พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
พ.ศ. 2543

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมขิ องวงจรรวม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
หมวด 1
บททัว่ ไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“วงจรรวม” หมายความวา ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปทีท่ ําหนาที่ทางอิเล็กทรอนิกส โดยลําพังหรือโดย
รวมกับผลิตภัณฑอื่นอันประกอบดวยชิ้นสวนที่สามารถกระตุนใหเกิดการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกสรวมอยูดวยและ
สวนเชื่อมตอทีเ่ ชื่อมชิ้นสวนเหลานั้นทั้งหมดหรือบางสวนเขาดวยกัน ซึ่งไดจัดวางเปนชั้นในลักษณะที่ผสานรวมกันอยู
บนหรือในวัตถุกึ่งตัวนําชิ้นเดียวกัน
“แบบผังภูมิ” หมายความวา แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทําขึ้นไมวาจะปรากฏในรูปแบบใดเพื่อใหเห็นถึงการจัดวาง
เปนวงจรรวมในลักษณะสามมิติ
“หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้
“การหาประโยชนในเชิงพาณิชย” หมายความวา การแสวงหาประโยชนโดยการขาย ใหเชา หรือโดยการกระทํา
อื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือประโยชนอนื่ ใด และใหหมายความรวมถึงการนําเสนอเพื่อการแสวงหาประโยชน
ดวย
“ผูทรงสิทธิ” หมายความวา ผูออกแบบแบบผังภูมิซงึ่ ไดรับหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ และใหหมายความรวมถึง
ผูรับโอนดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการแบบผังภูมิ
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมอี ํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 5 การคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวมใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ และไมอยูในบังคับ
กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร
หมวด 2
การคุมครองแบบผังภูมิ
สวนที่ 1
การขอรับความคุมครองแบบผังภูมิ
มาตรา 6 แบบผังภูมิที่สามารถขอรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก
(1) แบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคขึ้นเองและไมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม
(2) แบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคขึ้นใหมโดยนําเอาชิ้นสวน สวนเชือ่ มตอ แบบผังภูมิหรือวงจรรวมอัน
เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวมมาจัดวางใหม ในลักษณะที่ทําใหเกิดเปนแบบผังภูมิที่ไมเปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวม
มาตรา 7 ผูออกแบบแบบผังภูมิเปนผูมีสิทธิขอรับความคุม ครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 8 สิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิที่ผูออกแบบไดสรางสรรคขนึ้ ในฐานะพนักงาน หรือลูกจางใหตกเปนของ
พนักงานหรือลูกจางนั้น เวนแตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ผูออกแบบไดสรางสรรคแบบผังภูมิขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่น ใหผวู าจางเปนผูมีสิทธิขอรับความ
คุมครองในแบบผังภูมินั้น เวนแตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น
มาตรา 9 สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่ หรือองคกรอืน่ ของรัฐที่เปนนิติบุคคลยอมมี
สิทธิขอรับความคุมครองในแบบผังภูมิที่ไดสรางสรรคขนึ้ โดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมขององคกรนั้น
เวนแตจะมีหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น
มาตรา 10 สิทธิขอรับความคุม ครองแบบผังภูมิยอมโอนและรับมรดกกันได การโอนสิทธิขอรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโ อนและผูรับโอน
มาตรา 11 ถามีบุคคลหลายคนสรางสรรคแบบผังภูมิรวมกัน บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับความคุมครองในแบบผังภูมิ
นั้นรวมกัน

ในกรณีที่ผูออกแบบแบบผังภูมิรวมคนใดไมยอมรวมขอรับความคุมครอง แบบผังภูมิหรือติดตอไมไดหรือไมมี
สิทธิขอรับความคุมครองในแบบผังภูมิ ผูออกแบบแบบผังภูมิคนอื่นจะขอรับความคุมครองสําหรับแบบผังภูมิที่ได
สรางสรรครวมกันนัน้ ในนามของตนเองก็ได
ผูออกแบบแบบผังภูมริ วมซึ่งไมไดรวมขอรับความคุม ครองแบบผังภูมิจะยื่นคําขอเขาเปนผูรวมขอรับความ
คุมครองแบบผังภูมิเมื่อใดก็ไดกอนมีการออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิใหแกผอู อกแบบรวม ซึง่ ไดยนื่ คําขอรับความ
คุมครองไวกอนแลว โดยยื่นคําขอพรอมดวยพยานหลักฐานที่แสดงวา ผูข อ เปนผูออกแบบรวมจริงและใหพนักงาน
เจาหนาที่สอบสวนวาผูขอเปนผูออกแบบรวมกันหรือไม และรายงานใหอธิบดีทราบเพื่อมีคําวินิจฉัย ในการนี้ใหแจง
กําหนดวันสอบสวนและสงสําเนาคําขอไปยังผูขอรับความคุมครองและผูร วมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิคนอืน่ ดวย
ผูออกแบบผังภูมิรวมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งนั้น การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูออกแบบแบบผังภูมิของวงจรรวมไมเห็นดวยกับคณะกรรมการใหมีสทิ ธิ
นําคดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนัน้ ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
ถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
การยื่นคําขอและการสอบสวนตามวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา 12 ในกรณีที่บุคคลหลายคนตางสรางสรรคแบบผังภูมิที่เหมือนกันโดยมิไดสรางสรรครวมกัน ใหผูยื่นคําขอรับ
ความคุมครองกอนเปนผูมีสทิ ธิไดรับความคุมครองแบบผังภูมิ ในกรณีทยี่ ื่นคําขอรับความคุมครองในวันเดียวกันใหผู
ขอรับความคุมครองทําความตกลงกันวาจะใหบุคคลใดเปน ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองแตผูเดียวหรือมีสิทธิไดรับความ
คุมครองรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดใหผูยนื่ คําขอรับความคุมครองในลําดับกอนในวัน
ดังกลาวเปน ผูมีสิทธิไดรับความคุมครอง
มาตรา 13 บุคคลซึ่งจะมีสิทธิขอรับความคุมครองแบบผังภูมิตามพระราชบัญญัตินี้ตองมีคุณสมบัติ อยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1)มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลทีม่ ีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(2)มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองแบบผัง
ภูมิของวงจรรวมซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
(3) มีภูมิลําเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการสรางสรรคแบบผังภูมหิ รือการผลิตวงจรรวมอยางจริงจัง
ในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองแบบผังภูมิ
ของวงจรรวมซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
สวนที่ 2
การจดทะเบียนแบบผังภูมิและระยะเวลาการคุมครอง
มาตรา 14 บุคคลที่มีสิทธิขอรับความคุมครองตามที่กําหนดในมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ
มาตรา 11 ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 12 มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเพื่อคุม ครองแบบผังภูมิได

ในกรณีที่ไดนําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลวไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรการยื่นขอจด
ทะเบียนแบบผังภูมิดังกลาวตองกระทําภายในสองปนับแตวันที่ไดนําแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปน
ครั้งแรก
แบบผังภูมิที่ไมมีการนําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยภายในสิบหาปนับแตวันที่สรางสรรคแบบผังภูมินนั้ เสร็จ
สิ้นไมอาจขอจดทะเบียนได
มาตรา 15 การขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเพื่อขอรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําขอจดทะเบียนตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ชื่อ สัญชาติ ภูมิลําเนาและที่อยูของผูออกแบบ รวมทั้งการโอนสิทธิขอรับความคุมครอง หากมีการโอนสิทธิ
ดังกลาว
(2)วันที่สรางสรรคและวันที่ไดนําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนครั้งแรก พรอมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการนําออกหาประโยชน
(3) ภาพวาด หรือภาพถายลายเสนที่แสดงแบบผังภูมิ หรือสิ่งอื่นที่ใหผลในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งขอมูลการ
ทํางานทางดานอิเล็กทรอนิกสของวงจรรวมนั้น
(4) ตัวอยางของวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิปรากฏในกรณีที่มีการนําออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลว และ
(5) รายการอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 ในการจดทะเบียนแบบผังภูมิ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตอง ตามมาตรา 14
และมาตรา 15 และทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบดี
มาตรา 17 ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 14 และมาตรา 15 ให
อธิบดีมีคําสั่งรับจดทะเบียนออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิใหแกผขู อจดทะเบียน ประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียน
และมีหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนชําระคาธรรมเนียมการออก หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ และคาธรรมเนียมการ
ประกาศโฆษณา ทั้งนี้ ตามวิธีการและระยะเวลา ที่กําหนดในกฎกระทรวง
หากผูขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ ใหถือวาผูขอจดทะเบียนละทิ้งคําขอจด
ทะเบียน
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่หนังสือสําคัญแบบผังภูมิสูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูทรงสิทธิขอรับใบแทนหนังสือ สําคัญ
แบบผังภูมิไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 18 ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ให
อธิบดีมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนและใหมหี นังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอจดทะเบียนทราบโดยไมชักชา

ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
นั้น การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ถาผูขอจดทะเบียนไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินํา
คดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
มาตรา 19 สิทธิในแบบผังภูมจิ ะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อไดรับจดทะเบียน และออกหนังสือสําคัญ
ใหแลว
หนังสือสําคัญแบบผังภูมใิ หมีอายุสิบปนับแตวันที่ยื่นขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือวันที่นําแบบผังภูมิ
ออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนครัง้ แรกไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน แตทั้งนีไ้ มเกิน
สิบหาปนับแตวันที่สรางสรรคแบบผังภูมนิ นั้ เสร็จสิ้นแลว
มาตรา 20 ผูทรงสิทธิตองเสียคาธรรมเนียมรายปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยเริ่มตั้งแตปที่หาของอายุการ
คุมครองแบบผังภูมิ และตองชําระภายในหกสิบวันนับแตวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หานั้นและของปตอไปทุกป
ถาผูทรงสิทธิไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง ตองเสียคาธรรมเนียมเพิม่ รอยละสามสิบของเงิน
คาธรรมเนียมรายป
ถาผูทรงสิทธิไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่มภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นกําหนดชําระ
คาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสิทธิในแบบผังภูมินั้นสิ้นสุดลง ในกรณีนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศให
ทราบถึงการสิน้ สุดการคุมครองของแบบผังภูมิดังกลาว
มาตรา 21 ผูทรงสิทธิจะขอชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาโดยชําระทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชําระคาธรรมเนียม
รายปได
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิไดชําระคาธรรมเนียมรายปลวงหนาแลัวแตไดมีการแกไขอัตรคาธรรมเนียมรายป หรือผูทรง
สิทธิสละสิทธิในแบบผังภูมิ หรือมีการเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้น ผูทรงสิทธิไมตองชําระคาธรรมเนียมรายป
เพิ่มเติม หรือไมมีสิทธิรับคืนคาธรรมเนียมรายปที่ไดจายลวงหนาไปแลวนั้น
มาตรา 22 ผูทรงสิทธิมีสิทธิแตผูเดียวที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ทําซ้ําซึ่งแบบผังภูมทิ ี่ตนไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้
(2) นําเขามาในราชอาณาจักร ขาย หรือจําหนายโดยวิธีการใดเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยซึ่งแบบผังภูมิที่ตน
ไดรับความคุมครอง หรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ตนไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย หรือผลิตภัณฑที่มีวงจรรวม
ดังกลาวประกอบอยูดวย
การกระทําอยางใดอยางหนึง่ ตามวรรคหนึง่ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิ ใหถือวาเปนการละเมิดสิทธิของผู
ทรงสิทธิ

ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิโดยกระทําการใดตาม (2) ตอวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่มีแบบผังภูมิ
ของผูทรงสิทธิประกอบอยูดวย หากผูกระทําไดนําแบบผังภูมิของผูทรงสิทธิออกจากวงจรรวมหรือผลิตภัณฑนั้น หรือ
ไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิในภายหลังแลวใหกระทําการนั้นได
มาตรา 23 การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้แกแบบผังภูมิที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้มิใหถือวา
เปนการละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิ
(1) การทําซ้ําเพื่อใชในการประเมิน การวิเคราะห การวิจัย หรือการเรียนการสอน
(2) การนําแบบผังภูมทิ ี่มีลักษณะตามมาตรา 6 ที่ไดสรางสรรคขนึ้ โดยผลของการกระทําตาม (1) ไปประกอบ
ในวงจรรวม หรือการกระทําการตามมาตรา 22 ตอแบบผังภูมิดังกลาว
(3) การทําซ้ําเพื่อประโยชนของตนเองอันมิใชการกระทําเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย
(4) การกระทําตามมาตรา 22 (2) ตอวงจรรวมที่มแี บบผังภูมิที่ผทู รงสิทธิไดรับความคุมครองประกอบอยูดวย
หรือแกผลิตภัณฑที่มีวงจรรวมดังกลาวประกอบอยูดวย หากผูกระทํามิไดรูหรือมีเหตุอันควรรูในขณะที่ไดมาซึ่งวงจร
รวมหรือผลิตภัณฑดังกลาววามีแบบผังภูมิอนั ละเมิดสิทธิ ของผูทรงสิทธิประกอบอยูดวย ในกรณีนี้เมือ่ ผูกระทําการ
ดังกลาวไดรับแจงวาวงจรรวม หรือผลิตภัณฑนั้นมีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิก็ใหกระทําการตามมาตรา
22 (2) ตอไปไดเฉพาะกับวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่ตนยังคงมีเหลืออยูหรือที่ไดสั่งไวเพือ่ จําหนายกอนรับแจง โดยให
จายคาใชสิทธิแกผูทรงสิทธิเปนจํานวนอันสมควรที่จะพึงใชกันในทางการคา
(5) การกระทําตามมาตรา 22 (2) ตอแบบผังภูมหิ รือวงจรรวมที่ไดมาโดยชอบจากการนําออกหาประโยชนในเชิง
พาณิชยของผูท รงสิทธิ
(6) การกระทําใดตามมาตรา 22 โดยบุคคลที่สรางสรรคแบบผังภูมทิ ี่เหมือนกับแบบผังภูมิ ที่ผทู รงสิทธิไดรับความ
คุมครองโดยบุคคลที่สรางสรรคดังกลาวไดสรางสรรคดวยตนเอง
หมวด 3
การอนุญาตใหใชสิทธิและการโอนสิทธิในแบบผังภูมิ
มาตรา 24 ผูทรงสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในแบบผังภูมิของตนตามมาตรา 22 หรือจะโอนสิทธินั้นใหแกบุคคล
อื่นก็ได การอนุญาตใหใชสิทธิและการโอนสิทธิดังกลาวตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตออธิบดี
ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิรว มการอนุญาตใหใชสิทธิหรือการโอนสิทธิในแบบผังภูมิตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูท รงสิทธิรวมทุกคน ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิหรือสัญญาโอนสิทธิ
ใหอธิบดีมีคําสั่งประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนสัญญาดังกลาว
การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิและสัญญาโอนสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 25 การอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา 24 ผูทรงสิทธิจะกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิหรือคาตอบแทนในลักษณะ
ที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาไมได

ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิขัดตอบทบัญญัติวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีเสนอให
คณะกรรมการวินิจฉัย ถาคณะกรรมการเห็นวาขอสัญญานัน้ ขัดตอบทบัญญัติวรรคหนึง่ ใหอธิบดีสั่งไมรับจดทะเบียน
สัญญานั้น เวนแตคูสัญญาจะมีเจตนาใหสวนที่สมบูรณแหงสัญญานัน้ แยกจากสวนที่ไมสมบูรณได ในกรณีนี้ อธิบดีจะ
สั่งรับจดทะเบียนสัญญาบางสวนก็ได
เมื่อคณะกรรมการไดวนิ ิจฉัยตามวรรคสองแลว ถาผูม ีสวนไดเสียไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให
มีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือ
วาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
มาตรา 26 ในกรณีที่ผูทรงสิทธิอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในแบบผังภูมโิ ดยไมปฏิบัติตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง อธิบดี
อาจขอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้นได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 27 การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิโดยทางมรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูทรงสิทธิไมมีทายาท การคุมครองตามหนังสือสําคัญแบบผังภูมิเปนอันสิ้นสุดลง
หมวด 4
การเพิกถอนการจดทะเบียนและการสิ้นสุดการคุมครองแบบผังภูมิ
มาตรา 28 ภายในหนึง่ ปนับแตวันประกาศโฆษณาการจดทะเบียนแบบผังภูมิ บุคคลผูมสี วนไดเสียอาจขอใหอธิบดีสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ก็ได
เมื่ออธิบดีไดพิจารณารายงานการตรวจสอบและมีคําสั่งยกคําขอเพิกถอนการจดทะเบียน หรือคําสั่งเพิกถอนการ
จดทะเบียนแบบผังภูมิแลว ใหแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูขอเพิกถอน และผูทรงสิทธิทราบโดยไมชักชา
ผูขอเพิกถอนหรือผูทรงสิทธิอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งนั้น
การขอเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึง่ และการอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามวรรคสามใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยการอุทธรณตามมาตรา 28 แลว ใหแจงคําวินิจฉัย พรอมดวยเหตุผลใหผู
ขอเพิกถอนและผูทรงสิทธิทราบโดยไมชักชา
ถาผูขอเพิกถอนหรือผูท รงสิทธิไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมสี ิทธินําคดีไปสู ศาลไดภายในเกา
สิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปนที่สุด
มาตรา 30 ในกรณีที่มีการจดทะเบียนแบบผังภูมิที่ไมมีลักษณะตามมาตรา 6 ใหถือวาการจดทะเบียนแบบผังภูมินนั้ ไม
สมบูรณ

ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาแบบผังภูมิใดที่ไดรับจดทะเบียนไมมีลักษณะตามมาตรา 6
ใหอธิบดีสั่งสอบสวนขอเท็จจริงและรายงานใหคณะกรรมการทราบเพื่อใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
แบบผังภูมินนั้ ในการสอบสวนดังกลาวใหผูทรงสิทธิใหถอยคําชี้แจงหรือแสดงหลักฐานไดและอธิบดีจะเรียกบุคคลใดมา
ใหถอยคําชีแ้ จงหรือสงหลักฐานเพิ่มเติมก็ได
ถาผูทรงสิทธิไมเห็นดวยกับคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของคณะกรรมการ ใหมสี ิทธินําคดีไปสูศาลไดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งนั้นถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําสั่งเพิกถอนของ
คณะกรรมการเปนที่สุด
มาตรา 31 สิทธิในแบบผังภูมขิ องผูทรงสิทธิสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ผูทรงสิทธิสละสิทธิในแบบผังภูมโิ ดยขอคืนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ
(2) แบบผังภูมิสิ้นระยะเวลาการคุมครองตามมาตรา 19 หรือการคุมครองสิทธิสิ้นสุดลง ตามมาตรา 20 วรรคสาม
(3) ผูทรงสิทธิตายและไมมีทายาท หรือ
(4) อธิบดีหรือคณะกรรมการมีคําสั่ง คําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาอันเปนที่สุด ใหเพิกถอนการจดทะเบียนแบบ
ผังภูมิ
หมวด 5
การบังคับใชสิทธิในแบบผังภูมิ
มาตรา 32 เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันรับจดทะเบียนและออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ บุคคลอืน่ จะยื่นคําขอใชสิทธิ
ในแบบผังภูมิของผูทรงสิทธิตามมาตรา 22 ตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาผูทรงสิทธิ่ใชสิทธิในลักษณะที่เปนการจํากัดหรือ
กีดกันการแขงขันตามกฎหมาย วาดวยการแขงขันทางการคา
ในการขอใชสิทธิตามวรรคหนึง่ ผูข อใชสิทธิตองแสดงวาผูขอไดพยายามดําเนินการขออนุญาต ใชสิทธิในแบบผัง
ภูมิจากผูทรงสิทธิโดยไดเสนอเงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลวแตไมสามารถตกลงกัน
ไดภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 33 เมื่ออธิบดีมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอใชสิทธิที่ยื่นตามมาตรา 32 แลว ผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิอาจอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหคูกรณีทราบโดย
ไมชักชา
ถาผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิ หรือผูไดรบั อนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ คณะกรรมการใหมีสิทธินํา
คดีไปสูศาลไดภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือ
วาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
มาตรา 34 เพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแหงชาติ การรักษาความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัย หรือสิง่ แวดลอม หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นที่มิไดมีวัตถุประสงคเพือ่ การคา สวนราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่ หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบคุ คล อาจขอใชสิทธิในแบบผังภูมิอยางใดอยาง
หนึ่งตามมาตรา 22 ก็ได โดยกระทําการนั้นเองหรือใหบุคคลอื่นกระทําแทน
ในการใชสิทธิตามวรรคหนึง่ หนวยงานที่ขอใชสิทธิจะตองเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูทรงสิทธิหรือผูไดรบั
อนุญาตใหใชสทิ ธิตามมาตรา 24 และใหอธิบดีแจงใหผูทรงสิทธิหรือผูไ ดรับอนุญาตใหใชสิทธิทราบเปนหนังสือโดยไม
ชักชา
ในการขอใชสิทธิตามวรรคหนึง่ ใหหนวยงานที่ขอใชสิทธิยื่นคําขอเสนอคาตอบแทนและเงื่อนไขในการใชสิทธิตอ
อธิบดี ถาผูทรงสิทธิหรือผูไ ดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับจํานวนคาตอบแทนผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจงคําขอเสนอคาตอบแทนนัน้ การอุทธรณให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สดุ
มาตรา 35 ในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินเพือ่ การอันจําเปนในการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคงแหงชาติ
นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิในแบบผังภูมิใดก็ไดโดยเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแก
ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ และตองแจงใหผทู รงสิทธิหรือผูไ ดรับอนุญาตใหใชสิทธิทราบเปนหนังสือโดย
ไมชักชา
ถาผูทรงสิทธิหรือผูไดรบั อนุญาตใหใชสิทธิไมเห็นดวยกับจํานวนคาตอบแทน ผูทรงสิทธิหรือผูไ ดรับอนุญาตใหใช
สิทธิมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจงคําสั่งนัน้ การอุทธรณใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สดุ
มาตรา 36 การอนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ไมเปนการตัดสิทธิผูทรงสิทธิในการใชสิทธิของตน หรือในการอนุญาตให
บุคคลอื่นใชสิทธิดังกลาว และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิทไี่ ดรับอนุญาตไมได
มาตรา 37 ในกรณีที่พฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจากเวลาที่ไดมีการอนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ ผูทรงสิทธิหรือผู
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา 24 อาจมีคําขอตออธิบดีเพื่อใหเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขที่กําหนดใหผไู ดรับอนุญาต
ปฏิบัติก็ได
ในกรณีที่ปรากฏวาเหตุแหงการอนุญาตใหใชสิทธิตามหมวดนี้ไดหมดสิ้นไปแลว และไมนาจะเกิดขึ้นไดอีกและ
การยกเลิกการอนุญาตใหใชสทิ ธิจะไมกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชนของผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิเกินสมควร
หรือในกรณีทปี่ รากฏวาผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ผูทรงสิทธิหรือผูไ ดรับอนุญาตใหใช
สิทธิตามมาตรา 24 อาจมีคําขอตออธิบดีเพือ่ ใหยกเลิกการอนุญาตเสียก็ได
การขอใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งหรือยกเลิกการอนุญาตใหใชสิทธิตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 38 ผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิอาจอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 37 ตอคณะกรรมการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําสั่งนั้น การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

ถาผูทรงสิทธิหรือผูไ ดรับอนุญาตใหใชสทิ ธิไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลได
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินิจฉัยนั้น ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปนที่สุด
หมวด 6
คณะกรรมการแบบผังภูมิ
มาตรา 39 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการแบบผังภูมิ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชยเปน
ประธานกรรมการ และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรม และนิติศาสตร ซึง่
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคนเปนกรรมการ โดยใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒภิ าคเอกชนไมเกินหกคน
ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในกรมทรัพยสนิ ทางปญญาเลขานุการและผูช วยเลขานุการ
มาตรา 40 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1)ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้
(3) พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับแบบผังภูมิตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(4)ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 41 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับการแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา 41 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 43 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูท รงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือ
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งอยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น

มาตรา 44 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา 45 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึน้ ทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 46 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา 45 มาใชบังคับแกการประชุมของอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 47 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรืออนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของ
มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน ทั้งนี้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
หมวด 7
บทกําหนดโทษ
มาตรา 48 ผูใดกระทําการตามมาตรา 22 (1) โดยไมไดรบั อนุญาตจากผูทรงสิทธิ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมืน่
บาทถึงหาแสนบาท
มาตรา 49 ผูใดกระทําการตามมาตรา 22 (2) โดยไมไดรบั อนุญาตจากผูทรงสิทธิ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมืน่
บาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 50 ผูใดยื่นคําขอหรือเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิหรือการ
โอนสิทธิหรือการอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิโดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่หรือ
คณะกรรมการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึง่ แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 51 ผูใดฝาฝนมาตรา 47 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 52 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการผูจดั การ ผูจัดการ
หรือผูแทนนิตบิ ุคคลนัน้ ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือ
ยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา 53 ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาวาผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49 ใหศาลมี
คําสั่งริบแบบผังภูมิ หรือวงจรรวม หรือผลิตภัณฑที่ละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิที่อยูในความครอบครองของผูกระทํา
ความผิดเสียทั้งสิ้น ในกรณีทศี่ าลเห็นสมควร ศาลอาจมีคําสั่งใหทําลายแบบผังภูมิ หรือวงจรรวม หรือผลิตภัณฑ
ดังกลาว หรือใหดําเนินการอยางอื่นเพื่อปองกันมิใหมีการนําเอาสินคาดังกลาวออกจําหนายอีกก็ได

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไดนําแบบผังภูมิหรือวงจรรวมของผูทรงสิทธิออกจากวงจรรวม หรือผลิตภัณฑที่ละเมิด
สิทธิของผูทรงสิทธิแลว ศาลจะสั่งริบหรือมีคําสั่งอื่นตามวรรคหนึง่ ไดเฉพาะกับวงจรรวมหรือผลิตภัณฑที่ยังคงละเมิด
สิทธิของผูทรงสิทธิ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ ฉบับละ

1,000 บาท

การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ
คําขอเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิ ฉบับละ
คําอุทธรณคําสั่งของอธิบดี ฉบับละ

500 บาท
1,000 บาท
500 บาท
1,000 บาท

คาธรรมเนียมรายป
ปที่ 2

2,000 บาท

ปที่ 3

4,000 บาท

ปที่ 4

6,000 บาท

ปที่ 5

20,000 บาท

ปที่ 6

30,000 บาท

ปที่ 7

40,000 บาท

ปที่ 8

50,000 บาท

ปที่ 9

60,000 บาท

ปที่ 10

70,000 บาท

หรือชําระในคราวเดียว

280,000 บาท

คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ

500 บาท

คําขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ

500 บาท

คําขอใชสิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ
ใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ
ใบแทนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ

500 บาท
1,000 บาท
100 บาท

ใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ ฉบับละ
การคัดสําเนาเอกสาร หนาละ
การรับรองสําเนาเอกสาร เอกสารเกิน 10 หนา หนาละ
เอกสารไมเกิน 10 หนา หนาละ
คําขออื่นๆ ฉบับละ
ราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 41 ก วันที่ 12 พฤษภาคม 2543

100 บาท
10 บาท
100 บาท
10 บาท
100 บาท

