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សម្គាល់សិក្សា: នៅក្សនុងម៉ូ ឌុលន េះគួរតែចំណាយនេលប្រតែល៥នម្គងន ើមបីសិក្សា
ម៉ូឌុលទី៤ : មកពាណិជ្ជកមម
នោលរំណង
រន្ទារ់េីសិក្សាម៉ូ ឌុលន េះចរ់នោក្សនោក្សស្សីគួរតែអាច:
1. នរៀររារ់

ិង េិេណ៌ន្ទ យងសនងេរអំេីសញ្ញាមួយចំ ួ ត លចាែ់ទុក្សថា

ជាម្គក្សពាណិជ្ជក្សមម។
2. ររ ិយយល័ក្សខ
េ ័ណឌេីរសប្ម្គរ់ក្សិចចការពារម្គក្សពាណិជ្ជក្សមម។
3. រង្ហាញេី ភាេខុសោនរវាងម្គក្សសម៉ូែភាេ

ិងម្គក្សរញ្ញ
ជ ក្ស់េីចរ ិែលក្សេណៈ

ទំ ិញ ិងនសវា។
4. រង្ហាញ/រញ្ញ
ជ ក្ស់េីសិទិធផ្ដាច់មុខររស់ម្គចស់ ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមម។
5. ររ ិយយអំេីក្សិចចការពារម្គក្សលបីនប្កាមអ ុសញ្ញាទីប្ក្សុងបរ ីស
នប្េៀង TRIPS។
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ិង ក្សិចចប្េម
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អារមភកថា
ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមម្គ តំងេី យ៉ូរណាស់មក្សនែើយក្សនុងនោក្ស។

មក្សនែើយ

ក្ស លងជាង៣០០០ឆ្នំ

ម្គ សិរបក្សរឥណា
ឌ ប ចារែែថនលខាររស់េួក្សោែ់នៅនលើដ ររស់

មុ នេលរញ្៉ូច ស្ននដ នៅប្រនទសអឺ រង។
១០០ន្ទក្ស់នសេងោនប រ ំលសញ្ញាន េះ

េួក្សោែ់

នប្កាយមក្សនទៀែក្ស៏ ម្គ អនក្សន្វើនប្គឿងសម៉ូ ជាង

ស៉ូមបីតែម្គក្ស"FORTIS"ត លលបីក្ស៏ប្ែូវប ថែចមលង

ិងន្ើវតក្សលងកាលយត រ។ ជាមួ យ ឹងការល៉ូែោស់ដ ពាណិជ្ជក្សមមនៅក្សនុងមជ្ឈឹមវ ័យដ ការ នប្រើ

ប្បស់ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមក្ស៏ប នក្សើ ន

ើ ងត ។

សេវដថៃម្គក្សពាណិជ្ជក្សមម(្ីអឹម(TM)ជាអក្សេរកាែ់ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមជាភាស្នអង់នគលស)
គឺ ិយមនប្រើទ៉ូនៅនែើយម ុសេភាគនប្ចើ នៅនលើេិភេនោក្ស អាចសម្គាស់ភាេខុសោន រវាង
ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមររស់ប្ក្សុមែុ នភសជ្ជៈេីរគឺ រុិរសុីក្ស៉ូឡា (Pepsi-cola)

ិង ក្ស៉ូកាក្ស៉ូឡា

(Coca-Cola)។

នក្សើ ន

ក្សនុងវ ិស័យពាណិជ្ជក្សមមម្គក្សពាណិជ្ជក្សមម

ន ើរែួន្ទទីយងសំខា ់ គឺនោយស្នរតែការ

ើង ៉ូវការប្រក្សួែប្រតជ្ងក្សនុងចំ នណាមប្ក្សុមែុ ជានប្ចើ

នប្ចើ ជាងមួយប្រនទស។

ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមម

នប្កាមក្សិចចការពាណិជ្ជក្សមម

ប្ែូវប នប្រើប្បស់ន ើមបីង្ហយស្សួលក្សនុងការ

សម្គាស់ទំ ិញឬនសវាក្សមមក្សុងន
ន
េះរួមទំងគុណភាេ ិងែំដលសងត រ។

៉ូនចនេះនែើយម្គក្ស

ពាណិជ្ជក្សមម អាចចាែ់ទុក្សប ជាគ ឹេះ
ល សប្ម្គរ់ទំន្ទក្ស់ទំ ងត លពាណិជ្ជក្សរ នប្រើ ន ើមបីទក្ស់
ទញអែិថិជ្ ។
នៅក្សនុងម៉ូ ឌុលន េះនោក្សនោក្សស្សី

ឹងសិក្សា ៉ូវប្រនភទសញ្ញាអវីខលេះត លអាចនប្រើជា

ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមម ិងចរ ិែលក្សេណៈតររណាខលេះត ល(ម្គក្ស)ប្ែូវតែម្គ ។ នោក្ស នោក្សស្សី
ឹងអាចសម្គាល់លក្សេណៈតញក្សោច់រវាង ម្គក្សសម៉ូែភាេ
ទំ ិញ

ិងនសវាេីចរ ិែលក្សេណៈទំ ិញ។ ក្សនុងម៉ូឌុលន េះ

ិងម្គក្សរញ្ញ
ជ ក្ស់េីចរ ិែលក្សេណៈ
ឹងេ យល់េីម្គក្សលបី ិងម្គក្សត ល

លបីប ទទួលប ក្សិចកា
ច រពារ ជាេិនសស នប្កាម អ ុសញ្ញាទីប្ក្សុងបរ ីស
មTRIPS។
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ិង ក្សិចចប្េមនប្េៀ
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មកពាណិជ្ជកមម
ស៉ូ ម ឲ្យ នោក្ស នោក្សស្សី ចារ់ នសាើម ស្នារ់ តសនក្ស សំ នលងទី មួ យ ឹ ង េ យល់ េី អ ែថ ័ យ ម្គ ក្ស
ពាណិជ្ជក្សមម

ិង ចរ ិែលក្សេណៈររស់វាយង ៉ូចនមាច?

តសនក្សសំនលងទី១: នែើ

នោក្ស

នោក្សស្សី

អាចេ យល់ប នទថាអវីនៅជាម្គក្ស

ពាណិជ្ជក្សមម?
ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមម

គឺ ជាសញ្ញាទ៉ូនៅត លអាចសម្គាល់លក្សេណៈខុសោនដ ទំ ិញ

ឬ

នសវា ត លសលិែឬសាល់នោយសែប្ោសមួយេីសែប្ោសនសេងនទៀែ។ ទំងន េះជា ិយម
័យ ៏ស្នមញ្ា រំសុែរុត វា
ែ ក្ស៏ មិ ទ ់ េ យល់ឲ្យចាស់ថាម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមជាអីនវ ទ។
នែើប្រនភទចរ ិែលក្សេណៈតររណាត លម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមគួរតែម្គ ?
ជាទ៉ូនៅម្គ ចរ ិែលក្សេណៈេីរសំខា ់សប្ម្គរ់ ម្គក្សគឺ ភាេតញក្សោច់
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ិង មិ ប្ច

ំ។

4
នែែុន េះនែើយ ិយម ័យ ៏ប្ែឹមប្ែូវដ ពាក្សយម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមគឺ:
"ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមម

គឺ ជាសញ្ញាដ ទំ ិញផ្ដាល់ខួល ត លសាល់នោយសែប្ោសមួយប្េមទំង

អាចសម្គាល់ភាេតញក្សោច់ ៉ូ វទំ ិ ញររស់ខួល េីដ គ៉ូ រប្រក្សួ ែប្រតជ្ង"។ ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមមួយ
អាចម្គ ជា រងាំុដ ពាក្សយ រងាំុដ ម៉ូែ រងាំុដ អក្សេរ រងាំុដ នលខ ឬ រងាំុដ សំរក្សវ ិចខចរ់ ឬក្ស៍រ
ងាំុដ ពាក្សយនស្នលក្ស រងាំុដ រ៉ូរភាេ រងាំុដ

ិមិែែសញ្ញា ។ល។

ប្ក្សុមែុ ក្ស៉ូកាក្ស៉ូឡា®

ប្ក្សុមែុ រុិរសុី®

នរើ ិ យយឲ្យចំ នៅនសវាសញ្ញា ស្សន ៀងោន

ិ ង ម្គ ក្សត រគឺ ខុ ស ោន ប្ែង់ ថា ម្គ ក្សនប្រើ ចំ នពាេះ

ទំ ិញ។ ចំតណក្សឯនសវាសញ្ញាការពារនសវាក្សមម។ ជាទ៉ូនៅពាក្សយថាម្គក្សគឺម្គ ទំងម្គក្ស ិង
នសវាសញ្ញា។

តសនក្សសំនលងរន្ទារ់ ឹងរង្ហាញនោក្សនោក្សស្សីេីការេិេណ៌ន្ទដ ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមមួយ
ចំ ួ ។
តសនក្សសំនលងទី២:

នែើនោក្សនោក្សស្សីអាចរង្ហាញឧទែរណ៍ ួវប្រនភទសញ្ញាមួយ

ចំ ួ ត លអនក្សទំងអស់ោនស្នាល់ប នទ?
េិែណាស់ម្គ ម្គក្សពាណិជ្ជក្សមមជាអក្សេរជានប្ចើ រួមម្គ រងាំុដ ពាក្សយ រងាំុដ អក្សេរ រ

ងាំុដ នលខ រងាំុដ ពាក្សយកាែ់ ឬក្ស៏ ន្មេះជាន ើម ឧទែរណ៍ ៉ូចជា ន្ទមប្ែូល។នយើងប្ោ ់
តែគិែ ល់ភាេលបីដ ឡា ម្គក្ស ែវែ ( Ford ) ត ល នែ រ ី ែវែ(Henry Ford) ជាអនក្សោក្ស់
ន្មេះ ំ រ៉ូងនគនែើយរន្ទារ់មក្សម្គ

ោរ់តរលយ៉ូ នអច សមិែ( WH Smith) ត លជាអនក្សលក្ស់

នសៀវនៅ ឹងម្គ ជារ រ
ែ ន្ទារ់នទៀែ។
ន្មេះជាម្គក្សនែើយក្ស៏ន
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នយើងក្ស៍ ន

ើញម្គ ន្មេះជានប្ចើ ត លប នប្រើ

ើញសងត រ ៉ូវពាក្សយកាែ់ ៉ូចជា អាយ រី នអម(IBM)សងត រ សាុយ

5
នៅវ ិញម្គក្សក្ស៏អាចជារងាំុដ រ៉ូរភាេ ឬ សម្គសភាេរ៉ូរភាេ នសេងៗម្គ

៉ូចជាប្ក្សុមែុ

នប្រងឥ ឋ ៈតសល (Shell)ជាន ើម។
៉ូនចនេះនេលនោក្ស នោក្សស្សី

ិយយេី សំរក្សខយង(shell)។ នែើនោក្ស នោក្សស្សី គិែថា

ខយងនន្ទេះអាចជា ិមិមែសញ្ញាត ល ឬនទ?
ប្បក្ស ណាស់នយើងេិែជាគិែយងន េះ

រុត វា
ែ គឺប្ោ ់តែជារ៉ូរភាេនមើលន

ើញេីរ

ប្ជ្ុង នែើយម្គក្សក្ស៏អាចជាទំែំ ឬខានែដ សំរក្សនវចខចរ់ទំ ិញ ឬ ជា ខានែ ឬ ទំែំ រ៉ូររាង
ទំ ិញ ខលួ ផ្ដាល់។ រន្ទារ់មក្សលក្សេណៈេិនសសទំងអស់ក្ស៏អាចប្ែូវប ការពារជាម្គក្ស។ ជា
េិនសស នៅនេលថមីៗន េះនយើងក្ស៏ន
ម្គក្សែ៉ូល

ើញថាម្គ ប្រនភទម្គក្សថមីនៅនលើទីសារសងត រ។ ន េះគឺ

៉ូប្កាម (hologrammark)។

ឧទែរណ៏ នេលនោក្ស នោក្សស្សី ប្ក្សន

រ័ណណឥណ ទ ជ្ំ ួ សវ ិញ នោក្ស នោក្សស្សី

ឹងន

ក្សនមើល

ើញរ៉ូរភាេនទវអរេរែ៉ូ ច ត លម្គ ការ

តប្រប្រួលនៅ តមទិស ត លនោក្ស នោក្សស្សីនមើលវា។ ម្គ ម្គក្សមួយចំ ួ ជាម្គក្សសំនលង
៉ូចជា សំនលង សាយពាណិជ្ជក្សមម "jingle" អាចចាែ់ទុក្សជាម្គក្សត រ។
ម្គក្សត រនៅតម ប្រនទសមួ យចំ ួ
ក្សិចចការពារជាម្គក្ស ត រ។

ត លអាចក្សំ ណែ់ក្សិល ជាក្ស់ោក្ស់ប

ស៉ូមបីតែក្សលិ ក្ស៏ជា
គឺ អាចទទួលប

៉ូចន េះនែើយម្គ សញ្ញាជានប្ចើ ប្រនភទ ត លប្ែូវប ការពារជា

ម្គក្ស។ ក្ស៍រុត ែក្ស៍ប្ែូវ ស្សរតមល័ក្សេខ័ណឌេីរគឺ ម្គក្សប្ែូវតែម្គ ភាេតញក្សោច់ ិងោច់ខាែ់ មិ
ប្ច

ំ។

©WIPO/OMPI

6
សរុរមក្សឧទែរណ៏មួយចំ ួ ខាងនប្កាមអាចជ្ួយ នោក្សនោក្សស្សីឲ្យស្នាល់អីវជាម្គក្សម្គ
ទំងនសវាសញ្ញាសង)គឺ:
-ពាក្សយ: ' តអរសល ' (Apple) សប្ម្គរ់ ក្សុំេយ៉ូទ័រ; Deutsche Bank សប្ម្គរ់្ន្ទោរ

-ពាក្សយត លរនងកើែថមី ឬ ពាក្សយតរលក្សត លរនងកើែនោយោម រងករ់ ័យឬ ័យេិែប្បក្ស :
ក្ស៉ូកាក្ស៉ូឡា(Coca-Cola), ីក្សុង(NIKON),ស៉ូ ី(SONY) , ដណគី (NIKE), អីសុីនជ្ក្ស (Easy Jet)
-ន្មេះ : Ford, Peugeot, Hilton (សណា
ឋ ោរ)
-ពាក្សយនស្នលក្ស : Fly me(ការន

េះនែើរខ្ំុ)សប្ម្គរ់ គមន្ទគម ៏តមអាកាស

-រ៉ូរភាេ: រ៉ូរផ្ដកយសប្ម្គរ់ ម្គក្សសឺន សតរ
ឡា

(MercedesBenz),រ៉ូរស្រសែីក្សំេុងន

េះសប្ម្គរ់

រ៉ូយ នរាយ (Rolls Royce)

-នលខ :ទឹក្សអរ់ ៤៧១១

-អក្សេរ : ជ្ីតអម(GM) ,តអអាយនអ្ី (FIAT) ,វ ីោរ់តរលយ៉ូ (VW) ,នខតអលតអម (KLM)
-រ េំររ
៉ូ ភាេ ឬ ស្នលក្សសញ្ញា: ឡាក្ស៉ូស(Lacoste)(ប្ក្សនេើែ៉ូច)

នៅតសនក្សស្នារ់សំនលង ំរ៉ូងវាគមិ ប

ិយយេីចិរែលក្សេណៈេីរត លម្គក្សប្ែូវម្គ ។ ទី ១

ម្គក្សគួរតែម្គ លក្សេណេះតញក្សោច់ ិង ទី ២ ម្គក្សោច់ខាែ់ មិ ប្ច

ំ។

ន ើមបីសិក្សារ ែអំេី

ែំរវ៉ូ ការទំងេីរខាងនលើស៉ូមស្នារ់ ៉ូវតសនក្សសំនលងរន្ទារ់ ។
តសនក្សស្នារ់សំនលងទី ៣: នែើនោក្ស នោក្សស្សី អាចឲ្យជាឧទែរណ៏អំេីម្គក្ស តររ
ណាខលេះ ត លម្គ ភាេលក្សេណេះតញក្សោច់ នទ?
ន ើមបីឲ្យម្គ ភាេតញក្សោច់ម្គក្សប្ែូវរនងកើែភាេតញក្សោច់ នោយខលួ ឯងនែើយ អាចសម្គាល់
លក្សេណេះខុសោនដ ទំ ិញ

ិង នសវា ៉ូចត លប នលើក្សន

ើក្សមុ ន េះ។ ឧទែរណ៏ ត ល

លអគួរតែជាពាក្សយ "apple"។ ពាក្សយ "apple" ជាម្គក្សត លម្គ ភាេតញក្សោច់ ស្ស

េះសប្ម្គរ់

ម្គក្សក្សុំេយ៉ូទ័រនប្ពាេះវាេិែជាមិ ម្គ ទំ ន្ទក្ស់ទំ ង់ អីនវ ស្នេះ ឹងក្សុំ េយ៉ូទ័ រ។ សាុយនៅវ ិញពាក្សយ"apple"
មិ អាចកាលយជាម្គក្សសប្ម្គរ់ តសលនបមនទឬក្ស៏ ម្គ

រណាម្គនក្ស់ត លោំ

ិង លក្ស់តសលនបមក្ស៏

មិ អាចយក្សពាក្សយ "apple" ជាម្គក្ស ិងចុេះរញ្ជីការពារពាក្សយន េះប នទេីនប្ពាេះដ គ៉ូរប្រក្សួែ
ប្រតជ្ងររស់នោក្សអនក្សអាចនប្រើពាក្សយន េះន ើមបីេិេណ៌ន្ទនៅនលើទំ ិញររស់េួក្សនគប ត រ។
©WIPO/OMPI
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៉ូនចនេះនែើយពាក្សយថាម្គក្សគឺប្ែូវតែតញក្សោច់មិ េិេណ៌ន្ទ។

េិេណ៌ន្ទម្គ

័យថាន្មេះ

ទំ ិញឬនសវាន េះ ប ររ ិយយេីចរ ិែលក្សេណៈន ើម ឬក្ស៏ ៉ូចនៅ ឹងទំ ិញឬនសវាត លម្គ
ក្សន េះប នប្រើ ។ នេលខលេះម្គក្សក្ស៏ម្គ លក្សេណៈរ ំល/នបក្សប្បស់េីក្សំរ ិែដ គុណភាេប

រំពា

ក្សនលើម្គក្សន េះ។
តសនក្សសំនលងទី៤: នែើ នោក្ស នោក្សស្សី អាចឲ្យជាឧទែរណ៍ដ ម្គក្សត លអាច
ជាលក្សេណេះប្ច

ំប នទ?

ម្គក្សរំភ័ ែជាម្គក្សត លរង្ហាញខុលេីការេិែដ ក្សប្មិែគុ ណភាេត លខលួ ម្គ ។ ឧទែរណ៍
ម្គក្ស "Real Leather " សប្ម្គរ់ទំ ិញត លមិ ប សលិែេីតសបក្សសុទធនទ។
ចំណុចសំខា ់ មួយត លប្ែូវនលើក្សន

ើង

គឺថានៅនេលវាយែំដលេីភាេតញក្សោច់ ដ សញ្ញា

ត លជាម្គក្សប្ែូវវាយែដមលរម
ួ ជាមួយ ឹងទំ ិញ ឬ នសវា ត លវារំពាក្ស់ ឬសែល់។
សំ ួរវាយែដមលខួល ឯង
SAQ1:នែើនោក្សនោក្សស្សីយល់ថារងាំុដ ពាក្សយ " FRUMATO " ជាម្គក្សត លស្នក្សសម
សប្ម្គរ់នភសជ្ជៈត លជាសលិែទឹក្សតសលន

ើ ចំរេះ
ុ ិងទឹក្សនរងនបេះ?

សរនសរចនមលើយររស់នោក្សនោក្សស្សីខាងនប្កាម:

ស៉ូមចុចក្សត លងន េះសប្ម្គរ់ នសាៀងចនមលើយ
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ចនមលើយSAQ ទី ១:
ស៉ូ ម ប្ែ
FRUit

រ់ នៅនមើ ល មុ ខ ទំ ិ ញ លមអិ ែ ររស់ ម្គ ក្សឲ្យចាស់ ថា នែើ កា ររញ្៉ូច លោន រវាងពាក្សយ

ិង ពាក្សយ toMATOគឺ ជាពាក្សយត លមិ ម្គ ក្សនុងវចន្ទ ុប្ក្សមណាមួយនែើយក្ស៏មិ តម

ជាពាក្សយទ៉ូនៅត លពាណិជ្ជក្សរនសេងៗនប្រើ ត រ។

៉ូនចនេះវាអាច ិយយប ថាវា

រនលើ ភាេ

សាុយនៅវ ិញម្គ នរឿងង ិទ គួ រប្រុងប្រយ័ែម
ន ួយម្គ ប្ក្សុមែុ ឱសថមួយ

តញក្សោច់។

ន្មេះ រ៉ូែសជួរ(BootsPure)។ ទីសារេួក្សនគជាប្រនភទថានំរ៉ូវក្សំោង
ំ សលិែនចញេី នថលើម (Liver)
ិង ត ក្ស(Iron) នែើយប សាំុពាក្សយជា LIVRON ន ើមបីនៅ(ម្គក្ស)។ជាអក្សុសលប្ក្សុមែុ នន្ទេះ

ម្គ នរាងចប្ក្សសលិែនៅប្រនទសបរាំងទីប្ក្សុងLivron។ ៉ូនចនេះនែើយការនប្រើដ ពាក្សយរនងកើែន េះ
គឺប្ែួវប រ ិនស្។

សំណួរវាយែំដលខលួ ឯង
SAQទី២:

ប្ែូវចំណាំែប្មូវការេីរគឺភាេតញក្សោច់ ិងមិ រំភ ័។
ែ សប្ម្គរ់ សាែ់សាង់ម្គក្ស ិង

ទំ ិញឬនសវាខាងនប្កាមត លអាចចុេះរញ្ជី ឬ មិ អាចចុេះរញ្ជីជាម្គក្សប ។
១. MOOTEL

Portable cowsheds

២. SWISS FLAG

Wrist watches

៣.GOLD CAP

Whisky

៤.FYNPOWDA

Cleaning preparations

ក្ស.ការេិេណ៌ន្ទេីលក្សេណៈទ៉ូនៅក្សនុងចំ នណាមសលិែសល ៉ូចោន

នប្រើប្បស់រយៈនេលយ៉ូរ

ិងការទទ៉ូលស្នាល់ប្គរ់ោន ជានែែុន្ទំឲ្យម្គ ការយល់ ឹងជា ស្ន

ធារណៈនែើយទក្ស់ទងនៅ ិងសលិែសលេិនសសររស់ពាណិជ្ជក្សរ
ណៈេិេណ៍ន្ទ។ សញ្ញាត លោម ពាណិជ្ជក្សរណានសេងនប្រើម្គ
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រុត ែអាចសែល់ការ

ត លន្ទំឲ្យម្គ

លក្សេ

័យថាសញ្ញាន េះ គឺ ម្គ

9
ភាេតញក្សោច់។ ម្គក្សអាចទទួលប សិទិស្ធ សរចារ់តមរយៈការនប្រើប្បស់ន េះ គឺជា ក្សតក
សំខា ់ក្សុងការសនប្មចចិ
ន
ែែ។
ខ.ការក្សំតរលង ិ ង លក្សេណៈេិនសសនោយត

ក្ស: ភាេតញក្សោច់

ិ ង ការចុេះរញ្ជី

ត ល ស្សរចារ់។ ម្គក្សន េះត្រូវតរមានភវនីយភាពប្គរ់ប្ោ ់ន ើមបីចុេះរញ្ជី ប្រសិ នរើោម
ការរណឹា ងជ្ំទស់។
គ.ការន្វើឲ្យភ ័ែប្ច

ំក្សុងការប្រក្សរអក្សេរ
ន
ត លេិេណ័ន្ទផ្ដាល់ ៉ូវទិ ភា
ឋ េមួយេិែជា

ខវេះ ៉ូវភាេតញក្សោច់េីោន។ម្គក្សត លខវេះភាេតញក្សោច់ ក្ស៍មិ អាចចុេះរញ្ជីប ត ល។

.ម្គក្សត ល ៉ូចោន ិងឬប្តរ់តម ឬម្គ ចំណុចេិនសសណាមួយ គឺជាទ៉ូនៅប្ែូវ
ប

មឃាែ់នៅតមរណា
ា លប្រនទសមួយចំ ួ

ប្ក្សុងបរ ីស

៉ូចជាការនប្រើជាសញ្ញា ទង់ជាែិ ឬ

រារ់នែើយែំណាងដ

ិមិែែររ
៉ូ គឺ

ត លអ ុនោមនៅតមអ ុសញ្ញាទី
ិមិែែររ
៉ូ នសេងៗ។ (giftanswer) ៉ូចប នរៀរ

មឃាែ់ ។ ម្គក្សន េះក្ស៍ មិ អាចទទ៉ូលប ការចុេះរញ្ជី ប

នទ ។
វាយអែថរទចំនមលើយររស់នោក្ស/នោក្សស្សីនៅទីន េះ:

ស៉ូមចុចទីន េះសប្ម្គរ់ នសាៀងផ្ដាែ់ចនមលើយ
SAQទី២
ចនមលើយទំងន េះគឺ: ១-ខ ; ២ -
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ម្គក្សអាចជារ េំនៅក្សនុងរ៉ូរភាេ ឬ ការរចន្ទ ឬ
នសេងៗនទៀែ។ឧទែរណ៍រ៉ូរភាេររស់ម

៉ូ ចជាការរញ្៉ូច លោនរវាងរ៉ូរភាេ ឹងពាក្សយ

វ ិទាលយ័អ៉ូនភ នៅប្រនទសអង់ នគលសគឺ:

សំណួរវាយែដមលខួល ឯង

SAQទី៣:នែើនោក្សនោក្សស្សីយល់យងណាត រចំនពាេះម្គក្សត លរចន្ទ ៉ូចខាងនប្កាម
សប្ម្គរ់នភសជជ្ៈន្ើវេីតសលន

ើ ចប្មុេះ?

វាយអែថរទចនមលើយររស់នោក្សនោក្សស្សី នៅទីន េះ:

©WIPO/OMPI
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ស៉ូមចុចទីន េះសប្ម្គរ់ នសាៀងផ្ដាែ់ចនមលើយ

SAQទី៣ ចនមលើយ :
ម្គក្សន ើមតសលនបមសប្ម្គរ់ទំ ិញតសលនបម គឺ ម្គ លក្សេណៈេិេណ៌ន្ទ

ិ ងោម ភាេតញក្សោច់

នប្ពាេះថា ម្គ អនក្សោំតសលនបមនសេងនទៀែក្ស៏អាចយក្សសញ្ញាន ើមនបមន េះនៅនប្រើជាម្គក្សត រ។
សាុយនៅវ ិញន ើមន

ើ ត លម្គ តសលន

ើ ចំរេះ
ុ ោននប្ចើ គឺម្គ លក្សេណៈខុសេី្មមជាែិ ។ ឧទែ

រណ៏ការរងាំុរវាងតសលទំពាំបយជ្៉ូរ តសលស្នរ ី តសលប្ក្សូច តសលតរស តសលន
ត លមិ ន្វើឲ្យប្ច

ំ ឹងន ើមតសលន

ើ រ ី ជារ៉ូរ(ន ើមន

ើ ) មួយ

ើ នសេងនទៀែនែើយក្ស៏អាចទទួលប ការចុេះរញ្ជីត រ។

ន េះគឺជាឧទែរណ៍ ៍លម
អ ួយសប្ម្គរ់ រញ្ញ
ជ ក្ស់ថា

ប្គរ់សម្គសភាេត លមិ ម្គ លក្សេណៈ

តញក្សោច់ ក្ស៍អាចរ៉ូមរញ្៉ូជ លោនតែមួ យន ើមបីរនងកើែឲ្យម្គ ភាេតញក្សោច់វ ិញ។
ន ើមបីទទ៉ូលប

៉ូវម្គក្ស ត លនគស្នាល់ត លែប្មូវការសប្ម្គរ់ការវ ិ ិ នយគ ិងរយៈ

នេលយ៉ូរ។ ម្គក្សជាចំណារ់អារមមណ៍សប្ម្គរ់ ម ុសេប្គរ់ោនតសវងយល់អំេីការនប្រើប្បស់ ម្គ
ក្សន ើមបីឲ្យប្បក្ស ថាវាគឺប្ែូវប ការពារត លជាែំដលមួយតសនក្សររស់ក្សមមសិទិធរញ្ញា។
ស៉ូមស្នារ់វគាសំនលងរន្ទារ់ន ើមបីប្ជារនែើក្សិចចការពារន េះគឺប ទទួលនជាគជ្័យ។
តសនក្សស្នារ់សំនលងទី ៥: កាលេីមុ ម្គ ប្ក្សុមែុ ជានប្ចើ ចំណាយយងស ឹធក្សសន្ទធរ់
ន ើមបីរនងកើែម្គក្សររស់េួក្សនគ។

រុត ែនែើេួក្សនគអាចទរ់ស្នកែ់ការនប្រើប្បស់ម្គក្សេីអនក្សនសេងៗ

ប យង ៉ូចនមាច?
េិែណាស់េួក្សនគប្ែូវតែតសអក្សនលើចារ់ ក្សមមសិទិធរញ្ញា

រុ ត ែវ ិ្ី ត លង្ហយរំសុែន ើមបី

ការពារម្គក្សគឺប្ែូវតែចុេះរញ្ជីម្គក្សនៅការ ិយល័យចុេះរញ្ជី ត លជាល័ក្សខ
េ ័ណឌសប្ម្គរ់ការពារ
©WIPO/OMPI
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ម្គក្សនៅតមប្រនទសមួយចំ ួ ។
គឺម្គ សិទិធ

ការចុេះរញ្ជីម្គក្ស ំរួងគឺប្ែូវប ការពារនែើយម្គចស់ ម្គក្ស

មមិ ឲ្យអនក្ស ដទនប្រើប្បស់ម្គក្សររស់ខួល ។ ការចុ េះរញ្ជីមិ តម ជាវ ី្ី តែមួ យ

សប្ម្គរ់ការពារម្គក្សនទ

សាុយនៅវ ិញម្គក្សមិ ចុ េះរញ្ជីក្ស៍ប្ែូវប ការពារត រក្សនុងប្រនទសមួយ

ចំ ួ រុត ែម្គក្សន េះគឺការពារនខាយ។

ន េះជានែែុសលត លមិ ចុេះរញ្ជីម្គក្សគឺមិ ការពារ

រែ៉ូែ ល់ម្គក្សប ទទួល ៉ូវភាេតញក្សោច់ប្េមទំងលបីនៅនលើទីសារ

ត លអាចទញការ

ចារ់អារមមរណ៍រន្ទារ់ការោក្ស់តំង ំរ៉ូង។
នោក្ស នោក្សស្សី ម្គ ម្គក្សត លមិ ទ ់ប ចុេះរញ្ជីជាយ៉ូរណាស់មក្សនែើយប្េមទំងម្គ
ម ុសេជានប្ចើ ស្នាល់ម្គក្សន េះ

នែើ ម្គក្សន េះអាចម្គ សិទិធទទួលប ក្សិចចការពារេីប្រនទស

មួយចំ ួ ត រឬនទ?
ប្ែឹមប្ែូវណាស់រុត ប្ែ រសិ នរើនោក្ស នោក្សស្សីចារ់នសាើមសេេវសាយសលិែសលររស់
នោក្សនោក្សស្សីនលើទីសារជាម្គក្សថមីត លោម

រណាស្នាល់គឺម្គក្សន េះ

ឹងអាចទទួលរង ៉ូវ

សលរេះពាល់ជាខាលំង។ រុត ែប្រសិ នរើម្គក្សម្គ នក្សរលបី
៍ា
នោក្ស នោក្សស្សី អាចនសនើឲ្យម្គ
ក្សិចចការពារនប្កាមចារ់ការប្រគួែប្រតជ្ងមិ នស្នមេះប្ែង់ ប ។
សំណួរសវ័យវាយែំដល
SAQ4: នែើវ ិ្ីត លប នរៀ រារ់ខាងនលើមួយណាត លប្ក្សុមែុ
សប្ម្គរ់ការវ ិ ិនយគររស់េ៉ូក្សនគ?

វាយអែថរទចនមលើយររស់នោក្សនោក្សស្សីនៅទីន េះ:

ស៉ូមចុចទីន េះសប្ម្គរ់ នសាៀងផ្ដាែ់ចនមលើយ
ចំនមលើយ SAQទី ៤:
©WIPO/OMPI
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៉ូចត លវាគមិ ប នលើក្សន

ើង

ថានោលការណ៍សំខា ់ ជាម៉ូលោឋ សប្ម្គរ់ការពារម្គក្សគឺ

ចារ់នៅក្សនុងប្រនទស ឬ ែំ រ ់ ។ ការោក្ស់ពាក្សយចុេះរញ្ជីម្គក្ស គឺែំរវ៉ូ ឲ្យម្គ មុ នេលម្គក្ស
ទទួលក្សិចចការពារនែើយតថមទំងអាចការពារតមរយៈការនប្រើប្បស់សងត រ។

-ម្គ ក្សជាទ៉ូ នៅអាចសម្គាស់ ល ក្សេ ណៈផ្ដា ល់ ខួល សប្ម្គរ់ ទំ ិ ញ ឬ នសវាដ ម្គ ក្សន ើ ម ររស់
សែប្ោស ីមួយៗ។ ប្រនទសមួយចំ ួ សាល់ការចុេះរញ្ជីជាម្គក្សសម៉ូែភាេ
េីចរ ិែលក្សេណៈទំ ិញឬនសវា

ិ ងម្គក្សរញ្ញ
ជ ក្ស់

ត លប្ែូវប នប្រើន ើមបីរង្ហាញ ៉ូវទក្ស់ទំ ងដ សែប្ោស

ត ល ក្សំេុងនប្រើប្បស់ម្គក្ស ឬក្ស៍សំនៅសម្គាស់នលើការក្សប្មិែសាង់ោរនោយសលិែសលត ល
ពាណិជ្ជសញ្ា គឺប្ែូវប នប្រើ។
-ម្គក្សសម៉ូែភាេ ជា្មមតប្ែូវប្គរ់ប្គង់នោយរងកំដ សែប្ោស ឬ សែគម ៍ ។ ម្គក្ស
រញ្ញ
ជ ក្ស់េីចរ ិែលក្សេណៈទំ ិញឬនសវា អាចសម្គាស់លក្សេណៈខុសោនដ ទំ ិញ ឬ នសវាដ
សម្គជ្ិក្សទំងអស់ររស់សែគមេី ក្សិចចការនសេងៗទំងន េះ។ មុខង្ហរររស់ម្គក្សសម៉ូែភាេ
គឺរង្ហាញជាស្នធារណៈអំេីលក្សេណៈេិនសសមួយដ សលិែសល ត លម្គក្សសម៉ូែភាេប
នប្រើ។ សែប្ោសមួយនប្រើ ម្គក្សសម៉ូែភាេនប្ចើ

ក្ស៍អាចរត ម
ថ ពាណិជ្ជសញ្ញាផ្ដាល់ខួល នលើ

ន េះត រ។ ឧទែរណ៍ នៅក្សនុងសម្គគមស្នថរែយក្សរឬវ ិសវក្សរមួយម្គ សម្គជ្ិក្សជានប្ចើ នប្រើ
ិមិែែររ
៉ូ ររស់សែគមនែើយក្ស៍អាចនប្រើ ិមិែែររ
៉ូ ររស់សែប្ោសខលួ ឯងប ត រ។

-ម្គក្សរញ្ញ
ជ ក្ស់េីចរ ិែលក្សេណៈទំ ិញឬនសវា គឺ ជាម្គក្សត លរង្ហាញថាទំ ិញ ឬ នសវា ម្គ
ទំន្ទក្ស់ទំ ងជាមួយ ឹងអវី ត លវាប នប្រើគឺប្ែូវប សម្គាល់ភាេជាម្គចស់ន ើមដ ប្រនភទ
ទំ ិញត លសលិែ គុណភាេ ឬ ចរ ិែលក្សេណៈនសេងៗ ។ ម្គក្សរញ្ញ
ជ ក្ស់េីចរ ិែលក្សេណៈទំ ិញ
ឬ នសវា អាចនប្រើប តែក្សនុងការក្សប្មិែសថង់ោ។ ឧទែណ៍ៈ ISO ៩០០០។
-ចំណុចសំខា ់ខុសោនេីររវាង ម្គក្សសម៉ូែភាេ

ិ ង ម្គក្សរញ្ញ
ជ ក្ស់េីចរ ិែលក្សេណៈទំ ិញ ឬ

នសវាគឺថាេីមុ អាចម្គ សិទិនធ ប្រើតែសម្គគមេិនសសមួយចំ ួ នទ។

ែួយងសម្គជ្ិក្សដ

សម្គគមជាម្គចស់ ដ ម្គក្សសម៉ូែភាេនែើយនប្កាយមក្សអាចប នប្រើនោយ រណាម្គនក្ស់ត ល
ប នោរេតមការក្សំណែ់ក្សប្មិែសែង់ោរ។
ម្គ ប្ក្សុមែុ មួយចំ ួ ប រនងកើែនោយនជាគជ្័យ ៉ូវម្គក្ស ឬ នសវាសញ្ញាររស់េួក្សនគត ល
ម្គ ក្សែែិន្ទមលបី(ទ៉ូទំងេិភេនោក្ស)។ រន្ទារ់មក្សអែិថិជ្ អាចចំណាំ

ិងសម្គាល់ទំ ិញ ឬ

នសវាររស់េួក្សនគនោយមិ ចាំបច់សេេវសាយនែើយទំងគុណភាេ

ិ ងលក្សេណៈេិនសស
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ររស់េួក្សនគក្ស៍ោម សំណួរសំនៅេីទីតំងររស់ប្ក្សុមែុ ត រ។ ម្គក្សទំងនន្ទេះ គឺនៅថាម្គក្ស
លបី ឬ ម្គក្សក្សំេុងលបី។ ឧទែរណ៍ : Sony , Versace , Louis Vuitton, ។ល។
៉ូចត លនោក្សនោក្សស្សី ឹងនែើយថាប្រតែលម្គ ប្ក្សុមែុ មួយចំ ួ
ទញយក្សប្រនយជ្ ៏ នោយមិ នស្នមេះប្ែង់ េី ម្គ ក្សលបី ទំ ង នន្ទេះ
ស្សន ៀង ឬអាចរនងកើែឲ្យម្គ ភាេប្ច
ឹ ង ភ ័ែ ប្ច

ត លម្គ រំណង

នោយរនងកើែ ម្គ ក្សត ល

ំជាមួយម្គក្សលបី ីមួយៗ ត លន្ទំឲ្យអែិថិជ្ ង្ហយ

ំ ។ ន ើ មបី ក្ស ប្មេះនលើ រ ញ្ញ
ា ន េះ គឺ ប្ែូវ ម្គ អ ុ ស ញ្ញាទី ប្ក្សុង ប រ ស
ី ក្សិ ចច ប្េមនប្េៀង

TRIPS

ិ ង ចារ់ជាែិជានប្ចើ សងត រប សាល់ ៉ូវក្សិចកា
ច រពារេិនសសសប្ម្គរ់ ម្គក្សលបី។

មិ ម្គ

ិ យ ម ័ យ ជាក្ស់ ោក្ស់ ណាមួ យ សប្ម្គរ់ ម្គ ក្សលបី នទ។

អវី ត លប្ែូវ ប ក្សំ ណែ់

នទេះរីក្សុងក្សរណ
ន
ី ណាក្ស៍នោយ គឺប្ែូវតែេិចារណានលើក្សតកសំខា ់ជានប្ចើ ន ើមបីក្សំណែ់ថានែើ

ម្គក្សមួយគឺលបី ឬ អែ់។ ក្សតែសំខា ់ទំងន េះរួមម្គ ក្សប្មិែដ ការស្នាល់ ឬ ចំណាំររស់
ម្គក្សត លពាក្ស់ េ័ ធ ឹងមជ្ឈោឋ ស្នធារណៈជ្

ឬ រយៈនេល ឬក្ស៍ វ ិស្នលភាេ ិ ងែំរ ់ ភ៉ូមិ

ស្នស្រសាដ ការនប្រើម្គក្ស។
ម្គ ប្ក្សុមែុ ជានប្ចើ
នប្ចើ

ម្គ រំណងនប្រើ ម្គក្សររស់េួក្សនគនៅតមរណា
ា លប្រនទសនសេងៗជា

៉ូនចនេះស៉ូមស្នារ់តសនក្សសំនលងរន្ទារ់ ន ើមបីឲ្យន

ើញថា វាេិែជាប ទទួ ល ៉ូវក្សិចចការពារ

ទ៉ូទំងេិភេនោក្សសប្ម្គរ់ ម្គក្សមួយ។
តសនក្សសំនលងទី ៦:នែើនោក្សនោក្សស្សីអាចប្បក្ស នទថា ក្សិចចការពារទ៉ូទំងេិភេនោក្ស
សប្ម្គរ់ម្គក្សមួយនោយម្គ ការចុេះរញ្ជីតែមួយ ឬក្ស៍ នោក្ស នោក្សស្សី ប្ែូវតែការចុេះរញ្ជី
នោយត

ក្សនៅតមប្រនទស ី មួយៗវ ិញ?

នោយត

ក្សនៅតមប្រនទស ីមួយៗប្គរ់ ក្សមមសិទិធរញ្ញាទំងអស់ដ ម្គក្សគឺម្គ សិទិធប្ែឹមត

ីត លម្គ

េិែនែើយនោក្សនោក្សស្សីប្ែូវតែការចុេះរញ្ជី

័យថាក្សិចកា
ច រពារររស់េួគគឺប សាល់នោយការចុេះរញ្ជីជាែិ។ ម្គ ប្រេ័ ធ ចុេះ

រញ្ជី ិងស ិធសញ្ញាអ ារជាែិរម
ួ មួយសប្ម្គរ់សប្មួល ល់ការចុេះរញ្ជីម្គក្ស
ទំងនន្ទេះគឺអាស្ស័យនលើការចុេះរញ្ជីតមប្រនទសឬត

ី ី មួយៗ ៉ូចោនត រ:

ចាំថានៅនេលត លម្គក្សអាចប ការចុេះរញ្ជីនៅប្រនទសជានប្ចើ ម្គ
ប ចុេះរញ្ជីសងត រ ៉ូវត

រុត ាប្គរ់ប្រេ័ ធ

ីជានប្ចើ ដ ទំន ៀមទំោរ់(ចារ់)

នយើងប្ែូវចង់

័យថា ម្គក្សនន្ទេះ ក្ស៍

នែើយម្គ ត

ីមួ ចំ ួ

នសេងនទៀែត លមិ ប ក្សំណែ់ជាប្រនទសត រ។
នោក្សនោក្សស្សីប
នោក្សស្សី ចង់ ប
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ិយយអំេីត

ីជានប្ចើ ដ ទំន ៀមទំោរ់

័យថាយងនមច? ម្គ ត

(ចារ់)

នែើនោក្ស

ីមួយចំ ួ ត លមិ ប្ែូវប ក្សំណែ់ជារ ឋនទ
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នែើយក្ស៍មិ អាចសំណ៉ូមេរកាលយជាសម្គជ្ិក្សអងាការសែប្រជាជាែិត រ។ សាុយនៅវ ិញម្គ
តរររទរ ឋបលជាក្ស់ោក្ស់នៅក្សនុងត

ីទំងនន្ទេះនែើយការចុេះរញ្ជី ដ ម្គក្សប្រតែលអាចចុេះ

ប ។ឧទែរណ៍ ៍លម
អ ួយម្គ នៅែុងក្សុង ត លម្គ ប្រេ័ ច
ធ ុេះរញ្ជីខុសោនេីស្នធារណៈ
រ ឋចិ ។

៉ូនចនេះប្រសិ នរើ ខំុច
្ ង់ការពារពាណិជ្ជសញ្ា ររស់ខំុន្ ៅែុងក្សុ ងខ្ំុប្ែូវតែនៅតមរយៈ

ិែិវ ិ្ីចុេះរញ្ជីក្សុងស្សុ
ន
ក្ស។

៉ូចន េះនែើយវាគឺចាំបច់ប្ែូវការពារពាណិជ្ជសញ្ា នៅប្គរ់ប្រនទសទំងអស់ត លនោក្ស

នោក្សស្សីម្គ រំណងចង់នប្រើនៅប្រនទសណាមួយ។

ជាអក្សុសលម្គ ការវ ិ ិច័ ឆយខុសោន

នប្ចើ រវាងប្រេ័ ធជាែិ (ក្សនុងស្សុក្ស)។

អងាការក្សមមសិទិធរញ្ញាេិភេនោក្សប សាល់ការខំប្រឹងយងនប្ចើ

ប្រេ័ ជា
ធ ែិ

ិងែំរ ់

ន ើមបីរនងកើែទំង

សប្ម្គរ់ កាចុេះរញ្ជីពាណិជ្ជសញ្ា នែើយតម ិ ែិវ ី្ីជាក្ស់ោក្ស់មួយ

ន ើមបីឲ្យសុីោន ឹងន្ើឲ្
វ យកា ់តែម្គ ភាេង្ហយស្សួល ល់ " មិែអ
ែ នក្សនប្រើ" ។
ក្សិចចប្េមនប្េៀមចារ់ក្សមមសិទិធរញ្ញា(TLT) ប អ ុម័ែនៅឆ្នំ១៩៩៤នែើយនរៀរចំរង្ហាញ

េ័ែម្គ ជាែិសប្ម្គរ់ ជាសម្គជ្ិក្សរ ឋមួយប្ែូវតែនសនើសុំ។ សប្ម្គរ់ ិែិវ ិ្ីទំងអស់េួក្សនគ ប្ែូវ
តែអ ុវែែតមន ើមបីចុេះរញ្ជីម្គក្សនៅតមការ ិយល័យម្គក្សររស់រ ជា
ឋ សម្គជ្ិក្សនសេងៗ។
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សង្ខេប
"ម្គក្សគឺជាសញ្ញាសប្ម្គរ់ រង្ហាញលក្សេណៈេិ នសសនរៀងៗខលួ សប្ម្គរ់ទំ ិញឬនសវា ត ល

ប សាល់នោយសែប្ោស

ិងអាចសម្គាល់លក្សេណៈខុសោនដ ទំ ិញឬនសវាេីដ គ៉ូរ ប្រគួ

ែប្រតជ្ងររស់ខួល "។

នៅតសនក្សន េះនផ្ដាែជាសំខា ់នលើម្គក្ស។ នោក្សនោក្សស្សីប សិក្សារួចនែើយថាម្គក្ស គឺ

ជា ពាក្សយ

ិមិែែសញ្ញា នលខ អក្សេរ ពាក្សយនស្នលក្ស សំនលង េណ៌ នែើយនេលខលេះនទេះរី ជា

ក្សលិ ត លអាចក្សំណែ់ ៉ូវប្រភេដ ទំ ិញ
មួយដ ក្សមមសិទិធរញ្ញា

ិង/ឬនសវាក្ស៏ជាម្គក្សត រ។ ម្គក្សទំងអស់គឺជា តសនក្ស

នែើយនោលរំណងររស់ក្សមមសិទិធរញ្ញា

គឺការពារន្មេះដ

សលិែសលនប្ចើ ជាងការដចនប្រឌិែឬរំណងសលិែសល។ម្គចស់ម្គក្សអាចជារ៉ូរវ ័ ែរុគល
ា ឬ ជា
ប្ក្សុមែុ

នែើយអាចោក្ស់ពាក្សយចុេះរញ្ជីនៅការ ិយល័យត លទទួលរ ុាក្សតសនក្សចុេះរញ្ជីម្គក្ស

តមរ ឋ ីមួយៗ។ម្គក្សត លនប្រើជាមួយនសវានសេងៗនៅថា"នសវាសញ្ញា"។
ជាទ៉ូនៅម្គក្សប្ែូវតែតញក្សោច់

ិងមិ ទ៉ូនៅ មិ េិេណ៌ន្ទេីទំ ិញ ឬ នសវាត លខលួ

ប សលិែ។ ឧទែរណ៍ ពាក្សយ "រត "ល មិ អាចចុេះជាម្គក្សសប្ម្គរ់នសវាក្សមមក្សសារទំន ើរ
ប នទនោយនែែុថាវាគឺ ប្បក្ស ជាេិេណ៌ន្ទ ៉ូ វររស់នសេងៗ ត លលក្ស់នៅក្សនុងសារន េះ។
ជាងន េះនៅនទៀែ"ការែ
ុ "ក្ស៍មិ អាចចុេះម្គក្សប ត រសប្ម្គរ់ទំ ិញ "ការែ
ុ " នប្ពាេះវាគឺពាក្សយ
ទ៉ូនៅសប្ម្គរ់ ការែ
ុ ។ សាុយនៅវ ិញពាក្សយ"រត ល"អាចជាម្គក្សសប្ម្គរ់ទំ ិញក្សង់ នប្ពាេះវាមិ ម្គ
ពាក្ស់េ័ ជា
ធ មួយ ឹងទំ ិញក្សង់នទ ។

ម្គក្សគួរតែមិ តម ជាទីតំងភ៉ូមិស្នស្រសែ ឬ ន្ទមប្ែក្ស៉ូលេិនសសៗ។
អាចន្ើជា
វ ម្គក្សសប្ម្គរ់ ទឹក្សអរ់ប នទ។
នោយអក្សេរ

៉ូចជា "បរ ីស" មិ

នៅតមរណា
ា ប្រនទសជានប្ចើ ម្គក្សត លរនងកើែ

ិង/ឬ នលខ (ឧ.ម្គក្សត លម្គ មួយពាក្សយ ឬ នប្ចើ ពាក្សយ ឬក្ស៏អក្សេរែិចនេក្ស)ឬ

ន្ទមប្ែូល ប្ែូវប ចាែ់ទុក្សថាោម លក្សេណៈតញក្សោច់ ។
នៅក្សនុងឧទែរណ៍មួ យចំ ួ

នៅតែម្គ ការចុេះរញ្ជីម្គក្សត ក្សម្គ លក្សេណៈ

(i)

េិេណ៌ន្ទ ,(ii) ន្ទមប្ែក្ស៉ូល ,(iii) ទីតំងភ៉ូមិស្នស្រសែ ,(iv) ោម លក្សេណៈតញក្សោច់។ ម្គក្សក្ស៏នគ
នៅថាយីន

ត រនែើយគឺជាតសនក្សដ ជ្ី វ ិែប្រចាំដថៃ។ ជាម្យមអែិថិជ្ ន

ើញ ឬ ឭម្គក្សនប្ចើ

ជាង១៥០០ម្គក្សក្សនុងមួយដថៃ! ប្ោ ់ តែន្មេះអនក្សក្ស៏ជាម្គក្សសប្ម្គរ់សម្គាស់ខួល ររស់អនក្សត រ។
ចំណុចសំខា ់ដ ម្គក្សគឺន ើមបីសម្គាល់ ៉ូវប្រភេដ សលិែសល
©WIPO/OMPI
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រវាងសលិែសលមួយេីសលិែសលនសេងនទៀែត លនចញេីប្រភេនសេងោន។ ឧទែរណ៍ ម្គក្ស
មួយជ្ួយឲ្យនោក្សនោក្សស្សីនប្ជ្ើសនរ ើសរវាងស្នរ៉ូIvory
ចំតណក្សម្គក្សសម៉ូែភាេcollective marks

ិង ស្នរ៉ូ Dial។

ិង ម្គក្សរញ្ញ
ជ ក្ស់េីចរ ិែលក្សេណៈទំ ិញ ឬ

នសវា ទទួលប ក្សិចកា
ច រពារមួយចំ ួ ្ំនៅតមប្រនទសជានប្ចើ ។ រ ីឯម្គក្សលបីឬម្គក្សត ល
លបីប្ែូវប ទទួ លក្សិចចការពារជាេិនសស។ម្គក្សគឺជាអនក្សសម្គាល់ក្សប្មិែគុណភាេដ
សលិែសលថាលអឬអាប្ក្សក្ស់ ។ ម្គក្សជ្ួយនោក្ស នោក្ស ស្សីឲ្យតរងតចក្ស ៉ូវសលិែសលត ល
នេញ ិយម ឬ នសវាត លចង់បាន ឬក្ស៏នជ្ៀសវាង ៉ូវសលិែសលមិ នេញ ិយមឬមិ ចូល
ចិត្ត។
អែថរទ ីែិរញ្ញាែិ:ែ


អ ុសញ្ញាទីប្ក្សុងបរ ីស



ស ិធសញ្ញាចារ់ ម្គក្ស



ក្សិចចប្េមនប្េៀងTRIPS
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