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กฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมขิ องวงจรรวม - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.

กฎหมายทีใ่ ห้ ความคุ้มครอง

ประกาศ ฉบับที่ 42/2546/เอ็นดี-ซีพี เรื่ องการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
แบบผังภูมิของวงจรรวม (Decree No. 42/2003/ND-CP on Protection of Industrial Property Rights in
Respect of Layout Designs of Semi-Conductor Integrated Circuits)
2.

อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
-

3.

ระบบการให้ ความคุ้มครอง
ระบบการจดทะเบียน

4.

สิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง/นิยาม (หลักการที่ทาให้ แผนภูมิวงจรรวมสามารถจดทะเบียนได้ )
4.1

แบบผังภูมินนต้
ั ้ องเกิดจากผู้สร้ างสรรค์เอง

4.2
แบบผังภูมิที่จะได้ รับความคุ้มครองจะต้ องไม่มีลกั ษณะสามัญเมื่อเทียบกับแบบผัง
ภูมิของวงจรรวมของผู้ออกแบบรายอื่นและในอุตสาหกรรมเดียวกัน
5.

ข้ อยกเว้ นของสิง่ ที่ได้ รับความคุ้มครอง
สิง่ ที่ไม่ได้ รับความคุ้มครอง

6.

5.1

ทฤษฎี, กระบวนการ, ระบบ และวิธีการที่เกิดจากการทางานของแบบผังภูมิวงจรรวม

5.2

ข้ อมูลและซอฟต์แวร์ ที่รวบรวมในแบบผังภูมิวงจรรวม

สิทธิของผู้ทรงสิทธิ
6.1

ยื่นขอรับความคุ้มครอง

6.2
ก่อนที่จะได้ รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนแบบผังภูมิวงจรรวม ผู้ออกแบบมีสิทธิ
แจ้ งเตือนบุคคลที่สาม ที่ใช้ แบบผังภูมิเพื่อประโยชน์ ในทางการค้ า หากได้ รับหนังสือรั บรองการจดทะเบียน
(Certificate of Protection) แล้ ว และบุคคลที่สามยังคงใช้ แบบผังภูมิดงั กล่าวอยู่ ผู้ออกแบบอาจเรี ยกค่าเสียหาย
จากบุคคลที่สามนันได้
้ เท่ากับค่าสิทธิ กรณีการอนุญาตให้ ใช้ แบบผังภูมิตามระยะเวลาการใช้ นับจากวันที่บคุ คล
ที่สามได้ รับคาเตือนจนถึงวันที่มีการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน
6.3

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ แบบผังภูมิ

6.4

สิทธิที่จะโอนสิทธิแบบผังภูมิ

6.5

สิทธิในการดาเนินคดีละเมิดแบบผังภูมิของวงจรรวม
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7.

ข้ อยกเว้ นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
7.1

การใช้ แบบผังภูมิที่ได้ รับความคุ้มครองที่ไม่ใช่การกระทาที่มีวตั ถุประสงค์ในทาง

การค้ า
7.2
การแจกจ่าย หรื อ นาเข้ าซึ่งสาเนาของแบบผังภูมิที่ได้ รับความคุ้มครอง หรื อแบบ
ผังภูมิเซมิคอนดัคเตอร์ (semiconductor IC) ที่ผลิตขึ ้นตามแบบผังภูมิที่ได้ รับความคุ้มครองโดยไม่เจตนา
7.3
การแจกจ่าย หรื อ นาเข้ าซึ่งสาเนาของแบบผังภูมิที่ได้ รับความคุ้มครอง หรื อแบบ
ผังภูมิเซมิคอนดัคเตอร์ (semiconductor IC) ที่ผลิตขึ ้นตามแบบผังภูมิที่ได้ รับความคุ้มครอง หากการกระทา
ดังกล่าวได้ มีการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิเป็ นจานวนเท่ากับค่าสิทธิการอนุญาตให้ ใช้ แบบผังภูมิ
7.4
การแจกจ่าย หรื อ นาเข้ าซึ่งสาเนาของแบบผังภูมิที่ได้ รับความคุ้มครอง หรื อ แบบ
ผังภูมิเซมิคอนดัคเตอร์ (semiconductor IC)ที่ผลิตขึ ้นตามแบบผังภูมิที่ได้ รับความคุ้มครอง หรื อผลิตภัณฑ์ที่
ประกอบไปด้ วยแบบผังภูมิเซมิคอนดัคเตอร์ (semiconductor IC) ที่ผลิตขึ ้นตามแบบผังภูมิที่ได้ รับความ
คุ้มครอง ที่ได้ ถกู นาออกสูต่ ลาดโดยผู้รับโอนสิทธิ
7.5
กรณีที่มีผ้ อู อกแบบแบบผังภูมิวงจรขึ ้นโดยใช้ แบบผังภูมิที่มีอยูเ่ ดิมมาวิเคราะห์และ/
หรื อมาประเมินผลจากแบบผังภูมิที่ได้ รับความคุ้มครองเพื่อออกแบบเป็ นแบบผังภูมิของตนเอง
8.

อายุความคุ้มครอง

8.1
มีอ ายุค วามคุ้ม ครอง 10 ปี นับ จากวัน ที่ ป ระกาศในหนัง สือ รั บ รองการคุ้มครอง
(Certificate of Protection)
8.2
มีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับจากวันที่บุคคลที่มีสิทธิ ยื่นคาขอ (หรื อบุคคลผู้ได้ รับ
มอบอานาจ) ได้ ใช้ แบบผังภูมิในทางการค้ าเป็ นครัง้ แรกไม่วา่ ที่ใดในโลก
8.3
9.

มีอายุความคุ้มครอง 15 ปี นับจากวันที่ได้ ออกแบบแบบผังภูมิ

การต่ออายุความคุ้มครอง
ไม่สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้

10.

การรักษาสิทธิ
โดยการขอรับหนังสือรับรองการคุ้มครอง (Certificate of Protection)

11.

การเพิกถอนสิทธิ
11.1

ยื่นคาขอโดยบุคคลผู้ไม่มีสทิ ธิยื่นคาขอรับการคุ้มครอง

11.2 ยื่นคาขอโดยองค์การหลายๆ องค์การ หรื อบุคคลหลายคน โดยที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ง
ฝ่ ายใดไม่ได้ ตกลงกันในการยื่นคาขอ
11.3

ยื่นคาขอหลังจากกาหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่นาแบบผังภูมิของวงจรรวม
ออกใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้ าไม่วา่ ทีใ่ ดในโลก
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11.4
หรื อ
12.

แบบผังภูมิที่ได้ รับความคุ้มครองไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่จะขอรับความคุ้มครอง
มีเหตุที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้

การโอนสิทธิ

การโอนสิทธิ ในแบบผังภูมิต้อ งทาเป็ นลายลักษณ์ อักษร ว่า มีผลใช้ บังคับตัง้ แต่เมื่อได้ จ ด
ทะเบียนกับสานักงานทรัพย์สินทางปั ญญาแห่งชาติ (the National Office of Intellectual Property) โดยที่ผ้ รู ับ
โอนสิทธิมีสทิ ธิใช้ แบบผังภูมิตามเงื่อนไขตามที่ระบุที่ได้ จดทะเบียนไว้
13.

การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
ไม่มีกฎหมาย

2.

ขัน้ ตอนการขอรับความคุ้มครอง
1.

การเตรี ยมคาขอ

การยื่น คาขอเป็ นการรวบรวมเอกสาร เพื่ อให้ มี การออกประกาศหนังสือรั บรองให้ ค วาม
คุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม ทังนี
้ ้ การยื่นคาขอต้ องดาเนินการตามข้ อกาหนดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การยื่นคาขอต้ องทาเป็ นภาษาเวียดนาม
ในกรณีที่องค์การของเวียดนาม หรื อ บุคคลที่มีสญ
ั ชาติเวียดนาม หรื อบุคคลต่างด้ าวที่มีถิ่นที่
อยูถ่ าวรหรื อมีธุรกิจหรื อการผลิตในสาธารณรัฐเวียดนามอาจยื่นคาขอได้ ด้วยตนเองหรื อมอบอานาจให้ ตวั แทน
เป็ นผู้ดาเนินการแทนก็ได้
ส่วนกรณี ของบุคคลต่างด้ าว ที่ ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้ องมอบ
อานาจให้ แก่ตวั แทนเป็ นผู้ดาเนินการแทน
2.

เอกสารที่ใช้ ในการขอรับการจดทะเบียน

เอกสารที่ยื่นเพื่อขอออกหนังสือรับรองการคุ้มครอง (Certificate of Protection) รวมถึง
หนังสือโต้ ตอบต้ องทาเป็ นภาษาเวียดนาม ส่วนเอกสารที่เป็ นภาษาต่างประเทศสามารถใช้ เพื่อการอ้ างอิง,
เปรี ยบเทียบ หรื อตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ยังไม่มีการยื่นคาขอเพื่อขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิแต่อย่างใด
3.

การตรวจสอบคาขอ
คาขอจะต้ องมีการจัดเตรี ยมตามแบบฟอร์ มที่กาหนด

4.

การประกาศโฆษณา

คาวินิจฉัยเกี่ ยวกับการให้ สิทธิ , เปลี่ยนแปลง, ระงับ, เพิ กถอน และโอนสิทธิ ในทรั พย์ สิน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับแบบผังภูมิจะต้ องประกาศในราชกิจจานุเบกษาทรัพย์สนิ อุตสาหกรรมของสานักทรัพ ย์สิน
ทางปั ญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ มีการประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าว
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5.

การรับจดทะเบียน
ผู้อานวยการสานักทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจะไม่รับจดทะเบียนในกรณีดงั นี ้

5.1
การยื่นคาขอรับความคุ้มครองนันมากกว่
้
าการขอความคุ้มครองแบบผังภูมิวงจร
หรื อเอกสารบางฉบับไม่ได้ ทาเป็ นภาษาเวียดนาม หรื อการยื่นคาขอไม่ได้ ดาเนินการตามที่กาหนดไว้
5.2

การยื่นคาขอโดยบุคคลที่ไม่มีสทิ ธิยื่น

5.3
การยื่นคาขอโดยองค์ การหลายองค์ การหรื อบุคคลหลายคน โดยที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ าย
หนึง่ ฝ่ ายใดไม่ได้ ตกลงในการยื่นคาขอนัน้
5.4

การยื่นคาขอหลังจากกาหนดระยะเวลาการยื่นแล้ ว (2 ปี นับจากวันที่ได้ นาออกใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้ าไม่วา่ ทีใ่ ดในโลก)

5.5

แบบผังภูมิที่ขอรับความคุ้มครองนันไม่
้ ตรงตามเงื่อนไขที่จะรับความคุ้มครอง หรื อ
มีเหตุที่ไม่สามารถได้ รับความคุ้มครองได้
5.6

6.

ผู้ยื่นคาขอไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอตามที่กาหนด

การขอถือสิทธิย้อนหลัง
ไม่มีบทบัญญัติกฎหมาย

7.

การคัดค้ าน/โต้ แย้ ง

องค์การและบุคคลใดๆ มีสทิ ธิยื่นคาร้ องขอเพิกถอนคาวินิจฉัยที่ให้ ความคุ้มครองแบบผังภูมิ
หากแบบผังภูมิดงั กล่าวหรื อ ส่วนใดส่วนหนึง่ ของแบบผังภูมิดงั กล่าวไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะได้ รับความคุ้ มครอง
กับสานักทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งชาติ ทังนี
้ ้ จะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยื่นข้ อเรี ยกร้ องดังกล่าว
ระเบียบและกระบวนการในการขอเพิกถอนดังกล่าว กาหนดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
8.

การอุทธรณ์

ผู้ยื่นคาขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวมมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คดั ค้ านการประกาศ, การ
หระงับ หรื อการเพิกถอนหนังสือรับรองการคุ้มครอง (Protection Certificate) ของสานักทรัพย์สินทางปั ญญา
(the National Office of Intellectual Property) โดยที่ต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การอุทธรณ์ครัง้ แรกต้ องดาเนินการภายใน 90 วันนับจากวันที่บคุ คลนันมี
้ สทิ ธิยื่นอุทธรณ์
การอุทธรณ์ครัง้ ที่สองต้ องกระทาภายใน 30 วันนับจากสิ ้นระยะเวลาของการอุทธรณ์ครัง้ แรก
9.

ค่าธรรมเนียมราชการรวมทังค่
้ าบริ การของสานักงานตัวแทน
ไม่มีข้อมูล
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10.

ขันตอน/ระยะเวลา
้
ไม่มีข้อมูล

3.

การบังคับใช้ สิทธิ
กาลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ สทิ ธิในแบบผังภูมิวงจรรวม
ข้ อสังเกตการบังคับใช้ สทิ ธิ เช่นในกรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะ

4.

1.

กฎหมายที่ให้ ความคุ้มครอง ได้ แก่ ประกาศคณะรัฐบาลฉบับที่ 63 กาหนดระเบียบและ
แนวทางปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายแพ่งในเรื่ องเกี่ยวกับทรัพย์สนิ อุตสาหกรรม

2.

การเยียวยาทางแพ่ง โดยการฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายต่อศาลแพ่ง

3.

กระบวนการทางแพ่ง โดยการยื่นคาฟ้ องต่อศาลแพ่ง

การคุ้มครอง ณ จุดนาเข้ า-ส่ งออก
ไม่มี

5.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ/สานักงานตัวแทน
หน่ วยงานรับผิดชอบ
1.

สานักทรัพย์ สินทางปั ญญาแห่ งชาติ
(National Office of Intellectual Property)

2.

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(Ministry of Science and Technology)

สานักงานตัวแทน
1.

Baker & McKenzie
12th floor, Saigon Tower
29 Le Duan Blvd., District 1
Ho Chi Minh City, SR Vietnam
Tel:

84 8 823 9663

Fax:

84 8 829 5618

Email:

paul.norris@bakernet.com
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2.

Investip
31 Han Thuyen Str.,
1st Dist, Ho Chi Minh City,
Vietnam

3.

Tel:

84-8 22 39 59/8 292 400

Fax:

84-8 8 228 603

E-mail:

investipsgn@hcm.vnn.vn

Russin & Vecchi
OSIC Building, 15/F.
8 Nguyen Hue Boulevard
Ho Chi Minh City
Vietnam

4.

Tel:

84 8 824 3026, 824 4307

Fax:

84 8 824 3113

E-mail:

rusvec@hcm.vnn.vn

Detech And Associates
108 Nguyen Du Street,
Hanoi, Vietnam

5.

Tel:

844 942 4847

Fax:

844 942 3842

E-mail:

detech@hn.vnn.vn

Banca Intellectual Property Law Firm
15Bis Trieu Viet Vuong,
P.O. Box 467,
Boho, Hanoi,

Vietnam

Tel:

84 4 9 433 007/008

Fax:

84 4 9 433 009/283

E-mail:

banca@fpt.vn
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6.

Pham & Associates
8 Tran Hung Dao Street,
Hanoi,

Vietnam

Tel:

84 4 824 4852

Fax:

84 4 824 4853

E-mail:

pham@hn.vnn.vn

Website:

www.pham.con.vn
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม

ขันตอน
้

วันยื่นคาขอ
จดทะเบียน

ระยะเวลา
(เดือน)

-

หมายเหตุ :

วันประกาศ คาคัดค้ าน

-

-

การตรวจสอบ

-

การอุทธรณ์ การจดทะเบียน

-

-

กาลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อให้ ความคุ้มครองแก่แบบผังภูมิของวงจรรวม

ระยะเวลาถึง
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

-

-

หมายเหตุ :

กาลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาออกกฎหมายเพื่อให้ ความคุ้มครองแก่แบบผังภูมิของวงจรรวม

