
 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการจดทะเบียน การบังคับใชสิทธิ การสอบสวน การอุทธรณ  

และแบบของเอกสารเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

    
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔  มาตรา ๑๑  มาตรา ๑๕  มาตรา ๑๗  มาตรา ๑๘  มาตรา 
๒๐  มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๖  มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘  มาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  มาตรา ๓๕  
มาตรา ๓๗  และมาตรา ๓๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  พ.ศ. ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวา
การกระทรวงพาณิชย ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_______________ 
 
  ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
  “คําขอ” หมายความวา คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ คําขออื่นๆ และให 
หมายความรวมถึงคําอุทธรณดวย 
  “สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ”  หมายความวา ความตกลงที่ผูทรงสิทธิอนุญาตตาม
มาตรา ๒๔ ใหผูรับอนุญาตใชสิทธิตามมาตรา ๒๒ 
  “หนังสือประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ” หมายความวา  หนังสือที่กรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยจัดทําขึ้นเพื่อประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียน  แบบผังภูมิ 

ขอ ๒  บรรดาคําขอใหใชแบบพิมพที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยให 
  (๑)  มีขอความถูกตอง  ชัดเจน  และครบถวนตามที่กําหนดไวในแบบพิมพ 
  (๒)  พิมพหรือดีดพิมพขอความเปนภาษาไทย 
  (๓)  ลงลายมือช่ือผูย่ืนคําขอ หรือลงลายมือช่ือของผูรับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูกระทําการแทน 
 

 



 ๒

  ขอ ๓  การยื่นคําขอ ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึง
พนักงานเจาหนาที่  ณ  สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  กรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย 
  (๒) สํานักงานพาณิชยจังหวัดหรือหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงพาณิชย ตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ขอ ๔  ในการยื่นคําขอ ถาผูขอมิไดดําเนินการเอง ใหทําหนังสือมอบอํานาจ   โดยผูรับ
มอบอํานาจตองย่ืนใบมอบอํานาจมาพรอมกับคําขอ 
  ในกรณีที่การมอบอํานาจกระทําในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจตองมีคํารับรองลายมือ
ช่ือโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผูซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดให
มีอํานาจรับรองลายมือช่ือ 
  ผูขอและผูรับมอบอํานาจซึ่งไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทยตองมีสถานที่ติดตอ ในประเทศ
ไทย  ทั้งนี้ ใหระบุสถานที่ดังกลาวไวในคําขอหรือหนังสือมอบอํานาจดวย 

ขอ ๕  การสงสําเนาหรือภาพถายเอกสารประกอบคําขอ ผูยื่นคําขอตองรับรองความถูกตอง
ของสําเนาหรือภาพถายนั้นดวย 

ขอ ๖  บรรดาเอกสารที่ตองย่ืน ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทย โดยมี
คํารับรองความถูกตองของผูแปล เวนแตกฎกระทรวงนี้จะบัญญัติใหใชเอกสารเปนภาษาตางประเทศได 

 

 
หมวด ๒ 

การขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ 
_______________ 

 
ขอ ๗  นอกจากรายการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕ คําขอจดทะเบียน แบบผังภูมิตอง

ระบุ 
  (๑) ช่ือแบบผังภูมิหรือรหัสของแบบผังภูมิที่ใชเปนสากล  ทั้งนี้ จะระบุเปนภาษาตาง
ประเทศก็ไดหากจะทําใหเขาใจถึงแบบผังภูมินั้นไดดียิ่งขึ้น 
  (๒) ช่ือ สัญชาติ ภูมิลําเนาและที่อยูของผูขอจดทะเบียน 
  (๓) ช่ือและที่อยูของผูรับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการ
แทน 
  (๔) จํานวนภาพวาด ภาพถายลายเสนที่แสดงแบบผังภูมิ หรือส่ิงอ่ืนที่ใหผลในลักษณะ
เดียวกัน 



 ๓

  (๕) รายการผลิตภัณฑที่มีแบบผังภูมินั้นประกอบอยู ในกรณีที่มีการนําแบบผังภูมิไปใชใน
การผลิตผลิตภัณฑแลว 

ขอ ๘  ภาพวาดหรือภาพถายลายเสนที่แสดงแบบผังภูมิหรือส่ิงอ่ืนที่ใหผลในลักษณะ
เดียวกันตามมาตรา ๑๕ (๓) ตองสามารถแสดงใหเห็นรายละเอียดทั้งหมดของแบบผังภูมิไดอยางชัดเจน 

ขอ ๙  ในกรณีที่มีการนําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลว ใหสงตัวอยาง   
ของวงจรรวมที่มีแบบผังภูมินั้นอยูดวยจํานวนสี่ตัวอยางมาพรอมกับคําขอจดทะเบียน 

ขอ ๑๐  ในกรณีที่ผูออกแบบแบบผังภูมิไมประสงคจะใหระบุช่ือตนในเอกสารหรือส่ิงพิมพ
ที่ประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียน หรือในหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ คําขอจดทะเบียนตองระบุความประสงค
ดังกลาวของผูออกแบบแบบผังภูมิไวดวย 

ขอ ๑๑  ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนประสงคจะขอแกไขเพิ่มเติมคําขอจดทะเบียนโดยไม
เปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของแบบผังภูมิที่ขอจดทะเบียน ใหยื่นคําขอกอนวันรับจดทะเบียน 

ถาเปนการแกไขเพิ่มเติมในลักษณะที่เปนการเพิ่มเติมสาระสําคัญของแบบผังภูมิที่ขอจด
ทะเบียน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอจดทะเบียนทราบเพื่อย่ืนคําขอจดทะเบียนใหมสําหรับแบบผังภูมิ
สวนที่เปนสาระสําคัญอันใหมนั้น แตการยื่นคําขอจดทะเบียนใหมนั้นไมกระทบกระเทือนตอคําขอจด
ทะเบียนแบบผังภูมิเดิม 

ขอ ๑๒   ในกรณีที่มีคําขอเขาเปนผูรวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิของผูออกแบบ
แบบผังภูมิรวมตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดใหมีการสอบสวนวาผูขอเปนผูออกแบบรวมกันหรือไมภายในเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
  (๒) แจงกําหนดวันสอบสวนเปนหนังสือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธี
การอ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนดทันทีที่ไดกําหนดวันสอบสวน พรอมทั้งแนบสําเนาคําขอไปยังผูขอและผูออก
แบบแบบผังภูมิที่ไดยื่นคําขอรับความคุมครองทุกคนเพื่อโตแยงหรือแสดงสิทธิในวันสอบสวน 
  (๓) ในการสอบสวน ใหผูสอบสวนสอบถามผูออกแบบแบบผังภูมิที่ไดยื่นคําขอรับความคุม
ครองกอนวายินยอมใหผูขอเขารวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิดวยหรือไม และหากผูออกแบบแบบผัง
ภูมินั้นยินยอมใหผูขอเขารวมขอรับความคุมครอง ใหพนักงานเจาหนาที่ทํารายงานเสนอตออธิบดีเพ่ือ
อนุญาตใหผูขอเขาเปนผูรวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมิดังกลาว  แตถาผูออกแบบแบบผังภูมิที่ไดยื่น
คําขอรับความคุมครองกอนไมยินยอม ใหดําเนินการสอบสวน 
ตอไป 
  (๔) ถาผลการสอบสวนปรากฏวา ผูขอไมไดเปนผูออกแบบรวม ใหพนักงานเจาหนาที่ทํา
รายงานการสอบสวนเสนอตออธิบดีเพ่ือพิจารณายกคําขอนั้น แตถาผลการสอบสวนปรากฏวาผูขอเปนผู
ออกแบบรวม ใหพนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการสอบสวนเสนอตออธิบดีเพ่ือพิจารณาอนุญาตใหผูขอเขา
เปนผูรวมขอรับความคุมครองแบบผังภูมินั้น 
 



 ๔

(๕) เมื่ออธิบดีมีคําวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยใหผูขอและผูออกแบบแบบผังภูมิที่ไดขอ
รับความคุมครองทุกคนทราบ 

 
 

หมวด ๓ 
การพิจารณาคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ 

_______________ 
 

ขอ ๑๓  ในการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเพ่ือรายงาน การตรวจ
สอบตออธิบดีตามมาตรา ๑๖ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิในเรื่องดังตอไป
นี้ 
  (๑) คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ  เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่ยื่นพรอมคําขอถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๑๕ และในกฎกระทรวงนี้ 
  (๒) ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิขอรับความคุมครองตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา 
๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ 
  (๓) ในกรณีที่ไดมีการนําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลว ไมวาในหรือนอก
ราชอาณาจักร ผูขอจดทะเบียนไดยื่นคําขอจดทะเบียนภายในสองปนับแตวันที่ไดนําแบบผังภูมินั้นออกหา
ประโยชนในเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง 
  (๔) ในกรณีที่ไมมีการนําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชย ผูขอจดทะเบียนไดยื่น
คําขอจดทะเบียนภายในสิบหาปนับแตวันที่สรางสรรคแบบผังภูมินั้นเสร็จสิ้นตามมาตรา ๑๔ วรรคสาม 

ขอ ๑๔  ในกรณีที่ปรากฏวาคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมเปนไปตามขอ ๑๓ (๑) ให
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอจดทะเบียนทราบเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิใหถูกตอง
ภายในเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน อธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดัง
กลาวไดไมเกินหกสิบวัน 
  ถาผูขอจดทะเบียนไมขอแกไขเพิ่มเติมคําขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  
ใหอธิบดีมีคําส่ังยกคําขอจดทะเบียนและใหมีหนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ ๑๕  ในกรณีที่ปรากฏวาคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมเปนไปตามขอ ๑๓ (๒) (๓) 
หรือ (๔)  ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอรายงานการตรวจสอบตออธิบดีเพื่อสั่งยกคําขอจดทะเบียนแบบผัง
ภูมินั้น 
 

 



 ๕

ขอ ๑๖  ในกรณีที่อธิบดีไดพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามขอ 
๑๕ แลวเห็นวา คําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมเปนไปตามขอ ๑๓ (๒) (๓) หรือ (๔)  และมีคําส่ังยกคําขอ
ตามมาตรา ๑๘  ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนทราบ โดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด และใหประกาศโฆษณาคําสั่ง
นั ้นไวในที ่เปดเผย ณ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย หรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีประกาศ
กําหนด เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

การประกาศโฆษณาคําส่ังตามวรรคหนึ่ง อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) เลขที่คําขอและวันที่ยื่นคําขอ 
  (๒) ช่ือผูขอจดทะเบียน และผูรับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
กระทําการแทน 
  (๓) ช่ือผูออกแบบแบบผังภูมิ และช่ือแบบผังภูมิ 
  (๔) เหตุผลในการยกคําขอ 
  ขอ ๑๗  ในกรณีที่อธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่และมีคําส่ัง
ใหรับจดทะเบียน ออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ และประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๗  แลว  
ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีประกาศ
กําหนดใหผูขอจดทะเบียนชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิและคาธรรมเนียมการ
ประกาศโฆษณาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง  หากผูขอจดทะเบียนไมชําระคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูขอจดทะเบียนละทิ้งคําขอจดทะเบียน 
  เมื่อผูขอจดทะเบียนไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งแลว ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิและประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนไวใน
หนังสือประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ 
  การประกาศโฆษณาตามวรรคสอง อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) เลขที่คําขอและวันที่ยื่นคําขอ 
  (๒) เลขที่หนังสือสําคัญแบบผังภูมิและวันออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ 
  (๓) วันที่นําแบบผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนครั้งแรก ในกรณีที่มีการนําแบบ
ผังภูมิออกหาประโยชนในเชิงพาณิชยแลว 
  (๔) วันที่ไดสรางสรรคแบบผังภูมินั้นเสร็จสิ้น 
  (๕) ช่ือผูขอจดทะเบียน และผูรับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
กระทําการแทน 
  (๖) ช่ือผูออกแบบแบบผังภูมิ และช่ือแบบผังภูมิ 
  (๗) วันที่ประกาศโฆษณา 
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หมวด ๔ 
การอนุญาตใหใชสิทธิและการโอนสิทธิในแบบผังภูมิ 

_______________ 
 

ขอ ๑๘  ในการขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ ใหผูทรงสิทธิย่ืนคําขอ
พรอมดวยสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมินั้น 

ในกรณีที่แบบผังภูมิมีผูทรงสิทธิรวม ผูขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ
นั้นตองย่ืนหนังสือหรือหลักฐานแสดงความยินยอมของผูทรงสิทธิรวมในการอนุญาตใหใชสิทธิดวย 

ขอ ๑๙  ในการขอจดทะเบียนสัญญาโอนสิทธิในแบบผังภูมิ ใหผูรับโอนสิทธิในแบบผังภูมิ
ยื่นคําขอพรอมดวยสัญญาโอนสิทธิในแบบผังภูมินั้น 
  ในกรณีที่แบบผังภูมิมีผูทรงสิทธิรวม ใหนําความในขอ ๑๘ วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
  ในกรณีที่เปนการขอจดทะเบียนการรับสิทธิในแบบผังภูมิโดยทางมรดก ใหทายาทของผูทรง
สิทธิยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดกตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐  ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิหรือสัญญาโอนสิทธิในแบบ
ผังภูมิ หรือการรับสิทธิในแบบผังภูมิโดยทางมรดกไมเปนไปตามขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ แลวแตกรณี ให
พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอจดทะเบียนทราบเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมคําขอจดทะเบียนใหถูกตองภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจง และหากผูขอจดทะเบียนไมขอแกไขเพิ่มเติมคําขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
อธิบดีมีคําส่ังยกคําขอ เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน อธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดังกลาวไดไมเกินหกสิบวัน 
  เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอจดทะเบียนและหลักฐานตาง ๆ และเห็นวาเปนไป
ตามขอ ๑๘ หรือขอ ๑๙ แลวแตกรณี ใหเสนอรายงานตออธิบดีเพ่ือพิจารณาสั่งตามขอ ๒๑ หรือขอ ๒๒ ตอ
ไป 

ขอ ๒๑  ในกรณีที ่อธิบดีพิจารณารายงานของพนักงานเจาหนาที ่แลวเห็นวาคําขอจด
ทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิและหลักฐานตาง ๆ เปนไปตามขอ ๑๘ และขอความใน
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิมิไดกําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปน
การจํากัดหรือกีดกันการแขงขันตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาใหมีคําส่ังรับจดทะเบียน  แตถา
อธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอจดทะเบียนหรือหลักฐานตาง ๆ ไมเปนไปตามขอ ๑๘  ใหมีคําส่ังไมรับจด
ทะเบียน 

 ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นวาขอความใดในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ
กําหนดเงื่อนไข ขอจํากัดสิทธิ หรือคาตอบแทนในลักษณะที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันตามกฎหมาย
วาดวยการแขงขันทางการคา  ใหเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง 

ขอ ๒๒ ในการขอจดทะเบียนสัญญาโอนสิทธิในแบบผังภูมิหรือการรับสิทธิในแบบผังภูมิ
โดยทางมรดก  ถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอจดทะเบียนเปนไปตามขอ ๑๙ ใหมีคําส่ังรับจดทะเบียน  แตถา
อธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอจดทะเบียนไมเปนไปตามขอ ๑๙  ใหมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน 



 ๗

ขอ ๒๓  เมื่ออธิบดีมีคําส่ังรับหรือไมรับจดทะเบียนตามขอ ๒๑ หรือขอ ๒๒ แลว ให
พนักงานเจาหนาที่แจงคําส่ังดังกลาวใหผูยื่นคําขอทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่น
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๒๔  เม่ืออธิบดีไดมีคําส่ังรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ สัญญา
โอนสิทธิในแบบผังภูมิหรือการรับสิทธิในแบบผังภูมิโดยทางมรดกแลว ใหอธิบดีมีคําส่ังประกาศโฆษณาการรับ
จดทะเบียนดังกลาว 
  การประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่ง อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) เลขที่หนังสือสําคัญแบบผังภูมิและวันออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ 
  (๒) ช่ือแบบผังภูมิ 
  (๓) ช่ือผูทรงสิทธิ 

(๔) ช่ือผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ ผูรับโอนสิทธิ หรือผูรับสิทธิโดยทางมรดก 
ขอ ๒๕   ในกรณีผูทรงสิทธิอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิโดยไมไดขอจดทะเบียนสัญญา

อนุญาตใหใชสิทธิตออธิบดีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และตามขอ ๑๘  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการ
สอบสวนและรายงานผลการสอบสวนตออธิบดีเพ่ือใหอธิบดีพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการสั่งเพิกถอนการ
จดทะเบียนแบบผังภูมินั้น 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณารายงานผลการสอบสวนและเห็นวาการอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผัง
ภูมิไมไดจดทะเบียนตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และตามขอ ๑๘ ใหอธิบดีเสนอเร่ืองตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมินั้น 

 
 

หมวด ๕ 
การเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิ 

_______________ 
 

ขอ ๒๖  ในกรณีที่บุคคลผูมีสวนไดเสียมีคําขอตามมาตรา ๒๘  ใหเพิกถอนการจดทะเบียน
แบบผังภูมิ  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการสอบสวนวาคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิเปนไปตามขอ ๑๓ หรือ
ไม หากปรากฏจากผลการสอบสวนวาคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิไมเปนไปตามขอ ๑๓ ใหพนักงานเจาหนา
ที่รายงานผลการสอบสวนตออธิบดีเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิ 
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หมวด ๖ 
การบังคับใชสิทธิในแบบผังภูมิ 

_______________ 
 

ขอ ๒๗  ในการขอใชสิทธิในแบบผังภูมิตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง ผูขอใชสิทธิตองย่ืนคําขอ
พรอมทั้งแสดงหลักฐานและรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักฐานที่แสดงวา เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันรับจดทะเบียนและออกหนังสือ
สําคัญ ผูทรงสิทธิใชสิทธิในลักษณะที่เปนการจํากัดหรือกีดกันการแขงขันตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทาง
การคา 
  (๒) หลักฐานที่แสดงวาผูขอใชสิทธิไดพยายามดําเนินการขออนุญาตใชสิทธิในแบบผังภูมิ
จากผูทรงสิทธิ โดยไดเสนอเง่ือนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณีแลว  แตไมสามารถ
ตกลงกันไดภายในระยะเวลาอันสมควร 
  (๓) ขอบเขตและระยะเวลาที่ขออนุญาตใชสิทธิในแบบผังภูมิ โดยแสดงพยานหลักฐานวา
เหมาะสมแกพฤติการณแหงกรณี และ 
  (๔) คาตอบแทน เง่ือนไขการใชสิทธิในแบบผังภูมิ  และขอจํากัดสิทธิของผูทรงสิทธิและผูได
รับอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ 

คาตอบแทนตาม (๔) ตองเพียงพอตามพฤติการณแหงกรณี โดยคํานึงถึงมูลคาทาง
เศรษฐกิจของแบบผังภูมิที่ประสงคจะขอบังคับใชสิทธิหรือแบบผังภูมิในลักษณะเดียวกัน 

ขอ ๒๘  เมื่อมีคําขอใชสิทธิในแบบผังภูมิตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่
จัดใหมีการสอบสวนวาคําขอเปนไปตามขอ ๒๗ หรือไม และรายงานผลการสอบสวนตออธิบดีเพ่ือ
พิจารณา 
  ในกรณีที่อธิบดีพิจารณารายงานผลการสอบสวนและเห็นวาคําขอเปนไปตามขอ ๒๗ ให
อธิบดีส่ังใหออกใบอนุญาตใหใชสิทธิใหแกผูขอใชสิทธิในแบบผังภูมินั้น แตถาอธิบดีเห็นวาคําขอไมเปนไป
ตามขอ ๒๗ ใหอธิบดีส่ังยกคําขอ 

ขอ ๒๙  เมื่ออธิบดีมีคําส่ังใหออกใบอนุญาตใหใชสิทธิใหแกผูขอใชสิทธิตามขอ ๒๘  และ
ผูขอใชสิทธิไดชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอใชสิทธิ และบันทึก
รายละเอียดการอนุญาตใหใชสิทธิไวในทะเบียนแบบผังภูมิ 
  ในกรณีที่คูกรณีอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตอคณะกรรมการ  เมื่อคณะกรรมการไดมีคํา
วินิจฉัยและอนุญาตใหผูขอใชสิทธิมีสิทธิใชสิทธิในแบบผังภูมิไดและไมมีการนําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๓๓ 
วรรคสาม และผูขอใชสิทธิไดชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอใชสิทธิ
และบันทึกรายละเอียดการอนุญาตใหใชสิทธิไวในทะเบียนแบบผังภูมิ 

ในกรณีที่คูกรณีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการและนําคดีไปสูศาลตามมาตรา 
๓๓ วรรคสาม   เมื่อศาลไดพิพากษาใหผูขอใชสิทธิมีสิทธิใชสิทธิในแบบผังภูมิได  และผูขอใชสิทธิไดชําระ



 ๙

คาธรรมเนียมแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอใชสิทธิและบันทึกรายละเอียดการ
อนุญาตใหใชสิทธิไวในทะเบียนแบบผังภูมิ 

ขอ ๓๐  ในกรณีที่มีการอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ ผู
ทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๒๔  อาจยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดใหผูได
รับอนุญาตใหใชสิทธิปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งได  โดยจะตองแสดงพยานหลักฐานวาพฤติการณที่
ใชเปนหลักในการพิจารณาอนุญาตใหใชสิทธิไดเปลี่ยนแปลงไปจากเวลาที่ไดมีการอนุญาตใหใชสิทธิดัง
กลาว 

ขอ ๓๑  ในกรณีที่มีการอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ ผู
ทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๒๔ อาจยื่นคําขอใหยกเลิกการอนุญาตใหใชสิทธิในแบบ
ผังภูมิตามมาตรา ๓๗ วรรคสองได  โดยตองแสดงพยานหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุแหงการอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดหมดสิ้นไปแลวและไมนาจะเกิดขึ้นไดอีก และการ
ยกเลิกการอนุญาตใหใชสิทธิดังกลาวจะไมกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชนของผูไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิเกินสมควร หรือ 

(๒) ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหใช
สิทธิปฏิบัติ 

ขอ ๓๒  เมื่อมีคําขอตามขอ ๓๐ เพ่ือใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดใหผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิปฏิบัติ หรือคําขอตามขอ ๓๑ เพ่ือใหยกเลิกการอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ ใหพนักงานเจา
หนาที่จัดใหมีการสอบสวนใหไดความวามีพฤติการณตามที่กําหนดในขอ ๓๐ หรือ   ขอ ๓๑ แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓  เม่ืออธิบดีมีคําส่ังใหเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตามขอ ๓๐ หรือมีคําส่ังใหยกเลิกการ
อนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิตามขอ ๓๑ แลว  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูทรงสิทธิหรือผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิตามมาตรา ๒๔ และผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ ทราบ
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓๔  ในกรณีที่คูกรณีมิไดอุทธรณคําส่ังของอธิบดีหรือไดอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตอ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือนําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง และคณะกรรมการ
หรือศาลไดมีคําส่ังหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข  ท่ีกําหนดใหผูไดรับอนุญาต
ใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ ปฏิบัติ หรือ  ใหยกเลิกการอนุญาตใหใชสิทธิในแบบ
ผังภูมิ  ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือการยกเลิกการอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผัง
ภูมินั้นไวในทะเบียนแบบผังภูมิ 

 
 
 
 
 



 ๑๐

หมวด ๗ 
ใบแทนหนังสือสําคัญ และใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ  

_______________ 
 

ขอ ๓๕   ในกรณีที่หนังสือสําคัญแบบผังภูมิหรือใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิสูญหาย 
ใหผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิโดยการบังคับใชสิทธิ ซึ่งประสงคจะรับใบแทน
หนังสือสําคัญแบบผังภูมิหรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ ยื่นคําขอพรอมดวยใบรับแจงความ
ของสถานีตํารวจวาหนังสือสําคัญ แบบผังภูมิหรือใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิสูญหาย 
  ในกรณีที่หนังสือสําคัญแบบผังภูมิหรือใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ ชํารุดในสาระ
สําคัญ ใหผูทรงสิทธิ หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิโดยการบังคับใชสิทธิ ซึ่งประสงคจะรับใบ
แทนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิหรือใบแทน ใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิแนบเอกสารที่ชํารุดน้ันมาพรอม
กับคําขอดวย 

ขอ ๓๖  เมื่อมีคําขอรับใบแทนตามขอ ๓๕ หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาจําเปน อาจจัด
ใหมีการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนตออธิบดีเพ่ือพิจารณาสั่งใหออกใบแทนก็ได 

ขอ ๓๗  เมื่ออธิบดีมีคําส่ังใหออกใบแทนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิหรือใบแทนใบอนุญาต
ใหใชสิทธิในแบบผังภูมิแกผูยื่นคําขอ และผูยื่นคําขอไดชําระคาธรรมเนียมแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบ
แทนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิหรือใบแทนใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ แลวแตกรณี ใหแกผูยื่นคําขอ 

 
 

หมวด ๘ 
การสอบสวน 

_______________ 
 

ขอ ๓๘  การสอบสวนเพื่อปฏิบัติการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ คุมครองแบบ
ผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากตองดําเนินการตามบทบัญญัติขออ่ืนที่บัญญัติไวเปนการเฉพาะ
ในกฎกระทรวงนี้แลว ใหดําเนินการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ดวย 
  ขอ ๓๙  การสอบสวนจะตองกระทําโดยพนักงานเจาหนาที่อยางนอยสามคน และในกรณี
ที่มีความจําเปน พนักงานเจาหนาที่อาจเสนอใหอธิบดีส่ังใหการสอบสวนตองกระทําโดยคณะกรรมการสอบ
สวนก็ได 

  ขอ ๔๐  คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยพนักงานเจาหนาที่หนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิ
อีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คนซึ่งอธิบดีเลือกจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง 

ใหอธิบดีจัดทําและประกาศบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูในสาขานิติศาสตร วิทยา
ศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรืออุตสาหกรรม ที่จะเขารวมเปนกรรมการสอบสวนตามกฎกระทรวงนี้ 



 ๑๑

  บัญชีรายชื่อตามวรรคสองตองประกอบดวยชื่อผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคน 
และใหมีการทบทวนบัญชีรายชื่อนี้ทุกสองป 
  ขอ ๔๑  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันสอบสวนใหคูกรณีและบุคคลที่เก่ียวของ
ทราบลวงหนาเปนระยะเวลาพอสมควร โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดย   วิธีการอื่นที่อธิบดี
ประกาศกําหนด และใหสงเอกสารที่เก่ียวของไปพรอมกันดวย 
  ขอ ๔๒  กอนดําเนินการสอบสวน ใหผูสอบสวนแจงเหตุแหงการสอบสวน และกระบวนการ
ในการสอบสวนใหคูกรณีทราบตามความจําเปน 
  ขอ ๔๓  ในการสอบสวน ใหคูกรณีมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนได
อยางเต็มที่ 
  คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารและหลักฐานที่จําเปนตองทราบเพื่อประโยชนในการแสดง
สิทธิของตนหรือโตแยงสิทธิของอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของอยูในความดูแลของ
คูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือของบุคคลอื่น คูกรณีอาจขอใหผูสอบสวนแจงใหคูกรณีฝายนั้นหรือบุคคลนั้นดําเนิน
การตามขอ ๔๖ ได 
   ขอ ๔๔  บุคคลซึ่งเปนคูกรณีในการสอบสวนมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขา
มาในระหวางการสอบสวน 
   ในกรณีที่คูกรณีนําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในระหวางการสอบสวนการใดที่
ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาคูกรณีใหวาเปนการกระทําของคูกรณี เวนแตคูกรณีจะไดคัดคาน
เสียแตในขณะนั้น การนั้นไมใหถือวาเปนการกระทําของคูกรณี 

  ขอ ๔๕  คูกรณีอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตนเกี่ยวกับการสอบสวนได 
แตในกรณีที่ผูรับมอบอํานาจไมสามารถใหขอเท็จจริงไดอยางเพียงพอที่จะวินิจฉัยเรื่องที่สอบสวน ใหผูสอบ
สวนแจงใหคูกรณีทราบโดยไมชักชาและอาจใหคูกรณีมารวมการสอบสวนดวยตนเองหรือช้ีแจงขอเท็จจริงโดย
ทําเปนหนังสือก็ได 
  ในการมอบอํานาจ ใหนําความในขอ ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ ๔๖  ในการสอบสวน ผูสอบสวนอาจแจงใหคูกรณี ผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่เก่ียว
ของมาใหถอยคํา สงคําแถลงหรือคําอธิบาย หรือจัดสงเอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวของภายในระยะเวลาอัน
สมควรเพื่อประกอบการพิจารณาได 
  ขอ ๔๗  ในกรณีที่บุคคลตามขอ ๔๕ หรือขอ ๔๖ ไมมารวมการสอบสวน หรือไมใหถอย
คํา หรือไมจัดสงคําแถลงหรือคําอธิบาย หรือไมจัดสงเอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวของ ตามที่ไดรับแจงจากผู
สอบสวน ใหผูสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไปและพิจารณาเรื่องที่สอบสวนตามเอกสารและหลักฐานที่มีอยู 

 
 
 
 



 ๑๒

หมวด ๙ 
การอุทธรณ 

_______________ 
 

ขอ ๔๘   คําอุทธรณตองระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบ
ดวย 
  ขอ ๔๙  ใหพนักงานเจาหนาที่สงคําอุทธรณใหคณะกรรมการพิจารณาไมเกินสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับคําอุทธรณ 
  ขอ ๕๐  ในกรณีที่คณะกรรมการประสงคจะสอบสวนคูกรณีหรือบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือ
ประโยชนในการวินิจฉัยอุทธรณ ใหนําขอ ๔๑ ถึงขอ ๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 

หมวด ๑๐ 
แบบของเอกสาร 
_______________ 

 
ขอ ๕๑  หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ ใหใชแบบ บผ. ๑๐๐ ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๕๒  ใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิใหใชแบบ บผ. ๒๐๐ ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๕๓  ใบแทนหนังสือสําคัญแบบผังภูมิตามแบบ บผ. ๑๐๐ และใบแทนใบอนุญาตใหใช
สิทธิในแบบผังภูมิตามแบบ บผ. ๒๐๐ ทายกฎกระทรวงนี้ ใหมีคําวา "ใบแทน" กํากับไวที่ดานหนาเหนือตรา
ครุฑของแบบดังกลาวดวย 

 
 

ใหไว   ณ   วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

        
  อดิศัย  โพธารามิก 
        (นายอดิศัย  โพธารามิก) 

               รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
 



 
 

เลขที่หนังสือสําคัญ……………..                     บผ. ๑๐๐ 
 

หนังสือสําคัญแบบผังภูมิ 

        

 
    อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  
พ.ศ. ๒๕๔๓  อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิฉบับนี้ใหแก 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

 

เพื่อแสดงวาบุคคลขางตนเปนผูทรงสิทธิในแบบผังภูมิที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนไว 
เมื่อวันที่ …………………………………. เลขที่คําขอ ………………… ชื่อแบบผังภูมิ 

……….…………………………………. 
โดยมี …………………………………………………………… เปนผูออกแบบแบบผังภูมิ 

 
 ออกให ณ วันที่ ………….. เดือน……………………. พ.ศ. ………….…. 
            หมดอายุวันที่ ………….. เดือน……………………. พ.ศ. …………….. 
 
      (ลงชื่อ)  …………………….………………………….. 
           ( …………………………………………. ) 

        อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
        ผูออกหนังสือสําคัญแบบผังภูมิ 

            ประทับตรา          
        ----------- 

                               พนักงานเจาหนาที่ 
 

คําเตือน ๑. ผูทรงสิทธิตองชําระคาธรรมเนียมรายปเริ่มตั้งแตปที่ ๒ ของอายุการคุมครองแบบผังภูมิ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดใน 
               มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  มิฉะนั้น สิทธิในแบบผังภูมิอาจสิ้นสุดลง 
           ๒. การอนุญาตใหใชสิทธิและการโอนสิทธิในแบบผังภูมิตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
               ที่กําหนดในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 



 
 
 

เลขที่ ………………           บผ. ๒๐๐ 
 

ใบอนุญาตใหใชสิทธิในแบบผังภูมิ 
 
 

 
ใบอนุญาตนี้ออกใหเพื่อแสดงวา 

 
 
 
  

เปนผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 หนังสือสําคัญเลขที่  
 วันออกหนังสือสําคัญ 
 ช่ือแบบผังภูมิ 

 
โดยมีเง่ือนไข ขอจํากัดสิทธิ และคาตอบแทน  ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดที่แนบทายนี้ 

 
   ออกให ณ วันที่ ………….. เดือน ……………………. พ.ศ.  …………. 

 
  ลงช่ือ 

   (         ) 
      อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
               ผูออกใบอนุญาต 

        ประทับตรา 
                พนักงานเจาหนาที่ 
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