
คูมือสําหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนขอรับความคุมครองแบบผังภูมขิองวงจรรวม 
หนวยงานที่ใหบริการ :กองสิทธิบัตรกระทรวงพาณิชย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑการตรวจสอบคาํขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมดังน้ี 
 
คําจํากัดความ 
 
วงจรรวม หมายความวา ผลิตภัณฑสําเรจ็รูปหรือก่ึงสําเรจ็รูปท่ีทําหนาท่ีทางอิเล็กทรอนิกสอันประกอบดวยชิ้นสวนท่ีสามารถ
กระตุนใหเกดิการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกสรวมอยูดวยและสวนเชื่อมตอท่ีเชื่อมชิ้นสวนเหลานั้นท้ังหมดหรือบางสวนเขา
ดวยกันซ่ึงไดจดัวางเปนชั้นในลักษณะท่ีผสานรวมกันอยูบนหรือในวัตถุก่ึงตวันําชิ้นเดยีวกัน 
 
แบบผังภูมิ หมายความวา  แบบแผนผังหรือภาพที่ทําข้ึนไมวาจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพื่อใหเห็นถึงการจัดวางใหเปน  
                          วงจรรวม 
 
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ  หมายความวา  หนังสือสําคัญท่ีออกใหเพื่อคุมครองแบบผังภมูิตามพระราชบญัญัติน้ี 
 
การหาประโยชนในเชิงพาณิชย  หมายความวา  การแสวงหาประโยชนโดยการขายใหเชาหรือโดยการกระทําอ่ืนใดเพื่อให
ไดมาซ่ึงคาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดและใหหมายความรวมถึงการนําเสนอเพื่อการแสวงหาประโยชนดวย 
 
ผูทรงสิทธิ  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับหนังสือสําคัญแบบผังภูมิและใหหมายความรวมถึงผูรับโอนดวย 
 
พนักงานเจาหนาท่ี  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตน้ีิ 
 
อธิบดี  หมายความวา  อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
 
ผูรับบริการหรือยื่นคําขอ หมายถึง  ประชาชนผูรับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนหรือภาครฐัท่ีมารับบริการจาก
หนวยงานของรฐั 
 
หลักเกณฑในการพิจารณา 
 
1.  ความถูกตองและความชดัเจนในเนื้อหาสาระของแบบผังภูมิของวงจรรวมและการจดัเตรยีมคําขอประกอบดวย 

 - กรอกขอความในแบบพิมพแบบบผ.1, บผ.1(พ) หรือบผ.1(Add)  ใหครบถวน 

- คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมพรอมลงลายมือชื่อผูขอรับจดทะเบียนหรือตัวแทนและ 

- ในกรณีผูขอจดทะเบียนเปนผูออกแบบเองจะตองกรอกขอความในคาํรับรองสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภมิูของวงจรรวม      

   หรือกรณีผูขอเปนชาวตางชาติใหใชแบบบผ.1(Add) 

2.  เตรียมเอกสารการแสดงสิทธิในการขอจดทะเบียน 

- ในกรณีผูขอจดทะเบียนเปนผูรับโอนสิทธิจะตองแนบหนังสือโอนสิทธิท่ีมีลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน 

- ในกรณีผูขอจดทะเบียนเปนผูรับสิทธิโดยเหตุอ่ืนเชนรับมรดกสัญญาจางเปนตนใหย่ืนเอกสารแสดงสิทธิน้ันๆ 

3.  เตรียมหนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีมอบผานตัวแทนท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมทรพัยสินทางปญญาเพื่อใหดําเนินการแทน 

4.  ตัวอยางวงจรรวมที่มีแบบผังภูมท่ีิยื่นขอจดทะเบียนจํานวน 4 ตัวอยาง 



5. สําหรับกรณีท่ีมีการนําแบบผังภูมิน้ันออกผลิตออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลวท้ังน้ีไมเกิน 2 ป 

6.  รายละเอยีดขอมูลการทํางานทางดานอิเล็กทรอนิกสของวงจรรวมเชน Data sheet เปนตน 

7.  ภาพวาดหรือภาพถายลายเสนหรือส่ิงอ่ืนที่ใหผลในลักษณะเดียวกันท่ีใชในการผลิตวงจรรวมที่มีแบบผังภมิูเชนแผนบัง

(MASK) เปนตน 

 

เง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

1. ในการยื่นคําขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมใหผูขอยื่นคําขอยื่นตามแบบพิมพท่ีอธิบดีกําหนด 

2. การมอบอํานาจ 

  2.1  กรณีท่ีผูขอรับแบบผังภูมิไมมีถิน่ที่อยูในราชอาณาจักร ใหมอบอํานาจใหตัวแทนเปนผูกระทําการแทนในราชอาณาจักร 

  โดยยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

  (1)   ในกรณีท่ีการมอบอํานาจนั้นไดกระทําในตางประเทศหนังสือมอบอํานาจนั้นตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดย 

   เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซ่ึง 

ประจําอยูณประเทศท่ีผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยูหรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบอํานาจใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว

หรือคํารับรองของบุคคลซ่ีงกฎหมายของประเทศนั้นใหมีอํานาจรับรองลายมอืชื่อหรือ 

  (2)  ในกรณีท่ีหนังสือมอบอํานาจนั้นไดกระทําในประเทศไทยตองสงภาพถายหนงัสือเดินทางหรอืภาพถายหนังสือ 

รับรองถิ่นที่อยูชั่วคราวหรือหลกัฐานอ่ืนที่แสดงใหอธิบดีเห็นวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย

จริงดวย 

 2.2  หนังสือมอบอํานาจจะตองติดอากรแสตมป 30 บาทตอตัวแทน 1 คนตอ 1 คําขอ 

 

หมายเหตุ : 

 

1. ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือสําหรับประชาชน จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีความถูกตอง 

ครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว 

2. กรณีท่ีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน เจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร หรือ 

เอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม (บันทึกขอตกลงการรับคําขอ) โดยผูยื่นคาํขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสาร 

เพิ่มเติมภายในกําหนดระยะเวลา 90 วันนับแตวันยื่นคําขอและในกรณีท่ีผูย่ืนคําขอไมดําเนนิการสงเอกสารเพิ่มเตมิให 

ครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถอืวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาท่ีจะดาํเนินการคืนคาํขอใหแกผูย่ืนคาํขอ 



พรอมท้ังแจงเหตุแหงการคืนคําขอและสิทธิในการอุทธรณใหทราบดวย                                                                                    

3. เม่ือผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมใดๆใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาไปแลวจะขอคนืคาธรรมเนยีมดังกลาวไมไดไมวา 

ในกรณีใดๆเวนแต 

(1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียม หรือ 

(2) ชําระคาธรรมเนียมซํ้าซอน หรอืชําระเกิน ซ่ึงการชําระดังกลาวเกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐโดยมิใช

ความผิดของผูชําระซ่ึงกรมทรพัยสินทางปญญาจะไดพจิารณาเปนกรณีๆไป 

4. ในกรณีท่ีผูยื่นคาํขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการ มายื่นเพิม่เติมใหครบถวนใหผูย่ืนคําขอนําเอกสารหรือ 

 หลักฐานมายื่นพรอมกันทั้งหมดในคราวเดยีวกัน 

5. ในกรณีท่ีจะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูย่ืนคําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย 

6. ในกรณีท่ีจะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นคําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทย โดยมี 

 คํารับรองของผูแปลวาเปนคําแปลท่ีถูกตอง 

7. ในกรณีท่ีผูยื่นคาํขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูย่ืนคําขอดวยตนเองโดยมอบหมายใหบุคคลอืน่เปนผูย่ืนคาํขอ 

 แทน ควรมหีนังสือมอบอํานาจชวง หรือหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการ ใหบุคคลนั้นมีอํานาจยื่นคําขอและลงนามในบันทึก 

 ขอตกลงการรับคําขอแทนผูย่ืนคําขอหรือตวัแทนไดเพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและบุคคล 

 ผูย่ืนคําขอไมมีอํานาจลงนามในบันทึกดังกลาวเจาหนาท่ีไมอาจรับคาํขอของทานไวได 

8.  ท้ังน้ีไมนับระยะเวลาที่ผูขอตองดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่หรือระยะเวลาที่ผูขอแกไขคําขอหรือการขอให 

 ระงับการดําเนินการทางทะเบยีนไวชั่วคราว 

 

ชองทางการใหบริการ 
 

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

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :8 เดือน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

การยื่นคาํขอใชแบบบผ.1 และแบบบผ.1(พ) 
1. ตรวจสอบรายละเอียดแบบพิมพคําขอ 
2. ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร 
3. ชําระคาธรรมเนียมคําขอ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน กองสิทธิบัตร 
 

2) การพิจารณา 
พิจารณาตรวจสอบคําขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของวงจร
รวม 
- ตรวจคนความใหม 
- รายละเอียดในคําขออาทิสถานะผูยื่นคําขอวันท่ีสรางสรรคเปน
ตน 
- ภาพวาดหรือภาพถายลายเสนท่ีแสดงแบบผังภูม ิ
- ขอมูลทางการทํางานดานอเิล็กทรอนิกสของวงจรรวมนั้น 
 
(หมายเหต:ุ -) 

4.5 เดือน กองสิทธิบัตร 
 

3) การพิจารณา 
จัดทําประกาศโฆษณา 
-จัดทําหนาประกาศโฆษณาในระบบสิทธิบัตร (E-Patent) 
-จัดทําซีดี (CD) 
ประกาศโฆษณา 100 คําขอ/แผน 
 
(หมายเหต:ุ -) 

2.5 เดือน กรมทรัพยสินทางปญญา
 

4) การพิจารณา 
-รายงานการส่ังการรับจดทะเบยีน 
-ออกหนังสือแจงใหผูขอชําระคาจดทะเบยีน 
 
(หมายเหต:ุ (กรณีเม่ือผูตรวจสอบพิจารณาแลวกําหนดใหมีการ
แกไข /ชี้แจง/ยกคําขอใหเปนไปตามหลักเกณฑเง่ือนไขการ
ดําเนินการตามคําส่ังพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ)) 

5 วัน กองสิทธิบัตร
 

5) การพิจารณา 
ออกหนังสือสําคัญคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตผูขอชําระคาธรรมเนยีม)) 

15 วัน กองสิทธิบัตร
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูออกแบบผังภูมิของวงจรรวม) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ผูรับโอนแบบผังภูมิของวงจรรวมกรณีมีการโอนสิทธิขอรับ
แบบผังภูมิของวงจรรวม) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ถามีการมอบอํานาจ) 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

4) 
 

แบบพิมพคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม  [แบบบผ.1 ]
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมทรัพยสินทางปญญา

5) 
 

แบบพิมพคํารับรองเกี่ยวกับสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของ
วงจรรวม [แบบบผ.1 (พ) ] 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

6) 
 

หนังสือสัญญาโอนสิทธิการขอรับแบบผังภูมิของวงจรรวม 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ถามีการโอนสิทธิการของรับแบบผังภูมิของวงจรรวม : 
ตนฉบับหรือสําเนา) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ถามีการมอบอํานาจ : ตนฉบับหรอืสําเนา) 

- 

8) 
 

ตัวอยางวงจรรวมกรณีนําออกหาประโยชนเชิงพาณิชยแลว 
ฉบับจริง4ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

ภาพวาดหรือภาพถายลายเสนของแบบผังภูมิของวงจรรวม
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

10) 
 

รายละเอียดขอมูลการทํางาน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(Data Sheet) 

- 

 
 
 
 
 

 



คาธรรมเนียม 
 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) การยื่นคําขอแบบผังผังภูมิของวงจรรวม 

(หมายเหต:ุ -) 
คาธรรมเนียม 1,000 บาท 
 
 

2) คาธรรมเนียมการประกาศโฆษณาและออกหนังสือสําคัญ 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

3) คาธรรมเนียมการยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) กรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิชย 563 ถ.นนทบุรีต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี 11000 

(หมายเหต:ุ -) 
2) สายดวนกรมทรัพยสินทางปญญาโทร 1368

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

(หมายเหต:ุ -) 
4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม
1) แบบพิมพคําขอจดทะเบยีนแบบผังภูมิของวงจรรวม [แบบบผ.1 ] 

(หมายเหต:ุ -) 
2) แบบพิมพคํารับรองเก่ียวกับสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม [แบบบผ.1 (พ) ] 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
 
02-547-4716 (กลุมไฟฟา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบยีนขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กองสิทธิบัตรกรมทรัพยสินทางปญญากองสิทธิบัตร 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบยีน 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1)พ.ร.บ. คุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมพ.ศ. 2543 
 
2)กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวมพ.ศ.2545 (ลงวันท่ี 26 ธนวาคม 2545) 
 
3)ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องการนบัระยะเวลาตามพระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมพ.ศ.2543(ลง
วันท่ี 17 มกราคมพ.ศ.2546) 
 
4)ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องการกําหนดแบบพิมพคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมคาํขออ่ืนและเอกสาร
ประกอบคําขอดังกลาว (ลงวันท่ี 17 มกราคมพ.ศ.2546) 
 
5)ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องการขอจดทะเบยีนการรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิโดยทางมรดกและหลักฐานเกี่ยวกับ
การรับมรดก(ลงวันที่ 17 มกราคมพ.ศ.2546) 

 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นท่ีใหบริการ:สวนกลาง 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:   ไมมี 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ:   0.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  22 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  105 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  1 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:[สําเนาคูมือประชาชน] จดทะเบียนขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 20/05/2558 
13:52 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: 23/09/2558 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


