แบบผังภูมิของวงจรรวม
(Layout-Designs of
Integrated Circuits)

วงจรรวม (Integrated Circuits : IC) หรือ “ไมโครชิพ” เปน
อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสทมี่ วี งจรขนาดเล็กอยูภ ายใน ซึง่ ทําขึน้
บนวัตถุกงึ่ ตัวนํา(Semiconductor) ปจจุบนั วงจรไฟฟาของเครือ่ ง
ใชไฟฟาเกือบทุกชนิดจะมีวงจรรวมประกอบอยูด ว ย วงจรรวมนี้
ชวยทําใหเครือ่ งใชไฟฟามีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึน้
แบบผังภูมขิ องวงจรรวม คือ แบบแผนผัง หรือภาพทีท่ าํ ขึน้
เพือ่ แสดงถึงการจัดวางชิน้ สวนทางไฟฟา ทางเดิน ไฟฟา เพือ่ ใช
ใน การผลิตวงจรรวมไมวา จะอยูใ นรูปแบบใด เชน แผนผัง
(Layout Designs) ทีเ่ ปนภาพวาดของการจัดวางวงจรไฟฟา
แบบทีเ่ ปนงาน หนากาก (Mark Work) ทีใ่ ชในการผลิตวงจรรวม
ภาพถายลายเสน ของวงจรรวม เปนตน
แบบผังภูมขิ องวงจรรวมทีส่ ามารถขอรับความคุม ครองได จะตอง
เปนผังภูมทิ ไ่ี มมปี รากฏโดยทัว่ ไป ในอุตสาหกรรม วงจรรวม (ออกแบบ
ขึน้ ใหม) และเปนแบบผังภูมทิ มี่ กี ารนํา เอาแบบผังภูมิที่มีอยูแลว
แตไมเปนทีร่ จ ู กั กันโดยทัว่ ไปในอุตสาหกรรมวงจรรวมมาออกแบบใหม

ความลับทางการคา
(Trade Secret)

ความลับทางการคา คือ ขอมูลการคาซึง่ ยังไมรจู กั กัน
โดยทัว่ ไปและมีประโยชนในเชิงพาณิชย ผูค วบคุมความลับ
ทางการคาจะตองมีมาตรการทีเ่ หมาะสมในการเก็บความลับ
ทางการคา ตัวอยางความลับทางการคา เชน สูตรยา
สูตรอาหาร สูตรเครือ่ งดืม่ สูตรเครือ่ งสําอาง กรรมวิธกี ารผลิต
ขอมูลการบริหารธุรกิจ รายละเอียดเกีย่ วกับ ราคาสินคา บัญชี
รายชื่อลูกคา เปนตน
โดยปกติความลับทางการคาจะไดรบั ความคุม ครองตราบ
เทาที่ยังเปนความลับอยู เพราะฉะนั้นสิทธิของเจาของ
ความลับทางการคาจึงมีอยูต ลอดไป หากความลับทางการคานัน้
ยังไมมีการเปดเผย และความลับทางการคาจะไดรับ
ความคุมครอง โดยไมตองมีการจดทะเบียน

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ
ยื่นคําขอรับอนุสิทธิบัตร
คําขอแกไขเพิ่มเติม
คําขอเปลี่ยนแปลงคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

500 บาท
250 บาท
ครัง้ ละ 50 บาท

(กระทําไดกอ นการประกาศโฆษณาสิทธิบตั ร)

ประกาศโฆษณาสิทธิบัตร
ตรวจสอบการประดิษฐ
รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสทิ ธิบตั ร
ออกสิทธิบัตร

100 บาท
250 บาท
250 บาท
500 บาท
500 บาท

* คาธรรมเนียมรายป ตามกําหนดไวในกฎกระทรวงโดยชําระเปนรายป
(เริม่ ชําระในระยะปที่ 5หรือจะชําระทัง้ หมดในคราวเดียวกันก็ได)
ประเภทของ
ทรัพยสน
ิ ทางปญญา

ลิขสิทธิ์

สาขา
ทรัพยสน
ิ ทางปญญา

ลิขสิทธิ์

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ
2. อนุสิทธิบัตร
ทรัพยสิน
ทางอุตสาหกรรม

3. สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ
4. เครื่องหมายการคา
5. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
6. แบบผังภูมิของวงจรรวม
7. ความลับทางการคา

คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ

ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ
250 บาท
แกไขเพิ่มเติม
ครัง้ ละ 50 บาท
ประกาศโฆษณา
250 บาท
ยื่นคําคัดคาน
250 บาท
ยืน่ เอกสารหลักฐานหรือแถลงเพิม่ เติมคําคัดคาน
50 บาท
ออกสิทธิบัตร
500 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเครือ
่ งหมายการคา

ยื่นคําขอจดทะเบียน
รับจดทะเบียน
ยื่นคําขอตออายุ

รายการสินคา/บริการอยางละ 500 บาท
รายการสินคา/บริการอยางละ 300 บาท
รายการสินคา/บริการอยางละ 1,000 บาท

คําขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร

ฉบับละ 500 บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
แบบผังภูมิของวงจรรวม

ยื่นคําขอจดทะเบียน
รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณา
ออกหนังสือสําคัญ

คําขอละ 1,000 บาท
ฉบับละ 500 บาท
ฉบับละ 1,000 บาท

* คาธรรมเนียมรายป ตามกําหนดไวในกฎกระทรวง โดยชําระเปนรายป
(เริม่ ชําระในระยะปที่ 2) หรือจะชําระทัง้ หมดในคราวเดียวกันก็ได

การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ลักษณะการคุมครอง

วรรณกรรม, นาฎกรรม, ศิลปกรรม,
ดนตรีกรรม, โสตทัศนวัสดุ, ภาพยนตร,
งานบันทึกเสียง, งานแพรเสียงแพรภาพ,
งานอืน่ ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร
ศิลปะ, หรือการรวบรวมงานขางตน
ผลิตภัณฑ, กรรมวิธ,ี การพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือกรรมวิธที มี่ อี ยู
ผลิตภัณฑ, กรรมวิธ,ี การพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือกรรมวิธที มี่ อี ยู
รูปราง, รูปทรง, ลวดลายของเสน
และสีของผลิตภัณฑ
เครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ หรือตรา
ทีใ่ ชกบั สินคาหรือบริการ
ชือ่ ทางภูมศิ าสตรทแี่ สดงแหลงกําเนิด
ของสินคานัน้
การจัดวางผังภูม/ิ วงจรไฟฟาทีอ่ ยูภ ายใน
วงจรรวม
ขอมูลความลับทีม่ คี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ

การไดสิทธิคุมครอง

คุมครองอัตโนมัติ โดยไมตอง
จดทะเบียน แตสามารถยื่น
คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอ
กรมทรัพยสินทางปญญา
เพื่อประโยชนในการติดตอ
ขออนุญาตใชงานลิขสิทธิ์
จดทะเบียน
จดทะเบียน
จดทะเบียน
จดทะเบียน
จดทะเบียน
จดทะเบียน
คุม ครองอัตโนมัติ
โดยไมตอ งจดทะเบียน

การตรวจสอบ/เงื่อนไข

หากเอกสารถูกตองครบถวนและผลงานที่ยื่น
เขาขายเปนงานอันมีลขิ สิทธิ์ ก็จะรับแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ไวในฐานขอมูล

¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ

ความรูเบื้องตน
ดานทรัพยสินทางปญญา
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ระยะเวลาคุมครอง

โดยทั่วไป
บุคคลธรรมดา = ตลอดอายุ
ผูสรางสรรค + 50 ป
นิติบุคคล = 50 ป นับแตวันสรางสรรค
สวนงานศิลปะประยุกต = 25 ป
นับแตวันสรางสรรค

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอเบือ้ งตน
- ตรวจสอบการประดิษฐ
(ตรวจสอบแตความถูกตองของเอกสารคําขอเบือ้ งตน)

20 ป นับแตวนั ยืน่ คําขอ

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอเบือ้ งตน
- ตรวจสอบการออกแบบ
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอเบือ้ งตน
- ตรวจสอบเครือ่ งหมายฯ
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอเบือ้ งตน
- ตรวจสอบสิง่ บงชีฯ้
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอเบือ้ งตน
- ตรวจสอบแบบผังภูมฯิ

10 ป นับแตวนั ยืน่ คําขอ

6 ป นับแตวนั ยืน่ คําขอ และขอขยายได
อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ป
10 ป นับแตวนั ยืน่ คําขอ และตออายุ
ไดคราวละ 10 ป
ตลอดไป (เทาทีย่ งั คงคุณสมบัตขิ องความสัมพันธ
ระหวางสินคาและแหลงภูมศิ าสตรนน้ั )
10 ป นับแตวนั ยืน่ คําขอ แตไมเกิน 15 ป
นับแตวนั ทีน่ าํ ออกใชประโยชน
ตลอดไป เทาทีส่ ามารถเก็บเปนความลับได

¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ

ทรัพยสินทางปญญา
หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐคิดคน
หรือสรางสรรคของมนุษยซงึ่ เนนทีผ่ ลผลิตของสติปญ
 ญา
และความชํานาญโดยไมจํากัดชนิดของการสรางสรรค
หรือวิธใี นการแสดงออกทรัพยสนิ ทางปญญาอาจแสดงออก
ในรูปแบบของสิ่งที่จับตองได เชน สินคาตางๆ หรือ
ในรูปของสิ่งที่จับตองไมได เชน บริการแนวคิดในการ
ดําเนินธุรกิจ กรรมวิธกี ารผลิตทาง อุตสาหกรรม เปนตน

ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ลิขสิทธิ์ เปนผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรค
การใชสติปญญาความรูความสามารถและความวิริยอุตสาหะในการสรางสรรคงานใหเกิดขึน้ ซึง่ ถือเปนทรัพยสนิ
ทางปญญาประเภทหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ
ประเภทงานสรางสรรคทมี่ ลี ขิ สิทธิ์ คือ งานวรรณกรรม
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรมภาพยนตร สิง่ บันทึกเสียง
งานแพรเสียง แพรภาพ หรืองานอืน่ ใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือ แผนกศิลปะ ไมวา งานดังกลาว
จะแสดงออกโดยวิธีหรือ รูปแบบอยางใด
นอกจากนีก้ ฎหมายลิขสิทธิย์ งั ใหความคุม ครองถึง
สิทธิของนักแสดงดวย
การคุม ครองลิขสิทธิไ์ มครอบคลุมถึงความคิด ขัน้ ตอน
กรรมวิธี ระบบวิธใี ชหรือวิธที าํ งาน แนวความคิด หลักการ
การคนพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา

ทรัพยสินทางปญญาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ลิขสิทธิ์ (Copyright)
2. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)

เครื่องหมายการคา
(Trademark)

เครือ่ งหมายการคา คือ เครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ หรือ
ตราทีใ่ ชกบั สินคาหรือบริการ ซึง่ แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. เครื่องหมายการคา (Trademark)
2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark)
3. เครื่องหมายรับรอง (Certiﬁcation Mark)
4. เครื่องหมายรวม (Collective Mark)
“เครือ่ งหมาย” อาจเปน ภาพถาย ภาพวาด ภาพประดิษฐ
ตรา ชือ่ คํา ขอความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชือ่ กลุม ของสี
รูปรางหรือรูปทรง ของวัตถุ หรือสิง่ เหลานี้ อยางใดอยางหนึง่
หรือหลายอยางรวมกัน
เครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนเปนเครื่องหมาย
การคาได จะตองมีลักษณะบงเฉพาะ เปนเครื่องหมาย
ทีไ่ มมลี กั ษณะตองหามตามกฎหมายและไมเหมือนหรือ
คลายกับเครือ่ งหมาย การคาทีบ่ คุ คลอืน่ ไดจดทะเบียนไวแลว

สิทธิบัตร

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

(Patent)

สิทธิบตั ร เปนทรัพยสนิ ทางปญญาทีเ่ กิดจากผลงาน
สรางสรรคจากการประดิษฐคิดคน หรือออกแบบขึ้น
แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
1. สิทธิบตั รการประดิษฐ ทีจ่ ะตองเปนการประดิษฐ
ขึน้ ใหม มีขนั้ การประดิษฐทสี่ งู ขึน้ และสามารถประยุกต
ใชในทางอุตสาหกรรมได
2. สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑทจี่ ะตองออกแบบ
ขึ้นใหม และสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม
รวมทั้งหัตถกรรมได
การประดิษฐ หมายถึง การคิดคนทีเ่ กีย่ วกับตัวผลิตภัณฑ
หรือสินคา เชน โครงสราง กลไก องคประกอบ สวนผสม
หรือวิธกี ารหรือกรรมวิธี เชน วิธกี ารในการผลิตผลิตภัณฑ
หรือสินคา การรักษาสินคาใหคงสภาพ และการปรับปรุง
คุณภาพสินคาใหดีขึ้น
การออกแบบผลิตภัณฑ (Design Patent) หมายถึง
การออกแบบ รูปราง รูปทรง ลวดลาย หรือสี ของผลิตภัณฑ
หรือสินคา

อนุสิทธิบัตร

(Petty Patent)

(Geographical Indications)

สิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตร คือ ชือ่ สัญลักษณหรือสิง่ อืน่ ใด
ทีใ่ ชเรียก หรือใชแทนแหลงภูมศิ าสตรและสามารถบงบอก
วาสินคาทีเ่ กิดจากแหลงภูมศิ าสตรนนั้ เปนสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตร
หรือชือ่ แหลงภูมศิ าสตรทใี่ ชประกอบกับสินคา เพือ่ แสดง
ใหผซู อื้ หรือผูบ ริโภคไดทราบถึงลักษณะของสินคาทีม่ าจาก
แหลงนั้น มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะพิเศษ
สิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรทขี่ อความคุม ครองไดประกอบดวย
1. เปนชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียกหรือ
ใชแทนแหลงภูมิศาสตร และที่สามารถบงบอกวาสินคา
ที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรนั้น เปนสินคาที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
2. สินคาสิง่ บงชีท้ างภูมศิ าสตรนนั้ ตองมีความเชือ่ มโยง
กับแหลงภูมิศาสตร
3. ไมเปนชื่อสามัญที่รูจักกันโดยทั่วไปวาเปนชื่อที่
ใชเรียกขานสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง
4. ไมเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขัดตอความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือนโยบายแหงรัฐ
Khao Jek Chuey
Sao Hai

Som-O Thakhoi
Mueang Phichit

Chiangmai
Celadon

เปนความคิดสรางสรรคของมนุษยที่เกี่ยวกับสินคา
อุตสาหกรรมความคิดสรางสรรคนี้ จะเปนความคิดในการ
ประดิษฐคดิ คนการออกแบบผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม
ซึ่งอาจจะเปนกระบวนการ หรือเทคนิคในการผลิตที่ได
ปรับปรุง หรือคิดคนขึน้ ใหม หรือทีเ่ กีย่ วของกับตัวสินคา

หรือผลิตภัณฑทเี่ ปนองคประกอบ และรูปรางสวยงามของ
ตัวผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการคา
หรือยี่หอ แหลงกําเนิดสินคา
ทรัพยสนิ ทางอุตสาหกรรม แบงเปนเครือ่ งหมายการคา
สิทธิบตั ร สิง่ บงชี้ ทางภูมศิ าสตร แบบผังภูมขิ องวงจรรวม
ความลับทางการคา

อนุสิทธิบัตร เปนทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากผลงาน
สรางสรรคจากการประดิษฐคิดคนที่ไมมีความซับซอน
อาจคิดขึ้น โดยงาย แตตองเปนการประดิษฐขึ้นใหม
และสามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมได
ผูย นื่ ขอจดทะเบียนสามารถทีจ่ ะเลือกวาจะยืน่ ขอความ
คุมครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอยางใดอยางหนึ่ง
แตจะขอความคุมครองทั้งสองอยางพรอมกันไมได

ชามไกลําปาง

ขนมหมอแกงเมืองเพชร
Khao Jek
Chuey Sao Hai

ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม

ขาวเจกเชยเสาไห

Chumphon
Ladyﬁnger
Banana

Lampang
Chicken Bowl

