
สนธิสัญญาความร่วมมอืด้านสิทธิบัตร 
Patent Cooperation Treaty 

(PCT) 

ท าที่กรุงวอชิงตนัเมือ่วนัที่ 19 มถุินายน 2513 
แก้ไขเพิม่เตมิเมือ่วนัที่ 28 กนัยายน 2522 

ปรับแก้เมือ่วนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2527 และเมือ่วนัที่ 3 ตุลาคม 2544 

บทน า 
ข้อ 1 

การก่อตั้งสหภาพ 

(1) รัฐภาคีแห่งสนธิสญัญาฉบบัน้ี (ซ่ึงต่อไปน้ีใหเ้รียกว่า “รัฐภาคี”) ไดร้วมตวักนัเป็นสหภาพเพื่อความ
ร่วมมือในเร่ืองการยืน่ การตรวจคน้ และการตรวจสอบ ค าขอรับความคุม้ครองส าหรับการประดิษฐ ์และเพื่อ
ใหบ้ริการพิเศษทางเทคนิค สหภาพใหรู้้ว่าหมายถึงสหภาพความร่วมมือดา้นสิทธิบตัรระหว่างประเทศ  
(2) หา้มมิใหตี้ความบทบญัญติัใดในสนธิสญัญาฉบบัน้ีไปในทางท่ีจะท าใหสิ้ทธิตามอนุสญัญากรุงปารีสว่า
ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรมของบุคคลผูม้ีสญัชาติหรือผูม้ีภูมิล  าเนาในรัฐภาคีของอนุสญัญา
ดงักล่าวลดนอ้ยลง 

ข้อ 2 
บทนิยาม 

เพ่ือวตัถุประสงคข์องสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบั และเวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยชดัแจง้ 
(i) “ค าขอ” หมายความถึง ค าขอรับความคุม้ครองส าหรับการประดิษฐ ์การกล่าวถึง “ค าขอ” ใหถื้อว่าเป็น
การกล่าวถึงค าขอรับสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ ์หนงัสือรับรองผูป้ระดิษฐ ์หนงัสือรับรอง
อรรถประโยชน์ อนุสิทธิบตัร สิทธิบตัรหรือหนงัสือรับรองการต่อยอดการประดิษฐ ์หนงัสือรับรองผู ้
ประดิษฐท่ี์ต่อยอดการประดิษฐ ์และหนงัสือรับรองอรรถประโยชน์ท่ีต่อยอดการ ประดิษฐ ์
(ii) การกล่าวถึง “สิทธิบตัร” ใหถื้อเป็นการกล่าวถึงสิทธิบตัรส าหรับการประดิษฐ ์หนงัสือ รับรองผูป้ระดิษฐ ์
หนงัสือรับรองอรรถประโยชน์ อนุสิทธิบตัร สิทธิบตัรหรือหนงัสือรับรองการ ต่อยอดการประดิษฐ ์หนงัสือ
รับรองผูป้ระดิษฐท่ี์ต่อยอดการประดิษฐ ์และหนงัสือรับรองอรรถประโยชน์ท่ีต่อยอดการประดิษฐ ์
(iii) “สิทธิบตัรในประเทศ” หมายความถึง สิทธิบตัรท่ีออกโดยองคก์รท่ีมีอ  านาจของรัฐ 
(iv) “สิทธิบตัรภูมิภาค” หมายความถึง สิทธิบตัรท่ีออกโดยองคก์รท่ีมีอ  านาจของรัฐ หรือ องคก์รระดบั
ระหว่างประเทศท่ีมีอ  านาจในการออกสิทธิบตัรท่ีมีผลในรัฐต่างๆ มากกว่าหน่ึงรัฐข้ึนไป 
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(v) “ค าขอภูมิภาค” หมายความถึง ค าขอส าหรับสิทธิบตัรภูมิภาค 
(vi) การกล่าวถึง “ค าขอในประเทศ” ใหถื้อว่าเป็นการกล่าวถึงค าขอส าหรับสิทธิบตัรในประเทศและ
สิทธิบตัรภูมิภาค นอกเหนือจากค าขอท่ียืน่ตามสนธิสญัญาฉบบัน้ี 
(vii) “ค าขอระหว่างประเทศ” หมายความถึง ค  าขอท่ียืน่ตามสนธิสญัญาฉบบัน้ี 
(viii) การกล่าวถึง “ค าขอ” ใหถื้อว่าเป็นการกล่าวถึงค าขอระหว่างประเทศและค าขอในประเทศ 
(ix) การกล่าวถึง “สิทธิบตัร” ใหถื้อว่าเป็นการกล่าวถึงสิทธิบตัรในประเทศและสิทธิบตัรภูมิภาค 
(x) การกล่าวถึง “กฎหมายภายในประเทศ” ใหถื้อว่าเป็นการกล่าวถึงกฎหมายภายในของรัฐภาคีหรือ ใน
กรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าขอภูมิภาค หรือสิทธิบตัรภูมิภาค ใหถื้อว่าเป็นการกล่าวถึง สนธิสญัญาท่ีบญัญติั
เก่ียวกบัการยืน่ค  าขอภูมิภาคหรือการออกสิทธิบตัรภูมิภาค 
(xi) “วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก” เพื่อวตัถุประสงคใ์นการค านวณกรอบระยะเวลา ใหห้มายความถึง 
(เอ) วนัยืน่ค  าขอซ่ึงถกูอา้งการมีสิทธิก่อน ในกรณีท่ีค  าขอระหว่างประเทศมีการอา้งสิทธิก่อนตามขอ้ 8 
(บี) วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรกสุดซ่ึงถกูอา้งการมีสิทธิก่อน ในกรณีท่ีค  าขอระหว่างประเทศ มีการอา้งสิทธิก่อน
หลายคร้ังตามขอ้ 8 
(ซี) วนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศของค าขอนั้น ในกรณีค าขอระหว่างประเทศไม่มี การอา้งสิทธิก่อนตามขอ้ 8 
(xii) “ส านกังานในประเทศ” หมายความถึง องคก์รของรัฐบาลของรัฐภาคีท่ีไดรั้บมอบหมายใหอ้อก
สิทธิบตัร การกล่าวถึง “ส านกังานในประเทศ” ใหร้วมถึงองคก์รระดบัระหว่างประเทศท่ีรัฐต่าง  ๆได้
มอบหมายภารกิจในการออกสิทธิบตัรภูมิภาคดว้ย แต่รัฐเหล่านั้นตอ้งมีอยา่งนอ้ยหน่ึงรัฐท่ีเป็นรัฐภาคี และ
รัฐเหล่านั้นมอบอ านาจแก่องคก์รนั้นใหมี้หนา้ท่ีและใหใ้ชอ้  านาจตามท่ีสนธิสญัญาและขอ้บงัคบัไดใ้หไ้วใ้น
ส่วนท่ีเก่ียวกบัส านกังานในประเทศทั้งหลาย 
(xiii) “ส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมาย” หมายความถึง ส านกังานในประเทศของรัฐท่ีผูย้ืน่ค  าขอมอบหมายหรือ
ส านกังานท่ีกระท าการแทนรัฐนั้นตามหมวด 1 ของสนธิสญัญาน้ี 
(xiv) “ส านกังานท่ีถกูเลือก” หมายความถึง ส านกังานในประเทศของรัฐท่ีผูย้ืน่ค  าขอเลือกหรือส านกังานท่ี
กระท าการแทนรัฐนั้นตามหมวด 2 ของสนธิสญัญาน้ี 
(xv) “ส านกังานรับค าขอ” หมายความถึง ส านกังานในประเทศหรือองคก์ารระดบัระหว่างประเทศท่ีมีผูย้ืน่
ค  าขอระหว่างประเทศ 
(xvi) “สหภาพ” หมายความถึง สหภาพความร่วมมือทางดา้นสิทธิบตัรระหว่างประเทศ 
(xvii) “สมชัชา” หมายความถึง สมชัชาแห่งสหภาพ 
(xviii) “องคก์าร” หมายความถึง องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
(xix) “ส านกัระหว่างประเทศ” หมายความถึง ส านกัระหว่างประเทศขององคก์าร และตราบเท่าท่ีสหภาพ
ส านกังานคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างประเทศ (“บี ไอ อาร์ พี ไอ”) ยงัคงมีอยู ่ใหห้มายความรวมถึง
สหภาพของส านกังานคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาระหว่างประเทศดว้ย 

www.thailawforum.com 2

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



(xx) “ผูอ้  านวยการใหญ่” หมายความถึง ผูอ้  านวยการใหญ่ขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาของโลก และ
ตราบเท่าท่ี “บี ไอ อาร์ พี ไอ” ยงัคงมีอยู ่ใหห้มายความรวมถึงผูอ้  านวยการของ “บี ไอ อาร์ พี ไอ” ดว้ย 

หมวด 1 
ค าขอระหว่างประเทศ และการตรวจค้นระหว่างประเทศ 

ข้อ 3 
ค าขอระหว่างประเทศ 

(1) ค าขอรับความคุม้ครองการประดิษฐใ์นรัฐภาคีใด  ๆอาจยืน่เป็นค าขอระหว่างประเทศตามสนธิสญัญาน้ี
ได ้
(2) ค าขอระหว่างประเทศตอ้งมีค าร้องขอ รายละเอียดการประดิษฐ ์ขอ้ถือสิทธิอยา่งนอ้ยหน่ึงขอ้ รูปเขียน
อยา่งนอ้ยหน่ึงรูป (ในกรณีท่ีก  าหนดใหต้อ้งมี) และบทสรุปการประดิษฐต์ามท่ีก  าหนดในสนธิสญัญาน้ีและ
ในขอ้บงัคบั 
(3) บทสรุปการประดิษฐมี์ไวเ้พ่ือประโยชน์ในดา้นขอ้มลูทางเทคนิคเท่านั้น และไม่สามารถน ามาพิจารณา
เพื่อประโยชน์อ่ืนใด โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือประโยชน์ในการตีความขอบเขตท่ีประสงคจ์ะขอรับความ
คุม้ครอง 
(4) ค าขอระหว่างประเทศจะตอ้ง 
(i) ใชภ้าษาท่ีก  าหนด 
(ii) เป็นไปตามขอ้ก าหนดเร่ืองรูปแบบท่ีก าหนด 
(iii) เป็นไปตามขอ้ก าหนดเร่ืองความเป็นเอกภาพของการประดิษฐ ์
(iv) ช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก  าหนด 

ข้อ 4 
ค าร้อง 

(1) ค าร้องตอ้งประกอบดว้ย 
(i) ค าร้องขอใหด้  าเนินการพิจารณาค าขอระหว่างประเทศตามสนธิสญัญาน้ี 
(ii) การระบุรัฐภาคีหน่ึงหรือหลายรัฐเพื่อขอรับความคุม้ครองการประดิษฐโ์ดยผลของค าขอระหว่างประเทศ 
(“รัฐท่ีไดรั้บมอบหมาย”) ถา้สามารถขอรับสิทธิบตัรภูมิภาคส าหรับรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายได ้และผูย้ืน่ค  าขอ
ประสงคจ์ะขอรับสิทธิบตัรภูมิภาคมากกว่าสิทธิบตัรในประเทศ ใหร้ะบุความประสงคด์งักล่าวไวใ้นค าขอถา้
ตามสนธิสญัญาเก่ียวกบัสิทธิบตัรภูมิภาคผูย้ืน่ค  าขอไม่สามารถจ ากดัค  าขอใหม้ีผลแต่เฉพาะบางรัฐท่ีเป็นภาคี
แห่งสนธิสญัญานั้นได ้การระบุรัฐภาคีแห่งสนธิสญัญาดงักล่าวรัฐใดรัฐหน่ึง และระบุว่าประสงคจ์ะขอรับ
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สิทธิบตัรภูมิภาค ใหถื้อว่าเป็นการระบุรัฐท่ีเป็นภาคีแห่งสนธิสญัญานั้นทุกรัฐ และถา้ตามกฎหมายภายใน
ของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมาย ก าหนดใหก้ารระบุรัฐนั้นมีผลเป็นค าขอรับสิทธิบตัรภูมิภาค ใหถื้อว่าการระบุรัฐ 
ดงักล่าวเป็นการระบุความประสงคท่ี์จะขอรับสิทธิบตัรภูมิภาค 
(iii) ช่ือและขอ้มลูอ่ืนท่ีก  าหนดเก่ียวกบัผูย้ืน่ค  าขอและตวัแทน (ถา้มี) 
(iv) ช่ือการประดิษฐ ์
(v) ช่ือและขอ้มลูอ่ืนท่ีก  าหนดเก่ียวกบันกัประดิษฐ ์ในกรณีท่ีกฎหมายภายในของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
นอ้ยหน่ึงรัฐก าหนดใหต้อ้งมีขอ้มลูนั้นในขณะยืน่ค  าขอในประเทศ แต่ถา้ไม่มีกฎหมายภายในก าหนดเช่นนั้น 
การจดัใหมี้ช่ือและขอ้มลูอ่ืนท่ีก  าหนดเก่ียวกบันกัประดิษฐ ์อาจท าในค าร้องนั้นเอง หรือแยกแจง้เป็นหนงัสือ
ไปยงัส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละส านกังาน ซ่ึงมีกฎหมายภายในก าหนดใหต้อ้งมีช่ือและขอ้มลูอ่ืนท่ี
ก  าหนดเก่ียวกบันกัประดิษฐ ์แต่อนุญาตใหแ้จง้ขอ้มลูดงักล่าวภายหลงัจากการยืน่ค  าขอในประเทศได ้
(2) การระบุรัฐทุกคร้ังตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก  าหนด ภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด 
(3) เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งการขอรับความคุม้ครองประเภทอ่ืนใดท่ีกล่าวถึงในขอ้ 43 การระบุรัฐ ให้
หมายความว่า ความคุม้ครองท่ีประสงคจ์ะไดรั้บ ประกอบดว้ยการใหสิ้ทธิบตัรโดยหรือส าหรับรัฐท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เพ่ือประโยชน์ของวรรคน้ี มิใหน้ าขอ้ 2 (ii) มาใชบ้งัคบั 
(4) การไม่ระบุช่ือและขอ้มลูอ่ืนท่ีก  าหนดเก่ียวกบันกัประดิษฐใ์นค าร้อง จะไม่มีผลกระทบในรัฐท่ีไดรั้บ
มอบหมายใดๆ ซ่ึงมีกฎหมายภายในก าหนดใหต้อ้งมีขอ้มลูดงักล่าว แต่ 
อนุญาตใหแ้จง้ภายหลงัจากการยืน่ค  าขอในประเทศได ้การไม่ระบุขอ้มลูดงักล่าวในหนงัสือแจง้แยกต่างหาก
จากค าร้อง จะไม่มีผลกระทบในรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายใดๆ ท่ีกฎหมายภายในของรัฐนั้นมิไดก้  าหนดใหต้อ้งมี
ช่ือและขอ้มลูดงักล่าว 

ข้อ 5 
รายละเอยีดการประดิษฐ์ 

รายละเอียดการประดิษฐจ์ะตอ้งเปิดเผยการประดิษฐใ์นลกัษณะท่ีชดัเจนและสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะท าให้
บุคคลผูมี้ความช านาญในสาขานั้นสามารถท าข้ึนมาได ้

ข้อ 6 
ข้อถือสิทธ ิ

ขอ้ถือสิทธิจะตอ้งระบุส่ิงท่ีประสงคจ์ะขอรับความคุม้ครอง ขอ้ถือสิทธิจะตอ้งชดัเจนรัดกุม และมี
รายละเอียดการประดิษฐร์องรับอยา่งครบถว้น 
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ข้อ 7 
รูปเขียน 

(1) ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัในวรรค (2) (ii) จะตอ้งมีรูปเขียนในกรณีท่ีจ  าเป็นเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจการ
ประดิษฐไ์ด ้
(2) ในกรณีท่ีรูปเขียนไม่มีความจ าเป็นต่อการท าความเขา้ใจการประดิษฐ ์แต่ลกัษณะการประดิษฐส์ามารถ
อธิบายไดด้ว้ยรูปเขียน 
(i) ผูย้ืน่ค  าขออาจยืน่รูปเขียนดงักล่าวมาพร้อมกบัค าขอระหว่างประเทศก็ได ้
(ii) ส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใดๆ อาจก าหนดใหผู้ย้ืน่ค  าขอยืน่รูปเขียนนั้นต่อส านกังานภายในกรอบเวลา
ท่ีก  าหนดก็ได ้

ข้อ 8 
การอ้างสิทธิก่อน 

(1) ค าขอระหว่างประเทศอาจมีค  าประกาศตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั เพื่ออา้งสิทธิก่อนในค าขอหน่ึง หรือ
หลายค าขอท่ีไดย้ืน่ก่อนหนา้น้ี ในหรือส าหรับประเทศใดๆ ท่ีเป็นภาคีของอนุสญัญากรุงปารีสว่าดว้ยการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม 
(2) (เอ) ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัในวรรคยอ่ย (บี) เง่ือนไขและผลของการอา้งสิทธิก่อนท่ีประกาศตาม
วรรค (1) ใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดในขอ้ 4 ของ อนุสญัญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์น
อุตสาหกรรม ฉบบักรุงสต๊อกโฮลม์ 
(บี) ค าขอระหว่างประเทศซ่ึงการมีสิทธิก่อนในค าขอหน่ึงหรือหลายค าขอท่ีไดย้ืน่ไวก่้อนหนา้น้ีในรัฐภาคีถกู
กล่าวอา้ง อาจระบุช่ือรัฐนั้นใหเ้ป็นรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายก็ได ้ในกรณีท่ีค  าขอระหว่างประเทศไดก้ล่าวอา้ง
การมีสิทธิก่อนในค าขอในประเทศหน่ึงหรือหลายค าขอ ท่ีไดย้ืน่ไวใ้นหรือส าหรับรัฐท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือ
ในกรณีท่ีการมีสิทธิก่อนในค าขอระหว่างประเทศท่ีมอบหมายรัฐภาคีเพียงรัฐเดียวถกูกล่าวอา้ง ใหเ้ง่ือนไข
และผลของสิทธิก่อนท่ีถกูอา้งในรัฐภาคีนั้นเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐนั้น 

ข้อ 9 
ผู้ยืน่ค าขอ 

(1) ผูใ้ด มีภูมิล  าเนาหรือมีสญัชาติของรัฐภาคีอาจยืน่ค  าขอระหว่างประเทศก็ได ้
(2) สมชัชาอาจอนุญาตใหผู้ม้ีภูมิล  าเนาและผูม้ีสญัชาติของประเทศใดๆ ท่ีเป็นภาคีของอนุสญัญากรุงปารีสว่า
ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรมซ่ึงมิไดเ้ป็นภาคีของสนธิสญัญาน้ียืน่ค  าขอระหว่างประเทศก็ได ้
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(3) หลกัการเร่ืองภูมิล  าเนา สญัชาติ และการใชห้ลกัการทั้งสองขา้งตน้ในกรณีท่ีมีผูย้ืน่ค  าขอหลายคน หรือ
ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอเหล่านั้นมิใช่บุคคลเดียวกนัในรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งหมดถกูบญัญติัไวใ้นขอ้บงัคบั 

ข้อ 10 
ส านักงานรับค าขอ 

ค าขอระหว่างประเทศจะตอ้งยืน่ต่อส านกังานรับค าขอท่ีก  าหนด ซ่ึงส านกังานดงักล่าวจะตรวจสอบและ
ด าเนินการกบัค าขอนั้นตามท่ีบญัญติัในสนธิสญัญาน้ีและขอ้บงัคบั 

ข้อ 11 
วนัยืน่ค าขอและผลของค าขอระหว่างประเทศ 

(1) ใหส้ านกังานรับค าขอถือวนัท่ีไดรั้บค าขอระหว่างประเทศเป็นวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศ หากปรากฏ
แก่ส านกังานนั้นว่า ในขณะท่ีรับค าขอ 
(i) ไม่ปรากฏอยา่งชดัแจง้ว่าผูย้ืน่ค  าขอเป็นผูไ้ม่มีสิทธิยืน่ค  าขอระหว่างประเทศต่อส านกังานรับค าขออดว้ย
เหตุของภูมิล  าเนาหรือสญัชาติ 
(ii) ค าขอระหว่างประเทศไดใ้ชภ้าษาท่ีก  าหนด 
(iii) ค าขอระหว่างประเทศอยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(เอ) ส่ิงท่ีบ่งช้ีว่าประสงคจ์ะใหเ้ป็นค าขอระหว่างประเทศ 
(บี) การระบุช่ือรัฐภาคีอยา่งนอ้ยหน่ึงรัฐ 
(ซี) ช่ือของผูย้ืน่ค  าขอตามท่ีก  าหนด 
(ดี) ส่วนหน่ึงท่ีมองอยา่งผวิเผนิว่าเป็นรายละเอียดการประดิษฐ ์
(อี) ส่วนหน่ึงท่ีมองอยา่งผวิเผนิว่าเป็นขอ้ถือสิทธิอยา่งนอ้ยหน่ึงขอ้ 
(2) (เอ) ถา้ส านกังานรับค าขอพบว่าในขณะท่ีรับค าขอนั้น ค าขอระหว่างประเทศมิไดเ้ป็นไปตามรายการท่ี
ก  าหนดในวรรค (1) ใหส้ านกังานแจง้ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัใหผู้ย้ืน่ค  าขอยืน่เอกสารแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
(บี) ถา้ผูย้ืน่ค  าขอปฏิบติัตามท่ีไดรั้บแจง้ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัใหส้ านกังานรับค าขอระบุใหว้นัท่ีไดรั้บ
เอกสารท่ีแกไ้ขใหถ้กูตอ้งนั้นเป็นวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศ 
(3) ภายใตบ้งัคบัขอ้ 64 (4) ค าขอระหว่างประเทศใดเป็นไปตามรายการท่ีก  าหนดในอนุวรรค (i) ถึง (iii) ของ
วรรค (1) และไดม้ีการระบุวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศใหแ้ลว้ ใหค้  าขอดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัค าขอใน
ประเทศโดยปกติในแต่ละรัฐท่ีไดรั้บมอบหมาย นบัแต่วนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศ โดยใหถื้อว่าวนัดงักล่าว
เป็นวนัยืน่ค  าขอท่ีแทจ้ริงในแต่ละรัฐท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(4) ค าขอระหว่างประเทศใดท่ีเป็นไปตามรายการท่ีก  าหนดในอนุวรรค (i) ถึง (iii) ของวรรค (1) ใหม้ีผล
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เท่ากบัการยืน่ค  าขอในประเทศโดยปกติ ตามความหมายท่ีก  าหนดในอนุสญัญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม 

ข้อ 12 
การจดัส่งค าขอระหว่างประเทศไปยงัส านักระหว่างประเทศ 
และองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ 

(1) ใหเ้ก็บค าขอระหว่างประเทศฉบบัหน่ึงไวท่ี้ส านกังานรับค าขอ (“ค าขอฉบบัส านกังานรับค าขอ”) ให้
จดัส่งฉบบัหน่ึง (“ค าขอฉบบัส านกัระหว่างประเทศ”) ไปยงัส านกัระหว่างประเทศ และใหจ้ดัส่งอีกฉบบั
หน่ึง (“ค าขอฉบบัองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศ”) ไปยงัองคก์รตรวจคน้ ระหว่างประเทศซ่ึงมีอ  านาจ
หนา้ท่ีท่ีกล่าวถึงในขอ้ 16 ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั 
(2) ค าขอฉบบัส านกัระหว่างประเทศใหถื้อเป็นฉบบัท่ีถกูตอ้งของค าขอระหว่างประเทศ 
(3) ใหถื้อว่าค  าขอระหว่างประเทศถกูถอน หากส านกัระหว่างประเทศมิไดรั้บค าขอฉบบัส านกัระหว่าง
ประเทศภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด 

ข้อ 13 
การจดัให้มสี าเนาค าขอระหว่างประเทศที่ส านักงานที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใดๆ อาจขอใหส้ านกัระหว่างประเทศจดัส่งส าเนาค าขอ ระหว่างประเทศมา
ใหก่้อนมีการติดต่อส่ือสารตามท่ีก  าหนดในขอ้ 20 ก็ได ้และใหส้ านกัระหว่างประเทศจดัส่งส าเนาดงักล่าว
ใหแ้ก่ส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยเร็วท่ีสุดหลงัจากส้ินสุดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก 
(2) (เอ) ผูย้ืน่ค  าขออาจจดัส่งส าเนาค าขอระหว่างประเทศของตนไปยงัส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใด  ๆใน
เวลาใดก็ได ้
(บี) ผูย้ืน่ค  าขออาจขอ ใหส้ านกัระหว่างประเทศจดัส่งส าเนาค าขอระหว่างประเทศของ 
ตน้ฉบบัหน่ึงไปยงัส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายในเวลาใดก็ไดแ้ละใหส้ านกัระหว่างประเทศจดัส่งส าเนา
ดงักล่าวไปยงัส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นโดยเร็วท่ีสุด 
(ซี) ส านกังานในประเทศใดๆ อาจแจง้ต่อส านกัระหว่างประเทศว่าไม่ประสงคท่ี์จะรับส าเนาตามความในอนุ
วรรค (บี) ในกรณีเช่นน้ี มิใหน้ าความในอนุวรรคดงักล่าวมาใชบ้งัคบัแก่ส านกังานแห่งนั้น  

ข้อ 14 
ข้อบกพร่องบางประการในค าขอระหว่างประเทศ 

(1) (เอ) ส านกังานรับค าขอตอ้งตรวจว่า ค าขอระหว่างประเทศมีขอ้บกพร่องอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี
หรือไม่ กล่าวคือ 
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(i) ไม่ไดม้ีการลงนามตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั 
(ii) ไม่มีขอ้บ่งช้ีตามท่ีก  าหนดเก่ียวกบัผูย้ืน่ค  าขอ 
(iii) ไม่มีช่ือการประดิษฐ ์
(iv) ไม่มีบทสรุปการประดิษฐ ์
(v) ไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 
(บี) หากส านกังานรับค าขอพบขอ้บกพร่องขอ้ใดขอ้หน่ึงดงักล่าวขา้งตน้ ใหส้ านกังานแจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าขอท า
การแกไ้ขค าขอระหว่างประเทศใหถ้กูตอ้งภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด หากผูย้ืน่ค  าขอไม่ปฏิบติัตาม ใหถื้อว่า
ค  าขอระหว่างประเทศนั้นถกูถอน และใหส้ านกังานรับค าขอประกาศการถอนค าขอนั้น 
(2) หากค าขอระหว่างประเทศอา้งถึงรูปเขียนซ่ึงมิไดมี้อยูจ่ริงในค าขอนั้น ใหส้ านกังานรับค าขอแจง้ใหผู้ย้ืน่
ค  าขอทราบ และผูย้ืน่ค  าขออาจจดัส่งรูปเขียนนั้นไปยงัส านกังานรับค าขอภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด ถา้หาก
ผูย้ืน่ค  าขอด าเนินการดงักล่าว ใหถื้อว่าวนัท่ีส านกังานรับค าขอไดรั้บรูปเขียนเป็นวนัยืน่ค  าขอระหว่าง
ประเทศ แต่ถา้มิไดด้  าเนินการเช่นนั้น ใหถื้อว่าไม่มีการอา้งถึงรูปเขียนนั้นแต่อยา่งใด 
(3) (เอ) ถา้หากส านกังานรับค าขอพบว่า ยงัมิไดม้ีการช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก  าหนดในขอ้ 3  
(4) (iv) หรือยงัมิไดม้ีการช าระค่าธรรมเนียมในส่วนท่ีเก่ียวกบัรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายตามท่ีก  าหนดในขอ้ 4 (2) 
ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด ใหถื้อว่าค  าขอระหว่างประเทศนั้นถกูถอนและใหส้ านกังานรับค าขอประกาศการ
ถอนค าขอนั้น 
(บี) หากส านกังานรับค าขอพบว่า ไดม้ีการช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก  าหนดในขอ้ 4 
(2) ส าหรับรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายรัฐหน่ึง หรือหรือหลายรัฐแลว้ (แต่ไม่ทั้งหมด) ภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด 
ใหถื้อว่าผูข้อไดถ้อนการระบุช่ือรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงตนมิไดช้  าระค่าธรรมเนียมภายในกรอบระยะเวลาท่ี
ก  าหนด และใหส้ านกังานรับค าขอประกาศการถอนนั้น 
(4) หากภายหลงัจากระบุวนัยืน่ขอระหว่างประเทศใหแ้ก่ค  าขอระหว่างประเทศแลว้ส านกังานรับค าขอตรวจ
พบภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนดว่า ค าขอระหว่างประเทศมิไดม้ีขอ้ก  าหนดอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ (i) – (iii) ของขอ้ 11 (1) อยา่งครบถว้นในวนันั้น ใหถื้อว่าค  าขอนั้นถกูถอน และใหส้ านกังานรับค าขอ
ประกาศการถอนนั้น 

ข้อ 15 
การตรวจค้นระหว่างประเทศ 

(1) ค าขอระหว่างประเทศแต่ละฉบบัจะตอ้งมีการตรวจคน้ระหว่างประเทศ 
(2) วตัถุประสงคข์องการตรวจคน้ระหว่างประเทศ คือ เพ่ือคน้หางานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น 
(3) การตรวจคน้ระหว่างประเทศใหพ้ิจารณาจากขอ้ถือสิทธิเป็นส าคญั โดยค านึงถึงรายละเอียดการประดิษฐ ์
และรูปเขียน (ถา้มี) 
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(4) องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศตามท่ีกล่าวถึงในขอ้ 16 ตอ้งพยายามคน้หางานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ท่ี
เก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และไม่ว่ากรณีใดๆ ใหต้รวจสอบจากเอกสารท่ีระบุในขอ้บงัคบัดว้ย 
(5) (เอ) ถา้หากกฎหมายภายในของรัฐภาคีอนุญาตใหท้ าได ้ผูย้ืน่ค  าขอซ่ึงไดย้ืน่ค  าขอในประเทศต่อ
ส านกังานในประเทศของรัฐนั้นหรือท่ีกระท าการแทนรัฐนั้น อาจร้องขอตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดในกฎหมาย
นั้น ใหมี้การตรวจคน้ค าขอนั้นเหมือนกบัการตรวจคน้ระหว่างประเทศ (“การตรวจคน้แบบระหว่าง
ประเทศ”) ก็ได ้
(บี) ถา้หากกฎหมายภายในของรัฐภาคีอนุญาตใหท้ าได ้ส านกังานในประเทศของรัฐนั้นหรือท่ีกระท าการ
แทนรัฐนั้น อาจน าค  าขอในประเทศใด  ๆท่ีไดย้ืน่ไวต่้อตนมาท าการตรวจคน้แบบระหว่างประเทศก็ได ้
(ซี) การตรวจคน้แบบระหว่างประเทศใหด้  าเนินการโดยองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศท่ีกล่าวถึงในขอ้ 16 
ซ่ึงจะมีอ  านาจหนา้ท่ีในการตรวจคน้ระหว่างประเทศถา้ค  าขอในประเทศนั้นเป็นค าขอระหว่างประเทศท่ีได้
ยืน่ไวต่้อส านกังานท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) และ (บี) ถา้หากค าขอในประเทศไดใ้ชภ้าษาซ่ึงองคก์รตรวจ
คน้ระหว่างประเทศเห็นว่าไม่มีศกัยภาพท่ีจะพิจารณาได ้ใหท้ าการตรวจคน้แบบระหว่างประเทศโดยอาศยั
ค าแปลท่ีผูย้ืน่ค  าขอไดจ้ดัท าเป็น ภาษาท่ีก  าหนดไวส้ าหรับค าขอระหว่างประเทศ ซ่ึงองคก์รตรวจคน้ระหว่าง
ประเทศยอมรับท่ีจะพิจารณาให ้ทั้งน้ี ค  าขอในประเทศ และค าแปลตามท่ีก  าหนด จะตอ้งอยูใ่นรูปแบบท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับค าขอระหว่างประเทศ 

ข้อ 16 
องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ 

(1) การตรวจคน้ระหว่างประเทศใหด้  าเนินการโดยองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศซ่ึงอาจจะเป็นส านกังาน
ในประเทศ หรือองคก์ารระดบัระหว่างประเทศ เช่น สถาบนัสิทธิบตัรระหว่างประเทศก็ได ้ซ่ึงจะมี
ภาระหนา้ท่ีในการจดัท ารายงานการตรวจคน้เอกสารเพื่อคน้หางานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐ์
ตามค าขอดว้ย 
(2) ในระหว่างท่ียงัมิไดร้วมศนูยอ์งคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศใหม้ีเพียงแห่งเดียว ถา้มีองคก์รตรวจคน้
ระหว่างประเทศอยูห่ลายแห่ง ใหส้ านกังานรับค าขอแต่ละแห่งระบุช่ือองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศแห่ง
หน่ึงหรือหลายแห่งใหมี้อ  านาจในการตรวจคน้ค าขอระหว่างประเทศท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานรับค าขอนั้น ตาม
บทบญัญติัของความตกลงท่ีใชบ้งัคบัตามท่ีกล่าวถึงในวรรค (3) (บี) 
(3) (เอ) องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากสมชัชา ส านกังานในประเทศใดและ
องคก์ารระดบัระหว่างประเทศใดท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดในอนุวรรค (ซี) อาจไดรั้บแต่งตั้งเป็น
องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศก็ได ้ 
(บี) การแต่งตั้งใหข้ึ้นอยูก่บัความสมคัรใจของส านกังานในประเทศหรือองคก์ารระดบัระหว่างประเทศท่ีจะ
ไดรั้บแต่งตั้ง และความตกลงระหว่างส านกังานหรือองคก์ารนั้นกบัส านกัระหว่างประเทศโดยไดรั้บความ
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เห็นชอบจากสมชัชา ในความตกลงนั้นใหร้ะบุสิทธิและหนา้ท่ีของคู่สญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ค าสญัญา
อยา่งเป็นทางการของส านกังานหรือองคก์ารนั้นว่าจะบงัคบัใชแ้ละปฏิบติัตามหลกัสามญัของการตรวจคน้
ระหว่างประเทศ 
(ซี) ในขอ้บงัคบัมีขอ้ก  าหนดขั้นต ่า โดยเฉพาะเร่ืองอตัราก าลงับุคลากรและการจดัเตรียมเอกสาร ซ่ึง
ส านกังานในประเทศหรือองคก์ารใดๆ จะตอ้งมีใหพ้ร้อมก่อนท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งได ้และจะตอ้งมีให้
พร้อมตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
(ดี) การแต่งตั้งจะตอ้งก  าหนดระยะเวลาไว ้แต่อาจขยายเวลาออกไปอีกได ้
(อี) ก่อนท่ีสมชัชาจะพิจารณาช้ีขาดในเร่ืองการแต่งตั้งส านกังานในประเทศหรือองคก์ารระดบัระหว่าง
ประเทศใดๆ หรือเร่ืองการขยายระยะเวลาการแต่งตั้ง หรือก่อนท่ีจะปล่อยใหร้ะยะเวลาการแต่งตั้งส้ินสุดลง 
สมชัชาจะตอ้งฟังส านกังานหรือองคก์ารท่ีมีส่วนไดเ้สีย และหารือคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการท่ี
กล่าวถึงในขอ้ 56 เม่ือมีการจดัตั้งคณะกรรมการดงักล่าวข้ึนแลว้ 

ข้อ 17 
การด าเนินการขององค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ 

(1) การด าเนินการขององคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัของสนธิสญัญา 
ขอ้บงัคบั และความตกลงท่ีส านกัระหว่างประเทศท ากบัส านกังานดงักล่าวตามสนธิสญัญาฉบบัน้ีและ
ขอ้บงัคบั 
(2) (เอ) หากองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศพิจารณาเห็นว่า 
(i) ค าขอระหว่างประเทศเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศไม่จ าเป็นตอ้งตรวจคน้ตาม
ขอ้บงัคบั และเป็นกรณีตดัสินใจจะไม่ตรวจคน้ หรือ 
(ii) รายละเอียดการประดิษฐ ์ขอ้ถือสิทธิ หรือรูปเขียนนั้นไม่เป็นไปตามขอ้ก  าหนดจนถึงขนาดท่ีไม่สามารถ
ท าการตรวจคน้ใหดี้ไดใ้หอ้งคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศประกาศเช่นนั้นและแจง้ไปยงัผูย้ืน่ค  าขอและ
ส านกัระหว่างประเทศว่าจะไม่จดัท ารายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศ 
(บี) ถา้พบว่ามีเหตุใดๆ ท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) สมัพนัธก์บัขอ้ถือสิทธิบางขอ้เท่านั้น ใหร้ะบุเหตุการณ์
ดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้ถือสิทธินั้นในรายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศ แต่ส าหรับขอ้ถือสิทธิอ่ืน 
ใหจ้ดัท ารายงานตามท่ีบญัญติัในขอ้ 18 
(3) (เอ) ถา้องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศพิจารณาเห็นว่า ค าขอระหว่างประเทศไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
เร่ืองความเป็นเอกภาพของการประดิษฐต์ามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั ใหอ้งคก์รแจง้ไปยงัผูย้ืน่ค  าขอใหช้ าระ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม ใหอ้งคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศจดัท ารายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศในส่วน
ของค าขอระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐท่ี์กล่าวถึงคร้ังแรกในขอ้ถือสิทธินั้น (“การประดิษฐห์ลกั”) 
และใหจ้ดัท ารายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศในส่วนของค าขอระหว่างประเทศท่ีมีการช าระ
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ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมต่อเม่ือไดมี้การช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมดงักล่าวภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนดแลว้ 
(บี) กฎหมายภายในของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายอาจก าหนดว่า หากส านกังานในประเทศของรัฐนั้นพบว่าการ
แจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าขอไปช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามท่ีบญัญติัในอนุวรรค (เอ) ขององคก์รตรวจคน้ระหว่าง
ประเทศเป็นไปโดยชอบแลว้ และหากผูย้ืน่ค  าขอยงัมิไดช้  าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมทั้งหมด ใหถื้อว่าค  าขอ
ระหว่างประเทศในส่วนท่ียงัมิไดต้รวจคน้เพราะเหตุท่ียงัมิไดช้  าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนั้นถกูถอน เท่าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลท่ีเกิดในรัฐนั้น เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอจะไดช้ าระค่าธรรมเนียมพิเศษใหแ้ก่ส านกังานในประเทศ
ของรัฐนั้น 

ข้อ 18 
รายงานการตรวจค้นระหว่างประเทศ 

(1) ใหจ้ดัท ารายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศภายในกรอบเวลาและรูปแบบท่ีก าหนด  
(2) ใหอ้งคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศจดัส่งรายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศไปใหผู้ย้ืน่ค  าขอและ
ส านกัระหว่างประเทศในทนัทีท่ีจดัท ารายงานดงักล่าวแลว้ 
(3) รายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศ หรือค าประกาศท่ีกล่าวถึงในขอ้ 17 (2) (เอ) จะตอ้งไดรั้บการแปล
ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั การแปลดงักล่าว ใหจ้ดัเตรียมโดยส านกัระหว่างประเทศ หรือภายใตค้วาม
รับผดิชอบของส านกัระหว่างประเทศ  

ข้อ 19 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อถือสิทธิที่ส านักระหว่างประเทศ 

(1) ภายหลงัจากไดรั้บรายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศ ผูย้ืน่ค  าขอมีสิทธิแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ถือสิทธิในค า
ขอรับระหว่างประเทศไดห้น่ึงคร้ัง โดยยืน่ค  าขอแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อส านกัระหว่างประเทศภายในกรอบเวลาท่ี
ก  าหนด ในขณะเดียวกนัผูย้ืน่ค  าขออาจยืน่ค  าช้ีแจงโดยยอ่ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั อธิบายเร่ืองการแกไ้ข
เพ่ิมเติม และช้ีแจงผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อรายละเอียดการประดิษฐแ์ละรูปเขียนนั้นก็ได ้
(2) การแกไ้ขเพ่ิมเติมจะตอ้งไม่เกินไปกว่าการประดิษฐท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นค าขอรับระหว่างประเทศท่ียืน่ไว ้
แลว้ 
(3) ถา้หากกฎหมายภายในของประเทศท่ีไดรั้บมอบหมายประเทศใดอนุญาตใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมเกินไป
กว่าการประดิษฐท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวไ้ด ้การไม่ปฏิบติัตามวรรค (2) จะไม่ก่อใหเ้กิดผลใดๆ ในประเทศนั้น 

ข้อ 20 
การส่ือสารไปยงัส านักงานที่ได้รับมอบหมาย 
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(1) (เอ) ค าขอระหว่างประเทศ พร้อมกบัรายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศ (รวมทั้งการระบุขอ้มลูท่ี
กล่าวถึงในขอ้ 17 (2) (บี)) หรือค าประกาศตามขอ้ 17 (2) (เอ) จะตอ้งถกูส่ือสารไปยงัส านกังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายทุกแห่ง ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั เวน้แต่ส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายจะสละสิทธิในขอ้ก าหนด
ดงักล่าวนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน (บี) การส่ือสาร ใหร้วมถึง ค าแปล (ตามท่ีก  าหนด) ของรายงานหรือค า
ประกาศดงักล่าวดว้ย 
(2) หากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ถือสิทธิตามขอ้ 19 (1) การส่ือสารจะตอ้งมีขอ้ความทั้งหมดของขอ้ถือสิทธิท่ี
ไดย้ืน่ไวแ้ละท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม หรือมีขอ้ความทั้งหมดของขอ้ถือสิทธิท่ีไดย้ืน่ไว ้พร้อมทั้งระบุส่วนท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม อยา่งใดอยา่งหน่ึง และใหร้วมถึงค าช้ีแจงท่ีกล่าวถึงในขอ้ 19 (1) ดว้ย (ถา้มี) 
(3) หากส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือผูย้ืน่ค  าขอร้องขอ ใหอ้งคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศส่งส าเนา
เอกสารท่ีอา้งถึงในรายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศไปยงัส านกังานดงักล่าวหรือผูย้ืน่ค  าขอตามล าดบั 
ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั 

ข้อ 21 
การประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ 

(1) ใหส้ านกัระหว่างประเทศประกาศโฆษณาค าขอระหว่างประเทศ 
(2) (เอ) ภายใตบ้งัคบัของขอ้ยกเวน้ท่ีก  าหนดในอนุวรรค (บี) และในขอ้ 64 (3) การประกาศโฆษณาระหว่าง
ประเทศของค าขอระหว่างประเทศใหเ้กิดข้ึนทนัทีท่ีส้ินสุดระยะเวลา 18 เดือน นบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก
ของค าขอนั้น 
(บี) ผูย้ืน่ค  าขออาจขอใหส้ านกัระหว่างประเทศประกาศโฆษณาค าขอระหว่างประเทศของตนในเวลาใดก็ได ้
ก่อนส้ินสุดกรอบเวลาท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ใหส้ านกัระหว่างประเทศด าเนินการตามท่ีก  าหนดใน
ขอ้บงัคบั 
(3) ใหป้ระกาศโฆษณารายงานการตรวจคน้ระหว่างประเทศ หรือค าประกาศท่ีกล่าวถึงในขอ้ 17 (2) (เอ) 
ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั 
(4) ภาษาและรูปแบบในการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ และรายละเอียดอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนด
ในขอ้บงัคบั 
(5) หา้มมิใหป้ระกาศโฆษณาระหว่างประเทศแก่ค าขอระหว่างประเทศท่ีมีการถอนไปแลว้ หรือใหถื้อว่าถกู
ถอนก่อนการเตรียมการประกาศโฆษณาจะเสร็จสมบูรณ์ 
(6) หากค าขอระหว่างประเทศมีการบรรยายหรือรูปเขียนซ่ึงส านกัระหว่างประเทศเห็นว่าขดัต่อศีลธรรมอนั
ดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถา้ส านกัระหว่างประเทศเห็นว่าค าขอระหว่างประเทศมี
ขอ้ความท่ีเป็นการดูหม่ินตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั ส านกัระหว่างประเทศ อาจงดเวน้ไม่ประกาศ
โฆษณาการบรรยาย รูปเขียน และขอ้ความเช่นนั้นก็ได ้โดยระบุบริเวณและจ านวนค าหรือรูปเขียนท่ีงดเวน้
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ไม่ประกาศโฆษณานั้น และเมื่อมีการร้องขอ ใหจ้ดัท าตอนท่ีถกูงด เวน้ไม่ประกาศโฆษณาไวใ้นฉบบัแยก
ต่างหาก 

ข้อ 22 
การส่งส าเนา ค าแปล และค่าธรรมเนียมไปยงัส านักงานที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ใหผู้ย้ืน่ค  าขอจดัส่งส าเนาค าขอระหว่างประเทศ (เวน้แต่ไดม้ีการส่ือสารตามท่ีก  าหนดในขอ้ 20 แลว้) 
และค าแปลค าขอระหว่างประเทศ (ตามท่ีก  าหนด) และช าระค่าธรรมเนียมในประเทศ (ถา้มี) ไปยงัส านกังาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละแห่ง ก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลา 30 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก ในกรณีท่ี
กฎหมายภายในประเทศของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายก าหนดใหต้อ้งมีช่ือและขอ้มลูอ่ืนท่ีก  าหนดเก่ียวกบันกั
ประดิษฐ ์ต่อนุญาตใหแ้จง้ขอ้มลูนั้นภายหลงัจากการยืน่ค  าขอในประเทศไดใ้หผู้ย้ืน่ค  าขอแจง้ขอ้มลูดงักล่าว
ไปยงัส านกังานในประเทศหรือส านกังานท่ีท าการแทนรัฐนั้น ก่อนส้ินสุดระยะเวลา 30 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  า
ขอคร้ังแรก เวน้แต่จะมีระบุไวแ้ลว้ในค าร้อง 
(2) ในกรณีท่ีองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศออกค าประกาศตามขอ้ 17 (2) (เอ) ว่าจะไม่จดัท ารายงานการ
ตรวจคน้ระหว่างประเทศ ใหก้รอบเวลาส าหรับการด าเนินการท่ีกล่าวมาแลว้ในวรรค (1) ของขอ้น้ี มี
ก  าหนดเวลาเช่นเดียวกบัท่ีก  าหนดไวใ้นวรรค (1) 
(3) กฎหมายภายในประเทศใดๆ อาจก าหนดกรอบเวลาส าหรับการด าเนินการท่ีกล่าวมาแลว้ในวรรค (1) 
หรือวรรค (2) ใหส้ิ้นสุดภายหลงัจากกรอบเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นวรรคดงักล่าวก็ได ้

ข้อ 23 
การชะลอการด าเนินการภายในประเทศ 

(1) หา้มมิใหส้ านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายด าเนินการหรือตรวจสอบค าขอระหว่างประเทศก่อนวนัส้ินสุด
กรอบเวลาท่ีใชบ้งัคบัตามขอ้ 22 
(2) โดยไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัในวรรค (1) เมื่อผูย้ืน่ค  าขอร้องขออยา่งชดัแจง้ ส านกังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใดๆ อาจด าเนินการหรือตรวจสอบค าขอระหว่างประเทศในเวลาใดก็ได ้

ข้อ 24 
การส้ินผลที่อาจเกดิขึน้ในรัฐที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัขอ้ 25 ในกรณีตาม (ii) ของวรรคน้ี ใหผ้ลของค าขอระหว่างประเทศตามท่ี
ก  าหนดในขอ้ 11 (3) ส้ินสุดลงในรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายใดๆ โดยใหม้ีผลเช่นเดียวกบัการถอนค าขอใน
ประเทศของรัฐนั้น ถา้หากว่า 
(i) ผูย้ืน่ค  าขอไดข้อถอนค าขอระหว่างประเทศของตน หรือถอนการมอบหมายรัฐนั้น 
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(ii) ค าขอระหว่างประเทศถือว่าถกูถอนตามขอ้ 12 (3) ขอ้ 14 (1)(บี) ขอ้ 14 (3) 
(เอ) หรือขอ้ 14 (4) หรือถือว่าถอนการมอบหมายรัฐนั้นตามขอ้ 14 (3) (บี) 
(iii) ผูย้ืน่ค  าขอมิไดด้  าเนินการท่ีกล่าวถึงในขอ้ 22 ภายในกรอบเวลาท่ีใชบ้งัคบั 
(2) โดยไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัในวรรค (1) ส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใดๆ อาจคงไวซ่ึ้งผลตาม
ขอ้ 11 (3) แมว้่าผลดงักล่าวไม่จ  าตอ้งคงไวต้ามขอ้ 25 (2) 

ข้อ 25 
การทบทวนโดยส านักงานที่ได้รับมอบหมาย 

(1) (เอ) ในกรณีท่ีส านกังานรับค าขอปฏิเสธท่ีจะระบุวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศ หรือไดป้ระกาศใหถื้อว่า
ค  าขอระหว่างประเทศนั้นถกูถอน หรือเมื่อส านกัระหว่างประเทศไดพ้บกรณีตามขอ้ 12 (3) ถา้ผูย้ืน่ค  าขอร้อง
ขอ ใหส้ านกัระหว่างประเทศจดัส่งส าเนาของเอกสารใดๆ ท่ีมีอยูใ่นแฟ้มใหแ้ก่ส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีผูย้ืน่ขอระบุช่ือมาโดยทนัที 
(บี) ในกรณีท่ีส านกังานรับค าขอประกาศใหถื้อว่ามีการถอนการระบุช่ือรัฐท่ีไดรั้บมอบหมาย ถา้ผูย้ืน่ค  า
ขอร้องขอใหส้ านกัระหว่างประเทศจดัส่งส าเนาของเอกสารใดๆ ท่ีมีอยูใ่นแฟ้มใหแ้ก่ส านกังานในประเทศ
ของรัฐนั้นโดยทนัที 
(ซี) ค าร้องตามอนุวรรค (เอ) หรือ (บี) จะตอ้งยืน่ภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด 
(2) (เอ) ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัในอนุวรรค (บี) หากไดม้ีการช าระค่าธรรมเนียมในประเทศ (ถา้มี) และ
ไดจ้ดัส่งค าแปลท่ีเหมาะสม (ตามท่ีก  าหนด) ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก  าหนดแลว้ ใหส้ านกังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายแต่ละแห่งพิจารณาว่าการปฏิเสธ การประกาศ หรือการพบกรณีท่ีกล่าวถึงใน (1) เป็นไปโดยชอบ
ตามบทบญัญติัแห่งสนธิสญัญาน้ีและขอ้บงัคบัหรือไม่ และหากพบว่าการปฏิเสธหรือการประกาศนั้นเป็นผล
มาจากความผดิพลาดหรือการละเลยของส านกังานรับค าขอ หรือการพบกรณีท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นเป็นผลมา
จากความผดิพลาดหรือการละเลยของส านกัระหว่างประเทศ ใหส้ านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัต่อค าขอ
ระหว่างประเทศนั้นเสมือนหน่ึงไม่เคยมีขอ้ผดิพลาดหรือการละเลยดงักล่าวเกิดข้ึนเลย ทั้งน้ีเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลท่ีเกิดในประเทศของส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น 
(บี) ในกรณีท่ีส านกัระหว่างประเทศไดรั้บค าขอฉบบัส านกัระหว่างประเทศภายหลงัจากส้ินสุดกรอบ
ระยะเวลาท่ีก  าหนดในขอ้ 12 (3) ดว้ยสาเหตุท่ีเกิดจากความผดิพลาดหรือการละเลยในส่วนของผูย้ืน่ค  าขอ 
ใหน้ าบทบญัญติัในอนุวรรค (เอ) มาใชบ้งัคบัเฉพาะในสถานการณ์ 
ดงักล่าวในขอ้ 48 (2) เท่านั้น 

ข้อ 26 
โอกาสในการแก้ไขให้ถูกต้องที่ส านักงานที่ได้รับมอบหมาย 
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หา้มมิใหส้ านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิเสธไม่รับค าขอระหว่างประเทศดว้ยเหตุผลว่าไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก  าหนดแห่งสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบั โดยมิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ย้ืน่ค  าขอไดแ้กไ้ขค าขอดงักล่าวให้
ถกูตอ้งก่อน ตามกระบวนการท่ีบญัญติัในกฎหมายภายในส าหรับสถานการณ์ท่ีเหมือนกนัหรือเทียบเคียงกนั
ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัค าขอในประเทศ 

ข้อ 27 
ข้อก าหนดในประเทศ 

(1) หา้มมิใหก้ฎหมายภายในประเทศมีบทบญัญติัใหต้อ้งปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดในเร่ืองรูปแบบหรือเน้ือหา
ของค าขอระหว่างประเทศท่ีแตกต่างหรือเพ่ิมเติมจากท่ีบญัญติัไวใ้นสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบั 
(2) บทบญัญติัในวรรค (1) จะไม่มีผลกระทบต่อการบงัคบัใชบ้ทบญัญติัในขอ้ 7 (2) หรือขดัขวางกฎหมาย
ภายในประเทศท่ีจะก าหนดใหต้อ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี เมื่อกระบวนการของค าขอระหว่างประเทศได้
เร่ิมตน้ข้ึนในส านกังานท่ีไดร้ับมอบหมายแลว้ 
(i) ช่ือของเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(ii) เอกสารซ่ึงมิใช่ส่วนหน่ึงของค าขอระหว่างประเทศ แต่เป็นขอ้พิสูจน์ค  ากล่าวหาหรือค าช้ีแจงท่ีมีอยูใ่นค า
ขอนั้น รวมทั้งการยนืยนัค าขอระหว่างประเทศโดยการลงนามของผูย้ืน่ค  าขอ ในกรณีท่ีค  าขอท่ียืน่นั้นลงนาม
โดยผูแ้ทนหรือตวัแทน 
(3) เพื่อประโยชน์แก่รัฐท่ีไดรั้บมอบหมาย ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอไม่มีคุณสมบติัท่ีจะยืน่ค  าขอในประเทศตาม
กฎหมายภายในของรัฐนั้นเพราะมิไดเ้ป็นผูป้ระดิษฐ ์ส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายอาจปฏิเสธไม่รับค าขอ
ระหว่างประเทศนั้นก็ได ้
(4) ในกรณีท่ีกฎหมายภายในประเทศมีขอ้ก  าหนดท่ีเก่ียวกบัรูปแบบหรือเน้ือหาของค าขอในประเทศท่ีผูย้ืน่
ค  าขอเห็นว่า เอ้ือประโยชน์ใหม้ากกว่าขอ้ก  าหนดเก่ียวกบัค าขอระหว่างประเทศตามสนธิสญัญาฉบบัน้ีและ
ขอ้บงัคบั ส านกังานในประเทศ ศาล และองคก์รอ่ืนใดท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีของประเทศนั้น หรือท่ีกระท าการ
แทนประเทศนั้นอาจใชข้อ้ก  าหนดแห่งกฎหมายภายในขา้งตน้นั้นกบัค าขอระหว่างประเทศแทนขอ้ก าหนด
ตามสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบัก็ไดเ้วน้แต่ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอยนืยนัท่ีจะใหบ้งัคบัใชข้อ้ก  าหนดตาม
สนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบัแก่ค  าขอระหว่างประเทศของตน 
(5) สนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบัมิไดมี้ความมุ่งหมายใหมี้การตีความในทางท่ีจะจ ากดัเสรีภาพของรัฐภาคี
แต่ละรัฐในการบญัญติัเง่ือนไขส าคญัของส่ิงท่ีอาจขอรับสิทธิบตัรไดต้ามความประสงค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
บทบญัญติัใดๆ ในสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัค านิยามของงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้มีไวเ้พ่ือ
ประโยชน์แก่กระบวนการระหว่างประเทศเท่านั้น ดงันั้น ในการพิจารณาว่าการประดิษฐต์ามค าขอระหว่าง
ประเทศอาจขอรับสิทธิบตัรไดห้รือไม ่รัฐภาคีสามารถน าหลกัเกณฑข์องกฎหมายภายในท่ีเก่ียวกบังานท่ี
ปรากฏอยูแ่ลว้และเง่ือนไขอ่ืนๆ ของส่ิงท่ีอาจขอรับสิทธิบตัรได ้ซ่ึงมิใช่ขอ้ก  าหนดเก่ียวกบัรูปแบบและ
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เน้ือหาของค าขอมาใชบ้งัคบัไดโ้ดยเสรี (6) กฎหมายภายในประเทศอาจก าหนดใหผู้ย้ืน่ค  าขอจดัส่งหลกัฐาน
ในประเด็นเร่ืองเง่ือนไขส าคญัของส่ิงท่ีอาจขอรับสิทธิบตัรไดต้ามท่ีก  าหนดในกฎหมายนั้น 
(7) ส านกังานรับค าขอใดๆ หรือส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีไดเ้ร่ิมกระบวนพิจารณาค าขอระหว่าง
ประเทศแลว้ อาจน ากฎหมายภายในประเทศมาใชบ้งัคบัไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้ก  าหนดใหผู้ย้ืน่ค  าขอ
มีตวัแทนท่ีมีสิทธิกระท าการแทนผูย้ืน่ค  าขอต่อส านกังานดงักล่าว และ/หรือขอ้ก าหนดใหผู้ย้ืน่ค  าขอตอ้งมีท่ี
อยูใ่นรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อประโยชน์ในการไดรั้บการแจง้ต่าง  ๆ
(8) สนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบัมิไดม้ีความมุ่งหมายใหมี้การตีความในทางท่ีจะจ ากดัเสรีภาพของรัฐภาคี 
ในการบงัคบัใชม้าตรการท่ีเห็นว่าจ  าเป็นเพ่ือรักษาความมัน่คงภายในประเทศ หรือจ ากดัสิทธิของผูม้ี
ภูมิล  าเนาหรือสญัชาติของรัฐนั้นในการยืน่ค  าขอระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
โดยทัว่ไปของรัฐนั้น 

ข้อ 28 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อถือสิทธ ิรายละเอยีดการประดิษฐ์ และรูปเขียน 

ต่อส านักงานที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งมีโอกาสท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ ์และรูปเขียนต่อ
ส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายแต่ละแห่ง ภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด หา้มมิใหส้ านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายรับ
จดทะเบียนสิทธิบตัร หรือปฏิเสธการรับจดทะเบียนสิทธิบตัรก่อนส้ินสุดกรอบเวลาดงักล่าว เวน้แต่ไดรั้บ
ความยนิยอมอยา่งชดัแจง้จากผูย้ืน่ค  าขอ 
(2) การแกไ้ขเพ่ิมเติมจะตอ้งไม่เกินไปกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นค าขอระหว่างประเทศท่ีไดย้ืน่ไว ้เวน้แต่
กฎหมายภายในของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายจะยนิยอมใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมเกินไปกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยดงักล่าวได ้ 
(3) การแกไ้ขเพ่ิมเติมตอ้งเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายในทุกประเด็นท่ีมิไดก้  าหนด
ไวใ้นสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบั 
(4) ในกรณีท่ีส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายก าหนดใหต้อ้งมีค  าแปลของค าขอระหว่างประเทศ การแกไ้ข
เพ่ิมเติมจะตอ้งท าเป็นภาษาเดียวกบัค าแปลนั้นดว้ย 

ข้อ 29 
ผลของการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ 

(1) ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิใดๆ ของผูย้ืน่ค  าขอในรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายการประกาศโฆษณา
ระหว่างประเทศของค าขอระหว่างประเทศ ใหม้ีผลในรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายเช่นเดียวกบัท่ีบญัญติัไวใ้น
กฎหมายภายในของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายส าหรับการประกาศโฆษณาภายในประเทศท่ีตอ้งกระท าแก่ค  าขอ
ในประเทศท่ียงัมิไดรั้บการตรวจสอบ ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัของวรรค (2) ถึงวรรค (4) 
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(2) ถา้หากภาษาท่ีใชใ้นการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศแตกต่างจากภาษาท่ีใชใ้นการประกาศโฆษณา
ตามกฎหมายภายในของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมาย กฎหมายภายในประเทศดงักล่าวอาจก าหนดใหผ้ลตามวรรค 
(1) ใชบ้งัคบัไดน้บัตั้งแต่ 
(i) เม่ือมีการประกาศโฆษณาค าแปลเป็นภาษาท่ีใชใ้นการประกาศโฆษณาในรัฐนั้นตามท่ีบญัญติัในกฎหมาย
ภายในประเทศ หรือ 
(ii) เม่ือสาธารณชนสามารถเขา้ถึงค  าแปลท่ีเป็นภาษาท่ีใชป้ระกาศโฆษณาในรัฐนั้นโดยเปิดใหป้ระชาชนเขา้
ตรวจสอบไดต้ามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายภายในประเทศ หรือ 
(iii) เม่ือผูย้ืน่ค  าขอไดจ้ดัส่งค าแปลเป็นภาษาท่ีใชป้ระกาศโฆษณาในรัฐนั้น ไปยงัผูท่ี้ใชก้ารประดิษฐโ์ดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตในปัจจุบนั หรือน่าจะเป็นผูใ้ชก้ารประดิษฐต์ามขอถือสิทธิในค าขอระหว่างประเทศโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตในอนาคต หรือ 
(iv) เมื่อการกระท าท่ีอธิบายไวใ้น (i) และ (iii) หรือการกระท าตามท่ีอธิบายไวใ้น (ii) และ (iii) ไดเ้กิดข้ึน
แลว้ 
(3) ในกรณีท่ีไดมี้การประกาศโฆษณาระหว่างประเทศตามค าร้องขอของผูย้ืน่ค  าขอก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลา 
18 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก กฎหมายภายในของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายใด  ๆอาจก าหนดใหผ้ลตามท่ี
ก  าหนดในวรรค (1) จะใชบ้งัคบัไดก้็ต่อเม่ือส้ินสุดระยะเวลา 18 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรกเท่านั้น 
(4) กฎหมายภายในของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายใดๆ อาจก าหนดใหผ้ลตามท่ีบญัญติัในวรรค (1) ใชบ้งัคบัได้
นบัจากวนัท่ีส านกังานในประเทศของรัฐนั้น หรือท่ีกระท าการแทนรัฐนั้นไดรั้บส าเนาค าขอระหว่างประเทศ
ตามท่ีประกาศโฆษณาตามขอ้ 21 แลว้เท่านั้น ใหส้ านกังานดงักล่าวประกาศวนัท่ีไดรั้บส าเนาค าขอนั้นใน
หนงัสือประกาศโฆษณาของส านกังานนั้นโดยเร็วท่ีสุด 

ข้อ 30 
ลกัษณะอนัเป็นความลบัของค าขอระหว่างประเทศ 

(1) (เอ) ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัในอนุวรรค (บี) หา้มมิใหส้ านกัระหว่างประเทศและองคก์รตรวจคน้
ระหว่างประเทศอนุญาตใหบุ้คคลหรือองคก์รใดเขา้ถึงค าขอระหว่างประเทศก่อนมีการประกาศโฆษณา
ระหว่างประเทศของค าขอนั้น เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอร้องขอหรืออนุญาตใหท้ าได ้
(บี) หา้มมิใหน้ าบทบญัญติัในอนุวรรค (เอ) มาใชบ้งัคบักบัการจดัส่งไปยงัองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศท่ี
มีอ  านาจหนา้ท่ี การจดัส่งตามท่ีบญัญติัในขอ้ 13 และการส่ือสารตามท่ีบญัญติัในขอ้ 20 
(2) (เอ) หา้มมิใหส้ านกังานในประเทศยนิยอมใหบุ้คคลภายนอกเขา้ถึงค าขอระหว่างประเทศก่อนถึงวนัท่ี
ก  าหนดดงัต่อไปน้ี แลว้แต่ว่าวนัใดจะเกิดข้ึนก่อน เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอร้องขอหรืออนุญาตใหท้ าได ้
(i) วนัประกาศโฆษณาระหว่างประเทศของค าขอระหว่างประเทศ 
(ii) วนัท่ีไดรั้บการส่ือสารเก่ียวกบัค าขอระหว่างประเทศตามขอ้ 20 
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(iii) วนัท่ีไดรั้บส าเนาค าขอระหว่างประเทศตามขอ้ 22 
(บี) บทบญัญติัในอนุวรรค (เอ) จะตอ้งไม่ขดัขวางส านกังานในประเทศใด  ๆท่ีจะแจง้ใหบุ้คคลภายนอก
ทราบว่าส านกังานนั้นไดรั้บการมอบหมาย หรือท่ีจะประกาศโฆษณาขอ้เท็จจริงเช่นนั้น อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลู
หรือการประกาศโฆษณาดงักล่าวอาจมีแต่เพียงขอ้มลูดงัต่อไปน้ีก็ไดก้ล่าวคือ การบ่งช้ีส านกังานรับค าขอ ช่ือ
ผูย้ืน่ค  าขอ วนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศหมายเลขค าขอระหว่างประเทศ และช่ือการประดิษฐ ์
(ซี) บทบญัญติัในอนุวรรค (เอ) จะตอ้งไม่ขดัขวางส านกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใด  ๆในการอนุญาตใหม้ีการ
เขา้ถึงค าขอระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ขององคก์รในกระบวนการยติุธรรม 
(3) บทบญัญติัในวรรค (2) (เอ) ใหใ้ชบ้งัคบักบัส านกังานรับค าขอใดๆ เวน้แต่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัส่ง
ตามท่ีบญัญติัในขอ้ 12 (1) 
(4) เพ่ือประโยชน์แห่งขอ้น้ี ค  าว่า “การเขา้ถึง” หมายความรวมถึงวิธีการใดๆ ท่ีบุคคลภายนอกไดรั้บรู้ ซ่ึง
รวมถึงการส่ือสารเฉพาะรายและการประกาศโฆษณาเป็นการทัว่ไป แต่ทั้งน้ี หา้มมิใหส้ านกังานในประเทศ
ใดๆ ประกาศโฆษณาค าขอระหว่างประเทศหรือค าแปลของค าขอระหว่างประเทศเป็นการทัว่ไป ก่อนการ
ประกาศโฆษณาระหว่างประเทศ หรือก่อนหนา้วนัส้ินสุดระยะเวลา 20 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก ถา้
ไม่มีการประกาศโฆษณาระหว่างประเทศก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลา 20 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก  

หมวด 2 
การตรวจสอบเบือ้งต้นระหว่างประเทศ 

ข้อ 31 
การแสดงความจ านงให้ตรวจสอบเบือ้งต้นระหว่างประเทศ 

(1) ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอแสดงความจ านง ใหต้รวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศแก่ค าขอระหว่างประเทศ
ของผูย้ืน่ค  าขอตามท่ีก  าหนดในบทบญัญติัดงัต่อไปน้ีและขอ้บงัคบั 
(2) (เอ) ผูย้ืน่ค  าขอซ่ึงมีภูมิล  าเนาหรือมีสญัชาติตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัของรัฐภาคีท่ีผกูพนัตามความใน
หมวด 2 ซ่ึงไดย้ืน่ค  าขอระหว่างประเทศท่ีส านกังานรับค าขอของรัฐนั้นหรือท่ีกระท าการแทนรัฐนั้น อาจ
แสดงความจ านงใหต้รวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศก็ได ้
(บี) สมชัชาอาจอนุญาตใหบุ้คคลผูมี้สิทธิยืน่ค  าขอระหว่างประเทศแสดงความจ านงใหต้รวจสอบเบ้ืองตน้
ระหว่างประเทศได ้แมว้่าบุคคลนั้นจะเป็นผูมี้ภูมิล  าเนาหรือสญัชาติของประเทศท่ีมใช่รัฐภาคีแห่ง
สนธิสญัญาฉบบัน้ี หรือมิใช่รัฐท่ีผกูพนัตามความในหมวด 2 
(3) การแสดงความจ านงใหต้รวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศนั้น ใหจ้ดัท าโดยแยกต่างหากจากค าขอ
ระหว่างประเทศ ค าร้องตอ้งมีรายละเอียดและใชภ้าษาและรูปแบบตามท่ีก  าหนด 
(4) (เอ) การแสดงความจ านงจะตอ้งระบุช่ือรัฐภาคีต่าง  ๆท่ีผูย้ืน่ค  าขอประสงคจ์ะใชผ้ลของการตรวจสอบ
เบ้ืองตน้ระหว่างประเทศในรัฐนั้น (“รัฐท่ีถกูเลือก”) การเลือกรัฐภาคีเพ่ิมเติมอาจท าไดใ้นภายหลงั การเลือก
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อาจเลือกไดเ้ฉพาะรัฐภาคีท่ีถกูมอบหมายแลว้ตามขอ้ 4 เท่านั้น (บี) ผูย้ืน่ค  าขอท่ีกล่าวถึงในวรรค (2) (เอ) อาจ
เลือกรัฐภาคีใดท่ีผกูพนัตามความในหมวด 2 ก็ได ้แต่ผูย้ืน่ค  าขอท่ีกล่าวถึงในวรรค (2) (บี) อาจเลือกไดเ้ฉพาะ
รัฐภาคีท่ีผกูพนัตามความในหมวด 2 ท่ีประกาศว่ารัฐนั้นพร้อมท่ีจะถกูเลือกโดยผูย้ืน่ค  าขอเหล่านั้นแลว้
เท่านั้น  
(5) การแสดงความจ านงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก  าหนด ภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด 
(6) (เอ) การแสดงความจ านงใหย้ืน่ต่อองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีซ่ึงกล่าวถึง
ในขอ้ 32 (บี) การเลือกในภายหลงัใหย้ืน่ต่อส านกัระหว่างประเทศ 
(7) ส านกังานท่ีถกูเลือกแต่ละแห่งตอ้งไดรั้บแจง้การเลือกนั้น 

ข้อ 32 
องค์กรตรวจสอบเบือ้งต้นระหว่างประเทศ 

(1) การตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ ใหด้  าเนินการโดยองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ 
(2) ในกรณีของการแสดงความจ านงท่ีกล่าวถึงในขอ้ 31 (2) (เอ) ใหส้ านกังานรับค าขอและในกรณีของค า
ร้องท่ีกล่าวถึงในขอ้ 31 (2) (บี) ใหส้มชัชา ระบุช่ือองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศแห่งหน่ึงหรือ
หลายแห่งท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศตามขอ้ตกลงท่ีใชบ้งัคบัระหว่างองคก์ร
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศและส านกัระหว่างประเทศ 
(3) ใหน้ าบทบญัญติัขอ้ 16 (3) มาใชบ้งัคบักบัองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศโดยอนุโลม 

ข้อ 33 
การตรวจสอบเบือ้งต้นระหว่างประเทศ 

(1) วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ คือ เพ่ือจดัท าความเห็นเบ้ืองตน้โดยไม่มีผล
ผกูมดัต่อปัญหาท่ีว่า การประดิษฐท่ี์ขอถือสิทธินั้นเป็นการประดิษฐใ์หม่ มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน (ไม่เป็น
ท่ีประจกัษโ์ดยง่าย) และสามารถประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมไดห้รือไม ่
(2) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ ใหถื้อว่าการประดิษฐท่ี์ขอถือสิทธิเป็นการ
ประดิษฐใ์หม ่ถา้การประดิษฐน์ั้นไม่เป็นงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั 
(3) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ ใหถื้อว่าการประดิษฐท่ี์ขอถือสิทธิมีขั้นการ
ประดิษฐท่ี์สูงข้ึน ถา้พิจารณาจากงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัการประดิษฐด์งักล่าวไม่เป็น
ท่ีประจกัษโ์ดยง่ายต่อบุคคลผูมี้ความช านาญในสาขานั้น ณ วนัท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก  าหนด 
(4) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ ใหถื้อว่าการประดิษฐท่ี์ขอถือสิทธิสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทางอุตสาหกรรม ถา้หากตามลกัษณะของการประดิษฐน์ั้น สามารถท าหรือใช ้(ในดา้น
เทคโนโลย)ี ในอุตสาหกรรมไม่ว่าประเภทใด ค  าว่า “อุตสาหกรรม” ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจในความหมายกวา้งท่ีสุด 
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ดงัเช่นท่ีใชใ้นอนุสญัญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม 
(5) หลกัเกณฑท่ี์อธิบายขา้งตน้มีไวเ้พ่ือประโยชน์ในตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศเท่านั้น รัฐภาคีใดๆ 
อาจบงัคบัใชห้ลกัเกณฑท่ี์เพ่ิมเติมหรือแตกต่างไปจากน้ีเพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉยัว่า การประดิษฐท่ี์ขอถือ
สิทธินั้นขอรับสิทธิบตัรในรัฐนั้นไดห้รือไม่ 
(6) การตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ ใหพิ้จารณาเอกสารทั้งหมดท่ีอา้งอิงในรายงานการตรวจคน้
ระหว่างประเทศ และอาจพิจารณาเอกสารเพ่ิมเติมท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งกบักรณีนั้นๆ ดว้ยก็ได ้

ข้อ 34 
การด าเนินการขององค์กรตรวจสอบเบือ้งต้นระหว่างประเทศ 

(1) ใหก้ารด าเนินการขององคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศอยูภ่ายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัแห่ง
สนธิสญัญาฉบบัน้ี ขอ้บงัคบั และความตกลงระหว่างส านกัระหว่างประเทศกบัส านกังานดงักล่าวท่ีจดัท าข้ึน
ตามสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบั 
(2) (เอ) ผูย้ืน่ค  าขอมีสิทธิท่ีจะส่ือสารดว้ยวาจาและเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่าง
ประเทศ 
(บี) ผูย้ืน่ค  าขอมีสิทธิแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐ ์และรูปเขียนตามวิธีการท่ีก  าหนด
และภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด ก่อนรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศจะแลว้เสร็จ การแกไ้ข
เพ่ิมเติมจะตอ้งไม่เกินไปกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นค าขอระหว่างประเทศท่ียืน่ไวแ้ลว้ 
(ซี) ผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งไดรั้บความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบัจากองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้
ระหว่างประเทศ เวน้แต่องคก์รดงักล่าวเห็นว่าเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีไดรั้บการปฏิบติัตามทั้งหมดแลว้ 
(i) การประดิษฐน์ั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บญัญติัไวใ้นขอ้ 33 (1) 
(ii) ค าขอระหว่างประเทศเป็นไปตามขอ้ก  าหนดแห่งสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบั เท่าท่ีส านกังานนั้นได้
ตรวจแลว้ 
(iii) ไม่มีความประสงคจ์ะจดัท าขอ้สงัเกตใด  ๆตามประโยคสุดทา้ยของขอ้ 35 
(2) 
(ดี) ผูย้ืน่ค  าขออาจโตต้อบความเห็นท่ีเป็นหนงัสือนั้นก็ได ้
(3) (เอ) ถา้องคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศพิจารณาเห็นว่า ค าขอระหว่างประเทศไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเร่ืองความเป็นเอกภาพของการประดิษฐต์ามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั องคก์รอาจแจง้ไปยงัผูย้ืน่ค  า
ขอใหจ้  ากดัขอบเขตขอ้ถือสิทธิเพื่อใหเ้ป็นตามขอ้ก าหนด หรือช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
(บี) กฎหมายภายในของรัฐท่ีถกูเลือกอาจก าหนดว่า หากผูย้ืน่ค  าขอเลือกท่ีจะจ ากดัขอบเขตขอ้ถือสิทธิตาม
อนุวรรค (เอ) ใหค้  าขอระหว่างประเทศส่วนท่ีมิไดถ้กูตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ อนัเป็นผลมาจาก
การจ ากดัขอบเขตขอ้ถือสิทธิ ถกูถอนเท่าเก่ียวขอ้งกบัผลท่ีเกิดในรัฐนั้นเวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอจะไดช้ าระ
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ค่าธรรมเนียมพิเศษใหแ้ก่ส านกังานในประเทศของรัฐนั้น 
(ซี) ถา้ผูย้ืน่ค  าขอมิไดป้ฏิบติัตามหนงัสือแจง้ท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดใหอ้งคก์ร
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศจดัท ารายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศในส่วนของค าขอ
ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีน่าจะเป็นการประดิษฐห์ลกั และระบุขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งในรายงาน
ดงักล่าวนั้น กฎหมายภายในของรัฐท่ีถกูเลือกอาจก าหนดว่าถา้ส านกังานในประเทศของตนพบว่าการแจง้
ขององคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศเป็นไปโดยชอบแลว้ ใหถื้อว่าค  าขอระหว่างประเทศส่วนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐห์ลกันั้นถกูถอน เท่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลท่ีเกิดในรัฐนั้น เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอจะไดช้ าระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษใหแ้ก่ส านกังานนั้น 
(4) (เอ) ถา้องคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศเห็นว่า 
(i) ค าขอระหว่างประเทศเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขอ้บงัคบัมิไดก้  าหนดใหอ้งคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่าง
ประเทศตอ้งด าเนินการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ และตดัสินใจในกรณีนั้นๆ ว่าจะไม่ด าเนินการ
ตรวจสอบ หรือ 
(ii) รายละเอียดการประดิษฐ ์ขอ้ถือสิทธิ หรือรูปเขียนนั้นไม่ชดัเจนพอ หรือรายละเอียดการประดิษฐน์ั้นมิได้
รองรับขอ้ถือสิทธิอยา่งเพียงพอ จนท าใหไ้ม่อาจท าความเห็นใหดี้ในเร่ืองความใหม่ ขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน 
(ไม่เป็นท่ีประจกัษโ์ดยง่าย) หรือความสามารถในการประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมของการประดิษฐท่ี์ขอ
ถือสิทธิกรณีเช่นน้ี องคก์รนั้นไม่ตอ้งพิจารณาปัญหาท่ีกล่าวถึงในขอ้ 33 (1) และใหแ้จง้ความเห็นและเหตุผล
ในเร่ืองนั้นไปยงัผูย้ืน่ค  าขอ 
(บี) หากพบว่ามีเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) เกิดข้ึนกบัหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้ถือ
สิทธิบางขอ้เท่านั้น ใหน้ าบทบญัญติัในอนุวรรคดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัขอ้ถือสิทธิดงักล่าวเท่านั้น 

ข้อ 35 
รายงานการตรวจสอบเบือ้งต้นระหว่างประเทศ 

(1) ใหจ้ดัท ารายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนดและตามรูปแบบท่ี
ก าหนด 
(2) รายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศจะตอ้งไม่มีขอ้ความใดๆ กล่าวถึงปัญหาท่ีว่า การ
ประดิษฐท่ี์ขอถือสิทธินั้นสามารถขอรับสิทธิบตัร หรืออาจจะสามารถขอรับสิทธิบตัรไดต้ามกฎหมายภายใน
ของประเทศใดๆ แต่ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัวรรค (3) รายงาน จะตอ้งช้ีแจงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ถือ
สิทธิแต่ละขอ้ว่าขอ้ถือสิทธินั้นน่าเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองความใหม่ มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน (ไม่
เป็นท่ีประจกัษโ์ดยง่าย) สามารถประยกุตใ์ชใ้นทาง อุตสาหกรรมตามท่ีไดนิ้ยามไว ้เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบการประดิษฐเ์บ้ืองตน้ระหว่างประเทศในขอ้ 33 (1) ถึง (4) หรือไม่ โดยในขอ้ความนั้นตอ้งอา้งอิง
เอกสารท่ีเช่ือว่าสนบัสนุน ขอ้สรุปท่ีกล่าวในรายงาน พร้อมทั้งค  าอธิบายตามควรแก่กรณี รวมทั้งมีขอ้สงัเกต
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อ่ืนๆ ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัดว้ย 
(3) (เอ) ถา้ในขณะจดัท ารายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ องคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่าง
ประเทศเห็นว่า มีเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามขอ้ 34 (4) (เอ) เกิดขั้น ใหก้ล่าวถึงความเห็นดงักล่าวและ
เหตุผลแห่งการนั้นในรายงานดว้ย แต่หา้มมิใหม้ีขอ้ความใดๆ ตามท่ีบญัญติัในวรรค (2) (บี) ถา้พบว่ามี
เหตุการณ์ตามขอ้ 34 (4) (บี) เกิดข้ึน ใหร้ายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศกล่าวถึงขอ้ความ
ตามท่ีก  าหนดในอนุวรรค (เอ) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ถือสิทธิท่ีเป็นปัญหา แต่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ถือ
สิทธิอ่ืนๆ ใหม้ีขอ้ความตามท่ีบญัญติัในวรรค (2) 

ข้อ 36 
การจดัส่ง การแปล และการตดิต่อส่ือสาร 

รายงานการตรวจสอบเบือ้งต้นระหว่างประเทศ 

(1) ใหจ้ดัส่งรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเอกสารแนบทา้ยตามท่ีก  าหนด ไปยงัผู ้
ยืน่ค  าขอและส านกัระหว่างประเทศ 
(2) (เอ) ใหแ้ปลรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศและเอกสารแนบทา้ยเป็นภาษาต่าง  ๆท่ี
ก  าหนด 
(บี) การแปลรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ ใหจ้ดัท าโดย หรือภายใตค้วามรับผดิชอบของ
ส านกัระหว่างประเทศ แต่การแปลเอกสารแนบทา้ยใหจ้ดัท าโดยผูย้ืน่ค  าขอ 
(3) (เอ) ใหส้ านกัระหว่างประเทศจดัส่งรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศพร้องทั้งค  าแปล 
(ตามท่ีก  าหนด) และเอกสารแนบทา้ย (ในภาษาตน้ฉบบั) ไปยงัส านกังานท่ีถกูเลือกทุกแห่ง 
(บี) ใหผู้ย้ืน่ค  าขอจดัส่งค าแปลของเอกสารแนบทา้ยตามท่ีก  าหนดไปยงัส านกังานท่ีถกูเลือกต่าง  ๆภายใน
กรอบเวลาท่ีก  าหนด 
(4) ใหน้ าบทบญัญติัขอ้ 20 (3) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัส าเนาของเอกสารใดๆ ท่ีถกูอา้งอิงในรายงานการ
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ แต่มิไดถ้กูอา้งอิงในรายงานการตรวจคน้ ระหว่างประเทศดว้ย 

ข้อ 37 
การถอนการแสดงความจ านงหรือการเลอืก 

(1) ผูย้ืน่ค  าขออาจถอนการเลือกใดๆ หรือถอนการเลือกทั้งหมดก็ได ้
(2) ถา้การเลือกรัฐท่ีถกูเลือกทั้งหมดถกูถอนออกไป ใหถื้อว่าเป็นการถอนการแสดงความจ านง 
(3) (เอ) ใหแ้จง้การถอนการเลือกใดๆ ไปยงัส านกัระหว่างประเทศดว้ย 
(บี) ส านกังานท่ีถกูเลือกท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศตอ้งไดรั้บแจง้จากส านกั
ระหว่างประเทศดว้ย 
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(4) (เอ) ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของอนุวรรค (บี) ใหถื้อว่าการถอนการแสดงความจ านงหรือการถอนการ
เลือกรัฐภาคี เป็นการถอนค าขอระหว่างประเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐนั้น เวน้แต่กฎหมายภายในประเทศ
ของรัฐนั้นจะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
(บี) การถอนการแสดงความจ านงหรือการเลือกกลบัไปนั้น มิใหถื้อเป็นการถอนค าขอระหว่างประเทศ หาก
การถอนดงักล่าวไดก้ระท าก่อนวนัส้ินสุดกรอบเวลาท่ีใชบ้งัคบัตามขอ้ 22 อยา่งไรก็ตาม รัฐภาคีใดๆ อาจ
บญัญติัในกฎหมายภายในของประเทศนั้นว่า กรณีดงักล่าวใหน้ ามาใชบ้งัคบัถา้ส านกังานในประเทศนั้น
ไดรั้บส าเนาค าขอระหว่างประเทศ พร้อมทั้งค  าแปล (ตามท่ีก  าหนด) และค่าธรรมเนียมภายในประเทศ 
ภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนดแลว้เท่านั้น 

ข้อ 38 
ลกัษณะอนัเป็นความลบัของการตรวจสอบเบือ้งต้นระหว่างประเทศ 

(1) เวน้แต่ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอร้องขอหรืออนุญาตใหก้ระท าได ้หา้มมิใหส้ านกัระหว่างประเทศหรือองคก์ร
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศยนิยอมใหบุ้คคลหรือองคก์รใดเขา้ถึง แฟ้มขอ้มลูการตรวจสอบเบ้ืองตน้
ระหว่างประเทศ ตามความหมายและหลกัเกณฑใ์นขอ้ 30 (4) ไม่ว่าเวลาใดเวน้แต่เป็นการยนิยอมให้
ส านกังานท่ีถกูเลือกเขา้ถึงแฟ้มขอ้มลูดงักล่าวเม่ือรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศไดจ้ดัท า
เสร็จส้ินแลว้ 
(2) ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัในวรรค (1) และขอ้ 36 (1) และ (3) และขอ้ 37 (3) (บี) หา้มมิใหส้ านกั
ระหว่างประเทศหรือองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการออกหรือไม่ออก
รายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ และการถอนหรือไม่ถอนค าร้องหรือการเลือกใดๆ เวน้แต่ผู ้
ยืน่ค  าขอร้องขอหรืออนุญาตใหก้ระท าได ้

ข้อ 39 
การส่งส าเนา ค าแปล และค่าธรรมเนียม ให้แก่ส านักงานที่ถูกเลอืก 

(1) (เอ) ถา้ไดม้ีการเลือกรัฐภาคีแลว้ก่อนครบก าหนด 19 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก หา้มมิใหน้ า
บทบญัญติัขอ้ 22 มาใชบ้งัคบัแก่รัฐภาคีนั้นและใหผู้ย้ืน่ค  าขอจดัส่งส าเนาค าขอระหว่างประเทศ (เวน้แต่ไดม้ี
การส่ือสารตามท่ีก  าหนดในขอ้ 20 แลว้) และค าแปลค าขอระหว่างประเทศ (ตามท่ีก  าหนด) และช าระ
ค่าธรรมเนียมในประเทศ (ถา้มี) ไปยงัส านกังานท่ีถกูเลือกแต่ละแห่งก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลา 30 เดือนนบั
แต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก (บี) กฎหมายภายในประเทศใด  ๆอาจก าหนดกรอบเวลาส าหรับการด าเนินการตาม
อนุวรรค(เอ)ใหส้ิ้นสุดภายหลงัจากกรอบเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นอนุวรรคดงักล่าวก็ได ้
(2) ถา้ผูย้ืน่ค  าขอมิไดป้ฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรค (1) (เอ) ภายในกรอบเวลาท่ีใชบ้งัคบัตามวรรค (1) (เอ) 
หรือ (บี) ใหผ้ลตามท่ีบญัญติัในขอ้ 11 (3) ส้ินสุดลงในรัฐท่ีถกูเลือก โดยมีผลเช่นเดียวกบัการขอถอนค าขอ
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ในประเทศในรัฐนั้น 
(3) ส านกังานท่ีถกูเลือกใดๆ อาจคงไวซ่ึ้งผลตามขอ้ 11 (3) ถึงแมว้่าผูย้ืน่ค  าขอจะมิไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ี
บญัญติัในวรรค (1) (เอ) หรือ (บี) ขอ้ 40 การชะลอการตรวจสอบภายในประเทศและกระบวนการอ่ืน 
(1) ถา้การเลือกรัฐภาคีใดๆ เกิดข้ึนก่อนส้ินสุดเดือนท่ี 19 นบัจากวนัยืน่ค  าขอคร้ังแรกหา้มมิใหน้ าบทบญัญติั
ในขอ้ 23 มาบงัคบัใชก้บัรัฐภาคีนั้น ละภายใตบ้งัคบับทบญัญติัวรรค (2) หา้มมิใหส้ านกังานในประเทศของ
รัฐนั้น หรือท่ีท าการแทนรัฐนั้น เร่ิมการตรวจสอบหรือการ ด าเนินการอ่ืน  ๆกบัค าขอระหว่างประเทศก่อน
วนัส้ินสุดกรอบเวลาท่ีใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 39 
(2) โดยไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัใน (1) เมื่อผูย้ืน่ค  าขอร้องขออยา่งชดัแจง้ ส านกังานท่ีถกูเลือกใดๆ
อาจเร่ิมการตรวจสอบและกระบวนการอ่ืนกบัค าขอระหว่างประเทศในเวลาใดก็ได ้

ข้อ 41 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อถือสิทธ ิรายละเอยีดการประดิษฐ์ 

และรูปเขียน ต่อส านักงานที่ถูกเลอืก 

(1) ผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งมีโอกาสท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ถือสิทธิ รายละเอียดการประดิษฐแ์ละ รูปเขียนต่อ
ส านกังานท่ีถกูเลือกแต่ละแห่ง ภายในกรอบเวลาท่ีก  าหนด หา้มมิใหส้ านกังานท่ีถกูเลือกรับจดทะเบียน
สิทธิบตัร หรือปฏิเสธการรับจดทะเบียนสิทธิบตัรก่อนวนัส้ินสุดกรอบเวลาดงักล่าว เวน้แต่ไดรั้บความ
ยนิยอมอยา่งชดัแจง้จากผูย้ืน่ค  าขอ 
(2) การแกไ้ขเพ่ิมเติมจะตอ้งไม่เกินไปกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นค าขอระหว่างประเทศท่ีไดย้ืน่ไวเ้วน้แต่กฎหมาย
ภายในของรัฐท่ีถกูเลือกจะยนิยอมใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมเกินไปกว่าท่ีไดเ้ปิดเผย ดงักล่าวได ้
(3) การแกไ้ขเพ่ิมเติมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐท่ีถกูเลือก ในทุกประเด็นท่ีมิไดก้  าหนดไวใ้น
สนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบั 
(4) ในกรณีท่ีส านกังานท่ีถกูเลือกก าหนดใหต้อ้งมีค  าแปลของค าขอระหว่างประเทศ การแกไ้ขเพ่ิมเติม
จะตอ้งท าเป็นภาษาเดียวกบัค าแปลนั้นดว้ย 

ข้อ 42 
ผลของการตรวจสอบในประเทศของส านักงานที่ถูกเลอืก 

หา้มมิใหส้ านกังานท่ีถกูเลือกซ่ึงไดรั้บรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศแลว้ก  าหนดใหผู้ย้ืน่ค  า
ขอจดัใหมี้ส าเนาหรือขอ้มลูเก่ียวกบัเน้ือหาของเอกสารใด ีีี ่ เช่ือมโยงกบัการตรวจสอบท่ีเก่ียวกบัค าขอ
ระหว่างประเทศฉบบัเดียวกนัในส านกังานท่ีถกูเลือกอ่ืนใด 
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หมวด 3 
บทบัญญัตสิามญั 

ข้อ 43 
การขอรับความคุ้มครองบางประเภท 

ในกรณีท่ีรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายหรือรัฐท่ีถกูเลือกมีกฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองส าหรับหนงัสือรับรองผู ้
ประดิษฐ ์หนงัสือรับรองอรรถประโยชน์ อนุสิทธิบตัร สิทธิบตัรหรือหนงัสือรับรองการต่อยอดการประดิษฐ ์
หนงัสือรับรองผูป้ระดิษฐท่ี์มีการต่อยอดการประดิษฐ ์หรือหนงัสือรับรองอรรถประโยชน์ท่ีต่อยอดการ
ประดิษฐ ์ผูย้ืน่ค  าขออาจระบุตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัว่า ค าขอระหว่างประเทศของตนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรัฐนั้น เป็นการขอรับหนงัสือรับรองผูป้ระดิษฐห์นงัสือรับรองอรรถประโยชน์ อนุสิทธิบตัร มิใช่การ
ขอรับสิทธิบตัร หรือเป็นการขอรับสิทธิบตัรหรือหนงัสือรับรองการต่อยอดการประดิษฐ ์หนงัสือรับรองผู ้
ประดิษฐท่ี์มีการต่อยอดการประดิษฐห์รือหนงัสือรับรองอรรถประโยชน์ท่ีต่อยอดการประดิษฐ ์และใหผ้ลท่ี
เกิดข้ึนเป็นไปตามท่ีผูย้ืน่ค  าขอเลือก เพ่ือประโยชน์แห่งขอ้น้ีและขอ้บงัคบัใดๆ ตามขอ้น้ี หา้มมิใหน้ าขอ้ 2 
(ii) มาใชบ้งัคบั 

ข้อ 44 
การขอรับความคุ้มครองสองประเภท 

ในกรณีท่ีรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายหรือรัฐท่ีถกูเลือกมีกฎหมายท่ีอนุญาตใหค้  าขอ ท่ีอยูร่ะหว่างการขอรับ
สิทธิบตัรหรือความคุม้ครองประเภทอ่ืนท่ีกล่าวถึงในขอ้ 43 เป็นค าขอรับความคุม้ครองอีกประเภทหน่ึงดว้ย
ก็ได ้ในการน้ีผูย้ืน่ค  าขออาจระบุความคุม้ครองทั้งสองประเภทท่ีตอ้งการขอรับตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั 
และใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามท่ีผูย้ืน่ค  าขอระบุ เพ่ือประโยชน์แห่งขอ้น้ี หา้มมิใหน้ าขอ้ 2 (ii) มาใชบ้งัคบั  

ข้อ 45 
สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิบัตรภูมภิาค 

(1) สนธิสญัญาใดท่ีบญัญติัเก่ียวกบัการขอรับสิทธิบตัรภูมิภาค (“สนธิสญัญาว่าดว้ยสิทธิบตัรภูมิภาค”) และ
ใหสิ้ทธิในการยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรดงักล่าวแก่บุคคลทุกคนซ่ึงตามบทบญัญติัแห่งขอ้ 9 เป็นผูม้ีสิทธิยืน่ค  า
ขอระหว่างประเทศ สนธิสญัญานั้นอาจก าหนดใหค้  าขอระหว่างประเทศท่ีมอบหมายหรือเลือกรัฐท่ีเป็นภาคี
ทั้งสนธิสญัญาว่าดว้ยสิทธิบตัรภูมิภาคและสนธิสญัญาฉบบัน้ี ยืน่เป็นค าขอรับสิทธิบตัรภูมิภาคดว้ยก็ได ้
(2) กฎหมายภายในของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายหรือรัฐท่ีถกูเลือกดงักล่าวอาจก าหนดใหก้ารมอบหมายหรือการ
เลือกรัฐนั้นในค าขอระหว่างประเทศ มีผลเป็นการแสดงความประสงคท่ี์จะขอรับสิทธิบตัรภูมิภาคตาม
สนธิสญัญาว่าดว้ยสิทธิบตัรภูมิภาค 
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ข้อ 46 
ค าแปลที่ไม่ถูกต้องของค าขอระหว่างประเทศ 

ถา้ขอบเขตของสิทธิบตัรท่ีไดรั้บการจดทะเบียนแลว้เกินไปกว่าขอบเขตของค าขอระหว่างประเทศใน
ภาษาตน้ฉบบั เน่ืองมาจากค าแปลท่ีไม่ถกูตอ้งของค าขอระหว่างประเทศ องคก์รท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีของรัฐภาคี
ท่ีเก่ียวขอ้งอาจจ ากดัขอบเขตสิทธิบตัรนั้นโดยใหมี้ผลยอ้นหลงั และประกาศใหข้อบเขตท่ีเกินไปจาก
ขอบเขตในค าขอระหว่างประเทศตามภาษาตน้ฉบบัตกเป็นโมฆะ 

ข้อ 47 
กรอบเวลา 

(1) รายละเอียดส าหรับการค านวณนบักรอบเวลาท่ีกล่าวถึงในสนธิสญัญาฉบบัน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
(2) (เอ) กรอบเวลาทั้งหมดท่ีก  าหนดในหมวด 1 และ หมวด 2 ของสนธิสญัญาฉบบัน้ีท่ีนอกเหนือจากการ
ปรับปรุงบทบญัญติัใดๆ ตามขอ้ 60 อาจมีการปรับแกไ้ดโ้ดยค าวินิจฉยัของรัฐภาคีได ้
(บี) ค าวินิจฉยัดงักล่าวใหก้ระท าในสมชัชาหรือโดยการลงคะแนนเสียงทางจดหมายโตต้อบและตอ้งเป็นมติ
เอกฉนัท ์
(ซี) รายละเอียดของการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

ข้อ 48 
ความล่าช้ากว่ากรอบเวลาในบางกรณ ี

(1) ในกรณีท่ีด าเนินการไม่ทนัตามกรอบเวลาใด  ๆท่ีก  าหนดในสนธิสญัญาฉบบัน้ีหรือขอ้บงัคบัเพราะ
เหตุขดัขอ้งทางบริการไปรษณีย ์หรือความเสียหายอนัไม่อาจหลีกเล่ียงได ้หรือความล่าชา้ในระบบไปรษณีย ์
ใหถื้อว่าไดด้  าเนินการทนัตามกรอบเวลาในกรณีนั้นๆ แลว้ โดยข้ึนอยูก่บัการพิสูจน์และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี
ก  าหนดในขอ้บงัคบั 
(2) (เอ) รัฐภาคีใดๆ อาจยอมรับฟังขอ้อา้งในเหตุล่าชา้ใดๆ ท่ีไม่อาจด าเนินการไดท้นัตามกรอบเวลา เฉพาะ
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศนั้น ดว้ยเหตุผลท่ียอมรับไดต้ามกฎหมายภายในของประเทศนั้น 
(บี) รัฐภาคีใดๆ อาจยอมรับฟังขอ้อา้งในเหตุล่าชา้ใดๆ ท่ีไม่อาจด าเนินการไดท้นัตามกรอบเวลา เฉพาะใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศนั้น ดว้ยเหตุผลอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ก็ได ้

ข้อ 49 
สิทธิที่จะด าเนินการต่อองค์กรระหว่างประเทศ 
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ทนายความ ตวัแทนสิทธิบตัร หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีสิทธิด าเนินการต่อส านกังานในประเทศท่ีค าขอระหว่าง
ประเทศนั้นถกูยืน่ มีสิทธิด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกบัค าขอนั้นต่อส านกัระหว่างประเทศ และองคก์รตรวจ
คน้ระหว่างประเทศท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ี และองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีดว้ย 

หมวด 4 
บริการทางเทคนิค 

ข้อ 50 
บริการข้อมูลทางด้านสิทธิบัตร 

(1) ส านกัระหว่างประเทศอาจจดัใหม้ีบริการทางเทคนิค และขอ้มลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอยูใ่นรูปของเอกสาร
ท่ีมีการตีพิมพ ์สิทธิบตัรดั้งเดิมและค าขอท่ีประกาศโฆษณาแลว้ (ซ่ึงในขอ้น้ีใหเ้รียกว่า “บริการขอ้มลู”) 
(2) ส านกัระหว่างประเทศอาจใหบ้ริการขอ้มลูเหล่าน้ี ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยผา่นองคก์รตรวจคน้ระหว่าง
ประเทศแห่งใดแห่งหน่ึงหรือมากกว่านั้น หรือสถาบนัผูช้  านาญการในประเทศหรือระหว่างประเทศอ่ืนๆ ท่ี
ส านกัระหว่างประเทศอาจท าความตกลงดว้ยได ้
(3) การใหบ้ริการขอ้มลู ใหด้  าเนินการไปในทางท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษใหแ้ก่รัฐภาคีซ่ึงเป็น
ประเทศก าลงัพฒันา ใหไ้ดรั้บความรู้ทางเทคนิคและเทคโนโลย ีรวมทั้งองคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่ซ่ึงไดป้ระกาศ
โฆษณาแลว้ 
(4) ใหม้ีการบริการขอ้มลูแก่รัฐบาลของรัฐภาคี และผูม้ีสญัชาติ และผูมี้ภูมิล  าเนาในรัฐเหล่านั้นสมชัชาอาจ
อนุญาตใหบ้ริการเหล่าน้ีแก่ผูอ่ื้นอีกดว้ยก็ได ้
(5) (เอ) การใหบ้ริการใดๆ แก่รัฐบาลของรัฐภาคีใหคิ้ดค่าใชจ่้ายในราคาตน้ทุน แต่ถา้เป็นรัฐบาลของรัฐภาคี
ซ่ึงเป็นประเทศก าลงัพฒันา ใหคิ้ดค่าใชจ่้ายในราคาต ่ากว่าตน้ทุน ถา้ส่วนต่างนั้นสามารถน าผลก าไรท่ีไดรั้บ
จากการใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้นท่ีมิใช่รัฐบาลของรัฐภาคี หรือจากแหล่งต่างๆ ท่ีกล่าวถึงในขอ้ 51 (4) มาชดเชยให้
ได ้
(บี) ตน้ทุนท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) นั้น ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจกนัว่าเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากและนอกเหนือจาก
ค่าใชจ่้ายปกติท่ีเกิดจากการใหบ้ริการต่าง  ๆของส านกังานในประเทศหรือพนัธกรณีขององคก์รตรวจคน้
ระหว่างประเทศ 
(6) รายละเอียดเก่ียวกบัการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งขอ้น้ี ใหเ้ป็นไปตามค าวินิจฉยัของ
สมชัชา และคณะท างานท่ีสมชัชาอาจจดัตั้งข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคน้ี์ ทั้งน้ี ภายใตข้อบเขตตามท่ีสมชัชาก าหนด 
(7) หากสมชัชาเห็นว่ามีความจ าเป็น ใหส้มชัชาเสนอแนะวิธีการจดัหาเงินสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใหแ้ก่
การด าเนินการท่ีกล่าวถึงในวรรค (5) 
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ข้อ 51 
ความช่วยเหลอืทางเทคนิค 

(1) ใหส้มชัชาจดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือความช่วยเหลือทางเทคนิคข้ึนคณะหน่ึง (ในขอ้น้ีใหเ้รียกว่า 
“คณะกรรมการ”) 
(2) (เอ) ใหเ้ลือกสมาชิกของคณะกรรมการจากรัฐภาคีดว้ยกนั โดยใหค้  านึงถึงการเป็นตวัแทนของประเทศ
ก าลงัพฒันาดว้ย 
(บี) ใหผู้อ้  านวยการใหญ่เชิญผูแ้ทนองคก์ารระดบัระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามช่วยเหลือทาง
เทคนิคแก่ประเทศก าลงัพฒันาเขา้ร่วมในการท างานของคณะกรรมการ โดยการริเร่ิมของผูอ้  านวยการใหญ่
เอง หรือตามการร้องขอของคณะกรรมการ 
(3) (เอ) คณะกรรมการ มีหนา้ท่ีในการจดัการและก ากบัดูแลการใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคแก่รัฐภาคีซ่ึง
เป็นประเทศก าลงัพฒันาในการพฒันาระบบสิทธิบตัรเป็นรายประเทศหรือทั้งภูมิภาค 
(บี) การใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค ใหป้ระกอบดว้ย การฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญการใหย้มืตวัผูเ้ช่ียวชาญและ
การจดัหาเคร่ืองมือเพื่อการสาธิตและเพื่อประโยชน์ในการใชง้าน เป็นตน้ 
(4) ใหส้ านกัระหว่างประเทศพยายามท าความตกลงกบัองคก์ารทางการเงินระหว่างประเทศต่าง  ๆและ
องคก์ารระดบัระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัองคก์ารสหประชาชาติ หน่วยงานต่างๆ ของ
องคก์ารสหประชาชาติและหน่วยงานช านญัพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารสหประชาชาติในเร่ืองการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางเทคนิคทางหน่ึง และอีกทางหน่ึงใหท้ าความตกลงกบัรัฐบาลของประเทศผูรั้บความช่วยเหลือ
ทางเทคนิค เพ่ือจดัหาเงินทุนใหแ้ก่โครงการต่างๆ ตามขอ้น้ี 
(5) รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัตามบทบญัญติัของขอ้น้ี ใหเ้ป็นไปตามค าวินิจฉยัของสมชัชา และของ
คณะท างานท่ีสมชัชาอาจจดัตั้งข้ึนเพ่ือการนั้น ทั้งน้ี ภายใตข้อบเขตตามท่ีสมชัชาก าหนด 

ข้อ 52 
ความสัมพนัธ์กบับทบัญญัตอิืน่  ๆแห่งสนธิสัญญานี ้

หา้มมิใหบ้ทบญัญติัในหมวดน้ีกระทบกระเทือนบทบญัญติัทางการเงิน ท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดอื่นของ
สนธิสญัญาฉบบัน้ี และหา้มน าบทบญัญติัดงักล่าวมาใชบ้งัคบักบัหมวดน้ี หรือการปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่ง
หมวดน้ี 

หมวด 5 
บทบัญญัตทิางด้านบริหาร 

www.thailawforum.com 28

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



ข้อ 53 
สมชัชา 

(1) (เอ) ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 57 (8) ใหส้มชัชาประกอบดว้ยบรรดารัฐภาคีทั้งปวง 
(บี) ใหรั้ฐบาลของแต่ละรัฐภาคีมีผูแ้ทนไดห้น่ึงคน ซ่ึงอาจมีผูแ้ทนส ารอง ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูช่้วย
ก็ได ้
(2) (เอ) ใหส้มชัชา 
(i) ด าเนินการทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการธ ารงไว ้และการพฒันาสหภาพ และการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตาม
สนธิสญัญาฉบบัน้ี 
(ii) ปฏิบติัภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นการเฉพาะตามบทบญัญติัอ่ืน  ๆของสนธิสญัญาฉบบัน้ี 
(iii) ใหแ้นวทางแก่ส านกัระหว่างประเทศในการจดัเตรียมการประชุมต่าง  ๆเพื่อพิจารณาปรับปรุง
สนธิสญัญา 
(iv) พิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบรายงานและกิจกรรมต่าง  ๆของผูอ้  านวยการใหญ่เก่ียวกบัสหภาพ
และออกค าสัง่ท่ีจ  าเป็นทั้งหมดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอยูภ่ายในอ านาจของสหภาพ 
(v) พิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบรายงานและกิจกรรมต่าง  ๆของคณะกรรมการบริหารท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามวรรค (9) และออกค าสัง่แก่คณะกรรมการนั้น 
(vi) พิจารณาก าหนดโครงการและใหล้งมติยอมรับงบประมาณของสหภาพท่ีมีข้ึนทุกสามปีและใหค้วาม
เห็นชอบบญัชีคร้ังล่าสุดของสหภาพ 
(vii) ลงมติยอมรับขอ้บงัคบัทางการเงินของสหภาพ 
(viii) จดัตั้งคณะกรรมการและคณะท างานตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสหภาพ 
(ix) พิจารณาว่าจะอนุญาตใหรั้ฐอ่ืนใดท่ีไม่ไดเ้ป็นรัฐภาคี องคก์ารระดบัระหว่างประเทศและองคก์ารเอกชน
ระหว่างประเทศภายใตบ้งัคบับทบญัญติัวรรค (8) เขา้ร่วมการประชุมของสมชัชาในฐานะผูส้งัเกตการณ์ 
(x) กระท าการอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหภาพและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ี
เห็นสมควรตามสนธิสญัญาน้ี 
(บี) ในเร่ืองท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัสหภาพอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลองคก์าร ใหส้มชัชามีค า
วินิจฉยัหลงัจากท่ีไดรั้บฟังค าแนะน าจากคณะกรรมการประสานงานขององคก์ารแลว้ 
(3) ผูแ้ทนคนหน่ึงอาจเป็นผูแ้ทนและลงคะแนนเสียงในนามของรัฐหน่ึงเท่านั้น 
(4) ใหรั้ฐภาคีแต่ละรัฐมีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียง 
(5) (เอ) ในการประชุมตอ้งมีรัฐภาคีมาประชุมจ านวนก่ึงหน่ึงจึงจะครบองคป์ระชุม 
(บี) ในกรณีท่ีไม่ครบองคป์ระชุม สมชัชาอาจท าค าวินิจฉยัได ้แต่ค าวินิจฉยัเหล่านั้นจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือมี
การลงคะแนนเสียงผา่นทางจดหมายโตต้อบตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั และมีจ  านวนการลงคะแนนครบองค์
ประชุมและไดเ้สียงขา้งมากตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัเวน้แต่ท่ีเป็นค าวินิจฉยัเก่ียวกบัระเบียบวิธีพิจารณาของ
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สมชัชาเอง 
(6) (เอ) ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัขอ้ 47 (2) (บี) ขอ้ 58 (2) (บี) ขอ้ 58 (3) และขอ้ 61 (2) (บี) ค าวินิจฉยัของ
สมชัชาตอ้งไดค้ะแนนเสียงจ านวนสองในสามของจ านวนท่ีออกเสียงทั้งหมด 
(บี) การงดออกเสียงมิใหน้บัเป็นคะแนนเสียง 
(7) ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของรัฐภาคีท่ีผกูพนัตามหมวด 2 โดยเฉพาะ การกล่าวถึงรัฐภาคีในวรรค 
(4) วรรค (5) และวรรค (6) ใหถื้อว่าใชบ้งัคบักบัรัฐท่ีผกูพนัตามหมวด 2 เท่านั้น 
(8) ใหอ้งคก์ารระดบัระหว่างประเทศใดท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศหรือองคก์ร
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูส้งัเกตการณ์ของสมชัชา 
(9) เมื่อจ  านวนรัฐภาคีมีมากกว่า 40 ประเทศแลว้ ใหส้มชัชาจดัตั้งคณะกรรมการ บริหารข้ึนการกล่าวถึง
คณะกรรมการบริหารในสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบั ใหถื้อว่าเป็นการกล่าวถึง คณะกรรมการนั้นทนัทีท่ี
ไดมี้การจดัตั้งข้ึนแลว้  
(10) จนกว่าจะมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหส้มชัชาใหค้วามเห็นชอบโครงการและงบประมาณ
ประจ าปีท่ีผูอ้  านวยการใหญ่จดัท าข้ึน ภายในขอบเขตของโครงการและงบประมาณท่ีท าข้ึนทุกสามปี 
(11) (เอ) ใหส้มชัชามีการประชุมสมยัสามญัทุกๆ สองปีปฏิทินโดยมีผูอ้  านวยการใหญ่เป็นผูเ้รียกประชุม 
และหากไม่มีสถานการณ์พิเศษอ่ืนใด ใหจ้ดัประชุมตามก าหนดเวลาและสถานท่ีเดียวกนักบัการประชุม
สมชัชาใหญ่ขององคก์าร 
(บี) ใหส้มชัชามีการประชุมสมยัวิสามญัเมื่อผูอ้  านวยการใหญ่เรียกประชุมตามท่ีคณะกรรมการบริหารร้อง
ขอ หรือตามท่ีรัฐภาคีจ  านวนหน่ึงในส่ีร้องขอ 
(12) ใหส้มชัชาลงมติยอมรับระเบียบการด าเนินงานของสมชัชาเอง 

ข้อ 54 
คณะกรรมการบริหาร 

(1) เม่ือสมชัชาไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารข้ึนแลว้ ใหค้ณะกรรมการดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่ง
บทบญัญติัต่อไปน้ี 
(2) (เอ) ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 57 (8) ใหค้ณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยรัฐท่ีสมชัชาเลือกจากรัฐต่าง  ๆท่ี
เป็นสมาชิกของสมชัชา 
(บี) ใหรั้ฐบาลของแต่ละรัฐสมาชิกของคณะกรรมการบริหารมีผูแ้ทนหน่ึงคน ซ่ึงอาจมีผูแ้ทนส ารอง ท่ี
ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญหลายคนเป็นผูช่้วยก็ได ้
(3) ใหจ้  านวนรัฐสมาชิกของคณะกรรมการบริหารเท่ากบัหน่ึงในส่ีของจ านวนรัฐสมาชิกของสมชัชา ในการ
จดัจ  านวนสมาชิก ใหน้ าจ  านวนสมาชิกทั้งหมดมาหารดว้ยส่ีแลว้เหลือเศษเท่าไรใหต้ดัท้ิงไป 
(4) ในการเลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร ใหส้มชัชาค านึงถึงการกระจายตวัทางภูมิศาสตร์อยา่งเท่า
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เทียมกนั 
(5) (เอ) ใหส้มาชิกของคณะกรรมการบริหารแต่ละประเทศมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปิดสมยัประชุม
ของสมชัชาท่ีไดมี้การเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริหารคณะนั้นไปจนถึงปิดสมยั ประชุมสามญัของสมชัชา
คร้ังถดัไป 
(บี) สมาชิกของคณะกรรมการบริหารอาจไดรั้บเลือกอีกได ้แต่ใหม้ีจ  านวนสูงสุดไดไ้ม่เกินสองในสามของ
จ านวนสมาชิกดงักล่าวเท่านั้น  
(ซี) ใหส้มชัชาก าหนดรายละเอียดของระเบียบท่ีใชก้บัการเลือกและการท่ีอาจไดรั้บเลือกอีกคร้ังของสมาชิก
คณะกรรมการบริหาร 
(6) (เอ) ใหค้ณะกรรมการบริหาร 
(i) จดัท าร่างวาระการประชุมของสมชัชา 
(ii) จดัท าขอ้เสนอแนะต่อสมชัชาในเร่ืองร่างโครงการและงบประมาณรายสองปีของสหภาพท่ีผูอ้  านวยการ
ใหญ่จดัท าข้ึน 
(iii) (ยกเลิก) 
(iv) เสนอรายงานท่ีผูอ้  านวยการใหญ่จดัท าข้ึนเป็นระยะ  ๆและรายงานการสอบบญัชีประจ าปีต่อสมชัชา 
พร้อมความเห็นตามสมควร 
(v) ด าเนินมาตรการต่าง  ๆท่ีจ  าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินการของผูอ้  านวยการใหญ่ตามโครงการของสหภาพ
เป็นไปดว้ยดีตามค าวินิจฉยัของสมชัชาและโดยค านึงถึงสถานการณ์ท่ี 
เกิดข้ึนในระหว่างสองสมยัประชุมสามญัของสมชัชา 
(vi) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายตามสนธิสญัญาฉบบัน้ี 
(บี) ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของสหภาพอ่ืนๆ ท่ีก  ากบัดูแลโดยองคก์าร ใหค้ณะกรรมการบริหาร
มีค  าวินิจฉยัหลงัจากท่ีไดห้ารือคณะกรรมการประสานงานขององคก์ารแลว้ 
(7) (เอ) ใหค้ณะกรรมการบริหารมีการประชุมสมยัสามญัปีละคร้ัง โดยมีผูอ้  านวยการใหญ่เป็นผูเ้รียกประชุม 
และควรจะจดัประชุมในระยะเวลาและสถานท่ีเดียวกนักบัคณะกรรมการประสานงานขององคก์าร 
(บี) ใหค้ณะกรรมการบริหารมีการประชุมสมยัวิสามญัโดยมีผูอ้  านวยการใหญ่เป็นผูเ้รียกประชุม โดยการ
ริเร่ิมของผูอ้  านวยการใหญ่เอง หรือเมื่อประธานหรือสมาชิกจ านวนหน่ึงในส่ีของคณะกรรมการร้องขอก็ได ้
(8) (เอ) ใหรั้ฐสมาชิกของคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียง 
(บี) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารตอ้งมีสมาชิกจ านวนก่ึงหน่ึงมาประชุมจึงจะครบองคป์ระชุม 
(ซี) ค าวินิจฉยัจะตอ้งไดรั้บเสียงขา้งมากของจ านวนผูท่ี้ลงคะแนน 
(ดี) การงดออกเสียงมิใหน้บัเป็นคะแนนเสียง 
(อี) ผูแ้ทนคนหน่ึง อาจเป็นผูแ้ทนและออกเสียงในนามของรัฐเดียวเท่านั้น 
(9) รัฐภาคีท่ีมิใช่สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมการประชุมในฐานะผู ้
สงัเกตการณ์ได ้เช่นเดียวกบัองคก์ารระดบัระหว่างประเทศท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นองคก์รตรวจคน้ระหว่าง

www.thailawforum.com 31

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



ประเทศหรือองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ  
(10) ใหค้ณะกรรมการบริหารลงมติยอมรับระเบียบด าเนินงานของคณะกรรมการเอง 

ข้อ 55 
ส านักระหว่างประเทศ 

(1) งานดา้นบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหภาพ ใหด้  าเนินการโดยส านกัระหว่างประเทศ 
(2) ใหส้ านกัระหว่างประเทศจดัใหม้ีฝ่ายเลขานุการของหน่วยงานต่างๆ ของสหภาพ 
(3) ใหผู้อ้  านวยการใหญ่เป็นหวัหนา้ผูบ้ริหารของสหภาพ และท าหนา้ท่ีแทนสหภาพ 
(4) ใหส้ านกัระหว่างประเทศตีพิมพห์นงัสือประกาศโฆษณาและส่ิงพิมพอ่ื์น  ๆตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบั
หรือตามท่ีสมชัชาร้องขอ 
(5) ในขอ้บงัคบัใหร้ะบุการบริการต่าง  ๆท่ีส านกังานในประเทศจะตอ้งปฏิบติัเพื่อช่วยเหลือส านกัระหว่าง
ประเทศ องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศ และองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศในการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามสนธิสญัญาฉบบัน้ี 
(6) ผูอ้  านวยการใหญ่และคณะเจา้หนา้ท่ีท่ีผูอ้  านวยการใหญ่มอบหมายเขา้ร่วมประชุมโดยไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง ในการประชุมทั้งหมดของสมชัชา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการหรือ
คณะท างานอ่ืนใดท่ีจดัตั้งข้ึนตามสนธิสญัญาน้ีและขอ้บงัคบั ใหผู้อ้  านวยการใหญ่หรือเจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงท่ี
ผูอ้  านวยการใหญ่มอบหมายเป็นเลขานุการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการหรือคณะท างานเหล่านั้น 
(7) (เอ) ใหส้ านกัระหว่างประเทศจดัเตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขสนธิสญัญา ตาม
ค าแนะน าของสมชัชาและโดยร่วมมือกบัคณะกรรมการบริหาร 
(บี) ส านกัระหว่างประเทศอาจหารือกบัองคก์ารระดบัระหว่างประเทศ และองคก์ารเอกชนระหว่างประเทศ
ต่างๆ เก่ียวกบัการเตรียมการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไ้ขสนธิสญัญา 
(ซี) ใหผู้อ้  านวยการใหญ่และบุคคลท่ีผูอ้  านวยการใหญ่มอบหมายมีส่วนร่วมอภิปรายในการประชุมเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขสนธิสญัญาโดยไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
(8) ใหส้ านกัระหว่างประเทศปฏิบติัภารกิจอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ข้อ 56 
คณะกรรมการเพือ่ความร่วมมอืทางเทคนิค 

(1) ใหส้มชัชาจดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือความร่วมมือทางเทคนิค (ซ่ึงในขอ้น้ีใหเ้รียกว่า “คณะกรรมการ”) 
(2) (เอ) ใหส้มชัชาก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการและแต่งตั้งสมาชิก ของคณะกรรมการ โดย
ค านึงถึงการเป็นตวัแทนของประเทศก าลงัพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ย 
(บี) ใหอ้งคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศ และองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศเป็นสมาชิกโดย
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ต าแหน่งของคณะกรรมการ ในกรณีท่ีส านกังานนั้นเป็นส านกังานในประเทศของรัฐภาคี รัฐนั้นจะไม่
สามารถมีผูแ้ทนมาเพ่ิมในคณะกรรมการอีก 
(ซี) ถา้จ านวนรัฐภาคีมีเพียงพอ ใหจ้  านวนสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการมีจ  านวนมากกว่าสองเท่าของ
จ านวนสมาชิกโดยต าแหน่ง 
(ดี) ใหผู้อ้  านวยการใหญ่เชิญผูแ้ทนขององคก์ารต่างๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมอภิปรายในเร่ืองท่ีองคก์าร
เหล่านั้นมีส่วนไดเ้สีย โดยการริเร่ิมของผูอ้  านวยการใหญ่เองหรือเม่ือคณะกรรมการร้องขอก็ได ้
(3) จุดมุ่งหมายของคณะกรรมการ คือ ใหค้วามช่วยเหลือ โดยการใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าเพื่อ 
(i) ปรับปรุงการใหบ้ริการตามสนธิสญัญาน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
(ii) ท าใหม้ัน่ใจว่าองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศและองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ ท่ีมีอยูเ่ป็น
จ านวนมาก มีกระบวนการจดัเอกสารและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นเอกภาพในระดบัสูงสุด และมีรายงานท่ีมี
คุณภาพสูงเท่าเทียมกนัในระดบัสูงสุด และ 
(iii) แกไ้ขปัญหาทางเทคนิค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศใหมี้
เพียงแห่งเดียว ทั้งน้ี โดยการริเร่ิมของสมชัชาหรือคณะกรรมการบริหาร 
(4) รัฐภาคีและองคก์ารระหว่างประเทศใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย อาจมีหนงัสือถึงคณะกรรมการเพื่อสอบถามปัญหา
ท่ีอยูใ่นอ  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก็ได ้
(5) คณะกรรมการอาจเสนอค าปรึกษาและค าแนะน าใหแ้ก่ผูอ้  านวยการใหญ่ หรือส่งผา่นผูอ้  านวยการใหญ่
ไปยงัสมชัชา คณะกรรมการบริหาร องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศและองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่าง
ประเทศทุกแห่งหรือบางแห่ง และส านกังานรับค าขอทุกแห่งหรือบางแห่งก็ได ้
(6) (เอ) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ใหผู้อ้  านวยการใหญ่ส่งขอ้ความของค าปรึกษาและค าแนะน าทั้งหมดของ
คณะกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงผูอ้  านวยการใหญ่อาจใหค้วามเห็นเก่ียวกบัขอ้ความนั้นดว้ยก็
ได ้
(บี) คณะกรรมการบริหารอาจแสดงความเห็นท่ีมีต่อค าปรึกษา ค าแนะน าหรือกิจกรรมอ่ืนใดของ
คณะกรรมการ และอาจขอใหค้ณะกรรมการศึกษาและท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาท่ีอยูใ่นอ  านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารอาจส่งค าปรึกษาค าแนะน าและรายงานของคณะกรรมการ
พร้อมดว้ยขอ้คิดเห็นตามท่ีสมควรใหแ้ก่สมชัชาก็ได ้ 
(7) จนกว่าจะมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร การกล่าวถึงคณะกรรมการบริหารในวรรค (6) ใหห้มายความ
ถึงสมชัชา 
(8) รายละเอียดของการด าเนินงานของคณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามค าวินิจฉยัของสมชัชา 

ข้อ 57 
การเงิน 

www.thailawforum.com 33

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



(1) (เอ) ใหส้หภาพมีงบประมาณ 
(บี) งบประมาณของสหภาพใหร้วมถึง รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของสหภาพ และการช่วยเหลืองบประมาณ
ค่าใชจ่้ายร่วมของสหภาพต่างๆ ท่ีก  ากบัดูแลโดยองคก์าร 
(ซี) ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อาจถือไดว้่ามาจากสหภาพเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่มาจากสหภาพอ่ืน  ๆท่ีก  ากบัดูแลโดย
องคก์ารดว้ย ใหถื้อว่าเป็นค่าใชจ่้ายร่วมของสหภาพต่าง  ๆส่วนแบ่งในค่าใชจ่้ายร่วมดงักล่าวของสหภาพให้
แบ่งตามสดัส่วนของผลประโยชน์ท่ีสหภาพมีอยูใ่นค่าใชจ่้ายร่วมนั้น 
(2) ใหต้ั้งงบประมาณของสหภาพโดยค านึงถึงความจ าเป็นในการประสานงานกบังบประมาณของสหภาพ
อ่ืนๆ ท่ีก  ากบัดูแลโดยองคก์าร 
(3) ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัวรรค (5) ใหง้บประมาณของสหภาพไดรั้บเงินจากแหล่งรายไดด้งัต่อไปน้ี 
(i) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากบริการของส านกัระหว่างประเทศในส่วนท่ีเก่ียวกบัสหภาพ 
(ii) การขาย หรือค่าลิขสิทธ์ิในส่ิงพิมพข์องส านกัระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัสหภาพ 
(iii) ของขวญั มรดก และเงินช่วยเหลือต่าง  ๆ
(iv) ค่าเช่า ผลประโยชน ์และรายไดเ้บ็ดเตลด็อื่นๆ 
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของส านกัระหว่างประเทศ และราคาของส่ิงพิมพข์องส านกัระหว่างประเทศ
ใหก้  าหนดในอตัราท่ีเพียงพอในสถานการณ์ปกติส าหรับค่าใชจ่้ายทั้งหมดของส านกัระหว่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานตามสนธิสญัญาน้ี 
(5) (เอ) ถา้หากส้ินปีงบประมาณใดมีการขาดดุล ใหรั้ฐภาคีมีส่วนร่วมช าระเงินสนบัสนุนใหเ้พียงพอกบัท่ี
ขาดดุลนั้นตามบทบญัญติัของอนุวรรค (บี) และ (ซี)  
(บี) ใหส้มชัชาก าหนดจ านวนเงินสนบัสนุนของแต่ละรัฐภาคี โดยค านึงถึงจ านวนค าขอระหว่างประเทศท่ียืน่
มาจากแต่ละรัฐในปีท่ีนั้นๆ 
(ซี) ถา้มีวิธีอ่ืนท่ีจะช่วยชดเชยการขาดดุลไดบ้า้งหรือเพียงบางส่วนเป็นการชัว่คราวสมชัชาอาจพิจารณาให้
ยกยอดการขาดดุลไปก่อน และไม่ตอ้งร้องขอใหรั้ฐภาคีช าระเงินสนบัสนุนก็ได ้
(ดี) ถา้สถานการณ์ทางการเงินของสหภาพเอ้ืออ  านวย สมชัชาอาจวินิจฉยัใหคื้นเงินสนบัสนุนท่ีไดรั้บช าระ
ตามอนุวรรค (เอ) คืนใหแ้ก่รัฐภาคีท่ีไดช้  าระเงินนั้นมาก็ได ้
(อี) รัฐภาคีท่ีมิไดช้  าระเงินสนบัสนุนตามอนุวรรค (บี) ภายในสองปีนบัจากวนัครบก าหนดช าระตามท่ี
สมชัชาก าหนด รัฐภาคีนั้นไม่สามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงในองคก์รใดๆ ของสหภาพ อยา่งไรก็ตาม 
องคก์รใดๆ ของสหภาพอาจอนุญาตใหป้ระเทศนั้นยงัคงมีสิทธิลงคะแนนเสียงในองคก์รนั้น หากเห็นว่าการ
ช าระเงินล่าชา้นั้นเกิดจากสถานการณ์พิเศษ หรือไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ 

(6) ถา้งบประมาณไม่ไดก้ารรับอนุมติัก่อนเร่ิมตน้ปีงบประมาณใหม่ ใหง้บประมาณในปีใหม่นั้นอยูใ่นระดบั
เดียวกบังบประมาณของปีท่ีผา่นมา ตามท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัทางการเงิน 
(7) (เอ) ใหส้หภาพมีกองทุนงบท าการ ซ่ึงไดม้าจากการช าระเงินเพียงคร้ังเดียวของแต่ละรัฐภาคี หากกองทุน
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มีไม่พอใชจ่้าย ใหส้มชัชาจดัหามาเพ่ิมให ้และหากมีบางส่วนเกินความตอ้งการก็ใหส่้งคืนไป 
(บี) ใหส้มชัชาเป็นผูก้  าหนดจ านวนเงินในการช าระคร้ังแรกของแต่ละรัฐภาคีใหแ้ก่กองทุนดงักล่าว หรือการ
มีส่วนร่วมของแต่ละรัฐภาคีในการเพ่ิมเงินกองทุนตามหลกัการเดียวกบัท่ีก  าหนดตามวรรค (5) (บี) 
(ซี) ใหส้มชัชาก าหนดเง่ือนไขการช าระเงินตามขอ้เสนอของผูอ้  านวยการใหญ่หลงัจากท่ีสมชัชาไดฟั้ง
ค าแนะน าจากคณะกรรมการประสานงานขององคก์ารแลว้ 
(ดี) ใหคื้นเงินแก่รัฐภาคีตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีแต่ละรัฐช าระมา โดยใหค้  านึงถึงวนัท่ีช าระเงินดงักล่าวดว้ย 
(8) (เอ) ในความตกลงจดัตั้งส านกังานใหญ่ซ่ึงไดท้ าข้ึนกบัรัฐท่ีองคก์ารมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่ใหก้  าหนดว่า 
เมื่อใดก็ตามท่ีกองทุนงบท าการมีเงินไม่พอใชจ่้าย ใหรั้ฐนั้นออกเงินล่วงหนา้ใหก่้อน จ  านวนเงินท่ีออกให้
ล่วงหนา้และเง่ือนไขต่างๆ ในการอนุมติัใหเ้ป็นไปตามความตกลงท่ีท าข้ึนแยกต่างหากระหว่างรัฐนั้นๆ กบั
องคก์าร ตราบใดท่ีประเทศนั้นยงัมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งออกเงินล่วงหนา้ ใหป้ระเทศนั้นมีท่ีนัง่โดยต าแหน่งใน
สมชัชาและคณะกรรมการบริหารดว้ย 
(บี) รัฐท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) และองคก์ารต่างก็มีสิทธิบอกเลิกพนัธกรณีในการออกเงินล่วงหนา้โดยการ
แจง้เป็นหนงัสือ การบอกเลิกดงักล่าวใหม้ีผลเมื่อครบก าหนดสามปี นบัแต่ส้ินปีท่ีไดมี้หนงัสือแจง้ดงักล่าว 
(9) การสอบบญัชีใหก้ระท าโดยรัฐภาคีประเทศหน่ึงหรือหลายประเทศ หรือโดยผูส้อบบญัชีภายนอกตามท่ี
ก  าหนดในขอ้บงัคบัทางการเงิน โดยสมชัชามอบหมายและบุคคลเหล่านั้นตอบตกลงดว้ย 

ข้อ 58 
ข้อบังคบั 

(1) ขอ้บงัคบัแนบทา้ยสนธิสญัญาฉบบัน้ี มีกฎเก่ียวกบั 
(i) เร่ืองต่างๆ ท่ีสนธิสญัญาน้ีอา้งถึงขอ้บงัคบัอยา่งชดัแจง้ หรือท่ีสนธิสญัญาน้ีบญัญติัโดยชดัแจง้ว่าได้
บญัญติัข้ึนหรือใหบ้ญัญติัข้ึน 
(ii) ขอ้ก าหนด เน้ือหาสาระ หรือการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหาร 
(iii) รายละเอียดใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของสนธิสญัญาฉบบัน้ี 
(2) (เอ) สมชัชาอาจแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัก็ได ้
(บี) ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัวรรค (3) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัตอ้งไดค้ะแนนเสียงจ านวนสามในส่ีของ
จ านวนท่ีลงคะแนน 
(3) (เอ) ขอ้บงัคบัท่ีระบุกฎต่างๆ ท่ีอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้
(i) โดยความยนิยอมอยา่งเป็นเอกฉนัทเ์ท่านั้น หรือ 
(ii) ถา้ไม่มีรัฐภาคีซ่ึงส านกังานในประเทศของรัฐนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศหรือ
องคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศไม่เห็นดว้ย และในกรณีท่ีองคก์รดงักล่าวเป็นองคก์ารระดบั
ระหว่างประเทศ ถา้รัฐภาคีขององคก์ารนั้นซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจเพ่ือวตัถุประสงคน์ั้นจากรัฐภาคีอ่ืน  ๆภายใน
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หน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีขององคก์ารนั้นตอ้งไม่ไดไ้ม่เห็นดว้ย 
(บี) การตดักฎต่างๆ จากขอ้ก าหนดท่ีใชบ้งัคบัอยูอ่อกไปในภายภาคหนา้ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดใน
อนุวรรค (เอ) (i) หรือ (เอ) (ii) ตามล าดบัอยา่งครบถว้นก่อน 
(ซี) การน ากฎใด  ๆในขอ้ก าหนดอนัใดอนัหน่ึงท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) เขา้มารวมไวใ้นภายภาคหนา้ ตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมโดยเอกฉนัท ์
(4) ขอ้บงัคบัก าหนดมีการจดัท าขอ้ปฏิบติัของฝ่ายบริหารโดยผูอ้  านวยการใหญ่ ภายใตก้ารควบคุมของ
สมชัชา 
(5) ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ระหว่างบทบญัญติัของในสนธิสญัญาและขอ้บงัคบั ใหบ้งัคบัใชบ้ทบญัญติั
ของสนธิสญัญาฉบบัน้ี 

หมวด 6 
ข้อพพิาท 

ข้อ 59 
ข้อพพิาท 

ภายใตบ้งัคบัขอ้ 64 (5) เมื่อมีขอ้พิพาทใดๆ ในระหว่างรัฐภาคีดว้ยกนัสองประเทศข้ึนไปเก่ียวกบัการตีความ
หรือการบงัคบัใชส้นธิสญัญาน้ีหรือขอ้บงัคบั ซ่ึงไม่อาจตกลงกนัไดโ้ดยการเจรจา รัฐภาคีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้
พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจน าขอ้พิพาทข้ึนสู่ศาลยติุธรรมระหว่างประเทศโดยการยืน่ฟ้องตามธรรมนูญของ
ศาลนั้น เวน้แต่รัฐท่ีเก่ียวขอ้งต่างเห็นดว้ยกบัการระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีอ่ืน รัฐภาคีท่ีน าขอ้พิพาทข้ึนสู่การ
พิจารณาของศาลยติุธรรมระหว่างประเทศ จะตอ้งแจง้ใหส้ านกัระหว่างประเทศทราบ และใหส้ านกัระหว่าง
ประเทศแจง้เร่ืองดงักล่าวใหรั้ฐภาคีอ่ืนทราบต่อไปดว้ย 

หมวด 7 
การทบทวนและการแก้ไขเพิม่เตมิ 

ข้อ 60 
การทบทวนสนธิสัญญา 

(1) สนธิสญัญาน้ีอาจไดรั้บการทบทวนเป็นคร้ังคราวโดยการประชุมใหญ่พิเศษของบรรดารัฐภาคีต่าง  ๆ
(2) ใหส้มชัชาเป็นผูต้ดัสินใจในการเรียกประชุมเพื่อทบทวนสนธิสญัญา 
(3) ใหอ้งคก์ารระดบัระหว่างประเทศใดท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศหรือองคก์ร
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ประชุมในฐานะผู ้สงัเกตการณ์ในการประชุมเพื่อ
ทบทวนสนธิสญัญาได ้
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(4) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 53 (5), (9) และ (11) ขอ้ 54 ขอ้ 55 (4) ถึง (8) ขอ้ 56 และขอ้ 57 อาจกระท าในการ
ประชุมเพื่อทบทวนสนธิสญัญา หรือตามบทบญัญติัแห่งขอ้ 61 ก็ได ้

ข้อ 61 
การแก้ไขเพิม่เตมิบทบัญญัตบิางเร่ืองของสนธิสัญญา 

(1) (เอ) การเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 53 (5), (9) และ (11) ขอ้ 54 ขอ้ 55 (4) ถึง (8) ขอ้ 56 และขอ้ 57 อาจริเร่ิม
โดยรัฐใดๆ ท่ีเป็นสมาชิกของสมชัชา คณะกรรมการบริหาร หรือ ผูอ้  านวยการใหญ่เอง ก็ได ้ 
(บี) ใหผู้อ้  านวยการใหญ่แจง้การเสนอแกไ้ขดงักล่าวไปยงัรัฐภาคีต่างๆ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อนการ
พิจารณาของสมชัชา 
(2) (เอ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ต่าง  ๆท่ีกล่าวถึงในวรรค (1) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสมชัชา 
(บี) การใหค้วามเห็นชอบตอ้งไดค้ะแนนเสียงจ านวนสามในส่ีของจ านวนท่ีลงคะแนน 
(3) (เอ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ต่าง  ๆท่ีกล่าวถึงในวรรค (1) ใหม้ีผลใชบ้งัคบัเมื่อครบก าหนดหน่ึงเดือน
หลงัจากท่ีผูอ้  านวยการใหญ่ไดรั้บหนงัสือแจง้การยอมรับเป็นหนงัสือจากรัฐท่ีเป็นสมาชิกของสมชัชาจ านวน
สามในส่ีท่ีรับรองการแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น ตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐ 
(บี) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ต่าง  ๆดงักล่าวท่ีไดย้อมรับกนัแลว้ ใหม้ีผลผกูพนัรัฐท่ีเป็นสมาชิกของสมชัชา
ทั้งหมด นบัตั้งแต่เวลาท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั ทั้งน้ี การแกไ้ขเพ่ิมเติมใดท่ีเพ่ิมพนัธกรณีทาง
การเงินของรัฐภาคีต่าง  ๆจะผกูพนัเฉพาะรัฐท่ีไดแ้จง้ยอมรับการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวนั้นแลว้ 
(ซี) ใหก้ารแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีไดมี้การยอมรับแลว้ตามบทบญัญติัในอนุวรรค (เอ) มีผล ผกูพนัทุกรัฐท่ีเขา้มาเป็น
สมาชิกของสมชัชาภายหลงัจากท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามบทบญัญติัในอนุวรรค (เอ) นั้นมีผลใชบ้งัคบัแลว้  

หมวด 8 
บทบัญญัตสุิดท้าย 

ข้อ 62 
การเข้าเป็นภาคสีนธิสัญญา 

(1) รัฐใดๆ ท่ีเป็นสมาชิกของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรมอาจสมคัรเขา้
เป็นภาคีแห่งสนธิสญัญาฉบบัน้ีไดโ้ดย 
(i) การลงนาม ท่ีตามดว้ยการมอบสตัยาบนัสาสน์ หรือ 
(ii) การมอบภาคยานุวติัสาสน ์
(2) สตัยาบนัสาสน์และภาคยานุวติัสาสน์ใหส่้งมาใหผู้อ้  านวยการใหญ่เก็บรักษาไว ้
(3) ใหน้ าบทบญัญติัขอ้ 24 ของอนุสญัญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม ฉบบักรุง
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สต็อคโฮลม์ มาใชบ้งัคบักบัสนธิสญัญาฉบบัน้ีดว้ย 
(4) หา้มมิใหเ้ขา้ใจไปว่าบทบญัญติัในวรรค (3) เป็นการรับรองหรือยอมรับโดยปริยายของรัฐภาคีประเทศ
หน่ึงในสถานการณ์จริงเก่ียวกบัดินแดนท่ีรัฐภาคีอ่ืน  ๆอาจบงัคบัใชส้นธิสญัญาน้ีไดโ้ดยอาศยับทบญัญติัใน
วรรคนั้น 

ข้อ 63 
การเร่ิมต้นมผีลบังคบัใช้ของสนธิสัญญา 

(1) (เอ) ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งวรรค (3) ใหส้นธิสญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือครบก าหนด 3 เดือน
หลงัจากท่ีมีรัฐต่างๆ จ านวน 8 รัฐมอบสตัยาบนัสาสน์หรือภาคยานุวติัสาสน์แลว้ โดยท่ีรัฐดงักล่าวอยา่งนอ้ย 
4 รัฐไดเ้ป็นไปตามเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(i) ตามสถิติรายปีของปีล่าสุดท่ีประกาศโดยส านกัระหว่างประเทศมีจ านวนค าขอท่ียืน่ในรัฐนั้นเกินกว่า 
40,000 ค าขอ 
(ii) ตามสถิติรายปีของปีล่าสุดท่ีประกาศโดยส านกัระหว่างประเทศ ผูท่ี้มีสญัชาติหรือมีภูมิล  าเนาของรัฐนั้น
ไดย้ืน่ค  าขอในประเทศอ่ืนหน่ึงประเทศ อยา่งนอ้ย 1,000 ค าขอ 
(iii) ตามสถิติรายปีของปีล่าสุดท่ีประกาศโดยส านกัระหว่างประเทศ ส านกังานในประเทศของรัฐนั้นได้
รับค าขออยา่งนอ้ย 10,000 ค าขอ จากผูท่ี้มีสญัชาติหรือภูมิล  าเนาในประเทศอ่ืน 
(บี) เพ่ือประโยชน์ของวรรคน้ี ค าว่า “ค าขอ” ไม่รวมค าขอรับอนุสิทธิบตัรดว้ย 
(2) ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัในวรรค (3) รัฐใดซ่ึงมิไดเ้ขา้เป็นภาคีของสนธิสญัญาฉบบัน้ีในขณะท่ี
สนธิสญัญามีผลบงัคบัใชต้ามวรรค (1) ใหส้นธิสญัญาน้ีมีผลผกูพนัเม่ือครบ ก าหนดสามเดือนนบัแต่วนัท่ี
ประเทศนั้นไดส่้งมอบสตัยาบนัสาสน์หรือภาคยานุวติัสาสน ์
(3) อยา่งไรก็ตาม ใหบ้ทบญัญติัหมวด 2 และบทบญัญติัตามขอ้บงัคบัท่ีสอดคลอ้งกนัซ่ึงอยูแ่นบทา้ย
สนธิสญัญาฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีรัฐต่างๆ จ  านวน 3 รัฐ ซ่ึงแต่ละรัฐเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไว้
ในวรรค (1) อยา่งนอ้ยหน่ึงในสามขอ้ ไดเ้ขา้เป็นภาคีของสนธิสญัญาแลว้โดยมิไดป้ระกาศตามท่ีบญัญติัใน
ขอ้ 64 (1) ว่าไม่ประสงคจ์ะผกูพนัในบทบญัญติัของหมวด 2 อยา่งไรก็ตาม วนัดงักล่าวจะตอ้งมิใช่วนัก่อน
วนัท่ีสนธิสญัญาน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ามวรรค (1)  

ข้อ 64 
ข้อสงวน 

(1) (เอ) รัฐใดๆ อาจประกาศว่าไม่ประสงคจ์ะผกูพนักบับทบญัญติัในหมวด 2 
(บี) รัฐต่างๆ ท่ีท าค  าประกาศตามอนุวรรค (เอ) ไม่ตอ้งผกูพนักบับทบญัญติัในหมวด 2 และบทบญัญติัต่างๆ 
ในขอ้บงัคบัท่ีสอดคลอ้งกนั 
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(2) (เอ) รัฐใดๆ ท่ีมิไดท้  าค  าประกาศตามวรรค (1) (เอ) อาจประกาศว่า 
(i) ไม่ประสงคจ์ะผกูพนักบับทบญัญติัขอ้ 39 (1) ในเร่ืองการจดัใหม้ีส าเนาค าขอระหว่างประเทศและค าแปล
ของค าขอนั้น (ตามท่ีก  าหนด) 
(ii) พนัธกรณีในการชะลอการด าเนินการภายในประเทศตามท่ีก  าหนดในขอ้ 40 จะตอ้งไม่ขดัขวางการ
ประกาศโฆษณาค าขอระหว่างประเทศหรือค าแปลของค าขอนั้นโดยหรือผา่นส านกังานในประเทศของรัฐ
นั้น อยา่งไรก็ตาม ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจว่ารัฐดงักล่าวจะไม่ไดรั้บยกเวน้จากขอ้จ ากดัท่ีบญัญติัในขอ้ 30 และขอ้ 38 
(บี) ประเทศต่างๆ ท่ีท าค  าประกาศเช่นนั้นยอ่มตอ้งผกูพนัตามนั้น 
(3) (เอ) รัฐใดๆ อาจประกาศว่าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐนั้น ค าขอระหว่างประเทศไม่จ าตอ้งมีการประกาศ
โฆษณาระหว่างประเทศก็ได ้
(บี) ถา้ในขณะท่ีส้ินสุดระยะเวลา 18 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก ค าขอระหว่างประเทศนั้นมีแต่เพียง
การมอบหมายรัฐท่ีไดท้ าค  าประกาศตามอนุวรรค (เอ) ค าขอระหว่างประเทศนั้นจะไม่ถกูประกาศโฆษณา
ตามนยัขอ้ 21 (2) 
(ซี) อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีใชบ้งัคบับทบญัญติัในอนุวรรค (บี) ใหส้ านกัระหว่างประเทศประกาศโฆษณา
ค าขอระหว่างประเทศนั้น ถา้หากว่า 
(i) ผูย้ืน่ค  าขอร้องขอตามท่ีบญัญติัในขอ้บงัคบั 
(ii) มีการประกาศโฆษณาค าขอในประเทศ หรือสิทธิบตัรท่ีมีรากฐานมาจากค าขอระหว่างประเทศ ซ่ึง
กระท าโดยหรือในนามของส านกังานในประเทศของรัฐท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีไดท้ าค  าประกาศตามอนุวรรค 
(เอ) ใหส้ านกัระหว่างประเทศประกาศโฆษณาในทนัทีหลงัจากการประกาศโฆษณาของส านกังานใน
ประเทศของรัฐนั้นแต่จะตอ้งไม่ประกาศโฆษณาก่อนส้ินสุด ระยะเวลา 18 เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก 
(4) (เอ) รัฐใด ซ่ึงมีกฎหมายภายในบญัญติัใหสิ้ทธิบตัรในรัฐนั้นมีผลเป็นงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ตั้งแต่วนัก่อน
การประกาศโฆษณา แต่ไม่มีผลเทียบเท่ากบัวนัยืน่ค  าขอท่ีแทจ้ริงในรัฐนั้นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณางาน
ท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ ีึี่งวนัยืน่ค  าขอคร้ังแรกถกูขอถือสิทธิตามอนุสญัญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม รัฐนั้นอาจประกาศว่า การยืน่ค  าขอระหว่าง ประเทศท่ีมอบหมายรัฐนั้นนอก
ราชอาณาจกัร ไม่มีผลเทียบเท่ากบัการยืน่ค  าขอท่ีแทจ้ริงในรัฐนั้นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณางานท่ีปรากฏ
อยูแ่ลว้ 
(บี) รัฐใดท่ีท าค าประกาศตามอนุวรรค (เอ) ไม่ตอ้งผกูพนักบับทบญัญติัในขอ้ 11 (3) เท่าท่ีท าค  าประกาศนั้น 
(ซี) รัฐใดท่ีท าค าประกาศตามอนุวรรค (เอ) จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาเดียวกนัว่าค  าขอระหว่าง
ประเทศท่ีมอบหมายรัฐนั้น เร่ิมมีผลเป็นงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ในรัฐนั้นตั้งแต่วนัใด และภายใตเ้ง่ือนไขใด ค า
ประกาศดงักล่าวอาจมีการปรับแกเ้มื่อใดก็ได ้โดยแจง้ไปยงั ผูอ้  านวยการใหญ่ 
5) แต่ละรัฐอาจประกาศว่ารัฐของตนไม่ประสงคท่ี์จะผกูพนัตนเองกบัขอ้ 59 เม่ือมีขอ้พิพาทใด ๆ เกิดข้ึน
ระหว่างรัฐภาคีท่ีไดท้  าค  าประกาศนั้นกบัรัฐภาคีอ่ืนใด หา้มมิใหน้ าบทบญัญติัในขอ้ 59 มาใชบ้งัคบั 
(6) (เอ) ค าประกาศใดๆ ท่ีไดท้  าข้ึนตามขอ้น้ี ใหท้ าเป็นหนงัสือ โดยอาจท าในขณะลงนามในสนธิสญัญาน้ี 
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ในขณะมอบสตัยาบนัสาสน์หรือภาคยานุวตัรสาสน ์หรือในเวลาใดภายหลงัจากนั้นโดยการแจง้ไปยงั
ผูอ้  านวยการใหญ่เวน้แต่กรณีท่ีกล่าวถึงในวรรค (5) ในกรณีท่ีมีการแจง้ ดงักล่าว ใหค้  าประกาศนั้นมีผล
บงัคบัเม่ือส้ินสุดระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีผูอ้  านวยการใหญ่ไดรั้บแจง้ และมิใหม้ีผลกระทบต่อค าขอ
ระหว่างประเทศซ่ึงไดย้ืน่ไวก่้อนส้ินสุดระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว 
(บี) ค าประกาศใดๆ ท่ีไดท้  าข้ึนตามขอ้น้ีอาจถกูถอนไปเม่ือใดก็ได ้โดยแจง้ไปยงัผูอ้  านวยการใหญ่ การถอน
ดงักล่าว ใหมี้ผลเม่ือส้ินสุดระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัท่ีผูอ้  านวยการใหญ่ไดรั้บแจง้ และในกรณีท่ีมีการ
ถอนค าประกาศตามวรรค (3) การถอนดงักล่าวมิใหก้ระทบต่อค าขอระหว่างประเทศท่ีไดย้ืน่ไวก่้อนส้ินสุด
ระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าว 
(7) หา้มมิใหต้ั้งขอ้สงวนอ่ืนใดต่อสนธิสญัญาน้ีนอกจากขอ้สงวนตามวรรค (1) ถึงวรรค (5) 

ข้อ 65 
การใช้บังคบัแบบค่อยเป็นค่อยไป 

(1) ถา้ความตกลงกบัองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศหรือองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศใด  ๆ
บญัญติัไวเ้ป็นการชัว่คราวใหจ้  ากดัจ  านวนหรือประเภทของค าขอระหว่างประเทศท่ีองคก์รดงักล่าวรับท่ีจะ
ด าเนินการ ใหส้มชัชาลงมติใหน้ ามาตรการท่ีจ  าเป็นส าหรับการบงัคบัใชแ้บบค่อยเป็นค่อยไปของ
สนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวกบัประเภทของค าขอระหว่างประเทศท่ีระบุมาใช ้บทบญัญติั
น้ีใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัค าร้องขอใหต้รวจคน้แบบระหว่างประเทศตามขอ้ 15 (5) ดว้ย 

(2) ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญติัในวรรค (1) ใหส้มชัชาก าหนดวนัท่ีอาจยืน่ค  าขอระหว่างประเทศและการ
แสดงความจ านงใหต้รวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ โดยวนันั้นๆ จะตอ้งไม่ชา้กว่าหกเดือนนบัตั้งแต่
วนัท่ีสนธิสญัญาฉบบัน้ีเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตามบทบญัญติัในขอ้ 63 (1) หรือหลงัจากท่ีหมวด 2 มีผลใชบ้งัคบั
ไดต้ามขอ้ 63 (3) ตามล าดบั 

ข้อ 66 
การบอกเลกิสนธิสัญญา 

(1) รัฐภาคีใดๆ อาจบอกเลิกสนธิสญัญาฉบบัน้ีได ้โดยการแจง้ไปยงัผูอ้  านวยการใหญ่ 
(2) การบอกเลิกจะมีผลเม่ือส้ินสุดระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีผูอ้  านวยการใหญ่ไดรั้บแจง้การบอกเลิก
ดงักล่าว การบอกเลิกนั้นมิใหก้ระทบต่อผลของค าขอระหว่างประเทศในรัฐท่ีไดบ้อกเลิกถา้ค  าขอระหว่าง
ประเทศนั้นถกูยืน่ก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว และรัฐท่ีบอกเลิกเป็นรัฐท่ีถกูเลือกดว้ย ซ่ึงการ
เลือกนั้นไดก้ระท าก่อนส้ินสุดระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว 
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ข้อ 67 
การลงนามและภาษา 

(1) (เอ) ใหล้งนามสนธิสญัญาฉบบัน้ีในตน้ฉบบัฉบบัเดียวในภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศสโดยใหถื้อว่า
ขอ้ความในทั้งสองภาษานั้นเป็นเอกสารท่ีแทจ้ริงเท่า  ๆกนั 
(บี) หลงัจากท่ีไดห้ารือกบัรัฐบาลต่างๆ ท่ีมีส่วนไดเ้สียแลว้ ใหผู้อ้  านวยการใหญ่เป็นผูจ้ดัท าสนธิสญัญาฉบบั
ท่ีเป็นทางการเป็นภาษาเยอรมนั ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน และภาษาอ่ืน  ๆท่ี
สมชัชาอาจมอบหมายก็ได ้
(2) สนธิสญัญาฉบบัน้ีเปิดใหล้งนาม ณ กรุงวอชิงตนั จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2513 ขอ้ 68 หนา้ท่ีในการเก็บ
รักษาเอกสาร 
(1) ตน้ฉบบัของสนธิสญัญาฉบบัน้ี เม่ือไม่เปิดใหล้งนามกนัอีกแลว้ ใหน้ าไปเก็บรักษาไวท่ี้ผูอ้  านวยการใหญ่ 
(2) ใหผู้อ้  านวยการใหญ่ส่งส าเนาของสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบัแนบทา้ยท่ีรับรองโดยผูอ้  านวยการ
ใหญ่จ านวนสองฉบบั ไปยงัรัฐบาลของรัฐภาคีแห่งอนุสญัญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์น
อุตสาหกรรมทุกรัฐ และส่งไปยงัรัฐบาลของรัฐอ่ืนใดท่ีร้องขอดว้ย 

ข้อ 68 
หน้าที่ในการเกบ็รักษาเอกสาร 

(1) ตน้ฉบบัของสนธิสญัญาฉบบัน้ี เม่ือไม่เปิดใหล้งนามกนัอีกแลว้ ใหน้ าไปเก็บรักษาไวท่ี้ผูอ้  านวยการใหญ่ 
(2) ใหผู้อ้  านวยการใหญ่ส่งส าเนาของสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบัแนบทา้ยท่ีรับรองโดยผูอ้  านวยการ
ใหญ่จ านวนสองฉบบั ไปยงัรัฐบาลของรัฐภาคีแห่งอนุสญัญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์น
อุตสาหกรรมทุกรัฐ และส่งไปยงัรัฐบาลของรัฐอ่ืนใดท่ีร้องขอดว้ย 
(3) ใหผู้อ้  านวยการใหญ่จดทะเบียนสนธิสญัญาฉบบัน้ีไวก้บัส านกังานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ 
(4) ใหผู้อ้  านวยการใหญ่จดัส่งส าเนาการแกไ้ขเพ่ิมเติมของสนธิสญัญาฉบบัน้ีและขอ้บงัคบัท่ีรับรองโดย
ผูอ้  านวยการใหญ่จ านวน 2 ฉบบั ไปยงัรัฐบาลของรัฐภาคีทุกรัฐ และส่งไปยงัรัฐบาลของรัฐอ่ืนใดท่ีร้องขอ
ดว้ย 

ข้อ 69 
การแจ้งให้ทราบ 

ผูอ้  านวยการใหญ่จะตอ้งแจง้ใหรั้ฐบาลของรัฐภาคีแห่งอนุสญัญากรุงปารีสว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์น
อุตสาหกรรมทุกรัฐทราบในเร่ือง 
(i) การลงนามตามขอ้ 62 
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(ii) การเก็บรักษาสตัยาบนัสาสน์และภาคยานุวติัสาสน์ตามขอ้ 62 
(iii) วนัท่ีสนธิสญัญาฉบบัน้ีเร่ิมมีผลใชบ้งัคบั และวนัท่ีหมวด 2 ใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 63 (3) 
(iv) ค าประกาศใดๆ ตามขอ้ 64 (1) ถึง (5) 
(v) การถอนค าประกาศใดๆ ท่ีไดท้  าข้ึนตามขอ้ 64 (6) (บี) 
(vi) การบอกเลิกสนธิสญัญาท่ีไดรั้บตามขอ้ 66 และ 
(vii) ค าประกาศใดๆ ท่ีท าข้ึนตามขอ้ 31 (4) 

 

www.thailawforum.com 42

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m




