໄປ. ຖ້າຫາກຜ ້ບ ລິໂພກທີິ່ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ ຫ ື 
ວົງການທຸລະກິດ ເຄີຍ ຫ  ືໜ້າຈະເຄີຍເຂົື້າເຖິງແຫ ູ່ງທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນກູ່ອນວັນທີກູ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖື
ວູ່າບ ໍ່ມີຄວາມໃໝູ່ຕາມທີິ່ ກ ານົດໄວ້.    

ແບບອຸດສາຫະກ າ ບ ໍ່ຄວນຖືວູ່າຖືກເປີດເຜີຍຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ ຍ້ອນຖືກເປີດເຜີຍຕ ໍ່ບຸກຄົນ ທີິ່ຜ ກພັນ 
ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງການຮັກສາຄວາມລັບ ຫ ື ໂດຍຂ ໍ້ຜ ກພັນທາງສັນຍາທີິ່ກ ານົດວູ່າຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນເຫ ົົ່ານັື້ນ
ເປີດເຜີຍ ຫ  ື ສືິ່ສານແບບດັົ່ງກູ່າວ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກ າພາຍໃນກຸູ່ມຄົນ
ທີິ່ຈ າກັດຄຸນລັກສະນະ ທີິ່ສາທາລະນະຊົນ ຫ  ືວົງການທາງການຄ້າສະເພາະດ້ານບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ
ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຫ  ືຢູ່າງທີິ່ຄວນເປັນ ກ ບ ໍ່ໃຫ້ຖືວູ່າເປັນການເປີດເຜີຍທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໃໝູ່.   

 

2.1.2 ວນັທີກູ່ຽວຂ້ອງກບັຄວາມໃໝູ່ 

ໂດຍທົົ່ວໄປ ວັນທີກູ່ຽວຂ້ອງໃນການກ ານົດຄວາມໃໝູ່ ຈະເປັນວັນທີຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບ
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ອຸດສາ ຫະກ າຕາມປົກກະຕິຕ ໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ. ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບ

ປົກກະຕິ ແມູ່ນຄ າຮ້ອງ ທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໃນການໄດ້ຮັບວັນທີຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ. 

 

2.1.2.1 ວັນບລຸິມະສິດ 

ຖ້າຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຫາກຮຽກຮ້ອງສິດຕ ໍ່ບຸລິມະສິດຕາມສົນທິສັນຍາປາຣີ, ວັນທີກູ່ຽວຂ້ອງຈະເປັນວັນທີ

ທີິ່ມີການ ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນທີິ່ຍືິ່ນກູ່ອນໝ ູ່ໝົດທີິ່ອ້າງເຖິງ. ໄລຍະເວລາບຸລິມະສິດສ າລັບແບບ

ອຸດສາຫະກ າ ແມູ່ນຫົກເດືອນ. ໝາຍຄວາມວູ່າ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຄ າຮ້ອງທີິ່ຍືິ່ນກູ່ອນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕ້ອງ
ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຕ ໍ່ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ ຊ້າສຸດບ ໍ່ໃຫ້ກາຍຫົກເດືອນ ຫ ັງຈາກວັນຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ
ຂ ບຸລິມະສິດເປັນຕົື້ນໄປ. ຖ້າຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຫາກອ້າງບຸລິມະສິດຂອງຄ າຮ້ອງທີິ່ຍືິ່ນກູ່ອນ

ສອງ ຫ  ືຫ າຍສະບັບ ໃຫ້ຖືເອົາວັນທີຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ ສະບັບທີິ່ຍືິ່ນກູ່ອນໝ ູ່.   

ອີງຕາມຫ ັກການກູ່ຽວກັບສິດຕ ໍ່ບຸລິມະສິດດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາປາລີ, ການຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ 
ຈົດ ທະບຽນຕາມປົກກະຕິຢ ູ່ປະເທດທີິ່ມີຜ ກພັນກັບສົນທິສັນຍາ ຄວນຖືວູ່າເປັນວັນທີກູ່ຽວຂ້ອງໃນ
ການຕັດສິນໃຈ ກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ ໃນກ ລະນີຫາກມີຄ າຮ້ອງຂ , ຂ ໍ້ມ ນທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍ ຫ  ື ການດ າ

ເນີນການອືິ່ນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກ າ. ຂ ໍ້ 4.B ຂອງສົນທິສັນຍາປາລີ ກ ານົດ ດັົ່ງນີື້:  

 “B. ດັົ່ງນັື້ນ, ການຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຕາມພາຍຫ ັງຢ ູ່ປະເທດອືິ່ນໃນ 

ສະຫະພາບເອີລົບ ກູ່ອນໝົດ ອາຍຸທີິ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງເທິງ ຕ້ອງບ ໍ່ຖືວູ່າລົບລ້າງ ຍ້ອນເຫດຜົນ
ທີິ່ວູ່າ ການດ າເນີນການໃດກ ຕາມທີິ່ມີ ຂ ື້ນຢ ູ່ໃນຊູ່ວງໄລຍະນັື້ນ, ໂດຍສະເພາະ ການຍືິ່ນຄ າ

ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນອີກສະບັບໜ ິ່ງ, ການເຜີຍແຜູ່ ຫ  ືການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສິິ່ງປະດິດ, ການ
ສະເໜີຂາຍແບບ ຫ  ື ການນ າໃຊ້ເຄືິ່ອງໝາຍ ແລະ ການກະທ າ ດັົ່ງກູ່າວ ບ ໍ່ອາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດ
ສິດຂອງບຸກຄົນທີສາມ ຫ  ືສິດໃດກ ຕາມ ທີິ່ຢ ູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງສູ່ວນ ບຸກຄົນ.”  

ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງບຸລິມະສິດ ອາດຈະມີຜົນພຽງແຕູ່ໃນກ ລະນີທີິ່ມີການຮຽກຮ້ອງກູ່ຽວກັບແບບ
ອຸດ ສາຫະກ າທີິ່ຄືກັນທັງຄ າຮ້ອງທີິ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ແລະ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຕ ໍ່ຫ້ອງການ
ຈົດທະບຽນ.ຖ້າຫາກແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ທີິ່ກ າລັງຖືກພິຈາລະນາຢ ູ່ 

ຫາກນ າສະເໜີຄວາມປູ່ຽນແປງ ຫ  ືຄວາມແຕກຕູ່າງທີິ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ ສິດຕ ໍ່ບຸລິມະສິດຈະບ ໍ່ມີຜົນ.  

ໃນກ ລະນີທີິ່ແບບຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຫາກມາຈາກການຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນທີິ່ມີວັນບຸລິ
ມະ ສິດ ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສາມາດອ້າງສິິ່ງທີິ່ມີມາກູ່ອນຫ າຍທຢູ່າງ ຕະຫ ອດຮອດ ສິິ່ງທີິ່ມີມາ



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

44 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ກູ່ອນບາງສູ່ວນ ທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມສົນທິສັນຍາປາລີ29. 

 

2.1.2.2 ໄລຍະຜູ່ອນຜັນ 

ໃນກ ລະນີທີິ່ກົດໝາຍທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຫາກກ ານົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ຫ  ືໄລຍະທີິ່ພົື້ນຈາກ ພາລະຄວາມ
ຮັບ ຜິດຊອບເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກອອກແບບ ຫ ື ຜ ້ສືບທອດສິດ ຊ ິ່ງນັື້ນຖືກວູ່າເປັນການ
ເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກ າ ກູ່ອນການຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຊ ິ່ງການເປີດເຜີຍດັົ່ງກູ່າວອາດຈະ
ກູ່ຽວຂ້ອງກັບກ ານົດວູ່າ ມີການປະຕິບັດ ຕາມເງືິ່ອນໄຂຄວາມໃໝູ່ນັື້ນຫ ືບ ໍ່30.  

ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ໂດຍສົມບ ນ ແມູ່ນຂ້ອນຂ້າງເຂັື້ມງວດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ທຸກການເປີດເຜີຍແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ກູ່ອນໜ້າການຍືິ່ນຄ າຮ້ອງທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຫ  ື ວັນບຸລິມະສິດ ອາດຈະທ າລາຍຄວາມໃໝູ່
ຕາມທີິ່ກ ານົດ. ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນທີິ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ປະກອບ
ດ້ວຍ ການເປີດເຜີຍທີິ່ມາຈາກ ການກະທ າຂອງຜ ້ອອກແບບເອງ ຫ  ືຜ ້ສືບທອດຕ າແໜູ່ງ ຫ  ືມາຈາກ
ການກະທ າຂອງບຸກຄົນທີິ່ໄດ້ຮັບແບບນີື້ທາງກົງ ຫ ື ທາງອ້ອມຈາກຜ ້ອອກແບບ ຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ຫ  ືຢູ່າງຜິດກົດໝາຍ.  

ບັນດາກົດໝາຍທີິ່ກ ານົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ຊ ິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ເພືິ່ອປະໂຫຍດຂອງຜ ້
ອອກແບບ ມີຈຸດປະສົງປ້ອງກັນການເສຍສິດໃນກ ລະນີທີິ່ມີການເປີດເຜີຍແບບມາກູ່ອນ ຫ  ື ການ
ເປີດເຜີຍແບບສະໝັກ ໃຈ. ນອກຈາກນັື້ນ ຍັງຄ ານ ງເຖິງກ ລະນີທີິ່ ໃນຫ າຍໆຄັື້ງ ການເປີດເຜີຍດັົ່ງກູ່າວ
ມີຄວາມຈ າເປັນໃນການທົດສອບແບບອຸດສາຫະກ າຂອງຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫ າດໃນການກະກຽມ
ການອອກໃບອະນຸຍາດ ຫ  ືສັນຍາການຈ າໜູ່າຍ ຫ  ືນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າໃນງານວາງສະແດງທີິ່
ເປັນທາງການ.  

ໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ຖືກກ ານົດຢ ູ່ໃນກົດໝາຍ ເປັນຊູ່ວງໄລຍະເວລາຫ ັງຈາກແບບອຸດສາຫະກ າຖືກ
ເປີດເຜີຍ ຊ ິ່ງເປັນຊູ່ວງທີິ່ນັກອອກແບບ (ຫ  ື ຜ ້ສືບທອດຕ າແໜູ່ງ) ອາດຈະຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ

ແບບອຸດສາຫະກ າ ໂດຍການເປີດເຜີຍດັົ່ງກູ່າວບ ໍ່ສົົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕ ໍ່ຄວາມໃໝູ່ຕາມທີິ່ກ ານົດ. ໃນ

ກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາ ຫະກ າພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີິ່ກ ານົດ ຈະບ ໍ່ຖືກນ າມາ

ພິຈາລະນາ ເພືິ່ອຈຸດປະສົງໃນການກ ານົດຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ.  

                                                
29 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ສົນທິສັນຍາປາລີ, ມາດຕາ 4.f 
30 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດຢ ູ່ໃນ BN DA s. 12, 13; KH ມາດຕາ 92; ID DL ມາດຕາ 3; LA IPL ມາດຕາ 30; 

MY DA, s. 12 (3); PH IP Code, s. 25, IP Rules r. 1503, 1601; SG DA s. 8, 9, 10; TH DA s. 6, 

19, 57; ແລະ VN IPL ມາດຕາ 65.4. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ໃນຄ ູ່ມື EUIPO (ການຖອນ), ວັກ 5.5.1.9.  
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ຕາມປົກກະຕິ ໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ແມູ່ນໄລຍະເວລາສິບສອງເດືອນກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຕ ໍ່ 
ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ. ໃນກ ລະນີທີິ່ມີການອ້າງບຸລິມະສິດ, ໄລຍະຜູ່ອນຜັນຈະມາກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ

ຂ ວັນບຸລິມະສິດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ກົດໝາຍອາດຈະກ ານົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນຫົກເດືອນ (ແທນທີິ່ຈະ

ເປັນສິບສອງເດືອນ), ຫ  ື ອາດຈະຈ າກັດຜົນປະໂຫຍດຂອງໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ໃຫ້ແກູ່ການເປີດເຜີຍໃນ

ບາງກ ລະນີເທົົ່ານັື້ນ, ຕົວຢູ່າງ, ໃນກ ລະນີທີິ່ການເປີດເຜີຍເກີດຂ ື້ນຢ ູ່ງານວາງສະແດງທາງການ ຫ  ືທີິ່ຖືກ
ຮັບຮ ້ຢູ່າງເປັນທາງການ ຫ  ື ເກີດຂ ື້ນຈາກການກະທ າທີິ່ຜິດກົດໝາຍ ຫ  ື ການລະເມີດຕ ໍ່ສິດຂອງນັກ
ອອກແບບ ຫ  ືຜ ້ສືບທອດຕ າແໜູ່ງ.  

ນັກກວດສອບຕ້ອງພິຈາລະນາໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂ ຈາກຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ ຫ  ື ໂດຍຜ ້ຖື
ສິດຕ ໍ່ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າເພືິ່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ມີການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ ຫ  ືການ
ຖອນການຈົດທະບຽນດ້ວຍເຫດຜົນເລືິ່ອງການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນທີິ່ເກີດຂ ື້ນໄລຍະຜູ່ອນຜັນ. ຜ ້ຍືິ່ນຄ າ
ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫ ື ຜ ້ຖືສິດຈະເປັນຜ ້ຮັບພາລະໃນການພິສ ດຂ ໍ້ເທັດຈິງ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອໃຫ້ບັງຄັບ
ໃຊ້ໄລຍະຜູ່ອນຜັນ.  

 

2.1.3 ແຫ ູ່ງການເປດີເຜີຍທີິ່ເປນັໄປໄດ້ 

ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກ າໃນລັກສະນະທີິ່ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າເຖິງແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ 
ຕ້ອງໃຫ້ແບບອຸດສາຫະກ ານັື້ນເບິິ່ງເຫັນໄດ້ ຫ  ືຄົື້ນຫາໄດ້ຈາກແຫ ູ່ງຂ ໍ້ມ ນທີິ່ເປີດເປັນສາທາລະນະ. ຂ້າງ

ລຸູ່ມນີື້ຄືແຫ ູ່ງ ທີິ່ສ າຄັນທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນແບບອຸດສາຫະກ າຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ. 

 

2.1.3.1 ການແຈກຢາຍເພືິ່ອການຄ້າ ແລະ ການນ າໃຊ້ໃນທາງການຄ້າ 

ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກ າ ອາດຈະເກີດຈາກການນ າຜະລິດຕະພັນ ຫ  ືສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນ າ
ສະ ເໜີແບບອຸດສາຫະກ າເຂົື້າສ ູ່ຕະຫ າດ. ຖ້າສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າຖືກ

ວາງໃນຕະຫ າດ, ສາທາລະນະຊົນໃນວົງກວ້າງ ກ ຈະອາດຈະເຂົື້າເຖິງແບບອຸດສາຫະກ າໄດ້ໃນທັນທີ 

ເນືິ່ອງຈາກຜ ້ບ ລິໂພກອາດຈະເຫັນ ແລະ ຊືື້ຜະລິດຕະພັນໄດ້ໂດຍກົງ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບກ ລະນີທີິ່ມີ
ການແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ທົົ່ວໄປໂດຍບ ໍ່ເສຍຄູ່າໃນຮ ບແບບຂອງຕົວຢູ່າງຜະລິດຕະ
ພັນ ຊ ິ່ງເປັນການທົດສອບຕະຫ າດ ຫ ື ເພືິ່ອຈຸດປະສົງຂອງ ການໂຄສະນ
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2.1.3.2 ການເຜີຍແຜູ່ທົົ່ວໄປ   

ການນ າສະເໜີທາງຮ ບສະແດງ ຫ  ືຮ ບຖູ່າຍຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ, ທັງໃນວາລະ 

ສານຂອງລັດ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ ຫ  ືສິິ່ງພິມອືິ່ນ ຈະເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນໃນແບບອຸດສາຫະກ າ ຈົນເຖິງ
ຂັື້ນທີິ່ອາດຈະຈ າແນກຄວາມແຕກຕູ່າງໃນແບບອຸດສາຫະກ າໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນໃນການນ າສະເໜີ
ເຫ ົົ່ານັື້ນ. ເມືິ່ອມີການວິເຄາະວູ່າ ການອອກແບບດັົ່ງກູ່າວຕ້ອງມີຄວາມໃໝູ່ຕາາມກົດໝາຍຫ ືບ ໍ່ ຈ າເປັນ

ຕ້ອງນ າສິິ່ງພິມເຫ ົົ່ານີື້ມາພິຈາລະນາ.  

ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບກ ລະນີທີິ່ສິິ່ງພິມສະເພາະດ້ານ ເຊັົ່ນ: ວາລະສານດ້ານວິຊາການ ແລະ ວາລະສານ
ສະເພາະ ເລືິ່ອງທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວຢູ່າງ, ແຟຊັນ, ເຄືິ່ອງນຸູ່ງຫົົ່ມ, ການຕົບແຕູ່ງພາຍໃນ, ສະຖາປັດຕິ

ຍະກ າ, ງານອະດິເລກ, ລົດຍົນ ຫ  ືເຕັກນິກ. 

ກາຕາລ໋ອກດ້ານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າທີິ່ແຈກໂດຍຜ ້ຜະລິດ ແລະ ຜ ້ຈ າໜູ່າຍຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນ າ
ສະ ເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ເປັນຂ ໍ້ມ ນອ້າງອີງທີິ່ຖືກຕ້ອງໃນການພິຈາລະນາສິລະປະທີິ່ມີກູ່ອນໜ້າ ແລະ 
ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ມີມາກູ່ອນ. ເຊັົ່ນດຽວກັບກ ລະນີທີິ່ທັງກາຕາລ໋ອກທີິ່ແຈກໃຫ້ແກູ່

ປະຊາຊົນທົົ່ວໄປໃນວົງກວ້າງ ບ ໍ່ວູ່າຈະໃນຮ ບແບບສິິ່ງທີິ່ພິມເຜີຍແຜູ່ ຫ  ືຢ ູ່ໃນອິນເຕີເນັດ (ເບິິ່ງ ຢ ູ່ຂ້າງ

ລຸູ່ມ).  

 

2.1.3.3 ການເຜີຍແຜູ່ທາງການ 

ການເຜີຍແຜູ່ທີິ່ພິມໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າແຫູ່ງຊາດ (ສ ານັກງານ IP) ຂອງປະເທດ

, ເຊັົ່ນ: ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະກາານ ແລະ ສ ານັກຂູ່າວສານ ເປັນແຫ ູ່ງທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນທີິ່

ກູ່ຽວຂ້ອງເຊັົ່ນກັນ. ຖ້າກົດໝາຍຫາກກ ານົດເປັນຢູ່າງອືິ່ນ, ການຜະລິດຊ ໍ້າແບບອຸດສາຫະກ າໃນການ

ພິມເຜີຍແຜູ່ທາງກາານ ໃຫ້ຖືວູ່າເປັນການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກ າຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ. ຄວາມຈິງ

ແລ້ວ, ອັນນີື້ເປັນຜົນທີິ່ສ າຄັນທີິ່ສຸດຕາມເຈຕະນາຂອງ ການປະກາດຜູ່ານການເຜີຍແຜູ່ທາງການ

ດັົ່ງກູ່າວ. 

ຜົນການເປີດເຜີຍເກີດຂ ື້ນ ເຖິງວູ່າ ຈະເປັນຫົວຂ ໍ້ສະເພາະໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຫ  ື
ຂູ່າວສານ ກ ຕາມ. ບ ໍ່ພຽງແຕູ່ຂູ່າວສານ ຫ  ື ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກູ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ

ແບບອຸດສາຫະກ າເທົົ່ານັື້ນ ທີິ່ຖືວູ່າກູ່ຽວຂ້ອງ, ແຕູ່ຍັງລວມເອົາ ຂູ່າວສາານທີິ່ປະກາດເລືິ່ອງເຄືິ່ອງໝາຍ

ການຄ້າ, ສິດທິບັດ ແລະ ສິດຕ ໍ່ຊັບສິນ ທາງປັນຍາອືິ່ນອີກດ້ວຍ.  
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ການປະກາດຢູ່າງເປັນທາງການໃນວາລະສານທີິ່ບ ໍ່ລວມເອົາການສ າເນົາແບບອຸດສາຫະກ າ ແຕູ່ຍັງເປັນ
ການເປີດເຜີຍສ ານວນເອກະສານຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ໂດຍຈະສະແດງສ າເນົາ
ແບບອຸດສາຫະກ າ ເມືິ່ອມີຜ ້ຮ້ອງຂ  ກ ຄວນຖືເປັນການເປີດເຜີຍຢູ່າງສົມບ ນເຊັົ່ນກັນ. 

 

2.1.3.4 ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນທາງອິນເຕີເນັດ 

ເວັບໄຊ ແລະ ຖານຂ ໍ້ມ ນ ຄວນຖືວູ່າເປັນແຫ ູ່ງຂ ໍ້ມ ນທີິ່ເປີດເຜີຍຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ.   

ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນທາງອິນເຕີເນັດກູ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ໃນແບບທີິ່
ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນສາມາດເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນກູ່ຽວກັບຮ ບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນນັື້ນໄດ້ຢູ່າງຊັດ
ເຈນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກ າໝົດລົງໃນລັກສະນະດຽວກັບການແຈກຢາຍສິິ່ງ
ຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າເຫ ົົ່ານັື້ນໃນ ທາງການຄ້າ.   

ການນ າສະເໜີ ຫ ື ການສະເໜີຂາຍຜະລິດຕະພັນໃນເວັບໄຊ້ທາງອິນເຕີເນັດ ຄວນຖືວູ່າ ເປັນການດ າ
ເນີນການສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນເຫ ົົ່ານັື້ນໃນທາງການຄ້າ. ຄວນຮັບຮ ້ການ
ເປີດເຜີຍແບບນີື້   ເຖິງວູ່າເວັບໄຊ້ກ ານົດໄວ້ວູ່າ ຕ້ອງມີການສະໝັກສະມາຊິກ ຫ ື ຈູ່າຍເງິນ ຫ  ືມີການ
ປ້ອງກັນດ້ວຍລະຫັດຜູ່ານໃນການ ເຂົື້າເຖິງກຸູ່ມບຸກຄົນໃນວົງຈ າກັດ. ຖ້າການເຂົື້າເຖິງເວັບໄຊ້ຫາກບ ໍ່
ຖືກຈ າກັດໂດຍຂ ໍ້ກ ານົດກູ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມ ລັບ ແລະ ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ໂດຍທຸລະກິດການ
ຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ, ການເປີດເຜີຍໃນເວັບໄຊ້ນັື້ນ ຄວນຖືວູ່າເປັນ

ການເປີດເຜີຍຕ ໍ່ສາທາລະນະຊົນ.    

ໃນທຸກກ ລະນີ ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈກູ່ຽວກັບວັນທີທີິ່ແນູ່ນອນ ທີິ່ມີການ
ເປີດເຜີຍ ແບບອຸດສາຫະກ າໃນເວັບໄຊ້ ເພືິ່ອສົມທຽບວັນທີດັົ່ງກູ່າວ ກັບ ວັນທີຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ   ຫ  ືວັນ
ບຸລິມະສິດຂອງຄ າຮອງຂ ຈົດທະບຽນ. ວັນທີທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນທາງອິນເຕີເນັດ ອາດຈະບ ໍ່ພ້ອມມີ

ຕະຫ ອດເວລາ. ຄ ູ່ມືການປະຕິບັດ ຂອງ OHIM (ການລົບລ້າງ) ກູ່າວເຖິງການຊີື້ບອກດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້ 

ສາມາດຖືໄດ້ວູ່າວັນທີເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນເທິງອິນເຕີເນັດ ມີຄວາມໜ້າເຊືິ່ອຖື31: 

• ເວັບໄຊ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນ ບັນທ ກເວລາທີິ່ມີປະຫວັດການແກ້ໄຂແຟ້ມ ຫ  ືໜ້າເວັບ (ຕົວຢູ່າງ ດັົ່ງທີິ່ມີ

ຢ ູ່ໃນ ສາລານຸກົມ (Wikipedia) ຫ  ື ທີິ່ແນບໄປນ າເນືື້ອໃນແບບອັດຕະໂນມັດ ເຊັົ່ນ: 

ຂ ໍ້ຄວາມໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ໜ້າເວັບໄຊສົນທະນາ); 

• ສ າລັບໜ້າເວັບໂປຣແກຣມຄົື້ນຫາຂ ໍ້ມ ນ ຈະສະແດງວັນທີຈັດດັດສະນີ (ເຊັົ່ນ ຈາກ Google 

                                                
31 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມືແນະນ າຂອງ EUIPO (ການຍົກເລີກ), ວັກ 5.5.1.4 
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cache); ຫ  ື 

• ການຖູ່າຍຮ ບໜ້າຈ ເອົາໜ້າເວັບທີິ່ສະແດງວັນທີທີິ່ໃຫ້ມາ; 

• ຂ ໍ້ມ ນທີິ່ຕິດພັນກັບຂ ໍ້ມ ນທີິ່ປັບເປັນປັດຈຸບັນໃນໜ້າເວັບ ເຫັນໄດ້ຈາກການບ ລິການເກັບ
ເອກະສານ ທາງອິນເຕີເນັດ.   

 

2.1.3.5 ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນໃນງານວາງສະແດງ 

ອາດຈະມີການກ ານົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນຕາາມກົດໝາຍ ສ າລັບກ ລະນີທີິ່ມີການເປີດເຜີຍແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ໃນງານວາງສະແດງທີິ່ມີການແຍກເປັນງານຕູ່າງຫາກ ຫ  ື ຮູ່ວມກັບການປະຕິບັດພັນທະ
ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາາປາຣີ  ເພືິ່ອປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ສະແດງໃນງານວາງສະແດງທາງການ ຫ  ືງານ
ວາງສະແດງລະດັບສາກົນ ທີິ່ຖືກຮັບຮ ້ ຈາກທາງການ32.  

ອາດຈະມີການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກ າ ເປັນຄັື້ງທ າອິດຢ ູ່ໃນງານວາງສະແດງ ຫ  ືຕະຫ າດນັດ ໂດຍ
ສະເພາະ ໃນກ ລະນີທີິ່ງານດັົ່ງກູ່າວຖືກໃຊ້ເພືິ່ອເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝູ່ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນແຟຊັນ ທີິ່ມີ
ຍອດຂາຍ ເປັນໄລຍະໆ ຫ  ືມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະລະດ ການ. ການນ າສະເໜີຜະລິດຕະພັນໃນງານ

ວາງສະແດງ ຄວນນ າມາພິຈາລະນາໃນການກ ານົດຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ກົດໝາຍອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີໄລຍະຜູ່ອນຜັນແບບຈ າກັດ ພາຍຫ ັງການເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີ
ການສະແດງແບບອຸດສາຫະກ າ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້ 2.1.2.2). ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ກົດໝາຍອາດຈະ
ລະບຸວູ່າ ໄລຍະຜູ່ອນຜັນດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະນ າໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕູ່ການເປີດເຜີຍໃນງານວາງສະແດງທາງ
ການ ຫ  ື ງານວາງສະແດງ ລະດັບສາກົນທີິ່ຖືກຮັບຮ ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. ດັົ່ງນັື້ນ, ການເປີດເຜີຍ
ຜະລິດຕະພັນໃນງານວາງສະແດງທີິ່ບ ໍ່ຖືກຍອມຮັບຈາກທາງການ ອາດຈະເປັນການທ າລາຍຄວາມໃໝູ່
ຂອງແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ.  

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເປີດເຜີຍທີິ່ເປັນການທ າລາຍຄວາມໃໝູ່ ໃນງານວາງສະແດງທີິ່ບ ໍ່
ຖືກ ຍອມຮັບຢູ່າງເປັນທາງການ33: 

                                                
32 ສົນທິສັນຍາປາລ ີຂ ໍ້ 11(1) ກ ານົດວູ່າ 
ອີງຕາມກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ປະເທດໃນສະຫະພາບເອີລົບ ຕ້ອງໃຫ້ການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວແກູ່ສິິ່ງປະດິດທີິ່ສາມາດໄດ້ຮັບ
ສິດທິບັດຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດ, ແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ ສ າລັບສິນຄ້າທີິ່ວາງສະແດງໃນງານ
ວາງສະແດງລະດັບສາກົນທີິ່ເປັນທາງການ ຫ  ືໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢູ່າງເປັນທາງການ ຊ ິ່ງຈັດຂ ື້ນໃນອານາເຂດຂອງຕົນ   
 
33 ຕົວຢູ່າງຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງຫວຽດນາມ 
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ແບບທີິ່ໄດຍ້ືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈດົທະບຽນ: 

 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2007-00452 – “ລົດຈັກ” LCL: 12-11 

ວັນບຸລິມະສິດ: 4 ມັງກອນ 2007 – ວັນທີຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ: 12 ເມສາ 2007  

 

ການເປດີເຜຍີແບບທີິ່ຖກືອາ້ງເຖງິ:  

 

ແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ຖືກປະຕິເສດຍ້ອນຂາດຄວາມໃໝູ່. ລົດຈັກທີິ່ປະກົດຢ ູ່ໃນເອກະສານອ້າງ
ອີງ ຖືກເປີດເຜີຍຢ ູ່ໃນງານວາງສະແດງທີິ່ໄດ້ຈັດຂ ື້ນຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງຈັກກາຕາ ປະເທດອິນໂດ
ເນເຊຍ ກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ ທະບຽນຄັື້ງທ າອິດ. ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນລະບຸວູ່າ 

ແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ຖືກເປີດເຜີຍຢ ູ່ໃນງານວາງສະແດງໃນລະດັບສາກົນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, 
ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນບ ໍ່ສາມາດພິສ ດໄດ້ວູ່າ ງານວາງສະແດງດັົ່ງກູ່າວ ເປັນ ງານ
ວາງສະແດງລະດັບສາກົນທີິ່ເປັນທາງການ ຕາມກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມກ ານົດ.  
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ກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມ ຍັງກ ານົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນຫົກເດືອນ ຫ ັງຈາກການເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນທີິ່
ມີການສະແດງແບບອຸດສາຫະກ າ ຢ ູ່ໃນງານວາງສະແດງທີິ່ຖືກຍອມຮັບລະດັບຊາດຢ ູ່ຫວຽດນາມ.  

 

2.2 ການປະເມນີຄວາມໃໝູ່ 

 

2.2.1 ຄນຸລກັສະນະຂອງແບບ 

ການປະເມີນຄວາມໃໝູ່ ຖືກດ າເນີນໂດຍການສົມທຽບແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ຢ ູ່ໃນການພິຈາລະນາ ກັບ 
ແບບອືິ່ນທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ ຫ  ືວັນທີມີການຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຄັື້ງທ າອິດຂອງ
ແບບອຸດສາ ຫະກ າທີິ່ກ າລັງຢ ູ່ໃນການພິຈາລະນາ.  

ຕາມຫ ັກການແລ້ວ, ການຖືວູ່າສອດຄູ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ ແມູ່ນກ ລະນີທີິ່ບ ໍ່ພົບເຫັນ

ແບບ ກູ່ອນໜ້ານີື້ທີິ່ຄືກັນ ຊ ິ່ງມີກູ່ອນແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ຢ ູ່ໃນການພິຈາລະນາກວດສອບ. ເຖິງ

ຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ບ ໍ່ຄວນ ຄ ານ ງເຖິງຄວາມແຕກຕູ່າງພຽງເລັກນ້ອຍ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ຫ  ື ບ ໍ່
ສາມາດສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕູ່າງ ແລະ ບ ໍ່ຄວນພິຈາລະນາລາຍລະອຽດທີິ່ບ ໍ່ເປັນເນືື້ອໃນສ າຄັນ ໃນ
ເວລາດ າເນີນການສົມທຽບແບບອຸດສາຫະກ າ ກັບ ການເປີດເຜີຍ ຫ  ື ການອ້າງອີງເຖິງກູ່ອນໜ້ານັື້ນ. 
ຄວາມແຕກຕູ່າງພຽງເລັກນ້ອຍດັົ່ງກູ່າວ ບ ໍ່ຄວນສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄວາມ ສ າຄັນຂອງການເປີດເຜີຍກູ່ອນ
ໜ້ານີື້ ສ າລັບຄວາມໃໝູ່.  

ຄວາມແຕກຕູ່າງ ຫ ື ການປູ່ຽນແປງຂອງຮ ບລັກສະນະ ຄວນຖືວູ່າເປັນເປັນເລືິ່ອງເລັກນ້ອຍ, ບ ໍ່ມີຄວາມ

ສ າ ຄັນ, ບ ໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ ຫ  ືບ ໍ່ເປັນສາລະສ າຄັນ ແມູ່ນກ ລະນີທີິ່ເຫັນວູ່າເປັນເລືິ່ອງທ າມະດາ
ທີິ່ຜ ້ບ ລິໂພກ ທົົ່ວໄປຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີການໃຊ້ແບບອຸດສາຫະກ ານັື້ນ ຫາກບ ໍ່ສັງເກດເຫັນຈຸດ
ດັົ່ງກູ່າວ ຫ  ື ຫາກຈະອາດຈະຮັບຮ ້ຄຸນລັກສະນະທີກູ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ກ ຕ ໍ່ເມືິ່ອມີການພິຈາລະນາກວດສອບ
ຢູ່າງລະອຽດເທົົ່ານັື້ນ. ຜ ້ບ ລິໂພກທົົ່ວໄປອາດຈະມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ໃສູ່ໃຈໃນລະດັບທີິ່ບ ໍ່ເທົົ່າກັນ 

ຊ ິ່ງຂ ື້ນກັບປະເພດ ຜະລິດຕະພັນ. ຄວນພິຈາລະນາສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວ ເພືິ່ອປະເມີນຄວາມໃໝູ່ໃນກ ລະນີ

ສະເພາະ.  

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ ລະນີທີິ່ຄວາມແຕກຕູ່າງທີິ່ມີຄວາມສ າຄັນຢ ູ່ໃນແບບອຸດສາຫະກ າ ບ ໍ່
ໄດ້ ເປັນການຫ ີກເວັື້ນການພິຈາລະນາການຂາດຄວາມໃໝູ່34: 

                                                
34 ຕົວຢູ່າງຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງຫວຽດນາມ 
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     ແບບທີິ່ໄດຍ້ືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈດົທະບຽນ: ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2006-01570 

     ວັນທີຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ: 25 ທັນວາ 2006 

      “ແກ້ວນ ໍ້າປາ” – LCL: 09-01 

 

    ແບບທີິ່ຖກືອາ້ງເຖງິ: ການຈົດທະບຽນເລກທີ: HK 0211665.5M004  

     ສ ານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ: ຮົົ່ງກົົ່ງ 

     ວັນພິມເຜີຍແຜູ່: 8 ພະຈິກ 2002 

     “ກະຕຸກຢາງ” LCL: 09-01  

 



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

52 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຖືກປະຕິເສດເນືິ່ອງຈາກຂາດຄວາມໃໝູ່. ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນ

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ໄດ້ຍືິ່ນນ າຫ ັງແບບທີິ່ຖືກອ້າງເຖິງ. ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງຝາອັດ, ກົື້ນ

ກະຕຸກ, ບູ່າ ແລະ ລວດລາຍທີິ່ເປັນຮ ບໃບໄມ້ຢ ູ່ກະຕຸກ ຖືວູ່າບ ໍ່ມີເນືື້ອໃນສ າຄັນ.  

ການປູ່ຽນແປງທີິ່ສ າຄັນຢ ູ່ໃນຄຸນລັກສະນະກູ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາ
ກວດສອບ, ເມືິ່ອທຽບກັບແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍ ຫ  ື ຖືກອ້າງເຖິງເມືິ່ອທຽບກັບແບບທີິ່ຖືກ
ກວດສອບ ອາດຈະ ເຮັດໃຫ້ແບບທີິ່ມີຕາມພາຍຫ ັງ ມີຄວາມແຕກຕູ່າງຢູ່າງສັງເກດເຫັນໄດ້ ແລະ ມີ
ຄວາມໃໝູ່ ເມືິ່ອທຽບກັບແບບ ກູ່ອນໜ້ານີື້.   

ໃນການກ ານົດລະດັບການປູ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບທີິ່ມີຕາມພາຍຫ ັງທີິ່ພົວພັນກັບແບບ 
ກູ່ອນໜ້ານີື້ ຄວນນ າໃຊ້ມາດຕະຖານກູ່ຽວກັບການຮັບຮ ້ໂດຍລວມ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້  2.2.2, ຂ້າງ

ລຸູ່ມ).  

 

2.2.2 ການຮັບຮ ໂ້ດຍລວມ 

ຄວນປະເມີນຄວາມໃໝູ່ຕາມການຮັບຮ ້ໂດຍລວມຈາກແບບທີິ່ຢ ູ່ໃນການພິຈາລະນາກວດສອບ ເມືິ່ອ
ທຽບກັບການຮັບຮ ້ໂດຍລວມຈາກແຕູ່ລະແບບກູ່ອນໜ້ານີື້.  

ການກວດສອບ ຕ້ອງພິຈາລະນາວູ່າ ໃນການຮັບຮ ້ຄັື້ງທ າອິດນັື້ນ ມີການຮັບຮ ້ວູ່າ ແບບທີິ່ຢ ູ່ໃນການ
ພິຈາ ລະນາ ມີຄວາມຄືກັນ ຫ  ືເກືອບຄືກັນ ຫ  ືບ ໍ່ຄືກັນກັບແບບທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍກູ່ອນໜ້ານີື້ ຫ  ືຖືກອ້າງ
ເຖິງ ເມືິ່ອທຽບກັບ ແບບທີິ່ຢ ູ່ໃນການພິຈາລະນາ. ໜູ່ວຍງານທີິ່ກວດສອບ ຄວນໃຊ້ມາດຕະຖານນີື້

ຈາກມ ມມອງຂອງຜ ້ທີິ່ອາດຈະເປັນ ຜ ້ບ ລິໂພກຜະລິດຕະພັນ.  

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການທົດສອບຄວາມໃໝູ່ຕາມການຮັບຮ ້ໂດຍລວມທີິ່ມີຕ ໍ່ແບບອຸດສາ. 
ຫະກ າທີິ່ມີຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງ:  
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ຕົວຢູ່າງ 135 

ແບບທີິ່ໄດຍ້ືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈດົທະບຽນ: ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2006-00347 –  

“ຕົວຄວບຄຸມໄຟ” 

ວັນທີຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ: 27 ມິນາ 2006 LCL: 13-03 

 

ແບບທີິ່ຖກືອາ້ງເຖງິ: ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2004-00180 – ສິດທິບັດ ເລກທີ: 8695 

“ຕົວແປງຄວາມຖີິ່” – LCL: 13-02  

 

ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຖືກປະຕິເສດຍ້ອນຂາດຄວາມໃໝູ່. ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄ າ

                                                
35 ຕົວຢູ່າງຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງຫວຽດນາມ 
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ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ບ ໍ່ຄືກັບແບບທີິ່ຖືກອ້າງເຖິງ (ແບບທີິ່ຖືກອ້າງເຖິງ ມີປຸູ່ມ ແລະ ໜ້າຈ  

LCD ຊ ິ່ງບ ໍ່ປະກົດຢ ູ່ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ) ແຕູ່ຢ ູ່ໃນແບບທີິ່ອ້າງເຖິງ ມີການ

ເປີດເຜີຍຄຸນລັກສະນະຕົື້ນຕ ທັງໝົດ.   

 

ຕົວຢູ່າງ 236 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກ າຂອງ “ອູ່າງລ້າງໜ້າ” ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນ ວັນທີ 2 ທັນວາ 2005.  

 

ແບບທີິ່ໄດຍ້ືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈດົທະບຽນ              ແບບທີິ່ຖກືອາ້ງເຖງິ 

 

ການຄົື້ນຫາແບບທີິ່ມີຢ ູ່ໃນປັດຈຸບັນ ພົບວູ່າ “ອູ່າງລ້າງໜ້າ” ທີິ່ມີກູ່ອນໜ້ານັື້ນໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ

ຂອງສ ານັກງານສິດທິບັດ ແລະ ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າຂອງສະຫະລັດ. 

 

ທັງສອງແບບ ປະກົດເປັນຮ ບສີິ່ຫ ູ່ຽມຈະຕຸລັດ ຊ ິ່ງເນືື້ອໃນສ າຄັນຢ ູ່ໃນແບບດັົ່ງກູ່າວແມູ່ນ
ຄວາມ ຊັນ ຢ ູ່ທາງກາງຂອງອູ່າງລ້າງໜ້າ, ສູ່ວນຂອບດ້ານເທິງໂຄ້ງຂ ື້ນ. ຄວາມແຕກຕູ່າງຢ ູ່
ດ້ານລຸູ່ມຂອງແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນນັື້ນແມູ່ນຕືື້ນກວູ່າ ແລະ ສ ງກວູ່າແບບທີິ່ຖືກ
ອ້າງເຖິງ.  

ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ມີຮ ບຊົງຂອບດ້ານເທິງຄືກັນກັບແບບທີິ່ຖືກອ້າງເຖິງ 
ແຕູ່ມີ ຄວາມສ ງບ ໍ່ເທົົ່າກັນ. ຄວາມສ ງທີິ່ແຕກຕູ່າງກັນ ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮ ບຊົງຂອງແບບທີິ່ຂ ຈົດ

                                                
36 ຕົວຢູ່າງຈາກຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 73 
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ທະບຽນມີຄວາມ ແຕກຕູ່າງຈາກແບບທີິ່ມີຢ ູ່, ດັົ່ງນັື້ນ, ຈ ິ່ງບ ໍ່ຖືວູ່າມີຄວາມໃໝູ່37. 

 

2.2.3 ການລວມກນັຂອງແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ 

ຕາມຫ ັກການແລ້ວ, ຄວາມໃໝູ່ຖືກກ ານົດຢູ່າງພາວະວິໄສບົນພືື້ນຖານການຮັບຮ ້ຄັື້ງທ າອິດໂດຍລວມ 

ກູ່ຽວ ກັບຄວາມຄືກັນ, ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ຫ  ືຄວາມແຕກຕູ່າງກັນ ລະຫວູ່າງ ສອງແບບ (ຫ  ືຫ າຍກວູ່າ

ນັື້ນ). ຄວນມີ ການສົມທຽບເທືິ່ອລະອັນ ແລະ ແຍກກັນໃຫ້ຄົບທັງໝົດ, ເນືິ່ງອຈາກມັນປະກົດຕ ໍ່

ສາຍຕາຜ ້ບ ລິໂພກ ໃນລະຫວູ່າງ ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕາມປົກກະຕິ.  

ບ ໍ່ຄວນປະເມີນຄວາມໃໝູ່ ໂດຍການສົມທຽບແບບອຸດສາຫະກ າ ກັບ ຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆລວມກັນທີິ່
ໄດ້ຈາກແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ສອງແບບ ຫ  ືຫ າຍກວູ່ານັື້ນ. ໂດຍທົົ່ວໄປຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆລວມກັນທີິ່ພົບ

ເຫັນຢ ູ່ໃນແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແບບທີິ່ມີຄວາມໃໝູ່, ເວັື້ນເສຍແຕູ່ການຮັບຮ ້ຄັື້ງທ າອິດ ທີິ່
ໄດ້ມາຈາກແບບນີື້ ບ ໍ່ແຕກຕູ່າງ ຈາກການຮັບຮ ້ຄັື້ງທ າອິດໂດມລວມ ທີິ່ໄດ້ຈາກການເປີດເຜີຍກູ່ອນ  
ໜ້ານີື້ໜ ິ່ງ ຫ  ືສອງແບບ.  

ຖ້າການຮັບຮ ້ຄັື້ງທ າອິດໂດຍລວມຫາກຊີື້ໃຫ້ເຫັນວູ່າ ແບບດັົ່ງກູ່າວມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນ, ນັກກວດ
ສອບບ ໍ່ຄວນກ ານົດໃຫ້ມີກ ລະນີຂອງຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍການລວມເອົາຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆ ທີິ່ພົບ
ໃນການເປີດເຜີຍ ກູ່ອນໜ້ານີື້.   

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆທີິ່ໄດ້ມາ ຫ  ື ໄດ້ຮັບແຮງ
ບັນດານ ໃຈຈາກແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ ຍັງຄ້າຍຄືຫ າຍກັບໜ ິ່ງໃນແບບທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍກູ່ອນໜ້ານີື້ ເມືິ່ອມີ
ການພິຈາລະນາຮ ບຄຸນລັກສະນະໂດຍລວມ ອາດຈະພິຈາລະນາໄດ້ວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ຂາດ
ຄວາມໃໝູ່ຕາມທີິ່ກ ານົດ. ນອກຈາກນັື້ນ, ໃນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະມີຂ ໍ້ກ ານົດເພີິ່ມເຕີມ

ກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ ເຊັົ່ນ: ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຂັື້ນຕອນການປະດິດ ຫ ື ຄຸນລັກສະນະຂອງແຕູ່ລະ

ສູ່ວນ38. 

 

                                                
37 ອີງຕາມຄ າອະທິບາຍທີິ່ມີໃນຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 

73 

 
38 ຢ ູ່ຫວຽດນາມ ມີການບັງຄັບໃຊ້ຂ ໍ້ກ ານົດວູ່າດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ອາດຈະມີການສົມທຽບແບບ ກັບ ຄຸນລັກສະນະລວມ
ກັນທີິ່ມາຈາກ ແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ ໜ ິ່ງ ຫ  ືສອງຢູ່າງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບການປະຕິເສດເນືິ່ອງຈາກຂາດຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຖ້າຫາກ
ວູ່າເປັນພຽງແຕູ່ການ ລວມກັນຂອງຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປີດເຜີຍມາກູ່ອນໜ້ານີື້ສອງ ຫ  ືຫ າຍກວູ່ານັື້ນ 
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2.2.4 ຄວາມເປນັອສິະຫ ະໃນການອອກແບບ 

ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງການກ ານົດຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ, ຄວນພິຈາລະນາວູ່າ ນັກອອກ
ແບບ ມີອິສະຫ ະລະດັບໃດ ໃນການກ ານົດຮ ບຄຸນລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ກ າລັງຢ ູ່ໃນການ
ພິຈາລະນາ. ຄຸນລັກສະນະຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ຈະສະແດງໃຫ້
ເຫັນວູ່າ ນັກອອກແບບມີຄວາມເປັນ ອິສະຫ ະ ຫ າຍໜ້ອຍຂະໜາດໃດ ທີິ່ຈະເພີິ່ມຄຸນລັກສະນະທີິ່ກ າ
ນົດໄວ້ ເພືິ່ອຄວາມສວຍງາມໃນການອອກແບບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າດັົ່ງກູ່າວນັື້ນ.   

ແບບອຸດສາຫະກ າ ມີຈຸດປະສົງໃນການນ າສະເໜີໃນສິິ່ງທີິ່ເປັນສິນຄ້າອັດຖະປະໂຫຍດ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນອຸດສາຫະກ າ. ໂດຍສະເພາະ ຈຸດປະສົງຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ຄືການເຮັດໃຫ້ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ 
ຫ  ືຜະລິດຕະພັນ ມີຄວາມໜ້າເພິິ່ງພ ໃຈ ຊ ິ່ງຄວາມສວຍງາມທີິ່ປະກົດຕ ໍ່ສາຍຕາ ແລະ ເປັນສິິ່ງທີິ່ປາຖະ
ໜາຂອງຜ ້ທີິ່ ຈະເປັນຜ ້ຊືື້ ໂດຍບ ໍ່ແຊກແຊງໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານດ້ານເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຖ້າ
ແບບອຸດສາຫະກ າຫາກມີ ຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມ ແຕູ່ການນ າສະເໜີເປັນຕົວຂັດຂວາງ ຫ  ື ເປັນ
ອຸປະສັກຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ ຫ  ື ການໃຊ້ງານ ຕາມທີິ່ໄດ້ຕັື້ງໃຈເອົາໄວ້ ສ າລັບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນ າ    
ສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ, ແບບດັົ່ງກູ່າວຈະບ ໍ່ບັນລຸ ຈຸດປະສົງທີິ່ວາງໄວ້.   

ຜົນຈາກການທີິ່ແບບອຸດສາຫະກ າ ຖືກນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນ ຫ  ືສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຊ ິ່ງມີໜ້າທີິ່ 
ຕາມທີິ່ກ ານົດໄວ້ແລ້ວ ແມູ່ນການທີິ່ນັກອອກແບບຈະຖືກຈ າກັດອິສະຫ ະໃນການອອກແບບລະດັບໜ ິ່
ງ ຢ ູ່ຕະຫ ອດ ເວລາ ເນືິ່ອງຈາກວູ່າ ຕ້ອງໄດ້ຄ ານ ງເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບຊົງຜະລິດຕະພັນນັື້ນໄດ້
ເຮັດໜ້າທີິ່ຕາມທີິ່ເຈຕະນາ ແລະ ໃຊ້ວຽກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ.   

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຈະເປັນຕົວຊີື້ໃຫ້ເຫັນວູ່າ ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງນັກ
ອອກ ແບບຖືກປົດປູ່ອຍອອກມາ ຫ ື ຖືກຈ າກັດຫ າຍຂະໜາດໃດ. ຜະລິດຕະພັນຈ ານວນໜ ິ່ງ ມີຄຸນ
ລັກສະນະທີິ່ຖືກປັບ ຕາມມາດຕະຖານໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບຂ ໍ້ກ ານົດບາງຢູ່າງໃນດ້ານໜ້າທີິ່ ແລະ ເຕັກນິກ
ຄຸນລັກສະນະເຫ ົົ່ານັື້ນ ຈະພົບໄດ້ ທົົ່ວໄປໃນຜະລິດຕະພັນປະເພດນັື້ນ. ນອກຈາກນັື້ນ ນັກອອກແບບ

ເກືອບບ ໍ່ມີອິສະຫ ະ ຫ  ືບ ໍ່ມີອິສະຫ ະເລີຍໃນ ການດັດແກ້, ເຄືິ່ອນຍ້າຍ ຫ  ືເຊືິ່ອງຄຸນລັກສະນະທີິ່ກູ່າວມາ

ໃນເວລາອອກແບບ ຜະລິດຕະພັນເຫ ົົ່ານັື້ນ.  

ຄວາມເປັນອິສະຫ ະຂອງນັກອອກແບບໃນການກ ານົດຮ ບຊົງຜະລິດຕະພັນ, ຕົວຢູ່າງ ຮ ບຊົງຂອງໂທ 

ລະສັບມືຖື ຈະມີຂ ໍ້ຈ າກັດຫ າຍກວູ່າການອອກແບບອືິ່ນໆ, ຕົວຢູ່າງ ລວດລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນ 

ພາບທີິ່ເປັນພືື້ນໜ້າຈ  (wallpaper) ຫ  ືແຜູ່ນແພ. ໂທລະສັບມືຖືມີຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆຈ ານວນຫ າຍ 

ຊ ິ່ງຈະເປັນສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງຮ ບຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ບ ໍ່ສາມາດຫ ີກເວັື້ນໄດ້, ຕົວຢູ່າງ ແປ້ນ

ພິມ ຫ  ືໜ້າຈ ດ້ານໜ້າຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນລັກສະນະດັົ່ງກູ່າວ ມີຄວາມຈ າເປັນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ ແລະ ນັກ

ອອກແບບບ ໍ່ສາມາດເມີນເສີຍ ຫ  ືເຊືິ່ອງມັນໄດ້. ນັກອອກແບບຈະມີອິສະຫ ະໜ້ອຍທີິ່ສຸດໃນການອອກ

ແບບຮ ບຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນປະເພດນີື້.  
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ໃນຄຸນລັກສະນະດຽວກັນນີື້, ທຸກອຸປະກອນທີິ່ມີຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ທີິ່ການນ າໃຊ້ ແລະ ຂ ໍ້ຈ າກັດ 
ໃນການອອກແບບຄືກັນ ຫ  ື ມີຄຸນລັກສະນະທີິ່ຖືກປັບຕາມມາດຕະຖານ ມີທູ່າອູ່ຽງທີິ່ຈະມີຄວາມ
ຄ້າຍຄືກັນ. ໃນກ ລະນີນີື້, ການປະກອບສູ່ວນຂອງນັກອອກແບບໃນການກ ານົດຮ ບຄຸນລັກສະນະ
ຜະລິດຕະພັນ ກ ມີທູ່າອູ່ຽງ ທີິ່ຈະບ ໍ່ຊັດເຈນເທົົ່າໃດ ແລະ ຊັດເຈນໜ້ອຍກວູ່າໃນກ ລະນີຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ ທີິ່ຕ້ອງຖືກປັບຕາມມາດຕະຖານ ໜ້ອຍກວູ່າ ແລະ ເອືື້ອອ ານວຍໃຫ້ມີອິສະຫ ະໃນການອອກແບບ
ຫ າຍກວູ່າ.   
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3. ຄວາມສາມາດໃນການເບິິ່ງເຫນັ 

 

3.1 ຫ ກັການ 

ແບບອຸດສາຫະກ າ ເຮັດໃຫ້ເກີດຮ ບຄຸນລັກສະນະບາງຢູ່າງແກູ່ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ 
ອັດຖະປະໂຫຍດ. ແບບອຸດສາຫະກ າຄວນດ ງດ ດສາຍຕາ ແລະ ຕັດສິນດ້ວຍສາຍຕາ. ດັົ່ງນັື້ນ ແບບອຸດ
ສາຫະກ າ  ຄວນເຮັດໃຫ້ຜ ້ບ ລິໂພກທີິ່ເປັນກຸູ່ມເປົົ້າໝາຍແບບອຸດສາຫະກ ານັື້ນອາດຈະເບິິ່ງເຫັນໄດ້ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜ ້ໃຊ້ຜະລິດ ຕະພັນນັື້ນເບິິ່ງເຫັນໄດ້ເຊັົ່ນກັນ39. 

ຄຸນລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ບ ໍ່ສາມາດເບິິ່ງເຫັນ ຫ  ື ບ ໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ໃນຊູ່ວງການນ າ
ໃຊ ້ ຕາມປົກກະຕິ ທີິ່ເຈຕະນາໄວ້ສ າລັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ບ ໍ່ສາມາດອ້າງ
ເພືິ່ອການຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກ າໄດ້. ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ການໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ ໝາຍເຖິງ 
ການໃຊ້ໂດຍຜ ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ  ື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ໂດຍບ ໍ່ຈ າແນກວູ່າຈະເປັນ
ປະຊາຊົນ ຫ  ືຜ ້ໃຊ້ທີິ່ເປັນຜ ້ຊູ່ຽວຊານດ້ານວິຊາຊີບ ຫ  ືຜ ້ໃຊ້ສະເພາະດ້ານ, ຍົກຕົວຢູ່າງ ທູ່ານໝໍ, ນັກ

ຂຽນໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ ຫ  ືຊູ່າງແປງລົດ.  

ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕາມປົກກະຕິ ບ ໍ່ລວມເອົາ ການແຊກແຊງເພືິ່ອຍົກເຄືິ່ອງ ຫ  ື ການບ າລຸງຮັກສາ
ເຄືິ່ອງ ຈັກ, ເຄືິ່ອງມື ຫ  ື ອຸປະກອນທີິ່ມີຊິື້ນສູ່ວນ ແລະ ສູ່ວນປະກອບພາຍໃນ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຜ ້
ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າດັົ່ງກູ່າວຈະບ ໍ່ເປີດເຜີຍ ຫ  ືຖອດແຍກສິນຄ້າດັົ່ງກູ່າວໃນລະຫວູ່າງ
ການນ າໃຊ້ປົກກະຕິ ຕາມໜ້າທີິ່ ທີິ່ຕັື້ງໃຈໄວ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ.  

ບັນຫາກູ່ຽວກັບຄວາມອາດຈະໃນການເບິິ່ງເຫັນໄດ້ ຕົື້ນຕ ຈະເກີດຂ ື້ນໂດຍກູ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລດິຕະພັນ
ສອງກຸູ່ມ ຄື ຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນທີິ່ມີສູ່ວນປະກອບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີິ່
ສະແດງຕ າແໜູ່ງສອງຕ າ ແໜູ່ງ ຫ  ືຫ າຍກວູ່ານັື້ນໃນການໃຊ້ງານ ຫ  ືການນ າໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ. 

  

                                                
39 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ໃນບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA s. 2(1) “ແບບອຸດສາຫະກ າ”; KH DL ມາດຕາ 89; LA IPL ມາດຕາ 

15.2; MY DA s. 3(1) “ແບບອຸດສາຫະກ າ”; PH IP Code, s. 112, IP Rules r. 1500; TH DA s. 3 “ແບບ”; 

VN IPL ມາດຕາ 64.3, DR r. 35.3.b(iii). ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມື EUIPO ຄ ູ່ມື (ການຖອນ), ວັກ 5.5.2.1 “ເງືິ່ອນໄຂ

ຂອງຄວາມອາດຈະໃນການເບິິ່ງເຫັນ”.  
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3.2 ຜະລດິຕະພນັທີິ່ມຄີວາມສະຫ ບັຊບັຊອ້ນ ແລະ ຕ າແໜູ່ງທີິ່ຕູ່າງກນັຂອງຜະລດິຕະ
ພນັ 

ຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ  ແມູ່ນຜະລິດຕະພັນທີິ່ປະກອບດ້ວຍສູ່ວນ ຫ  ື ຊິື້ນສູ່ວນຈ າ
ນວນ ຫ າຍ ທີິ່ເອົາມາປະກອບເຂົື້າກັນເປັນອຸປະກອນ, ເຄືິ່ອງຈັກ ຫ  ື ຜະລິດຕະພັນອືິ່ນໆທີິ່ມີຂະໜາດ

ໃຫຍູ່ຂ ື້ນ. ສູ່ວນ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນເຫ ົົ່ານີື້ ອາດຈະເອົາມາປະກອບເຂົື້າກັນຖອດອອກຈາກກັນ ແລະ ປູ່ຽນ

ແທນກັນໄດ້, ແຕູ່ວູ່າ ອາດຈະເບິິ່ງ ເຫັນ ຫ  ື ເບິິ່ງບ ໍ່ເຫັນໃນຊູ່ວງການນ າໃຊ້ ຫ  ື ການໃຊ້ງານຕາມ

ປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ.   

ສູ່ວນ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນທີິ່ຢ ູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ  ຈະເບິິ່ງບ ໍ່ເຫັນໂດຍຜ ້ທີິ່ຈະຊືື້ ຫ  ື
ຜ ້ໃຊ້ອຸປະກອນສ າເລັດຮ ບ ໃນຊູ່ວງການໃຊ້ງານຕາມປົກກະຕິ.    

ກ ລະນນີີື້ ເກີດຂ ື້ນກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນກິ ເຊັົ່ນ: ຄອມພວິເຕ ີ ຫ  ື ໂທລະສບັມືຖື ຫ  ື ອຸປະກອນທີິ່
ມີກົນໄກ ເປັນຕົື້ນ ປ ໍ້ານ ໍ້າ ຫ  ືໃບພັດລົມ. ຜະລິດຕະພັນເຫ ົົ່ານີື້ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ  ທີິ່ປະກອບຂ ື້ນ

ຈາກຫ າຍສູ່ວນ ແລະ ຫ າຍຊິື້ນສູ່ວນທີິ່ເຊືິ່ອມຕ ໍ່ກັນ.   

ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ຖືກນ າສະເໜີໃນສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ເປັນສູ່ວນປະກອບ ຫ ື ເປັນຊິື້ນສູ່ວນ
ອຸປະກອນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຜ ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ ເບິິ່ງບ ໍ່ເຫັນສູ່ວນ ຫ  ືຊິື້ນສູ່ວນນັື້ນໃນລະຫວູ່າງ
ການນ າໃຊ້ອຸປະກອນດັົ່ງກູ່າວ ກ ອາດຈະຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບສູ່ວນ
ປະກອບ ຫ  ືຊິື້ນສູ່ວນນັື້ນໄດ້. ສິດຕ ໍ່ແບບອຸດສາຫະກ າ ຄວນຄວບຄຸມສະເພາະຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິິ່ງ
ຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ຍັງຄົງເບິິ່ງເຫັນໄດ້ທັງໝົດ ຫ  ື ບາງສູ່ວນໃນ ລະຫວູ່າງການໃຊ້ງານ ຫ  ື ການນ າ
ໃຊ້40.    

ບ ໍ່ຈ າເປັນວູ່າ ທຸກຊິື້ນສູ່ວນຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ຊັບຊ້ອນ ຈະຕ້ອງເບິິ່ງເຫັນຕະຫ ອດເວລາ. ມັນ
ຄົງພຽງພ  ຖ້າຫາກເບິິ່ງເຫັນສູ່ວນໜ ິ່ງໃນຕ າແໜູ່ງໃດໜ ິ່ງໄລຍະໃດໜ ິ່ງ ຫ  ືຂັື້ນຕອນໃດໜ ິ່ງໃນການນ າ
ໃຊ ້ ຫ  ື ການໃຊ້ງານຕາມປົກກະຕິຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ ໃນຄຸນລັກສະນະທີິ່
ອາດຈະຮັບຮ ້ຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສ າຄັນ. ຕົວຢູ່າງ ຖ້າຫາກການນ າໃຊ້ຕາມປົກກະຕິດັົ່ງກູ່າວ ມີການ

ເປີດປິດຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນສິນຄ້າ, ຊິື້ນສູ່ວນ ຫ  ືຄຸນລັກສະນະຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້ານັື້ນ ທີິ່ປະກົດ
ໃຫ້ເຫັນໃນຂັື້ນຕອນການເປີດຕາມປົກກະຕິໃນຊູ່ວງ ການນ າໃຊ້ ຄວນຖືເປັນຄຸນລັກສະນະທີິ່ເບິິ່ງເຫັນ
ໄດ້ ເມືິ່ອພິຈາະນາເຖິງການຈົດທະບຽນ ແລະ ຄວາມສົມບ ນຕາມກົດໝາຍຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ຕົວຢູ່າງການນ າສະເໜີສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີຕ າແໜູ່ງທີິ່ຕູ່າງກັນໃນຊູ່ວງການນ າໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ 
ສາມາດ ເບິິ່ງໄດ້ຢ ູ່ຂ້າງລຸູ່ມ, ໃນ ຂ ໍ້ 8.4 “ຮ ບລັກສະນະຕູ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນ ໃນໄລຍະການໃຊ້

                                                
40 ຂ ໍ້ກ ານົດທີິ່ວູ່າ ສູ່ວນປະກອບ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນຕ້ອງເບິິ່ງເຫັນໄດ້ໃນຊູ່ວງການໃຊ້ງານຕາມປົກກະຕິ ອາດຈະໃຊ້ບ ໍ່ໄດ້ໃນ
ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນບາງປະເທດ 
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ງານ”.  

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສູ່ວນ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນຕູ່າງໆທີິ່ຢ ູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບ 
ຊ້ອນ  ແລະ ມັກຈະເບິິ່ງບ ໍ່ເຫັນໃນລະຫວູ່າງການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕາມປົກກະຕິ:  

ການລະບຸພາຍໃນສ າລັບຍານພາຫະນະ41 

 

ຂ ໍ້ຕ ໍ່ສ າລັບຫ ັງຄາເລືິ່ອນສ າລັບລົດບັນທຸກ42 

 

        ຕົວແປງຄວາມຖີິ່ [ໄຟຟ້າ]43 

                                                
41 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ DM 085065 

 
42 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ DM/084724 

 
43 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ DM 085126 
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          ພາຍໃນປະຕ ລົດໃຫຍູ່44 

                                                
44 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ DM/084240 
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4. ຄຸນລກັສະນະດາ້ນ ເຕກັນກິ ແລະ ໜ້າທີິ່ການໃຊງ້ານ 
 

4.1 ເຫດຜນົໃນການປະຕເິສດ 

ສິດຕ ໍ່ການອອກແບບອຸດສາຫະກ າ ປົກປ້ອງສະເພາະແຕູ່ຮ ບຄຸນລັກສະນະທີິ່ສວຍງາມຂອງຜະລິດ ຕະ
ພັນອັດຖະປະໂຫຍດເທົົ່ານັື້ນ. ສິດດັົ່ງກູ່າວ ບ ໍ່ຄວບຄຸມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫ ື 

ດ້ານເຕັກນິກ ຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບຄຸນລັກສະນະທີິ່ສ້າງການອອກແບບ45. 

ຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບຊົງຜະລິດຕະພັນ ຈະບ ໍ່ຢ ູ່ໃນສິດໃນແບບອຸດສາຫະກ າ ຖ້າຫາກມີຜົນກະທົບດ້ານ 
ເຕັກນິກ ຫ ື ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຂ ໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫ  ືເສດຖະກິດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຂະບວນ ການຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການຂົນສົົ່ງ ຫ  ື ການຂູ່ຽນຖູ່າຍ ຫ  ື ການໃຊ້ງານດ້ານ

ຮູ່າງກາຍ. 

ຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບຊົງ ທີິ່ສອດຄູ່ອງຕາມການພິຈາລະນາດ້ານການໃຊ້ງານ ຫ ື ໃຫ້ຜນົ ຫ  ືຂ ໍ້ໄດ້ປຽບ
ດ້ານ ເຕັກນິກທີິ່ມີຄູ່າເທົົ່າກັບ ‘ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານເຕັກນິກ’ ຫ  ືສິິ່ງປະດິດ. ຄຸນລັກສະນະດັົ່ງກູ່າວ
ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດ ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດສິິ່ງປະດິດ ຫ  ືສິດທິບັດ ຫ  ືການຈົດທະບຽນ
ຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດ.    

ເຫດຜົນທີິ່ຢ ູ່ເບືື້ອງຫ ັງສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວນີື້ກ ໍ່ຄື ການແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກ ບ ໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບ
ຜ ກຂາດ ຖ້າຫາກບ ໍ່ເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຂັື້ນຕອນການພິຈາລະນາກວດສອບທີິ່ເຂັື້ມງວດທີິ່ກ າ
ນົດຂ ື້ນສ າລັບສິິ່ງປະດິດ ແລະ ເນືື້ອໃນສ າຄັນທາງເຕັກນິກອືິ່ນໆ. ມັນຕູ່າງຈາກແບບອຸດສາຫະກ າ  
ການເຂົື້າເຖິງສິິ່ງປະດິດ ແລະ ການແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກອືິ່ນໆແຕູ່ຫົວທີ ໃຫ້ຖືວູ່າມີຄວາມສ າຄັນຢູ່າງຍິິ່ງ
ຕ ໍ່ການພັດທະນາທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເສດຖະກິດ.  

ເນືິ່ອງຈາກເປັນເລືິ່ອງນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຈ ິ່ງຄວນໃຫ້ສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ເປັນເອກະສິດແກູ່
ຮ ບຊົງທີິ່ກ ານົດຂ ື້ນໃນທາງເຕັກນິກຜູ່ານລະບົບສິດທິບັດເທົົ່ານັື້ນ (ເປັນຕົື້ນ ການປົກປ້ອງຜະລິດຕະ

                                                
45 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA, s. 2(1) “ແບບອຸດສາຫະກ າ” (a) ແລະ (b); KH ມາດຕາ 90; LA IPL 

ມາດຕາ 22.1; MY DA, s. 3(1) “ແບບອຸດສາຫະກ າ” (a) ແລະ (b); PH IP Code, s. 113.2, IP Rules r. 

1501(a); SG DA s. 2(1) “ແບບອຸດສາຫະກ າ” (a) ແລະ (b); VN IPL ມາດຕາ 64.1, r. 33.7.b(i), 35.3.b. 

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ໃນ ຄ ູ່ມື EUIPO (ການຖອນ), ວັກ 5.3 ແລະ 5.5.2.1.  



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

17 

63 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ພັນອັດຖະປະໂຫຍດ), ຊ ິ່ງມີຊຸດເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດ້ານກົດໝາຍທີິ່ເໝາະສົມໃນການປະເມີນວູ່າ 

ສົມຄວນໄດ້ຮັບເອກະສິດ ຫ ືບ ໍ່. ດັົ່ງນັື້ນ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຈ ິ່ງກ ານົດວູ່າ ຄວນມີການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງ

ປະດິດສະເພາະຈາກການແຂູ່ງຂັນໃນຕະຫ າດ (ເປັນຕົື້ນ ໂດຍສິດທິບັດ) ເມືິ່ອເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂທີິ່

ກ ານົດ.   

ຄຸນລັກສະນະທີິ່ກ ານົດຂ ື້ນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກຂອງຮ ບຊົງ ອາດຈະບ ໍ່
ສາມາດ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າ ເຖິງວູ່າຈະມີຮ ບຊົງດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານທີິ່ເປັນທາງ
ເລືິ່ອກຫ ືບ ໍ່ ໂດຍຈະ ໃຊ້ຫ ັກການ ແລະ ເຫດຜົນໃນການບ ໍ່ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້
ງານໄວ້ໃນການປົກປ້ອງແບບອຸດສາ ຫະກ າ ກັບຮ ບຊົງອືິ່ນໆ ທີິ່ຕັດສິນຈາກການພິຈາລະນາທາງ
ເຕັກນິກຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ.    

ຜົນທີິ່ເກີດຂ ື້ນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຈາກການບ ໍ່ລວມເອົາການແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກໃນແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ເຂົື້າໃນການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າ ເປັນຕົື້ນ ໃນກ ລະນີທີິ່ຮ ບລັກສະນະ ຫ  ື ຮ ບຊົງ
ໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫ  ື ຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສ າຄັນທັງໝົດຂອງຮ ບລັກສະນະຖືກກ ານົດ
ຂ ື້ນຈາກການພິຈາາລະນາດ້ານເຕັກນິກ ຫ  ືໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານແຕູ່ພຽງຢູ່າງດຽວ. ເຮົາຈະບ ໍ່ສາມາດຈົດ
ທະບຽນຮ ບຊົງນັື້ນເປັນແບບອຸດສາຫະກ າໄດ້ ເຖິງວູ່າ ຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດສູ່ວນໃຫຍູ່ ຈະ
ປູ່ອຍໃຫ້ນັກອອກແບບມີອິສະຫ ະໃນກາານໃຊ້ເສລີພາບທາງສິລະປະ ແລະ ເພີິ່ມຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມ
ສວຍງາມແກູ່ຮ ບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ແຕູ່ວູ່າບັນດານັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນ
ແບບອຸດສາຫະກ າ ໃນກ ລະນີທີິ່ຮ ບລັກສະນະຜະລິດຕະພັນຕອບສະໜອງສະເພາະໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ
ເທົົ່ານັື້ນ.  

ຕົວຢູ່າງ, ຮ ບຊົງຜະລິດຕະພັນຕ ໍ່ໄປນີື້ ອາດຈະຖືກປະຕິເສດການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ 
ການຈົດທະບຽນນີື້ ອາດຈະຖືກປະກາດລົບລ້າງ ຍ້ອນວູ່າ ຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສ າຄັນທັງໝົດຂອງ
ຮ ບລັກສະນະຖືກກ ານົດຈາກຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານເຕັກນິກ ຫ  ື ການພິຈາາລະນາດ້ານກາານໃຊ້ງານພຽງຢູ່າງ
ດຽວ:  

ຮ ບພາບມາຈາກ: 

http://www.centralfasteners.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Hoses F 

ittings_240.html ແລະ http://www.landwide-screw.com/en/product/HEX- 

HEAD/Self_Drilling_Screw_Hex_Head-001.html 

http://www.centralfasteners.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Hoses
http://www.landwide-screw.com/en/product/HEX-
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ຄານ [ການກ ໍ່ສ້າງ]46 

 

4.2 ການປະເມນີໜາ້ທີິ່ການໃຊງ້ານ 

ໃນການພິຈາລະນາວູ່າ ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ (ຫ  ືການລົບລ້າງ) ໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຈະ
ມີຜົນບັງຄັບຫ ືບ ໍ່ນັື້ນ ນັກກວດສອບຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວູ່າ ຈຸດປະສົງດ້ານໜ້າທີິ່ ຫ  ື ອັດຖະປະໂຫຍດ
ຂອງຜະລິດຕະພັນແມູ່ນຫຍັງ. ຄວນພິຈາລະນາການຊີື້ບອກ ແລະ ການຈັດໝວດຜະລິດຕະພັນຈາກຜ ້

ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫ ື ຜ ້ຖືສິດຕ ໍ່ການຈົດທະບຽນ. ນອກຈາກນັື້ນ ນັກກວດສອບຍັງສາມາດ

ພິຈາລະນາເອກະສານອືິ່ນໆ ທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນສູ່ວນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ, ເປັນຕົື້ນ ການ
ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດສິິ່ງປະດິດ ຫ  ືຜະລິດຕະພັນສ າລັບຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ທີິ່ເກີດຂ ື້ນ
ພ້ອມກັນໃນປະເທດ ຫ  ືຕູ່າງປະເທດ ແລະ ສືິ່ໂຄສະນາທີິ່ເຜີຍແຜູ່ໂດຍຜ ້ຜະລິດ ຫ  ືຜ ້ຈ າໜູ່າຍຜະລິດຕະ
ພັນ.  

ຕ້ອງມີການປະເມີນລັກສະນະດ້ານເຕັກນິກ ຫ  ື ຜົນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຂອງຄຸນລັກສະນະແບບ
ອຸດສາຫະກ ານີື້ຢູ່າງພາວະວິໄສດ້ານເຕັກນິກ. ການຮັບຮ ້ຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ ຫ  ືຜ ້ໃຊ້ທົົ່ວໄປໃນດ້ານໜ້າທີິ່
ການໃຊ້ງານດ້ານເຕັກນິກຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບລັກສະນະຂອງອຸປະກອນ ຈະບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຈຸດປະສົງດັົ່ງກູ່າວນີື້.  

ຄວນຖືວູ່າ ຮ ບຊົງມີລັກສະນະດ້ານໜ້າາທີິ່ໃນກ ລະນີຕ ໍ່ໄປນີື້ ໂດຍສະເພາະ:  

• ຮ ບຊົງ ເປັນສິິ່ງທີິ່ຈ າເປັນໃນການເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທີິ່

                                                
46 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ DM/086395 
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ວາງໄວ້ ຫ  ື ຮ ບຊົງແບບກາຍະສາດສ າລັບຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ; 

• ຮ ບຊົງ ເຮັດໃຫ້ມີການຜະລິດ ຫ  ືການປະກອບສິນຄ້າທີິ່ມີປະສິດທິພາບຫ າຍຂ ື້ນ ຫ  ືປະຢັດ
ຫ າຍຂ ື້ນ (ເຊັົ່ນ: ປະຢັດວັດຖຸດິບ ຫ  ືພະລັງງານ); 

• ຮ ບຊົງ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການຂົນສົົ່ງ ຫ  ືການເກັບສິນຄ້າ; 

• ຮ ບຊົງ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມແຂງແຮງຫ າຍຂ ື້ນ ຫ  ືເຮັດວຽກໄດ້ດີຂ ື້ນ ຫ  ືມີຄວາມ
ທົນທານ ຫ າຍຂ ື້ນ; 

• ຮ ບຊົງ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສາມາດເຂົື້າກັບ ຫ  ືເຊືິ່ອມຕ ໍ່ຜະລິດຕະພັນອືິ່ນໄດ້.  

ຍັງຄວນມີການຄັດຄ້ານຈາກການພິຈາລະນາກູ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ໂດຍບ ໍ່ຄ ານ ງວູ່າ ຄຸນ
ລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ນັື້ນ ສາມາດແທນທີິ່ຄຸນລັກສະນະດ້າານການນ າໃຊ້ທີິ່ເປັນທາງເລືອກໄດ້ຫ ືບ ໍ່. ໃນ
ນີື້ ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ການຂັດຄ້ານຕົກໄປ ເຖິງວູ່າ ຈະມີຮ ບຊົງອືິ່ນໆທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານທຽບເທົົ່າ
ກັນ ຫ  ືໃຫ້ຜົນ ແລະ ມີຂ ໍ້ດີຄືກັນ.   

ການບ ໍ່ພິຈາລະນາໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຍ້ອນຂ ໍ້ເທັດຈິງທີິ່ວູ່າ ບ ໍ່ມີຄຸນລັກສະນະໃດຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່
ສ້າງ ຂ ື້ນຢູ່າງອິສະຫ ະ ໂດຍນັກອອກແບບທີິ່ມີຈຸດປະສົງເພີິ່ມຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມ ແຕູ່ວູ່າທຸກ
ຄຸນລັກສະນະ ແມູ່ນກ ານົດຈາກຈຸດປະສົງດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນີື້ເປັນປັດໃຈ
ດຽວທີິ່ເຮັດໃຫ້ນ າມາພິຈາ ລະນາ. ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ ມັນບ ໍ່ສ າຄັນວູ່າຈະເກີດຜົນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການ

ໃຊ້ງານຫ ືບ ໍ່ ຈາກການໃຊ້ຄຸນລັກສະນະ ດ້າານເຕັກນິກອືິ່ນໆ ທີິ່ເປີດເຜີຍໃນສາດແຫູ່ງສິລະປະ.   

ຮ ບຊົງທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດໃນເອກະສານສິດທິບັດການປະດິດ ຫ ື ໃນວັນນະກ າທາງ
ເຕັກນິກ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດຜະລິດຕະພັນທີິ່ຈະຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຄວນຖືວູ່າມີໜ້າທີິ່
ການໃຊ້ງານ ເນືິ່ອງ ຈາກເລືິ່ອງທີິ່ອ້າງໃນເອກະສານສິດທິບັດການປະດິດນັື້ນ ເປັນການແກ້ໄຂທາງ
ດ້ານເຕັກນິກ.   

ຕົວຢູ່າງ: ຮ ບຊົງຕ ໍ່ໄປນີື້ ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານສ າລັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ລະບຸໄວ້:  
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“ເກີບແຕະທີິ່ມີສາຍ ທີິ່ສ້າງຂ ື້ນມາ ແລະ ວິທີໃຊ້ງານ”47 

 

         “ຫວີສ າລັບຫວີຜົມໃຫ້ເປັນລອນ ແລະ ວິທີການນ າໃຊ້”48 

 

ຮ ບຊົງທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ປະເພດທີິ່ອາດຈະບ ໍ່ເໝາະສົມໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ມີ
ຄ ື ການອອກແບບພືື້ນຜີວ ທີິ່ມີໜ້າທີິ່ໃນການຈັບຍ ດ, ການດ ງ ຫ  ື ຜົນທາງກາຍຍະພາບ ຫ  ື ດ້ານ

ເຕັກນິກອືິ່ນໆ. ການອອກແບບພືື້ນຜີວດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະໜ້າເພິິ່ງພ ໃຈໃນດ້ານຄວາມສວຍງາມໂດຍ
ບັງເອີນ ຫ  ື ເປັນການຕົບແຕູ່ງກ ບ ໍ່ອາດຈະຫ ຸດພົື້ນຈາກການຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນດ້ວຍເຫດຜົນ
ກູ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ (ຖ້າມີ) (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້  4.3, ຢ ູ່ຂ້າງລຸູ່ມ).  

                                                
47 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ເອກະສານສິທິບັດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ US09089184 ສາມາດເຂົື້າເບິິ່ງໄດ້ທີ 

patentscope.wipo.int/search/en 

 
48 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ເອກະສານສິທິບັດ PCT/EP2014/056817 ສາມາດເຂົື້າເບິິ່ງໄດ້ທີ 

patentscope.wipo.int/search/en 



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

17 

67 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ຕົວຢູ່າງ, ລວດລາຍພາຍນອກຕ ໍ່ໄປນີື້ ບ ໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດເປັນແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບຢາງລົດໄດ້ 

ຖ້າຮ ບຊົງ ແລະ ຮ ບລັກສະນະຫາກຖືກກ ານົດຈາກການໃຊ້ງານແຕູ່ພຽງຢູ່າງດຽວ:   

 

[ຮ ບມາຈາກ 

http://www.cdxetextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/trea

ddesign. html] 

 

4.3 ຂ ໍ້ຫາ້ມການໃຊງ້ານທີິ່ໂດດເດັົ່ນກວູ່າ ຄວາມສວຍງາມຂອງຜະລດິຕະພນັ  

ການທີິ່ຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຂອງຮ ບຊົງທີິ່ຖືກກ ານົດຈາກການພິຈາລະນາດ້າເຕັກນິກ
ແຕູ່ພຽງຢູ່າງດຽວ ຫ ື ການພິຈາລະນາຈາກຄວາມໜ້າດ ງດ ດຈາກຄວາມສວຍງາມ ກ ບ ໍ່ອາດຫ ີກເວັື້ນ
ຂ ໍ້ຈ າກັດດ້ານການປົກປ້ອງ ຍ້ອນມັນກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ.   

ຖ້າຮ ບຊົງໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ຮຽກຮ້ອງສິດໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫາກມີຄວາມຈ າເປັນ
ໃນໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫ  ື ຖືກກ ານົດຈາກໜ້າທີິ່ດ້ານເຕັກນິກແຕູ່ພຽງຢູ່າງດຽວ, ນັກກວດສອບຄວນ
ຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງຂ  ຈົດທະບຽນໂດຍບ ໍ່ຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມຂອງຮ ບລັກສະນະ
ຜະລິດຕະພັນ. ຖ້າຮ ບຊົງ ນັື້ນຫາກໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກ າແລ້ວ ການຈົດ

ທະບຽນນັື້ນຄວນຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫ  ືລົບລ້າງ ຍ້ອນມັນກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ. 

ຕົວຢູ່າງ, ຮ ບຊົງຂອງກັງຫັນລົມ ອາດຈະມີຄວາມໜ້າເພິິ່ງພ ໃຈດ້ານຄວາມສວຍງາມ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່

ຂ້າງລຸູ່ມ). ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຖ້າທຸກອົງປະກອບ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຮ ບຊົງໃນຄຸນລັກສະນະແຕູ່
ລະດ້ານຂອງ ອຸປະກອນ ຫາກຖືກກ ານົດຈາກການພິຈາລະນາດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ເຕັກນິກ
ດ້ານກົນໄກ ແລະ ອາກາດ ພົນລະສາດ (aerodynamic) ກ ບ ໍ່ອາດຮຽກຮ້ອງສິດໃນຮ ບລັກສະນະ

ຜະລິດຕະພັນໃນຖານະແບບອຸດສາຫະກ າໄດ້. ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ນັກອອກແບບບ ໍ່ມີອິສະຫ ະໃນການ

http://www.cdxetextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/treaddesign
http://www.cdxetextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/treaddesign
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ເຮັດວຽກດ້ານຄວາມສວຍງາມກັບຮ ບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຮ ບຊົງດັົ່ງກູ່າວ ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດຕ ໍ່
ຮ ບຊົງໃນຖານະສິິ່ງປະດິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດ ຖ້າຫາກເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບ
ຄວາມສາມາດໃນການຈົດທະບຽນສິດທິບັດ.   

 

 

ຮ ບມາຈາກ: https://grabcad.com/library/fan-for-turbofan-engine 

 

4.4 ພາກສູ່ວນຂອງອາໄຫ ູ່ ແລະ ການເຊືິ່ອມຕ ໍ່ກບັພາຍນອກຂອງຜະລດິຕະພນັ    

ສິດຕ ໍ່ແບບອຸດສາຫະກ າ ຈະບ ໍ່ຄວບຄຸມເອົາຄຸນລັກສະນະຂອງແບບທີິ່ຈ າເປັນຕ້ອງຜະລິດຊ ໍ້າ ເພືິ່ອໃຫ້
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າສາມາດຕິດຕັື້ງ, ເຊືິ່ອມຕ ໍ່ ຫ  ືປະກອບເຂົື້າຜະລິດຕະພັນອີກ

ຊິື້ນໜ ິ່ງ ທີິ່ເປັນສູ່ວນໜ ິ່ງໃນນັື້ນ ເພືິ່ອວູ່າທັງສອງສູ່ວນຈະໄດ້ເຮັດໜ້າທີິ່ຕາມທີິ່ກ ານົດ49. ໃຫ້ຖືວູ່າຄຸນ
ລັກສະນະດັົ່ງກູ່າວ ເປັນຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກ າ. ອັນນີື້ ຈະມີການ ໃຊ້ມາດຕະຖານເລືິ່ອງໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້ 4.5, ຢ ູ່

ຂ້າງລຸູ່ມ).  

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສູ່ວນ (ກຽວລ ກປືນ) ຂອງຜະລິດຕະພັນ (ຫົວທຽນ) ທີິ່ບ ໍ່ສາມາດ
ຮຽກຮ້ອງສິດໄດ ້ ຍ້ອນມັນມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ເນືິ່ອງຈາກມັນຊູ່ວຍໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຍ ດຕິດຢ ູ່

                                                
49 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA, s. 2 ແລະ 10; KH Law, ມາດຕາ 90; LA IPL ມາດຕາ 22.1; MY DA, 

s. 3; PH IP Code, s. 113.2, IP Rules r. 1501(a); SG DA s. 2(1); VN IPL ມາດຕາ 64.1 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມ

ຢ ູ່ ຄ ູ່ມືແນະນ າປະຕິບັດຂອງ EUIPO (ການຖອນ), ໝວດ 5.4 

https://grabcad.com/library/fan-for-turbofan-engine
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ໃນຕ າແໜູ່ງໄດ້ ເພືິ່ອຈະສາມາດ ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທີິ່ກ ານົດ50. 

 

 

 

ນອກຈາກນັື້ນ, ຮ ບຊົງຂອງວັດຖຸໃດໜ ິ່ງ ເຊັົ່ນ: ອາໄຫ ູ່ທີິ່ຕ້ອງຜະລິດຊ ໍ້າ ທັງໃນຮ ບແບບທີິ່ມີຮ ບຊົງ 
ແລະ ຮ ບລັກສະນະທີິ່ຄືກັນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວເຂົື້າກັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ 
ທີິ່ເປັນສູ່ວນ ໜ ິ່ງ ຊ ິ່ງມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຢູ່າງດຽວ.  ດັົ່ງນັື້ນ ຈ ິ່ງບ ໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນຖານະແບບ

ອຸດສາຫະກ າ51. ກ ລະນີນີື້ ອາດໃຊ້ກັບອາໄຫ ູ່ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນຕູ່າງໆໂດຍສະເພາະກັບສູ່ວນທີິ່ເອີື້ນວູ່າ 

‘ສູ່ວນທີິ່ຕ າແລ້ວເພ’ ຂອງລົດຍົນ ແລະ ອຸປະກອນອືິ່ນທີິ່ຈ າເປັນຕ້ອງຜະລິດຊ ໍ້າໃຫ້ອອກມາຄືກັນ ເພືິ່ອ

ໃຫ້ເຂົື້າກັບສູ່ວນທີິ່ເຫ ືອຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ.  

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແບບຂອງອາໄຫ ູ່ທີິ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້ ແຕູ່ອາດຈະມີຂ ໍ້ຈ າກັດໃນ
ເລືິ່ອງ ຄວາມເຂົື້າກັນໄດ້ ‘ຕ້ອງເຂົື້າກັນໄດ້’ ຫ  ື‘ຕ້ອງຈັບຄ ູ່ກັນໄດ້’, ໃນກ ລະນີທີິ່ມີຂ ໍ້ຈ າກັດດັົ່ງກູ່າວ52. 

 

                                                
50 ຕົວຢູ່າງ ໄດ້ມາຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງມາເລເຊຍ.  
51 ມາດຕະຖານ ‘ຕ້ອງຈັບຄ ູ່ກັນໄດ້’ ອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ ໃນປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ບາງປະເທດ. 
52 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ການທົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ DM/053625 
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4.5 ການລວມເຂົື້າກນັຂອງຄນຸລກັສະນະການໃຊງ້ານ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ 

ອີງຕາມການອະທິບາຍຄ າສັບ ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ຖືກນ າສະເໜີໃນວັດຖຸທີິ່ມີລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່
ການໃຊ້ງານ ແລະ ອັດຖະປະໂຫຍດ, ຄຸນລັກສະນະທັງໝົດລວມກັນຂອງແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ ຄົງຈະ
ຮັກສາໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ປະໂຫຍດດ້ານການນ າໃຊ້ຂອງວັດຖຸທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນ າສະເໜີແບບ
ອຸດສາຫະກ າ. ແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ດີ ຈະເພີິ່ມຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມໃຫ້ແກູ່ຮ ບລັກສະນະຂອງ

ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີປະໂຫຍດ ດ້ານການນ າໃຊ້ໂດຍບ ໍ່ຂັດຂວາງ, ບ ໍ່ເປັນອຸປະສັກ ຫ  ືບ ໍ່ແຊກແຊງ

ໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ສະເພາະແຕູ່ໃນກ ລະນີທີິ່ຮ ບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນໂດຍລວມທັງໝົດ ຖືກ
ກ ານົດຈາກໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ບ ໍ່ມີຄຸນລັກສະນະໃດທີິ່ໜັກໄປໃນດ້ານຄວາມສວຍງາມ ຄວນ
ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້  4.1, ຂ້າງເທິງ).  

ໂດຍສູ່ວນໃຫຍູ່ແລ້ວ ແບບອຸດສາຫະກ າ ເປັນຕົື້ນ ຮ ບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີປະໂຫຍດໃຊ້
ສອຍ ຈະລວມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມສວຍງາມເຂົື້າ
ນ າກັນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຄຸນລັກສະນະດຽວກັນນີື້ ອາດຈະມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ
ຄຽງຄ ູ່ກັນ ໃນກ ລະນີທີິ່ ນັກອອກແບບໄດ້ອອກແບບຄຸນລັກສະນະເຫ ົົ່ານີື້ ເພືິ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທັງສອງ
ດ້ານ.   

ດັົ່ງນັື້ນ, ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າ ຈ ິ່ງບ ໍ່ກວມໄປຮອດຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບລັກສະນະຂອງ
ວັດຖຸທີິ່ທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ເພາະວູ່າ ຄຸນລັກສະນະດັົ່ງກູ່າວມີຄວາມຈ າເປັນໃນການເຮັດໃຫ້ວັດຖຸ
ນັື້ນສາມາດເຮັດໜ້າ ທີິ່ຂອງມັນ ຫ ື ຍ້ອນວູ່າຄຸນລັກສະນະເຫ ົົ່ານີື້ມີຂ ໍ້ດີອືິ່ນໆດ້ານເຕັກນິກ ຫ  ື ດ້ານ
ເສດຖະກິດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບລັກສະນະ ແລະ ຮ ບຊົງທີິ່ຢູ່າງໜ້ອຍກ ໃນ
ລະດັບໜ ິ່ງ ທີິ່ສອດຄູ່ອງຕາມເຈຕະນາຂອງນັກອອກແບບ ໃນການເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີມ ມທີິ່
ເປັນຕາເບິິ່ງຫ າຍຂ ື້ນ ແມູ່ນຈະຖືກຄັດຄ້ານບ ໍ່ໄດ ້ຕາມມາດຕະຖານ ດ້ານໜ້າທີິ່ການນ າໃຊ້.   
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ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໝາຍຄວາມວູ່າ ການທີິ່ຄຸນລັກສະນະຢູ່າງໜ ິ່ງ ຫ  ື ຫ າຍຢູ່າງຂອງແບບອຸດ
ສາຫະກ າຂອງຜະລິດຕະພັນ ຈະບ ໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດໄດ້ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ 
ຈະບ ໍ່ເປັນການຍົກເລີກແບບທັງໝົດ ເມືິ່ອພິຈາລະນາການຈົດທະບຽນ ຫ ື ຄວາມສົມບ ນຢູ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ
ຕາມກົດໝາຍ. ພຽງແຕູ່ໃນກ ລະນີທີິ່ພົບວູ່າ   ຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສ າຄັນທຸກດ້ານຂອງຮ ບລັກສະນະ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຖືກກ ານົດຈາກໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ພຽງແຕູ່ຢູ່າງດຽວ ແລະ ຂາດຄຸນລັກສະນະທີິ່ບ ໍ່
ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຢູ່າງສິື້ນເຊີງ ຈະຕ້ອງມີການຄັດຄ້ານ ແລະ ປະຕິເສດ ຫ  ືຍົກເລີກການ
ຈົດທະບຽນ.   

ຕົວຢູ່າງ ເກີບແລູ່ນຕ ໍ່ໄປນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບທີິ່ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້
ງານທີິ່ຈ າເປັນເພືິ່ອປະໂຫຍດໃນດ້ານການເກາະ, ຄວມສະຖຽນ ແລະ ກາຍຍະສາດ ເຂົື້າກັບຄຸນ

ລັກສະນະ ດ້ານຄວາມ ສວຍງາມທີິ່ລວມເຂົື້າກັນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນໜ້າເບິິ່ງ:  

 

 

 

 



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

72 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ຮ ບມາຈາກຈາກ [ຕາມລ າດັບ] 

http://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-running-shoe- 

review/, http://runblogger.com/2012/09/saucony-grid-type-a5- 

running-shoe.html, 

ແລະ http://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-reviews- 

merrell.html 

 

ຄວນຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ມີຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ
ດ້ານ ຄວາມສວຍງາມລວມກັນ ຫ ື ມີຄຸນລັກສະນະໜ ິ່ງຢູ່າງ ຫ ື ຫ າຍກວູ່ານັື້ນ ທີິ່ນັກອອກແບບຕັື້ງໃຈ
ກ ານົດໄວ້ ເພືິ່ອ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງດ້ານຄວາມສວຍງາມ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ອີງຕາມກົດ   
ໝາຍທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັື້ນ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ລວມຄຸນລັກສະນະທີິ່ປະສົມ
ປະສານກັນເຫ ົົ່ານີື້ ຈະຄວບຄຸມເອົາສະເພາະແຕູ່ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມສວຍງາມໃນການອອກແບບ 
ແຕູ່ຈະບ ໍ່ຄວບຄຸມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ. ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ອົງປະກອບຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກ າທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫ ື ມີຄວາມຈ າເປັນດ້ານເຕັກນິກ ຈະບ ໍ່ຄວບຄຸມໃນການຈົດ
ທະບຽນ, ເຖິງວູ່າຈະເຊືິ່ອມໂຍງເຂົື້າໃນແບບໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນກ ຕາມ.  

ອີກຜົນໄດ້ຮັບໜ ິ່ງທີິ່ຈະເກີດຂ ື້ນຈາກຫ ັກການນີື້ກ ຄື ບ ໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄຸນລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາ 
ຫະກ າທີິ່ມີຄວາມຈ າເປັນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫ ື ທີິ່ຖືກກ ານົດຈາກການພິຈາລະນາດ້ານເຕັກນິກ 
ເມືິ່ອສົມທຽບກັບແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ກ າລັງຢ ູ່ໃນການພິຈາລະນາກັບແບບອືິ່ນ (ກູ່ອນໜ້າ ຫ ື ຕາມ

ພາຍຫ ັງ). ບ ໍ່ຄວນນ າເອົາຄຸນລັກສະ ນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ເຕັກນິກມາພິຈາລະນາໃນການ
ພິຈາລະນາຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ ື ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ລະຫວູ່າງສອງແບບ ຫ ື ຫ າຍກວູ່າ
ນັື້ນ ເຊັົ່ນ: ຄຸນລັກສະນະທີິ່ຢ ູ່ນອກຂອບເຂດແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບທີິ່ປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ 
ແລະ ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມສວຍງາມລວມກັນໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍ53:  

 

 

                                                
53 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກສ ານັກງານຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຂອງປະເທດມາເລເຊຍ 

http://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-running-shoe-
http://runblogger.com/2012/09/saucony-grid-type-a5-
http://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-reviews-
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5. ການຂດັແຍູ່ງກັບສດິທີິ່ເກີດຂ ື້ນກູ່ອນໜ້າ 
 

ຖ້າກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຫາກມີການກ ານົດກູ່ຽວກັບເລືິ່ອງນີື້ໄວ້ ແບບອຸດສາຫະກ າອາດຈະບ ໍ່ໄດ້
ຮັບການຈົດທະບຽນຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ຖ້າການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ  ືການນ າໃຊ້ໃນທາງການ
ຄ້າ ຫາກຂັດແຍູ່ງ ກັບສິດຕ ໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້.   

ຂ ໍ້ຂັດແຍູ່ງອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ໂດຍສະເພາະ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກູ່ອນ  
ໜ້ານີື້ ຫ  ື ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້ ຫ  ື ເຄືິ່ອງໝາຍທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ, ລິຂະ

ສິດ ທີິ່ມີກູ່ອນໜ້ານີື້ ໃນຜົນງານທີິ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫ  ື ສິດທີິ່ມີຢ ູ່ໃນຊືິ່ຂອງບຸກຄົນ, ຮ ບຂອງ

ບຸກຄົນ ຫ  ືຮ ບພາບ54. 

 

5.1 ສດິທີິ່ເກດີຂ ື້ນກູ່ອນ  ຂອງແບບອດຸສາຫະກ າທີິ່ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນ 

ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຫາກຄືກັນກັບແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້ ຫ  ື ມີຄວາມແຕກຕູ່າງຈາກແບບທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້ 
ສະເພາະດ້ານຄຸນລັກສະນະ ຫ  ື ລາຍລະອຽດທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ສ້າງການຮັບຮ ້ໂດຍລວມທີິ່ຕູ່າງອອກໄປຕ ໍ່ຜ ້ໃຊ້ທີິ່
ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ ຫ  ື ຜ ້ບ ລິໂພກຂອງຜະລິດຕະພັນເຫ ົົ່ານັື້ນ, ໂດຍທົົ່ວໄປ ໜູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ (ຝູ່າຍ

ບ ລິຫານ ຫ  ື ຕຸລາການ) ຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະ ບຽນ ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ ານັື້ນຫາກໄດ້ຮັບການ

ຈົດທະບຽນ. ການຈົດທະບຽນດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫ  ືລົບລ້າງ.  

ໜູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ຄວນໃຊ້ມາດຕະຖານດຽວກັນ  ທີິ່ນ າໃຊ້ໃນການກ ານົດຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ໃນສູ່ວນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແບບທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍກູ່ອນໜ້ານີື້, ໂດຍບ ໍ່ຈ າແນກວູ່າຈະໄດ້ຮັບ 

ຫ  ືຍັງບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້ 2).  

ໜູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ຄວນສັນນິຖານວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານັື້ນ

                                                
54 ເບິ ິ່ງເພີ ິ່ມເຕີມຢ ູ່ບ ົດບັນຍັດ ໃນ BN DA, s. 9(2)(a), DR, 13, 14; MY DA, s. 12(2)(b); SG DA s. 

5(2)(a), 27(2)(a), DR r. 11. ນອກຈາກນັື້ນ ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ໃນ ຄ ູ່ມືຂອງ EUIPO (ການຖອນ), ຂ ໍ້ 5.6, 5.7 ແລະ 
5.8  
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75 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ມີຄວາມ ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫ  ືຜ ້ຖືສິດຕ ໍ່ແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່
ມີມາຕາມພາຍຫ ັງ ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງໃນເລືິ່ອງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສ າລັບການຈົດທະບຽນທີິ່
ເປັນພືື້ນຖານໃນຂະບວນການພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານ ຫ  ືການຍົກເລີກ.   

 

5.2 ສດິທີິ່ເກດີຂືື້ນກູ່ອນ ຂອງເຄືິ່ອງໝາຍທີິ່ມລີກັສະນະສະເພາະ  

ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫາກຄືກັນກັບເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້ ຫ  ືເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ ຫ  ືມີຄວາມແຕກຕູ່າງຈາກເຄືິ່ອງໝາຍການ
ຄ້າດັົ່ງກູ່າວ ສະເພາະໃນເລືິ່ອງຄຸນລັກສະນະ ຫ  ື ລາຍລະອຽດທີິ່ຈະບ ໍ່ສ້າງການຮັບຮ ້ໂດຍລວມທີິ່ແຕກ
ຕູ່າງຕ ໍ່ຜ ້ໃຊ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ ຫ  ືຜ ້ບ ລິໂພກໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນເຫ ົົ່ານັື້ນ, ໜູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ 

(ຝູ່າຍບ ລິຫານ ຫ  ືຕຸລາການ) ຄວນຄັດຄ້ານ ການຈົດທະບຽນ. ຖ້າວູ່າແບບອຸດສາຫະກ າດັົ່ງກູ່າວຫາກ

ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແລ້ວ, ເຖິງວູ່າຈະມີເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ກ າລັງຂັດແຍູ່ງກັນ, ການຈົດທະບຽນ

ອາດຈະຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫ  ືລົບລ້າງຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫ  ືໂດຍສານ.  

ສະຖານະການດັົ່ງກູ່າວອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ໃນກ ລະນີທີິ່ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ
ກູ່ອນ ໜ້ານີື້ ຫ ື ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ ຫາກເປັນເຄືິ່ອງໝາຍສາມມິຕິ ຫ  ືເຄືິ່ອງໝາຍຮ ບພາບ. 

ຮ ບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິິ່ງທີິ່ໃສູ່ຜະລິດຕະພັນ ຫ  ືການຫຸ້ມຫ ໍ່ຜະລິດຕະພັນ ອາດຈະຖືວູ່າເປັນເຄືິ່ອງ

ໝາຍການຄ້າ ແລະ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນສ າລັບບາງຜະລິດຕະພັນ, ຖ້າຫາກມີການ
ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດຂອງກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ ໂດຍສະເພາະ ຂ ໍ້ກ ານົດກູ່ຽວກັບ
ລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ການບ ໍ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ.  

ຖ້າຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າຫາກໃຊ້, ສ າເນົາ ຫ  ືປະກອບດ້ວຍ ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່

ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຫ  ືເຄືິ່ອງໝາຍທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ ທີິ່ເປັນຂອງບຸກຄົນທີສາມ (ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 

ຢູ່ິ່າງຖືກຕ້ອງ), ບຸກຄົນດັົ່ງກູ່າວອາດຈະຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນ ຫ  ື ຮ້ອງຂ ໃຫ້ການຈົດທະບຽນ

ດັົ່ງກູ່າວຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫ  ືລົບລ້າງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ອົງການກວດສອບບ ໍ່ຄວນຄັດຄ້ານ  ຖ້າ
ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຫາກຂ ເປັນຜ ້ຖືສິດໃນເຄືິ່ອງໝາຍທີິ່ມີກູ່ອນໜ້ານີື້ ຫ  ື ຍືິ່ນຫ ັກຖານເພືິ່ອ
ສະແດງການຍິນຍອມ ໂດຍຜ ້ຖືສິດເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ ໂດຍທີິ່ ເຄືິ່ອງໝາຍນັື້ນ ອາດຈະລວມຢ ູ່ໃນ
ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ເຄືິ່ອງໝາຍສາມມິຕິ ແລະ ເຄືິ່ອງໝາຍຮ ບພາບທີິ່ເປັນລວດລາຍພືື້ນຕ ໍ່ໄປນີື້ ເປັນຕົວຢູ່າງກູ່ຽວກັບ
ຮ ບຊົງ ແລະ ຮ ບລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ຖືກຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ ແຕູ່ຍັງ
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76 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ສາມາດຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີໃນແບບອຸດສາຫະກ າ:  

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຄ ູ່ມືການກວດສອບເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຟິລິບປິນ, ໜ້າ 126. 

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າສາກົນ ເລກທີ 1061835 ທີິ່ຍືິ່ນພາຍ

ໃຕ້ລະບົບ ມາດຣິດສ າລັບການຈົດທະບຽນເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ. 

ຮ ບມາຈາກ: http://knitcrochetpat.com/burberry- pattern-background/ ແລະ 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article- 2515445/Is-Burberry-losing-

rights-infamous-checked-design-Fashion- house-threat.htmlຕາມລ າດັບ 

http://knitcrochetpat.com/burberry-
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-%202515445/Is-Burberry-losing-rights-infamous-checked-design-Fashion-%20house-threat.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-%202515445/Is-Burberry-losing-rights-infamous-checked-design-Fashion-%20house-threat.html
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77 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

 

ຮ ບມາຈາກ http://vector-magz.com/search/louis- vuitton-pattern/ ແລະ 

http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton- romance-pump-in-

monogram-idylle.html ຕາມລ າດັບ 

 

5.3 ສດິທີິ່ເກດີຂ ື້ນກູ່ອນໃນຜນົງານທີິ່ມລີຂິະສດິ   

ແບບອຸດສາຫະກ າ ອາດຈະມີລັກສະນະຂອງໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມສວຍງາມລວມກັນ. ທຸກ
ແບບອຸດສາຫະກ າຕາມແນວຄວາມຄິດດ້ານສິລະປະ ທີິ່ນ າໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດ ຫ  ືສິິ່ງ
ຂອງທີິ່ເປັນ ສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າ ຫ  ື ຫັດຖະກ າ. ສະນັື້ນຈ ິ່ງເປັນເຫດຜົນທີິ່ວູ່າເປັນຫຍັງແບບ

ອຸດສາຫະກ າຈ ິ່ງຖືກຮັບຮ ້ຢ ູ່ໃນກົດ ໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດວູ່າເປັນ ‘ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້’55. 

ຜົນງານດ້ານສິລະປະຊ ິ່ງເປັນທີິ່ມາຂອງທຸກແບບອຸດສາຫະກ າ ອາດຈະຖືກສ້າງຂ ື້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງນ າ
ສະ ເໜີໃນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຫ  ື ອາດຈະຖືກສ້າງຂ ື້ນເພືິ່ອຈຸດປະສົງທາງສິລະປະແຕູ່ພຽງຢູ່າງ
ດຽວ ແລະ ຕ ໍ່ມາ ຖືກນ າສະເໜີໃນສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າອັດຖະປະໂຫຍດ. ໃນທຸກກ ລະນີ, ຜ ້ສ້າງ

ຜົນງານຈະໄດ້ຮັບສິດມາແຕູ່ຕົື້ນຢ ູ່ ແລ້ວ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມການນ າໃຊ້ດັົ່ງກູ່າວທີິ່ມີຕາມພາຍຫ ັງ.  

ຖ້າຫາກບ ໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິດດ້ານເສດຖະກິດຕ ໍ່ຜົນງານທີິ່ເປັນພືື້ນຖານຢູ່າງພຽງພ ແກູ່ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ  ືຜ ້ທີິ່ຢ ູ່ໃນຕ າແໜູ່ງກູ່ອນໜ້ານີື້, ການຈົດທະບຽນອາດຈະຖືກຄັດຄ້ານ ຫ ື 

ຖືກຖອນໂດຍຜ ້ຖືລິຂະສິດ. 

ນອກຈາກນັື້ນ, ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ າຫາກຖືກຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເຮັດຊ ໍ້າ ຫ  ືນ າສະເໜີຜົນງານ

                                                
55 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດກູ່ຽວກັບ ‘ຜົນງານສິລະປະປະຍຸກ’ ໃນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດຂອງ BN, s. 2 ແລະ 6; KH 

ມາດຕາ 7(h); ID ມາດຕາ 12(1)(f); LA ມາດຕາ 92.1.1.9; MY, s. 3, 7(1)(c), 7(5) ແລະ 7(6); PH, s. 

171.10; SG DA s. 2(1); TH s. 4;  ແລະ VN IPL ມາດຕາ 14.g 

http://vector-magz.com/search/louis-
http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton-%20romance-pump-in-monogram-idylle.html
http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton-%20romance-pump-in-monogram-idylle.html
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ສິລະ ປະແບບປະຕິມາກ າ ຫ  ື ແບບຮ ບພາບ ຫ  ື ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ສິລະປິນ ຫ  ືນັກອອກແບບຜົນງານດັົ່ງກູ່າວ, ການຈົດທະບຽນອາດຈະຖືກຄັດຄ້ານ ໂດຍອົງການກວດ

ສອບ (ຝູ່າຍບ ລິຫານ ຫ  ືຕຸລາການ) ຈາກການຄັດຄ້ານຂອງຜ ້ຖືລິຂະສິດຕ ໍ່ຜົນງານດັົ່ງກູ່າວ. ຖ້າແບບ

ອຸດສາຫະກ າຫາກໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ການຈົດທະບຽນດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫ ື 

ລົບລ້າງ ຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງຜ ້ຖືສິດ.  
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6. ນະໂຍບາຍຂອງລດັ, ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄົມ ແລະ 
ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ 

 

6.1 ການພຈິາລະນາເບືື້ອງຕົື້ນ 

ຄວນມີການກ ານົດກູ່ຽວກັບການບົົ່ງບອກສະເພາະ ລະຫວູ່າງ ແນວຄິດໃນດ້ານໜ ິ່ງແມູ່ນ ‘ນະໂຍບາຍ

ຂອງລັດ’ ແລະ ‘ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ’ ແລະ ອີກດ້ານໜ ິ່ງ ‘ຮີດຄອງປະເພນີອັນ

ດີງາມຂອງຊາດ’.  

‘ນະໂຍບາຍຂອງລັດ’ ແລະ ‘ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ’ ໝາຍເຖິງ ຂອບກົດໝາຍທົົ່ວ

ໄປ ຢ ູ່ລັດໃດໜ ິ່ງ ຈົນຮອດເຫດຜົນ ແລະ ຈຸດປະສົງພືື້ນຖານຂອງຂອບກົດໝາຍດັົ່ງກູ່າວ. ນອກຈາກ
ນິຕິກ າທີິ່ສະໜັບ ສະໜ ນ ແລະ ບົດບັນຍັດຂອງຝູ່າຍບ ລິຫານທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດແລ້ວ 
ຂອບກົດໝາຍຍັງລວມເອົາ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ພັນທະຕ ໍ່ສັນຍາສາກົນອືິ່ນໆ   ທີິ່ລັດສະມາຊິກ
ເປັນພາຄີ, ຕະຫ ອດຮອດ ຫ ັກກົດໝາຍ ທີິ່ຖືເອົາຄ າພິພາກສາເປັນບັນທັດຖານ. ແຫ ູ່ງທີິ່ມາຂອງກົດ 

ໝາຍເຫ ົົ່ານີື້ສະທ້ອນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍ, ຫ ັກການພືື້ນຖານ ແລະ ຄູ່ານິຍົມຂອງລັດ

ດັົ່ງກູ່າວ.   

‘ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ’ ເປັນຊຸດຫ ັກການທີິ່ຍອມຮັບໂດຍທົົ່ວໄປໃນສັງຄົມ ທີິ່ກ ານົດ

ແນວ ທາງປະຕິບັດ ແລະ ກົດການປະພ ດໃນສັງຄົມ ຫ  ືຊຸມຊົນໃດໜ ິ່ງ. ຫ ັກການ ແລະ ລະບຽບການ

ເຫ ົົ່ານີື້ ບ ໍ່ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນກົດໝາຍຝູ່າຍບ້ານເມືອງ (positive legislation) ຫ  ືບົດບັນຍັດຂອງ

ຝູ່າຍບ ລິຫານ ແລະ ອາດຈະປູ່ຽນແປງເປັນແຕູ່ລະໄລຍະເມືິ່ອເວລາຜູ່ານໄປ. ຫ ັກການ ແລະ ລະບຽບ
ການເຫ ົົ່ານີື້ ຂ້ອນຂ້າງແຕກຕູ່າງກັນໃນ ແຕູ່ລະປະເທດ ຫ  ືພາຍໃນເຂດ ແລະ ຊຸມຊົນຕູ່າງໆຢ ູ່ປະເທດ
ດຽວກັນ. ຫ ັກການ ແລະ ກົດດ້ານສິນທ າ ສະທ້ອນ ຄູ່ານິຍົມທີິ່ສັງຄົມພາຍໃນຊາດ ຫ  ື ຊຸມຊົນ

ຕ້ອງການຮັກສາໄວ້. ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດຖືກນ າໃຊ້ ຄຽງຄຸູ່ກັບບັນທັດຖານທາງກົດ 
ໝາຍຝູ່າຍບ້ານເມືອງ ຊ ິ່ງໂດຍທົົ່ວໄປບ ໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນ ຫ  ືລາຍລະອຽດ ປະເພດນີື້ ທີິ່ເປັນຫົວຂ ໍ້
ຂອງ ‘ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ’.  
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ເນືິ່ອງຈາກ ການການອະທິບາຍຄ າສັບກູ່ຽວກັບ ‘ນະໂຍບາຍຂອງລັດ’, ‘ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

ຂອງສັງຄົມ’ ແລະ ‘ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ’ ເປັນເລືິ່ອງພາຍໃນແຕູ່ລະປະເທດ ຊ ິ່ງອາດຈະ
ຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນໂດຍອົງການທີິ່ມີສິດອ ານາດພາຍໃນປະເທດເປັນກ ລະນີພາຍໃນປະເທດ 
ເປັນແຕູ່ລະກ ລະນີ. ການກ ານົດວູ່າສິິ່ງໃດຂັດຕ ໍ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫ ື 

ມາດຕະຖານດ້ານຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດທີິ່ມີຢ ູ່ ຈະຕ້ອງຂ ື້ນກັບບ ລິບົດທາງການເມືອງ, 

ວັດທະນະທ າ ແລະ ສາສະໜາທີິ່ມີຢ ູ່ໃນປະເທດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ56. 

ນອກຈາກນັື້ນ, ບັນດາປັດໃຈຕູ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ລະດັບການລະເມີດທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ກູ່ອນ ທີິ່ເກີດຈາກ
ການນ າໃຊ້ເຄືິ່ອງ ໝາຍທີິ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈ ແລະ ຂະໜາດ ແລະ ພາກສູ່ວນຂອງຊຸມຊົນທີິ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ເຄືິ່ອງໝາຍດັົ່ງກູ່າວ ແມູ່ນບັນດາປັດໃຈຕູ່າງໆ ທີິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາເປັນແຕູ່ລະກ ລະນີ. 

ນັກກວດສອບຄວນປະຕິເສດການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ໃນກ ລະນີທີິ່ພົບເຫັນການລະເມີດ
ມາດຕະຖານດັົ່ງກູ່າວ ຕາມການກ ານົດຈາກການອ້າງອີງໃສູ່ການຮັບຮ ້ຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິິ່ນນັື້ນ ແລະ ບ 
ລິບົດຂອງປະເທດ ໃນກ ລະນີທີິ່ມີການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ.  

 

6.2 ບນັຫາສະເພາະ   
 

6.2.1 ລກັສະນະຂອງແບບອດຸສາຫະກ າ 

ຖ້າກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຫາກກ ານົດກູ່ຽວກັບເລືິ່ອງນີື້ໄວ້ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ 
ອາດຈະຖືກຄັດຄ້ານຈາກນັກກວດສອບ ຖ້າເຫັນວູ່າການໃຊ້ປະໂຫຍດແບບອຸດສາຫະກ າດັົ່ງກູ່າວໃນ
ທາງການຄ້າ ຫາກຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຫ ື ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫ ື ຂັດກັບ
ຫ ັກການດ້ານຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດຊ ິ່ງເປັນທີິ່ຍອມຮັບຢ ູ່ປະເທດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.  

ໃນກ ລະນີທີິ່ເຫດຜົນດັົ່ງກູ່າວຫາກຖືກປະຕິເສດ ຄວນໝາຍເຖິງແບບອຸດສາຫະກ າ. ການປະຕິເສດ
ຄວນອີງຕາມຂ ໍ້ເທັດຈິງທີິ່ວູ່າ ຮ ບຊົງ ຫ  ື ລວດລາຍທີິ່ຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ໃນຕົວມັນເອງ
ນັື້ນ ຂັດກັບນະໂຍ ບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫ ື ຫ ັກການດ້ານຮີດຄອງ

ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດທີິ່ຖືກຍອມຮັບ. ເຫດຜົນສ າລັບການປະຕິເສດ ຫ ື ການລົບລ້າງ ກ ຍັງຈະ

                                                
56 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA, s. 11; KH DL ມາດຕາ 93; ID DL ມາດຕາ 4, DR, r. 25(1); LA IPL 

ມາດຕາ 22.2; MY DA, s. 13; PH IP Rules r. 1501(c); SG DA s. 6; TH DA 58(1); VN IPL ມາດຕາ 

8.1. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມືຂອງ EUIPO  (ຄ າຮ້ອງ), ຂ ໍ້ 4.2.  
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81 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ຖືກນ າມາໃຊ ້ ໃນກ ລະນີທີິ່ການນ າໃຊ້ ໃນທາງການຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີແບບ
ອຸດສາຫະກ າ ຫາກຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫ  ືຮີດຄອງ

ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.  

ຕົວຢູ່າງ, ແບບຕ ໍ່ໄປນີື້ ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້ໃນປະເທດໄທ ເນືິ່ອງຈາກຂັດກັບຫ ັກຮີດຄອງປະເພນີ

ອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມເໝາະສົມທີິ່ມີຢ ູ່57: 

 

ການປະຕິເສດດ້ວຍເຫດຜົນຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫ ື 
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ຍັງອາດຈະເກີດຂ ື້ນໃນກ ລະນີທີິ່ບັນຫາບ ໍ່ໄດ້ຢ ູ່ທີິ່ແບບ
ອຸດສາຫະກ ານີື້ ແຕູ່ຢ ູ່ທີິ່ການນ າໃຊ້ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ ານີື້. ກ ລະນີຂອງ

ສັນຍາລັກ ຫ  ື ຮ ບພາບບາງຢູ່າງເປັນທີິ່ ເຄົາລົບນັບຖືຢູ່າງສ ງ ຫ  ື ມີການໃຊ້ທີິ່ຈ າກັດໃນບາງປະເທດ. 

ການໃຊ້ສັນຍາລັກດັົ່ງກູ່າວ (ຕົວຢູ່າງ, ສັນຍາລັກຂອງລາຊະວົງ) ຫ  ືຮ ບພາບ (ຕົວຢູ່າງ, ຮ ບກູ່ຽວກັບ

ຄວາມສ າຄັນທາງສາສະໜາ) ທີິ່ຖືກນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີການຄ້າຂາຍໃນ ຕະຫ າດ ຈະຖືວູ່າ

ສ້າງຄວາມບ ໍ່ພ ໃຈ ແລະ ຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫ  ືທີິ່

ມີການຍອມຮັບ.  

ຕົວຢູ່າງ, ແບບຕ ໍ່ໄປນີື້ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້ ເນືິ່ອງຈາກມັນຂັດກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

ຂອງສັງຄົມ ຫ  ືຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ58.  

                                                
57 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບສິດທິບັດຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 65 

 
58 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກ າຂອງມາເລເຊຍ.  
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ແບບຕ ໍ່ໄປນີື້ ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນຢ ູ່ປະເທດໄທ ເນືິ່ອງຈາກມັນ ຂັດກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມ  ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ59: 

“ການອອກແບບທີິ່ມີຮ ບຊົງ ທີິ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນການບ ໍ່ເຄົາລົບສາສະໜາ ພະມະຫາກະສັດ 
ຫ  ື ລາຊະວົງ ຊ ິ່ງເປັນທີິ່ເຄົາລົບນັບຖືຂອງສາສະນິກະຊົນ ເຊັົ່ນ: ການໃຊ້ພະພຸດທະ
ຮ ບເປັນສິິ່ງປະດັບ ຕົບແຕູ່ງ ຫ  ືເຄືິ່ອງໃຊ້ ເຊັົ່ນ ເຊີງທຽນ ຫ  ືຖານໂຕະ ຫ  ືການອອກ
ແບບເຄືິ່ອງລາງເພືິ່ອໂຊກລາບ ຫ  ືຂອງຂັງ:”  

 

6.2.2 ລກັສະນະຂອງຜະລດິຕະພັນທີິ່ມກີານນ າໃຊແ້ບບອດຸສາຫະກ າ 

 

ໃນບາງກ ລະນີ ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ອາດຈະກະທົບຕ ໍ່ຄວາມ 
ສາມາດໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ. ອາດຈະສ້າງຄວາມແຕກຕູ່າງລະຫວູ່າງ ກ ລະນີທີິ່
ຜະລິດຕະພັນ ຫາກຜິດກົດໝາຍ ຫ  ືຂັດກັບສິນລະທ າໃນຕົວມັນເອງ ກັບ ກ ລະນີທີິ່ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງ
                                                
59 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກ າຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ,  

ໜ້າ 64.  
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ມີການຄວບຄຸມ, ມີການ ອະນຸມັດກູ່ອນການເຮັດການຕະຫ າດ ຫ  ືມີການຫ້າມເພືິ່ອຄວບຄຸມການນ າ

ເຂົື້າ,  ການຜະລິດ ຫ  ືການຈ າໜູ່າຍ ພາຍໃນໃນປະເທດ.  

ໃນກ ລະນີທີິ່ຜະລິດຕະພັນຈ ານວນໜ ິ່ງ ຫ  ື ທັງໝົດ ທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ຫາກບ ໍ່ສາມາດ
ຜະລິດ, ນ າເຂົື້າ, ຈ າໜູ່າຍ ຫ  ືໃຊ້ປະໂຫຍດທາງການຄ້າພາຍໃນປະເທດໄດ້ ໃນກ ລະນີທີິ່ມີການຍືິ່ນຄ າ
ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ເນືິ່ອງຈາກຂ ໍ້ຈ າກັດດ້ານຂັື້ນຕອນທາງກົດໝາຍ ຫ ື ບ ລິຫານ ແມູ່ນສາມາດ
ອະນຸຍາດໃຫ້ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາ ຫະກ າເພືິ່ອດ າເນີນການຕ ໍ່ໄດ້. ຕົວຢູ່າງ, ເປັນເລືິ່ອງປົກກະຕິ

ທີິ່ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຈະກ ານົດເຫດຜົນດ້ານ ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່
ຜະລິດຕະພັນບາງຢູ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ເພືິ່ອການຄວບ ຄຸມ ຫ ື ການອະນຸຍາດໃຫ້ດ າເນີນ
ການຕະຫ າດ ກູ່ອນທີິ່ຈະສາມາດຜະລິດ, ນ າເຂົື້າ, ຈ າໜູ່າຍ ຫ  ື ໃຊ້ປະໂຫຍດດ້ານ ການຄ້າພາຍໃນ

ປະເທດ.  

ນອກຈາກນັື້ນ ປະກົດວູ່າ ໃນບາງປະເທດ, ການນ າເຂົື້າ ແລະ ການຈ າໜູ່າຍສິນຄ້າສະເພາະ ຫ ື ການນ າ 

ສະເໜີການບ ລິການບາງຢູ່າງ ແມູ່ນຖືກກົດໝາຍຈ າກັດ ຫ  ືຫ້າມທັງໝົດ.  

ໃນກ ລະນີທີິ່ມີຂ ໍ້ສົງໄສ ນັກກວດສອບສາມາດປະຕິເສດທີິ່ຈະຟັງຄວາມເຫັນຂອງຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ ຫ  ື ຊີື້
ແຈງ ຂອບເຂດຄ າຮອງຂ ຈົດທະບຽນ.  

 

6.2.3 ການພິຈາລະນາດ້ານຄວາມສວຍງາມ 

ແບບອຸດສາຫະກ າ ໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍ ໂດຍມຫວັງທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ແບບຂອງ 
ຜະລິດຕະພັນດ ງດ ດໃຈຜ ້ບ ລິໂພກຫ າຍຂ ື້ນ. ຄຸນຄູ່າທີິ່ແບບອຸດສາຫະກ າເພີິ່ມໃຫ້ແກູ່ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ
ສິນຄ້າອັດຖະ ປະໂຫຍດ ຄືຄຸນຄູ່າໃນການເພີິ່ມຄວາມໜ້າເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນ ລາຄາທີິ່
ຜະລິດຕະພັນອາດຈະຖືກ ກ ານົດຂ ື້ນ ສະເພາະບາງຕະຫ າດ ຫ  ືປະຊາຊົນບາງກຸູ່ມ.  

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ບ ໍ່ຄວນພິຈາລະນາມາດຕະຖານ  ແລະ ເກນດ້ານຄວາມສວຍງາມໃນເລືິ່ອງການ

ຈົດທະ ບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ. ນັກກວດສອບບ ໍ່ຄວນພິຈາລະນາມາດຕະຖານ ແລະ ເກນດ້ານຄວາມ
ສວຍງາມໃນເລືິ່ອງ ຂອງຄວາມນິຍົມດີ ຫ ື ບ ໍ່ດ ີ ທີິ່ເປັນມາດຕະຖານສູ່ວນຕົວຂອງປະເທດ ຫ ື 
ຕູ່າງປະເທດ, ແຟຊັນ ຫ  ືການຍອມຮັບ ໄດ້ທາງຄວາມສວຍງາມມາຕັດສິນວູ່າ  

ມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຫ  ື ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດອັນ
ດີງາມ.  
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7. ຂ ໍ້ຫາ້ມຕາມລະບຽບການສະເພາະ 

 

7.1 ຂ ໍ້ຫາ້ມຕາມລະບຽບການ   

ຖ້າກົດໝາຍ ຫ  ືລະບຽບການທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ຫາກອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂ ໍ້ຈ າກັດການປົກ
ປ້ອງ ອຸປະກອນ, ຮ ບພາບ, ການນ າສະເໜີທີິ່ລະບຸໄວ້ ຫ  ືວັດຖຸສິິ່ງຂອງອືິ່ນໃນການຈົດທະບຽນແບບ

ອຸດສາຫະກ າ, ນັກກວດສອບຄວນໃຊ້ຂ ໍ້ຈ າກັດການປົກປ້ອງໂດຍໜ້າທີິ່ ແລະ ຄັດຄ້ານຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ

ທະບຽນທີິ່ມີເລືິ່ອງທີິ່ຖືກຈ າກັດ ການປົກປ້ອງ.   

ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ເປັນສູ່ວນເສີມຂ ໍ້ຈ າກັດການປົກປ້ອງ ດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານຄວາມເປັນ
ລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫ  ືນະໂຍບາຍຂອງລັດ. ມີການກ ານົດ ແລະ ເຜີຍແຜູ່ກູ່ຽວກັບ   ຂ ໍ້
ຈ າກັດການປົກປ້ອງ ຕາມ ຂ ໍ້ຫ້າມທີິ່ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ກູ່ອນແລ້ວ ຊ ິ່ງແຕກຕູ່າງຈາກຂ ໍ້ຈ າກັດການ
ປົກປ້ອງຕາມຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫ  ືນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຊ ິ່ງຈ າເປັນຕ້ອງມີການ
ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ນ າໃຊ້ເປັນແຕູ່ລະກ ລະນີ60. 

ຕົວຢູ່າງ, ໃນປະເທດຕ ໍ່ໄປນີື້ ເນືື້ອໃນທີິ່ລະບຸໄວ້ ບ ໍ່ລວມຢ ູ່ໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າທັງ  

ໝົດ ຫ  ືບາງສູ່ວນ:  

 

ບຣ ໄນ ດາຣ ສາລາມ  

(a) ຜົນງານດ້ານປະຕິມາກ າ (ນອກເໜືອຈາກຮ ບຫ  ໍ່ ຫ  ື ຫຸູ່ນແບບທີິ່ນ າໃຊ້ ຫ ື ເຈຕະນານ າໃຊ້

ເປັນຫຸູ່ນແບບ ຫ  ືລວດລາຍ ທີິ່ຈະຖືກຜະລິດຊ ໍ້າໂດຍຜູ່ານຂະບວນການອຸດສາຫະກ າ); 

(b) ໂລ້ຕິດຝາ, ຫ ຽນປະເພດຕູ່າງໆ;  

                                                
60  ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດ ໃນ BN DR, r. 4; PH IP Rules r. 1501(b); SG DA s. 7(1) ແລະ (3), DR r. 

9; TH DA s. 58(2); VN IPL ມາດຕາ 64.2. 
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(c) ສິິ່ງພິມທີິ່ມີລັກສະນະທາງວັນນະກ າ ຫ  ື ສິລະປະກ າ, ເປັນຕົື້ນ ຫ ັກປົກປຶົ້ມ, ປະຕິທິນ, 

ໃບຢັົ້ງຢືນ, ຄ ປ໋ອງ, ລວດລາຍເຄືິ່ອງນຸູ່ງຫົົ່ມ, ບັດອວຍພອນ, ສະຫ າກ, ແຜູ່ນໂຄສະນາ, 

ແຜນທີິ່, ແຜນຜັງ, ໄພ້, ບັດໄປສະນີ, ສະແຕມ, ການໂຄສະນາທາງການຄ້າ, ແບບຟອມ 

ແລະ ບັດທາງການຄ້າ, ການໂອນເງິນ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ61. 

 

ຟິລິບປິນ  

ການຕົບແຕູ່ງພືື້ນຜີວທີິ່ຢ ູ່ແຍກຈາກຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າ ຫ  ືຫັດຖະກ າ62. 

 

ສິງກະໂປ  

(a) ຜົນງານປະຕິມາກ າ (ນອກຈາກຮ ບຫ  ໍ່ ຫ  ືຫຸູ່ນແບບທີິ່ນ າໃຊ້ ຫ  ືເຈຕະນານ າໃຊ້ເປັນຫຸູ່ນແບບ 

ຫ  ືລວດລາຍເພືິ່ອຜະລິດຊ ໍ້າ ໂດຍຜູ່ານຂະບວນການອຸດສາຫະກ າ);  

(b) ໂລ້ຕິດຝາ, ຫ ຽນປະເພດຕູ່າງໆ;  

(c) ສິິ່ງພິມທີິ່ມີລັກສະນະທາງວັນນະກ າ ຫ  ື ສິລະປະກ າ, ເປັນຕົື້ນ ຫ ັກປົກປຶົ້ມ, ປະຕິທິນ, 

ໃບຢັົ້ງຢືນ, ຄ ປ໋ອງ, ລວດລາຍເຄືິ່ອງນຸູ່ງຫົົ່ມ, ບັດອວຍພອນ, ສະຫ າກ, ແຜູ່ນໂຄສະນາ, 

ແຜນທີິ່, ແຜນຜັງ, ໄພ້, ບັດໄປສະນີ, ສະແຕມ, ການໂຄສະນາທາງການຄ້າ, ແບບຟອມ ແລະ 

ບັດທາງການຄ້າ, ການໂອນເງິນ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ63. 

 

ຫວຽດນາມ 

ຮ ບຄຸນລັກສະນະການກ ໍ່ສ້າງທາງໂຍທາ ຫ  ືອຸດສາຫະກ າ64 

                                                
61 BN DR r. 4. 

 
62 PH IP ລະບຽບການ r. 1501(b). 

  
63 SG DA s. 7(3) ແລະ DR r. 9.  

 
64 VN IPL ມາດຕາ 64.2. 
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7.2 ສນັຍາລກັປະຈ າລດັ ແລະ ເຄືິ່ອງໝາຍທາງລດັຖະການ 

ກົດໝາຍອາດຈະກ ານົດວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກ າ ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້ ຖ້າຫາກປະກອບດ້ວຍ ຫ ື 
ບັນຈຸເອົາສັນຍາລັກ, ເຄືິ່ອງໝາຍປະຈ າຕະກຸນ, ເຄືິ່ອງຍົດ, ລ າດັບຍົດອັດສະວິນ, ເຄືິ່ອງລາຊະອິສະລິຍາ

ກອນ, ທຸງ ຫ  ື ອຸປະກອນຂອງປະເທດ, ລັດ, ເມືອງ, ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ, ຄະນະກ າມະການຕາມກົດ  

ໝາຍ ຫ  ືສະຖາບັນທາງ ການອືິ່ນໆ.  

ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ໂດຍດ າເນີນການຕາມໜ້າທີິ່ ນັກກວດສອບຕ້ອງຮຽກໃຫ້ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນສະແດງຫ ັກຖານການສະແດງຄວາມຍິນຍອມການຈົດທະບຽນ ແລະ ນ າໃຊ້ກາເຄືິ່ອງໝາຍ ຫ ື 
ເຄືິ່ອງໝາຍດັົ່ງກູ່າວ. ນັກກວດສອບຕ້ອງປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູ່າງສົມເຫດສົມຜົນວູ່າ ເອກະສານ
ສະແດງຄວາມຍິນຍອມນັື້ນ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົນທີິ່ໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມມີສິດທີິ່ຈະເຮັດໄດ້ຫ ື
ບ ໍ່65.  

ຕົວຢູ່າງ, ໃນປະເທດບຣ ໄນດາຣ ສາລາມ ສັນຍາລັກຕ ໍ່ໄປນີື້ ບ ໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນເປັນແບບ

ອຸດສາຫະກ າໄດ້66:  

1. ທຸງພຣະອິສະຣິຍະຍົດ, ກາອາມ ແລະ ຕາປະທັບທາງການຂອງອົງສຸນຕານ ແລະ 

ສົມເດັດພຣະຣາຊາທິບ ດີ ແລະ ສົມເດັດພະລາຊີນີຣາຍາອິສະຕຣີ.  

2. ຕາປະທັບປະຈ າລັດ ບຣ ໄນດາຣ ສາລາມ.  

3. ກາອາມຂອງລັດບຣ ໄນດາຣຸສາລາມ.  

4. ກາສັນຍາລັກ ຫ  ືກາສ າຄັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.  

5. ລ າດັບຍົດ, ເຄືິ່ອງຍົດ, ຫ ຽນ, ຫ ຽນເຂັມ ແລະ ເຄືິ່ອງຣາຊະອິສະຣິຍາພອນ ຈາກສຸນຕານ.  

                                                
65 ຕົວຢູ່າງ ເບິິ່ງຢ ູ່ໃນ BN DR r. 12 ແລະ Chap. 94 s.3(c), Schedule; MY DR r.16; SG DA s. 7(3) 

ແລະ DR r. 10 

 
66 ໝວດ 94 -- ກາເຄືິ່ອງໝາຍ ແລະ ຊືິ່ (ການປ້ອງກັນການໃຊ້ງານທີິ່ບ ໍ່ເໝາະສົມ) 20 ປີ 1967, 3 ປີ 1974 - ແກ້ໄຂ

ເພີິ່ມເຕີມໂດຍ: S 128/80 S 163/81.  
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6. ກາສັນຍາລັກ ຫ  ືກາສ າຄັນຂອງອົງການຕ າຫ ວດອາຊະຍາກ າລະຫວູ່າງປະເທດ 
(Interpol).  

7. ກາສັນຍາລັກ, ເຄືິ່ອງໝາຍປະຈ າຕົວ ຫ  ືທຸງປະຈ າຕ າແໜູ່ງຂອງບ ລິຫານຂອງບຣ ໄນ ດາຣ 

ສາລາມ [...]  

ແບບທີິ່ປະກອບດ້ວຍກາເຄືິ່ອງໝາຍຂອງປະເທດ ຫ  ືລັດ ທີິ່ບ ໍ່ມີການອະນຸຍາດຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ຄວນຖືກ
ຄັດຄ້ານ ຈາກເຈົື້າໜ້າທີິ່ກວດສອບໂດຍໜ້າທີິ່. ຕົວຢູ່າງ, ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່

ປະກອບດ້ວຍກາເຄືິ່ອງ ໝາຍ ເຊັົ່ນ: ກາດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ແລະ ອົງ

ການຈັດຕັື້ງ ASEAN, ບ ໍ່ຄວນໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ດ າເນີນການ ຖ້າຫາກບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢູ່າງ

ຖືກຕ້ອງຈາກອົງການທີິ່ມີສິດອ ານາດ:   

 



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

88 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 
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89 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

 

7.3 ການນ າສະເໜບີກຸຄນົ ແລະ ບກຸຄນົທີິ່ມຕີ າແໜູ່ງສ ງ 
 

ກົດໝາຍອາດຈະຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ຜະລິດຊ ໍ້າ ຫ  ື ນ າສະເໜີຮ ບ
ບຸກຄົນ ທີິ່ຍັງມີຊີວິດຢ ູ່ ຫ  ື ຫາກ ເສຍຊີວິດຢູ່າງຊັດເຈນ, ເວັື້ນເສຍແຕູ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່າງຖືກຕ້ອງ

ຈາກບຸກຄົນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຫ  ືຕົວແທນທີິ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນກ ລະນີນີື້ ບ ໍ່ວູ່າໂດຍຕ າແໜູ່ງໜ້າ

ທີິ່ ຫ  ື ເມືິ່ອມີການຮ້ອງຂ ຈາກຝູ່າຍໜ ິ່ງ ໃນຂະບວນການພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານ, ສ ານັກງານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນດັົ່ງກູ່າວ ແລະ ໃຫ້ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສົົ່ງຫ ັກຖານ
ການສະແດງຄວາມຍິນຍອມຈາກບຸກຄົນ ຫ  ືຜ ້ຕາງໜ້າຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ67. 

ນອກຈາກນັື້ນ, ກົດໝາຍອາດຈະກ ານົດວູ່າ ຮ ບ ຫ  ືການນ າສະເໜີບຸກຄົນທີິ່ມີຕ າແໜູ່ງສ ງບາງຄົນ ຊ ິ່ງ

ເປັນ ທີິ່ຮ ້ຈັກຂອງສັງຄົມ ອາດຈະບ ໍ່ລວມຢ ູ່ໃນແບບອຸດສາຫະກ າ. ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ ອົງການກວດ
ສອບ ໂດຍຕ າແໜູ່ງ ໜ້າທີິ່ ຄວນໃຫ້ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສົົ່ງຫ ັກຖານສະແດງການອະນຸຍາດ
ຢູ່າງຖືກຕ້ອງຈາກອົງການທີິ່ສິດອ ານາດ.  

ຕົວຢູ່າງ, ຢ ູ່ປະເທດໄທ ການນ າສະເໜີບຸກຄົນທີິ່ມີຕ າແໜູ່ງສ ງຈາກທາງການຕ ໍ່ໄປນີື້ ບ ໍ່ສາມາດຈົດ

ທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ:  

ຮ ບຂອງເຈົື້າມະຫາຊີວິດ ຫ  ືຮ ບປັົ້ນເຈົື້າມະຫາຊີວິດ ຫ ື ສະມາຊິກລາຊະວົງ ທີິ່ຈະສ້າງ
ເປັນຮ ບເຄົາລົບ ບ ຊາ ຫ  ື ການຕົບແຕູ່ງ ເຊັົ່ນ: ເຊົື້າຊີວິດລາຊະການທີ V ແລະ 
ອືິ່ນໆ68  

                                                
67 ຕົວຢູ່າງ ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ SG DA s. 7(3) ແລະ DR r. 11 

 
68 ຕົວຢູ່າງມາຈາກຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດແບບຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 65 
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8. ການນ າສະເໜີແບບ 

 

8.1 ຂ ໍ້ກ ານດົທົົ່ວໄປ 

ການນ າສະເໜີແບບ  ເປັນພືື້ນຖານສ າຄັນຂອງຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ. ເຖິງວູ່າ 
ເງືິ່ອນໄຂ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ທີິ່ຕ້ອງຍືິ່ນພ້ອມຄ າຮອງຂ ຈົດທະບຽນ ແຕູ່ກ ກູ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຂ ໍ້ກ ານົດ
ທີິ່ເປັນເນືື້ອໃນສ າຄັນ ກູ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມການອະທິບາຍຄ າສັບກູ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກ າ, 
ຄວາມສາມາດໃນການປະຍຸກໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກ າຂອງແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການເບິິ່ງເຫັນຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ69. 

ການນ າສະເໜີທີິ່ພຽງພ , ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນສ າລັບການນ າສະເໜີຂອງແຕູ່ແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ຢ ູ່
ໃນ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຈະມີຄວາມສ າຄັນຢູ່າງຍິິ່ງຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ແລະ ໃນພາຍຫ ັງ
ທີິ່ຈະເປັນສິິ່ງທີິ່ ກ ານົດຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ການນ າສະເໜີ ຈາກຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ ຄວນມີພຽງພ ໃນການນ າສະເໜີຕົວຜະລິດຕະພັນຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ 
ກົງໄປກົງມາຈົນບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີຕົວຢູ່າງຜະລິດຕະພັນ ໂດຍປົກກະຕ ິສ ານັກງານບ ໍ່ຄວນຂ ຕົວຢູ່າງຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນ າສະເໜີແບອຸດສາຫະກ າ.  

ວັນຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຄວນເປັນໄປຕາມການປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດກູ່ຽວກັບການນ າສະເໜີ
ແບບໃນລະດັບທີິ່ຫ າຍພ . ຖ້າການນ າສະເໜີຫາກມີຄວາມບົກຜູ່ອງໃນດ້ານໃດກ ຕາມ ຫ້ອງການຈົດ

ທະບຽນຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນ.  

ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ້ໄຂຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງ ໂດຍການສົົ່ງສິິ່ງທີິ່ຖືກປັບປຸງ 
ຕາມທີິ່ກ ານົດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ບ ໍ່ຄວນມີການຮັບຄ າຮ້ອງຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ມີການ
ເພີິ່ມເຕີມໃໝູ່ ຫ  ືຄຸນລັກສະນະການອອກແບບທີິ່ແຕກຕູ່າງຈາກເດີມ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຂ ື້ນຕອນທີິ່ມີການແກ້

                                                
69 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA, s. 15(2)(b), DR r. 6(2)(b), 7; KH DL ມາດຕາ 95; ID DL ມາດຕາ 

11(4)(a), DR r. 1; LA IPL ມາດຕາ 32.3; MY DA, s. 14(1)(b), DR 10, 15; PH IP Code, s. 114.1(d), 

DR r. 1510(c); SG DA s. 11(2)(c), DR r. 14; TH DA s. 59(1), DR r. 17, 19; VN IPL ມາດຕາ 103, 

DR r. 33.5.d, 33.6. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມື EUIPO (ຄ າຮ້ອງ), ຂ ໍ້ 3.3.  



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

17 
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ໄຂຂ ໍ້ບົກຜູ່ອງຂອງການ ນ າສະເໜີເດີມ.   

 

8.2 ຮ ບແບບການນ າສະເໜ ີ

ການນ າສະເໜີ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍຮ ບແຕ້ມ, ຮ ບຖູ່າຍ ຫ  ືພາບອອກແບບທີິ່ສ້າງດ້ວຍຄອມພິວເຕີ.  

ຖ້າ ຫາກການຍືິ່ນການນ າສະເໜີນັື້ນໃນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງ

ສອດຄູ່ອງຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ ດຽວກັນກັບພາບທີິ່ມີຢ ູ່ໜ້າຈ  ຫ  ືພິມອອກມາ.    

 

8.2.1 ພືື້ນຫ ງັຂອງການນ າສະເໜີ 

ຄວນນ າສະເໜີພືື້ນຫ ັງແບບລຽບ ໂດຍສະເພາະ ເມືິ່ອການນ າສະເໜີເຮັດຜູ່ານຮ ບຖູ່າຍ, ພືື້ນຫ ັງຕ້ອງ
ເປັນ ກາງພ ທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສັື້ນຮອບຂອບຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະໜີແບບ ໄດ້
ຕັດກັບສະພາບ ແວດລ້ອມຂອງພືື້ນຫ ັງຢູ່າງຊັດເຈນ.   

ພືື້ນຫ ັງບ ໍ່ຄວນລົບກວນ ຫ ື ຂັດຂວາງຄວາມຊັດເຈນຂອງແບບທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ, ຊ ິ່ງຄວນໂດດເດັົ່ນ

ຈາກພືື້ນຫ ັງ ຢູ່າງຊັດເຈນ.    

ຕ ໍ່ໄປນີື້ເປັນຕົວຢູ່າງຂອງພືື້ນຫ ັງທີິ່ລຽບແບບຕູ່າງໆ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ແບບໂດດເດັົ່ນອອກມາ ໂດຍມີການຕັດ
ກັນ ຢູ່າງຊັດເຈນ70.    

 

                                                
70 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ DM/087075, DM/086317 ແລະ DM/087323.  
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8.2.2 ຄວາມຊດັເຈນ/ຈະແຈ້ງຂອງແບບ ທີິ່ນ າສະເໜີ 

ການນ າສະເໜີ ຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນວູ່າ ສູ່ວນໃດຂອງຜະລິດຕະພັນມີຄວາມໂປູ່ງໃສ ຖ້າມີ.

ໃນກ ລະນີຮ ບຖູ່າຍ ຊ ິ່ງຄຸນນະພາບຄວນດີພ ຈົນສະແດງໃຫ້ເຫັນສູ່ວນທີິ່ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ. 

ໃນກ ລະນີຂອງການນ າສະເໜີແບບ ໂດຍຮ ບແຕ້ມ, ຄວນລະບຸສິິ່ງສະທອ້ນ (ເອັບເຟັກ) ຂອງຄວາມ

ໂປູ່ງໃສດ້ວຍລາຍເສັື້ນບາງໆ ທີິ່ຂະໜານກັນໄປ ຢ ູ່ພືື້ນ ຫ  ື ສູ່ວນທີິ່ໂປູ່ງໃສ. ຮ ບຄຸນລັກສະນະຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ຢ ູ່ດ້ານຫ ັງ ພືື້ນໂປູ່ງໃສຄວນເບິິ່ງເຫັນໄດ້.   

 

ຮ ບແຕ້ມຕ ໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເອັບເຟັກຂອງຄວາມໂປູ່ງໃສໃນການນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ 
ໂດຍ ຮ ບແຕ້ມ71: 

 

                                                
71 ຕົວຢູ່າງຈາກຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກ າຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 31 

ແລະ 68, ຕາມລ າດັບ.  
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8.2.3 ຄນຸນະພາບຂອງການນ າສະເໜີ 

ການນ າສະເໜີ ຄວນມີຄຸນນະພາບສ ງພ ທີິ່ຈະຜະລິດຊ ໍ້າ ແລະ ເຮັດເອກະສານດີຈີຕອນໄດ້ (ການ

ສະແກນ) ໂດຍບ ໍ່ເສຍຄຸນນະພາບຫ າຍ.    

ນອກຈາກນີື້ ການນ າສະເໜີເພືິ່ອການພິມ ເຊັົ່ນ: ການພິມແບບ ຄວນມີຄຸນນະພາບສ ງເຊັົ່ນກັນ.  

 

8.3 ຈ ານວນ ແລະ ຄວາມສອດຄູ່ອງຂອງຮ ບພາບ 

ການນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ຄວນເປີດເຜີຍຄຸນລັກສະນະ ແລະ ລາຍລະອຽດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 
ຂອງຮ ບສັກສະນະຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຄຸນລັກສະນະທີິ່ບ ໍ່ສະແດງອອກມາຢູ່າງຊັດເຈນໃນການ

ນ າສະເໜີ  ຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ.   

ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ມີອິສະຫ ະທີິ່ຈະເລືອກວູ່າ ຈະນ າສະເໜີຮ ບພາບຈັກມ ມ ຊ ິ່ງຫາກຈ ານວນ
ດັົ່ງກູ່າວພຽງພ ທີິ່ຈະເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະນະທຸກຢູ່າງທີິ່ຕົນປະສົງຈະຮຽກຮ້ອງສິດໃນການອອກແບບ
ໃນການຈົດທະບຽນ. ຕາມປົກກະຕິ, ສາມາດເປີດເຜີຍວັດຖຸສາມມິຕິໄດ້ຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍໃຊ້ມ ມ

ມອງຫົກທິດທາງ (ຈາກດ້ານໜ້າ, ດ້ານຫ ັງ, ດ້ານຂ້າງ, ດ້ານລຸູ່ມ ແລະ ດ້ານເທິງ) ແລະ ຮ ບລວມ 

ລວມທັງໝົດເຈັດມ ມ. 

ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ນອກເໜືອໄປຈາກມ ມມອງມາດຕະຖານທັງເຈັດແລ້ວ ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ
ສາມາດ ສົົ່ງມ ມມອງພາບຕັດຂວາງຂອງການອອກແບບໄດ້, ຖ້າຫາກວູ່າຈ າເປັນຕ ໍ່ການນ າສະເໜີຄຸນ

ລັກສະນະການ ອອກແບບຢູ່າງຄົບຖ້ວນ.  

 

ຕ ໍ່ໄປນີື້ ເປັນຕົວຢູ່າງຂອງມ ມມອງມາດຕະຖານທັງເຈັດ72: 

                                                
72 ຕົວຢູ່າງ ຈາກຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກ າຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 27.  
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ຮ ບທີ 1 ຮ ບທີ 2 

 

ຮ ບທີ 3 ຮ ບທີ 4 

 

 

ຮ ບທີ 5 ຮ ບທີ 6 

ຮ ບທີ 7
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ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ສາມາດເລືອກທີິ່ຈະນ າສະເໜີມ ມມອງໃນຈ ານວນທີິ່ນ້ອຍລົງ ຖ້າຫາກເຫັນ
ວູ່າ ມ ມມອງທັງເຈັດຮວມກັນ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ ໍ່ແບບບາງຢູ່າງ. ອັນນີື້ອາດຈະເປັນໄປໄດ້, ຕົວຢູ່າງ ຈາກ
ຄວາມສົມຄ ູ່ກັນ  ໂດຍລວມຂອງວັດຖຸທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າໃຫ້ມ ມມອງທີິ່ເພີິ່ມເຂົື້າມາມີ
ຫ າຍເກີນຄວາມຈ າເປັນ ຫ  ືເນືິ່ອງ ຈາກເປັນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນເທົົ່ານັື້ນ 
ຊ ິ່ງເບິິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນ ໂດຍໃຊ້ມ ມມອງ ໃນຈ ານວນນ້ອຍລົງ.    

ຖ້ານັກກວດສອບຫາກພົບວູ່າ ການນ າສະເໜີຈາກຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນບ ໍ່ໄດ້ນ າສະໜີແບບທີິ່
ຊັດ ເຈນຫ າຍພ , ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານ ແລະ ຂ ໃຫ້ຍືິ່ນການນສ າເໜີທີິ່ຊັດເຈນກວູ່າເດີມ. ເຖິງ

ຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ບ ໍ່ສາມາດຮັບຈົດທະບຽນຄຸນລັກສະນະຂອງການອອກແບບທີິ່ເພີິ່ມເຕີມເຂົື້າມາ ຫ ື ທີິ່
ແຕກຕູ່າງອອກໄປໃນສູ່ວນຂອງການອອກແບບທີິ່ຍື ິ່ນຈົດທະບຽນຫ ັງຈາກຄ າຮ້ອງໄດ້ວັນທີຍືິ່ນ
ເອກະສານແລ້ວ.   

ແບບແຕູ່ລະແບບທີິ່ຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຄວນມີໝາຍເລກທີິ່ຕູ່າງກັນ ແລະ ມ ມມອງຕູ່າງໆຂອງ
ການ ອອກແບບແຕູ່ລະແບບ ຄວນໃສູ່ໝາຍເລກທີິ່ເປັນຕົວເລກຍູ່ອຍຂອງໝາຍເລກການອອກແບບ 
ໂດຍຮຽບແບບ ອະນຸກົມ.  

ມ ມມອງທີິ່ຍືິ່ນໃນການນ າສະເໜີການອອກແບບແຕູ່ລະຄັື້ງ ຄວນສອດຄູ່ອງກັນ. ນັກກວດສອບຄວນ 
ກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ມ ມມອງດັົ່ງກູ່າວສອດຄູ່ອງຕາມການນ າສະເໜີແບບໃດແບບໜ ິ່ງໃນຄ າຮ້ອງ
ຂ ຈົດທະບຽນ, ແລະ ກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ການໃສູ່ເລກໝາຍແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ມ ມມອງ

ແຕູ່ລະດ້ານ ສາມາດເຂົື້າໃຈໄດ້ ຢູ່າງຊັດເຈນ. ຖ້າຫາກມ ມມອບຂອງການອອກແບບໃດບ ໍ່ສອດຄູ່ອງ
ກັນ ຫ ື ສອດຄູ່ອງກັບການອອກແບບທີິ່ແຕກຕູ່າງອອກໄປ ຕ້ອງຖືວູ່າ ເປັນຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງແບບ
ຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບ ໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວກັນ.    

 

8.4 ຮ ບລກັສະນະຕູ່າງໆຂອງຜະລດິຕະພນັໃນໄລຍະການໃຊງ້ານ  

ຜະລິດຕະພັນ ຫ  ື ອຸປະກອນ ສາມາດນ າສະເໜີຕ າແໜູ່ງທີິ່ເປັນທາງເລືອກສອງຕ າແໜູ່ງ ຫ  ືຫ າຍກວູ່າ
ນັື້ນ ໃນຊູ່ວງການໃຊ້ງານຕາມປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາາະ ໃນກ ລະນີຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ຕ້ອງມີການປິດເປີດ
ໃນການໃຊ້ງາານ ຫ  ືອຸປະກອນທີິ່ຕ້ອງພັບ ຫ ື ມາຍໃນການເຮັດວຽກ. ຕ າແໜູ່ງທີິ່ເປັນທາງເລືອກຂອງ
ອຸປະກອນ ຈະສ້າງຮ ບລັກຕູ່າງໆ ທີິ່ເບິິ່ງເຫັນໄດ້ຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ສອດຄູ່ອງກັນ ຊ ິ່ງທັງໝົດ ຄວນນ າ
ສະເໜີໃນຄ າຮ້ອງ.   

ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ ຄວນນ າສະເໜີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດການອອກແບບແຕູ່ລະແບບໃນທຸກຕ າແໜູ່ງ ຫ  ື
ທຸກຊູ່ວງ ທີິ່ສາມາດເບິິ່ງເຫັນໄດ້ ໂດຍຜ ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍໃນລະຫວູ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ. ນີື້ຈ າເປັນຕ້ອງ ສະທ້ອນອອກມາຢູ່າງຊັດເຈນໃນການນ າສະເໜີ ຫ  ືຮ ບແຕ້ມທີິ່ຍືິ່ນ ເພືິ່ອ
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96 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ຂ ຈົດທະບຽນ ແລະ ສາມາດເສີມດ້ວຍ ຄ າອະທິບາຍ.   

ຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການນ າສະເໜີຂອງຕ າແໜູ່ງຕູ່າງໆ (ເປີດ ແລະ ປິດ) ຂອງຜະລິດຕະ

ພັນ ໃນລະຫວູ່າງການໃຊ້ງານປົກກະຕິ:  

  

ຫີບເດີນທາງ73 

 

[ຮ ບທີ 8] [ຮ ບທີ 7] 

ໂທລະສັບມືຖື74 

                                                
73 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ DM/086304.  

 
74 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກ າຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 

32.  
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97 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

 

8.5 ຜະລດິຕະພນັທີິ່ມຄີວາມຊບັຊອ້ນ, ຊດຸຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍ
ຂອງແບບຜະລດິຕະພນັ 

8.5.1 ຜະລດິຕະພັນທີິ່ມຄີວາມຊບັຊອ້ນ  

ຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ  ຄືຜະລິດຕະພັນ, ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ຫ ື ອຸປະກອນ ທີິ່ມີສູ່ວນ 
ປະກອບຕູ່າງໆຫ າກຫ າຍທີິ່ສາມາດນ າມາປະກອບກັນ ແລະ ຖອດແຍກ ແລະ ສາມາດຖືກແທນທີິ່ ຫ ື 
ໃຊ້ແທນກັນ ລະຫວູ່າງສອງຕ າແໜູ່ງ ຫ  ືຫ າຍກວູ່ານັື້ນໃນຈຸດຂອງມັນ. 

ໃນບາງກ ລະນີ ແຕູ່ລະສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ອາດຈຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກ າ 
ທີິ່ແຍກອອກໄປໃນຕົວເອງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ໃນກ ລະນີທີິ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມ

ຊັບຊ້ອນຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າພຽງການອອກແບບດຽວ, ການນ າສະເໜີການອອກແບບ

ຄວນມີການນ າສະເໜີແຕູ່ລະສູ່ວນ (ຫ  ືແຕູ່ລະຄຸນລັກສະນະ) ແຍກກັນ ລວມທັງມີການນ າສະເໜີຂອງ
ທັງຊຸດທີິ່ເບິິ່ງໃນພາບລວມ ໂດຍທີິ່ສູ່ວນຕູ່າງໆມີການເຊືິ່ອມໂຍງກັນ ອາດຂ ໃຫ້ມີການນ າສະເໜີການ
ອອກແບບ ທັງໝົດຢູ່າງຄົບຖ້ວນ75. 

ຈ າເປັນຕ້ອງມີມ ມມອງຂອງທັງຊຸດ ເພືິ່ອໃຫ້ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສາມາດເປັນຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງ 
ແບບ 1 ແບບ ແຕູ່ບ ໍ່ແມູ່ນຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງແບບຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ. ຖ້າ
ຫາກສູ່ວນຕູ່າງໆ ບ ໍ່ໄດ້ຖືກນ າສະເໜີຢູ່າງຊັດເຈນໃນການນ າສະເໜີແບບດຽວ ທີິ່ສະແດງທຸກສູ່ວນທີິ່
ເຊືິ່ອມໂຍງກັນໃນຖານະຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ, ນັກກວດສອບຄວນຖືວູ່າ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ

ທະບຽນ ເປັນຄ າຮ້ອງຂ ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບ ອຸດສາຫະກ າຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບ ຫ ື ຕ້ອງມີການແຍກ 

ຄ າຮອງຂ ຈົດທະບຽນ ຖ້າຫາກບ ໍ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ (ເບິິ່ງ

ເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ໝວດທີ 10, ຂ້າງລຸູ່ມ).  

ການນ າສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນທັງຊຸດ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງເປັນຊຸດຜະລິດຕະພັນທີິ່ ນ າສະເ
ໜີແບບທີິ່ເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້ ພຽງແຕູ່ຊຸດຽວ ຖ້າອົງປະກອບເອືື້ອອ ານວຍໃຫ້ມີຫ າຍກວູ່າ 1 ຊຸດ76.  

                                                
75 ຢ ູ່ຫວຽດນາມ, ການນ າສະເໜີແບບ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການນ າສະເໜີໃຫ້ຄົບຖ້ວນ (ມຸມມອງທັດສະນະມິຕິ ແລະ ມ ມມອບ

ທິດທາງ) ຂອງທັງຊຸດໂດຍທີິ່ແຕູ່ລະສູ່ວນ ທັງໝົດມີການເຊືິ່ອມໂຍງກັນ. ສາມາດສົົ່ງການນ າສະເໜີແຕູ່ລະສູ່ວນແຍກກັນ ເພືິ່ອ

ການອ້າງອີງ. ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນມີສິດໃນທັງຊຸດ ແລະ ບ ໍ່ມີສິດໃນແຕູ່ລະສູ່ວນ. ຕ້ອງມີການນ າສະເໜີທັງໝົດ (ມ ມ

ມອງທັດສະນະມິຕິ ແລະ ມ ມມອງທິດທາງ) ຂອງທັງຊຸດ.  
76 ຢ ູ່ຫວຽດນາມ, ຖືວູ່າ ແຕູ່ລະຊຸເປັນການອອກແບບແຕູ່ລະອັນ. ຖ້າມັນແຕກຕູ່າງກັນຫ າຍ, ຕ້ອງໄດ້ຍືິ່ນຜູ່ານ ຄ າຮ້ອງຂ ບ ໍ່ຢ ູ່
ສະບັບດຽວກັນ    
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ຕົວຢູ່າງ, ການອອກແບບໝາຍເລກ 1  ເປັນເປັນຊຸດທີິ່ລວມສອງອົງປະກອບ ຫ  ືຫ າຍກວູ່ານັື້ນ ຂອງ

ການອອກ ແບບໝາຍເລກ 3 ແລະ 477: 

 

 

  

 

8.5.2 ຊດຸຜະລດິຕະພັນ 

ຊຸດຜະລິດຕະພັນ ຄືກຸູ່ມ ຫ ື ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີຮ ບລັກສະນະ ຫ ື ການອອກແບບທີິ່ຄືກັນ ຫ  ື
ຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍປົກກະຕິ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ປະກອບກັນເປັນຊຸດຖືກໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທາງການ
ຄ້າ ໃນຮ ບແບບຂອງການສະສົມ ແລະ ມີຄວາມຕັື້ງໃຈໃຫ້ໃຊ້ຮູ່ວມກັນ78. ສ າລັບຄ າຖາມທີິ່ພົບເຫັນ

                                                
 
77 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ No DM/086204.  
78 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA, s. 2 “ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”, 15(6), DR r. 7(2); ID DL ມາດຕາ 

13(b); LA IPL ມາດຕາ 32; MY DA, s. 3(1) “ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”, s. 3(2); PH IP Code, s. 115, DR 

r. 1515; SG DA s. 2(1) “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” (b), “ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”, DR r. 22(b); VN IPL ມາດຕາ 

101.3.a, IPR r. 33.2.b. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມືຂອງ EUIPO (ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ), ຂ ໍ້ 3.2.3.  
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ທົົ່ວໄປກູ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ, ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້ 10.1, ຢ ູ່ຂ້າງລຸູ່ມ.  

ຊ ິ່ງແຕກຕູ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ, ຊຸດຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ປະກອບກັນເປັນຊຸດ 
ບ ໍ່ໄດ້ມີຄວາມສ າຄັນກັນທາງກາຍະພາບ ຫ  ືບ ໍ່ໄດ້ຢ ູ່ຕິດກັນ ແລະ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງເອົາມາຕ ໍ່ກັນ ຫ  ືຕິດຕັື້ງ
ໃນລັກສະນະກົນຈັກເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານໄດ້.  

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ທີິ່ໝາຍເຖິງຊຸດຜະລິດຕະພັນ ຄວນຖືວູ່າເປັນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະ ບຽນການອອກແບບດຽວ ຖ້າຫາກວູ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າແຕູ່ລະຊິື້ນ ມີຄຸນ
ລັກສະນະຂອງຮ ບລັກສະນະຮູ່ວມກັນ ແລະ ໃນເວລາທີິ່ນ າມາໃຊ້ ກ ສົົ່ງເສີມກັນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້
ງານ. ໂດຍທົົ່ວໄປ ການອອກ ແບບເປັນຊຸດຕູ່າງໆ ພົບເຫັນໃນຜະລິດຕະພັນ ເຊັົ່ນ ເຄືິ່ອງໃຊ້ເທິງໂຕະ, 

ເຄືິ່ອງຈານບູ່ວງ, ເຄືິ່ອງຄົວກິນ, ເຄືິ່ອງຕ ໍ່າ, ເຟີນີເຈີ.  

ດັົ່ງນັື້ນ ການນ າສະເໜີທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບຊຸດຜະລິດຕະພັນ 
ຄວນມີການນ າສະເໜີແຍກກັນໄປສ າລັບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າແຕູ່ລະອັນ ແລະ ການນ າສະເໜີສິິ່ງຂອງ
ທີິ່ເປັນສິນຄ້າທັງໝົດເປັນຊຸດ ທີິ່ເບິິ່ງເຫັນທັງຊຸດ. ຕ້ອງສະເໜີມ ມມອງທັງຊຸດ ເພືິ່ອຈະໄດ້ຖືວູ່າ ຄ າ
ຮ້ອງດັົ່ງກູ່າວ ເປັນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະ ບຽນແບບອຸດສາຫະກ າແບບດຽວ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ເປັນຄ າຮ້ອງຂ ຮັບ
ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ. ຖ້າຫາກສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ
ສິນຄ້າແຕູ່ລະຢູ່າງທີິ່ປະກອບເປັນຊຸດ ບ ໍ່ຖືກນ າສະເໜີຢູ່າງຊັດ ເຈນໃນການນ າສະເໜີທີິ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນສິິ່ງທັງໝົດເປັນຊຸດ ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານ ແລະ ໃຫ້ຖືວູ່າ ຄ າຮ້ອງນີື້ ເປັນຄ າຮ້ອງຂ ຮັບ
ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄ າຮ້ອງສະລັບດຽວ.   

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບຊຸດຜະລິດຕະພັນ ບ ໍ່ຖືວູ່າເປັນຄ າ

ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າດຽວໃນຫວຽດນາມ, ຍ້ອນວູ່າ ການອອກແບບແຕູ່ລະແບບໃນ

ຊຸດ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແຍກອອກມາໂດຍມີຂອບເຂດການປົກປ້ອງຕູ່າງຫາກ.   

 

ຕ ໍ່ໄປນີື້ເປັນຕົວຢູ່າງການອອກແບບຊຸດຜະລິດຕະພັນ:  
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ຈານ79 

 

 

ດ້າມຈັບສ າລັບຊຸດເຄືິ່ອງໃຊ້ເທິງໂຕະ80  

 

8.5.3 ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງແບບອດຸສາຫະກ າ 

ແບບອຸດສາຫະກ າ ເປັນຮ ບລັກສະນະທີິ່ມີແຕກຕູ່າງກັນຊັດເຈນ ຊ ິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫ  ືສິິ່ງ
ຂອງ ທີິ່ເປັນສິນຄ້າ. ທຸກຮ ບລັກສະນະທີິ່ມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນຊັດເຈນຂອງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຖືເປັນ

ການອອກແບບອຸດສາຫະກ າຄົນລະອັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ໃນກ ລະນີນີື້ ໄດ້ພິຈາລະນາຂ ໍ້ຍົກເວັື້ນ

                                                
79 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ No DM/087020.  

 
80 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ No DM/087026. 
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ສອງປະການ. ໜ ິ່ງ, ເປັນກ ລະນີ ຂອງການອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນ  (ເບິິ່ງ

ເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້  8.5.1, ຂ້າງເທິງ) ແລະ ສອງ, ໝາຍເຖິງ ແບບຊຸດຜະລິດຕະພັນ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້  

8.5.2), ຊ ິ່ງອາດຖືວູ່າເປັນການອອກແບບດຽວ ເປັນສິນຄ້າ ທີິ່ອາໄສຮ ບປະກອບເພືິ່ອອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃຫ້ແກູ່ການຈົດທະບຽນຜະລິດຕະພັນປະເພດດັົ່ງກູ່າວ.  

ໃນກ ລະນີທີິ່ການອອກແບບຕູ່າງໆ ປະກອບດ້ວຍຂອງຮ ບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມີຫ າກຫ າຍ
ຮ ບແບບ ຈະບ ໍ່ຖືວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ  ຫ  ືຊຸດຜະລິດຕະພັນ. ການອອກ ແບບທີິ່ມີ
ຄວາມແຕກຕູ່າງກັນຊັດເຈນ ບ ໍ່ອາດຖືວູ່າເປັນສິນຄ້າການອອກແບບດຽວ ແຕູ່ສາມາດຍືິ່ນການອອກ
ແບບ ດັົ່ງກູ່າວຮູ່ວມກັນໄດ້ໃນຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄ າຮ້ອງ

ສະບັບດຽວ ຖ້າຫາກ ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ໝ

ວດ 10, ຂ້າງລຸູ່ມ).81 

ຕ ໍ່ໄປນີື້ ເປັນຕົວຢູ່າງຂອງຄ າຮ້ອງຂ ຮັບການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄ າຮ້ອງຂ  
ຈົດທະບຽນສະບັບດຽວ ຊ ິ່ງປະກອບດ້ວຍ ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຕູ່າງໆທີິ່ຢ ູ່ໃນໝວດດຽວກັນ
ຂອງການ ຈັດປະເພດສາກົນ (LCL Cl. 07-03, 04, 06) ແລະ ສາມາດຍືິ່ນພ້ອມກັນໄດ້ ຖ້າຫາກ

ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານ ຄວາມເປັນເອກກະພາບທີິ່ບັງຄັບໃຊ້ກັບການອອກແບບ82: 

 

 

                                                
81 ຢ ູ່ຫວຽດນາມ, ມາດຕະຖານດ້ານເອກະພາບໃນການອອກແບບ ບ ໍ່ໄດ້ອີງໃສູ່ສັນຍາວູ່າດ້ວຍການຈັດໝວດສາກົນ 

Locarno. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຄ າຮ້ອງຂ ຮັບການປົກປ້ອງ ແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບຜະລິດຕະພັນຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄ າຮ້ອງ
ສະບັບດຽວ ຈະເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານເອກະພາບຂອງການອອກແບບ ຖ້າຫາກການອອກແບບ ທັງໝົດໃນຄ າ
ຮ້ອງຫາກຖືກນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນຕົວດຽວກັນ ແລະ ພວກມັນບ ໍ່ໄດ້ແຕກຕູ່າງກັນຫ ວງຫ າຍ.    

 
82 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ  No DM/084120.  
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8.6 ການນ າສະເໜແີບບ ທີິ່ເປນັພາກສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງຜະລດິຕະພນັ 
 

8.6.1 ການນ າສະເໜີພາກສູ່ວນທີິ່ຖກືຮຽກຮອ້ງສິດ 

ໃນກ ລະນີທີິ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງສິດພຽງ
ແຕູ່ສູ່ວນ ດຽວ ຫ ື ຄຸນລັກສະນະໜ ິ່ງຢູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້ 

1.2.2.5 ຂ້າງເທິງ. 

ໃນກ ລະນີທີິ່ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຫາກໄດ້ຮຽກຮ້ອງສິດສະເພາະພາກສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ    
ຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ, ການນ າສະເໜີສູ່ວນທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ ຄວນລະບຸສູ່ວນນັື້ນຢູ່າງຊັດເຈນ ການ
ລະບຸສູ່ວນ ຫ  ືຄຸນລັກສະນະທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ ມີຄວາມສ າຄັນ ຍ້ອນວູ່າຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບ
ອຸດສາຫະກ າຂອງສູ່ວນ ຫ  ື ຄຸນລັກສະນະນັື້ນ ຈະກ ານົດຈາກການນ າສະເໜີແບບທີິ່ຢ ູ່ໃນການຈົດ
ທະບຽນ.  

ຫວຽດນາມ ກ ານົດໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສ າລັບອາໄຫ ູ່ທີິ່ແຍກອອກຈາກກັນໄດ້. 
ເຖິງວູ່າ ການນ າສະເໜີຕ້ອງສະແດງຮ ບອາໄຫ ູ່ເປັນຂອງທີິ່ຢ ູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ຊ ິ່ງຕັດອອກຈາກ
ຜະລິດຕະພັນຂະ ໜາດໃຫຍູ່ ແຕູ່ຫວຽດນາມບ ໍ່ຮັບຈົດທະບຽນການນ າສະເໜີ ທີິ່ສະແດງຜະລິດຕະພັນ
ທີິ່ໃຫຍູ່ ທີິ່ມີສູ່ວນທີີິ່ຖືກ ຮຽກຮ້ອງສິດວາງຢ ູ່ເທິງມັນ.    

 

8.6.2 ວທີິລະບຸສູ່ວນທີິ່ຖກືຮຽກຮອ້ງສິດ 

ເພືິ່ອນິຍາມສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີການຮຽກຮ້ອງສິດການອອກແບບຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຊັດແຈ້ງ 
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ແລະ ເພືິ່ອປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສູ່ວນທີິ່ເຫ ືອຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຂ ຈົດ
ທະບຽນ ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງສາມາດລະບຸສູ່ວນທີິ່ຄວາມກູ່ຽວຂ້ອງໂດຍໃຊ້ວິທີຕ ໍ່ໄປນີື້:   

• ເສັື້ນຈ ໍ້າຈຸດໆ ແລະ ເສັື້ນສີເຂັື້ມ 

• ຮ ບສະແດງຂອບເຂດ, ຂີດເສັື້ນອ້ອມຮ ບ 

• ຮ ບເປັນເງົາ ແລະ ຮ ບມົວ 

• ຮ ບຕັດ ແລະ ຮ ບທີິ່ແຍກອອກມາ 

 

8.6.2.1 ເສັື້ນຈ ໍ້າຈດຸໆ ແລະ ເສັື້ນສີເຂັື້ມ 

ໃນການນ າສະເໜີແບບ, ສາມາດໃຊ້ເສັື້ນເຂັື້ມອະທິບາຍສູ່ວນ ຫ  ື ຄຸນລັກສະນະຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ

ສິນຄ້າ ຂະໜາດໃຫຍູ່ທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດເປັນພິເສດ. ໃນຂະນະທີິ່ໃຊ້ເສັື້ນຈ ໍ້າຈຸດ ຫ  ື ເສັື້ນທີິ່ບ ໍ່ຕ ໍ່ເນືິ່ອງ

ນ າສະເໜີສູ່ວນທີິ່ເຫ ືອຂອງ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍູ່.  

ການນ າສະເໜີສູ່ວນຕູ່າງໆ ຫ  ືຄຸນລັກສະນະກູ່ຽວກັບຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ 
ເຂົື້າໃຈວູ່າ ມີການຮຽກຮ້ອງສິດສະເພາະສູ່ວນທີິ່ຖືກສະເໜີດ້ວຍເສັື້ນເຂັື້ມ ໃນຂະນະທີິ່ເສັື້ນຈ ໍ້າຈຸດ ຫ ື 
ເສັື້ນທີິ່ບ ໍ່ຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ນ າສະເໜີ ສູ່ວນຂອງແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ທີິ່ບ ໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ.  

ການນ າສະເໜີການອອກແບບອຸດສາຫະກ າຕ ໍ່ໄປນີື້ ສະແດງພາບຂອງເສັື້ນທັງສອງແບບ83: 

 

 

8.6.2.2 ຮ ບສະແດງຂອບເຂດທີິ່ຂີດເສັື້ນອ້ອມຮ ບ 

                                                
83 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ  No DM/084120. 
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ຮ ບສະແດງຂອບເຂດທີິ່ຂີດເສັື້ນອ້ອມຮ ບ ເປັນເສັື້ນເຂັື້ມທີິ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ທີິ່ແຕ້ມໂດຍໃຊ້ສີຕັດກັນ 
ທີິ່ອ້ອມຮອບ ແລະ ລະບຸສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ເປັນຂອງການ ອອກແບບທາງແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ຮ ບສະແດງຂອບເຂດທີິ່ຂີດເສັື້ນອ້ອມຮ ບ ຄວນແຍກໃຫ້ຊັດເຈນ ລະຫວູ່າງ ສູ່ວນທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ 
ແລະ ສູ່ວນທີິ່ບ ໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມີການຍືິ່ນການນ າສະເໜີ. ຕ້ອງຖືວູ່າ ສູ່ວນ
ຕູ່າງໆຂອງການນ າສະເໜີ ທີິ່ຢ ູ່ນອກຂອບເຂດທີິ່ຂີດເສັື້ນອ້ອມ ແມູ່ນ ມີຈຸດປະສົງພຽງເພືິ່ອອະທິບາຍບ 
ລິບົດທີິ່ມີການນ າສະເໜີສູ່ວນທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ ແລະ ນັກກວດສອບ ບ ໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສ າຄັນມັນ 
ເມືິ່ອປະເມີນການອອກແບບ. ຕົວຢູ່າງ84: 

 

8.6.2.3 ຮ ບເປັນເງົາ ແລະ ຮ ບມົວ 

ໃນກ ລະນີທີິ່ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຫາກອ້າງເຖິງສະເພາະສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ, 
ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນອາດຈະເລືອກ ລະບຸແບບອຸດສາຫະກ າຂອງສູ່ວນນັື້ນ ໂດຍການເຮັດເປັນ
ເງົາ ຫ  ື ການເຮັດ ໃຫ້ມົວສູ່ວນທີິ່ບ ໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ. ການນ າສະເໜີຈະສະເໜີພາບທີິ່ຊັດເຈນຂອງ
ສູ່ວນທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ ແລະ  ໃຫ້ສູ່ວນ ທີິ່ບ ໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນ ເປັນຮ ບເປັນ
ເງົາ ຫ  ືຮ ບມົວ ເພືິ່ອຈະຂ້າມມັນໄປ.   

ຕົວຢູ່າງ85:  

                                                
84 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າຂອງປະຊາຄົມເອີລົບ (RCD) No 164611-0004.  
85 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າສາກົນ DM/072764 ແລະ DM/083403 
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8.6.2.4 ຮ ບຕັດ ແລະ ຮ ບທີິ່ແຍກອອກມາ 

ແບບອຸດສາຫະກ າ ອາດຈະກູ່ຽວຂ້ອງກັບສູ່ວນຕູ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ຢ ູ່ດ້ານໃດດ້ານໜ ິ່ງ ຫ  ື ປາຍ
ດ້ານໜ ິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ ຍັງອາດຈະນ າໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຍາວທີິ່

ກ ານົດ ບ ໍ່ໄດ້ແນູ່ນອນ. ດັົ່ງນັື້ນ ການອອກແບບສ າພັນກັບຄຸນລັກສະນະໜ ິ່ງດ້ານ ຫ  ື ຫ າຍກວູ່ານັື້ນທີິ່

ເກີດຂ ື້ນໃນຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ.    

ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ການນ າສະເໜີນີື້ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດຊ ໍ້າພາບຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ທັງໝົດ 
ແຕູ່ສາມາດແຕ້ມຮ ບແຍກ ຫ ື ຕັດຕອນໃນການນ າສະເໜີເພືິ່ອຊີື້ໃຫ້ເຫັນວູ່າ ມີການສະຫ ະສູ່ວນໃດ
ສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງ ພາບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ. ຄວນເຂົື້າໃຈວູ່າ ໝາຍຄວາມວູ່າ ສູ່ວນທີິ່ປະໄວ້ບ ໍ່ໄດ້ເພີິ່ມ 

ຫ  ືຫ ຸດການອອກແບບ ທີິ່ສະແດງໃນສູ່ວນທີິ່ເບິິ່ງເຫັນໄດ້.  

ນັກກວດສອບຄວນຖືວູ່າ ສູ່ວນຄວາມຍາວທີິ່ຫາຍໄປໃນການນ າສະເໜີເປັນສູ່ວນທີິ່ຕ ໍ່ເນືິ່ອງກັບ ສູ່ວນ
ທີິ່ ເບິິ່ງເຫັນໄດ້ ທີິ່ມີການຮຽກຮ້ອງສິດການອອກແບບຕາມທີິ່ສະແດງໃນການນ າສະເໜີ ຫ  ືສູ່ວນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ບ ໍ່ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບສູ່ວນນັື້ນ ທີິ່ນ າສະເໜີການອອກແບບທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ.   

ຕົວຢູ່າງ86: 

 

                                                
86 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 30 
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8.7 ຄ າບນັຍາຍກູ່ຽວກບັຮ ບພາບ ແລະ ຂ ໍ້ຄວາມອະທບິາຍ    

ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນອາດຈະຍືິ່ນ ຄ າບັນຍາຍກູ່ຽວກັບຮ ບພາບ ຫ  ື ຂ ໍ້ຄວາມອະທິບາຍໃນສູ່ວນ
ຂອງມ ມ ບ ໍ່ວູ່າຈະມ ມດຽວ ບາງມ ມ ຫ  ືທຸກມ ມ ຂອງການນ າສະເໜີແບບ ໄປພ້ອມໆກັບການນ າສະເ
ໜີແບບ ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ. ຄ າບັນຍາຍລະອຽດ ຫ  ືໝາຍເຫດ ສາມາດໃຊ້ເພືິ່ອສ້າງຄວາມຊັດ
ເຈນໃນສູ່ວນ ຂອງຈຸດປະສົງ ຫ  ື ລັກສະນະຂອງຄຸນລັກສະນະບາງຢູ່າງ ໃນຈຸດທີິ່ຊູ່ວຍອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການພິຈາລະນາ ກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ແລະ ກ າຈັດຄວາມສົງໄສກູ່ຽວກັບການ
ນ າສະເໜີທີິ່ຜ ້ຍືິ່ນສົົ່ງໄປ.   

ການນ າສະເໜີຂອງການອອກແບບແຕູ່ລະແບບ ຄວນມີຄວາມສົມບ ນ ແລະ ພຽງພ ທີິ່ຈະນ າສະເໜີຮ ບ
ລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກ າທີິ່ຈະຈົດທະບຽນໄດ້ຢູ່າງຊືິ່ຕົງ. ນັກກວດສອບ ອາດຈະຂ ຄ າ
ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ຫ  ື ໝາຍເຫດອະທິບາຍກູ່ຽວກັບການນ າສະເໜີເພືິ່ອການຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກ າ87. 

ຄ າບັນຍາຍລະອຽດ ຕ້ອງອ້າງເຖິງ ຄຸນລັກສະນະຂອງຮ ບລັກສະນະທີິ່ສາມາດເບິິ່ງເຫັນໄດ້ໃນການນ າ
ສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ. ບ ໍ່ອ້າງເຖິງຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ຫ ື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປັນທາງເລືອກອືິ່ນ

ທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຖືກ ນ າສະເໜີ ຫ  ືເວົື້າເຖິງຄວາມໃໝູ່, ຄຸນຄູ່າດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫ ື ຄວາມສວຍງາມຂອງ

ແບບອຸດສາຫະກ າ.  

ຄ າບັນຍາຍລະອຽດ ຫ  ືໝາຍເຫດ ບ ໍ່ສາມາດແທນທີິ່ການນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂຄວາມບົກຜູ່ອງ ຫ  ືຄວາມຊັດເຈນ ທີິ່ບ ໍ່ພຽງພ ໃນການນ າສະເໜີແບບ
ອຸດສາຫະກ າ.  

 

8.8 ການນ າສະເໜແີບບທີິ່ມພີືື້ນແບບ ແລະ ລວດລາຍ ທີິ່ຊ ໍ້າກນັ 

ໃນກ ລະນີທີິ່ແບບອຸດສາຫະກ າຫາກເປັນແບບທີິ່ມີພືື້ນແບບ ແລະ ລວດລາຍ ທີິ່ຊ ໍ້າກັນ, ການນ າສະເໜີ
ຄວນສະ ແດງອົງປະກອບທີິ່ເກີດຂ ື້ນຊ ໍ້າໆຂອງລວດລາຍດັົ່ງກູ່າວຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດ
ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະ ນະທຸກດ້ານທີິ່ມີການເຮັດຊ ໍ້າ. ຕົວຢູ່າງ88: 

                                                
87 ເປັນຕົື້ນ ຢ ູ່ຫວຽດນາມ 
88 ຕົວຢູ່າງ taken ຈາກInternational ແບບ ການຈົດທະບຽນNo DM/086803.  
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ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ຈະຄວບຄຸມເອົາສະເພາະແຕູ່ອົງປະກອບທີິ່ເບິິ່ງເຫັນໄດ້ ທີິ່
ສ າພັນກັບການອອກແບບທີິ່ນ າສະເໜີໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນເທົົ່ານັື້ນ.  

ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ສາມາດສົົ່ງຮ ບເພີິ່ມເຕີມກູ່ຽວກັບລວດລາຍທີິ່ນ າໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນ
ສະເພາະ ເພືິ່ອຈຸດປະສົງໃນການອະທິບາຍ. ຖ້າຫາກບ ໍ່ໄດ້ມີເຈຕະນາທີິ່ຈະຮຽກຮ້ອງສິດໃນຮ ບຊົງຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມີລວດລາຍ ກ ຄວນເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນໂດຍລະບຸສູ່ວນທີິ່ບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງສິດຢ ູ່ໃນການນ າ
ສະເໜີແບບ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກູ່າວໄວ້ໃນ ຂ ໍ້ 8.6.2 ຂ້າງເທິງ.  

 

8.9 ການນ າສະເໜແີບບທີິ່ມສີສີນັປະກອບ 

ໃນກ ລະນີທີິ່ສີສັນ  ເປັນຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສ າຄັນຂອງແບບອຸດສາຫະກ າ, ການອອກແບບການນ າ 

ສະເໜີ ຄວນເປັນສີສັນ89. 

ການນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ມ ມມອງຕູ່າງໆຈະຕ້ອງເປັນສີດ າ ແລະ ສີຂາວ ຫ  ືສີອືິ່ນໆ. ຄ າ
ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນບ ໍ່ສາມາດສະແດງພາບມ ມມອງຕູ່າງໆລວມກັນ ໂດຍທີິ່ບາງສູ່ວນເປັນສີດ າ ແລະ 
ສີຂາວ ແລະ ບາງສູ່ວນເປັນສີອືິ່ນ. ຖ້າຫາກທັງໝົດນີື້ຖືກສົົ່ງລວມກັນ ການນ າສະເໜີດັົ່ງກູ່າວ ຈະມີ

ຄວາມປົນເປ ແລະ ບ ໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນ.    

ໃນກ ລະນີທີິ່ແບບອຸດສາຫະກ າ ຕ້ອງຈົດທະບຽນພ້ອມກັບສີ ຫ ື ກຸູ່ມສ,ີ ພາບທັງໝົດໃນແບບ

                                                
89 ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເເທດສະມາຊິກອາຊຽນບາງປະເທດ (ເຊັົ່ນ ມາເລເຊຍ) ບ ໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດ

ຕ ໍ່ສີເປັນຄຸນລັກສະນະຂອງການອອກແບບອຸດສາ ຫະກ າ, ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້ 1.2.1.2 ຂ້າງເທິງ 



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

108 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ອຸດສາຫະກ າຄວນມີສີດຽວກັນ ຫ  ື ສີຕູ່າງໆໃນລັກສະນະທີິ່ສອດຄູ່ອງກັນ. ຖ້າສີປູ່ຽນໄປ ເມືິ່ອເບິິ່ງ

ໃນມ ມຕູ່າງໆຂອງການ ອອກແບບ, ນັກກວດສອບຄັດຄ້ານການນ າສະເໜີນັື້ນ ເພາະຂາດຄວາມ

ສອດຄູ່ອງ. ໃນກ ລະນີດັົ່ງກູ່າວ ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນອາດຈະຖືວູ່າມີການອອກແບບຫ າຍກວູ່າໜ ິ່ງ 

ແລະ ຖືເປັນຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບ ໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ.   
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109 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

 

 

9. ການບົົ່ງບອກຜະລດິຕະພນັ 
 

9.1 ບນັຫາທົົ່ວໄປ 

ການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ຈະຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ເປັນຕົື້ນ ຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະ 
ເໜີແບບ ເປັນອົງປະກອບພືື້ນຖານສ າຄັນຂອງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ90.  

ການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຈັດໝວດ ບ ໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາ 
ຫະກ າທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ເວັື້ນເສຍແຕູ່ກົດໝາຍກ ານົດເປັນຢູ່າງອືິ່ນ91. ການຈັດໝວດແບບ

ອຸດສາຫະກ າດັົ່ງກູ່າວ ໃຊ້ເພືິ່ອການບ ລິຫານ, ຕົື້ນຕ ແລ້ວກ ເພີືິ່ອວາງໂຄງສ້າງຄູ່າທ ານຽມທີິ່ຕ້ອງຈູ່າຍ
ເປັນຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເພືິ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົື້ນຫາ ແລະ ຄົື້ນຫາ
ການອອກແບບທີິ່ຈົດທະບຽນໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ.   

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຕ້ອງລະບຸ ຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາ ຫະ
ກ າ. ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ສາມາດລະບຸຜະລິດຕະພັນໜ ິ່ງຢູ່າງ ຫ ື ຫ າຍກວູ່ານັື້ນ ໃນການນ າສະເໜີໃນ

ແບບໃນ ຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງແບບຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບ ໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ ແຕູ່ຕ້ອງປະຕິບັດ

ຕາມຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງໝວດສິນຄ້າ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້ 10 ຂ້າງລຸູ່ມ).  

 

9.2 ການຈດັໝວດຜະລດິຕະພນັ ທີິ່ລວບລວມແບບອດຸສາຫະກ າຕູ່າງໆ 

 

                                                
90 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດໃນ BN DR r. 6(3)(a); KH DL ມາດຕາ 95; ID DL ມາດຕາ 11(4)(a), DR r. 1; 

LA IPL ມາດຕາ 32.4; MY ID Form 1 item 4 ແລະ 5; PH IP Code, s. 114.1(c), DR r. 1510(a); SG 

Form D3 part 4; TH DA s. 59(2), DR r. 18(2); VN IPR r. 33.5.a. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມືຂອງ EUIPO (ຄ າ

ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ), ຂ ໍ້ 6.1.4.  

 
91 ຕົວຢູ່າງ, ຢ ູ່ຫວຽດນາມ ຂອບເຂດການປົກປ້ອງອາດຈະຄຸ້ມຄອງການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ.  



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

110 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

9.2.1 ການນ າໃຊກ້ານຈັດໝວດຂອງສາກນົ 

ການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນພຽງພ ທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ 
ສາມາດ ຈັດປະເພດຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າແຕູ່ລະແບບ ຫ ື ເພືິ່ອກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງ ການຈັດໝວດທີິ່ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງສະເໜີມາ.   

ຄວນດ າເນີນການຈັດໝວດຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນ າສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ າ ໂດຍໃຊ້ການຈັດໝວດຂອງ
ສາກົນ ຂອງສັນຍາໂລຄາໂນ (Locarno Agreement) ທີິ່ກ ານົດການຈັດໝວດສາກົນສ າລັບແບບ

ອຸດສາຫະກ າ (LCL)92.  

ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ ຄວບລະບຸຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີການອອກແບບແຕູ່ລະແບບທີິ່ກ າຈົດການອອກແບບ 
ໂດຍໃຊ້ຊືິ່ທ າມະດາ. ຫ້ອງການຈົດທະບຽນຄວນສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ສ້າງການບົົ່ງບອກໂດຍໃຊ້ຄ າໃນ

ລາຍຊືິ່ຜະລິດ ຕະພັນທີິ່ຮຽງຕາມອັກສອນທີິ່ນ າມາຈາກ  (LCL)93. 

ການໃຊ້ຊືິ່ຜະລິດຕະພັນໃນລາຍຊືິ່ຜະລິດຕະພັນທີິ່ຮຽງຕາມຕົວອັກສອນຂອງ LCL ຈະຊູ່ວຍອ ານວຍ 
ຄວາມສະດວກໃນການຈັດຈ າພວກຜະລິດຕະພັນທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນຄ າຮ້ອງ ແລະ ຊູ່ວຍອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດໝວດທີິ່ສະເໜີໂດຍຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງ. ບ ໍ່ຄວນ

ສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ໃຊ້ຄ າກວ້າງໆ ເຊັົ່ນ: ຄ າທີິ່ຢ ູ່ໃນຫົວຂ ໍ້ຂອງ LCL ເນືິ່ອງຈາກວູ່າ ມັນອາດຈະນ າໄປ

ສ ູ່ການຄັດຄ້ານໃນເລືິ່ອງທີິ່ວູ່າ ການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນບ ໍ່ພຽງພ  ຫ  ືມີຄວາມບົກຜູ່ອງ.    

ນັກກວດສອບຄວນກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫ  ືໃຫ້ມີການຈັດໝວດທີິ່ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົື້ນ ການຈັດ 
ປະເພດ ແລະ ປະເພດຍູ່ອຍຂອງ LCL ສ າລັບແຕູ່ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ບົົ່ງບອກໃນຄ າຮອງຂ ຈົດທະບຽນ. 
ຖ້າການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນທີິ່ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນໄດ້ສົົ່ງໃຫ້ນັື້ນບ ໍ່ພຽງພ ທີິ່ຈະຈັດປະເພດ
ແບບອຸດສາຫະກ າ, ນັກກວດສອບຄວນຈັດປະເພດແບບອຸດສາຫະກ າເອງ ໂດຍອ້າງອີງຈາກການນ າ

ສະເໜີແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ໃນຄ າຮອງຂ ຈົດທະບຽນ.  

 

9.2.2 ການແກໄ້ຂ ການລະບຸໝວດຜະລດິຕະພັນ 

ຖ້າຜະລິດຕະພັນທີິ່ສະແດງຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຫາກລະບຸຊືິ່ທີິ່ບ ໍ່ລວມຢ ູ່ໃນລາຍຊືິ່ຜະລິດຕະພັນ 
                                                
92 ລາຍການຈັດໝວດ ແລະ ປະເພດຍູ່ອຍພາຍໃຕ້ການຈັດໝວດສາກົນໂລຄາໂນ  ພ້ອມດ້ວຍໝາຍເຫດອະທິບາຍ  ສາມາດ

ເບິິ່ງຢ  http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf  

 
93 ລາຍຊືິ່ຜະລິດຕະພັນທີິ່ຮຽງຕາມຕົວອັກສອນພາຍໃຕ້ Locarno International Classification ສາມາດເບິິ່ງຢ ູ່ 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf  
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ທີິ່ລຽງຕາມຕົວອັກສອນຂອງ LCL, ນັກກວດສອບອາດຈະສະເໜີໂດຍໜ້າທີິ່ໃຫ້ປູ່ຽນ ຫ  ືແກ້ໄຂການ
ລະບຸ ເຫ ົົ່ານັື້ນ ແລະ ຊອກຫາຄ າອືິ່ນມາແທນຄ າທີິ່ເອົາມາຈາກລາຍຊືິ່ຜະລິດຕະພັນທີິ່ຮຽງຕາມຕົວ
ອັກສອນ ຫ  ືຈາກຫົວຂ ໍ້ ຂອງການຈັດໝວດ ຫ  ືການຈັດໝວດຍູ່ອຍທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງທີິ່ມີຂອບເຂດທຽບ
ເທົົ່າກັນ ຫ  ື ມີຂອບເຂດທີິ່ກວ້າງຂ ື້ນ. ນັກກວດສອບບ ໍ່ຄວນສະເໜີການບົົ່ງບອກທີິ່ປະກົດວູ່າມີຂອບ

ເຂດແຄບກວູ່າຄ າທີິ່ໃຊ້ໃນຄ າຮ້ອງ.   

ການລະບຸຜະລິດຕະພັນ ຈະປະກົດຢ ູ່ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການໃຊ້ງານຈະເຮັດໃຫ້ 
ການອອກແບບອຸດສາຫະກ າ ສາມາດຈົດທະບຽນພ້ອມມີຂ ໍ້ມ ນການລະບຸຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່
ສອດຄູ່ອງກັນ. ນີື້ໃນຈະຊູ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົື້ນຫາ ແລະ ດ ງຂ ໍ້ມ ນການອອກແບບທີິ່

ຈົດທະບຽນໄວ້ມາໃຊ້ໃນ ອະນາຄົດ.    

ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ າ ຫາກອ້າງອີງໃສູ່ສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການລະບຸຜະລິດຕະພັນຄວນ

ສະແດງຂ ໍ້ເທັດຈິງນັື້ນ ໂດຍໃຊ້ຄ າເວົື້າ “(ສູ່ວນຂອງ –)” ຫ ັງຈາກການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່

ສູ່ວນນັື້ນເປັນ ສູ່ວນໜ ິ່ງຂອງມັນ. ຕົວຢູ່າງ, ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ າຫາກເປັນຂອງຂອບໂມງໃສູ່ແຂນ, 

ການລະບຸຄວນເປັນ “ໂມງໃສູ່ແຂນ (ສູ່ວນຂອງ – )” ທີິ່ໄດ້ຮັບການຈັດໝວດຢ ູ່ ໃນການຈັດໝວດ 

10-0294. 

ໃນລັກສະນະດຽວກັນນີື້ ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ າ ຫາກເປັນຂອງຊຸດຜະລິດຕະພັນ, ການລະບຸຜະລິດຕະ

ພັນ ຄວນມີຄ າວູ່າ “ຊຸດ”. ຕົວຢູ່າງ, ຄວນລະບຸແບບຊຸດຜ້າປ ໂຕະ ເປັນ “ຜ້າປ ໂຕະ (ຊຸດ –)”. ນັກກວດ

ສອບຄວນ ແກ້ໄຂ ຫ  ືຮຽກໃຫ້ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແກ້ໄຂການບົົ່ງບອກໃນສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວ, ຖ້າ

ຈ າເປັນ.  

ກົດດຽວກັນນີື້ຍັງໃຊ້ກັບແບບຜະລິດຕະພັນເພືິ່ອການຕົບແຕູ່ງທີິ່ນ າມາໃຊ້ກັບອີກຜະລິດຕະພັນໜ ິ່ງ. 

ຕົວຢູ່າງ, ຖ້າແບບອຸດສາຫະກ ານີື້ມີຈຸດປະສົງສ າລັບການຕົບແຕູ່ງ “ພົມປ ພືື້ນ” ການລະບຸຜະລິດຕະພັນ

ຄວນ ເປັນ “ພົມ (ການຕົບແຕູ່ງສ າລັບ–)”, ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈະຖືກຈັດຢ ູ່ໃນ LCL class 32-

00. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຖ້າຄ າຮ້ອງຫາກບັນຈຸເອົາການອອກແບບພົມ ເນືິ່ອງຈາກມັນປະກົດພ້ອມກັບ

ການນ າສະເໜີການຕົບແຕູ່ງ, ຄວນລະບຸ ຜະລິດຕະພັນທັງສອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນັກກວດສອບ

                                                
94 ຢ ູ່ຫວຽດນາມ, ການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ ຄວນເປັນຊືິ່ຂອງສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນຫ າຍກວູ່າຊືິ່ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ໂດຍ

ມີການໃຊ້ຄ າວູ່າ “(ສູ່ວນ ຂອງ –)”. ຊືິ່ຂອງສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມເຈາະຈົງລົງຫ າຍກວູ່າ ເຖິງວູ່າອາດຈະບ ໍ່ຢ ູ່ໃນ

ລາຍການສິນຄ້າ LCL. ຕົວຢູ່າງ, ການບົົ່ງບອກຜະລິດ ຕະພັນຝາຂວດ ຄວນເປັນ “ຝາຂວດ” ຫ າຍກວູ່າຈະເປັນ “ຂວດ (ສູ່ວນ

ຂອງ - )” 
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ຄວນຈັດໃຫ ້“ພົມ” (LCL class 06-11) ແລະ ການຕົບ ແຕູ່ງ (LCL class 32-00)95. 

 

9.2.3 ການຄດັຄາ້ນການລະບຸໝວດຜະລດິຕະພັນ 

ຖ້ານັກກວດສອບຫາກພົບວູ່າ ການລະບຸຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມາຈາກຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ຫ  ືການ
ນ າສະເໜີແບບ ຫາກບ ໍ່ພຽງພ ທີິ່ຈະລະບຸການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຈັດໝວດແບບ
ອຸດສາຫະກ າໃນ ປະເພດດຽວຢູ່າງເໝາະສົມ (ຍົກເວັື້ນ ກ ລະນີທີິ່ຍົກເວັື້ນທີິ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໃຊ້ທັງ

ສອງແບບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພືິ່ອການຕົບແຕູ່ງ), ກ ຕ້ອງປະຕິເສດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ 

ຈົດທະບຽນສົົ່ງຂ ໍ້ມ ນກູ່ຽວກັບ ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແບບທີິ່ກ ານົດໄວ້.  

ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານໃນກ ລະນີທີິ່ການລະບຸຜະລິດຕະພັນຫາກມີຄວາມຄຸມເຄືອ, ບ ໍ່ຊັດເຈນ ຫ  ື

ສັບສົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນບ ໍ່ສາມາດຖືກຈັດປະເພດເປັນປະເພດຍູ່ອຍດຽວ ພາຍໃນ LCL.  

ຖ້າຫາກບ ໍ່ໃຫ້ການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບ ໍ່ພົບຂ ໍ້ມ ນດັົ່ງກູ່າວໃນຄ າອະທິບາຍລະອຽດ ຫ ື  
ໝາຍເຫດກູ່ຽວກັບການນ າສະເໜີ ຫ ື ມ ມມອງມອບແບບອຸດສາຫະກ າ ຫ ື ໃນເອກະສານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ
ກູ່ຽວກັບສິິ່ງທີິ່ ມີມາກູ່ອນ, ຖ້າມີ, ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົົ່ງການບົົ່ງບອກທີິ່

ຫາຍໄປ. 

ຄວນຖືວູ່າ ການປູ່ຽນແປງ ຫ  ືການບ ໍ່ກົງກັນທີິ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ລະຫວູ່າງ ການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ ກັບ ການນ າສະເໜີການອອກແບບໃນຄ າຮ້ອງ ເປັນຂ ໍ້ຜີດພາດຂອງການລະບຸຜະລິດຕະພັນ. 

                                                
95 ຢ ູ່ຫວຽດນາມ, ການຕົບແຕູ່ງ ບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ. ດັົ່ງນັື້ນ, ໃນນີື້ຕົວຢູ່າງ, ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ

ຕ້ອງມີພຽງແຕູ່ການອອກແບບພົມ ແຕູ່ບ ໍ່ແມູ່ນສິິ່ງ ປະດັບຕົບແຕູ່ງພົມ.  
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10. ຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງຫ າຍແບບອຸດສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ອງ
ສະບັບດຽວ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ 

 

10.1 ທດັສະນະທົົ່ວໄປ 

ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍແບບຫ າຍກວູ່າໜ ິ່ງແບບ ແລະ ອາດຈະ 
ໝາຍເຖິງ ‘ຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງຫ າຍແບບອຸດສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ອງດຽວກັນ’96. ເວັື້ນເສຍແຕູ່ກົດ 

ໝາຍກ ານົດເປັນຢູ່າງອືິ່ນ, ຈະບ ໍ່ຈ າກັດຈ ານວນແບບອຸດສາຫະກ າຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຫ າຍ

ແບບອຸດສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຈ ານວນແບບຈະມີຜົນໂດຍກົງກັບ

ຈ ານວນຄູ່າທ ານຽມທີິ່ຈະຕ້ອງຈູ່າຍ ໃນການຂ ຈົດທະບຽນ.  

ນອກຈາກນັື້ນ ຄ າຮ້ອງອາດຈະອ້າງເຖິງ ‘ຊຸດ’ຜະລິດຕະພັນ97. ຊຸດໝາຍເຖິງ ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ
ແຕູ່ລະອັນ ທີິ່ມີຈຸດປະສົງນ າມາໃຊ້ຮູ່ວມກັນ ແລະ ມີຄຸນລັກສະນະຮູ່ວມກັນທີິ່ໃຫ້ຮ ບລັກສະນະ
ໂດຍລວມຄືກັນ. ສ າລັບການນ າສະເໜີຊຸດຜະລິດຕະພັນ ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຂ ໍ້  8.5.2 ຂ້າງເທິງ.  

ໃນຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງຫ າຍແບບອຸດສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ ຄວນກວດສອບແບບແຕູ່ລະ
ແບບແຍກກັນ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມສາເຫດຂອງການປະຕິເສດ. ຖ້າໜ ິ່ງ ຫ  ື ຫ າຍແບບຫາກບ ໍ່

ສອດຄອູ່ງ ຕາມເງືິ່ອນໄຂການຈົດທະບຽນ, ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານໃນສູ່ວນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ

ແບບນັື້ນເທົົ່ານັື້ນ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂ ໃຫ້ມີການຖອນ, ການຍົກເລີກ ຫ  ືການລົບ

                                                
96 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດໃນ BN DA, s. 15(6)(a), DR r. 16; KH DL ມາດຕາ 97; ID DL ມາດຕາ 13(b); 

LA IPL ມາດຕາ 32; MY DA, s. 15, DR r. 5(4); PH IP Code, s. 115, IP Rules r. 1515; SG DA s. 

2(1) “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” (b), “ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”, DR r. 22; VN IPL ມາດຕາ 101.3, IPR r. 33.2. ເບິິ່ງ

ເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມື EUIPO (ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ), ໝວດທີ 7.  

 
97 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA, s. 2(1) “ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”, 15(6)(a), DR r. 7(2), 16; KH DL 

ມາດຕາ 97; LA IPL ມາດຕາ 32; MY DA, s. 3(1) “ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”, 3(2)(a), 15; PH IP Code, s. 

115, IP Rules r. 1515; SG DA s. 2(1) “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” (b) “ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” (c) ຜະລິດຕະພັນ

ທີິ່ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ (d) ຊຸດຜະລິດຕະພັນທີິ່ບ ໍ່ມີຕົວຕົນ, DR r. 22; VN IPL ມາດຕາ 101.3.a, IPR r. 33.2.b ແລະ 

33.5.e(v). ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ ຄ ູ່ມື EUIPO (ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ), items 5.2.3 ແລະ 6.1.4.4. 
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ລ້າງ ສ າລັບໜ ິ່ງ ຫ ື ຫ າຍແບບໃນການຈົດທະບຽນ, ແບບທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄ າຮ້ອງ ຈະຍັງຄົງ

ມີຜົນນ າໃຊ້ໄດ້.   

ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ ຄວນຕັດສິນຄ າຮ້ອງ ທັງຄ າຮ້ອງທີິ່ຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າທັງໝົດ ທີິ່
ມີການຕັດສິນໃຈໃນຄັື້ງດຽວ ຊ ິ່ງຈະກ ານົດວູ່າ ແບບໃດຮັບການຈົດທະບຽນໄດ້ ແລະ ແບບໃດຈົດ
ທະບຽນບ ໍ່ໄດ້.   

 

10.2 ມາດຕະຖານຂອງຄວາມເປນັເອກະພາບຂອງແບບອດຸສາຫະກ າ   

ຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງຫ າຍແບບອຸດສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ ຈ າເປັນຕ້ອງສອດຄູ່ອງ ຕາມ
ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການອອກແບບ ເພືິ່ອບ ໍ່ໃຫ້ເກີດສະຖານະການທີິ່ການອອກ
ແບບຕູ່າງໆທີິ່ຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງບ ໍ່ມີຄວາມກູ່ຽວຂ້ອງກັນ. ຄວາມແຕກຕູ່າງນີື້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການກວດ

ສອບຄ າຮ້ອງ ຂ ຈົດທະບຽນມີຄວາມສະຫ ັບຊັບຊ້ອນເປັນພິເສດ.   

ຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມງູ່າຍດາຍດ້ານການບ ລິຫານ, ຈ າເປັນຕ້ອງຈ າກັດຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ

ແບບ ທີິ່ຢ ູ່ໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າດຽວ ພາຍໃຕ້ເກນທີິ່ລະບຸໄວ້. ນອກຈາກນັື້ນ, 
ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມ ເປັນເອກະພາບໃນການອອກແບບ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດວາງໂຄງສ້າງຄູ່າ
ທ ານຽມທີິ່ດີຂ ື້ນ ໂດຍໃຫ້ຈູ່າຍຄູ່າທ ານຽມ ຕາມໝວດທີິ່ການອອກແບບນັື້ນຢ ູ່. ການອອກແບບທີິ່ບ ໍ່ຢ ູ່

ໃນໝວດນັື້ນ ບ ໍ່ສາມາດລວມຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງດຽວກັນ.   

ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນແບບອຸດສາຫະກ າ ແມູ່ນຂ ື້ນກັບປະເພດຂອງການຈັດ    
ໝວດຂອງສາກົນ ພາຍໃຕ້ສັນຍາໂລຄາໂນ ທີິ່ກ ານົດການຈັດໝວດສາກົນສ າລັບແບບ
ອຸດສາຫະກ າ98. ການຈັດໝວດສາກົນ ປະກອບດ້ວຍ 32 ໝວດຂອງທຸກຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ສາມາດນ າ

ສະເໜີໃນແບບອຸດສາຫະກ າ. ບັນດາ ໝວດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງການຈັດໝວດໂລຄາໂນ ຂ້ອນ
ຂ້າງກວ້າງ ແຕູ່ວູ່າ ແຕູ່ລະປະເພດຍັງຖືກແບູ່ງອອກເປັນ ໝວດຍູ່ອຍອອກໄປຕືິ່ມ ໂດຍມີຂ ໍ້ຍົກເວັື້ນຂອງ
ໝວດສຸດທ້າຍ31 ແລະ 3299.  

                                                
98 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA s. 15(6)(a), DR r. 6(3)(b) KH DL ມາດຕາ 97; ID DL ມາດຕາ 

13(b), DR ມາດຕາ 3(1)(b), 12(5); LA IPL ມາດຕາ 32; MY DA, s. 15, DR r. 7; PH IP Code, s. 115, 

IP Rules r. 1515; SG DR r. 22 ແລະ 26; TH DR r.18(2). ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢ ູ່ໃນ ຄ ູ່ມືຂອງ EUIPO (ຄ າຮ້ອງຂ 

ຈົດທະບຽນ), ວັກ 6.2.3 ແລະ 7.2.3.  
99 ຢ ູ່ຫວຽດນາມ, ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນແບບ ບ ໍ່ເປັນໄປຕາມປະເພດຂອງການຈັດໝວດສາກົນພາຍໃຕ້

ສັນຍາໂລຄາໂນ. ຄວາມຈິງແລວ້, ຄ າຮ້ອງຂ  ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກ າຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ ຈະບ ໍ່
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ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານດ້ານ ‘ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ’100, ຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນທີິ່
ປະກອບດ້ວຍຫ າຍແບບ ຈະເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ ຖ້າ
ຫາກວູ່າ ທຸກການອອກແບບ ຫາກຖືກນ າສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນ ຫ  ື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ທີິ່ຢ ູ່ໃນ
ປະເພດດຽວກັນຂອງ LCL.  

ໃນກ ລະນີທີິ່ກົດໝາຍກ ານົດໃຫ້ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງລະບຸການຈັດໝວດຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າສະເໜີໃນແບບ
ທີິ່ຢ ູ່ໃນຄ າຮອງ, ນັກກວດສອບຄວນກວດສອບວູ່າ ການຈັດໝວດທີິ່ສະເໜີມານັື້ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ

ຫ ືບ ໍ່. ຖ້າບ ໍ່ດັົ່ງນັື້ນ, ນັກກວດສອບເອງ ຄວນຈັດປະເພດແບບແຕູ່ລະແບບໃນຄ າຮ້ອງເອງ. ໃນກ ລະນີ

ທີິ່ຄວາມເຫັນ ລະຫວູ່າງ ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຫ້ອງການຈົດທະບຽນບ ໍ່ກົງກັນ, ຕ້ອງຖື

ເອົາຄ າເຫັນດ້ານມ ມມອງຂອງຫ້ອງການຈົດທະບຽນ.  

ການຈັດໝວດແບບຄົບຖ້ວນ ປະກອບດ້ວຍໜ ິ່ງປະເພດ ແລະ ໜ ິ່ງປະເພດຍູ່ອຍ ຕາມ LCL.  

ໃນກ ລະນີຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມີລັກສະນະ ຫ  ືການໃຊ້ແບບຄ ູ່, ແບບຜະລິດຕະພັນຄວນລະບຸປະເພດ 

ເພືິ່ອການໃຊ້ ທັງສອງແບບຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ.    

ຕົວຢູ່າງ, ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຕ ໍ່ໄປນີື້ ເປັນທັງທີິ່ແຂວນເສືື້ອ ແລະ ໂຄມໄຟຕັື້ງພືື້ນ:  

ໄມ້ແຂວນເສືື້ອ ແລະ ໂຄມໄຟ101 

                                                
ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການອອກແບບ ຖ້າການອອກແບບ ທັງໝົດຫາກຖືກນ າສະເໜີໃນ
ຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ແຕກຕູ່າງກັນຫ າຍ.  ການອອກແບບເຫ ົົ່ານີື້ເອີື້ນວູ່າ ການປູ່ຽນແປງ. 

 
100 ຫວຽດນາມ ບ ໍ່ຍອມຮັບມາດຕະຖານດ້ານ “ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ”.  
101 ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກ າຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ ,   

ໜ້າ 75  



ຄ ູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

116 ພາກທີິ່ 1.  ເຫດຜນົຂອງການປະຕເິສດ ຫ  ືການຍກົເລກີການຈດົທະບຽນ 

 

 

 

 

ການຈັດໝວດແບບແຕູ່ລະແບບ ຄວນດ າເນີນບົນພືື້ນຖານການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນ າ
ສະ ເໜີການອອກແບບນັື້ນ. ຖ້າຫາກມີຄວາມບ ໍ່ສອດຄູ່ອງ ລະຫວູ່າງ ການນ າສະເໜີແບບ ແລະ ການ

ບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ, ການຈັດໝວດຈະເປັນໄປບ ໍ່ໄດ້. ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຜ ້ຍືິ່ນຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊີື້ແຈງລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມກູ່ຽວກັບການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ ຫ ື 
ລ ບການນ າສະເໜີດັົ່ງກູ່າວພ້ອມກັນ.  

ອະນຸຍາດໃຫ້ມີກ ລະນີພິເສດທີິ່ເປັນການຈັດໝວດສອງປະເພດທີິ່ເປັນໄປໄດ້ກັບຜະລິດຕະພັນເພືິ່ອ 
‘ການຕົບແຕູ່ງ’, ສັນຍາລັກປະເພດຮ ບສະແດງ’, ເຄືິ່ອງໝາຍ’ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນ’ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຈັດ

ໝວດຢ ູ່ໃນ class 32 ຂອງ LCL. ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ ສາມາດຜະລິດ ແລະ ນ າໃຊ້ປະໂຫຍດໃນ

ທາງການຄ້າ ເປັນຜະລິດຕະພັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ‘ການຕົບແຕູ່ງ’, ສັນຍາລັກປະເພດຮ ບສະແດງ’, 

ເຄືິ່ອງໝາຍ’ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນ’ ອາດຈະ ນ າມາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນອືິ່ນ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ

ອືິ່ນ ເພືິ່ອໃຫ້ມີຮ ບລັກສະນະບາງຢູ່າງໂດຍການ ຕົບແຕູ່ງ ພືື້ນ, ຊ ິ່ງຈະກາຍເປັນແບບຂອງຜະລິດຕະພັນ

ດັົ່ງກູ່າວ. ໃນກ ລະນີນີື້, ສາມາດຮັບຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງຫ າຍແບບອຸດສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ອງສະບັບ

ດຽວໄດ້ສ າລັບ ຜະລິດຕະພັນທັງສອງ ດ້ວຍການຈັດໝວດສິນຄ້າອອກເປັນ ສອງປະເພດ: ໜ ິ່ງ ສ າລັບ

ການຕົບແຕູ່ງ ຫ  ືລວດລາຍພືື້ນ (LCL class 32) ແລະ ອີກໜ ິ່ງປະເພດ ສ າລັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ນ າ

ສະເໜີການຕົບແຕູ່ງ ຫ  ືລວດລາຍ. 

ຜະລິດຕະພັນເພືິ່ອ ‘ການຕົບແຕູ່ງ’, ສັນຍາລັກປະເພດຮ ບສະແດງ’, ເຄືິ່ອງໝາຍ’ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນ’ 

ສາມາດລວມຢ ູ່ໃນຄ າຮ້ອງຂ ປົກປ້ອງແບບຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ ຮູ່ວມກັບ

ຜະລິດຕະພັນອືິ່ນໄດ້. ນັກກວດສອບບ ໍ່ຄວນພິຈາລະນາການບົົ່ງບອກເພືິ່ອ ‘ການຕົບແຕູ່ງ’, ສັນຍາລັກ

ປະເພດຮ ບສະແດງ’, ເຄືິ່ອງໝາຍ’ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນ’ ໃນການພິຈາລະນາວູ່າ ການຈັດໝວດມີຄວາມ

ເປັນເອກະພາບຫ ືບ ໍ່. ຄວນຖືວູ່າ ຜະລິດຕະພັນ ໃນ LCL class 32 ຄວນເປັນກາງ. ການພິຈາລະນາ

ການກວດສອບ ຄວນກ ານົດວູ່າ ຜະລິດຕະພັນອືິ່ນໃນຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງແບບມີຫ າຍກວູ່າ 1 ແບບ

ໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານົດກູ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງການຈັດໝວດຫ ືບ ໍ່.  

ຕົວຢູ່າງ, ຄ າຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງຫ າຍແບບອຸດສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ອງສະບັບດຽວ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ 

ແບບອຸດສາຫະກ າ 10 ແບບ ທີິ່ນ າໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ຕ ໍ່ໄປນີື້:  
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ການບົົ່ງບອກຂອງຜະລດິຕະພນັ 

ປະເພດ (class) 
ແລະ ປະເພດຍູ່ອຍ 
(subclass) ຢ ູ່ໃນ

ລະບບົ LCL 

ເຈັື້ຍສ າລັບຂຽນບັດໄປສະນີ ແລະ ປະກາດ   19 - 01 

ປະຕິທິນ 19 - 03 

ປຶົ້ມ ແລະ ວັດຖຸອືິ່ນໆທີິ່ມີຮ ບລັກສະນະພາຍນອກຄ້າຍຄືກັນ   19 - 04 

ສືິ່ການຮຽນ 19 - 07 

ລວດລາຍພືື້ນ, ການຕົບແຕູ່ງ   32 - 00 

ສືິ່ການສອນ (ການຕົບແຕູ່ງສ າລັບ) 32 - 00 

ເຈັື້ຍສ າລັບຂຽນ (ລວດລາຍພືື້ນ) 32 - 00 

 

ສີິ່ຜະລິດຕະພັນທ າອິດ ທີິ່ລະບຸວູ່າ ເປັນຂອງປະເພດດຽວໃນ LCL, class 19, ດັົ່ງນັື້ນ ຈ ິ່ງເປັນໄປ

ຕາມ ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ. ອີກສາມຜະລິດຕະພັນ ຢ ູ່ໃນ 

LCL class 32 ແລະ ບ ໍ່ຖືກນ າມາພິຈາລະນາໃນການກ ານົດການປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ກ ານົດດ້ານຄວາມ

ເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດ ສິນຄ້າ. ໃນຕົວຢູ່າງນີື້, ຖືວູ່າເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນ

ເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ.   

ນອກຈາກນັື້ນ ຖ້າຄ າຮ້ອງໃນຕົວຢູ່າງຂ້າງເທິງ ຫາກມີຜະລິດຕະພັນເພີິ່ມເຕີມຕ ໍ່ໄປນີື້, ກ ຈະເສຍຄວາມ

ເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ຄວນມີການຄັດຄ້ານ:  
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ແຜູ່ນແພ – ປະເພດ 5 – 05 

ຜ້າກັື້ງ – ປະເພດ 6 – 10 

ແຜູ່ນແພ (ລວດລາຍພືື້ນສ າລັບ) – ປະເພດ 32  

ໃນກ ລະນີນີື້, ຜະລິດຕະພັນ ‘ແຜູ່ນແພ (ລວດລາຍພືື້ນສ າລັບ)’ ຊ ິ່ງຖືກຈັດຢ ູ່ໃນ LCL class 32 

ສາມາດລະບຸພ້ອມກັບຜະລິດຕະພັນ ‘ແຜູ່ນແພ’.  

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຜະລິດຕະພັນ ‘ແຜູ່ນແພ’ ແລະ ‘ຜ້າກັື້ງ’ ໄດ້ຮັບການຈັດຢ ູ່ໃນປະເພດທີິ່ແຕກຕູ່າງ 

ຈາກ ປະເພດ 19. ດັົ່ງນັື້ນ, ຄ າຮ້ອງຈະມີຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ຢ ູ່ໃນປະເພດຕູ່າງກັນສາມປະເພດ ແລະ ບ ໍ່

ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ກ ານົດ ປະເພດດຽວກັນ102.  

 

[ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I ມີຕ ໍ່]  

                                                
102 ການຈັດໝວດຫ າຍກວູ່າໜ ິ່ງປະເພດ ສ າລັບ ການຕົບແຕູ່ງ, ສັນຍາລັກປະເພດຮ ບສະແດງ, ເຄືິ່ອງໝາຍ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນ 

ບ ໍ່ມີຢ ູ່ຫວຽດນາມ ຍ້ອນວູ່າ ເນືື້ອຫາສາລະເຫ ົົ່ານີື້ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກ າ.  
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ການຄດັຈອ້ນເອົາບດົບນັຍດັກົດໝາຍ 

ຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ແລະ ການ
ຈດົທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I 

ການຄັດຈ້ອນເອົາບົດບັນຍັດກົດໝາຍຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ ທີິ່ກູ່ຽວຂອ້ງກັບການກວດສອບ ແລະ ການຈົດທະບຽນ

ແບບອຸດສາຫະກ າ 
 

ສາລະບານ 
 

ບຣ ໄນ ດາຣ ສາລາມ 

ຄ າສັົ່ງວູ່າດ້ວຍ [ແບບອຸດສາຫະກ າ] ແບບສຸກເສີນ, 1999  

ລະບຽບວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ, 2000  

ໝວດທີ 94: ສັນຍາລັກ ແລະ ຊືິ່ (ການປ້ອງກັນການນ າໃຊ້ທີິ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງ) 20 1967, 3 1974 - 

ປັບປຸງໂດຍ S 128/80 s 163/81 

ຄ າສັົ່ງວູ່າດ້ວຍ [ລິຂະສິດ] ແບບສຸກເສີນ, 1999 

 

ກ າປ ເຈຍ 

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດ, ໃບຢັົ້ງຢືນສິດທິບັດການປະດິດ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກ າ.       

22 ມັງກອນ 2003         

ປະກາດກູ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ, 

ບ ໍ່ແຮູ່ ແລະ ພະລັງງານ ເລກທີ 707 MIME.DIP.PRK     

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍ [ລິຂະສິດ] ແລະ ສິດກູ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ທີິ່ຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫູ່ງຊາດ, ລົງ

ວັນທ ີ21 ມັງກອນ 2003 ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໂດຍວຸທິສະພາ ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2003 
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ອນິໂດເນເຊຍ 

ກົດໝາຍ ເລກທີ 31 ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2000           

ລະບຽບການ ເລກທີ 1 2005 ວູ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ເລກທີ 1 2000  

ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ                 

ກົດໝາຍ ເລກທີ 19 2002 ວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ              

ຄ ູ່ມືວູ່າດ້ວຍ ການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກ າ 2015    

 

ສປປ ລາວ 

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017 

ຄ ູ່ມືວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ, ຕຸລາ 2003              

ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ ເລກທີ 
755/ກວຕ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2012 

 

ມາເລເຊຍ  

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ 1996, ກົດໝາຍ ເລກທີ 552 ທີິ່ບັນຈຸເອົາການປັບປຸງເພີິ່ມ

ເຕີມ, ວັນທີ 1 ກ ລະກົດ 2013        

ລະບຽບການວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກ າ, 1999, P.U.(A) 182, ທີິ່ບັນຈຸເອົາການປັບປຸງ, ວັນທ ີ1 

ກ ລະກົດ 2013  

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ 1987, ກົດໝາຍເລກທີ 332, A1420, ທີິ່ບັນຈຸເອົາການປູ່ຽນແປງ, ລົງ

ວັນທ ີ1 ມິນາ 2012 

 

ມຽນມາ  
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ຟລິບິປນິ 

ກົດໝາຍ ເລກທີ 8293 - ກົດໝາຍທີິ່ບັນຍັດກູ່ຽວກັບປະມວນຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ 

ການສ້າງຕັື້ງສ ານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີິ່ກ ານົດສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ແລະ ຈຸດປະສົງອືິ່ນໆ 

1997 ທີິ່ປັບປຸງໂດຍ ກົດໝາຍ ເລກທີ 9150, ກົດໝາຍທີິ່ຢັົ້ງຢືນການປົກປ້ອງແບບຜັງ 

(ແຜນຜັງ/ແຜນທີິ່) ຂອງວົງຈອນລວມ       

ລະບຽບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສະບັບປັບປຸງ ແລະ ລະບຽບການສ າລັບສິດທິບັດ, ສິດທິບັດການປະດິດ 

ແລະ ແບບອຸດສາຫະກ າ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2011   

ແຈ້ງການ ເລກທີ 14-004 ທີິ່ອອກໂດຍຫົວໜ້າສິດທິບັດ ກູ່ຽວກັບ “ການເລືິ່ອນການເຜີຍແຜູ່ຄ າ

ຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ”, ວັນທ ີ20 ພ ດສະພາ 2014 

 

ສງິກະໂປ 

ກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍ ແບບທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ (ໝວດທີ 266) (ກົດໝາຍສະບັບຕົື້ນ: 

ກົດໝາຍ ເລກທີ 25 2000, 13 ຕລຸາ 2000, ສະບັບປັບປຸງ 31 ກ ລະກົດ 2005)   

ລະບຽບກູ່ຽວກັບສິດທິບັດທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, R1 G.N. No. S 504/2000, 13 ຕຸລາ

2000, ສະບັບປັບປຸງ 2002, 31 ມັງກອນ 2002    

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ (ໝວດ 63), ກົດໝາຍ ເລກທີ 2 1987, ສະບັບປັບປຸງ 2006, 

ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2006      

ຄ າແນະນ າປະຕິບັດ ເລກທີ 4 2018 - ການຈົດທະບຽນສູ່ວນຕ ໍ່ປະສານຮ ບສະແດງກັບຜ ້ໃຊ້ 

(GUIs), ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018      

IP2SG ຄ າແນະນ າປະຕິບັດ ເລກທີ 1 2018 ວູ່າດ້ວຍ ລະບົບອອນລາຍທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 

(EOS), ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2018  
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ໄທ  

ກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດ B.E 2522 (1979), ປັບປຸງໂດຍກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດສ າລັບ

ແບບອຸດສາຫະກ າ (ເລກທີ 2) B.E 2535 (1992) ແລະ ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດ (No.3) 

B.E. 2542 (1999) 

ລະບຽບກູ່ຽວກັບສິດທິບັດ - ລະບຽບການຂອງກະຊວງ ເລກທີ 19, ເລກທີ 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 ລົງວັນທີ 24 ກັນຍາ 1999 ທີິ່ 

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ B.E. 2537 (1994), ລົງວັນທ ີ9 ທັນວາ B.E. 2537 (1994)    

ຄ ູ່ມືກູ່ຽວກັບການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນສິດທິບັດສ າລັບແບບອຸດສາຫະກ າ, 2011  

 

ຫວຽດນາມ  

ກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເລກທີ 50/2005/Qh11, 29 ພະຈິກ 2005   

ດ າລັດ ເລກທີ 103/2006/ND-CP, 22 ກັນຍາ 2006 ກູ່ຽວກັບ ການຜັນຂະຫຍາຍແລະ ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດບັນດາມາດຕາຂອງກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາກູ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກ າ 

ແຈ້ງການ ເລກທີ 01/2007/TT-BKHCH, ລົງວັນທີ 14 ກຸມພາ 2007 ກູ່ຽວກັບການແນະນ າ

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດດ າລັດຂອງລັດຖະບານ ເລກທີ 103/2006/ND-CP, ລົງວັນທີ 22 ກັນຍາ 

2006 ທີິ່ກ ານົດ ແລະ ແນະນ າ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕາຂອງກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ
ປັນຍາກູ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEAN: A Community of Opportunities for All 

 @ASEAN  ASEAN  @ASEAN www.asean.org 

http://www.asean.org/

