
กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมอืด้านสิทธิบัตร 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑1 

อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา 
๑๗ และมาตรา ๖๕ ทศ แห่งพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
สิทธิบตัร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชยอ์อกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ กฎกระทวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“สนธิสญัญา” หมายความว่า สนธิสญัญาความร่วมมือดา้นสิทธิบตัร ท าข้ึน ณ กรุงวอชิงตนั เม่ือวนัท่ี ๑๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

“ขอ้บงัคบั” หมายความว่า ขอ้บงัคบัตามสนธิสญัญา 

“ค าขอระหว่างประเทศ” หมายความว่า ค าขอรับความคุม้ครองการประดิษฐท่ี์ยืน่ตามสนธิสญัญา 

“ผูข้อ” หมายความว่า ผูย้ืน่ค  าขอระหว่างประเทศ 

“วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก” หมายความว่า 
(๑) วนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศ หรือ 
(๒) วนัยืน่ค  าขอรับความคุม้ครองการประดิษฐท่ี์ผูข้อไดย้ืน่ไวค้ร้ังแรกก่อนการยืน่ค  าขอระหว่างประเทศใน
กรณีท่ีมีการขอถือสิทธิตามขอ้ ๑๖ 

“ส านกัระหว่างประเทศ” หมายความว่า ส านกัระหว่างประเทศขององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 

                                                             
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา้ ๓๕/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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“องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศ” หมายความว่า ส านกังานสิทธิบตัรของประเทศสมาชิกหรือองคก์าร
ระหว่างประเทศ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากท่ีประชุมสมชัชาของสนธิสญัญาใหมี้อ  านาจด าเนินการตรวจคน้และ
รายงานความเห็นเก่ียวกบังานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐต์ามค าขอระหว่างประเทศ 

“องคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ” หมายความว่า ส านกังานสิทธิบตัรของประเทศสมาชิกหรือ
องคก์ารระหว่างประเทศ ีีี ่ไดรั้บแต่งตั้งจากท่ีประชุมสมชัชาของสนธิสญัญาใหมี้อ  านาจด าเนินการ
พิจารณาและจดัท าความเห็นเบ้ืองตน้ว่าการประดิษฐท่ี์ปรากฏตามขอ้ถือสิทธิของค าขอระหว่างประเทศเป็น
การประดิษฐข้ึ์นใหม่ มีขั้นการประดิษฐสู์งข้ึน และสามารถประยกุตใ์นทางอุตสาหกรรม 

ขอ้ ๓ กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบัแก่การขอรับความคุม้ครองการประดิษฐต์ามสนธิสญัญา ซ่ึงประเทศไทยเขา้
เป็นภาคีแห่งสนธิสญัญา เมื่อวนัท่ี ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมวด ๑ 
การยืน่ค าขอระหว่างประเทศเพือ่ขอรับความคุ้มครอง 

การประดิษฐ์ในประเทศภาคแีห่งสนธิสัญญา 

ขอ้ ๔ บุคคลผูม้ีสญัชาติไทยหรือมีภูมิล  าเนาในประเทศไทยอาจยืน่ค  าขอระหว่างประเทศต่อกรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญาบุคคลผูม้ีภูมิล  าเนาในประเทศไทยใหห้มายความรวมถึงบุคคลท่ีอยูใ่นระหว่างการประกอบ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยา่งแทจ้ริงและจริงจงัในประเทศไทย และนิติบุคคลท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่
ตั้งอยูใ่นประเทศไทยดว้ยในกรณีท่ีบุคคลผูมี้สญัชาติหรือมีภูมิล  าเนาในประเทศภาคีอ่ืนแห่งสนธิสญัญายืน่
ค  าขอระหว่างประเทศต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ใหผู้ข้อช าระค่าด าเนินการในอตัราเท่ากบัค่าด าเนินการ
เพื่อจดัส่งค าขอระหว่างประเทศตามขอ้ ๑๐ และใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาส่งค าขอระหว่างประเทศนั้นไป
ยงัส านกัระหว่างประเทศเพื่อด าเนินการต่อไปในกรณีท่ีเป็นค าขอระหว่างประเทศของผูข้อหลายคน ผูข้อ
อยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งเป็นบุคคลตามท่ีก  าหนดในวรรคหน่ึง หรือวรรคสาม แลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๕ ในกรณีท่ีผูข้อประสงคจ์ะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นกระท าการแทน ใหม้อบอ านาจแก่ตวัแทนซ่ึงไดข้ึ้น
ทะเบียนไวแ้ลว้ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญติัสิทธิบตัร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นผูก้ระท าการแทนการมอบอ านาจใหแ้ก่ตวัแทนตามวรรคหน่ึง ใหผู้ข้อยืน่หนงัสือมอบ
อ านาจตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ประกอบค าขอระหว่างประเทศ หรือในกรณีท่ีผูข้อเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในค าขอระหว่างประเทศ ผูข้ออาจแต่งตั้งตวัแทนโดยระบุการมอบอ านาจนั้นไวใ้นค าขอระหว่างประเทศ
ก็ได ้

ขอ้ ๖ ค  าขอระหว่างประเทศ ใหมี้รายการ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ค าร้อง 
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(๒) รายละเอียดการประดิษฐ ์
(๓) ขอ้ถือสิทธิ 
(๔) รูปเขียน (ถา้มี) และ 
(๕) บทสรุปการประดิษฐ ์
รายการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามแบบค าขอระหว่างประเทศตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดตาม
สนธิสญัญา 

ขอ้ ๗ ค าขอระหว่างประเทศจะตอ้งไม่มีขอ้ความหรือรูปเขียนท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน หรือดูหม่ินบุคคลใด ๆ หากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเห็นว่าค าขอระหว่างประเทศปรากฏ
ขอ้ความหรือรูปเขียนในลกัษณะดงักล่าว ใหม้ีหนงัสือแจง้ใหผู้ข้อแกไ้ขขอ้ความหรือรูปเขียน พร้อมทั้งแจง้
ใหส้ านกัระหว่างประเทศและองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศทราบดว้ย 

ขอ้ ๘ ใหผู้ข้อยืน่ค  าขอระหว่างประเทศและเอกสารประกอบท่ีมีรายการและขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นเป็น
ภาษาไทย หรือภาษาองัต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา จ านวนสามชุดใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาระบุเลขท่ีค  า
ขอไวใ้นค าขอระหว่างประเทศ และประทบัขอ้ความในค าขอระหว่างประเทศแต่ละชุดว่าเป็นค าขอระหว่าง
ประเทศฉบบัส านกัระหว่างประเทศ ค าขอระหว่างประเทศฉบบัองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศ หรือค าขอ
ระหว่างประเทศฉบบัส านกังานรับค าขอ 

ขอ้ ๙ ในกรณีท่ีผูข้อยืน่ค  าขอระหว่างประเทศและเอกสารประกอบเป็นภาษาไทยใหผู้ข้อจดัท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษ และยืน่ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาภายในระยะเวลาหน่ึงเดือนนบัแต่กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
ไดรั้บค าขอระหว่างประเทศในกรณีท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญายงัไม่ไดรั้บค าแปลก่อนท่ีมีหนงัสือแจง้ตาม
ขอ้ ๑๓ (๑) ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาแจง้เตือนก าหนดระยะเวลาการจดัท าค าแปลตามวรรคหน่ึงไปพร้อม
กบัหนงัสือแจง้ดว้ยในกรณีท่ีผูข้อไม่อาจยืน่ค  าแปลภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดตามวรรคหน่ึง ผูข้ออาจยืน่ค  า
แปลไดภ้ายในระยะเวลาหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญามีหนงัสือแจง้ตามขอ้ ๑๓ (๑) หรือ
ภายในระยะเวลาสองเดือนนบัแต่วนัท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดรั้บค าขอระหว่างประเทศ แลว้แต่ว่า
ก  าหนดระยะเวลาใดจะส้ินสุดลงภายหลงั โดยตอ้งช าระค่ายืน่ค  าแปลล่าชา้ในอตัราร้อยละยีสิ่บหา้ของค่ายืน่
ค  าขอระหว่างประเทศเมื่อพน้ก  าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม หากปรากฏว่าผูข้อไม่ยืน่ค  าแปลต่อกรมทรัพย์
สินทางปัญญา ใหถื้อว่าผูข้อถอนค าขอระหว่างประเทศ และใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาประกาศการถอนค า
ขอระหว่างประเทศในท่ีเปิดเผย ณ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา พร้อมทั้งแจง้ไปยงัส านกัระหว่างประเทศและผู ้
ขอเพื่อทราบ เวน้แต่ผูข้อไดย้ืน่ค  าแปลและช าระค่ายืน่ค  าแปลล่าชา้ก่อนการประกาศการถอนค าขอระหว่าง
ประเทศและก่อนครบก าหนดระยะเวลาสิบหา้เดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก  
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ขอ้ ๑๐ ผูข้อตอ้งช าระเงินค่ายืน่ค  าขอระหว่างประเทศ ค่าตรวจคน้ระหว่างประเทศ และค่าด าเนินการเพื่อ
จดัส่งค าขอระหว่างประเทศภายในระยะเวลาหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดรั้บค าขอ
ระหว่างประเทศ และตามอตัราท่ีอธิบดีประกาศก าหนดในกรณีท่ีผูข้อไม่ช าระเงินหรือช าระไม่ครบถว้น
ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดตามวรรคหน่ึง ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาแจง้ใหผู้ข้อช าระเงินท่ีคา้งช าระให้
ครบถว้น พร้อมทั้งค่าช าระเงินล่าชา้ภายในระยะเวลาหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีระบุในหนงัสือแจง้ โดยค่าช าระ
เงินล่าชา้ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีอธิบดีประกาศก าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าค่าด าเนินการเพื่อจดัส่งค าขอ
ระหว่างประเทศและไม่เกินร้อยละหา้สิบของค่ายืค่  าขอระหว่างประเทศในกรณีท่ีผูข้อไม่ช าระเงินหรือช าระ
ไม่ครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดตามวรรคสอง ใหถื้อว่าผูข้อถอนค าขอระหว่างประเทศ และใหก้รม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาประกาศการถอนค าขอระหว่างประเทศในท่ีเปิดเผย ณ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา พร้อม
ทั้งแจง้ไปยงัส านกัระหว่างประเทศและผูข้อเพ่ือทราบ 

ขอ้ ๑๑ ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาระบุวนัท่ีท่ีไดรั้บค าขอระหว่างประเทศเป็นวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศ 
เม่ือปรากฏว่าในวนัท่ีไดรั้บค าขอระหว่างประเทศนั้น ผูข้อเป็นผูม้ีคุณสมบติัตามขอ้ ๔ วรรคหน่ึงและวรรคส่ี 
และค าขอระหว่างประเทศมีลกัษณะครบถว้นตามท่ีก  าหนด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ค าขอระหว่างประเทศใชภ้าษาท่ีก  าหนดในขอ้ ๘ และ 
(๒) ค าขอระหว่างประเทศมีขอ้ความและเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ขอ้ความท่ีระบุว่าผูข้อประสงคจ์ะยืน่เป็นค าขอระหว่างประเทศ 
(ข) ขอ้ความท่ีระบุว่าผูข้อประสงคท่ี์จะขอรับความคุม้ครองการประดิษฐใ์นประเทศภาคีแห่งสนธิสญัญา 
(ค) ช่ือผูข้อ 
(ง) เอกสารท่ีเป็นรายละเอียดการประดิษฐ ์และขอ้ถือสิทธิ 

ขอ้ ๑๒ ในกรณีท่ีค  าขอระหว่างประเทศมีลกัษณะไม่ครบถว้นตามท่ีก  าหนดในขอ้ ๑๑ ใหก้รมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญามีหนงัสือแจง้ใหผู้ข้อแกไ้ขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาสองเดือนนบัแต่วนัท่ีระบุในหนงัสือแจง้ 

หากผูข้อไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องถกูตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดตามวรรคหน่ึงใหก้รมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาระบุวนัท่ีท่ีไดรั้บค าขอระหว่างประเทศท่ีถกูตอ้งครบถว้นเป็นวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศ 

ในกรณีท่ีผูข้อมิไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดตามวรรคหน่ึง ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญา
แจง้ใหผู้ข้อทราบพร้อมเหตุผลท่ีไม่อาจด าเนินการต่อไปได ้และใหเ้ก็บค าขอระหว่างประเทศไวเ้ป็น
หลกัฐานและแจง้ไปยงัส านกัระหว่างประเทศทราบดว้ย 

ขอ้ ๑๓ เมื่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาระบุวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศตามขอ้ ๑๑ หรือขอ้ ๑๒ แลว้ ใหก้รม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเก็บค าขอระหว่างประเทศฉบบัส านกังานรับค าขอไวท่ี้กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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(๑) มีหนงัสือแจง้เลขท่ีค  าขอและวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศใหผู้ข้อทราบโดยเร็ว 
(๒) ส่งค าขอระหว่างประเทศฉบบัส านกัระหว่างประเทศและส าเนาหนงัสือแจง้ตาม (๑) ไปยงัส านกัระหว่าง
ประเทศก่อนส้ินสุดระยะเวลาสิบสามเดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก 
(๓) ส่งค าขอระหว่างประเทศฉบบัองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศไปยงัองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศ
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาสิบสามเดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก เมื่อผูข้อไดช้  าระเงินค่าตรวจคน้ระหว่าง
ประเทศครบถว้นและส่งค าแปลตามขอ้ ๙ แลว้ 
(๔) ส่งค าแปลตามขอ้ ๙ ไปยงัส านกัระหว่างประเทศโดยเร็ว 
(๕) ส่งเงินค่ายืน่ค  าขอระหว่างประเทศไปยงัส านกัระหว่างประเทศ และค่าตรวจคน้ระหว่างประเทศไปยงั
องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศ 

ขอ้ ๑๔ เมื่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาระบุวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศตามขอ้ ๑๑ หรือขอ้ ๑๒ แลว้ หากพบ
ขอ้บกพร่องของค าขอระหว่างประเทศ ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีพบว่าค าขอระหว่างประเทศไม่ปรากฏลายมือช่ือของผูข้อ ท่ีอยูส่ญัชาติหรือภูมิล  าเนาของผูข้อ 
หรือไม่ปรากฏช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ ์หรือไม่ปรากฏบทสรุปการประดิษฐห์รือไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ี
อธิบดีประกาศก าหนด ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญามีหนงัสือแจง้ใหผู้ข้อแกไ้ขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลา
สองเดือนนบัแต่วนัท่ีระบุในหนงัสือแจง้ 

หากผูข้อไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องถกูตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดตาม (๑) วรรคหน่ึง ใหก้รม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาส่งเอกสารการแกไ้ขไปยงัส านกัระหว่างประเทศ และองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศ 

หากผูข้อมิไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องใหถ้กูตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดตาม (๑) วรรคหน่ึง และกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเห็นสมควรขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไป ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาแจง้ก าหนด
ระยะเวลาท่ีขยายออกไปใหผู้ข้อด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาท่ีใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ หากผูข้อมิไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องใหถ้กูตอ้งครบถว้น ให้
ถือว่าผูข้อถอนค าขอระหว่างประเทศ และใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาประกาศการถอนค าขอระหว่าง
ประเทศในท่ีเปิดเผย ณ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา พร้อมทั้งแจง้ไปยงัส านกัระหว่างประเทศและผูข้อเพ่ือ
ทราบ 

(๒) ในกรณีท่ีพบว่าค าขอระหว่างประเทศมีลกัษณะไม่ครบถว้นตามท่ีก  าหนดในขอ้ ๑๑ ใหก้รมทรัพยสิ์น
ทางปัญญามีหนงัสือแจง้ผูข้อพร้อมดว้ยเหตุผล ภายในระยะเวลาส่ีเดือนนบัแต่วนัท่ีระบุว่าเป็นวนัยืน่ค  าขอ
ระหว่างประเทศว่าจะด าเนินการถอนค าขอระหว่างประเทศ 
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ใหผู้ข้อมีสิทธิยืน่ค  าโตแ้ยง้ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาภายในระยะเวลาหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
แจง้ตาม (๒) วรรคหน่ึง หากผูข้อมิไดย้ืน่ค  าโตแ้ยง้ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดหรือกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
ไม่เห็นดว้ยกบัค าโตแ้ยง้นั้น ใหถื้อว่าผูข้อถอนค าขอระหว่างประเทศและใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญา
ประกาศการถอนค าขอระหว่างประเทศในท่ีเปิดเผย ณ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ขอ้ ๑๕ เมื่อผูข้อไดรั้บหนงัสือแจง้จากส านกัระหว่างประเทศว่าส านกัระหว่างประเทศยงัไม่ไดรั้บค าขอ
ระหว่างประเทศฉบบัส านกัระหว่างประเทศ ผูข้ออาจขอใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญารับรองความถกูตอ้งของ
ส าเนาค าขอระหว่างประเทศไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและใหผู้ข้อจดัส่งส าเนาค าขอระหว่างประเทศดงักล่าว
ไปยงัส านกัระหว่างประเทศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาอาจปฏิเสธการขอใหรั้บรองความถกูตอ้งของส าเนาค า 
ขอระหว่างประเทศไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ส าเนาค าขอระหว่างประเทศท่ีผูข้อส่งใหรั้บรองไม่เหมือนกบัค าขอระหว่างประเทศท่ีไดย้ืน่ไว ้หรือ 
(๒) กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดส่้งค าขอระหว่างประเทศฉบบัส านกัระหว่างประเทศไปยงัส านกัระหว่าง
ประเทศ และส านกัระหว่างประเทศไดแ้จง้ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาทราบว่าไดรั้บค าขอระหว่างประเทศ
ฉบบัส านกัระหว่างประเทศแลว้ 

ในกรณีท่ีส านกัระหว่างประเทศไม่ไดรั้บค าขอระหว่างประเทศหรือส าเนาค าขอระหว่างประเทศตามวรรค
หน่ึงภายในระยะเวลาสามเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกัระหว่างประเทศมีหนงัสือแจง้ใหผู้ข้อทราบว่ายงัไม่ได้
รับค าขอระหว่างประเทศฉบบัส านกัระหว่างประเทศตามวรรคหน่ึง ใหถื้อว่าผูข้อถอนค าขอระหว่างประเทศ 

ขอ้ ๑๖ ผูข้ออาจขอถือสิทธิการขอรับความคุม้ครองการประดิษฐเ์ร่ิมตั้งแต่วนัยืน่ค  าขอรับความคุม้ครองการ
ประดิษฐท่ี์ผูข้อไดย้ืน่ไวค้ร้ังแรกก่อนการยืน่ค  าขอระหว่างประเทศตามสนธิสญัญาได ้หากผูข้อไดย้ืน่ค  าขอ
ระหว่างประเทศส าหรับการประดิษฐอ์ยา่งเดียวกนัภายในสิบ สองเดือนนบัแต่วนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอนั้นเป็นคร้ัง
แรก 

การขอถือสิทธิตามวรรคหน่ึง ใหผู้ข้อระบุการขอถือสิทธิไวใ้นค าขอระหว่างประเทศ และยืน่ส าเนาค าขอ
คร้ังแรกท่ีไดย้ืน่ไว ้พร้อมค ารับรองความถกูตอ้งจากส านกังานสิทธิบตัของประเทศท่ีไดย้ืน่ค  าขอไวค้ร้ังแรก
นั้นต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือส านกัระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลาสิบหกเดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอ
คร้ังแรก 

ในกรณีท่ีผูข้อไดย้ืน่ค  าขอคร้ังแรกไวต่้อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูข้ออาจท าค าร้องยืน่ต่อกรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาใหจ้ดัส่งส าเนาค าขอท่ีไดย้ืน่ไวค้ร้ังแรกในประเทศไทยพร้อมค ารับรองความถกูตอ้งไปยงัส านกั
ระหว่างประเทศแทนผูข้อ ภายในระยะเวลาสิบหกเดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก โดยผูข้อเป็นผูช้  าระ
ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเอกสารนั้น 
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ขอ้ ๑๗ ในกรณีท่ีผูข้อไม่อาจยืน่ค  าขอระหว่างประเทศภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ัง
แรก หากผูข้อประสงคจ์ะขอถือสิทธิตามขอ้ ๑๖ ผูข้ออาจยืน่ค  าร้องเพ่ือขอฟ้ืนสิทธิการขอรับความคุม้ครอง
การประดิษฐเ์ร่ิมตั้งแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรกต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาภายในระยะเวลาสองเดือนนบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาการขอถือสิทธิตามขอ้ ๑๖ วรรคหน่ึงพร้อมทั้งแจง้เหตุผลและหลกัฐานท่ีแสดงว่าตน
ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่กรณีแลว้ 

หากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเห็นว่าผูข้อไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่กรณีแลว้แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามท่ีก  าหนด ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาด าเนินกาตามค าร้องต่อไปได ้

ขอ้ ๑๘ ผูข้ออาจถอนค าขอระหว่างประเทศในเวลาใดก็ไดก่้อนส้ินสุดระยะเวลาสามสิบเดือนนบัแต่วนัยืน่ค  า
ขอคร้ังแรก ต่อองคก์ร ดงัต่อไปน้ี 
(๑) กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(๒) ส านกัระหว่างประเทศ หรือ 
(๓) องคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ ในกรณีท่ีผูข้อประสงคจ์ะใหมี้การตรวจสอบเบ้ืองตน้
ระหว่างประเทศ  

การขอถอนค าขอระหว่างประเทศใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนดตามสนธิสญัญาและใหม้ีผล
เมื่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือส านกัระหว่างประเทศ หรือองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ
ไดรั้บแจง้การขอถอนค าขอระหว่างประเทศ 

ในกรณีท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไดรั้บแจง้การขอถอนค าขอระหว่างประเทศตามวรรคหน่ึงใหแ้จง้การขอ
ถอนดงักล่าวไปยงัส านกัระหว่างประเทศโดยเร็ว และในกรณีท่ีไดส่้งค าขอระหว่างประเทศฉบบัองคก์ร
ตรวจคน้ระหว่างประเทศไปยงัองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศตามขอ้ ๑๓ แลว้ ใหแ้จง้การขอถอนไปยงั
องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศดว้ย 

ขอ้ ๑๙ ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาคืนเงินค่ายืน่ค  าขอระหว่างประเทศหรือค่าตรวจคน้ระหว่างประเทศแก่ผู ้
ขอ ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) กรณีท่ีไม่มีการด าเนินการกบัค าขอระหว่างประเทศตามขอ้ ๑๒ วรรคสาม 
(๒) กรณีท่ีมีการถอนค าขอระหว่างประเทศตามขอ้ ๑๐ วรรคสาม ขอ้ ๑๔ (๑) วรรคส่ี ขอ้ ๑๔ (๒) วรรคสอง 
และขอ้ ๑๕ วรรคสาม หรือกรณีท่ีผูข้อถอนค าขอระหว่างประเทศตามขอ้ ๑๘ ก่อนส่งค าขอระหว่างประเทศ
ฉบบัส านกัระหว่างประเทศไปยงัส านกัระหว่างประเทศ หรือก่อนส่งค าขอระหว่างประเทศฉบบัองคก์ร
ตรวจคน้ระหว่างประเทศไปยงัองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศ แลว้แต่กรณี 
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ขอ้ ๒๐ ในกรณีท่ีองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศท่ีสนธิสญัญารับรองมีหลายแห่งใหอ้ธิบดีประกาศรายช่ือ
องคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาจะใหด้  าเนินการตรวจคน้ค าขอระหว่างประเทศ
ของผูข้อท่ียืน่ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และแจง้ใหส้ านกัระหว่างประเทศทราบ 

ในกรณีท่ีอธิบดีประกาศรายช่ือองคก์รตรวจคน้ระหว่างประเทศมากกว่าหน่ึงองคก์ร ใหผู้ข้อระบุองคก์ร
ตรวจคน้ระหว่างประเทศท่ีประสงคจ์ะใหด้  าเนินการตรวจคน้ค าขอระหว่างประเทศไวใ้นค าขอระหว่าง
ประเทศ 

ขอ้ ๒๑ ในกรณีท่ีองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศท่ีสนธิสญัญารับรองมีหลายแห่งใหอ้ธิบดี
ประกาศรายช่ือองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาจะใหด้  าเนินการ
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศเก่ียวกบัการประดิษฐต์ามค าขอระหว่าง ประเทศของผูข้อท่ียืน่ต่อกร
มทรัพยสิ์นทางปัญญา และแจง้ใหส้ านกัระหว่างประเทศทราบ 

ในกรณีท่ีผูข้อประสงคจ์ะใหอ้งคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศองคก์รใดท่ีอธิบดีประกาศรายช่ือเป็น
องคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศเก่ียวกบัการประดิษฐต์ามค าขอระหว่างประเทศของตน ใหย้ืน่ค  า
ร้องขอไปยงัองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศนั้นโดยตรง หรือยืน่ผา่นกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
เพ่ือส่งต่อไปยงัองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศ และใหผู้ข้อช าระค่าตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่าง
ประเทศต่อองคก์รตรวจสอบเบ้ืองตน้ระหว่างประเทศโดยตรง 

หมวด ๒ 
การด าเนินการกบัค าขอระหว่างประเทศ 

ที่ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศไทย 

ขอ้ ๒๒ ผูข้อซ่ึงไดย้ืน่ค  าขอระหว่างประเทศในประเทศภาคีแห่งสนธิสญัญาไวแ้ลว้หากประสงคจ์ะขอรับ
ความคุม้ครองการประดิษฐใ์นประเทศไทย ใหแ้จง้ความประสงคม์ายงักรมทรัพยสิ์นทางปัญญาตามแบบท่ี
อธิบดีประกาศก าหนด พร้อมทั้งส่งค  าแปลเป็นภาษาไทยและช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับสิทธิบตัรหรืออนุ
สิทธิบตัรตามอตัราท่ีก  าหนดในพระราชบญัญติัน้ีภายในระยะเวลาสามสิบเดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก 

ในกรณีท่ีผูข้อมิไดด้  าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดตามวรรคหน่ึง ใหถื้อว่าค  าขอระหว่างประเทศนั้น
ส้ินผลในประเทศไทย 

ขอ้ ๒๓ ในกรณีท่ีผูข้อไม่อาจด าเนินการภายในระยะเวลาสามสิบเดือนตามขอ้ ๒๒ วรรคหน่ึง ผูข้ออาจยืน่
ค  าร้องเพ่ือขอฟ้ืนสิทธิใหค้  าขอระหว่างประเทศยงัคงมีผลในประเทศไทยต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ภายใน
ระยะเวลาสองเดือนนบัแต่วนัท่ีเหตุท่ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดไดส้ิ้นสุดลง 
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หรือภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ ๒๒ วรคหน่ึง แลว้แต่ระยะเวลา
ใดจะส้ินสุดลงก่อน โดยแสดงเหตุผลและหลกัฐาน พร้อมทั้งด  าเนินการตามท่ีก  าหนดในขอ้ ๒๒  

เมื่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาพิจารณาค าร้องตามวรรคหน่ึงแลว้ เห็นว่าผูข้อไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตาม
สมควรแก่กรณีแลว้ แต่ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามระยะเวลาท่ีก  าหนดใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาด า เนิน
การกบัค า ขอระหว่างประเทศตามขั้นตอนท่ีก  าหนดในพระราชบญัญติัน้ีต่อไปและแจง้ใหผู้ข้อทราบดว้ย 

ขอ้ ๒๔ ผูข้อซ่ึงไดย้ืน่ค  า ขอระหว่างประเทศไวแ้ลว้ในประเทศภาคีแห่งสนธิสญัญาและประสงคท่ี์จะขอรับ
ความคุม้ครองการประดิษฐใ์นประเทศไทย อาจร้องขอใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาทบทวนผลการพิจารณา
ค าขอระหว่างประเทศในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) กรณีท่ีส านกังานรับค าขอในประเทศภาคีแห่งสนธิสญัญาปฏิเสธท่ีจะระบุวนัยืน่ค  าขอระหว่างประเทศ 
หรือ 
(๒) กรณีท่ีถือว่ามีการถอนค าขอระหว่างประเทศการยืน่ค  าร้องตามวรรคหน่ึง ใหผู้ข้อยืน่ค  าร้องไปยงัส านกั
ระหว่างประเทศภายในระยะเวลาสองเดือนนบัแต่วนัท่ีผูข้อไดรั้บแจง้ผลการพิจารณา เพื่อขอใหส้ านกั
ระหว่างประเทศ 
จดัส่งค าขอระหว่างประเทศนั้นมายงักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

หากปรากฏแก่กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาว่า ผลการพิจารณาค าขอระหว่างประเทศตามวรรคหน่ึงเกิดจากความ
ผดิพลาดหรือความละเลยของส านกังานรับค าขอในประเทศภาคีแห่งสนธิสญัญาหรือส านกัระหว่างประเทศ 
ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาด าเนินการกบัค าขอระหว่างประเทศนั้นตามขั้นตอนท่ีก  าหนดในพระราชบญัญติั
น้ีต่อไป และใหถื้อว่าค  าขอระหว่างประเทศดงักล่าวเป็นค าขอรับสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร ท่ีไดย้ืน่ต่อกร
มทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ขอ้ ๒๕ ใหก้รมทรัพยสิ์นทางปัญญาด าเนินการกบัค าขอระหว่างประเทศท่ีขอรับความคุม้ครองการประดิษฐ์
ในประเทศไทยตามขอ้ ๒๒ เม่ือครบก าหนดระยะเวลาสามสิบเดือนนบัแต่วนัยืน่ค  าขอคร้ังแรก เวน้แต่ผูข้อ
ไดย้ืน่ค  าร้องขอใหด้  าเนินการก่อนครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 

 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
พรทิวา นาคาศยั 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
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