กฎกระทรวง
ว่าด้ วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ ตามสนธิสัญญาความร่ วมมือด้ านสิทธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๕๒๑1
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อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา
๑๗ และมาตรา ๖๕ ทศ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สิทธิบตั ร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพาณิ ชย์ออกกฎกระทรวงไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทวงนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป

La
w

Fo

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สนธิสญ
ั ญา” หมายความว่า สนธิสญ
ั ญาความร่ วมมือด้านสิทธิบตั ร ทาขึ้น ณ กรุ งวอชิงตัน เมื่อวันที่ ๑๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับตามสนธิสญ
ั ญา

nd

“คาขอระหว่างประเทศ” หมายความว่า คาขอรับความคุม้ ครองการประดิษฐ์ที่ยนื่ ตามสนธิสญ
ั ญา

ai

la

“ผูข้ อ” หมายความว่า ผูย้ นื่ คาขอระหว่างประเทศ

Th

“วันยืน่ คาขอครั้งแรก” หมายความว่า
(๑) วันยืน่ คาขอระหว่างประเทศ หรื อ
(๒) วันยืน่ คาขอรับความคุม้ ครองการประดิษฐ์ที่ผขู้ อได้ยนื่ ไว้ครั้งแรกก่อนการยืน่ คาขอระหว่างประเทศใน
กรณี ที่มีการขอถือสิทธิตามข้อ ๑๖
“สานักระหว่างประเทศ” หมายความว่า สานักระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

1

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๓๕/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
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“องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ” หมายความว่า สานักงานสิทธิบตั รของประเทศสมาชิกหรื อองค์การ
ระหว่างประเทศ ที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสมัชชาของสนธิสญ
ั ญาให้มีอานาจดาเนินการตรวจค้นและ
รายงานความเห็นเกี่ยวกับงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ตามคาขอระหว่างประเทศ
“องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ” หมายความว่า สานักงานสิทธิบตั รของประเทศสมาชิกหรื อ
องค์การระหว่างประเทศ ีีี ่ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสมัชชาของสนธิสญ
ั ญาให้มีอานาจดาเนินการ
พิจารณาและจัดทาความเห็นเบื้องต้นว่าการประดิษฐ์ที่ปรากฏตามข้อถือสิทธิของคาขอระหว่างประเทศเป็ น
การประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ มีข้นั การประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
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ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับแก่การขอรับความคุม้ ครองการประดิษฐ์ตามสนธิสญ
ั ญา ซึ่งประเทศไทยเข้า
เป็ นภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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หมวด ๑
การยืน่ คาขอระหว่างประเทศเพือ่ ขอรับความคุ้มครอง
การประดิษฐ์ ในประเทศภาคีแห่ งสนธิสัญญา

Th
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ข้อ ๔ บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยหรื อมีภูมิลาเนาในประเทศไทยอาจยืน่ คาขอระหว่างประเทศต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาบุคคลผูม้ ีภูมิลาเนาในประเทศไทยให้หมายความรวมถึงบุคคลที่อยูใ่ นระหว่างการประกอบ
อุตสาหกรรมหรื อพาณิ ชยกรรมอย่างแท้จริ งและจริ งจังในประเทศไทย และนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยูใ่ นประเทศไทยด้วยในกรณี ที่บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติหรื อมีภูมิลาเนาในประเทศภาคีอื่นแห่งสนธิสญ
ั ญายืน่
คาขอระหว่างประเทศต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ผขู้ อชาระค่าดาเนินการในอัตราเท่ากับค่าดาเนินการ
เพื่อจัดส่งคาขอระหว่างประเทศตามข้อ ๑๐ และให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาส่งคาขอระหว่างประเทศนั้นไป
ยังสานักระหว่างประเทศเพื่อดาเนินการต่อไปในกรณี ที่เป็ นคาขอระหว่างประเทศของผูข้ อหลายคน ผูข้ อ
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็ นบุคคลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง หรื อวรรคสาม แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ในกรณี ที่ผขู้ อประสงค์จะมอบอานาจให้ผอู้ ื่นกระทาการแทน ให้มอบอานาจแก่ตวั แทนซึ่งได้ข้ ึน
ทะเบียนไว้แล้วตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบตั ร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ นผูก้ ระทาการแทนการมอบอานาจให้แก่ตวั แทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผขู้ อยืน่ หนังสือมอบ
อานาจตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด ประกอบคาขอระหว่างประเทศ หรื อในกรณี ที่ผขู้ อเป็ นผูล้ งลายมือ
ชื่อในคาขอระหว่างประเทศ ผูข้ ออาจแต่งตั้งตัวแทนโดยระบุการมอบอานาจนั้นไว้ในคาขอระหว่างประเทศ
ก็ได้
ข้อ ๖ คาขอระหว่างประเทศ ให้มีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) คาร้อง
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(๒) รายละเอียดการประดิษฐ์
(๓) ข้อถือสิทธิ
(๔) รู ปเขียน (ถ้ามี) และ
(๕) บทสรุ ปการประดิษฐ์
รายการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามแบบคาขอระหว่างประเทศตามที่อธิบดีประกาศกาหนดตาม
สนธิสญ
ั ญา
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ข้อ ๗ คาขอระหว่างประเทศจะต้องไม่มีขอ้ ความหรื อรู ปเขียนที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรื อดูหมิ่นบุคคลใด ๆ หากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าคาขอระหว่างประเทศปรากฏ
ข้อความหรื อรู ปเขียนในลักษณะดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผขู้ อแก้ไขข้อความหรื อรู ปเขียน พร้อมทั้งแจ้ง
ให้สานักระหว่างประเทศและองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศทราบด้วย

La
w

Fo

ข้อ ๘ ให้ผขู้ อยืน่ คาขอระหว่างประเทศและเอกสารประกอบที่มีรายการและข้อความถูกต้องครบถ้วนเป็ น
ภาษาไทย หรื อภาษาอังต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จานวนสามชุดให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุเลขที่คา
ขอไว้ในคาขอระหว่างประเทศ และประทับข้อความในคาขอระหว่างประเทศแต่ละชุดว่าเป็ นคาขอระหว่าง
ประเทศฉบับสานักระหว่างประเทศ คาขอระหว่างประเทศฉบับองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ หรื อคาขอ
ระหว่างประเทศฉบับสานักงานรับคาขอ
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ข้อ ๙ ในกรณี ที่ผขู้ อยืน่ คาขอระหว่างประเทศและเอกสารประกอบเป็ นภาษาไทยให้ผขู้ อจัดทาคาแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ และยืน่ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้รับคาขอระหว่างประเทศในกรณี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ได้รับคาแปลก่อนที่มีหนังสือแจ้งตาม
ข้อ ๑๓ (๑) ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งเตือนกาหนดระยะเวลาการจัดทาคาแปลตามวรรคหนึ่งไปพร้อม
กับหนังสือแจ้งด้วยในกรณี ที่ผขู้ อไม่อาจยืน่ คาแปลภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ผูข้ ออาจยืน่ คา
แปลได้ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีหนังสือแจ้งตามข้อ ๑๓ (๑) หรื อ
ภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่วนั ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคาขอระหว่างประเทศ แล้วแต่ว่า
กาหนดระยะเวลาใดจะสิ้นสุ ดลงภายหลัง โดยต้องชาระค่ายืน่ คาแปลล่าช้าในอัตราร้อยละยีส่ ิบห้าของค่ายืน่
คาขอระหว่างประเทศเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม หากปรากฏว่าผูข้ อไม่ยนื่ คาแปลต่อกรมทรัพย์
สินทางปัญญา ให้ถือว่าผูข้ อถอนคาขอระหว่างประเทศ และให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศการถอนคา
ขอระหว่างประเทศในที่เปิ ดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งแจ้งไปยังสานักระหว่างประเทศและผู้
ขอเพื่อทราบ เว้นแต่ผขู้ อได้ยนื่ คาแปลและชาระค่ายืน่ คาแปลล่าช้าก่อนการประกาศการถอนคาขอระหว่าง
ประเทศและก่อนครบกาหนดระยะเวลาสิ บห้าเดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก
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ข้อ ๑๐ ผูข้ อต้องชาระเงินค่ายืน่ คาขอระหว่างประเทศ ค่าตรวจค้นระหว่างประเทศ และค่าดาเนินการเพื่อ
จัดส่งคาขอระหว่างประเทศภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคาขอ
ระหว่างประเทศ และตามอัตราที่อธิบดีประกาศกาหนดในกรณี ที่ผขู้ อไม่ชาระเงินหรื อชาระไม่ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งให้ผขู้ อชาระเงินที่คา้ งชาระให้
ครบถ้วน พร้อมทั้งค่าชาระเงินล่าช้าภายในระยะเวลาหนึ่ งเดือนนับแต่วนั ที่ระบุในหนังสือแจ้ง โดยค่าชาระ
เงินล่าช้าให้เป็ นไปตามอัตราที่อธิบดีประกาศกาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าค่าดาเนินการเพื่อจัดส่งคาขอ
ระหว่างประเทศและไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่ายืค่ าขอระหว่างประเทศในกรณี ที่ผขู้ อไม่ชาระเงินหรื อชาระ
ไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสอง ให้ถือว่าผูข้ อถอนคาขอระหว่างประเทศ และให้กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาประกาศการถอนคาขอระหว่างประเทศในที่เปิ ดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อม
ทั้งแจ้งไปยังสานักระหว่างประเทศและผูข้ อเพื่อทราบ
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ข้อ ๑๑ ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุวนั ที่ที่ได้รับคาขอระหว่างประเทศเป็ นวันยืน่ คาขอระหว่างประเทศ
เมื่อปรากฏว่าในวันที่ได้รับคาขอระหว่างประเทศนั้น ผูข้ อเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่
และคาขอระหว่างประเทศมีลกั ษณะครบถ้วนตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) คาขอระหว่างประเทศใช้ภาษาที่กาหนดในข้อ ๘ และ
(๒) คาขอระหว่างประเทศมีขอ้ ความและเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อความที่ระบุว่าผูข้ อประสงค์จะยืน่ เป็ นคาขอระหว่างประเทศ
(ข) ข้อความที่ระบุว่าผูข้ อประสงค์ที่จะขอรับความคุม้ ครองการประดิษฐ์ในประเทศภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญา
(ค) ชื่อผูข้ อ
(ง) เอกสารที่เป็ นรายละเอียดการประดิษฐ์ และข้อถือสิทธิ

Th

ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่คาขอระหว่างประเทศมีลกั ษณะไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ ๑๑ ให้กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญามีหนังสือแจ้งให้ผขู้ อแก้ไขข้อบกพร่ องภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่วนั ที่ระบุในหนังสือแจ้ง
หากผูข้ อได้แก้ไขข้อบกพร่ องถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่งให้กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาระบุวนั ที่ที่ได้รับคาขอระหว่างประเทศที่ถกู ต้องครบถ้วนเป็ นวันยืน่ คาขอระหว่างประเทศ
ในกรณี ที่ผขู้ อมิได้แก้ไขข้อบกพร่ องภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แจ้งให้ผขู้ อทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการต่อไปได้ และให้เก็บคาขอระหว่างประเทศไว้เป็ น
หลักฐานและแจ้งไปยังสานักระหว่างประเทศทราบด้วย
ข้อ ๑๓ เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุวนั ยืน่ คาขอระหว่างประเทศตามข้อ ๑๑ หรื อข้อ ๑๒ แล้ว ให้กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาเก็บคาขอระหว่างประเทศฉบับสานักงานรับคาขอไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) มีหนังสือแจ้งเลขที่คาขอและวันยืน่ คาขอระหว่างประเทศให้ผขู้ อทราบโดยเร็ ว
(๒) ส่งคาขอระหว่างประเทศฉบับสานักระหว่างประเทศและสาเนาหนังสือแจ้งตาม (๑) ไปยังสานักระหว่าง
ประเทศก่อนสิ้นสุ ดระยะเวลาสิ บสามเดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก
(๓) ส่งคาขอระหว่างประเทศฉบับองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศไปยังองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสิ บสามเดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก เมื่อผูข้ อได้ชาระเงินค่าตรวจค้นระหว่าง
ประเทศครบถ้วนและส่งคาแปลตามข้อ ๙ แล้ว
(๔) ส่งคาแปลตามข้อ ๙ ไปยังสานักระหว่างประเทศโดยเร็ ว
(๕) ส่งเงินค่ายืน่ คาขอระหว่างประเทศไปยังสานักระหว่างประเทศ และค่าตรวจค้นระหว่างประเทศไปยัง
องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ
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ข้อ ๑๔ เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุวนั ยืน่ คาขอระหว่างประเทศตามข้อ ๑๑ หรื อข้อ ๑๒ แล้ว หากพบ
ข้อบกพร่ องของคาขอระหว่างประเทศ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่พบว่าคาขอระหว่างประเทศไม่ปรากฏลายมือชื่อของผูข้ อ ที่อยูส่ ญ
ั ชาติหรื อภูมิลาเนาของผูข้ อ
หรื อไม่ปรากฏชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ หรื อไม่ปรากฏบทสรุ ปการประดิษฐ์หรื อไม่เป็ นไปตามรู ปแบบที่
อธิบดีประกาศกาหนด ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีหนังสือแจ้งให้ผขู้ อแก้ไขข้อบกพร่ องภายในระยะเวลา
สองเดือนนับแต่วนั ที่ระบุในหนังสือแจ้ง

nd

หากผูข้ อได้แก้ไขข้อบกพร่ องถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม (๑) วรรคหนึ่ง ให้กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาส่งเอกสารการแก้ไขไปยังสานักระหว่างประเทศ และองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ
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หากผูข้ อมิได้แก้ไขข้อบกพร่ องให้ถกู ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม (๑) วรรคหนึ่ง และกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาเห็นสมควรขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งกาหนด
ระยะเวลาที่ขยายออกไปให้ผขู้ อดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ อง
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่ให้แก้ไขข้อบกพร่ องแล้ว หากผูข้ อมิได้แก้ไขข้อบกพร่ องให้ถกู ต้องครบถ้วน ให้
ถือว่าผูข้ อถอนคาขอระหว่างประเทศ และให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศการถอนคาขอระหว่าง
ประเทศในที่เปิ ดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา พร้อมทั้งแจ้งไปยังสานักระหว่างประเทศและผูข้ อเพื่อ
ทราบ
(๒) ในกรณี ที่พบว่าคาขอระหว่างประเทศมีลกั ษณะไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ ๑๑ ให้กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญามีหนังสือแจ้งผูข้ อพร้อมด้วยเหตุผล ภายในระยะเวลาสี่เดือนนับแต่วนั ที่ระบุว่าเป็ นวันยืน่ คาขอ
ระหว่างประเทศว่าจะดาเนินการถอนคาขอระหว่างประเทศ
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ให้ผขู้ อมีสิทธิยนื่ คาโต้แย้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือ
แจ้งตาม (๒) วรรคหนึ่ง หากผูข้ อมิได้ยนื่ คาโต้แย้งภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่เห็นด้วยกับคาโต้แย้งนั้น ให้ถือว่าผูข้ อถอนคาขอระหว่างประเทศและให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศการถอนคาขอระหว่างประเทศในที่เปิ ดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ข้อ ๑๕ เมื่อผูข้ อได้รับหนังสือแจ้งจากสานักระหว่างประเทศว่าสานักระหว่างประเทศยังไม่ได้รับคาขอ
ระหว่างประเทศฉบับสานักระหว่างประเทศ ผูข้ ออาจขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญารับรองความถูกต้องของ
สาเนาคาขอระหว่างประเทศได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้ผขู้ อจัดส่งสาเนาคาขอระหว่างประเทศดังกล่าว
ไปยังสานักระหว่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจปฏิเสธการขอให้รับรองความถูกต้องของสาเนาคา
ขอระหว่างประเทศได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาคาขอระหว่างประเทศที่ผขู้ อส่งให้รับรองไม่เหมือนกับคาขอระหว่างประเทศที่ได้ยนื่ ไว้ หรื อ
(๒) กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งคาขอระหว่างประเทศฉบับสานักระหว่างประเทศไปยังสานักระหว่าง
ประเทศ และสานักระหว่างประเทศได้แจ้งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบว่าได้รับคาขอระหว่างประเทศ
ฉบับสานักระหว่างประเทศแล้ว

nd
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ในกรณี ที่สานักระหว่างประเทศไม่ได้รับคาขอระหว่างประเทศหรื อสาเนาคาขอระหว่างประเทศตามวรรค
หนึ่งภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วนั ที่สานักระหว่างประเทศมีหนังสือแจ้งให้ผขู้ อทราบว่ายังไม่ได้
รับคาขอระหว่างประเทศฉบับสานักระหว่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูข้ อถอนคาขอระหว่างประเทศ
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ข้อ ๑๖ ผูข้ ออาจขอถือสิ ทธิการขอรับความคุม้ ครองการประดิษฐ์เริ่ มตั้งแต่วนั ยืน่ คาขอรับความคุม้ ครองการ
ประดิษฐ์ที่ผขู้ อได้ยนื่ ไว้ครั้งแรกก่อนการยืน่ คาขอระหว่างประเทศตามสนธิสญ
ั ญาได้หากผูข้ อได้ยนื่ คาขอ
ระหว่างประเทศสาหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกันภายในสิบ สองเดือนนับแต่วนั ที่ได้ยนื่ คาขอนั้นเป็ นครั้ง
แรก
การขอถือสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ผขู้ อระบุการขอถือสิทธิไว้ในคาขอระหว่างประเทศ และยืน่ สาเนาคาขอ
ครั้งแรกที่ได้ยนื่ ไว้ พร้อมคารับรองความถูกต้องจากสานักงานสิทธิบตั ของประเทศที่ได้ยนื่ คาขอไว้ครั้งแรก
นั้นต่อกรมทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อสานักระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลาสิบหกเดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอ
ครั้งแรก
ในกรณี ที่ผขู้ อได้ยนื่ คาขอครั้งแรกไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผูข้ ออาจทาคาร้องยืน่ ต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้จดั ส่ งสาเนาคาขอที่ได้ยนื่ ไว้ครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมคารับรองความถูกต้องไปยังสานัก
ระหว่างประเทศแทนผูข้ อ ภายในระยะเวลาสิบหกเดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก โดยผูข้ อเป็ นผูช้ าระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งเอกสารนั้น

www.thailawforum.com

6

ข้อ ๑๗ ในกรณี ที่ผขู ้ อไม่อาจยืน่ คาขอระหว่างประเทศภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้ง
แรก หากผูข้ อประสงค์จะขอถือสิทธิตามข้อ ๑๖ ผูข้ ออาจยืน่ คาร้องเพื่อขอฟื้ นสิทธิการขอรับความคุม้ ครอง
การประดิษฐ์เริ่ มตั้งแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรกต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาการขอถือสิทธิตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ งพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและหลักฐานที่แสดงว่าตน
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณี แล้ว
หากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าผูข้ อได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณี แล้วแต่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามที่กาหนด ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดาเนินกาตามคาร้องต่อไปได้
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ข้อ ๑๘ ผูข้ ออาจถอนคาขอระหว่างประเทศในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสามสิบเดือนนับแต่วนั ยืน่ คา
ขอครั้งแรก ต่อองค์กร ดังต่อไปนี้
(๑) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(๒) สานักระหว่างประเทศ หรื อ
(๓) องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ ในกรณี ที่ผขู้ อประสงค์จะให้มีการตรวจสอบเบื้องต้น
ระหว่างประเทศ

nd

การขอถอนคาขอระหว่างประเทศให้เป็ นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนดตามสนธิสญ
ั ญาและให้มีผล
เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรื อสานักระหว่างประเทศ หรื อองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ
ได้รับแจ้งการขอถอนคาขอระหว่างประเทศ
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ในกรณี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแจ้งการขอถอนคาขอระหว่างประเทศตามวรรคหนึ่งให้แจ้งการขอ
ถอนดังกล่าวไปยังสานักระหว่างประเทศโดยเร็ ว และในกรณี ที่ได้ส่งคาขอระหว่างประเทศฉบับองค์กร
ตรวจค้นระหว่างประเทศไปยังองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้แจ้งการขอถอนไปยัง
องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศด้วย
ข้อ ๑๙ ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาคืนเงินค่ายืน่ คาขอระหว่างประเทศหรื อค่าตรวจค้นระหว่างประเทศแก่ผู้
ขอ ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ไม่มีการดาเนินการกับคาขอระหว่างประเทศตามข้อ ๑๒ วรรคสาม
(๒) กรณี ที่มีการถอนคาขอระหว่างประเทศตามข้อ ๑๐ วรรคสาม ข้อ ๑๔ (๑) วรรคสี่ ข้อ ๑๔ (๒) วรรคสอง
และข้อ ๑๕ วรรคสาม หรื อกรณี ที่ผขู้ อถอนคาขอระหว่างประเทศตามข้อ ๑๘ ก่อนส่งคาขอระหว่างประเทศ
ฉบับสานักระหว่างประเทศไปยังสานักระหว่างประเทศ หรื อก่อนส่งคาขอระหว่างประเทศฉบับองค์กร
ตรวจค้นระหว่างประเทศไปยังองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๒๐ ในกรณี ที่องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศที่สนธิสญ
ั ญารับรองมีหลายแห่งให้อธิบดีประกาศรายชื่อ
องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะให้ดาเนินการตรวจค้นคาขอระหว่างประเทศ
ของผูข้ อที่ยนื่ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และแจ้งให้สานักระหว่างประเทศทราบ
ในกรณี ที่อธิบดีประกาศรายชื่อองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศมากกว่าหนึ่งองค์กร ให้ผขู้ อระบุองค์กร
ตรวจค้นระหว่างประเทศที่ประสงค์จะให้ดาเนินการตรวจค้นคาขอระหว่างประเทศไว้ในคาขอระหว่าง
ประเทศ

ru
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ข้อ ๒๑ ในกรณี ที่องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศที่สนธิสญ
ั ญารับรองมีหลายแห่งให้อธิบดี
ประกาศรายชื่อองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะให้ดาเนินการ
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามคาขอระหว่าง ประเทศของผูข้ อที่ยนื่ ต่อกร
มทรัพย์สินทางปัญญา และแจ้งให้สานักระหว่างประเทศทราบ
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ในกรณี ที่ผขู้ อประสงค์จะให้องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศองค์กรใดที่อธิบดีประกาศรายชื่อเป็ น
องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามคาขอระหว่างประเทศของตน ให้ยนื่ คา
ร้องขอไปยังองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศนั้นโดยตรง หรื อยืน่ ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อส่งต่อไปยังองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ และให้ผขู้ อชาระค่าตรวจสอบเบื้องต้นระหว่าง
ประเทศต่อองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศโดยตรง

Th
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หมวด ๒
การดาเนินการกับคาขอระหว่างประเทศ
ที่ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ ในประเทศไทย

ข้อ ๒๒ ผูข้ อซึ่งได้ยนื่ คาขอระหว่างประเทศในประเทศภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญาไว้แล้วหากประสงค์จะขอรับ
ความคุม้ ครองการประดิษฐ์ในประเทศไทย ให้แจ้งความประสงค์มายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามแบบที่
อธิบดีประกาศกาหนด พร้อมทั้งส่ งคาแปลเป็ นภาษาไทยและชาระค่าธรรมเนียมคาขอรับสิทธิบตั รหรื ออนุ
สิทธิบตั รตามอัตราที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ีภายในระยะเวลาสามสิบเดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก
ในกรณี ที่ผขู้ อมิได้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าคาขอระหว่างประเทศนั้น
สิ้นผลในประเทศไทย
ข้อ ๒๓ ในกรณี ที่ผขู้ อไม่อาจดาเนินการภายในระยะเวลาสามสิบเดือนตามข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ผูข้ ออาจยืน่
คาร้องเพื่อขอฟื้ นสิ ทธิให้คาขอระหว่างประเทศยังคงมีผลในประเทศไทยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใน
ระยะเวลาสองเดือนนับแต่วนั ที่เหตุที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ส้ินสุดลง
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หรื อภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๒๒ วรคหนึ่ง แล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะสิ้นสุดลงก่อน โดยแสดงเหตุผลและหลักฐาน พร้อมทั้งดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ ๒๒
เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาคาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าผูข้ อได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรแก่กรณี แล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามระยะเวลาที่กาหนดให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดา เนิน
การกับคา ขอระหว่างประเทศตามขั้นตอนที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ีต่อไปและแจ้งให้ผขู้ อทราบด้วย
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ข้อ ๒๔ ผูข้ อซึ่งได้ยนื่ คา ขอระหว่างประเทศไว้แล้วในประเทศภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญาและประสงค์ที่จะขอรับ
ความคุม้ ครองการประดิษฐ์ในประเทศไทย อาจร้องขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทบทวนผลการพิจารณา
คาขอระหว่างประเทศในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่สานักงานรับคาขอในประเทศภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญาปฏิเสธที่จะระบุวนั ยืน่ คาขอระหว่างประเทศ
หรื อ
(๒) กรณี ที่ถือว่ามีการถอนคาขอระหว่างประเทศการยืน่ คาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผขู้ อยืน่ คาร้องไปยังสานัก
ระหว่างประเทศภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่วนั ที่ผขู้ อได้รับแจ้งผลการพิจารณา เพื่อขอให้สานัก
ระหว่างประเทศ
จัดส่งคาขอระหว่างประเทศนั้นมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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หากปรากฏแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า ผลการพิจารณาคาขอระหว่างประเทศตามวรรคหนึ่งเกิดจากความ
ผิดพลาดหรื อความละเลยของสานักงานรับคาขอในประเทศภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญาหรื อสานักระหว่างประเทศ
ให้กรมทรัพย์สินทางปั ญญาดาเนิ นการกับคาขอระหว่างประเทศนั้นตามขั้นตอนที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
นี้ต่อไป และให้ถือว่าคาขอระหว่างประเทศดังกล่าวเป็ นคาขอรับสิทธิบตั ร หรื ออนุสิทธิบตั ร ที่ได้ยนื่ ต่อกร
มทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ ๒๕ ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดาเนินการกับคาขอระหว่างประเทศที่ขอรับความคุม้ ครองการประดิษฐ์
ในประเทศไทยตามข้อ ๒๒ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาสามสิบเดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก เว้นแต่ผขู้ อ
ได้ยนื่ คาร้องขอให้ดาเนินการก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พรทิวา นาคาศัย
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
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