คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนขอรับความคุมครองแบบผังภูมข
ิ องวงจรรวม
หนวยงานที่ใหบริการ :กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑการตรวจสอบคําขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมดังนี้
คําจํากัดความ
วงจรรวม หมายความวา ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่ทําหนาที่ทางอิเล็กทรอนิกสอันประกอบดวยชิ้นสวนที่สามารถ
กระตุนใหเกิดการปฏิบต
ั ิการทางอิเล็กทรอนิกสรวมอยูดวยและสวนเชื่อมตอที่เชื่อมชิ้นสวนเหลานั้นทั้งหมดหรือบางสวนเขา
ดวยกันซึ่งไดจด
ั วางเปนชั้นในลักษณะที่ผสานรวมกันอยูบนหรือในวัตถุกึ่งตัวนําชิ้นเดียวกัน
แบบผังภูมิ หมายความวา แบบแผนผังหรือภาพที่ทําขึ้นไมวาจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพื่อใหเห็นถึงการจัดวางใหเปน
วงจรรวม
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้
การหาประโยชนในเชิงพาณิชย หมายความวา การแสวงหาประโยชนโดยการขายใหเชาหรือโดยการกระทําอื่นใดเพื่อให
ไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดและใหหมายความรวมถึงการนําเสนอเพื่อการแสวงหาประโยชนดว ย
ผูทรงสิทธิ หมายความวา ผูซึ่งไดรับหนังสือสําคัญแบบผังภูมิและใหหมายความรวมถึงผูรับโอนดวย
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
ผูรับบริการหรือยื่นคําขอ หมายถึง ประชาชนผูรับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐที่มารับบริการจาก
หนวยงานของรัฐ
หลักเกณฑในการพิจารณา
1. ความถูกตองและความชัดเจนในเนื้อหาสาระของแบบผังภูมิของวงจรรวมและการจัดเตรียมคําขอประกอบดวย
- กรอกขอความในแบบพิมพแบบบผ.1, บผ.1(พ) หรือบผ.1(Add) ใหครบถวน
- คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมข
ิ องวงจรรวมพรอมลงลายมือชื่อผูขอรับจดทะเบียนหรือตัวแทนและ
- ในกรณีผูขอจดทะเบียนเปนผูอ
 อกแบบเองจะตองกรอกขอความในคํารับรองสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม
หรือกรณีผูขอเปนชาวตางชาติใหใชแบบบผ.1(Add)
2. เตรียมเอกสารการแสดงสิทธิในการขอจดทะเบียน
- ในกรณีผูขอจดทะเบียนเปนผูร ับโอนสิทธิจะตองแนบหนังสือโอนสิทธิที่มีลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน
- ในกรณีผูขอจดทะเบียนเปนผูร ับสิทธิโดยเหตุอื่นเชนรับมรดกสัญญาจางเปนตนใหยื่นเอกสารแสดงสิทธินั้นๆ
3. เตรียมหนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบผานตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อใหดําเนินการแทน
4. ตัวอยางวงจรรวมที่มีแบบผังภูมท
ิ ี่ยื่นขอจดทะเบียนจํานวน 4 ตัวอยาง

5. สําหรับกรณีที่มก
ี ารนําแบบผังภูมินั้นออกผลิตออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลวทั้งนี้ไมเกิน 2 ป
6. รายละเอียดขอมูลการทํางานทางดานอิเล็กทรอนิกสของวงจรรวมเชน Data sheet เปนตน
7. ภาพวาดหรือภาพถายลายเสนหรือสิ่งอื่นที่ใหผลในลักษณะเดียวกันที่ใชในการผลิตวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิเชนแผนบัง
(MASK) เปนตน

เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ในการยื่นคําขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมใหผข
ู อยื่นคําขอยื่นตามแบบพิมพที่อธิบดีกําหนด
2. การมอบอํานาจ
2.1 กรณีที่ผูขอรับแบบผังภูมิไมมีถน
ิ่ ที่อยูในราชอาณาจักร ใหมอบอํานาจใหตัวแทนเปนผูกระทําการแทนในราชอาณาจักร
โดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่การมอบอํานาจนั้นไดกระทําในตางประเทศหนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ผูมีอาํ นาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซึ่ง
ประจําอยูณประเทศที่ผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยูห
 รือเจาหนาที่ผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว
หรือคํารับรองของบุคคลซี่งกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อหรือ
(2) ในกรณีที่หนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทยตองสงภาพถายหนังสือเดินทางหรือภาพถายหนังสือ
รับรองถิ่นที่อยูช
 ั่วคราวหรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย
จริงดวย
2.2 หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาทตอตัวแทน 1 คนตอ 1 คําขอ

หมายเหตุ :

1. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมอ
ื สําหรับประชาชน จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง
ครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว
2. กรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร หรือ
เอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแตวันยื่นคําขอและในกรณีที่ผูยน
ื่ คําขอไมดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอ
ื วาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่จะดําเนินการคืนคําขอใหแกผูยื่นคําขอ

พรอมทั้งแจงเหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย
3. เมื่อผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลวจะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมไดไมวา
ในกรณีใดๆเวนแต
(1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียม หรือ
(2) ชําระคาธรรมเนียมซ้ําซอน หรือชําระเกิน ซึ่งการชําระดังกลาวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐโดยมิใช
ความผิดของผูช
 ําระซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาจะไดพจ
ิ ารณาเปนกรณีๆไป
4. ในกรณีที่ผูยื่นคําขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการ มายื่นเพิม
่ เติมใหครบถวนใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือ
หลักฐานมายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน
5. ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูยื่นคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย
6. ในกรณีที่จะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทย โดยมี
คํารับรองของผูแปลวาเปนคําแปลที่ถูกตอง
7. ในกรณีที่ผูยื่นคําขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยน
ื่ คําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอืน
่ เปนผูยื่นคําขอ
แทน ควรมีหนังสือมอบอํานาจชวง หรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการ ใหบุคคลนั้นมีอํานาจยื่นคําขอและลงนามในบันทึก
ขอตกลงการรับคําขอแทนผูยื่นคําขอหรือตัวแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคล
ผูยื่นคําขอไมมอ
ี ํานาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได
8. ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือระยะเวลาที่ผูขอแกไขคําขอหรือการขอให
ระงับการดําเนินการทางทะเบียนไวชั่วคราว

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
ชั้น 3 กลุมสารบบและตรวจรับคําขอกองสิทธิบัตรกรมทรัพยสิน
ทางปญญากระทรวงพาณิชย
563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
โทรศัพทและเบอรแฟกซ 02-5474637/ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน
(หมายเหตุ: (กรณีชําระคาธรรมเนียมณกรมทรัพยสินทางปญญา
ใหชําระภายใน 15.30 นาฬิกา))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :8 เดือน
ลําดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
การยื่นคําขอใชแบบบผ.1 และแบบบผ.1(พ)
1. ตรวจสอบรายละเอียดแบบพิมพคําขอ
2. ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร
3. ชําระคาธรรมเนียมคําขอ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
พิจารณาตรวจสอบคําขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของวงจร
รวม
- ตรวจคนความใหม
- รายละเอียดในคําขออาทิสถานะผูยื่นคําขอวันที่สรางสรรคเปน
ตน
- ภาพวาดหรือภาพถายลายเสนที่แสดงแบบผังภูมิ
- ขอมูลทางการทํางานดานอิเล็กทรอนิกสของวงจรรวมนั้น
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
จัดทําประกาศโฆษณา
-จัดทําหนาประกาศโฆษณาในระบบสิทธิบัตร (E-Patent)
-จัดทําซีดี (CD)
ประกาศโฆษณา 100 คําขอ/แผน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
-รายงานการสั่งการรับจดทะเบียน
-ออกหนังสือแจงใหผูขอชําระคาจดทะเบียน

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองสิทธิบัตร

4.5 เดือน

กองสิทธิบัตร

2.5 เดือน

กรมทรัพยสินทางปญญา

5 วัน

กองสิทธิบัตร

15 วัน

กองสิทธิบัตร

(หมายเหตุ: (กรณีเมื่อผูตรวจสอบพิจารณาแลวกําหนดใหมีการ
แกไข /ชี้แจง/ยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขการ
ดําเนินการตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ))
5)

การพิจารณา
ออกหนังสือสําคัญคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
(หมายเหตุ: (ระยะเวลานับแตผูขอชําระคาธรรมเนียม))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผูออกแบบผังภูมิของวงจรรวม)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ผูรับโอนแบบผังภูมิของวงจรรวมกรณีมีการโอนสิทธิขอรับ
แบบผังภูมิของวงจรรวม)
บัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ถามีการมอบอํานาจ)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุแบบพิมพคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม [แบบบผ.1 ]
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุแบบพิมพคํารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของ
วงจรรวม [แบบบผ.1 (พ) ]
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุหนังสือสัญญาโอนสิทธิการขอรับแบบผังภูมิของวงจรรวม
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ถามีการโอนสิทธิการของรับแบบผังภูมิของวงจรรวม :
ตนฉบับหรือสําเนา)
หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ถามีการมอบอํานาจ : ตนฉบับหรือสําเนา)
ตัวอยางวงจรรวมกรณีนําออกหาประโยชนเชิงพาณิชยแลว
ฉบับจริง4ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุภาพวาดหรือภาพถายลายเสนของแบบผังภูมิของวงจรรวม
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุรายละเอียดขอมูลการทํางาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(Data Sheet)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)

รายละเอียดคาธรรมเนียม
การยื่นคําขอแบบผังผังภูมิของวงจรรวม
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 1,000 บาท

2)

คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาและออกหนังสือสําคัญ
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 500 บาท

3)

คาธรรมเนียมการยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 50 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)
2)
3)
4)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000
(หมายเหตุ: -)
สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญาโทร 1368
(หมายเหตุ: -)
www.ipthailand.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)
2)

ชื่อแบบฟอรม
แบบพิมพคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม [แบบบผ.1 ]
(หมายเหตุ: -)
แบบพิมพคํารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม [แบบบผ.1 (พ) ]
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
02-547-4716 (กลุมไฟฟา)

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากองสิทธิบัตร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:

ิ องวงจรรวมพ.ศ. 2543
1)พ.ร.บ. คุมครองแบบผังภูมข
2)กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวมพ.ศ.2545 (ลงวันที่ 26 ธนวาคม 2545)
3)ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องการนับระยะเวลาตามพระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมพ.ศ.2543(ลง
วันที่ 17 มกราคมพ.ศ.2546)

ิ องวงจรรวมคําขออื่นและเอกสาร
4)ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องการกําหนดแบบพิมพคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมข
ประกอบคําขอดังกลาว (ลงวันที่ 17 มกราคมพ.ศ.2546)
5)ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องการขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิโดยทางมรดกและหลักฐานเกี่ยวกับ
การรับมรดก(ลงวันที่ 17 มกราคมพ.ศ.2546)
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ:สวนกลาง
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน
จํานวนคําขอทีม
่ ากที่สุด
จํานวนคําขอทีน
่ อยที่สุด
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1
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