
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนขอรบัควำมคุม้ครองแบบผงัภมูขิองวงจรรวม (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กองสทิธบิตัร กระทรวงพาณิชย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ค าจ ากดัความ 

 

วงจรรวม หมายความวา่ ผลติภัณฑส์ าเร็จรูป หรอืกึง่ส าเร็จรูปทีท่ าหนา้ทีท่างอเิล็กทรอนกิสอ์นัประกอบดว้ยชิน้สว่นทีส่ามารถ

กระตุน้ใหเ้กดิการปฏบิตักิารทางอเิล็กทรอนกิสร์วมอยูด่ว้ยและสว่นเชือ่มตอ่ทีเ่ชือ่มชิน้สว่นเหลา่นัน้ทัง้หมด หรอืบางสว่นเขา้

ดว้ยกนั ซึง่ไดจั้ดวางเป็นชัน้ในลกัษณะทีผ่สานรวมกนัอยู่บน หรอืในวตัถกุึง่ตัวน าชิน้เดยีวกนั 

 

แบบผังภมู ิหมายความวา่ แบบ แผนผัง หรอืภาพทีท่ าขึน้ไม่วา่จะปรากฏในรูปแบบ หรอืวธิใีดเพือ่ใหเ้ห็นถงึการจัดวางใหเ้ป็น 

วงจรรวม 

 

หนังสอืส าคัญแบบผังภมู ิหมายความวา่ หนังสอืส าคญัทีอ่อกใหเ้พือ่คุม้ครองแบบผังภมูติามพระราชบญัญัตนิี้ 

 

การหาประโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์หมายความวา่ การแสวงหาประโยชนโ์ดยการขาย ใหเ้ชา่ หรอืโดยการกระท าอืน่ใดเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่คา่ตอบแทน หรอืประโยชน์อืน่ใด และใหห้มายความรวมถงึการน าเสนอเพือ่การแสวงหาประโยชนด์ว้ย 

 

ผูท้รงสทิธ ิหมายความวา่ ผูซ้ ึง่ไดรั้บหนังสอืส าคญัแบบผังภมูแิละใหห้มายความรวมถงึผูรั้บโอนดว้ย 

 

พนักงานเจา้หนา้ที ่หมายความวา่ ผูซ้ ึง่รัฐมนตรแีตง่ตัง้ใหป้ฏบิัตกิารตามพระราชบญัญัตนิี้ 

 

อธบิด ีหมายความวา่ อธบิดกีรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

 

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา 

 

1. ความถกูตอ้งและความชดัเจนในเนือ้หาสาระของแบบผังภมูขิองวงจรรวมและการจัดเตรยีมค าขอประกอบดว้ย 

 

   - กรอกขอ้ความในแบบพมิพ ์แบบ บผ.1, บผ.1(ผ) หรอื บผ.1(Add) ใหค้รบถว้น 

   - แบบค าขอจดทะเบยีนแบบผังภมูขิองวงจรรวม พรอ้มลงลายมอืชือ่ผูข้อรับจดทะเบยีน หรอืตวัแทนและ 

   - ในกรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกแบบเองจะตอ้งกรอกขอ้ความในค ารับรองสทิธขิอจดทะเบยีนแบบผังภมูขิองวงจรรวม   

หรอืกรณีผูข้อเป็นชาวตา่งชาตใิหใ้ชแ้บบ บผ.1(Add) 

 

2. เตรยีมเอกสารแสดงสทิธใินการขอจดทะเบยีน 

 

   - ในกรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นผูรั้บโอนสทิธ ิจะตอ้งแนบหนังสอืโอนสทิธทิีม่ลีายมอืชือ่ผูโ้อนและผูรั้บโอน 

   - ในกรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นผูรั้บสทิธโิดยเหตอุืน่ เชน่ รับมรดก สญัญาจา้ง เป็นตน้ ใหย้ืน่เอกสารแสดงสทิธนัิน้ๆ 

 

3. เตรยีมหนังสอืมอบอ านาจ ในกรณีทีม่อบอ านาจผา่นตัวแทนทีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมทรัพยส์นิทางปัญญาเพือ่ใหด้ าเนนิการแทน 

 

4. ตวัอย่างวงจรรวมทีม่แีบบผังภมูทิีย่ืน่ขอจดทะเบยีนจ านวน 4 ตวัอยา่ง ส าหรับกรณีทีม่กีารน าแบบผังภมูนัิน้ออกผลติออกหา

ประโยชนใ์นเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้นีไ้มเ่กนิ 2 ปี 

 

5. รายละเอยีดขอ้มูลการท างานทางดา้นอเิล็กทรอนกิสข์องวงจรรวมเชน่ Data sheet เป็นตน้ 

 

6. ภาพวาด หรอืภาพถ่ายลายเสน้ หรอืสิง่อืน่ทีใ่หผ้ลในลกัษณะเดยีวกนัทีใ่ชใ้นการผลติวงจรรวมทีม่แีบบผังภมู ิเชน่ แผน่บัง 

(Mask) เป็นตน้ 

 

 



เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 

1. ในการยืน่ค าขอรับความคุม้ครองแบบผังภมูขิองวงจรรวมใหผู้ข้อยืน่ค าขอตามแบบพมิพท์ีอ่ธบิดกี าหนด 

 

2. การมอบอ านาจ 

 

   2.1 กรณีทีผู่ข้อรับสทิธบิตัรไมม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร ใหม้อบอ านาจใหต้วัแทนซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้ับอธบิดเีป็นผูก้ระท า

การแทนในราชอาณาจักรโดยยืน่หนังสอืมอบอ านาจตอ่อธบิดตีามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

 

        (1) ในกรณีทีก่ารมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในตา่งประเทศหนังสอืมอบอ านาจนัน้ตอ้งมคี ารับรองลายมอืชือ่โดยเจา้หนา้ทีผู่ม้ ี

อ านาจของสถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทย หรอืหัวหนา้ส านักงานสงักดักระทรวงพาณชิยซ์ึง่ประจ าอยู ่ณ ประเทศทีผู่ม้อบ

อ านาจมถีิน่ทีอ่ยู ่หรอืเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนบคุคลดงักลา่ว หรอืค ารับรองของบคุคลซึง่กฎหมายของ

ประเทศนัน้ใหม้อี านาจรับรองลายมอืชือ่ หรอื 

 

        (2) ในกรณีทีห่นังสอืมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในประเทศไทยตอ้งสง่ภาพถา่ยหนังสอืเดนิทาง หรอืภาพถา่ยหนังสอืรับรอง

ถิน่ทีอ่ยู่ชัว่คราว หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงใหอ้ธบิดเีห็นวา่ในขณะมอบอ านาจผูนั้น้ไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิดว้ย 

 

   2.2 ในกรณีทีผู่ข้อรับสทิธบิัตรซึง่มถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักรประสงคจ์ะมอบอ านาจใหบ้คุคลอืน่กระท าการแทน จะมอบอ านาจ

ใหแ้กต่วัแทนซึง่ไดข้ ึน้ทะเบยีนไวก้บัอธบิดเีป็นผูก้ระท าการแทนไดเ้ทา่นัน้ 

 

   2.3 หนังสอืมอบอ านาจดงักลา่ว จะตอ้งปิดอากรแสตมป์ตามบญัชอีตัราอากรแสตมป์ ดงันี้ 

 

        (1) กรณีมอบอ านาจใหบ้คุคลเดยีว หรอืหลายคนกระท าการครัง้เดยีว ใหปิ้ดอากร 10 บาท 

 

        (2) กรณีมอบอ านาจใหบ้คุคลเดยีว หรอืหลายคนร่วมกระท าการมากกวา่ครัง้เดยีว ใหปิ้ดอากร 30 บาท 

 

        (3) กรณีมอบอ านาจใหก้ระท าการมากกวา่ครัง้เดยีว โดยใหบ้คุคลหลายคน ใหปิ้ดอากรคดิตามรายบคุคลทีรั่บมอบคนละ 

30 บาท 

 

หมายเหต:ุ 

 

1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้ง

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2. กรณีทีค่ าขอ หรอืเอกสารหลกัฐานไมถู่กตอ้งครบถว้นเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสาร หรอืเอกสาร

หลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ

ภายในก าหนดระยะเวลา 90 วนั นับถัดจากวนัยืน่ค าขอและในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น

ภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่วใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้

แจง้เหตแุหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 

 

3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้มว่า่

ในกรณีใดๆ เวน้แต ่

 

   (1) มกีฎหมายบญัญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีม หรอื 

 

   (2) ช าระคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้น หรอืช าระเกนิซึง่การช าระดังกลา่วเกดิเนื่องจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐโดยมใิช่

ความผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 



4. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งน าเอกสาร หรอืหลักฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค าขอน าเอกสาร หรอื

หลกัฐานมายืน่พรอ้มกนัทัง้หมดในคราวเดยีวกนั 

 

5. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่ส าเนาเอกสารหลกัฐานใหผู้ย้ืน่ค าขอรับรองความถูกตอ้งของส าเนาเอกสารหลกัฐานนัน้ดว้ย 

 

6. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่ค าขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมคี ารับรอง

ของผูแ้ปลวา่เป็นค าแปลทีถ่กูตอ้ง 

 

7. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอ หรอืตัวแทนผูรั้บมอบอ านาจไม่ไดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง โดยมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอ

แทนควรมหีนังสอืมอบอ านาจชว่ง หรอืหนังสอืมอบอ านาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอและลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง

การรับค าขอแทนผูย้ืน่ค าขอ หรอืตวัแทนไดเ้พราะหากค าขอไมถ่กูตอ้ง หรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและบคุคลผูย้ืน่ค าขอไม่

มอี านาจลงนามในบนัทกึดงักลา่วเจา้หนา้ทีไ่มอ่าจรับค าขอของทา่นไวไ้ด ้

 

8. ทัง้นีไ้มนั่บระยะเวลาทีผู่ข้อตอ้งด าเนนิการตามค าสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืระยะเวลาทีผู่ข้อแกไ้ขค าขอ หรอืการขอให ้

ระงับการด าเนนิการทางทะเบยีนไวช้ัว่คราว 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (กรณีช าระคา่ธรรมเนยีม ณ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 
ใหช้ าระภายใน 15:30 น.))  
ชัน้ 3 กลุม่สารบบและตรวจรับค าขอ กองสทิธบิัตร 
กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์
563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

โทรศพัทแ์ละเบอรโ์ทรสาร 02-547-4637/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 เดอืน 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

การยืน่ค าขอใชแ้บบ บผ.1 และแบบ บผ.1(พ) 
1. ตรวจสอบรายละเอยีดแบบพมิพค์ าขอ 

2. ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

3. ช าระคา่ธรรมเนยีมค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กองสทิธบิตัร 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- ตรวจคน้ความใหม่ 

- รายละเอยีดในค าขอ อาท ิสถานะผูย้ืน่ค าขอ วนัทีส่รา้งสรรค ์

เป็นตน้ 
- ภาพวาด หรอืภาพถา่ยลายเสน้ทีแ่สดงแบบผังภมู ิ

- ขอ้มลูทางการท างานดา้นอเิล็กทรอนกิสข์องวงจรรวมนัน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

4.5 เดอืน กองสทิธบิตัร 
 

3) กำรพจิำรณำ 

- รายงานการสัง่การรับจดทะเบยีน 
- ออกหนังสอืแจง้ใหผู้ข้อช าระคา่จดทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (กรณีเมือ่ผูต้รวจสอบพจิารณาแลว้ก าหนดใหม้กีาร
แกไ้ข/ชีแ้จง/ยกค าขอใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์งือ่นไขการ
ด าเนนิการตามค าสัง่พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบ))  

5 วนั กองสทิธบิตัร 

 

4) กำรพจิำรณำ 
ออกหนังสอืส าคัญคุม้ครองแบบผังภมูขิองวงจรรวม 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั กองสทิธบิตัร 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

5) กำรพจิำรณำ 

จัดท าประกาศโฆษณา 
- จัดท าหนา้ประกาศโฆษณาในระบบสทิธบิตัร (e-Patent) 

- จัดท าซดี ี(CD) 
(หมายเหต:ุ -)  

2.5 เดอืน กองสทิธบิตัร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูอ้อกแบบผังภมูวิงจรรวม) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูรั้บโอนแบบผังภมูวิงจรรวม) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

แบบพมิพค์ ำขอจดทะเบยีนแบบผงัภูมขิองวงจรรวม [แบบ บผ.1] 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

5) 

 

แบบพมิพค์ ำรบัรองเกีย่วกบัสทิธขิอจดทะเบยีนแบบผงัภูมขิอง

วงจรรวม [แบบบผ.1 (พ) ] 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

6) 

 

หนงัสอืสญัญำโอนสทิธกิำรขอรบัแบบผงัภูมขิองวงจรรวม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

ตวัอยำ่งวงจรรวม 

ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณีน าออกหาประโยชนเ์ชงิพาณิชยแ์ลว้เทา่นัน้) 

- 

9) 

 

ภำพวำด หรอืภำพถำ่ยลำยเสน้ของแบบผงัภูมขิองวงจรรวม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 
 

- 

10) 

 

รำยละเอยีดขอ้มูลกำรท ำงำน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(Data Sheet) 

- 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) กำรยืน่ค ำขอแบบผงัภูมขิองวงจรรวม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

2) คำ่ธรรมเนยีมกำรประกำศโฆษณำและออกหนงัสอืส ำคญั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

3) คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ค ำขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ -)  

2) สายดว่นกรมทรัพยส์นิทางปัญญา โทร 1368 

(หมายเหต:ุ -)  
3) www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ บผ.1 แบบพมิพค์ าขอจดทะเบยีนแบบผังภมูขิองวงจรรวม 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบ บผ.1 (พ) แบบพมิพค์ ารับรองเกีย่วกับสทิธขิอจดทะเบยีนแบบผังภมูขิองวงจรรวม 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ชอ่งทางการตดิตอ่ 
 

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
 

- กลุม่ไฟฟ้าและดจิทิลั โทร 02-547-5014 
 

การยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 

 
หน่วยงานทีร่ะบไุวต้ามประกาศคณะกรรมการสทิธบิัตร เรือ่ง ก าหนดรายชือ่หน่วยงานทีไ่ดรั้บการยกเวน้การเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมส าหรับการขอรับสทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัร ลงวันที ่14 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2549 จะไดรั้บการยกเวน้คา่ธรรมเนยีม 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ - 

http://www.info.go.th/

