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เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง กําหนดรายชื่อองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ
และองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ
อาศัย อํานาจตามความในข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ต ามสนธิสัญ ญาความร่วมมือด้านสิทธิบัต ร พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศ
รายชื่อองค์กรตรวจค้น ระหว่างประเทศที่จะดําเนิน การตรวจค้น คําขอระหว่างประเทศ และรายชื่อ
องค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศที่จะดําเนินการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การประดิษฐ์ต ามคําขอระหว่างประเทศของผู้ขอที่ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปตามบัญ ชี
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ปัจฉิมา ธนสันติ
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

บัญชีแสดงรายชื่อองคกรตรวจคนระหวางประเทศ และ
องคกรตรวจสอบเบื้องตนระหวางประเทศ
ลําดับที่

รายชื่อองคกร

ที่อยู

๑

สํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาสหรัฐอเมริกา

๒

สํานักงานสิทธิบัตรยุโรป

๓

สํานักงานทรัพยสินทางปญญาสาธารณรัฐประชาชนจีน

๔

สํานักงานสิทธิบัตรญี่ปุน

๕

สํานักงานสิทธิบัตรออสเตรเลีย

๖

สํานักงานทรัพยสินทางปญญาสาธารณรัฐเกาหลี
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