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คูมือสําหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักเคร่ืองหมายการคา 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การข้ึนทะเบียนส่ิงบงชีท้างภูมิศาสตร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักเคร่ืองหมายการคา 

3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร: ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดรายช่ือประเภทสินคาเฉพาะอยางและกําหนดหลักเกณฑและวธิีการในการใชส่ิงบงชีท้าง

ภูมิศาสตรที่เหมือนหรือพองกัน พ.ศ. 2547 

 

2) กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนยีมเกีย่วกับส่ิงบงชีท้างภูมิศาสตร พ.ศ. 2547 

 

3) กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกบัการขอข้ึนทะเบียน การประกาศโฆษณา การคัดคานและการ

โตแยงคําคัดคานการข้ึนทะเบียน การอทุธรณ และการแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 

2547 

 

4) พ.ร.บ. คุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 2  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 4  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 1  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การข้ึนทะเบียนส่ิงบงชีท้างภูมิศาสตร 09/07/2558 11:17  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ ศูนยบริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ทีอ่ยูเลขที่ 563 
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ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 11000โทรศัพท 025474621-5 ตอ 1003 1005 

1006 โทรสาร 025474639/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนั จนัทร ถึง วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่หบริการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดทกุจงัหวดั/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนั จนัทร ถึง วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

3) สถานทีใ่หบริการ สํานักเคร่ืองหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขที ่563 ถนน

นนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 11000/ไปรษณีย 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนั จนัทร ถึง วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ในการสงทางไปรษณีย ผูยืน่ตองสงไปรษณียแบบลงทะเบียนตอบรับ พรอมชําระคาธรรมเนียม 

โดยชําระทางธนาณัติ ส่ังจายกรมทรัพยสินทางปญญา และพรอมแนบเอกสารหลักฐาน) 
 

12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ส่ิงบงชีท้างภูมศิาสตรอันพึงรับข้ึนทะเบียนได ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้

 1. ไมเปนช่ือสามัญของสินคาที่จะใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 

 2. ไมเปนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือนโยบายแหงรัฐ 

 3. ส่ิงบงชีท้างภูมิศาสตรของตางประเทศที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ จะตองแสดงหลักฐานที่ชัดเจน

วาเปนส่ิงบงชีท้างภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายของประเทศนัน้และมีการใชสืบเนื่องตลอดมาจนถงึวนัที่

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนในประเทศไทย 

 4. ตองเปนผูมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนส่ิงบงชีท้างภูมิศาสตรตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.นี ้

 5. คําขอข้ึนทะเบียนส่ิงบงชีท้างภูมิศาสตรจะตองประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ

อ่ืนของสินคาแหลงภูมิศาสตรและรายละเอียดอ่ืนทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

 (พ.ร.บ. คุมครองส่ิงบงชีท้างภูมิศาสตร มาตรา 5 - 10) 

     6. ในกรณีคําขอมีขอบกพรองหรือเอกสารประกอบคําขอไมครบถวน เจาหนาที่รับคําขอจะแจงใหผูขอแกไขใหถูกตอง

หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในทนัที หากผูขอไมสามารถดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานได ในทนัท ี

เจาหนาที่จะทาํบันทึกขอบกพรองหรือรายการเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม พรอมทั้งกาํหนดระยะเวลา ใหผูขอ

ดําเนนิการแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และใหมีการลงนามเจาหนาที่รับคําขอและผูขอในบันทึกนั้น  โดย
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เจาหนาที่จะมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหแกผูขอเพื่อเปนหลักฐาน 

 หากผูขอไมแกไขขอบกพรองหรือไมยืน่เอกสารหลักฐานเพิม่เติมตามที่ระบุไวในบันทึกดังกลาว ใหถือวาผูขอข้ึนทะเบียน

ละทิ้งคําขอ 

 7. สําหรับคาธรรมเนียมใดๆ ที่ผูขอไดชําระใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาแลว จะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมไดไม

วาในกรณีใดๆ เวนแต (1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนยีม หรือ (2) ชําระคาธรรมเนยีมซ้าํซอนหรือําระเกิน ซึ่ง

การชําระดังกลาว เกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐ โดยมิใชความผิดของผูชําระซ่ึงกรมทรัพยสินทางปญญา

จะไดพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

 8. ในกรณีที่ผูยื่นคําขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมาย่ืนเพิ่มเติมใหครบถวน ใหผูยื่นคําขอนําเอกสารหรือ

หลักฐานทั้งหมดมายืน่ในคราวเดียวกนั 

 9. ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐาน ใหผูยืน่คําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย 

 10. ในกรณีทีจ่ะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยืน่คําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดยมี

คํารับรองของผูแปลวาเปนคําแปลที่ถกูตอง 

  การยื่นคําขอกรณีมีการต้ังตัวแทนหรือมอบอํานาจ                                                              

 

    1) ไดกระทําในตางประเทศ หนงัสือต้ังตัวแทนหรือมอบอํานาจตองมีคํารับรองลายมือชื่อผูลงนามโดยเจาหนาที่ผูมี

อํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหวัหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซึง่ประจําอยู ณ ประเทศที่ผู

ต้ังตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยู หรือเจาหนาที่ ผูไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือมคํีารับรอง

ของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนัน้ ใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ 

     2) ไดกระทําในประเทศไทยโดยผูต้ังตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมิไดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ตองสงสําเนาหนังสือ

เดินทาง หรือสําเนาหนงัสือรับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืนทีแ่สดงใหนายทะเบียนเหน็วาในขณะต้ังตัวแทนหรือ

มอบอํานาจ ผูมอบอํานาจไดเขามาในประเทศไทยจริง                                                                                        3) ใน

กรณีที่ผูยืน่คําขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง และคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐาน

ไมครบถวน ตองมีหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลนั้นมอํีานาจยื่นคําขอและลงนามในบันทึกความบกพรองแทนผู

ยื่นคําขอหรือตัวแทนได พรอมติดอากรแสตมป 10 บาท และบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของผูรับมอบอํานาจ

เฉพาะการ เพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และบุคคลนัน้จะไมมีอํานาจลงนามในบนัทกึ

ดังกลาวและเจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับคําขอ 
 

1 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ

ข้ึนทะเบียนและรายงานผล

การตรวจสอบเสนอ

ความเห็นตอนายทะเบียน 
 

120 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(ระยะเวลานับแต

วันที่ยืน่คําขอ) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาคําขอ

ข้ึนทะเบียน 
 

30 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(1. ระยะเวลานับ

แตวันที่ไดรับ

รายงานการ

ตรวจสอบ 

2. กรณีที่นาย

ทะเบียนปฏิเสธ

การรับข้ึนทะเบียน 

(ผูขอมีสิทธิ

อุทธรณคําส่ังนาย

ทะเบียนตอ

คณะกรรมการได

ภายใน 90 วนันับ

แตวันที่ไดรับ

หนงัสือแจงคําส่ัง

นายทะเบียน 

มิฉะนัน้ จะถือวา

คําส่ังนายทะเบียน

เปนที่สุด) 

4) 
การพิจารณา 
 

จัดทําประกาศโฆษณา 
 

15 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

(ระยะเวลานับแต

วันที่นายทะเบียน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การคา มีคําส่ัง) 

5) 

การพิจารณา 
 

ประกาศโฆษณา 
 

90 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(กรณีคัดคาน

จะตองยืน่คํา

คัดคานภายใน 90 

วันนับแตวันที่

ประกาศโฆษณา) 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

จัดทําทะเบียนส่ิงบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร 
 

15 วัน สํานัก

เคร่ืองหมาย

การคา 

(ระยะเวลานับแต

วันที่ครบ

กําหนดใหยื่นคํา

คัดคาน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   271 วัน 
 

14. งานบรกิารนี ้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือ

บัตรประจําตัวอ่ืน

ที่ทางราชการ

ออกให 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูขอจด

ทะเบียนเปน

บุคคลธรรมดา  ) 

2) 

ใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาว หรือหนังสือ

เดินทาง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีเปนบุคคล

สัญชาติ

ตางประเทศ ซึง่ได

สงเอกสารหนงัสือ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ต้ังตัวแทนหรือ

มอบอํานาจ ตาม

ขอ 4)) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคลที่ออกให

ไมเกิน 6 เดือน

นับถงึวนัทีย่ื่นคํา

ขอข้ึนทะเบียน 

กองทะเบียนธรุกิจ 1 0 ฉบับ (กรณีผูขอข้ึน

ทะเบียนเปนนติิ

บุคคล เวนแตใน

กรณีที่เปนนิติ

บุคคลที่จัดต้ังตาม

กฎหมาย

ตางประเทศ ซึง่ได

สงเอกสารตามขอ 

4) โดยมีการระบุ

ขอความรับรอง

การเปนนิติบุคคล

ในตางประเทศไว

ดวยแลว ไมตอง

สงหนังสือรับรอง

นิติบุคคลก็ได) 

4) 

หนงัสือต้ัง

ตัวแทนหรือ

หนงัสือมอบ

อํานาจ  และบัตร

ประจําตัวของ

ตัวแทนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขอข้ึนทะเบียน

ส่ิงบงชีท้าง

ภูมิศาสตร 

(สช.01) 

สํานักเคร่ืองหมาย

การคา 

1 1 ชุด - 

2) 

ภาพถายสินคาที่

ใชส่ิงบงชีท้าง

ภูมิศาสตรที่ขอ

ข้ึนทะเบียน 

รวมถึงข้ันตอน

การผลิตทัง้หมด 

- 1 1 ชุด - 

3) 

ฉลากสินคาหรือ

ชื่อ หรือขอความ

ที่ประสงคจะให

ระบุไวในฉลาก

สินคา 

- 1 1 ชุด - 

4) 

ภาพถายแผนที่

แสดงขอบเขต

พื้นที่ของแหลง

ภูมิศาสตรที่ขอ

ข้ึนทะเบียน 

- 1 1 ชุด - 

5) 

เอกสารยนืยนัถึง

ความเชื่อมโยง

กับ

สภาพแวดลอม

ทางภูมิศาสตร 

- 1 1 ชุด (ถาม)ี 

6) 

เอกสารยนืยนั

ความมีคุณภาพ 

ชื่อเสียง 

คุณสมบัติหรือ

- 1 1 ชุด (ถาม)ี 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

คุณลักษณะอ่ืน

ของสินคา 

7) 

เอกสารยนืยนัวา

สินคามี

แหลงกาํเนิดมา

จากพื้นที่แหลง

ภูมิศาสตร 

- 1 1 ฉบับ (ถาม)ี 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้างภูมิศาสตร คําขอละ 

 คาธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ -   

 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักเคร่ืองหมายการคา โทร 02 -5474621-5 ตอ 1522 

หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ตูจดหมายรับเร่ืองรองเรียน ณ ชั้น 3 สวนงานบริการ กรมทรัพยสินทางปญญา 

กระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน เวบ็ไซต www.ipthailand.go.th 

หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน สายดวน 1368 

หมายเหตุ - 

5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คําขอข้ึนทะเบียนส่ิงบงชีท้างภูมิศาสตร (แบบ สช. 01) 
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- 

 
 

19. หมายเหตุ 
1.ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคูมือสําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามคีวาม

ถูกตองครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว 

2.กรณีที่ผูขอยื่นคําขอแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลการการข้ึนทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิสาสตรระยะเวลาตามคูมือจะเร่ิมนับตอ 

ตอเมื่อการพิจารณาดําเนินการในเร่ืองนั้นเสร็จส้ินแลว 

 

 
 
 

วันที่พิมพ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันที ่2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย Patipat Pansuntorn 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


