
พระราชบัญญติัคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
พ.ศ. 2543 

 

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

        โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมขิองวงจรรวม 

        พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บญัญติัใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย 

         จึงทรงพระกรุณโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญติัขึ้นไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรยีกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแบบผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี ้

         “วงจรรวม” หมายความวา ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรอืกึ่งสําเร็จรูปทีท่ําหนาที่ทางอิเล็กทรอนิกส โดยลําพังหรือโดย
รวมกับผลิตภัณฑอื่นอนัประกอบดวยชิ้นสวนที่สามารถกระตุนใหเกิดการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกสรวมอยูดวยและ
สวนเชื่อมตอทีเ่ชื่อมชิ้นสวนเหลานั้นทั้งหมดหรือบางสวนเขาดวยกัน ซึ่งไดจัดวางเปนชั้นในลักษณะที่ผสานรวมกันอยู
บนหรือในวัตถกุึ่งตัวนําชิ้นเดียวกัน 

        “แบบผังภูมิ” หมายความวา แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทําขึ้นไมวาจะปรากฏในรูปแบบใดเพื่อใหเห็นถึงการจัดวาง
เปนวงจรรวมในลักษณะสามมิติ 

        “หนงัสือสําคัญแบบผังภูมิ” หมายความวา หนังสือสาํคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี ้

        “การหาประโยชนในเชงิพาณิชย” หมายความวา การแสวงหาประโยชนโดยการขาย ใหเชา หรือโดยการกระทํา
อื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือประโยชนอืน่ใด และใหหมายความรวมถึงการนําเสนอเพื่อการแสวงหาประโยชน
ดวย 

        “ผูทรงสทิธิ” หมายความวา ผูออกแบบแบบผังภูมิซึง่ไดรับหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ และใหหมายความรวมถึง
ผูรับโอนดวย 

        “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการแบบผังภูมิ 

        “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรฐัมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้



        “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรพัยสินทางปญญา 

        “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา 4 ใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมอีํานาจแตงต้ังพนักงาน
เจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนัน้เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

มาตรา 5 การคุมครองแบบผงัภูมิของวงจรรวมใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญติันี้   และไมอยูในบังคับ
กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

หมวด 2 

การคุมครองแบบผังภูม ิ

สวนที่ 1 

การขอรับความคุมครองแบบผังภูม ิ

มาตรา 6 แบบผังภูมิที่สามารถขอรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก 

        (1) แบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคขึ้นเองและไมเปนที่รูจักกนัโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม 

        (2) แบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคขึ้นใหมโดยนําเอาชิ้นสวน สวนเชือ่มตอ แบบผังภูมิหรือวงจรรวมอัน
เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวมมาจัดวางใหม ในลักษณะที่ทําใหเกิดเปนแบบผงัภูมิที่ไมเปนที่รูจักกนั
โดยทั่วไปในอตุสาหกรรมวงจรรวม 

มาตรา 7 ผูออกแบบแบบผงัภูมิเปนผูมีสิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา 8 สิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคขึน้ในฐานะพนักงาน หรือลูกจางใหตกเปนของ
พนักงานหรือลูกจางนั้น เวนแตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น  

        ในกรณีที่ผูออกแบบไดสรางสรรคแบบผังภูมิขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่น ใหผูวาจางเปนผูมีสิทธิขอรับความ
คุมครองในแบบผังภูมินั้น เวนแตจะมีหนังสอืตกลงกันไวเปนอยางอื่น 

มาตรา 9 สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่ หรือองคกรอืน่ของรัฐที่เปนนิติบุคคลยอมมี
สิทธิขอรับความคุมครองในแบบผังภูมิที่ไดสรางสรรคขึน้โดยการจางหรอืตามคําสั่งหรือในความควบคุมขององคกรนั้น 
เวนแตจะมีหนงัสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น 

มาตรา 10 สิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิยอมโอนและรับมรดกกันได การโอนสิทธิขอรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญติันี้ ตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน 

มาตรา 11 ถามีบุคคลหลายคนสรางสรรคแบบผังภูมิรวมกัน บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรบัความคุมครองในแบบผงัภูมิ
นั้นรวมกัน 



        ในกรณีที่ผูออกแบบแบบผังภูมิรวมคนใดไมยอมรวมขอรับความคุมครอง แบบผังภูมิหรอืติดตอไมไดหรอืไมมี
สิทธิขอรับความคุมครองในแบบผังภูมิ ผูออกแบบแบบผงัภูมิคนอื่นจะขอรับความคุมครองสําหรับแบบผังภูมิที่ได
สรางสรรครวมกันนัน้ในนามของตนเองกไ็ด  

        ผูออกแบบแบบผังภูมริวมซึ่งไมไดรวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิจะยื่นคําขอเขาเปนผูรวมขอรับความ
คุมครองแบบผงัภูมิเม่ือใดก็ไดกอนมีการออกหนังสือสําคญัแบบผงัภูมิใหแกผูออกแบบรวม ซึง่ไดยืน่คําขอรับความ
คุมครองไวกอนแลว โดยยื่นคําขอพรอมดวยพยานหลักฐานที่แสดงวา ผูขอ เปนผูออกแบบรวมจรงิและใหพนักงาน
เจาหนาที่สอบสวนวาผูขอเปนผูออกแบบรวมกันหรือไม และรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อมีคําวินิจฉัย ในการนี้ใหแจง
กําหนดวันสอบสวนและสงสําเนาคําขอไปยังผูขอรับความคุมครองและผูรวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิคนอืน่ดวย 

        ผูออกแบบผังภูมิรวมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งนั้น การอทุธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูออกแบบแบบผังภูมิของวงจรรวมไมเห็นดวยกับคณะกรรมการใหมีสทิธิ
นําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
ถือวาคําวินิจฉยัของคณะกรรมการเปนที่สุด 

        การยื่นคําขอและการสอบสวนตามวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง 

มาตรา 12 ในกรณีที่บุคคลหลายคนตางสรางสรรคแบบผงัภูมิที่เหมือนกนัโดยมิไดสรางสรรครวมกัน ใหผูยื่นคําขอรับ
ความคุมครองกอนเปนผูมีสทิธิไดรับความคุมครองแบบผงัภูมิ ในกรณีทีย่ื่นคําขอรับความคุมครองในวันเดียวกันใหผู
ขอรับความคุมครองทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดเปน ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองแตผูเดียวหรือมีสิทธิไดรับความ
คุมครองรวมกนั ถาตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหผูยืน่คําขอรับความคุมครองในลาํดับกอนในวัน
ดังกลาวเปน ผูมีสิทธิไดรับความคุมครอง 

มาตรา 13 บุคคลซึ่งจะมีสิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้ตองมคีุณสมบัติ อยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี ้

        (1)มีสัญชาติไทย หรอืเปนนิติบุคคลทีม่ีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูในประเทศไทย 

        (2)มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรอืความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองแบบผัง
ภูมิของวงจรรวมซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 

        (3) มีภูมิลําเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการสรางสรรคแบบผังภูมหิรือการผลิตวงจรรวมอยางจรงิจัง
ในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองแบบผังภูมิ
ของวงจรรวมซึง่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 

สวนที่ 2 

การจดทะเบียนแบบผังภูมิและระยะเวลาการคุมครอง 

มาตรา 14 บุคคลที่มีสิทธิขอรบัความคุมครองตามที่กําหนดในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ
มาตรา 11 ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 12 มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเพื่อคุมครองแบบผังภูมิได 



        ในกรณีที่ไดนําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลวไมวาในหรอืนอกราชอาณาจักรการยื่นขอจด
ทะเบียนแบบผงัภูมิดังกลาวตองกระทําภายในสองปนับแตวันที่ไดนําแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปน
ครั้งแรก 

        แบบผังภูมิที่ไมมีการนาํออกหาประโยชนในเชงิพาณิชยภายในสิบหาปนับแตวันที่สรางสรรคแบบผังภูมินัน้เสร็จ
สิ้นไมอาจขอจดทะเบียนได 

มาตรา 15 การขอจดทะเบียนแบบผงัภูมิเพื่อขอรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คําขอจดทะเบียนตองมีรายการอยางนอยดงัตอไปนี ้

        (1) ชื่อ สัญชาติ ภูมิลําเนาและที่อยูของผูออกแบบ รวมทั้งการโอนสิทธิขอรับความคุมครอง หากมีการโอนสิทธิ
ดังกลาว 

        (2)วันที่สรางสรรคและวันที่ไดนําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชงิพาณิชยเปนครั้งแรก พรอมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการนําออกหาประโยชน 

        (3) ภาพวาด หรือภาพถายลายเสนที่แสดงแบบผังภูมิ หรอืสิ่งอื่นที่ใหผลในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งขอมูลการ
ทํางานทางดานอิเล็กทรอนิกสของวงจรรวมนั้น 

        (4) ตัวอยางของวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิปรากฏในกรณีที่มีการนําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลว และ 

      (5) รายการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 16 ในการจดทะเบียนแบบผงัภูมิ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตอง ตามมาตรา 14 
และมาตรา 15 และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี 

มาตรา 17 ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 14 และมาตรา 15 ให
อธิบดีมีคําสั่งรับจดทะเบียนออกหนงัสือสําคัญแบบผงัภูมิใหแกผูขอจดทะเบียน ประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียน 
และมีหนงัสือแจงใหผูขอจดทะเบียนชําระคาธรรมเนียมการออก   หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ และคาธรรมเนียมการ
ประกาศโฆษณา ทั้งนี้ ตามวิธีการและระยะเวลา ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        หากผูขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ ใหถือวาผูขอจดทะเบียนละทิ้งคําขอจด
ทะเบียน 

        หนังสือสําคัญแบบผังภูมิใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        ในกรณีที่หนังสือสําคญัแบบผงัภูมิสูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูทรงสิทธิขอรับใบแทนหนังสือ สําคัญ
แบบผังภูมิไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 18 ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ให
อธิบดีมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนและใหมหีนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล   ใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา 



        ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
นั้น การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูขอจดทะเบียนไมเหน็ดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินํา
คดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด 

มาตรา 19 สิทธิในแบบผังภูมจิะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้เม่ือไดรับจดทะเบียน และออกหนงัสือสําคัญ
ใหแลว 

      หนังสือสําคัญแบบผังภูมใิหมีอายุสิบปนับแตวันที่ยื่นขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ หรอืวันที่นําแบบผังภูมิ
ออกหาประโยชนในเชงิพาณิชยเปนครัง้แรกไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน แตทั้งนีไ้มเกิน
สิบหาปนับแตวันที่สรางสรรคแบบผังภูมนิัน้เสร็จส้ินแลว 

มาตรา 20 ผูทรงสิทธิตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยเริ่มต้ังแตปที่หาของอายุการ
คุมครองแบบผงัภูมิ และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หานั้นและของปตอไปทุกป 

        ถาผูทรงสิทธิไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมเพิม่รอยละสามสิบของเงนิ
คาธรรมเนียมรายป 

        ถาผูทรงสิทธิไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่มภายในหกเดือนนบัแตวันสิ้นกําหนดชําระ
คาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสิทธิในแบบผังภูมินั้นสิ้นสุดลง ในกรณีนี ้ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศให
ทราบถึงการสิน้สุดการคุมครองของแบบผังภูมิดังกลาว 

มาตรา 21 ผูทรงสิทธิจะขอชาํระคาธรรมเนยีมรายปลวงหนาโดยชําระทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชาํระคาธรรมเนยีม
รายปได 

        ในกรณีที่ผูทรงสิทธิไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาแลัวแตไดมีการแกไขอัตรคาธรรมเนียมรายป หรอืผูทรง
สิทธิสละสิทธิในแบบผงัภูมิ หรือมีการเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผงัภูมินั้น ผูทรงสิทธิไมตองชําระคาธรรมเนียมรายป
เพิ่มเติม หรือไมมีสิทธิรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจายลวงหนาไปแลวนั้น 

มาตรา 22 ผูทรงสิทธิมีสิทธิแตผูเดียวที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดงัตอไปนี ้

        (1) ทําซ้ําซึ่งแบบผังภูมทิี่ตนไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญติันี้ 

        (2) นําเขามาในราชอาณาจักร ขาย หรือจําหนายโดยวิธีการใดเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยซึ่งแบบผังภูมิที่ตน
ไดรับความคุมครอง หรือวงจรรวมที่มีแบบผงัภูมิที่ตนไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย หรือผลิตภัณฑที่มีวงจรรวม
ดังกลาวประกอบอยูดวย 

        การกระทําอยางใดอยางหนึง่ตามวรรคหนึง่โดยไมไดรับอนญุาตจากผูทรงสิทธิ ใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผู
ทรงสิทธิ 



        ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิโดยกระทําการใดตาม (2) ตอวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่มีแบบผังภูมิ
ของผูทรงสิทธิประกอบอยูดวย หากผูกระทาํไดนําแบบผังภูมิของผูทรงสิทธิออกจากวงจรรวมหรือผลติภัณฑนั้น หรอื
ไดรับอนญุาตจากผูทรงสิทธิในภายหลังแลวใหกระทําการนั้นได 

มาตรา 23 การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้แกแบบผังภูมิที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้มิใหถือวา
เปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิ 

        (1) การทําซ้ําเพื่อใชในการประเมิน การวิเคราะห การวิจัย หรือการเรียนการสอน 

        (2) การนําแบบผังภูมทิี่มีลักษณะตามมาตรา 6   ที่ไดสรางสรรคขึน้โดยผลของการกระทําตาม (1) ไปประกอบ
ในวงจรรวม หรือการกระทําการตามมาตรา 22 ตอแบบผังภูมิดังกลาว 

        (3) การทําซ้ําเพื่อประโยชนของตนเองอันมิใชการกระทําเพื่อประโยชนในเชงิพาณิชย 

        (4) การกระทําตามมาตรา 22 (2) ตอวงจรรวมที่มแีบบผังภูมิที่ผูทรงสิทธิไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย 
หรือแกผลิตภัณฑที่มีวงจรรวมดังกลาวประกอบอยูดวย หากผูกระทํามิไดรูหรือมีเหตุอันควรรูในขณะที่ไดมาซึ่งวงจร
รวมหรอืผลิตภัณฑดังกลาววามีแบบผังภูมิอนัละเมิดสิทธิ ของผูทรงสิทธิประกอบอยูดวย ในกรณนีี้เม่ือผูกระทําการ
ดังกลาวไดรับแจงวาวงจรรวม หรือผลิตภัณฑนั้นมแีบบผังภูมิอันละเมดิสิทธิของผูทรงสิทธิก็ใหกระทําการตามมาตรา 
22 (2) ตอไปไดเฉพาะกับวงจรรวมหรือผลติภัณฑที่ตนยังคงมีเหลืออยูหรือที่ไดสั่งไวเพือ่จําหนายกอนรับแจง โดยให
จายคาใชสิทธิแกผูทรงสิทธิเปนจํานวนอันสมควรที่จะพึงใชกันในทางการคา 

        (5) การกระทําตามมาตรา 22 (2) ตอแบบผังภูมหิรือวงจรรวมที่ไดมาโดยชอบจากการนําออกหาประโยชนในเชิง
พาณิชยของผูทรงสิทธิ 

      (6) การกระทําใดตามมาตรา 22 โดยบุคคลที่สรางสรรคแบบผังภูมทิี่เหมือนกับแบบผังภูมิ ที่ผูทรงสิทธิไดรับความ
คุมครองโดยบคุคลที่สรางสรรคดังกลาวไดสรางสรรคดวยตนเอง 

หมวด 3 

การอนญุาตใหใชสิทธิและการโอนสิทธิในแบบผังภูม ิ

มาตรา 24 ผูทรงสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในแบบผังภูมิของตนตามมาตรา 22 หรือจะโอนสิทธินั้นใหแกบุคคล
อื่นก็ได การอนุญาตใหใชสิทธิและการโอนสทิธิดังกลาวตองทําเปนหนังสอืและจดทะเบียนตออธิบดี 

        ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิรวมการอนุญาตใหใชสิทธิหรือการโอนสิทธิในแบบผงัภูมิตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูทรงสิทธิรวมทกุคน  ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียนสัญญาอนญุาตใหใชสิทธิหรือสัญญาโอนสิทธิ
ใหอธิบดีมีคําสั่งประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนสัญญาดังกลาว 

        การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิและสัญญาโอนสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวธีิการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 25 การอนญุาตใหใชสิทธิตามมาตรา 24 ผูทรงสิทธิจะกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะ
ที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันตามกฎหมายวาดวยการแขงขนัทางการคาไมได 



        ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนญุาตใหใชสิทธิขัดตอบทบัญญัติวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีเสนอให
คณะกรรมการวินิจฉัย ถาคณะกรรมการเหน็วาขอสัญญานัน้ขัดตอบทบัญญัติวรรคหนึง่ ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียน
สัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนที่สมบูรณแหงสัญญานัน้แยกจากสวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนี้ อธิบดีจะ
สั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได 

        เม่ือคณะกรรมการไดวินิจฉัยตามวรรคสองแลว ถาผูมีสวนไดเสียไมเห็นดวยกับคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให
มีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือ
วาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด 

มาตรา 26 ในกรณีที่ผูทรงสทิธิอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในแบบผังภูมโิดยไมปฏิบัติตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง อธิบดี
อาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพกิถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้นได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 27 การขอจดทะเบียนการรับโอนสทิธิในแบบผังภูมิโดยทางมรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        ในกรณีที่ผูทรงสิทธิไมมีทายาท การคุมครองตามหนังสือสําคัญแบบผังภูมิเปนอนัสิ้นสุดลง 

หมวด 4 

การเพิกถอนการจดทะเบียนและการสิ้นสุดการคุมครองแบบผงัภูม ิ

มาตรา 28 ภายในหนึง่ปนับแตวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนแบบผงัภูมิ บุคคลผูมสีวนไดเสียอาจขอใหอธิบดีสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ก็ได 

        เม่ืออธิบดีไดพิจารณารายงานการตรวจสอบและมีคําสั่งยกคําขอเพกิถอนการจดทะเบียน หรือคําสั่งเพิกถอนการ
จดทะเบียนแบบผังภูมิแลว ใหแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอเพิกถอน และผูทรงสทิธิทราบโดยไมชักชา 

        ผูขอเพกิถอนหรอืผูทรงสิทธิอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งนั้น 

      การขอเพกิถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึง่และการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามวรรคสามใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 29 เม่ือคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉยัการอุทธรณตามมาตรา 28 แลว ใหแจงคําวินิจฉัย พรอมดวยเหตุผลใหผู
ขอเพิกถอนและผูทรงสิทธิทราบโดยไมชักชา 

        ถาผูขอเพิกถอนหรือผูทรงสิทธิไมเหน็ดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมสีิทธินําคดีไปสู ศาลไดภายในเกา
สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคาํวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปนที่สุด 

มาตรา 30 ในกรณีที่มีการจดทะเบียนแบบผังภูมิที่ไมมีลักษณะตามมาตรา 6 ใหถือวาการจดทะเบียนแบบผงัภูมินัน้ไม
สมบูรณ 



        ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาแบบผังภูมิใดที่ไดรับจดทะเบียนไมมีลักษณะตามมาตรา 6 
ใหอธิบดีสั่งสอบสวนขอเท็จจริงและรายงานใหคณะกรรมการทราบเพื่อใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
แบบผังภูมินัน้ ในการสอบสวนดังกลาวใหผูทรงสิทธิใหถอยคําชี้แจงหรือแสดงหลักฐานไดและอธิบดีจะเรียกบุคคลใดมา
ใหถอยคําชีแ้จงหรอืสงหลักฐานเพิ่มเติมก็ได 

        ถาผูทรงสิทธิไมเห็นดวยกับคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของคณะกรรมการ ใหมสีิทธินําคดีไปสูศาลไดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้นถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งเพิกถอนของ
คณะกรรมการเปนที่สุด 

มาตรา 31 สิทธิในแบบผังภูมขิองผูทรงสิทธิสิ้นสุดลงเมื่อ 

        (1) ผูทรงสิทธิสละสิทธิในแบบผังภูมโิดยขอคืนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ 

        (2) แบบผังภูมิสิ้นระยะเวลาการคุมครองตามมาตรา 19 หรือการคุมครองสิทธิสิ้นสดุลง ตามมาตรา 20 วรรคสาม 

        (3) ผูทรงสิทธิตายและไมมีทายาท หรือ 

         (4) อธิบดีหรือคณะกรรมการมีคําสั่ง คําวินิจฉัย หรอืคําพิพากษาอันเปนที่สุด ใหเพิกถอนการจดทะเบียนแบบ
ผังภูมิ 

หมวด 5 

การบังคบัใชสิทธิในแบบผงัภูม ิ

มาตรา 32 เม่ือพนกําหนดสามปนับแตวันรบัจดทะเบียนและออกหนงัสือสําคัญแบบผังภูมิ บุคคลอืน่จะยื่นคําขอใชสิทธิ
ในแบบผังภูมิของผูทรงสิทธิตามมาตรา 22 ตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาผูทรงสิทธิ่ใชสิทธิในลักษณะที่เปนการจํากัดหรือ
กีดกันการแขงขันตามกฎหมาย วาดวยการแขงขนัทางการคา 

        ในการขอใชสิทธิตามวรรคหนึง่ ผูขอใชสิทธิตองแสดงวาผูขอไดพยายามดําเนินการขออนญุาต ใชสิทธิในแบบผัง
ภูมิจากผูทรงสิทธิโดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพยีงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลวแตไมสามารถตกลงกัน
ไดภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 33 เม่ืออธิบดีมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอใชสิทธิที่ยื่นตามมาตรา 32 แลว ผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนญุาต
ใหใชสิทธิอาจอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคาํสั่งนั้น การอทุธรณใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหคูกรณีทราบโดย
ไมชักชา 

        ถาผูขอใชสิทธิ ผูทรงสทิธิ หรอืผูไดรบัอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ คณะกรรมการใหมีสิทธินํา
คดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น   ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือ
วาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด 

มาตรา 34 เพื่อการอันจําเปนในการปองกนัประเทศ การรักษาความมั่นคงแหงชาติ การรักษาความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย หรือสิง่แวดลอม หรอืเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นที่มิไดมีวัตถุประสงคเพือ่การคา สวนราชการ หนวยงาน



ของรฐั รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่ หรอืองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบคุคล อาจขอใชสิทธิในแบบผังภูมิอยางใดอยาง
หนึ่งตามมาตรา 22 ก็ได โดยกระทําการนั้นเองหรือใหบุคคลอื่นกระทําแทน 

        ในการใชสิทธิตามวรรคหนึง่ หนวยงานที่ขอใชสิทธิจะตองเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิหรือผูไดรบั
อนุญาตใหใชสทิธิตามมาตรา 24 และใหอธิบดีแจงใหผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนญุาตใหใชสิทธิทราบเปนหนังสือโดยไม
ชักชา 

        ในการขอใชสิทธิตามวรรคหนึง่ ใหหนวยงานที่ขอใชสิทธิยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตอ
อธิบดี ถาผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนญุาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับจํานวนคาตอบแทนผูทรงสิทธิหรอืผูไดรับอนญุาตใหใช
สิทธิมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรบัแจงคําขอเสนอคาตอบแทนนัน้ การอุทธรณให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สดุ 

มาตรา 35 ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินเพือ่การอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ 
นายกรัฐมนตรโีดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิในแบบผังภูมิใดก็ไดโดยเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแก
ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ และตองแจงใหผูทรงสิทธิหรอืผูไดรับอนญุาตใหใชสิทธิทราบเปนหนงัสือโดย
ไมชักชา 

        ถาผูทรงสิทธิหรือผูไดรบัอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับจํานวนคาตอบแทน ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนญุาตใหใช
สิทธิมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรบัแจงคําสั่งนัน้ การอุทธรณใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        เมือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สดุ 

มาตรา 36 การอนญุาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ไมเปนการตัดสิทธิผูทรงสิทธิในการใชสิทธิของตน หรอืในการอนญุาตให
บุคคลอื่นใชสิทธิดังกลาว และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิทีไ่ดรับอนญุาตไมได 

มาตรา 37 ในกรณีที่พฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจากเวลาที่ไดมีการอนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ ผูทรงสิทธิหรือผู
ไดรับอนญุาตใหใชสิทธิตามมาตรา 24 อาจมีคําขอตออธิบดีเพื่อใหเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขที่กําหนดใหผูไดรับอนญุาต
ปฏิบัติก็ได 

        ในกรณีที่ปรากฏวาเหตุแหงการอนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ไดหมดสิ้นไปแลว และไมนาจะเกิดขึ้นไดอีกและ
การยกเลิกการอนุญาตใหใชสทิธิจะไมกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชนของผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิเกินสมควร 
หรือในกรณีทีป่รากฏวาผูไดรับอนญุาตใหใชสิทธิไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนญุาตใหใช
สิทธิตามมาตรา 24 อาจมีคําขอตออธิบดีเพือ่ใหยกเลิกการอนุญาตเสียก็ได 

        การขอใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งหรือยกเลิกการอนุญาตใหใชสิทธิตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 38 ผูทรงสิทธิหรอืผูไดรับอนญุาตใหใชสิทธิอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 37 ตอคณะกรรมการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 



      ถาผูทรงสทิธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสทิธิไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉยัของ
คณะกรรมการเปนที่สุด 

หมวด 6 

คณะกรรมการแบบผังภูม ิ

มาตรา 39 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่เรียกวา “คณะกรรมการแบบผังภูมิ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชยเปน
ประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม และนิติศาสตร ซึง่
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกนิสิบสองคนเปนกรรมการ โดยใหแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒภิาคเอกชนไมเกินหกคน 

        ใหคณะกรรมการแตงต้ังขาราชการในกรมทรัพยสนิทางปญญาเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

มาตรา 40 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

        (1)ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี ้

        (2) พิจารณาวินิจฉัยอทุธรณคําสั่งของอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี ้

        (3) พิจารณาเรื่องอืน่ๆ ที่เกี่ยวของกับแบบผังภูมิตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

        (4)ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา 41 กรรมการผูทรงคณุวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับการแตงต้ังอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา 41 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมือ่ 

        (1) ตาย 

        (2) ลาออก 

        (3) คณะรัฐมนตรีใหออก 

        (4) เปนบุคคลลมละลาย  

        (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรอื 

        (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา 43 ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือ
ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลวนั้น 



มาตรา 44 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 

มาตรา 45 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึน้ทําหนาที่แทน 

        การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสยีงชี้ขาด 

มาตรา 46 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา 45 มาใชบังคับแกการประชุมของอนุกรรมการโดยอนโุลม 

มาตรา 47 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรืออนกุรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนงัสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของ
มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน ทั้งนี้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

หมวด 7 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา 48 ผูใดกระทําการตามมาตรา 22 (1) โดยไมไดรบัอนุญาตจากผูทรงสิทธิ ตองระวางโทษปรบัต้ังแตหาหมืน่
บาทถึงหาแสนบาท 

มาตรา 49 ผูใดกระทําการตามมาตรา 22 (2) โดยไมไดรบัอนุญาตจากผูทรงสิทธิ ตองระวางโทษปรบัต้ังแตสองหมืน่
บาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา 50 ผูใดยื่นคําขอหรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรอืการเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิหรอืการ
โอนสิทธิหรือการอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผงัภูมิโดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่หรือ
คณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึง่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 51 ผูใดฝาฝนมาตรา 47 ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาพันบาท 

มาตรา 52 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการผูจดัการ ผูจัดการ 
หรือผูแทนนิติบุคคลนัน้ ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเหน็หรือ
ยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา 53 ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาวาผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดตามมาตรา 48  หรือมาตรา 49 ใหศาลมี
คําสั่งริบแบบผงัภูมิ หรือวงจรรวม หรือผลิตภัณฑที่ละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิที่อยูในความครอบครองของผูกระทํา
ความผิดเสียทั้งสิ้น ในกรณีทีศ่าลเห็นสมควร ศาลอาจมีคําสั่งใหทําลายแบบผังภูมิ หรือวงจรรวม หรอืผลิตภัณฑ
ดังกลาว หรือใหดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอาสินคาดังกลาวออกจําหนายอีกก็ได 



      ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไดนําแบบผงัภูมิหรือวงจรรวมของผูทรงสิทธิออกจากวงจรรวม หรือผลิตภัณฑที่ละเมิด
สิทธิของผูทรงสิทธิแลว ศาลจะสั่งริบหรอืมีคําสั่งอื่นตามวรรคหนึง่ไดเฉพาะกับวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่ยังคงละเมิด
สิทธิของผูทรงสิทธิ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน   หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

คําขอจดทะเบียนแบบผงัภูมิ ฉบับละ 1,000 บาท 

การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ 500 บาท 
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ ฉบบัละ 1,000 บาท 
คําขอเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผงัภูมิ ฉบับละ 500 บาท 
คําอุทธรณคําสั่งของอธิบดี ฉบับละ 1,000 บาท 

คาธรรมเนียมรายป           

ปที่ 2 

ปที่ 3 

ปที่ 4 

ปที่ 5 

ปที่ 6 

ปที่ 7 

ปที่ 8 

ปที่ 9 

ปที่ 10 

หรือชําระในคราวเดียว 

  

2,000 บาท 

4,000 บาท 

6,000 บาท 

20,000 บาท 

30,000 บาท 

40,000 บาท 

50,000 บาท 

60,000 บาท 

70,000 บาท 

280,000 บาท 

คําขอจดทะเบียนสัญญาอนญุาตใหใชสิทธิในแบบผังภูม ิฉบับละ 500 บาท 

คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธใินแบบผังภูม ิฉบับละ 500 บาท 

คําขอใชสิทธิในแบบผงัภูมิ ฉบับละ 500 บาท 
ใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผงัภูมิ ฉบับละ 1,000 บาท 
ใบแทนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ 100 บาท 



ใบแทนใบอนญุาตใหใชสิทธิในแบบผังภูม ิฉบับละ 100 บาท 
การคัดสําเนาเอกสาร    หนาละ 10 บาท 
การรับรองสําเนาเอกสาร    เอกสารเกิน 10 หนา หนาละ  

                                    เอกสารไมเกิน 10 หนา หนาละ 

100 บาท  

10 บาท 

คําขออื่นๆ ฉบบัละ 100 บาท 

 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 41 ก วันที่ 12 พฤษภาคม 2543 

 
 
 


