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ជំពូកទី១ 

េសចកីេផមៃនកមមសិទធិបញញ  
3 

 

អីេទែដលេ ថកមមសិទធិបញញ ? 

បែហលជអនកយល់េហយពីសំណួរេនះ េយងដឹងថអនកបេងកតម៉សីុន អនកនិពនធេស វេភ 

ឫអនកសរេសបទេភង គឺជមច ស់ ន ៃដ េ យមូលេហតុេនះេយងមិន ចថតចមង ឬយកផលិតផល 

របស់េគេ យគម នករយល់ ពមពីមច ស់កមមសិទធិេឡយ ដូចជៈ របូគំនូរឧស ហកមមៃនេ គ ងសងរមឹ 

ក ស់ផ យពណិជជកមម គឺែតងែតមនមច ស់កមមសិទធិ ។ 

ល់េពលេយងទិញផលិតផលេនះ គឺជែផនកមួយែដលេយងបនសង បក់េទេគវញិ េន 

េពលេវ ៃនកិចច បឹងែ បង និងគំនិតែដលមច ស់ ន ៃដបនបេងកតេឡង ។ ករេធែបបេនះមនរយៈ 

េពលជយូរឆន ំមកេហយ កនុងតំ ក់កលអភិវឌ ែផនកឧស ហកមមដូចជែផនកត នីែដលកំពុងែតរកី 

ចំេរ នកនុង កលេ កេយងេនះ េហយករេលកទឹកចិតនូវេទពេកសលយថមីៗេដមបីផលិតឱយបន 

េ ចន និងករបេញចញគំនិត ពមទំងអតថបទ ន ៃដេផ ងៗ ។ 

ងខងេ កមេនះ ចត់ទុកថជ ន ៃដែដល តវទទួលបននូវករករពរដូចកមមសិទធិបញញ  

េ យសថិតេនេ កមចបប់កមមសិទធិបញញ របស់ជតិនីមួយៗ ឬករករពរេ យសនធិសញញ អនរជតិ ។  

ហូណូ កម គំនូរបង់ ករកំណត់ បភពេដមៃនផលិតផល 

ករសែមង របូភព េឈម ះ កមហុ៊ន 

អងគភពទូរផ យ ផកសញញ  ដំេណ រករែផនកឧស ហកមម 

វេីដអូ ពណិជជសញញ របូមនគីមី 

កំុពយូទ័រ គ ម បព័នធេស គី សំភរៈេផ ងៗ 

កមមវធីិកំុពយូទ័រ ផលិតផលថមី ទឹកអប់ 

 

ចូរេយងចប់េផមជមួយនឹងករកំណត់និយមន័យផូវករជេ ចនសីពីកមមសិទធិបញញ  េដមបីជ 

មូល នៃនករពនយល់ពី បេភទេផ ងៗៃនកមមសិទធិបញញ  និងបនទ ប់មក មនករពនយល់ពីសនធិសញញ  



លឹម យូសួ-អនុបណិត នីតិកមមសិទធិបញញ ( បេទសអីុ លី)            Director of Copyright Dept. 

អីជកមមសិទធិបញញ ?                                                                                 What’s Intellectual Property?  Page 2 

 

អនរជតិ ។ ចូរេយងពិចរ េទេលអតថន័យៃនពកយកមមសិទធិ ។ 

េដមបីឱយកន់ែតចបស់ ពកយកមមសិទធិគឺេយងសំេ េទេលមច ស់ ទពយសមបតិ េហយខួនមន 

សិទធិេ បសមបតិេនះេ យេសរ ីនិង សបចបប់ េលកែលងែតអនកដៃទ ែដលេ ប បស់កមមសិទធិេនះ ។  

ឥឡូវេនះពកយថ “កមមសិទធិបញញ ” គឺសំេ េទេល បេភទៃន ទពយសមបតិ ែដលេផមេចញពីករ 

បេងកតេចញពីគំនិតរបស់មនុស  គឺបញញ េនះែតមង ។ ជពិេសសពកយថកមមសិទធិបញញ េនះ េនកនុង 

សនធិសញញ ែដលែចងកនុងអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក World Intellectual Property Organization 

(WIPO) មិនមននិយមន័យផូវករេ ចនេទ ។ រដែដលបន ពងសនធិសញញ េនះបនផល់នូវបញជ ីមួយ 

ែដលទក់ទងសិទធិេនះដូចខងេ កមៈ 

ន ៃដសិលបៈ អក រ ស វទិយ ស ករសែមងសិលបៈ ហូណូ កម និង ទូរផ យ ។ 

ករបេងកតេឡងថមី គប់វស័ិយពីកិចច បឹងែ បងរបស់មនុស  កររកេឃញ ែផនកវទិយ ស គំនូរឧស - 

ហកមម ម៉ក ពណិជជនម និងគំនូរបង់ ។ ករករពរនូវករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ពមទំង 

សិទធិេផ ងៗេទ តែដលេកតេចញពីសកមមភពខងបញញ  និងែផនកឧស ហកមម វទិយ ស 

អក រ ស ឬវស័ិយសិលបៈ ( សនធិសញញ ែដលបេងកតអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក ែដលបនចុះ 

ហតថេលខេនទី កង សទុកខម (Stockholm)ៃថងទី១៤ ែខមិថុនឆន ំ១៩៦៧ ម ២ SViii ) ។ 

 ចំេពះមូលេហតុៃនករ គប់ គងរដបល និង បវតិ ស កមមសិទធិបញញ  គឺែតងែតមនករ 

ទំនក់ទំនងជចមបងដូចខងេ កមៈ 

១- ន ៃដអក រ ស សិលបៈ និងវទិយ ស មនដូចជេស វេភ: ករករពរេលកមមសិទធិ 

ទំងេនះ គឺែផកេលចបប់សិទធិអនកនិពនធ ។ 

២-ករសែមង ករផ ពផ យ មរយៈទូរផ យ ដូចជករ បគំុត នី: ករករពរេលកមមសិទធិ 

េនះ គឺែផកេលចបប់សិទធិ ប ក់ បែហល ។  

៣-តកកកមម មនដូចជៈ ទ មង់ថមីៃនម៉សីុនយនេ ះ បតិកមម ករករពរេលករបេងកតថមីេនះ 

គឺែផកេលចបប់ បកសនីយប តតកកកមម ។ 

៤-គំនូរឧស ហកមម មនដូចជរបូ ងដបេភសជជៈ គំនូរឧស ហកមម ច តវបនករពរ ម 

ចបប់ពិេសស ឬចបប់គំនូរឧស ហកមម ឬ ចបប់សិទធិអនកនិពនធ។ 

៥-ម៉ក ពណិជជកមមនម មនដូចជ: របូសញញ  េឈម ះេលផលិតផលែដលភជ ប់ជមួយនូវ 

ម៉កសមគ ល់ភូមិ សទំនិញ ដូចជេឈម ះ Champane។ ជធមម កិចចករពរេនះ ចេនេ កម 

ចបប់េផ ងៗេទ ត កនុងករណីេនះ តវសថិតេនេ កមចបប់ម៉ក ពណិជជនម ។  

៦-ករករពរេលករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ មនដូចជ ករែកងបនំ ឬករចមងនូវ 

ផលិតផលរបស់អនក បកួត បែជង េដមបីបនំអនកេ ប បស់ ។  
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សំនួរ យតៃមេ យខួនឯង 

ចំេពះឧទហរណ៍កមមសិទធិបញញ នីមួយៗ ដូចខងេ កម មួយ ែដល តវចំបច់ករពរ 

េ យចបប់កមមសិទធិបញញ មួយៈ 

១- កមហុ៊នមួយមនបំណងធនថមិនឲយនរ មម ក់ េ ប បស់របូសញញ របស់ខួន ។ 

២-អនកចេ ម ងមន ក់មនបំណង បគល់សិទធិឱយេគផលិតជវេីដអូនូវករសែមងរបស់ខួន ។ 

៣-វធីិផលិតទឹកេ ះេគេ យមនជតិ បេតអីុនធត់ចំនួនតិច ។ 

៤- កមហុ៊នមួយបនសំេរចចិតវនិិេយគកញច ប់ ែដលមនលកខណៈខុសពីេគ េហយេគមន 

បំណងធនករេ ប បស់ផច់មុខ ។ 

៥- កមហុ៊នសេ មចចចិតេ បរបូសញញ មួយ ែដលមនរបូ ងដូចគន េទនឹង របូសញញ របស់អនក 

ដ៏ៃទ បុ៉ែន គន់ែតមនពណ៌ខុសគន  ។ 

ចេមយ 

 ១-ចបប់សីពីម៉ក ពណិជជនម 

 ២-សិទធិ ប ក់ បែហល 

 ៣- បកសនីយប តតកកកមម 

 ៤-គំនូរឧស ហកមម 

 ៥-ករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ 
 

កំុបរមភ បសិនេបអនកមិន ចេឆយបននូវសំណួរទំងអស់េនះេទ េយងេធករពិភក  និង 

ពនយល់េនកនុងជំពូកេ កយ ។ 

ករផល់េយបល់ខងេលែផកេលក សំខន់ពីរ ៖ 

-មច ស់កមមសិទធិបញញ ចទទួលបននូវសិទធិេទ ម ន ៃដរបស់ខួន 

-សិទធិ ន ៃដេនះ ច បគល់ ឬអនុញញ តឱយអនកេផ ង ។ 
 

េហតុអីបនជមនបញខងែផនកកមមសិទធិបញញ ? 

មូលេហតុចមបងទី១: គឺថមនុស បេងកត ន ៃដ និងករ បឹងែ បងែផនកបញញ តវែតបនទទួល 

នូវផល បេយជន៍ពីកិចចខំ បឹងេនះ ។ មូលេហតុទី២:  គឺថករផល់នូវករករពរកមមសិទធិបញញ ៃនករ 

បឹងែ បងជេ ចន មរយៈករេលទឹកចិត និងករ បឹងែ បងេធករ េដមបីឲយមនុស យល់ថ ករងរ 

េនះនំមកនូវ បក់ តលប់មកវញិ ។ 

ជឧទហរណ៍ ករណីេ ងច កផលិតថន ំេពទយ េគេធករវនិិេយគជេ ចនឆន ំ ពមទំងចំ យ 

េលករ វ ជវ និងករអភិវឌ ន៍ ដូចជករបេងកតមនទីរពិេ ធន៍ ករេធេតស ករ គប់ គង ឬបេងកត 
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ភន ក់ងរ តតពិនិតយ េ យចំ យទុន ប់រយ នដុ រ បែហលជករចំបច់ ស់មុនេពលថន ំ 

េពទយេនះឈនចូលកនុងទីផ រ ។ បសិនេបគម នចបប់កមមសិទធិបញញ េដមបីករពរេទ កមហុ៊នថន ំេពទយ 

ែដលផលិត េឡងនូវផលិតផលថមី មិន ចចំ យេពល ឬខំ បឹងបេងកតថន ំទំងេនះេទ ។ 

បសិនេបគម នចបប់ បកសនីយប តតកកកមមេទ កមហុ៊នេនះនឹង បឈមនឹងករខតបង់ ពី 

ៃដគួ បែជងេផ ងេទ ត ។ បសិនេបគម នចបប់ម៉ក ពណិជជនមេទ កមហុ៊នេនះមិន ចបេងកតបន 

នូវៃដគូដ៏េ ម ះ តង់េនះេទ ។ 

ដូចេនះ បសិនេបគម នចបប់កមមសិទធិបញញ  និងសនធិសញញ ទំងេនះេដមបីករពរេទ កមហុ៊ន 

ផលិតថន ំេពទយ មិន ច បឹងែ បងេធករពិេ ធន៍ ឬ វ ជវរកផលិតផលថមី េដមបីករពរសុខភព 

េឡយ ។ ដូចបនេឃញពីឧទហរណ៍សេងខបេនះ េបគម នករករពរ ដូចខងេលេនះេទ ពិភពេ ក 

ចបស់ជគម នសុខភពលេទ ។ 

កមមសិទធិបញញ ចជួយផងែដរ កនុងករករពរមិនឱយផលិតេឡងវញិ ឬថតចមងេឡងវញិនូវ 

វបបធម៌របស់ បេទសកំពុងអភិវឌ ជេ ចនដូចជសិលបៈ បៃពណី ។ ករករពរែបបេនះេគ ចេធ 

ពណិជជកមម េដមបីទញយក បេយជន៍វបបធម៌េដម ។ 

មូលេហតុែដលរដេផ ងៗអនុវតចបប់ជតិ និងចូលរមួចុះសនធិសញញ ទំងចបប់កនុងតំបន់ និង 

អនរជតិៃនចបប់កមមសិទធិបញញ កនុងេគលបំណង ៖ 

-ផល់នូវករេលកទឹកចិតដល់ករខំ បឹងបេងកតេឡង មគំនិត េ យទទួលបននូវករករពរ 

- ផល់នូវករទទួល គ ល់ជផូវករៃនអនកបេងកត ន ៃដ 

- បេងកតេឡងនូវឃំងរក ទុកស មប់ជព័ត៌មន 

-ស មលដល់កររកីចេ មនែផនកឧស ហកមមកនុង សកទំងវបបធម៌ ទំងពណិជជកមមអនរជតិ 

មសនធិសញញ ករពរពហុភគី ។  
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ជំពូកទី២ 

សិទធិអនកនិពនធ 
3 

 

វតថុបំណងៈ 

បនទ ប់ពីបនបញច ប់ករសិក ជំពូកេនះ អនក ចៈ 

១-យល់អតថន័យចបប់សិទធិអនកនិពនធ និង ចផល់ឧទហរណ៍ពី បេភទ ន ៃដ ែដលសថិតេន 

េ កមចបប់សិទធិអនកនិពនធ។ 

២- ចពនយល់បន បែហល២៥០ពកយពីសិទធិ ែដល តវបនករពរេ យចបប់សិទធិអនកនិពនធ   

( សិទធិផលិតេឡងវញិ សិទធិៃនករសែមង សិទធិបកែ ប និងសិទធិកនុងករែកស មល )។ 

៣- ចពិពណ៌នបន២៥០ពកយ ពី ពំែដនកំណត់ៃនសិទធិែដលមនែចងកនុងចបប់េនះ ។  

៤- ចបញជ ក់ពីរយៈេពលករពរែដលបនែចងកនុងសនធិសញញ  Bern Convention សហគមន៍ 

អឺរបុ និងសហរដ េមរចិ ។ 

៥- ចពនយល់ពីភពជមច ស់សិទធិ ែដល ចទទួលបននិងករេផទរសិទធិ។ 

៦- ចេធបញជ ីវធិនករ៥ េ បេដមបីបងខំឱយអនុវតសិទធិេនះ ។ 

៧- ចផល់នូវករណីសិក មួយែដលទក់ទងដល់បញសិទធិអនកនិពនធ ដំបូងកំណត់ពីបញ 

ទំងេនះ បនទ ប់មកកំណត់ពីករអនុវតន៍ៃនសនធិសញញ មួយ ែដលទក់ទងដល់បញ 

ទំងេនះ ។ 

 

េសចកីេផម 

ជំពូកសិទធិអនកនិពនធេនះពនយល់ពី បេភទ ន ៃដ ែដល តវបនករពរសថិតេនេ កមចបប់ 

សិទធិអនកនិពនធ យល់ពីសិទធិែដលមច ស់សិទធិមន េហយរេប បែដល ចេ ប បស់េដមបីផល បេយជន៍ 

ពណិជជកមម ។ ចបប់ជេ ចនែដលទក់ទងដល់សិទធិអនកនិពនធ គឺមនលកខណៈ សេដ ងគន គប់ បេភទ 

ែដលបនចុះសនធិសញញ អនរជតិ និងកិចច ពមេ ព ងពណិជជកមម ។ ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ 

ករេឆយសំណួរែដលទក់ទងដល់ចបប់សិទធិអនកនិពនធរបស់ បេទសមួយ តវបនពិេ គះ ។ អនកេឃញ 

និងឮ មអនុសញញ ែប៊ន (Bern Convention) និងកិចច ពមេ ព ង ទីព (TRIPS Agreement) េនកនុង 

ជំពូកេនះ នឹង តវបនពនយល់លំអិត ។ េពលេនះ គន់ែតជកិចច ពមេ ព ងពីរែដលទក់ទងដល់ 

កិចច ពមេ ព ងអនរជតិ កនុងវស័ិយកមមសិទធិបញញ ពមទំងបនពនយល់ផងែដលពីដំេ ះ យែដល 
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មច ស់សិទធិ ចចត់វធិនករេផ ងៗ ល់កររេំ ភបំពនសិទធិរបស់ខួន ។ ដំេ ះ យទំងេនះ 

ចេធបនេនកនុង បេទសជេ ចន បុ៉ែនអនកគួរែតពិនិតយេលចបប់សិទធិអនកនិពនធរបស់ បេទសអនកផទ ល់ 

េដមបីធន ថ នភពកនុង បេទសរបស់ អនកេរ ងៗខួន ។ 
 

េតអីខះែដល តវករពរេ យចបប់សិទធិអនកនិពនធ? 

ទក់ទងដល់ គប់វស័ិយៃនចបប់កមមសិទធិបញញ  គឺទក់ទងដល់កិចចករពរេល ន ៃដែដលបេងកត 

េឡងេ យបញញ របស់មនុស  ។ ែផនកែដលសំខន់ៃនសិទធិេនះគឺករពរេល ន ៃដអក រ ស និង 

ន ៃដសិលបៈ មនដូចជអតថបទសរេសរ ត នី របូគំនូរ ចមក់ ពមទំងបេចចកវទិយដូចជកមមវធីិកំពយូទ័រ 

និង បព័នធទិននន័យ េអឡិច តនិច ។  

ចូរកំណត់សមគ ល់ថកិចចករពរ ន ៃដគឺសំេ េលករសរេសរ ឬករសែមង 

េចញពីគំនិត មិនែមនករពរេលេយបល់េទ ។ ដូេចនះ បសិនេបអនកគិតពីគេ មង 

សមង ត់ មួយ គឺមិន តវបនករពរេទ បុ៉ែនេនេពលែដលអនកសរេសរសេងខប 

េចញមក ឬក៏និយយេចញនូវគេ មងករសមង ត់េនះេទប តវបនករពរអនកនិពនធ 

ដ៏ៃទេទ ត ចបេងកត ន ៃដជេ ចនេផ ងៗេទ តេ យែផកេល គេ មងករេនះ ។ 

សនធិសញញ  Berne Convention(១៨៨៦)គឺជសនធិសញញ អនរជតិដំបូងបំផុត ែដល គប់ គងេល 

សិទធិអនកនិពនធែដលែចងកនុងម ២: 

ករសែមងេចញនូវគំនិតៃន ន ៃដអក រ ស ន ៃដសិលបៈរមួមនផលិតផលៃន ន ៃដ 

អក រ ស វទិយ ស និងសិលបៈ េទះបីសថិតេនកនុងមូ៉ដ ឬទ មង់ែបប ក៏េ យ ដូចជេស វេភ 

េស វេភផនត់ ឬអតថបទេផ ងៗ បទឧេទទសនម សនទរកថ ធមមេទសន និង ន ៃដេផ ងេទ ត 

ដូចជេរ ងេ ខ ន ឬបទេភង ន ៃដេរ បចំឆក និងករកំ ន ករសរេសបទេភងេ យមន 

ឬគម នទំនុបេ ច ង ន ៃដថតកុន ឬ ន ៃដ សេដ ងនឹងថតកុន គំនូរ ថ បតយកមម ចមក់ ចមក់ពុមព ឆក់ 

ន ៃដថតរបូ ន ៃដេផ ងេទ ត ែដល សេដ ងនឹង ន ៃដថតរបូ ន ៃដសិលបៈអនុវតតុបែតង ែផនទី 

បង់ េរ ងេ ខ នខីៗ ភូមិ ស តូបូ៉ ស ឬវទិយ ស ករបកែ ប ករែកស មល ឬករស មល 

ត នី តវបនករពរដូច ន ៃដេដមែដរេ យមិនេធឲយមនពយូសនកមមៃន ន ៃដេដមេឡយ ។ ករ 

បមូលចង កង ន ៃដអក រ ស សិលបៈជសពវចនធិបបយ កវនិីពនធ មរយៈករេរ បចំចំណង 

េជង ករបេងកតេឡងេ យបញញ តវទទួលបនកិចចករពរេ យមិនេធឲយមនពយូសនកមម ន ៃដេដម 

េឡយ ។ 

ន ៃដទំងេនះមិនទមទរល ឬមនេទពយេកសលយអីេទ គឺ គន់ែតជ ន ៃដេដម ។ អតថន័យ 

ជក់ែសង ស័យេលចបប់េនកនុង បេទសនីមួយៗ ។ ជទូេទកនុង បេទស Common Law គឺមនករ 
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ទមទរតិចតួច ស់ គឺ ន ៃដមួយ មិន តវបនថតចមងពី ន ៃដមួយេផ ងៗេទ ត គឺ ន ៃដេនះ តវ 

ែតេកតេចញពីករ បឹងែ បងផទ ល់ និងពីជំនញពិត បកដរបស់ខួន ។ 

កនុង បេទសCivil Law ករទមទរភពេដមៃន ន ៃដេនះគឺមនភពខំងគឺមនន័យថ ន ៃដ 

េនះ តវែតមនេបះ បញជ ក់ពីអនកនិពនធែដលបន បឹងែ បងបេងកតេឡងេ យជំនញ តឹម តវរបស់

អនកនិពនធ ។ 
 

េត ន ៃដែដលសថតិេនេ កមកិចចករពរ Berne Conventionសុទធែតមនែចងកនុងម ២ឬ? 

តវចំថ ន ៃដែដលទទួលបននូវកិចចករពរេនះ មិនមន តឹមែត ន ៃដែដលបនបញជ ក់កនុង 

Berne  Convention បុ៉េ ះេទគឺកនុងBerne Convention បញជ ក់ថគឺជ ន ៃដែដលបនសែមងេចញ 

មរយៈគំនិតៃន ន ៃដអក រ ស និងសិលបៈ រមួទំងផលិតផលទំងអស់កនុងវស័ិយសិលបៈ 

វទិយ ស និង គប់ទ មង់ទំងអស់ៃនករសែមងេចញជជងករកំណត់កនុងបញជ ី ។ ជឧទហរណ៍ 

បេទសេផ ងៗ ចេចញេសចកីសេ មចករពរដូចជៈ 

-ទ មង់លិខិតឯកជន 

-លិខិតែលងលះ 

-មូ៉ដសក់ 

-រចនសម័ពនតុបែតង ព ន 

-ឯក រ បឡង 
 

េតដូចេមចែដលេ ថ ន ៃដបន? 

 សំខន់ចងម ២ៃនBerne Conventionេទេទ តគឺ ន ៃដបន េនះជ ន ៃដែដលេធបនពី 

ន ៃដេផ ងេទ តែដលមនពីមុនមក ដូចជៈ 

-ករបកែ បជភ េផ ងេទ ត 

-ករស មលជ ន ៃដែខ ភពយន មរយៈ ន ៃដ បេ មេ ក 

-ករស មលត នីOrchestra េទជPiano 

-ករផស់បូរេទជ ន ៃដេផ ងេទ តពី ន ៃដអ ក ស 

-ករ បមូលចង កង ន ៃដអក រ ស សិលបៈដូចជសពវចនធិបបយ អតថបទស មំង 

កវនិីពនធ ។ 

អនក តវចងចំថ មុនបេងកត ន ៃដបន អនក តវេគរពសិទធិអនកនិពនធ ។ ជឧទហរណ៍មុននឹង 

បកែ ប ន ៃដមួយ តវែតមនករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិជមុនសិន ។ ករបកែ បេ យគម នករ 

អនុញញ តិពីអនកនិពនធគឺជកររេំ ភបំពន។ 
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េត បេភទ ន ៃដអីខះែដល ចទទួលបននូវកិចចករពរេ យចបប់សិទធិអនកនិពនធ? 

សិទធិអនកនិពនធ គឺករពរេល ន ៃដអក រ ស និងសិលបៈដូចមនែចងកនុងសនធិសញញ  Bern 

Convention ។ មនទស នៈទូ យ២គឺ ពកយអក រ ស មិន តឹមែតអតថបទេរ ង បេ មេ ក 

កំ ពយ ឬេរ ងខីៗបុ៉េ ះេទ ែថមទំងេស វេភតូចៗសីពីករែថរក រថយន ពមទំងអីៗែដលបន 

សរេសរ េ យមិនចំបច់ទល់ែតមនុស យល់េទ ដូចជកមមវធីិកំុពយូទ័រជេដម ។ ពកយគនឹះគឺករ 

បេងកតេឡងនូវ ន ៃដ ។ អីែដលចង់មនន័យេនទីេនះគឺករបេងកតេឡងេ យមនុស ជក ចមបង 

ដូចេនះ បសិនេបខញុំមន គំនិតគូរបូ ពះ ទិតយអសងគតេនមត់សមុ ទ មនុស េផ ងេទ តក៏ ចមន 

គំនិតដូចគន  ែដរ មិន ចករពរបនេទ បុ៉ែនេនេពលែដលខញុំបនគូរបូេនះេចញមក គឺ តវបន 

ទទួលនូវកិចចករពរ ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

 ១-េតអីជ ន ៃដកមមសិទធិបញញ ដ៏សំខន់ែដលបនបងញខងេល មិនមនែចងកនុងបញជ ី ន ៃដ 

អក រ ស និងសិលបៈៃនBerne Convention? 

ចេមយ 

 ករណីសំខន់េលកែលងែដលមិនមនែចងកនុងបញជ ីៃន ន ៃដខងេលគឺកមមវធិិកំុពយូទ័រ ផលិត 

ផលទំងេនះគឺជ ន ៃដកមមសិទធិបញញ េហយ តវចត់ទុកជ ន ៃដ ។ ចំណុចសំខន់ែដលកំណត់កនុង 

បញជ ីBerne Convention គឺមនន័យមិន គប់ គន់  មនន័យ តឹម ន ៃដអក រ ស និងសិលបៈ ។ 

ជបែនថមេទ ត ន ៃដមិន តឹមែតកំណត់កនុងបញជ ីៃនម ២ៃនBerne Conventionបុ៉េ ះេទ បុ៉ែនរមួ 

ទំងករបេងកតេឡងកនុងវស័ិយអក រ ស វទិយ ស និងសិលបៈែដលជផលិតផលពហុ ។ េន 

េពលនិយមន័យ មផូវចបប់មិនទន់បនកំណត់ចបស់ ស់ រមួទំងសេមង អតថបទ របូភព និង 

ទ មង់ឌីជិថលែដល ចេធេឡងេ យកមមវធីិកំុពយូទ័រ រមួផ ំជមួយករសែមងេចញនូវភព គប់ គន់ 

របស់អនកនិពនធៃនផលិតផលច មះែដលសថិតេនេ កមកិចចករពរៃនចបប់សិទធិអនកនិពនធ ។ 
 

េតសិទធិអីខះែដល តវបនករពរេ យចបប់សិទធិអនកនិពនធ? 

េនវគគៃនេសចកីេផមេនះ គឺេយងបនពនយល់ថលកខណៈសំខន់បំផុតៃនកមមសិទធិ គឺថមច ស់ 

សិទធិ ចេ ប បស់ផច់មុខេទ មបំណងរបស់ខួន េ យគម ននរ មន ក់ ចេ ប បស់ ទពយេនះ 

េ យគម នករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិេឡយ ។ ជករពិតពកយថ មបំណងេនះមនន័យថ ពួកេគ 

ចេ ប បស់ េ យ សបចបប់ និង ទញយកផល បេយជន៍បន ។ ឧទហរណ៍ មច ស់រថយន ច 

េ ប េទ មបំណង ែតមិនមនន័យថេគេបក បងកេ គះថន ក់ដល់អនកដ៏ៃទេឡយ ឬក៏រេំ ភេទេល 

ចបប់ច ចរេឡយ ។ សិទធិអនកនិពនធគឺជែផនកមួយៃនកមមសិទធិបញញ  មច ស់សិទធិ ចេ ប បស់ ន ៃដ 
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េនះ មបំណង បថន  េហយ ចករពរមិនឱយអនកដ៏ៃទេ ប បស់េ យគម នករអនុញញ តពីខួន ។ 

ដូចេនះ មចបប់ជតិ សិទធិែដលផល់ឱយមច ស់សិទធិ គឺសិទធិផច់មុខកនុងករេ ប បស់ ន ៃដ ឬអនុញញ ត 

េ យអនកេផ ងេ ប បស់ ។ 

មនសិទធិ២ បេភទសថិតេនេ កមចបប់សិទធិអនកនិពនធគឺសិទធិេបតិកភណ(សិទធិេសដកិចច): ជសិទធិ 

ែដលអនុញញ តឱយមច ស់សិទធិទទួលបននូវថវកិពីករេ ប បស់ ន ៃដរបស់ខួន មរយៈ អនកដ៏ៃទនិង 

សិទធិសីលធម៌ៈ ជសិទធិតំរវូឱយេគេគរពេឈម ះអនកនិពនធ ែបបបទៃនករេបះផ យ និងករែកែ ប 

ខឹម រែដលនំឱយខូចេករេឈម ះ ។ 
 

េតសិទធិអីខៈែដលមច ស់សិទធិមន? 

មច ស់សិទធិមនសិទធិេផ ងៗជេ ចនែដលែចងកនុង Bern Convention ជសិទធិអបបរម និងែផក 

េលចបប់កនុង បេទសែដលបញជ ក់បែនថមពីសិទធិទំងេនះ ។ ជទូេទសិទធិៃនករផលិតេឡងវញិ គឺជ 

ពកយគនឹះមួយែដលទក់ទងដល់សិទធិអនកនិពនធ មនន័យថសិទធិៃនករផលិតេឡងវញិ គឺ គប់ គងេល 

ករេបះពុមពេស វេភ និងករថតចមង ឬចមងេឡងវញិ បុ៉ែនែថមទំង គប ដណប់េទេលវធីិេផ ងៗ 

េទ តៃនករផលិតេឡងវញិ ដូចជករថតបញចូ លកនុងឌីស ឬករថតចមងជហូណូ កមេឡងវញិ 

ឬរក ទុក ន ៃដេនកនុង បព័នធកំុពយូទ័រ និង កមមវធីិកំុពយូទ័រ មរយៈ Diskettes , CD-ROM, CD-Write 

able ROMs, Flash និងវតថុេផ ងៗេទ តែដល ចផទុកទិននន័យបន ៘  

សិទធិេផ ងេទ តគឺ សិទធិកនុងករសែមង អនកសែមង ន ៃដ មួយ ដូចជអនកេលងេភង ឬ 

អនកសែមងសកមមភពេលឆកេពញមួយឆន ំ សិទធិេនះ តវបនករពរកនុងករចក់ផ យ មទូរទស ន៍ 

និងសិទធិកនុងករផ ពផ យជ ធរណៈ ែតជួនកលមនភពេផ ងគន េទ មចបប់ជតិ ករចក់ 

ផ យ មទូរផ យ និង ម បព័នធInternet គឺជែផនកមួយៃនករផ យជ ធរណៈ ។ 

សំណួរ យតៃមខួនឯង 

 េត បេភទសិទធិពីរែដលបនបងញខងេលជ បេភទសិទធិអី? េលកឧទហរណ៍សិទធិនីមួយៗ 

ចេមយ 

 បេភទសិទធិសំខន់ពីរែដលបនបងញខងេលគឺ: 

 -សិទធិផលិតេឡងវញិ ឧទហរណ៍សិទធិេនះជសិទធិកនុងករអនុញញ តឲយផលិតេឡងវញិ េបះពុមព 

ឫថតចមងកែសតេឡងវញិ 

 -សិទធិមួយេទ តគឺសិទធិៃនករសែមងជសិទធិកនុងករសែមង ន ៃដមួយដូចជបទចេ ម ង ឫផ ព 

ផ យ មទូរផ យ ឫផ ពផ យជ ធរណៈ ។ 
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សិទធិកនុងករផលិតេឡងវញិ 

មច ស់សិទធិ មនសិទធិករពរនូវករថតចមង ន ៃដរបស់ខួនេ យអនកដ៏ៃទ ែផកេលចបប់សិទធិ 

អនកនិពនធជតិ ។ ឧទរហណ៍ ករថតចមង ន ៃដែដលទទួលបននូវករករពរមួយេដមបីេបះផ យ 

ឬមនបំណងែចកចយនូវ ន ៃដ ជ ធរណៈេទះជករេបះពុមព ឬផ ពផ យជឌីជីថលដូចជ 

CD-ROMs ក៏េ យ ។ ផលិតករហូណូ កមមនសិទធិផលិត ែចកចយឌីសរបស់ខួនរមួទំងករផលិត 

ន ៃដត នីេ យមនករយល់ ពមពីអនកនិពនធបទេភងៃន ន ៃដេនះ និងសិទធិកនុងករ គប់ គងេលករ 

ផលិតេឡងវញិេ យ សបចបប់កនុងករេធ ជីវកមម ន ៃដ ។ 

សិទធិេផ ងេទ ត តវបនទទួល គ ល់កនុងចបប់ជតិ គឺែផកេលសិទធិៃនករផលិតេឡងវញិ ។ 

ឧទហរណ៍ ចបប់ខះរមួមនសិទធិកនុងករអនុញញ តេបះផ យនូវ ន ៃដ ។ ជករពិត សិទធិៃនករផលិត 

េឡងវញិ ចបត់បង់ចំណូលេសដកិចចេ ចនដល់មច ស់សិទធិ េបសិនជមច ស់សិទធិ ចអនុញញ តឱយេគ 

េបះផ យ ។ សិទធិៃនករផ ពផ យ គឺជកមមវតថុមួយៃនករលក់ ឬេផទរសិទធិេទអនកេផ ងេដមបីេធ 

ជីវកមម ។ េនះមនន័យថបនទ ប់ពីអនកនិពនធបនលក់ ឬេផទរសិទធិថតចមងមួយែផន មួយៃន ន ៃដ 

របស់ខួន េពលេនះមច ស់សិទធិែដលបនទិញេនះ ចយក ន ៃដេនះេទេបះេចល ឬលក់ បន 

េទ ត ។ 

ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យករជួលេនះ ចបប់សិទធិអនកនិពនធរបស់ជតិ ពមទំងកិចច ពម 

េ ព ង TRIPS បនទទួល គ ល់មនករែបងែចកខុសគន នូវ ន ៃដកមមវធីិកំុពយូទ័រ ន ៃដហូណូ កម 

សិទធិជួលេនះ តវបនកំណត់េ ពះបេចចកេទស ចេធបនយ៉ង សលេដមបីថតចមង ។ បទពិេ ធន៍ 

ខះកនុង បេទសេផ ងៗបនបងញឱយេឃញថ ករថតចមង តវបនេធេឡងេ យអតិថិជមច ស់ ង 

េនះគឺជសិទធិេដមបី គប់ គង េលករជួល ឬករធនសិទធិៃនករផលិតេឡងវញិរបស់មច ស់សិទធិ ។ 

ជចុងបញច ប់ ចបប់សិទធិអនកនិពនធ រមួទំងករ គប់ គងេលសិទធិនំចូលគឺ តវករពរេនកនុងែដនដី គឺជ 

ផល បេយជន៍ខងែផនកេសដកិចចៃនមច ស់សិទធិ ។ 

មនករផលិត ន ៃដេឡងវញិខះៗែដលជករណីេលកែលងៃនចបប់ទូេទ េ ពះេគមិនត មវ 

ឲយមនករអនុញញ តពីអនកនិពនធ ឬមច ស់សិទធិេឡយ ទំងេនះ តវបនទទួល គ ល់ថ ពំែដនកំណត់ៃន 

សិទធិ ។ ឧទហរណ៍ ចបប់ជតិជេ ចនបនអនុញញ តឱយបុគគលមន ក់េធករថតចមងបនមួយចបប់ 

ស មប់េ ប បស់ជឯកជន មិនែមនកនុងេគលបំណងេធពណិជជកមម ។ ករេកតេឡងនូវ បព័នធ 

បេចចវទិយឌីជីថលែដលមនលទធភពេ ចនកនុងករថតចមង ន ៃដេ យមនគុណភពខពស់ទំងករថត 

ចមងខុសចបប់ និង សបចបប់ ។ 
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សិទធិសែមងជ ធរណៈ សិទធិចក់ផ យ មទូរផ យ និងផ ពផ យជ ធរណៈ 

ជធមម សិទធិេនះសថិតេនេ កមចបប់ជតិ ករសែមងជ ធរណៈ គឺជករសែមង ន ៃដ 

មួយេនកែនង ធរណៈ ឬេនកែនងមិនែមន ធរណៈ បុ៉ែនមិនែមនជករសែមង កនុងរងង់ 

គ រ ។ 

មូល នចមបងៃនសិទធិសែមងជ ធរណៈ អនកនិពនធ ឬមច ស់សិទធិ ចមន សិទធិអនុញញ តឲយ 

ផ យបនផទ ល់ៃនករសែមង ន ៃដរបស់ខួនពីកែនងសែមង ឬ មេ ងេ ខ ន ឬកនុង ល បគំុត នី ។ 

ករសែមងជ ធរណៈគឺជករសែមង ម គប់មេធយបយៃនករថតបញចូ ល ន ៃដត នី ថតបញចូ ល 

កនុងហូណូ កម េហយយកេទផ ពផ យជ ធរណៈេនកនុង ង បរ ឬយនេ ះ ឬេភជ 

នីយ ន ។ 

សិទធិចក់ផ យ មទូរផ យគឺ គបដណប់េលករចក់ផ យេទះេធ មែខ លួស ែដល ច 

ទទួលបនសេមង របូភព និងសេមង មវទិយុ ទូរទស ន៍ ឬផក យរណប ។ 

េនេពល ន ៃដមួយ តវបនចក់ផ ពផ យជ ធរណៈ គឺសញញ តវបនបញជូ នផ យ ម 

ែខ លួស ឬ មែខ កបែដល ចទទួលបនេ យមនុស មន ក់ េហយ ចទក់ទងដល់ បព័នធេនះ ។  

េយង មសនធិសញញ  Berne Convention មច ស់សិទធិមនសិទធិផច់មុខកនុងករអនុញញ តិេល 

ករសែមងជ ធរណៈ ករចក់ផ យ មរយៈទូរផ យ ឬផ ពផ យជ ធរណៈៃន ន ៃដ 

របស់ពួកេគ ។ មចបប់ជតិខះ សិទធិផច់មុខរបស់អនកនិពនធ ឬមច ស់សិទធិដ៏ៃទេទ តមនសិទធិេលករ 

ចក់ផ យ តវបនេគេធជំនួស ។ កនុងករណីខះគត់ ចទទួលនូវ បក់ខះពី ន ៃដ មរយៈករ 

បមូល ភករេទះបីជមនករកំណត់ ពំែដនៃនសិទធិក៏េ យ ។ 
 

សិទធិកនុងករបកែ ប និងករែកស មល 

អំេពៃនករបកែ ប ឬែកស មល ន ៃដមួយ តវសំុករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិ ។ ករបកែ ប 

មនន័យថករសែមងេចញនូវ ន ៃដជភ េផ ងេទ ត េ កពីភ េដមៃន ន ៃដ ។ ករែកស មល 

គឺជករែកែ បលេដមបីបេងកត ន ៃដមួយេផ ងេទ ត ឧទហរណ៍ ករែកស មលេរ ង បេ មេ ក 

េទជែខ ភពយន ឬក៏ករែកស មល ន ៃដ១េផ ងេទ តេទជលកខខណេផ ង ។ ឧទហរណ៍ 

ករែកស មលអតថបទស មប់សិស វទិយល័យ េទជអតថបទស មប់សិស ក មិតទបជង ។ 

ករបកែ ប និងករែកស មលគឺជ ន ៃដែដល តវបនករពរេ យចបប់សិទធិអនកនិពនធ ។ 

ទនទឹមនឹងករផលិតេឡងវញិ ករេបះផ យនូវ ន ៃដបកែ ប ឬករែកស មលេនះ តវែតមនករ 

អនុញញ តពីមច ស់សិទធិ ។ សិទធិេសដកិចចៃន បេភទសិទធិែដលបនេលកខងេល ច តវបនេផទរ ឬ បគល់ 

ឲយអនកេផ ងជ បក់លក់ផច់ ឬបង់ ម បេភទៃនករេ ប បស់ ន ៃដ ។ ែតេទះបីជយ៉ង ក៏ 
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េ យ បេភទសិទធិសីលធម៌មិន ចេផទរបនេទ គឺសិទធិេនះសថិតេនជប់ជមួយអនកនិពនធ ។  
 

េតអីជសិទធិខងសីលធម៌ ? 

សិទធិែដលបនបញជ ក់ខងេលគឺសិទធិេសដកិចច ។ សិទធិខងសីលធម៌ គឺជសិទធិេផ ងពីេនះ 

រមួមនភជ ប់នូវ២ែផនក ។ ទី១គឺជសិទធិភពជអនកនិពនធ េនះគឺជសិទធិ នៈជអនកនិពនធេនភជ ប់នឹង 

ន ៃដែដល តវបនេគទទួល គ ល់ ជមូល នជសិទធិែដល តវេគទទួល គ ល់េឈម ះ េនេពល 

ន ៃដេនះ តវបនបេងកតេឡង បសិនេបអនកបនសរេសរេស វេភមួយ េពលេនះអនកមនសិទធិ ម 

ផូវចបប់ ក់េឈម ះឬមន នៈជអនកនិពនធកនុងេស វេភេនះ ។ បុ៉ែនេយងមិនសងឃឹមថ ករចក់ 

ផ យឌីស disc េនកនុងឌីសកូែតត េគ ច យេឈម ះសមសភព គប់ទំងអស់បនេទ ដូចជអនកនិពនធ 

អនកេរ បចំ ៘ និង ៘ េនះមិនែមនមនន័យថបំបត់េឈម ះរបស់ពួកេគេទ ែត បសិនេប 

អនកសែមង ន ៃដ មួយេនកនុងករ បគំុត នី  េពលេនះអនកនិពនធបទេភង តវបនេគ បប់េឈម ះ 

េនេលកមមវធីិ េនះជករចំបច់កនុងករសែមងត នីេនះ ជេគលករណ៍េយង តវែត បប់េឈម ះ 

អនកនិពនធ ។ ចំេពះករចក់ផ យ មទូរផ យ គឺមិន គប់េពលេនះេទ ករ យលំអិតេឈម ះ មួយ 

គឺ ស័យេលចបប់របស់ជតិ ។ 

សិទធិសីលធម៌ គឺជសិទធិៃនករេគរពេឈម ះ េជ ស ងករបងខូច ឬបងកពយូសនកមមេធឱយប៉ះ 

ពល់ដល់កិតិយសអនកនិពនធ ។ ជឧទហរណ៍អនកនិពនធ ចជំទស់ករេ ប បស់ ន ៃដរបស់គត់ 

េនកនុងអតថបទកម ស បសិនេប ន ៃដេនះមិនែមនជ ន ៃដកម សេទ េហយគត់ ច 

ជំទស់ ល់ករេធឲយប៉ះពល់ដល់បូរណភពៃន ន ៃដរបស់គត់ ។ 

សំណួរ យតៃមខួនឯង 

ឧបមថអនកកយជវចិិ តករដ៏េឆនមមន ក់ែដល តវបនេគេកតសរេសរជអនរជតិនូវរបូគំនូរ 

របស់អនកកនុងកររមួចំែណកករអភិរក ធមមជតិ បនទ ប់មកអនកដឹងថ ន ៃដេនះ តវបនេគយកមកេ ប 

េ យបងប់ បេនធ កតៃមកនុងករ ក់បងញេ យគម នករអនុញញ តិពីអនក មរយៈ កមនេយបយ 

មួយ កម េតអនក តវេធយ៉ងេម៉ច? 

ចេមយ 

បសិនេបអនកេនមនសិទធិេបតិកភណ អនកមនសិទធិ មករេ ប បស់ ។ ែត បសិនេបអនក 

បនេផទរសិទធិេបតិកភណរចួេហយ អនកក៏េនមនសិទធិបញឈប់ករេ ប បស់េនះេ កមសិទធិសីលធម៌ ។ 

ឥឡូវេនះអនកគួរែតដឹងពី បេភទៃន ន ៃដសិលបៈ និងអក រ សែដលស ិតេនេ កមចបប់ 

សិទធិអនកនិពនធ និង បេភទសិទធិែដលមច ស់សិទធិមន ។ េហយអនក ច ឆងល់ថេតអនកនិពនធៃន ន ៃដមួយ 

េនះមនសិទធិអនកនិពនធយ៉ងេម៉ច ។  
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េតអនក ច បប់េយងថេតសិទធិេនះមនលកខខណយ៉ងេម៉ច? 

ជ មញញ អនកមិនចំបច់មនសនធិសញញ  Berne Convention ែចងេទ ។ ជេគលករណ៍ 

ន ៃដរបស់អនក តវបនករពរេនេពលបេងកតេឡង ដូចមនែចងកនុងចបប់ជតិ េទះជកនុង បេទស 

Common Law ែដលបនែចងថ ន ៃដ ចទទួលបននូវកិចចករពរទល់ែតបនថតបញចូ លកនុង 

ទ មង់ មួយសិន ។ 
 

េតមនន័យយ៉ងេម៉ចចំេពះពកយថករថតបញចូ លកនុងទ មង់ មួយ? 

ករថតបញចូ លមនន័យថអនកសេសរបទេភង េហយបនេធករថតជសេមង េនះ តវទទួល 

បននូវកិចចករពរ បសិនេបខញុំេ បបទេភងេនះេដមបីផលិតេឡងវញិេ យគម នករអនុញញ ត េនះជ 

កររេំ ភបំពនេលសិទធិអនកនិពនធ ។ ភពខុសគន េនទីេនះពិតជមិនសំខន់េទ ែផកេល បេភទ 

ៃនភសភុ ងែដលអនក តវបងញេនឯតុ ករ ។ សពៃថងេនះអនក ចថតបញចូ លនូវរបំបេលជវេិដអូ 

េដមបីេ បជ បេភទពិេសសកនុងករបេងកត ន ៃដនដ ស បុ៉ែនករេធែបបេនះមិន តឹម តវេឡយ ។ 

អនក ចមនបញ បសិនេបអនក បកសថអនកបេងកតេឡងនុវ ន ៃដរបំបេល េហយអនកេផ ងបនេធ 

របំេនះែដរ េពលេនះតុ ករ ចនិយយថសូមបងញភសុ ងៃន ន ៃដេនះ បសិនេប ន ៃដ 

េនះមិនបនសរេសរកនុងទ មង់ មួយេនះពិតជពិបកកនុងករបងញភសុ ង ។ កនុង បេទស Civil 

Law ែចងថ ន ៃដមួយ តវទទួលបននូវកិចចករពរភមបនទ ប់ពីបនបេងកតេឡង ដូចេនះ បសិនេប 

កំ ពយមួយអនកបនសូ តកនុងចិត តវបនករពរែដរ ។ េនះជបញកនុងករបងញភសុ ងនូវ 

កំ ពយែដលអនកបនគិតេនះ េតអនក ចេធយ៉ងេម៉ច ។ កនុង បេទសCommon Law អនក តវបញចូ ល 

កនុងទ មង់មួយ ដូចជសរេសរ  ឬថត បញចូ លកនុងឌីស ។ 
 

េតមនកែនង មួយេនកនុងពិភពេ កែដលអនកសេងកតេឃញមនទ មង់ មួយែដល 

ទទួលបនសិទធិអនកនិពនធ? 

កនុង បេទសែដលសថិតេនេ កម Berne Convention គប់មច ស់ ន ៃដជជនជតិបរេទស 

ឬអនកនិពនធៃនប ល បេទសជសមជិក Berne Convention តវបនករពរេ កមអនុសញញ េនះ 

េ យមិនមនទ មង់ មួយេឡយ ដូេចនះ មិនចំបច់ឱយមនករចុះបញជ ីេឡយ ។  េន បេទសខះ 

េគបន ក់បញចូ លជែបបបទមួយេទ មជនជតិរបស់ខួនែដលពួកេគ ចេធេទ មអនុសញញ អនរ 

ជតិ មេប ប ន ៃដជនបរេទស ។ ជេគលករណ៍ បេទសមួយ ចេ ះ យ មរេប បចបប់ 

ជតិរបស់ខួនបន ។ ចំេពះសហរដ េមរចិវញិ មន បវតិត មវឱយមនករចុះបញជ ី ន ៃដេនកនុង 

ករយិល័យសិទធិអនកនិពនធ Copyright Office េហយ ច បកសអះ ងពីសិទធិអនកនិពនធបន មនន័យ 

ថរក សិទធិគឺមនអក រ©ែដលអនក ចជួបេនកនុងេស វេភជេ ចនេនេពលេបះពុមព ។  
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បញទំងេនះ ជបញសំខន់ ស់ចំេពះ ន ៃដជនជតិ េមរកិ ដូេចនះចំេពះ ន ៃដជន 

ជតិ េមរកិ បេទស េមរកិមនករយកចិតទុក ក់ពិេសស ជបែនថមេទ ត ន ៃដបរេទស ច 

ករពរបនគឺមនែចងកនុង Bern Convention ។ ដូចេនះចំេពះ ន ៃដខះ ែដលចត់ទុកថមន 

លកខណៈពិេសសចំេពះទីផ រសហរដ េមរចិ តវត មវឲយមនករចុះបញជ ី េបមិនដូេចនះេទ មិន ច 

ទទួលបននូវករពរេទ ។ ជករពិត គម នចំបច់អីេធែបបេនះេទ េបេយងេទ ម បេទសែដលជ 

សមជិក Berne Convention ។ 

សំនួរ យតៃមខួនឯង 

សំណួរ-ចូរគិតថ បេទសរបស់អនកគឺជ បេទសមួយកនុងចំេ ម បេទសែដលបនចុះហតថេលខ 

Berne Convention េហយអនកបនបេងកត ន ៃដអក រ សមួយ េតជំ ៊ នអីែដល តវករពរ ន ៃដ 

របស់អនក? 

ចេមយ 

កនុងពកយទូេទ ងយ សល ស់ គម នអី តវេធេទ អនុសញញ  Berne Convention មិនបន 

កំណត់ពីគំរែូបបបទេទ ន ៃដែដលបនបេងកតេឡង តវទទួលបននូវករករពរទំងអស់ ។ 

កនុង បេទសចបប់ Common Law ករ ក់បញចូ លកនុងទ មង់មួយគឺជករចំបច់ ន ៃដមួយ តវ 

បនសរេសរេឡង ឬថតបញចូ ល ជឧទហរណ៍ ៖ របំBallet តវែតសេសរេឡង េហយ តវបនថតជ 

វេីដអូេទ តផង ។  

េនកនុង បេទស Civil Law ន ៃដ តវបនទទួលកិចចករពរចប់ ំងពីេពលបនបេងកតេឡង 

ែដលពិបកកនុងករផល់ភសុ ងចំេពះមុខតុ ករ ។ េទះបីជយ៉ងនក៏េ យមនករកត់សមគ ល់ 

េឃញថ តវមនែបបបទេទ មចបប់ជតិេដមបីទទួលបននូវកិចចករពរកនុង បេទសេនះ ។ បេទស 

ែដលជសមជិក Berne Convention ល់ ន ៃដជនបរេទសទំងអស់ តវទទួលបននូវកិចចករពរ 

េ យមិនចំបច់មនករចុះបញជ ីេទ ។ 

ករេផទរសិទធិ 

 ន ៃដែដលបនបេងកតេឡងជេ ចន តវទទួលបនករពរេ យករចំ យទុនវនិិេយគ 

និងជំនញពិេសសស មប់ផលិតផលរបស់ពួកេគ និងករផ ពផ យ ។ ដូចជករេបះពុមពេស វេភ 

ថតជសេមង ឬផលិតជែខ ភពយនែដលជធមម សថិតេនេ កមករេធពណិជជកមមពិេសស និងជ 

លកខណៈ កមហុ៊ន មិនែមនេធេឡងេ យអនកនិពនធផទ ល់េនះេទ ។ ជទូេទអនកនិពនធ និងអនកបេងកត 

ន ៃដ េផទរសិទធិទំងេនះេទឲយ កមហុ៊ន មរយៈកិចច ពមេ ព ងកនុង បក់តៃមមួយ ។ បក់តៃមេនះ 

ចមនលកខណៈេផ ងៗគន  ខះជ បក់លក់ផច់ ខះេទ ត ចជ បក់កំៃរបង់េទ មភគរយៃន 

បក់ចំណូលពីករេធ ជីវកមម ន ៃដេនះ ។ 
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 ករេផទរសិទធិ ចប៉ះពល់ដល់សិទធិេបតិកភណ (សិទធិេសដកិចច)របស់ពួកេគ ។ ជឧទហរណ៍ 

អនកនិពនធ ន ៃដអតថបទ បេ មេ កចភ អង់េគសមន ក់ ចលក់េទឲយអនកេបះពុមពផ យ និង 

ែចកផ យ ពមទំងសិទធិបកែ ប និងែកស មលនូវ ន ៃដរបស់ខួន ។ បុ៉ែនអនកនិពនធ ចេ ជសេរ សវធីិ 

េផ ងេទ ត េ យសេ មចេផទរសិទធិេនះេទបុគគលេផ ងៗពីគន  ។ ដូចេនះអនកនិពនធមនសិទធិេផទរសិទធិកនុង 

ករេបះពុមពកនុងករផលិតេឡងវញិជភ អង់េគសេទអនកេបះពុមពផ យមួយ េហយគត់ ចេផទរ 

សិទធិបកែ បជភ ប ងំ រសូ ី ៉ ប់េទអនកេបះពុមពេផ ងេទ ត ។ េលសពីេនះេទ តគត់ ច 

េផទរសិទធិកនុងករបកែ ប ែកស មលេទអនកនិពនធេផ ងេទ ត ។ 

 ករេផទរសិទធិេនះ ចេធេឡងមនរយៈេពលកំណត់ ឬកនុងរងង់ែដនកំណត់ ឬ ចេធេឡងកនុង 

រយៈេពលយូរ និងកនុងពិភពេ ក ។ 

 ដូចេនះមច ស់សិទធិ ចេផទរសិទធិេទឲយអនកេបះពុមពផ យ ជអតថបទភ អង់េគសមួយរយៈ 

េពលកំណត់ជក់ ក់ ជឧទហរណ៍កនុងសហរដ េមរចិមនរយៈេពល២០ឆន ំ ឬគត់ ចសេ មច 

ចិតេផទរសិទធិេនះកនុងពិភពេ កកនុងរយៈេពលសិទធិអនកនិពនធ ។ ទំងអស់េនះគឺ ស័យេលករចរចរ 

រ ងភគីទំងពីរ ។ 

 ដូចេយងបនេឃញថករេផទរសិទធិជក ចមបងរបស់អនកនិពនធ ។ ជផូវចបប់បុគគលែដលេគ 

េផទរសិទធិេនះគឺជអនកទទួលបនសិទធិ មរយៈកិចចសនយ េហយកយជមច ស់សិទធិ សបចបប់កនុងមួយ 

រយៈេពលកំណត់ ។ ដូចេនះអនកនិពនធ តវយល់ដឹងពីកិចចករេផទរសិទធិេនះ េហយេនះេ យ រែតចបប់ 

ជតិែចងពីករេផទរសិទធិទមទរឲយេធេឡងជ យលកខណ៍អក រនិងមនចុះហតថេលខពីអនកេផទរសិទធិ

េដមបីឲយមន បសិទធភព ។ ករត មវែបបេនះគឺកនុងេគលបំណងធនឲយអនកនិពនធយល់កន់ែតចបស់ 

អំពីសិទធិែដលទក់ទងនឹង បក់កំៃរ និងលកខខណអីខះ? 
 

េតសិទធិអនកនិពនធ ចទទួលបនកិចចករពរបនរយៈេពលបុ៉នម នឆន ?ំ 

ជេគលករណ៍ រយៈេពលមនែចងេនកនុងចបប់ជតិ បុ៉ែនេយងេទ ម Berne convention 

រយៈេពលអបបរមែដល តវករពរគឺ៥០ឆន ំ េ កយពីៃថងែដលអនកនិពនធ ប់ អនកមិនចំបច់ដឹងៃថង 

អនកនិពនធ ប់េទ គឺ គន់ែតដឹងឆន ំ ។ បុ៉ែននេពលថមីៗេនះេគមននិនន ករបែនថមរយៈេពលករពរយូរ 

ជង៥០ឆន ំ ។ េនកនុង បេទសអឺរ ៉បុ និងកនុងតំបន់េសដកិចចអឺរ ៉បុ រយៈេពលករពរ៧០ឆន ំ ចប់ពីៃថងែដល 

អនកនិពនធ ប់ េហយរយៈេពលេនះដូចគន ែដរ ចំេពះចបប់សហរដ េមរកិ ដូចេនះ េនចេនះពី ៥០ 

េទ ៧០ឆន ំ ។ 

 េទះបីជយ៉ង ក៏មនករកត់សមគ ល់េឃញថមនករណីជេ ចនែដលBerne Convention 

បនកំណត់រយៈេពលករពរអបបរម៥០ឆន ំ ។ ជឧទហរណ៍ ចំេពះ ន ៃដថតរបូ រយៈេពលករពរ 
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អបបរម២៥ឆន ំបនទ ប់ពីបនបេងកតេឡង ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

េយងេទ មBerne Convention េតរយៈេពលអបបរមៃនកិចចករពរសិទធិអនកនិពនធមនបុ៉នម ន 

ឆន ំ ? េត មនករផស់បូរ ំងពីេពល មក? 

ចំេលយ 

រយៈេពលអបបរមៃនកិចចករពរ គឺ៥០ឆន ំ ចប់ពីៃថងអនកនិពនធ ប់េ យ េយងេទ ម Berne 

Convention ។ រយៈេពលករពរេនះ ចពនយេពលមក៧០ឆន ំ ចំេពះ បេទសសហគមអីរ ៉បុ និង 

េមរចិ ។ ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏មនករណីខះ កិចចករពរមមនរយៈេពលខីជងរយៈ 

េពលែដលបនែចងកនុងBerne Convention ។ 

ឥឡូវេនះដល់េពលសួរអនកឲយពិចរ រអំពី ពំែដនៃនសិទធិែដលមនែចងេនកនុងចបប់ជតិ ។ 
 

ពំែដនៃនសិទធិ 

ជករពិតែដនកំណត់ៃនសិទធិគឺសិទធិែដលបនេលកែលងពីកិចចករពរៃន បេភទ ន ៃដខះ ។ 

ដូចអនកបនលឺេនកនុង បេទសខះ ន ៃដែដលមិន តវបនទទួលកិចចករពរ បសិនេបេគមិនបន 

បញចូ លកនុងទ មង់ជរបូបិយ៍ មួយ ជឧទហរណ៍ ន ៃដនដ ស តវបនករពរ េនេពលែដល 

បនសរេសរេឡង ឬថតបញចូ លកនុងឌីស ។ ជងេនះេទេទ ត កនុង បេទស ខះអតថបទចបប់ ល កម 

តុ ករ ក៏មិនបនទទួលនូវកិចចករពរែដរ ។  

បេភទទី២ៃន ពំែដនកំណត់សិទធិរបស់អនកនិពនធ និងមច ស់សិទធិេផ ងេទ តទក់ទងជមួយ 

សកមមភពេធ ជីវកមម បុ៉ែនក៏មនករណីមិនទមទរឲយមនករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិេ យេយង ម 

បទបញញតិពិេសសៃនចបប់ជតិ ។ ករណីេនះមនពីរ បេភទដូចខងេ កមៈ 

 ១-ករេ ប បស់េ យេសរ ី េដមបី វ ជវ គឺមិនចំបច់សំុករអនុញញ ត ឬបង់ បក់កៃ ម 

ដល់មច ស់សិទធិេឡយ ។ 

២-ករអនុញញ តេ យមិនសម គ័ចិត េដមបី វ ជវ គឺេធេឡងេ យមិនបច់សំុករអនុញញ ត 

បុ៉ែន តវបង់ បក់កៃ មជូនមច ស់សិទធិ ។ 

ជឧទហរណ៍ៈ ករេ ប បស់េ យេសររីមួមនករដក សង់ខះៗេចញពី ន ៃដែដល តវបន 

ករពរែត តវបញជ ក់ បេភទ រមួទំងេឈម ះអនកនិពនធស មប់េ បកនុងេគលបំណង តឹម តវ ។ ករេ ប 

បស់ស មប់ករបេ ង ន ឬ យករណ៍ ។ ទក់ទងដល់ករផលិតេឡងវញិ អនុសញញ  Berne 

Convention មនែចងវធិនទូេទមួយ ជងករកំណត់ពី ពំែដនៃនសិទធិ តង់ ម ៩(២) ែចងថ ៖ 

រដជសមជិក តវផល់ករផលិតេឡងវញិេ យេសរកីនុងករណីខះ េនេពលែដលសកមមភពេនះមិន 
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បងកពយូសនកមមដល់ករេធ ជីវកមមជធមម  េហយ តវមនមូលេហតុ តឹម តវចំេពះអនកនិពនធ ។ 

ដូចបនបញជ ក់ខងេល ចបប់មួយចំនួនបនអនុញញ តឱយផលិតេឡងវញិនូវ ន ៃដ មួយជលកខណៈ 

បុគគលឯកជនមិនស មប់េធ ជីវកមម ។ ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យករថតចមងស មប់េ ប 

បស់ផទ ល់ខួនបុ៉េ ះ បេទសខះមនចបប់កំណត់អនុញញ តេ យថតចមង ែត តវបង់ បក់ឱយមច ស់ 

សិទធិែដលជផល បេយជន៍េសដកិចចេ យតៃមេនះបញចូ លេទកនុងថស ឬហូណូ កមស មប់ករ 

ថតចមង ។ 

ជបែនថមេទ ត ចបប់ជតិមនកំណត់ជក់ ក់េលករេ ប បស់េ យ តឹម តវ ចបប់ បេទស 

េផ ងេទ តទទួល គ ល់ករេ ប បស់េ យ តឹម តវ េហយ ចេ យេ ប បស់ ន ៃដេគបនេ យ 

មិនចំបច់មនករអនុញញ តពីមច ស់កមមសិទធិ ែត តវយកចិតទុក ក់េទេលក ដូចជៈ បេភទនិង 

េគលបំណងៃនករេ ប បស់ រមួទំង បេភទេគលបំណងពណិជជកមម បេភទ ន ៃដទំងមូល 

និងលទធផលៃនករេ ប បស់ ន ៃដ ។ 

ដូចែដលបនបញជ ក់ខងេលករអនុញញ តេ យមិនសម គ័ចិត Non voluntary license អនុញញ ត 

េ យេ ប បស់ ន ៃដេ យមិនបច់សំុករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិ បុ៉ែន តវអនុវតេទ មចបប់ េហយ 

បង់ បក់កៃ មខះៃនករេ ប បស់េនះ “ េនះេ ថករអនុញញ តេ យមិនសម័ គចិត ” េ ពះ តវ 

អនុញញ ត មចបប់មិនែមនអនុញញ តពីមច ស់សិទធិេទ ។ ករអនុញញ តេ យមិនសម័ គចិតេនះេធេឡង 

កនុងករណីបេចចកវទិយថមី ែដលចបប់ជតិមនករ ពយបរមភពីករ មេ ប បស់ពីមច ស់សិទធិ កនុងករ 

អភិវឌ បេចចកវទិយថមីេនះ ។ េនះជករពិតែដល តវទទួល គ ល់ មរយៈអនុសញញ  Bern Convention 

មនពីរទ មង់ៃនករអនុញញ តេ យមិនសម គចិត ។ ទី១: ករអនុញញ តឱយផលិត ន ៃដត នីេឡងវញិ 

មរយៈម៉សីុន និងទី២: មរយៈទូរផ យ ។  

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ គួរឲយកត់សមគ ល់ថករអនុញញ តិេ យមិនសម័ គចិតគឺ តវបន 

បេងកនេឡងនូវសំណួរជេ ចនែដល ចេធករផ ពផ យជ ធរណៈនូវ ន ៃដរបស់អនកនិពនធ រមួ 

ទំងទ មង់អងគភព គប់ គងសិទធិរមួ ។ 

េទះបីជ ថ នភពែបបេនះេនកនុង បេទសរបស់អនកទក់ទងនឹងសិទធិអនកនិពនធក៏េ យ ក៏ តវ 

មនកររេំ ភបំពនសិទធិអនកនិពនធ ដូចេនះ ជករចំបច់ពិចរ េលវធិនករជួសជុលសំណង 

ខូចខត ។  
 

ករអនុវតបទបបញញតិ 

សនធិសញញ  Bern Convention រមួមនពីរម ែដលទក់ទងនឹងករអនុវតបទបបញញតិេនះ 

បុ៉ែន មនករែ ប បលេទ មចបប់ជតិ និងអនរជតិនេពលថមីៗេនះេ យែផកេលក ក ២ចំបងគឺ ៖  
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ក ទី១-គឺេ យ រកររកីចំេរ នែផនកបេចចកវទិយ េដមបីរមួចំែណកករពរ ( ទំងករអនុញញ ត និងករ 

មិនអនុញញ តៃនសិទធិ ) េលសមភ រៈជពិេសសបេចចកវទិយឌីជីតថលែដល ចេធឱយមនករថតចមង 

យ៉ងរហ័ស និងបនលៃនពត៌មនទំង យែដលមនកនុងទ មង់ឌីជីថតរមួមន ន ៃដ តវករពរ គប់ 

ទីកែនងេនកនុងពិភពេ ក ។ ក ទី២-ករេកនេឡងនូវេសដកិចចដ៏សំខន់នូវករបំ ស់បូរទំនិញ 

ឬេស កមមេផ ងៗ ែដល តវបនករពរេ យចបប់កមមសិទធិបញញ  ។ ជធមម េនកនុងវស័ិយពណិជជ 

កមមអនរជតិ ផលិតផលពណិជជកមមែផនកកមមសិទធិបញញ បនផទុះេឡងយ៉ងខំងកនុងពិភពេ ក ។ កិចច 

ពមេ ព ង TRIPSែដលនិយយលំអិតពីករអនុវតចបប់ គឺជ កខីភពៃនចរនថមីមួយៃនករទំនក់ 

ទំនងកមមសិទធិបញញ ជមួយពណិជជកមម ។ ឃខងេ កមេនះសេងខបេទេលបទបញញតិៃនករអនុវត 

ែដលេគជួប បទះ េនកនុងបទបញញតិជតិនេពលថមីៗែដល តវបនែចកជ បេភទដូចជៈ វធិនករ 

បេ ះ សនន សំណងរដបបេវណី ទណកមម វធិនករ ម ពំែដន និងវធិនករេផ ងៗេទ ត ពម 

ទំងទណកមម បឆំងនឹងកររេំ ភេ យឧបករណ៍បេចចកវទិយ ។ 

វធិនករបេ ះ សននៈមនេគលបំណង២:ទី១-ករករពរកររេំ ភបំពនែដលបនេកត 

េឡង ជពិេសសករពរនូវករហូរចូលៃនទំនិញែដលបំពន មផូវពណិជជកមម រមួទំង ចកចូលៃន 

ករនំចូល ទំនិញបនទ ប់ពីឆងកត់រដបលគយ ។ ទី២-ករពរ ល់ភសុ ងទំង យែដលទក់ 

ទងដល់កររេំ ភបំពន ។ ដូេចនះតុ ករកនុង បេទសខះ ចេចញនូវវធិនករបេ ះ សននឱយ 

អនុវត េ យមិនជូនដំណឹងជមុនដល់អនករេំ ភបំពនសិទធិ ។ កនុងវធីិេនះអនក ប ពឹតិេលមស ច តវ 

បនេគផក ឬឃត់ទុកនូវសំភរៈទំងេនះ ។ វធិនករ មញញ ស មប់វធិនករបេ ះ សនន 

គឺករ វ ជវរកអនក ប ពឹតិេលមស េហយរបឹអូស ឬឃត់ទុកសំភរៈែដលបនេ ប បស់កនុងករ 

ផលិតេនះ និង ល់ឯក រទំងអស់ែដលទក់ទង ពមទំងសកមមភពជំនួញែដលបនរេំ ភ 

បំពនសិទធិ ។ 

សំណងរដបបេវណីៈ ករសងសំណងករខូចខតេទឱយមច ស់សិទធិ េ យ រែតករប៉ះពល់ 

ែផនកេសដកិចចៃនកររេំ ភបំពនេនះ ជទូេទេគគិតេទេលករខូចខតែផនកហិរញញវតថុ និងករខូច 

ខតេនេពលខងមុខេទ ត ។ ភគេ ចនតុ ករបញជ ឱយបំផញេចលនូវទំនិញ និងសមភ រៈែដល 

េ បកនុងបំណងរេំ ភបំពនសិទធិ តុ ករេចញ ល កមឱយសងកររេំ ភបំពន 

វធិនករ ម ពំែដនៈ មនលកខណៈខុសគន ពីវធិនករអនុវតេ យចប់បងខំដូចបនពិពណ៌នខងេល 

កនុងេនះគឺទក់ទងដល់ ថ ប័នគយជងអំ ចតុ ករ ។ វធិនករ ម ពំែដនអនុញញ តឱយមច ស់ 

សិទធិេសនសំុ ថ ប័នគយេដមបីផក ឬឃត់ទុកទំនិញែដលសង ័យថែកងបនំសិទធិ ។ េគលបំណងៃន 

ករផកេនះ គឺផល់ឱយមច ស់សិទធិេនេពលេវ សមរមយ េដមបីេធ មនិតិវធីិតុ ករ តទល់ជមួយ 

អនក ប ពឹតិេលមសឱយបនចបស់ ស់ទំនិញែដលបនរេំ ភបំពនេនះ ។ ជទូេទមច ស់សិទធិចចង់ 
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បងញភសុ ងឱយបនចបស់ចំេពះមុខ ជញ ធរគយថ ទំនិញេនះពិតជមនកររេំ ភបំពន មិន 

តឹមែតបុ៉េ ះ តវែតលំអិតពីទំនិញេដមបី ចឱយេគទទួល គ ល់ ពិតជមនករែកងបនំែមន និង តវ 

ែតផល់នូវករធនសងជួសជុលដល់អនកនំចូល េហយគយ តវែតបងិលទំនិញេនះេទមច ស់េដមវញិ 

េនេពលដឹងថមិនែមនជកររេំ ភបំពន ។ 

បេភទចុងេ កយៃនករអនុវតចបប់ ែដលែដលសំខន់បំផុតគឺ បព័នធឌីជីតថល រមួទំងវធិន 

ករេផ ងៗេទ ត ដូចជជួលជុលសំណង និងទណកមម ែដលបំពនេ យេ បឧបករណ៍បេចចកវទិយ ។ 

កនុងករណីខះ អនថន័យៃនករ បតិបតិៃនករករពរសិទធិេនះ តវេ ថករករពរករថតចមង 

ឬ បព័នធ គប់ គងករថតចមងែដលរមួមន ទំងឧបករណ៍បេចចកវទិយ ែដលនំចូលេដមបីេធករថត 

ចមង ឬស មប់ ងំកនុងករថតចមង ។ ឧបករណ៍បេចចកវទិយទំងេនះែដលបន ក់បញចូ លេលខកូដ 

េដមបីករពរករេធពណិជជកមម ពីកមមវធីិទូរទស ន៍េលកែលងែតករេ បេដមបីែកលំអរបស់មច ស់ ែត 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ជលកខណៈបេចចកវទិយ េគ ចផលិតឧបករណ៍កនុងករករពរករលួចថត 

ចមង និង បព័នធ គប់ គងករថតចមង ពមទំង បព័នធបញចូ លេលខកូដ ។ ម ទឹសីបទបបញញតិសីពី 

កររេំ ភបំពន ឧបករណ៍ទំងេនះ គឺករផលិត ករនំចូល ករែចកផ យ តវចត់ទុកជករ 

រេំ ភបំពនសិទធិ េហយ តវផនទ េទសកនុងកំរតិដូចគន  ។ 
 

កិចច ពមេ ព ងអនរជតិែដលទក់ទងចបប់សិទធិអនកនិពនធ 

េតចំណុចសំខន់ៃនអនុសញញ  ឬសនធិសញញ ែដល គប់ គងេលសិទធិអនកនិពនធ?  

សិទធិែដលសំខន់ជងេគបំផុតមនែចងកនុង Berne Convention ស មប់ករពរេល ន ៃដ 

អក រ ស និងសិលបៈ ែដលបនេធេឡងកនុងឆន ំ១៨៨៦ បុ៉ែន តវបនេធករែកែ បជេ ចនេលក 

េហយេនេលកចុងេ កយ គឺេនប៉រសីឆន ំ១៩១៧ ។ 

Bern Convention ទក់ទងកិចចករពរសិទធិអនកនិពនធ គឺែផកេលេគលករណ៍ ៃនសនធិសញញ ជតិ 

មនន័យថសថិតេនេ កមចបប់ជតិ ។ អនកមិន ចេរ ស ងចំេពះ ន ៃដ មួយពី បេទសែដលជ 

ភគីអនុសញញ េនះេឡយ គឺមនរយៈេពលករពរ មសង់ រជអបបរមែដលមនែចងកនុងចបប់ជតិ 

េទះជយ៉ង ក៏េ យ ចបប់ជតិ ចបែនថម ឬបេងកតេគលករណ៍េផ ងៗេទ ត ។ 

េពលថមីៗេនះេយងមនកិចច ពមេ ព ង ទីព TRIPS គឺជកិចច ពមេ ព ងេលវស័ិយកមមសិទធិបញញ  

ែដលទក់ទងដល់ពណិជជកមម ជកិចច ពមេ ព ងមួយេផមេចញពី កិចច ពមេ ព ងអុ៊យ ៉ គ យៃនករ 

ចរចរពណិជជកមម េហយសថិតេនេ កមករ គប់ គងពីអងគករពណិជជកមមពិភពេ ក WTO ។ 

កិចច ពមេ ព ង TRIPS មនបទបញញតិេផ ងៗជេ ចន រមួមនអនុសញញ  Berne Convention 

ែដលមនទក់ទងសិទធិសីលធម៌ ែដល តវេគចត់ថគម នករទំនក់ទំនងខងវស័ិយពណិជជកមម ។ កនុង 
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េគលបំណងអនុវត ម TRIPS Agreement បេទសជេ ចន តវែតអនុវត ម Berne Convention 

បនទ ប់មកេទ តគឺអនុវតបននូវកិចចករពរេផ ងៗេទ តែដលមនែចងកនុងកិចច ពមេ ព ង TRIPS ។ 

សំខន់គឺករបេងកតេឡងនូវកមមវធីិកំុពយូទ័រ និងទននន័យ និងទ មង់េផ ងៗេទ តៃនករេធ ជីវកមម ។ 

ដូចេនះ បេទសែដលឲយសចច ប័នេលកិចច ពមេ ព ង ទីព តវែតអនុវត មBerne Convention 

ជពិេសសកិចច ពមេ ព ង ទីពTRIPSែចងពីសិទធិអនកនិពនធជមួយបេចចកវទិយថមី ។ 

 មរយៈសននិសីទករទូតែដលេធេឡងេនកនុងែខធនូ ឆន ំ១៩៩៦ សីពីកិចច ពមេ ព ងអនរជតិ 

េដមបីករពរេលសិទធិអនកនិពនធ ។ សនធិសញញ សិទធិអនកនិពនធៃនអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក World 

Copyrights Traty (WCT) គឺករពរេល ន ៃដែដលបញជូ ន ម Digital រមួទំង ម Internet ។ បញ 

ែដល តវករពរ មចបប់សិទធិអនកនិពនធ គឺសនធិសញញ  WCT កនុងេនះរមួមនកមមវធីិ Computer េទះបី 

ជសថិតកនុងគំរ ូ ឬទ មង់ែបប ក៏េ យ និង បព័នធទិននន័យ គប់ទ មង់ មរយៈមេធយបយៃនករ 

េ ជសេរ ស ឬេរ បចំៃនករបេងកតេ យគំនិតបញញ  ។ សិទធិរបស់អនកនិពនធដូចជសិទធិែចកផ យ 

ជួល ន ៃដ និងែតងែតបញជ ក់យ៉ងចបស់ពីសិទធិផ ពផ យជ ធរណៈ គបដណប់េលករបញជូ ន 

ន ៃដ មរយៈឌីជីថល ឬ មរយៈអីុនធឺណិត ។ ក៏បនបញជ ក់ផងែដលសិទធិផលិតេឡងវញិែដល 

មនែចងកនុងកិចច ពមេ ព ង Berne Convention ែដលអនុវតយ៉ងេពញេលញកនុងបរបិទៃនឌីជីថល ។ 

ដូេចនះករថតរក ទុក ន ៃដមួយឌីជីថលជទ មង់េអេឡច តនិចដូចជរក ទុកកនុងMemory Computer 

ចត់ទុកថជករផលិតេឡងវញិ ។ ជធមម សិទធិទំងេនះមន ពំែដនកំណត់ និងមនករណីេលក 

ែលងខះ ។  

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

េតអីខះែដលសថិតេនេ កមសិទធិសញញ  WCT ? 
 

ចេមយ 

សនធិសញញ  WCT តវបនេគ ប់បញចូ លេ យ រែត បេទសែដលជរដហតថេលខី បនទទួល 

គ ល់នូវដំេ ះ យេកងេឡង មរយៈេសដកិចចថមី សងគម វបបធម៌ និងករអភិវឌ បេចចកវទិយ ។ 

េនះទក់ទងេលកិចចករពរ ន ៃដអក រ ស សិលបៈ ែដលបនបញជូ ន មរយៈអីុនធឺណិត ។ ន ៃដ 

ែដលបនកំណត់កនុងសនធិសញញ WCT រមួមនកកមមវធីិ Computer និងទិននន័យ ។ 

សនធិសញញ WCTបនបែនថមទំហំៃនកិចចករពរសិទធិអនកនិពនធគឺករសែមងេចញមកេ ក គឺមិន 

ករពរេលគំនិត នីតិវធីិ រេប ប បតិបតិ ឬទស នៈគណិតវទិយេទ ។ មរយៈសនធិសញញ WCTអនកនិពនធ 

មនសិទធិែចកចយ ជួល និងផ ពផ យជ ធរណៈ ។ 
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េតមន បេយជន៍អីចំេពះ បេទសកំពុងអភិវឌ ពីកិចចករពរសិទធិអនកនិពនធ? 

មនផល បេយជន៍ខងវបបធម៌ និងផល បេយជន៍ខងេសដកិចច ។ ជករពិតេយងមិន ច 

បំេភចបនេទចំេពះសិទធិអនកនិពនធគឺទក់ទងជមួយវបបធម៌ ។ គប់ បេទសកំពុងអភិវឌ ទំងអស់មន 

ជប់ទក់ទងនឹងវចិិ តករយ៉ងខំង េនេលពិភពេ កេនះគម នមនុស មិនបេងកត ន ៃដេទ ។ 

បសិនេបគម នកិចចករពរសិទធិអនកនិពនធេទ វស័ិយសិលបៈ តវបនេគលួច និងមិន ចរក បក់ចំេណញ 

ពីកិចចខិតខំ បឹងែ បងរបស់ខួនេឡយ ។ បចចុបបននេនះ ន ៃដអក រ ស សិលបៈបនកយេទជ 

ទស នៈដ៏ទូ យរមួទំងវស័ិយវបបធម៌ សហគមសិលបៈ បុ៉ែនែថមទំងព័ត៌មនឧស ហកមមវបបធម៌ ឬ 

ឧស ហកមមៃនកមមវធីិកំុពយូទ័រ ។ 

បក់មួយចំនួនធំ ច តវបនវនិិេយគេលកមមវធីិកំុពយូទ័រ ឬ ែខ ភពយន ឬកមមវធីិទូរទស ន៍ 

បុ៉ែនេនេពល ន ៃដេនះបនបេញចញេលទីផ រភម មន ក់បនថតចមងភម េពលេនះនឹងបត់បង់ 

ចំណូលភម ជេហតុេធឲយបក់ទឹកចិតដល់អនកបេងកត ។ ដូចេនះករបេងកតេឡង តវអស់ទឹកចិតេ យ 

ករលួចែកងបនំ និងប៉ះពល់ដល់វបបធម៌ជតិ ។ ករេឆយតបចំេពះបញេនះគឺ ន ៃដកនុង សក តវ 

ករពរ េហយមិនចំបច់ករពរ ន ៃដបរេទសេឡយ េ ពះ បក់ទំងេនះ តវបេញចញេទបរេទស ។ 

បុ៉ែនេនះជទស នៈមួយ ជង មនភសុ ងជេ ចនែដលបងញពីផល បេយជន៍កនុងករចូល 

រមួករពរ ន ៃដបរេទស ។ 

ទី១- បសិនេបកិចចករពរេនះេធេឡងចំេពះែត ន ៃដកនុង សក េពលេនះ ន ៃដបរេទស តវ 

បន អនុញញ តឲយចូលកនុងទីផ រកនុង សកេ យមិនចំបច់មនកិចចករពរសិទធិអនកនិពនធ ។ ន ៃដទំង 

េនះ តវលក់កនុងតៃមេថក េហយអតិថិជន ចទទួលផល បេយជន៍ពីតៃមេថកេនះ ។ បុ៉ែនករ 

អនុវតែបបេនះ េធឲយប៉ះពល់ដល់ផលិតផលកនុង សក ែដល បកួត បែជងជមួយ ន ៃដបរេទសកនុង 

តៃមពិេសសមួយ ។ លទធផលេ គះថន ក់គឺអតិថិជនែបរេទទិញ ន ៃដបរេទសែដលមនតៃមេថក 

េពលេនះទំងវស័ិយវបបធម៌ជតិ ត នី ឧស ហកមម តវទទួលរងករវនិស ។ 

ទី២-មិន ចជួយករពរឲយបនខំងចំេពះ ន ៃដរបស់សិលបករ អនកបេងកតេនកនុង សកេន 

ឯបរេទស ។ ទីផ រេនកនុង សកមន ពំែដនកំណត់ គឺ តវករ បក់ចំណូលៃនផលិតផលវបបធម៌េនះ 

ពីករនំេចញេទទីផ រខងេ ក ។ បចចុបបននេនះមេធយបយទំេនបៃនទំនក់ទំនង ន ៃដ តវបនេគ 

ប់ ន ទស នមិន តឹមែតសហគម កនុង បេទសបុ៉េ ះេទ ែថមទំងបរេទសេទ តផងនូវ ន ៃដ 

ែដលេគបន បេងកតេឡង ។ កន់ែតេ ចនេទៗ បក់ចំណូលពីករេធ ជីវកមម ន ៃដេនេ ក បេទស 

ជងករេធ ជីវកមម ន ៃដេនកនុង បេទសដូចជែផនកត នី កមមវធីិទូរទស ន៍ កមមវធីិSoftware ែខ  

ភពយន េស វេភ ។ ល ។ កិចចករពរេនបរេទស េនទីផ រេ ក បេទសគឺជក សំខន់បំផុត 

ស មប់អនកនិពនធ និងអនកបេងកត  ។ 



លឹម យូសួ-អនុបណិត នីតិកមមសិទធិបញញ ( បេទសអីុ លី)            Director of Copyright Dept. 

អីជកមមសិទធិបញញ ?                                                                                 What’s Intellectual Property?  Page 22 

 

សេងខប 

ជំពូកេនះបងញពីរចនសមព័នធទូេទៃនចបប់សិទធិអនកនិពនធ និងផល់នូវទស នៈ ជេ ចន: 

១-កិចចករពរ ន ៃដអក រ ស និងសិលបៈ មរយៈចបប់សិទធិអនកនិពនធ 

២-សិទធិែដលបន បគល់ជូនមច ស់សិទធិអនកនិពនធ 

៣-ភពជមច ស់សិទធិ និងករេផទរសិទធិ និង  

៤-រយៈេពលករពរសិទធិ 

៥- ពំែដនៃនសិទធិ 

៦-ករអនុវតចបប់ 

៧-កិចច ពមេ ព ងអនរជតិែដលទក់ទងសិទធិអនកនិពនធ 
 

សនធិសញញ  Berne Convention បនេធបញជ ី ន ៃដសិលបៈ និង អក រ ស េដមបីឲយ 

ផលិតផលទំងអស់ជ ន ៃដអក រ ស វទិយ ស និងសិលបៈ ែដលសថិតកនុងទ មង់ៃនករសែមង 

េចញ តវបន គបដណប់ទំងអស់ ។  

មច ស់ ន ៃដ ចេ ប បស់ ន ៃដរបស់ខួន មបំណង បថន  េហយ ចករពរមិនឱយអនកេផ ង 

េ ប បស់េ យគម នករអនុញញ តិពីខួន ។ ដូចេនះមច ស់សិទធិមនសិទធិ បឆំងជមួយសកមមភពេផ ង 

េទ តេដមបីករពរ បេយជន៍របស់ខួន សិទធិេនះេ ថសិទធិផច់មុខ ។ មនសិទធិ២ែដលមនែចងេន 

កនុងចបប់សិទធិអនកនិពនធគឺសិទធិេបតិកភណ និងសិទធិសីលធម៌ ។ េនេ កមសិទធិេសដកិចច គឺជសិទធិែដល 

ចលក់បន េផទរសិទធិបន ចរក បក់ចំណូល បុ៉ែនមនកំណត់ពី ពំែដនៃនសិទធិ េ យែឡកសិទធិ 

សីលធម៌ ែតងែតមនេនជប់ជមួយមច ស់សិទធិ េទះបីជសិទធិេបតិកភណេនះ តវបនេផទរេទឱយអនក 

េផ ងក៏េ យ ។  

បែនថមេល បេភទ ន ៃដែដលបនបងញខងេល ន ៃដ បេភទថមីមួយេទ ត សថិតេនេ កម 

ចបប់សិទធិអនកនិពនធ គឺជផលិតផល ចំរះុ េទះបីជគម ននិយមន័យ តឹម តវ មចបប់ក៏េ យ ក៏ករ 

បញចូ លគន ៃនសេមង អតថបទ និងរបូភពកនុងឌីជីតថល គឺេធេឡង មរយៈកំុពយូទ័រ តវចត់ទុកជ ន ៃដ 

េដមរបស់អនកនិពនធេហយសថិតេនេ កមចបប់សិទធិអនកនិពនធ។ 
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ជំពូកទី៣ 

សិទធិ ប ក់ បែហល 
3 

 

វតថុបំណងៈ 

បនទ ប់ពីបនសិក ែផនកេនះ អនកនឹង ចៈ 

១-េធបញជ ីអនកទទួលផល បេយជន៍ពីសិទធិ ប ក់ បែហល 

២-បងញរយៈេពលៃនសិទធិ ប ក់ បែហល ដូចែដលបនកំណត់េនកនុងRome Convention  

និងកិចច ពមេ ព ង ទីព TRIPS  

៣- ចពនយល់បនចំនួន២៥០ពកយពីទស នៈៃនសិទធិ ប ក់ បែហលនិង ចឈនេទដល់ 

ករយល់ដឹងពី ន ៃដ បៃពណី  ។ 
 

េសចកីេផម 

សិទធិ ប ក់ បែហលជសិទធិមួយែដលជប់ទក់ទងសិទធិអនកនិពនធ ។ េគលបំណងៃនសិទធិ 

ប ក់ បែហល គឺេដមបីករពរផល បេយជន៍របស់បុគគលខះ និង កមហុ៊នែដលបនរមួចំែណកកនុង 

ករបេងកត ន ៃដឱយបនេ ចនជូន ធរណជន ។ ដូចជអនកចេ ម ង ត នីករែដលបនសែមងជ 

ធរណៈ ។ េគលបំណងពិេសសៃនសិទធិ ប ក់ បែហលគឺករពរឱយមនុស ទំងអស់េនះ 

ឬ កមហុ៊នទំងេនះែដលបនបេងកត ន ៃដបេចចកេទស ឬ ជំនញេផ ងៗកនុងករបេញចញ ន ៃដជ 

ធរណៈ ។  

ជំពូកេនះនឹងពនយល់ពី បេភទេផ ងៗៃនសិទធិ ប ក់ បែហល េតពួកេគទទួលបនសិទធិអីខះ 

រយៈេពលករពរ និងសិនធិសញញ  ឬអនុសញញ អនរជតិសំខន់ៗ ែដលពក់ព័នធជមួយសិទធិ ប ក់ 

បែហល ។  

សិទធិ ប ក់ បែហល 

បញដំបូងែដល តវនិយយគឺថ សិទធិ ប ក់ បែហលជពកយស័ពទថមី និងឯក រមួយចំនួន 

ទក់ទងដល់សិទធិដូចគន េនះ សថិតេនេ កមចបប់សិទធិ ប ក់ បែហល ។ ជំពូកេនះ នឹងេ ប បស់បន 

តឹម តវនូវពកយស័ពទសិទធិ ប ក់ បែហល ។  
 

េតអនក ចកំណត់អតថន័យសិទធិ ប ក់ បែហលេនះបនេទ? 

សិទធិ ប ក់ បែហលខុសពីសិទធិអនកនិពនធ បុ៉ែន មនទំនក់ទំនងគន យ៉ងជិតសនិតជមួយគន  
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ជ ន ៃដែដល តវបនករពរេ យសិទធិអនកនិពនធ ។ ដូេចនះសិទធិទំងពីរ េនះជទូេទ តវជប់ទក់ 

ទងគន  េហយទទួលបននូវ បេភទសិទធិផច់មុខដូចសិទធិអនកនិពនធែដរ បុ៉ែន មិន គបដណប់េល ន ៃដ 

ជក់ែសងេទ គបដណប់េលបញេផ ងៗែដលទក់ទងនឹង ន ៃដមួយឈនេទេធករផ ពផ យ 

ជ ធរណៈ ។ ជឧទហរណ៍ ចេ ម ងមួយបទែដល តវទទួលកិចចករពរ មចបប់សិទធិអនកនិពនធ 

ែដល តវមនេ ចនដំ ក់កល ។  

ឧបមថ េយងមនចេ ម ងេដមមួយបទ ជករពិត តវករពរអនកសេសរបទេភង និងអនក 

សរេសរទំនុបេភងែដលជមច ស់សិទធិអនកនិពនធេដម ពួកេគគឺជអនកផល់ឱយអនកចេ ម ងេ ច ង ឬសែមង 

េនះជ ន ៃដមួយសថិតកនុងទ មង់ករពរ បសិនេប តវបនថតបញជូ លកនុងឌីស ឬផ ពផ យ ម 

ទូរផ យ សកមមភពទំងេនះជប់ទក់ទងជមួយ កមហុ៊នេផ ងៗ តវែតទទួលបនកិចចករពរមុន 

ចូលេទកនុងកិចច ពមេ ព ង មួយ ។ ដំបូងសិទធិ ប ក់ បែហលទំងេនះ បនទ ប់មកសិទធិអនកសែមង 

េឈម ះអនកសែមង អនកេ ច ង អនករបំ អនកេភង និងអនកេផ ងៗេទ ត ។ 

បនទ ប់មកមន កមទី២ គឺផលិតករហូណូ កម ជពិេសសផលិតករថតសេមង ថតរបូភព 

ពមទំងអនកបនថតបញចូ លកនុងឧបករណ៍េផ ងៗេទកនុងCD និងឌីជីថល ។ េនះគឺជ បេភទករពរ 

ពណិជជកមមែថមេទ ត ដូចជករេធឱយគុណភពករថតសេមងកន់ែត បេសរ េដមបីករពរវនិិេយគ 

ជជងករពក់ព័នធែផនកសិលបៈ ដូចជករសរេសរ ឬករផលិតចេ ម ងជេដម ។ េបមិនអញជ ឹងេទ 

េនកនុងដំេណ រករទំង សងៃនករេ ជសេរ សឧបករណ៍ជំនួយ បញជ ីចេ ម ង ឬេ ខ ន ករសំរលួត នី 

និងែផនកេផ ងៗេទ ត  មនដំ ក់កលបេងកត ពមទំងដំ ក់កលេសដកិចចសំខន់ៗខះេទ ត ។ 

េយងគួរចងចំថផលិតករទំងេនះ គឺសថិតកនុងចំេ មជនរងេ គះៃនករលួចចមង ខណៈែដល 

ពួកេគមិនបនទទួលលុយ ែតែបរជអនកលួចចមងទទួលផលចំេណញេទវញិ េពលេនះអនកសែមង 

អនកនិពនធ តវខតបង់ ែផនកហិរញញរបស់េគ េនះជមូលេហតុែដលតំរវូឱយផលិតករទទួលបនសិទធិ ។ 

កមទី៣ អនកទទួលបននូវកិចចករពរសិទធិ ប ក់ បែហល គឺ ថ នីយទូរផ យ ។ សិទធិរបស់ 

ពួកេគេកតេចញពីករបេងកត ន ៃដរបស់ពួកេគេដមបីផ ពផ យ មិន តឹមែតជមតិកៃនករផ ពផ យ 

ភពយនបុ៉េ ះេទែថមទំងសកមមភពៃនករចក់ផ យ ។ ជងេនះេទេទ ត ពួកេគមនសមតថភព 

េដមបីបញជូ នសញញ ផ ពផ យ េហយទទួលបននូវកិចចករពរសិទធិ ៃនសញញ បញជូ នទំងេនះ ។ ជថមី 

មងេទ ត កនុងករវនិិេយគពួកេគខំ បឹងែ បងរមួគន េដមបីបញចូ លកនុងកមមវធីិេផ ងៗែដលទក់ទង ។ 

ករបញជ ក់ខងេលេនះគឺបងញថសិទធិ ប ក់ បែហលមិនដូចសិទធិអនកនិពនធេឡយ បុ៉ែន  

មនទំនក់ទំនងគន យ៉ងជិតសនិតបំផុតគឺ ន ៃដេនះ តវបនករពរ មរយៈចបប់សិទធិអនកនិពនធ ។ 

ជួនកលសិទធិ ប ក់ បែហលទក់ទងជមួយ ន ៃដេផ ងៗ ែដលមិន តវករពរេ យសិទធិ 

អនកនិពនធ ។ ដូចជ ន ៃដសថិតេនកនុងវស័ិយ ធរណៈ ជឧទហរណ៍ ន ៃដPanio របស់េ ក 
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Beethovenេគ ចយកេទសែមង ឬថតេឡងវញិជCDេ យ រែតគត់បន ប់ ំងពីឆន ំ១៨២៧ 

ន ៃដទំងអស់របស់គត់ តវចត់ទុកជ បេយជន៍ ធរណៈ គឺមិនមនកិចចករពរេឡយ េហតុេនះ 

នរ មន ក់ក៏ ចមនសិទធិេ ប បស់េ យេសរេី យពំុចំបច់សំុករងនុញញ េ េឡយ ។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យកនុងឧទហរណ៍ខងេលអនកសែមង និងផលិតករហូណូ កមែដល 

បនថតករ បគំុត នីេនះនឹងទទួលបនសិទធិ ប ក់ បែហល ។ ទនទឹមនឹងេនះមនឧទហរណ៍ខង 

េ កមគម ននរ ចថតករសែមងផទ ល់េនះេ យមិនមនករយល់ ពមពីអនកសែមងេឡយ ពម 

ទំងគម ននរ មន ក់មនសិទធិថតចមងេឡងវញិនូវឌីសៃនករសែមងេនះេ យមិនមនករយល់ ពម

ពីផលិតករហូណូ កមេឡយ ។ 

ជករកត់សមគ ល់ថៈផលិតករហូណូ កមមនសិទធិករពរនូវ ន ៃដែដលបនថតេនះេទះ

ជសេមងេនះជសេមងពីធមមជតិ សេមងសតយំ សេមងរលកសមុ ទ សេមងទំងេនះមិនែមនជ 

ន ៃដែដលបនបេងកតេឡងេទ ។ 

សំណួរ យតំៃលខួនឯង 

េត កមមនុស បី បេភទ ែដលបនបងញខងេល មនសិទធិ ប ក់ បែហល? 

ចេមយ 

កមមនុស បី បេភទែដលបនបងញខងេលគឺៈ 

-អនកសែមង ដូចជអនកេ ច ងចេ ម ង 

-ផលិតករហូណូ កមដូចជ កមហុ៊នថតបញចូ លហូណូ កម 

-អងគភពទូរផ យ 

ដូចែដលបនពនយល់ពីសិទធិ ប ក់ បែហលរចួមកេហយ សិទធិេនះបនផល់ អតថ បេយជន៍ 

ដល់ កមបីគឺៈ អនកសែមង ផលិតករហូណូ កម និងអងគភពទូរផ យ ។ 

សិទធិអនកសែមង តវបនេគទទួល គ ល់ពីេ ពះករបេងកតេឡងរបស់ពួកេគ ជករសំខន់េដមបី 

ផល់ជីវតិថមី ជឧទហរណ៍ កិចចករត នី េ ខ ន និងនដកមម ពមទំងភពយន េ ពះពួកេគទទួល 

បននូវកិចច ករពរ សបចបប់កនុងករបកែ បផទ ល់ខួន ។ 

សិទធិផលិតករហូណូ កម តវបនទទួល គ ល់េ ពះករបេងកត ន ៃដ

របស់ពួកេគ េ យមន ែផនកហិរញញវតថុ និង បភពធនធនរបស់ពួកេគ 

គឺជក សំខន់េដមបីថត បញចូ លសេមងែដល ចផ ពផ យជ ធរណៈ 

កនុងទ មង់ហូណូ កម ែផនកពណិជជកមម (ឧទហរណ៍ ហូណូ កម កែស ត 

សីុឌី មីនីឌីស ...៘)  

ពួកេគ ចទទួលបននូវកិចចករពរ សបចបប់ែដរ កនុងករ បឆំង 



លឹម យូសួ-អនុបណិត នីតិកមមសិទធិបញញ ( បេទសអីុ លី)            Director of Copyright Dept. 

អីជកមមសិទធិបញញ ?                                                                                 What’s Intellectual Property?  Page 26 

 

ករេ ប បស់ ន ៃដ េ យគម នករអនុញញ ត ទំងករផលិត និងករែចក ផ យនូវរបស់ចមង 

ឬកនុងទ មង់ៃនករផ ពផ យទូរផ យ ឬករផ ព ផ យជ ធរណៈៃនហូណូ កមរបស់ពួកេគ 

េ យគម នករអនុញញ ត ។ 

ដូចគន ែដរសិទធិអងគភពទូរផ យ តវបនទទួល គ ល់ ពីេ ពះតួនទីរបស់ពួកេគ ចបេងកត 

ន ៃដេដមបីផ ពផ យ េហយទទួលបននូវសិទធិកនុងករ តតពិនិតយករបញជូ ន និងករបញជូ ន តលប់មក 

វញិ មរយៈទូរផ យរបស់ពួកេគ ។ 
 

សិទធិ ប ក់ បែហលស មប់អងគភពទូរផ យនូវ ពឹតិករណ៍កី  

សិទធិរបស់អងគភពទូរផ យមន រសំខន់ ស់កនុងកមមវធីិកី ។ េនកនុង បេទសជេ ចន 

កមមវធីិកី មិនចត់ទុកថទទួលបនសិទធិអនកនិពនធ េទ ។ មន បេទសមួយចំនួន និងសហរដ េមរកិ 

ជឧទហរណ៍ដំបូងែដល គិតថករ បកួតបល់ទត់គឺជ ន ៃដេ តទស ន៍ បុ៉ែនកនុង បេទសដ៏ៃទ 

េទ ត ចបប់បនែចងថែលបងមិនែមនជករបេងកត ន ៃដ េហយមិនទទួល បននូវកិចចករពរេទ ។ 

ជងថតបន មថតសកមមភពៃន ពឹតិករណ៍ និង ពឹតិករណ៍ៃចដនយេផ ងៗ គត់ជអនកបិុន បសព 

ជំនញថតរបូ បុ៉ែនគត់មិនែមនជអនកសិលបៈេទ ។ េពលេនះ បកដ ជមនករចក់ផ យដ៏តិចតួច 

ស់ បសិនេបមនករករពរែបបេនះ ។ 

េនេពលេនះសិទធិរបស់ទូរទស ន៍នឹងទទួលបនផល បេយជន៍េ ចនពីែលបងកី អូ ំពិច

េនះលុយ ប់មឺុន ឬ ប់ នដុ រ ចផស់ពីមួយេទមួយេទ ត ស មប់ចក់ផ យកី អូ ំពិច 

ែបបេនះ ។  

បុ៉ែនេបមិនករពរ មិន ចទក់ទញវនិិេយគបន េ ពះពួកេគចំ យទឹក បក់ដ៏េ ចន 

ស មប់ ជញ ប័ណផច់មុខ េដមបីទទួលបននូវករផ យទំង សងនូវ ពឹតិករណ៍កី សំខន់ៗ 

និងទប់ ក ត់ កមហុ៊នដ៏ៃទ កនុងករថត ឬថតេឡងវញិេដមបីផ ពផ យកមមវធីិេនះ ។ 

ឧទហរណ៍ខីេនះបញជ ក់ឱយដឹងថេតេហតុអីបនជ បេភទ កមទំងេនះ អនកសែមង ផលិតករ 

ហូណូ កម និង អងគភពទូរផ យ តវទទួលបនសិទធិ ប ក់ បែហល ។ 

ករេឆយតបជអនរជតិែដលចំបច់ករពរ សបចបប់ នូវ បេយជន៍ដល់ កមសិទធិ ប ក់ 

បែហលទំងបីេនះ គឺេយងេទ មអនុសញញ ទី កងរ ៉មូ Rome Convention ឆន ំ១៩៦១ ឬអនុសញញ  

អនរជតិស មប់ករពរអនកសែមង ផលិតករហូណូ កម និងអងគភពទូរផ យ មិនដូចអនុសញញ អនរ 

ជតិេផ ងេទ តែដលមនពីមុន ។ អនុសញញ កងរ ៉មូមនបំណងរមួចំែណកបេងកតនូវបទបបញញតិអនរ 

ជតិនេពលថមីៗេនះ ។ េនះមនន័យថរដភគីេ ចន តវែត ពង និងអនុម័តចបប់ទំង យ ម 

អនុសញញ េនះ ។ 
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ចប់ ំងពីមនករែកស មលអនុសញញ ឆន ំ១៩៦១មក បេទសមួយចំនួនធំ បនេធបទបបញញតិ 

មអនុសញញ េនះ េហយចបប់ជេ ចនមនែចងពីរយៈេពលករពរជអបបរម មអនុសញញ េនះ ។ 

ករេឆយតបជអនរជតិថមីបំផុតេដមបីករពរ សបចបប់  បេទសទំងេនះ តវចុះហតថេលខ 

េលសនធិសញញ ហូណូ កម ករសែមងៃនអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ កែដលបនសេ មចេឡងេន 

ទី កងហ ឺែណវៃថងទី២០ ែខធនូឆន ំ១៩៩៦ ។ ករអភិវឌ ន៍សនធិសញញ េនះ បនផល់កិចចករពរបែនថមៃន 

សិទធិេសដកិចច និងសិទធិសីលធម៌របស់អនកសែមង និងផលិតករហូណូ កម កនុងករេធ ជីវកមម 

េទះជកនុងទ មង់ឌីជីថល ឬអីុនធឺណិតក៏េ យ ។ សនធិសញញ េនះចូល ជធរមនេនៃថងទី២០ ែខ 

ឧសភ ឆន ំ២០០២ ។  

ឥឡូវេនះ អនកដឹងពី បេភទ កមេផ ងៗ ែដលទទួលបននូវកិចចករពរេ កមចបប់សិទធិ ប ក់ 

បែហល បនទ ប់គឺពិចរ េលអីែដលជសិទធិទំងេនះ? ជេគលករណ៍ ជសិទធិែដលេគផល់ជូនេទ 

មច ស់សិទធិ ។ េនះជសិទធិេដមបី ងំពីករេធ ជីវកមមេ យគម នករអនុញញ តដូចជករសែមង 

ករថតហូណូ កម ឬករផ ពផ យ ។ 
 

សិទធិែដលេគផល់ជូនេទអនកទទួលផល បេយជន៍ពីចបប់សិទធិ ប ក់ បែហល 

សិទធិទំងេនះបនផល់ជូនេទបី កមអនកទទួលផល បេយជន៍ៃនសិទធិ ប ក់ បែហលពីចបប់

ជតិ េទះបីជសិទធិទំងអស់េនះមិនមនកំណត់ដូចៗគន េនកនុងចបប់ជតិក៏េ យ ។  

អនកសែមង តវទទួលបនសិទធិេដមបីករពរករថតបញចូ ល ករចក់ផ យ មទូរផ យ និងករ 

ផ ពផ យជ ធរណៈៃនករសែមងរបស់ពួកេគេ យមិនមនករយល់ ពម និងសិទធិករពរកនុង 

ករផលិតេឡងវញិនូវ ន ៃដរបស់ពួកេគ ។ សិទធិពក់ព័នធករចក់ផ យ មទូរផ យ និងផ ពផ យ 

ជ ធរណៈ មហូណូ កមេដមបីេធពណិជជកមមែដល ចទទួលបន ភករ បកបេ យសមធម៌ 

ជជងកិចចករពរ ។ េនះេ ថករអនុញញ តេ យមិនសម គ័ចិតែដលបនពិភក េនកនុងជំពូក 

សិទធិអនកនិពនធរចួេហយ ។ ចបប់ជតិមួយចំនួនបនផល់សិទធិផងែដរដល់អនកសែមងនូវសិទធិសីលធម៌ 

ែដលទក់ទងដល់របូវនបុគគល េហយ ចជំទស់ករេ បេឈម ះរបស់េគ ឬករបូរអតថន័យ ន ៃដរបស់ 

េគមិនសមេហតុផល ។  

ផលិតករហូណូ កម តវទទួលបនសិទធិអនុញញ ត ឬ មឃត់េ យផទ ល់ ឬេ យ បេយល 

ល់ករផលិត ករនំចូល ករែចកចយហូណូ កម និងករថតចមង និងសិទធិទទួលបននូវ ភករ 

ពីករផ ពផ យជ ធរណៈេនហូណូ កមរបស់ខួន ។ 

សិទធិអងគភពទូរផ យ តវបនេគផល់សិទធិអនុញញ ត ឬ មឃត់ នូវករចក់ផ យ ម 

ទូរផ យេឡងវញិ ករថតបញចូ ល និងករផលិតេឡងវញិៃនកមមវធីិទូរផ យ មួយ ។ មចបប់ខះ 
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សិទធិេនះ តវទទួលបនបែនថមេទ ត ឧទហរណ៍ កនុង បេទសសហភពអឺរ ៉បុ ផលិតករហូណូ កម និង 

អនកសែមង តវបនេគផល់សិទធិជួល និងទក់ទងនឹងអនកសែមង ឬ ន ៃដេ តទស ន៍ បេទសខះផល់ 

សិទធិផច់មុខេទេលករបញជូ ន មែខ កប ។ េ កមកិចច ពមេ ព ងTRIPS ផលិតករហូណូ កម 

(ក៏ដូចមច ស់សិទធិហូណូ កមដ៏ៃទ េទ តេ កមចបប់ជតិ) តវបនចបប់ផល់សិទធិកនុងករជួល ។ 

ដូចជកនុងករណីសិទធិអនកនិពនធៃនអនុសញញ ទី កងរ ៉មូ និងចបប់ជតិននមន ពំែដនកំណត់ ជ 

ឧទហរណ៍ករេ ប បស់ជឯកជន ស មង់ខីៗកនុងករេធរបយករណ៍ និងករេ ប បស់ ស មប់កិចច 

ករបេ ង ន ឬក វ ជវែដលមនលកខណៈវទិយ សៃនករសែមងហូណូ កម ។ បេទសជ 

េ ចនបនកំណត់នូវ ពំែដនសិទធិែដលចបប់របស់េគផល់កិចចករពរ មរយៈសិទធិអនកនិពនធ ។ 

រយៈេពលករពរសិទធិ ប ក់ បែហលេ កមអនុសញញ ទី កងរ ៉មូគឺ ២០ឆន ំ បនទ ប់ពីចុងឆន ំៃន ៖ 

-ករសែមងបនេធេឡង េនេពលហូណូ កមមិនបនថតបញចូ ល  

-ករថតបញចូ លកនុងហូណូ កម តវបនេធេឡង  

-ករផ ពផ យ មទូរផ យបនេធេឡង 

អនកគួរកត់សំគល់ថចបប់ជតិជេ ចន ែដលករពរសិទធិ ប ក់ បែហល ផល់រយៈេពលែវង 

ជងរយៈេពលអបបបរមែដលមនែចងកនុងអនុសញញ ទី កងរ ៉មូ ។ 

កនុងកិចច ពមេ ព ងTRIPS សិទធិអនកសែមង ផលិតករហូណូ កម តវទទួល បនកិចចករពររយៈ 

េពល៥០ឆន ំបនទ ប់ពីឆន ំចុងបញច ប់ៃនករថតបញចូ ល ឬករសែមងេនះបនេធេឡង េហយសិទធិរបស់ 

អងគភពទូរផ យ តវករពររយៈេពល២០ឆន ំ ចប់ពីឆន ំចុងបញច ប់ៃនករផ ពផ យ ។ ដូេចនះមនន័យ 

ថ បេទសែដល បកន់យកកិចច ពមេ ព ងTRIPS គួរែតផល់ ឬែកែ បចបប់េដមបីផល់កិចចករពរ ែវង 

ជងកិចចករពរកនុងអនុសញញ ទី កងរ ៉មូ ។  

កនុងករអនុវតសិទធិ សំណងរដបបេវណីេលកររេំ ភបំពនសិទធិ ប ក់ បែហល មន 

លកខណៈ បែហលេទនឹងកររេំ ភសិទធិេលមច ស់សិទធិអនកនិពនធែដរ ។ ទំងេនះជវធិនករបេ ះ 

សនន សំណងរដបបេវណី ករ ក់េទសទណ វធិននន មមត់ ចក ពំែដន ពមទំងវធិនករ 

េផ ងៗេទ ត និងទណកមមនន បឆំងកររេំ ភបំពន ដូចជករេ បឧបករណ៍បេចចកេទស ។ 

គំនិតសិទធិ ប ក់ បែហលេនះ កនុងេគលបំណងករពរនូវករលួចចមងវបបធម៌ បេទស 

កំពុងអភិវឌ ែដលជែផនកៃន បៃពណីអនក សក ។ រហូតមកដល់េពលេនះ ជញឹកញប់ មរយៈ 

អនកសែមងែដលបងញ បៃពណីអនក សក តវបនភជ ប់ទំនក់ទំនងេទ ធរណៈជន ។ េ យផល់ 

នូវកិចចករពរសិទធិ ប ក់ បែហល បេទសកំពុងអភិវឌ ន៍នន ចផល់ផងែដរ នូវមេធយបយ 

ករពរវបបធម៌សបបូរែបប និងមនតៃមែដលមនពីមុន និងអតសញញ ណពិត មិនែតបុ៉េ ះបងញ 

នូវអីែដលខុសពីវបបធម៌មួយេទមួយ ឬពីអនកជិតខងរបស់ខួនឆងកត់ ពំែដន ឬឆងកត់ពិភពេ ក ។ 
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ដូចគន ែដរកិចចករពរផលិតករហូណូ កម និងអងគភពទូរផ យ ជួយក ងនូវមូល ន 

ស មប់ឧស ហកមមជតិ ែដលមនសមថភពបងញវបបធម៌ជតិេនខងកនុង បេទស េហយកនុងទីផ រ 

ខងេ ក បេទស ។ បជ បិយភពសពៃថងែដលខំងបំផុតគឺ ត នីពិភពេ ក បងញឱយេឃញថ 

មនទីផ រ បុ៉ែន មិនែតងែត គប់ករណីែដលទទួលផល បេយជន៍ពីករេធ ជីវកមមៃនទីផ រែបប 

េនះ តលប់េទកនុង បេទសរបស់ខួនវញិេឡយ ។ 

ជសេងខបកិចចករពរសិទធិ ប ក់ បែហលមនេគលេ ពីរគឺ រក វបបធម៌ជតិ និងផល់នូវ 

មេធយបយស មប់េធ ជីវកមមពណិជជកមមៃនទីផ រអនរជតិ ។ 
 

សេងខប 

កនុងែផនេនះអនកបនសិក អំពីសិទធិ ប ក់ បែហល េគលបំណងសិទធិ ប ក់ បែហលគឺ តវ 

បនករពរផល បេយជន៍ សបចបប់ៃនបុគគលខះ ឬអងគភពទូរផ យែដលចូលរមួបេងកតកិចចករ 

ែដលមនតំៃលដល់ ធរណៈជន ឬអនកទំងេនះែដលបេងកតបែនថមជំនញបេចចកេទស ឬជំនញ 

កិចចករេផ ងៗេទ ត ។ 

ជធមម សិទធិ ប ក់ បែហលបនផល់ បេយជន៍ដល់បី កម: អនកសែមង ផលិតករហូណូ- 

កម និងអងគភពទូរផ យ ។ ភពចំបច់ស មប់កិចចករករពរ សបចបប់ៃន កមទំងបីេនះ តវ 

បនកំណត់កនុងអនុសញញ ទី កងរ ៉មូកនុងឆន ំ១៩៦១ ែដលជបំណងមួយបេងកតនូវបទបបញញតិអនរជតិ 

េនកនុងវស័ិយថមីមួយែដលចបប់ជតិមួយចំនួនបនែចងរចួេហយ ។ កនុងន័យម៉យងេទ ត រដភគេ ចន 

តវ ពង និងអនុម័តមុនចូលជសមជិកៃនអនុសញញ េនះ ។ អនុសញញ ទី កងរ ៉មូេទះបីមិនេពញេលញ 

និងចំបច់េធវេិ ធនកមមក៏េ យ ក៏េនែតជខន តអនរជតិស មប់កិចចករពរកនុងវស័ិយេនះ ។ 

ដូចជចបប់សិទធិអនកនិពនធ អនុសញញ ទី កងរ ៉មូ ពមទំងចបប់ជតិននេធករកំណត់ ពំែដនេលសិទធិ 

ែដលកំពុងអនុញញ ត ស មប់ករេ ប បស់ជលកខណៈឯកជន ស មង់ខីៗ និងេ បស មប់ករ វ 

ជវ ឬកិចចករបេ ង ង ឬវទិយ ស ។ 

រយៈេពលកិចចករសិទធិ ប ក់ បែហល ដូចបនកំណត់កនុងអនុសញញ ទី កងរ ៉មូគឺ ២០ឆន ំបនទ ប់ 

ពីឆន ំចុងេ កយៃនៈ 

-ករថតចមង តវបនេធេឡង 

-ករសែមង តវបន ប ពឹតិេឡង។ 

-ករចក់ផ យ មទូរទស ន៍ តវបនេធេឡង។ 

វធិនករបេ ះ សននសំេ ចំេពះសំណងរដបបេវណី ស មប់អំេពរេំ ភបំពនដល់សិទធិ 

ប ក់ បែហល រមួមនករេ បយនករសំណងរដបបេវណី ក់ទណកមម និងវធិនករនន ម 
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មត់ ចក ពំែដន និងវធិនករេផ ងៗេទ ត េដមបី បឆំងកររេំ ភបំពនដល់ករេ បឧបករណ៍ 

បេចចកេទស ។ 

សិនធិសញញ ថមីបំផុតកនុងវស័ិយសិទធិ ប ក់ បែហលគឺសនធិសញញ  WPPT បនបែនថមទំហំៃនកិចច 

ករពរសិទធិរបស់អនកសែមង និងផលិតករហូណូ កមកនុងសម័យឌីជីថលជមួយកិចចករពរ Design 

ចំេពះករេធ ជីវកមម ន ៃដែដល តវបនករពរកនុងទ មង់ឌីជីថលេ យ ប់បញចូ លអីុនធឺណិត ។ 

គួរកត់ចំ ំថសិទធិ ប ក់ បែហល ចជួយករពរវបបធម៌ែដលពំុបនសេសរទុក ឬមិនបន 

ថតបញចូ លទុកៃនប ល បេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ ។ កិចចករពរសិទធិ ប ក់ បែហលបនកយជ 

របូភពដ៏ធំបំផុតមួយ េហយចំបច់េដមបីចូលរមួកនុង បព័នធវនិិេយគ និងពណិជជកមមជអនរជតិ ។ 
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ជំពូកទី៤ 

ម៉ក ពណិជជនម 
3 

 

វតថុបំណងៈ 

េនេពលអនកបនេរ នចប់ជំពូកេនះអនកនឹង ចៈ 

-េធបញជ ី និងពិពណ៌នយ៉ងសេងខបពីសញញ ទំង យែដល ចចត់ថ ជម៉ក ។ 

-ពិពណ៌នពីលកខខណពីរេដមបីករពរម៉ក។ 

-ចូលកំណត់ពីភពខុសគន រ ងCollective MarkនិងCertificate Mark 

-កំណត់ពីសិទធិផច់មុខរបស់មច ស់ម៉ក 

-ពិពណ៌នពីេតម៉កលបី តវករពរយ៉ង េ កមអនុសញញ ទី កងប៉រសី 

និងកិចច ពមេ ព ងTRIPS 
 

េសចកីេផម 

ម៉កសញញ បនេកតមនជយូរមកេហយ រយៈេពលជង៣០០០ឆន ំកនងេទ សិបបករជនជតិ 

ឥ ឆប់ឆក់ហតថេលខរបស់ខួនេនេលផលិតផលសិលបៈទំង យ មុនបញជូ នេទ បេទស អីុរង៉ ។ 

ដូចជម៉កេ គ ងកមរ ៉មំុូង និងវតថុេផ ងៗេទ ត ជង១០០មុខបន ក់េ ប បស់េ យ ប់បញចូ ល 

ម៉កFORTIS ែដលលបីលបញបំផុត រហូត តវបនេគថតចមង និងែកងបនំ េ យ រម៉កសញញ  

មនកររកីចំេរ នខំងកនុងយុគគសម័យក ល ។  

សពៃថងម៉កជញឹកញយ តវបនសរេសរកត់TM ជភ អង់េគសេដមបីេ ប បស់ រមួទំង 

មនុស ភគេ ចនេលពិភពេ កេនះ ចែបងែចករ ងម៉កេភសជជៈពីរ បេភទ Soft drinks Pepsi-

Cola® និង Coca-Cola® ។ 

កររកីចំេរ នយ៉ងខំងៃនម៉កសញញ កនុងសកមមភពពណិជជកមម គឺេ យ រករេកនេឡងៃន 

ករ បកួត បែជង កមហុ៊នកនុងករេធពណិជជកមមកនុង បេទសជេ ចន ។ ម៉កសញញ តវបនេគេ ប 

េដមបីកំណត់អតសញញ ណយ៉ង មញញ មរយៈអនកេ ប បស់ទំនិញ ឬេស ពមទំងគុណភព និង 

តៃម ។ ដូចេនះម៉កសញញ មួយ ចចត់ទុកថចំណុចសំខន់ៃនករទំនក់ទំនងែដលបនេ ប បស់ 

េ យអនកផលិត េដមបីទក់ទញអនកេ ប បស់ទំនិញ ។ 

កនុងជំពូកេនះអនកនឹងសិក អីែដលជ បេភទសញញ េផ ងៗ ច តវបនេ បម៉កសញញ  និងអី 

ែដលកំណត់ពីលកខណៈរបស់  ។ អនកនឹងសិក ផងែដរនូវ បេភទម៉ក បមូលផំុ និងម៉កែដលទទួល 
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គ ល់ ។ ជំពូកេនះនឹងមនករពនយល់ពីម៉កែដលលបី តវផល់នូវកិចចករពរេ កមសនធិសញញ Paris 

Convention និងTRPS Agreement ។ 
 

ម៉ក ពណិជជនម 

េតម៉កជអីពិត បកដ? 

ម៉កគឺជសញញ មួយែដល តវបនេ ប បស់េដមបីបងញពីភពខុសគន ៃនទំនិញ ឬ េស ែដល 

បនផល់េ យពណិជជករ ឬអនកដ៏ៃទេទ ត ។ េនះជនិយមន័យយ៉ង មញញបំផុតមួយ បុ៉ែន  

មិនបនពនយល់លំអិតនូវអីជម៉កេនះេទ ។ េតលកខណៈអីែដលម៉ក តវមន? ជមូល នមន 

លកខណៈធំៗពីរស មប់សំគល់ម៉ក តវែតខុសែបកពីគន  និងគម នករែកងបនំ ។ 

េហតុដូេចនះនិយមន័យជផូវករៃនពកយថម៉ក ចជ “សញញ ផទ ល់ខួនមួយៃនទំនិញ របស់ 

សហ គសផលិតមួយ ែដលមនភពខុសគន ពីទំនិញរបស់អនក បកួត បែជងរបស់ខួន” ។ 

 ម៉ក ចជពកយ គំនូរ អក រ េលខ សំបកកញច ប់ ពកយេ ក របូឧបករណ៍ ឬនិមិតសញញ  ។ 

ដូចជThe Coca-Cola Company ® PepsiCo, Inc. ® ។ 

 មន រសំខន់ ស់េស សញញ គឺជម៉កែដរ ភពខុសគន គឺេន តង់មួយករពរទំនិញ 

និងមួយេទ តករពរេលេស   ។ ជទូេទកល េ បពកយម៉ក មនន័យរមួពីរគឺម៉កសញញ  និង 

េស សញញ  ។ 
 

េតឥឡូវអនក ចឱយឧទហរណ៍ បេភទសញញ មួយចំនួនែដលេយងគិតដល់? 

ជកពិតមនម៉កជអក រេ យរមួមន តួអក រ េលខ អក រកត់ ឬេឈម ះេផ ងៗដូចជ 

នម តកូល ។ េយង គន់ែតគិតដល់ករផលិតម៉ក នលបីមួយ ឧទហរណ៍េឈម ះFORT  បនទ ប់ពី 

េ ក HENRY FORT ែដលជអនកផលិតមុនដំបូង និងបនទ ប់មកមនេ កWH-Smith ជអនកលក់ 

េស វេភ និងមនបនបនទ ប់េទ ត ។ េយងរកេឃញករេ បេឈម ះអក រកត់ដូចជIBM ជម៉ក បុ៉ែន 

ម៉ក ច តវបនេ បេលឧបករណ៍ ឬសមសធតុែដលចងុលបងញដូចជ កមហុ៊នេ បងShell ។ 
 

ដូេចនះេនេពលអនកនិយយេ គ ងសមភ រៈ មនន័យថវតថុននដូចសញញ Shell? 

បទជករពិត,ែត គឺជ បេភទរបូ ង២ បេភទ ែដលម៉ក តវមន រមួទំងកញច ប់ខចប់វចិទំនិញ 

ឬរបូ ងទំនិញែតមង េពលេនះម៉កទំងេនះ តវទទួលកិចចករពរ ។ េហយនេពលថមីៗេនះ េយង 

េឃញ បេភទម៉កសញញ ថមីមួយេលចេឡងេលទីផ រ គឺជម៉កែដលែ ប បល ជរបូភពែដលែ ប បល 

ស័យេទេលែគមរបស់ េនេពលែដលអនកេមល ។ មនម៉កជសេមង ពកយេ កផ យ 

ពណិជជកមម ចចត់ជម៉កសញញ បនែដរ ។ េនកនុង បេទសខះ សូមបីែតកិនក៏ ចជម៉កផងែដរ 
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េហយ ច តវបនេគករពរ ។ ដូេចនះមន បេភទសញញ េផ ងៗេ ចន ច តវបនេ ប បស់ជ 

ម៉កសញញ  បុ៉ែនជនិចចកល ឈរេលលកខខ័ណពីដូចគន ៈ ម៉ក តវែតខុសគន  និងមិនែកងបនំ។ 

 
កនុងករសងខបេនះ ចេធឲយអនកយល់ពីអីជម៉កសញញ  រមួទំងេស សញញ  គឺៈ 

ពកយៈApple’ for computers; Deutsche Bank for a bank, Arbitrary or fanciful 
designations: Coca-Cola, Nikon, Sony, NIKE, Easy Jet. 
 េឈម ះFord, Peugeot, Hilton (hotel) 

 របូ ង ផក យស មប់រថយនMercedes Benz 

 េលខ........ 

 អក រ GM, IBM 

 របូភព ឬនិមិតសញញ ៈ របូ កេព 

ដូចែដលបនបងញខងេល លកខណៈពីយ៉ងៃនម៉កសញញ តវែតមន ។ ទី១ តវែតខុសគន  

េហយទីពីរ មិនែកងបនំ េដមបីសិក  បែនថមអំពីត មវករទំងពីរ េនះសូមពិនិតយបនេទ ត ។ 
 

េតអនក ចផល់ឧទហរណ៍ម៉កខុសគន យ៉ងេម៉ច? 

េដមបីែញកឱយ ច់ពីគន  គឺ តវែតែបងែចកទំនិញ និងេស  ដូចែដលបន អធិបបយបនិចេទ ត 

េនះ មនឧទហរណ៍ដ៏លមួយគឺពកយ Apple គឺមនលកខណៈមិនទក់ទងនឹ Computer ែដលខុសគន  

សឡះពីកំុពយូទ័រ ពីេ ពះ មិនេធឲយ ចលំគន េទ។ ម៉យងេទ តន មន ក់ែដលនំ និងលក់ែផេប៉មមិន 

ចចុះបញជ ីពកយ Apple ជម៉កសញញ េដមបីករពរេនះេទ ពីេ ពះអនក បគួត បែជងរបស់គត់ ច 

េ បពកយេនះេដមបី ពិពណ៌ននូវទំនិញ ។ ដូចេនះ មន័យទូេទ ម៉កសញញ មិន ចខុសគន បនេទ 

បសិនេបេធករពិពណ៌ន ។ បុ៉ែន ចពិពណ៌នផងែដរេនេពលពិពណ៌នេល បេភទ អតសញញ ណ 
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ៃនទំនិញ ឬេស ែដលបនេ ប ។ ម៉កសញញ ច តវបនេគែកងបនំ េនេពលម៉កសញញ េនះមន 

គុណភពលែដលអនក បកួត បែជងេផ ងេទ តគម ន ។ 
 

េតអនក ចឱយឧទហរណ៍ ម៉ក ែដល ចែកងបនំបន? 

ជតួយ៉ងករែកងបនំម៉កសញញ  គឺេនេពលែដលទំនិញេនះមនគុណភពល េហយអនកដ៏ៃទ 

គម ន ។ ឧទហរណ៍ ម៉កសញញ   េ មសតសុទធ  ជទំនិញែដលមិនផលិតពីែសបកសតពិត បកដ ។  

ចំណុចមួយកនុងចំេ មចំណុចចំបងៗែដលបនេលកេឡងគឺថេនេពលែដល យតំៃលពី 

ភពខុសគន ៃនសញញ មួយរបស់ម៉ក តវបនវនិិចឆ័យរមួគន ជមួយទំនិញ ឬេស ែដលេនជមួយគន  

េនះ ។  

សំនួរ យតំៃលេ យខួនឯង 

េតអនកគិតថពកយែដល បឌិតេឡងដូចេនះFRUMATO ចជម៉កលស មប់េភសជជៈ ែដល 

បនផលិតពីករផ ំបញចូ លគន ៃនទឹកែផេឈ គប់មុខ និងទឹកេប៉ងេបះ ឬេទ? 

ចេមយ 

ចូរ កេឡកេមលភពជក់ ក់ៃនទំនិញែដលមនម៉កចបស់ ស់ ជករបញជូ លគន នូវ 

ពកយFRUIT និងពកយTOMATO មិនែមនជពកយែដលមនែចងកនុង ចននុ កម េហយ មិនែមនជ 

ពកយមួយែដលេកតេឡងជធមម ស មប់អនកពណិជជករេ ប បស់េទ ។ េហតុេនះ ច តវបនេគ 

និយយថ មនលកខណៈខុសគន  ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏មនករេ បពកយបនំកនុង Drug 

Company ែដល តវបនេគសមគ ល់ថឳសថេនះផលិតេចញពីជតិេថម (Liver)និងជតិែដក (Iron) 

េ យេ បេឈម ះLIVERON េដមបីកំណត់ផលិតផលេនះ ។ ជសំ ងមិនលករ បគួត បែជងេនះ 

មន កមហុ៊នឱសថមួយបនផលិតឱសថទំងេនះកនុង បេទសប ងំទី កងLIVERON ។ េពលេនះ 

ករេ ប បស់ពកយេនះបន តវេគជំទស់ ។  

សំណួរ យតៃមខួនឯង 

ចងចំនូវេសចកី តវករពីរៃនភពខុសគន  និងករមិនែកងបនំ ចូរភជ ប់ឲយសីុគន នូវម៉ក និងករ 

ពនយល់ខងេ កម 
1. MOOTEL    Portable cowsheds 
2. SWISS FLAG   Wrist watches 
3. GOLD CAP   Whisky 
4. FYNPOWDA   Cleaning preparations 

ក-ពិពណ៌នពីលកខណៈធមម ៃនផលិតផលនន ែដល ចផល់ករេ ប បស់បនយូរអែងង 

និង គប់ែបបយ៉ង េ យផ ពផ យជ ធរណៈែដលទក់ទងនឹងផលិតផលលបីរបស់ពណិជជករ ។ 
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គម នពណិជជករ មួយេ ប បស់ករផ ពផ យែបបេនះេនះេទ ។ ជករពិត ម៉កេនះ តវែតមន 

ភពខុសគន  េហយករេ ប បស់ម៉កេនះ ចទទួលបន មផូវ ចបប់េនទីកែនងែដលបនេ ប បស់ 

ជក់ ក់ ។ 

ខ-េរ ងកំែបងគួរឱយអ ច រយមួយ មនលកខណៈខុសគន  និងមនលទធភពចុះបញជ ី ។ ម៉កេនះ តវ 

ែតចុះបញជ ីេដមបីទទួលបននូវករករពរ បសិនេបគម នករជំទស់ ។ 

គ-ករផ ពផ យបេនសករពិតពីផលិផលរបស់ខួន េនះជម៉កែដលមិន តឹម តវ។ 

ឃ-ករេ ប បស់នូវលកខណៈខះចំេពះម៉ក គឺជទូេទ តវបន មឃត់ កនុង បេទសជេ ចន 

ដូចជករេ ប បស់ម៉កទង់ជតិ ឬសញញ ជតិ ដូេចនះម៉កេនះមិន តឹម តវេទ ។ 

ចេមយ 

ចេមយៈ ១-B ២-D ៣-A ៤-C 

ម៉កសញញ ខះ ស័យេលេលរបូភពេផ ងៗ ឬគំនូសនន ឬករបញចូ លគន ៃនរបូភព 

និងពកយ ។ ឧទហរណ៍ សញញ ឡូហគូៃន Open University កនុងច កភពអង់េគស ។ 

សំនួរ យតំៃលេ យខួនឯង 

េតអនកគិតថគំនូរស មប់េភជជៈខងេ កម ជផលិតផលផលិតេចញពីែផេឈឬ? 

ចេមយ 

េដមេឈមួយេដម ដូចជេដមេប៉ម ចពិពណ៌នបន ែតមិន ចែវកែញកឱយខុសគន ច់ 

បនេទ មតិមួយ ចបងញថ របូែផេប៉ម ចេ បស មប់ឌីហ ញ ។ ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ 

េដមេឈេនះបងញនូវែផេឈជេ ចនមុខែដលមិន ចេកតមនកនុងធមមជតិ  ។ ែផទពំងបយជូ 

សែណកដី ែផប័រ ែផ កច ែផហ ឺរ ី តវបនបងញកនុងេដមេឈែតមួយ និមិតសញញ េនះេកតេឡងមន 

ភពខុសគន  ចំបច់ តវករចុះបញជ ី េនះជឧទហរណ៍ដ៏លមួយៃនរេប បែដលមិន ចែញកបន 

ែត ច តវបន បមូលមេធយបយបេងកតែដលេធឲយមនលកខណៈខុសគន  ។ 

េដមបីទទួលម៉កលបី និងបនករពិចរ កនុងករវនិិេយគ សំ ប់រយៈេពលពិត បកដមួយ ។ 

ទល់ែត មនផល បេយជន៍ គប់ៗគន កនុងករេ ប បស់ េ យធនថម៉កេនះ តវបនករពរជ 

តៃមៃនកមមសិទធិបញញ  ។ 
 

កមហុ៊នបនចំ យ បក់េ ចនេលករបេងកតម៉ក េតេគ ចករពរបនេ យរេប ប ? 

ជករពិតពួកេគ តវែតែផកេលចបប់ម៉កសញញ  បុ៉ែនវធីិ មញញបំផុតៃនកិចចករពរម៉កសញញ  

គឺ តវចុះបញជ ី េហយ បេទសធំៗជេ ចនបេងកតលកខខ័ណៃនកិចចករពរម៉កសញញ េនះ ។ តវែតចុះបញជ ី 

េទបទទួលបននូវកិចចករពរ េពលេនះមច ស់កមមសិទធិ ច មឃត់ពីកេ ប បស់  ។ ករចុះបញជ ី 
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មិនែមនជវធីិែតមួយគត់ៃនកិចចករពរម៉កសញញ េទ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏មនម៉កសញញ ខះ 

មិនចំបច់ចុះបញជ ីក៏ តវទទួលបនកិចចករពរផងែដរេន បេទសមួយចំនួន បុ៉ែនមនតិចតួច ស់ ។ 

ពីេ ពះម៉កែដលមិនចុះបញជ ី មិនទទួលកិចចករពរេទ រហូតទល់ែតម៉កេនះចប់េផមលបីកនុងទីផ រ។ 
 

បសិនេបម៉កមិនបនចុះបញជ រីយៈេពលយូរ េហយេគ គ ល់ គប់គន េត បេទសខះេទ ត 

ចត់វធិនករករពរឬ? 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ពិតជ តវករពរ បសិនេបអនកចប់េផមលក់ផលិតផលែដល 

មនម៉កសញញ ថមីេនេលទីផ រគម ននរ មន ក់ គ ល់ េហយម៉កសញញ េនះងយ សលេគចមង ។ 

េនះ ចទទួលបននូវកិចចករពរ មរយៈចបប់សីពីករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ បុ៉ែនបញ 

សំខន់គឺម៉កសញញ េនះ តវែតលបីលបញ ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

េតមនវធីិ សសំខន់អីែដលែចងថ កមហុ៊នមួយ ចករពរនូវករេធវនិិេយគេលម៉ក 

របស់ខួន ? 

ចេមយ 

ករេលកេឡងេ យែផកេលមូល នៃនកិចចករពរម៉កសញញ  គឺេយង មចបប់កនុង បេទស 

ឬកនុងតំបន់េនះ ។ ករចុះបញជ ីម៉កសញញ េទបទទួលបននូវកិចចករពរ បុ៉ែន ចទទួលបននូវកិចច 

ករពរកនុងករណីខះេ យ រករពនយេពលៃនករេ ប បស់ ។  

 ម៉ក កំណត់ពីភពខុសគន ៃនសហ គស ជ បភពេដមៃនផលិតផលែដលបនេធ េឬេស  ។ 

បេទសខះត មវឲយចុះបញជ ីម៉ករមួៃនសហ គស និងម៉កសមគ ល់គុណភពៃនទំនិញែដល តវបន 

េគេ បស មប់កំណត់ពីករ បមូលផំុចូលគន ៃនសហ គសកនុងករេ ប បស់ម៉ក និងទក់ទងជមួយ 

ករកំណត់សង់ រៃនផលិតផលកនុងករេ បម៉ក។ 

 ម៉ករមួគឺជកមមសិទធិរបស់ កមៃនសហ គស េគេ ប ស មប់ កមសមជិកៃន កមហុ៊នរបស់ 

េគ េហតុេនះម៉ករមួគឺខុសគន ពីទំនិញ ឬេស របស់ កមសមជិកមួយេទ កមសមជិកមួយេទ ត ។ 

 តួនទីម៉ករមួគឺផ ពជ ធរណៈអំពីលកខណៈពិេសសខះៃនផលិតផលែដលម៉ករមួ តវបន

េគេ ប បស់ ។ ជបែនថមេទ តសហ គសមួយែដលេ ប បស់ម៉ករបស់ខួន ។ ជឧទហរណ៍ 

សមគម ថ បតយករ និងវសិករ សមជិករបស់េគ ចេ ប បស់ម៉កសញញ របស់សមគម ។ 

 ម៉កគុណភព គឺជម៉កកំណត់ពីេស  ឬទំនិញែដល តវបនេគេ បបញជ ក់ពីគុណភពៃន 

ទំនិញ និងេស ែដលម៉កេនះ តវបនេគេ បស មប់បញជ ក់ពីភព តឹម តវរបស់ផលិតផល គុណភព 

ឬលកខណៈពិេសសេផ ង ម៉កគុណភព តវបនេគេ បជករកំណត់សង់ រ ឧទហរណ៍ ISO 9000 ។ 
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 ភពខុសគន រ ងម៉ករមួ និងម៉កគុណភព គឺម៉ករមួេ បស មប់សហ គសៃនសមគម 

ចំែណកម៉កគុណភពេ បស មប់បញជ ក់ពីក មិតគុណភព ។ 

 មន កមហុ៊នខះបនទទួលេជគជ័យកនុងេលម៉ក និងេស សញញ េលពិភពេ ក េ យ 

អតិថិជនមិនចំបច់ចង់ដឹងពីអតសញញ ណៃនទំនិញ ឬេស  ឬ បេភទពិេសសៃនទំនិញរបស់ កមហុ៊ន 

មួយ ផលិតេនទីកែនង េទ ។ ម៉កទំងេនះេគទទួល គ ល់ថជម៉កលបីដូចជSony, 

Versace,….។ 

 ដូចអនកបនដឹងេហយថ មន កមហុ៊នជេ ចនចង់ទទួល បេយជន៍េ យមិន តឹម តវពីម៉ក 

លបីទំងេនះ មរយៈករបេងកតម៉កែដលមនលកខណៈ ប ក់ បែហលគន ែដលេធឲយអតិថិជនមន

ករយល់ ចលំ ។ េដមបីេជ ស ងបញេនះParis Convention, TRIPS Agreement និងចបប់ជតិ 

ជេ ចនបនែចងករពរម៉កលបីទំងេនះ ។ 

 គម ននិយមន័យជក់ ក់ មួយពីម៉កលបីេទ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ មនក មួយ 

ចំនួនកំណត់ពីម៉កលបី ។ ក ទំេនះរមួទំងក មិតចំេណះដឹង ឬករទទួល គ ល់ម៉កេន គប់វស័ិយ 

ៃន ធរណជនកនុងរយៈេពលមួយ និងបនបនទ ប់ គប់តំបន់ភូមិ សៃនម៉ក ។ 
 

េតអនក ចទទួលបននូវករករពរេនេលពិភពេ កេលម៉ក េ យចុះបញជ ែីត បេទសមួយ  ? 

បទអនក តវែតេទចុះបញជ ីេន បេទសនីមួយៗេផ ងៗគន  ចបប់កមមសិទធិបញញ  ម៉កគឺជសិទ៉ធិេន 

កនុងបូរណភពែដនដី ជេគលករណ៍មនន័យថ កិចចករពរសិទធរបស់េគគឺ តវទទួលបន មរយៈ 

ករចុះបញជ ីកនុង បេទស ។ មន បពនធ័ចុះបញជ ីកនុងតំបន់ែដលេធឲយមនភពងយ សលកនុងករចុះ 

បញជ ីម៉ក គឺសនធិសញញ អនរជតិ ។ អនក តវចំថម៉កេនេពលចុះបញជ ីេនកនុង បេទសមួយគឺេគ ចចុះ 

បញជ ីជមួយ ថ ប័នគយៃនែដនដីេនះ ។ 
 

េត ថ ប័នគយៃនែដនដីមនន័យយ៉ង ? 

មនបូរណភពែដនដីខះមិនទទួល គ ល់រដែដលជសមជិក និងខះមិនែមនជសមជិក 

អងគករសហ បជជតិ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ មនែបបបទរដបលខះេនកនុងែដនដីេនះ 

និងករចុះបញជ ីម៉ក ។ ឧទហរណ៍ដ៏លគឺទី កងហុងកុងែដលមន បពន័ធចុះបញជ ីម៉កមនលកខណៈ 

ខុសភព បេទសចិន ។ ដូចេនះ បសិនេបេយងចង់ករពរម៉កេនហុងកុងេគមននីតិវធីិចុះបញជ ី ម 

ទ មង់របស់េគ ។ 

ដូចេនះ សំខន់ ស់េដមបីករពរម៉កេន គប់ បេទសែដលេ កអនកចង់េ ប បស់ គឺមន 

នីតិវធីិេផ ងៗគន េនកនុង បពនធ័ចបប់ជតិ ។ 
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អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ កបន បឹងែ បងេដមបីឱយ បពនធ័ចបប់ជតិ និងចបប់តំបន់សំ ប់ 

ករចុះបញជ ីករពរម៉កឱយកន់ែតមនភពងយ សល និងនីតិវធីិ មញញ ។ 

សនធិសញញ សីពីចបប់ម៉កសញញ តវបនអនុម័តកនុងឆន ំ១៩៩៤ និងែចងពីពត័មនជតិៃនរដជ 

សមជិក តវែតអនុវត មនិតិវធីិេដមបីចុះបញជ ីករពរម៉កេន មករយិល័យចុះបញជ ីម៉កៃនរដែដល

ជសមជិក ។ 
 

សេងខប 

ម៉កគឺជសញញ ទំនិញ ឬេស កៃនផលិផលរបស់សហ គសមួយែដលមនភពខុសគន ពី 

អនក បកួត បែជងេផ ងៗេទ ត ។ 

ែផនកេនះបន គបដណប់េលមូល នៃនម៉ក េ កបនដឹងរចួេហយ ម៉កមួយគឺជពកយ 

ជរបូសញញ  ចំនួនេលខ អក រ ឬពកយេ ក សេមង ពណ៌ ជួនកលរហូតដល់កិនែដលកំណត់ 

ពីអតសញញ ណ បភពៃនទំនិញ ឬេស  ែដលម៉កសញញ េនះ តវបនេគេ ប ។ 

ម៉កគឺជែផនកមួយៃនកមមសិទធិបញញ  និងេគលបំណងរបស់  គឺកពរេឈម ះៃនផលិតផលជ 

ជងករពរតកកកមម ឬគំនិតេនពីខងេ កយៃនផលិផល ។ ម៉ក ចជមច ស់បុគគលមន ក់ 

ឬ កមហុ៊នមួយ េហយ តវបនចុះបញជ ីេនករយិល័យចុះបញជ ី ។ េនេពលែដលម៉កសញញ មួយ តវ 

បនេគេ ប បស់ភជ ប់ជមួយេស  េពលេនះេគេ ថេស សញញ  ។ 

ជទូេទម៉កសញញ តវែតមនភពខុសគន  និង តវែតមិនែមនមនលកខណៈពិពណ៌នៃនទំនិញ 

ឬេស  ។ ជឧទហរណ៍ ពកយថ “បែន” មិន ចចុះបញជ ីជម៉ករបស់ ងSupermarket េទេ យ 

រែត ជករពិពណ៌នពីករលក់ផលិតផលកនុង ងSupermarketេនះ ។ ជបែនថមេទ ត េគមិន 

ចេធករចុះបញជ ីឱយេឈម ះ ក៉រ ៉តុ ជម៉កបនេទេ ពះ ជ បេភទពកយបេចចកេទស ម៉យងវញិេទ ត 

ពកយថ ” បែនថ” ចយកមកេ បជម៉កេលកង់េ យ រែត គម នករទក់ទងគន  ។ 

ម៉កមិន ចេ បពកយជភូមិ ស ឬេឈម ះ តកូលសំខន់ ។ ដូេចនះទី កងបរសីមិន ច 

ក់ជម៉កេលផលិតផលទឹកអប់បនេទ ។ េនកនុង បេទសជេ ចនម៉ក ចរមួបញចូ លអក រ 

និងេលខ ។ 

កនុងករណីជេ ចន ម៉ក ចបញចូ លគន រ ង ករពិពណ៌ន េឈម ះ តកូល េឈម ះទី ំង 

ភូមិ សឬ ចបល់ចូលគន  ។ 

ម៉កខះជេឈម ះ ខ គឺជសកមមភពជីវតិ បចំៃថង ។ ជមធយមអតិថិជនជួប បទះជង ១ 

៥០០ ម៉កកនុងមួយៃថងៗ ែដលមនអតសញញ ណ និងភពខុសគន  េគលបំណងសំខន់របស់ម៉កគឺករ 

កំណត់នូវ បភពផលិតផល និងភពខុសគន ៃនផលិតផលែដលផលិតពី បភពេផ ងៗគន  ឧទហរណ៍ 
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ម៉កមួយ ចជួយអនកកនុងករេ ជសេរ សរ ង បូ៊ពីរ បេភទេផ ងៗគន  ។ 

ជទូេទម៉ករមួ និងម៉កគុណភព តវបនករពរេនេល បេទមយយចំនួនេ ចន ។ 

ជពិេសសម៉កលបី តវបនេគផល់នូវកិចចករពរពិេសស ។ 
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ជំពូកទី៥ 

ម៉កសមគ ល់ទី ងំភូមិ ស 

3 
 

វតថុបំណង 

បនទ ប់ពីអនកសិក នូវែផនកេនះអនក ច ៖ 

១-ពិពណ៌នបន១០០ពកយៃន បេភទ និងេគលបំណងៃនម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស 

២-ផល់ឧទហរណ៍ខះៗសីពីម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស 

៣-ពិពណ៌នបន១០០ពកយពីភពខុសគន រ ងម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស និង បភពេដម 

៤-ពិពណ៌នអំពីនីតិវធីិជតិៃនកិចចករពរផលិតផល ឬេស កនុងតំបន់ 
 

េសចកីេផម 

ករេ ប បស់ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស គឺជវធីិមួយដ៏សំខន់កនុងករកំណត់ពី បភពៃន 

ទំនិញ និង េស  ។ េគលបំណងមួយកនុងេគលបំណងជេ ចនៃនករេ ប បស់ម៉កសមគ ល់ទី ំង 

ភូមិ សេនះគឺជំរញុខងែផនកពណិជជកមម មរយៈករផល់ពត៌មនដល់អតិថិជនពី បភពេដមៃន 

ផលិតផល ។ ជទូេទេគ ចបញជ ក់ពីគុណភព ែដលអតិថិជន ចែសងរកទី ំងទំងេនះ េហយ 

ក៏ ច តវបនេគេ បកនុងវស័ិយឧស ហកមម និង ផលិតផលកសិកមម ។ កិចចករពរម៉កសមគ ល់ទី ំង 

ភូមិ សគឺជមូល នជតិមួយ បុ៉ែន មនសនធិសញញ អនរជតិែដលចូលរមួកនុងកិចចករពរេនកនុង 

បេទសជេ ចន ។ 
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ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស 

 ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស មន័យទូ យគឺរមួបញចូ លទំង បភពេដម និងទីកែនងេដម ។ 

Paris Convenntion មិនបនេ បពកយបេចចកេទសម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សេនះេទ គឺេយងេឃញ 

េ បពកយ បភពេដម និងទីកែនងេដម ។ 

 បភពេដមមនន័យជករបងញ មួយ ឬសញញ ែដលបនេ បកំណត់ផលិតផល ឬេស  

មួយេចញពី បភពេដមៃន បេទសមួយ តំបន់មួយ និងទីកែនងពិេសសែដលផលិតេចញ ឧទហរណ៍េធ 

េន បេទសជបុ៉ន ។ 

 ទីកែនងេដមមនន័យជេឈម ះភូមិ សៃន បេទស តំបន់ និងកែនងពិេសសែដលបេ មដល់ 

ករផលិតេចញនូវផលិតផលេដម េ យមនគុណភពផច់មុខ ឬពិេសសេនកនុងបរ ិ ថ នភូមិ ស 

េនះ រមួទំងក ធមមជតិ និងធនធនមនុស  ឧទហរណ៍ Champagne ។ 
 

េតអីេទែដលេ ថម៉កសមគ ល់ទី ងំភូមិ ស ? 

ជមូល នម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សមួយ គឺជករសំគល់ បភពេដមៃនផលិតផលកនុង 

តំបន់មួយ ដូចជម៉កសមគ ល់ភូមិ សេលករេ ប បស់ម៉ក  ឧទហរណ៍ម៉កសមគ ល់ទី ំង 

ភូមិ សChampagne តវបនេគេ បេឈម ះជ បេភទ ពិេសសៃន  Sparkling ែដលមន 

បភពេដមេនតំបន់Champagneៃន បេទសប ងំ ។ េនកនុងវធីិដូចគន េនះ េគញ៉ក់ Cognac តវ 

បនេគេ បជ ខពីតំបន់ៃនជនជតិប ងំ ជំុវញិទី កងCognac ែតេទះបីយ៉ង ក៏េ យ ម៉ក 

សមគ ល់ទី ំងភូមិ ស តវេគេ បសំ ប់ម៉កផលិតផលេផ ងៗេទ ត ដូចជផលិតផលថន ំជក់េន 

បេទសគុយប ឬផលិត ហម៉ េហយ ច តវបនេគេ បសំ ប់ម៉កផលិតផលឧស ហកមមផងែដរ ។ 
 

ចូរអនក ប់ម៉កសមគ ល់ទី ងំភូមិ សចំនួន២ ឬ៣ ែដលបនេ បេនកនុង បេទសរបស់អនក? 

ខញុំសងឃឹមថអនក ចរកេឃញ បសិនេបអនកមិនបច់ពយយមគិតថេហតុអី ។ េតេនះគឺជ 

គំនិតៃនកមមសិទធិបញញ ែដលគម នករទទួល គ ល់ៃនអនកផលិតកនុងតំបន់ ឬក៏ េគមិន ចយល់ពីតំៃលៃន 

ម៉កសមគ ល់ទី ំងទំងេនះឬ? 

ដូចជ Champagne Cogna “Roquefort”, “Chianti”, “Porto” , “Havana”, and 

“Tequila” គឺមនម៉កខះលបីេឈម ះេនេលពិភពេ កជមួយផលិតផលែដលមនគុណភព ។ 
 

េតខុសគន យ៉ង រ ងម៉កសមគ ល់ទី ងំភូមិ ស និងម៉កមួយ ? 

ម៉កសញញ គឺជសញញ មួយសំ ប់ពណិជជករ ឬសំ ប់ កមហុ៊នេ ប បស់សំ ប់បងញភព 

ខុសគន ៃនទំនិញផទ ល់ខួន ឬ េស កមមរ ងទំនិញឬេស របស់សហ គសមួយេទ ត ។ ម៉កសមគ ល់ 
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ទី ំងភូមិ ស គឺ តវបនេគេ បសំ ប់បងញនូវផលិតផលេចញពី បភពេដមៃនតំបន់ មួយ ។ 

ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស ចេ ប បស់ស មប់អនកផលិតទំងអស់ េនកនុងតំបន់ៃន បភពេដម 

េនះ ។ ជឧទហរណ៍ទី កងBordeaux និងទី កង Champagne ច តវបនេ បេ យអនកផលិត 

ទំងអស់េនកនុងទី កង Bordeaux និងទី កង Champagne ។ 

ខញុំសងឃឹមថឥឡូវេនះេ ក ចយល់ពីផល បេយជន៍ ពីករេ ប បស់ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ 

ស ។ 
 

េតេគ ចករពរម៉កទី ងំភូមិ សយ៉ងេម៉ច? 

មិនដូចម៉កនិង បកសនីយប តតកកកមមេទ មន បេភទជេ ចនេដមបីករពរេលម៉កសមគ ល់ 

ទី ំងភូមិ ស ។ េគ ចករពរ មរយៈចបប់ ” Sui generis ” េនះគឺជ បព័នធែដល បេទស 

ប ងំ និង បេទសពរទុ័យ គ ល់ ឬ ចករពរ មវធីិេផ ងៗ គឺ តវែតចុះបញជ ីម៉កសមគ ល់ទី ំង 

ភូមិ ស ។  

លទធភពមួយេទ តគឺ ស័យេលចបប់ បឆំងនឹងករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ឬពក់ពនធ័ 

នឹងករេធពណិជជកមមេ យមិនយុតិធម៌គួរែតបញឈប់ ។ ករេ ប បស់ ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស 

សំ ប់ផលិតផលែដលមិនែមនផលិតេចញពី បភពេដមៃនតំបន់ េនះគឺជករអនុវតពណិជជកមមមិន 

េ ម ះ តង់ ។ បសិនេបករករពរេនះសថិតេនេ កមចបប់សីពីករេធពណិជជកមមេ យមិន តឹម តវ 

េនះមិនចំបច់ចុះបញជ ី ឬ អនុ កឹតយ ភគីែដលរងេ គះ ចបឹងេទតុ ករចំេពះេរ ងេនះ ។ 

ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស ច តវករពរ មរយៈករចុះបញជ ីម៉ករមួ ឬម៉កគុណភព ។  

ម៉ករមួគឺជមច ស់កមមសិទធិរបស់ កមពណិជជករ ឬអនកផលិតេ ចន ។ ម៉យងវញិេទ ត ម៉កគុណភព 

មិនែមនជកមមសិទធិរបស់នរ មន ក់េឡយ សថិតេនេលករចុះបញជ ីែដលនរ មន ក់ តវករបញជ ក់ 

នូវលកខខណពិេសសែដល តវេ ប បស់ ។ ជឧទហរណ៍ ករេ ប បស់ម៉កគុណភព ហម៉ Stilton 

គឺទល់ែតេគរព មលកខខណែដលបនកំណត់េដមបីអនុញញ តឱយេ ប ។ 

ដូេចនះមនមេធយបយេផ ងគន ជេ ចន ែដលម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស តវបនទទួល 

បននូវកិចចករពរ ស័យេលចបប់ជតិ និងមនវធីិេផ ងៗគន កនុងកិចចករពរេទ ម បពនធ័ចបប់ 

អនរជតិ ។ 
 

មនវធីិេផ ងៗេដមបីកររពរម៉កសមគ ល់ទី ងំភូមិ សេនកនុង បេទសរបស់េ ក េត ច 

ទទួលបននូវកករពរកនុងពិភពេ កឬេទ? 

ម ទឹសី ចទទួលបននូវកិចចករពរ បុ៉ែន មករអនុវត ពិបក ស់ បកសនីយប ត 

តកកកមម និងម៉កមននីតិវធីិជេ ចន បុ៉ែន ថ នភពពិតជមនករខុសគន ខំង ស់េ យ រែត 
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បពនធ័េផ ងៗគន កនុងកករពរ ។ បពនធ័េនកនុង សកមិនផល់នូវករចុះបញជ ីម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ 

ស ឬផល់នូវសិទធិេដមបីេ ប បស់េឈម ះ បភពេដម ទំងេនះគឺជបញ ។ ភពខុសគន  ជទូេទ 

ចមន ថ នភពពីរ គឺ មរយៈេទភគី និង មរយៈពហុភគី ។ េនកនុងកិចចសនយេទភគី បេទស 

មួយេធកិចចសនយជមួយ បេទសមួយេទ ត េដមបីករពរេទវញិេទមកនូវម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ 

ស បនទ ប់មកគឺកផស់បូរេឈម ះទី ំងភូមិ សែដលទក់ទង េហយបនទ ប់មក តវបន 

ករពរេនេពលបនទទួលបញជ ីេឈម ះទំងេនះ ។ ជឧទហរណ៍ បសិនេប បេទសប ងំបនចុះ 

កិចចសនយជមួយ បេទសេអសប៉ញ េពលេនះ បេទសេអសប៉ញ តវបញជូ នេឈម ះបញជ ីៃនទី ំងេនះ 

េទ បេទសប ងំ ចំែណកប ងំក៏បញជូ នបញជ ីេនះេទ បេទសេអសប៉ញវញិែដរ េដមបីឱយេឈម ះ 

ទី ំងៃន បេទសទំងពីរ តវទទួលបននូវកិចចករពរេទវញិេទមក ។ 

កិចចករេនះស មប់ បេទសទំងពីរែដលបនចុះកិចច ពមេ ព ង មិនែមនស មប់ គប់ បេទស 

េនះេទ មនកិចច ពមេ ព ងពហុភគីផងែដរ ជករពិតវធីិមួយកនុងចំេ មវធីិ េនះ តវបន គប់ គង 

េ យអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក េ ថកិចច ពមេ ព ង លីសបិន  ស មប់ករពរេឈម ះ បភព 

េដម និង ករចុះបញជ ីអនរជតិ ។ 
 

េតេ ក ច បប់ពីភពខុសគន ៃនេឈម ះ បភពេដម និងម៉កសមគ ល់ទី ងំភូមិ សបនេទ? 

េឈម ះ បភពេដមគឺមនលកខណៈជក់ ក់ជងម៉កសមគ ល់ទី ំងភួមិ ស ។ ម៉កសមគ ល់ 

ទី ំងភូមិ ស គឺជករសំគល់នូវផលិតផលែដលផលិតេចញពីតំបន់ពិេសស ។ ជឧទហរណ៍ 

ករបញជ ក់ថេធមកពី បេទសសីសហ ឺែឡន គឺជេឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស ែដលដឹងថ 

ទំនិញេនះមកពី បេទសេនះ ។ ចំែណកេឈម ះៃន បភពេដមគឺជករបញជ ក់ចបស់ជងម៉កសមគ ល់ 

ទី ំងភូមិ សែដលមនគុណភព ឬមនគុណភពពិេសសេ យ រ បភពេដម ។  េ យផលិត 

ផលេនះ បកបេ យគុណភពពិេសសេចញពីទីកែនងែដលបនផលិត ។ ជ មញញបំផុតេល 

ផលិតផលកសិកមម ដូចជ ហម៉េន Roquefort ។ មនុស ែដលផលិត ហម៉េនតំបន់ Roquefort មន 

រស់ជតិពិេសសខុសេគ ។ បសិនេបេ កេ បនូវវធីិដូចគន ៃនករេធ ហម៉េនះេនកែនងេផ ងៗគន  

េពលេនះរស់ជតិខុសគន  េហយលទធផលគឺមិនែមន ហម៉ Roquefort េទ េ យ រែតឥទធិពល 

លកខខ័ណធមមជតិ កសធតុ ដី ៘ 

ជទូេទេឈម ះៃន បភពេដម គឺជេឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សែដលបញជ ក់ពីគុណ 

ភពៃនទំនិញស មប់េ ប បស់ផច់មុខៃនផលិតផលតំបន់ មួយ ។ 
 

បភពេដមChampagne  េតជេឈម ះ បភពេដម ឬជេឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ងំភូមិ ស ? 

ចជទំងពីរ េឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សគឺជពកយទូ យជង ែតេទះបីជ 
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យ៉ង ក៏េ យ ក៏ េទកនុងមេធយបយេផ ង គប់េឈម ះៃន បភពេដមគឺជេឈម ះៃនម៉កសមគ ល់ 

ទី ំងភូមិ ស បុ៉ែន គប់េឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សមិនែមនសុទធែតេឈម ះ បភពេដមេទ ។ 

សំណួរ យតំៃលខួនឯង 

ចូរអនកេ ជសេរ សេឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សខងេ កម េតមួយ ជេឈម ះៃន 

បភពេដម ? 
a) Bordeaux wine 
b) Stilton Cheese 
c) Roquefort Cheese 
d) Champagne 
e) Sheffield steel 
f) Made in Japan 

 

ចេមយ 

a c d Stilton បញជ ក់ពីវធីីែដល ហម៉េធេឡងមិនែមនបញជ ក់ ពី បភពេដមេទ Sheffield steel 

គឺជេឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស បុ៉ែនមិនបញជ ក់ពីគុណភពមកពី ថ នភពៃន Sheffield េន 

ែប៉កខងេជងៃន បេទសអង់េគសេទ ដូចគន នឹងេឈម ះផលិតេន បេទសជបុ៉ន ។ 

ជសេងខបមកេឈម ះ បភពេដម គឺជេឈម ះៃនម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សែដលបញជ ក់ពី 

គុណភពៃនទំនិញែដល តវបនេគេ បផច់មុខេនកែនងផលិតកនុងតំបន់មួយ ។ 

ដូចបនបងញកនុងជំពូកេនះពកយេផ ងៗេទ តែដលបនេ បេនកនុង Paris Convention គឺ 

បងញពីភពខុសគន ៃនពកយ បភពេដម ។ ម៉កសមគ ល់ភូមិ សគឺមនន័យទូ យែដលជកែនង 

ផលិតផលបនផលិតេចញ ។ បុ៉ែនពកយ បភពេដមៃនទីកែនងគឺទមទរឲយមនគុណភពភជ ប់ជមួយ 

ផលិតផលេនកនុងតំបេនេនះផង ។ 
 

ភពខុសគន រ ងេឈម ះ បភពេដម និងេឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ងំភូមិ ស េត ចករពរ 

ម បពនធ័អនរជតិឬេទ? 

ជករពិតមនវធីិជេ ចន រមួមនលកខណៈទូេទមួយ ែដលបនករពរ មអនុសញញ កង 

ប៉រសី ែដលបនែចងថេឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស តវែតបនករពរកនុងករេ ប បស់ 

េ យគម នករអនុញញ តែដលជករបនំ ។ ចំេពះេឈម ះៃន បភពេដមមនកិចច ពមេ ព ងពិេសសមួយ 

គប់ គងេ យអងគករកមមសិទធិបញញ  ពិភពេ កែដល គ ល់ថជកិចច ពមេ ព ងលីសបិ៊ន េដមបី 

ករពរនូវេឈម ះៃន បភពេដម និងករចុះបញជ ីលកខណៈអនរជតិ ។ កិចច ពមេ ព ងអនរជតិេនះ ផល់ 

នូវ បពនធ័ចុះបញជ ីអនរជតិស មប់េឈម ះៃន បភពេដម ។ បេទសែដលអនុវត ម បពនធ័ជតិ ស មប់ 



លឹម យូសួ-អនុបណិត នីតិកមមសិទធិបញញ ( បេទសអីុ លី)            Director of Copyright Dept. 

អីជកមមសិទធិបញញ ?                                                                                 What’s Intellectual Property?  Page 45 

 

ករពរេឈម ះៃន បភពេដម ច ក់ពកយសំុចុះបញជ ីអនរជតិៃនកិចចករពរេឈម ះៃន បភពេដមកនុង 

ចំេ មរដជសមជិកៃនកិចច ពមេ ព ង ។ កិចច ពមេ ព ងេនះបនអនុវតបនល បុ៉ែនមន ពំែដន 

កំណត់កនុងរដែដលមន បព័នធចបប់ជតិកំណត់ស មប់េឈម ះៃន បភពេដម ។ 

ឥឡូវេនះមនកិចច ពមេ ព ងអនរជតិេផ ងេទ តគឺកិចច ពមេ ព ងTRIPSែដលជែផនកៃន បពនធ័ 

អងគករពណិជជកមមពិភពេ ក ។ កិចច ពមេ ព ងេនះត មវឱយសមជិកទំងអស់ៃនអងគករពណិជជកមម 

ពិភពេ កករពរនូវេឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស បសិនេបេ បេ យគម នករអនុញញ ត ករ 

ែកងបនំ ឬ ប ពឹត បឆំងនឹងករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ កិចច ពមេ ព ង ទីពផល់នូវកំរតិ 

ករពរខពស់េល េឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សចំេពះផលិតផល  េជ ស ងករភន់ ចឡំ 

ឬករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ 

េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ករករពរយ៉ងទូ យេនះ គឺមនករណីេលកែលងខះៃនេឈម ះ 

ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សែដល តវបនេគេ បយូរមកេហយ ឬ តវបនេគេ បកនុងបំណងល ។ 
 

សេងខប 

េឈម ះម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សមួយ គឺជករសំគល់េលផលិតផល បភពេដមៃនតំបន់ 

ភូមិ ស ។ េឈម ះៃន បភពេដមមួយ គឺមនលកខណៈជក់ចបស់ជងម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស 

េ យមនភជ ប់នូវគុណភពែដលបនផលិតេនកនុងតំបន់េនះផទ ល់ ។ 

ដូចបនបញជ ក់ខងេល មន័យចេង តេគេ បេឈម ះ បភពេដម និងេឈម ះកែនង បភពេដម 

មន័យទូ យគឺេគេ បពកយម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស ។ 

ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ ស ច តវបនករពរ មអនុ កឹតយ ឬ មករចុះបញជ ីកនុងចបប់ 

ជតិ ។ 

ជលកខណៈអនរជតិ តវបនករពរ មរយៈករេរ បចំរ ង បេទសៃនេឈម ះម៉កសមគ ល់ 

ទី ំងភូមិ ស ឬកិចច ពមេ ព ងលីសបិ៊ន ។ ជបែនថមេទ តកិចច ពមេ ព ង េនះត មវឱយសមជិក 

ទំងអស់ៃនអងគករពណិជជមមពិភពេ កករពរ ។ 
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ជំពូទី៦ 

គំនូរឧស ហកមម 
3 

 

វតថុបំណង 

បនទ ប់ពីសិក ចប់ជំពូកេនះអនក ច 

១-ពនយល់ពីអីែដលេ ថគំនូរឧស ហកមមបនចំនួន៥០ពកយ 

២-ពនយល់ពីភពខុសគន រ ងកិចចករពរគំនូរឧស ហកមម និងកិចចករពរ បកសនីយប តតកក 

កមម និង ម៉កសញញ  

៣-ចូរេធបញជ ីពីផល បេយជន៍ៃនកិចចករពរគំនូរឧស ហកមមស មប់ 

-មច ស់ផលិតផល 

-អនកេ ប បស់ផលិតផល 

-េសដកិចច 

៤-ពិពណ៌នពីវធីិមួយ ែដលគំនូរឧស ហកមម ច តវទទួលបននូវកិចចករពរ? 
 

េសចកីេផម 

ជំពូកេនះពិពណ៌នពីកិចចករពរែដលមនេនកនុងកមមសិទធិបញញ េ ថគំនូរឧស ហកមម ។ 

ទស នៈគំនូរឧស ហកមមពិពណ៌នពីផល បេយជន៍ែដល ចទទួលបនពីកិចចករពរ ។  
 

អីែដលេ ថគំនូរឧស ហកមម? 

គំនូរឧស ហកមមមួយគឺជទិដភពៃនអតថបទែដលមន បេយជន៍ស មប់ករតុបែតង ឬបេងកន 

ស មស់ ចផ ំេនលកខណៈពិេសសបីដូចជៃផទមុខ ឬលកខណៈពិេសសពីរបែនថមដូចជែខ រ ពណ៌ ។ 

គំនូរឧស ហកមម គឺេធេទ មភពេផ ងៗគន ៃនផលិតផលឧស ហកមម ឬសិបបកមម ដូចជ 

នឡិកៃដ េ គ ង ល័ងក ភពទំេនប ឬអីៗែដលអ ច រយេផ ងៗេទ ត ជពិេសសេ គ ងឧស ហកមម 

និងបរកិខ រេពទយ សំភរៈេនកនុងផទះ េ គ ងសងរមឹ អគគីសនី រថយន និងសំភរៈ ថ បតយកមមេផ ងៗ 

គំនូរឧស ហកមមេ យៃដ និងទំនិញេផ ងៗ េដមបីកំ ន និងតុត នន ។ 
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ជឧទហរណ៍របូ ងេកអី ទូរសពទ័ រថយន កំុពយូទ័រ យនេ ះ ទូរទស ន៍ នឡិក កំេម ៉  ។ 
 

ម៉កគឺជសញញ ែដលេមលេឃញមនភជ ប់ជមួយទំនិញឬេស  ចំែណក បកសនីយប តតកក 

កមមគឺ េ បេដមបីករពរតកកកមមៃនករផលិត េតខុសគន យ៉ងេម៉ចរ ងម៉ក និង គំនូរឧស ហកមម ? 

គំនូរឧស ហកមមគឺខុសគន ពីម៉ក ពីេ ពះ េលចរបូ ងេនេលផលិតផល ។  ម៉ក ចរមួផ ំ 

សញញ ែដល ចេមលេឃញ ចតុបែតង ឬមិន ចតុបែតងលំអ ែត តវែតែបកពីគន េ យ រែតម៉ក 

ែដលេធឲយមនលកខណៈខុសពីគន ៃន ទំនិញ និងេស របស់សហ គសមួយេទនឹងសហ គសមួយ 

េផ ងៗេទ ត ។ ស័យេហតុេនះតួនទី និងករ យតៃមស មប់ករពរគំនូរឧស ហកមម និងម៉ក 

ពិតជមនលកខណៈខុសគន  ។ 

កមមវតថុៃនកិចចករពរគំនូរឧស ហកមម គឺខុសគន ពីកិចចករពរ បកសនីយប តតកកកមម េ យ 

រែតគំនូរឧស ហកមម តវែតទក់ទងរបូ ងខងេ ក ែដលមិនែមនជករកំណត់បេចចកេទស 

ឬករចំបច់ៃនតួនទី ។ ផទុយេទវញិកមមវតថុៃន កិចចករពរ បកសនីយប តតកកកមម គឺកំណត់តួនទី 

ដំេណ រករផលិតចប់ ំងែតពីបនតកកកមម ។ 

សំណួរ យតៃមខួនឯង 

១-េតទ មង់ែដល មញញបំផុតៃនកិចចករពរផលិតផលដូចខងេ កមគឺអី 

ក-ប៉ន់ែតមួយ 

 
 

ខ-ទ មង់ថមីមួយៃនមូ៉ទ័រេអឡិច តិច 

គ-របូសញញ LOGOៃន កលវទិយល័យែដលេបកថមី 

ចេមយ 

ក-មេធយបយែដល សលបំផុតេដមបីករពរកមមសិទធបញញ  គឺករករពរៃនគំនូរឧស ហកមម ។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ បសិនេបប៉ន់ែតេនះមនលកខណៈតកកកមមថមី ច តវទទួលបនកិចច 

ករពរ ម បកសនីយប តតកកកមម ។ 

ខ-មេធយបយែដលងយបំផុតគឺ មរយៈករេ ប បស់ បកសនិយប តតកកកមម ។ 

គ-របូសញញ េនះគឺ តវេគេ បជម៉កដូចេនះ ចករពរ មម៉ក ។ 
 

េហតុអីបនជ តវករពរគំនូរឧស ហកមម? 

មរយៈកិចចករពរគំនូរឧស ហកមម មច ស់គំនូរឧស ហកមម តវបនេគផល់ឱយនូវសិទធិ បឆំង 
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ករចមងេ យគម នករអនុញញ ត ឬករបនំពីភគីទី៣ ។ មយ៉ងេទ តមច ស់កមមសិទធិែដលទទួលបន 

 នូវកិចចករពរ មនសិទធិករពរ ល់ករេធ លក់ ឬនំចូលនូវម៉ករបស់ខួន ។ 

េ យ រែតគំនូរឧស ហកមម គឺជទិដភពមួយែដលបងញនូវករតុបែតង និងករទក់ទញ 

េហយបែនថមនូវតៃមៃនផលិតផល និងភពងយ សលេនេលទីផ រ ពមទំងករេធពណិជជកមម ។ 

េដមបីករពរេ កមចបប់ជតិ គំនូរឧស ហកមម តវែតេមលេឃញេ យែភនក ។ គំនូរឧស  

ហកមមមិនករពរេលលកខណៈបេចចកេទសេទ ។ 
 

ករពរគំនូរឧស ហកមមផល់ បេយជន៍ដល់មច ស់សិទធិ េត មន បេយជន៍ដល់អនកេផ ងេទ? 

ជករពិត មច ស់សិទធិគំនូរឧស ហកមម មរយៈករអភិវឌ ន៍ផលិតផលរបស់គត់ និងកិចច 

ករពរ បនជួយធនរកចំណូលចូលវញិេ យយុតិធម៌េលកវនិិេយគគត់ ។ 

េទះបីយ៉ង ក៏េ យ អនកេ ប បស់ និង ធរណៈជន ចទទួលផល បេយជន៍ផងែដរ 

មរយៈកិចចករពរគំនូរឧស ហកមម គឺករ បកួត បែជងេ យយុតិធម៌ និងេធពណិជជកមមេ យ 

េ ម ះ តង់ េលកទឹកចិតបេងកតថមី េដមបីតុបែតងេធឲយមនករទក់ទញេលផលិតផលទំងេនះ ។ 

ជបែនថមកិចចករពរគំនូរឧស ហកមមរមួចំែណកកនុងឧស ហកមម និងេ ងច កសហ គស 

េដមបីព ងីកសកមមភពពណិជជកមម និងេលកទឹកចិតេលករនំេចញនូវផលិតផលកនុង សក ។ 

ដូចេនះកិចចករពរគំនូរឧស ហកមមមនផល បេយជន៍ដល់មច ស់សិទធិ ជទូេទដល់អនកេ ប 

បស់ និងេសដកិចចជតិ រសំខន់មួយេទ តគឺទក់ទងដល់ករអភិវឌ ន៍ ។ េហតុេនះពួកេគ ច 

ចូលេទកនុងទ មង់ឧស ហកមមធន់មធយមេ យសម សប េទះបីជសិលបករ ឬសិបបករផទ ល់ខួន 

ទំងវស័ិយឧស ហកមម និងករអភិវឌ ន៍ បេទសជតិ ។ 
 

េតគំនូរឧស ហកមម ច តវបនករពរយ៉ងដូចេមច? 

កនុង បេទសជេ ចនគំនូរឧស ហកមមមួយ តវែតចុះបញជ ីកនុងេគលបំណងករពរេ កមចបប់ 

គំនូរឧស ហកមម ។ ជវធិនទូេទេដមបីចុះបញជ ីបន គំនូរឧស ហកមមេនះ តវែត ថមី េហយOriginal ។ 

ឥឡូវេនះភពថមី និងOriginal ចខុសពី បេទសមួយេទ បេទសមួយេទ ត េហយដំេណ រករចុះបញជ ី 

មនភពខុសគន ពី បេទសមួយេទ បេទសមួយ ។ ជពិេសស ចទក់ទងដល់ករ តតពិនិតយឬមិន 

តតពិនិតយ េទ មទ មង់ៃនពកយសំុចុះបបញជ ីគំនូរឧស ហកមម ជពិេសសករកំណត់ភពថមី និងភព 

Original ។ 

គំនូរឧស ហកមម តវែត ចដំេណ រករផលិតេឡងវញិ មមេធយបយឧស ហកមម ។ ក៏ 

ចអនុវតបនចំេពះទ មង់ពីរខន តឬ ទំងបីខន ត ។ 
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ជេគលករណ៍ គំនូរឧស ហកមម តវែតផ ពផ យទំងមុនេពលដំេណ រករ និងេពលដំេណ រ 

ករចុះបញជ ី ។ ស័យេលចបប់ជតិ និងជួនកល ស័យេលករសេ មចរបស់អនក ក់ពកយសំុ ។ 

ជងេនះេទេទ ត គួរែតចំថករចុះបញជ ីគំនូរឧស ហកមមគឺមិនែមនជមេធយបយចំបច់ែត 

មួយេដមបីករពរេទ ។ ជករពិត បសិនេបលកខ័ណត មវ កិចចករពរគំនូរ ឧស ហកមម ចសថិតេន 

េ កមចបប់សិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិ ប ក់ បែហល ឬចបប់ បឆំងនឹងករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ 

តង់ ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

អនកផលិត ក ត់ចង់ផ ពផ យនូវមូ៉តទន់សម័យថមី ឬ វយឺត មសឺររីបស់គត់កនុងរបូភព 

៣ខុសគន ៃនពណ៌ គឺេខ វ ស និងៃបតង ។ េត វយឺតទំងេនះ ចទទួលបននូវកិចចករពរឬេទ ម 

រយៈគំនូរឧស ហកមមឬេទ ? 

ចេមយ 

មិន ចករពរេទ េ យ រ វយឺតមិនបនបងញនូវដំេណ រករថមី ឬOriginal ។ ែតេទះបី 

ជយ៉ង ក៏េ យ បសិនេបសំភរៈែដលបនេ ប បស់កនុងករផលិត វយឺតេនះថមី ឬ Original 

ឬរបូ ង វយឺតេនះថមី ច តវបនករពរ ។ 
 

េតកិចចករពរេនះមនរយៈេពលបុ៉នម នឆន ?ំ 

មនភពខុសគន រ ង បេទសមួយេទ បេទសមួយ បុ៉ែនរយៈេពលករពរគឺរយៈេពល៥ឆន ំ 

េ យ ចចុះបញជ ីករពរថមីេឡងវញិរហូតដល់១៥េទ២៥ឆន ំ ។ រយៈេពលករពរជអបបបរម១០ឆន ំ 

មកិចច ពមេ ព ង ទីព ។ 
 

េតគំនូរឧស ហកមម ចករពរ មចបប់សិទធិអនកនិពនធបនឬេទ? 

ស័យេលចបប់ និង បេភទគំនូរឧស ហកមម គំនូរឧស ហកមមមួយ ច តវបនកពរជ 

ន ៃដសិលបៈេ កមចបប់សិទធិអនកនិពនធ ។ កនុងករណី បេទសខះ ចបប់គំនូរឧស ហកមម និងចបប់ 

សិទធិអនកនិពនធ ចមន បសិទធភពដូចគន  េនះមនន័យថ បេភទ ៃនកិចចករពរទំងពីរេនះ ចមន 

រមួគន  ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យកនុង បេទសេផ ងៗេទ ត បសិនេបសិទធិអនកនិពនធ តវបន 
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អនុញញ តករពរគំនូរឧស ហកមម ។ េនះមនន័យថមច ស់សិទធិ ចេ ជសេរ សយកសិទធិែដល តវ 

ករពរមួយកនុងចំេ មទំងពីរ ។ 
 

េតមនករពរអីេទ តស មប់គំនូរឧស ហកមម? 

កនុង ថ នភពខះ និងកនុង បេទសខះគំនូរឧស ហកមម ច តវបនកពរេ កមចបប់ បកួត 

បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ បុ៉ែន ចទទួលសំណងរដបបេវណីេផ ងៗ មទ មង់ករពរទំងេនះ ។ 
 

េត ចកពរគំនូរឧស ហកមមជលកខណៈពិភពេ កបនេទ? 

មវធិនទូេទ េ យេយង មអនុសញញ  Paris convention កិចចករពរគំនូរឧស ហកមម គឺ 

មនកំណត់ចំេពះ បេទសែដលបនផល់ឱយ ។ បសិនេបកិចចករពរចង់េធេន បេទសជេ ចន ពកយ 

សំុ ម បេទសនីមួយៗ តវេធេផ ងៗគន (ឬតមកល់) តវែតេធេឡង និងមននីតិវធីិខុសគន េន បេទស 

មួយៗ ។ េទះបីជកិចច ពមេ ព ងទី កង Hague ទក់ទងេទនឹងករតមកល់គំនូរឧស ហកមមស មប់ 

និតិវធីីងយ សលក៏េ យ ។ 
 

សេងខប 

គំនូរឧស ហកមមមួយគឺជទិដភពដ៏សំខន់ ែដលមនករតុបែតង ។ ចរមួមនលកខណៈ 

ពិេសសបីេផ ងគន  ដូចជរបូ ងៃផទខងេ ក ឬលកខណៈពិេសសពីរ ដូចជបនេលចេឡងនូវែខ បនទ ត់ 

ឬពណ៌ េ យមនទ មង់េផ ងេទ តៃនកមមសិទធិបញញ តវបនករពរ ។ 

មរយៈកិចចករពរគំនូរឧស ហកមម មច ស់សិទធិគឺ តវបនធន និងមនសិទធិផច់មុខ បឆំង 

នឹងករចមងេ យគម នករអនុញញ ត ឬបនំពីភគីទី៣ េហយមនរយៈេពលករពរ៥ឆន ំ េ យ ចចុះ 

បញជ ីកពរ រេឡងវញិ និងមនរយៈេពលអតិបបរម១៥ េទ២៥ ឆន ំ េយងេទ មចបប់ជតិ ។ 

ចំែណកកិចច ពមេ ព ង ទីព មនរយៈេពលករពរអបបរម១០ឆន ំ ។ 

េនកនុង បេទសជេ ចន គំនូរឧស ហកមម តវែតចុះបញជ ី កនុងេគលបំណងករពរេ កម 

ចបប់គំនូរឧស ហកមម ជវធិនទូេទេដមបីចុះបញជ ីគំនូរ តវែតថមី ឬOriginal ។ ឥឡូវេនះេត មនភព 

ខុសគន យ៉ង រ ងពកយថមីOriginal េន បេទសមួយេទ បេទសមួយ? ជករពិតគឺដំេណ រករ 

ៃនករចុះបញជ ីមនលកខណៈេផ ងៗគន ពី បេទសមួយេទ បេទសមួយេទ ត ។ ជពិេសសទក់ទង 

ករ តតពិនិតយ ឬអត់មិន តតពិនិតយនូវែបបបទេសនសំុ េដមបីកំណត់ពីភពថមី ឬOriginal ។ េហយគំនូរ 

ឧស ហកមម តវែត ចដំេណ រករបន មរយៈ មេធយបយឧស ហកមម ។ 
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ជំពូកទី៧ 

បកសនីយប តតកកកមម 
3 

 

វតថុបំណង  

បនទ ប់ពីបនសិក ចប់ៃនជំពូកេនះេ កអនក ច ៖ 

១-ពិពណ៌នបន១០០ពកយពីេគលបំណងៃន បកសនីយប តតកកកមម 

២-េធបញជ ីទទួល គ ល់ជទូេទនូវលកខខណ បកសនីយប តតកកកមម 

៣- បប់េឈម ះៃនសិទធិផច់មុខេ យេយង ម បកសនីយប តតកកកមម 

៤-េតនរ ទទួលខុស តវេលករផួចេផមអនុវត បកសនីយប តតកកកមម 

៥-ពនយល់េហតុអីបនជ តវមន បកសនីយប តតកកកមមកនុង បេទស មួយ មុនេពលែដល 

អនក ចបឹងចំេពះកររេំ ភបំពនេនកនុង បេទសេនះ  

៦-ពិពណ៌នពីនិតិវធីិ េនេពលែដលពកយេសនសំុ បកសនីយប តតកកកមមមួយ តវបំេពញកនុង 

ថន ក់ជតិ ឬតំបន់ ឬ PCT ។ 
 

េសចកីេផម 

បកសនីយប តតកកកមម គឺជែផនកមួយៃនទ មង់ចស់ជងេគបំផុតៃនកមមសិទធិបញញ  េគល 

បំណងៃន បកសនីយប តតកកកមម គឺេលកទឹកចិតេលែផនកេសដកិចច និងករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ ម 

រយៈករេលកទឹកចិតសកមមភពកមមសិទធិបញញ  ។ ជំពូកេនះ នឹងពនយល់អនកពីៈ េគលបំណងៃន 

បកសនីយប តតកកកមម ផល បេយជន៍ែដលទទួលបនពី បកសនីយប តតកកកមម េត បេភទវតថុអី 

ែដល ចចុះ បកសនីយប តតកកកមម និងរយៈេពលករពររមួទំង ចពនយល់ពី បេភទ បព័នធករពរ 

ជអនរជតិ ។ 
 

បកសនីយប តតកកកមម 
 

េត បកសនីយប តតកកកមមគឺអី? 

ចូរេយងចប់េផមដមបូងនូវសំណួរេត បកសនីយប តតកកកមមជអី? គឺ ស័យេលពកយសំុ 

ឬករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមមរបស់រ ភិបល បកសនីយប តតកកកមមគឺជឯក រែដល 

ពិពណ៌នអំពីតកកកមម និងករបេងកតថមីកនុង ថ នភព សបចបប់ ែដលតកកកមមេនះ ច តវបនេគេធ 

ជីវកមមេ យមនករអនុញញ តពីមច ស់ ។ មយ៉ងេទ ត បកសនីយប តតកកកមមករពរតកកកមម 
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និងផល់សិទធិដល់មច ស់សិទធិេនសិទធិផច់មុខេដមបីេ ប បស់នូវតកកកមមរបស់ខួនកនុងរយៈេពលកំណត់ 

េហយតកកកមមេនះ ចមនដំេ ះ យថមីេលបញបេចចកេទស ។ 

ឧទហរណ៍តកកកមមជេ ចនដូចជៈជំនួយខងឧបករណ៍ត នី ឆន ំងអុ៊តអគគីសនី ទូរសពទ័ជេដម 
 

េតអីជេគលបំណង បកសនីយប តតកកកមម? 

េគលបំណង បកសនីយប តតកកកមមគឺផល់ទ មង់ករពរបេចចកវទិយទំេនប ។ ម ទឹសីកិចច 

ករពរ បកសនីយប តតកកកមម គឺផល់ករេលកទឹកចិតមិនែមន តឹមែតករបេងកតតកកកមមថមីបុ៉េ ះ 

េទែថមទំងករអភិវឌ ន៍តកកកមមែដលជចំណុចបេចចកេទស និងទីផ រ បេភទេនះជំរញុបែនថមេល 

សកមមភពេលកទឹកចិតដល់ កមហុ៊នេដមបីបនអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយថមីដល់ទីផ រ និងមន បេយជន៍ 

ដល់ ធរណៈ ។ 
 

េត បពនធ័ បកសនីយប តតកកកមមចប់េផមពីេពល ? 

បនវវិឌ ជេ ចនសតវត ៍មកេហយ មន ំងពីឆន ំ១៧០០មកេម៉ះ ។ បពនធ័េនះមន 

ដំេណ រករជេ ចនឆន ំមកេមះ េហយឥឡូវេនះេយងមន បពនធ័ទំេនបមួយ ។ េយងកំពុងែតអភិវឌ  

បពនធ័អនរជតិ េដមបីេធ ឱយកន់ែតទំេនបេទ ម បពនធ័ៃនករផស់បូរបេចចកវទិយ និង ផស់បូរ បពនធ័ 

េសដកិចច ។ 

 
សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

េតអីេទជេគលបំណងចំបងៃន បកសនីយប តតកកកមម? 

េគលបំណង បកសនីយប តតកកកមមគឺករពរករបេងកតបេចចវទិយថមីទំេនប ។ ផល់ករេលក 

ទឹកចិតេលករបងញតកកកមមថមី ពមទំងករអភិវឌ ន៍បែនថមេទ ត ឬករបេងកតបេចចកវទិយថមី ។ ជ 

សរបុ មរយៈ បកសនីយប តតកកកមម ចេធឱយមនករផស់បូរបេចចវទិយល េដមបីភពរកីចំេរ ន ។ 
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េតវតថុអីែដល ចទទួលបននូវ បកសនីយប តតកកកមម? 

មរយៈកិចច ពមេ ព ងអនរជតិ ល់តកកកមម ចជ 

បកសនីយប តតកកកមមទំងដំេណ រករផលិតកមម និងផលិតផល 

េន គប់ែផនកៃនបេចចកវទិយ ។ សមសធតុគីមីក៏ ចទទួលបន 

បកសនីយប តតកកកមមែដរ ម៉សីុនក៏ ចទទួលបន បកស 

នីយប តតកកកមម ។ ដំេណ រករអភិវឌ  ឬករេធអីមួយ ចជ 

បកសនីយប តតកកកមម ។ មនតិចតួច ស់ែដលមិន ច 

ជ បកសនីយប តតកកកមម េហយទំងអស់េនះជករណីេលក 

ែលង ។ ជឧទហរណ៍ ែហ នរបស់មនុស  មិន ចជ បកស 

នីយប តតកកកមមេទ វតថុែដលមនកនុងធមមជតិរចួមក េហយមន 

ករណីេលកែលងខះែដលមិន ច បកសនីយប តតកកកមម ។ ចលនជអចិៃ នយ៍ៃនម៉សីុនែដល 

ប ពឹតផទុយនឹងធមមជតិ មិន ច បកសនីយប តតកកកមម លុះ ែតេគ ចបងញពីករងររបស់  

ែដលជំនួសចបប់ថមីវញិ ។ មនតកកកមមខះមិន ចជ បកសនីយប តតកកកមមេទេ យ រ ផទុយនឹង 

ផល បេយជន៍ ធរណៈ និងផទុយនឹងសីលធម៌សងគម ។  

បកសនីយប តតកកកមមគឺមនបំណងបញជូ នចូល មបេចចកវទិយ បុ៉ែនក៏ ចចូល មតិចណូ 

ឡូសីុតូច ច ដូចេនះករអភិវឌ េកតមនកនុងតំបន់ៃនបេចចកវទិយែដល ចផល់ បកសនីយប ត 

តកកកមមែដលជតំបន់អភិវឌ  ដូចជកររកេឃញថន ំេប៉នីសលីន ឬករអភិវឌ តិចតួច ដូចជម៉សីុន 

ែដល ចេធករបនេល នជងមុនបនិច បេភទទំងេនះគឺ ចទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម ។ 

ដូចេនះ បកសនីយប តតកកកមមគឺករពរតកកកមមថមី និងមន បេយជន៍ ។ េ ក ចដឹងនូវ 

បេភទតកកកមមខះែដលទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម និង មនករណីខះេលកែលង ។ េដមបី 

ទទួលបននូវ បកសនីយប តតកកកមម ទល់ែតតកកកមមេនះថមី និងមនលកខណៈពិេសសេផ ងេទ ត ។ 

េនកនុងកិចច ពមេ ព ងTRIPS Agreement មនកំណត់លកខណៈ៣ បេភទនិងលកខខណេផ ងេទ ត 

ស មប់តកកកមមែដល ចជ បកសនីយប តតកកកមម ។ 
 

េតលកខណៈអីែដល ចទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម ? 

មនលកខណៈជេ ចនែដលករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមមកំណត់ថ េតតកកកមមេនះ 

ចទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម ឬអត់ សំខន់ តវមនពកយសំុ ។ កនុងករណីជេ ចន ករេសន 

សំុ តវបន តតពិនិតយ មរយៈ អនកជំនញេដមបី ធនថ តឹម តវ ។ 

ទី១-គឺតកកកមមេនះ តវែតថមី មនន័យថតកកកមមេនះ មិន មនពីមុន ឬេ ប បស់មកេឡយ ។ 
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ទី២-គឺ តវែតមនជំ ៊ នបេងកតថមី ម៉យងេទ ត តវែតបងញឱយបន គប់ គន់ពី បេយជន៍ 

សងគម មុននឹងទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម និងជអនកមនជំនញកនុងវស័ិយេនះ បសិនេប 

គម នជំនញេគមិន ច បញជ ក់ពីគុណភពសំ ប់ករករពរ បកសនីយប តតកកកមមេទ ។ 

ទី៣-គឺ ចយកមកអនុវតកនុងវស័ិយឧស ហកមម តវែតមនភពងយ សលកនុងករេ ប បស់ 

មមេធយបយខះ ។ អីៗទំងអស់ ច តវបនេ ប បស់ េទះបីជសថិតេនកនុងដំ ក់កល វ 

ជវក៏េ យ បុ៉ែនអីែដលបនបញជ ក់ខងេលគឺមិន សបេទ មចលនម៉សីុនេទេ ពះ មិនេធករ ។  

ជសេងខបមកេដមបីទទួលបននូវ បកសនីយប តតកកកមម តកកកមម តវែតថមី មនជំ នរក 

េឃញថមី និង ចអនុវតបនកនុងវស័ិយឧស ហកមម ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 
 

េតជំ ៊ នរកេឃញថមី តវទទួល គ ល់យ៉ងេម៉ច ? 

ជំ ៊ នរកេឃញថមីគឺជករចំបច់ ស់ែដល តវផល់ បកសនីយប តតកកកមម ។ ែតេទះ 

បីជយ៉ង ក៏េ យ តកកកមម តវែតមនលកខណៈ គប់ គន់ និងេជ នេល នែដល តវចត់ទុកថ 

លកខណៈពិេសស មរយៈមនុស ែដលមនជំនញខពស់ េហយមនុស ែដលគម នជំនញក៏ ចេ ប 

បន េនះជ បកសនីយប តតកកកមម ។ 
 

េតករសំុគំនូរឧស ហកមមយ៉ងេម៉ច? 

េដមបី ក់េសនសំុ បកសនីយប តតកកកមមេ កម“ ពកយេសនសំុគំនូរឧស ហកមម” គឺតកកកមម តវ 

ែត ចេ ប បស់េនកនុងទ មង់ មួយៃនករអនុវតន៍ ដូចជកនុងចលនម៉សីុនែដល តវបនផល់ឲយ 

មរយៈករបងញខងេល ។ 

េនកនុង បេទសជេ ចន តកកកមមគឺទក់ទងនឹងដំេ ះ យថមីខងបញបេចចកវទិយ ។ កិចចករ 

ពរេ កមចបប់ បកសនីយប តតកកកមម មិនតំរវូឱយតកកកមមេនះ តវមនរបូ ងេនកនុងរបូវទិយេទ ។ 

ជងេនះេទេទ ត មិនបញចូ ល បេភទ មួយកនុងករណីេលកែលង ឬកនុងចបប់ជតិ ។ 

មនករែណនំទូេទខះែដលទក់ទង បេភទវតថុែដល ច ឬ មិន ចទទួលបន បកសនីយ 

ប តតកកកមមែដល តវបនពិភក  ។  

ករណីេលកែលងែដលបនបងញខងេលគឺ ៖ 

-វតថុែដលមនេនកនុងធមជតិែដលជរបកញំេហញែដលមិនែមនជតកកកមម ជឧទហរណ៍មួយ 

ែដលមិន ចទទួលបន បកសនីយប តតកកកមមគឺកររកេឃញែផនដីថមី ។ ម៉សីុនែដលបំពនចបប់ 

ធមមជតិដូចជករេធចលនជអចិៃ នយ៍ៃនម៉សីុន ។ 

ករណីេលកែលងេផ ងៗេទ តេ កមចបប់ជតិ ឬកិចច ពមេ ព ង ទីពគឺៈ 
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- ទឹសីវទិយ ស ឬវធីិ សគណិតវទិយ 

-េ គងករចបប់ ឬវធីិ ស ស មប់េធពពណិជជកមម ករសែមងេចញពីគំនិត ឬ គ ម 

េផ ងៗ 

-វធីិ សៃនករពយបលជំងឺមនុស  ឬសត ឬវធីិវភិគេ គ (បុ៉ែនផលិតផល េ ប បស់កនុង 

ករវភិគេ គ ចទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម) ។ 

-មី កសរ ី ងគរកុខជតិ សត និងដំេណ រករជីវវទិយស មប់ផលិផលេនះ ។ 
 

េដមបីទទួលបននូវ បកសនីយប តតកកកមម អនកេសនសំុ តវែតបំេពញជដំបូងេនពកយសំុ 

េយង មចបប់របស់ ករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមម ច តតពិនិតយពកយសំុេដមបីកំណត់ 

វនិិចឆ័យបញជ ីខងេលមនលកខណៈ គប់ គន់មុនេពលសំេរចផល់ ។ ដូចបនបញជ ក់ខងេល មន 

បេភទជេ ចនែដលេសនសំុេនះ តវបដិេសធន៍ មនឧទហរណ៍ បេភទខះ តវបនេគរកេឃញេនកនុង 

ចបប់ជតិជេ ចន ។ 

ពកយសំុ បកសនីយប តតកកកមម តវែត សប មែបបបទ ។ ជទូេទ បកសនីយប តតកកកមម 

មួយែដល តវបនេគផល់ឲយគឺជបុគគលទី១ែដលបន ក់ពកយសំុ ។ េនះជ បព័នធេសនសំុមុនទទួល 

បនមុនេ យ រៃថងបំេពញពកយសំុេនះសំខន់ ស់ ។ 

ករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមម ច តតពិនិតយពកយសំុ េដមបីកំណត់ថេត គប់ គន់ 

ករបងញតកកកមមែដលមនុស មន ក់មនជំនញកនុងតំបន់ឬវស័ិយេនះ កនុងករទក់ទងករេធ ឬ ករេ ប 

បស់ ។ ផល់នូវករពិពណ៌ន គប់ គន់ែដល ចឱយមនុស មន ក់អនុវតបននូវតកកកមមេនះ គឺជទូេទ 

អីែដលអនកេសនសំុ បកសនីយប តតកកកមម តវផល់ករផស់បូរ េដមបីទទួលបននូវផល បេយជន៍ ។ 

Paris Convention េដមបីករពរកមមសិទធិខងឧស ហកមម (១៨៨៣) គឺជអនុសញញ ែដលចស់ 

ជងេគែដល គប់ គងេ យអងគករ WIPO ទក់ទងជមួយកមមសិទធិឧស ហកមម បនែចងថ 

សិទធិអតិថភព ។ សិទធិេនះមនន័យថ ជមូល នករបំេពញពកយសំុមុនកនុងរដែដលជសមជិក កនុង 

រយៈេពល១២ែខនឹងទទួលបនកិចចករពរមុនេន បេទសេផ ងេទ តែដលជរដសមជិក ។ េ កយ 

មកពកយេសនសំុេនះ តវបនេគចត់ទុកថបនបំេពញេនៃថងដូចគន េនះែដរ ។ 

អនក ចសួរថេតផល បេយជន៍អីចំេពះ បកសនីយប តតកកកមម ជពិេសសេនេពលតកកកមម 

េនះ តវបនបងញ ។ ជទូេទគឺស មប់ឲយមច ស់ បកសនីយប តតកកកមមកនុងករលក់ ឬករេ ប 

បស់ ករនំចូលតកកកមម ។ ែតេទះបីជយ៉ង  មច ស់ បកសនីយប តតកកកមមមនសិទធិ 

ឬមនសិទធិផច់មុខកនុងករលក់ ឬករផល់ ជញ បណេទអនកេផ ងេទ ត ។ 
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េតអនក ចសេងខបពីផល បេយជន៍ៃនករទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម? 

ផល បេយជន៍ៃនករទទួល បកសនីយប តតកកកមម គឺពិេសស ស់ គឺមច ស់ បកសនីយ 

ប តតកកកមមមនសិទធិផច់មុខេនេលរងង់ែដនដីរបស់ខួន មរយៈករេ ប បស់ ករលក់ ឬករនំចូល 

ៃនតកកកមម ។ េនះ មិនចំបច់ផល់ឱយតកកករ ឬមច ស់សិទធិមនសិទធិេ ប បស់តកកកមមេនះេទ ជ 

ឧទហរណ៍ករ ករេ ប បស់ខុសចបប់ ករេ ប បស់ម៉សីុន គ ម បុ៉ែនមច ស់សិទធិ ចករពរមិនឲយ 

េគបេងកតម៉សីុនេនះមួយរយៈេពល ។  

រយៈេពល២០ឆន ំចប់ពីៃថងបនបំេពញពកយសំុ និងអីែដលផល់ឱយអន អភិវឌ ន៍បេចចកវទិយមន 

សិទធិមួយរយៈេពល សំ ប់ផស់បូរកនុងករបងញជ ធរណៈពីររេប បេ ប បស់ ។ េនេពលផុត 

កំណត់ បេចចកវទិយេនះកយជសមបតិ ធរណៈ េហយ ធរណៈជន ចេ ប បស់េ យេសរ ី

សំ ប់ទំនិញរបស់ពួកេគ ។ 
 

េតករពររយៈេពល២០ឆន  ំគឺដូច បេទសនីមួយៗកនុងពិភពេ កឬ ? 

ជករពិត រយៈេពលេនះផល់ មរយៈសនធិសញញ អនរជតិរយៈេពលយ៉ងតិច២០ឆន ំចប់ពីៃថង 

បំេពញពកយសំុ ។  

មនករណីខះសិទធិផច់មុខេនះ តវបនេគេ បេ យមិនចំបច់សំុករអនុញញ ត ។ កនុងករណី 

ខះេទ តករេ ប បស់តកកកមម តវបនអនុញញ តេ យេសចកីសេ មចរបស់តុ ករ ឬេ យករយិ 

ល័យ បកសនីយប តតកកកមម ស័យ មចបប់ជតិគឺករអនុញញ តេ យបងខំ ។ ដូចមនែចងកនុង 

Paris Convention និងTRIPS Agreement ករអនុញញ តេ យបងខំេនះគឺករពរ ករមិនអនុញញ តឲយ 

េ ប បស់ពីមច ស់កមមសិទធិ ។ 

ដូចមនែចងកនុងTRIPS Agreement (ម ៣១) លកខខណ និង ថ នភពពិេសស តវែត 

េគរពមុនេពលផល់ករអនុញញ តេ យបងខំជូនភគីទី៣ ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

 េតនរ តវបនេគផល់សិទធិផច់មុខនូវករបេងកត ករលក់ ករេ ប បស់ ឬករនំចូល 

តកកកមម? 

 គឺមច ស់ បកសនីយប តតកកកមមមនសិទធិផច់មុខនូវករបេងកត ករេ ប បស់ ករនំចូល 

តកកកមម េហយមនសិទធិេធពណិជជកមម ។ 

ម៉យងេទ ត បកសនីយប តតកកកមមគឺជទំនក់ទំនងរ ង ធរណៈ និងមច ស់កមមសិទធិ ។ ជ 

មួយករផល់ បកសនីយប តតកកកមម មលកខខណែដលបនពិភក ខងេល េហយមច ស់ បកស 

នីយប តតកកកមមមនសិទធិករពរពីករអនុវតេលតកកកមមរបស់ខួន ។ មរយៈលកខខណ និងករផល់ 
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កិចចករពរ បកសនីយប តតកកកមម រ ភិបលធនករពរពត៌មនែដលទក់ទងករបងញតកកកមម 

ជ ធរណៈរហូតផុតកំណត់២០ឆន ំចប់ពីៃថងបំេពញពកយសំុ ។ 

េនកនុង បេទសជេ ចន មច ស់ បកសនីយប តតកកកមម ចេ ជសេរ សកិចចករពរតកកកមម 

របស់ខួន បញសំខន់គឺករអនុវតចបប់បនទ ប់ពីទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម ។ 

ជដំបូងមច ស់ បកសនីយប តតកកកមម តវែតរបឹអូសយកនូវអីែដលជកររេំ ភបំពន េដមបី 

ករពរនូវ បកសនីយប តតកកកមមរបស់ខួន ។ 

កនុង ថ នភពចំបច់ លិខិត តវបនបញជូ នេដមបីឱយអនុវតចបប់ ដូចេនះលិខិត ន មមន 

រៈសំខន់ ស់ទំងករគបសងកត់េលអំេពេលមស និងករបងញ ជញ បណ ។ 

 ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏មនករណីជេ ចន មិនមនកិចច ពមេ ព ងផល បេយជន៍ 

េទវញិេទមកេទ ដំេ ះ យេ យចរចរគន ក៏ ចេធបនេទះបីជមនករបុ៉នប៉ងធងន់ធងរកនុងករ 

រេំ ភបំពនក៏េ យ ។ កនុងកំឡុងេពលមនកររេំ ភបំពន េនកនុងដំ ក់កល មុនបឹងេទ 

តុ ករ េគ ចេធករស មបស មល ឬរក ជញ ក លេដមបីករពរផល បេយជន៍របស់ខួន។ 

ដូចែដលបនេលកបងញខងេល បញករអនុវតចបប់ជបញសមុគ ម ញ េ ក ចពិនិតយ 

េមលចបប់េនកនុង បេទសែដលអនកកំពុង ន ក់េន ។ 

េដមបីករពរ បកសនីយប តតកកកមមេនកនុង បេទសេផ ងៗគន  េទ មត មវករៃន បេទស 

នីមួយៗ ដូចេនះេត ចករពរេនកនុងពិភពេ កបនែដរឬេទ? 
 

េត បកសនីយប តតកកកមម ចទទួលបននូវកិចចករពរកនុងពិភពេ កឬេទ? 

េនកនុង ថ នភពបចចុបបនន គម ន បកសនីយប តតកកកមម ចទទួលបននូវកិចចករពរកនុង 

គប់ បេទសទំងអស់េទ បកសនីយប តតកកកមមគឺ ចករពរបនែតកនុងរងង់ែដនដីបុ៉េ ះ ។ 

េដមបីករពរកនុង បេទស មួយ បកសនីយប តតកកកមមរបស់អនក តវែតមនករចុះបញជ ីេនកនុង 

បេទសេនះ ឥឡូវេនះេ យ រភវបូនីយកមមេសដកិចច ពិភពេ កបនរកិំលចូលមកកនុង បពនធ័ 

អនរជតិ េយងមនសនធិសញញ សហ បតិបតិករ បកសនីយប តតកកកមមែដលបនផល់នូវករបំេពញ 

ែបបបទែតមួយជលកខណៈអនរជតិ ែដល ចទទួលបនេនកនុងរដជេ ចន បុ៉ែនមិនែមនជករផល់ 

បកសនីយប តតកកកមម គឺជទ មង់ែបបបទពកយសំុែតបុ៉េ ះ េហយ តវបន តតពិនិតយ ម 

បេទសនីមួយៗ ។ 

មន បពនធ័ មតំបន់ខះៗ ដូចជអងគករ បកសនីយប តតកកកមមសហគមន៍អឺរ ៉បុEPC សថិតេន 

េ កមករ តតពិនិតយែតមួយ បសិនេប ចទទួលបន គឺទទួលបនេន គប់ បេទសទំងអស់ៃនតំបន់ 

សហគមន៍អឺរ ៉បុ ។ មនករជែជកគន ខះៗេនកនុងសហគមន៍អឺរ ៉បុអំពី បកសនីយប តតកកកមមែតមួយ 
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ច តវបនទទួល គ ល់េនកនុងសហគមន៍អឺរ ៉បុទំងមូលែតមង េទះបីជមនករខុសែបកគន ខំង 

ក៏េ យ ។ គម នកិចចករពរ បកសនីយប តតកកកមមរមួេនេលពិភពេ កេទ បុ៉ែន តវមនករ 

ពិភក គន  េដមបីកត់បនថយនូវករចំ យដ៏េ ចនចំេពះ បកសនីយប តតកកកមមកនុងពិភពេ ក ។ 

ម៉យងេទ ត មនករចំ យេលករ តតពិនិតយតកកកមមែតមួយ េន បេទសេផ ងៗគន េ ចន ដូចជ 

រដបល ករបកែ ប កររក ទុក និងករអនុវតចបប់ តវបង់ បចំឆន ំ ។ 
 

េតអនក តវបង់តំៃល បកសនីយប តតកកកមម បចំឆន េំល បេទសនីមួយៗឬ? 

ជករពិត តវែតបង់ បសិនេបអនកមន បកសនីយប តតកកកមមេនកនុង បេទសចំនួន១០ អនក 

តវែតបង់ឱយ បេទសទំង១០េនះ បសិនេបអនកមិនបនបង់កនុង បេទស មួយ បកសនីយប ត 

តកកកមម កនុង បេទសេនះនឹងអស់សុពលភព ។ 

េទះបីជមនសនធិសញញ អនរជតិ មរយៈអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ កក៏េ យ ែដល 

េ ថ Patent Cooperation Treaty េលករបំេពញែបបបទ ករ វ ជវ ករផ ពផ យជ 

ធរណៈ និងករ តតពិនិតយេលពកយសំុ ។ សនធិសញញ  PCT េធឱយមនលកខណៈងយ សលចំេពះ 

បេទសែដលបនចុះកិចច ពមេ ព ង មរយៈករបំេពញែបបបទរមួែតមួយ ែដលសថិតេនកនុង បេទស 

េផ ងៗគន  ឬតំបន់េផ ងៗគន  កនុងករយិល័យ PCT ។ 

ជទីបញច ប់ បកសនីយប តតកកកមមជមេធយបយែតមួយេដមបីករពរនូវតកកកមម ។ 
 

េតមនមេធយបយេផ ង េដមបីករពរតកកកមមថមី បសិនេបអនកមិនចង់ចុះបញជ ី បកស 

នីយប ត តកកកមមេ យមនមូលេហតុេផ ង? 

បកសនីយប តតកកកមមគឺជមេធយបយែដលមន បសិទធិភពបំផុតសំ ប់ករពរនូវតកកកកមម 

បុ៉ែនដូចែដលខញុំបននិយយខងេល សិទធិ បកសនីយប តតកកកមមែដលេគផល់ឱយេដមបីេធករផ ព 

ផ យបេចចកេទសរបស់តកកករជ ធរណៈ ។ មេធយបយមន បសិទធិភពមួយេទ ត គឺរក ករ 

សំងត់ពណិជជកមម ែដលទក់ទងនឹងពត៌មនសំងត់តកកកមម ។ កពិបកចំេពះបញេនះ គឺេនេពល 

ផលិតផលចូលដល់ទីផ រ េពលេនះភពសំងត់េនះ តវបនេគដឹង មរយៈផលិតផលរបស់េយង 

េហយកិចចករពរភពសំងត់ តវបត់បង់ ។ ែតចំេពះ បកសនីយប តតកកកមមវញិ គម នបញេទ 

េទះជនរ មន ក់ គ ល់វធីិេធ ផលិតផលរបស់អនកក៏េ យ ជករពិតពួកេគយល់េនេពល នពកយ 

េសនសំុរបស់េ ក ដូចេនះគម នបញេទេនេពលអនកផ ពផ យ បកសនីយប តតកកកមមរបស់អនក តវ 

ទទួលបននូវកិចចករពរ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ កិចចករពរភពសំងត់ពណិជជកមម ចេធ 

េទបន និងសមរមយេលករអនុវតទក់ទងនឹងចំេពះករដឹងរេប បេធ ។ អនកជំនញបេចចកេ បបេចចក 

វទិយ មមេធយបយែដលមន បសិទធិភពខពស់ ។ ជញឹកញយបេចចកវទិយនឹងមិន តវបនករពរ ម 
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រយៈ បកសនីយប តតកកកមម េ ពះ បេងកតេឡងនូវអនកជំនញកនុងវស័ិយសិលបៈ េហយ គ ល់ពីរ 

េប បសំងត់ពណិជជកមមេដមបីករពរនូវបេចចកេទសេនះ ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 
 

ចូរផល់ឧទហរណ៍ពីកិចចករពរលកខណៈសមង ត់ពណិជជកមមនិងេតករពរអី? 

 ករពិភក ខងេលបនបងញពីលកខណៈសមង ត់ពណិជជកមមខះ ដូចជCoca-Cola® បន 

រក ករសមង ត់ពណិជជកមមអស់រយៈេពលចង១០០ឆន ំមកេហយ បនបនរក ករសមង ត់ពណិជជកមម 

ៃនរបូមនរបស់ខួន បនទ ប់មកកិចចករពរកមមសិទធិបញញ នឹងធនបនកន់ែតយូរតេទ តៃន បកសនីយ 

ប តតកកកមម ។ 

 កិចចករពរលកខណៈសមង ត់ពណិជជកមមពីរេប បេធ និងអនកជំនញបេចចកេទស ដូចជករេ ប 

បស់ព័តមនេនកនុងវធីិពិេសស ។ 
 

សេងខប 

ជំពូកេនះបនពនយល់ពីែផនក បកសនីយប តតកកកមមៃនកមមសិទធិបញញ  ។ បកសនីយប ត 

តកកកមមគឺជទំរង់មួយចស់ជងេគបំផុតៃនកិចចករពរកមមសិទធិបញញ   េគលបំណងរបស់ គឺេដមបីេលក 

ទឹកចិតដល់ករអភិវឌ ន៍េសដកិចច មរយៈសកមមភពកមមសិទធិបញញ  ។  

េ កមចបប់ បកសនីយប តតកកកមម គបដណប់ទំងករបេងកតថមី និងករអភិវឌ ន៍ ដូចជ 

តកកកមមៃនថន ំេប៉លី លីន សំខន់ តវករពរម៉សីុនតកកកមមេដមបីេធឱយម៉សីុនផលិតកន់ែតឆប់ ។ ជ 

ទូេទករករពរតកកកមមជដំេ ះ យមួយេលបញបេចចកេទស ។ ដំេ ះ យេនះគឺជ គំនិត 

និងករពរែដលេ កមចបប់ បកសនីយប តតកកកមម ែតមិនត មវឲយបងញតកកកមមេនះេទ ។ ែតេទះ 

បីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏មនវតថុខះមិន ចជ បកសនីយប តតកកកមម វតថុទំងេនះរមួមន 

វតថុៃនរបកគំេឃញកនុងធមមជតិ ម៉សីុនែដល បឆំងនឹងចបប់ធមមជតិ េ កពីេនះមនែចងកនុងចបប់ 

ដូចជ ទឹសីវទិយ ស និង ទឹសីគណិតវទិយ របូមន វធីី សេធពណិជជកមម និងវធីិ សស មប់ 

ពយបលមនុស  ឬសត ។ 

េនេពលពកយសំុ បកសនីយប តតកកកមម តវបនបំេពញ េគមនវធីិ សពីរ ។ េន បេទស 

ខះេគពិនិតយទ មង់េឡងវញិ រមួមនករ យតៃមពីអនកជំនញេដមបីធនថមនលកខណៈ បកសនីយ 

ប តតកកកមម ។ លកខណៈៃនតកកកមម ៖ 

- តវែតថមី 

-មនជំ នរកេឃញថមី 
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- ចយកេទអនុវតបនេនកនុងវស័ិយឧស ហកមម 

ជសងខបមក បកសនីយប តតកកកមមមួយ គឺមនករទំនក់ទំនងជមួយ ធរណៈជន និង 

តកកករ មរយៈករផល់នូវកិចចករពរមួយរយៈកំណត់េដមបីធនឱយតកកករទទួលបននូវករេលកទឹក 

ចិត ។ បនទ ប់ពីផុតកំណត់ រយៈេពល២០ឆន ំៃនៃថង ក់ពកយសំុ តកកកមមេនះ តវបនកយជ បេយជន៍ 

ធរណៈ ។ កិចចករពរ បកសនីយប តតកកកមមមួយគឺជកមមវតថុសំខន់ េហយមច ស់កមមសិទធិ 

គឺជអនកចរចរពីរកររេំ ភបំពនសិទធិរបស់ខួន ។ េនេពលគម នកិចចករពរេនកនុងពិភពេ ក 

តកកករ តវែតបង់ បក់ េលករក រទុកតកកកមមរបស់ខួន េនកនុង បេទសនីមួយៗែដលខួនមនបំណង 

ចង់ករពរ ។ 
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ជំពូកទី៨ 

សនធិសញញ អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក 

សីពី បពនធ័ចុះបញជ អីនរជតិ និង PCT 

ម៉ក ពណិជជនម គំនូរឧស ហកមម បកសនីយប តតកកកមម 

3 
 

វតថុបំណង 

បនទ ប់ពីសិក ចប់ែផនកេនះអនក ចយល់ពី ៖ 

១-េធបញជ ី បពនធ័ៃនករចុះបញជ ីអនរជតិ មរយៈអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក ។ 

២-គូសឌីយ កមពនយល់អំពីដំេណ រករៃនករេសនសំុែដល ចេ ប បស់បន មរយៈ បព័នធ 

Madrid Systemេដមបីទទួលបននូវកិចចករពរម៉ក ពណិជជនមកនុង បេទសេផ ងៗគន  ។ 

៣-ពិពណ៌នពីតួនទីរបស់ករយិល័យអនរជតិៃនអងគករកមមសិទធិបញញ  

ពិភពេ កេនកនុងដំេណ ករចុះបញជ ីម៉ក ពណិជជនម ។ 

៤-ពនយល់េតមនបញអីេកតេឡង បសិនេបម៉ក ពណិជជនម តវបន បេទសមួយជំទស់ 

បនទ ប់ពីករចុះបញជ ីលកខណៈអនរជតិរចួ ។ 

៥-េតម៉ក ពណិជជនម ចកពរបនរយៈេពលបុ៉នម ន ? 

៦-ចូរេធបញជ ីផល បេយជន៍ៃនកិចចករពរគំនូសឧស ហកមមជលកខណៈអនរជតិ ។ 

៧-ចូរពនយល់ពីដំេណ រករៃនកិចចករពរអនរជតិែដលផល់ចំេពះ គំនូរឧស ហកមម ម មរយៈ 

កិចច ពមេ ព ង Hague ។ 

៨-ចូរពនយល់ឱយបន១០០ពកយពីេគលបំណងៃនសនធិសញញ PCT ។ 

៩-ចូរពិពណ៌នឱយបន២០០ពកយពីផល បេយជន៍សនធិសញញ PCT ។ 

១០-ចូរគូសឌីយ៉យ កមពីដំេណ រករែដលទក់ទងនឹងករេ ប បស់សនធិ សញញ PCT ។ 

១១-ចូរពនយល់ឱយបន២០០ពកយអំពីតួនទីៃនអងគករកមមសិទធិបញញ  េនកនុង សនធិសញញ PCT ។ 
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េសចកីេផម 

វធិនជេ ចនែដលអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ កគំ ទេដមបីេលកទឹកចិតកមមសិទធិបញញ  គឺ 

វធិនរដបលៃនសនធិសញញ  ឬអនុសញញ ជក់ ក់មួយ ។ កិចចករពរ ជលកខណៈអនរជតិៃនម៉ក 

ពណិជជនម គំនូរឧស ហកមម និង បភពេដម គឺអនុវត មរយៈ បពនធ័ចុះបញជ ីបី ៖ បពនធ័ម៉ ឌីត 

ស មប់ម៉ក ពណិជជនម និង បពនធ័ Hague System ស មប់គំនូរឧស ហកមម និងLisbon 

Agreement ស មប់ករពរ បភពេដម។ ែផនកទី១ៃនជំពូកេនះ នឹងចប់េផម ពិពណ៌នពី បពនធ័ករពរ 

របស់អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ កស មប់ម៉ក ពណិជជនម និងកំនូរឧស ហកមម ។ 

ែផនកទី២ៃនជំពូកេនះទក់ទងនឹងPCT ។ េនះជសនធិសញញ នំមុខៃនអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភព 

េ ក ជទូេទ បពនធ័េនះស មលដល់ករបំេពញែបបបទសំុ បកសនីយប តតកកកមមៃនប ល 

បេទសេផ ងៗ។ កនុងជំពូកេនះនឹងចប់េផមពិពណ៌នពី បព័នធចុះបញជ ីអនរជតិ ។ 
 

បពនធ័ចុះបញជ  ី

េតមន បពនធ័ចុះបញជ អីនរជតិខុសគន បុ៉នម នែដលអងគករកមមសិទធិបញញ  ពិភពេ ក គប់ គង ? 

ជករពិតមន បពនធ័៣ គឺ បពនធ័ម៉ ឌីត គឺជ បពនធ័ចុះបញជ ីអនរជតិស មប់ម៉ក ពណិជជនម 

និង បពនធ័េនះមនសនធិសញញ ២េទ តែដលបំេពញគន េទវញិេទ មកគឺកិចច ពមេ ព ងម៉ ឌីត និង 

បតូកូលម៉ ឌីត ។ បនទ ប់មកមន បពនធ័ៃនករ ចុះបញជ ីអនរជតិ ឬករតមកល់លកខណៈអនរជតិៃន 

គំនូរឧស ហកមមែដលសថិតេន េ កមកិចច ពមេ ព ង Haque ។ បពនធ័ទី៣ ករចុះបញជ ីអនរជតិ គឺ 

បភពេដមៃនតំបន់ែដលសថិេនេ កមកិចច ពមេ ព ងលីសបិ៊ន ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ កិចច ពម 

េ ព ងចុងេ កយេនះមិនប៉ះពល់ដល់មច ស់កមមសិទធិឯកជនៃនកមមសិទធិឧស ហកមមេទ ករបញជ ក់ពី 

បភពេដម តវបនចុះបញជ ី ម ។ ជលទធផលសកមមភពរបស់អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក 

ករពរេលម៉ក ពណិជជនម គំនូរឧស ហកមម និង បកសនីយប តតកកកមម មរយៈករចុះបញជ ីជ 

អនរជតិ ។ 

សំណួរ យតំៃលេ យខួនឯង 

ក-េត បពនធ័កមមសិទធិបញញ អនរជតិមួយ ែដលទក់ទង បពនធ័ Haque បពនធ័ម៉ ឌីត និង 

បពនធ័លីសបិ៊ន ? 

ខ-េតសនធិសញញ ២ ែដលបេងកតេឡងនូវ បពនធ័ម៉ ឌីត ? 

ចេមយ 

ក- បពនធ័ Haque គប់ដណប់េលករតមកល់ៃនគំនូរឧស ហកមម ។ បពនធ័ម៉ ឌីតចុះបញជ ីម៉ក 

ពណិជជនម និងកិចច ពមេ ព ងលីសបិ៊នទក់ទងេទនឹងករចុះបញជ ីេឈម ះ បភពេដម ។ 
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ខ-សនធិសញញ ពីរេនកនុង បពនធ័ម៉ ឌីត គឺកិចច ពមេ ព ងម៉ ឌីត ទក់ទងនឹងករចុះបញជ ីអនរ 

ជតិៃនម៉ក ពណិជជនម(១៨៩១) និង បតូកូល ម៉ ឌីត(១៩៨៩) ។ 
 

បពនធ័ម៉ ឌីតចុះបញជ អីនរជតិម៉ក ពណិជនម 

េតពកយសំុ ចទទួលជអនរជតិឬេទចំេពះម៉ក ពណិជជនមៃន បពនធ័ម៉ ឌីត? 

េដមបីេឆយសំណួរេនះគួរយល់ដឹងពី បពនធ័អនរជតិៃនករចុះបញជ ីម៉ក ពណិជជនម ។  អនកខះ 

បំេពញែបបបទេនករយិល័យអងគករកមមសិទធិបញញ េនកនុងទី កងហ ឺែណវ េនកនុងេនះេគកំណត់ 

បេទសែដលជសមជិកៃនសនធិសញញ ែដលពួកេគចង់ករពរ ។ េយងចុះបញជ ីម៉កេនះរចួបញជូ នេទ 

កន់ បេទសែដលចង់ករពរ ែត បេទសេនះ ចទទួល ឬបដិេសធន៍ពកយសនុំសំុេនះ ។ ជធមម  

េគ ច តតពិនិតយពកយសំុេ យផទ ល់េ យេយង មលកខណៈវនិិចឆ័យៃន បេទសេរ ងៗខួន បសិន 

េបេគជំទស់ តវេធករបញជ ក់មកមច ស់ម៉ក ។ ម៉យងេទ តមច ស់កមមសិទធ ចចុះបញជ ីអនរជតិបន 

បុ៉ែន ចទទួលករពរ ស័យេទេល បេទសនីមួយៗ ។ 

និតិវធីិៃនករចុះបញជ ីអនរជតិៃនម៉ក ពណិជជនម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អនក ក់ពកយ បំេពញែបបបទចុះបញជ ីអនរជតិេន 

ករយិល័យWIPO េនទី កងហ ឺែណវកំណត់ 

បេទសែដល តវករពរ

ករយិល័យអនរជតិ េធករចុះបញជ ីម៉ក 

រចួបញជ នេទ បេទសែដលកំណត់ តវករពរ

បេទសនីមួយៗ ចជំទស់ បសិនេបម៉កេនះ 

មិន ចទទួលយកបន មចបប់របស់ពួកេគ ។ 

បសិនេប ច េគពិនិតយេលលកខណៈខុសគន  

ពិពណ៌នឬករដូចគន នឹងម៉កែដលបនចុះបញជ ីរចួ

េសចកីសេ មច

េ យេធករ 

ទំនក់ទំនងជ 

មួយករយិល័យ

អនរជតិ 
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ករយិល័យអនរជតិមនតួនទីទទួលពកយសំុអនរជតិ បនទ ប់មកបញជូ នេទកន់ បេទស 

ែដលចង់ករពរ េតករយិល័យេនះមនករ តតពិនិតយម៉ក ឬេទ? 

មិន តតពិនិតយេទ មនសំណួរសំខន់ពីរែដលអេងកតេ យករយិល័យកនុង បេទស ។ ទី១-

េតម៉កេនះមនលកខណៈទទួលបនឬេទ េតម៉កេនះ ចែបងែចក ច់ពីគន រ ងទំនិញ និងេស ឬេទ  

មយ៉ងេទ តេតមនករប៉ះទងគិចជមួយម៉កែដលបនករពរពីមុនរបស់អនកដ៏ៃទឬេទ? េហយ បេទស 

េផ ងៗេនះ តវ តតពិនិតយភម ែផនកខះ តវេធករ តតពិនិតយទំង សង ខះមិនេធករ តតពិនិតយ ។ 

ករយិល័យអនរជតិមិន តតពិនិតយេលភពេផ ងៗគន េនះេទ ែតទុកលទធភពឱយ បេទសេផ ងៗ 

ពិនិតយេទ មចបប់ បេទសែដលទក់ទង ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ជដំបូង តតពិនិតយេលពកយ 

សំុេនះេត តឹម តវ មទ មង់ែដលមនែចងេនកនុងសនធិសញញ  និងបទបញញតិេដមបីឱយចបស់ថជ 

ដំ ក់កលសំខន់ ។ េគ ច តតពិនិតេលបញជ ីទំនិញ និងេស េ យអមមកជមួយពកយសំុ ។ 

ទំនិញ និងេស ទំងេនះ តវេធចំ ត់ថន ក់ េយងេទ មចំ ត់ថន ក់អនរជតិែដលេគទទួល 

គ ល់កនុងបញជ ីNice Classification េហយករយិល័យ អនរជតិទទួលខុស តវទូេទចំេពះពកយសំុៃន 

ចំ ត់ថន ក់េនះ ។ ដូចេនះករយិល័យអនរជតិេធករ តតពិនិតយេលទ មង់ និងចំ ត់ថន ក់ 

ៃនទំនិញ និងេស  េ ពះដឹងថពិនិតយទ មង់ែបបបទៃនពកយសំុ និងចំ ត់ថន ក់បន តឹម តវ ។ 

ដូចេនះតួនទីរបស់ករយិល័យអនរជតិរបស់អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក ទទួលពកយ 

សំុេដមបីករពរម៉កេនកនុង បេទសែដលបនកំណត់ តវករពរ ។ អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក 

េធករ តតពិនិតយ េតពកយសំុេនះ តឹម តវឬេទ បសិនេប តឹម តវ តវចុះបញជ ី េហយបញជូ ន េទកន់ 

បេទសែដលកំណត់ ។ ករ តតពិនិតយភពខុសគន តវេធេនកនុង បេទសនីមួយៗេទ មចបប់ៃន 

បេទសេនះ ។ 
 

ម បពនធ័ម៉ ឌីត េតចំបច់ចុះបញជ ម៉ីកកនុង បេទសរបស់ខួន មុនេពលេសនសំុចុះបញជ អីនរ 

ជតិឬ? 

េនះជករត មវករជមូល នដំបូងៃន បពនធ័ចុះបញជ ីអនរជតិ ជងពី១០០ឆន ំកនងេទ េន 

េពលែដល បពនធ័េនះបនចប់េផម មនបំណងផល់នូវកិចចករពររយៈេពលយូរជងករចុះបញជ ីករ

ពរកនុង សក ។ ចប់ ំងពីេពលេនះមក បពនធ័េនះចប់េផមមនភពសមុគ ម ញ បុ៉ែនជេគលករណ៍ 

តវែតចុះបញជ ីេន កនុង បេទសរបស់ខួន ។ 
 

េគេ ប បពនធ័ម៉ ឌីតៃនករចុះបញជ អីនរជតិ បនទ ប់មកេគ ក់សំុអនរជតិ បសិនេបេនកនុង 

បេទសរបស់ខួនបដិេសធន៍េតមនេរ ងអីេកតេឡង? 

បសិនេបពកយសំុកនុង បេទសរបស់ខួន តវបនបដិេសធន៍ តវែតប៉ះពល់ដល់ករចុះបញជ ី 
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អនរជតិ ។ ស័យេលករទំនក់ទំនងរ ងកិចចករពរកនុង សកមួយ និងកិចចករពរអនរជតិ 

ស មប់រយៈេពល៥ឆន ំ បុ៉ែនកនុងករណីែដលេគេលកេឡងេនះេនេពលពកយសំុេនះ តវបន បេទស 

របស់ខួនបដិេសធន៍ ភមេនះករចុះបញជ ីអនរជតិែដលមនរយៈេពល៥ឆន ំ តវបនលុបេចញ ។ 

បសិនេបករបដិេសធន៍េនកនុង បេទសែតមួែយផនក  េនះករចុះបញជ ីអនរជតិក៏លុបមួយចំែណក 

េនះែដរ ។  

សំណួរ យតំៃលេ យខួនឯង 

ឧបមថេ កបនចុះបញជ ីម៉កេនកនុង បេទសរបស់េ ក បនទ ប់មកេ កចង់ករពរេន 

កំរតិអនរជតិ រមួទំងេនកនុង បេទសេហគនយ៉ េ កយមួយឆន ំមក េ កដឹងថ បេទសរបស់េ ក 

បនលុបេចលករចុះបញជ ីរបស់េ ក េតម៉ករបស់េ កេនែតទទួលបននូវកិចចកករពរកនុង 

បេទសេហគន ម បព័នធម៉ដ ឌីតឬេទ? 

ចេមយ 

ចំេលយគឺមិន ចករពរបនេទ តេទ បសិនេបមូល នៃនករចុះបញជ ី តវបនេគលុបេចញ 

េ យមូលេហតុេផ ង កនុងកំឡុងេពល៥ឆន ំដំបូងៃនរយៈេពលចុះបញជ ីអនរជតិ  ឈនេទចុះបញជ ី 

អនរជតិ ។ េនះជករណីករចុះបញជ ីអនរជតិេយង មែបបបទៃនករចុះបញជ ីកនុង បេទស េហយ 

ពកយសំុេនះ តវបនេគលុបេចញកនុងេពលេនះែដរ ។ ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ  បនទ ប់ពីរយៈ 

េពលផុតកំណត់៥ឆន ំ ករចុះបញជ ីអនរជតិកយេទជឯក ជយ េហយបនមន បសិទធិភពេទះបីជ 

ម៉កេនះ តវបនលុបេចញេនកនុង បេទសរបស់ខួនក៏េ យ ។  
 

េតម៉ក ពណិជជនមទទួលបននូវកិចចករពររយៈេពលបុ៉នម ន? 

អនក ចករពរគម នកំណត់ បុ៉ែន ម បពនធ័អនរជតិ និង បពនធ័ជតិអនក ចេធករចុះបញជ ី 

ករពរេឡងវញិ ។ ករចុះបញជ ីអនរជតិេដមបីករពរេឡងងវញិគឺ តវបង់កំៃរ ៉ ល់១០ឆន ំមង េហយ 

រយៈេពល១០ឆន ំគឺជកំរតិសង់ រជតិ េហយ ចេធេឡងវញិែបបបេនះបនរហូត គម នេពលកំណត់។ 

ដូចេនះ បពនធ័ម៉ ឌីតគឺជមេធយបយដ៏សំខន់ស មប់ឱយអនកេ ប បស់ម៉ក ចេសនសំុករពរ

េនកនុង បេទសជេ ចនកនុងេពលែតមួយ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករសេ មចបនករពរ ឬមិន 

បនករពរ ស័យេល បព័នធចបប់ជតិេនះ ។ 

បព័នធចុះបញជ ីអនរជតិៃនម៉ក ពណិជជនមគឺមន រសំខន់ ស់ចំេពះមច ស់កមមសិទធិ ។ 

បនទ ប់ពីចុះបញជ ីម៉ក ឬបំេពញពកយសំុ មច ស់ម៉ក គន់ែតបំេពញពកយសំុែតមួយ ភ ែតមួយ 

កនុងករយិល័យែតមួយ េហយបង់ បក់េនករយិល័យែតមួយ ។ េនះត តវេធេឡងជំនួសឲយករ 

បំេពញពកយសំុកនុងករយិល័យេផ ងៗេ ចនកនុង បេទសេផ ងៗ េ ចនភ  េ ចនករយិល័យ ។ 
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បពនធ័ Hague: 

ជ បព័នធករពរអនរជតិៃនគំនូរឧស ហកមម 

ដូចែដលេយងបនបញជ ក់េនកនុងជំពូកៃន បពនធ័ Hague ៃនកិចចករពរគំនូរឧស ហកមម ។ 
 

េតគំនូរឧស ហកមម ចទទួលបននូវកិចចករពរកនុងពិភពេ ឬេទ? 

 ជបទបបញញតិទូេទ កិចចករពរគំនូរឧស ហកមមគឺមន ពំែដនកំណត់េនកនុង បេទសមួយ ។ 

បសិនេបចង់ករពរេន បេទសេផ ងៗេទ តេ ចន តវបំេពញពកយសំុេ ចន េហយនីតិវធីិ ចេផ ងៗ 

គន េទ ម បេទសនីមួយៗេនះ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ កិចច ពមេ ព ងHague ទក់ទងជមួយ 

ករតមកល់អនរជតិៃនគំនូរឧស ហកមមេឌលជួយស មលដល់ដំេណ ករេនះ ។ 
 

 េតេគលបំណងអីចំេពះករតមកល់អនរជតិៃនគំនូរឧស ហកមម? 

 េគលបំណងៃន បព័នធHagueគឺ ចករពរគំនូរឧស ហកមមមួយឬ េ ចនេនកនុង បេទសេ ចន 

មរយៈករបំេពញេនករយិល័យអងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក ។ មយ៉ងេទ តកិចច ពមេ ព ង 

Hague គឺសថិតេនេ កមករ គប់ គងរបស់អងគករWIPOែដលអនុញញ តឲយជតិ ឬ កមហុ៊ន សហ គស 

ែដលបេងកតេឡងេនកនុងរដជសមជិកទទួលបននូវកិចចករពរគំនូរឧស ហកមមកនុង បេទសជេ ចន 

មរយៈនីតិវធីិដ៏ មញញ ។ ករតមកល់អនរជតិែតមួយ មួយភ (អង់េគស ឬប ងំ) បង់ បក់ែត 

មួយ បេភទ និងបំេពញពកយេនករយិល័យែតមួយ ។ 

 ករយិល័យេនះ ចជករយិល័យអងគករ WIPO ឬចករយិល័យជតិៃនរដែដលជភគី 

ចុះហតថេលខី បសិនេបរដេនះ តវបនេគអនុញញ ត ។ ករតមកល់អនរជតិមិនទមទរឲយមនករតមកល់ 

ជតិេឡយ ។ េនេពលគំនូរឧស ហកមមជកមមវតថុៃនករតមកល់អនរជតិ កិចចករពរេនះ តវទទួល 

បនេនកនុង បេទសនីមួយៗែដលមនកនុងបញជ ី េ យែចងថេនេពលអនកេសនសំុ ក់ពកយេសនសំុេទ 

បេទស  បេទសេនះមិន ចបដិេសធន៍េទ ។ 
 

 េតមន បេយជន៍អីចំេពះ បព័នធHague ? 

 បព័នធេនះផល់ឲយមច ស់សិទធិ ចករពរគំនូរឧស ហកមមបនេ ចន បេទស មរយៈករ 

បំេពញែបបបទយ៉ង មញញែតមួយេនករយិល័យអងគករWIPO ែតមួយភ  តៃមមួយកញច ប់រមួ 

គន  របូបិយបណែតមួយ ។ បព័នធHague េធយ៉ង មញញេលករ គប់ គងគំនូរឧស ហកមម គឺ ច 

រក ទុកឬ ផស់បូរ ឬតមកល់េឡងវញិ មរយៈនិតិវធីិែតមួយយ៉ង មញញេនករយិល័យអងគករ 

WIPO ។ 

 



លឹម យូសួ-អនុបណិត នីតិកមមសិទធិបញញ ( បេទសអីុ លី)            Director of Copyright Dept. 

អីជកមមសិទធិបញញ ?                                                                                 What’s Intellectual Property?  Page 67 

 

 េតអនក ចសេងខបពី បេយជន៍អីែដលត មវឲយមនករពរគំនូរឧស ហកមម? 

 ជមួយកមមសិទធិឧស ហកមម អនកទមទរសិទធិផច់មុខេដមបីេ ប បស់នូវគំនូរឧស ហកមម ។ 

មយ៉ងេទ ត មច ស់ែដលអនកបេងកតរបូគំនូរថមីេនះ ដូចបនពិព៌ណនរចួមកេហយ ឬ អនកបេងកតេ គ ង 

សងរមឹ ឬសំេល កបំពក់ទមទរនូវសិទធិផច់មុខេដមបីេធ និងលក់ ក៏ដូចគន នឹងមច ស់ បកសនីយ 

ប តតកកកមមគឺ តវករសិទធិផច់មុខ ។ 
 

 បកសនីយប តតកកកមមេ បស មប់រយៈេពលមួយកំណត់េត ដូចគន នឹងករចុះបញជ គំីនូរឧស

ហកមមឬេទ? 

  េ បមនរយៈេពលកំណត់ បុ៉ែនរយៈេពលែវងមិនទន់មនករឯកភពគន េនេឡយ ែតរយៈ 

េពលខីែដល តវករពរេនកនុង បេទសមួយៗគឺ១០ឆន ំ ។ ជធមម ពី ១៥េទ២០ឆន ំ េហយេនកនុងចបប់ 

របស់សហគមអឺរ ៉បុមនរយៈេពល២៥ឆន ំ ដូចេនះ កយជរយៈេពលសង់ រមួយេនសហគមអឺរ ៉បុ ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

 េតរយៈេពលករពរគំនូរឧស ហកមមរបស់សហគមអឺរ ៉បុមនរយៈេពលបុ៉នម នឆន  ំ និងរយៈ 

េពលអបបរមបុ៉នម ន? 

ចេមយ 

 បចចុបបននេនះរយៈេពលករពរមនភពេផ ងៗេនកនុងសហគមអឺរ ៉បុ បុ៉ែនេគកំពុងែតែកស មល 

២៥ឆន ំ ។ 
 

 េតមនកិចចករពរគំនូរឧស ហកមមកនុងពិភពេ ក មកិចច ពមេ ព ងHagueឬេទ? 

 មិនមនលកខណៈករពរកនុងពិភពេ កេទ ែតមនផល់ករចុះបញជ ីករពរកនុង បេទសមួយ 

ចំនួនេ ចន គឺដូចគន នឹង បព័នធម៉ដ ឌីតែដលអនក តវបំេពញពកយសំុជលកខណៈអនរជតិេដមបីចុះបញជ ី 

អនរជតិ េហយេបះផ យេ យអនរជតិ រចួបញជ ក់េទ បេទសែដលទក់ទងែដលេពលេនះ 

មនសិទធិផល់ ឬបដិេសធន៍កនុងកិចចករពរ ។ េនេពលកិចច ពមេ ព ងHague តវបនេគចប់ រមមណ៍ 

មន បេទសពីរ ឬបីែដល តតពិនិតយពកយសំុ េហយេសទែតគម ន បេទស មួយបដិេសធន៍ ។ 

គឺេនះ ផទុយនឹងករចុះបញជ ីម៉ក ពណិជជនម ។ 

 ភពខុសគន រ ងកិចចករពរគំនូរឧស ហកមមេ កមកិចច ពមេ ព ងHague និងកិចចករពរម៉ក 

េ កមកិចច ពមេ ព ងMadrid និង Protocolគឺអនកមិនចំបច់េផមករពរេនកនុង បេទសរបស់អនកេទ ។  

ឧទហរណ៍អនកបេងកតគំនូរឧស ហកមមេន បេទសប ងំ ចតមកល់អនរជតិ ដូចជេនសីស អីុ លី 

េអសប៉ញក៏ ចករពរេន បេទសប ងំបនែដរ ។ 
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សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

 េត មរយៈកិចច ពមេ ព ងHague ចទទួលបននូវកិចចករពរ គប់ បេទសទំងអស់កនុងពិភព

េ កឬេទ? 

ចេមយ 

 េទមិន ចករពរបន គប់ បេទស មនែតសមជិករដហតថេលខីបុ៉េ ះ ។ 
 

េសចកីសេងខប 

បព័នធMadrid និង បព័នធHagueៃនកិចចករពរ និងករចុះបញជ  ី

 ដូចេនះ ំងពីមុនរហូតដល់ជំពូកេនះអនកបនដឹងកិចច ពមេ ព ងរបស់WIPOមនចំនួន២ែដល

ទក់ទងករចុះបញជ ីអនរជតិស មប់ករពរម៉ក និងគំនូរឧស ហកមម ។ តួនទីរបស់WIPOកនុង 

ដំេណ រករេនះគឺបេ មរដបលនូវ បព័នធអនរជតិៃនករចុះបញជ ី ស មលដល់នីតិវធីិបំេពញពកយសំុ 

និងេបះផ យកនុងទស នវដី(Madrid) និង ពឹតប តេន(Hague)ៃននីតិវធីិ បព័នធេនះ ។ 

 បព័នធMadrid តវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ១៨៩១ េហយេគលបំណងគឺេលកទឹកចិត និង 

ស មលករចុះបញជ ីអនរជតិៃនម៉ក ។ េនេពលបុគគលមន ក់ចង់ករពរម៉ករបស់ខួន គត់ តវចុះបញជ ី 

េនកនុង បេទសរបស់ខួនសិន ។ បសិនេបគត់មនបំណងព ងីកករពរដល់ បេទសេផ ងៗេទ ត គឺ 

ចេធ ម បព័នធ Madrid ឬ Protocol ។ ស័យេលរយៈេពលករពរ៥ឆន ំដំបូង បសិនម៉កេនះ 

តវបន បេទសេដមបដិេសធន៍ ែតបនផល់ឲយេ យ បេទសែដលបនកំណត់រចួេហយ េពលេនះ 

កិចចករពរេនអនរជតិក៏ តវលុបេចលែដរ ។ បនទ ប់ពីរយៈេពល៥ឆន ំបនកនងផុតកិចចករពរេន 

អនរជតិេនែតមន បសិទធិភព េទះបីជ បេទសេដមលុបម៉កេនះក៏េ យ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏ 

េ យកិចចករពរអនរជតិគឺមនកំណត់រយៈេពល ែត តវចុះបញជ ីេឡងវញិ ល់១០ឆន ំមង េហយេគ 

ចចុះេឡងវញិរហូត ។ 

 
 កិចច ពមេ ព ងHagueបនបេងកតេឡងេន បព័នធតមកល់អនរជតិៃនគំនូរឧស ហកមម គឺដូច 

បព័នធMadridែដរេ យ តវបំេពញពកយជលកខណៈអនរជតិេដមបីចុះបញជ ីអនរជតិ ែដលបនេបះ 

ផ យេ យករយិល័យអនរជតិ និងបញជ ក់េទ បេទសពក់ព័នធែដលជអនកមនសិទធិផល់ ឬមិន 

ផល់កិចចករពរ ។ េនេពលកិចច ពមេ ព ងHague តវបនេគចប់ រមមណ៍ មន បេទសតិចតួច ស់ 

ែដល តតពិនិតយេលពកយសំុ និងេសទែតមិនមន បេទស មួយបដិេសធន៍ កិចចករេនះ ផទុយជមួយ 
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ករចុះបញជ ីម៉ក ។ 

 ភពខុសគន រ ងកិចចករពរគំនូរឧស ហកមមេ កមកិចច ពមេ ព ងHague និងកិចចករពរម៉ក 

េ កមកិចច ពមេ ព ងMadrid និង Protocolគឺអនកមិនចំបច់េផមករពរេនកនុង បេទសរបស់អនកេទ ។  

ឧទហរណ៍អនកបេងកតគំនូរឧស ហកមមេន បេទសប ងំ ចតមកល់អនរជតិ ដូចជេនសីស អីុ លី 

េអសប៉ញក៏ ចករពរេន បេទសប ងំបនែដរ ។ 
 

សនធិសញញ សហ បតិបតិករ បកសនីយប តតកកកមមPCT 

 េពះ បព័នធ បកសនីយប តតកកមមជតិត មវឲយមនបំេពញពកយសំុេនកនុង បេទសនីមួយៗ 

ែដល តវករពរ មយ៉ងេទ តជេគលករណ៍គឺ តវអនុវតេនេលបូរណភពែដនដីៃនរដមួយ ។ 

 េដមបីេ ះ យបញទំងអស់េនះPCT តវបនអនុម័តេឡងេនកនុងឆន ំ១៩៧០ ។ PCTផល់ 

នូវនីតិវធីិយ៉ង មញញចំេពះតកកករកនុងករេសនសំុេនកនុងប ល បេទសជេ ចន ។ 

 បព័នធPCTមនកមមវតថុដ៏សំខន់មួយគឺេធឲយមនភពងយ សល កន់ែត បសិទធិភព និងសន ំ 

សំៃច មន បេយជន៍ដល់អនកេ ប បស់ៃន បព័នធ បកសនីយប តតកកកមម និងករយិល័យែដលមន 

ករទទួលខុស តវេលកិចចកររដបល ែដលជវធីិ សកនុងករបំេពញពកយសំុស មប់តកកកមមរបស់ 

ខួនបនកនុង បេទសជេ ចន ។ 
 

 ចូរអនកពនយល់ពីេគលបំណង និងកមមវតថុៃនPCT? 

 PCTជសនធិសញញ មួយែដលផល់នូវករបំេពញែបបបទេដមបីទទួលបននូវកិចចករពរ បកស

នីយប តតកកកមមេនេ ចន បេទស ។ ផល់នូវនីតិវធីិងយ សលស មប់តកកករ ឬអនកេសនសំុ បកស 

នីយប តតកកកមម េគលបំណងមួយកនុងេគលបំណងជេ ចនគឺជ មញករផស់បូរព័តមនបេចចកវទិយ 

ែដលមនេនកនុងឯក រ បកសនីយប តតកកកមមកនុងចំេ ម បេទសជេ ចន និងកនុងសហគមវទិយ- 

សែដលតកកករ និងឧស ហកមមេធករទំនក់ទំនងកនុងវស័ិយជមួយគន  ។ 

 ដូចេនះេដមបីបែនថមនីតិវធីិកន់ែតមនភពងយ សលេដមបីទទួល បកសនីយបត តតកកកមម 

សំខន់ ស់ស មប់េគលបំណងPCTេធករផ ពផ យកន់ែតមន បសិទធិភពនូវចំេណះដឹង 

បេចចកវទិយែដលមនេនកនុងឯក រ បកសនីយបត តតកកកមម ។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ បព័នធ 

PCT មិនផល់ បកសនីយបត តតកកកមមកនុងពិភពេ កេទ ។ 
 

 េត បព័នធPCTផល់ បកសនីយប តតកកកមមកនុងពិភពេ កដល់អនក ក់ពកយេសនសំុឬ? 

 េទ មនចំណុច២ែដល តវពនយល់េនទីេនះ ទី១-PCTមិនែមនផល់ បកសនីយបត តតកកកមម 
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េទ ។ េនចុងបញច ប់ៃនដំេណ រករ គឺករយិល័យជតិៃន បេទសនីមួយៗជអនកផល់ បកសនីយប ត 

តកកកមមេ យែផកេលពកយសំុៃនPCT ។ ទី២-គឺគម ន បកសនីយបត តតកកកមមពិភពេ កេទ ។ បព័នធ 

PCTមិនេធករងរេនះេទ គឺ គន់ែតមននិតីវធីិដូចបនបញជ ក់ខងេល គឺស មប់ែត បេទសមួយចំនួន 

កនុងតំបន់ ឬ បកសនីយប តតកកកមមជតិ ។ បែហលមនែតមួយ បសិនេបអនក ក់ពកយសំុេនកនុង 

ករយិល័យែតមួយ បុ៉ែនេគ ចទទួលបនកនុង១០ ឬ២៥ ឬ៥០ បេទស មបំណងែដលេគចង់បន ។ 
 

 េត ចេលកពីនីតិវធីិ ក់ពកយសំុ មPCT ? 

 ជដំបូងគត់ តវ ក់ពកយសំុេនករយិល័យកនុង បេទសរបស់គត់ បនទ ប់មកឆងកត់េ ចន 

ដំ ក់កល ។ ដំ ក់កលទី១-ជដំ ក់កលអនរជតិរមួមន៤ែផនកធំៗគឺទី១- ករបំេពញពកយ 

ទី២-ករ វ ជវអនរជតិ ទី៣-ករេបះផ យអនរជតិ និងទី៤-ករ តតពនិតយជបឋមអនរជតិ ។ 

ែផនកចុងេ កយេនះគឺករ តតពិនិតយ តវេធេឡង បសិនេបអនក ក់ពកយេសនសំុ បុ៉ែន មបទពិេ ធន៍ 

គឺមន បែហល៨០% តវបនេធេឡង ដូចេនះេយង ចនិយយថពកយសំុ មPCT តវមន៤ែផនក 

េនកនុងដំ ក់កលអនរជតិ ។ បុ៉ែន បសិនេបអនកេសនសំុមនបំណងឆងមុនដំ ក់កលេនះ គឺជ 

ដំ ក់កលជតិ គឺមនដំ ក់កលជតិមួយែដល តវេធេន មករយិល័យមុនេពលបញច ប់េន 

នីតិវធីិ បកសនីយបត តតកកកមម ។ មនន័យថ ចមនករយិល័យ១ ឬ២ ឬ៥ ឬ១០រមួទំង 

ករយិល័យជតិ និងតំបន់ែដលអនកេសនសំុមនបំណងចង់ករពរេនកនុង បេទសេនះ ។ 
 

បកសនីយប តតកកកមមអឺរ ៉បុ 

 ដូចបនបញជ ក់ខងេល នីតិវធីិៃនPCTកនុងដំ ក់កលទី២គឺជដំ ក់កលជតិ ។ េនកនុង 

ដំ ក់កលអនរជតិអនកេសនសំុ ចដំេណ រករពកយសំុអនរជតិរបស់គត់មុនដំ ក់កលជតិ 

ឬករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមមថន ក់តំបន់ ។ ករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមមអឺរ ៉បុ EPO 

គឺជឧទហរណ៍មួយស មប់ករយិល័យថន ក់តំបន់ ។ 

 EPO តវបេងកតេឡងេ យអនុសញញ បកសនីយប តតកកកមមអឺរ ៉បុEPC ។ ម ទី២(១)ៃន 

EPCែចងថ ល់ បកសនីយប តតកកកមមែដលបនផល់េ យអនុសញញ េនះ េ ថ បកសនីយប ត 

តកកកមមអឺរ ៉បុ ។ ម ២(២)ែចងបែនថមថថ បកសនីយប តតកកកមមអឺរ ៉បុគឺ ល់ បេទសហតថេលខីទំង 

អស់ែដលបនផល់គឺមន បសិទធិភព និងមនលកខខណដូចគន ស មប់ បកសនីយប តតកកកមមជតិ 

ែដលរដបនផល់ឲយ បសិនេបមិនមនែចងផទុយនឹងអនុសញញ េនះេទ ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

 ចូរអនកគូឌីយ៉ កមបងញពីដំេណ ករទក់ទងករេ ប បស់PCT? 
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ចេមយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អនក ក់ពកយ បំេពញែបបបទ កំណត់ 

បេទសែដលចង់ករពរ 

ដំ ក់កល វ ជវអនរជតិ 

 

ករេបះផ យអនរជតិ 

ករ តតពិនិតយជបឋមអនរជតិ 

អនក ក់ពកយេ ជសេរ ស បេទសែដលចង់

ករពរ 

បេទស 

A 

បេទស 

B

បេទស 

C

បេទស 

D 

បេទស 

E

ដំ ក់កល 

ជតិ 

ដំ ក់កល 

អនរជតិ 
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 មន៣ ឬ៤ដំ ក់កលេនកនុងដំ ក់កលអនរជតិ េតេកតេឡងេនឯ ? េតេគេធ េន 

ហ ែឺណវឬ? 

 េទ ភគេ ចនេកតេឡងចំេពះដំេណ ករPCTចប់េផមេនកែនង មួយ េហយបនេទ 

កែនងមួយេផ ងេទ ត ។ ជដំបូងអនក ក់ពកយសំុ តវបំេពញពកយសំុេនករយិល័យកនុង បេទស 

េនះ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ចជករយិល័យជតិ ឬករយិល័យតំបន់និង ចជករយិល័យ 

អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ កេនហ ឺែណវ ។ ដូចេនះ ចេកតមនេឡងេនករយិល័យ 

អនរជតិេនកនុងដំ ក់កលទី១ បុ៉ែន មិនមនលកខណៈ មញញេពកេទ ។ 

 ដំ ក់កលទី២គឺ វ ជវអនរជតិ សពៃថងេនះមនករយិល័យចំនួន១១ែដលកំណត់ 

េ យPCTែដលអនុវតេលដំ ក់កល វ ជវអនរជតិ ករយិល័យទំងេនះេ ថ ជញ ធរ 

វ ជវអនរជតិែដល តវបនេ ជសេរ សេ យមនលកខណៈវនិិចឆ័យមួយចំនួន េហយពួកេគជួល 

េស ស មប់អនក ក់ពកយសំុេ កម បព័នធPCT ស័យ មករណីៃនេរ ង ឬភ ែដលពួកេគេធ ។ 

ដូចេនះមិន គប់ករណីអនកេសនសំុPCTែដលបនបំេពញពកយសំុទំងអស់េនះេទ ឧទហរណ៍ករយិ 

ល័យ បកសនីយប តតកកកមមជបុ៉នេធករែតស មប់ភ ជបុ៉ន គឺមិនេធករស មប់អនក ក់ពកយសំុ 

ជភ អង់េគស ប ងំឬ ឡឺម៉ង់េទ ។ ដូចគន ចំេពះករយិល័យម៉ក និង បកសនីយប តតកកកមម 

េអសប៉ញ ។ មយ៉ងេទ តករយិល័យខះេធករជ៤ ឬ៥ភ  ។ 

 ដំ ក់កលបនទ ប់គឺេបះផ យែដលេធេឡងេ យករយិល័យអនរជតិេនហ ឺែណវ េនះគឺ 

ជតួនទីPCTែតមួយគត់ែដលWIPOទទួលខុស តវ ។ អងគករWIPOេបះផ យពកយសំុទំងអស់PCT 

េទះបីមកពីកែនង ក៏េ យ ឬភ ក៏េ យ ។ 

 ដំ ក់កលទី៤គឺ តតពិនិតយជបឋមអនរជតិ ជទូេទWIPO តលប់េទករយិល័យៃន 

បេទសេដមវញិេដមបីេធករ វ ជវអនរជតិ េ ពះអនក ក់ពកយសំុ ចមនករណីេផ ងៗគន  និង 

ករយិល័យេផ ងៗគន  ។ េនចង់េ កយៃនដំ ក់កលអនរជតិ ឬ តលប់ចូលមកដំ ក់កលជតិ 

គឺករយិល័យអនរជតិមិនមនករពក់ព័នធេទ អនក ក់ពកយសំុ ចេទផទ ល់ករយិល័យនីមួយៗ 

េដមបីផល់ឯក រទក់ទង ។  

 េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េគ ចនិយយថករយិល័យអនរជតិមនករពក់ព័នធជួយ 

គំ ទេលនីតិវធីិេនះ េ ពះ ទទួលខុស តវជួយេរ បចំឯក រឲយករយិល័យទំងេនះចំេពះអនកសនុំសំុ 

និងស មប់ទំនក់ទំនងឯក រខះៗេ កមសនធិសញញ េនះ ។ ដូចេនះេទះបីជករយិល័យអនរជតិ 

មិនបនអនុវតករងរេ យផទ ល់ក៏េ យ ក៏ ចេកតេឡងចំេពះអនក ក់ពកយសំុ ស័យេល 

ករទំនក់ទំនងករយិល័យកនុងករផល់ឯក រេនះ ។ 
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សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

 េតសកមមភពមួយ ែដលេធេឡងេ យករយិល័យអនរជតិេនហ ែឺណវ  េហយសកមមភព 

មួយ ែដលមិន ចេធេឡងេ យករយិល័យអនរជតិ? 

 a-ករទទួលពកយសំុ បកសនីយប តតកកកមម 

 b-ករទទួលពកយសំុPCT 

 c-ករ វ ជវអនរជតិ 

 d-ករេបះផ យអនរជតិ 

 e-ករ តតពិនិតយជបឋមអនរជតិ 

 f-ករផល់នូវ បកសនីយប តតកកកមមជតិ ឬតំបន់ 
 

ចេមយ 

 a-មិនែដល 

 b- ចមន 

 c-មិនែដល 

 d-ែតងែតមន 

 e-មិនែដល 

 f-មិនែដល 

 ដូចបញជ ក់កនុងេសចកីេផមរចួេហយ េគលបំណងជបឋមរបស់PCT គឺេធនីតិវធីិឲយ មញញ 

ទក់ទងជមួយករទទួលបន បកសនីយប តតកកកមមកនុង បេទសេផ ងៗគន េ ចន ។ ផល បេយជន៍ 

មួយេទ តចំេពះអនក ក់ពកយសំុេធករសេ មចេតេ បនីតិវធីិេ យែឡក ម បេទសមួយ ឬេ បនីតិវធីិ 

ម បព័នធPCT ។ 
 

 េតមនគុណសមបតអីចំេពះករសំុ ម បេទសេ យែឡក និង មPCT? 

 គុណ បេយជន៍ចំេពះករសំុ បកសនីយប តតកកកមមេនករយិល័យមួយ គឺភគេ ចនេធេន 

ករយិល័យជតិ គត់នឹងទទួលបនេនៃថងបំេពញពកយអនរជតិចំេពះពកយសំុរបស់គត់ េហយៃថង 

ែដលបំេពញពកយសំុេនះ នឹងមមន បសិទធិភព មចបប់ជតិ គប់ បេទសែដលបនកំណត់ ។ 

ដូចេនះលកខខណត មវគឺអនក ក់ពកយសំុ តវអនុវត មតិចតួច ដូចជេធសំេណ សំុPCT ករចប់េផម 

ពី បេទសរបស់ខួន ឬតំបន់េដមបីបញជ ក់ថគត់ សបចបប់កនុងករបំេពញពកយសំុ ករពិពណ៌ន 

ករ បកសទមទរ ។ 

 គុណ បេយជន៍មួយេទ ត មរយៈករបំេពញពកយសំុរបស់គត់ អនក ក់ពកយសំុបន 
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ចំេណញេពលេវ េ ចនមុនេពលគត់សេ មច ក់ពកយសំុេទ បេទស មួយេទ ត ។ េពលេវ  

ែដលទទួលបន មរយៈនីតិវធីិេនះ បែហលជ១៨ែខែដលេធ មPCT ។ 

 បែនថមេទ តគឺមនគុណ បេយជន៍ស មប់ករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមមជតិដូចជៈ 

 -ករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមម ចេ ះ យពកយសំុបនេ ចនេ យ រែតPCT 

មនភពងយ សលេធ ជពិេសស តតពិនិតយទ មង់ែបបបទ េ ពះជទូេទែបបបទេនះ តវបនពិនិតយ 

កនុងដំ ក់កលអនរជតិ ។ 

 ករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមម ចសន ំសំៃចតៃមេបះផ យ បសិនេបពកយេសនសំុ 

អនរជតិ តវបនេបះផ យជភ ផូវករៃន បេទសមួយ ។ ក៏ ចេបះផ យរមួគន ជភ  

ផូវករេផ ងៗគន  ឬក៏បកែ បភ មួយេ យេយង មពកយសំុអនរជតិ ។ ករថតចមងអតថបទ 

ទំង សងៃនពកយសំុអនរជតិ មសំេណ របស់ភគីែដលមន បេយជន៍ ។ 

 បព័នធPCTមិនមនប៉ះពល់ដល់ បក់ចំណូលករយិល័យៃន បេទសនីមួយៗេទ បសិនេបេគ 

មិនសម័ គចិតបង់ បក់តៃមេស េនះមកករយិល័យPCT និងេដមបីេ ប បស់ពកយសំុអនរជតិ ។ 

េ យែឡក បក់បង់ បចំឆន ំ ឬ បក់ចុះបញជ ីេឡងវញិចំេពះករយិល័យៃន បេទសនីមួយៗមិន 

ប៉ះពល់ដល់ បព័នធPCTេទ ។ 

 ផល បេយជន៍ករ តតពិនិតយរបស់ករយិល័យ បកសនីយប តតកកកមម គឺេគរព មពកយសំុ 

ពីបរេទស ពីរបយករណ៍ វ ជវអនរជតិ និងរបយករណ៍ តតពិនិតយបឋមអនរជតិ ។ 

 េនេពលទទួលបនពកយសំុែដលបន តតពិនិតយែបបបទ េ យេយង មរបយករណ៍ វ 

ជវអនរជតិ និងរបយករណ៍ តតពិនិតយបឋមអនរជតិ េពលេនះករយិល័យជតិមិនចំបច់ តត 

ពិនិតយេទ ។ 
 

សេងខប 

 PCTផល់នីតិវធីិងយ សលស មប់តកកករ ឬអនក ក់ពកយសំុ បកសនីយប តតកកកមមេនកនុង 

បេទសេ ចន ។ ជបែនថមេទ ត ជ មញ និងស មលដល់ករផស់បូរព័តមនវទិយែដលមនកនុង 

ឯក រ បកសនីយប តតកកកមមចំេពះឧស ហកមម និងកមមករែដលទក់ទងជំនញកនុងវស័ិយេនះ ។ 

 ផល បេយជន៍ចំេពះអនក ក់ពកយសំុេ ប បស់ មPCTគឺបំេពញពកយសំុេនករយិល័យែត

មួយ ែតមួយភ  គត់ទទួលបនេនៃថងបំេពញអនរជតិ េហយៃថងបំេពញពកយសំុេនះនឹងមន 

បសិទធភពចំេពះ បេទសែដលចង់ ក់ករពរ ។ ជបែនថមេទ តPCTផល់នូវរយៈេពលមួយែដលអនក 

ក់ពកយសំុ ចសេ មចថេតបនដំេណ ករេនកនុង បេទសែដល តវកំណត់ ក់ពកយសំុ ។ 

 តួនទីចមបងរបស់WIPOកនុងនីតិវធីិPCTគឺេធឲយមនភពងយ សលចំេពះសនធិសញញ េនះ ម 
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រយៈករទំនក់ទំនងPCTេសនេទ បេទសែដល តវ ក់ពកយ និងេបះផ យពកយសំុPCT។ 
 

េនះជនីតិវធីិែដលេសនសំុ ម បព័នធPCT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដំ ក់កល វ ជវអនរជតិ 

 

ករេបះផ យអនរជតិ 

ករ តតពិនិតយជបឋមអនរជតិ 

អនក ក់ពកយេ ជសេរ ស បេទសែដលចង់

ករពរ 

បេទស 

A 

បេទស 

B

បេទស 

C

បេទស 

D 

បេទស 

E

ដំ ក់កល 

ជតិ 

ដំ ក់កល 

អនរជតិ 

អនក ក់ពកយសំុ តវបំេពញពកយ 

រចួកំណត់ បេទសែដល តវ ក់ករពរ 
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ជំពូកទី៩ 

ករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ 

3 
 

វតថុបំណង 

បនទ ប់ពីសិក ចប់ជំពូកេនះអនកនឹង ចៈ 

១-ផល់ឧទហរណ៍ពីករ បគួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ 

២-េធបញជ ី និងពនយល់ពី បេភទចមបងៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់  

៣-ពនយល់ពីវធីិេផ ងៗកនុង បេទសជេ ចន កនុងករអនុវតៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ 
 

េសចកីេផម 

ជំពូកេនះទក់ទងជមួយទស នៈៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ពនយល់ពីអំេពែដលចត់ 

ទុកថជករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ និងពនយល់ពីសំណងរដបបេវណីែដល តវបនេគេ ប រមួជ 

មួយករបំេពញកតពកិចចៃន បេទសេដមបីធននូវភព តឹម តវៃនករ បកួត បែជង ។ គំនិតៃនករ 

បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់េកតេឡង ំងពីឆន ំ១៩០០ េនទី កងBrusselsៃនអនុសញញ ទី កងប៉រសី ។ 
 

អីេទជករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់? 

ម  10bis(2)ៃនអនុសញញ ទី កងប៉រសីកំណត់ អំេពៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ គឺជ 

អំេព បកួត បែជង ផទុយេទនឹងភពេ ម ះ តង់កនុងករអនុវតន៍េលឧស ហកមម ឬ ពណិជជកមម ។ 

ម  10bis (3) កំណត់ចបស់អំពីអំេពែដល តវ មឃត់ៈ 

១- ល់អំពីៃនករេធឱយមនករភន់ ចលំ ម គប់មេធយបយេល ទំនិញ ឬឧស ហកមម ឬ 

សកមមភពខងពណិជជកមមៃនអនក បកួត បែជង ។ 

២-េធករែកងបនំពណិជជកមមេដមបីបងខូចនូវទំនិញ ឧស ហកមម ឬ សកមមភពពណិជជកមមៃន 

អនក បកួត បែជង ។ 

៣-កផ យបំេផសពីករេ ប បស់កនុងពណិជជកមម ែដលេធឱយ ធរណជនយល់ខុសេទេល 

បេភទដំេណ រករផលិត ធតុផ ំ គុណភព និងបរមិណៃនទំនិញ ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

បនទ ប់េទ ត អនកនឹងទទួលបននូវករពនយល់លំអិតពី បេភទបញែដលទក់ទងនឹងករ បកួត 

បែជងមិនេ ម ះ តង់ បុ៉ែនេពលេនះសូមពយយមេឆយនូវៈ 
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េតអំេពខងេ កមេនះមួយ ចត់ទុកថ ជអំេព បកួត បែជងមិនមិនេ ម ះ តង់?  

១-ករផ យពណិជជកមមថកេរម៉Yogurtរបស់អនក បកួត បែជងមួយមិនបនផលិតមកពីទឹក 

េ ះេគេទ។ 

២-េធរបយករណ៍មិនពិតមួយថ អនក បកួតត បែជងរបស់ខួន តវក ័យទុន។ 

៣-េធករេ ជសេរ សរបូLogoមួយ ែដលខុសគន បនិចបនួចពីអនក បកួត បែជងមួយេទ ត ។ 

៤-ករលួចគំរសំូងត់ៃនផលិតផលរបស់អនក បកួត បែជង ។ 

៥-លួចឯក រៃនករបេងកតផលិតថមីទំង សងរបស់អនក បកួត បែជង ។ 

ចេមយ 

ល់ឧទហរណ៍ទំងអស់ែដលបនផល់េនកនុងសំណួរេនះ គឺជភពមិនេ ម ះ តង់ ចំេលយ 

១-៤ គឺជ បេភទៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ និង តវេ បចបប់សីពីករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ 

តង់ ។ ឧទហរណ៍ទី៥ ចុងេ កយ គឺ ទក់ទងនឹងអំេពលួច ចចត់ទុកថជបទឧ កឹដ ។ 

ដូចេនះករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់គឺជភពមិនេ ម ះ តង់កនុងករអនុវត ។ ជករពិត 

ទស នៈករអនុវតមិនេ ម ះ តង់េនះ គឺមនករពិបកបនិចកនុងករកំណត់និយមន័យ េហយ តវកំណត់ 

យ៉ងចបស់កនុងចបប់ជតិ ។ ចបប់ជតិទំងេនះ កំណត់ពីពណិជជកមម និងបរ ិ ថ នជំុវញិ េដមបីធន 

នូវភពយុតិធម៌កនុងករ បកួត បែជង និងជលទធផលមួយករពរែផនកកមមសិទធិបញញ  ។ 
 

ករចំបច់េដមបីករពរ 

មបទពិេ ធន៍ខះបងញថ មនកីសងឃឹមតិច ស់ៃនភពយុតិធម៌កនុងករ បកួត បែជង 

េដមបីទទួលេជគជ័យ មរយៈករ បកួត បែជងេ យេសរេីនេលទីផ រ ។ ម ទឹសី អតិថិជនគឺជ 

អនកមនតួនទីកំណត់ពីករ បកួត បែជងេសដកិចចទីផ រ ចជ មញឲយសហ គិនមនភពេ ម ះ តង់ 

ចំេពះទំនិញ ឬេស  ឲយដំេណ ករបនល ។  េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ករពិតគឺមនភពខុសគន េន 

េពល ថ នភពេសដកិចចកន់ែតសមុគ ម ញ កន់ែតបត់បង់អតិថិជន េពលេនះពួកេគមិន ចដឹងថ 

ខួនេគកំពុង ប ពឹតនូវអំេព បកួ បែជងមិនេ ម ះ តង់េនះេទ មពិតអតិថិជនេ ម ះ តង់ តវ ែតទទួល 

បននូវកិចចករពរពីករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ 

ករ បកួត បែជងេ យ តឹម តវេលទីផ រមិន ចធន មរយៈ កិចចករពរពីសិទធិកមមសិទធិ 

ឧស ហកមមបនេទ ។ អំេព បកួត បែជងេផ ងៗេទ តមនដូចជ ករផ យពណិជជកមមបំេផស  និង 

កររេំ ភបំពនេលលកខណៈសមង ត់ពណិជជកមម ជទូេទមិនទក់ទងចបប់កមមសិទធិឧស ហកមមេទ 

ចបប់ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់គឺសំខន់បំេពញបែនថមទំងចបប់កមមសិទធិឧស ហកមម ទំងករផល់ 

កិចចករពរ ។ 
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េតចបប់ករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ទក់ទងនឹង ចបប់សីពីកររេំ ភបំពនេលករចូល 

កន់ទីផ រយ៉ងដូចេមច? 

វធិនករករពរករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ េហយវធិនករទំង េនះសីពីកិចចករពរេល 

ករ បតិបតិពណិជជកមម (ចបប់ បឆំងករទុកចិត) គឺជអនរទំនក់ទំនង ។ បទបបញញតិទំង២េនះ មន 

េគលបំណងធនេល បតិបតិករេ យមន បសិទធិភពេលេសដកិចចទីផ រ េទះបីជដូចេនះក៏ 

េ យ ក៏ចបប់េនះមនវធីិេផ ង ចបប់ បឆំងករទុកចិតេនះមនទំនក់ទំនងជមួយេសរភីព 

ៃនករ បកួត បែជង មរយៈករទប់ែផនកពណិជជកមម និងកររេំ ភបំពនៃនេសដកិចច ។ ម៉យងេទ ត 

ចបប់សីពីករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ទក់ទងដល់ករធនយុតិធម៌កនុងករ បកួត បែជង េ យ 

បងខំឱយអនកចូលរមួអនុវតេទ មវធិនករែតមួយ េទះបីជចបប់ទំងពីរេនកនុងទិដភពេផ ងគន  ។  

សំណួរ យតៃមខួនឯង 

ខងេ កមេនះេតមូលេហតុសុពលភពមួយ ជត មវករចបប់ែដលទក់ទងដល់ ករ បកួត 

បែជងមិនេ ម ះ តង់? 

១-ផល់នូវក មិត បគួត បែជង មែផនកែដលសំខន់ និងមនពីមុនមក 

២-េជ ស ងកររេំ ភបំពនពីសិទធិផច់មុខ 

៣-ជួយធនករងរទីផ រេសរ ី

៤-េជ ស ងកររេំ ភបំពនេល បកសនីយប តតកកកមម 

៥-បងខំឱយអនុវតករពរម៉ក 

ចេមយ 

១-បទ ករេ ប បស់ភពដូចគន រ ងករ បកួត បែជងេសដកិចច និងករ បកួត បែជងកី  

េដមបីទទួលបនលទធផលល និងេ ម ះ តង់កនុងករ បកួត បែជងេសដកិចច និងកី  ទមទរឱយអនក 

បកួត បែជងទំងអស់េគរពវធិនកររមួ ។ 

២-េទ េនះ សថិតេនេ កមចបប់ បឆំងករទុកចិត ឬចបប់ បឆំងករេធផច់មុខ Monopoly ។ 

៣-បទ ជករពិត  

៤-េទ េនះបងខំឱយអនុវត មចបប់ បកសនីយប តតកកកមម 

៥-េទ ចសថិតេនេ កមចបប់ម៉ក 
 

អំេពៃនករ បកួត បែជងមិនេ ះ តង់ 

ជករពិត ស់ករពិពណ៌នេលករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ជអំេព ផទុយនឹងករេធ 

ពណិជជកមម តឹម តវ ភពយុតិធម៌ រហូតដល់ពកយ ភពយុតិធម៌ និងេ ម ះ តង់េនះ តវបនេគទទួល 
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យកជក មិតសង់ រមួយ ។ “ ភពយុតិធម៌ ” ឬ “ភពេ ម ះ តង់” េនកនុងករ បកួត បែជងមិនបន 

េឆយតបេទនឹងទស នៈសងគមេសដកិចច និង កមសីលធម៌សងគមេទ េហយ ចខុសែបកពី បេទស 

មួយេទ បេទសមួយ (េហយជួនកលេនកនុង បេទសែតមួយក៏មនលកខណៈខុសគន ែដរ) េហយកំរតិ 

សង់ រេនះ ចផស់បូរបន គប់េពល ។ ជបែនថមេទ តែតងែតមនអំេពថមីៗ ៃនករ បកួត បែជង 

មិនេ ម ះ តង់ ចប់ ំងពីគម នករកំណត់ ពំែដនេលករបេងកតថមីកនុងករ បកួត បែជង ។ កនុងេគល 

បំណង ក់បញចូ ល ល់អំេពពីមុន និងអនគត ៃនករ បកួត បែជងេនកនុងនិយមន័យទូ យមួយ 

ែដលកនុងេពលេនះបនកំណត់ ពិករ មឃត់ េហយ ចែកែ បបនេនេលទីផ រ ។  

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េនះមិនែមនមនន័យថអំេពៃនករ បកួត បែជងគម ននិយមន័យ 

ទូេទ មួយេទ ។ កំណត់សំគល់សំខន់បំផុតៃនអំេពទំងេនះ គឺប លឱយមនករភន់ ចលំ 

ករបងខូចេឈម ះ និងករផ យបំេផសខុសពីករពិត ។ ឧទហរណ៍ ទីផ រែដលមនលកខណៈមិន 

េ ម ះ តង់ គឺកនុងេគលបំណងទទួលបនេជគជ័យកនុងករ បកួត បែជង េ យមិនពឹងែផកេល 

េជគជ័យៃនគុណភព តៃមផលិតផល និង េស កមម ។ ករេធឲយមនឥទធិពល មត មវកររបស់ 

អតិថិជន មរយៈករផ យបំេផស ែដលករអនុវតែបបបទេនះទក់ទងជមួយករ បកួត បែជងមិន 

េ ម ះ តង់ ។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក ែដលសំខន់បំផុត េដមបីកំណត់ “ ភពមិនេ ម ះ តង់” េនកនុង 

ទីផ រគឺមន បភពមកពីេគលបំណងៃនចបប់ករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ េនកនុងទស នៈេនះ 

ចបប់ករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ តវបនកំណត់េឡងេដមបីករពរអនករកសីុែដលេ ម ះ តង់  

ទនទឹមេនះគឺជួយករពរអតិថិជនជក សំខន់ ។ ជងេនះេទេទ ត បេទសខះបនកំណត់ចបប់ 

ពិេសសេដមបីករពរជ ធរណៈ និងផល បេយជន៍របស់ពួកេគ េនកនុងករ បកួត បែជងេសរ ី ។ 

ចបប់ទំេនបៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ កនុងេគលបំណងបេ ម៣យ៉ង ករពរអនក បកួត 

បែជង, ករករពរអតិថិជន និងធនសុវតិភពផល បេយជន៍ៃនករ បកួត បែជងជ ធរណៈ 

ជធំ ។  

ម៉យងវញិេទ ត មនកិចច ពមេ ព ងធំមួយែចងថ អំេព និងករអនុវត តវមនលកខណៈ សប 

ជមួយភពយុតិធម៌កនុង បកួត បែជង ។ ទំងេនះ តវបនពិភក លំអិត ដូចខងេ កម ៖ 
 

បេភទៃនអំេព បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ 

ខងេ កមេនះជអំេពដ៏ មញញែដលចត់ទុកថជអំេពៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ៈ 

- បងកឱយមនករភន់ ចលំ 

- ផ យបំេផសពីករពិត 
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- បងខូចេឈម ះអនក បកួត បែជង 

- បងញឱយដឹងនូវពត៌មនសមង ត់ 

- ទញយក បេយជន៏ ពីេជគជ័យរបស់អនក បកួត បែជងេផ ងេទ ត 

- ផ ពផ យពណិជជកមម េ យេ ប បេធ បផលិតផលរបស់អនក បកួត បែជងេផ ង 
 

១-បងកឱយមនករភន់ ចលំ 

អនុសញញ ទី កង Paris (ម 10bis(3)) ត មវឱយរដសមជិក មឃត់ ល់អំេពេធឱយមនករ 

ភន់ ចលំ ម គប់មេធយបយ េទះបីជកនុងករបេងកតទំនិញ ឬឧស ហកមម ឬសកមមភពពណិជជកមម 

ៃនអនក បកួត បែជង ។ វ ិ លភពៃនម េនះ ទូ យ ស់ គឺ គប់ដណប់ ល់អំេពពណិជជកមម 

ែដលទក់ទងដល់ ម៉ក, សញញ , ផក, ប , កញច ប់, របូ ង ឬពណ៌ៃនទំនិញ ឬសញញ ខុសគន េផ ង 

េទ តែដលបនេ បេ យអនកជំនួញ ។ ដូចេនះមិន តឹមែតសញញ ទំនិញែបងែចកពីគន  េស កមមជំនួញ 

បុ៉េ ះេទ ែថមទំងរបូ ងទំនិញ និងេស កមម តវ ចត់ទុកថទក់ទងដល់ករ មឃត់ ល់ករ 

ភន់ ចលំ ។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ មនែផនកពីរសំខន់ ែដល មនករភន់ ចលំជេរ យៗ ។ 

ទំងេនះ គឺជ បភពេដមៃនពណិជជកមម និងរបូ ងទំនិញ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ 

េនះមិន ងំសទះ ឬ ពំែដនកំណត់កនុងកិចចករពរ ជមួយករភន់ ចលំេទ ។ 

ជឧទហរណ៍ អំេពេធឲយភន់ ចលំ ចជ ថ នភពែដលែបងែចកគន ទំង សង ពី ងតុក 

េមរចិែដលទទួល គ ល់េ យម៉កពណិជជកមម " Toys 'R' Us” េហយ ចលក់Game េនកនុង ង 

ែដលេ ថ Games 'R' Us   ។  
 

េតគំនូរឧស ហកមម ចករពរ ន ៃដយ៉ងដូចេមច? 

ជទូេទបទបបញញតិ មឃត់ផលិតផលដូចគន  ឬ សេដ ងគន ចំេពះទំនិញដូចគន  ។ េទះបី 

យ៉ង ក៏េ យបទបបញញតិម៉ក ករពរេ កមចបប់ពិេសសជេ ចន ដូចជចបប់គំនូរឧស ហកមម 

តវបនកំណត់កនុងវធីិជេ ចនែដលខុសគន ពី បេទសមួយេទ បេទសមួយ ។ កនុងលកខណៈដូចគន  

ចបប់ករពរពិេសស េ កមចបប់ម៉កេនះ ករកំណត់េនះ ចទក់ទងដល់ករអនុវត មចបប់គំនូរ 

ឧស ហកមមចំេពះផលិតផលែដលមនរបូ ង និងទំហំករពរែដលមនែចងកនុងបទបបញញតិ ។ ជ 

ឧទហរណ៍ បសិនេបករពរេលគំនូរបូខងេ កៃនករតុបែតងៃផទខងេ កេលផលិតផលែដលបន 

ចុះបញជ ី កិចចករពរករចមងគំរសំូ ប់តុបែតងផលិតផលរបស់ពួកេគ ចសថិតេនេ កមចបប់ករ 

បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ បសិនេបគំនូរែដលថតចមងេនះេធឱយខុស ឬេធឱយមនករភន់ ចលំ 

បភពេដមៃនពណិជជកមម ។ 
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សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

េតអំេពភន់ ចលំមួយ  ែដលចត់ទុកថជករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ?  

១-ផលិតផលមួយមនរបូថត បមុខរដេនេលកញច ប់ ។ 

២- កមហុ៊នេភសជជៈមួយ េ ប បស់ដបដូចដប Coca-Cola ។ 

៣-ករេ បម៉កែដលដូចគន នឹងម៉កមួយេផ ងេទ តែដលមិនទន់បនចុះបញជ ី។ 

៤-េភជនីយ នមួយតុបែតង និងបំពក់េ គ ងសងរមឹេសទរែតដូចគន នឹងអនក បកួត បែជង 

ែដលលបីលបញ ។ 

ចេមយ 

ទី១- កនុងករណីេនះ គម នអីទក់ទងនឹងករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់េទ បមុខរដ ចបឹងពី 

កររេំ ភផទ ល់ខួន ។ 

ទី២-៤- គឺជករភន់ ចលំ េហយ ចជអំេព បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ 

ទី២-កនុងករណីេនះ ចទក់ទងដល់កររេំ ភបំពនម៉ក 

ទី៣-ម៉កែដលមិនបនចុះបញជ ីគឺមិនទក់ទងេទ ចំណុចសំខន់គឺករេធឲយមនករភន់ ចលំ ។ 
 

២-ករផ យបំេផសខុសពីករពិត 

ករផ យបំេផសខុសពីករពិត ចកំណត់ថជករបងញបំេផសពីផលិផល ឬេស កមម 

របស់អនក បកួត បែជង ។ ជទូេទករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់គឺមិនបងកបញ  ផទុយេទវញិ ករ 

ផ យបំេផសករពិតនំឱយមនផលវបិកេ ចនដល់អតិថិជនែដលបនផល់ពត៌មនមិនពិត ចប៉ះ 

ពល់ហិរញញវតថុ ។ ែដគូ បកួត បែជងេ ម ះ តង់ ចបត់បង់នូវអតិថិជន តមតភពទីផ រធក់ចុះ 

េ យ រវបិតិេសដកិចច និងេសថរភពេសដកិចច ។ 

មនករេធជំេរ នសថិតិជេ ចន េយងេទ មទស នៈៃនករផ យបំេផស មនទំងរបយ 

ករណ៍ភូត ទំងរបយករណ៍មិនពិតដល់អតិថិជន ។ ជករពិចរ េលករផ យមិនពិត សូមបី 

ែតរបយករណ៍េធជ យលកខណ៍អក រ តឹម តវក៏ ចខុសបនែដរ ។ 

ជឧទហរណ៍ េ គ ងផ ំគីមី តវបនេគ មេ បកនុងនំប័ុង តុ ករៃន បេទសជេ ចនបន 

ចត់ទុកថ ករផ យពណិជជកមមថ នំប័ុងមិន យជតិគីមីេទ េនះជករផ យេធឲយយល់ខុស 

េ ពះ មពិត មិនេ បជតិគីមីេទ េនះជករេធឲយយល់ ចលំចំេពះករផ យពណិជជកមម ។ 

មិនចំបច់បេងកតឲយមនចំងល់ផលិតផលេទ ដ ប ករបញជ ក់េនះេធឱយមនឥទធិពល 

ចំេពះអតិថិជន ។ ឧទហរណ៍ បសិនេប ធរណជនចូលចិតទំនិញកនុង សក ជងទំនិញបរេទស 

ៃដគូ បកួត បែជងផ យថ ទំនិញនំចូលលជងទំនិញកនុង សកេនះ គឺជករផ យបំេផស េធឱយ 
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េគយល់ខុសថទំនិញនំចូលមនគុណភពខពស់ ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

េតអំេពខងេ កមេនះមួយ ជអំេពបំេផសករពិត? េ យផ យថនំប័ុងេនះមនជតិ 

Calory តិចជងនំប័ុងមួយដំុេផ ងេទ ត េហយេធឲយមន ង ត ។  

ចេមយ 

បទ ករផ យពត៌មនថនំប័ុងមនជតិ Calory តិចជងនំប័ុងេផ ងជករផ យបំេផស ។ 

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

កមហុ៊នមួយផលិត េប រថមីមួយ េ ថ Bavaria េត ចជកំហុសចំេពះអតិថជនឬេទ ? 

ចេមយ 

បសិនេប េប មិនបនផលិតេនកនុង បេទស លីម៉ង់ៃនតំបន់ Bavariaេទ ចភូត េ ពះ 

េគ ចគិតថ េប េនះផលិតេន លឺម៉ង មនគុណភព មសង់ រ ។  

េនកនុង បេទសខះបញេនះ ចទក់ទងដល់កររេំ ភបំពនម៉កសមគ ល់ភូមិ ស។ 
 

េតទស នៈផ យបំេផស មនករខុសែបកពី បេទសមួយេទ បេទសមួយយ៉ងេម៉ច? 

ជទូេទទស នៈផ យបំេផសមនភពខុសគន ពី បេទស១ េទ បេទស១ េហយបញេនះ 

ចកំណត់ចបស់េនកនុងសនធិសញញ ជតិសីពីករបំេផស ។ េទះបីជករបំេផសេនះ មិនចត់ទុកថ 

អំេពឆេបក េ ពះករផ យែបបេនះេធឲយេគងយចប់ រមមណ៍ មរយៈ “លក់េ យនិយយ” 

គន់ែតមួយែភត ។ េនកនុង បេទសខះ ( លឺម៉ង) ធរណជនេជ េលករផ ពផ យពណិជជកមម 

ជពិេសសផ យថមនែតមួយគត់ “ លបំផុត ដំបូងេគ ៘” ជផលវបិក តវទមទរនូវកំរតិ 

សង់ រមួយតឹងរងឹ ។ បេទសេផ ងៗេទ ត ដូចជអីុ លី និងសហរដ េមរចិ មនជំហផទុយ 

និងជទូេទអភ័យេទសដល់ករផ យថមនែតមួយគត់ ។ ដូចេនះេនកនុង USA ជទូេទតុ ករ 

គន់ែតេធ អន គមន៍បុ៉េ ះ បសិនេបផលិតផលែដលផ យថជផលិតផលលបំផុត ។ 
 

៣-ករបងខូចដល់ៃដ បកួត បែជង 

 ករបងខូចគឺអំេពបងកឱយយល់ខុសដល់ៃដគូ បកួត បែជង ែដលអំេពេនះេធឱយប៉ះពល់ដល់ 

បំណងលែផនកពណិជជកមមរបស់គត់ ដូចជករផ យមិនពិត ករផល់ពត៌មនមិនពិតដល់អតិថិជន ។  

ែតេទះបីជអំេពេនះ មិនផល់បយករណ៍ខុស ឬរបយករណ៍ េឆេបកពីផលិតផលរបស់ៃដ 

គូ បកួត បែជងជក់ែសងក៏េ យ ក៏ ជអំេពបំេផស មិន តឹម តវ េលៃដគូរបស់ខួនទំងផលិតផល ឬ 

េស  ។ េហតុេនះអំេពបំេផសេនះែតងែតប៉ះពល់េ យផទ ល់ជមួយអនកជំនួញ េ យ រែតករ 

ផ យពត៌មនមិនពិតៃនផលិតផលរបស់គត់ េហយអតិថិជន ចទទួលរងករប៉ះពល់ ។ 
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េតទស នៈៃនករផ យបងខូច ខុសគន ពី បេទស១េទ បេទស១ េទ តយ៉ង ?  

ជករពិត េនកនុង បេទសខះ ករផ យជ យលកខណ៍អក រនូវរបយករណ៍របស់ៃដគូ 

បកួត បែជង ចចត់ទុកជអំេព បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ បសិនេបពកយកនុងយុទធនករផ ព 

ផ យេនះ តវបនេធឱយប៉ះពល់ដល់អតិថិជន ។ ម៉យងវញិេទ ត បេទសខះបនកំណត់យ៉ងតឹងរងឹ 

ៃនអំេពបងខូចេនះ គឺភពមិន តឹម តវ ឬរបយករណ៍ែដលេធឱយមនករយល់ខុស ។ 

លកខណៈខុសគន េនះ តវបនេគរកេឃញ មរយៈករ យតៃមេលពណិជជកមមេ ម ះ តង់ ។ 

េនទី ែដលចបប់ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ បនករពរេលេករេឈម ះរបស់ពណិជជករ ដូចែដល 

មនេនកនុង បេទសអឺរបុ ។ បទបបញញតិៃនករបងខូចករងរជំនួញពិេសស តវបនេធេឡងែដលជ 

េគលករណ៍ គឺកំណត់ចបស់ ស់សីពីករ បកួត បែជង េ យកំណត់ពីេសរភីពៃនករេឃសន ។ 

េន បេទសជេ ចន ជពិេសស បេទសែដលមិនទន់មនករយល់ដឹងពីចបប់សីពីករ បកួត បែជង 

មិនេ ម ះ តង់ េពលេនះ មនជំហជំទស់គន  េ ពះេគយល់ថករ បកួត បែជង គឺជករ យសំរកុ 

េទេលៃដគូរបស់ខួនែដលមិន ចេជ សបន គឺពួកេគ តវែតមនករអធយ ស័យគន េ ពះេនះគឺជ 

បនទ ត់នេយបយទីផ ររបស់ពួកេគ ។ េនកនុង បេទសទំងេនះជទូេទ េដមេចទ តវបងញ 

ភស ងនូវរបយករណ៍មិនពិតទំងេនះ ែដលេពលខះមិន ចេធេទបន ។ 
 

េតអំេពខងេ កមេនះ មួយ ជករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ េ យ រករផ យបងខូច? 

១-និយយថកេរម៉ Yogurt របស់ៃដគូ បកួត បែជងេធពីទឹកេ ះេគមិន សស់។ 

២-និយយថ ផលិតផលៃដគូរបស់ខួនគឺលសំ ប់សុខភពរបស់អតិថិជន ។ 

៣-ករេ ប បស Logo សេដ ងេទនឹង Logo ៃនផលិតផលរបស់ៃដគូខួន ។ 

ចេមយ 

ទំងអស់េនះ គឺជឧទហរណ៍ៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ បុ៉ែនសំណួរេលខ១ គឺជ 

ឧទហរណ៍ ៃនករផ យបងខូចេ ពះរបយករណ៍េនះមិនពិត ។ សំណួរេលខ២ គឺជអំេពផ យ 

បំេផសពីករពិត េហយសំណួរេលខ៣ គឺជករឱយភន់ ចលំ ។ 
 

៤-ករបងញនូវពត៌មនសំងត់ 

ករ បកួត បែជងពណិជជកមមៃនសហ គស គឺ ចេធេឡង មព័ត៌មនថមីៗែដលសហ គស 

េនះមនផទ ល់ខួន ជឧទហរណ៍បញជ ីេឈម ះអតិថិជនរបស់ កមហុ៊ន េហយបញជ ីេនះ ចយកេ ប ប 

េល កមហុ៊ន បកួត បែជងរបស់ខួន ែដលជបញជ ីមិនមនគុណភពល ។ ជឧទហរណ៍បែនថមេទ ត 

សហ គសមួយបនអភិវឌ លកខណៈសំងត់ៃនដំេណ រករឧស ហកមម ែដលមនលទធភពលក់នូវ 

គុណភពល ឬតៃមេថក ។ ខញុំសងឃឹមថអនកយល់ដូចខញុំ បសិនព័ត៌មនទំងេនះ តវបនេគផល់េទ 
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ឱយៃដគូរបស់ខួនេ យគម នករអនុញញ តពីមច ស់ ជអំេព បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ ជករពិត 

ករបងញនូវពត៌មនសមង ត់គឺចត់ទុកថ ជករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ មរយៈកិចច ពមេ ព ង 

TRIPS ឆន ំ១៩៩៤ ែដលត មវេទ មសមជិកអងគករពណិជជកមមពិភពេ កែដលបនផល់នូវកិចច 

ករពរ “ ពត៌មនសមង ត់” ។  

កិចច ពមេ ព ង TRIPS ពិពណ៌នពីកិចចករពរពត៌មនសមង ត់ថ ជអំេពចំបច់ តវករពរ 

បឆំងេទនឹងករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ 
 

េហតុអីបនជករពរ បកសនីយប តតកកកមម មិន ចេ ប បស់េដមបីករពរព័ត៌មនសមង ត់ 

េនះ ? 

ជទូេទកមំង បកួត បែជង ស័យេលករបេងកតបេចចកេទស និងដឹងពីរេប បេធកនុងវស័ិយ 

ឧស ហកមម ឬពណិជជកមម ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យបេចចកវទិយ និងដឹងពីរេប បេធមិនែតងែត 

ករពរេ យ បកសនីយប តតកកកមមេទ ។ ជដំបូង បកសនីយប តតតកកកមមគឺស មប់ែតតកកកមម 

កនុងវស័ិយបេចចកវទិយ មិនែមនស មប់លទធផលៃនករបេងកតេឡងែដលទក់ទងនឹងដំេណ ករពណិជជ 

កមមេទ ។ ជងេនះេទេទ ត កររកេឃញនូវបេចចកវទិយខះៗ ឬពត៌មន េនេពលមន បេយជន៍ខង 

ពណិជជកមមចំេពះពណិជជករ បេចចកេទសេនះ ចខះេន លកខណៈថមី ឬជំ នរកេឃញថមីែដលទម 

ទរឱយពួកេគមន បកសនីយប តតកកកមម ។ េលសពីេនះេទ តេនេពលពកយសុំ បកសនីយប តតកក 

កមម តវបនេគផក េហយពត៌មនទំងេនះមិនទន់បនផ យជ ធរណៈ មច ស់ បកសនីយប ត 

តកកកមមេនះគួរែត តវបនករពរ បឆំងេទនឹងករបងញពត៌មនមិន តឹម តវពីអនកដ៏ៃទ េ ពះេគមិន 

ទន់ បកដថអនក ក់ពកយសំុនឹងទទួលបន បកសនីយប តតកកកមមឬេទ។  

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

េតខងេ កមេនះ ចចត់ទុកជពត៌មន ស មប់ករពរេ កមកិចច ពមេ ព ង TRIPS ឬេទ ? 

១-វក័ិយប័ តទឹក កច  

២-ពត៌មន បកសនីយប តតកកកមមែដលហួសរយៈេពលករពរ 

៣-ពត៌មនែដលមិនទន់ទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម  

៤-បញជ ីេឈម ះអតិថិជន 

ចេមយ 

មនែតសំណួរេលខ២ មិន ចចត់ទុកថជលកខណៈសមង ត់ពណិជជកមម ដូចជពត៌មនកនុង 

បកសនីយប តកមម តវបន បកស េហយកនុងវស័ិយ ធរណៈឬ ចេ បេ យេសរ ីបនទ ប់ពីហួស 

រយៈេពលករពរ ។  
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ករទញយកផល បេយជន៍មិន តឹម តវពីសមិទធិផលរបស់ៃដគូ 

សញញ ណៃន “េសរ”ី មនលកខណៈធមម ជមួយនឹងសញញ ណៃនករបងកឱយមនករភន់ ចលំ 

និងករផ យបំេផស ច តវបនកំណត់និយមន័យទូ យៃនករ បកួត បែជងេ យែកងបនំ ។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ជេគលករណ៍ទីផ រេសរ ី ករេធពណិជជកមមេលសមិទធផលរបស់ 

អនកដ៏ៃទគឺអយុតិធម៌ ។ ម៉យងេទ តអំេពែដលនំឱយមនករភន់ ចលំ ឬផ យបំេផស គឺជករេធ 

េ យេសរេីលសមិទធផលរបស់អនដ៏ៃទ បុ៉ែនជទូេទ តវទទួល គ ល់ជអំេពអយុតិធម៌ ។  

មន បេភទជេ ចនៃន “េសរភីព” រមួមនភពខុសគន គុណភព និងតៃមៃនម៉ករបស់ៃដគូ 

បកួត បែជង ។ អំេពេនះ ចេកតេឡង បសិនេបម៉កដូចគន តវបនេ បេលទំនិញ ឬេស េផ ងគន  ។ 
 

ករផ យពណិជជកមមេ យេ ប បេធ ប 

 ករផ យពណិជជកមមេ យេធករេ ប បេធ ប ចមន២ទ មង់ ជវជិជមន េ យេយង ម 

ផលិតផលរបស់អនកដ៏ៃទ ( បកសថផលិតផលេនះលដូច) ឬកនុងន័យអវជិជមន ផ យថផលិតផល 

េនះលជង។ កនុងទ មង់ទីមួយៈ េនេពលផលិតផលរបស់អនក បកួត បែជងេនះលបី ជភពមិន តឹម 

តវៃនេគលបំណងលរបស់អនក បកួត បែជងដ៏ៃទេទ ត ។ ទ មង់ទី២ ផលិតផលរបស់អនក បកួត 

បែជង តវបនេគរះិគន់ គឺជករបងប់ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ទ មង់េ ប បេធ បទំង 

២េនះទក់ទងេទនឹងអនក បកួត បែជងែដលបនបេញចញទំងេឈម ះជ ធរណៈ។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ តវចងចំថ មនភពខុសគន កនុងករ តៃមសញញ ណ “ករផ យ 

បំេផស” ជពិេសស“ករផ យបងខូចេករេឈម ះ” ដូចបនបញជ ក់ខងេល បេទសខះចត់ទុករបយ 

ករណ៍ផ ពផ យអ ច រយ ឬមនែត១ “គឺលបំផុត” គឺជករផ យបំេផស បសិនេបមិន ចេធឲយបន 

ដូចករផ យេនះ ។ ករ យតៃមេផ ងៗគន ៃនសញញ ណ “ ផ យបងខូចេករេឈម ះ និងមិន តឹមម តវ” 

ជ ពឹតិករណ៍មួយដ៏សំខន់ ។ េនកនុង បេទសជេ ចន មនករអនុញញ ត បុ៉ែនផទុយមកវញិ 

ជរបយករណ៍បងប់ ករផ ពផ យពណិជជកមមេ យេ ប បេធ ប គឺមនករ ស័យឱយគន េទ 

វញិេទមក ។ េបអីែដលបននិយយ ជករពិត េពលេនះតុ ករមិនយកចិតទុក ក់េទ 

ែតេបពិនិតយេមលខងអនក បកួត បែជង ឬផលិតផលរបស់គត់កំពុង តវេគបងខូច ឬ តវេធ ជីវកមមេល 

បំណងលរបស់គត់ េពលេនះតុ ក តវែតអន គមន៍ ។ កនុង បេទសែដលករពរខំងេល 

ភពេ ម ះ តង់របស់អនកជំនួញ និងេករេឈម ះរបស់អនកជំនួញ ករផ យពណិជជកមមេ យ េធករ 

េ ប បេធ ប តវបន មឃត់យ៉ងតឹងរងឹ ជួនកល គន់ែតអនក បកួត បែជង តវបនេគេ បេឈម ះ 

បឆំងនឹងបំណងរបស់ខួនក៏ចត់ទុកជករបងខូចេករេឈម ះ និងជករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ 

េ យេយលេទ មបទបបញញតិែចងថៈ ” អនកជំនួញេ ះ តង់មនសិទធិមិនបេញចញេឈម ះ បសិន 
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េបករពិត តវបនេគនិយយ “ បទបបញញតិៃន បេទសខះបន មឃត់ពីករេ ប បេធ បគន ថ មិនចំ 

បច់បញជ ក់អតសញញ ណអនក បកួត បែជងេឡយ ។ ករេឈះ បែកកគន ដូចេនះ តវែតផល់សិទធិ 

ឱយតុ ករ េដមបីែសងរកករផ ពផ យពណិជជកមមេ យេ ប បេធ បរបស់ៃដគូ បកួត បែជងេ ចន 

ឬតិច ជស័យ បវតិ បឆំងេទនឹងករ បតិបតិពណិជជកមមេ ម ះ តង់ ។ 

េទះបីយ៉ង ក៏េ យ បេទសជេ ចនចត់វធិនករយ៉ងតឹងរងឹេលករផ យពណិជជកមម 

េ យេ ប បេធ ប គឺជករ បតិបតិមិនេ ម ះ តង់ ។ នេពលថមីៗេនះមននិនន ករមួយ ករបដិេសធន៍ 

េលករផ យពណិជជកមមបនផស់បូរ ។ តវបនេគទទួល គ ល់ថករេ ប បេធ បពិតៃនេហតុ 

ករណ៍ មិន តឹមែតកត់បនយ នូវតៃម វ ជវពត៌មនរបស់អតិថិជនបុ៉េ ះេទ ែថមទំងមន 

បសិទធិភពេលទីផ រ មរយៈករជំរញុតមភពៃនទីផ រ ។ តុ ករៃន បេទសទំងេនះយល់ថ 

ករផ យពណិជជកមមេ យេ ប បេធ បេ យបងប់ តវមនករ មឃត់យ៉ងម៉តចត់ ល់របយ 

ករណ៍ពីអតសញញ ណរបស់ៃដគូ បកួត បែជង ។ ជឧទហណ៍ ករេ ប បេធ បតៃម បសិនេបពិត 

និងសមភ រៈេផ ងៗ តវបនអនុញញ ត ជេគលករណ៍ ក់បីដូចជមននិនន ករចបស់ ស់មួយ 

េឆព ះេទរកករផ ពផ យពណិជជកមម េ យេ ប បេធ បពិត បកដ ។ 
 

អំេពេផ ងៗេទ តៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ 

ដូចអនកបន យតៃមពីវស័ិយៃនករ បកួត បែជងមិនេ ះ តង់ គឺមនលកខណៈទូ យនិងវធីិ 

ករពររបស់ បេទសជេ ចន ។ ដូចេនះកនុងេគលបំណងបំេពញបញជ ីៃនអំេពមិនេ ម ះ តង់េ ចនែដល 

ចេធេទបន មនឧទហរណ៍ សេងខបខងេ កម ។ 

-ករផ យពណិជជកមមេធឱយរខំន ដូចជករផ យពណិជជកមម ជលខំងេពកេធេ យប៉ះ 

ពល់ ដល់ករលក់  

-ករេ ប បស់បេចចកេទសផ យពណិជជកមមលក់ ដូចជមនេឆន តអំេ យសំ ង និងករ 

ផល់រងន់េលកទឹកចិត ទំងេនះគឺជបទបបញញតិេជ ស ង ។ 

-ករបងក់ៃនសកមមភពទីផ រ ដូចជករបំផញដបទឹកែដល ចផលិតេឡងវញិរបស់ៃដគូ 

បកួត បែជង  
 

សេងខប 

គំនិត បកួត បែជងមិនយុតិធម៌ តវបនេកតេឡងជំុវញិៃនកិចចករពរកមមសិទធិបញញ  ទស វត  

ឆន ំ១៩០០កនុងទី កង Brussel ៃនអនុសញញ  Paris Convention ។ ចបញជ ក់ចបស់ពីករ បតិបតិករ 

េ យេសរៃីនកមមសិទធិបញញ  និង បព័នធេលកទឹកចិតែដលបនែចងថៈ 
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អំេពៃនករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ គឺជអំេព មួយៃនករ បកួត បែជងផទុយនឹងករ 

បតិបតិេ ម ះ តង់កនុងឧស ហកមម ឬពណិជជកមម ។ ឧទហរណ៍ខងេ កមេនះ តវបន មឃត់ ៖  

- ល់អំេពេធឱយមនករភន់ ចឡំ គប់មេធយបយេទះបីជករបេងកត ទំនិញ ឬសកមមភព 

ពណិជជកមម េស កមមរបស់ៃដគូ បកួត បែជង ។ 

ករផ យមិនពិតកនុងពណិជជកមម ដូចជផ យបងខូចេលករបេងកត ទំនិញ ឬឧស ហកមម 

ពណិជជកមមរបស់ៃដគូ បកួត បែជង ។ 

ករបងញពីករេ ប បស់កនុងពណិជជកមម នូវករបំេផសមិនពិតដល់ ធរណៈជន ពី បេភទ 

ដំេណ រករផលិត លកខណៈវនិិចឆ័យ េគលបំណង ឬ បរមិណៃនទំនិញ ។ 

មន បេភទេផ ងៗគន ៃនអំេព បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់រមួមនៈ 

-ករបងកឱយភន់ ចឡំ 

-ករផ យបំេផស 

-ករផ យបងខូច 

-កររេំ ភបំពនលកខណៈសំងត់ពណិជជកមម 

-ករយកចំេណញផល បេយជន៍ពីសមិទធផលៃដគូ បកួត បែជង 

-ករផ យពណិជជកមមេ យេ ប បេធ ប។ 
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ជំពូកទី ១០ 

ករពរ បេភទពូជរកុខជតិថមី 
3 

 

វតថុបំណង 

បនទ ប់ពីសិក ចប់ជំពូកេនះអនក ច  

១-ពនយល់អំពីតួនទី អនុសញញ អនរជតិករពរ បេភទរកុខជតិថមី UPOV។ 

២-ពនយល់មូលេហតុអីបនជ បេភទពូជរកុខជតិថមីទទួលបននូវកិចចករពរ ។ 

៣-ចូរេធបញជ ីនូវត មវករែដល តវែតមន េដមបីករពរ បេភទពូជរកុជតិថមី ។ 

៤-បញជ ក់ពីសិទធិសំខន់ៗែដលមច ស់សិទធិមន ។ 

៥-កំណត់ពីរយៈេពលែដល តវករពរ ។ 

 

េសចកីេផម 
កិចចករពរ បេភទពូជរកុខជតិថមី គឺជទិដភពមួយេទ តៃនកមមសិទធិបញញ  េហយឈនេទទទួល 

គ ល់សមិទធផលៃនករបេងកត បេភទពូជរកុខជតិថមី មួយរយៈេពលកំណត់ៃនសិទធិផច់មុខ ។ េដមបី 

ទទួលបននូវកិចចករពរ បេភទពូជរកុខជតិថមីេនះ តវមនលកខណៈ េសថរភពជក់ ក់ ។ 

អងគករ តតពិនិតយេលកិចចករពរ បេភទពូជរកុខជតិថមី គឺទក់ទងដល់សនធិសញញ  UPOV ែដល 

ជពកយសរេសកត់មកពីេឈម ះប ងំមនន័យថៈ អងគករសមព័នធអនរជតិេដមបីករពរ បេភទពូជរកុខ 

ជតិ ។ 
 

េហតុអី តវករពរ បេភទពូជរកុខជតិថមី? 

កិចចករពរ គឺ ចេធេទបនចំេពះ បេភទពូជរកុខជតិថមី េដមបីករពរផល បេយជន៍របស់អនក 

បងក ត់ពូជរកុខជតិ ក៏ដូចជជំរញុឱយមន បេភទពូជរកុខជតិថមីស មប់វស័ិយកសិកមម កវបបកមម 

និងរកុខជតិ ។ ករជំរញុឱយមន បេភទរកុខជតិេផ ងៗគន េនះ គឺជក ចំបច់ ស់ េដមបីេធឱយមន 

គុណភពៃនរកុខជតិ គប់ បេភទ។ 

ករបងក ត់ពូជរកុខជតិ បេភទថមី ទមទរឱយមនករវនិិេយគកនុងលកខ័ខណ ជំនញពិេ ធន៍ 

បភពសមភរៈ ថវកិ និងេពលេវ  ។ សិទធិផច់មុខកនុងវស័ិយ បេភទពូជរកុខជតិថមីផល់ភពេជគជ័យ 

ដល់អនកបងក ត់ពូជរកុខជតិ មនឱកសសមរមយទទួលតៃម និងលុយេដមបីវនិិេយគបែនថម ។ 

កនុងករណីគម នសិទធិអនកបងក ត់ពូជេនះ េគលបំណងខងេលមិន ចសេ មចបនេទ គម នអីករពរេល 
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គប់ពូជរបស់អនកបងក ត់ពូជេឡយ ជេហតុេធឲយបត់ចំណូលដល់អនកបងក ត់ពូជ។ 
 

េត បេភទរកុខជតិថមី ច តវបនករពរយ៉ងដូេមច? 

កិចច ពមេ ព ង TRIPS អនុញញ តឱយករពរ ៣ បេភទ 

១- មរយៈយនករ បកសនីយប តតកកកមម 

២- មរយៈ បព័នធពិេសសែដលទក់ទងរកុខជតិ 

៣- មរយៈករផ ំចូលគន  មពីររេប បខងេល 

មទស នៈទូ យៈ បេភទរកុខជតិថមីបំផុត មិនត មវឲយពូជេនះមិនែដលមនពីមុនមកេទៃន 

បព័នធករពរ បកសនីយប តតកកកមម ។ េនេពលពួកេគេផមេចញពីសកមមភពចបស់ េហយេ បនូវ 

បេចចកេទសចបស់ ។ េនះមនន័យថេ ប បស់នូវ បព័នធចបប់ បកសនីយប តតកកកមម ចជួបករ 

ពិបក ។ ទទឹមនឹងេនះ បេទសជេ ចនមន បព័នធ (Sui genris) ពិេសសេដមបីករពរេល បេភទ 

រកុខជតិ ។  

សំណួរ យតៃមេ យខួនឯង 

េតមនេគលបំណងអីបនជ តវករពរអនកបងក ត់ពូជរកុខជតិ? 

១-េដមបីធនករបេងកតបនៃន បេភទរកុខជតិថមី េ យករពរផល បេយជន៍ 

របស់អនកបងក ត់ពូជរកុខជតិ ។ 

២-េដមបីធនផគត់ផគង់ គប់ពូជពិត និងមិនពុករលួយ 

ចេមយ 

 សំណួរទី១គឺ តឹម តវ សំណួរទី២ទក់ទងដល់ករ តតពិនិតយគុណភព គប់ពូជ និងរកុខជតិ ។ 
 

េតលកខណៈអីខះែដល បេភទពូជរកុខជតិថមី ចទទួលបននូវកិចចករពរ? 

េ កមចបប់ឆន ំ ១៩៩១ៃនអនុសញញ  UPOV មនលកខណៈដូចខងេ កមៈ 

១-ថមី 

២-ែបកពីេគ 

៣-មនឯកស នដូចគន ែតមួយ 

៤-ឋិតេឋរ 

៥-មនេឈម ះជក់ ក់ 

ករទមទរឱយរកុខជតិេនះថមី េហយធនថ បេភទរកុខជតិេនះមិនទន់បនេធ ជីវកមមពីមុន 

មក ។ េនះគឺ តវ យតៃមេ យចបប់យ៉ងជក់ែសង មិនែមន យតៃមេ យបេចចកេទសេទ។ 
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បេភទថមីេនះ តវទមទរឱយមនេឈម ះជក់ ក់ ម បេភទរបស់  មនករ យតៃម មបេចចក 

េទស៣ ភពែបកពីេគ, ភពឯកស នដូចគន ទំង សង, ភពឋិតេឋរ ។ 
 

ភពែបកពីេគ 

ភពេផ ងេនះ តវែតែបពីេគ បសិនេបែបកពីេគទំង សងគឺមិនមននរ មន ក់ គ ល់ពីមុន 

មក រហូតដល់េពល ក់ពកយេសនសំុ ករឲយនិយមន័យបេចចកេទសជក់ ក់ៃនភពែបកពីេគេនះគឺ 

សថិតេនេ កមករពិពណ៌នេ យជីវវទិយ និងទំហំកនុងជំពូកេនះ ។ ជករ គប់ គន់កនុងករនិយយ 

ថ អនកជំនញករបេចចកេទសមន ក់ តវ បនេគទមទរផល់េយលបល់េលបញេនះ ។  

 
 

ភពឯកស នដូចគន ែតមួយ 

ភពេផ ងេនះ តវមនឯកស នដូចគន ែតមួយ បសិនេបមនករមិនដូចគន ចជលកខណៈ 

ពិេសសបែនថមៃនករបណុះ គឺ តវមនឯកស នដូចគន ែតមួយចំេពះលកខណៈរបស់  ។  

ជសេងខបេនះមនន័យថ បេភទពូជរកុខជតិ តវមនឯកស នដូចគន  ឬ មញញេទ ម 

បេភទៃនវធីិបណុះពូជ។ 
 

ភពឋិតេឋរ 

បេភទេផ ងគន េនះ តវែតឋិតេឋរ បសិនេបលកខណៈ មិនផស់បូរបនទ ប់ពីបណុះបន 

ឬកនុងករណីពិេសសៃនករបណុះេឡងវញិ ។  

ជសេងខប មនន័យថ បេភទេផ ងៗគន រក េនលកខណៈដូចេដមបនទ ប់ពីបណុះេឡងវញិ 

ពី គប់ពូជ ឬ មវធីិេផ ង ។  

ជករពិតលកខណៈវនិិចឆ័យបេចចកេទសបីចុងេ កយទំងេនះ តវែតមនករ តតពិនិតយមុនផល់

សិទធិឲយមច ស់សិទធិ ។ ករ តតពិនិតយ បេចចកេទសេនះ តវេធេឡងេ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច ។ 
 

េតសិទធិអីែដលមច ស់សិទធិមន? 

េ កមចបប់ឆន ំ ១៩៩១ ៃនអនុសញញ  UPOV ករពរចំេពះអនកបងក ត់ពូជ ខងេ កមេនះគឺជ 

សិទធិអតថិភពែដលមច ស់សិទធិមនៈ 
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១-ករផលិត ឬករផលិតេឡងវញិ 

២-លកខខ័ណស មប់េគលបំណងៃនករបណុះ យភយ 

៣-ផល់ឲយស មប់លក់ 

៤-ករលក់ ឬទីផ រេផ ងេទ ត 

៥-ករនំេចញ 

៦-ករនំចូល 

៧-សុកទុកស មប់េគលបំណងខងេល 
 

សំខន់ ស់កនុងករបញជ ក់ថៈ សិទធិរបស់មច ស់អនកបងក ត់ពូជរកុខជតិ មិនទមទរនូវៈ 

-អំេពជលកខណៈឯកជន និងមិនមនេគលបំណងេធពណិជជកមម 

-អំេពែដលេធស មប់េគលបំណងពិេ ធន៍ 

-អំេពែដលេធស មប់េគលបំណងបងក ត់ពូជ និង ជីវកមមនូវ បេភទរកុខជតិេផ ងៗេទ ត 

េលកែលងែតកនុងករណីរកេឃញលកខណៈពិេសស និង បេភទរកុខជតិខះមិន ចេធ ជីវកមមេ យ 

គម នករអនុញញ តពីអនកបងក ត់ពូជេដមដំបូង ។  

មន័យ តង់កិចចករពរ តង់ចំនុចមួយមនន័យថ កសិករ តវករអនុញញ ពីមច ស់សិទធិ េដមបី 

រក ទុក គប់ពូជស មប់ ំបន ។ 

ែតេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ បទបបញញ តិឆន ំ១៩៩១ៃនអនុសញញ  UPOV រមួមនែចងពីករណី 

េលកែលងចំេពះកសិករ ចទុកពូជ និងអភិវឌ េនកនុងចំកររបស់ខួន ែដលបនអនុម័តជពិេសស 

ចំេពះវស័ិយកសិកមមជតិ ។ ជករពិត គប់ បេទសទំងអស់ ែដលជប់ទក់ទងនឹងបបញញតិឆន ំ១៩៩១ 

បនែកស មលនូវ “ សិទធិរបស់មច ស់កសិ ន” ។ 
 

េតមច ស់សិទធិ(អនកបងក ត់ពូជ) មនសិទធិេ ប បស់បនរយៈេពលបុ៉នម នឆន ?ំ 

រយៈេពលអបបបរមិែដលមនែចងបទបបញញតិ១៩៩១ គឺៈ 

-រយៈេពល ២៥ឆន ំចំេពះេដមេឈ និងវលី 

-រេយៈេពល ២០ឆន ំ ចំេពះរកុខជតិេផ ងេទ ត 
 

េតអនកបងក ត់ពូជ ចករពរេពញពិភពេ កបនឬេទ? 

េ យមនវធីិករពរេផ ងៗ កនុងករណីជេ ចនសិទធិេនះ តវបនផល់ឱយអនកបងក ត់ពូជ កនុង 

បេទសែដលមច ស់សិទធិេនះេសនសំុ ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ តវមនបទបបញញតិខះ ជំនួស 

ដូចជសហគមករយិល័យ បេភទពូជរកុខជតិ ែដលជសមជិកសហគមអីរ ៉បុ ឬសថិតេនេ កមករ 
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អភិវឌ ន៍។ េទះបីជករងរ UPOV ធំេធងេនកនុងដំេណ ករេនះក៏េ យ គឺ តវេលកទឹកចិតេ យ 

ទទួល គ ល់ករេធេតសេ យបេចចកេទសែដលបនេធេឡងេនកនុងរដែដលជសមជិកេផ ង េធែបប 

េនះ គឺកត់បនថយេនតៃម និងកិចច បឹងែ បងករពរេនកនុង បេទសជេ ចន ។ 
 

សងខប 
កិចចករពរ គឺ ចេធេទបនចំេពះ បេភទពូជរកុខជតិថមី េដមបីធននូវផល បេយជន៍មច ស់ 

សិទធិ (អនកបងក ត់ពូជ) និងេលកទឹកចិតឱយមនករអភិវឌ ន៍ បេភទរកុខជតិថមីស មប់វស័ិយកសិកមមនិង 

ៃ ពេឈ ។ ករជំរញុ បេភទេផ ងៃនរកុខជតិ គឺចំបច់ ស់ និង បសិទធិភពៃនតៃមកនុងករអភិវឌ ន៍ 

និងគុណភពរកុខជតិ គប់ បេភទ ។  

បេទសជេ ចនែដលបនែណនំពីសិទធិរបស់អនកបងក ត់ពូជ គឺមនកំណត់កនុងអនុសញញ  

UPOV ែដល គប់ គងេ យករយិល័យសហគមន៍ែដលមនទី ន ក់ករេន Geneva ។ 

េដមបីទទួលបននូវកិចចករពរ បេភទរកុខជតិេនះ តវែតៈ 

-ថមី 

-ែបកពីេគ 

-មនឯកស នែតមួយ 

-ឋិតេឋរ 

-មនេឈម ះជក់ ក់ 

កិចចករពរមួយេទ តែដលេធេឡង គឺមច ស់សិទធិអនកបងក ត់ពូជមនសិទធិករពរនូវសកមមភព 

ដូចខងេ កមៈ 

១-ករផលិត ឬករផលិតេឡងវញិ 

២-លកខខ័ណស មប់េគលបំណងៃនករបណុះ យភយ 

៣-ផល់ឲយស មប់លក់ 

៤-ករលក់ ឬទីផ រេផ ងេទ ត 

៥-ករនំេចញ 

៦-ករនំចូល 

៧-សុកទុកស មប់េគលបំណងខងេល 

បេទសជេ ចនអនុម័តេលបទបបញញតិពិេសស ែដលអនុញញ តឱយកសិកររក ទុកពូជ ស មប់ 

ំបនេទ ត ។  

រយៈេពលករពរអបបបរមិ គឺ 
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-២៥ឆន ំ ចំេពះេដមេឈ និងវល 

-២០ឆន ំ ចំេពះរកុខជតិ 

 

តួនទីចមបងមួយកនុងចំេ មតួនទីជេ ចនស មប់អងគករUPOV គឺជួយដល់អនកបងក ត់ពូជ 

េ យទទួលបននូវកិចចករពរកនុង បេទសជេ ចន។ មរយៈករេលកទឹកចិតពី បេទសេផ ង េដមបី 

ទទួលលទធផលេធេតស ពី បេទសទំងអស់ែដលជសមជិក UPOV ។  
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ជំពូកទី១១ 

ករពិភក  និងេសចកីសេងខប 
3 

 

 មរយៈករសិក េនជំពូកជេ ចនមកេនះ អនកបនដឹងពី បេភទេផ ងៗគន ៃនកមមសិទធិបញញ  

និង បេភទករពរេផ ងៗគន  ។ កនុងជំពូកទំងអស់បនបងញនូវផល បេយជន៍ករពរ មទ មង់ 

ជេ ចនរបស់មច ស់សិទធិ េហយបនសមគ ល់េឃញអនកបេងកត ន ៃដទំងអស់សុទធែតទទួលបននូវថវកិ 

មរយៈករេធ ជីវកមមសិទធិរបស់ខួន ។ មច ស់សិទធិទទួលបន បក់ចំណូល មរយៈ បេភទេផ ងៗ 

ៃនកិចច ពមេ ព ងពណិជជកមម រមួទំងករេចញ ជញ ប័ណ ករ បគល់សិទធិ ។ មនន័យថ ល់កិចច ពម 

េ ព ងពណិជជកមមទំងេនះគឺជកមមវតថុៃនករសង តលប់មកវញិនូវ ទពយកមមសិទធិបញញ  ។ 
 

 េតខុសគន យ៉ង រ ងកមមសិទធិខងបញញ  និងមូលធន់ខងបញញ ? 

 កមមសិទធិបញញ គឺែផកេលចបប់ែចងករពរករបេងកតេឡងេ យបញញ  ដូចជតកកកមម ែខ ភព 

យន អតថបទេស វេភ ត នី ។ល។ មូលធន់ខងបញញ រមួទំងកមមសិទធិបញញ  បុ៉ែនែថមទំងផលិតផល 

របស់ កមហុ៊នេនេលទីផ រ ឧទហរណ៍បញជ ីេឈម ះអតិថិជន វធីិបណុះប ល ឬដំេណ ករេធេតស 

ពីគុណភព ។ ទំងអស់គឺជមូលធន់បញញ  បុ៉ែនេយងមិនគួេភចទុនដ៏សំខន់របស់ កមហុ៊នគឺកំ ំង 

ពលកមម ។ 

 កមមសិទធិបញញ មិនែមនសុទធែតមូលធន់បញញ េនះេទ េ យ បកសនីយប តតកកកមមស មប់ 

តកកកមមែដលមិនមនមុខេនេលទីផ រ និងបនេ បស មប់រក បក់ចំណូលរបស់ កមមហុ៊ន មិន 

ែមន គន់ែតជឯក រស មប់ ពីនេចញមកេ កេនះេទ ។ បកសនីយប តតកកកមមស មប់តកកកមម 

តវបនេ បកនុងបរបិទពណិជជកមម នឹងផល់ឲយ កមហុ៊នមនករ បកួត បែជងមួយ មរយៈករេ ប 

បស់  និង មអនកេផ ងមិនឲយេ ប បស់ផលិផលដូចគន េនេលទីផ រ េពលេនះ កមហុ៊ន ច 

បេងកន បក់ចំណូល ដូចជមួយករ ក់ពកយសំុម៉ក ពណិជជនម ។ ម៉កែដលមិនលបីគឺមិនសូវមន 

តៃមេទ បុ៉ែនម៉កលបី Coca Cola មនតៃម ប់ ន ។ មនអនកខះនិយយថម៉កCoca Cola 

គម នតៃមេទ េ ពះម៉កេនះមិន តវបនេគលក់ ដូចេនះេយង តវកំណត់ពីភពខុសគន ៃនពកយៃថ បុ៉នម ន 

និងតៃម ។ 
 

 េតខុសគន យ៉ងេម៉ចពកយខងេល? 

 តៃមៃនម៉កគឺសថិតេលថេតអតិថិជន គ ល់ និងចង់ទិញផលិតផលេនះកំរតិ  ។ ឧទហរណ៍ 
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អតិថិជនចង់ទិញផលិតផល ប់ នៃនម៉ក ែតេគមិនទិញម៉កេទ េ ពះមច ស់ម៉ក មិនលក់េទ ។ 

េពលេនះកមមសិទធិបញញ កន់ែតមនតៃមេនេលទីផ រេ យ រមនអតិថិជន គ ល និងេ ត មចំ 

ទិញផលិតផលៃនម៉កេនះ ។ 

 ជឧទហរណ៍ែខ ក ត់ ក ត់Velcro តវបនរកេឃញតកកកមម េ យតកកករជនជតិសីស 

ែដលកលពីមុនមិន ចរកថវកិបនេ ចនពីតកកកមមរបស់គត់ េ ពះ បកសនីយប តតកកកមមរបស់ 

គត់បនចូលកនុងទីផ រ ែតបចចុបបនន តវបនេគេ បេ ចន គប់ទីកែនង ។ មពិតចំណូលគត់បនេ ចន 

េ យ រអងគករNASAេ ប បស់ បកសនីយប តតកកកមមរបស់គតស មប់យន វកស ។ ទនទឹម 

េពលេនះ តកកកមមេនះបនកយជភពអ ច រយស មប់អនកេ ប បស់ ចប់ ំងពីេពល កយជ 

បេយជន៍ ធរណៈ កមហុ៊នជេ ចនែដលេ បែខ ក ត់Velcroមិនបនបង់ បក់ឲយតកកករេឡយ ។ 

េនះជឧទហរណ៍ែដល១ ែដលតកកកមមេផ ងៗេទ តសថិតកនុងករពិចរ ជ បក់ចំណូលរបស់មច ស់ 

កមមសិទធិ ។ េយង ចមនឧទហរណ៍មួយេទ តគឺ បព័នធDolbyស មប់កត់បនថយសេមងៃនឧបករណ៍ 

Stereophonic ែដល តវបនេគបេងកតេឡង េនេលទីផ រ មរយៈកិចចសនយ ជញ បណ័ រ ងវស័ិយ 

ឧស ហកមម និង កមហុ៊នចត់ែចង បព័នធ Dolby ស មប់ករអនុញញ ត ជញ បណ័េនេពលបេចចកវទិយ 

បនឆងកត់អតិថិជនេ ប បស់ មនេឈម ះថអតិថិជន វ ជវេដមបី តតពិនិតយត នី ។ 
 

 ចូរសេងខបពី បព័នធអនុញញ តឲយ បតិបតិករែដល បតិបតិករេលបេចចកវទិយេនះ េត តវបង់កៃ ម 

ដល់Dolbyឬ? 

 បទជករ តឹម តវ ល់ បតិបតិករទំងអស់ តវបង់ បក់ ម បព័នធDolby េ យមិនចំបច់ 

សំុ ជញ បណពីមច ស់កមមសិទធិ ។ 

 េតអនក ចដឹងបែនថមថេតកមមសិទធិបញញ ចេធពណិជជកមមបនេជគជ័យយ៉ងដូចេមច? 

 េយង ចចដឹងថ កមហុ៊នផលិតថន ំេពទយគឺសថិតកនុងវស័ិយកមមសិទធិបញញ  េនេពលេគវនិិេយគ 

េលករពយបលជំងឺេ យផលិតជ ថន ំេពទយ ឳសថ េនះេគសងឃឹមថអនកែចកចយជេ ចនេនេល 

ទីផ រនឹងទទួលបនផល បេយជន៍ជង កមហុ៊នែតមួយែដលផល់នូវផលិតផលដូចគន  ។ 

 អនកនឹងសមគ ល់េឃញថឳសថខះ េលចេឡងេលទីផ រមនតៃមៃថេ យ រករផល់ករ 

េលកទឹកចិតៃន បកសនីយប តតកកមម បនទ ប់មកេទបតៃមចប់េផមធក់ចុះេនេលទីផ រ ។ េនេពល 

ថន ំ េពទយទំងេនះ តវបនេ បរបូមនផលិតដូចគន ៃន បកសនីយប តតកកកមម េ យ រ បកសនីយ 

ប តតកកកមមេនះកយជ បេយជន៍ ធរណៈ េពលេនះ កមហុ៊នផលិតឧសថពយយមករពរ 

ឳសថេនះ មរយៈម៉កវញិ ។ គម ន កមហុ៊ន មួយ ចផលិតថន ំម៉ក Aspririn េទ េលកែលងែត 

កមហុ៊ន Bayer មួយគត់ែដជមច ស់ម៉ក Aspririn បុ៉ែនេយង ច តវេគបញចុ ះបញចូ លឲយទិញថន ំ បេភទ 
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ដូចគន ែតម៉កេផ ងកនុងតៃមដូចគន  ឬតៃមេថកជង ។ 
 

 ដូចេនះ មរយៈឧទហរណ៍ខងេលអនក ចេឃញទ មង់ពីរេដមបីករពរ គឺ មរយៈ បកស 

នីយប តតកកមម េនេពល បកសនីយប តតកកមមផុតេពលករពរ េតេគ ចបនករពរ មរយៈម៉ក 

បនឬេទ? 

 ជករ តឹម តវ ម៉ក ចករពរបនរហូត ខុសពី បកសនីយប តតកកមម ។ គឺមន រសំខន់ 

ស់ចំេពះ កមហុ៊នែដលចង់រក ផលិតផលរបស់ខួនេនបនយូរ ម៉ក ែតងែតសថិតេនជប់ជ 

មួយផលិតផលេនះ គឺស មប់ផលិតផល ែដលមិនពិេសស ។ ចំេពះផលិតផលពិេសសដូចជ 

ឧបករណ៍េ គ ងច ក ម៉សីុន កនុងករណីេនះអតិថិជនមិនចង់បនម៉កេទ គឺ តវទិញបេចចកវទិយ 

ែដលមនរយៈេពលករពរែត១០ ឬ១៥ឆន ំបុ៉េ ះ ។ គត់ តវែសងរកបេចចកវទិយ មនគុណភពល 

ឧបករណ៍ល េទបគិតដល់ម៉កជេ កយ ។ េ យមនសមភ រៈេ ចនេនេលទីផ រ ដូចេនះម៉កក៏មន 

ឥទធិពលេលទំនិញែដរ មនន័យថេគទិញ មរយៈករេមលេឃញ និងែភនក ចប់កន់នឹងៃដ បនទ ប់មក 

េគ ចេបកេមលខងកនុងទំនិញេនះ ។ 

 ដូចេនះគនឹះសំខន់កនុងករេធពណិជជកមមគឺទមទរឲយមនករពិចរ  បសិនេបកិចចករពរ 

សំខន់េគ តវសំុចុះបញជ ីករពរ ។ 
 

 េតកមមសិទធិបញញ មនផល បេយជន៍អីខះចំេពះេសដកិចច បេទសកំពុងអភិវឌ ? 

 ជករពិត បេទសកំពុងអភិវឌ ចទទួលផល បេយជន៍ពី បព័នធកមមសិទធិបញញ ដូច បេទស 

អភិវឌ ែដរ ។ គុណវបិតិស មប់ បេទសកំពុងអភិវឌ គឺមន កមហុ៊នជេ ចនមិន ចដឹងពីរេប បេ ប 

បព័នធកមមសិទធិបញញ ឲយបន តឹម តវេទនឹងផល បេយជន៍របស់ពួកេគ ។ បុ៉ែនករផ ពផ យ តវបន 

បេងកន ផលិផលខះបនចប់េផមបងញេលទីផ រ ដូចជ បេទសឥ បនលក់ផលិតែដលមន 

ទំនក់ទំនងគន  េហយអតិថិជនរបស់េគ ចែសងរកផលិតផលេនះេនេលទីផ រ េ យ រពួកេគដឹង 

ពីផលិតផលេដម និងមនគុណភព ។ 

 កនុងវស័ិយបេចចកវទិយ បសិនេបមជ មណល វ ជវកនុង បេទសកំពុងអភិវឌ  េធករអភិវឌ  

បេចចកវទិយែដលមន បេយជន៍ដល់ បេទសេផ ង េហយមិនេធករធន បកសនីយប តតកកកមមេទ 

េធឲយបត់ផល បេយជន៍ នឹងបត់បង់នូវករលក់ បកសនីយប តតកកកមម និងចំណូលពី 

ផលិតផលកមមសិទធិបញញ  ។  
 

 េតខុសគន យ៉ង រ ង ជញ បណ័ និង បមូល ភករ? 

 ជញ បណ័ជដំេណ ករែដលអីមួយ តវបនអនុញញ ត គឺជករផល់ករអនុញញ ត ។ មនែត 
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មច ស់កមមសិទធិបញញ ែតមួយគត់ែដលមនសិទធិអនុញញ តឲយេ ប បស់កមមសិទធិបញញ របស់ខួន ។ បសិន 

េបនរ មន ក់ចង់េ បបេចចកវទិយរបស់ខញុំ តវែតេធកិចចសនយទិញ ជញ បណ័ពីខញុំ េពលេនះនឹងមន 

លកខខណជក់ ក់កនុងករេ បេ យបញញ ក់ពីរេប បេ ប េនទី  េពល  ។ ចំនួនអនុញញ តេនះ 

តវកំណត់េ យចបប់ េហយ ជមេធយបយ សបចបប់កនុងករេធ ជីវកមម បសិនេបនរ មន ក់ 

េ បបេចចកវទិយរបស់ខញុំ ឬតកកកមមរបស់ខញុំេ យគម នករអនុញញ តគឺជករេ ប បស់ខុសចបប់ ឬជអំេព 

រេំ ភបំពន ឬជករែកងបនំ េហយ ចកយជ សបចបប់េនេពលចុះកិចច ពមេ ព ងទិញ 

ជញ បណ័ពីខញុំ ។ 

 មយ៉ងវញិេទ តករបង់ ភករគឺជករបង់ មកិចច ពមេ ព ងទិញ ជញ បណ័គឺជទូេទគណ

នេទ មចំនួនផលិតផលែដលបនផលិត ។ ជឧទហរណ៍អនក ចេធកិចចសនយលក់ ជញ បណ័ 

ជ បក់សរបុែតមង ឬគិតេទ មចំនួនផលិតផលែដលបនផលិតេចញៃនករេ បបេចចកវទិយរបស់ 

អនក ។ 
 

 េតអនក ច បប់ថអីជមជឈមណល វ ជវបេងកតថមី? 

 មជឈមណល វ ជវបេងកតថមីគឺជទស នេកតេឡងេនកនុងទសវតយ៍១៩៧០-១៩៨០េនកនុង 

បេទសអភិវឌ មួយចំនួន ។ ជមូល ន េកតេឡងជដំបូងស មប់ភជ ប់ទំនក់ទំនង វ ជវ 

កលជមួយមនទីរពិេ ធន៍ វែដលមនថវកិរបស់រ ភិបល េន បេទសអឺរ ៉បុខងលិច និង 

េមរកិខងេជង ។ តួនទីចមបងៃនមជឈមណល វ ជវេនះនំមកនូវបេចចកវទិយថមី និងករ 

អភិវឌ ពីអនក វ ជវ និងពីមនទីរពិេ ធន៍ចូលេទកនុងទីផ រ មនន័យថេផទរបេចចកវទិយ ។ ពិបក 

ខំង ស់េ ពះដំ ក់កលអភិវឌ ន៍តកកកមម តវករថវកិេ ចន ស់េដមបីេផទរ ។ 
 បសិនេបអនកមនតកកកមមមួយ េហយអភិវឌ  នឹង តវទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម 

េពលេនះអនក តវមនជំ នដំបូង េ ពះមិន បកដថបេចចកវទិយេនះ ចដំេណ ករេទបនេទ ។ 

ចដំេណ ករបនលកនុងមនទិពិេ ធន៍ ែតមិន ចអនុវតបនកនុងវស័ិយឧស ហកមម េហយជួន 

កលេនេលទីផ រមិន ចទទួលយកបន ជួនកលមនបញញ លកខខណ និងក ធនធនមនុស  

ែដលអនកមិន ចេផទរបេចចកវទិយេនះបន ។ ដូចេនះមជឈមណល វ ជវបេងកតថមីដូចជមជ មណល 

ពណិជជកមមរបស់រ ភិបល ឬ របស់សភពណិជជកមម ។ 

 មជឈមណល វ ជវបេងកតថមីជួយតកកករឬអនក វ ជវនំយកតកកកមមចូលមកកនុងទីផ រ ។ 

ចផល់នូវេស ជេ ចនខងកមមសិទធិបញញ  ករ យតៃមតកកកមមស មប់េសដកិចច និង យតៃម 

បេចចកវទិយ ឬក៏ទំនក់ទំនងេ យ សបចបប់ចំេពះតកកកមមែដលកំពុង វ ជវ េហយជួយតកកករ ឬ 

អនក វ ជវកនុងករអភិវឌ ែផនករពណិជជកមមេនគំនិតកេនែតលចមេពះតកកកមមែដល តវេធ ជីវ 
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កមមេលទីផ រ ។ ជេគលករណ៍ ចជួយបេ មដល់ករ វ ជវ ករអភិវឌ  និងសហ គស ។ 
 

ជសរបុសេងខប 

 មរយៈករសិក េ ចនជំពូក អនកបនសិក ពីជំពូកេផ ងៗៃនកមមសិទធិបញញ  និង បេភទ 

េផ ងៗៃនកិចចករពរ ។ ជំពូកទំងេនះក៏បនបងញនូវផល បេយជន៍ពីកិចចករពររបស់មច ស់សិទធិ 

េ យបងញឲយេឃញថអនកបេងកត ន ៃដកមមសិទធិបញញ ចទទួលបនថវកិ តលប់មកវញិ មរយៈ

សិទធិរបស់គត់ េ យកិចចសនយពណិជជកមម ពមទំងករលក់ ជញ បណ័ ។ កនុងន័យេនះ ល់កិចច ពម 

េ ព ងេធពណិជជកមមទំងអស់គឺកនុងេគលបំណងបងិលកមមសិទធិបញញ មកជមូលទុនបញញ  ។ 

 អនកបនសិក ពីរចនសមព័នធទូេទៃនចបប់កមមសិទធិបញញ  និងពីទស នៈទូេទៃនៈ 

 - ន ៃដែដលបនករពរេ យសិទធិអនកនិពនធ 

 -សិទធិែដលបនផល់ឲយមច ស់ ន ៃដ 

 - ពំែដនកំណត់ៃនសិទធិទំងេនះ 

 -ភពជមច ស់សិទធិ និងករេផទរសិទធិ 

 -ករព ងឹងអនុវតចបប់ 

 មអនុសញញ កងBerne ែចងថ សិទធិអនកនិពនធគឺ គបដណប់េលផលិតផលទំងអស់ ទំង 

វស័ិយអក រ ស វទិយ ស និងសិលបៈ គប់ទ មង់ទំងអស់ៃនករសែមងេចញ ។ េ យន័យ 

ទូ យកនុងករ គបដណប់ែបបេនះ គឺ ល់ ន ៃដេដមរបស់អនកនិពនធៃន ន ៃដអក រ ស សិលបៈ 

ែដលបនបេងកតេឡង ។ មច ស់ ន ៃដែដលទទួលបននូវកិចចករពរ ចេ ប បស់ ន ៃដរបស់ខួន េទ 

មបំណង េហយ ចករពរមិនឲយអនកដ៏ៃទេ បេ យគម នករអនុញញ ត ។ សិទធិទំងេនះេ ថ 

សិទធិផច់មុខ ។ សិទធិអនកនិពនធគឺករពរទំងសិទធិេបតិកភណ (សិទធិេសដកិចច) និងសិទធិសិលធម៌ ។ 

 ជបែនថមេលករបញជ ក់ខងេល កិចច ពមេ ព ងTRIPSរមួមន បេភទ ន ៃដជេ ចនេទ តែដល 

តវបន គបដណប់េ យសិទធិអនកនិពនធ ។ េនះជផលិផលច មះែដលមិនមននិយមន័យែចងចបស់់ 

ស់ គឺជករផ ំចូលគន ៃនសេមង អតថបទ និងរបូភពេនកនុងទ មង់ឌីជីថលែដល ចដំេណ ករបន 

េ យកមមវធីិ Computerែដល តវេគចត់ទុកជ ន ៃដេដមេហយសថិតេនេ កមចបប់សិទធិអនកនិពនធ ។ 

 សិទធិ ប ក់ បែហលជសិទធិករពរ សបចបប់របស់បុគគលខះ ឬអងគភពែដលរមួចំែណក 

េធករផ ពផ យ ធរណៈ ឬជអងគករែដលមនជំនញបេចចកេទស ។ 

 ជទូេទ សិទធិ ប ក់ បែហល តវបនេគផល់ឲយ បេភទ៣ៃនអនកទទួលផល បេយជន៍គឺៈ 

អនកសែមង ផលិតករ និងអងគភពទូរផ យ ។ កិចចករពរ៣ កមេនះគឺកំណត់េ យអនុសញញ កង 

ROME ១៩៦១ ែដលមនបំណងបេងកតេឡងនូវបទបបញញតិអនរជតិកនុងកនុងវស័ិយថមីមួយ ែដលចបប់ 



លឹម យូសួ-អនុបណិត នីតិកមមសិទធិបញញ ( បេទសអីុ លី)            Director of Copyright Dept. 

អីជកមមសិទធិបញញ ?                                                                                 What’s Intellectual Property?  Page 99 

 

ជតិមនរចួេហយ ។ មយ៉ងេទ ត បេទសជេ ចន បនេធេសចកី ពង និងអនុម័តចបប់មុនេពលចូល 

អនុសញញ េនះ ។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ អនុសញញ Romeមិនអនុវតបនលទំង សង់េទ េហយ តវ 

ករែកស មលេឡងវញិ ។ ដូចគន  សិទធិអនកនិពនធែដរ អនុសញញ កងRome និងចបប់ជតិមន ពំែដន 

កំណត់ពីសិទធិស មប់េ ប បស់ជឯកជន េ បស មប់ករ វ ជវវទិយ ស ឬករបេ ង ន ។ 

 រយៈេពលករពរសិទធិ ប ក់ បែហលដូចបញជ ក់កនុងអនុសញញ កង Rome មនរយៈេពល 

២០ឆន ំចុងបញជ ប់ៃនៈ 

 -ករថតបញចូ លបនេធេឡង 

 -ករសែមងបនេធេឡង 

 -ករផ យបនេធេឡង 
 

 វធិនករបេ ះ សននទក់ទងកររេំ ភបំពន ន ៃដសិទធិ ប ក់ បែហល រមួមន 

សំណងរដបបេវណី ក់េទសឧ កឹដ វធិនករ មមត់ ច ពំែដន និង ក់ទណកមម បឆំងករ 

េ ប បស់ឧបករណ៍បេចចកេទសែដលខុសចបប់ ។ 

 សិទធិ ប ក់ បែហល ក៏ករពរយ៉ងទូ យេលករសែមងវបបធម៌ែដលមិនមនករសរេសរ 

ឬករថតបញចូ លរបស់ បេទសកំពុងអភិវឌ ខះ ។ កិចចករពរសិទធិ ប ក់ បែហលខះបនកយេទជ 

របូភពដ៏សំខន់ និងចំបច់ស មប់ចូលរមួកនុង បព័នធពណិជជកមមអនរជតិ និងករវនិិេយគ ។ 

 ទក់ទងនឹង បកសនីយប តតកកកមមគឺ គបដណប់េលព័ត៌មនជមូល ន ។ បកសនីយប ត 

តកកកមមគឺជទ មង់មួយចស់ជងេគៃនកិចចករពរកមមសិទធិបញញ  េហយេគលបំណងគឺេលកទឹកចិតករ 

អភិវឌ វស័ិយេសដកិចច មរយៈករផល់ជថវកិសងវញិ មរយៈសកមមភពកមមសិទធិបញញ  ។ 

 ទំងករបេងកតថមី និងករអភិវឌ គឺសថិតេនេ កមកិចចករពរ បកសនីយប តតកកកមម ។ កនុង 

វស័ិយវទិយ ស តកកកមមថន ំ Penicillin គឺមន រសំខន់ ស់ និងករពរនូវតកកកមមៃនម៉សីុនេនះ 

េដមបីឲយដំេណ ករផលិតបនេល នជងមុន ។ បកសនីយប តតកកកមមករពរេលតកកកមម គឺទល់ 

ែតតកកកមមេនះ ចមនដំេ ះ យបញបេចចកវទិយ ។ ដំេ ះ យជគំនិតនិង តវករពរ 

េ យចបប់ បកសនីយប តតកកកមម ែដលមិនត មវឲយតកកកមមេនះេលចេចញជរបូ ងេទ ។ ែតេទះ 

បីជយ៉ង ក៏េ យក៏មនបទបបញញតិជេ ចន និងករណីេលកែលងវតថុមួយចំនួនមិន ច ទទួល 

បន បកសនីយប តតកកមមេទ រមួមនែហ នរបស់មនុស  វតថុែដលរកេឃញកនុងធមមជតិ ម៉សីុនែដល 

ផទុយនឹងចបប់ធមមជតិ និងករណីេលកែលងេផ ងេទ តមនែចងកនុងចបប់ជតិគឺជ ទឹសីវទិយ ស 

វធីិ សគណិតវទិយ កបួន វធីិេធពណិជជកមម វធិិពយបលមនុស  សត ។ 
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 េនេពល ក់ពកយសំុ បកសនីយប តតកកកមម តវមនករ តតិនិតយេ យអនកជំនញេដមបី 

ធនថ បំេពញ មលកខខណមួយចំនួនដូចជៈ  

១- តវែតថមី  

២-មនជំ នរកេឃញថមី 

៣- ចអនុវតបនកនុងវស័ិយឧស ហកមម ។ 
 

ជសេងខប បកសនីយប តតកកកមមគឺមនទំនក់ទំនងជមួយរ ភិបលនិងតកកករ ។ រដែដល 

ផល់ករករពរ តវធនដល់តកកករេដមបីផល់ករេលកទឹកចិត ។ បនទ ប់ពីផុតរយៈេពលករពរ ២០ឆន ំ 

តកកកមមេនះកយជ បេយជន៍ ធរណៈ ។ េ យមិនទន់មនករករពរកនុងពិភពេ ក តកកករ 

តវែតបង់តៃម បចំឆន ំេនកនុង បេទសនីមួយៗែដលេគចង់ករពរ ។ 

មយ៉ងេទ តេនកនុងជំពូកសីពីម៉កអនកបនដឹងថ ម៉ក ចជពកយ Logo េលខ អក រ ពកយ 

េ ក សេមង ពណ៌ ឬជួនកលកិនែដលកំណត់ពី បភពទំនិញ ឬេស  ។ 

ម៉កគឺជែផនកមួយៃនកមមសិទធិបញញ  េគលបំណងរបស់ គឺករពរេឈម ះផលិតផលជង 

ករពរតកកកមម ឬក៏គំនិតែដលេនពីេ កយផលិតផលេនះ ជទូេទម៉កគឺបងញពីភពខុសគន ៃន 

ទំនិញរបស់សហ គសមួយ េ យមិនេធករពិពណ៌ន ។ 

ករេ បម៉កសមគ ល់ភូមិ សទំនិញបញជ ក់ពី បភពេដមទំនិញ និងេស  េគលបំណងេ ប 

ស មប់ជ មញពណិជជកមម មរយៈ ករផល់ព័តមនឲយអតិថិជនដឹងពី បភពផលិតផលេដម ែដល 

មនគុណភព េហយអតិថិជនែតងែតែសងរកទំនិញេនះ ។ ម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សទំនិញ 

ក៏ ច តវបនេគេ បស មប់ផលិតផលឧស ហកមម និងកសិកមម ។ កិចចករពរេនះគឺ ស័យេល 

ចបប់ជតិ បុ៉ែន មនសនធិសញញ អនរជតិជេ ចនែដលរមួចំែណកកនុងករករពរេនកនុង បេទស ។ 

អនកក៏បនដឹងផងែដលពីសនធិសញញ WIPOទក់ទងជមួយ បព័នធចុះបញជ ីអនរជតិេដមបីករពរ

ម៉ក និងគំនូរឧស ហកមម ។ តួនទីWIPOកនុងដំេណ ករេនះគឺបេ មែផនករដបលស មប់ករចុះបញជ ី ។ 

បព័នធ Madrid តវបនបេងកតេឡងជង១០០ឆន ំមកេហយ េគលបំណងរបស់ គឺ តតពិនិតយ 

ករចុះបញជ ីម៉កអនរជតិ ។ បសិនេបបុគគល មួយចង់ករពរម៉ករបស់ខួនេនកនុង បេទសេ ចន 

គត់ តវចុះបញជ ីជដំបូងេនកនុង បេទសរបស់ខួនសិន ។ កនុងរយៈេពល៥ឆន ំដំបូង បសិនេបកនុង បេទស 

របស់ខួនបដិេសធន៍ ជេហតុេធឲយករចុះបញជ ីេន បេទសេផ ងៗេទ ត តវលុបេចញវញិែដរ ។ ែត 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករចុះបញជ ីេនបរេទស តវចុះ រេឡងវញិកនុងរយៈេពល១០ឆន ំមង 

េហយគម នករកំណត់ ។ 
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កិចច ពមេ ព ងHagueបនបេងកតេឡងេន បព័នធចុះបញជ ីគំនូរឧស ហកមមអនរជតិ ។ គំនូរ 

ឧស ហកមមទក់ទងជមួយរបូ ងខងេ ក េហយខុសពី បកសនីយប តតកកកមម ។ ចំណុចខុសគន  

ចមបងគឺ បកសនីយប តតកកកមមករពរបេចចកវទិយ និងតកកកមម េ យែឡកគំនូរឧស ហកមមករពរ 

េលរបូ ងៃនវតថុ ។ មច ស់សិទធិគំនូរឧស ហកមម តវទទួលបនកិចចករពរមួយរយៈេពលកំណត់ពី១៥ឆន ំ 

េទ២០ឆន ំ េ យែឡកេន បេទសអឺរ ៉បុរយៈេពលករពរ២៥ឆន ំ ។ 

បព័នធPCTផល់នូវនីតិវធីិយ៉ង មញញស មប់តកកករ ឬអនក ក់ពកយសំុេដមបីទទួលបន 

បកសនីយប តតកកកមមកនុង បេទសជេ ចន ។ ជពិេសស ជ មញ និងផល់ភពងយ សលកនុង 

ករផស់បូរបេចចកវទិយែដលមនកនុងឯក រ បកសនីយប តតកកកមម េទកន់ឧស ហរ និងកមមករ 

កនុងវស័ិយទំនក់ទំនងគន  ។ 

េដមបីងយ សលយល់ពីវ ិ លភពករពរកមមសិទធិបញញ េនេលទីផ រ អនក តវយល់បែនថមពី 

ករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ និងអំេពទំង យែដល តវចត់ទុកថជអំេព បកួត បែជងមិនេ ម ះ 

តង់ ។ េគលបំណងៃនចបប់ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់គឺ ករពរអនក បកួត បែជង អតិថិជន 

និងផល បេយជន៍ ធរណៈ ។ ករវភិគអំេពេផ ងៗគន ែដលបងញកនុងករ បកួត បែជងមិនេ ម ះ 

តង់ អនក ចយល់បនពីភពខុសគន ៃនកមមសិទធិបញញ  និងចបប់ បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ ។ 

ជទីបញច ប់អនក ចសននិ នបនេនកនុងឯក រេនះអំពី បេភទពូជរកុខជតិថមី គឺជទិដភពថមី 

មួយៃនកមមសិទធិបញញ  ។ កិចចករពរ Sui Generis េយង មចបប់ បេភទពូជរកុខជតិ េនេពលមន 

លកខណៈសមបតិ គប់ គន់ ែដល គប់ពូជេនះ តវបនេគយកមកវនិិេយគេនកនុងវស័ិយកសិកមម 

បពលវបបកមម និងរកុខ កមម គឺ ចទទួលបនេនសិទធិផច់មុខ និងទទួលបនករេលកទឹកចិតកនុងករ 

អភិវឌ  និងគុណភពដំ ំ គប់ បេភទ ។ 
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ជំពូកទី១២ 

សំណួរបញច ប់េមេរ ន 
3 

 

សំណួរជំពូកទី២ 

១-សិទធិអនកនិពនធគឺករពរេលែតគំនិតេដម មិនករពរេលគំនិតែដលបនសែមងេចញមកខង 

េ កេទ ។ 

a)- តឹម តវ 

b)-ខុស 
 

២-រយៈេពលករពរអបបរមៃនសិទធិអនកនិពនធែដលមនែចងកនុងសនធិសញញ កងBerneគឺ 

a)-២០ឆន ំចប់ពីករបេងកត ន ៃដ 

b)-5០ឆន ំចប់ពីឆន ំចុងបញច ប់ែដលអនកនិពនធបន ប់ 

c)-៧០ឆន ំចប់ពីឆន ំចុងបញច ប់ែដលអនកនិពនធបន ប់ 

d)-៥០ឆន ំចប់ពីៃថងបេងកត ន ៃដ 
 

៣-េតអនកនិពនធេនមនសិទធិអីបនទ ប់ពីគត់បនេផទរសិទធិេសដកិចច? 

a)-សិទធិផលិតេឡងវញិ 

b)-សិទធិផ ពផ យច ធរណៈ 

c)-សិទធិខងសិលធម៌ 

d)-សិទធិសែមង 
 

៤-ខងេ កមេនះគឺសុទធជករណីេលកែលង និង ពំែដនកំណត់ៃនសិទធិ េលកែលងែតមួយ 

ចំណុច េតមួយ ? 

a)-ករដក សង់ខឹម រ៣ទំព័រេចញពីេស វេភ គឺជទស នវដីែផនក ន ៃដអក រ ស 

b)-េចញពីកែហ តវេិដអូែដលអនកចូលចិត េហយែដលមិនបនបញច ំង មTVេ ះ 

c)-ថតចមងរបូភពេចញពីWebsite Internet ែដលអនកចង់េ បស មប់Website ពណិជជកមមថមី 

របស់អនក 

d)-ផលិតជCDស មប់ចក់ ប់េនកនុងរថយនរបស់អនក 
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៥-ជនេលមបនថតចមងេ យខុសចបប់នូវបទចេ ម ងដ៏លបីរបស់អនកែដលផលិតកនុង សករចួ 

យកេទលក់េន បេទសមួយេទ ត អនកមនជេ មស១កនុងជេ មស៤ េដមបីចត់វធិនករកនុងករអនុវត 

ចបប់សិទធិអនកនិពនធ េតវធិនករមួយ ជដំបូង? 

a-ែសងរកតុ កររដបបណីកនុងករចត់វធិនករេលករប៉ះពល់េសដកិចចចំេពះជនេលមស 

b-េទរក កម បឹក TRIPS ស មប់ករចុះបញជ ីកររេំ ភបំពន 

c- ចេធេទបនេន គប់ទីកែនងបឹងេទ ជញ ធរមនសមតថកិចចេនបទេលមសែដលបនេកត 

េឡង និងេ ប បស់វធិនករបេ ះ សនន េ យមិនចំបច់េធេសចកីជូនដំណឹងេទជន 

េលមស េដមបីករពរករនំចូលនូវទំនិញរេំ ភបំពនសិទធិអនកនិពនធមកេធពណិជជកមម ។ 

d-េសនសំុ បេទសជិតខងសមតថកិចច ពំែដនេដមបី តតពិនិតយ និងបញឈប់ករនំចូលនូវទំនិញ 

ទំងេនះ ។ 
 

៦-េតសកមមភពមួយ ែដលមិនែមនជសែមងជ ធរណៈ? 

a-ករសែមងេធេឡងេនក ល ល (សែមងេនសួន ធរណៈ) 

b- ន ៃដ តវបនយកមកសែមងេនពីមុខ គស រ និង កម គយ រចំនួន៥០នក់ 

c-បទចេ ម ងCD តវបនចក់ ប់េនឯេភជនីយ នមួយ 

d-េ ងកុនបញច ំងែខ ភពយនថមីែដលេទបេចញ េ យទិញសំបុ តចូលេមល 
 

៧-អនកបនអភិវឌ គំនិតស មប់ បព័នធរក ទុកហិរញញវតថុ អនក ចកយេទជអនកមន ។ 

គំនិតេនះគឺ មញញបំផុត គឺអនកសរេសរជេស វេភែដល តវទទួលករពរេ យសិទធិអនកនិពនធ ។ 

េ យទទួលបនេជគជ័យ ប់ នអនកបនទិញ ន ៃដរបស់អនក បនទ ប់មកក៏មនបញេកតេឡង ។ 

បញជ ីបញខងេ កមចូរេ ជសេរ សបញជ ីមួយែដលជកររមេ ភបំពន អនក ចបឹងៈ 

a- បងញថអនកែថរក េស វេភបនថតចមងេស វេភរបស់អនកទុកស មប់េ ប បស់ផល់ 

ខួន 

b-អនកេផ ងបនយកគំនិតរបស់អនក 

េហយសរេសរេស វេភមួយេទ តែដល ប ក់ បែហលករ 

ែណនំរបស់អនកេ យេធជទ មង់ថមី ថតបញចូ លកនុងឌីស 

c-Website internet មួយែដលមិនរក បក់ចំេណញបនផល់នូវករ download េ យេសរេីស វ 

េភរបស់អនក 

d-អនកបនេឃញេស វេភរបស់អនកេនឯប គរ ងជជុះលក់បញចុ ះតៃម៥០% 
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8-សិទធិែចកចយ តវបនទទួល គ ល់េ យចបប់ៃន បេទសរបស់អនក ។ េនកនុងប គរ 

ជជុះមួយអនកបនេឃញ ន ៃដរបស់អនកែដលមិនទន់បនេបះពុមព ។ ជធមម េតកនុងករណីមួយ  

ែដលអនកមិន ចចត់វធិនករេលមច ស់ប គរ ចំេពះកររេំ ភបំពនេលសិទធិែចកចយរបស់ 

អនក? 

a- គឺជករថតចមងមួយចបប់ែដលអនកបនចុះហតថេលខស មប់អនកផ ពផ យ ន ៃដរបស់ 

អនកេនេពលេស វេភេនះ តវបនេបះពុមព 

b-េនះមិនែមនជេស វេភស មប់ ក់លក់េទ បុ៉ែនេស វេភែដលសរេសរេ យៃដេនះគឺ 

អនកគិតថមយរបស់អនកបន ក ត់េចល បុ៉ែន តវបនបូនរបស់អនកេរ សទុក 

c- ជករថតចមងខុសចបប់េនវ ន ៃដរបស់អនក 

d- ជករថតចមងមួយចបប់ែដលេធេឡងេ យប ល័យេ កមបទបបញញតិចបប់អនុញញ ត 

បនទ ប់មកប ល័យបនទទួលេស វេភថតចមងពី ន ៃដជជុះ េនះរចួបនលក់េទកែនង 

ហូតូកូពី ។ 

ចេមយ 

១-b; ២-b; ៣-c; ៤-c; ៥-c; ៦-b; ៧-c; ៨-a 
 

សំណួរជំពូកទី៣ 

 ១-សិទធិ ប ក់ បែហលគឺទក់ទងនឹងៈ 

 a- បកសនីយប តតកកកមម 

 b-សិទធិអនកនិពនធ 

 c-ម៉ក ពណិជជនម 
 

 ២-េត កមមួយ ែដលមិនទក់ទងនឹងសិទធិ ប ក់ បែហល 

 a-អនកសែមងសិលបៈ 

 b-ផលិករហូណូ កម 

 c-អនកផល់េស អីុនធឺណិត 

 d-អងគភពទូរផ យ 
 

 ៣-រយៈេពលករពរសិទធិ ប ក់ បែហលេ កមអនុសញញ កងRomeគឺៈ 

 a-៥០ឆន ំចប់ពីឆន ំចុងេ កយៃនមរណភពរបស់អនកសែមង 

 b-៥០ឆន ំចប់ពីឆន ំចុងេ កយៃនករសែមងេធេឡង 
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 c-២០ឆន ំចប់ពីឆន ំចុងេ កយៃនករសែមងេនះេធេឡង 
 

 ៤-ករសែមងេចញេនវ ន ៃដ បៃពណី 

 a- ចទទួលបននូវកិចចករពរេ កមចបប់សិទធិ ប ក់ បែហល 

 b-មិន ចទទួលបនកិចចករពរេ កមចបប់សិទធិ ប ក់ បែហលេទ ។ 
 

ចេមយ 

១-b;  ២-c;  ៣-c;  ៤-a 
 

សំណួរជំពូកទី៤ 

 ១-បែនថមេលពកយ អក រ េឈម ះ អក រកត់ និងLogo េតអីមនអីេទ តែដលចត់ទុកថជម៉ក? 

 a-វតថុមន ង៣ខន ត ដូចជ បអប់ 

 b-ម៉កមនចលន 

 c-កិន 

 d-ទំងអស់ខងេល 
 

 ២-ឧទហរណ៍ម៉កែដលមនលកខណៈពិពណ៌ន 

a-ម៉កសញញ រមួមនេឈម ះតំបន់ែដលផលិតផលេនះមិនែមនផលិតេចញពីតំបន់េនះ 

(Bordeaux) 

b-របូភពមិនជប់ទក់ទងជមួយផលិតផល (ឧទហរណ៍ របូែផេប៉ម ស មប់ផលិតផល 

Computer) 

 c-េឈម ះែដលពិពណ៌នពីផលិតផល (i.e. Mootel for portable cowsheds). 
 

៣-មួយកនុងចំេ មលកខខណ២ែដលសថិតេនេ កមកិចច ពមេ ព ងTRIPS 

a-ម៉ក តវែតខុសពីគន  និងមិនមនលកខណៈពិពណ៌នពីផលិតផល 

b-ម៉កមួយ តវពិពណ៌នពីទំនិញ ឬេស របស់ទំនិញេនះ 

c-ម៉កមួយ តវែតចុះបញជ ីេ យគណៈកមម ធិករពិភពេ កចុះបញជ ីម៉ក 
 

៤-ម៉កមួយែដលមិនបនចុះបញជ ីគឺសថិតេនេ កមកិចចករពរម៉ក បសិនៈ 

a-េសចកីសេ មចរបស់តុ ករៃនចបប់ជតិទទួល គ ល់ថម៉កេនះគឺជម៉កOriginal 

b-េពលកនងមកេគដឹងថម៉កេនះមនលកខណៈខុសពីេគ និងមមនេករេឈម ះលេលទីផ រ 
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c-ផលិតផលេនះគឺជមូប និងបែន 
 

៥-និមិតសញញ របូេសះបងញជ ខេទសចរ មកប៉ល់ តវេគចត់ទុកថ 

a-ខុសែបកពីេគ 

b-ករពិពណ៌ន 

c-ខុសពីករពិត 
 

៦-មច ស់ម៉កមនសិទធិផច់មុខេលករេ ប បស់ម៉ករបស់ខួន 

a- តវ 

b-ខុស 

ចេមយ 

១-d ២-a ៣-a ៤-b ៥-a ៦-a 
 

សំណួរជំពូកទី៥ 

 ១-េតេគលបំណងៃនម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សគឺអី? 

 a-ជ មញពណិជជកមម មរយៈករផល់ព័តមនដល់អតិថិជនពី បភពេដមៃនទំនិញ 

 b-ផល់តៃមេថកកនុងករទទួលបនម៉ក 

 c-ករពរដំេណ រករឧស ហកមម 

 d-ផល់សិទធិអនកនិពនធេនLogoមួយ 
 

 ២-ចូរេ ជសេរ សម៉កសមគ ល់ទី ំងភូមិ សដូចខងេ កមៈ 
 a) Ford 

b) Lego 
c) Bordeaux wine 
d) Coca Cola 
e) France 
 

៣-េ ជសេរ សវធីិ២ែដល តវបនេគេ បេនប ល បេទសេផ ងៗេដមបីករពរម៉កសមគ ល់ 

ទី ំងភូមិ សកនុង បេទសរបស់អនក 

a-អនុ កឹតយ 

b-ចបប់សិទធិអនកនិពនធ 

c-កិចច ពមេ ព ងTRIPS 

d-ករចុះបញជ ី 
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ចេមយ 
1) a & b 
2) a & c 
3) a & d 
4) b & c 
5) b & d 
៤-ចូរេ ជសេរ សកនុងបញជ ីេឈម ះសនធិសញញ រដបលWIPO ែដលទក់ទងដល់កិចចករពរេឈម ះ 

បភពេដម 
a) The Hague Agreement 
b) The Madrid Agreement 
c) The Lisbon Agreement 
d) The Rome Agreement 

ចេមយ 

១-a ២-c ៣-3 ៤-c 
 

សំណួរជំពូកទី៦ 

 ១-េតខងេ កមមួយ ែដលមិន ចករពរជគំនូរឧស ហកមម 

 a-វសិមួល 

 b- បអប់CD 

 c-Logo 

 d-េកអី 

 e- បេភទពិេសសមនេលៃផទមុខផស់សទិច 
 

 ២-េដមបីករពរបនទល់ែតគំនូរឧស ហកមមេនះមនទ មង់បីខន ត 

 a- តវ 

 b-ខុស 
 

៣-រយៈេពលករពរអបបរមមនែចងកនុងកិចច ពមេ ព ងTRIPSស មប់គំនូរឧស ហកមមគឺៈ 

a-៥ឆន ំ 

b-១០ឆន ំ 

c-១៥ឆន ំ 

d-២០ឆន ំ 
 

៤-េតកិចច ពមេ ព ងអនរជតិេឈម ះអីែដលទក់ទងករតមកល់គំនូរឧស ហកមម? 

a-កិចច ពមេ ព ងParis 
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b-កិចច ពមេ ព geneva 

c-The Amsterdam Protocol 

d-កិចច ពមេ ព ងHague 

ចេមយ 

១-c ២-b ៣-c ៤-d 
 

សំណួរជំពូកទី៧ 

 ១-េ ជសេរ សកនុងបញជ ីនូវចេមយពីរ តឹម តវៃនចេមយចំេពះសំណួរ េតេពល បកសនីយ 

ប តតកកកមមផុតកំណត់ 

 a-ករពរេ យស័យ បវតិស មប់រយៈេពលបែនថម២០ឆន ំ 

 b- ក់ចូលជ បេយជន៍ ធរណៈ េ បេ យេសរ ី

 c-កយជលកខណៈសំងត់ពណិជជកមម 

 d- ច តវបនេធ ជីវកមមេ យមិនចំបច់សំុករអនុញញ តពីមច ស់សិទធិ 

ចេមយ 
1) a & b 
2) a & d 
3) b & c 
4) b & d 
5) c & d 

  

២-មន បកសនីយប តតកកមមពិភពេ ក 

 a- តវ 

 b-ខុស 
 

 ៣- មរយៈ បព័នធPCT ងយ សល និងេថកេដមបីទទួលករពរកនុងករយិល័យជេ ចន 

ែដលបនេ ជសេរ សេនកនុងេពលែតមួយ ជងដំេណ រករ ក់ពកយសំុេនប លករយិល័យៃន 

បេទសមួយៗ ។ 

 a- តវ 

 b-ខុស 
 

 ៤-េតមនបញអីេកតេឡង បសិនេបអនកមិនបនបង់ បក់ករពរ បកសនីយប តតកកកមម 

បចំឆន ំេនកនុង បេទសែដលអនកទទួលបន បកសនីយប តតកកមម ។ 
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 a-អនកទទួលបនកិចចករពរេ យស័យ បវតិ និងករពរជបនបនទ ប់ 

b-កិចចករពរ បកសនីយប តតកកកមមមិនមនសុពលភពយូរេទេនកនុង បេទសេនះ 

េហយ តវកយជ បេយជន៍ ធរណៈ េ ប បស់េ យេសរ ី

 c-យ៉ងេ ច ស់រយៈេពល២០ឆន ំមុនេពល បកសនីយប តតកកកមមផុតកំណត់ ។ 

 ៥-េតធពីរខងេ កមមួយ ចមនលកខណៈសមបតិទទួលបន បកសនីយប តតកកកមម? 

 a-ដំេណ ករ បតិកមមគីមីថមីមួយ 

 b-គំនូរមួយ 

 c-េស វេភមួយ 

 d-ចេ ម ងមួយបទ 

 e-ម៉សីុនច មញ់ទឹកអប់ 

ចេមយ 
1) a & b 
2) a & d 
3) b & d 
4) a & e 
5) c & e 

  

 ៦-េយង មចបប់ បកសនីយប តតកកកមមែដលអនកបនសិក រចួ ចូរេ ជសេរ សកនុងបញជ ីខង 

េ កម ល់មូលេហតុទំងអស់ៃនម៉សីុនែដលេធចលនរហូត មិន ចទទួលបននូវកិចចករពរ? 

 a-ពីេ ពះ បកសនីយប តតកកកមមមិនករពរតកកកមមៃនម៉សីុនេទ 

 b-ពីេ ពះ ជតកកកមមរចួេហយ 

 c-ពីេ ពះម៉សីុនេនះ ខុសចបប់ស មប់េ បជ ធរណៈ 

 d-ពីេ ពះម៉សីុនទំងេនះ បឆំងនឹងចបប់ធមមជតិ ។ 

ចេមយ 

១-4 ២-b ៣-a ៤-b ៥-4 ៦-d 
 

សំណួរជំពូកទី៨ 

 ១-េគលបំណងចមបងរបស់ បព័នធMadridគឺ 

 a- តតពិនិតយដំេណ ករផល់គំនូរឧស ហកមមដល់តកកករជនជតិអឺរ ៉បុ 

 b-ស មបស មលផល់ បកសនីយប តតកកកមមកនុង បេទសេផ ងៗកនុងពិភពេ ក 

 c- តតពិនិតយករចុះបញជ ីម៉កអនរជតិ 
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 ២-ម៉ក ច តវបនករពរជលកខណៈអនរជតិស មប់ 

 a-៧៥ឆន ំចប់ពីេពលម៉ក តវបនេគផល់ឲយ 

 b-រយៈេពល១០០ឆន ំ េហយចុះបញជ ីេឡងវញិ ល់២០ឆន ំមង 

 c-គម នេពលកំណត់ េ យចុះបញជ ីេឡងវញិ ល់១០ឆន ំមង 

 ៣- បព័នធចុះបញជ ីអនរជតិៃនគំនូរឧស ហកមមេ ថ 
 a) The Madrid System 

b) The Hague Agreement 
c) The Rome Convention 

  

៤-ភពខុសគន ចមបងរ ង បកសនីយប តតកកកមម និងគំនូរឧស ហកមមគឺ 

a- បកសនីយប តតកកកមមករពរេលកៃចន បឌិត និងតកកកមម គំនូរឧស ហកមមករពរេលរបូ 

ងខងេ កៃនវតថុ 

b- បកសនីយប តតកកកមមករពរេលរបូ ងខងេ កៃនវតថុ គំនូរឧស ហកមមករពរេលករៃចន 

បឌិត និងតកកកមម 

 c-គម នភពខុសគន េទរ ង បកសនីយប តតកកកមម និងគំនូរឧស ហកមម 
 

 ៥-មច ស់សិទធិគំនូរឧស ហកមម តវបនេគករពរស មប់ 

 a-រយៈេពល២០ឆន ំកនុង បេទសសហគមអឺរ ៉បុ 

 b-រយៈេពល៥០ឆន ំ េ យមនលទធភពចុះបញជ ី រេឡងវញិ២៥ឆន ំបែនថមេទ ត 

 c-រយៈេពល១០ឆន ំ ១៥ឆន ំ ឬ២០ឆន ំ ម បេទសនីមួយៗ 
 

៦-េគលបំណងចមបងរបស់PCTគឺ 

a-េធឲយកន់ែតងយ សល និងកន់ែតមន បសិទធិភពដំេណ ករសំុករពរ បកសនីយប ត 

តកកកមមកនុង បេទសេ ចន 

b-ផល់ បកសនីយប តតកកកមមកនុងពិភពេ ក 

c- តតពិនិតយ និងបំេពញពកយសំុទូទំងពិភពេ ក 
 

៧-មនជំ ន៤កនុងដំេណ ករPCTគឺ 

a-ករបំេពញពកយ ករ តតពិនិតយអនរជតិ ករេបះផ យអនរជតិ ករ វ ជវអនរជតិ 

និងដំ ក់កលជតិ 

b-ករបំេពញពកយ ករេមលេឡងវញិជអនរជតិចំេពះ បកសនីយប តតកកកមមដូចគន  

ករ វ ជវអនរជតិ ករេបះផ យអនរជតិ និងដំនក់កលជតិ 
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c-ករបំេពញពកយ ករ វ ជវអនរជតិ ករេបះផ យអនរជតិ ករ តតពិនិតយអនរជតិ 

និងដំ ក់កលជតិ 

 

 

៨-PCTមិនផល់ បកសនីយប តតកកកមមេទ 

a- តវ 

 b-ខុស 
 

ចេមយ 

១-c ២-c ៣-b ៤-a ៥-c ៦-a ៧-c ៨-a 
 

សំណួរជំពូកទី៩ 

 ១-េតអំេពខងេ កមមួយ ែដលមិនចត់ទុកជអំេព បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់? 

a-េធរបយករណ៍ថមូបរបស់ៃដគូ បកួត បែជងមិនេធមកពីចតិ ច់េទ 

ែត មពិតេគេធមកពីជតិ ច់ 

 b-េធរបយករណ៍មិនពិតថែដគូ បកួត បែជងរបស់់ខួនថបិទ ជីវកមម 

 c-ថតចមងCDរចួលក់កនុងតៃមេថក 

 d-េ ប បស់ម៉កែដលដូចេទនឹងម៉ករបស់ៃដគូ បកួត បែជង 

e-យកបញជ ីអតិថិជន មខួនេហយមនបំណងេ ប បស់កនុង កមហុ៊នែដលជៃដគូ បកួត 

បែជង 

២-េតមួយ ជអំេព បកួត បែជងមិនេ ម ះ តង់ េហយមួយ ចចត់ជចំ ត់ថន ក់ 

កផ ពផ យឲយយល់ ចលំ? 

a-ក មិតសករតិច េ យ រ មនទំហំតូច 

b-ផលិតផលខចប់វចិេ យេ បរបូផក យ និងទង់ជតិ េមរកិ ែដលមិនេធេឡងេនកនុង បេទស 

េមរចិ 

c-េធរបយករណ៍ថៃដគូរបស់ខួន បែហលក ័យធន់ ែតមិនែមនជករពិត 

d-បនំេធរបូភពដូចគន របូភពរបស់ៃដគូ បកួត បែជង 

ចេមយ 
1) a & b 
2) a & c 
3) b & c 
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4) b & d 
5) a & d 

  

៣-េតអំេពពីរខងេ កម ែដលជអំេពប៉ះពល់ដល់កិតិយសៃដគូ បកួត បែជង 

 -ដំឡូងជង តវបនេ ង យជតិ ច់េគ ែត មពិតមិនែមន 

 -លួចរបូមន យេធទឹក កច 

 -បញជ ក់ថផលិតផលរបស់ៃដគូ បកួត បែជងមនេ គះថន ក់ 

 -េបះផ យលទធផលករសិក ឯក ជយែដលទក់ទងនឹងផលិតផលរបស់ៃដគូ បកួត បែជង 

ចេមយ 
 1) a & b 

2) a & c 
3) a & d 
4) b & c 
5) c & d 

  

៤-ព័ត៌មនសំងត់ពណិជជកមមែតងែត ចករពរេ យ បកសនីយប តតកកកមម 

a- តវ 

 b-ខុស 
   

៥-េតមួយ ែដល ចចត់ទុកថព័ត៌មនេដមបីករពរ មម 39(2) TRIPS? 

 -ជLogo 

 -ជបញជ ី ស័យ នអតិថិជន 

 -េ គ ងផ ំសង់ រៃននំប័ុង 

 -សីតុណភពែដលផលិតផលផស់សទិក ចដំេណ ករបន 

ចេមយ 
1) a & b 
2) a & c 
3) b & d 
4) c & d 
5) a & d 
 

៦-េតអំេពមួយ ែដលចត់ទុកថជអំេពទញយកផល បេយជន៍េ យេធឲយេគយល់ ចលំ 

a-េភជនីយ នមួយបនទញយក បេយជន៍ពីករផ យេលគំនូរបងញផូវចូលេ យែផក 

េលទី ំងលបីមួយរបស់ៃដគូ បកួត បែជង 

b-េធឲយមនលកខណៈដូចគន នឹងរបូភព ងរបស់ៃដគូ បកួត បែជង 
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c-េយង មករផ យពណិជជកមមទូរទស ន៍របស់ៃដគូ បកួត បែជង 
 

ចេមយ 

១-c ២-1 ៣-2 ៤-b ៥-3 ៦-b 

សំណួរជំពូកទី១០ 

 ១-េតរយៈេពលករពរអបបរមមច ស់សិទធិពូជដំ ំមនរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំេយង ម 

អនុសញញ ឆន ំ១៩៩១ 

 a-១០ 

 b-១៥ 

 c-២០ 

 d-២៥ 

 e-៧០ 
 

២-េតអំេពខងេ កមមួយ ែដលមច ស់សិទធិបងក ត់ពូជមិន ចករពរ 

a-ករនំពូជចូលកនុង បេទស 

b-េ ប បស់រកុខជតិេនះេដមបីបងក េត បេភទរកុខជតិថមី 

c-េ ជសេរ សពូជេនះេដមបីលក់េឡងវញិ 
 

៣-ជករចំបច់ ស់ស មប់ បេភទពូជរកុខជតិមួយ តវសថិតេនេ កមករ តតពិនិតយបេចចក 

េទសេនកនុង បេទសនីមួយៗែដលមច ស់ពូជចង់ករពរ 

a-ចំបច់ 

b-មិនចំបច់ 

c-មិនទំងពីរខងេល 
 

ចេមយ 

១-d ២-b ៣-c 
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អតថបទេយង 

-សនធិសញញ  Berne Convention េដមបីករពរេល ន ៃដអក រ ស និងសិលបៈ  

កិចច ពមេ ព ង TRIPS 

-សនធិសញញ ករសែមង និងហូណូ កមរបស់អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក (WPPT) 

-សនធិសញញ សិទធិអនកនិពនធរបស់អងគករកមមសិទធិបញញ ពិភពេ ក (WCT) 

-អនុសញញ ទី កងរ ៉មូ(Rome Convention)ស មប់កិចចករពរអនកសែមង ផលិតករហូណូ កម 

និងអងគភពទូរផ យ 

-កិចច ពមេ ព ង ទីព (TRIPS Agreement)  

-អនុសញញ ទី កង បុ៊សែសល សីពីករែចកចយសញញ កមមវធីិបញជូ ន មផក យរណប Brussels 

Convention Relating to the Distribution of Programmer carrying signals transmitted by satellite។ 

-កិចច ពមេ ព ងម៉ត ឌីតែដលទក់ទងនឹងករចុះបញជ ីអនរជតិៃនម៉ក  

-កិចច ពមេ ព ងលីសបិ៊ន Lisbon Agreement ស មប់ករពរេឈម ះ បភពេដម និងករចុះ 

បញជ ីអនរជតិ 

-កិចច ពមេ ព ង Hague ែដលទក់ទងនឹងករតមកល់អនរជតិៃនគំនូរឧស ហកមម  

-សនធិសញញ សហ បតិបតករ បកសនីយប តតកកកមមPCT 

 

 

 

 

 

 


