สนธิสัญญาความร่ วมมือด้ านสิทธิบัตร
Patent Cooperation Treaty
(PCT)

บทนา
ข้ อ 1
การก่อตั้งสหภาพ
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ทาที่กรุงวอชิงตันเมือ่ วันที่ 19 มิถุนายน 2513
แก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2522
ปรับแก้เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 และเมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2544

nd

La
w

Fo

(1) รัฐภาคีแห่ งสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้ ให้เรี ยกว่า “รัฐภาคี”) ได้รวมตัวกันเป็ นสหภาพเพื่อความ
ร่ วมมือในเรื่ องการยืน่ การตรวจค้น และการตรวจสอบ คาขอรับความคุม้ ครองสาหรับการประดิษฐ์ และเพื่อ
ให้บริ การพิเศษทางเทคนิค สหภาพให้รู้ว่าหมายถึงสหภาพความร่ วมมือด้านสิทธิบตั รระหว่างประเทศ
(2) ห้ามมิให้ตีความบทบัญญัติใดในสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ไปในทางที่จะทาให้สิทธิตามอนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่า
ด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมของบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติหรื อผูม้ ีภูมิลาเนาในรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญา
ดังกล่าวลดน้อยลง
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ข้ อ 2
บทนิยาม

Th

เพื่อวัตถุประสงค์ของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ และข้อบังคับ และเว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
(i) “คาขอ” หมายความถึง คาขอรับความคุม้ ครองสาหรับการประดิษฐ์ การกล่าวถึง “คาขอ” ให้ถือว่าเป็ น
การกล่าวถึงคาขอรับสิทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์ หนังสือรับรองผูป้ ระดิษฐ์ หนังสือรับรอง
อรรถประโยชน์ อนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั รหรื อหนังสือรับรองการต่อยอดการประดิษฐ์ หนังสือรับรองผู้
ประดิษฐ์ที่ต่อยอดการประดิษฐ์ และหนังสือรับรองอรรถประโยชน์ที่ต่อยอดการ ประดิษฐ์
(ii) การกล่าวถึง “สิทธิบตั ร” ให้ถือเป็ นการกล่าวถึงสิทธิบตั รสาหรับการประดิษฐ์ หนังสือ รับรองผูป้ ระดิษฐ์
หนังสือรับรองอรรถประโยชน์ อนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั รหรื อหนังสือรับรองการ ต่อยอดการประดิษฐ์ หนังสือ
รับรองผูป้ ระดิษฐ์ที่ต่อยอดการประดิษฐ์ และหนังสือรับรองอรรถประโยชน์ที่ต่อยอดการประดิษฐ์
(iii) “สิทธิบตั รในประเทศ” หมายความถึง สิทธิบตั รที่ออกโดยองค์กรที่มีอานาจของรัฐ
(iv) “สิทธิบตั รภูมิภาค” หมายความถึง สิทธิบตั รที่ออกโดยองค์กรที่มีอานาจของรัฐ หรื อ องค์กรระดับ
ระหว่างประเทศที่มีอานาจในการออกสิทธิบตั รที่มีผลในรัฐต่างๆ มากกว่าหนึ่ งรัฐขึ้นไป
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(v) “คาขอภูมิภาค” หมายความถึง คาขอสาหรับสิทธิบตั รภูมิภาค
(vi) การกล่าวถึง “คาขอในประเทศ” ให้ถือว่าเป็ นการกล่าวถึงคาขอสาหรับสิทธิบตั รในประเทศและ
สิทธิบตั รภูมิภาค นอกเหนื อจากคาขอที่ยนื่ ตามสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้
(vii) “คาขอระหว่างประเทศ” หมายความถึง คาขอที่ยนื่ ตามสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้
(viii) การกล่าวถึง “คาขอ” ให้ถือว่าเป็ นการกล่าวถึงคาขอระหว่างประเทศและคาขอในประเทศ
(ix) การกล่าวถึง “สิทธิบตั ร” ให้ถือว่าเป็ นการกล่าวถึงสิทธิบตั รในประเทศและสิทธิบตั รภูมิภาค
(x) การกล่าวถึง “กฎหมายภายในประเทศ” ให้ถือว่าเป็ นการกล่าวถึงกฎหมายภายในของรัฐภาคีหรื อ ใน
กรณี ที่เกี่ยวข้องกับคาขอภูมิภาค หรื อสิทธิบตั รภูมิภาค ให้ถือว่าเป็ นการกล่าวถึง สนธิสญ
ั ญาที่บญั ญัติ
เกี่ยวกับการยืน่ คาขอภูมิภาคหรื อการออกสิทธิบตั รภูมิภาค
(xi) “วันยืน่ คาขอครั้งแรก” เพื่อวัตถุประสงค์ในการคานวณกรอบระยะเวลา ให้หมายความถึง
(เอ) วันยืน่ คาขอซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อน ในกรณี ที่คาขอระหว่างประเทศมีการอ้างสิทธิก่อนตามข้อ 8
(บี) วันยืน่ คาขอครั้งแรกสุ ดซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อน ในกรณี ที่คาขอระหว่างประเทศ มีการอ้างสิทธิก่อน
หลายครั้งตามข้อ 8
(ซี) วันยืน่ คาขอระหว่างประเทศของคาขอนั้น ในกรณี คาขอระหว่างประเทศไม่มี การอ้างสิทธิก่อนตามข้อ 8
(xii) “สานักงานในประเทศ” หมายความถึง องค์กรของรัฐบาลของรัฐภาคีที่ได้รับมอบหมายให้ออก
สิทธิบตั ร การกล่าวถึง “สานักงานในประเทศ” ให้รวมถึงองค์กรระดับระหว่างประเทศที่รัฐต่างๆ ได้
มอบหมายภารกิจในการออกสิทธิบตั รภูมิภาคด้วย แต่รัฐเหล่านั้นต้องมีอย่างน้อยหนึ่ งรัฐที่เป็ นรัฐภาคี และ
รัฐเหล่านั้นมอบอานาจแก่องค์กรนั้นให้มีหน้าที่และให้ใช้อานาจตามที่สนธิสญ
ั ญาและข้อบังคับได้ให้ไว้ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสานักงานในประเทศทั้งหลาย
(xiii) “สานักงานที่ได้รับมอบหมาย” หมายความถึง สานักงานในประเทศของรัฐที่ผยู้ นื่ คาขอมอบหมายหรื อ
สานักงานที่กระทาการแทนรัฐนั้นตามหมวด 1 ของสนธิสญ
ั ญานี้
(xiv) “สานักงานที่ถกู เลือก” หมายความถึง สานักงานในประเทศของรัฐที่ผยู้ นื่ คาขอเลือกหรื อสานักงานที่
กระทาการแทนรัฐนั้นตามหมวด 2 ของสนธิสญ
ั ญานี้
(xv) “สานักงานรับคาขอ” หมายความถึง สานักงานในประเทศหรื อองค์การระดับระหว่างประเทศที่มีผยู้ นื่
คาขอระหว่างประเทศ
(xvi) “สหภาพ” หมายความถึง สหภาพความร่ วมมือทางด้านสิทธิบตั รระหว่างประเทศ
(xvii) “สมัชชา” หมายความถึง สมัชชาแห่งสหภาพ
(xviii) “องค์การ” หมายความถึง องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(xix) “สานักระหว่างประเทศ” หมายความถึง สานักระหว่างประเทศขององค์การ และตราบเท่าที่สหภาพ
สานักงานคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (“บี ไอ อาร์ พี ไอ”) ยังคงมีอยู่ ให้หมายความรวมถึง
สหภาพของสานักงานคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศด้วย

www.thailawforum.com

2

(xx) “ผูอ้ านวยการใหญ่” หมายความถึง ผูอ้ านวยการใหญ่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาของโลก และ
ตราบเท่าที่ “บี ไอ อาร์ พี ไอ” ยังคงมีอยู่ ให้หมายความรวมถึงผูอ้ านวยการของ “บี ไอ อาร์ พี ไอ” ด้วย
หมวด 1
คาขอระหว่างประเทศ และการตรวจค้นระหว่างประเทศ
ข้ อ 3
คาขอระหว่างประเทศ
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(1) คาขอรับความคุม้ ครองการประดิษฐ์ในรัฐภาคีใดๆ อาจยืน่ เป็ นคาขอระหว่างประเทศตามสนธิสญ
ั ญานี้
ได้
(2) คาขอระหว่างประเทศต้องมีคาร้องขอ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิอย่างน้อยหนึ่งข้อ รู ปเขียน
อย่างน้อยหนึ่งรู ป (ในกรณี ที่กาหนดให้ตอ้ งมี) และบทสรุ ปการประดิษฐ์ตามที่กาหนดในสนธิสญ
ั ญานี้และ
ในข้อบังคับ
(3) บทสรุ ปการประดิษฐ์มีไว้เพื่อประโยชน์ในด้านข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น และไม่สามารถนามาพิจารณา
เพื่อประโยชน์อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อประโยชน์ในการตีความขอบเขตที่ประสงค์จะขอรับความ
คุม้ ครอง
(4) คาขอระหว่างประเทศจะต้อง
(i) ใช้ภาษาที่กาหนด
(ii) เป็ นไปตามข้อกาหนดเรื่ องรู ปแบบที่กาหนด
(iii) เป็ นไปตามข้อกาหนดเรื่ องความเป็ นเอกภาพของการประดิษฐ์
(iv) ชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด
ข้ อ 4
คาร้ อง

(1) คาร้องต้องประกอบด้วย
(i) คาร้องขอให้ดาเนิ นการพิจารณาคาขอระหว่างประเทศตามสนธิสญ
ั ญานี้
(ii) การระบุรัฐภาคีหนึ่งหรื อหลายรัฐเพื่อขอรับความคุม้ ครองการประดิษฐ์โดยผลของคาขอระหว่างประเทศ
(“รัฐที่ได้รับมอบหมาย”) ถ้าสามารถขอรับสิทธิบตั รภูมิภาคสาหรับรัฐที่ได้รับมอบหมายได้ และผูย้ นื่ คาขอ
ประสงค์จะขอรับสิทธิบตั รภูมิภาคมากกว่าสิทธิบตั รในประเทศ ให้ระบุความประสงค์ดงั กล่าวไว้ในคาขอถ้า
ตามสนธิสญ
ั ญาเกี่ยวกับสิทธิบตั รภูมิภาคผูย้ นื่ คาขอไม่สามารถจากัดคาขอให้มีผลแต่เฉพาะบางรัฐที่เป็ นภาคี
แห่งสนธิสญ
ั ญานั้นได้ การระบุรัฐภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวรัฐใดรัฐหนึ่ง และระบุว่าประสงค์จะขอรับ
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สิทธิบตั รภูมิภาค ให้ถือว่าเป็ นการระบุรัฐที่เป็ นภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญานั้นทุกรัฐ และถ้าตามกฎหมายภายใน
ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย กาหนดให้การระบุรัฐนั้นมีผลเป็ นคาขอรับสิทธิบตั รภูมิภาค ให้ถือว่าการระบุรัฐ
ดังกล่าวเป็ นการระบุความประสงค์ที่จะขอรับสิทธิบตั รภูมิภาค
(iii) ชื่อและข้อมูลอื่นที่กาหนดเกี่ยวกับผูย้ นื่ คาขอและตัวแทน (ถ้ามี)
(iv) ชื่อการประดิษฐ์
(v) ชื่อและข้อมูลอื่นที่กาหนดเกี่ยวกับนักประดิษฐ์ ในกรณี ที่กฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับมอบหมายอย่าง
น้อยหนึ่งรัฐกาหนดให้ตอ้ งมีขอ้ มูลนั้นในขณะยืน่ คาขอในประเทศ แต่ถา้ ไม่มีกฎหมายภายในกาหนดเช่นนั้น
การจัดให้มีชื่อและข้อมูลอื่นที่กาหนดเกี่ยวกับนักประดิษฐ์ อาจทาในคาร้องนั้นเอง หรื อแยกแจ้งเป็ นหนังสือ
ไปยังสานักงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละสานักงาน ซึ่งมีกฎหมายภายในกาหนดให้ตอ้ งมีชื่อและข้อมูลอื่นที่
กาหนดเกี่ยวกับนักประดิษฐ์ แต่อนุญาตให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวภายหลังจากการยืน่ คาขอในประเทศได้
(2) การระบุรัฐทุกครั้งต้องชาระค่าธรรมเนี ยมตามที่กาหนด ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
(3) เว้นแต่ผยู้ นื่ คาขอต้องการขอรับความคุม้ ครองประเภทอื่นใดที่กล่าวถึงในข้อ 43 การระบุรัฐ ให้
หมายความว่า ความคุม้ ครองที่ประสงค์จะได้รับ ประกอบด้วยการให้สิทธิบตั รโดยหรื อสาหรับรัฐที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อประโยชน์ของวรรคนี้ มิให้นาข้อ 2 (ii) มาใช้บงั คับ
(4) การไม่ระบุชื่อและข้อมูลอื่นที่กาหนดเกี่ยวกับนักประดิษฐ์ในคาร้อง จะไม่มีผลกระทบในรัฐที่ได้รับ
มอบหมายใดๆ ซึ่งมีกฎหมายภายในกาหนดให้ตอ้ งมีขอ้ มูลดังกล่าว แต่
อนุญาตให้แจ้งภายหลังจากการยืน่ คาขอในประเทศได้ การไม่ระบุขอ้ มูลดังกล่าวในหนังสือแจ้งแยกต่างหาก
จากคาร้อง จะไม่มีผลกระทบในรัฐที่ได้รับมอบหมายใดๆ ที่กฎหมายภายในของรัฐนั้นมิได้กาหนดให้ตอ้ งมี
ชื่อและข้อมูลดังกล่าว
ข้ อ 5
รายละเอียดการประดิษฐ์

รายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องเปิ ดเผยการประดิษฐ์ในลักษณะที่ชดั เจนและสมบูรณ์เพียงพอที่จะทาให้
บุคคลผูม้ ีความชานาญในสาขานั้นสามารถทาขึ้นมาได้
ข้ อ 6
ข้ อถือสิทธิ
ข้อถือสิทธิจะต้องระบุสิ่งที่ประสงค์จะขอรับความคุม้ ครอง ข้อถือสิทธิจะต้องชัดเจนรัดกุม และมี
รายละเอียดการประดิษฐ์รองรับอย่างครบถ้วน
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ข้ อ 7
รูปเขียน
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(1) ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติในวรรค (2) (ii) จะต้องมีรูปเขียนในกรณี ที่จาเป็ นเพื่อให้สามารถเข้าใจการ
ประดิษฐ์ได้
(2) ในกรณี ที่รูปเขียนไม่มีความจาเป็ นต่อการทาความเข้าใจการประดิษฐ์ แต่ลกั ษณะการประดิษฐ์สามารถ
อธิบายได้ดว้ ยรู ปเขียน
(i) ผูย้ นื่ คาขออาจยืน่ รู ปเขียนดังกล่าวมาพร้อมกับคาขอระหว่างประเทศก็ได้
(ii) สานักงานที่ได้รับมอบหมายใดๆ อาจกาหนดให้ผยู้ นื่ คาขอยืน่ รู ปเขียนนั้นต่อสานักงานภายในกรอบเวลา
ที่กาหนดก็ได้

Fo

ข้ อ 8
การอ้างสิทธิก่อน
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(1) คาขอระหว่างประเทศอาจมีคาประกาศตามที่กาหนดในข้อบังคับ เพื่ออ้างสิทธิก่อนในคาขอหนึ่ง หรื อ
หลายคาขอที่ได้ยนื่ ก่อนหน้านี้ ในหรื อสาหรับประเทศใดๆ ที่เป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่าด้วยการ
คุม้ ครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม
(2) (เอ) ภายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติในวรรคย่อย (บี) เงื่อนไขและผลของการอ้างสิทธิก่อนที่ประกาศตาม
วรรค (1) ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อ 4 ของ อนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรม ฉบับกรุ งสต๊อกโฮล์ม
(บี) คาขอระหว่างประเทศซึ่งการมีสิทธิก่อนในคาขอหนึ่ งหรื อหลายคาขอที่ได้ยนื่ ไว้ก่อนหน้านี้ในรัฐภาคีถกู
กล่าวอ้าง อาจระบุชื่อรัฐนั้นให้เป็ นรัฐที่ได้รับมอบหมายก็ได้ ในกรณี ที่คาขอระหว่างประเทศได้กล่าวอ้าง
การมีสิทธิก่อนในคาขอในประเทศหนึ่งหรื อหลายคาขอ ที่ได้ยนื่ ไว้ในหรื อสาหรับรัฐที่ได้รับมอบหมาย หรื อ
ในกรณี ที่การมีสิทธิก่อนในคาขอระหว่างประเทศที่มอบหมายรัฐภาคีเพียงรัฐเดียวถูกกล่าวอ้าง ให้เงื่อนไข
และผลของสิทธิก่อนที่ถกู อ้างในรัฐภาคีน้ นั เป็ นไปตามกฎหมายภายในของรัฐนั้น
ข้ อ 9
ผู้ยนื่ คาขอ
(1) ผูใ้ ด มีภูมิลาเนาหรื อมีสญ
ั ชาติของรัฐภาคีอาจยืน่ คาขอระหว่างประเทศก็ได้
(2) สมัชชาอาจอนุญาตให้ผมู้ ีภูมิลาเนาและผูม้ ีสญ
ั ชาติของประเทศใดๆ ที่เป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่า
ด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมซึ่งมิได้เป็ นภาคีของสนธิสญ
ั ญานี้ยนื่ คาขอระหว่างประเทศก็ได้
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(3) หลักการเรื่ องภูมิลาเนา สัญชาติ และการใช้หลักการทั้งสองข้างต้นในกรณี ที่มีผยู้ นื่ คาขอหลายคน หรื อ
ในกรณี ที่ผยู้ นื่ คาขอเหล่านั้นมิใช่บุคคลเดียวกันในรัฐที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดถูกบัญญัติไว้ในข้อบังคับ
ข้ อ 10
สานักงานรับคาขอ
คาขอระหว่างประเทศจะต้องยืน่ ต่อสานักงานรับคาขอที่กาหนด ซึ่งสานักงานดังกล่าวจะตรวจสอบและ
ดาเนินการกับคาขอนั้นตามที่บญั ญัติในสนธิสญ
ั ญานี้และข้อบังคับ
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m

ข้ อ 11
วันยืน่ คาขอและผลของคาขอระหว่างประเทศ
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(1) ให้สานักงานรับคาขอถือวันที่ได้รับคาขอระหว่างประเทศเป็ นวันยืน่ คาขอระหว่างประเทศ หากปรากฏ
แก่สานักงานนั้นว่า ในขณะที่รับคาขอ
(i) ไม่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าผูย้ นื่ คาขอเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิยนื่ คาขอระหว่างประเทศต่อสานักงานรับคาขออด้วย
เหตุของภูมิลาเนาหรื อสัญชาติ
(ii) คาขอระหว่างประเทศได้ใช้ภาษาที่กาหนด
(iii) คาขอระหว่างประเทศอย่างน้อยที่สุดต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
(เอ) สิ่งที่บ่งชี้ว่าประสงค์จะให้เป็ นคาขอระหว่างประเทศ
(บี) การระบุชื่อรัฐภาคีอย่างน้อยหนึ่งรัฐ
(ซี) ชื่อของผูย้ นื่ คาขอตามที่กาหนด
(ดี) ส่วนหนึ่งที่มองอย่างผิวเผินว่าเป็ นรายละเอียดการประดิษฐ์
(อี) ส่วนหนึ่งที่มองอย่างผิวเผินว่าเป็ นข้อถือสิทธิอย่างน้อยหนึ่งข้อ
(2) (เอ) ถ้าสานักงานรับคาขอพบว่าในขณะที่รับคาขอนั้น คาขอระหว่างประเทศมิได้เป็ นไปตามรายการที่
กาหนดในวรรค (1) ให้สานักงานแจ้งตามที่กาหนดในข้อบังคับให้ผยู้ นื่ คาขอยืน่ เอกสารแก้ไขให้ถกู ต้อง
(บี) ถ้าผูย้ นื่ คาขอปฏิบตั ิตามที่ได้รับแจ้งตามที่กาหนดในข้อบังคับให้สานักงานรับคาขอระบุให้วนั ที่ได้รับ
เอกสารที่แก้ไขให้ถกู ต้องนั้นเป็ นวันยืน่ คาขอระหว่างประเทศ
(3) ภายใต้บงั คับข้อ 64 (4) คาขอระหว่างประเทศใดเป็ นไปตามรายการที่กาหนดในอนุวรรค (i) ถึง (iii) ของ
วรรค (1) และได้มีการระบุวนั ยืน่ คาขอระหว่างประเทศให้แล้ว ให้คาขอดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับคาขอใน
ประเทศโดยปกติในแต่ละรัฐที่ได้รับมอบหมาย นับแต่วนั ยืน่ คาขอระหว่างประเทศ โดยให้ถือว่าวันดังกล่าว
เป็ นวันยืน่ คาขอที่แท้จริ งในแต่ละรัฐที่ได้รับมอบหมาย
(4) คาขอระหว่างประเทศใดที่เป็ นไปตามรายการที่กาหนดในอนุวรรค (i) ถึง (iii) ของวรรค (1) ให้มีผล
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เท่ากับการยืน่ คาขอในประเทศโดยปกติ ตามความหมายที่กาหนดในอนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่าด้วยการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม
ข้ อ 12
การจัดส่ งคาขอระหว่างประเทศไปยังสานักระหว่างประเทศ
และองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ

Fo
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m

(1) ให้เก็บคาขอระหว่างประเทศฉบับหนึ่งไว้ที่สานักงานรับคาขอ (“คาขอฉบับสานักงานรับคาขอ”) ให้
จัดส่งฉบับหนึ่ง (“คาขอฉบับสานักระหว่างประเทศ”) ไปยังสานักระหว่างประเทศ และให้จดั ส่งอีกฉบับ
หนึ่ง (“คาขอฉบับองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ”) ไปยังองค์กรตรวจค้น ระหว่างประเทศซึ่งมีอานาจ
หน้าที่ที่กล่าวถึงในข้อ 16 ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(2) คาขอฉบับสานักระหว่างประเทศให้ถือเป็ นฉบับที่ถกู ต้องของคาขอระหว่างประเทศ
(3) ให้ถือว่าคาขอระหว่างประเทศถูกถอน หากสานักระหว่างประเทศมิได้รับคาขอฉบับสานักระหว่าง
ประเทศภายในกรอบเวลาที่กาหนด

La
w

ข้ อ 13
การจัดให้ มสี าเนาคาขอระหว่างประเทศที่สานักงานที่ได้ รับมอบหมาย

Th
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(1) สานักงานที่ได้รับมอบหมายใดๆ อาจขอให้สานักระหว่างประเทศจัดส่งสาเนาคาขอ ระหว่างประเทศมา
ให้ก่อนมีการติดต่อสื่อสารตามที่กาหนดในข้อ 20 ก็ได้ และให้สานักระหว่างประเทศจัดส่งสาเนาดังกล่าว
ให้แก่สานักงานที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ วที่สุดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก
(2) (เอ) ผูย้ นื่ คาขออาจจัดส่งสาเนาคาขอระหว่างประเทศของตนไปยังสานักงานที่ได้รับมอบหมายใดๆ ใน
เวลาใดก็ได้
(บี) ผูย้ นื่ คาขออาจขอ ให้สานักระหว่างประเทศจัดส่งสาเนาคาขอระหว่างประเทศของ
ต้นฉบับหนึ่งไปยังสานักงานที่ได้รับมอบหมายในเวลาใดก็ได้และให้สานักระหว่างประเทศจัดส่งสาเนา
ดังกล่าวไปยังสานักงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยเร็ วที่สุด
(ซี) สานักงานในประเทศใดๆ อาจแจ้งต่อสานักระหว่างประเทศว่าไม่ประสงค์ที่จะรับสาเนาตามความในอนุ
วรรค (บี) ในกรณี เช่นนี้ มิให้นาความในอนุ วรรคดังกล่าวมาใช้บงั คับแก่สานักงานแห่งนั้น
ข้ อ 14
ข้ อบกพร่ องบางประการในคาขอระหว่างประเทศ
(1) (เอ) สานักงานรับคาขอต้องตรวจว่า คาขอระหว่างประเทศมีขอ้ บกพร่ องอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
หรื อไม่ กล่าวคือ
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(i) ไม่ได้มีการลงนามตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(ii) ไม่มีขอ้ บ่งชี้ตามที่กาหนดเกี่ยวกับผูย้ นื่ คาขอ
(iii) ไม่มีชื่อการประดิษฐ์
(iv) ไม่มีบทสรุ ปการประดิษฐ์
(v) ไม่เป็ นไปตามรู ปแบบที่กาหนดในข้อบังคับ
(บี) หากสานักงานรับคาขอพบข้อบกพร่ องข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ให้สานักงานแจ้งให้ผยู้ นื่ คาขอทา
การแก้ไขคาขอระหว่างประเทศให้ถกู ต้องภายในกรอบเวลาที่กาหนด หากผูย้ นื่ คาขอไม่ปฏิบตั ิตาม ให้ถือว่า
คาขอระหว่างประเทศนั้นถูกถอน และให้สานักงานรับคาขอประกาศการถอนคาขอนั้น
(2) หากคาขอระหว่างประเทศอ้างถึงรู ปเขียนซึ่งมิได้มีอยูจ่ ริ งในคาขอนั้น ให้สานักงานรับคาขอแจ้งให้ผยู้ นื่
คาขอทราบ และผูย้ นื่ คาขออาจจัดส่ งรู ปเขียนนั้นไปยังสานักงานรับคาขอภายในกรอบเวลาที่กาหนด ถ้าหาก
ผูย้ นื่ คาขอดาเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าวันที่สานักงานรับคาขอได้รับรู ปเขียนเป็ นวันยืน่ คาขอระหว่าง
ประเทศ แต่ถา้ มิได้ดาเนิ นการเช่นนั้น ให้ถือว่าไม่มีการอ้างถึงรู ปเขียนนั้นแต่อย่างใด
(3) (เอ) ถ้าหากสานักงานรับคาขอพบว่า ยังมิได้มีการชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในข้อ 3
(4) (iv) หรื อยังมิได้มีการชาระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐที่ได้รับมอบหมายตามที่กาหนดในข้อ 4 (2)
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าคาขอระหว่างประเทศนั้นถูกถอนและให้สานักงานรับคาขอประกาศการ
ถอนคาขอนั้น
(บี) หากสานักงานรับคาขอพบว่า ได้มีการชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในข้อ 4
(2) สาหรับรัฐที่ได้รับมอบหมายรัฐหนึ่ง หรื อหรื อหลายรัฐแล้ว (แต่ไม่ท้งั หมด) ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
ให้ถือว่าผูข้ อได้ถอนการระบุชื่อรัฐที่ได้รับมอบหมายซึ่งตนมิได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในกรอบระยะเวลาที่
กาหนด และให้สานักงานรับคาขอประกาศการถอนนั้น
(4) หากภายหลังจากระบุวนั ยืน่ ขอระหว่างประเทศให้แก่คาขอระหว่างประเทศแล้วสานักงานรับคาขอตรวจ
พบภายในกรอบเวลาที่กาหนดว่า คาขอระหว่างประเทศมิได้มีขอ้ กาหนดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ (i) – (iii) ของข้อ 11 (1) อย่างครบถ้วนในวันนั้น ให้ถือว่าคาขอนั้นถูกถอน และให้สานักงานรับคาขอ
ประกาศการถอนนั้น
ข้ อ 15
การตรวจค้นระหว่างประเทศ
(1) คาขอระหว่างประเทศแต่ละฉบับจะต้องมีการตรวจค้นระหว่างประเทศ
(2) วัตถุประสงค์ของการตรวจค้นระหว่างประเทศ คือ เพื่อค้นหางานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้น
(3) การตรวจค้นระหว่างประเทศให้พิจารณาจากข้อถือสิทธิเป็ นสาคัญ โดยคานึงถึงรายละเอียดการประดิษฐ์
และรู ปเขียน (ถ้ามี)
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(4) องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศตามที่กล่าวถึงในข้อ 16 ต้องพยายามค้นหางานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วที่
เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ตรวจสอบจากเอกสารที่ระบุในข้อบังคับด้วย
(5) (เอ) ถ้าหากกฎหมายภายในของรัฐภาคีอนุญาตให้ทาได้ ผูย้ นื่ คาขอซึ่งได้ยนื่ คาขอในประเทศต่อ
สานักงานในประเทศของรัฐนั้นหรื อที่กระทาการแทนรัฐนั้น อาจร้องขอตามเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมาย
นั้น ให้มีการตรวจค้นคาขอนั้นเหมือนกับการตรวจค้นระหว่างประเทศ (“การตรวจค้นแบบระหว่าง
ประเทศ”) ก็ได้
(บี) ถ้าหากกฎหมายภายในของรัฐภาคีอนุญาตให้ทาได้ สานักงานในประเทศของรัฐนั้นหรื อที่กระทาการ
แทนรัฐนั้น อาจนาคาขอในประเทศใดๆ ที่ได้ยนื่ ไว้ต่อตนมาทาการตรวจค้นแบบระหว่างประเทศก็ได้
(ซี) การตรวจค้นแบบระหว่างประเทศให้ดาเนินการโดยองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศที่กล่าวถึงในข้อ 16
ซึ่งจะมีอานาจหน้าที่ในการตรวจค้นระหว่างประเทศถ้าคาขอในประเทศนั้นเป็ นคาขอระหว่างประเทศที่ได้
ยืน่ ไว้ต่อสานักงานที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) และ (บี) ถ้าหากคาขอในประเทศได้ใช้ภาษาซึ่งองค์กรตรวจ
ค้นระหว่างประเทศเห็นว่าไม่มีศกั ยภาพที่จะพิจารณาได้ ให้ทาการตรวจค้นแบบระหว่างประเทศโดยอาศัย
คาแปลที่ผยู้ นื่ คาขอได้จดั ทาเป็ น ภาษาที่กาหนดไว้สาหรับคาขอระหว่างประเทศ ซึ่งองค์กรตรวจค้นระหว่าง
ประเทศยอมรับที่จะพิจารณาให้ ทั้งนี้ คาขอในประเทศ และคาแปลตามที่กาหนด จะต้องอยูใ่ นรู ปแบบที่
กาหนดไว้สาหรับคาขอระหว่างประเทศ

nd

ข้ อ 16
องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ
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(1) การตรวจค้นระหว่างประเทศให้ดาเนินการโดยองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศซึ่งอาจจะเป็ นสานักงาน
ในประเทศ หรื อองค์การระดับระหว่างประเทศ เช่น สถาบันสิทธิบตั รระหว่างประเทศก็ได้ ซึ่งจะมี
ภาระหน้าที่ในการจัดทารายงานการตรวจค้นเอกสารเพื่อค้นหางานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์
ตามคาขอด้วย
(2) ในระหว่างที่ยงั มิได้รวมศูนย์องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศให้มีเพียงแห่งเดียว ถ้ามีองค์กรตรวจค้น
ระหว่างประเทศอยูห่ ลายแห่ง ให้สานักงานรับคาขอแต่ละแห่งระบุชื่อองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศแห่ง
หนึ่งหรื อหลายแห่ งให้มีอานาจในการตรวจค้นคาขอระหว่างประเทศที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานรับคาขอนั้น ตาม
บทบัญญัติของความตกลงที่ใช้บงั คับตามที่กล่าวถึงในวรรค (3) (บี)
(3) (เอ) องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากสมัชชา สานักงานในประเทศใดและ
องค์การระดับระหว่างประเทศใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดในอนุวรรค (ซี) อาจได้รับแต่งตั้งเป็ น
องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศก็ได้
(บี) การแต่งตั้งให้ข้ ึนอยูก่ บั ความสมัครใจของสานักงานในประเทศหรื อองค์การระดับระหว่างประเทศที่จะ
ได้รับแต่งตั้ง และความตกลงระหว่างสานักงานหรื อองค์การนั้นกับสานักระหว่างประเทศโดยได้รับความ
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ข้ อ 17
การดาเนินการขององค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ
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เห็นชอบจากสมัชชา ในความตกลงนั้นให้ระบุสิทธิและหน้าที่ของคู่สญ
ั ญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาสัญญา
อย่างเป็ นทางการของสานักงานหรื อองค์การนั้นว่าจะบังคับใช้และปฏิบตั ิตามหลักสามัญของการตรวจค้น
ระหว่างประเทศ
(ซี) ในข้อบังคับมีขอ้ กาหนดขั้นต่า โดยเฉพาะเรื่ องอัตรากาลังบุคลากรและการจัดเตรี ยมเอกสาร ซึ่ง
สานักงานในประเทศหรื อองค์การใดๆ จะต้องมีให้พร้อมก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งได้ และจะต้องมีให้
พร้อมตลอดระยะเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง
(ดี) การแต่งตั้งจะต้องกาหนดระยะเวลาไว้ แต่อาจขยายเวลาออกไปอีกได้
(อี) ก่อนที่สมัชชาจะพิจารณาชี้ขาดในเรื่ องการแต่งตั้งสานักงานในประเทศหรื อองค์การระดับระหว่าง
ประเทศใดๆ หรื อเรื่ องการขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง หรื อก่อนที่จะปล่อยให้ระยะเวลาการแต่งตั้งสิ้นสุดลง
สมัชชาจะต้องฟังสานักงานหรื อองค์การที่มีส่วนได้เสีย และหารื อคณะกรรมการความร่ วมมือทางวิชาการที่
กล่าวถึงในข้อ 56 เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นแล้ว
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(1) การดาเนินการขององค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศให้อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติของสนธิสญ
ั ญา
ข้อบังคับ และความตกลงที่สานักระหว่างประเทศทากับสานักงานดังกล่าวตามสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และ
ข้อบังคับ
(2) (เอ) หากองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศพิจารณาเห็นว่า
(i) คาขอระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศไม่จาเป็ นต้องตรวจค้นตาม
ข้อบังคับ และเป็ นกรณี ตดั สินใจจะไม่ตรวจค้น หรื อ
(ii) รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ หรื อรู ปเขียนนั้นไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดจนถึงขนาดที่ไม่สามารถ
ทาการตรวจค้นให้ดีได้ให้องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศประกาศเช่นนั้นและแจ้งไปยังผูย้ นื่ คาขอและ
สานักระหว่างประเทศว่าจะไม่จดั ทารายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ
(บี) ถ้าพบว่ามีเหตุใดๆ ที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) สัมพันธ์กบั ข้อถือสิทธิบางข้อเท่านั้น ให้ระบุเหตุการณ์
ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับข้อถือสิ ทธิน้ นั ในรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ แต่สาหรับข้อถือสิทธิอื่น
ให้จดั ทารายงานตามที่บญั ญัติในข้อ 18
(3) (เอ) ถ้าองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศพิจารณาเห็นว่า คาขอระหว่างประเทศไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
เรื่ องความเป็ นเอกภาพของการประดิษฐ์ตามที่กาหนดในข้อบังคับ ให้องค์กรแจ้งไปยังผูย้ นื่ คาขอให้ชาระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ให้องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศจัดทารายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศในส่วน
ของคาขอระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่กล่าวถึงครั้งแรกในข้อถือสิทธิน้ นั (“การประดิษฐ์หลัก”)
และให้จดั ทารายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศในส่วนของคาขอระหว่างประเทศที่มีการชาระ
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ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อเมื่อได้มีการชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังกล่าวภายในกรอบเวลาที่กาหนดแล้ว
(บี) กฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับมอบหมายอาจกาหนดว่า หากสานักงานในประเทศของรัฐนั้นพบว่าการ
แจ้งให้ผยู้ นื่ คาขอไปชาระค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติมตามที่บญั ญัติในอนุวรรค (เอ) ขององค์กรตรวจค้นระหว่าง
ประเทศเป็ นไปโดยชอบแล้ว และหากผูย้ นื่ คาขอยังมิได้ชาระค่าธรรมเนียมเพิม่ เติมทั้งหมด ให้ถือว่าคาขอ
ระหว่างประเทศในส่ วนที่ยงั มิได้ตรวจค้นเพราะเหตุที่ยงั มิได้ชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนั้นถูกถอน เท่าที่
เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดในรัฐนั้น เว้นแต่ผยู้ นื่ คาขอจะได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่สานักงานในประเทศ
ของรัฐนั้น
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ข้ อ 18
รายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ
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(1) ให้จดั ทารายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศภายในกรอบเวลาและรู ปแบบที่กาหนด
(2) ให้องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศจัดส่งรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศไปให้ผยู้ นื่ คาขอและ
สานักระหว่างประเทศในทันทีที่จดั ทารายงานดังกล่าวแล้ว
(3) รายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ หรื อคาประกาศที่กล่าวถึงในข้อ 17 (2) (เอ) จะต้องได้รับการแปล
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ การแปลดังกล่าว ให้จดั เตรี ยมโดยสานักระหว่างประเทศ หรื อภายใต้ความ
รับผิดชอบของสานักระหว่างประเทศ
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ข้ อ 19
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อถือสิทธิที่สานักระหว่างประเทศ

Th

ai

(1) ภายหลังจากได้รับรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ ผูย้ นื่ คาขอมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในคา
ขอรับระหว่างประเทศได้หนึ่งครั้ง โดยยืน่ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อสานักระหว่างประเทศภายในกรอบเวลาที่
กาหนด ในขณะเดียวกันผูย้ นื่ คาขออาจยืน่ คาชี้แจงโดยย่อตามที่กาหนดในข้อบังคับ อธิบายเรื่ องการแก้ไข
เพิ่มเติม และชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดต่อรายละเอียดการประดิษฐ์และรู ปเขียนนั้นก็ได้
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไม่เกินไปกว่าการประดิษฐ์ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในคาขอรับระหว่างประเทศที่ยนื่ ไว้
แล้ว
(3) ถ้าหากกฎหมายภายในของประเทศที่ได้รับมอบหมายประเทศใดอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกินไป
กว่าการประดิษฐ์ที่ได้เปิ ดเผยไว้ได้ การไม่ปฏิบตั ิตามวรรค (2) จะไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ ในประเทศนั้น
ข้ อ 20
การสื่อสารไปยังสานักงานที่ได้ รับมอบหมาย
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(1) (เอ) คาขอระหว่างประเทศ พร้อมกับรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ (รวมทั้งการระบุขอ้ มูลที่
กล่าวถึงในข้อ 17 (2) (บี)) หรื อคาประกาศตามข้อ 17 (2) (เอ) จะต้องถูกสื่อสารไปยังสานักงานที่ได้รับ
มอบหมายทุกแห่ง ตามที่กาหนดในข้อบังคับ เว้นแต่สานักงานที่ได้รับมอบหมายจะสละสิทธิในข้อกาหนด
ดังกล่าวนั้นทั้งหมดหรื อบางส่ วน (บี) การสื่อสาร ให้รวมถึง คาแปล (ตามที่กาหนด) ของรายงานหรื อคา
ประกาศดังกล่าวด้วย
(2) หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิ ทธิตามข้อ 19 (1) การสื่อสารจะต้องมีขอ้ ความทั้งหมดของข้อถือสิทธิที่
ได้ยนื่ ไว้และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรื อมีขอ้ ความทั้งหมดของข้อถือสิทธิที่ได้ยนื่ ไว้ พร้อมทั้งระบุส่วนที่แก้ไข
เพิ่มเติม อย่างใดอย่างหนึ่ง และให้รวมถึงคาชี้แจงที่กล่าวถึงในข้อ 19 (1) ด้วย (ถ้ามี)
(3) หากสานักงานที่ได้รับมอบหมายหรื อผูย้ นื่ คาขอร้องขอ ให้องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศส่งสาเนา
เอกสารที่อา้ งถึงในรายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศไปยังสานักงานดังกล่าวหรื อผูย้ นื่ คาขอตามลาดับ
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ

Fo

ข้ อ 21
การประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ
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(1) ให้สานักระหว่างประเทศประกาศโฆษณาคาขอระหว่างประเทศ
(2) (เอ) ภายใต้บงั คับของข้อยกเว้นที่กาหนดในอนุวรรค (บี) และในข้อ 64 (3) การประกาศโฆษณาระหว่าง
ประเทศของคาขอระหว่างประเทศให้เกิดขึ้นทันทีที่ส้ินสุดระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก
ของคาขอนั้น
(บี) ผูย้ นื่ คาขออาจขอให้สานักระหว่างประเทศประกาศโฆษณาคาขอระหว่างประเทศของตนในเวลาใดก็ได้
ก่อนสิ้นสุดกรอบเวลาที่กล่าวถึงในอนุ วรรค (เอ) ให้สานักระหว่างประเทศดาเนินการตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับ
(3) ให้ประกาศโฆษณารายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ หรื อคาประกาศที่กล่าวถึงในข้อ 17 (2) (เอ)
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(4) ภาษาและรู ปแบบในการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในข้อบังคับ
(5) ห้ามมิให้ประกาศโฆษณาระหว่างประเทศแก่คาขอระหว่างประเทศที่มีการถอนไปแล้ว หรื อให้ถือว่าถูก
ถอนก่อนการเตรี ยมการประกาศโฆษณาจะเสร็ จสมบูรณ์
(6) หากคาขอระหว่างประเทศมีการบรรยายหรื อรู ปเขียนซึ่งสานักระหว่างประเทศเห็นว่าขัดต่อศีลธรรมอัน
ดีหรื อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน หรื อถ้าสานักระหว่างประเทศเห็นว่าคาขอระหว่างประเทศมี
ข้อความที่เป็ นการดูหมิ่นตามที่กาหนดในข้อบังคับ สานักระหว่างประเทศ อาจงดเว้นไม่ประกาศ
โฆษณาการบรรยาย รู ปเขียน และข้อความเช่นนั้นก็ได้ โดยระบุบริ เวณและจานวนคาหรื อรู ปเขียนที่งดเว้น
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ไม่ประกาศโฆษณานั้น และเมื่อมีการร้องขอ ให้จดั ทาตอนที่ถกู งด เว้นไม่ประกาศโฆษณาไว้ในฉบับแยก
ต่างหาก
ข้ อ 22
การส่ งสาเนา คาแปล และค่าธรรมเนียมไปยังสานักงานที่ได้ รับมอบหมาย

nd

La
w

Fo

ru
m

(1) ให้ผยู้ นื่ คาขอจัดส่งสาเนาคาขอระหว่างประเทศ (เว้นแต่ได้มีการสื่อสารตามที่กาหนดในข้อ 20 แล้ว)
และคาแปลคาขอระหว่างประเทศ (ตามที่กาหนด) และชาระค่าธรรมเนียมในประเทศ (ถ้ามี) ไปยังสานักงาน
ที่ได้รับมอบหมายแต่ละแห่ ง ก่อนวันสิ้นสุ ดระยะเวลา 30 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก ในกรณี ที่
กฎหมายภายในประเทศของรัฐที่ได้รับมอบหมายกาหนดให้ตอ้ งมีชื่อและข้อมูลอื่นที่กาหนดเกี่ยวกับนัก
ประดิษฐ์ ต่อนุ ญาตให้แจ้งข้อมูลนั้นภายหลังจากการยืน่ คาขอในประเทศได้ให้ผยู้ นื่ คาขอแจ้งข้อมูลดังกล่าว
ไปยังสานักงานในประเทศหรื อสานักงานที่ทาการแทนรัฐนั้น ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 30 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คา
ขอครั้งแรก เว้นแต่จะมีระบุไว้แล้วในคาร้อง
(2) ในกรณี ที่องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศออกคาประกาศตามข้อ 17 (2) (เอ) ว่าจะไม่จดั ทารายงานการ
ตรวจค้นระหว่างประเทศ ให้กรอบเวลาสาหรับการดาเนินการที่กล่าวมาแล้วในวรรค (1) ของข้อนี้ มี
กาหนดเวลาเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ในวรรค (1)
(3) กฎหมายภายในประเทศใดๆ อาจกาหนดกรอบเวลาสาหรับการดาเนินการที่กล่าวมาแล้วในวรรค (1)
หรื อวรรค (2) ให้ส้ินสุ ดภายหลังจากกรอบเวลาที่กาหนดไว้ในวรรคดังกล่าวก็ได้

ai

la

ข้ อ 23
การชะลอการดาเนินการภายในประเทศ

Th

(1) ห้ามมิให้สานักงานที่ได้รับมอบหมายดาเนินการหรื อตรวจสอบคาขอระหว่างประเทศก่อนวันสิ้นสุด
กรอบเวลาที่ใช้บงั คับตามข้อ 22
(2) โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของบทบัญญัติในวรรค (1) เมื่อผูย้ นื่ คาขอร้องขออย่างชัดแจ้ง สานักงานที่ได้รับ
มอบหมายใดๆ อาจดาเนินการหรื อตรวจสอบคาขอระหว่างประเทศในเวลาใดก็ได้
ข้ อ 24
การสิ้นผลที่อาจเกิดขึน้ ในรัฐที่ได้ รับมอบหมาย
(1) ภายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติขอ้ 25 ในกรณี ตาม (ii) ของวรรคนี้ ให้ผลของคาขอระหว่างประเทศตามที่
กาหนดในข้อ 11 (3) สิ้นสุ ดลงในรัฐที่ได้รับมอบหมายใดๆ โดยให้มีผลเช่นเดียวกับการถอนคาขอใน
ประเทศของรัฐนั้น ถ้าหากว่า
(i) ผูย้ นื่ คาขอได้ขอถอนคาขอระหว่างประเทศของตน หรื อถอนการมอบหมายรัฐนั้น
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(ii) คาขอระหว่างประเทศถือว่าถูกถอนตามข้อ 12 (3) ข้อ 14 (1)(บี) ข้อ 14 (3)
(เอ) หรื อข้อ 14 (4) หรื อถือว่าถอนการมอบหมายรัฐนั้นตามข้อ 14 (3) (บี)
(iii) ผูย้ นื่ คาขอมิได้ดาเนินการที่กล่าวถึงในข้อ 22 ภายในกรอบเวลาที่ใช้บงั คับ
(2) โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของบทบัญญัติในวรรค (1) สานักงานที่ได้รับมอบหมายใดๆ อาจคงไว้ซ่ึงผลตาม
ข้อ 11 (3) แม้ว่าผลดังกล่าวไม่จาต้องคงไว้ตามข้อ 25 (2)
ข้ อ 25
การทบทวนโดยสานักงานที่ได้ รับมอบหมาย
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(1) (เอ) ในกรณี ที่สานักงานรับคาขอปฏิเสธที่จะระบุวนั ยืน่ คาขอระหว่างประเทศ หรื อได้ประกาศให้ถือว่า
คาขอระหว่างประเทศนั้นถูกถอน หรื อเมื่อสานักระหว่างประเทศได้พบกรณี ตามข้อ 12 (3) ถ้าผูย้ นื่ คาขอร้อง
ขอ ให้สานักระหว่างประเทศจัดส่งสาเนาของเอกสารใดๆ ที่มีอยูใ่ นแฟ้ มให้แก่สานักงานที่ได้รับมอบหมาย
แห่งใดแห่งหนึ่งที่ผยู้ นื่ ขอระบุชื่อมาโดยทันที
(บี) ในกรณี ที่สานักงานรับคาขอประกาศให้ถือว่ามีการถอนการระบุชื่อรัฐที่ได้รับมอบหมาย ถ้าผูย้ นื่ คา
ขอร้องขอให้สานักระหว่างประเทศจัดส่งสาเนาของเอกสารใดๆ ที่มีอยูใ่ นแฟ้ มให้แก่สานักงานในประเทศ
ของรัฐนั้นโดยทันที
(ซี) คาร้องตามอนุวรรค (เอ) หรื อ (บี) จะต้องยืน่ ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
(2) (เอ) ภายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติในอนุวรรค (บี) หากได้มีการชาระค่าธรรมเนียมในประเทศ (ถ้ามี) และ
ได้จดั ส่งคาแปลที่เหมาะสม (ตามที่กาหนด) ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้สานักงานที่ได้รับ
มอบหมายแต่ละแห่งพิจารณาว่าการปฏิเสธ การประกาศ หรื อการพบกรณี ที่กล่าวถึงใน (1) เป็ นไปโดยชอบ
ตามบทบัญญัติแห่ งสนธิสญ
ั ญานี้และข้อบังคับหรื อไม่ และหากพบว่าการปฏิเสธหรื อการประกาศนั้นเป็ นผล
มาจากความผิดพลาดหรื อการละเลยของสานักงานรับคาขอ หรื อการพบกรณี ที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็ นผลมา
จากความผิดพลาดหรื อการละเลยของสานักระหว่างประเทศ ให้สานักงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบตั ิต่อคาขอ
ระหว่างประเทศนั้นเสมือนหนึ่งไม่เคยมีขอ้ ผิดพลาดหรื อการละเลยดังกล่าวเกิดขึ้นเลย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดในประเทศของสานักงานที่ได้รับมอบหมายนั้น
(บี) ในกรณี ที่สานักระหว่างประเทศได้รับคาขอฉบับสานักระหว่างประเทศภายหลังจากสิ้นสุดกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 12 (3) ด้วยสาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดหรื อการละเลยในส่วนของผูย้ นื่ คาขอ
ให้นาบทบัญญัติในอนุวรรค (เอ) มาใช้บงั คับเฉพาะในสถานการณ์
ดังกล่าวในข้อ 48 (2) เท่านั้น
ข้ อ 26
โอกาสในการแก้ ไขให้ ถูกต้องที่สานักงานที่ได้ รับมอบหมาย
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ห้ามมิให้สานักงานที่ได้รับมอบหมายปฏิเสธไม่รับคาขอระหว่างประเทศด้วยเหตุผลว่าไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดแห่ งสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับ โดยมิได้เปิ ดโอกาสให้ผยู้ นื่ คาขอได้แก้ไขคาขอดังกล่าวให้
ถูกต้องก่อน ตามกระบวนการที่บญั ญัติในกฎหมายภายในสาหรับสถานการณ์ที่เหมือนกันหรื อเทียบเคียงกัน
ได้ที่เกี่ยวข้องกับคาขอในประเทศ
ข้ อ 27
ข้ อกาหนดในประเทศ
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(1) ห้ามมิให้กฎหมายภายในประเทศมีบทบัญญัติให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในเรื่ องรู ปแบบหรื อเนื้อหา
ของคาขอระหว่างประเทศที่แตกต่างหรื อเพิม่ เติมจากที่บญั ญัติไว้ในสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับ
(2) บทบัญญัติในวรรค (1) จะไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้บทบัญญัติในข้อ 7 (2) หรื อขัดขวางกฎหมาย
ภายในประเทศที่จะกาหนดให้ตอ้ งจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ เมื่อกระบวนการของคาขอระหว่างประเทศได้
เริ่ มต้นขึ้นในสานักงานที่ไดรั้บมอบหมายแล้ว
(i) ชื่อของเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ในกรณี ที่ผยู้ นื่ คาขอเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
(ii) เอกสารซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของคาขอระหว่างประเทศ แต่เป็ นข้อพิสูจน์คากล่าวหาหรื อคาชี้แจงที่มีอยูใ่ นคา
ขอนั้น รวมทั้งการยืนยันคาขอระหว่างประเทศโดยการลงนามของผูย้ นื่ คาขอ ในกรณี ที่คาขอที่ยนื่ นั้นลงนาม
โดยผูแ้ ทนหรื อตัวแทน
(3) เพื่อประโยชน์แก่รัฐที่ได้รับมอบหมาย ในกรณี ที่ผยู้ นื่ คาขอไม่มีคุณสมบัติที่จะยืน่ คาขอในประเทศตาม
กฎหมายภายในของรัฐนั้นเพราะมิได้เป็ นผูป้ ระดิษฐ์ สานักงานที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิเสธไม่รับคาขอ
ระหว่างประเทศนั้นก็ได้
(4) ในกรณี ที่กฎหมายภายในประเทศมีขอ้ กาหนดที่เกี่ยวกับรู ปแบบหรื อเนื้อหาของคาขอในประเทศที่ผยู้ นื่
คาขอเห็นว่า เอื้อประโยชน์ให้มากกว่าข้อกาหนดเกี่ยวกับคาขอระหว่างประเทศตามสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และ
ข้อบังคับ สานักงานในประเทศ ศาล และองค์กรอื่นใดที่มีอานาจหน้าที่ของประเทศนั้น หรื อที่กระทาการ
แทนประเทศนั้นอาจใช้ขอ้ กาหนดแห่ งกฎหมายภายในข้างต้นนั้นกับคาขอระหว่างประเทศแทนข้อกาหนด
ตามสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับก็ได้เว้นแต่ในกรณี ที่ผยู้ นื่ คาขอยืนยันที่จะให้บงั คับใช้ขอ้ กาหนดตาม
สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับแก่คาขอระหว่างประเทศของตน
(5) สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับมิได้มีความมุ่งหมายให้มีการตีความในทางที่จะจากัดเสรี ภาพของรัฐภาคี
แต่ละรัฐในการบัญญัติเงื่อนไขสาคัญของสิ่งที่อาจขอรับสิทธิบตั รได้ตามความประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
บทบัญญัติใดๆ ในสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับที่เกี่ยวกับคานิยามของงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วมีไว้เพื่อ
ประโยชน์แก่กระบวนการระหว่างประเทศเท่านั้น ดังนั้น ในการพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามคาขอระหว่าง
ประเทศอาจขอรับสิทธิบตั รได้หรื อไม่ รัฐภาคีสามารถนาหลักเกณฑ์ของกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับงานที่
ปรากฏอยูแ่ ล้วและเงื่อนไขอื่นๆ ของสิ่งที่อาจขอรับสิทธิบตั รได้ ซึ่งมิใช่ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับรู ปแบบและ
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เนื้อหาของคาขอมาใช้บงั คับได้โดยเสรี (6) กฎหมายภายในประเทศอาจกาหนดให้ผยู้ นื่ คาขอจัดส่งหลักฐาน
ในประเด็นเรื่ องเงื่อนไขสาคัญของสิ่งที่อาจขอรับสิทธิบตั รได้ตามที่กาหนดในกฎหมายนั้น
(7) สานักงานรับคาขอใดๆ หรื อสานักงานที่ได้รับมอบหมายที่ได้เริ่ มกระบวนพิจารณาคาขอระหว่าง
ประเทศแล้ว อาจนากฎหมายภายในประเทศมาใช้บงั คับได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกาหนดให้ผยู้ นื่ คาขอ
มีตวั แทนที่มีสิทธิกระทาการแทนผูย้ นื่ คาขอต่อสานักงานดังกล่าว และ/หรื อข้อกาหนดให้ผยู้ นื่ คาขอต้องมีที่
อยูใ่ นรัฐที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์ในการได้รับการแจ้งต่างๆ
(8) สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับมิไดมี้ความมุ่งหมายให้มีการตีความในทางที่จะจากัดเสรี ภาพของรัฐภาคี
ในการบังคับใช้มาตรการที่เห็นว่าจาเป็ นเพื่อรักษาความมัน่ คงภายในประเทศ หรื อจากัดสิทธิของผูม้ ี
ภูมิลาเนาหรื อสัญชาติของรัฐนั้นในการยืน่ คาขอระหว่างประเทศ เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
โดยทัว่ ไปของรัฐนั้น

Fo

ข้ อ 28
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์ และรูปเขียน
ต่อสานักงานที่ได้ รับมอบหมาย
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(1) ผูย้ นื่ คาขอจะต้องมีโอกาสที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์ และรู ปเขียนต่อ
สานักงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละแห่ง ภายในกรอบเวลาที่กาหนด ห้ามมิให้สานักงานที่ได้รับมอบหมายรับ
จดทะเบียนสิทธิบตั ร หรื อปฏิเสธการรับจดทะเบียนสิทธิบตั รก่อนสิ้นสุดกรอบเวลาดังกล่าว เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผูย้ นื่ คาขอ
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไม่เกินไปกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ในคาขอระหว่างประเทศที่ได้ยนื่ ไว้เว้นแต่
กฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับมอบหมายจะยินยอมให้แก้ไขเพิ่มเติมเกินไปกว่าที่ได้เปิ ดเผยดังกล่าวได้
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมต้องเป็ นไปตามกฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับมอบหมายในทุกประเด็นที่มิได้กาหนด
ไว้ในสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับ
(4) ในกรณี ที่สานักงานที่ได้รับมอบหมายกาหนดให้ตอ้ งมีคาแปลของคาขอระหว่างประเทศ การแก้ไข
เพิ่มเติมจะต้องทาเป็ นภาษาเดียวกับคาแปลนั้นด้วย
ข้ อ 29
ผลของการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ
(1) ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองสิทธิใดๆ ของผูย้ นื่ คาขอในรัฐที่ได้รับมอบหมายการประกาศโฆษณา
ระหว่างประเทศของคาขอระหว่างประเทศ ให้มีผลในรัฐที่ได้รับมอบหมายเช่นเดียวกับที่บญั ญัติไว้ใน
กฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับมอบหมายสาหรับการประกาศโฆษณาภายในประเทศที่ตอ้ งกระทาแก่คาขอ
ในประเทศที่ยงั มิได้รับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติของวรรค (2) ถึงวรรค (4)
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(2) ถ้าหากภาษาที่ใช้ในการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศแตกต่างจากภาษาที่ใช้ในการประกาศโฆษณา
ตามกฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับมอบหมาย กฎหมายภายในประเทศดังกล่าวอาจกาหนดให้ผลตามวรรค
(1) ใช้บงั คับได้นบั ตั้งแต่
(i) เมื่อมีการประกาศโฆษณาคาแปลเป็ นภาษาที่ใช้ในการประกาศโฆษณาในรัฐนั้นตามที่บญั ญัติในกฎหมาย
ภายในประเทศ หรื อ
(ii) เมื่อสาธารณชนสามารถเข้าถึงคาแปลที่เป็ นภาษาที่ใช้ประกาศโฆษณาในรัฐนั้นโดยเปิ ดให้ประชาชนเข้า
ตรวจสอบได้ตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายภายในประเทศ หรื อ
(iii) เมื่อผูย้ นื่ คาขอได้จดั ส่ งคาแปลเป็ นภาษาที่ใช้ประกาศโฆษณาในรัฐนั้น ไปยังผูท้ ี่ใช้การประดิษฐ์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตในปัจจุบนั หรื อน่าจะเป็ นผูใ้ ช้การประดิษฐ์ตามขอถือสิทธิในคาขอระหว่างประเทศโดย
ไม่ได้รับอนุญาตในอนาคต หรื อ
(iv) เมื่อการกระทาที่อธิบายไว้ใน (i) และ (iii) หรื อการกระทาตามที่อธิบายไว้ใน (ii) และ (iii) ได้เกิดขึ้น
แล้ว
(3) ในกรณี ที่ได้มีการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศตามคาร้องขอของผูย้ นื่ คาขอก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลา
18 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก กฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับมอบหมายใดๆ อาจกาหนดให้ผลตามที่
กาหนดในวรรค (1) จะใช้บงั คับได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 18 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรกเท่านั้น
(4) กฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับมอบหมายใดๆ อาจกาหนดให้ผลตามที่บญั ญัติในวรรค (1) ใช้บงั คับได้
นับจากวันที่สานักงานในประเทศของรัฐนั้น หรื อที่กระทาการแทนรัฐนั้นได้รับสาเนาคาขอระหว่างประเทศ
ตามที่ประกาศโฆษณาตามข้อ 21 แล้วเท่านั้น ให้สานักงานดังกล่าวประกาศวันที่ได้รับสาเนาคาขอนั้นใน
หนังสือประกาศโฆษณาของสานักงานนั้นโดยเร็ วที่สุด

Th
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ข้ อ 30
ลักษณะอันเป็ นความลับของคาขอระหว่างประเทศ

(1) (เอ) ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติในอนุวรรค (บี) ห้ามมิให้สานักระหว่างประเทศและองค์กรตรวจค้น
ระหว่างประเทศอนุญาตให้บุคคลหรื อองค์กรใดเข้าถึงคาขอระหว่างประเทศก่อนมีการประกาศโฆษณา
ระหว่างประเทศของคาขอนั้น เว้นแต่ผยู้ นื่ คาขอร้องขอหรื ออนุญาตให้ทาได้
(บี) ห้ามมิให้นาบทบัญญัติในอนุวรรค (เอ) มาใช้บงั คับกับการจัดส่งไปยังองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศที่
มีอานาจหน้าที่ การจัดส่งตามที่บญั ญัติในข้อ 13 และการสื่อสารตามที่บญั ญัติในข้อ 20
(2) (เอ) ห้ามมิให้สานักงานในประเทศยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้าถึงคาขอระหว่างประเทศก่อนถึงวันที่
กาหนดดังต่อไปนี้ แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นก่อน เว้นแต่ผยู้ นื่ คาขอร้องขอหรื ออนุญาตให้ทาได้
(i) วันประกาศโฆษณาระหว่างประเทศของคาขอระหว่างประเทศ
(ii) วันที่ได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับคาขอระหว่างประเทศตามข้อ 20
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(iii) วันที่ได้รับสาเนาคาขอระหว่างประเทศตามข้อ 22
(บี) บทบัญญัติในอนุวรรค (เอ) จะต้องไม่ขดั ขวางสานักงานในประเทศใดๆ ที่จะแจ้งให้บุคคลภายนอก
ทราบว่าสานักงานนั้นได้รับการมอบหมาย หรื อที่จะประกาศโฆษณาข้อเท็จจริ งเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
หรื อการประกาศโฆษณาดังกล่าวอาจมีแต่เพียงข้อมูลดังต่อไปนี้ก็ได้กล่าวคือ การบ่งชี้สานักงานรับคาขอ ชื่อ
ผูย้ นื่ คาขอ วันยืน่ คาขอระหว่างประเทศหมายเลขคาขอระหว่างประเทศ และชื่อการประดิษฐ์
(ซี) บทบัญญัติในอนุวรรค (เอ) จะต้องไม่ขดั ขวางสานักงานที่ได้รับมอบหมายใดๆ ในการอนุญาตให้มีการ
เข้าถึงคาขอระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม
(3) บทบัญญัติในวรรค (2) (เอ) ให้ใช้บงั คับกับสานักงานรับคาขอใดๆ เว้นแต่จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดส่ง
ตามที่บญั ญัติในข้อ 12 (1)
(4) เพื่อประโยชน์แห่ งข้อนี้ คาว่า “การเข้าถึง” หมายความรวมถึงวิธีการใดๆ ที่บุคคลภายนอกได้รับรู้ ซึ่ง
รวมถึงการสื่อสารเฉพาะรายและการประกาศโฆษณาเป็ นการทัว่ ไป แต่ท้งั นี้ ห้ามมิให้สานักงานในประเทศ
ใดๆ ประกาศโฆษณาคาขอระหว่างประเทศหรื อคาแปลของคาขอระหว่างประเทศเป็ นการทัว่ ไป ก่อนการ
ประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ หรื อก่อนหน้าวันสิ้นสุดระยะเวลา 20 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก ถ้า
ไม่มีการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลา 20 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก
หมวด 2
การตรวจสอบเบือ้ งต้นระหว่างประเทศ

la
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ข้ อ 31
การแสดงความจานงให้ ตรวจสอบเบือ้ งต้นระหว่างประเทศ

Th

ai

(1) ในกรณี ที่ผยู้ นื่ คาขอแสดงความจานง ให้ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศแก่คาขอระหว่างประเทศ
ของผูย้ นื่ คาขอตามที่กาหนดในบทบัญญัติดงั ต่อไปนี้และข้อบังคับ
(2) (เอ) ผูย้ นื่ คาขอซึ่งมีภูมิลาเนาหรื อมีสญ
ั ชาติตามที่กาหนดในข้อบังคับของรัฐภาคีที่ผกู พันตามความใน
หมวด 2 ซึ่งได้ยนื่ คาขอระหว่างประเทศที่สานักงานรับคาขอของรัฐนั้นหรื อที่กระทาการแทนรัฐนั้น อาจ
แสดงความจานงให้ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศก็ได้
(บี) สมัชชาอาจอนุ ญาตให้บุคคลผูม้ ีสิทธิยนื่ คาขอระหว่างประเทศแสดงความจานงให้ตรวจสอบเบื้องต้น
ระหว่างประเทศได้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็ นผูม้ ีภูมิลาเนาหรื อสัญชาติของประเทศที่มใช่รัฐภาคีแห่ง
สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ หรื อมิใช่รัฐที่ผกู พันตามความในหมวด 2
(3) การแสดงความจานงให้ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศนั้น ให้จดั ทาโดยแยกต่างหากจากคาขอ
ระหว่างประเทศ คาร้องต้องมีรายละเอียดและใช้ภาษาและรู ปแบบตามที่กาหนด
(4) (เอ) การแสดงความจานงจะต้องระบุชื่อรัฐภาคีต่างๆ ที่ผยู้ นื่ คาขอประสงค์จะใช้ผลของการตรวจสอบ
เบื้องต้นระหว่างประเทศในรัฐนั้น (“รัฐที่ถกู เลือก”) การเลือกรัฐภาคีเพิ่มเติมอาจทาได้ในภายหลัง การเลือก
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อาจเลือกได้เฉพาะรัฐภาคีที่ถกู มอบหมายแล้วตามข้อ 4 เท่านั้น (บี) ผูย้ นื่ คาขอที่กล่าวถึงในวรรค (2) (เอ) อาจ
เลือกรัฐภาคีใดที่ผกู พันตามความในหมวด 2 ก็ได้ แต่ผยู้ นื่ คาขอที่กล่าวถึงในวรรค (2) (บี) อาจเลือกได้เฉพาะ
รัฐภาคีที่ผกู พันตามความในหมวด 2 ที่ประกาศว่ารัฐนั้นพร้อมที่จะถูกเลือกโดยผูย้ นื่ คาขอเหล่านั้นแล้ว
เท่านั้น
(5) การแสดงความจานงจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่กาหนด ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
(6) (เอ) การแสดงความจานงให้ยนื่ ต่อองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ซ่ึงกล่าวถึง
ในข้อ 32 (บี) การเลือกในภายหลังให้ยนื่ ต่อสานักระหว่างประเทศ
(7) สานักงานที่ถกู เลือกแต่ละแห่ งต้องได้รับแจ้งการเลือกนั้น

ru
m

ข้ อ 32
องค์กรตรวจสอบเบือ้ งต้นระหว่างประเทศ

nd
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(1) การตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ ให้ดาเนินการโดยองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ
(2) ในกรณี ของการแสดงความจานงที่กล่าวถึงในข้อ 31 (2) (เอ) ให้สานักงานรับคาขอและในกรณี ของคา
ร้องที่กล่าวถึงในข้อ 31 (2) (บี) ให้สมัชชา ระบุชื่อองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศแห่งหนึ่ งหรื อ
หลายแห่งที่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศตามข้อตกลงที่ใช้บงั คับระหว่างองค์กร
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศและสานักระหว่างประเทศ
(3) ให้นาบทบัญญัติขอ้ 16 (3) มาใช้บงั คับกับองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศโดยอนุโลม

ai
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ข้ อ 33
การตรวจสอบเบือ้ งต้นระหว่างประเทศ

Th

(1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ คือ เพื่อจัดทาความเห็นเบื้องต้นโดยไม่มีผล
ผูกมัดต่อปัญหาที่ว่า การประดิษฐ์ที่ขอถือสิ ทธิน้ นั เป็ นการประดิษฐ์ใหม่ มีข้นั การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (ไม่เป็ น
ที่ประจักษ์โดยง่าย) และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้หรื อไม่
(2) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ ให้ถือว่าการประดิษฐ์ที่ขอถือสิทธิเป็ นการ
ประดิษฐ์ใหม่ ถ้าการประดิษฐ์น้ นั ไม่เป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(3) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ ให้ถือว่าการประดิษฐ์ที่ขอถือสิทธิมีข้นั การ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ถ้าพิจารณาจากงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วตามที่กาหนดในข้อบังคับการประดิษฐ์ดงั กล่าวไม่เป็ น
ที่ประจักษ์โดยง่ายต่อบุคคลผูม้ ีความชานาญในสาขานั้น ณ วันที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
(4) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ ให้ถือว่าการประดิษฐ์ที่ขอถือสิทธิสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม ถ้าหากตามลักษณะของการประดิษฐ์น้ นั สามารถทาหรื อใช้ (ในด้าน
เทคโนโลยี) ในอุตสาหกรรมไม่ว่าประเภทใด คาว่า “อุตสาหกรรม” ให้เป็ นที่เข้าใจในความหมายกว้างที่สุด
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ดังเช่นที่ใช้ในอนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม
(5) หลักเกณฑ์ที่อธิบายข้างต้นมีไว้เพื่อประโยชน์ในตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศเท่านั้น รัฐภาคีใดๆ
อาจบังคับใช้หลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมหรื อแตกต่างไปจากนี้เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยว่า การประดิษฐ์ที่ขอถือ
สิทธิน้ นั ขอรับสิ ทธิบตั รในรัฐนั้นได้หรื อไม่
(6) การตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ ให้พิจารณาเอกสารทั้งหมดที่อา้ งอิงในรายงานการตรวจค้น
ระหว่างประเทศ และอาจพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกรณี น้ นั ๆ ด้วยก็ได้
ข้ อ 34
การดาเนินการขององค์กรตรวจสอบเบือ้ งต้นระหว่างประเทศ

Th
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(1) ให้การดาเนิ นการขององค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศอยูภ่ ายใต้บงั คับของบทบัญญัติแห่ง
สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ ข้อบังคับ และความตกลงระหว่างสานักระหว่างประเทศกับสานักงานดังกล่าวที่จดั ทาขึ้น
ตามสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับ
(2) (เอ) ผูย้ นื่ คาขอมีสิทธิที่จะสื่ อสารด้วยวาจาและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่าง
ประเทศ
(บี) ผูย้ นื่ คาขอมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิ ทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์ และรู ปเขียนตามวิธีการที่กาหนด
และภายในกรอบเวลาที่กาหนด ก่อนรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศจะแล้วเสร็ จ การแก้ไข
เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินไปกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ในคาขอระหว่างประเทศที่ยนื่ ไว้แล้ว
(ซี) ผูย้ นื่ คาขอจะต้องได้รับความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อยหนึ่ งฉบับจากองค์กรตรวจสอบเบื้องต้น
ระหว่างประเทศ เว้นแต่องค์กรดังกล่าวเห็นว่าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ได้รับการปฏิบตั ิตามทั้งหมดแล้ว
(i) การประดิษฐ์น้ นั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บญั ญัติไว้ในข้อ 33 (1)
(ii) คาขอระหว่างประเทศเป็ นไปตามข้อกาหนดแห่งสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับ เท่าที่สานักงานนั้นได้
ตรวจแล้ว
(iii) ไม่มีความประสงค์จะจัดทาข้อสังเกตใดๆ ตามประโยคสุดท้ายของข้อ 35
(2)
(ดี) ผูย้ นื่ คาขออาจโต้ตอบความเห็นที่เป็ นหนังสือนั้นก็ได้
(3) (เอ) ถ้าองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศพิจารณาเห็นว่า คาขอระหว่างประเทศไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเรื่ องความเป็ นเอกภาพของการประดิษฐ์ตามที่กาหนดในข้อบังคับ องค์กรอาจแจ้งไปยังผูย้ นื่ คา
ขอให้จากัดขอบเขตข้อถือสิทธิเพื่อให้เป็ นตามข้อกาหนด หรื อชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
(บี) กฎหมายภายในของรัฐที่ถกู เลือกอาจกาหนดว่า หากผูย้ นื่ คาขอเลือกที่จะจากัดขอบเขตข้อถือสิทธิตาม
อนุวรรค (เอ) ให้คาขอระหว่างประเทศส่ วนที่มิได้ถกู ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ อันเป็ นผลมาจาก
การจากัดขอบเขตข้อถือสิทธิ ถูกถอนเท่าเกี่ยวข้องกับผลที่เกิดในรัฐนั้นเว้นแต่ผยู้ นื่ คาขอจะได้ชาระ
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ค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่สานักงานในประเทศของรัฐนั้น
(ซี) ถ้าผูย้ นื่ คาขอมิได้ปฏิบตั ิตามหนังสือแจ้งที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ภายในระยะเวลาที่กาหนดให้องค์กร
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศจัดทารายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศในส่วนของคาขอ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าจะเป็ นการประดิษฐ์หลัก และระบุขอ้ เท็จจริ งที่เกี่ยวข้องในรายงาน
ดังกล่าวนั้น กฎหมายภายในของรัฐที่ถกู เลือกอาจกาหนดว่าถ้าสานักงานในประเทศของตนพบว่าการแจ้ง
ขององค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศเป็ นไปโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าคาขอระหว่างประเทศส่วนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์หลักนั้นถูกถอน เท่าที่เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดในรัฐนั้น เว้นแต่ผยู้ นื่ คาขอจะได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่สานักงานนั้น
(4) (เอ) ถ้าองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศเห็นว่า
(i) คาขอระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ขอ้ บังคับมิได้กาหนดให้องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่าง
ประเทศต้องดาเนิ นการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ และตัดสินใจในกรณี น้ นั ๆ ว่าจะไม่ดาเนินการ
ตรวจสอบ หรื อ
(ii) รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิ ทธิ หรื อรู ปเขียนนั้นไม่ชดั เจนพอ หรื อรายละเอียดการประดิษฐ์น้ นั มิได้
รองรับข้อถือสิทธิอย่างเพียงพอ จนทาให้ไม่อาจทาความเห็นให้ดีในเรื่ องความใหม่ ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
(ไม่เป็ นที่ประจักษ์โดยง่าย) หรื อความสามารถในการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมของการประดิษฐ์ที่ขอ
ถือสิทธิกรณี เช่นนี้ องค์กรนั้นไม่ตอ้ งพิจารณาปัญหาที่กล่าวถึงในข้อ 33 (1) และให้แจ้งความเห็นและเหตุผล
ในเรื่ องนั้นไปยังผูย้ นื่ คาขอ
(บี) หากพบว่ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) เกิดขึ้นกับหรื อเกี่ยวข้องกับข้อถือ
สิทธิบางข้อเท่านั้น ให้นาบทบัญญัติในอนุ วรรคดังกล่าวมาใช้บงั คับกับข้อถือสิทธิดงั กล่าวเท่านั้น
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ข้ อ 35
รายงานการตรวจสอบเบือ้ งต้นระหว่างประเทศ

(1) ให้จดั ทารายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศภายในกรอบเวลาที่กาหนดและตามรู ปแบบที่
กาหนด
(2) รายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศจะต้องไม่มีขอ้ ความใดๆ กล่าวถึงปัญหาที่ว่า การ
ประดิษฐ์ที่ขอถือสิ ทธิน้ นั สามารถขอรับสิ ทธิบตั ร หรื ออาจจะสามารถขอรับสิทธิบตั รได้ตามกฎหมายภายใน
ของประเทศใดๆ แต่ภายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติวรรค (3) รายงาน จะต้องชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อถือ
สิทธิแต่ละข้อว่าข้อถือสิ ทธิน้ นั น่ าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องความใหม่ มีข้นั การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (ไม่
เป็ นที่ประจักษ์โดยง่าย) สามารถประยุกต์ใช้ในทาง อุตสาหกรรมตามที่ได้นิยามไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบการประดิษฐ์เบื้องต้นระหว่างประเทศในข้อ 33 (1) ถึง (4) หรื อไม่ โดยในข้อความนั้นต้องอ้างอิง
เอกสารที่เชื่อว่าสนับสนุน ข้อสรุ ปที่กล่าวในรายงาน พร้อมทั้งคาอธิบายตามควรแก่กรณี รวมทั้งมีขอ้ สังเกต
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อื่นๆ ตามที่กาหนดในข้อบังคับด้วย
(3) (เอ) ถ้าในขณะจัดทารายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่าง
ประเทศเห็นว่า มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 34 (4) (เอ) เกิดขั้น ให้กล่าวถึงความเห็นดังกล่าวและ
เหตุผลแห่งการนั้นในรายงานด้วย แต่หา้ มมิให้มีขอ้ ความใดๆ ตามที่บญั ญัติในวรรค (2) (บี) ถ้าพบว่ามี
เหตุการณ์ตามข้อ 34 (4) (บี) เกิดขึ้น ให้รายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศกล่าวถึงข้อความ
ตามที่กาหนดในอนุวรรค (เอ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อถือสิทธิที่เป็ นปัญหา แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อถือ
สิทธิอื่นๆ ให้มีขอ้ ความตามที่บญั ญัติในวรรค (2)

ru
m

ข้ อ 36
การจัดส่ ง การแปล และการติดต่อสื่อสาร
รายงานการตรวจสอบเบือ้ งต้นระหว่างประเทศ
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(1) ให้จดั ส่งรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเอกสารแนบท้ายตามที่กาหนด ไปยังผู้
ยืน่ คาขอและสานักระหว่างประเทศ
(2) (เอ) ให้แปลรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศและเอกสารแนบท้ายเป็ นภาษาต่างๆ ที่
กาหนด
(บี) การแปลรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ ให้จดั ทาโดย หรื อภายใต้ความรับผิดชอบของ
สานักระหว่างประเทศ แต่การแปลเอกสารแนบท้ายให้จดั ทาโดยผูย้ นื่ คาขอ
(3) (เอ) ให้สานักระหว่างประเทศจัดส่ งรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศพร้องทั้งคาแปล
(ตามที่กาหนด) และเอกสารแนบท้าย (ในภาษาต้นฉบับ) ไปยังสานักงานที่ถกู เลือกทุกแห่ง
(บี) ให้ผยู้ นื่ คาขอจัดส่งคาแปลของเอกสารแนบท้ายตามที่กาหนดไปยังสานักงานที่ถกู เลือกต่างๆ ภายใน
กรอบเวลาที่กาหนด
(4) ให้นาบทบัญญัติขอ้ 20 (3) มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับสาเนาของเอกสารใดๆ ที่ถกู อ้างอิงในรายงานการ
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ แต่มิได้ถกู อ้างอิงในรายงานการตรวจค้น ระหว่างประเทศด้วย
ข้ อ 37
การถอนการแสดงความจานงหรือการเลือก
(1) ผูย้ นื่ คาขออาจถอนการเลือกใดๆ หรื อถอนการเลือกทั้งหมดก็ได้
(2) ถ้าการเลือกรัฐที่ถกู เลือกทั้งหมดถูกถอนออกไป ให้ถือว่าเป็ นการถอนการแสดงความจานง
(3) (เอ) ให้แจ้งการถอนการเลือกใดๆ ไปยังสานักระหว่างประเทศด้วย
(บี) สานักงานที่ถกู เลือกที่เกี่ยวข้อง และองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศต้องได้รับแจ้งจากสานัก
ระหว่างประเทศด้วย
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(4) (เอ) ภายใต้บงั คับบทบัญญัติของอนุวรรค (บี) ให้ถือว่าการถอนการแสดงความจานงหรื อการถอนการ
เลือกรัฐภาคี เป็ นการถอนคาขอระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐนั้น เว้นแต่กฎหมายภายในประเทศ
ของรัฐนั้นจะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น
(บี) การถอนการแสดงความจานงหรื อการเลือกกลับไปนั้น มิให้ถือเป็ นการถอนคาขอระหว่างประเทศ หาก
การถอนดังกล่าวได้กระทาก่อนวันสิ้นสุ ดกรอบเวลาที่ใช้บงั คับตามข้อ 22 อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีใดๆ อาจ
บัญญัติในกฎหมายภายในของประเทศนั้นว่า กรณี ดงั กล่าวให้นามาใช้บงั คับถ้าสานักงานในประเทศนั้น
ได้รับสาเนาคาขอระหว่างประเทศ พร้อมทั้งคาแปล (ตามที่กาหนด) และค่าธรรมเนียมภายในประเทศ
ภายในกรอบเวลาที่กาหนดแล้วเท่านั้น
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ข้ อ 38
ลักษณะอันเป็ นความลับของการตรวจสอบเบือ้ งต้นระหว่างประเทศ
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(1) เว้นแต่ในกรณี ที่ผยู้ นื่ คาขอร้องขอหรื ออนุญาตให้กระทาได้ ห้ามมิให้สานักระหว่างประเทศหรื อองค์กร
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศยินยอมให้บุคคลหรื อองค์กรใดเข้าถึง แฟ้ มข้อมูลการตรวจสอบเบื้องต้น
ระหว่างประเทศ ตามความหมายและหลักเกณฑ์ในข้อ 30 (4) ไม่ว่าเวลาใดเว้นแต่เป็ นการยินยอมให้
สานักงานที่ถกู เลือกเข้าถึงแฟ้ มข้อมูลดังกล่าวเมื่อรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศได้จดั ทา
เสร็ จสิ้นแล้ว
(2) ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติในวรรค (1) และข้อ 36 (1) และ (3) และข้อ 37 (3) (บี) ห้ามมิให้สานัก
ระหว่างประเทศหรื อองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการออกหรื อไม่ออก
รายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ และการถอนหรื อไม่ถอนคาร้องหรื อการเลือกใดๆ เว้นแต่ผู้
ยืน่ คาขอร้องขอหรื ออนุญาตให้กระทาได้
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ข้ อ 39
การส่ งสาเนา คาแปล และค่าธรรมเนียม ให้ แก่สานักงานที่ถูกเลือก

(1) (เอ) ถ้าได้มีการเลือกรัฐภาคีแล้วก่อนครบกาหนด 19 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก ห้ามมิให้นา
บทบัญญัติขอ้ 22 มาใช้บงั คับแก่รัฐภาคีน้ นั และให้ผยู้ นื่ คาขอจัดส่งสาเนาคาขอระหว่างประเทศ (เว้นแต่ได้มี
การสื่อสารตามที่กาหนดในข้อ 20 แล้ว) และคาแปลคาขอระหว่างประเทศ (ตามที่กาหนด) และชาระ
ค่าธรรมเนียมในประเทศ (ถ้ามี) ไปยังสานักงานที่ถกู เลือกแต่ละแห่งก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลา 30 เดือนนับ
แต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก (บี) กฎหมายภายในประเทศใดๆ อาจกาหนดกรอบเวลาสาหรับการดาเนินการตาม
อนุวรรค(เอ)ให้ส้ินสุ ดภายหลังจากกรอบเวลาที่กาหนดไว้ในอนุวรรคดังกล่าวก็ได้
(2) ถ้าผูย้ นื่ คาขอมิได้ปฏิบตั ิตามที่กล่าวไว้ในวรรค (1) (เอ) ภายในกรอบเวลาที่ใช้บงั คับตามวรรค (1) (เอ)
หรื อ (บี) ให้ผลตามที่บญั ญัติในข้อ 11 (3) สิ้นสุดลงในรัฐที่ถกู เลือก โดยมีผลเช่นเดียวกับการขอถอนคาขอ
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ในประเทศในรัฐนั้น
(3) สานักงานที่ถกู เลือกใดๆ อาจคงไว้ซ่ ึงผลตามข้อ 11 (3) ถึงแม้ว่าผูย้ นื่ คาขอจะมิได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่
บัญญัติในวรรค (1) (เอ) หรื อ (บี) ข้อ 40 การชะลอการตรวจสอบภายในประเทศและกระบวนการอื่น
(1) ถ้าการเลือกรัฐภาคีใดๆ เกิดขึ้นก่อนสิ้นสุดเดือนที่ 19 นับจากวันยืน่ คาขอครั้งแรกห้ามมิให้นาบทบัญญัติ
ในข้อ 23 มาบังคับใช้กบั รัฐภาคีน้ นั ละภายใต้บงั คับบทบัญญัติวรรค (2) ห้ามมิให้สานักงานในประเทศของ
รัฐนั้น หรื อที่ทาการแทนรัฐนั้น เริ่ มการตรวจสอบหรื อการ ดาเนินการอื่นๆ กับคาขอระหว่างประเทศก่อน
วันสิ้นสุดกรอบเวลาที่ใช้บงั คับได้ตามข้อ 39
(2) โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของบทบัญญัติใน (1) เมื่อผูย้ นื่ คาขอร้องขออย่างชัดแจ้ง สานักงานที่ถกู เลือกใดๆ
อาจเริ่ มการตรวจสอบและกระบวนการอื่นกับคาขอระหว่างประเทศในเวลาใดก็ได้
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ข้ อ 41
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์
และรูปเขียน ต่อสานักงานที่ถูกเลือก
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(1) ผูย้ นื่ คาขอจะต้องมีโอกาสที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ์และ รู ปเขียนต่อ
สานักงานที่ถกู เลือกแต่ละแห่ง ภายในกรอบเวลาที่กาหนด ห้ามมิให้สานักงานที่ถกู เลือกรับจดทะเบียน
สิทธิบตั ร หรื อปฏิเสธการรับจดทะเบียนสิ ทธิบตั รก่อนวันสิ้นสุดกรอบเวลาดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผูย้ นื่ คาขอ
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องไม่เกินไปกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ในคาขอระหว่างประเทศที่ได้ยนื่ ไว้เว้นแต่กฎหมาย
ภายในของรัฐที่ถกู เลือกจะยินยอมให้แก้ไขเพิ่มเติมเกินไปกว่าที่ได้เปิ ดเผย ดังกล่าวได้
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็ นไปตามกฎหมายภายในของรัฐที่ถกู เลือก ในทุกประเด็นที่มิได้กาหนดไว้ใน
สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับ
(4) ในกรณี ที่สานักงานที่ถกู เลือกกาหนดให้ตอ้ งมีคาแปลของคาขอระหว่างประเทศ การแก้ไขเพิ่มเติม
จะต้องทาเป็ นภาษาเดียวกับคาแปลนั้นด้วย
ข้ อ 42
ผลของการตรวจสอบในประเทศของสานักงานที่ถูกเลือก
ห้ามมิให้สานักงานที่ถกู เลือกซึ่งได้รับรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศแล้วกาหนดให้ผยู้ นื่ คา
ขอจัดให้มีสาเนาหรื อข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารใด ีีี ่ เชื่อมโยงกับการตรวจสอบที่เกี่ยวกับคาขอ
ระหว่างประเทศฉบับเดียวกันในสานักงานที่ถกู เลือกอื่นใด
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หมวด 3
บทบัญญัตสิ ามัญ
ข้ อ 43
การขอรับความคุ้มครองบางประเภท
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ในกรณี ที่รัฐที่ได้รับมอบหมายหรื อรัฐที่ถกู เลือกมีกฎหมายที่ให้ความคุม้ ครองสาหรับหนังสือรับรองผู้
ประดิษฐ์ หนังสือรับรองอรรถประโยชน์ อนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั รหรื อหนังสือรับรองการต่อยอดการประดิษฐ์
หนังสือรับรองผูป้ ระดิษฐ์ที่มีการต่อยอดการประดิษฐ์ หรื อหนังสือรับรองอรรถประโยชน์ที่ต่อยอดการ
ประดิษฐ์ ผูย้ นื่ คาขออาจระบุตามที่กาหนดในข้อบังคับว่า คาขอระหว่างประเทศของตนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐนั้น เป็ นการขอรับหนังสือรับรองผูป้ ระดิษฐ์หนังสือรับรองอรรถประโยชน์ อนุสิทธิบตั ร มิใช่การ
ขอรับสิทธิบตั ร หรื อเป็ นการขอรับสิทธิบตั รหรื อหนังสือรับรองการต่อยอดการประดิษฐ์ หนังสือรับรองผู้
ประดิษฐ์ที่มีการต่อยอดการประดิษฐ์หรื อหนังสือรับรองอรรถประโยชน์ที่ต่อยอดการประดิษฐ์ และให้ผลที่
เกิดขึ้นเป็ นไปตามที่ผยู ้ นื่ คาขอเลือก เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ และข้อบังคับใดๆ ตามข้อนี้ ห้ามมิให้นาข้อ 2
(ii) มาใช้บงั คับ

nd

ข้ อ 44
การขอรับความคุ้มครองสองประเภท
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ในกรณี ที่รัฐที่ได้รับมอบหมายหรื อรัฐที่ถกู เลือกมีกฎหมายที่อนุญาตให้คาขอ ที่อยูร่ ะหว่างการขอรับ
สิทธิบตั รหรื อความคุม้ ครองประเภทอื่นที่กล่าวถึงในข้อ 43 เป็ นคาขอรับความคุม้ ครองอีกประเภทหนึ่งด้วย
ก็ได้ ในการนี้ผยู ้ นื่ คาขออาจระบุความคุม้ ครองทั้งสองประเภทที่ตอ้ งการขอรับตามที่กาหนดในข้อบังคับ
และให้ผลที่เกิดขึ้นเป็ นไปตามที่ผยู ้ นื่ คาขอระบุ เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ห้ามมิให้นาข้อ 2 (ii) มาใช้บงั คับ
ข้ อ 45
สนธิสัญญาว่าด้ วยสิทธิบัตรภูมภิ าค

(1) สนธิสญ
ั ญาใดที่บญั ญัติเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบตั รภูมิภาค (“สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิบตั รภูมิภาค”) และ
ให้สิทธิในการยืน่ คาขอรับสิทธิบตั รดังกล่าวแก่บุคคลทุกคนซึ่งตามบทบัญญัติแห่งข้อ 9 เป็ นผูม้ ีสิทธิยนื่ คา
ขอระหว่างประเทศ สนธิสญ
ั ญานั้นอาจกาหนดให้คาขอระหว่างประเทศที่มอบหมายหรื อเลือกรัฐที่เป็ นภาคี
ทั้งสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิบตั รภูมิภาคและสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ ยืน่ เป็ นคาขอรับสิทธิบตั รภูมิภาคด้วยก็ได้
(2) กฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับมอบหมายหรื อรัฐที่ถกู เลือกดังกล่าวอาจกาหนดให้การมอบหมายหรื อการ
เลือกรัฐนั้นในคาขอระหว่างประเทศ มีผลเป็ นการแสดงความประสงค์ที่จะขอรับสิทธิบตั รภูมิภาคตาม
สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิบตั รภูมิภาค
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ข้ อ 46
คาแปลที่ไม่ ถูกต้องของคาขอระหว่างประเทศ
ถ้าขอบเขตของสิทธิบตั รที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเกินไปกว่าขอบเขตของคาขอระหว่างประเทศใน
ภาษาต้นฉบับ เนื่องมาจากคาแปลที่ไม่ถกู ต้องของคาขอระหว่างประเทศ องค์กรที่มีอานาจหน้าที่ของรัฐภาคี
ที่เกี่ยวข้องอาจจากัดขอบเขตสิ ทธิบตั รนั้นโดยให้มีผลย้อนหลัง และประกาศให้ขอบเขตที่เกินไปจาก
ขอบเขตในคาขอระหว่างประเทศตามภาษาต้นฉบับตกเป็ นโมฆะ
ข้ อ 47
กรอบเวลา
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(1) รายละเอียดสาหรับการคานวณนับกรอบเวลาที่กล่าวถึงในสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
(2) (เอ) กรอบเวลาทั้งหมดที่กาหนดในหมวด 1 และ หมวด 2 ของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ที่นอกเหนือจากการ
ปรับปรุ งบทบัญญัติใดๆ ตามข้อ 60 อาจมีการปรับแก้ได้โดยคาวินิจฉัยของรัฐภาคีได้
(บี) คาวินิจฉัยดังกล่าวให้กระทาในสมัชชาหรื อโดยการลงคะแนนเสียงทางจดหมายโต้ตอบและต้องเป็ นมติ
เอกฉันท์
(ซี) รายละเอียดของการดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ

la
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ข้ อ 48
ความล่าช้ ากว่ากรอบเวลาในบางกรณี

Th
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(1) ในกรณี ที่ดาเนินการไม่ทนั ตามกรอบเวลาใดๆ ที่กาหนดในสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้หรื อข้อบังคับเพราะ
เหตุขดั ข้องทางบริ การไปรษณี ย ์ หรื อความเสียหายอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรื อความล่าช้าในระบบไปรษณี ย ์
ให้ถือว่าได้ดาเนิ นการทันตามกรอบเวลาในกรณี น้ นั ๆ แล้ว โดยขึ้นอยูก่ บั การพิสูจน์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่
กาหนดในข้อบังคับ
(2) (เอ) รัฐภาคีใดๆ อาจยอมรับฟังข้ออ้างในเหตุล่าช้าใดๆ ที่ไม่อาจดาเนินการได้ทนั ตามกรอบเวลา เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้น ด้วยเหตุผลที่ยอมรับได้ตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น
(บี) รัฐภาคีใดๆ อาจยอมรับฟังข้ออ้างในเหตุล่าช้าใดๆ ที่ไม่อาจดาเนินการได้ทนั ตามกรอบเวลา เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้น ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ก็ได้
ข้ อ 49
สิทธิที่จะดาเนินการต่อองค์กรระหว่างประเทศ
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ทนายความ ตัวแทนสิทธิบตั ร หรื อบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิดาเนินการต่อสานักงานในประเทศที่คาขอระหว่าง
ประเทศนั้นถูกยืน่ มีสิทธิดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวกับคาขอนั้นต่อสานักระหว่างประเทศ และองค์กรตรวจ
ค้นระหว่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ และองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ดว้ ย
หมวด 4
บริการทางเทคนิค
ข้ อ 50
บริการข้ อมูลทางด้ านสิทธิบัตร
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(1) สานักระหว่างประเทศอาจจัดให้มีบริ การทางเทคนิค และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีอยูใ่ นรู ปของเอกสาร
ที่มีการตีพิมพ์ สิ ทธิบตั รดั้งเดิมและคาขอที่ประกาศโฆษณาแล้ว (ซึ่งในข้อนี้ให้เรี ยกว่า “บริ การข้อมูล”)
(2) สานักระหว่างประเทศอาจให้บริ การข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยผ่านองค์กรตรวจค้นระหว่าง
ประเทศแห่งใดแห่ งหนึ่งหรื อมากกว่านั้น หรื อสถาบันผูช้ านาญการในประเทศหรื อระหว่างประเทศอื่นๆ ที่
สานักระหว่างประเทศอาจทาความตกลงด้วยได้
(3) การให้บริ การข้อมูล ให้ดาเนินการไปในทางที่จะช่วยอานวยความสะดวกเป็ นพิเศษให้แก่รัฐภาคีซ่ึงเป็ น
ประเทศกาลังพัฒนา ให้ได้รับความรู ้ทางเทคนิคและเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งได้ประกาศ
โฆษณาแล้ว
(4) ให้มีการบริ การข้อมูลแก่รัฐบาลของรัฐภาคี และผูม้ ีสญ
ั ชาติ และผูม้ ีภูมิลาเนาในรัฐเหล่านั้นสมัชชาอาจ
อนุญาตให้บริ การเหล่านี้แก่ผอู ้ ื่นอีกด้วยก็ได้
(5) (เอ) การให้บริ การใดๆ แก่รัฐบาลของรัฐภาคีให้คิดค่าใช้จ่ายในราคาต้นทุน แต่ถา้ เป็ นรัฐบาลของรัฐภาคี
ซึ่งเป็ นประเทศกาลังพัฒนา ให้คิดค่าใช้จ่ายในราคาต่ากว่าต้นทุน ถ้าส่วนต่างนั้นสามารถนาผลกาไรที่ได้รับ
จากการให้บริ การแก่ผอู้ ื่นที่มิใช่รัฐบาลของรัฐภาคี หรื อจากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวถึงในข้อ 51 (4) มาชดเชยให้
ได้
(บี) ต้นทุนที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) นั้น ให้เป็ นที่เข้าใจกันว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากและนอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายปกติที่เกิดจากการให้บริ การต่างๆ ของสานักงานในประเทศหรื อพันธกรณี ขององค์กรตรวจค้น
ระหว่างประเทศ
(6) รายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อนี้ ให้เป็ นไปตามคาวินิจฉัยของ
สมัชชา และคณะทางานที่สมัชชาอาจจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์น้ ี ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตตามที่สมัชชากาหนด
(7) หากสมัชชาเห็นว่ามีความจาเป็ น ให้สมัชชาเสนอแนะวิธีการจัดหาเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่
การดาเนินการที่กล่าวถึงในวรรค (5)
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ข้ อ 51
ความช่ วยเหลือทางเทคนิค
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(1) ให้สมัชชาจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือทางเทคนิคขึ้นคณะหนึ่ ง (ในข้อนี้ให้เรี ยกว่า
“คณะกรรมการ”)
(2) (เอ) ให้เลือกสมาชิกของคณะกรรมการจากรัฐภาคีดว้ ยกัน โดยให้คานึงถึงการเป็ นตัวแทนของประเทศ
กาลังพัฒนาด้วย
(บี) ให้ผอู้ านวยการใหญ่เชิญผูแ้ ทนองค์การระดับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคแก่ประเทศกาลังพัฒนาเข้าร่ วมในการทางานของคณะกรรมการ โดยการริ เริ่ มของผูอ้ านวยการใหญ่
เอง หรื อตามการร้องขอของคณะกรรมการ
(3) (เอ) คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการจัดการและกากับดูแลการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่รัฐภาคีซ่ึง
เป็ นประเทศกาลังพัฒนาในการพัฒนาระบบสิทธิบตั รเป็ นรายประเทศหรื อทั้งภูมิภาค
(บี) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ให้ประกอบด้วย การฝึ กอบรมผูเ้ ชี่ยวชาญการให้ยมื ตัวผูเ้ ชี่ยวชาญและ
การจัดหาเครื่ องมือเพื่อการสาธิตและเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน เป็ นต้น
(4) ให้สานักระหว่างประเทศพยายามทาความตกลงกับองค์การทางการเงินระหว่างประเทศต่างๆ และ
องค์การระดับระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับองค์การสหประชาชาติ หน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การสหประชาชาติและหน่วยงานชานัญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาติในเรื่ องการให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่งให้ทาความตกลงกับรัฐบาลของประเทศผูร้ ับความช่วยเหลือ
ทางเทคนิค เพื่อจัดหาเงินทุนให้แก่โครงการต่างๆ ตามข้อนี้
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของข้อนี้ ให้เป็ นไปตามคาวินิจฉัยของสมัชชา และของ
คณะทางานที่สมัชชาอาจจัดตั้งขึ้นเพื่อการนั้น ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตตามที่สมัชชากาหนด
ข้ อ 52
ความสัมพันธ์ กบั บทบัญญัตอิ นื่ ๆ แห่ งสนธิสัญญานี้

ห้ามมิให้บทบัญญัติในหมวดนี้กระทบกระเทือนบทบัญญัติทางการเงิน ที่บญั ญัติไว้ในหมวดอื่นของ
สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ และห้ามนาบทบัญญัติดงั กล่าวมาใช้บงั คับกับหมวดนี้ หรื อการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่ง
หมวดนี้
หมวด 5
บทบัญญัตทิ างด้ านบริหาร
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(1) (เอ) ภายใต้บงั คับของข้อ 57 (8) ให้สมัชชาประกอบด้วยบรรดารัฐภาคีท้งั ปวง
(บี) ให้รัฐบาลของแต่ละรัฐภาคีมีผแู้ ทนได้หนึ่งคน ซึ่งอาจมีผแู้ ทนสารอง ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูช้ ่วย
ก็ได้
(2) (เอ) ให้สมัชชา
(i) ดาเนินการทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับการธารงไว้ และการพัฒนาสหภาพ และการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตาม
สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้
(ii) ปฏิบตั ิภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็ นการเฉพาะตามบทบัญญัติอื่นๆ ของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้
(iii) ให้แนวทางแก่สานักระหว่างประเทศในการจัดเตรี ยมการประชุมต่างๆ เพื่อพิจารณาปรับปรุ ง
สนธิสญ
ั ญา
(iv) พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบรายงานและกิจกรรมต่างๆ ของผูอ้ านวยการใหญ่เกี่ยวกับสหภาพ
และออกคาสัง่ ที่จาเป็ นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่ องที่อยูภ่ ายในอานาจของสหภาพ
(v) พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบรายงานและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริ หารที่จดั ตั้งขึ้น
ตามวรรค (9) และออกคาสัง่ แก่คณะกรรมการนั้น
(vi) พิจารณากาหนดโครงการและให้ลงมติยอมรับงบประมาณของสหภาพที่มีข้ ึนทุกสามปี และให้ความ
เห็นชอบบัญชีครั้งล่าสุ ดของสหภาพ
(vii) ลงมติยอมรับข้อบังคับทางการเงินของสหภาพ
(viii) จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทางานตามที่เห็นสมควรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหภาพ
(ix) พิจารณาว่าจะอนุญาตให้รัฐอื่นใดที่ไม่ได้เป็ นรัฐภาคี องค์การระดับระหว่างประเทศและองค์การเอกชน
ระหว่างประเทศภายใต้บงั คับบทบัญญัติวรรค (8) เข้าร่ วมการประชุมของสมัชชาในฐานะผูส้ งั เกตการณ์
(x) กระทาการอื่นใดที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหภาพและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ที่
เห็นสมควรตามสนธิสญ
ั ญานี้
(บี) ในเรื่ องที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสหภาพอื่นๆ ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลองค์การ ให้สมัชชามีคา
วินิจฉัยหลังจากที่ได้รับฟังคาแนะนาจากคณะกรรมการประสานงานขององค์การแล้ว
(3) ผูแ้ ทนคนหนึ่งอาจเป็ นผูแ้ ทนและลงคะแนนเสียงในนามของรัฐหนึ่ งเท่านั้น
(4) ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง
(5) (เอ) ในการประชุมต้องมีรัฐภาคีมาประชุมจานวนกึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
(บี) ในกรณี ที่ไม่ครบองค์ประชุม สมัชชาอาจทาคาวินิจฉัยได้ แต่คาวินิจฉัยเหล่านั้นจะมีผลบังคับต่อเมื่อมี
การลงคะแนนเสียงผ่านทางจดหมายโต้ตอบตามที่กาหนดในข้อบังคับ และมีจานวนการลงคะแนนครบองค์
ประชุมและได้เสียงข้างมากตามที่กาหนดในข้อบังคับเว้นแต่ที่เป็ นคาวินิจฉัยเกี่ยวกับระเบียบวิธีพิจารณาของ
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สมัชชาเอง
(6) (เอ) ภายใต้บงั คับบทบัญญัติขอ้ 47 (2) (บี) ข้อ 58 (2) (บี) ข้อ 58 (3) และข้อ 61 (2) (บี) คาวินิจฉัยของ
สมัชชาต้องได้คะแนนเสี ยงจานวนสองในสามของจานวนที่ออกเสียงทั้งหมด
(บี) การงดออกเสียงมิให้นบั เป็ นคะแนนเสียง
(7) ในเรื่ องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐภาคีที่ผกู พันตามหมวด 2 โดยเฉพาะ การกล่าวถึงรัฐภาคีในวรรค
(4) วรรค (5) และวรรค (6) ให้ถือว่าใช้บงั คับกับรัฐที่ผกู พันตามหมวด 2 เท่านั้น
(8) ให้องค์การระดับระหว่างประเทศใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศหรื อองค์กร
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้เป็ นผูส้ งั เกตการณ์ของสมัชชา
(9) เมื่อจานวนรัฐภาคีมีมากกว่า 40 ประเทศแล้ว ให้สมัชชาจัดตั้งคณะกรรมการ บริ หารขึ้นการกล่าวถึง
คณะกรรมการบริ หารในสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับ ให้ถือว่าเป็ นการกล่าวถึง คณะกรรมการนั้นทันทีที่
ได้มีการจัดตั้งขึ้นแล้ว
(10) จนกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หาร ให้สมัชชาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ
ประจาปี ที่ผอู้ านวยการใหญ่จดั ทาขึ้น ภายในขอบเขตของโครงการและงบประมาณที่ทาขึ้นทุกสามปี
(11) (เอ) ให้สมัชชามีการประชุมสมัยสามัญทุกๆ สองปี ปฏิทินโดยมีผอู้ านวยการใหญ่เป็ นผูเ้ รี ยกประชุม
และหากไม่มีสถานการณ์พิเศษอื่นใด ให้จดั ประชุมตามกาหนดเวลาและสถานที่เดียวกันกับการประชุม
สมัชชาใหญ่ขององค์การ
(บี) ให้สมัชชามีการประชุมสมัยวิสามัญเมื่อผูอ้ านวยการใหญ่เรี ยกประชุมตามที่คณะกรรมการบริ หารร้อง
ขอ หรื อตามที่รัฐภาคีจานวนหนึ่งในสี่ร้องขอ
(12) ให้สมัชชาลงมติยอมรับระเบียบการดาเนินงานของสมัชชาเอง
ข้ อ 54
คณะกรรมการบริหาร

(1) เมื่อสมัชชาได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารขึ้นแล้ว ให้คณะกรรมการดังกล่าวอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ง
บทบัญญัติต่อไปนี้
(2) (เอ) ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 57 (8) ให้คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยรัฐที่สมัชชาเลือกจากรัฐต่างๆ ที่
เป็ นสมาชิกของสมัชชา
(บี) ให้รัฐบาลของแต่ละรัฐสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารมีผแู้ ทนหนึ่งคน ซึ่งอาจมีผแู้ ทนสารอง ที่
ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญหลายคนเป็ นผูช้ ่วยก็ได้
(3) ให้จานวนรัฐสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารเท่ากับหนึ่งในสี่ของจานวนรัฐสมาชิกของสมัชชา ในการ
จัดจานวนสมาชิก ให้นาจานวนสมาชิกทั้งหมดมาหารด้วยสี่แล้วเหลือเศษเท่าไรให้ตดั ทิ้งไป
(4) ในการเลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริ หาร ให้สมัชชาคานึงถึงการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์อย่างเท่า
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เทียมกัน
(5) (เอ) ให้สมาชิกของคณะกรรมการบริ หารแต่ละประเทศมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่ปิดสมัยประชุม
ของสมัชชาที่ได้มีการเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริ หารคณะนั้นไปจนถึงปิ ดสมัย ประชุมสามัญของสมัชชา
ครั้งถัดไป
(บี) สมาชิกของคณะกรรมการบริ หารอาจได้รับเลือกอีกได้ แต่ให้มีจานวนสูงสุดได้ไม่เกินสองในสามของ
จานวนสมาชิกดังกล่าวเท่านั้น
(ซี) ให้สมัชชากาหนดรายละเอียดของระเบียบที่ใช้กบั การเลือกและการที่อาจได้รับเลือกอีกครั้งของสมาชิก
คณะกรรมการบริ หาร
(6) (เอ) ให้คณะกรรมการบริ หาร
(i) จัดทาร่ างวาระการประชุมของสมัชชา
(ii) จัดทาข้อเสนอแนะต่อสมัชชาในเรื่ องร่ างโครงการและงบประมาณรายสองปี ของสหภาพที่ผอู้ านวยการ
ใหญ่จดั ทาขึ้น
(iii) (ยกเลิก)
(iv) เสนอรายงานที่ผอู ้ านวยการใหญ่จดั ทาขึ้นเป็ นระยะๆ และรายงานการสอบบัญชีประจาปี ต่อสมัชชา
พร้อมความเห็นตามสมควร
(v) ดาเนินมาตรการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การดาเนินการของผูอ้ านวยการใหญ่ตามโครงการของสหภาพ
เป็ นไปด้วยดีตามคาวินิจฉัยของสมัชชาและโดยคานึงถึงสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในระหว่างสองสมัยประชุมสามัญของสมัชชา
(vi) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้
(บี) ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสหภาพอื่นๆ ที่กากับดูแลโดยองค์การ ให้คณะกรรมการบริ หาร
มีคาวินิจฉัยหลังจากที่ได้หารื อคณะกรรมการประสานงานขององค์การแล้ว
(7) (เอ) ให้คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมสมัยสามัญปี ละครั้ง โดยมีผอู้ านวยการใหญ่เป็ นผูเ้ รี ยกประชุม
และควรจะจัดประชุมในระยะเวลาและสถานที่เดียวกันกับคณะกรรมการประสานงานขององค์การ
(บี) ให้คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมสมัยวิสามัญโดยมีผอู้ านวยการใหญ่เป็ นผูเ้ รี ยกประชุม โดยการ
ริ เริ่ มของผูอ้ านวยการใหญ่เอง หรื อเมื่อประธานหรื อสมาชิกจานวนหนึ่งในสี่ของคณะกรรมการร้องขอก็ได้
(8) (เอ) ให้รัฐสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง
(บี) ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารต้องมีสมาชิกจานวนกึ่งหนึ่งมาประชุมจึงจะครบองค์ประชุม
(ซี) คาวินิจฉัยจะต้องได้รับเสียงข้างมากของจานวนผูท้ ี่ลงคะแนน
(ดี) การงดออกเสียงมิให้นบั เป็ นคะแนนเสียง
(อี) ผูแ้ ทนคนหนึ่ง อาจเป็ นผูแ้ ทนและออกเสียงในนามของรัฐเดียวเท่านั้น
(9) รัฐภาคีที่มิใช่สมาชิกของคณะกรรมการบริ หาร จะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าร่ วมการประชุมในฐานะผู้
สังเกตการณ์ได้ เช่นเดียวกับองค์การระดับระหว่างประเทศที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นองค์กรตรวจค้นระหว่าง
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ประเทศหรื อองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ
(10) ให้คณะกรรมการบริ หารลงมติยอมรับระเบียบดาเนินงานของคณะกรรมการเอง
ข้ อ 55
สานักระหว่างประเทศ
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(1) งานด้านบริ หารที่เกี่ยวข้องกับสหภาพ ให้ดาเนินการโดยสานักระหว่างประเทศ
(2) ให้สานักระหว่างประเทศจัดให้มีฝ่ายเลขานุการของหน่วยงานต่างๆ ของสหภาพ
(3) ให้ผอู้ านวยการใหญ่เป็ นหัวหน้าผูบ้ ริ หารของสหภาพ และทาหน้าที่แทนสหภาพ
(4) ให้สานักระหว่างประเทศตีพิมพ์หนังสื อประกาศโฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
หรื อตามที่สมัชชาร้องขอ
(5) ในข้อบังคับให้ระบุการบริ การต่างๆ ที่สานักงานในประเทศจะต้องปฏิบตั ิเพื่อช่วยเหลือสานักระหว่าง
ประเทศ องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ และองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้
(6) ผูอ้ านวยการใหญ่และคณะเจ้าหน้าที่ที่ผอู้ านวยการใหญ่มอบหมายเข้าร่ วมประชุมโดยไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง ในการประชุมทั้งหมดของสมัชชา คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการหรื อ
คณะทางานอื่นใดที่จดั ตั้งขึ้นตามสนธิสญ
ั ญานี้และข้อบังคับ ให้ผอู้ านวยการใหญ่หรื อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่
ผูอ้ านวยการใหญ่มอบหมายเป็ นเลขานุ การโดยตาแหน่งของคณะกรรมการหรื อคณะทางานเหล่านั้น
(7) (เอ) ให้สานักระหว่างประเทศจัดเตรี ยมการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขสนธิสญ
ั ญา ตาม
คาแนะนาของสมัชชาและโดยร่ วมมือกับคณะกรรมการบริ หาร
(บี) สานักระหว่างประเทศอาจหารื อกับองค์การระดับระหว่างประเทศ และองค์การเอกชนระหว่างประเทศ
ต่างๆ เกี่ยวกับการเตรี ยมการประชุมเพื่อปรับปรุ งแก้ไขสนธิสญ
ั ญา
(ซี) ให้ผอู้ านวยการใหญ่และบุคคลที่ผอู้ านวยการใหญ่มอบหมายมีส่วนร่ วมอภิปรายในการประชุมเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไขสนธิสญ
ั ญาโดยไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง
(8) ให้สานักระหว่างประเทศปฏิบตั ิภารกิจอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ 56
คณะกรรมการเพือ่ ความร่ วมมือทางเทคนิค
(1) ให้สมัชชาจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความร่ วมมือทางเทคนิค (ซึ่งในข้อนี้ให้เรี ยกว่า “คณะกรรมการ”)
(2) (เอ) ให้สมัชชากาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการและแต่งตั้งสมาชิก ของคณะกรรมการ โดย
คานึงถึงการเป็ นตัวแทนของประเทศกาลังพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันด้วย
(บี) ให้องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ และองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศเป็ นสมาชิกโดย
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ตาแหน่งของคณะกรรมการ ในกรณี ที่สานักงานนั้นเป็ นสานักงานในประเทศของรัฐภาคี รัฐนั้นจะไม่
สามารถมีผแู้ ทนมาเพิ่มในคณะกรรมการอีก
(ซี) ถ้าจานวนรัฐภาคีมีเพียงพอ ให้จานวนสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการมีจานวนมากกว่าสองเท่าของ
จานวนสมาชิกโดยตาแหน่ง
(ดี) ให้ผอู้ านวยการใหญ่เชิญผูแ้ ทนขององค์การต่างๆ ที่มีส่วนได้เสียเข้าร่ วมอภิปรายในเรื่ องที่องค์การ
เหล่านั้นมีส่วนได้เสี ย โดยการริ เริ่ มของผูอ้ านวยการใหญ่เองหรื อเมื่อคณะกรรมการร้องขอก็ได้
(3) จุดมุ่งหมายของคณะกรรมการ คือ ให้ความช่วยเหลือ โดยการให้คาปรึ กษาและคาแนะนาเพื่อ
(i) ปรับปรุ งการให้บริ การตามสนธิสญ
ั ญานี้อย่างสม่าเสมอ
(ii) ทาให้มน่ั ใจว่าองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศและองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ ที่มีอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก มีกระบวนการจัดเอกสารและวิธีการดาเนินงานที่เป็ นเอกภาพในระดับสูงสุด และมีรายงานที่มี
คุณภาพสูงเท่าเทียมกันในระดับสูงสุด และ
(iii) แก้ไขปัญหาทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศให้มี
เพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ โดยการริ เริ่ มของสมัชชาหรื อคณะกรรมการบริ หาร
(4) รัฐภาคีและองค์การระหว่างประเทศใดที่มีส่วนได้เสีย อาจมีหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อสอบถามปัญหา
ที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการก็ได้
(5) คณะกรรมการอาจเสนอคาปรึ กษาและคาแนะนาให้แก่ผอู้ านวยการใหญ่ หรื อส่งผ่านผูอ้ านวยการใหญ่
ไปยังสมัชชา คณะกรรมการบริ หาร องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศและองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่าง
ประเทศทุกแห่งหรื อบางแห่ง และสานักงานรับคาขอทุกแห่งหรื อบางแห่งก็ได้
(6) (เอ) ไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ให้ผอู ้ านวยการใหญ่ส่งข้อความของคาปรึ กษาและคาแนะนาทั้งหมดของ
คณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริ หาร ซึ่งผูอ้ านวยการใหญ่อาจให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความนั้นด้วยก็
ได้
(บี) คณะกรรมการบริ หารอาจแสดงความเห็นที่มีต่อคาปรึ กษา คาแนะนาหรื อกิจกรรมอื่นใดของ
คณะกรรมการ และอาจขอให้คณะกรรมการศึกษาและทารายงานเกี่ยวกับปัญหาที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารอาจส่งคาปรึ กษาคาแนะนาและรายงานของคณะกรรมการ
พร้อมด้วยข้อคิดเห็นตามที่สมควรให้แก่สมัชชาก็ได้
(7) จนกว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หาร การกล่าวถึงคณะกรรมการบริ หารในวรรค(6) ให้หมายความ
ถึงสมัชชา
(8) รายละเอียดของการดาเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็ นไปตามคาวินิจฉัยของสมัชชา
ข้ อ 57
การเงิน
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(1) (เอ) ให้สหภาพมีงบประมาณ
(บี) งบประมาณของสหภาพให้รวมถึง รายได้และค่าใช้จ่ายของสหภาพ และการช่วยเหลืองบประมาณ
ค่าใช้จ่ายร่ วมของสหภาพต่างๆ ที่กากับดูแลโดยองค์การ
(ซี) ค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจถือได้ว่ามาจากสหภาพเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่มาจากสหภาพอื่นๆ ที่กากับดูแลโดย
องค์การด้วย ให้ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายร่ วมของสหภาพต่างๆ ส่วนแบ่งในค่าใช้จ่ายร่ วมดังกล่าวของสหภาพให้
แบ่งตามสัดส่วนของผลประโยชน์ที่สหภาพมีอยูใ่ นค่าใช้จ่ายร่ วมนั้น
(2) ให้ต้งั งบประมาณของสหภาพโดยคานึ งถึงความจาเป็ นในการประสานงานกับงบประมาณของสหภาพ
อื่นๆ ที่กากับดูแลโดยองค์การ
(3) ภายใต้บงั คับบทบัญญัติวรรค (5) ให้งบประมาณของสหภาพได้รับเงินจากแหล่งรายได้ดงั ต่อไปนี้
(i) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากบริ การของสานักระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับสหภาพ
(ii) การขาย หรื อค่าลิขสิ ทธิ์ในสิ่งพิมพ์ของสานักระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสหภาพ
(iii) ของขวัญ มรดก และเงินช่วยเหลือต่างๆ
(iv) ค่าเช่า ผลประโยชน์ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของสานักระหว่างประเทศ และราคาของสิ่งพิมพ์ของสานักระหว่างประเทศ
ให้กาหนดในอัตราที่เพียงพอในสถานการณ์ปกติสาหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสานักระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานตามสนธิสญ
ั ญานี้
(5) (เอ) ถ้าหากสิ้นปี งบประมาณใดมีการขาดดุล ให้รัฐภาคีมีส่วนร่ วมชาระเงินสนับสนุนให้เพียงพอกับที่
ขาดดุลนั้นตามบทบัญญัติของอนุ วรรค (บี) และ (ซี)
(บี) ให้สมัชชากาหนดจานวนเงินสนับสนุนของแต่ละรัฐภาคี โดยคานึงถึงจานวนคาขอระหว่างประเทศที่ยนื่
มาจากแต่ละรัฐในปี ที่น้ นั ๆ
(ซี) ถ้ามีวิธีอื่นที่จะช่วยชดเชยการขาดดุลได้บา้ งหรื อเพียงบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวสมัชชาอาจพิจารณาให้
ยกยอดการขาดดุลไปก่อน และไม่ตอ้ งร้องขอให้รัฐภาคีชาระเงินสนับสนุนก็ได้
(ดี) ถ้าสถานการณ์ทางการเงินของสหภาพเอื้ออานวย สมัชชาอาจวินิจฉัยให้คืนเงินสนับสนุนที่ได้รับชาระ
ตามอนุวรรค (เอ) คืนให้แก่รัฐภาคีที่ได้ชาระเงินนั้นมาก็ได้
(อี) รัฐภาคีที่มิได้ชาระเงินสนับสนุนตามอนุวรรค (บี) ภายในสองปี นับจากวันครบกาหนดชาระตามที่
สมัชชากาหนด รัฐภาคีน้ นั ไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในองค์กรใดๆ ของสหภาพ อย่างไรก็ตาม
องค์กรใดๆ ของสหภาพอาจอนุ ญาตให้ประเทศนั้นยังคงมีสิทธิลงคะแนนเสียงในองค์กรนั้น หากเห็นว่าการ
ชาระเงินล่าช้านั้นเกิดจากสถานการณ์พิเศษ หรื อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
(6) ถ้างบประมาณไม่ได้การรับอนุ มตั ิก่อนเริ่ มต้นปี งบประมาณใหม่ ให้งบประมาณในปี ใหม่น้ นั อยูใ่ นระดับ
เดียวกับงบประมาณของปี ที่ผา่ นมา ตามที่กาหนดในข้อบังคับทางการเงิน
(7) (เอ) ให้สหภาพมีกองทุนงบทาการ ซึ่งได้มาจากการชาระเงินเพียงครั้งเดียวของแต่ละรัฐภาคี หากกองทุน
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มีไม่พอใช้จ่าย ให้สมัชชาจัดหามาเพิ่มให้ และหากมีบางส่วนเกินความต้องการก็ให้ส่งคืนไป
(บี) ให้สมัชชาเป็ นผูก้ าหนดจานวนเงินในการชาระครั้งแรกของแต่ละรัฐภาคีให้แก่กองทุนดังกล่าว หรื อการ
มีส่วนร่ วมของแต่ละรัฐภาคีในการเพิ่มเงินกองทุนตามหลักการเดียวกับที่กาหนดตามวรรค (5) (บี)
(ซี) ให้สมัชชากาหนดเงื่อนไขการชาระเงินตามข้อเสนอของผูอ้ านวยการใหญ่หลังจากที่สมัชชาได้ฟัง
คาแนะนาจากคณะกรรมการประสานงานขององค์การแล้ว
(ดี) ให้คืนเงินแก่รัฐภาคีตามสัดส่วนจานวนเงินที่แต่ละรัฐชาระมา โดยให้คานึงถึงวันที่ชาระเงินดังกล่าวด้วย
(8) (เอ) ในความตกลงจัดตั้งสานักงานใหญ่ซ่ึงได้ทาขึ้นกับรัฐที่องค์การมีสานักงานใหญ่ต้งั อยู่ ให้กาหนดว่า
เมื่อใดก็ตามที่กองทุนงบทาการมีเงินไม่พอใช้จ่าย ให้รัฐนั้นออกเงินล่วงหน้าให้ก่อน จานวนเงินที่ออกให้
ล่วงหน้าและเงื่อนไขต่างๆ ในการอนุ มตั ิให้เป็ นไปตามความตกลงที่ทาขึ้นแยกต่างหากระหว่างรัฐนั้นๆ กับ
องค์การ ตราบใดที่ประเทศนั้นยังมีพนั ธกรณี ที่จะต้องออกเงินล่วงหน้า ให้ประเทศนั้นมีที่นง่ั โดยตาแหน่งใน
สมัชชาและคณะกรรมการบริ หารด้วย
(บี) รัฐที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) และองค์การต่างก็มีสิทธิบอกเลิกพันธกรณี ในการออกเงินล่วงหน้าโดยการ
แจ้งเป็ นหนังสือ การบอกเลิกดังกล่าวให้มีผลเมื่อครบกาหนดสามปี นับแต่ส้ินปี ที่ได้มีหนังสือแจ้งดังกล่าว
(9) การสอบบัญชีให้กระทาโดยรัฐภาคีประเทศหนึ่งหรื อหลายประเทศ หรื อโดยผูส้ อบบัญชีภายนอกตามที่
กาหนดในข้อบังคับทางการเงิน โดยสมัชชามอบหมายและบุคคลเหล่านั้นตอบตกลงด้วย

nd

ข้ อ 58
ข้ อบังคับ
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(1) ข้อบังคับแนบท้ายสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ มีกฎเกี่ยวกับ
(i) เรื่ องต่างๆ ที่สนธิสญ
ั ญานี้อา้ งถึงข้อบังคับอย่างชัดแจ้ง หรื อที่สนธิสญ
ั ญานี้บญั ญัติโดยชัดแจ้งว่าได้
บัญญัติข้ ึนหรื อให้บญั ญัติข้ ึน
(ii) ข้อกาหนด เนื้อหาสาระ หรื อการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หาร
(iii) รายละเอียดใดๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการบังคับการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้
(2) (เอ) สมัชชาอาจแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับก็ได้
(บี) ภายใต้บงั คับบทบัญญัติวรรค (3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องได้คะแนนเสียงจานวนสามในสี่ของ
จานวนที่ลงคะแนน
(3) (เอ) ข้อบังคับที่ระบุกฎต่างๆ ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้
(i) โดยความยินยอมอย่างเป็ นเอกฉันท์เท่านั้น หรื อ
(ii) ถ้าไม่มีรัฐภาคีซ่ ึงสานักงานในประเทศของรัฐนั้นปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศหรื อ
องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศไม่เห็นด้วย และในกรณี ที่องค์กรดังกล่าวเป็ นองค์การระดับ
ระหว่างประเทศ ถ้ารัฐภาคีขององค์การนั้นซึ่งได้รับมอบอานาจเพื่อวัตถุประสงค์น้ นั จากรัฐภาคีอื่นๆ ภายใน
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หมวด 6
ข้ อพิพาท
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ข้ อ 59
ข้ อพิพาท
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หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ขององค์การนั้นต้องไม่ได้ไม่เห็นด้วย
(บี) การตัดกฎต่างๆ จากข้อกาหนดที่ใช้บงั คับอยูอ่ อกไปในภายภาคหน้า ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
อนุวรรค (เอ) (i) หรื อ (เอ) (ii) ตามลาดับอย่างครบถ้วนก่อน
(ซี) การนากฎใดๆ ในข้อกาหนดอันใดอันหนึ่งที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) เข้ามารวมไว้ในภายภาคหน้า ต้อง
ได้รับความยินยอมโดยเอกฉันท์
(4) ข้อบังคับกาหนดมีการจัดทาข้อปฏิบตั ิของฝ่ ายบริ หารโดยผูอ้ านวยการใหญ่ ภายใต้การควบคุมของ
สมัชชา
(5) ในกรณี ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของในสนธิสญ
ั ญาและข้อบังคับ ให้บงั คับใช้บทบัญญัติ
ของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้
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ภายใต้บงั คับข้อ 64 (5) เมื่อมีขอ้ พิพาทใดๆ ในระหว่างรัฐภาคีดว้ ยกันสองประเทศขึ้นไปเกี่ยวกับการตีความ
หรื อการบังคับใช้สนธิสญ
ั ญานี้หรื อข้อบังคับ ซึ่งไม่อาจตกลงกันได้โดยการเจรจา รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องกับข้อ
พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจนาข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยการยืน่ ฟ้ องตามธรรมนูญของ
ศาลนั้น เว้นแต่รัฐที่เกี่ยวข้องต่างเห็นด้วยกับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอื่น รัฐภาคีที่นาข้อพิพาทขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ จะต้องแจ้งให้สานักระหว่างประเทศทราบ และให้สานักระหว่าง
ประเทศแจ้งเรื่ องดังกล่าวให้รัฐภาคีอื่นทราบต่อไปด้วย
หมวด 7
การทบทวนและการแก้ไขเพิม่ เติม
ข้ อ 60
การทบทวนสนธิสัญญา
(1) สนธิสญ
ั ญานี้อาจได้รับการทบทวนเป็ นครั้งคราวโดยการประชุมใหญ่พิเศษของบรรดารัฐภาคีต่างๆ
(2) ให้สมัชชาเป็ นผูต้ ดั สินใจในการเรี ยกประชุมเพื่อทบทวนสนธิสญ
ั ญา
(3) ให้องค์การระดับระหว่างประเทศใดที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศหรื อองค์กร
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าประชุมในฐานะผู้ สังเกตการณ์ในการประชุมเพื่อ
ทบทวนสนธิสญ
ั ญาได้
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(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 53 (5), (9) และ (11) ข้อ 54 ข้อ 55 (4) ถึง (8) ข้อ 56 และข้อ 57 อาจกระทาในการ
ประชุมเพื่อทบทวนสนธิสญ
ั ญา หรื อตามบทบัญญัติแห่งข้อ 61 ก็ได้
ข้ อ 61
การแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตบิ างเรื่องของสนธิสัญญา
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(1) (เอ) การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 53 (5), (9) และ (11) ข้อ 54 ข้อ 55 (4) ถึง (8) ข้อ 56 และข้อ 57 อาจริ เริ่ ม
โดยรัฐใดๆ ที่เป็ นสมาชิกของสมัชชา คณะกรรมการบริ หาร หรื อ ผูอ้ านวยการใหญ่เอง ก็ได้
(บี) ให้ผอู้ านวยการใหญ่แจ้งการเสนอแก้ไขดังกล่าวไปยังรัฐภาคีต่างๆ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนก่อนการ
พิจารณาของสมัชชา
(2) (เอ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อต่างๆ ที่กล่าวถึงในวรรค (1) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมัชชา
(บี) การให้ความเห็นชอบต้องได้คะแนนเสียงจานวนสามในสี่ของจานวนที่ลงคะแนน
(3) (เอ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อต่างๆ ที่กล่าวถึงในวรรค (1) ให้มีผลใช้บงั คับเมื่อครบกาหนดหนึ่งเดือน
หลังจากที่ผอู้ านวยการใหญ่ได้รับหนังสือแจ้งการยอมรับเป็ นหนังสือจากรัฐที่เป็ นสมาชิกของสมัชชาจานวน
สามในสี่ที่รับรองการแก้ไขเพิม่ เติมนั้น ตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐ
(บี) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อต่างๆ ดังกล่าวที่ได้ยอมรับกันแล้ว ให้มีผลผูกพันรัฐที่เป็ นสมาชิกของสมัชชา
ทั้งหมด นับตั้งแต่เวลาที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บงั คับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมใดที่เพิ่มพันธกรณี ทาง
การเงินของรัฐภาคีต่างๆ จะผูกพันเฉพาะรัฐที่ได้แจ้งยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นแล้ว
(ซี) ให้การแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้มีการยอมรับแล้วตามบทบัญญัติในอนุวรรค (เอ) มีผล ผูกพันทุกรัฐที่เข้ามาเป็ น
สมาชิกของสมัชชาภายหลังจากที่การแก้ไขเพิม่ เติมตามบทบัญญัติในอนุวรรค (เอ) นั้นมีผลใช้บงั คับแล้ว
หมวด 8
บทบัญญัตสิ ุ ดท้ าย

ข้ อ 62
การเข้ าเป็ นภาคีสนธิสัญญา
(1) รัฐใดๆ ที่เป็ นสมาชิกของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุม้ ครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมอาจสมัครเข้า
เป็ นภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ได้โดย
(i) การลงนาม ที่ตามด้วยการมอบสัตยาบันสาสน์ หรื อ
(ii) การมอบภาคยานุวตั ิสาสน์
(2) สัตยาบันสาสน์และภาคยานุวตั ิสาสน์ให้ส่งมาให้ผอู้ านวยการใหญ่เก็บรักษาไว้
ั ญากรุ งปารี สว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ฉบับกรุ ง
(3) ให้นาบทบัญญัติขอ้ 24 ของอนุสญ
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สต็อคโฮล์ม มาใช้บงั คับกับสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ดว้ ย
(4) ห้ามมิให้เข้าใจไปว่าบทบัญญัติในวรรค (3) เป็ นการรับรองหรื อยอมรับโดยปริ ยายของรัฐภาคีประเทศ
หนึ่งในสถานการณ์จริ งเกี่ยวกับดินแดนที่รัฐภาคีอื่นๆ อาจบังคับใช้สนธิสญ
ั ญานี้ได้โดยอาศัยบทบัญญัติใน
วรรคนั้น
ข้ อ 63
การเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ ของสนธิสัญญา
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(1) (เอ) ภายใต้บงั คับบทบัญญัติแห่งวรรค (3) ให้สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อครบกาหนด 3 เดือน
หลังจากที่มีรัฐต่างๆ จานวน 8 รัฐมอบสัตยาบันสาสน์หรื อภาคยานุวตั ิสาสน์แล้ว โดยที่รัฐดังกล่าวอย่างน้อย
4 รัฐได้เป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(i) ตามสถิติรายปี ของปี ล่าสุ ดที่ประกาศโดยสานักระหว่างประเทศมีจานวนคาขอที่ยนื่ ในรัฐนั้นเกินกว่า
40,000 คาขอ
(ii) ตามสถิติรายปี ของปี ล่าสุดที่ประกาศโดยสานักระหว่างประเทศ ผูท้ ี่มีสญ
ั ชาติหรื อมีภูมิลาเนาของรัฐนั้น
ได้ยนื่ คาขอในประเทศอื่นหนึ่งประเทศ อย่างน้อย 1,000 คาขอ
(iii) ตามสถิติรายปี ของปี ล่าสุดที่ประกาศโดยสานักระหว่างประเทศ สานักงานในประเทศของรัฐนั้นได้
รับคาขออย่างน้อย 10,000 คาขอ จากผูท้ ี่มีสญ
ั ชาติหรื อภูมิลาเนาในประเทศอื่น
(บี) เพื่อประโยชน์ของวรรคนี้ คาว่า “คาขอ” ไม่รวมคาขอรับอนุสิทธิบตั รด้วย
(2) ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติในวรรค (3) รัฐใดซึ่งมิได้เข้าเป็ นภาคีของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ในขณะที่
สนธิสญ
ั ญามีผลบังคับใช้ตามวรรค (1) ให้สนธิสญ
ั ญานี้มีผลผูกพันเมื่อครบ กาหนดสามเดือนนับแต่วนั ที่
ประเทศนั้นได้ส่งมอบสัตยาบันสาสน์หรื อภาคยานุวตั ิสาสน์
(3) อย่างไรก็ตาม ให้บทบัญญัติหมวด 2 และบทบัญญัติตามข้อบังคับที่สอดคล้องกันซึ่งอยูแ่ นบท้าย
สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่รัฐต่างๆ จานวน 3 รัฐ ซึ่งแต่ละรัฐเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้
ในวรรค (1) อย่างน้อยหนึ่งในสามข้อ ได้เข้าเป็ นภาคีของสนธิสญ
ั ญาแล้วโดยมิได้ประกาศตามที่บญั ญัติใน
ข้อ 64 (1) ว่าไม่ประสงค์จะผูกพันในบทบัญญัติของหมวด 2 อย่างไรก็ตาม วันดังกล่าวจะต้องมิใช่วนั ก่อน
วันที่สนธิสญ
ั ญานี้เริ่ มมีผลบังคับใช้ตามวรรค (1)
ข้ อ 64
ข้ อสงวน
(1) (เอ) รัฐใดๆ อาจประกาศว่าไม่ประสงค์จะผูกพันกับบทบัญญัติในหมวด 2
(บี) รัฐต่างๆ ที่ทาคาประกาศตามอนุวรรค (เอ) ไม่ตอ้ งผูกพันกับบทบัญญัติในหมวด 2 และบทบัญญัติต่างๆ
ในข้อบังคับที่สอดคล้องกัน
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(2) (เอ) รัฐใดๆ ที่มิได้ทาคาประกาศตามวรรค (1) (เอ) อาจประกาศว่า
(i) ไม่ประสงค์จะผูกพันกับบทบัญญัติขอ้ 39 (1) ในเรื่ องการจัดให้มีสาเนาคาขอระหว่างประเทศและคาแปล
ของคาขอนั้น (ตามที่กาหนด)
(ii) พันธกรณี ในการชะลอการดาเนินการภายในประเทศตามที่กาหนดในข้อ 40 จะต้องไม่ขดั ขวางการ
ประกาศโฆษณาคาขอระหว่างประเทศหรื อคาแปลของคาขอนั้นโดยหรื อผ่านสานักงานในประเทศของรัฐ
นั้น อย่างไรก็ตาม ให้เป็ นที่เข้าใจว่ารัฐดังกล่าวจะไม่ได้รับยกเว้นจากข้อจากัดที่บญั ญัติในข้อ 30 และข้อ 38
(บี) ประเทศต่างๆ ที่ทาคาประกาศเช่นนั้นย่อมต้องผูกพันตามนั้น
(3) (เอ) รัฐใดๆ อาจประกาศว่าในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐนั้น คาขอระหว่างประเทศไม่จาต้องมีการประกาศ
โฆษณาระหว่างประเทศก็ได้
(บี) ถ้าในขณะที่ส้ินสุ ดระยะเวลา 18 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก คาขอระหว่างประเทศนั้นมีแต่เพียง
การมอบหมายรัฐที่ได้ทาคาประกาศตามอนุวรรค (เอ) คาขอระหว่างประเทศนั้นจะไม่ถกู ประกาศโฆษณา
ตามนัยข้อ 21 (2)
(ซี) อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ใช้บงั คับบทบัญญัติในอนุวรรค (บี) ให้สานักระหว่างประเทศประกาศโฆษณา
คาขอระหว่างประเทศนั้น ถ้าหากว่า
(i) ผูย้ นื่ คาขอร้องขอตามที่บญั ญัติในข้อบังคับ
(ii) มีการประกาศโฆษณาคาขอในประเทศ หรื อสิทธิบตั รที่มีรากฐานมาจากคาขอระหว่างประเทศ ซึ่ง
กระทาโดยหรื อในนามของสานักงานในประเทศของรัฐที่ได้รับมอบหมายที่ได้ทาคาประกาศตามอนุวรรค
(เอ) ให้สานักระหว่างประเทศประกาศโฆษณาในทันทีหลังจากการประกาศโฆษณาของสานักงานใน
ประเทศของรัฐนั้นแต่จะต้องไม่ประกาศโฆษณาก่อนสิ้นสุด ระยะเวลา 18 เดือนนับแต่วนั ยืน่ คาขอครั้งแรก
(4) (เอ) รัฐใด ซึ่งมีกฎหมายภายในบัญญัติให้สิทธิบตั รในรัฐนั้นมีผลเป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วตั้งแต่วนั ก่อน
การประกาศโฆษณา แต่ไม่มีผลเทียบเท่ากับวันยืน่ คาขอที่แท้จริ งในรัฐนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณางาน
ที่ปรากฏอยูแ่ ล้ว ีึี่งวันยืน่ คาขอครั้งแรกถูกขอถือสิทธิตามอนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่าด้วยการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม รัฐนั้นอาจประกาศว่า การยืน่ คาขอระหว่าง ประเทศที่มอบหมายรัฐนั้นนอก
ราชอาณาจักร ไม่มีผลเทียบเท่ากับการยืน่ คาขอที่แท้จริ งในรัฐนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณางานที่ปรากฏ
อยูแ่ ล้ว
(บี) รัฐใดที่ทาคาประกาศตามอนุวรรค (เอ) ไม่ตอ้ งผูกพันกับบทบัญญัติในข้อ 11 (3) เท่าที่ทาคาประกาศนั้น
(ซี) รัฐใดที่ทาคาประกาศตามอนุวรรค (เอ) จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเวลาเดียวกันว่าคาขอระหว่าง
ประเทศที่มอบหมายรัฐนั้น เริ่ มมีผลเป็ นงานที่ปรากฏอยูแ่ ล้วในรัฐนั้นตั้งแต่วนั ใด และภายใต้เงื่อนไขใด คา
ประกาศดังกล่าวอาจมีการปรับแก้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งไปยัง ผูอ้ านวยการใหญ่
5) แต่ละรัฐอาจประกาศว่ารัฐของตนไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองกับข้อ 59 เมื่อมีขอ้ พิพาทใด ๆ เกิดขึ้น
ระหว่างรัฐภาคีที่ได้ทาคาประกาศนั้นกับรัฐภาคีอื่นใด ห้ามมิให้นาบทบัญญัติในข้อ 59 มาใช้บงั คับ
(6) (เอ) คาประกาศใดๆ ที่ได้ทาขึ้นตามข้อนี้ ให้ทาเป็ นหนังสือ โดยอาจทาในขณะลงนามในสนธิสญ
ั ญานี้
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ในขณะมอบสัตยาบันสาสน์หรื อภาคยานุวตั รสาสน์ หรื อในเวลาใดภายหลังจากนั้นโดยการแจ้งไปยัง
ผูอ้ านวยการใหญ่เว้นแต่กรณี ที่กล่าวถึงในวรรค (5) ในกรณี ที่มีการแจ้ง ดังกล่าว ให้คาประกาศนั้นมีผล
บังคับเมื่อสิ้นสุ ดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ผอู้ านวยการใหญ่ได้รับแจ้ง และมิให้มีผลกระทบต่อคาขอ
ระหว่างประเทศซึ่งได้ยนื่ ไว้ก่อนสิ้นสุ ดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
(บี) คาประกาศใดๆ ที่ได้ทาขึ้นตามข้อนี้อาจถูกถอนไปเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งไปยังผูอ้ านวยการใหญ่ การถอน
ดังกล่าว ให้มีผลเมื่อสิ้นสุ ดระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ผอู้ านวยการใหญ่ได้รับแจ้ง และในกรณี ที่มีการ
ถอนคาประกาศตามวรรค (3) การถอนดังกล่าวมิให้กระทบต่อคาขอระหว่างประเทศที่ได้ยนื่ ไว้ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว
(7) ห้ามมิให้ต้งั ข้อสงวนอื่นใดต่อสนธิสญ
ั ญานี้นอกจากข้อสงวนตามวรรค (1) ถึงวรรค (5)
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ข้ อ 65
การใช้ บังคับแบบค่อยเป็ นค่อยไป

nd
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(1) ถ้าความตกลงกับองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศหรื อองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศใดๆ
บัญญัติไว้เป็ นการชัว่ คราวให้จากัดจานวนหรื อประเภทของคาขอระหว่างประเทศที่องค์กรดังกล่าวรับที่จะ
ดาเนินการ ให้สมัชชาลงมติให้นามาตรการที่จาเป็ นสาหรับการบังคับใช้แบบค่อยเป็ นค่อยไปของ
สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับในส่ วนที่เกี่ยวกับประเภทของคาขอระหว่างประเทศที่ระบุมาใช้ บทบัญญัติ
นี้ให้นามาใช้บงั คับกับคาร้องขอให้ตรวจค้นแบบระหว่างประเทศตามข้อ 15 (5) ด้วย
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(2) ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติในวรรค (1) ให้สมัชชากาหนดวันที่อาจยืน่ คาขอระหว่างประเทศและการ
แสดงความจานงให้ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ โดยวันนั้นๆ จะต้องไม่ชา้ กว่าหกเดือนนับตั้งแต่
วันที่สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้เริ่ มมีผลใช้บงั คับตามบทบัญญัติในข้อ 63 (1) หรื อหลังจากที่หมวด 2 มีผลใช้บงั คับ
ได้ตามข้อ 63 (3) ตามลาดับ
ข้ อ 66
การบอกเลิกสนธิสัญญา

(1) รัฐภาคีใดๆ อาจบอกเลิกสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งไปยังผูอ้ านวยการใหญ่
(2) การบอกเลิกจะมีผลเมื่อสิ้นสุ ดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ผอู้ านวยการใหญ่ได้รับแจ้งการบอกเลิก
ดังกล่าว การบอกเลิกนั้นมิให้กระทบต่อผลของคาขอระหว่างประเทศในรัฐที่ได้บอกเลิกถ้าคาขอระหว่าง
ประเทศนั้นถูกยืน่ ก่อนวันสิ้นสุ ดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และรัฐที่บอกเลิกเป็ นรัฐที่ถกู เลือกด้วย ซึ่งการ
เลือกนั้นได้กระทาก่อนสิ้นสุ ดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
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ข้ อ 67
การลงนามและภาษา
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(1) (เอ) ให้ลงนามสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ในต้นฉบับฉบับเดียวในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสโดยให้ถือว่า
ข้อความในทั้งสองภาษานั้นเป็ นเอกสารที่แท้จริ งเท่าๆ กัน
(บี) หลังจากที่ได้หารื อกับรัฐบาลต่างๆ ที่มีส่วนได้เสียแล้ว ให้ผอู้ านวยการใหญ่เป็ นผูจ้ ดั ทาสนธิสญ
ั ญาฉบับ
ที่เป็ นทางการเป็ นภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน และภาษาอื่นๆ ที่
สมัชชาอาจมอบหมายก็ได้
(2) สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้เปิ ดให้ลงนาม ณ กรุ งวอชิงตัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2513 ข้อ 68 หน้าที่ในการเก็บ
รักษาเอกสาร
(1) ต้นฉบับของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ เมื่อไม่เปิ ดให้ลงนามกันอีกแล้ว ให้นาไปเก็บรักษาไว้ที่ผอู้ านวยการใหญ่
(2) ให้ผอู้ านวยการใหญ่ส่งสาเนาของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับแนบท้ายที่รับรองโดยผูอ้ านวยการ
ใหญ่จานวนสองฉบับ ไปยังรัฐบาลของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรมทุกรัฐ และส่งไปยังรัฐบาลของรัฐอื่นใดที่ร้องขอด้วย
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ข้ อ 68
หน้ าที่ในการเก็บรักษาเอกสาร
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(1) ต้นฉบับของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ เมื่อไม่เปิ ดให้ลงนามกันอีกแล้ว ให้นาไปเก็บรักษาไว้ที่ผอู้ านวยการใหญ่
(2) ให้ผอู้ านวยการใหญ่ส่งสาเนาของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับแนบท้ายที่รับรองโดยผูอ้ านวยการ
ใหญ่จานวนสองฉบับ ไปยังรัฐบาลของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรมทุกรัฐ และส่งไปยังรัฐบาลของรัฐอื่นใดที่ร้องขอด้วย
(3) ให้ผอู้ านวยการใหญ่จดทะเบียนสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้ไว้กบั สานักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ
(4) ให้ผอู้ านวยการใหญ่จดั ส่ งสาเนาการแก้ไขเพิม่ เติมของสนธิสญ
ั ญาฉบับนี้และข้อบังคับที่รับรองโดย
ผูอ้ านวยการใหญ่จานวน 2 ฉบับ ไปยังรัฐบาลของรัฐภาคีทุกรัฐ และส่งไปยังรัฐบาลของรัฐอื่นใดที่ร้องขอ
ด้วย
ข้ อ 69
การแจ้งให้ ทราบ
ผูอ้ านวยการใหญ่จะต้องแจ้งให้รัฐบาลของรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญากรุ งปารี สว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สิน
อุตสาหกรรมทุกรัฐทราบในเรื่ อง
(i) การลงนามตามข้อ 62
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(ii) การเก็บรักษาสัตยาบันสาสน์และภาคยานุวตั ิสาสน์ตามข้อ 62
(iii) วันที่สนธิสญ
ั ญาฉบับนี้เริ่ มมีผลใช้บงั คับ และวันที่หมวด 2 ใช้บงั คับได้ตามข้อ 63 (3)
(iv) คาประกาศใดๆ ตามข้อ 64 (1) ถึง (5)
(v) การถอนคาประกาศใดๆ ที่ได้ทาขึ้นตามข้อ 64 (6) (บี)
(vi) การบอกเลิกสนธิสญ
ั ญาที่ได้รับตามข้อ 66 และ
(vii) คาประกาศใดๆ ที่ทาขึ้นตามข้อ 31 (4)
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