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ຄານາ
ຄວາມເປັນມາ
ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN (ຕໍ່ໄປນີື້ເອີື້ນ
ວູ່າ “ຄູ່ມ”ື ) ຊິ່ງກະກຽມຕາມບລິບົດຂອງໂຄງການ EU-ASEAN ວູ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດຕໍ່ຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ (ECAP III). ໂຄງການດັົ່ງກູ່າວຖືກຮັບຮອງໂດຍສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ASEAN ໃນ
ປີ 2009 ເພືິ່ອສະໜັບສະໜນຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ASEAN ແລະ ເປົົ້າ
ໝາຍດ້ານຍຸດທະສາດ ທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານ IPR ຂອງ ASEAN 2011-2015.
ຈຸດປະສົງລວມຂອງ ECAP III, ໄລຍະ II ແມູ່ນເພືິ່ອສືບຕໍ່ເຊືິ່ອມໂຍງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ASEAN ໃຫ້ເຂົື້າກັບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ລະບົບການຄ້າໂລກ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການເຕີບໂຕດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຫຸດຜູ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນພາກພືື້ນ.
ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງໂຄງການ ແມູ່ນເພືິ່ອສະໜັບສະໜນການເຊືິ່ອມໂຍງພາກພືື້ນ ASEAN ແລະ
ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບ ແລະ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃຫ້ແກູ່ລະບົບການສ້າງ, ການປົກປ້ອງ, ການບລິຫານ
ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາໃນພາກພືື້ນ ASEAN ໂດຍສອດຄູ່ອງຕາມມາດຕະຖານ
ແລະ ການປະຕິບັດ ທີິ່ດີເລີດກູ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສາກົນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສິດຕໍ່ຊັບ
ສິນທາງປັນຍາຂອງ ASEAN 2011-2015.
ສານັກງານປະສານຕະຫາດພາຍໃນ EU (OHIM) ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ECAP III ໄລຍະ II ໄລຍະປີ 2013-2015.
ໃນວັນທີ 12 ມິນາ 2015 ທີິ່ບັນດາເສຣີເບກາວັນ ປະເທດບຣໄນ ດາຣສາລາມ, ຄະນະຊີື້ນາໂຄງການ
ECAP (PSC) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນໂຄງການ (AWP) ປະຈາປີ 2015. PSC ໄດ້ຕົກລົງລວມ
ເອົາ ການຈັດຕັື້ງຂອງກິດຈະກາຕົື້ນຕເຂົື້າໃນແຜນວຽກດັົ່ງກູ່າວ “ແນໃສູ່ສະໜັບສະໜນ ຄຸນນະພາບ,
ຄວາມສອດຄູ່ອງ ແລະ ຄວາມໂປູ່ງໃສຂອງວຽກງານທີິ່ດາເນີນໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ
ASEAN ກູ່ຽວກັບ ການກວດສອບ ແລະ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ”. ແຜນວຽກ ລະບຸວູ່າ
ຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ອາດຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍຜູ່ານການຜັນຂະຫຍາຍ “ຄູ່ມ”ື ທີິ່ອາດຈະ
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ນາໄປປັບໃຊ້ ໂດຍສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ສົນໃຈ ຂອງ ASEAN.
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ທັງໝົດ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ແລະ ຢູ່ໃນຂັື້ນຕອນປັບປຸງນິຕິກາ ບໍ່ວູ່າ
ຈະຢູ່ ໃນຮບແບບສະເພາະເປັນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ ຫື ໝວດສະເພາະ ຫື ບົດບັນຍັດ
ຂອງກົດໝາຍ ທີິ່ມີບົດບັນຍັດເປີດ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດດາເນີນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ. ໃນ
ບາງປະເທດ ກົດໝາຍດັົ່ງກູ່າວ ກມີການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນນິຕິກາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ເປັນຕົື້ນ ລະບຽບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະເພາະຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ນອກຈາກນັື້ນ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ຕໍ່ໄປນີື້ ຍັງໄດ້ພິມເຜີຍແຜູ່ ຫື ນາໃຊ້ຄູ່ມື ຫື ຄາ
ແນະ ນາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຊິ່ງນັກກວດສອບຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງນາໃຊ້ໃນການກວດສອບ
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ:

ອິນໂດເນເຊຍ:

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ, 2015

ສປປ ລາວ:

ຄູ່ມືການກວດສອບແບບອຸດສາຫະກາ, ຕຸລາ 2003
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວູ່າດ້ວຍ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາກູ່ຽວກັບແບບ
ອຸດສາຫະກາ, ເລກທີ 755/ກວຕ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2012
ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ
2017

ມາເລເຊຍ:

ໂມດນ

(module)

ສາລັບພິຈາລະນາການກວດສອບແບບອຸດສາຫະກາ

(2014)
ຟິລິບປິນ:

ລະບຽບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສະບັບປັບປຸງ ທີິ່ຖືກຮັບຮອງແຕູ່ ວັນທີ 20 ເມສາ
2011 ກູ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງ IPOPHL ເລກທີ 17-013 "ການປັບປຸງ
ລະບຽບການຈັດຕັື້ງ ປະຕິບັດສະບັບປັບປຸງວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດ, ສິດທິບັດການ
ປະດິດ ແລະ ແບບອຸດສາຫະ ກາ”, 10 ກລະກົດ 2017
BOP ລະບຽບຂອງ BOP ເລກທີ 14-004 ຂອງຫົວໜ້າຝູ່າຍສິດທິບັດກູ່ຽວ
ກັບ "ການເຜີຍ ແຜູ່ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ເຍືື້ອນເວລາ", 20
ພດສະພາ 2014
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ຄາສັົ່ງຂອງ BOP ເລກທີ 16-005 ວູ່າດ້ວຍ "ການນາໃຊ້ລະຫັດປະເພດສິນຄ້າ
ໃນການເຜີຍແຜູ່ສິດທິບັດ, ສິດທິບັດການປະດິດ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກາ ຕາມ
ມາດຕະຖານ WIPO St. 16 ແລະ ການປັບປຸງມາດຕະຖານ WIPO St. 3,
21 ມິຖຸນາ 2016
ລະບຽບຂອງ BOP ເລກທີ 17-002 ວູ່າດ້ວຍ "ການນາໃຊ້ລະບົບການ
ພິຈາລະນາຄຸນນະ

ພາບສິດທິບັດສາລັບສິດທິບັດການປະດິດ

ແລະ

ແບບ

ອຸດສາຫະກາສະບັບປັບປຸງ”, 20 ຕຸລາ 20 2017
ສິງກະໂປ:

ຄາສັົ່ງແນະນາປະຕິບັດ ເລກທີ 4/2018 ວູ່າດ້ວຍ ການຈົດທະບຽນການໃຊ້ພາບ
ເປັນ ຕົວປະສານກັບຜ້ໃຊ້ (GUIs), 20 ມິຖຸນາ 2018
ຄາສັົ່ງແນະນາປະຕິບັດ IP2SG ເລກທີ 1/2018 ວູ່າດ້ວຍ ລະບົບເອເລັກ
ໂຕຣນິກອອນ ລາຍ (EOS), 30 ຕຸລາ 2018
ຄາສັົ່ງແນະນາປະຕິບັດ ເລກທີ 1/2017 ວູ່າດ້ວຍ ການຈັດປະເພດການຈັດ
ໝວດສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ຫື ກຸູ່ມຜະລິດຕະພັນບໍ່ມີຕົວຕົນ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ສາລັບ ຈຸດປະສົງການຈົດທະບຽນ [ແບບອຸດສາຫະ
ກາ], 30 ຕຸລາ 2017

ໄທ:

ຄູ່ມືການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກາຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ

ຫວຽດນາມ:

ລະບຽບການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ

ປະກາດໃຊ້

ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າ NOIP ເລກທີ 2381/QD-SHTT, ລົງວັນທີ 8
ທັນວາ 2009
ຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ຖືກຮູ່າງຂື້ນໂດຍມີການພິຈາລະນາບັນດາກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫັກນິຕິສາດທີິ່ມີຢູ່
ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ

ASEAN

ກູ່ຽວກັບການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບ

ອຸດສາຫະກາ. ບັນດາຄູ່ມື ແລະ ຂັື້ນຕອນການກວດສອບພາຍໃນທີິ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງເທິງ ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຈານວນ ໜິ່ງໄດ້ນາໃຊ້ເພືິ່ອພິຈາລະນາການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ.
ຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ ຍັງພິຈາລະນາມາດຕະຖານ ແລະ ການປະຕິບັດທີິ່ດີເລີດຂອງ EU, ໂດຍສະເພາະ ຄູ່ມືການ
5
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ກວດສອບແບບຂອງປະຊາຄົມທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ

ຢູ່ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ

ສະຫະພາບເອີລົບ (EUIPO) ກໍ່ຄື ການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບຂອງປະຊາຄົມ 2015
ແລະ ການກວດສອບຄາຮ້ອງຂ ລົບລ້າງແບບອຸດສາຫະກາ 2015 ຕໍ່ໄປນີື້ ເອີື້ນວູ່າ “ຄູ່ມື (ຄາຮ້ອງ)
ຂອງ EUIPO” ແລະ “ຄູ່ມື (ການລົບລ້າງ) ຂອງ EUIPO” ຕາມລາດັບ.
ຮູ່າງສະບັບທາອິດຂອງຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້
ປະເທດສະມາຊິກ

ASEAN

ຖືກນາສະເໜີຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບັນດາ
ຢູ່ໃນ

“ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກູ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກາຂອງ

ASEAN ແລະ ການຜັນຂະ ຫຍາຍຄູ່ມືການກວດສອບແບບອຸດສາຫະກາຂອງອາຊຽນ”, ຊິ່ງໄດ້ຈັດ
ຂື້ນທີິ່ເມືອງລັງກາວີ ປະເທດມາເລເຊຍ ລະຫວູ່າງ ວັນທີ 2-5 ມິຖຸນາ 2015.
ຮູ່າງຄູ່ມືສະບັບປັບປຸງນີື້ ໄດ້ພິຈາລະນາບັນດາຄາແນະນາຈາກກອງປະຊຸມທີິ່ເມືອງລັງກາວີ ແລະ ຄາ
ເຫັນ ແລະ ຄາແນະນາ ທີິ່ຖືກສົົ່ງພາຍຫັງກອງປະຊຸມ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ຈຸດປະສົງຂອງຄມ
ູ່ ື
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄູ່ມືການກວດສອບແບບອຸດສາຫະກາຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ໃນ
ປັດຈຸ ບັນຍັງພົບກັບຄວາມທ້າທາຍ ຍ້ອນວູ່າ ຍັງມີຄວາມແຕກຕູ່າງທີິ່ສາຄັນຈານວນໜິ່ງຢູ່ໃນລະບົບ
ການກວດສອບ ແລະ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາຢູ່ປະເທດສະມາຊິກ. ຄວາມແຕກຕູ່າງ
ດັົ່ງກູ່າວນີື້ ແມູ່ນມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ດາເນີນການແກ້
ໄຂ ໃນເວລາປັບປຸງກົດໝາຍເຫົົ່ານັື້ນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຖ້າຫາກມີການຮວບຮວມທີິ່ດີກວູ່າໃນ
ລະດັບມາດຕະຖານດ້ານບລິຫານ ແລະ ຄາສັົ່ງແນະນາພາຍໃນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄູ່ອງກັນໃນ
ພາກປະຕິບັດຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງ ກູ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ແລະ ການຮັກສາສິດຕໍ່ແບບ
ອຸດສາຫະກາ.
ສິິ່ງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ກໍ່ຄື

ແບບອຸດສາຫະກາ

ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢູ່ບັນດາປະເທດ

ສະມາຊິກ ASEAN ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ, ຊິ່ງແບບອຸດສາຫະກາຖືກຮັບຮ້ເປັນ “ຜົນງານ”
ຫື “ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້”. ອັນນີື້ແມູ່ນເກີດຈາກການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ພາຍໃຕ້
ສົນທິສັນຍາເບີນວູ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜົນງານດ້ານວັນນະກາ ແລະ ສິລະປະກາ 1886 ສະບັບປັບປຸງ
ປີ 1971 ແລະ ເກີດຈາກບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດຂອງປະເທດສະມາຊິກທີິ່ປົກ
ປ້ອງຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ ບໍ່ຄວບ ຄຸມເອົາ ການປົກປ້ອງແບບທີິ່ບໍ່
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຫື ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້ ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ຫື ຜົນສັກສິດຂອງ
ການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ.
ສິິ່ງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ກໍ່ຄື

ແບບອຸດສາຫະກາ

ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢູ່ບັນດາປະເທດ

ສະມາຊິກ ASEAN ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ, ຊິ່ງແບບອຸດສາຫະກາຖືກຮັບຮ້ເປັນ “ຜົນງານ”
ຫື “ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້”. ອັນນີື້ແມູ່ນເກີດຈາກການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ພາຍໃຕ້
ສົນທິສັນຍາເບີນວູ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜົນງານດ້ານວັນນະກາ ແລະ ສິລະປະກາ 1886 ສະບັບປັບປຸງ
ປີ 1971 ແລະ ເກີດຈາກບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດຂອງປະເທດສະມາຊິກທີິ່ປົກ
ປ້ອງຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ ບໍ່ຄວບ ຄຸມເອົາ ການປົກປ້ອງແບບທີິ່ບໍ່
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຫື ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້ ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ຫື ຜົນສັກສິດຂອງ
ການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ.
ຄມ
ູ່ ເື ຫມ
ັື້ ນີື້ ບຜ
ໍ່ ກມັດອົງການຄຸມ
້ ຄອງແບບອຸດສາຫະກາຂອງ ASEAN ແລະ ບມ
ໍ່ ຈ
ີ ດ
ຸ ປະສົງຈະສະທ້ອນ
ການປະຕິບດ
ັ ໃນປັດຈຸບນ
ັ ຢອ
ູ່ ງົ ການຄຸມ
້ ຄອງເຫາົົ່ ນັນ
ື້ . ເຖິງວູ່າເນືອ
ື້ ຈິດໃຈສູ່ວນໃຫຍູ່ທກ
ີິ່ ານົດໄວ້ໃນກົດ
ໝາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ມີຄວາມສອດຄູ່ອງ
ຕາມເນືອ
ື້ ໃນຂອງຄມ
ູ່ ເື ຫມ
ັື້ ນີແ
ື້ ລ້ວກຕາມ, ແຕູ່ຍງັ ຈະມີການຮວບຮວມຈານວນໜງິ່ ໃນບາງ ຈຸດສະເພາະ.
ການປັບປຸງໃນຕໜ
ໍ່ າ້ ແລະ ການນາໃຊ້ຄມ
ູ່ ເື ຫມ
ັື້ ນີເື້ ປັນເອກະສານອ້າງອີງ ຄາດວູ່າຈະເປັນການຊູກຍໃ້ ຫ້ມີ
5
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ການຮວບຮວມເອົາມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຖານການກວດສອບແບບອຸດສາຫະກາຢບ
ູ່ ນ
ັ ດາປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN ໄດ້ເທືອ
ິ່ ລະກ້າວ. ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ຍັງຂນ
ື້ ກັບກົດໝາຍພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ລະບຽບການຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN.

o
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ຕົວອັກສອນຫຍທ
ໍ້ ນ
ີິ່ າໃຊ້ໃນຄມ
ູ່ ເື ຫມ
ັື້ ນີື້

ປະເທດສະມາຊິກ ASEAN (ລະຫັດປະເທດ)
BN:

ບຣໄນ ດາຣສາລາມ

ID:

ອິນໂດເນເຊຍ

KH:

ກາປເຈຍ

LA:

ສປປ ລາວ

MY:

ມາເລເຊຍ

MM:

ມຽນມາ

PH:

ຟິລິບປິນ

SG:

ສິງກະໂປ

TH:

ໄທ

VN:

ຫວຽດນາມ

ຕົວອັກສອນຫຍອ
ໍ້ ນ
ືິ່ ໆ
CDR:

ລະບຽບການຂອງສະພາ (EC) ເລກທີ 6/2002, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2001 ວູ່າ

ດ້ວຍ ແບບອຸດສາຫະກາຂອງປະຊາຄົມ (ລະບຽບການວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາປະຊາຄົມ)
CDIR:

ລະບຽບການຂອງຄະນະກາມາທິການ (EC) ເລກທີ 2245/2002, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ
5
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2002, ລະບຽບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງສະພາ (EC) ເລກທີ 6/2002 ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ
ຂອງປະຊາຄົມ (ລະບຽບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແບບອຸດສາຫະກາຂອງປະຊາຄົມ)
DA:

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ / ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ໄດ້ຮັບການ

ຈົດທະບຽນ / ຄາສັົ່ງວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ
DL:

ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ / ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ໄດ້ຮັບການ

ຈົດທະບຽນ
DR:

ລະບຽບການວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ

ECJ:

ສານຍຸຕິທາຂອງສະຫະພາບເອີລົບ

EU:

ສະຫະພາບເອີລົບ

HAGUE

AGREEMENT:

ສັນຍາເຮກວູ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ,

ສົນທິສັນຍາ ເຈເນວາ ສະບັບວັນທີ 2 ກລະກົດ 1999
IPL: ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ
LCL:

ການຈັດໝວດແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ,

ພາຍໃຕ້ສັນຍາໂລຄາໂນ

ວູ່າດ້ວຍການການ

ອະທິບາຍຄາສັບການຈັດ ປະເພດແບບອຸດສາຫະກາ, ເມືອງໂລຄາໂນ, 8 ຕຸລາ 1968, ຊິ່ງຖືກປັບປຸງ
ໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 1979
OHIM: ສານັກງານປະສານງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສານັກງານແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ
ເຄືິ່ອງໝາຍຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ)
PARIS Convention: ສົນທິສັນຍາປາຣີວູ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ, ສ້າງຂື້ນໃນປີ
1883 ຊິ່ງປັບ ປຸງຄັື້ງຫ້າສຸດຢູ່ ສະຕອກໂຮມ ໃນປີ 1967
Office: ສານັກງານແຫູ່ງຊາດ ຫື ອົງການບລິຫານລະດັບຊາດ ທີິ່ຮັບຜິດຊອບການຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກາ
TRIPS: ສັນຍາວູ່າດ້ວຍສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ
WIPO: ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ
6
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WTO: ອົງການການຄ້າໂລກ

ເອກະສານອ້າງອີງ
ເອກະສານອ້າງອີງຈາກເວັບໄຊ້ທັງໝົດແມູ່ນ ຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2015.

5
ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

19

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ສາເຫດຂອງການປະຕິເສດ
ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ
ພາກສະເໜີ
ອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະ
ກາ, ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ຜົນສັກສິດຂອງການຈົດທະບຽນ ຕ້ອງສອດຄູ່ອງຕາມ
ເງືິ່ອນໄຂຫາຍຢູ່າງ. ເງືິ່ອນໄຂດັົ່ງກູ່າວພົວພັນກັບແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການປົກປ້ອງ
ແລະ ພົວພັນກັບເອກະສານທີິ່ກູ່ຽວ ຂ້ອງ ທີິ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບ
ອຸດສາຫະກາ. ບັນດາເງືິ່ອນໄຂດັົ່ງກູ່າວຖືກອ້າງເຖິງຢູ່າງກວ້າງ ຂວາງຢູ່ໃນຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ທີິ່ເປັນເງືິ່ອນໄຂ
ດ້ານ “ເນືື້ອໃນ” ຂອງການຈົດທະບຽນ.
ໃນປັດຈຸບັນເງືິ່ອນໄຂດ້ານເນືື້ອໃນ

ແລະ

ເງືິ່ອນໄຂເບືື້ອງຕົື້ນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງການຈົດທະບຽນແບບ

ອຸດສາຫະກາ ຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ບໍ່ຖືກການົດແບບເອກະພາບ. ຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ ສະເໜີ
ມາດຖານ ແລະ ມາດຕະ ຖານການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ການ
ຍົກເລີກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາ ຫະກາ.
ຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ ເວົື້າສະເພາະ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ທີິ່ຕິດພັນກັບແບບອຸດສາຫະກາ ດັົ່ງນີື້:’
•

ການການົດ/ການອະທິບາຍ ກູ່ຽວກັບ ແບບອຸດສາຫະກາ

•

ຄວາມໃໝູ່

•

ຄວາມສາມາດໃນການເບິິ່ງເຫັນ

•

ຄຸນລັກສະນະດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການນາໃຊ້

•

ການຂັດແຍູ່ງກັບສິດມີກູ່ອນໜ້າ

•

ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ
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•

ຂໍ້ຫ້າມສະເພາະທາງກົດໝາຍ

•

ການນາສະເໜີແບບ

•

ການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ

•

ຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາຫາຍກວູ່າໜິ່ງແບບໃນຄາຮ້ອງສະບັບ
ດຽວ ແລະ ຄວາມເປັນ ເອກະພາບຂອງແບບອຸດສາຫະກາ

ເຖິງວູ່າ ກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ບໍ່ໄດ້ບັນຍັດບັນດາຫົວຂໍ້ທີິ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງ
ເທິງ ທັງໝົດກຕາມ ແຕູ່ກົດໝາຍເຫົົ່ານັື້ນກໍ່ໄດ້ບັນຍັດກູ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເຫົົ່ານີື້ເກືອບທັງໝົດ. ນອກຈາກ
ນັື້ນ ຍັງສາຄັນ ທີິ່ບັນດາຫົວຂໍ້ເຫົົ່ານີື້ ແລະ ສາເຫດຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດ
ທະບຽນ ບໍ່ຖືກກວດສອບໃນບາດກ້າວດ້ານຂັື້ນຕອນດຽວກັນ ຫື ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງປະເພດດຽວ
ກັນຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN. ໃນນັື້ນ ບາງບັນຫາອາດຈະຖືກກວດສອບໂດຍໜ້າທີິ່ຈາກ
ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ, ສູ່ວນບັນຫາອືິ່ນໆ ອາດຈະຖືກກວດສອບຕາມການຂັດຄ້ານ
ການຈົດທະບຽນຈາກບຸກຄົນທີສາມເທົົ່ານັື້ນ.
ຢູ່ປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ຫາຍປະເທດ, ເງືິ່ອນໄຂຈານວນໜິ່ງກູ່ຽວກັບການກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ

ແມູ່ນອີງຕາມບລິບົດຂອງການດາເນີນການຖອນ,

ການຍົກເລີກ ຫື ການລົບລ້າງ ການດາເນີນການດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະດາເນີນໂດຍໜູ່ວຍງານທີິ່ມີສິດອາ
ນາດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫື ອົງການຕຸລາການຂອງປະເທດ.
ອາດຈະເວົື້າໄດ້ວູ່າ ເນືື້ອໃນຈານວນໜິ່ງຢູ່ໃນຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ ບໍ່ແມູ່ນສິິ່ງທີິ່ເປັນສາລະສາຄັນ ແຕູ່ເປັນເລືິ່ອງ
ຮບແບບອຸດສາຫະກາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຫົວຂໍ້ເຫົົ່ານັື້ນຖືກນາມາລວມກັນເປັນສິິ່ງທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ
ເນືື້ອໃນ ແລະ ມີສາຍພົວພັນໂດຍກົງກັບແບບອຸດສາຫະກາ ເຊັົ່ນ: ການອະທິບາຍຄາສັບວູ່າ ແບບ
ອຸດສາຫະກາເປັນຫົວຂໍ້ການປົກປ້ອງ, ຂອບເຂດການປົກປ້ອງ, ແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ສາມາດໄດ້ຮັບ
ການຈົດທະບຽນ ຫື ຜົນສັກສິດຕາມ ກົດໝາຍຂອງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ເລືິ່ອງການມີສິດ ແລະ ກາມະສິດຕໍ່ແບບ
ອຸດສາຫະກາ ຫື ສິດຕໍ່ແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ອາດຈະເປັນຕົວການົດຄວາມ
ສາມາດໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ໃນນາມບຸກຄົນໃດໜິ່ງ ແລະ ອາດຈະຖືກອ້າງເປັນ
ເຫດຜົນໃນການຖອນການຈົດທະບຽນ ທີິ່ອອກໃຫ້ແກູ່ບຸກຄົນໃດຢູ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ
, ໂດຍທົົ່ວໄປ ຄາຖາມທີິ່ຕິດພັນກັບການມີສິດ ແລະ ກາມະສິດຕໍ່ແບບອຸດສາຫະກາ ຈະຖືກຕັດສິນ
ໂດຍອົງການຕຸລາການ ແລະ ຈະບໍ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດອານາດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງບລິຫານແບບ
ອຸດສາຫະກາ. ດັົ່ງນັື້ນ ບັນຫາເຫົົ່ານີື້ ຈິ່ງບໍ່ຖືກການົດໄວ້ໃນຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I ຂອງຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ ປະກອບດ້ວຍ ເນືື້ອໃນທີິ່ຄັດມາຈາາກບົດບັນຍັດຂອງ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ທີິ່ໄດ້
ກູ່າວມາ.
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ II ຂອງຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາການເຊືິ່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດ ທີິ່ເຂົື້າເຖິງ
ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແບບອຸດສາຫະກາບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN. ເວັບໄຊ້ເຫົົ່ານີື້
ໃຫ້ຂໍ້ມນເພີິ່ມເຕີມກູ່ຽວກັບນິຕິກາ ແລະ ຂັື້ນຕອນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ.
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1. ການອະທິບາຍຄາສັບ ກູ່ຽວກັບ ‘ແບບອຸດສາຫະກາ’

1.1. ການອະທິບາຍຄາສັບຢໃູ່ ນກົດໝາຍຂອງປະເທດສະມາຊິກ
ຄາສັບ “ແບບອຸດສາຫະກາ" ຖືກການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາຂອງແຕູ່ລະປະເທດ
1

ສະມາຊິກ ASEAN . ການອະທິບາຍຄາສັບ ‘ແບບອຸດສາຫະກາ’ ຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງປະເທດມາຊິກ
ASEAN ສັງລວມໄດ້ ດັົ່ງນີື້:
ບຣໄນ ດາຣສາລາມ: "ແບບອຸດສາຫະກາ" ໝາຍເຖິງ ຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຊົງ, ຮບຄຸນລັກສະນະ
, ລວດລາຍ ຫື ເຄືິ່ອງປະດັບທີິ່ໃຊ້ກັບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ2 ໂດຍຜູ່ານຂະບວນການອຸດສາຫະກາ
ຊິ່ງເປັນຄຸນລັກສະນະເມືິ່ອຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບແລ້ວຈະດງດດ ແລະ ຖືກຕັດສິນດ້ວຍ
ສາຍຕາ [...].
ກາປເຈຍ: [...] ອົງປະກອບຂອງເສັື້ນສາຍ ຫື ສີສັນ ຫື ແບບສາມມິຕິ ຫື ວັດຖຸ ບໍ່ວູ່າຈະພົວພັນ
ກັບເສັື້ນສາຍ ຫື ສີ ຫືບໍ່ກໍ່ຕາມ ໃຫ້ຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກາ ຊິ່ງອົງປະກອບ, ຮບແບບ ຫື ວັດຖຸ
ດັົ່ງກູ່າວ ໃຫ້ຮບລັກສະນະພິເສດແກູ່ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື ຫັດຖະກາ ແລະ ສາມາດໃຊ້
ເປັນລວດລາຍສາລັບຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື ຫັດຖະກາ ແລະ ດງດດສາຍຕາ ແລະ ຕັດສິນ
ໄດ້ດ້ວຍສາຍຕາ.
ອິນໂດເນເຊຍ: ແບບອຸດສາຫະກາ ໝາຍເຖິງ ການສ້າງສັນດ້ານຮບຊົງ, ໂຄງແບບ ຫື ອົງປະກອບ
ຂອງເສັື້ນສາຍ ຫື ສີສັນ ຫື ເສັື້ນສາຍ ແລະ ສີສັນ ຫື ອົງປະກອບຂອງສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວໃນແບບສາມມິຕິ
ຫື ສອງມິຕິ ຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຮ້ສກສວຍງາມ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນແບບລວດລາຍໃນແບບສາມ
ມິຕິ ຫື ສອງມິຕິ ແລະ ນາໃຊ້ເພືິ່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ຫື ສິນຄ້າອຸດສາຫະກາ ແລະ
1

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດຂອງ 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 ເບິິ່ງຄູ່ມືແນະນາຂອງ )EUIPO) (ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ), ວັກ 4.1
2

“ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” ຖືກການົດວູ່າເປັນ ສິິ່ງຂອງທີິ່ມີການຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກາ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ສູ່ວນໃດໜິ່ງຂອງວັດຖຸ

ກລະນີທີິ່ສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວຫາກສ້າງຂື້ນ ແລະ ຂາຍແຍກຕູ່າງຫາກ
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ຫັດຖະກາ.
ສປປ ລາວ: ‘ແບບອຸດສາຫະກາ’ ໝາຍເຖິງ ຮບແບບ ຫື ຮບຮູ່າງ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ສ້າງຂື້ນ
ຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຮບຮູ່າງ, ລວດລາຍ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ ແລະ ອືິ່ນໆ
ມາເລເຊຍ: “ແບບອຸດສາຫະກາ” ໝາຍເຖິງ ຄຸນລັກສະນະຂອງ ຮບຊົງ, ໂຄງແບບ, ລວດລາຍ ຫື
3

ການຕົບແຕູ່ງ ທີິ່ນາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ໂດຍຂະບວນການ ຫື ວິທີທາງອຸດສາຫະກາ ຊິ່ງເປັນຄຸນ
ລັກສະນະເມືິ່ອຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບ ຈະດງດດສາຍຕາ ແລະ ຕັດສິນດ້ວຍສາຍຕາ [...].
ມຽນມາ: ແບບອຸດສາຫະກາ ໝາຍເຖິງ ຮບຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື
ຫັດຖະກາ ທັງໝົດ ຫື ບາງສູ່ວນ ທີິ່ເກີດຈາກຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ,
ຮບຊົງ, ລວດລາຍ ຫື ວັດສະດຸຂອງຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ ແລະ/ຫື ການຕົບແຕູ່ງ.
ຟິລິບປິນ: ແບບອຸດສາຫະກາ ແມູ່ນອົງປະກອບຂອງເສັື້ນສາຍ ຫື ສີສັນ ຫື ແບບສາມມິຕິ ໂດຍບໍ່
ຈາແນກວູ່າກູ່ຽວຂ້ອງກັບເສັື້ນສາຍ ຫື ສີສັນຫືບໍ່ກໍ່ຕາມ; ຊິ່ງອົງປະກອບ ຫື ຮບແບບດັົ່ງກູ່າວສ້າງ
ຮບລັກສະນະພິເສດ ແລະ ອາດຈະເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນລວດລາຍແກູ່ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື
ຫັດຖະກາ.
ສິງກະໂປ: “ແບບອຸດສາຫະກາ” ໝາຍເຖິງ ຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຊົງ, ໂຄງແບບ, ສີສັນ,
ລວດລາຍ ຫື ການຕົບແຕູ່ງທີິ່ໃຊ້ກັບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ4 ຫື ຜະລິດຕະພັນທີິ່ບໍ່ມີຮບຊົງ ທີິ່ໃຫ້
ຮບລັກສະນະແກູ່ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ຫື ຜະລິດຕະພັນບໍ່ມີຕົວຕົນທາງກາຍະພາບ [...].
ໄທ: “ແບບອຸດສາຫະກາ” ໝາຍເຖິງ ຮບແບບ ຫື ອົງປະກອບຂອງເສັື້ນສາຍ ຫື ສີສັນ ທີິ່ໃຫ້ຮບ
ລັກສະນະພິເສດແກູ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເປັນຮບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ
ຫື ຫັດຖະກາ.
ຫວຽດນາມ: ແບບອຸດສາຫະກາ ໝາຍເຖິງ ຮບລັກສະນະບາງຢູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນາສະເໜີ
ຜູ່ານໂຄງແບບສາມມິຕິ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ ຫື ອົງປະກອບຂອງອົງປະກອບເຫົົ່ານີື້ລວມກັນ.

3

“ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” ຖືກການົດວູ່າເປັນສິິ່ງຂອງທີິ່ມີການຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກາ ແລະ ປະກອບດ້ວຍສູ່ວນໃດໜິ່ງຂອງ

ວັດຖຸດັົ່ງກູ່າວ ກລະນີທີິ່ສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວຫາກສ້າງ ຂື້ນ ແລະ ຂາຍແຍກຕູ່າງຫາກ
4

“ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” ໝາຍເຖິງ ສິິ່ງທີິ່ຜະລິດຂື້ນ (ບໍ່ວູ່າຈະຜູ່ານຂະບວນການທາງອຸດສາຫະກາ, ດ້ວຍມື ຫື ດ້ວຍວິທີອືິ່ນ)

ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ສູ່ວນໃດໜິ່ງຂອງສິິ່ງຂອງ ຖ້າຫາກສິິ່ງນັື້ນເຮັດ ແລະ ຂາຍແຍກຕູ່າງຫາກ ແລະ ຊຸດໃດໜິ່ງຂອງສິິ່ງຂອງ.
“ຜະລິດຕະພັນທີິ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ” ໝາຍເຖິງ ສິິ່ງໃດໜິ່ງທີິ່ (i) ບໍ່ມີຮບແບບທາງວັດຖຸ. (ii) ຜະລິດໂດຍການຍິງແບບໃສູ່ພືື້ນຜີວ ຫື
ລົງໃນວັດຖຸ (ລວມທັງອາກາດ); ແລະ (iii) ມີໜ້າທີິ່ອັດຖະປະໂຫຍດໃນຕົວມັນເອງທີິ່ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງການສະແດງຮບລັກສະນະ
ຂອງສິິ່ງຂອງ. ຫື ເພືິ່ອຖູ່າຍທອດຂໍ້ມນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຊຸດຜະ ລິດຕະພັນໃດໜິ່ງທີິ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ
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ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ດັົ່ງນັື້ນ, ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້, ‘ແບບອຸດສາຫະກາ’ ຈິ່ງການົດໄດ້ວູ່າ ເປັນຮບລັກສະນະຂອງ
ຜະລິດຕະພັນສອງມິຕິ ຫື ສາມມິຕິ ຫື ສູ່ວນໜິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມາຈາກຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຊົງ
, ສັື້ນຮອບຂອບ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ, ວັດສະດຸ ຫື ອົງປະກອບອືິ່ນທີິ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແບບອຸດສາຫະກາ5.
ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າຫົວຂໍ້ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນບໍ່ແມູ່ນແບບ
ອຸດສາຫະກາ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ. ຖ້າຄາຮ້ອງຫາກກູ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ທີິ່
ບໍ່ສອດຄູ່ອງຕາມການອະທິບາຍຄາສັບ ‘ແບບອຸດສາຫະກາ’ ທີິ່ການົດຢູ່ໃນກົດໝາຍ ຫື ຖ້າຫາກມີ
ການຕັັດສິນແລ້ວວູ່າ ວັດຖຸໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນບໍ່ແມູ່ນແບບອຸດສາຫະກາ ນັກກວດສອບຕ້ອງ
ສະເໜີໃຫ້ມີການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ. ໃນກລະນີນີື້ ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງກວດສອບຄາຮ້ອງຂໃຫ້
ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ.
ຖ້າຫົວຂໍ້ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກາ ຫາກຂັດກັບເງືິ່ອນໄຂ
ຕາມການອະທິບາຍຢູ່ໃນກົດໝາຍ, ການຈົດທະບຽນຖືກຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງ.

1.2. ອົງປະກອບຂອງການອະທິບາຍຄາສັບ
ການອະທິບາຍຄາສັບ ‘ແບບອຸດສາຫະກາ’ ທີິ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງເທິງ ໄດ້ການົດ ຫື ໝາຍເຖິງ ອົງປະກອບ
ທີິ່ ພົບເຫັນໄດ້ທົົ່ວໄປດັົ່ງຕໍ່ໄປນີື້ ຊິ່ງຫົວຂໍ້ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄູ່ອງຕາມນັື້ນ ເພືິ່ອ ໃຫ້
ສາມາດຈົດທະ ບຽນແບບອຸດສາຫະກາໄດ້ ດັົ່ງນີື້:
(i) ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຊົງ ຫື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ ‘ດງດດສາຍຕາ’, ທີິ່
ເກີດຈາກໜິ່ງ ຫື ຫາຍປັດໃຈ ເປັນຕົື້ນ ຮບຊົງ, ເສັື້ນສາຍ, ສີສັນ ຫື ອົງປະກອບຂອງ
ສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວ;
(ii) ຄວນສາມາດນາສະເໜີໃນຕົວຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ;
(iii) ຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າດັົ່ງກູ່າວ ຄວນຈະຖືກຜະລິດໃນອຸດສາຫະກາ ຫື
ຫັດຖະກາ.

1.2.1. ຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຊົງ
ແບບອຸດສາຫະກາ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ ຮບລັກສະນະ ຫື ສິິ່ງທີິ່ອາດຈະເບິິ່ງເຫັນຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງ

5

ໃນຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້ ຄາວູ່າ. “ແບບອຸດສາຫະກາ” ແລະ “ແບບ” ໃຊ້ແທນກັນໄດ້
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ຂອງ ທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ດງດດ ແລະ ອາດຈະ “ຕັດສິນດ້ວຍສາຍຕາ”.
ຖ້າຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫາກອ້າງເຖິງຫົວຂໍ້ທີິ່ບໍ່ມີລັກສະນະເປັນຮບຊົງ ຫື ສິິ່ງທີິ່ອາດຈະເບິິ່ງເຫັ ນ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມູ່ນບໍ່ຄວນຮັບຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ໜູ່ວຍງານກວດສອບແບບ
ອຸດສາຫະກາ ກຄວນປະຕິເສດຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ.
ຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີື້ ຈາເປັນຕ້ອງມີການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ເພືິ່ອການົດວູ່າມີເງືິ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນທີິ່ຈະ
ສາມາດ ໃຫ້ຮບຊົງແກູ່ຜະລິດຕະພັນບາງຢູ່າງ ສາລັບການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ:

1.2.1.1. ຄາເວົື້າ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຕົວອັກສອນອືິ່ນໆ
ຄາເວົື້າ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຕົວເລກ ທີິ່ນາສະເໜີເປັນແນວຄິດແບບນາມມະທາ ໂດຍເປັນເອກະລາດຈາກ
ການນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນ ຈະບໍ່ຖືວູ່າເປັນຮບລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ.
ຄາເວົື້າ, ຕົວໜັງສື ແລະ ຕົວເລກ ທີິ່ນາສະເໜີເປັນແນວຄິດແບບນາມມະທາ ໂດຍເປັນເອກະລາດຈາກ
ການນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນ ຈະບໍ່ຖືວູ່າເປັນຮບລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ.
ຕົວຢູ່າງ: ລວດລາຍພາຍນອກຕໍ່ໄປນີື້ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວໜັງສື ແລະ ຄາເວົື້າ6 ເຊັົ່ນ:

1.2.1.2. ສີສັນ
ສີສັນທີິ່ຖືກນາສະເໜີ ຫື ຖືກອ້າງວູ່າ ເປັນແນວຄິດແບບນາມມະທາ ໂດຍບໍ່ຂື້ນກັບການນາສະໜີຢູ່ໃນ
ຮບຊົງໃນຮບຊົງ ຫື ເສັື້ນຮອບຂອບ ບໍ່ສາມາດຮັບຈົດທະບຽນໃນຖານະຮບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະ

6

ຮບໄດ້ມາຈາກ http://janefarnhamdesigns.com/portfolio/love-letters/
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ພັນໄດ້.
ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ແບບອຸດສາຫະກາອາດຈະ ແລະ ມັກຈະປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຂອງສີສັນ ຊງິ່
ເມືິ່ອລວມກັບຄຸນລັກສະນະອືິ່ນ

ຈະສ້າງຮບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ແບບອາດຈະໄດ້ຮັບການຈົດ

ທະບຽນ ພ້ອມກັບສີໜິ່ງ ຫື ຫາຍສີ ທີິ່ຖືວູ່າເປັນໜິ່ງໃນຄຸນລັກສະນະທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ7. ອັນນີື້ຈະ
ບັງຄັບໃຊ້ກັບທັງແບບສາມມິຕິ ແລະ ແບບສອງມິຕິ ເຊັົ່ນ: ການຕົບແຕູ່ງດ້ານນອກ, ເຄືິ່ອງໝາຍ,
ສັນຍາລັກເປັນຮບພາບ ແລະ ອຸປະກອນທີິ່ ຄ້າຍຄືກັນ ທີິ່ອາດຈະຖືໄດ້ວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນ.
ຕົວຢູ່າງ: ແບບສາມມິຕິຕໍ່ໄປນີື້ຂອງໂມງໃສູ່ແຂນ ປະກອບດ້ວຍທັງ ຮບຊົງ ແລະ ສີສັນ8:

1.2.1.3. ດົນຕີ ແລະ ສຽງ
ດົນຕີ ແລະ ສຽງ ບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ດ້ວຍການເບິິ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຮບຊົງທີິ່ເບິິ່ງເຫັນ ເປັນຕົື້ນ
ຜະລິດ ຕະພັນທີິ່ເປັນຮບປະພັນ. ອັນນີື້ບໍ່ໄດ້ຄວາມວູ່າ ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີິ່ຈະໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຮບຊົງ
ໂນດດົນຕີ ຫື ບໍ່ໄດ້ ໝາຍຄວາມວູ່າ ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີິ່ຈະຮຽກຮ້ອງສິດໃນແບບເພືິ່ອການຕົບແຕູ່ງພືື້ນ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ດ້ວຍຮບຊົງຂອງ ໂນດດົນຕີ ທີິ່ຂຽນເປັນອັກສອນ.

7

ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ບາງປະເທດ ສີສັນບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດເປັນລັກສະນະຂອງແບບອຸດ

ສາຫະກາໄດ້
8

ຮບມາຈາກ http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-414986807-reloj- swatch-coleccion-new-

gent-hombre-o-mujer-originales-_JM
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9

ຕົວຢູ່າງ: ແບບລວດລາຍພາຍນອກຕໍ່ໄປນີື້ ບັນຈຸເອົາໂນດດົນຕີ :

1.2.1.4. ຮບຖູ່າຍ
ຮບຖູ່າຍອາດຈະໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຮບຂອງພືື້ນທີິ່ອາດຈະຖືວູ່າໄດ້ວູ່າເປັນການອອກແບບສາລັບ
ຜະລິດ ຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ. ນອກຈາກນັື້ນ, ອາດຈະຖືວູ່າ ຮບຖູ່າຍນັື້ນເປັນຮບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ
ເປັນຕົື້ນ ບັດໄປ ສະນີ, ເຈັື້ຍ, ສິິ່ງພິມ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ການ
ຈັດໝວດໂລຄາໂນ CLC class 19.08).

1.2.1.5. ແບບສະຖາປັດ, ແຜນຜັງ, ແບບກສ
ໍ່ ້າງ
ແບບສະຖາປັດ, ແຜນຜັງ ແລະ ແບບກໍ່ສ້າງອາຄານ, ເຄືິ່ອງຈັກ ຫື ອຸປະກອນອືິ່ນ ອາດຈະຖືວູ່າເປັນຮບ
ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ດັົ່ງທີິ່ຖືກລະບຸຢູ່ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ “ສິິ່ງພິມ” (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ໃນ
LCL class 19.08).
ແບບສະຖາປັດ, ແຜນຜັງ ແລະ ແບບສາລັບການກໍ່ສ້າງ ສາລັບອາຄານ, ເຄືິ່ອງຈັກຫື ອຸປະກອນອືິ່ນ ບໍ່
ສາມາດຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກາຂອງອາຄານ, ເຄືິ່ອງຈັກ ຫື ອຸປະກອນອືິ່ນ ຍ້ອນວູ່າ ແຜນຜັງແບບ
ສອງມິຕິ ຫື ສິິ່ງພິມບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮບຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບແບບດຽວກັນ.
ແບບສະຖາປັດ, ແຜນຜັງ ແລະ ແຜນຜັງເຄືິ່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ ແລະ ສິິ່ງປະດິດອືິ່ນ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບ
ການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ຖ້າຫາກສອດຄູ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານກົດໝາຍໃນການ
9

ຮບເອົາມາຈາກ: http://nevarsoahc.deviantມາດຕາcom/art/music-pattern-149006824
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ປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ, ໂດຍສະເພາະ ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ທີິ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ.

1.2.1.6. ຮບສະແດງ, ແຜນວາດ, ແຜນທີິ່ ແລະ ສືິ່ປະກອບການສິດສອນ
ສືິ່ປະກອບການສິດສອນທີິ່ເປັນສິິ່ງພິມ ເຊັົ່ນ: ຮບສະແດງ, ແຜນວາດ, ຕາຕະລາງ ແລະ ແຜນທີິ່ ແມູ່ນ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອາດຈະຖືເປັນຮບລັກສະນະຂອງສິິ່ງເຫົົ່ານີື້ ເປັນການອອກແບບທາງອຸດສາຫະກາ
ຂອງຜະລິດ ຕະພັນເຫົົ່ານັື້ນ ໂດຍສາມາດຮັບຈົດຈົດທະບຽນສິິ່ງເຫົົ່ານີື້ໄດ້ ໂດຍທີິ່ການຊີື້ບອກຂອງ
ຜະລິດຕະພັນເປັນ “ສືິ່ປະກອບການສິດສອນ” (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ LCL, class 19-07).
ນອກຈາກນີື້ ການອອກແບບດັົ່ງກູ່າວ ຍັງສາມາດນາໄປໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນອືິ່ນເປັນລວດລາຍພາຍ
ນອກ ຫື ແບບສອງມິຕິອືິ່ນໃນຮບແບບການຕົບແຕູ່ງ, ຕົວຢູ່າງ ສາລັບ ຜະລິດຕະພັນ ເຊັົ່ນ: ຜ້າປໂຕະ,
ຜ້ເຊັດຄີງຫາດຊາຍ, ເຈັື້ຍຕິດຝາເຮືອນ ແລະ ອືິ່ນໆ ໂດຍບໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດ ຫື ການຮຽກຮ້ອງສິດ.
ແຜນທີິ່ ແລະ ຮບສະແດງ ແລະ ແຜນວາດ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະ
ສິດ ຖ້າຫາກໄດ້ຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍຢູ່າງຄົບຖ້ວນໃນການຮັບການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ, ໂດຍ
ສະເພາະ ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ທີິ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ.

1.2.1.7. ການສະແດງຜົນຢໜ
ູ່ ້າຈຄອມພິວເຕີ, ຮບຄຸນລັກສະນະເທິງໜ້າຈ (ໄອຄອນ)
ແບບການສະແດງຜົນຂອງໜ້າຈຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນພົກພາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ
ແບບສູ່ວນຕໍ່ການປະສານການສະແດງຜົນກັບຜ້ໃຊ້

(GUIs)

ສາມາດຈົດທະບຽນເປັນແບບ

ອຸດສາຫະກາ10. ນອກ ຈາກນັື້ນ, ໄອຄອນ, ກຸູ່ມໄອຄອນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທີິ່ອາດຈະຮັບຮ້ດ້ວຍ
ສາຍຕາຂອງໂປແກຣມຄອມພິວເຕີອາດຈະບົົ່ງບອກວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ທີິ່ນາສະເໜີໃນແບບ
ດັົ່ງກູ່າວ. (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ LCL, class 14- 04).

10

ຕົວຢູ່າງ ຄາແນະນາປະຕິບັດຂອງສິງກະໂປ ເລກທີ. 4 ປີ 2018 ວູ່າດ້ວຍ ການຈົດທະບຽນສູ່ວນຕໍ່ປະສານຮບສະແດງກັບຜ້

ໃຊ້ (GUIs).
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ຮບຕໍ່ໄປນີື້ສະແດງແບບຂອງຊຸດໄອຄອນສາລັບຈສະແດງຜົນໂທລະສັບມືຖື 11:

ການສະແດງຜົນເທິງໜ້າຈ ແລະ ໄອຄອນ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະ
ສິດ ຖ້າຫາກໄດ້ຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍຢູ່າງຄົບຖ້ວນສາລັບການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວ, ໂດຍສະເພາະ
ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບ ຄວາມໃໝູ່ທີິ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ12.

1.2.2. ການນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນ
ແບບອຸດສາຫະກາ ຕ້ອງຖືກທີິ່ນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກາ.
ຈຸດປະສົງທີິ່ສາຄັນທີິ່ສຸດຂອງແບບອຸດສາຫະກາ ແມູ່ນເພືິ່ອໃຫ້ຮບລັກສະນະເປັນເອກະລັກແກູ່ວັດຖຸທີິ່
ເປັນປະໂຫຍດ ຫື ວັດຖຸທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ. ສິິ່ງທີິ່ບໍ່ອາດນາສະເໜີ ຫື ຍດຕິດຢູ່ວັດຖຸທີິ່ສາມາດ
ສ້າງຂື້ນ ຫື ຜະລິດຂື້ນໃນອຸດສາຫະກາ ຫື ຫັດຖະກາ ຈະບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກາ.
ອາດຈະມີການພິຈາລະນາຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີື້ເປັນພິເສດ ເພືິ່ອຕັດສິນວູ່າ ມີຄຸນສົມບັດໃນການເປັນການນາ

11

12

ຮບເອົາມາຈາກ: http://store.apple.com/us/buy-iphone/iphone6
ການສະແດງຜົນເທິງໜ້າຈ ແລະ ໄອຄອນ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາໃນບາງປະເທດ ເຊັົ່ນ:

ຫວຽດນາມ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແບບອຸດສາ ຫະກາຕ້ອງເປັນຮບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ສາມາດໝນວຽນໃນຕະຫາດໄດ້ຢູ່າງເປັນ
ເອກະລາດ. ໃນກລະນີນີື້ ໄອຄອນກບໍ່ສາມາດຂາຍແຍກໂດຍບໍ່ມີໂທລະສັບມືຖື
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ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ສະເໜີ ສາລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ເປັນປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າ ຫືບໍ່:

1.2.2.1. ແນວຄິດ, ຫກ
ັ ການ
ແບບອຸດສາຫະກາ ຕ້ອງບໍ່ປະກອບດ້ວຍສິິ່ງທີິ່ເປັນນາມມະທາ, ສດຄະນິດສາດ ຫື ຄວາມຄິດທີິ່ບໍ່
ສາມາດນາສະເໜີໃນແບບທີິ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຊຸດຄາສັົ່ງ ຫື ເກມ
ເປັນແນວຄິດທີິ່ຈັບບາຍບໍ່ໄດ້

ຫື

ຄວາມຄິດທີິ່ບໍ່ສາມາດນາສະເໜີໃນສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ

ຫື

ຜະລິດຕະພັນບາງຢູ່າງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ເຄືິ່ອງໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີິ່ສາມາດຈັບບາຍໄດ້ ທີິ່ນາ
ໃຊ້ໃນການຫິື້ນເກມ ຫື ປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາ ເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ສາມາດນາສະເໜີແບບ
ອຸດສາຫະກາ.

1.2.2.2. ວິທີການ, ຂະບວນການ
ໂດຍພືື້ນຖານແລ້ວ, ວິທີການກໍ່ສ້າງ
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ແລະ ຂະບວນການເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນ, ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານ

ເສດຖະກິດ ຫື ເຕັກນິກ, ແມູ່ນຄວາມຄິດ ແລະ ຄາສັົ່ງທີິ່ໃຊ້ສືິ່ສານກັບມະນຸດ. ສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວໃນຕົວມັນ
ເອງບໍ່ສາມາດຈະໃຫ້ຮບລັກສະນະທີິ່ເຫັນໄດ້ແກູ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນ ຈິ່ງບໍ່ອາດຖືວູ່າເປັນແບບ
ອຸດສາຫະກາໄດ້.

1.2.2.3. ໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ແບບຜັງ
ໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ ແມູ່ນການປະດິດສ້າງ ຊິ່ງໃນຕົວມັນເອງບໍ່ສາມາດຖືກນາສະເໜີໄດ້ຢູ່າງຊັດ
ເຈນໃນ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີຕົວຕົນ. ກລະນີນີື້ ເຖິງວູ່າມັນຈະສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່ໃນອຸປະກອນ
ທີິ່ມີຕົວຕົນ (ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ ແລະ ອືິ່ນໆ) ແລະ ສາມາດບັນທກລົງໃນອຸປະກອນສະໜັບສະ
ໜນ (ຊິບໜູ່ວຍຄວາມຈາ, ແຜູ່ນ CD ແລະ ອືິ່ນໆ). ເນືິ່ອງຈາກສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວບໍ່ສາມາດນາສະເໜີໄດ້ຢູ່າງ
ຊັດເຈນ ຄືກັບໃນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຈິ່ງບໍ່ສາມາດຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກາ.
ໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ ແລະ ຊ໋ອບແວ ອາດຈະຖືກສ້າງໃຫ້ກາຍມາເປັນສູ່ວນໜິ່ງຂອງຜົນງານດ້ານ

13

ເບິິ່ງການອະທິບາຍຄາສັບ ‘ແບບອຸດສາຫະກາ’ ຢູ່ໃນ BN DA s. 2; MY DA s. 3(1); SG DA s. 2(1)
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ວັນນະກາ ແລະ ຖືກປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ.
ແບບຜັງວົງຈອນລວມ

ເປັນຫົວຂໍ້ໜິ່ງຂອງການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ມີລັກສະນະສະເພາະ.

ແບບຜັງ ອາດຈະນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຕົວຕົນ, ເປັນຕົື້ນ ວົງຈອນລວມ ຫື ‘ຊິບ’ ເອເລັກ
ໂຕຣນິກ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ແບບຜັງ ບໍ່ສາມາດຮັບຮ້ດ້ວຍຕາເປົົ່າໃນລະຫວູ່າງການນາໃຊ້ວົງຈອນ
ເອເລັກໂຕຣນິກຕາມປົກກະຕິ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນ ຈິ່ງບໍ່ເປັນຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານຄວາມສາມາດໃນການເບິິ່ງ
ເຫັນ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ບົດບັນຍັດສະເພາະ ແລະ ບໍ່ຢູ່
ໃນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ14.

1.2.2.4. ແປ້ງ ແລະ ທາດແຫວ
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ປະກອບດ້ວຍສານ ທີິ່ເປັນແປ້ງ ຫື ທາດແຫວ ບໍ່ມີຮບຊົງທີິ່ຊັດເຈນ ຫື ເສັື້ນຮອບຂອບ
ທີິ່ແນູ່ນອນ. ຮບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນເຫົົ່ານັື້ນ ໃນພາວະການນາໃຊ້ປົກກະຕິຈາກຜ້ບລິໂພກສຸດ
ທ້າຍ ບໍ່ສາມາດການົດລູ່ວງໜ້າ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຮບຊົງຂອງມັນ ຈິ່ງບໍ່ສາມາດນາສະເໜີໄດ້ໃນແບບທີິ່
ແນູ່ນອນ. ຜະລິດຕະພັນປະເພດນີື້ ບໍ່ສາມາດນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາໄດ້.
ໃນບາງກລະນີ ຍັງສາມາດນາໄປໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນໃນຮບແບບເປັນຄຣີມ ຫື ເປັນເມັດ ຖ້າຫາກ
ຮບຊົງບໍ່ຊັດເຈນ ຫື ບໍ່ສະຖຽນ. ຕົວຢູ່າງ, ຢູ່ຫວຽດນາມ ແບບຕໍ່ໄປນີື້ ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້15:

ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2005-00960 ຊືິ່: ຢາຖູແຂ້ວ – LCL: 28-03

14

ເບິິ່ງ ສົນທິສັນຍາວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງວກັບວົງຈອນລວມ, 1989 (IPIC Treaty), ແລະ TRIPS

ມາດຕາ 35 ເຖິງ 38.
15

ຕົວຢູ່າງແມູ່ນໄດ້ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາຂອງຫວຽດນາມ.
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ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຖືກປະຕິເສດເນືິ່ອງຈາກຂາດຄວາມສາມາດໃນການ
ປະຍຸກໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກາ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ຢາຖູແຂ້ວ ມີຮບຊົງບໍ່ສະຖຽນ. ຮບຊົງຂື້ນຢູ່ ກັບແຮງບີບ
ຫອດຂອງຜ້ໃຊ້ ແລະ ຂື້ນຢູ່ກັບຕາແໜູ່ງ ແລະ ມມຂອງຫອດກັບໄມ້ຖືແຂ້ວ. ຮບຊົງ
ຢາຖູແຂ້ວ
ນີື້

ອາດຈະບໍ່ເປັນຮບຫອດ

ແຕູ່ເປັນໄປຕາມການບິດງ.

ບໍ່ສາມາດນາມາໃຊ້ໃນການຜະລິດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ

ດັົ່ງນັື້ນ,

ຂອງ

ແບບອຸດສາຫະກາ

ທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາໃນ

ຄັື້ງລະເປັນຈານວນຫາຍ.
ຕົວຢູ່າງ ຮບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ໃນຮບແບບທີິ່ເປັນເມັດ ຫື ແກູ່ນ16:

1.2.2.5. ຊິື້ນສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນ
ແບບອຸດສາຫະກາ

ອາດໃຊ້ສະເພາະກັບບາງຊິື້ນສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນຈາກຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ.

ສູ່ວນທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ
ອາດຈະເປັນຊິື້ນສູ່ວນສາຄັນທີິ່ແຍກອອກຈາກສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ
ສິນຄ້າຂະ ໜາດໃຫຍູ່ບໍ່ໄດ້ ຫື ອາດຈະເປັນຊິື້ນສູ່ວນທີິ່ແຍກໄດ້ ຊິ່ງອາດຈະຖືກແທນທີິ່ໄດ້ທີິ່ເປັນອາ
ໄຫູ່ ຫື ອຸປະກອນເສີມຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ.
ກົດໝາຍອາດຈະຈາກັດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ເປັນຊິື້ນສູ່ວນສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນຜະລິດຕະພັນ
ນັື້ນ ສະເພາະກລະນີທີິ່ສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວສາມາດສ້າງຂື້ນ ແລະ ຂາຍແຍກກັນໄດ້. ໃນກລະນີນີື້, ແບບ
ອຸດສາຫະກາຈະບໍ່ຖືກຍອມຮັບ ຖ້າຫາກຖືກນາສະເໜີໃນສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ແຍກອອກຈາກ
17

ຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ບໍ່ໄດ້ ຫື ລວມເປັນໜູ່ວຍດຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ .
ສາລັບຂອບເຂດການປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງຊິື້ນສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ລວມເປັນໜູ່ວຍດຽວ
ກັນກັບ ຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍູ່ ແລະ ແຍກອອກຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫື
ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ ສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍູ່ບໍ່ໄດ້, ສິິ່ງທີິ່ສັງເກດ ການຮຽກຮ້ອງສິດສະເພາະບາງສູ່ວນ ຫື ບາງ
16

ຕົວຢູ່າງໄດ້ຈາກ ສານັກງານຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ປະເທດມາເລເຊຍ. ຮບໄດ້ມາຈາກ

https://www.flickr.com/photos/foto-nn/3695413282
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ຕົວຢູ່າງ, ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ໃນ BN DA s. 2(1) “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”; MY DA s. 3(1) “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ”; SG

DA s. 2(1) “ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ” (a) ນອກຈາກນີື້ ອັນນີື້ຍັງເປັນການປະຕິບັດຢູ່ສານັກງານສິດທິບັດຂອງໄທ ແລະ
ຫວຽດນາມ ຊິ່ງບໍ່ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາລັບສູ່ວນ ຫື ລັກສະນະທີິ່ລວມເປັນ ຜະລິດຕະພັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ
ສາມາດຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາລັບອາໄຫູ່ທີິ່ແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້

17
ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຊົງ ໂດຍລວມທັງໝົດຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ ຈະບໍ່ເປັນການ
ຕັດສິນລູ່ວງໜ້າກູ່ຽວກັບຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາສາລັບຊິື້ນສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະທີິ່
ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ. ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດອາດຈະຈາກັດການປົກປ້ອງສາລັບຊິື້ນສູ່ວນ ຫື ຄຸນ
ລັກສະນະໂດຍໃຫ້ການປົກປ້ອງດັົ່ງກູ່າວຂື້ນກັບຮບລັກສະນະໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ໃຫຍູ່
ກວູ່າ.
ອົງການກວດສອບ (ຝູ່າຍບລິຫານ ຫື ຕຸລາການ) ອາດຈະໃຊ້ມາດຕະຖານດ້ານ ‘ການຮັບຮ້ໂດຍລວມ
ຕໍ່ຜ້ໃຊ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມນ’ ເພືິ່ອຕັດສິນໃນກລະນີມີຂໍ້ຂັດແຍູ່ງກູ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ຫື ຊິື້ນສູ່ວນທີິ່ແຍກ
ອອກຈາກຜະລິດຕະພັນທີິ່ໃຫຍູ່ກວູ່າບໍ່ໄດ້ ຫາຍກວູ່າຈະໃຫ້ຄວາມສາຄັນແກູ່ສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະທີິ່
ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ.

ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ,

ຖ້າຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຂໍ້ຂັດແຍູ່ງຫາກບໍ່ໄດ້ສ້າງການຮັບຮ້

ໂດຍລວມໃນແບບດຽວກັນຕໍ່ຜ້ບລິໂພກທົົ່ວໄປທີິ່ໄດ້ຮັບ ຂໍ້ມນ, ອົງການທີິ່ມີສິດອານາດ ອາດຈະ
ຕັດສິນວູ່າເປັນສິິ່ງທີິ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄະເນລູ່ວງໜ້າ ຫື ບໍ່ເປັນການລະເມີດ, ເຖິງວູ່າ ຊິື້ນສູ່ວນ ຫື ຄຸນ
ລັກສະນະທີິ່ຄ້າຍຄືກັນນັື້ນ ຢູ່ໃນທັງສອງຜະລິດຕະພັນກຕາມ.
ວິທີການວູ່າດ້ວຍ ‘ການຮັບຮ້ໂດຍລວມ’ ຈະຈາກັດຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາ ໃນ
ສູ່ວນທີິ່

ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຊິື້ນສູ່ວນ

ສາຄັນທີິ່ແຍກອອກຈາກຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າບໍ່ໄດ້.

ນອກຈາກນັື້ນ ພາຍໃນຂອບ ເຂດທີິ່ເໝາະສົມ ຍັງຍອມຮັບວູ່າຢູ່ໃນຕະຫາດ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິິ່ງ
ຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຖືກນາມາໃຊ້ເປັນ ປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າ ໃນຖານະທີິ່ເປັນຜະລິດຕະພັນສາເລັດ
ຮບ ແລະ ແບບລວມ, ບໍ່ແມູ່ນໃນຖານະຊິື້ນສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປັນອິສະລະ ທີິ່ບໍ່ສາມາດຖືກນາ
ມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າ ຫື ຫາຍແຍກຈາກຜະລິດຕະພັນ ເຫົົ່ານັື້ນ. ອົງການທີິ່ກວດສອບອາດ
ຕັດສິນວູ່າ ຮບລັກສະນະໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຮັບຮ້ໂດຍລວມ ທີິ່ຜະລິດຕະພັນສ້າງ
ຂື້ນແກູ່ຜ້ບລິໂພກທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຄວນຕັດສິນໃຫ້ຊັດເຈນ ແທນທີິ່ຈະພິຈາລະນາວູ່າ ເປັນຄວາມຄ້າຍຄື
ຂອງສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະດຽວທີິ່ພິຈາລະນາແຍກກັນ.
ການນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ແລະ ຄາອະທິບາຍລະອຽດ ຫື ໝາຍເຫດ
ລະອຽດເພີິ່ມເຕີມອືິ່ນ ຄວນສ້າງຄວາມຊັດເຈນວູ່າ ຊິື້ນສູ່ວນໃດ ຫື ຄຸນລັກສະນະໃດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດເປັນແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນນັື້ນເປັນຂອງຜະລິດຕະພັນໃດ. ສາລັບການນາ
ສະເໜີຊິື້ນສູ່ວນຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມ ຢູ່ຂໍ້ 8.6, ຢູ່ຂ້າງລຸູ່ມ.
ຕໍ່ໄປນີື້ ເປັນຕົວຢູ່າງແບບອຸດສາຫະກາຊິື້ນສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນ (‘ຄອມພິວເຕີແທັບເບລັດ’) ທີິ່ມີ
ຄວາມສາຄັນ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້. ສູ່ວນທີິ່ຮຽກຮ້ອງສິດປະກົດເປັນເສັື້ນໜາ ແລະ ສູ່ວນທີິ່
18

ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ສະແດງອອກ ເປັນເສັື້ນຈໍ້າເມັດ :

18

ຕົວຢູ່າງເອົາມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາຂອງສາກົນ DM/085175
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ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ຕໍ່ໄປນີື້

ເປັນຕົວຢູ່າງແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ນາສະເໜີໃນອາໄຫູ່

(‘ຂອບລໍ້’)

ສາລັບລໍ້ລົດໃຫຍູ່ທີິ່ຈະ

ປະກອບ ເຂົື້າກັນເປັນຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ຂື້ນ ຊິ່ງຕາມປົກກະຕິ ຈະໃຊ້ງານພ້ອມຜະລິດຕະພັນ
ທີິ່ໃຫຍູ່ຂື້ນ (ລໍ້ ແລະ ລົດໃຫຍູ່), ຊງິ່ ຊິື້ນສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວ ບໍ່ໄດ້ລວມເປັນໜູ່ວຍດຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂະ
19

ໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ ແລະ ອາດຈະຖືໄດ້ວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ແຍກກັນໄດ້ :

1.2.3. ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື ຫັດຖະກາ

1.2.3.1. ການນາໃຊ້ໃນທາງອຸດສາຫະກາ
ກົ ດ ໝາຍອາດຈະກ ານົ ດ ເງື ິ່ ອນໄຂຢູ່ າ ງຊັ ດ ເຈນກູ່ ຽ ວກັ ບຄວາມສາມາດໃນການຈົ ດ ທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກາວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກາຕ້ອງສອດຄູ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊ້

19

ຕົວຢູ່າງ ເອົາມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາຂອງສາກົນ DM/084901
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35

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ໃນທາງອຸດສາຫະກາ20. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງືິ່ອນໄຂນີື້ ຈົນເຖິງຂັື້ນທີິ່ຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ
21

ສິນຄ້າ ທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະການີື້ສາມາດຜະລິດໃນທາງອຸດສາຫະກາ ຫື ຫັດຖະກາໄດ້ .
ແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ຖືກນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ອັດຖະປະໂຫຍດ.
ແບບອຸດສາຫະກາ

ໃຫ້ຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມແກູ່ຜະລິດຕະພັນ

ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ

ດັົ່ງກູ່າວມີຄວາມ ດງດດຫາຍຂື້ນແກູ່ຜ້ທີິ່ຈະຊືື້. ແບບອຸດສາຫະການີື້ ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ເປັນຕົື້ນແບບ ຫື
ແມູ່ແບບສາລັບກາານຜະລິດຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື ຫັດຖະກາ.
ໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະການັື້ນ ຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ ຄວນສາມາດ
ຜະລິດຊໍ້າໃນປະລິມານຫາຍພ ໃນແບບທີິ່ຜະລິດຕະພັນແຕູ່ລະອັນທີິ່ຖືກຜະລິດຂື້ນມາ ມີຄຸນລັກສະນະ
ຄືກັບ ຕົື້ນແບບ. ຜະລິດຕະພັນ, ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ບໍ່ສອດຄູ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານ
ຄວາມສາມາດ ໃນການຜະລິດຊໍ້ານີື້ ຍ້ອນມັນບໍ່ສາມາດຜະລິດໃນທາງອຸດສາຫະກາ ຫື ຫັດຖະກາ ກໍ່ບໍ່
ສາມາດຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາໄດ້.
ຕົວຢູ່າງ ແບບອຸດສາຫະກາຢູ່ຫວຽດນາມຕໍ່ໄປນີື້ ພົບວູ່າ ບໍ່ເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂດ້ານຄວາມສາມາດ

22

ໃນການຜະລິດຊໍ້າ :
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2012-01727 ວັນທີຍືິ່ນຄາຮ້ອງ 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

ການອະທິບາຍຄາສັບຕູ່າງໆຂອງ ‘ແບບອຸດສາຫະກາ’ ມີການອ້າງເຖິງ ‘ຜະລິດຕະພັນ’ ຈາກ ‘ອຸດສາຫະກາ’ ຫື ‘ຫັດຖະກາ’

ເບິິ່ງຢູ່ ຂໍ້ 1.1 ແລະ 1.2 ຂ້າງເທິງ
22

ຕົວຢູ່າງຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາຂອງຫວຽດນາມ
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ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ຊືິ່: ແຜງຫີນ LCL: 25-01
ແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຖືກປະຕິເສດເນືິ່ອງຈາກຂາດຄວາມ
ສາມາດ

ໃນການປະຍຸກໃຊ້ໃນທາງອຸດສາຫະກາ. ແບບອຸດສາຫະການີື້ສ້າງຂື້ນຈາກ

ການເອົາກ້ອນ

ຫີນທາມະຊາດຫາຍໆກ້ອນ

ມາລວມກັນເປັນຮບຊົງ,

ຂະໜາດ,

ລວດລາຍ ແລະ ສີສັນ. ບັນດາກ້ອນຫີນເຫົົ່ານີື້ຖືກຈັດວາງໂດຍບໍ່ມີແບບແຜນ
ກາຍເປັນແຜູ່ນຈະຕຸລັດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈະບໍ່ມີແຜູ່ນຫີນສອງແຜູ່ນທີິ່ມີຮບຊົງ
ລວດລາຍດຽວກັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ້ສກສວຍງາມ

ໃນແບບດຽວກັນ.

ຈົນ
ແລະ
ດັົ່ງນັື້ນ,

ແບບອຸດສາຫະການີື້ ຈິ່ງບໍ່ສາມາດນາໃຊ້ໃນການຜະລິດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ສະເໜີ
ແບບອຸດສາຫະກາໃນແຕູ່ລະຄັື້ງເປັນຈານວນຫາຍໄດ້.

1.2.3.2. ຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກທາມະຊາດ
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດ ແລະ ຈຸລິນຊີ ບໍ່ຖືວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື ຫັດຖະກາ
ແລະ
ຮບຊົງຂອງພວກມັນບໍ່ສາມາດຂຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກາສາລັບຜະລິດຕະພັນໄດ້
ຍ້ອນມີບັນຫາຢູ່ສອງ ຢູ່າງເກີດຂື້ນພ້ອມໆກັນ ເຊັົ່ນ: ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງຮບລັກສະນະ ແລະ
ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຜະລິດຕະພັນຈາກທາມະຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກາ ທີິ່ມະນຸດຜະລິດຂື້ນ ຕະຫອດຮອດ ຜະລິດ
ຕະພັນຈາກທາມະຊາດ ທີິ່ພົບເຫັນໃນທາມະຊາດ ບໍ່ມີຮບຊົງທີິ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວູ່າຈະຄືກັນ
ຕະຫອດ ໃນແຕູ່ລະຜະລິດຕະພັນ. ຮບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ອາດຈະບໍ່ຄືກັນກັບແບບອຸດສາຫະ
ກາທີິ່ໄດ້ການົດໄວ້ ກູ່ອນໜ້ານັື້ນ.
ບັນຫາທີສອງກໍ່ຄື ລັກສະນະຂອງການຜະລິດຜະລິດຕະພັນຈາກທາມະຊາດ ບໍ່ແມູ່ນແບບອຸດສາຫະກາ
ຫື ຫັດຖະກາ. ເຖິງວູ່າຜະລິດຕະພັນຈາກທາມະຊາດ ແລະ ກະສິກາບາງຢູ່າງ ອາດຈະຜະລິດໄດ້ໃນ
ປະລິມານຫາຍ ໃນຄັື້ງດຽວກັນ ໂດຍນາໃຊ້ຂະບວນການທີິ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການຜະລິດທາງອຸດສາຫະກາ
ກໍ່ຕາມ, ແຕູ່ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ ບໍ່ຖືວູ່າເປັນການຜະລິດທາງ ‘ອຸດສາຫະກາ’. ດັົ່ງນັື້ນ,
ໝາກໄມ້ຈາກທາມະຊາດ, ດອກໄມ້ ຫື ສັດ ແມູ່ນບໍ່ສາມາດຖືວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ທີິ່ຈະ
ອາດຈະລະບຸໄດ້ວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ23.

23

ຮບມາຈາກ http://en.wikipedia.org/wiki/Apple ແລະ http://pixgood.com/wheat-germ.html ຕາມລາ

ດັບ ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຄູ່ມືແນະນາຂອງສານັກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (EUIPO) (ການຖອນ), ວັກ
5.1.1
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຮບລັກສະນະ ແລະ ຮບຊົງຂອງໝາກໄມ້, ດອກໄມ້, ສັດ ແລະ ສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດອືິ່ນ
ຈາກທາມະຊາດອາດຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກູ່ການອອກແບບອຸດສາຫະກາສາລັບຜະລິດຕະພັນ
ອືິ່ນ, ເປັນຕົື້ນ ໝາກໄມ້ປະດິດ, ສິິ່ງຕົບແຕູ່ງ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນຜະລິດຕະພັນຕໍ່າແຜູ່ນ, ຜະລິດຕະພັນ
ທີິ່ມີການພິມ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າອືິ່ນທີິ່ເປັນ ສອງ ຫື ສາມມິຕິ.
ຕົວຢູ່າງ, ແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ຈົດທະບຽນໄດ້ຕໍ່ໄປນີື້ ນາສະເໜີວັດຖຸທີິ່ມີຮບຊົງໝາກໄມ້ ແລະ ສັດ

24

24

ຮບມາຈາກ http://www.garrettspecialties.com/trade-show- items-useful-giveaways-c-

71_.160html ແລະ http://www.amazon.ca/Piggy-Shape- Money-box-StorageDecorated/dp/B008297LQM ຕາມລາດັບ
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

1.2.3.3. ຜົນງານສິລະປະ
ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ຜະລິດເປັນງານສ້າງສັນທີິ່ບໍ່ຄືໃຜ ຫື ທີິ່ຫໍ່ິ່ເທິງພືື້ນ ເຊັົ່ນ: ຜ້າໄບ, ຫີນອູ່ອນ, ດິນໜຽວ
ຫື ໂລຫະ ແລະ ຄິດອອກມາເປັນຜົນງານສິລະປະສະເພາະຕົວ ຈະບໍ່ຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກາ. ສາລັບ
ຈຸດປະສົງ ດັົ່ງກູ່າວນີື້, ມັນບໍ່ສາຄັນວູ່າຜົນງານດັົ່ງກູ່າວຈະຖືກຜະລິດຊໍ້າເປັນຫາຍໆອັນໂດຍການພິມ
ຫີນ, ການພິມ ຫື ຮບຈາ ລອງຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ຫືບໍ່.
ຕົວຢູ່າງຕໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນງານທີິ່ຜົນງານສິລະປະ ແລະ ບໍ່ເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນອັດຖະ
ປະໂຫຍດ ທີິ່ນາສະເໜີຢູ່ໃນແບບອຸດສາຫະກາ25:

ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ,

ຜົນງານດ້ານສິລະປະອາດຈະເປັນຖານໃນແບບອຸດສາຫະກາທາງອຸດສາຫະກາ

ແລະ ໃນຫາຍໆຄັື້ງ ກເປັນແບບນັື້ນ. ຕົວຢູ່າງ ຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດ ເຊັົ່ນ: ສິນຄ້າປະເພດ
ແຜູ່ນແພ, ສິິ່ງທັບເຈັື້ຍ ຫື ເຄືິ່ອງທີິ່ລະນກ ອາດຈະມີຜົນງານດ້ານສິລະປະ ທີິ່ພິມຢູ່ເທິງຜະລິດຕະພັນ
ເປັນແບບອຸດສາຫະກາ ຫື ມີແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ມີການການົດຮບຊົງ, ຫໍ່ ຫື ສ້າງແບບຮບເທິງ
ຜົນງານດ້ານສິລະປະ.
ເນືື້ອຫາສາລະສາຄັນຂອງແບບອຸດສາຫະກາ

ແມູ່ນການຕົບແຕູ່ງວັດຖຸທີິ່ເປັນສິນຄ້າອັດຖະປະໂຫຍດ

ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງອຸດສາຫະກາ. ການມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງນັກອອກແບບ ຈະເຮັດໃຫ້ຮບລັກສະນະ
ຂອງວັດຖຸທີິ່ເປັນສິນຄ້າອັດຖະປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍມີຄວາມໜ້າເພິິ່ງພໃຈດ້ານຄວາມສວຍງາມ
25

ແລະ

ຮບມາຈາກ

http://www.diytrade.com/china/pd/3832187/stainless_steel_shinning_sculpture_wit
h_artistic_design.html ແລະ http://www.figurativeartist.org/andrew-benyei-figurativesculpture/ ຕາມລາດັບ
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ຄວນຖືເປັນຂໍ້ມນດ້ານສິລະປະ. ຍ້ອນຄຸນລັກສະນະດ້ານສິລະປະຂອງມັນ ຈິ່ງຖືວູ່າແບບອຸດສາຫະກາ
ຖືກຮັບຮ້ເປັນຜົນງານດ້ານສິລະປະປັບໃຊ້

ແລະ

ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະ

26

ສິດ .

26

ຕົວຢູ່າງ ເບິິ່ງບົດບັນຍັດກູ່ຽວກັບ ‘ຜົນງານດ້ານສິລະປະປະຍຸກ’ ຢູ່ໃນກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດຂອງ 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

ແບບອຸດສາຫະກາ ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນຢູ່າງຖືກຕ້ອງໄດ້ ຖ້າຫາກຂາດຄວາມໃໝູ່. ຄວາມໃໝູ່ກຕ້ອງ
27

ສົມບນໃນລະດັບສາກົນ ເພືິ່ອໃຫ້ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາໄດ້ ຫື ຍັງຢູ່ໃນທະບຽນຕໍ່ໄປ .
ໂດຍຂື້ນກັບບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຄວາມໃໝູ່ ອາດຈະຖືກກວດສອບໂດຍ
ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ກູ່ອນໜ້າການຈົດທະບຽນ ບໍ່ວູ່າຈະເປັນການປະຕິບັດໂດຍໜ້າ
ທີິ່ ຫື ພາຍຫັງການຂັດຄ້ານ ດ້ວຍເຫດຜົນການຂາດຄວາມໃໝູ່. ຄວາມໃໝູ່ ຍັງອາດຈະຖືກກວດ
ສອບຢູ່ໃນຂະບວນການຖອນ, ການຍົກ ເລີກ ຫື ການລົບລ້າງ ຕໍ່ໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດ
ສາຫະກາ ຫື ອົງການຕຸລາການ (ສານ). ບໍ່ວູ່າຈະຢູ່ ບາດກ້າວໃນຂັື້ນຕອນການກວດສອບຄວາມໃໝູ່
28

ຫືບໍ່ກໍ່ຕາມ ເງືິ່ອນໄຂດ້ານເນືື້ອໃນຂອງຄວາມໃໝູ່ຍັງຄົງມີຄວາມ ສາຄັນຄືກັນ .

2.1 ການອະທິບາຍກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່
ຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກາ
ຖືກການົດໂດຍການອ້າງອີງໃສູ່ທຸກຢູ່າງທີິ່ຖືກເຜີຍແຜູ່ຕໍ່
ສາທາລະນະຊົນ ກູ່ອນໜ້າວັນທີ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກາດັົ່ງກູ່າວ.
ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ແບບອຸດສາຫະກາ ຈະເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂຂອງຄວາມໃໝູ່ໄດ້ກຕໍ່ເມືິ່ອ ແບບ
ອຸດສາຫະການີື້ບໍ່ຄືກັນ ຫື ບໍ່ຄືກັນຫາຍກັບແບບກູ່ອນໜ້ານັື້ນ ທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນທີິ່
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ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ໃນ 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 ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຄູ່ມືແນະນາຂອງສານັກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີລົບ
(EUIPO) (ການຖອນ) ຕອນ 5.5
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ກົດໝາຍຈານວນໜິ່ງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ການົດເງືິ່ອນໄຂວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກາ ຕ້ອງສອດຄູ່ອງຕາມ

ຈຸດປະສົງການຈົດທະບຽນ, ນອກຈາກນັື້ນ ຫື ອີກຢູ່າງໜິ່ງ ເງືິ່ອນໄຂຂອງຄວາມໃໝູ່. ເງືິ່ອນໄຂດັົ່ງກູ່າວ, ຊິ່ງລວມເອົາ “ຄວາມໃ
ໝູ່ທີິ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ” ຫື “ຄວາມຄິດສ້າງສັນ” ແບບອຸດສາຫະກາ ແມູ່ນບໍ່ຖືກການົດຢູ່ໃນຄູ່ມືເຫັື້ມນີື້.
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ກູ່ຽວຂ້ອງ ກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄາຮ້ອງ.

2.1.1 ສາທາລະນະຊົນທີເິ່ ປັນກຸມ
ູ່ ອ້າງອີງ
ສາທາລະນະຊົນທີິ່ເປັນກຸູ່ມອ້າງອີງໃນການຕັດສິນວູ່າ ແບບອຸດສາຫະການັື້ນຖືກເຜີຍແຜູ່ມາກູ່ອນຫືບໍ່
ບໍ່ພຽງແຕູ່ສາທາລະນະຊົນ ຫື ຜ້ບລິໂພກທົົ່ວໄປເທົົ່ານັື້ນ ແຕູ່ສາຄັນກວູ່ານັື້ນກໍ່ຄື ກຸູ່ມຜ້ບລິໂພກທີິ່ໄດ້
ຮັບຂໍ້ມນ ຊິ່ງມັກ ຈະຊືື້ ຫື ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີິ່ສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາດັົ່ງກູ່າວ. ຜ້ບລິໂພກທີິ່ໄດ້
ຮັບຂໍ້ມນກຸູ່ມນີື້ ມັກຈະຮັບຮ້ ຫາຍກວູ່າກູ່ຽວກັບການມີຢູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກາຂອງບາງຜະລິດຕະ
ພັນ ຫາຍກວູ່າສາທາລະນະຊົນທົົ່ວໄປ ຊງິ່ ຕາມປົກກະຕິແມູ່ນບໍ່ມີຄວາມສາຄັນຕໍ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນ
ເຫົົ່ານີື້.
ນອກຈາກສາທາລະນະຊົນທີິ່ເປັນກຸູ່ມອ້າງອີງແລ້ວ ຍັງຄວນລວມເອົາຄົນໃນວົງການທາງການຄ້າ, ອຸດ
ສາ ຫະກາ ແລະ ທຸລະກິດ ຊິ່ງຕາມປົກກະຕິມີການກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ, ການນາເຂົື້າ, ການຈາ
ໜູ່າຍ ຫື ການຕະ ຫາດຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີໃນແບບອຸດສາຫະກາ. ຜ້ຄົນເຫົົ່ານີື້ມີການຕິດຕໍ່
ພົວພັນໃກ້ຊິດຫາຍກວູ່າ ກັບແຫູ່ງຂໍ້ມນທີິ່ມີການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ເຂົື້າເຖິງແຫູ່ງຂໍ້ມນ
ດັົ່ງກູ່າວໄດ້ງູ່າຍກວູ່າ. ເວົື້າສະເພາະ, ຄົນກຸູ່ມນີື້ຮ້ແຫູ່ງການສະໜອງ, ກາຕາລ໋ອກ ແລະ ຖານຂໍ້ມນ
ຜະລິດຕະພັນປະເພດຕູ່າງໆ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຜ້ສະໜອງ, ບຸກຄົນຕິດຕ,ໍ່ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ
ແຫູ່ງອືິ່ນໆທີິ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມນຫ້າສຸດໃນຂົງເຂດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່າງມີອະພິສິດ.
ການທີິ່ສາທາລະນະຊົນທົົ່ວໄປ ສາມາດເຂົື້າເຖິງແຫູ່ງທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນແບບອຸດສາຫະກາ ບໍ່ຈາ
ເປັນ ວູ່າຈະເຮັດໃຫ້ແບບອຸດສາຫະກາຂາດຄວາມໃໝູ່ສະເໝີໄປ. ຖ້າຫາກຜ້ບລິໂພກທີິ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມນ ຫື
ວົງການທຸລະກິດ ເຄີຍ ຫື ໜ້າຈະເຄີຍເຂົື້າເຖິງແຫູ່ງທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນກູ່ອນວັນທີກູ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖື
ວູ່າບໍ່ມີຄວາມໃໝູ່ຕາມທີິ່ ການົດໄວ້.
ແບບອຸດສາຫະກາ ບໍ່ຄວນຖືວູ່າຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ຍ້ອນຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ບຸກຄົນ ທີິ່ຜກພັນ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຮັກສາຄວາມລັບ ຫື ໂດຍຂໍ້ຜກພັນທາງສັນຍາທີິ່ການົດວູ່າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນເຫົົ່ານັື້ນ
ເປີດເຜີຍ ຫື ສືິ່ສານແບບດັົ່ງກູ່າວ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກາພາຍໃນກຸູ່ມຄົນ
ທີິ່ຈາກັດຄຸນລັກສະນະ ທີິ່ສາທາລະນະຊົນ ຫື ວົງການທາງການຄ້າສະເພາະດ້ານບໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງຂໍ້ມນ
ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຫື ຢູ່າງທີິ່ຄວນເປັນ ກບໍ່ໃຫ້ຖືວູ່າເປັນການເປີດເຜີຍທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໃໝູ່ .

2.1.2 ວັນທີກຽູ່ ວຂ້ອງກັບຄວາມໃໝູ່
ໂດຍທົົ່ວໄປ ວັນທີກູ່ຽວຂ້ອງໃນການການົດຄວາມໃໝູ່ ຈະເປັນວັນທີຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບ
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ອຸດສາ

ຫະກາຕາມປົກກະຕິຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ.

ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບ

ປົກກະຕິ ແມູ່ນຄາຮ້ອງ ທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໃນການໄດ້ຮັບວັນທີຍືິ່ນຄາຮ້ອງ.

2.1.2.1 ວັນບຸລິມະສິດ
ຖ້າຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຫາກຮຽກຮ້ອງສິດຕໍ່ບຸລິມະສິດຕາມສົນທິສັນຍາປາຣີ, ວັນທີກູ່ຽວຂ້ອງຈະເປັນວັນທີ
ທີິ່ມີການ ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນທີິ່ຍືິ່ນກູ່ອນໝູ່ໝົດທີິ່ອ້າງເຖິງ. ໄລຍະເວລາບຸລິມະສິດສາລັບແບບ
ອຸດສາຫະກາ ແມູ່ນຫົກເດືອນ. ໝາຍຄວາມວູ່າ, ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຄາຮ້ອງທີິ່ຍືິ່ນກູ່ອນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕ້ອງ
ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຕໍ່ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍຫົກເດືອນ ຫັງຈາກວັນຍືິ່ນຄາຮ້ອງ
ຂບຸລິມະສິດເປັນຕົື້ນໄປ.

ຖ້າຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຫາກອ້າງບຸລິມະສິດຂອງຄາຮ້ອງທີິ່ຍືິ່ນກູ່ອນ

ສອງ ຫື ຫາຍສະບັບ ໃຫ້ຖືເອົາວັນທີຍືິ່ນຄາຮ້ອງ ສະບັບທີິ່ຍືິ່ນກູ່ອນໝູ່.
ອີງຕາມຫັກການກູ່ຽວກັບສິດຕໍ່ບຸລິມະສິດດັົ່ງທີິ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາປາລີ, ການຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂ
ຈົດ ທະບຽນຕາມປົກກະຕິຢູ່ປະເທດທີິ່ມີຜກພັນກັບສົນທິສັນຍາ ຄວນຖືວູ່າເປັນວັນທີກູ່ຽວຂ້ອງໃນ
ການຕັດສິນໃຈ ກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ ໃນກລະນີຫາກມີຄາຮ້ອງຂ, ຂໍ້ມນທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍ ຫື ການດາ
ເນີນການອືິ່ນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກາ. ຂໍ້ 4.B ຂອງສົນທິສັນຍາປາລີ ການົດ ດັົ່ງນີ:ື້
“B. ດັົ່ງນັື້ນ, ການຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຕາມພາຍຫັງຢູ່ປະເທດອືິ່ນໃນ
ສະຫະພາບເອີລົບ ກູ່ອນໝົດ ອາຍຸທີິ່ໄດ້ກູ່າວມາຂ້າງເທິງ ຕ້ອງບໍ່ຖືວູ່າລົບລ້າງ ຍ້ອນເຫດຜົນ
ທີິ່ວູ່າ ການດາເນີນການໃດກຕາມທີິ່ມີ ຂື້ນຢູ່ໃນຊູ່ວງໄລຍະນັື້ນ, ໂດຍສະເພາະ ການຍືິ່ນຄາ
ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນອີກສະບັບໜິ່ງ, ການເຜີຍແຜູ່ ຫື ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສິິ່ງປະດິດ, ການ
ສະເໜີຂາຍແບບ ຫື ການນາໃຊ້ເຄືິ່ອງໝາຍ ແລະ ການກະທາ ດັົ່ງກູ່າວ ບໍ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ສິດຂອງບຸກຄົນທີສາມ ຫື ສິດໃດກຕາມ ທີິ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງສູ່ວນ ບຸກຄົນ.”
ສິດໃນການຮຽກຮ້ອງບຸລິມະສິດ ອາດຈະມີຜົນພຽງແຕູ່ໃນກລະນີທີິ່ມີການຮຽກຮ້ອງກູ່ຽວກັບແບບ
ອຸດ ສາຫະກາທີິ່ຄືກັນທັງຄາຮ້ອງທີິ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ແລະ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຕໍ່ຫ້ອງການ
ຈົດທະບຽນ.ຖ້າຫາກແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ຢູ່ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ

ທີິ່ກາລັງຖືກພິຈາລະນາຢູ່

ຫາກນາສະເໜີຄວາມປູ່ຽນແປງ ຫື ຄວາມແຕກຕູ່າງທີິ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ ສິດຕໍ່ບຸລິມະສິດຈະບໍ່ມີຜົນ.
ໃນກລະນີທີິ່ແບບຢູ່ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຫາກມາຈາກການຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນທີິ່ມີວັນບຸລິ
ມະ ສິດ ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສາມາດອ້າງສິິ່ງທີິ່ມີມາກູ່ອນຫາຍທຢູ່າງ ຕະຫອດຮອດ ສິິ່ງທີິ່ມີມາ

17
ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

43

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ກູ່ອນບາງສູ່ວນ ທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມສົນທິສັນຍາປາລີ29.

2.1.2.2 ໄລຍະຜູ່ອນຜັນ
ໃນກລະນີທີິ່ກົດໝາຍທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຫາກການົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ຫື ໄລຍະທີິ່ພົື້ນຈາກ ພາລະຄວາມ
ຮັບ ຜິດຊອບເພືິ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກອອກແບບ ຫື ຜ້ສືບທອດສິດ ຊິ່ງນັື້ນຖືກວູ່າເປັນການ
ເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກາ ກູ່ອນການຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຊິ່ງການເປີດເຜີຍດັົ່ງກູ່າວອາດຈະ
30

ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການົດວູ່າ ມີການປະຕິບັດ ຕາມເງືິ່ອນໄຂຄວາມໃໝູ່ນັື້ນຫືບໍ່ .
ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ໂດຍສົມບນ ແມູ່ນຂ້ອນຂ້າງເຂັື້ມງວດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ທຸກການເປີດເຜີຍແບບ
ອຸດສາຫະກາ ກູ່ອນໜ້າການຍືິ່ນຄາຮ້ອງທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຫື ວັນບຸລິມະສິດ ອາດຈະທາລາຍຄວາມໃໝູ່
ຕາມທີິ່ການົດ. ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນທີິ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກາ ປະກອບ
ດ້ວຍ ການເປີດເຜີຍທີິ່ມາຈາກ ການກະທາຂອງຜ້ອອກແບບເອງ ຫື ຜ້ສືບທອດຕາແໜູ່ງ ຫື ມາຈາກ
ການກະທາຂອງບຸກຄົນທີິ່ໄດ້ຮັບແບບນີື້ທາງກົງ ຫື ທາງອ້ອມຈາກຜ້ອອກແບບ ຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ຫື ຢູ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ບັນດາກົດໝາຍທີິ່ການົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ເພືິ່ອປະໂຫຍດຂອງຜ້
ອອກແບບ ມີຈຸດປະສົງປ້ອງກັນການເສຍສິດໃນກລະນີທີິ່ມີການເປີດເຜີຍແບບມາກູ່ອນ ຫື ການ
ເປີດເຜີຍແບບສະໝັກ ໃຈ. ນອກຈາກນັື້ນ ຍັງຄານງເຖິງກລະນີທີິ່ ໃນຫາຍໆຄັື້ງ ການເປີດເຜີຍດັົ່ງກູ່າວ
ມີຄວາມຈາເປັນໃນການທົດສອບແບບອຸດສາຫະກາຂອງຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫາດໃນການກະກຽມ
ການອອກໃບອະນຸຍາດ ຫື ສັນຍາການຈາໜູ່າຍ ຫື ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາໃນງານວາງສະແດງທີິ່
ເປັນທາງການ.
ໄລຍະຜູ່ອນຜັນ

ຖືກການົດຢູ່ໃນກົດໝາຍ

ເປັນຊູ່ວງໄລຍະເວລາຫັງຈາກແບບອຸດສາຫະກາຖືກ

ເປີດເຜີຍ ຊິ່ງເປັນຊູ່ວງທີິ່ນັກອອກແບບ (ຫື ຜ້ສືບທອດຕາແໜູ່ງ) ອາດຈະຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ
ແບບອຸດສາຫະກາ

ໂດຍການເປີດເຜີຍດັົ່ງກູ່າວບໍ່ສົົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມໃໝູ່ຕາມທີິ່ການົດ.

ໃນ

ກລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາ ຫະກາພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີິ່ການົດ ຈະບໍ່ຖືກນາມາ
ພິຈາລະນາ ເພືິ່ອຈຸດປະສົງໃນການການົດຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກາ.

29

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ສົນທິສັນຍາປາລີ, ມາດຕາ 4.f

30

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດຢູ່ໃນ 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. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ໃນຄູ່ມື EUIPO (ການຖອນ), ວັກ 5.5.1.9.
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ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ຕາມປົກກະຕິ ໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ແມູ່ນໄລຍະເວລາສິບສອງເດືອນກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຕໍ່
ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ. ໃນກລະນີທີິ່ມີການອ້າງບຸລິມະສິດ, ໄລຍະຜູ່ອນຜັນຈະມາກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄາຮ້ອງ
ຂວັນບຸລິມະສິດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ກົດໝາຍອາດຈະການົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນຫົກເດືອນ (ແທນທີິ່ຈະ
ເປັນສິບສອງເດືອນ), ຫື ອາດຈະຈາກັດຜົນປະໂຫຍດຂອງໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ໃຫ້ແກູ່ການເປີດເຜີຍໃນ
ບາງກລະນີເທົົ່ານັື້ນ, ຕົວຢູ່າງ, ໃນກລະນີທີິ່ການເປີດເຜີຍເກີດຂື້ນຢູ່ງານວາງສະແດງທາງການ ຫື ທີິ່ຖືກ
ຮັບຮ້ຢູ່າງເປັນທາງການ ຫື ເກີດຂື້ນຈາກການກະທາທີິ່ຜິດກົດໝາຍ ຫື ການລະເມີດຕໍ່ສິດຂອງນັກ
ອອກແບບ ຫື ຜ້ສືບທອດຕາແໜູ່ງ.
ນັກກວດສອບຕ້ອງພິຈາລະນາໄລຍະຜູ່ອນຜັນ ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂຈາກຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງ ຫື ໂດຍຜ້ຖື
ສິດຕໍ່ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາເພືິ່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປະຕິເສດການຈົດທະບຽນ ຫື ການ
ຖອນການຈົດທະບຽນດ້ວຍເຫດຜົນເລືິ່ອງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນທີິ່ເກີດຂື້ນໄລຍະຜູ່ອນຜັນ.

ຜ້ຍືິ່ນຄາ

ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫື ຜ້ຖືສິດຈະເປັນຜ້ຮັບພາລະໃນການພິສດຂໍ້ເທັດຈິງ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອໃຫ້ບັງຄັບ
ໃຊ້ໄລຍະຜູ່ອນຜັນ.

2.1.3 ແຫງູ່ ການເປີດເຜີຍທີເິ່ ປັນໄປໄດ້
ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກາໃນລັກສະນະທີິ່ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນເຂົື້າເຖິງແບບອຸດສາຫະການີື້
ຕ້ອງໃຫ້ແບບອຸດສາຫະການັື້ນເບິິ່ງເຫັນໄດ້ ຫື ຄົື້ນຫາໄດ້ຈາກແຫູ່ງຂໍ້ມນທີິ່ເປີດເປັນສາທາລະນະ. ຂ້າງ
ລຸູ່ມນີື້ຄືແຫູ່ງ ທີິ່ສາຄັນທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນແບບອຸດສາຫະກາຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ.

2.1.3.1 ການແຈກຢາຍເພືິ່ອການຄ້າ ແລະ ການນາໃຊ້ໃນທາງການຄ້າ
ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກາ ອາດຈະເກີດຈາກການນາຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນາ
ສະ ເໜີແບບອຸດສາຫະກາເຂົື້າສູ່ຕະຫາດ. ຖ້າສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາຖືກ
ວາງໃນຕະຫາດ, ສາທາລະນະຊົນໃນວົງກວ້າງ ກຈະອາດຈະເຂົື້າເຖິງແບບອຸດສາຫະກາໄດ້ໃນທັນທີ
ເນືິ່ອງຈາກຜ້ບລິໂພກອາດຈະເຫັນ ແລະ ຊືື້ຜະລິດຕະພັນໄດ້ໂດຍກົງ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບກລະນີທີິ່ມີ
ການແຈກຢາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ທົົ່ວໄປໂດຍບໍ່ເສຍຄູ່າໃນຮບແບບຂອງຕົວຢູ່າງຜະລິດຕະ
ພັນ ຊິ່ງເປັນການທົດສອບຕະຫາດ ຫື ເພືິ່ອຈຸດປະສົງຂອງ ການໂຄສະນ
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

2.1.3.2 ການເຜີຍແຜູ່ທົົ່ວໄປ
ການນາສະເໜີທາງຮບສະແດງ ຫື ຮບຖູ່າຍຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ, ທັງໃນວາລະ
ສານຂອງລັດ, ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ ຫື ສິິ່ງພິມອືິ່ນ ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມນໃນແບບອຸດສາຫະກາ ຈົນເຖິງ
ຂັື້ນທີິ່ອາດຈະຈາແນກຄວາມແຕກຕູ່າງໃນແບບອຸດສາຫະກາໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນໃນການນາສະເໜີ
ເຫົົ່ານັື້ນ. ເມືິ່ອມີການວິເຄາະວູ່າ ການອອກແບບດັົ່ງກູ່າວຕ້ອງມີຄວາມໃໝູ່ຕາາມກົດໝາຍຫືບໍ່ ຈາເປັນ
ຕ້ອງນາສິິ່ງພິມເຫົົ່ານີື້ມາພິຈາລະນາ.
ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບກລະນີທີິ່ສິິ່ງພິມສະເພາະດ້ານ ເຊັົ່ນ: ວາລະສານດ້ານວິຊາການ ແລະ ວາລະສານ
ສະເພາະ ເລືິ່ອງທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ ຕົວຢູ່າງ, ແຟຊັນ, ເຄືິ່ອງນຸູ່ງຫົົ່ມ, ການຕົບແຕູ່ງພາຍໃນ, ສະຖາປັດຕິ
ຍະກາ, ງານອະດິເລກ, ລົດຍົນ ຫື ເຕັກນິກ.
ກາຕາລ໋ອກດ້ານອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າທີິ່ແຈກໂດຍຜ້ຜະລິດ ແລະ ຜ້ຈາໜູ່າຍຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນາ
ສະ ເໜີແບບອຸດສາຫະກາ ເປັນຂໍ້ມນອ້າງອີງທີິ່ຖືກຕ້ອງໃນການພິຈາລະນາສິລະປະທີິ່ມີກູ່ອນໜ້າ ແລະ
ການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ມີມາກູ່ອນ.

ເຊັົ່ນດຽວກັບກລະນີທີິ່ທັງກາຕາລ໋ອກທີິ່ແຈກໃຫ້ແກູ່

ປະຊາຊົນທົົ່ວໄປໃນວົງກວ້າງ ບໍ່ວູ່າຈະໃນຮບແບບສິິ່ງທີິ່ພິມເຜີຍແຜູ່ ຫື ຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ (ເບິິ່ງ ຢຂ
ູ່ ້າງ
ລຸູ່ມ).

2.1.3.3 ການເຜີຍແຜູ່ທາງການ
ການເຜີຍແຜູ່ທີິ່ພິມໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາແຫູ່ງຊາດ (ສານັກງານ IP) ຂອງປະເທດ
, ເຊັົ່ນ: ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະກາານ ແລະ ສານັກຂູ່າວສານ ເປັນແຫູ່ງທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນທີິ່
ກູ່ຽວຂ້ອງເຊັົ່ນກັນ. ຖ້າກົດໝາຍຫາກການົດເປັນຢູ່າງອືິ່ນ, ການຜະລິດຊໍ້າແບບອຸດສາຫະກາໃນການ
ພິມເຜີຍແຜູ່ທາງກາານ ໃຫ້ຖືວູ່າເປັນການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກາຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ. ຄວາມຈິງ
ແລ້ວ,

ອັນນີື້ເປັນຜົນທີິ່ສາຄັນທີິ່ສຸດຕາມເຈຕະນາຂອງ

ການປະກາດຜູ່ານການເຜີຍແຜູ່ທາງການ

ດັົ່ງກູ່າວ.
ຜົນການເປີດເຜີຍເກີດຂື້ນ

ເຖິງວູ່າ

ຈະເປັນຫົວຂໍ້ສະເພາະໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ຫື

ຂູ່າວສານ ກຕາມ. ບໍ່ພຽງແຕູ່ຂູ່າວສານ ຫື ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກູ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ
ແບບອຸດສາຫະກາເທົົ່ານັື້ນ ທີິ່ຖືວູ່າກູ່ຽວຂ້ອງ, ແຕູ່ຍັງລວມເອົາ ຂູ່າວສາານທີິ່ປະກາດເລືິ່ອງເຄືິ່ອງໝາຍ
ການຄ້າ, ສິດທິບັດ ແລະ ສິດຕໍ່ຊັບສິນ ທາງປັນຍາອືິ່ນອີກດ້ວຍ.
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ການປະກາດຢູ່າງເປັນທາງການໃນວາລະສານທີິ່ບໍ່ລວມເອົາການສາເນົາແບບອຸດສາຫະກາ ແຕູ່ຍັງເປັນ
ການເປີດເຜີຍສານວນເອກະສານຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ໂດຍຈະສະແດງສາເນົາ
ແບບອຸດສາຫະກາ ເມືິ່ອມີຜ້ຮ້ອງຂ ກຄວນຖືເປັນການເປີດເຜີຍຢູ່າງສົມບນເຊັົ່ນກັນ.

2.1.3.4 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນທາງອິນເຕີເນັດ
ເວັບໄຊ ແລະ ຖານຂໍ້ມນ ຄວນຖືວູ່າເປັນແຫູ່ງຂໍ້ມນທີິ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ.
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນທາງອິນເຕີເນັດກູ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ ໃນແບບທີິ່
ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນສາມາດເຂົື້າເຖິງຂໍ້ມນກູ່ຽວກັບຮບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນນັື້ນໄດ້ຢູ່າງຊັດ
ເຈນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກາໝົດລົງໃນລັກສະນະດຽວກັບການແຈກຢາຍສິິ່ງ
ຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າເຫົົ່ານັື້ນໃນ ທາງການຄ້າ.
ການນາສະເໜີ ຫື ການສະເໜີຂາຍຜະລິດຕະພັນໃນເວັບໄຊ້ທາງອິນເຕີເນັດ ຄວນຖືວູ່າ ເປັນການດາ
ເນີນການສູ່ວນໜິ່ງຂອງການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນເຫົົ່ານັື້ນໃນທາງການຄ້າ. ຄວນຮັບຮ້ການ
ເປີດເຜີຍແບບນີື້

ເຖິງວູ່າເວັບໄຊ້ການົດໄວ້ວູ່າ ຕ້ອງມີການສະໝັກສະມາຊິກ ຫື ຈູ່າຍເງິນ ຫື ມີການ

ປ້ອງກັນດ້ວຍລະຫັດຜູ່ານໃນການ ເຂົື້າເຖິງກຸູ່ມບຸກຄົນໃນວົງຈາກັດ. ຖ້າການເຂົື້າເຖິງເວັບໄຊ້ຫາກບໍ່
ຖືກຈາກັດໂດຍຂໍ້ການົດກູ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມ ລັບ ແລະ ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ໂດຍທຸລະກິດການ
ຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ, ການເປີດເຜີຍໃນເວັບໄຊ້ນັື້ນ ຄວນຖືວູ່າເປັນ
ການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ.
ໃນທຸກກລະນີ
ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈກູ່ຽວກັບວັນທີທີິ່ແນູ່ນອນ
ທີິ່ມີການ
ເປີດເຜີຍ ແບບອຸດສາຫະກາໃນເວັບໄຊ້ ເພືິ່ອສົມທຽບວັນທີດັົ່ງກູ່າວ ກັບ ວັນທີຍືິ່ນຄາຮ້ອງ ຫື ວັນ
ບຸລິມະສິດຂອງຄາຮອງຂຈົດທະບຽນ. ວັນທີທີິ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນທາງອິນເຕີເນັດ ອາດຈະບໍ່ພ້ອມມີ
ຕະຫອດເວລາ. ຄູ່ມືການປະຕິບັດ ຂອງ OHIM (ການລົບລ້າງ) ກູ່າວເຖິງການຊີື້ບອກດັົ່ງຕໍ່ໄປນີື້
31

ສາມາດຖືໄດ້ວູ່າວັນທີເປີດເຜີຍຂໍ້ມນເທິງອິນເຕີເນັດ ມີຄວາມໜ້າເຊືິ່ອຖື :
•

ເວັບໄຊ້ໃຫ້ຂໍ້ມນ ບັນທກເວລາທີິ່ມີປະຫວັດການແກ້ໄຂແຟ້ມ ຫື ໜ້າເວັບ (ຕົວຢູ່າງ ດັົ່ງທີິ່ມີ
ຢູ່ໃນ ສາລານຸກົມ (Wikipedia) ຫື ທີິ່ແນບໄປນາເນືື້ອໃນແບບອັດຕະໂນມັດ ເຊັົ່ນ:
ຂໍ້ຄວາມໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ໜ້າເວັບໄຊສົນທະນາ);

•

31

ສາລັບໜ້າເວັບໂປຣແກຣມຄົື້ນຫາຂໍ້ມນ ຈະສະແດງວັນທີຈັດດັດສະນີ (ເຊັົ່ນ ຈາກ Google

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຄູ່ມືແນະນາຂອງ EUIPO (ການຍົກເລີກ), ວັກ 5.5.1.4
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cache); ຫື
•

ການຖູ່າຍຮບໜ້າຈເອົາໜ້າເວັບທີິ່ສະແດງວັນທີທີິ່ໃຫ້ມາ;

•

ຂໍ້ມນທີິ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ມນທີິ່ປັບເປັນປັດຈຸບັນໃນໜ້າເວັບ

ເຫັນໄດ້ຈາກການບລິການເກັບ

ເອກະສານ ທາງອິນເຕີເນັດ.

2.1.3.5 ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນໃນງານວາງສະແດງ
ອາດຈະມີການການົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນຕາາມກົດໝາຍ
ສາລັບກລະນີທີິ່ມີການເປີດເຜີຍແບບ
ອຸດສາຫະກາ ໃນງານວາງສະແດງທີິ່ມີການແຍກເປັນງານຕູ່າງຫາກ ຫື ຮູ່ວມກັບການປະຕິບັດພັນທະ
ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາາປາຣີ ເພືິ່ອປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ສະແດງໃນງານວາງສະແດງທາງການ ຫື ງານ
32

ວາງສະແດງລະດັບສາກົນ ທີິ່ຖືກຮັບຮ້ ຈາກທາງການ .
ອາດຈະມີການເປີດເຜີຍແບບອຸດສາຫະກາ ເປັນຄັື້ງທາອິດຢູ່ໃນງານວາງສະແດງ ຫື ຕະຫາດນັດ ໂດຍ
ສະເພາະ ໃນກລະນີທີິ່ງານດັົ່ງກູ່າວຖືກໃຊ້ເພືິ່ອເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝູ່ ຫື ຜະລິດຕະພັນແຟຊັນ ທີິ່ມີ
ຍອດຂາຍ ເປັນໄລຍະໆ ຫື ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະລະດການ. ການນາສະເໜີຜະລິດຕະພັນໃນງານ
ວາງສະແດງ ຄວນນາມາພິຈາລະນາໃນການການົດຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກາ.
ກົດໝາຍອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີໄລຍະຜູ່ອນຜັນແບບຈາກັດ ພາຍຫັງການເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີ
ການສະແດງແບບອຸດສາຫະກາ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 2.1.2.2). ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ກົດໝາຍອາດຈະ
ລະບຸວູ່າ ໄລຍະຜູ່ອນຜັນດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະນາໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕູ່ການເປີດເຜີຍໃນງານວາງສະແດງທາງ
ການ ຫື ງານວາງສະແດງ ລະດັບສາກົນທີິ່ຖືກຮັບຮ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. ດັົ່ງນັື້ນ, ການເປີດເຜີຍ
ຜະລິດຕະພັນໃນງານວາງສະແດງທີິ່ບໍ່ຖືກຍອມຮັບຈາກທາງການ ອາດຈະເປັນການທາລາຍຄວາມໃໝູ່
ຂອງແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ.
ຕົວຢູ່າງຕໍ່ໄປນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເປີດເຜີຍທີິ່ເປັນການທາລາຍຄວາມໃໝູ່ ໃນງານວາງສະແດງທີິ່ບໍ່
33

ຖືກ ຍອມຮັບຢູ່າງເປັນທາງການ :

32

ສົນທິສັນຍາປາລີ ຂໍ້ 11(1) ການົດວູ່າ

ອີງຕາມກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ປະເທດໃນສະຫະພາບເອີລົບ ຕ້ອງໃຫ້ການປົກປ້ອງຊົົ່ວຄາວແກູ່ສິິ່ງປະດິດທີິ່ສາມາດໄດ້ຮັບ
ສິດທິບັດຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດ, ແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ ສາລັບສິນຄ້າທີິ່ວາງສະແດງໃນງານ
ວາງສະແດງລະດັບສາກົນທີິ່ເປັນທາງການ ຫື ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢູ່າງເປັນທາງການ ຊິ່ງຈັດຂື້ນໃນອານາເຂດຂອງຕົນ
33

ຕົວຢູ່າງຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງຫວຽດນາມ
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ແບບທີໄິ່ ດ້ຍນ
ືິ່ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ:

ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2007-00452 – “ລົດຈັກ” LCL: 12-11
ວັນບຸລິມະສິດ: 4 ມັງກອນ 2007 – ວັນທີຍືິ່ນຄາຮ້ອງ: 12 ເມສາ 2007

ການເປີດເຜີຍແບບທີຖ
ິ່ ກ
ື ອ້າງເຖິງ:

ແບບອຸດສາຫະການີື້ຖືກປະຕິເສດຍ້ອນຂາດຄວາມໃໝູ່. ລົດຈັກທີິ່ປະກົດຢູ່ໃນເອກະສານອ້າງ
ອີງ ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ໃນງານວາງສະແດງທີິ່ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫວງຈັກກາຕາ ປະເທດອິນໂດ
ເນເຊຍ ກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດ ທະບຽນຄັື້ງທາອິດ. ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນລະບຸວູ່າ
ແບບອຸດສາຫະການີື້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ໃນງານວາງສະແດງໃນລະດັບສາກົນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ,
ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນບໍ່ສາມາດພິສດໄດ້ວູ່າ

ງານວາງສະແດງດັົ່ງກູ່າວ

ເປັນ

ງານ

ວາງສະແດງລະດັບສາກົນທີິ່ເປັນທາງການ ຕາມກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມການົດ.
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ກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມ ຍັງການົດໄລຍະຜູ່ອນຜັນຫົກເດືອນ ຫັງຈາກການເປີດເຜີຍຜະລິດຕະພັນທີິ່
ມີການສະແດງແບບອຸດສາຫະກາ ຢູ່ໃນງານວາງສະແດງທີິ່ຖືກຍອມຮັບລະດັບຊາດຢູ່ຫວຽດນາມ.

2.2 ການປະເມີນຄວາມໃໝູ່

2.2.1 ຄຸນລັກສະນະຂອງແບບ
ການປະເມີນຄວາມໃໝູ່ ຖືກດາເນີນໂດຍການສົມທຽບແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ຢູ່ໃນການພິຈາລະນາ ກັບ
ແບບອືິ່ນທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍກູ່ອນວັນຍືິ່ນຄາຮ້ອງ ຫື ວັນທີມີການຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຄັື້ງທາອິດຂອງ
ແບບອຸດສາ ຫະກາທີິ່ກາລັງຢູ່ໃນການພິຈາລະນາ.
ຕາມຫັກການແລ້ວ, ການຖືວູ່າສອດຄູ່ອງຕາມເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ ແມູ່ນກລະນີທີິ່ບໍ່ພົບເຫັນ
ແບບ

ກູ່ອນໜ້ານີື້ທີິ່ຄືກັນ

ຊິ່ງມີກູ່ອນແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ຢູ່ໃນການພິຈາລະນາກວດສອບ.

ເຖິງ

ຢູ່າງໃດກຕາມ, ບໍ່ຄວນ ຄານງເຖິງຄວາມແຕກຕູ່າງພຽງເລັກນ້ອຍ, ບໍ່ມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ຫື ບໍ່
ສາມາດສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕູ່າງ ແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາລາຍລະອຽດທີິ່ບໍ່ເປັນເນືື້ອໃນສາຄັນ ໃນ
ເວລາດາເນີນການສົມທຽບແບບອຸດສາຫະກາ ກັບ ການເປີດເຜີຍ ຫື ການອ້າງອີງເຖິງກູ່ອນໜ້ານັື້ນ.
ຄວາມແຕກຕູ່າງພຽງເລັກນ້ອຍດັົ່ງກູ່າວ ບໍ່ຄວນສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມ ສາຄັນຂອງການເປີດເຜີຍກູ່ອນ
ໜ້ານີື້ ສາລັບຄວາມໃໝູ່.
ຄວາມແຕກຕູ່າງ ຫື ການປູ່ຽນແປງຂອງຮບລັກສະນະ ຄວນຖືວູ່າເປັນເປັນເລືິ່ອງເລັກນ້ອຍ, ບໍ່ມີຄວາມ
ສາ ຄັນ, ບໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ ຫື ບໍ່ເປັນສາລະສາຄັນ ແມູ່ນກລະນີທີິ່ເຫັນວູ່າເປັນເລືິ່ອງທາມະດາ
ທີິ່ຜ້ບລິໂພກ ທົົ່ວໄປຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີການໃຊ້ແບບອຸດສາຫະການັື້ນ ຫາກບໍ່ສັງເກດເຫັນຈຸດ
ດັົ່ງກູ່າວ ຫື ຫາກຈະອາດຈະຮັບຮ້ຄຸນລັກສະນະທີກູ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ກຕໍ່ເມືິ່ອມີການພິຈາລະນາກວດສອບ
ຢູ່າງລະອຽດເທົົ່ານັື້ນ. ຜ້ບລິໂພກທົົ່ວໄປອາດຈະມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ໃສູ່ໃຈໃນລະດັບທີິ່ບໍ່ເທົົ່າກັນ
ຊິ່ງຂື້ນກັບປະເພດ ຜະລິດຕະພັນ. ຄວນພິຈາລະນາສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວ ເພືິ່ອປະເມີນຄວາມໃໝູ່ໃນກລະນີ
ສະເພາະ.
ຕົວຢູ່າງຕໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກລະນີທີິ່ຄວາມແຕກຕູ່າງທີິ່ມີຄວາມສາຄັນຢູ່ໃນແບບອຸດສາຫະກາ ບໍ່
34

ໄດ້ ເປັນການຫີກເວັື້ນການພິຈາລະນາການຂາດຄວາມໃໝູ່ :
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ແບບທີໄິ່ ດ້ຍນ
ືິ່ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ: ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2006-01570
ວັນທີຍືິ່ນຄາຮ້ອງ: 25 ທັນວາ 2006
“ແກ້ວນໍ້າປາ” – LCL: 09-01

ແບບທີຖ
ິ່ ກ
ື ອ້າງເຖິງ: ການຈົດທະບຽນເລກທີ: HK 0211665.5M004
ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ: ຮົົ່ງກົົ່ງ
ວັນພິມເຜີຍແຜູ່: 8 ພະຈິກ 2002
“ກະຕຸກຢາງ” LCL: 09-01
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ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຖືກປະຕິເສດເນືິ່ອງຈາກຂາດຄວາມໃໝູ່. ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນ
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ໄດ້ຍືິ່ນນາຫັງແບບທີິ່ຖືກອ້າງເຖິງ. ຄວາມແຕກຕູ່າງຂອງຝາອັດ, ກົື້ນ
ກະຕຸກ, ບູ່າ ແລະ ລວດລາຍທີິ່ເປັນຮບໃບໄມ້ຢູ່ກະຕຸກ ຖືວູ່າບໍ່ມີເນືື້ອໃນສາຄັນ.
ການປູ່ຽນແປງທີິ່ສາຄັນຢູ່ໃນຄຸນລັກສະນະກູ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກາ

ທີິ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາ

ກວດສອບ, ເມືິ່ອທຽບກັບແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍ ຫື ຖືກອ້າງເຖິງເມືິ່ອທຽບກັບແບບທີິ່ຖືກ
ກວດສອບ ອາດຈະ ເຮັດໃຫ້ແບບທີິ່ມີຕາມພາຍຫັງ ມີຄວາມແຕກຕູ່າງຢູ່າງສັງເກດເຫັນໄດ້ ແລະ ມີ
ຄວາມໃໝູ່ ເມືິ່ອທຽບກັບແບບ ກູ່ອນໜ້ານີື້.
ໃນການການົດລະດັບການປູ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບທີິ່ມີຕາມພາຍຫັງທີິ່ພົວພັນກັບແບບ
ກູ່ອນໜ້ານີື້ ຄວນນາໃຊ້ມາດຕະຖານກູ່ຽວກັບການຮັບຮ້ໂດຍລວມ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 2.2.2, ຂ້າງ
ລຸູ່ມ).

2.2.2 ການຮັບຮໂ້ ດຍລວມ
ຄວນປະເມີນຄວາມໃໝູ່ຕາມການຮັບຮ້ໂດຍລວມຈາກແບບທີິ່ຢູ່ໃນການພິຈາລະນາກວດສອບ ເມືິ່ອ
ທຽບກັບການຮັບຮ້ໂດຍລວມຈາກແຕູ່ລະແບບກູ່ອນໜ້ານີື້.
ການກວດສອບ ຕ້ອງພິຈາລະນາວູ່າ ໃນການຮັບຮ້ຄັື້ງທາອິດນັື້ນ ມີການຮັບຮ້ວູ່າ ແບບທີິ່ຢູ່ໃນການ
ພິຈາ ລະນາ ມີຄວາມຄືກັນ ຫື ເກືອບຄືກັນ ຫື ບໍ່ຄືກັນກັບແບບທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍກູ່ອນໜ້ານີື້ ຫື ຖືກອ້າງ
ເຖິງ ເມືິ່ອທຽບກັບ ແບບທີິ່ຢູ່ໃນການພິຈາລະນາ. ໜູ່ວຍງານທີິ່ກວດສອບ ຄວນໃຊ້ມາດຕະຖານນີື້
ຈາກມມມອງຂອງຜ້ທີິ່ອາດຈະເປັນ ຜ້ບລິໂພກຜະລິດຕະພັນ.
ຕົວຢູ່າງຕໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການທົດສອບຄວາມໃໝູ່ຕາມການຮັບຮ້ໂດຍລວມທີິ່ມີຕໍ່ແບບອຸດສາ.
ຫະກາທີິ່ມີຂໍ້ຂັດແຍູ່ງ:
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ຕົວຢູ່າງ 135
ແບບທີໄິ່ ດ້ຍນ
ືິ່ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ: ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2006-00347 –
“ຕົວຄວບຄຸມໄຟ”
ວັນທີຍືິ່ນຄາຮ້ອງ: 27 ມິນາ 2006 LCL: 13-03

ແບບທີຖ
ິ່ ກ
ື ອ້າງເຖິງ: ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເລກທີ: 3-2004-00180 – ສິດທິບັດ ເລກທີ: 8695
“ຕົວແປງຄວາມຖີິ່” – LCL: 13-02

ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຖືກປະຕິເສດຍ້ອນຂາດຄວາມໃໝູ່.
35

ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄາ

ຕົວຢູ່າງຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງຫວຽດນາມ
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ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ບໍ່ຄືກັບແບບທີິ່ຖືກອ້າງເຖິງ (ແບບທີິ່ຖືກອ້າງເຖິງ ມີປຸູ່ມ ແລະ ໜ້າຈ
LCD ຊິ່ງບໍ່ປະກົດຢູ່ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ) ແຕູ່ຢູ່ໃນແບບທີິ່ອ້າງເຖິງ ມີການ
ເປີດເຜີຍຄຸນລັກສະນະຕົື້ນຕທັງໝົດ.

ຕົວຢູ່າງ 236
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກາຂອງ “ອູ່າງລ້າງໜ້າ” ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນ ວັນທີ 2 ທັນວາ 2005.

ແບບທີໄິ່ ດ້ຍນ
ືິ່ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ

ແບບທີຖ
ິ່ ກ
ື ອ້າງເຖິງ

ການຄົື້ນຫາແບບທີິ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ພົບວູ່າ “ອູ່າງລ້າງໜ້າ” ທີິ່ມີກູ່ອນໜ້ານັື້ນໃນຖານຂໍ້ມນ
ຂອງສານັກງານສິດທິບັດ ແລະ ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າຂອງສະຫະລັດ.

ທັງສອງແບບ

ປະກົດເປັນຮບສີິ່ຫູ່ຽມຈະຕຸລັດ

ຊິ່ງເນືື້ອໃນສາຄັນຢູ່ໃນແບບດັົ່ງກູ່າວແມູ່ນ

ຄວາມ ຊັນ ຢູ່ທາງກາງຂອງອູ່າງລ້າງໜ້າ, ສູ່ວນຂອບດ້ານເທິງໂຄ້ງຂື້ນ. ຄວາມແຕກຕູ່າງຢູ່
ດ້ານລຸູ່ມຂອງແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນນັື້ນແມູ່ນຕືື້ນກວູ່າ ແລະ ສງກວູ່າແບບທີິ່ຖືກ
ອ້າງເຖິງ.
ແບບທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ

ມີຮບຊົງຂອບດ້ານເທິງຄືກັນກັບແບບທີິ່ຖືກອ້າງເຖິງ

ແຕູ່ມີ ຄວາມສງບໍ່ເທົົ່າກັນ. ຄວາມສງທີິ່ແຕກຕູ່າງກັນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮບຊົງຂອງແບບທີິ່ຂຈົດ
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ທະບຽນມີຄວາມ ແຕກຕູ່າງຈາກແບບທີິ່ມີຢູ່, ດັົ່ງນັື້ນ, ຈິ່ງບໍ່ຖືວູ່າມີຄວາມໃໝູ່ .

2.2.3 ການລວມກັນຂອງແບບກູ່ອນໜ້ານີື້
ຕາມຫັກການແລ້ວ, ຄວາມໃໝູ່ຖືກການົດຢູ່າງພາວະວິໄສບົນພືື້ນຖານການຮັບຮ້ຄັື້ງທາອິດໂດຍລວມ
ກູ່ຽວ ກັບຄວາມຄືກັນ, ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ຫື ຄວາມແຕກຕູ່າງກັນ ລະຫວູ່າງ ສອງແບບ (ຫື ຫາຍກວູ່າ
ນັື້ນ). ຄວນມີ ການສົມທຽບເທືິ່ອລະອັນ ແລະ ແຍກກັນໃຫ້ຄົບທັງໝົດ, ເນືິ່ງອຈາກມັນປະກົດຕໍ່
ສາຍຕາຜ້ບລິໂພກ ໃນລະຫວູ່າງ ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕາມປົກກະຕິ.
ບໍ່ຄວນປະເມີນຄວາມໃໝູ່ ໂດຍການສົມທຽບແບບອຸດສາຫະກາ ກັບ ຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆລວມກັນທີິ່
ໄດ້ຈາກແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ສອງແບບ ຫື ຫາຍກວູ່ານັື້ນ. ໂດຍທົົ່ວໄປຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆລວມກັນທີິ່ພົບ
ເຫັນຢູ່ໃນແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແບບທີິ່ມີຄວາມໃໝູ່, ເວັື້ນເສຍແຕູ່ການຮັບຮ້ຄັື້ງທາອິດ ທີິ່
ໄດ້ມາຈາກແບບນີື້ ບໍ່ແຕກຕູ່າງ ຈາກການຮັບຮ້ຄັື້ງທາອິດໂດມລວມ ທີິ່ໄດ້ຈາກການເປີດເຜີຍກູ່ອນ
ໜ້ານີື້ໜິ່ງ ຫື ສອງແບບ.
ຖ້າການຮັບຮ້ຄັື້ງທາອິດໂດຍລວມຫາກຊີື້ໃຫ້ເຫັນວູ່າ ແບບດັົ່ງກູ່າວມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນ, ນັກກວດ
ສອບບໍ່ຄວນການົດໃຫ້ມີກລະນີຂອງຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍການລວມເອົາຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆ ທີິ່ພົບ
ໃນການເປີດເຜີຍ ກູ່ອນໜ້ານີື້.
ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຖ້າແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆທີິ່ໄດ້ມາ ຫື ໄດ້ຮັບແຮງ
ບັນດານ ໃຈຈາກແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ ຍັງຄ້າຍຄືຫາຍກັບໜິ່ງໃນແບບທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍກູ່ອນໜ້ານີື້ ເມືິ່ອມີ
ການພິຈາລະນາຮບຄຸນລັກສະນະໂດຍລວມ ອາດຈະພິຈາລະນາໄດ້ວູ່າ ແບບອຸດສາຫະການີື້ຂາດ
ຄວາມໃໝູ່ຕາມທີິ່ການົດ. ນອກຈາກນັື້ນ, ໃນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະມີຂໍ້ການົດເພີິ່ມເຕີມ
ກູ່ຽວກັບຄວາມໃໝູ່ ເຊັົ່ນ: ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຂັື້ນຕອນການປະດິດ ຫື ຄຸນລັກສະນະຂອງແຕູ່ລະ
ສູ່ວນ38.
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ອີງຕາມຄາອະທິບາຍທີິ່ມີໃນຄູ່ມືການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ

73
38

ຢູ່ຫວຽດນາມ ມີການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ການົດວູ່າດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ ອາດຈະມີການສົມທຽບແບບ ກັບ ຄຸນລັກສະນະລວມ

ກັນທີິ່ມາຈາກ ແບບກູ່ອນໜ້ານີື້ ໜິ່ງ ຫື ສອງຢູ່າງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັບການປະຕິເສດເນືິ່ອງຈາກຂາດຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຖ້າຫາກ
ວູ່າເປັນພຽງແຕູ່ການ ລວມກັນຂອງຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປີດເຜີຍມາກູ່ອນໜ້ານີື້ສອງ ຫື ຫາຍກວູ່ານັື້ນ
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2.2.4 ຄວາມເປັນອິສະຫະໃນການອອກແບບ
ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງການການົດຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກາ, ຄວນພິຈາລະນາວູ່າ ນັກອອກ
ແບບ

ມີອິສະຫະລະດັບໃດ

ໃນການການົດຮບຄຸນລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ

ທີິ່ກາລັງຢູ່ໃນການ

ພິຈາລະນາ. ຄຸນລັກສະນະຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ ຈະສະແດງໃຫ້
ເຫັນວູ່າ ນັກອອກແບບມີຄວາມເປັນ ອິສະຫະ ຫາຍໜ້ອຍຂະໜາດໃດ ທີິ່ຈະເພີິ່ມຄຸນລັກສະນະທີິ່ກາ
ນົດໄວ້ ເພືິ່ອຄວາມສວຍງາມໃນການອອກແບບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າດັົ່ງກູ່າວນັື້ນ.
ແບບອຸດສາຫະກາ ມີຈຸດປະສົງໃນການນາສະເໜີໃນສິິ່ງທີິ່ເປັນສິນຄ້າອັດຖະປະໂຫຍດ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນອຸດສາຫະກາ. ໂດຍສະເພາະ ຈຸດປະສົງຂອງແບບອຸດສາຫະກາ ຄືການເຮັດໃຫ້ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ
ຫື ຜະລິດຕະພັນ ມີຄວາມໜ້າເພິິ່ງພໃຈ ຊິ່ງຄວາມສວຍງາມທີິ່ປະກົດຕໍ່ສາຍຕາ ແລະ ເປັນສິິ່ງທີິ່ປາຖະ
ໜາຂອງຜ້ທີິ່ ຈະເປັນຜ້ຊືື້ ໂດຍບໍ່ແຊກແຊງໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານດ້ານເຕັກນິກຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຖ້າ
ແບບອຸດສາຫະກາຫາກມີ ຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມ ແຕູ່ການນາສະເໜີເປັນຕົວຂັດຂວາງ ຫື ເປັນ
ອຸປະສັກຕໍ່ການນາໃຊ້ ຫື ການໃຊ້ງານ ຕາມທີິ່ໄດ້ຕັື້ງໃຈເອົາໄວ້ ສາລັບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນາ
ສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ, ແບບດັົ່ງກູ່າວຈະບໍ່ບັນລຸ ຈຸດປະສົງທີິ່ວາງໄວ້.
ຜົນຈາກການທີິ່ແບບອຸດສາຫະກາ ຖືກນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຊິ່ງມີໜ້າທີິ່
ຕາມທີິ່ການົດໄວ້ແລ້ວ ແມູ່ນການທີິ່ນັກອອກແບບຈະຖືກຈາກັດອິສະຫະໃນການອອກແບບລະດັບໜິ່
ງ ຢູ່ຕະຫອດ ເວລາ ເນືິ່ອງຈາກວູ່າ ຕ້ອງໄດ້ຄານງເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຊົງຜະລິດຕະພັນນັື້ນໄດ້
ເຮັດໜ້າທີິ່ຕາມທີິ່ເຈຕະນາ ແລະ ໃຊ້ວຽກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ.
ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ

ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຈະເປັນຕົວຊີື້ໃຫ້ເຫັນວູ່າ

ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງນັກ

ອອກ ແບບຖືກປົດປູ່ອຍອອກມາ ຫື ຖືກຈາກັດຫາຍຂະໜາດໃດ. ຜະລິດຕະພັນຈານວນໜິ່ງ ມີຄຸນ
ລັກສະນະທີິ່ຖືກປັບ ຕາມມາດຕະຖານໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບຂໍ້ການົດບາງຢູ່າງໃນດ້ານໜ້າທີິ່ ແລະ ເຕັກນິກ
ຄຸນລັກສະນະເຫົົ່ານັື້ນ ຈະພົບໄດ້ ທົົ່ວໄປໃນຜະລິດຕະພັນປະເພດນັື້ນ. ນອກຈາກນັື້ນ ນັກອອກແບບ
ເກືອບບໍ່ມີອິສະຫະ ຫື ບໍ່ມີອິສະຫະເລີຍໃນ ການດັດແກ້, ເຄືິ່ອນຍ້າຍ ຫື ເຊືິ່ອງຄຸນລັກສະນະທີິ່ກູ່າວມາ
ໃນເວລາອອກແບບ ຜະລິດຕະພັນເຫົົ່ານັື້ນ.
ຄວາມເປັນອິສະຫະຂອງນັກອອກແບບໃນການການົດຮບຊົງຜະລິດຕະພັນ, ຕົວຢູ່າງ ຮບຊົງຂອງໂທ
ລະສັບມືຖື ຈະມີຂໍ້ຈາກັດຫາຍກວູ່າການອອກແບບອືິ່ນໆ, ຕົວຢູ່າງ ລວດລາຍຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນ
ພາບທີິ່ເປັນພືື້ນໜ້າຈ (wallpaper) ຫື ແຜູ່ນແພ. ໂທລະສັບມືຖືມີຄຸນລັກສະນະຕູ່າງໆຈານວນຫາຍ
ຊິ່ງຈະເປັນສູ່ວນໜິ່ງຂອງຮບຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ບໍ່ສາມາດຫີກເວັື້ນໄດ້, ຕົວຢູ່າງ ແປ້ນ
ພິມ ຫື ໜ້າຈດ້ານໜ້າຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນລັກສະນະດັົ່ງກູ່າວ ມີຄວາມຈາເປັນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ ແລະ ນັກ
ອອກແບບບໍ່ສາມາດເມີນເສີຍ ຫື ເຊືິ່ອງມັນໄດ້. ນັກອອກແບບຈະມີອິສະຫະໜ້ອຍທີິ່ສຸດໃນການອອກ
ແບບຮບຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນປະເພດນີື້.
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ໃນຄຸນລັກສະນະດຽວກັນນີື້, ທຸກອຸປະກອນທີິ່ມີຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ທີິ່ການນາໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ຈາກັດ
ໃນການອອກແບບຄືກັນ ຫື ມີຄຸນລັກສະນະທີິ່ຖືກປັບຕາມມາດຕະຖານ ມີທູ່າອູ່ຽງທີິ່ຈະມີຄວາມ
ຄ້າຍຄືກັນ.

ໃນກລະນີນີື້,

ການປະກອບສູ່ວນຂອງນັກອອກແບບໃນການການົດຮບຄຸນລັກສະນະ

ຜະລິດຕະພັນ ກມີທູ່າອູ່ຽງ ທີິ່ຈະບໍ່ຊັດເຈນເທົົ່າໃດ ແລະ ຊັດເຈນໜ້ອຍກວູ່າໃນກລະນີຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ ທີິ່ຕ້ອງຖືກປັບຕາມມາດຕະຖານ ໜ້ອຍກວູ່າ ແລະ ເອືື້ອອານວຍໃຫ້ມີອິສະຫະໃນການອອກແບບ
ຫາຍກວູ່າ.
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3. ຄວາມສາມາດໃນການເບິງິ່ ເຫັນ

3.1 ຫກ
ັ ການ
ແບບອຸດສາຫະກາ ເຮັດໃຫ້ເກີດຮບຄຸນລັກສະນະບາງຢູ່າງແກູ່ຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ
ອັດຖະປະໂຫຍດ. ແບບອຸດສາຫະກາຄວນດງດດສາຍຕາ ແລະ ຕັດສິນດ້ວຍສາຍຕາ. ດັົ່ງນັື້ນ ແບບອຸດ
ສາຫະກາ

ຄວນເຮັດໃຫ້ຜ້ບລິໂພກທີິ່ເປັນກຸູ່ມເປົົ້າໝາຍແບບອຸດສາຫະການັື້ນອາດຈະເບິິ່ງເຫັນໄດ້
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ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜ້ໃຊ້ຜະລິດ ຕະພັນນັື້ນເບິິ່ງເຫັນໄດ້ເຊັົ່ນກັນ .
ຄຸນລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ບໍ່ສາມາດເບິິ່ງເຫັນ ຫື ບໍ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ໃນຊູ່ວງການນາ
ໃຊ້ ຕາມປົກກະຕິ ທີິ່ເຈຕະນາໄວ້ສາລັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະການີື້ບໍ່ສາມາດອ້າງ
ເພືິ່ອການຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກາໄດ້. ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ການໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ ໝາຍເຖິງ
ການໃຊ້ໂດຍຜ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ໂດຍບໍ່ຈາແນກວູ່າຈະເປັນ
ປະຊາຊົນ ຫື ຜ້ໃຊ້ທີິ່ເປັນຜ້ຊູ່ຽວຊານດ້ານວິຊາຊີບ ຫື ຜ້ໃຊ້ສະເພາະດ້ານ, ຍົກຕົວຢູ່າງ ທູ່ານໝໍ, ນັກ
ຂຽນໂປແກຣມຄອມພິວເຕີ ຫື ຊູ່າງແປງລົດ.
ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕາມປົກກະຕິ ບໍ່ລວມເອົາ ການແຊກແຊງເພືິ່ອຍົກເຄືິ່ອງ ຫື ການບາລຸງຮັກສາ
ເຄືິ່ອງ ຈັກ, ເຄືິ່ອງມື ຫື ອຸປະກອນທີິ່ມີຊິື້ນສູ່ວນ ແລະ ສູ່ວນປະກອບພາຍໃນ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຜ້
ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າດັົ່ງກູ່າວຈະບໍ່ເປີດເຜີຍ ຫື ຖອດແຍກສິນຄ້າດັົ່ງກູ່າວໃນລະຫວູ່າງ
ການນາໃຊ້ປົກກະຕິ ຕາມໜ້າທີິ່ ທີິ່ຕັື້ງໃຈໄວ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ບັນຫາກູ່ຽວກັບຄວາມອາດຈະໃນການເບິິ່ງເຫັນໄດ້ ຕົື້ນຕຈະເກີດຂື້ນໂດຍກູ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ
ສອງກຸູ່ມ ຄື ຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນທີິ່ມີສູ່ວນປະກອບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີິ່
ສະແດງຕາແໜູ່ງສອງຕາ ແໜູ່ງ ຫື ຫາຍກວູ່ານັື້ນໃນການໃຊ້ງານ ຫື ການນາໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ.
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ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ໃນບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA s. 2(1) “ແບບອຸດສາຫະກາ”; KH DL ມາດຕາ 89; LA IPL ມາດຕາ

15.2; MY DA s. 3(1) “ແບບອຸດສາຫະກາ”; 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). ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຄູ່ມື EUIPO ຄູ່ມື (ການຖອນ), ວັກ 5.5.2.1 “ເງືິ່ອນໄຂ
ຂອງຄວາມອາດຈະໃນການເບິິ່ງເຫັນ”.
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3.2 ຜະລິດຕະພັນທີມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມສະຫບ
ັ ຊັບຊ້ອນ ແລະ ຕາແໜູ່ງທີຕ
ິ່ າູ່ ງກັນຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ

ແມູ່ນຜະລິດຕະພັນທີິ່ປະກອບດ້ວຍສູ່ວນ ຫື ຊິື້ນສູ່ວນຈາ

ນວນ ຫາຍ ທີິ່ເອົາມາປະກອບເຂົື້າກັນເປັນອຸປະກອນ, ເຄືິ່ອງຈັກ ຫື ຜະລິດຕະພັນອືິ່ນໆທີິ່ມີຂະໜາດ
ໃຫຍູ່ຂື້ນ. ສູ່ວນ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນເຫົົ່ານີື້ ອາດຈະເອົາມາປະກອບເຂົື້າກັນຖອດອອກຈາກກັນ ແລະ ປູ່ຽນ
ແທນກັນໄດ້, ແຕູ່ວູ່າ ອາດຈະເບິິ່ງ ເຫັນ ຫື ເບິິ່ງບໍ່ເຫັນໃນຊູ່ວງການນາໃຊ້ ຫື ການໃຊ້ງານຕາມ
ປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ.
ສູ່ວນ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນທີິ່ຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ ຈະເບິິ່ງບໍ່ເຫັນໂດຍຜ້ທີິ່ຈະຊືື້ ຫື
ຜ້ໃຊ້ອຸປະກອນສາເລັດຮບ ໃນຊູ່ວງການໃຊ້ງານຕາມປົກກະຕິ.
ກລະນີນີື້ ເກີດຂນ
ື້ ກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັນ
ົ່ : ຄອມພິວເຕີ ຫື ໂທລະສັບມືຖື ຫື ອຸປະກອນທີິ່
ມີກົນໄກ ເປັນຕົື້ນ ປໍ້ານໍ້າ ຫື ໃບພັດລົມ. ຜະລິດຕະພັນເຫົົ່ານີື້ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ ທີິ່ປະກອບຂື້ນ
ຈາກຫາຍສູ່ວນ ແລະ ຫາຍຊິື້ນສູ່ວນທີິ່ເຊືິ່ອມຕໍ່ກັນ.
ຖ້າແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ຖືກນາສະເໜີໃນສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ເປັນສູ່ວນປະກອບ ຫື ເປັນຊິື້ນສູ່ວນ
ອຸປະກອນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຜ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ ເບິິ່ງບໍ່ເຫັນສູ່ວນ ຫື ຊິື້ນສູ່ວນນັື້ນໃນລະຫວູ່າງ
ການນາໃຊ້ອຸປະກອນດັົ່ງກູ່າວ
ກອາດຈະຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາລັບສູ່ວນ
ປະກອບ ຫື ຊິື້ນສູ່ວນນັື້ນໄດ້. ສິດຕໍ່ແບບອຸດສາຫະກາ ຄວນຄວບຄຸມສະເພາະຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິິ່ງ
ຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ຍັງຄົງເບິິ່ງເຫັນໄດ້ທັງໝົດ ຫື ບາງສູ່ວນໃນ ລະຫວູ່າງການໃຊ້ງານ ຫື ການນາ
ໃຊ້40.
ບໍ່ຈາເປັນວູ່າ ທຸກຊິື້ນສູ່ວນຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ຊັບຊ້ອນ ຈະຕ້ອງເບິິ່ງເຫັນຕະຫອດເວລາ. ມັນ
ຄົງພຽງພ ຖ້າຫາກເບິິ່ງເຫັນສູ່ວນໜິ່ງໃນຕາແໜູ່ງໃດໜິ່ງໄລຍະໃດໜິ່ງ ຫື ຂັື້ນຕອນໃດໜິ່ງໃນການນາ
ໃຊ້ ຫື ການໃຊ້ງານຕາມປົກກະຕິຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ ໃນຄຸນລັກສະນະທີິ່
ອາດຈະຮັບຮ້ຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສາຄັນ. ຕົວຢູ່າງ ຖ້າຫາກການນາໃຊ້ຕາມປົກກະຕິດັົ່ງກູ່າວ ມີການ
ເປີດປິດຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນສິນຄ້າ, ຊິື້ນສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້ານັື້ນ ທີິ່ປະກົດ
ໃຫ້ເຫັນໃນຂັື້ນຕອນການເປີດຕາມປົກກະຕິໃນຊູ່ວງ ການນາໃຊ້ ຄວນຖືເປັນຄຸນລັກສະນະທີິ່ເບິິ່ງເຫັນ
ໄດ້ ເມືິ່ອພິຈາະນາເຖິງການຈົດທະບຽນ ແລະ ຄວາມສົມບນຕາມກົດໝາຍຂອງແບບອຸດສາຫະກາ.
ຕົວຢູ່າງການນາສະເໜີສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີຕາແໜູ່ງທີິ່ຕູ່າງກັນໃນຊູ່ວງການນາໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ
ສາມາດ ເບິິ່ງໄດ້ຢູ່ຂ້າງລຸູ່ມ, ໃນ ຂໍ້ 8.4 “ຮບລັກສະນະຕູ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນ ໃນໄລຍະການໃຊ້
40

ຂໍ້ການົດທີິ່ວູ່າ ສູ່ວນປະກອບ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນຕ້ອງເບິິ່ງເຫັນໄດ້ໃນຊູ່ວງການໃຊ້ງານຕາມປົກກະຕິ ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນ

ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນບາງປະເທດ
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ງານ”.
ຕົວຢູ່າງຕໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສູ່ວນ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນຕູ່າງໆທີິ່ຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫັບຊັບ
ຊ້ອນ ແລະ ມັກຈະເບິິ່ງບໍ່ເຫັນໃນລະຫວູ່າງການນາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕາມປົກກະຕິ:

ການລະບຸພາຍໃນສາລັບຍານພາຫະນະ

ຂໍ້ຕໍ່ສາລັບຫັງຄາເລືິ່ອນສາລັບລົດບັນທຸກ

ຕົວແປງຄວາມຖີິ່ [ໄຟຟ້າ]

41
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ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ DM 085126
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ພາຍໃນປະຕລົດໃຫຍູ່

44

44

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ DM/084240

17
ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

61
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4. ຄຸນລັກສະນະດ້ານ ເຕັກນິກ ແລະ ໜ້າທີກ
ິ່ ານໃຊ້ງານ
4.1 ເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດ
ສິດຕໍ່ການອອກແບບອຸດສາຫະກາ ປົກປ້ອງສະເພາະແຕູ່ຮບຄຸນລັກສະນະທີິ່ສວຍງາມຂອງຜະລິດ ຕະ
ພັນອັດຖະປະໂຫຍດເທົົ່ານັື້ນ. ສິດດັົ່ງກູ່າວ ບໍ່ຄວບຄຸມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫື
45

ດ້ານເຕັກນິກ ຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຄຸນລັກສະນະທີິ່ສ້າງການອອກແບບ .
ຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຊົງຜະລິດຕະພັນ ຈະບໍ່ຢູ່ໃນສິດໃນແບບອຸດສາຫະກາ ຖ້າຫາກມີຜົນກະທົບດ້ານ
ເຕັກນິກ ຫື ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫື ເສດຖະກິດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຂະບວນ ການຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການຂົນສົົ່ງ ຫື ການຂູ່ຽນຖູ່າຍ ຫື ການໃຊ້ງານດ້ານ
ຮູ່າງກາຍ.
ຄຸນລັກສະນະຂອງຮບຊົງ ທີິ່ສອດຄູ່ອງຕາມການພິຈາລະນາດ້ານການໃຊ້ງານ ຫື ໃຫ້ຜນ
ົ ຫື ຂໍ້ໄດ້ປຽບ
ດ້ານ ເຕັກນິກທີິ່ມີຄູ່າເທົົ່າກັບ ‘ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານເຕັກນິກ’ ຫື ສິິ່ງປະດິດ. ຄຸນລັກສະນະດັົ່ງກູ່າວ
ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດ ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດສິິ່ງປະດິດ ຫື ສິດທິບັດ ຫື ການຈົດທະບຽນ
ຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດ.
ເຫດຜົນທີິ່ຢູ່ເບືື້ອງຫັງສິິ່ງດັົ່ງກູ່າວນີື້ກໍ່ຄື ການແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກ ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບ
ຜກຂາດ ຖ້າຫາກບໍ່ເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຂັື້ນຕອນການພິຈາລະນາກວດສອບທີິ່ເຂັື້ມງວດທີິ່ກາ
ນົດຂື້ນສາລັບສິິ່ງປະດິດ ແລະ ເນືື້ອໃນສາຄັນທາງເຕັກນິກອືິ່ນໆ. ມັນຕູ່າງຈາກແບບອຸດສາຫະກາ
ການເຂົື້າເຖິງສິິ່ງປະດິດ ແລະ ການແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກອືິ່ນໆແຕູ່ຫົວທີ ໃຫ້ຖືວູ່າມີຄວາມສາຄັນຢູ່າງຍິິ່ງ
ຕໍ່ການພັດທະນາທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເສດຖະກິດ.
ເນືິ່ອງຈາກເປັນເລືິ່ອງນະໂຍບາຍຂອງລັດ

ຈິ່ງຄວນໃຫ້ສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ເປັນເອກະສິດແກູ່

ຮບຊົງທີິ່ການົດຂື້ນໃນທາງເຕັກນິກຜູ່ານລະບົບສິດທິບັດເທົົ່ານັື້ນ (ເປັນຕົື້ນ ການປົກປ້ອງຜະລິດຕະ

45

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດ ໃນ BN DA, s. 2(1) “ແບບອຸດສາຫະກາ” (a) ແລະ (b); KH ມາດຕາ 90; LA IPL

ມາດຕາ 22.1; MY DA, s. 3(1) “ແບບອຸດສາຫະກາ” (a) ແລະ (b); PH IP Code, s. 113.2, IP Rules r.
1501(a); SG DA s. 2(1) “ແບບອຸດສາຫະກາ” (a) ແລະ (b); VN IPL ມາດຕາ 64.1, r. 33.7.b(i), 35.3.b.
ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ໃນ ຄູ່ມື EUIPO (ການຖອນ), ວັກ 5.3 ແລະ 5.5.2.1.
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ພັນອັດຖະປະໂຫຍດ), ຊິ່ງມີຊຸດເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ການົດ້ານກົດໝາຍທີິ່ເໝາະສົມໃນການປະເມີນວູ່າ
ສົມຄວນໄດ້ຮັບເອກະສິດ ຫືບໍ່. ດັົ່ງນັື້ນ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຈິ່ງການົດວູ່າ ຄວນມີການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງ
ປະດິດສະເພາະຈາກການແຂູ່ງຂັນໃນຕະຫາດ (ເປັນຕົື້ນ ໂດຍສິດທິບັດ) ເມືິ່ອເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂທີິ່
ການົດ.
ຄຸນລັກສະນະທີິ່ການົດຂື້ນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກຂອງຮບຊົງ ອາດຈະບໍ່
ສາມາດ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາ ເຖິງວູ່າຈະມີຮບຊົງດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານທີິ່ເປັນທາງ
ເລືິ່ອກຫືບໍ່ ໂດຍຈະ ໃຊ້ຫັກການ ແລະ ເຫດຜົນໃນການບໍ່ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້
ງານໄວ້ໃນການປົກປ້ອງແບບອຸດສາ ຫະກາ ກັບຮບຊົງອືິ່ນໆ ທີິ່ຕັດສິນຈາກການພິຈາລະນາທາງ
ເຕັກນິກຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ.
ຜົນທີິ່ເກີດຂື້ນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຈາກການບໍ່ລວມເອົາການແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກໃນແບບ
ອຸດສາຫະກາ ເຂົື້າໃນການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາ ເປັນຕົື້ນ ໃນກລະນີທີິ່ຮບລັກສະນະ ຫື ຮບຊົງ
ໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫື ຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສາຄັນທັງໝົດຂອງຮບລັກສະນະຖືກການົດ
ຂື້ນຈາກການພິຈາາລະນາດ້ານເຕັກນິກ ຫື ໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານແຕູ່ພຽງຢູ່າງດຽວ. ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຈົດ
ທະບຽນຮບຊົງນັື້ນເປັນແບບອຸດສາຫະກາໄດ້ ເຖິງວູ່າ ຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດສູ່ວນໃຫຍູ່ ຈະ
ປູ່ອຍໃຫ້ນັກອອກແບບມີອິສະຫະໃນກາານໃຊ້ເສລີພາບທາງສິລະປະ ແລະ ເພີິ່ມຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມ
ສວຍງາມແກູ່ຮບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ,
ແບບອຸດສາຫະກາ

ແຕູ່ວູ່າບັນດານັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນ

ໃນກລະນີທີິ່ຮບລັກສະນະຜະລິດຕະພັນຕອບສະໜອງສະເພາະໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ

ເທົົ່ານັື້ນ.
ຕົວຢູ່າງ, ຮບຊົງຜະລິດຕະພັນຕໍ່ໄປນີື້ ອາດຈະຖືກປະຕິເສດການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ
ການຈົດທະບຽນນີື້ ອາດຈະຖືກປະກາດລົບລ້າງ ຍ້ອນວູ່າ ຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສາຄັນທັງໝົດຂອງ
ຮບລັກສະນະຖືກການົດຈາກຂໍ້ການົດດ້ານເຕັກນິກ ຫື ການພິຈາາລະນາດ້ານກາານໃຊ້ງານພຽງຢູ່າງ
ດຽວ:

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

F

ittings_240.html ແລະ http://www.landwide-screw.com/en/product/HEXHEAD/Self_Drilling_Screw_Hex_Head-001.html
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4.2 ການປະເມີນໜ້າທີກ
ິ່ ານໃຊ້ງານ
ໃນການພິຈາລະນາວູ່າ ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ (ຫື ການລົບລ້າງ) ໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຈະ
ມີຜົນບັງຄັບຫືບໍ່ນັື້ນ ນັກກວດສອບຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວູ່າ ຈຸດປະສົງດ້ານໜ້າທີິ່ ຫື ອັດຖະປະໂຫຍດ
ຂອງຜະລິດຕະພັນແມູ່ນຫຍັງ. ຄວນພິຈາລະນາການຊີື້ບອກ ແລະ ການຈັດໝວດຜະລິດຕະພັນຈາກຜ້
ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫື ຜ້ຖືສິດຕໍ່ການຈົດທະບຽນ. ນອກຈາກນັື້ນ ນັກກວດສອບຍັງສາມາດ
ພິຈາລະນາເອກະສານອືິ່ນໆ ທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນສູ່ວນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ, ເປັນຕົື້ນ ການ
ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດສິິ່ງປະດິດ ຫື ຜະລິດຕະພັນສາລັບຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ທີິ່ເກີດຂື້ນ
ພ້ອມກັນໃນປະເທດ ຫື ຕູ່າງປະເທດ ແລະ ສືິ່ໂຄສະນາທີິ່ເຜີຍແຜູ່ໂດຍຜ້ຜະລິດ ຫື ຜ້ຈາໜູ່າຍຜະລິດຕະ
ພັນ.
ຕ້ອງມີການປະເມີນລັກສະນະດ້ານເຕັກນິກ ຫື ຜົນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຂອງຄຸນລັກສະນະແບບ
ອຸດສາຫະການີື້ຢູ່າງພາວະວິໄສດ້ານເຕັກນິກ. ການຮັບຮ້ຂອງຜ້ບລິໂພກ ຫື ຜ້ໃຊ້ທົົ່ວໄປໃນດ້ານໜ້າທີິ່
ການໃຊ້ງານດ້ານເຕັກນິກຂອງຄຸນລັກສະນະຂອງຮບລັກສະນະຂອງອຸປະກອນ

ຈະບໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ

ຈຸດປະສົງດັົ່ງກູ່າວນີື້.
ຄວນຖືວູ່າ ຮບຊົງມີລັກສະນະດ້ານໜ້າາທີິ່ໃນກລະນີຕໍ່ໄປນີື້ ໂດຍສະເພາະ:
•

46

ຮບຊົງ ເປັນສິິ່ງທີິ່ຈາເປັນໃນການເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທີິ່

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ DM/086395
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ວາງໄວ້ ຫື ຮບຊົງແບບກາຍະສາດສາລັບຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ;
•

ຮບຊົງ ເຮັດໃຫ້ມີການຜະລິດ ຫື ການປະກອບສິນຄ້າທີິ່ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂື້ນ ຫື ປະຢັດ
ຫາຍຂື້ນ (ເຊັົ່ນ: ປະຢັດວັດຖຸດິບ ຫື ພະລັງງານ);

•

ຮບຊົງ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການຂົນສົົ່ງ ຫື ການເກັບສິນຄ້າ;

•

ຮບຊົງ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄວາມແຂງແຮງຫາຍຂື້ນ ຫື ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ຫື ມີຄວາມ
ທົນທານ ຫາຍຂື້ນ;

•

ຮບຊົງ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສາມາດເຂົື້າກັບ ຫື ເຊືິ່ອມຕໍ່ຜະລິດຕະພັນອືິ່ນໄດ້.

ຍັງຄວນມີການຄັດຄ້ານຈາກການພິຈາລະນາກູ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ

ໂດຍບໍ່ຄານງວູ່າ

ຄຸນ

ລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ນັື້ນ ສາມາດແທນທີິ່ຄຸນລັກສະນະດ້າານການນາໃຊ້ທີິ່ເປັນທາງເລືອກໄດ້ຫືບໍ່. ໃນ
ນີື້ ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ການຂັດຄ້ານຕົກໄປ ເຖິງວູ່າ ຈະມີຮບຊົງອືິ່ນໆທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານທຽບເທົົ່າ
ກັນ ຫື ໃຫ້ຜົນ ແລະ ມີຂໍ້ດີຄືກັນ.
ການບໍ່ພິຈາລະນາໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຍ້ອນຂໍ້ເທັດຈິງທີິ່ວູ່າ ບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະໃດຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່
ສ້າງ ຂື້ນຢູ່າງອິສະຫະ ໂດຍນັກອອກແບບທີິ່ມີຈຸດປະສົງເພີິ່ມຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມ ແຕູ່ວູ່າທຸກ
ຄຸນລັກສະນະ ແມູ່ນການົດຈາກຈຸດປະສົງດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນີື້ເປັນປັດໃຈ
ດຽວທີິ່ເຮັດໃຫ້ນາມາພິຈາ ລະນາ. ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ ມັນບໍ່ສາຄັນວູ່າຈະເກີດຜົນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການ
ໃຊ້ງານຫືບໍ່ ຈາກການໃຊ້ຄຸນລັກສະນະ ດ້າານເຕັກນິກອືິ່ນໆ ທີິ່ເປີດເຜີຍໃນສາດແຫູ່ງສິລະປະ.
ຮບຊົງທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດໃນເອກະສານສິດທິບັດການປະດິດ ຫື ໃນວັນນະກາທາງ
ເຕັກນິກ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດຜະລິດຕະພັນທີິ່ຈະຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ຄວນຖືວູ່າມີໜ້າທີິ່
ການໃຊ້ງານ ເນືິ່ອງ ຈາກເລືິ່ອງທີິ່ອ້າງໃນເອກະສານສິດທິບັດການປະດິດນັື້ນ ເປັນການແກ້ໄຂທາງ
ດ້ານເຕັກນິກ.
ຕົວຢູ່າງ: ຮບຊົງຕໍ່ໄປນີື້ ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານສາລັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ລະບຸໄວ້:
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“ເກີບແຕະທີິ່ມີສາຍ ທີິ່ສ້າງຂື້ນມາ ແລະ ວິທີໃຊ້ງານ”

47

“ຫວີສາລັບຫວີຜົມໃຫ້ເປັນລອນ ແລະ ວິທີການນາໃຊ້”

48

ຮບຊົງທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ປະເພດທີິ່ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ມີ
ຄື ການອອກແບບພືື້ນຜີວ ທີິ່ມີໜ້າທີິ່ໃນການຈັບຍດ, ການດງ ຫື ຜົນທາງກາຍຍະພາບ ຫື ດ້ານ
ເຕັກນິກອືິ່ນໆ. ການອອກແບບພືື້ນຜີວດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະໜ້າເພິິ່ງພໃຈໃນດ້ານຄວາມສວຍງາມໂດຍ
ບັງເອີນ ຫື ເປັນການຕົບແຕູ່ງກບໍ່ອາດຈະຫຸດພົື້ນຈາກການຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນດ້ວຍເຫດຜົນ
ກູ່ຽວກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ (ຖ້າມີ) (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 4.3, ຢູ່ຂ້າງລຸູ່ມ).

47

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ເອກະສານສິທິບັດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ US09089184 ສາມາດເຂົື້າເບິິ່ງໄດ້ທີ

patentscope.wipo.int/search/en
48

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ເອກະສານສິທິບັດ PCT/EP2014/056817 ສາມາດເຂົື້າເບິິ່ງໄດ້ທີ

patentscope.wipo.int/search/en
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ຕົວຢູ່າງ, ລວດລາຍພາຍນອກຕໍ່ໄປນີື້ ບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດເປັນແບບອຸດສາຫະກາສາລັບຢາງລົດໄດ້
ຖ້າຮບຊົງ ແລະ ຮບລັກສະນະຫາກຖືກການົດຈາກການໃຊ້ງານແຕູ່ພຽງຢູ່າງດຽວ:

[ຮບມາຈາກ
http://www.cdxetextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/trea
ddesign. html]

4.3 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມການໃຊ້ງານທີໂິ່ ດດເດັນ
ົ່ ກວູ່າ ຄວາມສວຍງາມຂອງຜະລິດຕະພັນ
ການທີິ່ຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຂອງຮບຊົງທີິ່ຖືກການົດຈາກການພິຈາລະນາດ້າເຕັກນິກ
ແຕູ່ພຽງຢູ່າງດຽວ ຫື ການພິຈາລະນາຈາກຄວາມໜ້າດງດ ດຈາກຄວາມສວຍງາມ ກບໍ່ອາດຫ ີກເວັື້ນ
ຂໍ້ຈາກັດດ້ານການປົກປ້ອງ ຍ້ອນມັນກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ.
ຖ້າຮບຊົງໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ຮຽກຮ້ອງສິດໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫາກມີຄວາມຈາເປັນ
ໃນໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫື ຖືກການົດຈາກໜ້າທີິ່ດ້ານເຕັກນິກແຕູ່ພຽງຢູ່າງດຽວ, ນັກກວດສອບຄວນ
ຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນໂດຍບໍ່ຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມຂອງຮບລັກສະນະ
ຜະລິດຕະພັນ. ຖ້າຮບຊົງ ນັື້ນຫາກໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກາແລ້ວ ການຈົດ
ທະບຽນນັື້ນຄວນຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງ ຍ້ອນມັນກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ.
ຕົວຢູ່າງ, ຮບຊົງຂອງກັງຫັນລົມ ອາດຈະມີຄວາມໜ້າເພິິ່ງພໃຈດ້ານຄວາມສວຍງາມ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່
ຂ້າງລຸູ່ມ). ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຖ້າທຸກອົງປະກອບ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຮບຊົງໃນຄຸນລັກສະນະແຕູ່
ລະດ້ານຂອງ ອຸປະກອນ ຫາກຖືກການົດຈາກການພິຈາລະນາດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ເຕັກນິກ
ດ້ານກົນໄກ ແລະ ອາກາດ ພົນລະສາດ (aerodynamic) ກບໍ່ອາດຮຽກຮ້ອງສິດໃນຮບລັກສະນະ
ຜະລິດຕະພັນໃນຖານະແບບອຸດສາຫະກາໄດ້. ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ນັກອອກແບບບໍ່ມີອິສະຫະໃນການ
17
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ເຮັດວຽກດ້ານຄວາມສວຍງາມກັບຮບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຮບຊົງດັົ່ງກູ່າວ ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດຕໍ່
ຮບຊົງໃນຖານະສິິ່ງປະດິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດ ຖ້າຫາກເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບ
ຄວາມສາມາດໃນການຈົດທະບຽນສິດທິບັດ.

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

4.4 ພາກສູ່ວນຂອງອາໄຫູ່ ແລະ ການເຊືອ
ິ່ ມຕກ
ໍ່ ບ
ັ ພາຍນອກຂອງຜະລິດຕະພັນ
ສິດຕໍ່ແບບອຸດສາຫະກາ ຈະບໍ່ຄວບຄຸມເອົາຄຸນລັກສະນະຂອງແບບທີິ່ຈາເປັນຕ້ອງຜະລິດຊໍ້າ ເພືິ່ອໃຫ້
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາສາມາດຕິດຕັື້ງ, ເຊືິ່ອມຕໍ່ ຫື ປະກອບເຂົື້າຜະລິດຕະພັນອີກ
49

ຊິື້ນໜິ່ງ ທີິ່ເປັນສູ່ວນໜິ່ງໃນນັື້ນ ເພືິ່ອວູ່າທັງສອງສູ່ວນຈະໄດ້ເຮັດໜ້າທີິ່ຕາມທີິ່ການົດ . ໃຫ້ຖືວູ່າຄຸນ
ລັກສະນະດັົ່ງກູ່າວ ເປັນຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກາ. ອັນນີື້ ຈະມີການ ໃຊ້ມາດຕະຖານເລືິ່ອງໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 4.5, ຢູ່
ຂ້າງລຸູ່ມ).
ຕົວຢູ່າງຕໍ່ໄປນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສູ່ວນ (ກຽວລກປືນ) ຂອງຜະລິດຕະພັນ (ຫົວທຽນ) ທີິ່ບໍ່ສາມາດ
ຮຽກຮ້ອງສິດໄດ້

49

ຍ້ອນມັນມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ

ເນືິ່ອງຈາກມັນຊູ່ວຍໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຍດຕິດຢູ່

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດ 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
ຢູ່ ຄູ່ມືແນະນາປະຕິບັດຂອງ EUIPO (ການຖອນ), ໝວດ 5.4
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ໃນຕາແໜູ່ງໄດ້ ເພືິ່ອຈະສາມາດ ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທີິ່ການົດ .

ນອກຈາກນັື້ນ, ຮບຊົງຂອງວັດຖຸໃດໜິ່ງ ເຊັົ່ນ: ອາໄຫູ່ທີິ່ຕ້ອງຜະລິດຊໍ້າ ທັງໃນຮບແບບທີິ່ມີຮບຊົງ
ແລະ ຮບລັກສະນະທີິ່ຄືກັນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວເຂົື້າກັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ
ທີິ່ເປັນສູ່ວນ ໜິ່ງ ຊິ່ງມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຢູ່າງດຽວ. ດັົ່ງນັື້ນ ຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນຖານະແບບ
51

ອຸດສາຫະກາ . ກລະນີນີື້ ອາດໃຊ້ກັບອາໄຫູ່ ແລະ ຊິື້ນສູ່ວນຕູ່າງໆໂດຍສະເພາະກັບສູ່ວນທີິ່ເອີື້ນວູ່າ
‘ສູ່ວນທີິ່ຕາແລ້ວເພ’ ຂອງລົດຍົນ ແລະ ອຸປະກອນອືິ່ນທີິ່ຈາເປັນຕ້ອງຜະລິດຊໍ້າໃຫ້ອອກມາຄືກັນ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ເຂົື້າກັບສູ່ວນທີິ່ເຫືອຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ.
ຕົວຢູ່າງຕໍ່ໄປນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແບບຂອງອາໄຫູ່ທີິ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້

ແຕູ່ອາດຈະມີຂໍ້ຈາກັດໃນ
52

ເລືິ່ອງ ຄວາມເຂົື້າກັນໄດ້ ‘ຕ້ອງເຂົື້າກັນໄດ້’ ຫື ‘ຕ້ອງຈັບຄູ່ກັນໄດ້’, ໃນກລະນີທີິ່ມີຂໍ້ຈາກັດດັົ່ງກູ່າວ .

50

ຕົວຢູ່າງ ໄດ້ມາຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງມາເລເຊຍ.

51

ມາດຕະຖານ ‘ຕ້ອງຈັບຄູ່ກັນໄດ້’ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ ໃນປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ບາງປະເທດ.

52

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ການທົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ DM/053625
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4.5 ການລວມເຂົາື້ ກັນຂອງຄຸນລັກສະນະການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ
ອີງຕາມການອະທິບາຍຄາສັບ ຖ້າແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ຖືກນາສະເໜີໃນວັດຖຸທີິ່ມີລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່
ການໃຊ້ງານ ແລະ ອັດຖະປະໂຫຍດ, ຄຸນລັກສະນະທັງໝົດລວມກັນຂອງແບບອຸດສາຫະການີື້ ຄົງຈະ
ຮັກສາໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ປະໂຫຍດດ້ານການນາໃຊ້ຂອງວັດຖຸທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນາສະເໜີແບບ
ອຸດສາຫະກາ. ແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ດີ ຈະເພີິ່ມຄຸນຄູ່າດ້ານຄວາມສວຍງາມໃຫ້ແກູ່ຮບລັກສະນະຂອງ
ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີປະໂຫຍດ ດ້ານການນາໃຊ້ໂດຍບໍ່ຂັດຂວາງ, ບໍ່ເປັນອຸປະສັກ ຫື ບໍ່ແຊກແຊງ
ໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ສະເພາະແຕູ່ໃນກລະນີທີິ່ຮບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນໂດຍລວມທັງໝົດ ຖືກ
ການົດຈາກໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະໃດທີິ່ໜັກໄປໃນດ້ານຄວາມສວຍງາມ ຄວນ
ປະຕິເສດການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະການີື້ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 4.1, ຂ້າງເທິງ).
ໂດຍສູ່ວນໃຫຍູ່ແລ້ວ ແບບອຸດສາຫະກາ ເປັນຕົື້ນ ຮບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີປະໂຫຍດໃຊ້
ສອຍ ຈະລວມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມສວຍງາມເຂົື້າ
ນາກັນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຄຸນລັກສະນະດຽວກັນນີື້ ອາດຈະມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ
ຄຽງຄູ່ກັນ ໃນກລະນີທີິ່ ນັກອອກແບບໄດ້ອອກແບບຄຸນລັກສະນະເຫົົ່ານີື້ ເພືິ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທັງສອງ
ດ້ານ.
ດັົ່ງນັື້ນ,

ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາ

ຈິ່ງບໍ່ກວມໄປຮອດຄຸນລັກສະນະຂອງຮບລັກສະນະຂອງ

ວັດຖຸທີິ່ທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ເພາະວູ່າ ຄຸນລັກສະນະດັົ່ງກູ່າວມີຄວາມຈາເປັນໃນການເຮັດໃຫ້ວັດຖຸ
ນັື້ນສາມາດເຮັດໜ້າ ທີິ່ຂອງມັນ ຫື ຍ້ອນວູ່າຄຸນລັກສະນະເຫົົ່ານີື້ມີຂໍ້ດີອືິ່ນໆດ້ານເຕັກນິກ ຫື ດ້ານ
ເສດຖະກິດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຮບລັກສະນະ ແລະ ຮບຊົງທີິ່ຢູ່າງໜ້ອຍກໃນ
ລະດັບໜິ່ງ

ທີິ່ສອດຄູ່ອງຕາມເຈຕະນາຂອງນັກອອກແບບ

ໃນການເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີມມທີິ່

ເປັນຕາເບິິ່ງຫາຍຂື້ນ ແມູ່ນຈະຖືກຄັດຄ້ານບໍ່ໄດ້ ຕາມມາດຕະຖານ ດ້ານໜ້າທີິ່ການນາໃຊ້.
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ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໝາຍຄວາມວູ່າ ການທີິ່ຄຸນລັກສະນະຢູ່າງໜິ່ງ ຫື ຫາຍຢູ່າງຂອງແບບອຸດ
ສາຫະກາຂອງຜະລິດຕະພັນ ຈະບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດໄດ້ຕາມກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ
ຈະບໍ່ເປັນການຍົກເລີກແບບທັງໝົດ ເມືິ່ອພິຈາລະນາການຈົດທະບຽນ ຫື ຄວາມສົມບນຢູ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ
ຕາມກົດໝາຍ. ພຽງແຕູ່ໃນກລະນີທີິ່ພົບວູ່າ ຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສາຄັນທຸກດ້ານຂອງຮບລັກສະນະ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ຖືກການົດຈາກໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ພຽງແຕູ່ຢູ່າງດຽວ ແລະ ຂາດຄຸນລັກສະນະທີິ່ບໍ່
ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານຢູ່າງສິື້ນເຊີງ ຈະຕ້ອງມີການຄັດຄ້ານ ແລະ ປະຕິເສດ ຫື ຍົກເລີກການ
ຈົດທະບຽນ.
ຕົວຢູ່າງ ເກີບແລູ່ນຕໍ່ໄປນີື້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບທີິ່ລວມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້
ງານທີິ່ຈາເປັນເພືິ່ອປະໂຫຍດໃນດ້ານການເກາະ, ຄວມສະຖຽນ ແລະ ກາຍຍະສາດ ເຂົື້າກັບຄຸນ
ລັກສະນະ ດ້ານຄວາມ ສວຍງາມທີິ່ລວມເຂົື້າກັນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນໜ້າເບິິ່ງ:
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ຮບມາຈາກຈາກ [ຕາມລາດັບ]
http://strengthrunning.com/2013/04/newton-gravity-running-shoereview/, http://runblogger.com/2012/09/saucony-grid-type-a5running-shoe.html,
ແລະ http://runblogger.com/2012/04/womens-running-shoe-reviewsmerrell.html

ຄວນຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ມີຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ
ດ້ານ ຄວາມສວຍງາມລວມກັນ ຫື ມີຄຸນລັກສະນະໜິ່ງຢູ່າງ ຫື ຫາຍກວູ່ານັື້ນ ທີິ່ນັກອອກແບບຕັື້ງໃຈ
ການົດໄວ້ ເພືິ່ອ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງດ້ານຄວາມສວຍງາມ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ອີງຕາມກົດ
ໝາຍທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັື້ນ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ລວມຄຸນລັກສະນະທີິ່ປະສົມ
ປະສານກັນເຫົົ່ານີື້ ຈະຄວບຄຸມເອົາສະເພາະແຕູ່ຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມສວຍງາມໃນການອອກແບບ
ແຕູ່ຈະບໍ່ຄວບຄຸມເອົາຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ. ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ອົງປະກອບຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກາທີິ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫື ມີຄວາມຈາເປັນດ້ານເຕັກນິກ ຈະບໍ່ຄວບຄຸມໃນການຈົດ
ທະບຽນ, ເຖິງວູ່າຈະເຊືິ່ອມໂຍງເຂົື້າໃນແບບໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນກຕາມ.
ອີກຜົນໄດ້ຮັບໜິ່ງທີິ່ຈະເກີດຂື້ນຈາກຫັກການນີື້ກຄື ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄຸນລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາ
ຫະກາທີິ່ມີຄວາມຈາເປັນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫື ທີິ່ຖືກການົດຈາກການພິຈາລະນາດ້ານເຕັກນິກ
ເມືິ່ອສົມທຽບກັບແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ກາລັງຢູ່ໃນການພິຈາລະນາກັບແບບອືິ່ນ (ກູ່ອນໜ້າ ຫື ຕາມ
ພາຍຫັງ). ບໍ່ຄວນນາເອົາຄຸນລັກສະ ນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ເຕັກນິກມາພິຈາລະນາໃນການ
ພິຈາລະນາຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບອຸດສາຫະກາ ຫື ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ລະຫວູ່າງສອງແບບ ຫື ຫາຍກວູ່າ
ນັື້ນ ເຊັົ່ນ: ຄຸນລັກສະນະທີິ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດແບບອຸດສາຫະກາ.
ຕົວຢູ່າງຕໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອອກແບບທີິ່ປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ
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5. ການຂັດແຍູ່ງກັບສິດທີເິ່ ກີດຂນ
ື້ ກູ່ອນໜ້າ

ຖ້າກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຫາກມີການການົດກູ່ຽວກັບເລືິ່ອງນີື້ໄວ້ ແບບອຸດສາຫະກາອາດຈະບໍ່ໄດ້
ຮັບການຈົດທະບຽນຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ຖ້າການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ຫື ການນາໃຊ້ໃນທາງການ
ຄ້າ ຫາກຂັດແຍູ່ງ ກັບສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາທີິ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້.
ຂໍ້ຂັດແຍູ່ງອາດຈະເກີດຂື້ນ ໂດຍສະເພາະ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ໄດ້ຈົດທະບຽນກູ່ອນ
ໜ້ານີື້ ຫື ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້ ຫື ເຄືິ່ອງໝາຍທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ, ລິຂະ
ສິດ ທີິ່ມີກູ່ອນໜ້ານີື້ ໃນຜົນງານທີິ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫື ສິດທີິ່ມີຢູ່ໃນຊືິ່ຂອງບຸກຄົນ, ຮບຂອງ
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ບຸກຄົນ ຫື ຮບພາບ .

5.1 ສິດທີເິ່ ກີດຂນ
ື້ ກູ່ອນ ຂອງແບບອຸດສາຫະກາທີໄິ່ ດ້ຮບ
ັ ການຈົດທະບຽນ
ຖ້າແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຫາກຄືກັນກັບແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້
ຫື
ມີຄວາມແຕກຕູ່າງຈາກແບບທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້
ສະເພາະດ້ານຄຸນລັກສະນະ ຫື ລາຍລະອຽດທີິ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງການຮັບຮ້ໂດຍລວມທີິ່ຕູ່າງອອກໄປຕໍ່ຜ້ໃຊ້ທີິ່
ໄດ້ຮັບຂໍ້ມນ ຫື ຜ້ບລິໂພກຂອງຜະລິດຕະພັນເຫົົ່ານັື້ນ, ໂດຍທົົ່ວໄປ ໜູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ (ຝູ່າຍ
ບລິຫານ ຫື ຕຸລາການ) ຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະ ບຽນ ຖ້າແບບອຸດສາຫະການັື້ນຫາກໄດ້ຮັບການ
ຈົດທະບຽນ. ການຈົດທະບຽນດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງ.
ໜູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ຄວນໃຊ້ມາດຕະຖານດຽວກັນ ທີິ່ນາໃຊ້ໃນການການົດຄວາມໃໝູ່ຂອງແບບ
ອຸດສາຫະກາ ໃນສູ່ວນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບແບບທີິ່ຖືກເປີດເຜີຍກູ່ອນໜ້ານີື້, ໂດຍບໍ່ຈາແນກວູ່າຈະໄດ້ຮັບ
ຫື ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 2).
ໜູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ຄວນສັນນິຖານວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານັື້ນ
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ມີຄວາມ ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫື ຜ້ຖືສິດຕໍ່ແບບອຸດສາຫະກາທີິ່
ມີມາຕາມພາຍຫັງ ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງໃນເລືິ່ອງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສາລັບການຈົດທະບຽນທີິ່
ເປັນພືື້ນຖານໃນຂະບວນການພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານ ຫື ການຍົກເລີກ.

5.2 ສິດທີເິ່ ກີດຂືນ
ື້ ກູ່ອນ ຂອງເຄືອ
ິ່ ງໝາຍທີມ
ິ່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະສະເພາະ
ຖ້າແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫາກຄືກັນກັບເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ຈົດທະບຽນກູ່ອນໜ້ານີື້ ຫື ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ ຫື ມີຄວາມແຕກຕູ່າງຈາກເຄືິ່ອງໝາຍການ
ຄ້າດັົ່ງກູ່າວ ສະເພາະໃນເລືິ່ອງຄຸນລັກສະນະ ຫື ລາຍລະອຽດທີິ່ຈະບໍ່ສ້າງການຮັບຮ້ໂດຍລວມທີິ່ແຕກ
ຕູ່າງຕໍ່ຜ້ໃຊ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມນ ຫື ຜ້ບລິໂພກໂດຍລວມຂອງຜະລິດຕະພັນເຫົົ່ານັື້ນ, ໜູ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ
(ຝູ່າຍບລິຫານ ຫື ຕຸລາການ) ຄວນຄັດຄ້ານ ການຈົດທະບຽນ. ຖ້າວູ່າແບບອຸດສາຫະກາດັົ່ງກູ່າວຫາກ
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແລ້ວ, ເຖິງວູ່າຈະມີເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ກາລັງຂັດແຍູ່ງກັນ, ການຈົດທະບຽນ
ອາດຈະຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫື ໂດຍສານ.
ສະຖານະການດັົ່ງກູ່າວອາດຈະເກີດຂື້ນ

ໃນກລະນີທີິ່ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ

ກູ່ອນ ໜ້ານີື້ ຫື ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ ຫາກເປັນເຄືິ່ອງໝາຍສາມມິຕິ ຫື ເຄືິ່ອງໝາຍຮບພາບ.
ຮບຊົງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິິ່ງທີິ່ໃສູ່ຜະລິດຕະພັນ ຫື ການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ ອາດຈະຖືວູ່າເປັນເຄືິ່ອງ
ໝາຍການຄ້າ ແລະ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນສາລັບບາງຜະລິດຕະພັນ, ຖ້າຫາກມີການ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ການົດຂອງກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ

ໂດຍສະເພາະ

ຂໍ້ການົດກູ່ຽວກັບ

ລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ການບໍ່ມີໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ.
ຖ້າຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາຫາກໃຊ້, ສາເນົາ ຫື ປະກອບດ້ວຍ ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າທີິ່
ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຫື ເຄືິ່ອງໝາຍທີິ່ມີຊືິ່ສຽງ ທີິ່ເປັນຂອງບຸກຄົນທີສາມ (ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຢູ່ິ່າງຖືກຕ້ອງ), ບຸກຄົນດັົ່ງກູ່າວອາດຈະຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນ ຫື ຮ້ອງຂໃຫ້ການຈົດທະບຽນ
ດັົ່ງກູ່າວຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫື ລົບລ້າງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ອົງການກວດສອບບໍ່ຄວນຄັດຄ້ານ ຖ້າ
ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຫາກຂເປັນຜ້ຖືສິດໃນເຄືິ່ອງໝາຍທີິ່ມີກູ່ອນໜ້ານີື້ ຫື ຍືິ່ນຫັກຖານເພືິ່ອ
ສະແດງການຍິນຍອມ ໂດຍຜ້ຖືສິດເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ ໂດຍທີິ່ ເຄືິ່ອງໝາຍນັື້ນ ອາດຈະລວມຢູ່ໃນ
ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ.
ເຄືິ່ອງໝາຍສາມມິຕິ ແລະ ເຄືິ່ອງໝາຍຮບພາບທີິ່ເປັນລວດລາຍພືື້ນຕໍ່ໄປນີື້ ເປັນຕົວຢູ່າງກູ່ຽວກັບ
ຮບຊົງ ແລະ ຮບລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ຖືກຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ ແຕູ່ຍັງ
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ສາມາດຈົດທະບຽນເປັນແບບອຸດສາຫະກາສາລັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີໃນແບບອຸດສາຫະກາ:

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຄູ່ມືການກວດສອບເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຟິລິບປິນ, ໜ້າ 126.

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າສາກົນ ເລກທີ 1061835 ທີິ່ຍືິ່ນພາຍ
ໃຕ້ລະບົບ ມາດຣິດສາລັບການຈົດທະບຽນເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ.

ຮບມາຈາກ: http://knitcrochetpat.com/burberry- pattern-background/ ແລະ
http://www.dailymail.co.uk/femail/article- 2515445/Is-Burberry-losingrights-infamous-checked-design-Fashion- house-threat.htmlຕາມລາດັບ
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ຮບມາຈາກ http://vector-magz.com/search/louis- vuitton-pattern/ ແລະ
http://www.mycolorfashion.com/201108/louis-vuitton- romance-pump-inmonogram-idylle.html ຕາມລາດັບ

5.3 ສິດທີເິ່ ກີດຂນ
ື້ ກູ່ອນໃນຜົນງານທີມ
ິ່ ລ
ີ ຂ
ິ ະສິດ
ແບບອຸດສາຫະກາ ອາດຈະມີລັກສະນະຂອງໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມສວຍງາມລວມກັນ. ທຸກ
ແບບອຸດສາຫະກາຕາມແນວຄວາມຄິດດ້ານສິລະປະ ທີິ່ນາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນອັດຖະປະໂຫຍດ ຫື ສິິ່ງ
ຂອງທີິ່ເປັນ

ສິນຄ້າອຸດສາຫະກາ

ຫື

ຫັດຖະກາ.

ສະນັື້ນຈິ່ງເປັນເຫດຜົນທີິ່ວູ່າເປັນຫຍັງແບບ
55

ອຸດສາຫະກາຈິ່ງຖືກຮັບຮ້ຢູ່ໃນກົດ ໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດວູ່າເປັນ ‘ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້’ .
ຜົນງານດ້ານສິລະປະຊິ່ງເປັນທີິ່ມາຂອງທຸກແບບອຸດສາຫະກາ ອາດຈະຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງນາ
ສະ ເໜີໃນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື ອາດຈະຖືກສ້າງຂື້ນເພືິ່ອຈຸດປະສົງທາງສິລະປະແຕູ່ພຽງຢູ່າງ
ດຽວ ແລະ ຕໍ່ມາ ຖືກນາສະເໜີໃນສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າອັດຖະປະໂຫຍດ. ໃນທຸກກລະນີ, ຜ້ສ້າງ
ຜົນງານຈະໄດ້ຮັບສິດມາແຕູ່ຕົື້ນຢູ່ ແລ້ວ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມການນາໃຊ້ດັົ່ງກູ່າວທີິ່ມີຕາມພາຍຫັງ.
ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິດດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ຜົນງານທີິ່ເປັນພືື້ນຖານຢູ່າງພຽງພແກູ່ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ຫື ຜ້ທີິ່ຢູ່ໃນຕາແໜູ່ງກູ່ອນໜ້ານີື້, ການຈົດທະບຽນອາດຈະຖືກຄັດຄ້ານ ຫື
ຖືກຖອນໂດຍຜ້ຖືລິຂະສິດ.
ນອກຈາກນັື້ນ, ຖ້າແບບອຸດສາຫະກາຫາກຖືກຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຮັດຊໍ້າ ຫື ນາສະເໜີຜົນງານ
55

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດກູ່ຽວກັບ ‘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
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ສິລະ ປະແບບປະຕິມາກາ ຫື ແບບຮບພາບ ຫື ຜົນງານສິລະປະປັບໃຊ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ສິລະປິນ ຫື ນັກອອກແບບຜົນງານດັົ່ງກູ່າວ, ການຈົດທະບຽນອາດຈະຖືກຄັດຄ້ານ ໂດຍອົງການກວດ
ສອບ (ຝູ່າຍບລິຫານ ຫື ຕຸລາການ) ຈາກການຄັດຄ້ານຂອງຜ້ຖືລິຂະສິດຕໍ່ຜົນງານດັົ່ງກູ່າວ. ຖ້າແບບ
ອຸດສາຫະກາຫາກໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ການຈົດທະບຽນດັົ່ງກູ່າວ ອາດຈະຖືກຖອນ, ຍົກເລີກ ຫື
ລົບລ້າງ ຕາມການຮ້ອງຂຂອງຜ້ຖືສິດ.
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6. ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ
ຮີດຄອງປະເພນີອນ
ັ ດີງາມຂອງຊາດ

6.1

ການພິຈາລະນາເບືອ
ື້ ງຕົນ
ື້

ຄວນມີການການົດກູ່ຽວກັບການບົົ່ງບອກສະເພາະ ລະຫວູ່າງ ແນວຄິດໃນດ້ານໜິ່ງແມູ່ນ ‘ນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດ’ ແລະ ‘ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ’ ແລະ ອີກດ້ານໜິ່ງ ‘ຮີດຄອງປະເພນີອັນ
ດີງາມຂອງຊາດ’.
‘ນະໂຍບາຍຂອງລັດ’ ແລະ ‘ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ’ ໝາຍເຖິງ ຂອບກົດໝາຍທົົ່ວ
ໄປ ຢູ່ລັດໃດໜິ່ງ ຈົນຮອດເຫດຜົນ ແລະ ຈຸດປະສົງພືື້ນຖານຂອງຂອບກົດໝາຍດັົ່ງກູ່າວ. ນອກຈາກ
ນິຕິກາທີິ່ສະໜັບ ສະໜນ ແລະ ບົດບັນຍັດຂອງຝູ່າຍບລິຫານທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລ້ວ
ຂອບກົດໝາຍຍັງລວມເອົາ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ພັນທະຕໍ່ສັນຍາສາກົນອືິ່ນໆ ທີິ່ລັດສະມາຊິກ
ເປັນພາຄີ, ຕະຫອດຮອດ ຫັກກົດໝາຍ ທີິ່ຖືເອົາຄາພິພາກສາເປັນບັນທັດຖານ. ແຫູ່ງທີິ່ມາຂອງກົດ
ໝາຍເຫົົ່ານີື້ສະທ້ອນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍ, ຫັກການພືື້ນຖານ ແລະ ຄູ່ານິຍົມຂອງລັດ
ດັົ່ງກູ່າວ.
‘ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ’ ເປັນຊຸດຫັກການທີິ່ຍອມຮັບໂດຍທົົ່ວໄປໃນສັງຄົມ ທີິ່ການົດ
ແນວ ທາງປະຕິບັດ ແລະ ກົດການປະພດໃນສັງຄົມ ຫື ຊຸມຊົນໃດໜິ່ງ. ຫັກການ ແລະ ລະບຽບການ
ເຫົົ່ານີື້ ບໍ່ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນກົດໝາຍຝູ່າຍບ້ານເມືອງ (positive legislation) ຫື ບົດບັນຍັດຂອງ
ຝູ່າຍບລິຫານ ແລະ ອາດຈະປູ່ຽນແປງເປັນແຕູ່ລະໄລຍະເມືິ່ອເວລາຜູ່ານໄປ. ຫັກການ ແລະ ລະບຽບ
ການເຫົົ່ານີື້ ຂ້ອນຂ້າງແຕກຕູ່າງກັນໃນ ແຕູ່ລະປະເທດ ຫື ພາຍໃນເຂດ ແລະ ຊຸມຊົນຕູ່າງໆຢູ່ປະເທດ
ດຽວກັນ. ຫັກການ ແລະ ກົດດ້ານສິນທາ ສະທ້ອນ ຄູ່ານິຍົມທີິ່ສັງຄົມພາຍໃນຊາດ ຫື ຊຸມຊົນ
ຕ້ອງການຮັກສາໄວ້. ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດຖືກນາໃຊ້ ຄຽງຄຸູ່ກັບບັນທັດຖານທາງກົດ
ໝາຍຝູ່າຍບ້ານເມືອງ ຊິ່ງໂດຍທົົ່ວໄປບໍ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນ ຫື ລາຍລະອຽດ ປະເພດນີື້ ທີິ່ເປັນຫົວຂໍ້
ຂອງ ‘ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ’.
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ເນືິ່ອງຈາກ ການການອະທິບາຍຄາສັບກູ່ຽວກັບ ‘ນະໂຍບາຍຂອງລັດ’, ‘ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມ’ ແລະ ‘ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ’ ເປັນເລືິ່ອງພາຍໃນແຕູ່ລະປະເທດ ຊິ່ງອາດຈະ
ຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນໂດຍອົງການທີິ່ມີສິດອານາດພາຍໃນປະເທດເປັນກລະນີພາຍໃນປະເທດ
ເປັນແຕູ່ລະກລະນີ.

ການການົດວູ່າສິິ່ງໃດຂັດຕໍ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ

ມາດຕະຖານດ້ານຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດທີິ່ມີຢູ່

ຫື

ຈະຕ້ອງຂື້ນກັບບລິບົດທາງການເມືອງ,

56

ວັດທະນະທາ ແລະ ສາສະໜາທີິ່ມີຢູ່ໃນປະເທດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ .
ນອກຈາກນັື້ນ, ບັນດາປັດໃຈຕູ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ລະດັບການລະເມີດທີິ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ກູ່ອນ ທີເິ່ ກີດຈາກ
ການນາໃຊ້ເຄືິ່ອງ ໝາຍທີິ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໃຈ ແລະ ຂະໜາດ ແລະ ພາກສູ່ວນຂອງຊຸມຊົນທີິ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ເຄືິ່ອງໝາຍດັົ່ງກູ່າວ ແມູ່ນບັນດາປັດໃຈຕູ່າງໆ ທີິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາເປັນແຕູ່ລະກລະນີ.
ນັກກວດສອບຄວນປະຕິເສດການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ໃນກລະນີທີິ່ພົບເຫັນການລະເມີດ
ມາດຕະຖານດັົ່ງກູ່າວ ຕາມການການົດຈາກການອ້າງອີງໃສູ່ການຮັບຮ້ຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິິ່ນນັື້ນ ແລະ ບ
ລິບົດຂອງປະເທດ ໃນກລະນີທີິ່ມີການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ.

6.2

6.2.1

ບັນຫາສະເພາະ
ລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກາ

ຖ້າກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຫາກການົດກູ່ຽວກັບເລືິ່ອງນີື້ໄວ້ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
ອາດຈະຖືກຄັດຄ້ານຈາກນັກກວດສອບ ຖ້າເຫັນວູ່າການໃຊ້ປະໂຫຍດແບບອຸດສາຫະກາດັົ່ງກູ່າວໃນ
ທາງການຄ້າ ຫາກຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຫື ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫື ຂັດກັບ
ຫັກການດ້ານຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດຊິ່ງເປັນທີິ່ຍອມຮັບຢູ່ປະເທດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນກລະນີທີິ່ເຫດຜົນດັົ່ງກູ່າວຫາກຖືກປະຕິເສດ ຄວນໝາຍເຖິງແບບອຸດສາຫະກາ. ການປະຕິເສດ
ຄວນອີງຕາມຂໍ້ເທັດຈິງທີິ່ວູ່າ ຮບຊົງ ຫື ລວດລາຍທີິ່ຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ໃນຕົວມັນເອງ
ນັື້ນ ຂັດກັບນະໂຍ ບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫື ຫັກການດ້ານຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດທີິ່ຖືກຍອມຮັບ. ເຫດຜົນສາລັບການປະຕິເສດ ຫື ການລົບລ້າງ ກຍັງຈະ
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ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດ 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. ເບິງິ່ ເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຄູ່ມືຂອງ EUIPO (ຄາຮ້ອງ), ຂໍ້ 4.2.
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ຖືກນາມາໃຊ້

ໃນກລະນີທີິ່ການນາໃຊ້

ໃນທາງການຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີແບບ

ອຸດສາຫະກາ ຫາກຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫື ຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ຕົວຢູ່າງ, ແບບຕໍ່ໄປນີື້ ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້ໃນປະເທດໄທ ເນືິ່ອງຈາກຂັດກັບຫັກຮີດຄອງປະເພນີ
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ອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມເໝາະສົມທີິ່ມີຢູ່ :

ການປະຕິເສດດ້ວຍເຫດຜົນຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫື
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ

ຍັງອາດຈະເກີດຂື້ນໃນກລະນີທີິ່ບັນຫາບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີິ່ແບບ

ອຸດສາຫະການີື້ ແຕູ່ຢູ່ທີິ່ການນາໃຊ້ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະການີື້ . ກລະນີຂອງ
ສັນຍາລັກ ຫື ຮບພາບບາງຢູ່າງເປັນທີິ່ ເຄົາລົບນັບຖືຢູ່າງສງ ຫື ມີການໃຊ້ທີິ່ຈາກັດໃນບາງປະເທດ.
ການໃຊ້ສັນຍາລັກດັົ່ງກູ່າວ (ຕົວຢູ່າງ, ສັນຍາລັກຂອງລາຊະວົງ) ຫື ຮບພາບ (ຕົວຢູ່າງ, ຮບກູ່ຽວກັບ
ຄວາມສາຄັນທາງສາສະໜາ) ທີິ່ຖືກນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີການຄ້າຂາຍໃນ ຕະຫາດ ຈະຖືວູ່າ
ສ້າງຄວາມບໍ່ພໃຈ ແລະ ຂັດກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫື ທີິ່
ມີການຍອມຮັບ.
ຕົວຢູ່າງ, ແບບຕໍ່ໄປນີື້ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້ ເນືິ່ອງຈາກມັນຂັດກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມ ຫື ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ58.
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ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ຄູ່ມືການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບສິດທິບັດຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 65

58

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາຂອງມາເລເຊຍ.
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ແບບຕໍ່ໄປນີື້ ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນຢູ່ປະເທດໄທ ເນືິ່ອງຈາກມັນ ຂັດກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ59:
“ການອອກແບບທີິ່ມີຮບຊົງ ທີິ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນການບໍ່ເຄົາລົບສາສະໜາ ພະມະຫາກະສັດ
ຫື ລາຊະວົງ ຊິ່ງເປັນທີິ່ເຄົາລົບນັບຖືຂອງສາສະນິກະຊົນ ເຊັົ່ນ: ການໃຊ້ພະພຸດທະ
ຮບເປັນສິິ່ງປະດັບ ຕົບແຕູ່ງ ຫື ເຄືິ່ອງໃຊ້ ເຊັົ່ນ ເຊີງທຽນ ຫື ຖານໂຕະ ຫື ການອອກ
ແບບເຄືິ່ອງລາງເພືິ່ອໂຊກລາບ ຫື ຂອງຂັງ:”

6.2.2

ລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນທີມ
ິ່ ກ
ີ ານນາໃຊ້ແບບອຸດສາຫະກາ

ໃນບາງກລະນີ ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ ອາດຈະກະທົບຕໍ່ຄວາມ
ສາມາດໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ.

ອາດຈະສ້າງຄວາມແຕກຕູ່າງລະຫວູ່າງ

ກລະນີທີິ່

ຜະລິດຕະພັນ ຫາກຜິດກົດໝາຍ ຫື ຂັດກັບສິນລະທາໃນຕົວມັນເອງ ກັບ ກລະນີທີິ່ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງ
59

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກ ຄູ່ມືການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກາຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ,

ໜ້າ 64.
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ມີການຄວບຄຸມ, ມີການ ອະນຸມັດກູ່ອນການເຮັດການຕະຫາດ ຫື ມີການຫ້າມເພືິ່ອຄວບຄຸມການນາ
ເຂົື້າ, ການຜະລິດ ຫື ການຈາໜູ່າຍ ພາຍໃນໃນປະເທດ.
ໃນກລະນີທີິ່ຜະລິດຕະພັນຈານວນໜິ່ງ ຫື ທັງໝົດ ທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ ຫາກບໍ່ສາມາດ
ຜະລິດ, ນາເຂົື້າ, ຈາໜູ່າຍ ຫື ໃຊ້ປະໂຫຍດທາງການຄ້າພາຍໃນປະເທດໄດ້ ໃນກລະນີທີິ່ມີການຍືິ່ນຄາ
ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເນືິ່ອງຈາກຂໍ້ຈາກັດດ້ານຂັື້ນຕອນທາງກົດໝາຍ ຫື ບລິຫານ ແມູ່ນສາມາດ
ອະນຸຍາດໃຫ້ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາ ຫະກາເພືິ່ອດາເນີນການຕໍ່ໄດ້. ຕົວຢູ່າງ, ເປັນເລືິ່ອງປົກກະຕິ
ທີິ່ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຈະການົດເຫດຜົນດ້ານ ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່
ຜະລິດຕະພັນບາງຢູ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ເພືິ່ອການຄວບ ຄຸມ ຫື ການອະນຸຍາດໃຫ້ດາເນີນ
ການຕະຫາດ ກູ່ອນທີິ່ຈະສາມາດຜະລິດ, ນາເຂົື້າ, ຈາໜູ່າຍ ຫື ໃຊ້ປະໂຫຍດດ້ານ ການຄ້າພາຍໃນ
ປະເທດ.
ນອກຈາກນັື້ນ ປະກົດວູ່າ ໃນບາງປະເທດ, ການນາເຂົື້າ ແລະ ການຈາໜູ່າຍສິນຄ້າສະເພາະ ຫື ການນາ
ສະເໜີການບລິການບາງຢູ່າງ ແມູ່ນຖືກກົດໝາຍຈາກັດ ຫື ຫ້າມທັງໝົດ.
ໃນກລະນີທີິ່ມີຂໍ້ສົງໄສ ນັກກວດສອບສາມາດປະຕິເສດທີິ່ຈະຟັງຄວາມເຫັນຂອງຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງ ຫື ຊີື້
ແຈງ ຂອບເຂດຄາຮອງຂຈົດທະບຽນ.

6.2.3

ການພິຈາລະນາດ້ານຄວາມສວຍງາມ

ແບບອຸດສາຫະກາ ໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍ ໂດຍມຫວັງທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ແບບຂອງ
ຜະລິດຕະພັນດງດດໃຈຜ້ບລິໂພກຫາຍຂື້ນ.

ຄຸນຄູ່າທີິ່ແບບອຸດສາຫະກາເພີິ່ມໃຫ້ແກູ່ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ

ສິນຄ້າອັດຖະ ປະໂຫຍດ ຄືຄຸນຄູ່າໃນການເພີິ່ມຄວາມໜ້າເປັນເຈົື້າຂອງ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນ ລາຄາທີິ່
ຜະລິດຕະພັນອາດຈະຖືກ ການົດຂື້ນ ສະເພາະບາງຕະຫາດ ຫື ປະຊາຊົນບາງກຸູ່ມ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາມາດຕະຖານ

ແລະ ເກນດ້ານຄວາມສວຍງາມໃນເລືິ່ອງການ

ຈົດທະ ບຽນແບບອຸດສາຫະກາ. ນັກກວດສອບບໍ່ຄວນພິຈາລະນາມາດຕະຖານ ແລະ ເກນດ້ານຄວາມ
ສວຍງາມໃນເລືິ່ອງ ຂອງຄວາມນິຍົມດີ ຫື ບໍ່ດີ ທີິ່ເປັນມາດຕະຖານສູ່ວນຕົວຂອງປະເທດ ຫື
ຕູ່າງປະເທດ, ແຟຊັນ ຫື ການຍອມຮັບ ໄດ້ທາງຄວາມສວຍງາມມາຕັດສິນວູ່າ
ມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຫື ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດອັນ
ດີງາມ.
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7. ຂຫ
ໍ້ າ້ ມຕາມລະບຽບການສະເພາະ

7.1 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມຕາມລະບຽບການ
ຖ້າກົດໝາຍ ຫື ລະບຽບການທີິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ຫາກອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂໍ້ຈາກັດການປົກ
ປ້ອງ ອຸປະກອນ, ຮບພາບ, ການນາສະເໜີທີິ່ລະບຸໄວ້ ຫື ວັດຖຸສິິ່ງຂອງອືິ່ນໃນການຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກາ, ນັກກວດສອບຄວນໃຊ້ຂໍ້ຈາກັດການປົກປ້ອງໂດຍໜ້າທີິ່ ແລະ ຄັດຄ້ານຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນທີິ່ມີເລືິ່ອງທີິ່ຖືກຈາກັດ ການປົກປ້ອງ.
ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ

ເປັນສູ່ວນເສີມຂໍ້ຈາກັດການປົກປ້ອງ

ດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານຄວາມເປັນ

ລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫື ນະໂຍບາຍຂອງລັດ. ມີການການົດ ແລະ ເຜີຍແຜູ່ກູ່ຽວກັບ

ຂໍ້

ຈາກັດການປົກປ້ອງ ຕາມ ຂໍ້ຫ້າມທີິ່ກົດໝາຍໄດ້ການົດໄວ້ກູ່ອນແລ້ວ ຊິ່ງແຕກຕູ່າງຈາກຂໍ້ຈາກັດການ
ປົກປ້ອງຕາມຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຫື ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຊິ່ງຈາເປັນຕ້ອງມີການ
ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ນາໃຊ້ເປັນແຕູ່ລະກລະນີ60.
ຕົວຢູ່າງ, ໃນປະເທດຕໍ່ໄປນີື້ ເນືື້ອໃນທີິ່ລະບຸໄວ້ ບໍ່ລວມຢູ່ໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາທັງ
ໝົດ ຫື ບາງສູ່ວນ:

ບຣໄນ ດາຣສາລາມ
(a) ຜົນງານດ້ານປະຕິມາກາ (ນອກເໜືອຈາກຮບຫໍ່ ຫື ຫຸູ່ນແບບທີິ່ນາໃຊ້ ຫື ເຈຕະນານາໃຊ້
ເປັນຫຸູ່ນແບບ ຫື ລວດລາຍ ທີິ່ຈະຖືກຜະລິດຊໍ້າໂດຍຜູ່ານຂະບວນການອຸດສາຫະກາ);
(b) ໂລ້ຕິດຝາ, ຫຽນປະເພດຕູ່າງໆ;

60

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດ 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) ສິິ່ງພິມທີິ່ມີລັກສະນະທາງວັນນະກາ ຫື ສິລະປະກາ, ເປັນຕົື້ນ ຫັກປົກປຶົ້ມ, ປະຕິທິນ,
ໃບຢັົ້ງຢືນ, ຄປ໋ອງ, ລວດລາຍເຄືິ່ອງນຸູ່ງຫົົ່ມ, ບັດອວຍພອນ, ສະຫາກ, ແຜູ່ນໂຄສະນາ,
ແຜນທີິ່, ແຜນຜັງ, ໄພ້, ບັດໄປສະນີ, ສະແຕມ, ການໂຄສະນາທາງການຄ້າ, ແບບຟອມ
61

ແລະ ບັດທາງການຄ້າ, ການໂອນເງິນ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ .

ຟິລິບປິນ
62

ການຕົບແຕູ່ງພືື້ນຜີວທີິ່ຢູ່ແຍກຈາກຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກາ ຫື ຫັດຖະກາ .

ສິງກະໂປ
(a) ຜົນງານປະຕິມາກາ (ນອກຈາກຮບຫໍ່ ຫື ຫຸູ່ນແບບທີິ່ນາໃຊ້ ຫື ເຈຕະນານາໃຊ້ເປັນຫຸູ່ນແບບ
ຫື ລວດລາຍເພືິ່ອຜະລິດຊໍ້າ ໂດຍຜູ່ານຂະບວນການອຸດສາຫະກາ);
(b) ໂລ້ຕິດຝາ, ຫຽນປະເພດຕູ່າງໆ;
(c) ສິິ່ງພິມທີິ່ມີລັກສະນະທາງວັນນະກາ ຫື ສິລະປະກາ, ເປັນຕົື້ນ ຫັກປົກປຶົ້ມ, ປະຕິທິນ,
ໃບຢັົ້ງຢືນ, ຄປ໋ອງ, ລວດລາຍເຄືິ່ອງນຸູ່ງຫົົ່ມ, ບັດອວຍພອນ, ສະຫາກ, ແຜູ່ນໂຄສະນາ,
ແຜນທີິ່, ແຜນຜັງ, ໄພ້, ບັດໄປສະນີ, ສະແຕມ, ການໂຄສະນາທາງການຄ້າ, ແບບຟອມ ແລະ
63

ບັດທາງການຄ້າ, ການໂອນເງິນ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ຄ້າຍຄືກັນ .

ຫວຽດນາມ
ຮບຄຸນລັກສະນະການກໍ່ສ້າງທາງໂຍທາ ຫື ອຸດສາຫະກາ

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.

64
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7.2 ສັນຍາລັກປະຈາລັດ ແລະ ເຄືອ
ິ່ ງໝາຍທາງລັດຖະການ
ກົດໝາຍອາດຈະການົດວູ່າ ແບບອຸດສາຫະກາ ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້ ຖ້າຫາກປະກອບດ້ວຍ ຫື
ບັນຈຸເອົາສັນຍາລັກ, ເຄືິ່ອງໝາຍປະຈາຕະກຸນ, ເຄືິ່ອງຍົດ, ລາດັບຍົດອັດສະວິນ, ເຄືິ່ອງລາຊະອິສະລິຍາ
ກອນ, ທຸງ ຫື ອຸປະກອນຂອງປະເທດ, ລັດ, ເມືອງ, ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ, ຄະນະກາມະການຕາມກົດ
ໝາຍ ຫື ສະຖາບັນທາງ ການອືິ່ນໆ.
ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ,

ໂດຍດາເນີນການຕາມໜ້າທີິ່

ນັກກວດສອບຕ້ອງຮຽກໃຫ້ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດ

ທະບຽນສະແດງຫັກຖານການສະແດງຄວາມຍິນຍອມການຈົດທະບຽນ ແລະ ນາໃຊ້ກາເຄືິ່ອງໝາຍ ຫື
ເຄືິ່ອງໝາຍດັົ່ງກູ່າວ. ນັກກວດສອບຕ້ອງປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູ່າງສົມເຫດສົມຜົນວູ່າ ເອກະສານ
ສະແດງຄວາມຍິນຍອມນັື້ນ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົນທີິ່ໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມມີສິດທີິ່ຈະເຮັດໄດ້ຫື
65

ບໍ່ .
ຕົວຢູ່າງ,

ໃນປະເທດບຣໄນດາຣສາລາມ

ສັນຍາລັກຕໍ່ໄປນີື້

ບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນເປັນແບບ

66

ອຸດສາຫະກາໄດ້ :
1. ທຸງພຣະອິສະຣິຍະຍົດ, ກາອາມ ແລະ ຕາປະທັບທາງການຂອງອົງສຸນຕານ ແລະ
ສົມເດັດພຣະຣາຊາທິບດີ ແລະ ສົມເດັດພະລາຊີນີຣາຍາອິສະຕຣີ.
2. ຕາປະທັບປະຈາລັດ ບຣໄນດາຣສາລາມ.
3. ກາອາມຂອງລັດບຣໄນດາຣຸສາລາມ.
4. ກາສັນຍາລັກ ຫື ກາສາຄັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
5. ລາດັບຍົດ, ເຄືິ່ອງຍົດ, ຫຽນ, ຫຽນເຂັມ ແລະ ເຄືິ່ອງຣາຊະອິສະຣິຍາພອນ ຈາກສຸນຕານ.

65

ຕົວຢູ່າງ ເບິິ່ງຢູ່ໃນ 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 (ການປ້ອງກັນການໃຊ້ງານທີິ່ບໍ່ເໝາະສົມ) 20 ປີ 1967, 3 ປີ 1974 - ແກ້ໄຂ

ເພີິ່ມເຕີມໂດຍ: S 128/80 S 163/81.
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6. ກາສັນຍາລັກ ຫື ກາສາຄັນຂອງອົງການຕາຫວດອາຊະຍາກາລະຫວູ່າງປະເທດ
(Interpol).
7. ກາສັນຍາລັກ, ເຄືິ່ອງໝາຍປະຈາຕົວ ຫື ທຸງປະຈາຕາແໜູ່ງຂອງບລິຫານຂອງບຣໄນ ດາຣ
ສາລາມ [...]
ແບບທີິ່ປະກອບດ້ວຍກາເຄືິ່ອງໝາຍຂອງປະເທດ ຫື ລັດ ທີິ່ບໍ່ມີການອະນຸຍາດຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ຄວນຖືກ
ຄັດຄ້ານ ຈາກເຈົື້າໜ້າທີິ່ກວດສອບໂດຍໜ້າທີິ່. ຕົວຢູ່າງ, ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່
ປະກອບດ້ວຍກາເຄືິ່ອງ ໝາຍ ເຊັົ່ນ: ກາດັົ່ງຕໍ່ໄປນີື້ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງ ASEAN, ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ດາເນີນການ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢູ່າງ
ຖືກຕ້ອງຈາກອົງການທີິ່ມີສິດອານາດ:
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7.3 ການນາສະເໜີບກ
ຸ ຄົນ ແລະ ບຸກຄົນທີມ
ິ່ ຕ
ີ າແໜູ່ງສງ
ກົດໝາຍອາດຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ຜະລິດຊໍ້າ ຫື ນາສະເໜີຮບ
ບຸກຄົນ ທີິ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຫື ຫາກເສຍຊີວິດຢູ່າງຊັດເຈນ, ເວັື້ນເສຍແຕູ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່າງຖືກຕ້ອງ
ຈາກບຸກຄົນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຫື ຕົວແທນທີິ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນກລະນີນີື້ ບໍ່ວູ່າໂດຍຕາແໜູ່ງໜ້າ
ທີິ່ ຫື ເມືິ່ອມີການຮ້ອງຂຈາກຝູ່າຍໜິ່ງ ໃນຂະບວນການພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານ, ສານັກງານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນດັົ່ງກູ່າວ ແລະ ໃຫ້ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສົົ່ງຫັກຖານ
67

ການສະແດງຄວາມຍິນຍອມຈາກບຸກຄົນ ຫື ຜ້ຕາງໜ້າຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ .
ນອກຈາກນັື້ນ, ກົດໝາຍອາດຈະການົດວູ່າ ຮບ ຫື ການນາສະເໜີບຸກຄົນທີິ່ມີຕາແໜູ່ງສງບາງຄົນ ຊງິ່
ເປັນ ທີິ່ຮ້ຈັກຂອງສັງຄົມ ອາດຈະບໍ່ລວມຢູ່ໃນແບບອຸດສາຫະກາ. ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ ອົງການກວດ
ສອບ ໂດຍຕາແໜູ່ງ ໜ້າທີິ່ ຄວນໃຫ້ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສົົ່ງຫັກຖານສະແດງການອະນຸຍາດ
ຢູ່າງຖືກຕ້ອງຈາກອົງການທີິ່ສິດອານາດ.
ຕົວຢູ່າງ, ຢູ່ປະເທດໄທ ການນາສະເໜີບຸກຄົນທີິ່ມີຕາແໜູ່ງສງຈາກທາງການຕໍ່ໄປນີື້ ບໍ່ສາມາດຈົດ
ທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ:
ຮບຂອງເຈົື້າມະຫາຊີວິດ ຫື ຮບປັົ້ນເຈົື້າມະຫາຊີວິດ ຫື ສະມາຊິກລາຊະວົງ ທີິ່ຈະສ້າງ
ເປັນຮບເຄົາລົບ ບຊາ ຫື ການຕົບແຕູ່ງ ເຊັົ່ນ: ເຊົື້າຊີວິດລາຊະການທີ V ແລະ
ອືິ່ນໆ68

67

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

68

ຕົວຢູ່າງມາຈາກຄູ່ມືການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດແບບຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 65
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8. ການນາສະເໜີແບບ

8.1 ຂກ
ໍ້ ານົດທົວ
ົ່ ໄປ
ການນາສະເໜີແບບ

ເປັນພືື້ນຖານສາຄັນຂອງຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ. ເຖິງວູ່າ

ເງືິ່ອນໄຂ ທີິ່ໄດ້ການົດໄວ້ ທີິ່ຕ້ອງຍືິ່ນພ້ອມຄາຮອງຂຈົດທະບຽນ ແຕູ່ກກູ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຂໍ້ການົດ
ທີິ່ເປັນເນືື້ອໃນສາຄັນ

ກູ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມການອະທິບາຍຄາສັບກູ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກາ,

ຄວາມສາມາດໃນການປະຍຸກໃຊ້ທາງອຸດສາຫະກາຂອງແບບອຸດສາຫະການີື້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການເບິິ່ງເຫັນຂອງແບບອຸດສາຫະກາ69.
ການນາສະເໜີທີິ່ພຽງພ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນສາລັບການນາສະເໜີຂອງແຕູ່ແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ຢູ່
ໃນ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຈະມີຄວາມສາຄັນຢູ່າງຍິິ່ງຕໍ່ການໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ແລະ ໃນພາຍຫັງ
ທີິ່ຈະເປັນສິິ່ງທີິ່ ການົດຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາ.
ການນາສະເໜີ ຈາກຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງ ຄວນມີພຽງພໃນການນາສະເໜີຕົວຜະລິດຕະພັນຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ
ກົງໄປກົງມາຈົນບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງມີຕົວຢູ່າງຜະລິດຕະພັນ ໂດຍປົກກະຕິ ສານັກງານບໍ່ຄວນຂຕົວຢູ່າງຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນາສະເໜີແບອຸດສາຫະກາ.
ວັນຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຄວນເປັນໄປຕາມການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ການົດກູ່ຽວກັບການນາສະເໜີ
ແບບໃນລະດັບທີິ່ຫາຍພ. ຖ້າການນາສະເໜີຫາກມີຄວາມບົກຜູ່ອງໃນດ້ານໃດກຕາມ ຫ້ອງການຈົດ
ທະບຽນຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນ.
ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜູ່ອງ ໂດຍການສົົ່ງສິິ່ງທີິ່ຖືກປັບປຸງ
ຕາມທີິ່ການົດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ບໍ່ຄວນມີການຮັບຄາຮ້ອງຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ມີການ
ເພີິ່ມເຕີມໃໝູ່ ຫື ຄຸນລັກສະນະການອອກແບບທີິ່ແຕກຕູ່າງຈາກເດີມ ທີິ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນຕອນທີິ່ມີການແກ້
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ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດ 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. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຄູ່ມື EUIPO (ຄາຮ້ອງ), ຂໍ້ 3.3.
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ໄຂຂໍ້ບົກຜູ່ອງຂອງການ ນາສະເໜີເດີມ.

8.2 ຮບແບບການນາສະເໜີ
ການນາສະເໜີ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍຮບແຕ້ມ, ຮບຖູ່າຍ ຫື ພາບອອກແບບທີິ່ສ້າງດ້ວຍຄອມພິວເຕີ.
ຖ້າ ຫາກການຍືິ່ນການນາສະເໜີນັື້ນໃນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ ຕ້ອງ
ສອດຄູ່ອງຕາມຂໍ້ການົດ ດຽວກັນກັບພາບທີິ່ມີຢູ່ໜ້າຈ ຫື ພິມອອກມາ.

8.2.1 ພືນ
ື້ ຫງັ ຂອງການນາສະເໜີ
ຄວນນາສະເໜີພືື້ນຫັງແບບລຽບ ໂດຍສະເພາະ ເມືິ່ອການນາສະເໜີເຮັດຜູ່ານຮບຖູ່າຍ, ພືື້ນຫັງຕ້ອງ
ເປັນ ກາງພທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສັື້ນຮອບຂອບຜະລິດຕະພັນ ຫື ສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະໜີແບບ ໄດ້
ຕັດກັບສະພາບ ແວດລ້ອມຂອງພືື້ນຫັງຢູ່າງຊັດເຈນ.
ພືື້ນຫັງບໍ່ຄວນລົບກວນ ຫື ຂັດຂວາງຄວາມຊັດເຈນຂອງແບບທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ, ຊິ່ງຄວນໂດດເດັົ່ນ
ຈາກພືື້ນຫັງ ຢູ່າງຊັດເຈນ.
ຕໍ່ໄປນີື້ເປັນຕົວຢູ່າງຂອງພືື້ນຫັງທີິ່ລຽບແບບຕູ່າງໆ ທີິ່ເຮັດໃຫ້ແບບໂດດເດັົ່ນອອກມາ ໂດຍມີການຕັດ
70

ກັນ ຢູ່າງຊັດເຈນ .
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ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ DM/087075, DM/086317 ແລະ DM/087323.
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8.2.2 ຄວາມຊັດເຈນ/ຈະແຈ້ງຂອງແບບ ທີນ
ິ່ າສະເໜີ
ການນາສະເໜີ ຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນວູ່າ ສູ່ວນໃດຂອງຜະລິດຕະພັນມີຄວາມໂປູ່ງໃສ ຖ້າມີ.
ໃນກລະນີຮບຖູ່າຍ ຊິ່ງຄຸນນະພາບຄວນດີພຈົນສະແດງໃຫ້ເຫັນສູ່ວນທີິ່ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ.
ໃນກລະນີຂອງການນາສະເໜີແບບ ໂດຍຮບແຕ້ມ, ຄວນລະບຸສິິ່ງສະທອ້ນ (ເອັບເຟັກ) ຂອງຄວາມ
ໂປູ່ງໃສດ້ວຍລາຍເສັື້ນບາງໆ ທີິ່ຂະໜານກັນໄປ ຢູ່ພືື້ນ ຫື ສູ່ວນທີິ່ໂປູ່ງໃສ. ຮບຄຸນລັກສະນະຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ຢູ່ດ້ານຫັງ ພືື້ນໂປູ່ງໃສຄວນເບິິ່ງເຫັນໄດ້.

ຮບແຕ້ມຕໍ່ໄປນີື້

ສະແດງໃຫ້ເຫັນເອັບເຟັກຂອງຄວາມໂປູ່ງໃສໃນການນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ
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ໂດຍ ຮບແຕ້ມ :
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ຕົວຢູ່າງຈາກຄູ່ມືການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກາຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 31

ແລະ 68, ຕາມລາດັບ.
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8.2.3 ຄຸນນະພາບຂອງການນາສະເໜີ
ການນາສະເໜີ ຄວນມີຄຸນນະພາບສງພທີິ່ຈະຜະລິດຊໍ້າ ແລະ ເຮັດເອກະສານດີຈີຕອນໄດ້ (ການ
ສະແກນ) ໂດຍບໍ່ເສຍຄຸນນະພາບຫາຍ.
ນອກຈາກນີື້ ການນາສະເໜີເພືິ່ອການພິມ ເຊັົ່ນ: ການພິມແບບ ຄວນມີຄຸນນະພາບສງເຊັົ່ນກັນ.

8.3 ຈານວນ ແລະ ຄວາມສອດຄູ່ອງຂອງຮບພາບ
ການນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ ຄວນເປີດເຜີຍຄຸນລັກສະນະ ແລະ ລາຍລະອຽດທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ
ຂອງຮບສັກສະນະຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຄຸນລັກສະນະທີິ່ບໍ່ສະແດງອອກມາຢູ່າງຊັດເຈນໃນການ
ນາສະເໜີ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ.
ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ມີອິສະຫະທີິ່ຈະເລືອກວູ່າ ຈະນາສະເໜີຮບພາບຈັກມມ ຊິ່ງຫາກຈານວນ
ດັົ່ງກູ່າວພຽງພທີິ່ຈະເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະນະທຸກຢູ່າງທີິ່ຕົນປະສົງຈະຮຽກຮ້ອງສິດໃນການອອກແບບ
ໃນການຈົດທະບຽນ. ຕາມປົກກະຕິ, ສາມາດເປີດເຜີຍວັດຖຸສາມມິຕິໄດ້ຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍໃຊ້ມມ
ມອງຫົກທິດທາງ (ຈາກດ້ານໜ້າ, ດ້ານຫັງ, ດ້ານຂ້າງ, ດ້ານລຸູ່ມ ແລະ ດ້ານເທິງ) ແລະ ຮບລວມ
ລວມທັງໝົດເຈັດມມ.
ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ

ນອກເໜືອໄປຈາກມມມອງມາດຕະຖານທັງເຈັດແລ້ວ

ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງ

ສາມາດ ສົົ່ງມມມອງພາບຕັດຂວາງຂອງການອອກແບບໄດ້, ຖ້າຫາກວູ່າຈາເປັນຕໍ່ການນາສະເໜີຄຸນ
ລັກສະນະການ ອອກແບບຢູ່າງຄົບຖ້ວນ.

72
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ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ສາມາດເລືອກທີິ່ຈະນາສະເໜີມມມອງໃນຈານວນທີິ່ນ້ອຍລົງ ຖ້າຫາກເຫັນ
ວູ່າ ມມມອງທັງເຈັດຮວມກັນ ບໍ່ຈາເປັນຕໍ່ແບບບາງຢູ່າງ. ອັນນີື້ອາດຈະເປັນໄປໄດ້, ຕົວຢູ່າງ ຈາກ
ຄວາມສົມຄູ່ກັນ
ໂດຍລວມຂອງວັດຖຸທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາໃຫ້ມມມອງທີິ່ເພີິ່ມເຂົື້າມາມີ
ຫາຍເກີນຄວາມຈາເປັນ ຫື ເນືິ່ອງ ຈາກເປັນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສູ່ວນໜິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນເທົົ່ານັື້ນ
ຊິ່ງເບິິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນ ໂດຍໃຊ້ມມມອງ ໃນຈານວນນ້ອຍລົງ.
ຖ້ານັກກວດສອບຫາກພົບວູ່າ ການນາສະເໜີຈາກຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນບໍ່ໄດ້ນາສະໜີແ ບບທີິ່
ຊັດ ເຈນຫາຍພ, ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານ ແລະ ຂໃຫ້ຍືິ່ນການນສາເໜີທີິ່ຊັດເຈນກວູ່າເດີມ. ເຖິງ
ຢູ່າງໃດກຕາມ, ບໍ່ສາມາດຮັບຈົດທະບຽນຄຸນລັກສະນະຂອງການອອກແບບທີິ່ເພີິ່ມເຕີມເຂົື້າມາ ຫື ທີິ່
ແຕກຕູ່ າ ງອອກໄປໃນສູ່ ວ ນຂອງການອອກແບບທີ ິ່ ຍ ື ິ່ ນ ຈົ ດ ທະບຽນຫ ັ ງ ຈາກຄ າຮ້ ອງໄດ້ ວ ັ ນ ທີ ຍືິ່ ນ
ເອກະສານແລ້ວ.
ແບບແຕູ່ລະແບບທີິ່ຢູ່ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຄວນມີໝາຍເລກທີິ່ຕູ່າງກັນ ແລະ ມມມອງຕູ່າງໆຂອງ
ການ ອອກແບບແຕູ່ລະແບບ ຄວນໃສູ່ໝາຍເລກທີິ່ເປັນຕົວເລກຍູ່ອຍຂອງໝາຍເລກການອອກແບບ
ໂດຍຮຽບແບບ ອະນຸກົມ.
ມມມອງທີິ່ຍືິ່ນໃນການນາສະເໜີການອອກແບບແຕູ່ລະຄັື້ງ ຄວນສອດຄູ່ອງກັນ. ນັກກວດສອບຄວນ
ກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ມມມອງດັົ່ງກູ່າວສອດຄູ່ອງຕາມການນາສະເໜີແບບໃດແບບໜິ່ງໃນຄາຮ້ອງ
ຂຈົດທະບຽນ, ແລະ ກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈວູ່າ ການໃສູ່ເລກໝາຍແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ມມມອງ
ແຕູ່ລະດ້ານ ສາມາດເຂົື້າໃຈໄດ້ ຢູ່າງຊັດເຈນ. ຖ້າຫາກມມມອບຂອງການອອກແບບໃດບໍ່ສອດຄູ່ອງ
ກັນ ຫື ສອດຄູ່ອງກັບການອອກແບບທີິ່ແຕກຕູ່າງອອກໄປ ຕ້ອງຖືວູ່າ ເປັນຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງແບບ
ຫາຍກວູ່າ 1 ແບບ ໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວກັນ.

8.4 ຮບລັກສະນະຕູ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນໃນໄລຍະການໃຊ້ງານ
ຜະລິດຕະພັນ ຫື ອຸປະກອນ ສາມາດນາສະເໜີຕາແໜູ່ງທີິ່ເປັນທາງເລືອກສອງຕາແໜູ່ງ ຫື ຫາຍກວູ່າ
ນັື້ນ ໃນຊູ່ວງການໃຊ້ງານຕາມປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາາະ ໃນກລະນີຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ຕ້ອງມີການປິດເປີດ
ໃນການໃຊ້ງາານ ຫື ອຸປະກອນທີິ່ຕ້ອງພັບ ຫື ມາຍໃນການເຮັດວຽກ. ຕາແໜູ່ງທີິ່ເປັນທາງເລືອກຂອງ
ອຸປະກອນ ຈະສ້າງຮບລັກຕູ່າງໆ ທີິ່ເບິິ່ງເຫັນໄດ້ຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ສອດຄູ່ອງກັນ ຊິ່ງທັງໝົດ ຄວນນາ
ສະເໜີໃນຄາຮ້ອງ.
ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ ຄວນນາສະເໜີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງສິດການອອກແບບແຕູ່ລະແບບໃນທຸກຕາແໜູ່ງ ຫື
ທຸກຊູ່ວງ
ທີິ່ສາມາດເບິິ່ງເຫັນໄດ້
ໂດຍຜ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍໃນລະຫວູ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ. ນີື້ຈາເປັນຕ້ອງ ສະທ້ອນອອກມາຢູ່າງຊັດເຈນໃນການນາສະເໜີ ຫື ຮບແຕ້ມທີິ່ຍືິ່ນ ເພືິ່ອ
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ຂຈົດທະບຽນ ແລະ ສາມາດເສີມດ້ວຍ ຄາອະທິບາຍ.
ຕົວຢູ່າງຕໍ່ໄປນີື້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການນາສະເໜີຂອງຕາແໜູ່ງຕູ່າງໆ (ເປີດ ແລະ ປິດ) ຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ ໃນລະຫວູ່າງການໃຊ້ງານປົກກະຕິ:

ຫີບເດີນທາງ

73

[ຮບທີ 8]

[ຮບທີ 7]
ໂທລະສັບມືຖື

74

73

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ DM/086304.
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8.5 ຜະລິດຕະພັນທີມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມຊັບຊ້ອນ, ຊຸດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍ

ຂອງແບບຜະລິດຕະພັນ
8.5.1 ຜະລິດຕະພັນທີມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມຊັບຊ້ອນ
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ

ຄືຜະລິດຕະພັນ, ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ຫື ອຸປະກອນ ທີິ່ມີສູ່ວນ

ປະກອບຕູ່າງໆຫາກຫາຍທີິ່ສາມາດນາມາປະກອບກັນ ແລະ ຖອດແຍກ ແລະ ສາມາດຖືກແທນທີິ່ ຫື
ໃຊ້ແທນກັນ ລະຫວູ່າງສອງຕາແໜູ່ງ ຫື ຫາຍກວູ່ານັື້ນໃນຈຸດຂອງມັນ.
ໃນບາງກລະນີ ແຕູ່ລະສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ອາດຈຖືວູ່າເປັນແບບອຸດສາຫະກາ
ທີິ່ແຍກອອກໄປໃນຕົວເອງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ໃນກລະນີທີິ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມ
ຊັບຊ້ອນຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາພຽງການອອກແບບດຽວ,

ການນາສະເໜີການອອກແບບ

ຄວນມີການນາສະເໜີແຕູ່ລະສູ່ວນ (ຫື ແຕູ່ລະຄຸນລັກສະນະ) ແຍກກັນ ລວມທັງມີການນາສະເໜີຂອງ
ທັງຊຸດທີິ່ເບິິ່ງໃນພາບລວມ ໂດຍທີິ່ສູ່ວນຕູ່າງໆມີການເຊືິ່ອມໂຍງກັນ ອາດຂໃຫ້ມີການນາສະເໜີການ
75

ອອກແບບ ທັງໝົດຢູ່າງຄົບຖ້ວນ .
ຈາເປັນຕ້ອງມີມມມອງຂອງທັງຊຸດ ເພືິ່ອໃຫ້ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສາມາດເປັນຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງ
ແບບ 1 ແບບ ແຕູ່ບໍ່ແມູ່ນຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງແບບຫາຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ. ຖ້າ
ຫາກສູ່ວນຕູ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ຖືກນາສະເໜີຢູ່າງຊັດເຈນໃນການນາສະເໜີແບບດຽວ ທີິ່ສະແດງທຸກສູ່ວນທີິ່
ເຊືິ່ອມໂຍງກັນໃນຖານະຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ, ນັກກວດສອບຄວນຖືວູ່າ ຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນ ເປັນຄາຮ້ອງຂຮັບການຄຸ້ມຄອງແບບ ອຸດສາຫະກາຫາຍກວູ່າ 1 ແບບ ຫື ຕ້ອງມີການແຍກ
ຄາຮອງຂຈົດທະບຽນ ຖ້າຫາກບໍ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ (ເບິິ່ງ
ເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ໝວດທີ 10, ຂ້າງລຸູ່ມ).
ການນາສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນທັງຊຸດ ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງເປັນຊຸດຜະລິດຕະພັນທີິ່ ນາສະເ
76

ໜີແບບທີິ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ພຽງແຕູ່ຊຸດຽວ ຖ້າອົງປະກອບເອືື້ອອານວຍໃຫ້ມີຫາຍກວູ່າ 1 ຊຸດ .
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ຢູ່ຫວຽດນາມ, ການນາສະເໜີແບບ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍການນາສະເໜີໃຫ້ຄົບຖ້ວນ (ມຸມມອງທັດສະນະມິຕິ ແລະ ມມມອບ

ທິດທາງ) ຂອງທັງຊຸດໂດຍທີິ່ແຕູ່ລະສູ່ວນ ທັງໝົດມີການເຊືິ່ອມໂຍງກັນ. ສາມາດສົົ່ງການນາສະເໜີແຕູ່ລະສູ່ວນແຍກກັນ ເພືິ່ອ
ການອ້າງອີງ. ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນມີສິດໃນທັງຊຸດ ແລະ ບໍ່ມີສິດໃນແຕູ່ລະສູ່ວນ. ຕ້ອງມີການນາສະເໜີທັງໝົດ (ມມ
ມອງທັດສະນະມິຕິ ແລະ ມມມອງທິດທາງ) ຂອງທັງຊຸດ.
76

ຢູ່ຫວຽດນາມ, ຖືວູ່າ ແຕູ່ລະຊຸເປັນການອອກແບບແຕູ່ລະອັນ. ຖ້າມັນແຕກຕູ່າງກັນຫາຍ, ຕ້ອງໄດ້ຍືິ່ນຜູ່ານ ຄາຮ້ອງຂບໍ່ຢູ່

ສະບັບດຽວກັນ
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ຕົວຢູ່າງ, ການອອກແບບໝາຍເລກ 1 ເປັນເປັນຊຸດທີິ່ລວມສອງອົງປະກອບ ຫື ຫາຍກວູ່ານັື້ນ ຂອງ
77

ການອອກ ແບບໝາຍເລກ 3 ແລະ 4 :

8.5.2 ຊຸດຜະລິດຕະພັນ
ຊຸດຜະລິດຕະພັນ ຄືກຸູ່ມ ຫື ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີຮບລັກສະນະ ຫື ການອອກແບບທີິ່ຄືກັນ ຫື
ຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍປົກກະຕິ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າທີິ່ປະກອບກັນເປັນຊຸດຖືກໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທາງການ
78

ຄ້າ ໃນຮບແບບຂອງການສະສົມ ແລະ ມີຄວາມຕັື້ງໃຈໃຫ້ໃຊ້ຮູ່ວມກັນ . ສາລັບຄາຖາມທີິ່ພົບເຫັນ

77

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ No DM/086204.
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ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດ 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. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຄູ່ມືຂອງ EUIPO (ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ), ຂໍ້ 3.2.3.
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ທົົ່ວໄປກູ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ, ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 10.1, ຢູ່ຂ້າງລຸູ່ມ.
ຊິ່ງແຕກຕູ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ, ຊຸດຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ປະກອບກັນເປັນຊຸດ
ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສາຄັນກັນທາງກາຍະພາບ ຫື ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕິດກັນ ແລະ ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງເອົາມາຕໍ່ກັນ ຫື ຕິດຕັື້ງ
ໃນລັກສະນະກົນຈັກເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຮັດໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານໄດ້.
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ທີິ່ໝາຍເຖິງຊຸດຜະລິດຕະພັນ ຄວນຖືວູ່າເປັນຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະ ບຽນການອອກແບບດຽວ ຖ້າຫາກວູ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າແຕູ່ລະຊິື້ນ ມີຄຸນ
ລັກສະນະຂອງຮບລັກສະນະຮູ່ວມກັນ ແລະ ໃນເວລາທີິ່ນາມາໃຊ້ ກສົົ່ງເສີມກັນໃນດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້
ງານ. ໂດຍທົົ່ວໄປ ການອອກ ແບບເປັນຊຸດຕູ່າງໆ ພົບເຫັນໃນຜະລິດຕະພັນ ເຊັົ່ນ ເຄືິ່ອງໃຊ້ເທິງໂຕະ,
ເຄືິ່ອງຈານບູ່ວງ, ເຄືິ່ອງຄົວກິນ, ເຄືິ່ອງຕໍ່າ, ເຟີນີເຈີ.
ດັົ່ງນັື້ນ ການນາສະເໜີທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາລັບຊຸດຜະລິດຕະພັນ
ຄວນມີການນາສະເໜີແຍກກັນໄປສາລັບສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າແຕູ່ລະອັນ ແລະ ການນາສະເໜີສິິ່ງຂອງ
ທີິ່ເປັນສິນຄ້າທັງໝົດເປັນຊຸດ ທີິ່ເບິິ່ງເຫັນທັງຊຸດ. ຕ້ອງສະເໜີມມມອງທັງຊຸດ ເພືິ່ອຈະໄດ້ຖືວູ່າ ຄາ
ຮ້ອງດັົ່ງກູ່າວ ເປັນຄາຮ້ອງຂຈົດທະ ບຽນແບບອຸດສາຫະກາແບບດຽວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຄາຮ້ອງຂຮັບ
ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາຫາຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ. ຖ້າຫາກສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ
ສິນຄ້າແຕູ່ລະຢູ່າງທີິ່ປະກອບເປັນຊຸດ ບໍ່ຖືກນາສະເໜີຢູ່າງຊັດ ເຈນໃນການນາສະເໜີທີິ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນສິິ່ງທັງໝົດເປັນຊຸດ ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານ ແລະ ໃຫ້ຖືວູ່າ ຄາຮ້ອງນີື້ ເປັນຄາຮ້ອງຂຮັບ
ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາຫາຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄາຮ້ອງສະລັບດຽວ.
ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາລັບຊຸດຜະລິດຕະພັນ ບໍ່ຖືວູ່າເປັນຄາ
ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາດຽວໃນຫວຽດນາມ, ຍ້ອນວູ່າ ການອອກແບບແຕູ່ລະແບບໃນ
ຊຸດ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແຍກອອກມາໂດຍມີຂອບເຂດການປົກປ້ອງຕູ່າງຫາກ.

ຕໍ່ໄປນີື້ເປັນຕົວຢູ່າງການອອກແບບຊຸດຜະລິດຕະພັນ:
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ຈານ

79

ດ້າມຈັບສາລັບຊຸດເຄືິ່ອງໃຊ້ເທິງໂຕະ

80

8.5.3 ຄວາມຫາກຫາຍຂອງແບບອຸດສາຫະກາ
ແບບອຸດສາຫະກາ ເປັນຮບລັກສະນະທີິ່ມີແຕກຕູ່າງກັນຊັດເຈນ ຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງ
ຂອງ ທີິ່ເປັນສິນຄ້າ. ທຸກຮບລັກສະນະທີິ່ມີຄວາມແຕກຕູ່າງກັນຊັດເຈນຂອງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຖືເປັນ
ການອອກແບບອຸດສາຫະກາຄົນລະອັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ໃນກລະນີນີື້ ໄດ້ພິຈາລະນາຂໍ້ຍົກເວັື້ນ
79

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ No DM/087020.
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ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ No DM/087026.
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ສອງປະການ. ໜິ່ງ, ເປັນກລະນີ ຂອງການອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ (ເບິິ່ງ
ເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 8.5.1, ຂ້າງເທິງ) ແລະ ສອງ, ໝາຍເຖິງ ແບບຊຸດຜະລິດຕະພັນ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້
8.5.2), ຊິ່ງອາດຖືວູ່າເປັນການອອກແບບດຽວ ເປັນສິນຄ້າ ທີິ່ອາໄສຮບປະກອບເພືິ່ອອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກູ່ການຈົດທະບຽນຜະລິດຕະພັນປະເພດດັົ່ງກູ່າວ.
ໃນກລະນີທີິ່ການອອກແບບຕູ່າງໆ ປະກອບດ້ວຍຂອງຮບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມີຫາກຫາຍ
ຮບແບບ ຈະບໍ່ຖືວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ຫື ຊຸດຜະລິດຕະພັນ. ການອອກ ແບບທີິ່ມີ
ຄວາມແຕກຕູ່າງກັນຊັດເຈນ ບໍ່ອາດຖືວູ່າເປັນສິນຄ້າການອອກແບບດຽວ ແຕູ່ສາມາດຍືິ່ນການອອກ
ແບບ ດັົ່ງກູ່າວຮູ່ວມກັນໄດ້ໃນຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາຫາຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄາຮ້ອງ
ສະບັບດຽວ ຖ້າຫາກ ເປັນໄປຕາມຂໍ້ການົດດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ໝ
ວດ 10, ຂ້າງລຸູ່ມ).

81

ຕໄໍ່ ປນີື້ ເປັນຕົວຢູ່າງຂອງຄາຮ້ອງຂຮັບການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາຫາຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄາຮ້ອງຂ
ຈົດທະບຽນສະບັບດຽວ ຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນຕູ່າງໆທີິ່ຢູ່ໃນໝວດດຽວກັນ
ຂອງການ ຈັດປະເພດສາກົນ (LCL Cl. 07-03, 04, 06) ແລະ ສາມາດຍືິ່ນພ້ອມກັນໄດ້ ຖ້າຫາກ
82

ເປັນໄປຕາມຂໍ້ການົດດ້ານ ຄວາມເປັນເອກກະພາບທີິ່ບັງຄັບໃຊ້ກັບການອອກແບບ :

81

ຢູ່ຫວຽດນາມ,

ມາດຕະຖານດ້ານເອກະພາບໃນການອອກແບບ

ບໍ່ໄດ້ອີງໃສູ່ສັນຍາວູ່າດ້ວຍການຈັດໝວດສາກົນ

Locarno. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຄາຮ້ອງຂຮັບການປົກປ້ອງ ແບບອຸດສາຫະກາສາລັບຜະລິດຕະພັນຫາຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄາຮ້ອງ
ສະບັບດຽວ

ຈະເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານເອກະພາບຂອງການອອກແບບ

ຖ້າຫາກການອອກແບບ

ທັງໝົດໃນຄາ

ຮ້ອງຫາກຖືກນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນຕົວດຽວກັນ ແລະ ພວກມັນບໍ່ໄດ້ແຕກຕູ່າງກັນຫວງຫາຍ.
82
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

8.6 ການນາສະເໜີແບບ ທີເິ່ ປັນພາກສູ່ວນໜງິ່ ຂອງຜະລິດຕະພັນ
8.6.1 ການນາສະເໜີພາກສູ່ວນທີຖ
ິ່ ກ
ື ຮຽກຮ້ອງສິດ
ໃນກລະນີທີິ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງສິດພຽງ
ແຕູ່ສູ່ວນ ດຽວ ຫື ຄຸນລັກສະນະໜິ່ງຢູ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ. ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້
1.2.2.5 ຂ້າງເທິງ.
ໃນກລະນີທີິ່ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຫາກໄດ້ຮຽກຮ້ອງສິດສະເພາະພາກສູ່ວນໜິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ, ການນາສະເໜີສູ່ວນທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ ຄວນລະບຸສູ່ວນນັື້ນຢູ່າງຊັດເຈນ ການ
ລະບຸສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ ມີຄວາມສາຄັນ ຍ້ອນວູ່າຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບ
ອຸດສາຫະກາຂອງສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະນັື້ນ ຈະການົດຈາກການນາສະເໜີແບບທີິ່ຢູ່ໃນການຈົດ
ທະບຽນ.
ຫວຽດນາມ ການົດໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາລັບອາໄຫູ່ທີິ່ແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ .
ເຖິງວູ່າ
ການນາສະເໜີຕ້ອງສະແດງຮບອາໄຫູ່ເປັນຂອງທີິ່ຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ
ຊິ່ງຕັດອອກຈາກ
ຜະລິດຕະພັນຂະ ໜາດໃຫຍູ່ ແຕູ່ຫວຽດນາມບໍ່ຮັບຈົດທະບຽນການນາສະເໜີ ທີິ່ສະແດງຜະລິດຕະພັນ
ທີິ່ໃຫຍູ່ ທີິ່ມີສູ່ວນທີີິ່ຖືກ ຮຽກຮ້ອງສິດວາງຢູ່ເທິງມັນ.

8.6.2 ວິທລ
ີ ະບຸສວ
ູ່ ນທີຖ
ິ່ ກ
ື ຮຽກຮ້ອງສິດ
ເພືິ່ອນິຍາມສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີການຮຽກຮ້ອງສິດການອອກແບບຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຊັດແຈ້ງ
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ແລະ ເພືິ່ອປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສູ່ວນທີິ່ເຫືອຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ທີິ່ບໍ່ໄດ້ຂຈົດ
ທະບຽນ ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງສາມາດລະບຸສູ່ວນທີິ່ຄວາມກູ່ຽວຂ້ອງໂດຍໃຊ້ວິທີຕໍ່ໄປນີື້:
•

ເສັື້ນຈໍ້າຈຸດໆ ແລະ ເສັື້ນສີເຂັື້ມ

•

ຮບສະແດງຂອບເຂດ, ຂີດເສັື້ນອ້ອມຮບ

•

ຮບເປັນເງົາ ແລະ ຮບມົວ

•

ຮບຕັດ ແລະ ຮບທີິ່ແຍກອອກມາ

8.6.2.1 ເສັື້ນຈໍ້າຈຸດໆ ແລະ ເສັື້ນສີເຂັື້ມ
ໃນການນາສະເໜີແບບ, ສາມາດໃຊ້ເສັື້ນເຂັື້ມອະທິບາຍສູ່ວນ ຫື ຄຸນລັກສະນະຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນ
ສິນຄ້າ ຂະໜາດໃຫຍູ່ທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດເປັນພິເສດ. ໃນຂະນະທີິ່ໃຊ້ເສັື້ນຈໍ້າຈຸດ ຫື ເສັື້ນທີິ່ບໍ່ຕໍ່ເນືິ່ອງ
ນາສະເໜີສູ່ວນທີິ່ເຫືອຂອງ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍູ່.
ການນາສະເໜີສູ່ວນຕູ່າງໆ ຫື ຄຸນລັກສະນະກູ່ຽວກັບຂອງແບບອຸດສາຫະກາ ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນ
ເຂົື້າໃຈວູ່າ ມີການຮຽກຮ້ອງສິດສະເພາະສູ່ວນທີິ່ຖືກສະເໜີດ້ວຍເສັື້ນເຂັື້ມ ໃນຂະນະທີິ່ເສັື້ນຈໍ້າຈຸດ ຫື
ເສັື້ນທີິ່ບໍ່ຕໍ່ເນືິ່ອງ ນາສະເໜີ ສູ່ວນຂອງແບບອຸດສາຫະການີື້ທີິ່ບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ.
83
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8.6.2.2 ຮບສະແດງຂອບເຂດທີິ່ຂີດເສັື້ນອ້ອມຮບ
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ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ No DM/084120.
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ຮບສະແດງຂອບເຂດທີິ່ຂີດເສັື້ນອ້ອມຮບ ເປັນເສັື້ນເຂັື້ມທີິ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ທີິ່ແຕ້ມໂດຍໃຊ້ສີຕັດກັນ
ທີິ່ອ້ອມຮອບ ແລະ ລະບຸສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດໃນຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ເປັນຂອງການ ອອກແບບທາງແບບອຸດສາຫະກາ.
ຮບສະແດງຂອບເຂດທີິ່ຂີດເສັື້ນອ້ອມຮບ ຄວນແຍກໃຫ້ຊັດເຈນ ລະຫວູ່າງ ສູ່ວນທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ
ແລະ ສູ່ວນທີິ່ບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມີການຍືິ່ນການນາສະເໜີ. ຕ້ອງຖືວູ່າ ສູ່ວນ
ຕູ່າງໆຂອງການນາສະເໜີ ທີິ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດທີິ່ຂີດເສັື້ນອ້ອມ ແມູ່ນ ມີຈຸດປະສົງພຽງເພືິ່ອອະທິບາຍບ
ລິບົດທີິ່ມີການນາສະເໜີສູ່ວນທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ ແລະ ນັກກວດສອບ ບໍ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສາຄັນມັນ
ເມືິ່ອປະເມີນການອອກແບບ. ຕົວຢູ່າງ84:

8.6.2.3 ຮບເປັນເງົາ ແລະ ຮບມົວ
ໃນກລະນີທີິ່ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຫາກອ້າງເຖິງສະເພາະສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ກວູ່າ,
ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນອາດຈະເລືອກ ລະບຸແບບອຸດສາຫະກາຂອງສູ່ວນນັື້ນ ໂດຍການເຮັດເປັນ
ເງົາ ຫື ການເຮັດ ໃຫ້ມົວສູ່ວນທີິ່ບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ. ການນາສະເໜີຈະສະເໜີພາບທີິ່ຊັດເຈນຂອງ
ສູ່ວນທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ ແລະ ໃຫ້ສູ່ວນ ທີິ່ບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນ ເປັນຮບເປັນ
ເງົາ ຫື ຮບມົວ ເພືິ່ອຈະຂ້າມມັນໄປ.
ຕົວຢູ່າງ85:

84

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາຂອງປະຊາຄົມເອີລົບ (RCD) No 164611-0004.

85

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາສາກົນ DM/072764 ແລະ DM/083403

104

ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

8.6.2.4 ຮບຕັດ ແລະ ຮບທີິ່ແຍກອອກມາ
ແບບອຸດສາຫະກາ ອາດຈະກູ່ຽວຂ້ອງກັບສູ່ວນຕູ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ຢູ່ດ້ານໃດດ້ານໜິ່ງ ຫື ປາຍ
ດ້ານໜິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ. ແບບອຸດສາຫະການີື້ ຍັງອາດຈະນາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມຍາວທີິ່
ການົດ ບໍ່ໄດ້ແນູ່ນອນ. ດັົ່ງນັື້ນ ການອອກແບບສາພັນກັບຄຸນລັກສະນະໜິ່ງດ້ານ ຫື ຫາຍກວູ່ານັື້ນທີິ່
ເກີດຂື້ນໃນຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ.
ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ, ການນາສະເໜີນີື້ ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງເຮັດຊໍ້າພາບຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍູ່ທັງໝົດ
ແຕູ່ສາມາດແຕ້ມຮບແຍກ ຫື ຕັດຕອນໃນການນາສະເໜີເພືິ່ອຊີື້ໃຫ້ເຫັນວູ່າ ມີການສະຫະສູ່ວນໃດ
ສູ່ວນໜິ່ງຂອງ ພາບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ. ຄວນເຂົື້າໃຈວູ່າ ໝາຍຄວາມວູ່າ ສູ່ວນທີິ່ປະໄວ້ບໍ່ໄດ້ເພີິ່ມ
ຫື ຫຸດການອອກແບບ ທີິ່ສະແດງໃນສູ່ວນທີິ່ເບິິ່ງເຫັນໄດ້.
ນັກກວດສອບຄວນຖືວູ່າ ສູ່ວນຄວາມຍາວທີິ່ຫາຍໄປໃນການນາສະເໜີເປັນສູ່ວນທີິ່ຕໍ່ເນືິ່ອງກັບ ສູ່ວນ
ທີິ່ ເບິິ່ງເຫັນໄດ້ ທີິ່ມີການຮຽກຮ້ອງສິດການອອກແບບຕາມທີິ່ສະແດງໃນການນາສະເໜີ ຫື ສູ່ວນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ບໍ່ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບສູ່ວນນັື້ນ ທີິ່ນາສະເໜີການອອກແບບທີິ່ຖືກຮຽກຮ້ອງສິດ.
ຕົວຢູ່າງ86:

86

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຄູ່ມືການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ, ໜ້າ 30
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8.7 ຄາບັນຍາຍກູ່ຽວກັບຮບພາບ ແລະ ຂຄ
ໍ້ ວາມອະທິບາຍ
ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນອາດຈະຍືິ່ນ ຄາບັນຍາຍກູ່ຽວກັບຮບພາບ ຫື ຂໍ້ຄວາມອະທິບາຍໃນສູ່ວນ
ຂອງມມ ບໍ່ວູ່າຈະມມດຽວ ບາງມມ ຫື ທຸກມມ ຂອງການນາສະເໜີແບບ ໄປພ້ອມໆກັບການນາສະເ
ໜີແບບ ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ. ຄາບັນຍາຍລະອຽດ ຫື ໝາຍເຫດ ສາມາດໃຊ້ເພືິ່ອສ້າງຄວາມຊັດ
ເຈນໃນສູ່ວນ ຂອງຈຸດປະສົງ ຫື ລັກສະນະຂອງຄຸນລັກສະນະບາງຢູ່າງ ໃນຈຸດທີິ່ຊູ່ວຍອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການພິຈາລະນາ ກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ແລະ ກາຈັດຄວາມສົງໄສກູ່ຽວກັບການ
ນາສະເໜີທີິ່ຜ້ຍືິ່ນສົົ່ງໄປ.
ການນາສະເໜີຂອງການອອກແບບແຕູ່ລະແບບ ຄວນມີຄວາມສົມບນ ແລະ ພຽງພທີິ່ຈະນາສະເໜີຮບ
ລັກສະນະຂອງແບບອຸດສາຫະກາທີິ່ຈະຈົດທະບຽນໄດ້ຢູ່າງຊືິ່ຕົງ.

ນັກກວດສອບ

ອາດຈະຂຄາ

ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ຫື ໝາຍເຫດອະທິບາຍກູ່ຽວກັບການນາສະເໜີເພືິ່ອການຈົດທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກາ87.
ຄາບັນຍາຍລະອຽດ ຕ້ອງອ້າງເຖິງ ຄຸນລັກສະນະຂອງຮບລັກສະນະທີິ່ສາມາດເບິິ່ງເຫັນໄດ້ໃນການນາ
ສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ. ບໍ່ອ້າງເຖິງຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປັນໄປໄດ້ ຫື ຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປັນທາງເລືອກອືິ່ນ
ທີິ່ບໍ່ໄດ້ຖືກ ນາສະເໜີ ຫື ເວົື້າເຖິງຄວາມໃໝູ່, ຄຸນຄູ່າດ້ານໜ້າທີິ່ການໃຊ້ງານ ຫື ຄວາມສວຍງາມຂອງ
ແບບອຸດສາຫະກາ.
ຄາບັນຍາຍລະອຽດ ຫື ໝາຍເຫດ ບໍ່ສາມາດແທນທີິ່ການນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາໃນຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ບໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂຄວາມບົກຜູ່ອງ ຫື ຄວາມຊັດເຈນ ທີິ່ບໍ່ພຽງພໃນການນາສະເໜີແບບ
ອຸດສາຫະກາ.

8.8

ການນາສະເໜີແບບທີມ
ິ່ ພ
ີ ນ
ືື້ ແບບ ແລະ ລວດລາຍ ທີຊ
ິ່ າໍ້ ກັນ

ໃນກລະນີທີິ່ແບບອຸດສາຫະກາຫາກເປັນແບບທີິ່ມີພືື້ນແບບ ແລະ ລວດລາຍ ທີິ່ຊໍ້າກັນ, ການນາສະເໜີ
ຄວນສະ

ແດງອົງປະກອບທີິ່ເກີດຂື້ນຊໍ້າໆຂອງລວດລາຍດັົ່ງກູ່າວຢູ່າງຄົບຖ້ວນ

ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດ

88

ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະ ນະທຸກດ້ານທີິ່ມີການເຮັດຊໍ້າ. ຕົວຢູ່າງ :

87

ເປັນຕົື້ນ ຢູ່ຫວຽດນາມ

88

ຕົວຢູ່າງ taken ຈາກInternational ແບບ ການຈົດທະບຽນNo DM/086803.
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ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ

ຈະຄວບຄຸມເອົາສະເພາະແຕູ່ອົງປະກອບທີິ່ເບິິ່ງເຫັນໄດ້

ທີິ່

ສາພັນກັບການອອກແບບທີິ່ນາສະເໜີໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເທົົ່ານັື້ນ.
ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ

ສາມາດສົົ່ງຮບເພີິ່ມເຕີມກູ່ຽວກັບລວດລາຍທີິ່ນາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນ

ສະເພາະ ເພືິ່ອຈຸດປະສົງໃນການອະທິບາຍ. ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ມີເຈຕະນາທີິ່ຈະຮຽກຮ້ອງສິດໃນຮບຊົງຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມີລວດລາຍ ກຄວນເຮັດໃຫ້ຊັດເຈນໂດຍລະບຸສູ່ວນທີິ່ບໍ່ຮຽກຮ້ອງສິດຢູ່ໃນການນາ
ສະເໜີແບບ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກູ່າວໄວ້ໃນ ຂໍ້ 8.6.2 ຂ້າງເທິງ.

8.9 ການນາສະເໜີແບບທີມ
ິ່ ສ
ີ ສ
ີ ນ
ັ ປະກອບ
ໃນກລະນີທີິ່ສີສັນ ເປັນຄຸນລັກສະນະພືື້ນຖານສາຄັນຂອງແບບອຸດສາຫະກາ, ການອອກແບບການນາ
ສະເໜີ ຄວນເປັນສີສັນ89.
ການນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ມມມອງຕູ່າງໆຈະຕ້ອງເປັນສີດາ ແລະ ສີຂາວ ຫື ສີອືິ່ນໆ. ຄາ
ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນບໍ່ສາມາດສະແດງພາບມມມອງຕູ່າງໆລວມກັນ ໂດຍທີິ່ບາງສູ່ວນເປັນສີດາ ແລະ
ສີຂາວ ແລະ ບາງສູ່ວນເປັນສີອືິ່ນ. ຖ້າຫາກທັງໝົດນີື້ຖືກສົົ່ງລວມກັນ ການນາສະເໜີດັົ່ງກູ່າວ ຈະມີ
ຄວາມປົນເປ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານການຈົດທະບຽນ.
ໃນກລະນີທີິ່ແບບອຸດສາຫະກາ
89

ຕ້ອງຈົດທະບຽນພ້ອມກັບສີ

ຫື

ກຸູ່ມສີ,

ພາບທັງໝົດໃນແບບ

ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເເທດສະມາຊິກອາຊຽນບາງປະເທດ (ເຊັົ່ນ ມາເລເຊຍ) ບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງສິດ

ຕໍ່ສີເປັນຄຸນລັກສະນະຂອງການອອກແບບອຸດສາ ຫະກາ, ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 1.2.1.2 ຂ້າງເທິງ
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ອຸດສາຫະກາຄວນມີສີດຽວກັນ ຫື ສີຕູ່າງໆໃນລັກສະນະທີິ່ສອດຄູ່ອງກັນ. ຖ້າສີປູ່ຽນໄປ ເມືິ່ອເບິິ່ງ
ໃນມມຕູ່າງໆຂອງການ ອອກແບບ, ນັກກວດສອບຄັດຄ້ານການນາສະເໜີນັື້ນ ເພາະຂາດຄວາມ
ສອດຄູ່ອງ.

ໃນກລະນີດັົ່ງກູ່າວ

ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນອາດຈະຖືວູ່າມີການອອກແບບຫາຍກວູ່າໜິ່ງ

ແລະ ຖືເປັນຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາ ຫາຍກວູ່າ 1 ແບບ ໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ.
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9.

ການບົງົ່ ບອກຜະລິດຕະພັນ

9.1 ບັນຫາທົວ
ົ່ ໄປ
ການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ຈະຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ເປັນຕົື້ນ ຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະ
ເໜີແບບ ເປັນອົງປະກອບພືື້ນຖານສາຄັນຂອງການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ 90.
ການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຈັດໝວດ ບໍ່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂອບເຂດການປົກປ້ອງແບບອຸດສາ
91

ຫະກາທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ, ເວັື້ນເສຍແຕູ່ກົດໝາຍການົດເປັນຢູ່າງອືິ່ນ . ການຈັດໝວດແບບ
ອຸດສາຫະກາດັົ່ງກູ່າວ ໃຊ້ເພືິ່ອການບລິຫານ, ຕົື້ນຕແລ້ວກເພີືິ່ອວາງໂຄງສ້າງຄູ່າທານຽມທີິ່ຕ້ອງຈູ່າຍ
ເປັນຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ເພືິ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົື້ນຫາ ແລະ ຄົື້ນຫາ
ການອອກແບບທີິ່ຈົດທະບຽນໃນຖານຂໍ້ມນ.
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຕ້ອງລະບຸ ຜະລິດຕະພັນ ຫື ຜະລິດຕະພັນທີິ່ໄດ້ຍືິ່ນຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາ ຫະ
ກາ. ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ສາມາດລະບຸຜະລິດຕະພັນໜິ່ງຢູ່າງ ຫື ຫາຍກວູ່ານັື້ນ ໃນການນາສະເໜີໃນ
ແບບໃນ ຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງແບບຫາຍກວູ່າ 1 ແບບ ໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ ແຕູ່ຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ການົດດ້ານ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງໝວດສິນຄ້າ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 10 ຂ້າງລຸູ່ມ).

9.2

90

ການຈັດໝວດຜະລິດຕະພັນ ທີລ
ິ່ ວບລວມແບບອຸດສາຫະກາຕູ່າງໆ

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດໃນ 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. ເບິິ່ງເພີມ
ິ່ ເຕີມຢູ່ ຄູ່ມືຂອງ EUIPO (ຄາ
ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ), ຂໍ້ 6.1.4.
91

ຕົວຢູ່າງ, ຢູ່ຫວຽດນາມ ຂອບເຂດການປົກປ້ອງອາດຈະຄຸ້ມຄອງການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ.

17
ພາກທີິ່ 1. ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ ຫື ການຍົກເລີກການຈົດທະບຽນ

109

ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

9.2.1 ການນາໃຊ້ການຈັດໝວດຂອງສາກົນ
ການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ
ທີິ່ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນພຽງພທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ
ສາມາດ ຈັດປະເພດຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາແຕູ່ລະແບບ ຫື ເພືິ່ອກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງ ການຈັດໝວດທີິ່ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງສະເໜີມາ.
ຄວນດາເນີນການຈັດໝວດຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ນາສະເໜີແບບອຸດສາຫະກາ ໂດຍໃຊ້ການຈັດໝວດຂອງ
ສາກົນ ຂອງສັນຍາໂລຄາໂນ (Locarno Agreement) ທີິ່ການົດການຈັດໝວດສາກົນສາລັບແບບ
92

ອຸດສາຫະກາ (LCL) .
ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງ ຄວບລະບຸຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາສະເໜີການອອກແບບແຕູ່ລະແບບທີິ່ກາຈົດການອອກແບບ
ໂດຍໃຊ້ຊືິ່ທາມະດາ. ຫ້ອງການຈົດທະບຽນຄວນສະໜັບສະໜນໃຫ້ສ້າງການບົົ່ງບອກໂດຍໃຊ້ຄາໃນ
93

ລາຍຊືິ່ຜະລິດ ຕະພັນທີິ່ຮຽງຕາມອັກສອນທີິ່ນາມາຈາກ (LCL) .
ການໃຊ້ຊືິ່ຜະລິດຕະພັນໃນລາຍຊືິ່ຜະລິດຕະພັນທີິ່ຮຽງຕາມຕົວອັກສອນຂອງ LCL ຈະຊູ່ວຍອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການຈັດຈາພວກຜະລິດຕະພັນທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນຄາຮ້ອງ

ແລະ ຊູ່ວຍອານວຍຄວາມ

ສະດວກໃນ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດໝວດທີິ່ສະເໜີໂດຍຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງ. ບໍ່ຄວນ
ສະໜັບສະໜນໃຫ້ໃຊ້ຄາກວ້າງໆ ເຊັົ່ນ: ຄາທີິ່ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຂອງ LCL ເນືິ່ອງຈາກວູ່າ ມັນອາດຈະນາໄປ
ສູ່ການຄັດຄ້ານໃນເລືິ່ອງທີິ່ວູ່າ ການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນບໍ່ພຽງພ ຫື ມີຄວາມບົກຜູ່ອງ.
ນັກກວດສອບຄວນກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫື ໃຫ້ມີການຈັດໝວດທີິ່ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົື້ນ ການຈັດ
ປະເພດ ແລະ ປະເພດຍູ່ອຍຂອງ LCL ສາລັບແຕູ່ຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ບົົ່ງບອກໃນຄາຮອງຂຈົດທະບຽນ.
ຖ້າການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນທີິ່ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນໄດ້ສົົ່ງໃຫ້ນັື້ນບໍ່ພຽງພທີິ່ຈະຈັດປະເພດ
ແບບອຸດສາຫະກາ, ນັກກວດສອບຄວນຈັດປະເພດແບບອຸດສາຫະກາເອງ ໂດຍອ້າງອີງຈາກການນາ
ສະເໜີແບບອຸດສາຫະການີື້ໃນຄາຮອງຂຈົດທະບຽນ.

9.2.2 ການແກ້ໄຂ ການລະບຸໝວດຜະລິດຕະພັນ
ຖ້າຜະລິດຕະພັນທີິ່ສະແດງຢູ່ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຫາກລະບຸຊືິ່ທີິ່ບໍ່ລວມຢູ່ໃນລາຍຊືິ່ຜະລິດຕະພັນ
92

ລາຍການຈັດໝວດ ແລະ ປະເພດຍູ່ອຍພາຍໃຕ້ການຈັດໝວດສາກົນໂລຄາໂນ ພ້ອມດ້ວຍໝາຍເຫດອະທິບາຍ ສາມາດ

ເບິິ່ງຢ http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf
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ລາຍຊືຜ
ິ່ ະລິດຕະພັນທີິ່ຮຽງຕາມຕົວອັກສອນພາຍໃຕ້ Locarno International Classification ສາມາດເບິິ່ງຢູ່

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

ທີິ່ລຽງຕາມຕົວອັກສອນຂອງ LCL, ນັກກວດສອບອາດຈະສະເໜີໂດຍໜ້າທີິ່ໃຫ້ປູ່ຽນ ຫື ແກ້ໄຂການ
ລະບຸ ເຫົົ່ານັື້ນ ແລະ ຊອກຫາຄາອືິ່ນມາແທນຄາທີິ່ເອົາມາຈາກລາຍຊືິ່ຜະລິດຕະພັນທີິ່ຮຽງຕາມຕົວ
ອັກສອນ ຫື ຈາກຫົວຂໍ້ ຂອງການຈັດໝວດ ຫື ການຈັດໝວດຍູ່ອຍທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງທີິ່ມີຂອບເຂດທຽບ
ເທົົ່າກັນ ຫື ມີຂອບເຂດທີິ່ກວ້າງຂື້ນ. ນັກກວດສອບບໍ່ຄວນສະເໜີການບົົ່ງບອກທີິ່ປະກົດວູ່າມີຂອບ
ເຂດແຄບກວູ່າຄາທີິ່ໃຊ້ໃນຄາຮ້ອງ.
ການລະບຸຜະລິດຕະພັນ ຈະປະກົດຢູ່ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ການໃຊ້ງານຈະເຮັດໃຫ້
ການອອກແບບອຸດສາຫະກາ
ສາມາດຈົດທະບຽນພ້ອມມີຂໍ້ມນການລະບຸຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່
ສອດຄູ່ອງກັນ. ນີື້ໃນຈະຊູ່ວຍອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົື້ນຫາ ແລະ ດງຂໍ້ມນການອອກແບບທີິ່
ຈົດທະບຽນໄວ້ມາໃຊ້ໃນ ອະນາຄົດ.
ຖ້າແບບອຸດສາຫະກາ

ຫາກອ້າງອີງໃສູ່ສູ່ວນໜິ່ງຂອງຜະລິດຕະພັນ,

ການລະບຸຜະລິດຕະພັນຄວນ

ສະແດງຂໍ້ເທັດຈິງນັື້ນ ໂດຍໃຊ້ຄາເວົື້າ “(ສູ່ວນຂອງ –)” ຫັງຈາກການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່
ສູ່ວນນັື້ນເປັນ ສູ່ວນໜິ່ງຂອງມັນ. ຕົວຢູ່າງ, ຖ້າແບບອຸດສາຫະກາຫາກເປັນຂອງຂອບໂມງໃສູ່ແຂນ,
ການລະບຸຄວນເປັນ “ໂມງໃສູ່ແຂນ (ສູ່ວນຂອງ – )” ທີິ່ໄດ້ຮັບການຈັດໝວດຢູ່ ໃນການຈັດໝວດ
94

10-02 .
ໃນລັກສະນະດຽວກັນນີື້ ຖ້າແບບອຸດສາຫະກາ ຫາກເປັນຂອງຊຸດຜະລິດຕະພັນ, ການລະບຸຜະລິດຕະ
ພັນ ຄວນມີຄາວູ່າ “ຊຸດ”. ຕົວຢູ່າງ, ຄວນລະບຸແບບຊຸດຜ້າປໂຕະ ເປັນ “ຜ້າປໂຕະ (ຊຸດ –)”. ນັກກວດ
ສອບຄວນ ແກ້ໄຂ ຫື ຮຽກໃຫ້ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແກ້ໄຂການບົົ່ງບອກໃນສູ່ວນດັົ່ງກູ່າວ, ຖ້າ
ຈາເປັນ.
ກົດດຽວກັນນີື້ຍັງໃຊ້ກັບແບບຜະລິດຕະພັນເພືິ່ອການຕົບແຕູ່ງທີິ່ນາມາໃຊ້ກັບອີກຜະລິດຕະພັນໜິ່ງ .
ຕົວຢູ່າງ, ຖ້າແບບອຸດສາຫະການີື້ມີຈຸດປະສົງສາລັບການຕົບແຕູ່ງ “ພົມປພືື້ນ” ການລະບຸຜະລິດຕະພັນ
ຄວນ ເປັນ “ພົມ (ການຕົບແຕູ່ງສາລັບ–)”, ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນ LCL class 3200. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຖ້າຄາຮ້ອງຫາກບັນຈຸເອົາການອອກແບບພົມ ເນືິ່ອງຈາກມັນປະກົດພ້ອມກັບ
ການນາສະເໜີການຕົບແຕູ່ງ, ຄວນລະບຸ ຜະລິດຕະພັນທັງສອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນັກກວດສອບ
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ຢູ່ຫວຽດນາມ, ການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ ຄວນເປັນຊືິ່ຂອງສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນຫາຍກວູ່າຊືິ່ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ໂດຍ

ມີການໃຊ້ຄາວູ່າ “(ສູ່ວນ ຂອງ –)”. ຊືິ່ຂອງສູ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີິ່ມີຄວາມເຈາະຈົງລົງຫາຍກວູ່າ ເຖິງວູ່າອາດຈະບໍ່ຢູ່ໃນ
ລາຍການສິນຄ້າ LCL. ຕົວຢູ່າງ, ການບົົ່ງບອກຜະລິດ ຕະພັນຝາຂວດ ຄວນເປັນ “ຝາຂວດ” ຫາຍກວູ່າຈະເປັນ “ຂວດ (ສູ່ວນ
ຂອງ - )”
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ
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ຄວນຈັດໃຫ້ “ພົມ” (LCL class 06-11) ແລະ ການຕົບ ແຕູ່ງ (LCL class 32-00) .

9.2.3 ການຄັດຄ້ານການລະບຸໝວດຜະລິດຕະພັນ
ຖ້ານັກກວດສອບຫາກພົບວູ່າ ການລະບຸຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມາຈາກຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຫື ການ
ນາສະເໜີແບບ ຫາກບໍ່ພຽງພທີິ່ຈະລະບຸການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຈັດໝວດແບບ
ອຸດສາຫະກາໃນ ປະເພດດຽວຢູ່າງເໝາະສົມ (ຍົກເວັື້ນ ກລະນີທີິ່ຍົກເວັື້ນທີິ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໃຊ້ທັງ
ສອງແບບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເພືິ່ອການຕົບແຕູ່ງ), ກຕ້ອງປະຕິເສດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂ
ຈົດທະບຽນສົົ່ງຂໍ້ມນກູ່ຽວກັບ ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແບບທີິ່ການົດໄວ້.
ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານໃນກລະນີທີິ່ການລະບຸຜະລິດຕະພັນຫາກມີຄວາມຄຸມເຄືອ, ບໍ່ຊັດເຈນ ຫື
ສັບສົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນບໍ່ສາມາດຖືກຈັດປະເພດເປັນປະເພດຍູ່ອຍດຽວ ພາຍໃນ LCL.
ຖ້າຫາກບໍ່ໃຫ້ການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍ່ພົບຂໍ້ມນດັົ່ງກູ່າວໃນຄາອະທິບາຍລະອຽດ ຫື
ໝາຍເຫດກູ່ຽວກັບການນາສະເໜີ ຫື ມມມອງມອບແບບອຸດສາຫະກາ ຫື ໃນເອກະສານທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ
ກູ່ຽວກັບສິິ່ງທີິ່ ມີມາກູ່ອນ, ຖ້າມີ, ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົົ່ງການບົົ່ງບອກທີິ່
ຫາຍໄປ.
ຄວນຖືວູ່າ ການປູ່ຽນແປງ ຫື ການບໍ່ກົງກັນທີິ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ລະຫວູ່າງ ການບົົ່ງບອກຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ ກັບ ການນາສະເໜີການອອກແບບໃນຄາຮ້ອງ ເປັນຂໍ້ຜີດພາດຂອງການລະບຸຜະລິດຕະພັນ.
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ຢູ່ຫວຽດນາມ, ການຕົບແຕູ່ງ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ. ດັົ່ງນັື້ນ, ໃນນີື້ຕົວຢູ່າງ, ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ

ຕ້ອງມີພຽງແຕູ່ການອອກແບບພົມ ແຕູ່ບໍ່ແມູ່ນສິິ່ງ ປະດັບຕົບແຕູ່ງພົມ.
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

10.

ຄ າຮ້ ອ ງຂ ການປົ ກປ້ ອ ງຫ າຍແບບອຸ ດ ສາຫະກ າໃນຄ າຮ້ ອ ງ
ສະບັບດຽວ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ

10.1 ທັດສະນະທົວ
ົ່ ໄປ
ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍແບບຫາຍກວູ່າໜິ່ງແບບ ແລະ ອາດຈະ
96

ໝາຍເຖິງ ‘ຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງຫາຍແບບອຸດສາຫະກາໃນຄາຮ້ອງດຽວກັນ’ . ເວັື້ນເສຍແຕູ່ກົດ
ໝາຍການົດເປັນຢູ່າງອືິ່ນ,

ຈະບໍ່ຈາກັດຈານວນແບບອຸດສາຫະກາຢູ່ໃນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຫາຍ

ແບບອຸດສາຫະກາໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຈານວນແບບຈະມີຜົນໂດຍກົງກັບ
ຈານວນຄູ່າທານຽມທີິ່ຈະຕ້ອງຈູ່າຍ ໃນການຂຈົດທະບຽນ.
ນອກຈາກນັື້ນ ຄາຮ້ອງອາດຈະອ້າງເຖິງ ‘ຊຸດ’ຜະລິດຕະພັນ97. ຊຸດໝາຍເຖິງ ຊຸດສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ
ແຕູ່ລະອັນ

ທີິ່ມີຈຸດປະສົງນາມາໃຊ້ຮູ່ວມກັນ

ແລະ

ມີຄຸນລັກສະນະຮູ່ວມກັນທີິ່ໃຫ້ຮບລັກສະນະ

ໂດຍລວມຄືກັນ. ສາລັບການນາສະເໜີຊຸດຜະລິດຕະພັນ ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຂໍ້ 8.5.2 ຂ້າງເທິງ.
ໃນຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງຫາຍແບບອຸດສາຫະກາໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ ຄວນກວດສອບແບບແຕູ່ລະ
ແບບແຍກກັນ ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມສາເຫດຂອງການປະຕິເສດ. ຖ້າໜິ່ງ ຫື ຫາຍແບບຫາກບໍ່
ສອດຄອູ່ງ ຕາມເງືິ່ອນໄຂການຈົດທະບຽນ, ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານໃນສູ່ວນທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ
ແບບນັື້ນເທົົ່ານັື້ນ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໃຫ້ມີການຖອນ, ການຍົກເລີກ ຫື ການລົບ
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ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດໃນ 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. ເບິງິ່
ເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຄູ່ມື EUIPO (ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ), ໝວດທີ 7.
97

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດ 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
ທີິ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ (d) ຊຸດຜະລິດຕະພັນທີິ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ, DR r. 22; VN IPL ມາດຕາ 101.3.a, IPR r. 33.2.b ແລະ
33.5.e(v). ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ ຄູ່ມື EUIPO (ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ), items 5.2.3 ແລະ 6.1.4.4.
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ລ້າງ ສາລັບໜິ່ງ ຫື ຫາຍແບບໃນການຈົດທະບຽນ, ແບບທີິ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄາຮ້ອງ ຈະຍັງຄົງ
ມີຜົນນາໃຊ້ໄດ້.
ຫ້ອງການຈົດທະບຽນ ຄວນຕັດສິນຄາຮ້ອງ ທັງຄາຮ້ອງທີິ່ຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາທັງໝົດ ທີິ່
ມີການຕັດສິນໃຈໃນຄັື້ງດຽວ ຊິ່ງຈະການົດວູ່າ ແບບໃດຮັບການຈົດທະບຽນໄດ້ ແລະ ແບບໃດຈົດ
ທະບຽນບໍ່ໄດ້.

10.2 ມາດຕະຖານຂອງຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບອຸດສາຫະກາ
ຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງຫາຍແບບອຸດສາຫະກາໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ ຈາເປັນຕ້ອງສອດຄູ່ອງ ຕາມ
ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການອອກແບບ ເພືິ່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດສະຖານະການທີິ່ການອອກ
ແບບຕູ່າງໆທີິ່ຢູ່ໃນຄາຮ້ອງບໍ່ມີຄວາມກູ່ຽວຂ້ອງກັນ. ຄວາມແຕກຕູ່າງນີື້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການກວດ
ສອບຄາຮ້ອງ ຂຈົດທະບຽນມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນເປັນພິເສດ.
ຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມງູ່າຍດາຍດ້ານການບລິຫານ, ຈາເປັນຕ້ອງຈາກັດຄວາມຫາກຫາຍຂອງ
ແບບ

ທີິ່ຢູ່ໃນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາດຽວ

ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມ

ພາຍໃຕ້ເກນທີິ່ລະບຸໄວ້.

ເປັນເອກະພາບໃນການອອກແບບ

ນອກຈາກນັື້ນ,

ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດວາງໂຄງສ້າງຄູ່າ

ທານຽມທີິ່ດີຂື້ນ ໂດຍໃຫ້ຈູ່າຍຄູ່າທານຽມ ຕາມໝວດທີິ່ການອອກແບບນັື້ນຢູ່. ການອອກແບບທີິ່ບໍ່ຢູ່
ໃນໝວດນັື້ນ ບໍ່ສາມາດລວມຢູ່ໃນຄາຮ້ອງດຽວກັນ.
ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນແບບອຸດສາຫະກາ
ແມູ່ນຂື້ນກັບປະເພດຂອງການຈັດ
ໝວດຂອງສາກົນ
ພາຍໃຕ້ສັນຍາໂລຄາໂນ
ທີິ່ການົດການຈັດໝວດສາກົນສາລັບແບບ
ອຸດສາຫະກາ98. ການຈັດໝວດສາກົນ ປະກອບດ້ວຍ 32 ໝວດຂອງທຸກຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ສາມາດນາ
ສະເໜີໃນແບບອຸດສາຫະກາ. ບັນດາ ໝວດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງການຈັດໝວດໂລຄາໂນ ຂ້ອນ
ຂ້າງກວ້າງ ແຕູ່ວູ່າ ແຕູ່ລະປະເພດຍັງຖືກແບູ່ງອອກເປັນ ໝວດຍູ່ອຍອອກໄປຕືິ່ມ ໂດຍມີຂໍ້ຍົກເວັື້ນຂອງ
99

ໝວດສຸດທ້າຍ31 ແລະ 32 .

98

ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ບົດບັນຍັດ 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). ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ໃນ ຄູ່ມືຂອງ EUIPO (ຄາຮ້ອງຂ
ຈົດທະບຽນ), ວັກ 6.2.3 ແລະ 7.2.3.
99

ຢູ່ຫວຽດນາມ, ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນແບບ ບໍ່ເປັນໄປຕາມປະເພດຂອງການຈັດໝວດສາກົນພາຍໃຕ້

ສັນຍາໂລຄາໂນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຄາຮ້ອງຂ ການປົກປ້ອງແບບອຸດສາຫະກາຫາຍກວູ່າ 1 ແບບໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ ຈະບໍ່
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ຄູ່ມືການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ

ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານດ້ານ ‘ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ’

100

, ຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນທີິ່

ປະກອບດ້ວຍຫາຍແບບ ຈະເປັນໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແບບ ຖ້າ
ຫາກວູ່າ ທຸກການອອກແບບ ຫາກຖືກນາສະເໜີໃນຜະລິດຕະພັນ ຫື ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ ທີິ່ຢູ່ໃນ
ປະເພດດຽວກັນຂອງ LCL.
ໃນກລະນີທີິ່ກົດໝາຍການົດໃຫ້ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງລະບຸການຈັດໝວດຜະລິດຕະພັນທີິ່ ນາສະເໜີໃນແບບ
ທີິ່ຢູ່ໃນຄາຮອງ, ນັກກວດສອບຄວນກວດສອບວູ່າ ການຈັດໝວດທີິ່ສະເໜີມານັື້ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຫືບໍ່. ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັື້ນ, ນັກກວດສອບເອງ ຄວນຈັດປະເພດແບບແຕູ່ລະແບບໃນຄາຮ້ອງເອງ. ໃນກລະນີ
ທີິ່ຄວາມເຫັນ ລະຫວູ່າງ ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ແລະ ຫ້ອງການຈົດທະບຽນບໍ່ກົງກັນ , ຕ້ອງຖື
ເອົາຄາເຫັນດ້ານມມມອງຂອງຫ້ອງການຈົດທະບຽນ.
ການຈັດໝວດແບບຄົບຖ້ວນ ປະກອບດ້ວຍໜິ່ງປະເພດ ແລະ ໜິ່ງປະເພດຍູ່ອຍ ຕາມ LCL.
ໃນກລະນີຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ມີລັກສະນະ ຫື ການໃຊ້ແບບຄູ່, ແບບຜະລິດຕະພັນຄວນລະບຸປະເພດ
ເພືິ່ອການໃຊ້ ທັງສອງແບບຂອງສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ.
ຕົວຢູ່າງ, ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າຕໍ່ໄປນີື້ ເປັນທັງທີິ່ແຂວນເສືື້ອ ແລະ ໂຄມໄຟຕັື້ງພືື້ນ:

ໄມ້ແຂວນເສືື້ອ ແລະ ໂຄມໄຟ

101

ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການອອກແບບ ຖ້າການອອກແບບ ທັງໝົດຫາກຖືກນາສະເໜີໃນ
ຜະລິດຕະພັນດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ແຕກຕູ່າງກັນຫາຍ. ການອອກແບບເຫົົ່ານີື້ເອີື້ນວູ່າ ການປູ່ຽນແປງ.
100

ຫວຽດນາມ ບໍ່ຍອມຮັບມາດຕະຖານດ້ານ “ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ”.

101

ຕົວຢູ່າງໄດ້ມາຈາກຄ ູ່ມືການກວດສອບຄ າຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດແບບອຸດສາຫະກ າຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດໄທ ,

ໜ້າ 75
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ການຈັດໝວດແບບແຕູ່ລະແບບ ຄວນດາເນີນບົນພືື້ນຖານການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນາ
ສະ ເໜີການອອກແບບນັື້ນ. ຖ້າຫາກມີຄວາມບໍ່ສອດຄູ່ອງ ລະຫວູ່າງ ການນາສະເໜີແບບ ແລະ ການ
ບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ, ການຈັດໝວດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ນັກກວດສອບຄວນຄັດຄ້ານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຜ້ຍືິ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊີື້ແຈງລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມກູ່ຽວກັບການບົົ່ງບອກຜະລິດຕະພັນ

ຫື

ລບການນາສະເໜີດັົ່ງກູ່າວພ້ອມກັນ.
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີກລະນີພິເສດທີິ່ເປັນການຈັດໝວດສອງປະເພດທີິ່ເປັນໄປໄດ້ກັບຜະລິດຕະພັນເພືິ່ອ
‘ການຕົບແຕູ່ງ’, ສັນຍາລັກປະເພດຮບສະແດງ’, ເຄືິ່ອງໝາຍ’ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນ’ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຈັດ
ໝວດຢູ່ໃນ class 32 ຂອງ LCL. ຜະລິດຕະພັນດັົ່ງກູ່າວ ສາມາດຜະລິດ ແລະ ນາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນ
ທາງການຄ້າ ເປັນຜະລິດຕະພັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ‘ການຕົບແຕູ່ງ’, ສັນຍາລັກປະເພດຮບສະແດງ’,
ເຄືິ່ອງໝາຍ’ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນ’ ອາດຈະ ນາມາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນອືິ່ນ ແລະ ສິິ່ງຂອງທີິ່ເປັນສິນຄ້າ
ອືິ່ນ ເພືິ່ອໃຫ້ມີຮບລັກສະນະບາງຢູ່າງໂດຍການ ຕົບແຕູ່ງ ພືື້ນ, ຊິ່ງຈະກາຍເປັນແບບຂອງຜະລິດຕະພັນ
ດັົ່ງກູ່າວ. ໃນກລະນີນີື້, ສາມາດຮັບຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງຫາຍແບບອຸດສາຫະກາໃນຄາຮ້ອງສະບັບ
ດຽວໄດ້ສາລັບ ຜະລິດຕະພັນທັງສອງ ດ້ວຍການຈັດໝວດສິນຄ້າອອກເປັນ ສອງປະເພດ: ໜິ່ງ ສາລັບ
ການຕົບແຕູ່ງ ຫື ລວດລາຍພືື້ນ (LCL class 32) ແລະ ອີກໜິ່ງປະເພດ ສາລັບຜະລິດຕະພັນທີິ່ນາ
ສະເໜີການຕົບແຕູ່ງ ຫື ລວດລາຍ.
ຜະລິດຕະພັນເພືິ່ອ ‘ການຕົບແຕູ່ງ’, ສັນຍາລັກປະເພດຮບສະແດງ’, ເຄືິ່ອງໝາຍ’ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນ’
ສາມາດລວມຢູ່ໃນຄາຮ້ອງຂປົກປ້ອງແບບຫາຍກວູ່າ

1

ແບບໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ

ຮູ່ວມກັບ

ຜະລິດຕະພັນອືິ່ນໄດ້. ນັກກວດສອບບໍ່ຄວນພິຈາລະນາການບົົ່ງບອກເພືິ່ອ ‘ການຕົບແຕູ່ງ’, ສັນຍາລັກ
ປະເພດຮບສະແດງ’, ເຄືິ່ອງໝາຍ’ ແລະ ລວດລາຍພືື້ນ’ ໃນການພິຈາລະນາວູ່າ ການຈັດໝວດມີຄວາມ
ເປັນເອກະພາບຫືບໍ່. ຄວນຖືວູ່າ ຜະລິດຕະພັນ ໃນ LCL class 32 ຄວນເປັນກາງ. ການພິຈາລະນາ
ການກວດສອບ ຄວນການົດວູ່າ ຜະລິດຕະພັນອືິ່ນໃນຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງແບບມີຫາຍກວູ່າ 1 ແບບ
ໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ ເປັນໄປຕາມຂໍ້ການົດກູ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງການຈັດໝວດຫືບໍ່.
ຕົວຢູ່າງ, ຄາຮ້ອງຂການປົກປ້ອງຫາຍແບບອຸດສາຫະກາໃນຄາຮ້ອງສະບັບດຽວ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ
ແບບອຸດສາຫະກາ 10 ແບບ ທີິ່ນາໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ຕໍ່ໄປນີື້:
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ປະເພດ (class)
ແລະ ປະເພດຍູ່ອຍ

ການບົງົ່ ບອກຂອງຜະລິດຕະພັນ

(subclass) ຢໃູ່ ນ
ລະບົບ LCL

ເຈັື້ຍສາລັບຂຽນບັດໄປສະນີ ແລະ ປະກາດ

19 - 01

ປະຕິທິນ

19 - 03

ປຶົ້ມ ແລະ ວັດຖຸອືິ່ນໆທີິ່ມີຮບລັກສະນະພາຍນອກຄ້າຍຄືກັນ

19 - 04

ສືິ່ການຮຽນ

19 - 07

ລວດລາຍພືື້ນ, ການຕົບແຕູ່ງ

32 - 00

ສືິ່ການສອນ (ການຕົບແຕູ່ງສາລັບ)

32 - 00

ເຈັື້ຍສາລັບຂຽນ (ລວດລາຍພືື້ນ)

32 - 00

ສີິ່ຜະລິດຕະພັນທາອິດ ທີິ່ລະບຸວູ່າ ເປັນຂອງປະເພດດຽວໃນ LCL, class 19, ດັົ່ງນັື້ນ ຈິ່ງເປັນໄປ
ຕາມ ເງືິ່ອນໄຂກູ່ຽວກັບດ້ານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ . ອີກສາມຜະລິດຕະພັນ ຢູ່ໃນ
LCL class 32 ແລະ ບໍ່ຖືກນາມາພິຈາລະນາໃນການການົດການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ການົດດ້ານຄວາມ
ເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດ ສິນຄ້າ. ໃນຕົວຢູ່າງນີື້, ຖືວູ່າເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານຄວາມເປັນ
ເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ.
ນອກຈາກນັື້ນ ຖ້າຄາຮ້ອງໃນຕົວຢູ່າງຂ້າງເທິງ ຫາກມີຜະລິດຕະພັນເພີິ່ມເຕີມຕໍ່ໄປນີື້, ກຈະເສຍຄວາມ
ເປັນເອກະພາບຂອງປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ຄວນມີການຄັດຄ້ານ:
17
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ແຜູ່ນແພ – ປະເພດ 5 – 05
ຜ້າກັື້ງ – ປະເພດ 6 – 10
ແຜູ່ນແພ (ລວດລາຍພືື້ນສາລັບ) – ປະເພດ 32
ໃນກລະນີນີື້, ຜະລິດຕະພັນ ‘ແຜູ່ນແພ (ລວດລາຍພືື້ນສາລັບ)’ ຊິ່ງຖືກຈັດຢູ່ໃນ LCL class 32
ສາມາດລະບຸພ້ອມກັບຜະລິດຕະພັນ ‘ແຜູ່ນແພ’.
ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ຜະລິດຕະພັນ ‘ແຜູ່ນແພ’ ແລະ ‘ຜ້າກັື້ງ’ ໄດ້ຮັບການຈັດຢູ່ໃນປະເພດທີິ່ແຕກຕູ່າງ
ຈາກ ປະເພດ 19. ດັົ່ງນັື້ນ, ຄາຮ້ອງຈະມີຜະລິດຕະພັນ ທີິ່ຢູ່ໃນປະເພດຕູ່າງກັນສາມປະເພດ ແລະ ບໍ່
ເປັນໄປຕາມຂໍ້ການົດ ປະເພດດຽວກັນ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I
ການຄັດຈ້ອນເອົາບົດບັນຍັດກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ
ອາຊຽນ ທີິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ແລະ ການຈົດທະບຽນ
ແບບອຸດສາຫະກາ

ສາລະບານ
ບຣໄນ ດາຣສາລາມ
ຄາສັົ່ງວູ່າດ້ວຍ [ແບບອຸດສາຫະກາ] ແບບສຸກເສີນ, 1999
ລະບຽບວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ, 2000
ໝວດທີ 94: ສັນຍາລັກ ແລະ ຊືິ່ (ການປ້ອງກັນການນາໃຊ້ທີິ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ) 20 1967, 3 1974 ປັບປຸງໂດຍ S 128/80 s 163/81
ຄາສັົ່ງວູ່າດ້ວຍ [ລິຂະສິດ] ແບບສຸກເສີນ, 1999

ກາປເຈຍ
ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດ, ໃບຢັົ້ງຢືນສິດທິບັດການປະດິດ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກາ.
22 ມັງກອນ 2003
ປະກາດກູ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາ,
ບໍ່ແຮູ່ ແລະ ພະລັງງານ ເລກທີ 707 MIME.DIP.PRK
ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍ [ລິຂະສິດ] ແລະ ສິດກູ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ທີິ່ຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫູ່ງຊາດ, ລົງ
ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2003 ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໂດຍວຸທິສະພາ ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2003
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ອິນໂດເນເຊຍ
ກົດໝາຍ ເລກທີ 31 ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2000
ລະບຽບການ ເລກທີ 1 2005 ວູ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ເລກທີ 1 2000
ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ
ກົດໝາຍ ເລກທີ 19 2002 ວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ
ຄູ່ມືວູ່າດ້ວຍ ການກວດສອບເນືື້ອໃນແບບອຸດສາຫະກາ 2015

ສປປ ລາວ
ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017
ຄູ່ມືວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ, ຕຸລາ 2003
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ ເລກທີ
755/ກວຕ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2012

ມາເລເຊຍ
ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ 1996, ກົດໝາຍ ເລກທີ 552 ທີິ່ບັນຈຸເອົາການປັບປຸງເພີິ່ມ
ເຕີມ, ວັນທີ 1 ກລະກົດ 2013
ລະບຽບການວູ່າດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກາ, 1999, P.U.(A) 182, ທີິ່ບັນຈຸເອົາການປັບປຸງ, ວັນທີ 1
ກລະກົດ 2013
ກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍລິຂະສິດ 1987, ກົດໝາຍເລກທີ 332, A1420, ທີິ່ບັນຈຸເອົາການປູ່ຽນແປງ, ລົງ
ວັນທີ 1 ມິນາ 2012

ມຽນມາ
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ຟິລບ
ິ ປິນ
ກົດໝາຍ ເລກທີ 8293 - ກົດໝາຍທີິ່ບັນຍັດກູ່ຽວກັບປະມວນຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ
ການສ້າງຕັື້ງສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີິ່ການົດສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ແລະ ຈຸດປະສົງອືິ່ນໆ
1997 ທີິ່ປັບປຸງໂດຍ ກົດໝາຍ ເລກທີ 9150, ກົດໝາຍທີິ່ຢັົ້ງຢືນການປົກປ້ອງແບບຜັງ
(ແຜນຜັງ/ແຜນທີິ່) ຂອງວົງຈອນລວມ
ລະບຽບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສະບັບປັບປຸງ ແລະ ລະບຽບການສາລັບສິດທິບັດ, ສິດທິບັດການປະດິດ
ແລະ ແບບອຸດສາຫະກາ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2011
ແຈ້ງການ ເລກທີ 14-004 ທີິ່ອອກໂດຍຫົວໜ້າສິດທິບັດ ກູ່ຽວກັບ “ການເລືິ່ອນການເຜີຍແຜູ່ຄາ
ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ”, ວັນທີ 20 ພດສະພາ 2014

ສິງກະໂປ
ກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍ ແບບທີິ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ (ໝວດທີ 266) (ກົດໝາຍສະບັບຕົື້ນ:
ກົດໝາຍ ເລກທີ 25 2000, 13 ຕຸລາ 2000, ສະບັບປັບປຸງ 31 ກລະກົດ 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
ຄາແນະນາປະຕິບັດ ເລກທີ 4 2018 - ການຈົດທະບຽນສູ່ວນຕໍ່ປະສານຮບສະແດງກັບຜ້ໃຊ້
(GUIs), ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018
IP2SG ຄາແນະນາປະຕິບັດ ເລກທີ 1 2018 ວູ່າດ້ວຍ ລະບົບອອນລາຍທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
(EOS), ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2018
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ໄທ
ກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດ B.E 2522 (1979), ປັບປຸງໂດຍກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍສິດທິບັດສາລັບ
ແບບອຸດສາຫະກາ (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), ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ B.E. 2537 (1994)
ຄູ່ມືກູ່ຽວກັບການກວດສອບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນສິດທິບັດສາລັບແບບອຸດສາຫະກາ, 2011

ຫວຽດນາມ
ກົດໝາຍ ວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ເລກທີ 50/2005/Qh11, 29 ພະຈິກ 2005
ດາລັດ ເລກທີ 103/2006/ND-CP, 22 ກັນຍາ 2006 ກູ່ຽວກັບ ການຜັນຂະຫຍາຍແລະ ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດບັນດາມາດຕາຂອງກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາກູ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກາ
ແຈ້ງການ ເລກທີ 01/2007/TT-BKHCH, ລົງວັນທີ 14 ກຸມພາ 2007 ກູ່ຽວກັບການແນະນາ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດດາລັດຂອງລັດຖະບານ ເລກທີ 103/2006/ND-CP, ລົງວັນທີ 22 ກັນຍາ
2006 ທີິ່ການົດ ແລະ ແນະນາ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕາຂອງກົດໝາຍວູ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ
ປັນຍາກູ່ຽວກັບຊັບສິນອຸດສາຫະກາ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ການຄັດຈ້ອນເອົາບົດບັນຍັດກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີກ
ິ່ ຽູ່ ວຂ້ອງກັບການກວດສອບ
ແລະ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາກູ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ແລະ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ
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