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-3กฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมขิ องวงจรรวม – สาธารณรัฐจีน
1.

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.

กฎหมายทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง

พระราชบัญญัติแบบผังภูมิวงจรรวม (Integrated Circuit Layout Protection Act) มีผลใช้
บังคับตังแต่
้ วนั ที่ 11 สิงหาคม 2538
ระเบียบการบังคับใช้ สิทธิในแบบผังภูมิรวม (Enforcement Rules of the Integrated Layout
Protection Act) มีผลใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2539
2.

อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ

ความตกลงว่าด้ วยสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ ยวกับการค้ า (พ.ศ. 2537 มาร์ ราเกช)
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994, Marrakesh)
ไต้ หวันเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกองค์การการค้ าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546
3.

ระบบการให้ ความคุ้มครอง

เป็ นระบบการจดทะเบียน กล่าวคือ แบบผังภูมิของวงจรรวมจะได้ รับความคุ้มครองในประเทศ
ไต้ หวันก็ตอ่ เมื่อได้ รับการจดทะเบียนเอาไว้ แล้ ว
4.

สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง/นิยาม

“แบบผังภูมิ” หมายความถึง แบบของส่วนประกอบของวงจรและส่วนเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะอยู่ ใน
รูปแบบของสองมิติหรื อสามมิติ ซึง่ สามารถนาไปใช้ ในการผลิตวงจรรวมได้
“วงจรรวม” หมายความถึง ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปหรื อกึ่งสาเร็ จรู ปที่ผลิตขึ ้นเพื่อทาหน้ าที่เป็ น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้ วยชิน้ ส่วนที่สามารถกระตุ้นให้ เกิดปฏิบตั ิการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้ อย
หนึ่งชิ น้ รวมอยู่ด้วย และส่วนเชื่ อมต่อชิน้ ส่วนเหล่านีอ้ นั ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งได้ จัดวางอยู่บนหรื อ
ในวัตถุกึ่งตัวนาชิ ้นเดียวกัน
5.

ข้ อยกเว้ นของสิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง
ไม่มีบญ
ั ญัติเอาไว้ ในกฎหมาย

6.

สิทธิของผู้ทรงสิทธิ

เจ้ าของแบบผังภูมิที่ได้ รับการจดทะเบียนย่อมมีสทิ ธิที่แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ ผลิต และจาหน่าย
แบบผังภูมินนเพื
ั ้ ่อประโยชน์ในทางการค้ า



แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547
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ข้ อยกเว้ นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
การกระทาที่ไม่ถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิของเจ้ าของแบบผังภูมิ
7.1

ทาซ ้าแบบผังภูมิเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การวิจยั การวิเคราะห์ หรื อการประเมิน

7.2

ทาซ ้าแบบผังภูมิโดยบุคคลธรรมดา เพื่อประโยชน์ของตนเอง ที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ใน

7.3

ใช้ แบบผังภูมิที่เป็ นผลจากการวิจยั การวิเคราะห์ หรื อการประเมินตามข้ อ 7.1

เชิงพาณิชย์
7.4
แบบผังภูมินนขึ
ั ้ ้นเอง
8.

ใช้ แบบผังภูมิที่เหมือนกับแบบผังภูมิที่ได้ รับการจดทะเบียน โดยผู้ใช้ เป็ นผู้สร้ างสรรค์

อายุความคุ้มครอง
มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วนั รับจดทะเบียนแบบผังภูมินนั ้

9.

การต่ออายุความคุ้มครอง

ไม่ ส ามารถต่ อ อายุ ก ารคุ้ มครองแบบผั ง ภู มิ อ อกไปได้ อี ก การคุ้ มครองแบบผัง ภู มิ ข อง
วงจรรวมจะมีระยะเวลาเพียง 10 ปี เท่านัน้ เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว บุคคลใดๆ ย่อมมีสิทธิ โดยชอบ
ที่จะใช้ แบบผังภูมินนโดยไม่
ั้
ถือเป็ นการละเมิดสิทธิของเจ้ าของแบบผังภูมิแต่อย่างใด
10.

การรักษาสิทธิ
ไม่มีบญ
ั ญัติเอาไว้ ในกฎหมาย

11.

การเพิกถอนสิทธิ

สานักงานทรัพย์สินทางปั ญญาอาจเพิ กถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิในเวลาใดๆ ภายหลัง
จากการรั บจดทะเบียนได้ หากปรากฏว่าการจดทะเบียนแบบผังภูมินนั ้ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไข
ของกฎหมาย
12.

การโอนสิทธิ

เจ้ าของแบบผังภูมิที่ได้ รับการจดทะเบียนสามารถโอนสิทธิ ในแบบผังภูมิให้ แก่บุคคลใดก็ได้
โดยจะต้ องจดทะเบียนการโอนสิทธินนกั
ั ้ บสานักงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
13.

การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

เจ้ าของแบบผังภูมิที่ได้ รับการจดทะเบียนสามารถโอนสิทธิ ในแบบผังภูมิให้ แก่บุคคลใดก็ได้
โดยจะต้ องจดทะเบียนการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธินนกั
ั ้ บสานักงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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ขัน้ ตอนการขอรับความคุ้มครอง
1.

การเตรี ยมคาขอ

1.1
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิที่ไม่ได้ มีสญ
ั ชาติของประเทศไต้ หวัน จะต้ องแต่งตัง้
ตัวแทนเพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิในประเทศไต้ หวันแทน
1.2
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิที่ตนได้ สร้ างสรรค์ขึ ้นในประเทศไต้ หวัน
จะต้ องยื่นคาขอจดทะเบียนภายในกาหนดเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่นาแบบผังภูมิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็ น
ครัง้ แรก
1.3

2.

บุคคลดังต่อไปนี ้เป็ นผู้มีสทิ ธิยื่นคาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิในประเทศไต้ หวัน


ผู้มีสญ
ั ชาติไต้ หวัน หรื อนิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศ
ไต้ หวัน



ผู้มีสญ
ั ชาติของประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรื อความตกลงเกี่ยวกับ
การคุ้มครองแบบผังภูมิของ วงจรรวมซึง่ ประเทศไต้ หวันเป็ นภาคีอยูด่ ้ วย



ผู้มีภมู ิลาเนาในประเทศไต้ หวัน



นิติบุคคลที่มีสถานประกอบการในประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาหรื อ
ความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองแบบผังภูมิของ วงจรรวมซึง่ ประเทศไต้ หวัน
เป็ นภาคีอยูด่ ้ วย

เอกสารที่ใช้ ในการขอรับการจดทะเบียน
2.1

คาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ โดยจะต้ องระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้


ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ ของผู้ขอจดทะเบียน



วันยื่นคาขอ



วันที่ได้ สร้ างสรรค์แบบผังภูมินนเสร็
ั้ จ



ข้ อมูลของตัวแทน (ในกรณีที่เป็ นการยื่นคาขอจดทะเบียนโดยตัวแทน)

2.2

หนังสือมอบอานาจ (ในกรณีที่เป็ นการยื่นคาขอจดทะเบียนโดยตัวแทน)

2.3

ภาพถ่ายหรื อภาพลายเส้ นของแบบผังภูมิ

2.4

ผลิตภัณฑ์ที่มีแบบผังภูมินนประกอบอยู
ั้
่ ในกรณีที่มีการนาออกแสวงหาประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์แล้ ว
3.

การตรวจสอบคาขอ

-6เมื่อได้ รับคาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิแล้ ว นายทะเบียนจะทาการตรวจสอบคาขอจดทะเบียน
ดังกล่าวและจะมีคาสัง่ ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน หากปรากฏว่า
3.1

ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนไม่ได้ เป็ นผู้สร้ างสรรค์หรื อผู้ออกแบบแบบผังภูมิที่ขอรับการจด

ทะเบียนนัน้
3.2
ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนไม่ได้ ยื่นคาขอภายในกาหนดเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่นาแบบผัง
ภูมิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็ นครัง้ แรก
3.3

คาขอจดทะเบียนนันไม่
้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดเอาไว้ ในกฎหมายหรื อกฎอื่นใดที่

เกี่ยวข้ อง
4.

การประกาศโฆษณา

แบบผังภูมิจะได้ รับการประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาแบบผังภูมิของวงจรรวม
ภายหลังจากที่มีการตรวจสอบคาขอจดทะเบียนแบบผังภูมินนั ้
5.

การรับจดทะเบียน

ในกรณีที่นายทะเบียนได้ ตรวจสอบคาขอจดทะเบียนแบบผังภูมิแล้ ว ไม่ปรากฏว่ามีลกั ษณะ
ตามที่กาหนดเอาไว้ ในข้ อ 3 นายทะเบียนจะมีคาสัง่ ให้ รับจดทะเบียนแบบผังภูมิดงั กล่าว โดยจะออกหนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนให้ แก่ผ้ ขู อจดทะเบียน
6.

การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ไม่มีบญ
ั ญัติเอาไว้ ในกฎหมาย

7.

การคัดค้ าน/โต้ แย้ ง

ผู้มีสว่ นได้ เสียอาจคัดค้ านการยื่นขอจดทะเบียนแบบผังภูมินนในเวลาใดๆ
ั้
ก็ได้ ก่อนการรับจด
ทะเบียน โดยผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนจะยื่นคาโต้ แย้ งหรื อไม่ก็ได้ หากประสงค์ที่จะยื่น จะต้ องยื่นคาโต้ แย้ งดังกล่าว
ภายในกาหนดเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับสาเนาคาคัดค้ าน
8.

การอุทธรณ์
ไม่มีบญ
ั ญัติเอาไว้ ในกฎหมาย

9.

ค่าธรรมเนียมราชการรวมทังค่
้ าบริ การของสานักงานตัวแทน
-

10.

ขันตอน/ระยะเวลา
้
การจดทะเบียนแบบผังภูมิจะใช้ ระยะเวลาประมาณหกเดือนถึงหนึง่ ปี นับตังแต่
้ วนั ยื่นคาขอ
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การบังคับใช้ สิทธิ
1.

การกระทาที่ถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิในแบบผังภูมิ
การใช้ แบบผังภูมิโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของแบบผังภูมิที่ได้ รับการจดทะเบียนก่อน

2.

มาตรการในการเยียวยา
2.1

มาตรการทางแพ่ ง

เจ้ าของแบบผังภูมิสามารถดาเนินคดีแพ่งกับผู้กระทาละเมิดโดยยื่นคาฟ้ องต่อศาล
แพ่ง โดยสามารถขอให้ ศาลมีคาสัง่ ใดคาสัง่ หนึง่ ดังต่อไปนี ้
-

ให้ ผ้ ลู ะเมิดระงับการกระทาที่ถือเป็ นการละเมิดนัน;
้

-

ให้ ทาลายแผงวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิประกอบอยู;่

-

ให้ ชดใช้ คา่ เสียหายที่ตนได้ รับ

นอกจากนี ้ เจ้ าของแบบผังภูมิมีสิทธิขอรับความคุ้มครองชัว่ คราวในเวลาใดๆ ก่อนที่
ศาลจะมีคาพิพากษาได้ โดยอาจร้ องขอให้ ศาลมีคาสัง่ ห้ ามไม่ให้ ผ้ กู ระทาละเมิดดาเนินการที่ถือเป็ นการละเมิด
ชัว่ คราวได้ (Injunctive Relief)
2.2

มาตรการทางอาญา
ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้

3.

โทษ
ไม่มีโทษทางอาญา

4.

ข้ อสังเกตการบังคับใช้ สทิ ธิ เช่นในกรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะ
-

4.

การคุ้มครอง ณ จุดนาเข้ า-ส่ งออก
ไม่มี

5.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ/สานักงานตัวแทน
1.

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งประเทศไต้ หวันเป็ นผู้ดแู ลและบริ หารการจดทะเบียนแบบผังภูมิวงจร
รวม (Taiwan Intellectual Property Office)
2.

สานักงานตัวแทน

1.

Baker & McKENZIE, Taipei Office,
Patent Department
15th Floor, No. 168, Tun Hwa North Road,

-8Taipei, Taiwan R.O.C.
2.

Saint Island International Patent & Law Offices
7th Floor, No. 248, Sec. 3
Nanking East Road
P.O. Box 81-974
Taipei, Taiwan

3.

Tel:

886 2 2775 1823

Fax:

886 2 2731 6377

E-mail:

siiplo@mail.saint-island.com.tw

Website:

www.saint-island.com.tw

Taiwan Commercial Law Offices
2/F., No. 131, Sec. 3
Min Sheng East Road
Taipei 105,
Taiwan

4.

Tel:

02 2717 6657

Fax:

02 2712 8264

E-mail:

lawyers@tclo.com.tw

Wenping & Co.
8F, Chung Ting Bldg.,
No. 77, Sec. 2, Tun Hwa S. Rd.,
Taipei 106,
Taiwan, R.O.C.
Tel:

886 2 2700 2178

Fax:

886 2 2700 2179, 2589
886 2 2700 2359, 2371

E-mail:

wenping@mail.wenping.com.tw

Website:

www.wenping.com.tw

-95.

Lee and Li
Attorney at Law
7th Floor, No. 201
Tun Hua North Road
Taipei 105
Taiwan

6.

Tel:

886 2 2715 3300

Fax:

886 2 2718 7099

E-mail:

josephyang@leeandli.com

TIPLO Attorneys-at-Law
Taiwan Int’l Patent & Law Office
7th Fl., We Sheng Building
No. 125, Nanking East Road,
Sec. 2, Taipei,
Taiwan

7.

Tel:

886 2 2507 2811

Fax:

886 2 2508 3711, 2506 6971

E-mail:

tiplo@tiplo.com.tw

Website:

www.tiplo.com.tw

Deep & Far
9th Fl., 176 Sec. 1,
Chung Hsiao E. Rd.
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel:

886 2 2322 2023

Fax:

886 2 2393 2193

E-mail:

cft@deepnfar.com.tw

Website:

www.deepnfar.com.tw

- 10 ขัน้ ตอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม

ขันตอน
้

วั น ยื่ น ค าขอ วันประกาศ คาคัดค้ าน
จดทะเบียน

ระยะเวลา (เดือน)

-

-

การตรวจสอบ

การอุทธรณ์ การจดทะเบียน ร ะ ย ะ เ ว ล า ถึ ง
วันรับจดทะเบียน

-

-

-

-
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ตารางค่ าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม
ค่าธรรมเนียม (US$)

ค่าบริ การวิชาชีพ (US$)

1. การยื่นคาขอจดทะเบียน

-

-

2. การยื่นเอกสารล่าช้ า

-

-

3. การแก้ ไขคาขอจดทะเบียน

-

-

4. การประกาศ

-

-

5. คาขอตรวจสอบ

-

6. การรับจดทะเบียน

-

-

7. การแก้ ไขชื่อ ที่อยู่ และอื่น ๆ

-

-

8. คาขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ

-

-

9. คาขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

-

-

10. การรับจดทะเบียนการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ

-

11. การชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

-

-

12. การตรวจค้ น

-

-

13. การอุทธรณ์

-

-

14. การยื่นคาคัดค้ าน

-

-

15. การยื่นคาโต้ แย้ ง

-

-

16. การดาเนินคดีทางศาล

*

*

17. การแปล

-

-

18. การรับรองเอกสาร

-

-

