
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรอ์นัพงึรับขึน้ทะเบยีนไดต้อ้งประกอบดว้ยลักษณะดังตอ่ไปน้ี 
 1. ไมเ่ป็นชือ่สามัญของสนิคา้ทีจ่ะใชส้ ิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์
 2. ไมเ่ป็นสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรท์ีขั่ดตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืนโยบายแหง่รัฐ 
 3. สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรข์องตา่งประเทศทีจ่ะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบัญญัตน้ีิจะตอ้งแสดงหลักฐานทีช่ดัเจนวา่เป็นสิง่
บง่ชีท้างภมูศิาสตรท์ีไ่ดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายของประเทศนัน้และมกีารใชส้บืเนื่องตลอดมาจนถงึวันทีย่ืน่คําขอขึน้
ทะเบยีนในประเทศไทย 
 4. ตอ้งเป็นผูม้สีทิธขิอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรต์ามทีบั่ญญัตไิวใ้นพ.ร.บ.นี ้
 5. คําขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรจ์ะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีดเกีย่วกบัคณุภาพชือ่เสยีงหรอืคณุลักษณะอืน่ของ
สนิคา้แหลง่ภมูศิาสตรแ์ละรายละเอยีดอืน่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
 (พ.ร.บ. คุม้ครองสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรม์าตรา 5 - 10) 
     6. ในกรณีคําขอมขีอ้บกพรอ่งหรอืเอกสารประกอบคําขอไมค่รบถว้นเจา้หนา้ทีรั่บคําขอจะแจง้ใหผู้ข้อแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืยืน่
เอกสารหลักฐานเพิม่เตมิในทันทหีากผูข้อไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารหลักฐานไดใ้นทนัทเีจา้หนา้ทีจ่ะทําบันทกึ
ขอ้บกพรอ่งหรอืรายการเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิพรอ้มทัง้กําหนดระยะเวลาใหผู้ข้อดําเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสาร
หลักฐานเพิม่เตมิและใหม้กีารลงนามเจา้หนา้ทีรั่บคําขอและผูข้อในบันทกึนัน้โดยเจา้หนา้ทีจ่ะมอบสําเนาบันทกึดังกลา่วใหแ้กผู่ ้
ขอเพือ่เป็นหลักฐาน 
หากผูข้อไมแ่กไ้ขขอ้บกพร่องหรอืไมย่ืน่เอกสารหลักฐานเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวใ้นบันทกึดังกลา่วใหถ้อืวา่ผูข้อขึน้ทะเบยีนละทิง้คํา
ขอ 
 7. สําหรับคา่ธรรมเนยีมใดๆทีผู่ข้อไดช้ําระใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาแลว้จะขอคนืคา่ธรรมเนียมดังกลา่วไมไ่ดไ้มว่า่ในกรณี
ใดๆเวน้แต ่(1) มกีฎหมายบัญญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนียมหรอื (2) ชําระคา่ธรรมเนยีมซ้ําซอ้นหรอํืาระเกนิซึง่การชําระดังกลา่วเกดิ
เน่ืองจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐโดยมใิชค่วามผดิของผูช้ําระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเป็นกรณีๆไป 
 8. ในกรณีทีผู่ย้ืน่คําขอตอ้งนําเอกสารหรอืหลักฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้นใหผู้ย้ืน่คําขอนําเอกสารหรอืหลักฐาน
ทัง้หมดมายืน่ในคราวเดยีวกนั 
 9. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่สําเนาเอกสารหลักฐานใหผู้ย้ืน่คําขอรับรองความถกูตอ้งของสําเนาเอกสารหลักฐานนัน้ดว้ย 
 10. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศใหผู้ย้ืน่คําขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยคําแปลเป็นภาษาไทยโดยมคํีา
รับรองของผูแ้ปลวา่เป็นคําแปลทีถ่กูตอ้ง 
การยืน่คําขอกรณีมกีารตัง้ตวัแทนหรอืมอบอํานาจ 
 
    1) ไดก้ระทําในตา่งประเทศหนังสอืตัง้ตัวแทนหรอืมอบอํานาจตอ้งมคํีารับรองลายมอืชือ่ผูล้งนามโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อํีานาจของ
สถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยหรอืหัวหนา้สํานักงานสงักัดกระทรวงพาณชิยซ์ึง่ประจําอยูณ่ประเทศทีผู่ต้ัง้ตัวแทนหรอืผูม้อบ
อํานาจมถีิน่ทีอ่ยูห่รอืเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บมอบหมายใหก้ระทําการแทนบคุคลดังกลา่วหรอืมคํีารับรองของบคุคลซึง่กฎหมายของ
ประเทศนัน้ใหม้อํีานาจรับรองลายมอืชือ่หรอื 
     2) ไดก้ระทําในประเทศไทยโดยผูต้ัง้ตัวแทนหรอืผูม้อบอํานาจมไิดม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยตอ้งสง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง
หรอืสําเนาหนังสอืรับรองถิน่ทีอ่ยูช่ัว่คราวหรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงใหน้ายทะเบยีนเห็นวา่ในขณะตัง้ตัวแทนหรอืมอบอํานาจผูม้อบ
อํานาจไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิ                                                                                        3) ในกรณีทีผู่ย้ืน่คําขอ
หรอืตัวแทนผูรั้บมอบอํานาจไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่คําขอดว้ยตนเองและคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นตอ้งมหีนังสอื
มอบอํานาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอํีานาจยืน่คําขอและลงนามในบันทกึความบกพรอ่งแทนผูย้ืน่คําขอหรอืตัวแทนไดพ้รอ้มตดิ
อากรแสตมป์ 10 บาทและบัตรประจําตัวทีท่างราชการออกใหข้องผูรั้บมอบอํานาจเฉพาะการเพราะหากคําขอไมถ่กูตอ้งหรอื
เอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นและบคุคลนัน้จะไมม่อํีานาจลงนามในบันทกึดงักลา่วและเจา้หนา้ทีไ่มอ่าจรับคําขอของทา่นไวไ้ด ้
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
ศนูยบ์รกิารประชาชนชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวง
พาณชิยท์ีอ่ยูเ่ลขที ่563 ถนนนนทบรุตํีาบลบางกระสออําเภอเมอืง

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 



จังหวัดนนทบรุ ี11000โทรศัพท ์025474621-5 ตอ่ 1003 1005 
1006 โทรสาร 025474639/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานพาณชิยจั์งหวัดภเูกต็ 1/1 ถนนมนตร ีตําบลตลาดใหญ ่
อําเภอเมอืง จังหวัดภเูก็ต โทรศพัท:์ 076-212017 โทรสาร: 
076-221065 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ในการสง่ทางไปรษณียผ์ูย้ืน่ตอ้งสง่ไปรษณียแ์บบ
ลงทะเบยีนตอบรับพรอ้มชาํระคา่ธรรมเนยีมโดยชาํระทางธนาณัติ
สัง่จา่ยกรมทรัพยส์นิทางปัญญาและพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน)) 
สาํนักเครือ่งหมายการคา้กรมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวง
พาณชิยเ์ลขที ่563 ถนนนนทบรุตํีาบลบางกระสออําเภอเมอืง
จังหวัดนนทบรุ ี11000/ไปรษณีย ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :271 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน สํานักเครือ่งหมายการคา้ 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอขึน้ทะเบยีนและรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอความเห็นตอ่นายทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีย่ืน่คําขอ)) 

120 วัน สํานักเครือ่งหมายการคา้ 
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนพจิารณาคําขอขึน้ทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลานับแตว่ันทีไ่ดรั้บรายงานการตรวจสอบ
2. กรณีทีน่ายทะเบยีนปฏเิสธการรับขึน้ทะเบยีน (ผูข้อมสีทิธิ
อทุธรณคํ์าสัง่นายทะเบยีนตอ่คณะกรรมการไดภ้ายใน 90 วันนับ
แตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้คําสัง่นายทะเบยีนมฉิะนัน้จะถอืวา่คําสัง่
นายทะเบยีนเป็นทีส่ดุ)) 

30 วัน สํานักเครือ่งหมายการคา้
 

4) การพจิารณา 
จัดทําประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีน่ายทะเบยีนมคํีาสัง่)) 

15 วัน สํานักเครือ่งหมายการคา้
 

5) การพจิารณา 
ประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ (กรณีคัดคา้นจะตอ้งยืน่คําคดัคา้นภายใน 90 วนันับ
แตว่ันทีป่ระกาศโฆษณา)) 

90 วัน สํานักเครือ่งหมายการคา้ 
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดทําทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีค่รบกําหนดใหย้ืน่คําคัดคา้น)) 

15 วัน สํานักเครือ่งหมายการคา้
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรประจําตวัอืน่ทีท่างราชการออกให้
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  ) 

- 

2) 
 

ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
หมายเหต(ุกรณีเป็นบคุคลสญัชาตติา่งประเทศซึง่ไดส้ง่เอกสารหนังสอื
ตัง้ตัวแทนหรอืมอบอํานาจตามขอ้ 4)) 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนบัถงึวนัทีย่ ืน่คาํ
ขอขึน้ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นนติบิคุคลเวน้แตใ่นกรณีทีเ่ป็นนติิ
บคุคลทีจั่ดตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่ไดส้ง่เอกสารตามขอ้ 4) โดยมี
การระบขุอ้ความรับรองการเป็นนติบิคุคลในตา่งประเทศไวด้ว้ยแลว้ไม่
ตอ้งสง่หนังสอืรับรองนติบิคุคลกไ็ด)้ 

กองทะเบยีนธรุกจิ

4) 
 

หนงัสอืต ัง้ตวัแทนหรอืหนงัสอืมอบอํานาจและบตัรประจําตวัของ
ตวัแทนหรอืผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

คาํขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์(สช.01) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

สํานักเครือ่งหมายการคา้ 

6) 
 

ภาพถา่ยสนิคา้ทีใ่ชส้ ิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตรท์ ีข่อขึน้ทะเบยีนรวมถงึ
ข ัน้ตอนการผลติท ัง้หมด 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ฉลากสนิคา้หรอืชือ่หรอืขอ้ความทีป่ระสงคจ์ะใหร้ะบไุวใ้นฉลาก
สนิคา้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

ภาพถา่ยแผนทีแ่สดงขอบเขตพืน้ทีข่องแหลง่ภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้
ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

เอกสารยนืยนัถงึความเชือ่มโยงกบัสภาพแวดลอ้มทางภูมศิาสตร ์
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

10) 
 

เอกสารยนืยนัความมคีณุภาพชือ่เสยีงคณุสมบตัหิรอืคณุลกัษณะ
อืน่ของสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

11) 
 

เอกสารยนืยนัวา่สนิคา้มแีหลง่กําเนดิมาจากพืน้ทีแ่หลง่ภมูศิาสตร ์
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุถา้ม)ี 

- 

 
 
 
 
 



คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คาํขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรค์าํขอละ 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักเครือ่งหมายการคา้โทร 02 -5474621-5 ตอ่ 1522

(หมายเหต:ุ -) 
2) ตูจ้ดหมายรับเรือ่งรอ้งเรยีนณชัน้ 3 สว่นงานบรกิารกรมทรัพยส์นิทางปัญญากระทรวงพาณชิย ์

(หมายเหต:ุ -) 
3) เว็บไซต ์www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 
4) สายดว่น 1368 

(หมายเหต:ุ -) 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
1) คําขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์(แบบสช. 01)

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

1.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืสําหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้น
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2.กรณีทีผู่ข้อยืน่คําขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูการการขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูสิาสตรร์ะยะเวลาตามคูม่อืจะเริม่นับตอ่ตอ่เมือ่
การพจิารณาดําเนนิการในเรือ่งนัน้เสร็จสิน้แลว้ 
3.ระยะเวลาการดําเนนิการตามคูม่อืจะไมนั่บรวมระยะเวลาทีผู่ข้อตอ้งปฏบัิตติามคําสัง่นายทะเบยีนหรอืระยะเวลาทีข่อใหม้กีาร
ระงับการดําเนนิการเกีย่วกบัการขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรไ์วช้ัว่คราว 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 01/10/2558 


