
 

 

 

พระราชบญัญติั 

คุม้ครองแบบผงัภูมิของวงจรรวม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

          พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช

โองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

          โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิ

ของวงจรรวม 

              พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธ ิ

เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

               จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้ นไว้โดย      

ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้  

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบ
ผงัภมูิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓” 

  มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับ

แต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 
 

 

ช่ือกฎหมาย 

วนับงัคบัใช ้
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หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 

  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 

  “วงจรรวม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ส าเรจ็รูปหรือกึ่งส าเรจ็รูปที่  
ท าหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์อันประกอบด้วยช้ินส่วนที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการ

ปฏบิัติการ ทางอิเลก็ทรอนิกส์รวมอยู่ด้วยและส่วนเช่ือมต่อที่เช่ือมช้ินส่วนเหล่าน้ัน

ทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าด้วยกัน ซ่ึงได้จัดวางเป็นช้ันในลักษณะที่ผสานรวมกัน    

อยู่บนหรือในวัตถุกึ่งตัวน าช้ินเดียวกนั 

  “แบบผงัภูมิ” หมายความว่า แบบ แผนผัง หรือภาพที่ท  าข้ึนไม่ว่า
จะปรากฏในรูปแบบหรือวิธใีดเพ่ือให้เหน็ถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวม 

  “หนงัสือส าคญัแบบผงัภูมิ” หมายความว่า หนังสือส าคัญที่ออกให้
เพ่ือคุ้มครองแบบผงัภมูิตามพระราชบัญญัติน้ี 

  “การหาประโยชนใ์นเชิงพาณิชย”์ หมายความว่า การแสวงหา

ประโยชน์โดยการขาย ให้เช่า หรือโดยการกระท าอื่นใดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงค่าตอบแทน

หรือประโยชน์อื่นใด และให้หมายความรวมถึง การน า เสนอเพ่ือการแสวงหา

ประโยชน์ด้วย 

  “ผูท้รงสิทธิ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับหนังสอืส าคัญแบบผงัภมูิ 

และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนด้วย 

  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการแบบผังภมูิ 

  “พนกังานเจา้หนา้ที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้

ปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
๑ 

  “อธิบดี” หมายความว่า  อธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 
                                                 
๑   

     ประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัที่ ๗  (พ.ศ. ๒๕๓๗) เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ทีแ่ละนายทะเบียน 
     เคร่ืองหมายการคา้ ส่วนภูมิภาค ลว. ๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

นิยาม 
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  “รฐัมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

  มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการตาม     

พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจแต่งต้ัง พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง
๒
 

ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ลดหรือยกเว้น  

ค่าธรรมเนียม และก าหนดกจิการอื่นเพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  กฎกระทรวง
๓
 นั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บังคับได้ 

  มาตรา ๕ การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี   และไม่อยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยสทิธบิัตร 

 

หมวด ๒ 

การคุม้ครองแบบผงัภูมิ 

 

ส่วนท่ี ๑ 

การขอรบัความคุม้ครองแบบผงัภูมิ 

 

  มาตรา ๖ แบบผังภูมิที่ สามารถขอรับความ คุ้มครองตาม

พระราชบัญญัติน้ี ได้แก่ 

  (๑) แบบผงัภมูิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ข้ึนเองและไม่เป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม 

  (๒) แบบผังภมูิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ข้ึนใหม่โดยน าเอาช้ินส่วน 
ส่วนเช่ือมต่อ แบบผังภูมิหรือวงจรรวมอันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม 

                                                 
๒ ๓   

    กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบียน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบั  

    แบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

 

สิ่งท่ีไดร้บั 

ความคุม้ครอง 
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วงจรรวมมาจัดวางใหม่ ในลักษณะที่ท  าให้เกิดเป็นแบบผังภูมิที่ไม่เป็นที่รู้จักกัน

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม 

  มาตรา ๗ ผู้ออกแบบแบบผังภูมิเป็นผู้มีสิทธิขอรับความคุ้มครอง

แบบผงัภมูิตามพระราชบัญญัติน้ี 

  มาตรา ๘ สิทธิขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิที่ ผู้ออกแบบได้  

สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างให้ตกเป็นของพนักงานหรือลูกจ้างนั้น 

เว้นแต่จะมีหนังสอืตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื่น  

  ในกรณีที่ ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์แบบผังภูมิข้ึนโดยการรับจ้าง

บุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้าง เป็นผู้มีสิทธิขอรับความคุ้มครองในแบบผังภมูินั้น เว้นแต่จะ

มีหนังสอืตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื่น 

  มาตรา ๙ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ   

ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคลย่อมมีสิทธิขอรับความคุ้มครอง

ในแบบผังภูมิที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนโดยการจ้างหรือ ตามค าสั่งหรือในความควบคุม

ขององค์กรนั้น เว้นแต่จะมีหนังสอืตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื่น 

  มาตรา ๑๐ สิทธิขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิย่อมโอนและ     

รับมรดกกันได้ การโอนสิทธิขอรับ ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องท า

เป็นหนังสอื   ลงลายมือช่ือผู้โอนและผู้รับโอน 

  มาตรา ๑๑ ถ้ามีบุคคลหลายคนสร้างสรรค์แบบผังภูมิร่วมกัน

บุคคลเหล่านั้นมีสทิธขิอรับความคุ้มครอง ในแบบผงัภมูินั้นร่วมกนั 

  ในกรณีที่ผู้ออกแบบแบบผังภูมิร่วมคนใดไม่ยอมร่วมขอรับความ  

คุ้มครอง แบบผังภูมิหรือติดต่อไม่ได้หรือไม่มีสิทธิขอรับความคุ้มครองในแบบ   

ผงัภมูิ ผู้ออกแบบแบบผังภมูิคนอื่นจะขอรับความคุ้มครอง ส าหรับแบบผังภมูิที่ได้

สร้างสรรค์ร่วมกนันั้นในนามของตนเองกไ็ด้  

  ผู้ออกแบบแบบผังภูมิร่วมซ่ึงไม่ได้ร่วมขอรับความคุ้มครองแบบ   

ผังภูมิจะยื่นค าขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิเมื่อใดกไ็ด้ก่อน     

มีการออกหนังสือส าคัญแบบผังภูมิให้แก่ผู้ออกแบบร่วม ซ่ึงได้ยื่นค าขอรับความ  

คุ้มครองไว้ก่อนแล้ว โดยย่ืนค าขอพร้อมด้วยพยานหลักฐานที่แสดงว่า ผู้ขอเป็น    

ผูม้ีสิทธิขอรบั 

ความคุม้ครอง 

กรณีเป็น 

พนักงาน 

หรือลูกจา้ง 

กรณีเป็น 

หน่วยงาน 

ของรฐั 

การโอนสิทธิ 

ขอรบัความ 

คุม้ครอง 

กรณีมีบุคคล 

หลายคน 

สรา้งสรรค ์

ร่วมกนั 

กรณีการ 

รบัจา้ง 

บุคคลอ่ืน 
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ผู้ออกแบบ ร่วมจริงและให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนว่าผู้ขอเป็นผู้ออกแบบ    

ร่วมกันหรือไม่และรายงานให้อธิบดีทราบเพ่ือมีค าวินิจฉัย ในการนี้ ให้แจ้งก าหนด

วันสอบสวนและ ส่งส าเนาค าขอไปยังผู้ขอรับความคุ้มครองและผู้ร่วมขอรับความ

คุ้มครองแบบผงัภมูิคนอื่นด้วย 

  ผู้ออกแบบแบบผังภูมิ ร่วมมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ งของอธิบดีต่อ     

คณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งน้ัน การอุทธรณ์ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๔ 

  เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยแล้ว ถ้าผู้ออกแบบแบบผังภูมิ ร่วม   

ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลได้ภายใน    

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยน้ัน ถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลา  

ดังกล่าว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

  การยื่นค าขอและการสอบสวนตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่ก าหนดใน กฎกระทรวง
๕ 

  มาตรา ๑๒ ในกรณีที่บุคคลหลายคนต่างสร้างสรรค์แบบผังภูมิ     

ที่เหมือนกนัโดยมิได้สร้างสรรค์ร่วมกัน ให้ผู้ย่ืนค าขอรับความคุ้มครองก่อนเป็นผู้มี

สิทธิได้รับความคุ้มครองแบบผังภูมิ ในกรณีที่ ย่ืนค าขอ รับความคุ้มครองใน      

วันเดียวกนัให้ผู้ขอรับความคุ้มครองท าความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดเป็น ผู้มีสิทธิ

ได้รับความ คุ้มครองแต่ผู้เดียวหรือมีสิทธิได้รับความคุ้มครองร่วมกัน ถ้าตกลงกัน

ไม่ได้ ภายในระยะเวลาที่อธบิดีก าหนดให้ผู้ย่ืนค าขอรับความคุ้มครองในล าดับก่อน

ในวันดังกล่าวเป็น ผู้มีสทิธไิด้รับความคุ้มครอง 

  มาตรา ๑๓ บุคคลซ่ึงจะมีสิทธิขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิตาม

พระราชบัญญัติน้ีต้องมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

  (๑) มีสญัชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย 

                                                 
๔ ๕   

    กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบียน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบั  

    แบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

 

การอุทธรณ ์

ค าสัง่ของ 

อธิบดี 

กรณีบุคคล 

หลายคน 

มิไดร่้วมกนั 

ออกแบบ 

คุณสมบติั 

ของผูม้ีสิทธิ 

ขอรบัความ 

คุม้ครอง 
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  (๒) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองแบบผังภมูิของวงจรรวมซ่ึงประเทศไทยเป็น

ภาคีอยู่ด้วย 

  (๓) มีภูมิล าเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์
แบบผังภูมิหรือการผลิตวงจรรวมอย่างจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็น

ภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการคุ้มครองแบบผังภมูิ

ของวงจรรวมซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

 

ส่วนท่ี ๒ 

การจดทะเบียนแบบผงัภูมิและระยะเวลาการคุม้ครอง 

 

  มาตรา ๑๔ บุคคลซ่ึงมีสิทธิขอรับความคุ้มครองตามที่ก าหนดใน 

มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือ มาตรา ๑๒ ซ่ึงมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๑๓ มีสทิธยิื่นขอจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองแบบผงัภมูิได้ 

  ในกรณีที่ได้น าแบบผังภมูิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วไม่ว่า

ในหรือนอกราชอาณาจักร การยื่นขอจดทะเบียนแบบผังภูมิดังกล่าวต้องกระท า 

ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้น าแบบผังภูมิน้ันออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็น

คร้ังแรก 

  แบบผงัภมูิที่ไม่มีการน าออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายในสบิห้า

ปีนับแต่วันที่สร้างสรรค์ แบบผงัภมูิน้ันเสรจ็สิ้นไม่อาจขอจดทะเบียนได้ 

  มาตรา ๑๕ การขอจดทะเบียนแบบผังภมูิเพ่ือขอรับความคุ้มครอง

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน    

กฎกระทรวง
๖ 

 
                                                 
๖     

    กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบียน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบัแบบ 

    ผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

ผูม้ีสิทธิ 

ขอจด 

ทะเบียน 

การขอ 

จดทะเบียน 
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  ค าขอจดทะเบียนต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

  (๑) ช่ือ สญัชาติ ภมูิล าเนาและที่อยู่ของผู้ออกแบบรวมทั้งการโอน
สทิธขิอรับความคุ้มครอง หากมีการโอนสทิธดิังกล่าว 

  (๒) วันที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิและวันที่ได้น าแบบผังภูมิออกหา
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นคร้ังแรก พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการน าออกหา

ประโยชน์ 

  (๓) ภาพวาด หรือภาพถ่ายลายเส้นที่แสดงแบบผังภมูิ หรือสิ่งอื่นที่ 
ให้ผลในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งข้อมูลการท างานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของวงจร

รวม นั้น 

  (๔) ตัวอย่างของวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิปรากฏในกรณีที่มีการน า
ออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว และ 

  (๕) รายการอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง๗ 

  มาตรา ๑๖ ในการจดทะเบียนแบบผังภูมิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบค าขอจดทะเบียนให้ถูกต้อง ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ และท า   

รายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธบิดี 

  มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเป็นไปตาม   

หลักเกณฑ ์ ที่ก าหนดในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ให้อธบิดีมีค าสั่งรับจดทะเบียน

ออกหนังสือส าคัญแบบผังภูมิให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน ประกาศโฆษณาการรับจด

ทะเบียนและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ

ส าคัญแบบผังภูมิ และค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณา ทั้งนี้  ตามวิธีการและ   

ระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๘ 

  หากผู้ขอจดทะเบียนแบบผงัภมูิไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง 

ให้ถือว่า  ผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งค าขอจดทะเบียน 

                                                 
๗ ๘ 

    กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบียน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบัแบบ 

    ผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

 

รายงาน 

ผลการ 

ตรวจสอบ 

ค าสัง่รบั 

จดทะเบียน 



  - ๘ - 

  หนังสอืส าคัญแบบผงัภมูิให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๙ 

  ในกรณีที่ห นังสือส า คัญแบบผังภูมิสูญหายหรือช า รุด    ใน

สาระส าคัญให้ผู้ทรงสทิธ ิขอรับใบแทนหนังสือ ส าคัญแบบผังภมูิได้ตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๐ 

  มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ให้อธิบดีมีค าสั่งยกค าขอจด

ทะเบียนและให้มีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผล   ให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ

โดยไม่ชักช้า 

  ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีต่อคณะกรรมการได้

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งน้ัน การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๑ 

  เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยแล้ว ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่เห็นด้วย

กับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้ง ค าวินิจฉัยน้ัน ถ้าไม่ด าเนินคดีภายใน ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

  มาตรา ๑๙ สิทธิในแบบผังภูมิจะได้ รับความคุ้มครองตาม

พระราชบัญญัติน้ีเมื่อได้รับจดทะเบียน และออกหนังสอืส าคัญให้แล้ว 

  หนังสือส าคัญแบบผังภมูิให้มีอายุสิบปีนับแต่วันที่ย่ืนขอจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือวันที่น าแบบผังภูมิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็น

คร้ังแรกไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร แล้วแต่วันใดจะเกดิข้ึนก่อน แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน

สบิห้าปีนับแต่วันที่สร้างสรรค์แบบผงัภมูิน้ันเสรจ็สิ้นแล้ว 

 

 

                                                 

๙ ๑๐ ๑๑ 

     กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัแบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕  
   (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

 

ค าสัง่ยก 

ค าขอจด 

ทะเบียน 

การอุทธรณ ์

ค าสัง่ 

การน าคดี 

ข้ึนสู่ศาล 

อายกุาร 

คุม้ครอง 
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  มาตรา ๒๐ ผู้ทรงสิทธิต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ก าหนดใน      

กฎกระทรวง
๑๒
 โดยเร่ิมต้ังแต่ปีที่สอง ของอายุการคุ้มครองแบบผังภูมิ และต้อง

ช าระภายในหกสบิวันนับแต่วันเร่ิมต้นระยะเวลาของปีที่สอง นั้นและของปีต่อไปทุกปี 

  ถ้าผู้ทรงสิทธิไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหนึ่ง ต้องเสีย    

ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ร้อยละสามสบิของเงินค่าธรรมเนียมรายปี 

  ถ้าผู้ทรงสิทธิไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพ่ิม   

ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นก าหนดช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหนึ่งให้ถือว่า

สทิธใินแบบผงัภมูินั้นสิ้นสดุลง  ในกรณีน้ีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศให้ทราบถึง

การสิ้นสดุการคุ้มครองของแบบผงัภมูิดังกล่าว 

  มาตรา ๒๑ ผู้ทรงสิทธิจะขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดย

ช าระทั้งหมดในคราวเดียว แทนการช าระค่าธรรมเนียมรายปีได้ 

  ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิได้ช าระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าแล้ว แต่ได้  

มีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมรายปี หรือผู้ทรงสิทธิสละสิทธิในแบบผังภูมิ หรือ      

มีการเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้น ผู้ทรงสิทธิไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม

รายปีเพ่ิมเติม หรือไม่มีสทิธรัิบคืนค่าธรรมเนียมรายปีที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้วน้ัน 

  มาตรา ๒๒ ผู้ทรงสทิธมิีสทิธแิต่ผู้เดียวที่จะกระท าการอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังต่อไปนี้  

  (๑ ) ท าซ ้า ซ่ึ งแบบผังภูมิที่ตนได้ รับความคุ้มครองตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

  (๒) น าเข้ามาในราชอาณาจักร ขาย หรือจ าหน่ายโดยวิธีการใดเพ่ือ
ประโยชน์  ในเชิงพาณิชย์ซ่ึงแบบผังภมูิที่ตนได้รับความคุ้มครองหรือ วงจรรวมที่มี

แบบผงัภมูิที่ตนได้รับ ความคุ้มครองประกอบอยู่ด้วย หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีวงจรรวม

ดังกล่าวประกอบอยู่ด้วย 

  การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

ผู้ทรงสทิธ ิให้ถือว่าเป็นการละเมิด สทิธขิองผู้ทรงสทิธิ 
                                                 
๑๒ 

     กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนยีมเกีย่วกบัแบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕  

     (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

การช าระ 
ค่าธรรมเนียม 
 

การช าระ 
ค่าธรรมเนียม 
 

การละเมิด 

สิทธิของ 

ผูท้รงสิทธิ 

 

สิทธิแต่ผูเ้ดียว 

 



  - ๑๐ - 

  ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิโดยกระท าการใดตาม (๒) 
ต่อวงจรรวมหรือผลิตภัณฑ์ที่มี แบบผังภูมิของผู้ทรงสิทธิประกอบอยู่ด้วย หาก      

ผู้กระท าได้น าแบบผังภูมิของผู้ทรงสิทธิออกจากวงจรรวมหรือผลิตภัณฑ์นั้น หรือ

ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสทิธใินภายหลังแล้ว ให้กระท าการนั้นได้ 

  มาตรา ๒๓ การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แก่แบบผังภูมิ 

ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติน้ีมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของ     

ผู้ทรงสทิธ ิ

  (๑) การท าซ ้าเพ่ือใช้ในการประเมิน การวิเคราะห์ การวิจัย หรือ

การศึกษา 

  (๒) การน าแบบผังภมูิที่มีลักษณะตามมาตรา ๖ ที่ได้สร้างสรรค์ข้ึน
โดยผลของการกระท าตาม (๑) ไปประกอบในวงจรรวม หรือการกระท าการตาม
มาตรา ๒๒ ต่อแบบผงัภมูิดังกล่าว 

  (๓) การท าซ ้าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง อันมิใช่การกระท าเพ่ือ

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

  (๔) การกระท าตามมาตรา ๒๒ (๒) ต่อวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่    
ผู้ทรงสทิธไิด้รับความคุ้มครอง   ประกอบอยู่ด้วย หรือต่อผลิตภัณฑ ์  ที่มีวงจรรวม

ดังกล่าวประกอบอยู่ด้วย หากผู้กระท ามิได้รู้ หรือมีเหตุอันควรรู้ในขณะที่ได้มา   

ซ่ึงวงจรรวมหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่ามีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิ ของผู้ทรงสิทธิ

ประกอบอยู่ด้วย ในกรณีนี้ เมื่อผู้กระท าการดังกล่าวได้รับแจ้งว่า วงจรรวม หรือ

ผลิตภัณฑน์ั้นมีแบบผงัภมูิอันละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ กใ็ห้กระท าการตามมาตรา 

๒๒ (๒) ต่อไปได้เฉพาะกบัวงจรรวมหรือผลิตภัณฑท์ี่ตนยังคงมีเหลืออยู่หรือที่ได้สั่ง
ไว้เพ่ือจ าหน่ายก่อนรับแจ้ง โดยให้จ่ายค่าใช้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิเป็นจ านวนอัน     

สมควรที่จะพึงใช้กนัในทางการค้า 

  (๕) การกระท าตามมาตรา ๒๒ (๒) ต่อแบบผังภมูิ หรือวงจรรวม   
ที่ได้มาโดยชอบจาก การน าออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ทรงสทิธ ิ

กรณีไม่ถอื 

เป็นการ 

ละเมิดสิทธิ 

ของผูท้รงสิทธิ 

 



  - ๑๑ - 

  (๖) การกระท าใดตามมาตรา ๒๒ โดยบุคคลที่สร้างสรรค์แบบผังภมูิ
ที่เหมือนกับแบบผังภูมิ ที่ผู้ทรงสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยบุคคลที่สร้างสรรค์   

ดังกล่าวได้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

 

หมวด ๓ 

การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิและการโอนสิทธิในแบบผงัภูมิ 

 
  มาตรา ๒๔ ผู้ทรงสิทธิจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในแบบผังภูมิ

ของตนตามมาตรา ๒๒ หรือจะโอนสิทธินั้นให้แก่บุคคลอื่นกไ็ด้ การอนุญาตให้ใช้

สทิธแิละการโอนสทิธดิังกล่าวต้องท าเป็นหนังสอื และจดทะเบียนต่ออธบิดี 

  ในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิร่วมการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการโอนสิทธิใน

แบบผงัภมูิตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิร่วมทุกคน ในกรณี
ที่อธิบดีมีค าสั่งให้รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนสิทธิให้

อธบิดี มีค าสั่งประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนสญัญาดังกล่าว 

  การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาโอนสิทธิให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๓ 

  มาตรา ๒๕ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา ๒๔ ผู้ทรงสิทธิจะ

ก าหนดเงื่อนไขข้อจ ากดัสทิธหิรือ ค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นการจ ากดัหรือกดีกนั

การแข่งขันตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน ทางการค้าไม่ได้ 

  ในกรณีที่อธิบดีเหน็ว่าข้อความใดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิขัดต่อ

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยถ้าคณะกรรมการ  

เหน็ว่าข้อสญัญานั้นขัดต่อบทบัญญัติวรรคหนึ่ง ให้อธบิดีสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญา

                                                 

๑๓  

    กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบียน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบัแบบ 

    ผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

การอนุญาต 

ใหใ้ชสิ้ทธิ 

การโอนสิทธิ 

 

การประกาศ 

โฆษณา 

 

 การก าหนด 

 เง่ือนไข 

 ในการอนุญาต 

 ใหใ้ชสิ้ทธิ 

 



  - ๑๒ - 

น้ัน เว้นแต่คู่สัญญาจะมีเจตนาให้ส่วนที่สมบูรณ์แห่งสัญญาน้ันแยกจากส่วนที่ไม่

สมบูรณ์ได้ ในกรณีนี้  อธบิดีจะสั่งรับจดทะเบียนสญัญาบางส่วนกไ็ด้ 

  เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยตามวรรคสองแล้ว ถ้าผู้มีส่วนได้เสีย     

ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย ของคณะกรรมการให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลได้ภายใน       

เก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งน้ัน ถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

  มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในแบบ

ผังภูมิโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการ    

สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผงัภมูิน้ันได้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง
๑๔ 

  มาตรา ๒๗ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิโดย

ทางมรดกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๕ 

  ในกรณีที่ผู้ทรงสทิธไิม่มีทายาท การคุ้มครองตามหนังสือส าคัญแบบ

ผงัภมูิเป็นอนัสิ้นสดุลง 

 

หมวด ๔ 

การเพิกถอนการจดทะเบียนและการส้ินสุดการคุม้ครองแบบผงัภูมิ 

 

  มาตรา ๒๘ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศโฆษณาการจดทะเบียน

แบบผังภมูิ บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย อาจขอให้อธิบดีสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบ

ผงัภมูิที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ได้ 

                                                 
๑๔ ๑๕  

     กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบยีน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบั 

     แบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

 

การอนุญาต 

ใหใ้ชสิ้ทธิ 

โดยไม่ปฏิบติั 

ตามกฎหมาย 

 

การโอนสิทธิ 

ทางมรดก 

 

การขอเพิกถอน 

การจดทะเบียน 

 

การน าคดี 

ข้ึนสู่ศาล 

 



  - ๑๓ - 

  เมื่ออธิบดีได้พิจารณารายงานการตรวจสอบและมีค าสั่งยกค าขอ 

เพิกถอนการจดทะเบียน หรือค าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภมูิแล้ว ให้แจ้ง

ค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอเพิกถอน และผู้ทรงสทิธทิราบโดยไม่ชักช้า 

  ผู้ขอเพิกถอนหรือผู้ทรงสิทธิอาจอุทธรณ์ค าสั่ งของอธิบดีต่อ

คณะกรรมการภายในเก้าสบิวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งน้ัน 

  การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งและการอุทธรณ์ค าสั่ง

ของอธิบดีตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน         

กฎกระทรวง
๑๖ 

  มาตรา ๒๙ เมื่อคณะกรรมการได้มีค าวินิจฉัยการอุทธรณ์ตาม

มาตรา ๒๘ แล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัย พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอเพิกถอนและผู้ทรงสิทธิ

ทราบโดยไม่ชักช้า 

  ถ้า ผู้ขอเพิกถอนหรือผู้ทรงสิทธิไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย ของ

คณะกรรมการ ให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ ศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง        

ค าสั่งนั้น ถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของ   

คณะกรรมการเป็นที่สดุ 

  มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีการจดทะเบียนแบบผังภูมิที่ไม่มีลักษณะ

ตามมาตรา ๖ ให้ถือว่า การจดทะเบียนแบบผงัภมูินั้นไม่สมบูรณ์ 

  ในกรณีที่อธิบดีเหน็ว่าแบบผังภมูิใดที่ได้รับจดทะเบียนไม่มีลักษณะ

ตามมาตรา๖ ให้อธิบดีสั่งสอบสวนข้อเทจ็จริงและรายงานให้คณะกรรมการทราบ

เพ่ือให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอน การจดทะเบียนแบบผังภูมินั้น ในการสอบสวน

ดังกล่าวให้ผู้ทรงสิทธิให้ถ้อยค าช้ีแจงหรือแสดงหลักฐานได้และอธิบดีจะเรียก

บุคคลใดมาให้ถ้อยค าช้ีแจงหรือส่งหลักฐานเพ่ิมเติมกไ็ด้ 

 

 

                                                 
๑๖  

     กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบยีน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบั 

     แบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

การแจง้ค าสัง่ 

 

การอุทธรณ ์

ค าสัง่ 

 

การแจง้ 

ค าวินิจฉยั 

 

การน าคดี 

ข้ึนสู่ศาล 

 

การจดทะเบียน 

ไม่สมบูรณ ์

 

การจดทะเบียน 

ที่ไม่มีลกัษณะ 

 



  - ๑๔ - 

  ถ้าผู้ทรงสิทธิไม่เห็นด้วยกับค าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของ

คณะกรรมการ ให้มีสิทธิ น าคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค าสั่งนั้นถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าสั่งเพิกถอนของ      

คณะกรรมการเป็นที่สดุ 

  มาตรา ๓๑ สทิธใินแบบผงัภมูิของผู้ทรงสทิธสิิ้นสดุลงเมื่อ 

  (๑) ผู้ทรงสทิธสิละสทิธใินแบบผงัภมูิโดยขอคืนหนังสอืส าคัญแบบผงัภมูิ 

  (๒) แบบผังภมูิสิ้นระยะเวลาการคุ้มครองตามมาตรา ๑๙ หรือการ
คุ้มครองสทิธสิิ้นสดุลง ตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม 

  (๓) ผู้ทรงสทิธติายและไม่มีทายาท หรือ 

  (๔) อธบิดีหรือคณะกรรมการมีค าสั่ง ค าวินิจฉัย หรือศาลมีค าพิพากษา
ถึงที่สดุ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนแบบผงัภมูิ 
 

หมวด ๕ 

การบงัคบัใชสิ้ทธิในแบบผงัภูมิ 
 

  มาตรา ๓๒ เมื่อพ้นก าหนดสามปีนับแต่วันรับจดทะเบียนและออก

หนังสือส าคัญแบบผังภมูิ บุคคลอื่นจะยื่นค าขอใช้สิทธิในแบบผังภมูิของผู้ทรงสิทธิ

ตามมาตรา ๒๒ ต่ออธิบดีกไ็ด้ ถ้าปรากฏว่าผู้ทรงสิทธิใช้สิทธิในลักษณะที่เป็นการ

จ ากดัหรือกดีกนัการแข่งขันตามกฎหมาย ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 

  ในการขอใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอใช้สิทธิต้องแสดงว่าผู้ขอได้

พยายามด าเนินการขออนุญาตใช้สิทธิในแบบผังภมูิจากผู้ทรงสิทธิโดยได้เสนอเงื่อนไข

และค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์ แห่งกรณีแล้วแต่ไม่สามารถ   ตกลงกนั 

ได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง
๑๗
                                                                  

                                                 
๑๗  

    กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบียน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบั 

    แบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

การน าคดี 

ข้ึนสู่ศาล 

 

การระงบัไป 

ซ่ึงสิทธิ 

 

การบงัคบั 

ใชสิ้ทธิโดย 

บุคคลอ่ืน 

 



  - ๑๕ - 

  มาตรา ๓๓ เมื่ ออธิบดีมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอใช้สิทธิที่ ย่ืนตาม  

มาตรา ๓๒ แล้ว ผู้ขอใช้สิทธิ ผู้ทรงสิทธิ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจอุทธรณ์

ค าสั่ งต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ไ ด้ รับแจ้งค าสั่ ง น้ัน         

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๘ 

  เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้ง  

ค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผล ให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า 

  ถ้าผู้ขอใช้สิทธิ ผู้ทรงสิทธิ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่เหน็ด้วย

กบัค าวินิจฉัยของ คณะกรรมการให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยน้ัน   ถ้าไม่ด าเนินคดี ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือ

ว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

  มาตรา ๓๔ เพ่ือการอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษา

ความมั่นคงแห่งชาติ   การรักษาความปลอดภัย สุขภาพอนามัย หรือสิ่งแวดล้อม 

หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อย่างอื่นที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า ส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็น   

นิติบุคคล อาจขอใช้สิทธิในแบบผังภูมิ  อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๒๒ ได้    

โดยกระท าการนั้นเองหรือให้บุคคลอื่นกระท าแทน 

  ในการใช้สิทธิตามวรรคหน่ึง หน่วยงานที่ขอใช้สิทธิจะต้องเสีย     

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามสมควร แก่ผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ตามมาตรา ๒๔ และให้อธบิดีแจ้งให้ผู้ทรงสทิธหิรือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทราบ

เป็นหนังสอืโดยไม่ชักช้า 

  ในการขอใช้สิทธิตามวรรคหน่ึง ให้หน่วยงานที่ขอใช้สิทธิย่ืนค าขอ

เสนอค่าตอบแทน และเงื่อนไขในการใช้สิทธิต่ออธิบดี ถ้าผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับ

อนุญาตให้ใช้สทิธไิม่เหน็ด้วยกบัจ านวนค่าตอบแทน ผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาต

ให้ใช้สิทธิ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ

                                                                                                                                      
๑๘  

    กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบียน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกี่ยวกบั 

    แบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

 

การอุทธรณ ์

ค าสัง่ 

 

การแจง้ 

ค าวินิจฉยั 

 

การน าคดี 

ข้ึนสู่ศาล 

 

การบงัคบัใช ้

สิทธิโดยรฐั 
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แจ้งค าขอเสนอค่าตอบแทนน้ัน การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๙ 

  เมื่ อคณะกรรมการมีค า วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าค า วินิจฉัยของ       

คณะกรรมการเป็นที่สดุ 

  มาตรา ๓๕ ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินเพ่ือการอันจ าเป็น

ในการป้องกันประเทศและรักษา ความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งใช้สิทธิ ในแบบผังภมูิใดกไ็ด้ โดยเสียค่าตอบแทน

ที่เป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และต้องแจ้งให้

ผู้ทรงสทิธหิรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธทิราบเป็นหนังสอืโดยไม่ชักช้า 

  ถ้าผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่เห็นด้วยกับจ านวน     

ค่าตอบแทน ผู้ทรงสิทธิห รือ ผู้ ไ ด้ รับอนุญาตให้ใ ช้สิทธิมีสิทธิอุทธรณ์ ต่อ           

คณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งน้ัน การอุทธรณ์     

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๒๐ 

  เมื่ อคณะกรรมการมีค า วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าค า วินิจฉัยของ        

คณะกรรมการเป็นที่สดุ 

  มาตรา ๓๖ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหมวดนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ    

ผู้ทรงสิทธิในการใช้สิทธิของตน หรือในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าว 

และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สทิธจิะอนุญาตให้บุคคลอื่น ใช้สทิธทิี่ได้รับอนุญาตไม่ได้ 

  มาตรา ๓๗ ในกรณีที่พฤติการณ์เปล่ียนแปลงไปจากเวลาที่ได้มีการ

อนุญาตให้ใช้สิทธิตามหมวดนี้  ผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม   

มาตรา ๒๔ อาจมีค าขอต่ออธิบดีเพ่ือให้เปล่ียนแปลง เงื่อนไขที่ก าหนดให้ผู้ได้รับ

อนุญาตปฏบิัติได้ 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าเหตุแห่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหมวดน้ีได้

หมดสิ้นไปแล้ว และไม่น่าจะเกิดขึ้ นได้อีกและการยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะ

ไม่กระทบกระเทือนสิทธิหรือ ประโยชน์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเกินสมควร 

                                                 
๑๙ ๒๐  

     กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบยีน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบั 

     แบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

 

การบงัคบั 

ใชสิ้ทธิโดย 

นายกรฐัมนตรี 

 

การอนุญาต 

ใหใ้ชสิ้ทธิ 

 

การ 

เปลีย่นแปลง 

เง่ือนไข 

 

 การอนุญาต 

 ใหใ้ชสิ้ทธิ 
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หรือในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาต ให้ใช้สิทธิไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

ผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา ๒๔ อาจมีค าขอต่ออธิบดี

เพ่ือให้ยกเลิกการอนุญาตเสยีได้ 

  การขอให้เปล่ียนแปลงเงื่อนไขตามวรรคหน่ึงหรือยกเลิกการอนุญาต

ให้ใช้สิทธิตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน         

กฎกระทรวง
๒๑ 

  มาตรา ๓๘ ผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจอุทธรณ์  

ค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๓๗ ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งค าสั่งน้ัน การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน     

กฎกระทรวง
๒๒ 

  ถ้าผู้ทรงสิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่เหน็ด้วยกับค าวินิจฉัย

ของคณะกรรมการ ให้มีสทิธนิ าคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค าสั่งนั้น ถ้าไม่ด าเนินคดี ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของ   

คณะกรรมการเป็นที่สดุ 

 

หมวด ๖ 

คณะกรรมการแบบผงัภูมิ 

 

  มาตรา ๓๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
แบบผังภูมิ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม และ

นิติศาสตร์       ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอกีไม่เกินสิบสองคน เป็นกรรมการ โดยให้

แต่งตั้งจาก     ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไม่เกนิหกคน 

                                                 
๒๑ ๒๒ 

     กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดทะเบยีน การบงัคบัใชสิ้ทธิ การสอบสวน การอุทธรณ ์และแบบของเอกสารเกีย่วกบั  

     แบบผงัภูมิของวงจรรวม (พ.ศ. ๒๕๔๕) ลว. ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๕ (ดูภาคผนวก          หนา้          ) 

 

การน าคดี 

ข้ึนสู่ศาล 

 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการ 

 

การอุทธรณ ์

ค าสัง่ 
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  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ งข้าราชการในกรมทรัพย์สินทางปัญญา   

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มาตรา  ๔๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของอธบิดีตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (๓) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับแบบผังภูมิตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย 

  (๔)  ปฏบัิติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

  มาตรา ๔๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ

สองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้ งอีกได้      

แต่ไม่เกนิสองวาระติดต่อกนั 

  มาตรา ๔๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

  (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย  

  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 

  (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผดิ ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้น จากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่มีการแต่งต้ัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไว้

อ านาจหนา้ที ่

คณะกรรมการ 

 

วาระของ 

กรรมการ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

 

วาระของ 

กรรมการกรณี 

มีการแต่งตั้ง

กรรมการแทน

กรรมการที่พน้ 

จากต าแหน่ง 

 

การพน้จาก 

ต าแหน่งของ

กรรมการ 
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แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่

เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

  มาตรา ๔๔ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระ

แล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้ นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรง    

คุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติ หน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

  มาตรา ๔๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธาน

กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนท าหน้าที่แทน 

  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหน่ึง

ให้มีเสยีงหนึ่งในการ ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออก

เสยีงเพ่ิมขึ้นอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงช้ีขาด 

  มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

เพ่ือพิจารณาหรือปฏบิัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ

ให้น ามาตรา ๔๕ มาใช้บังคับแก่การประชุม ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  มาตรา ๔๗ ในการปฏบัิติหน้าที่ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

มีอ านาจออกค าสั่งเป็น หนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร

หรือสิ่งใดมาเพ่ือประกอบการ พิจารณาได้ตามความจ าเป็น ทั้งน้ีตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด
๒๓ 

 

 

 

 

                                                 
๒๓ 

     ยงัไม่มีระเบียบคณะกรรมการออกมารองรบั 

วาระของ 

กรรมการกรณี

กรรมการด ารง

ต าแหน่งครบ 

วาระแต่ยงั 

ไม่มีการแต่งตั้ง

กรรมการ 

ข้ึนใหม่ 

 

องคป์ระชุม 

 

คณะอนุ 

กรรมการ 

 

อ านาจของ 

กรรมการ 

อนุกรรมการ 
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หมวด ๗ 

บทก าหนดโทษ 

 

  มาตรา ๔๘ ผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๒ (๑) โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ทรงสทิธ ิต้องระวางโทษปรับ ต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

  มาตรา ๔๙ ผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๒ (๒) โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ทรงสทิธ ิต้องระวางโทษ ปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

  มาตรา ๕๐ ผู้ใดย่ืนค าขอหรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียน

หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิหรือการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้  

ใช้สิทธิในแบบผังภมูิโดยการแสดง ข้อความอันเป็นเทจ็แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ

คณะกรรมการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

ห้าพันบาท 

 

  มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้กระท าความผดิซ่ึงต้องรับโทษตาม

พระราชบัญญัติน้ีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล

นั้น    ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผดิน้ันๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่า

ตนมิได้รู้ เหน็หรือยินยอมในการกระท าความผดิของนิติบุคคลนั้น 

  มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาว่าผู้กระท าความผิดได้

กระท าความผดิตามมาตรา ๔๘  หรือมาตรา ๔๙ ให้ศาลมีค าสั่งริบแบบผังภมูิ หรือ
วงจรรวม หรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิ ของผู้ทรงสิทธิที่อยู่ในความครอบครองของ

ผู้กระท าความผิดเสียทั้งสิ้ น ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีค าสั่งให้ท าลาย

แบบผังภมูิ หรือวงจรรวม หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือให้ด าเนินการอย่างอื่นเพ่ือ

ป้องกนัมิให้มีการน าเอาสนิค้าดังกล่าวออกจ าหน่ายอกีกไ็ด้ 

กรณีท าซ ้ า 

โดยไม่ไดร้บั

อนุญาต 

 
กรณีน าเขา้  

ขาย จ าหน่าย  

โดยไม่ไดร้บั

อนุญาต 

 
กรณีแสดง 

ขอ้ความ 

อนัเป็นเท็จ 

แก่เจา้หนา้ที ่

 

กรณีฝ่าฝืน 

ค าสัง่

คณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการ 

 

อ านาจศาล 

 

กรณีผูก้ระท าผิด

เป็นนิติบุคคล 

 



  - ๒๑ - 

        ในกรณีที่ผู้กระท าความผดิได้น าแบบผงัภมูิหรือวงจรรวมของผู้ทรงสิทธิ

ออกจากวงจรรวม หรือผลิตภัณฑท์ี่ละเมิดสทิธขิองผู้ทรงสทิธแิล้ว ศาลจะสั่งริบหรือ

มีค าสั่งอื่นตามวรรคหน่ึงได้เฉพาะ กับวงจรรวมหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังคงละเมิดสิทธิ

ของผู้ทรงสทิธ ิ

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

          ชวน   หลีกภยั 

          นายกรฐัมนตรี 
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บญัชีอตัราค่าธรรมเนยีม 
ค าขอจดทะเบียนแบบผงัภมูิ          ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผงัภมูิ      ๕๐๐ บาท 

หนังสอืส าคัญแบบผงัภมูิ          ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 

ค าขอเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผงัภมูิ        ฉบับละ      ๕๐๐ บาท 

ค าอุทธรณ์ค าสั่งของอธบิดี          ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมรายปี           
  ปีที่ ๒ 
  ปีที่ ๓ 
  ปีที่ ๔ 
  ปีที่ ๕ 
  ปีที่ ๖ 
  ปีที่ ๗ 
  ปีที่ ๘ 
  ปีที่ ๙ 
  ปีที่ ๑๐ 
หรือช าระในคราวเดียว 

  
  ๒,๐๐๐ บาท 
  ๔,๐๐๐ บาท 
   ๖,๐๐๐ บาท 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๗๐,๐๐๐ บาท 
๒๘๐,๐๐๐บาท 

ค าขอจดทะเบียนสญัญาอนุญาตให้ใช้สทิธใินแบบผังภมูิ ฉบับละ        ๕๐๐ บาท 

ค าขอจดทะเบียนรับโอนสทิธใินแบบผงัภมูิ                 ฉบับละ             ๕๐๐ บาท 

ค าขอใช้สทิธใินแบบผงัภมูิ                  ฉบับละ        ๕๐๐ บาท 

ใบอนุญาตให้ใช้สทิธใินแบบผงัภมูิ                           ฉบับละ     ๑,๐๐๐ บาท 

ใบแทนหนังสอืส าคัญแบบผงัภมูิ                             ฉบับละ        ๑๐๐ บาท 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธใินแบบผงัภมูิ                  ฉบับละ        ๑๐๐ บาท 

การคัดส าเนาเอกสาร                                           หน้าละ          ๑๐ บาท 

การรับรองส าเนาเอกสาร  เอกสารเกนิ  ๑๐ หน้า          ฉบับละ  

        เอกสารไม่เกนิ ๑๐ หน้า        หน้าละ 
       ๑๐๐ บาท  

          ๑๐ บาท 
ค าขออื่นๆ            ฉบับละ        ๑๐๐ บาท 
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ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔๑ ก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

            


