
วิธีการขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์
โดย กลุ่มส่ิงบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ / ส านักเคร่ืองหมายการค้า / กรมทรัพย์สินทางปัญญา 



ความส าคัญของสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

สิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์
เป็นระบบการการันตีคณุภาพท่ีได้รับ
การยอมรับจากหลายพืน้ที่ทัว่โลก
ท่ีมีจดุเร่ิมต้นจากทวีปยโุรป

และก าลงัเข้ามามีบทบาทส าคญัใน AEC



กฎหมาย

พระราชบัญญัติ

คุ้มครองสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖

ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๘ ก. 

ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖



กฎหมาย

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัตฉิบบันี ้

คือ เน่ืองจากประเทศไทยมีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครอง

สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิด

ในแหล่งภมูศิาสตร์ของสนิค้า

โดยก าหนดให้มีการขอขึน้ทะเบยีนสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

ส าหรับสินค้าที่มาจากแหล่งภมูศิาสตร์

และห้ามการใช้สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์อันจะท าให้เกดิความ

สับสนหรือหลงผิดในแหล่งภมูศิาสตร์อันแท้จริงของสินค้าที่ระบุใน

ทะเบียน



ประโยชน์ของการคุ้มครอง

+ คุ้มครอง ช่ือสินค้าให้เป็นสิทธ์ิเฉพาะของชุมชนที่ขึน้ทะเบียน

+ ส่งเสริม ยกระดับ อุตสาหกรรมรากหญ้า หรือ SMEs

+ เพิ่มมูลค่า ของสินค้า และ เป็นเคร่ืองมือการตลาด

+ ดูแลรักษา มาตรฐานของสินค้า และ รักษาภมูปัิญญาท้องถิ่น

+ สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน เพิ่มความสามัคคี เพื่อพฒันาท้องถิ่น

+ สนับสนุน การท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตอย่างยั่งยืน

+ สร้างความเช่ือมั่น ในแหล่งที่มาและคุณภาพของตัวสินค้า ให้กับผู้ซือ้

+ ก้าวสู่ระดับสากล ได้รับการสนับสนุนการจดทะเบียนในระดับต่างประเทศ



สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ หมายถงึ



ความหมาย / วธีิการเรียก

= สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์
= GI (จีไอ)
= Geographical Indication
= จีโอกราฟฟิคคอล อินดเิคชั่น

วธีิการเรียก

คือ ตราสัญลักษณ์ที่รับรองแหล่งที่มา และ
คุณภาพของสินค้าชุมชน

เป็น สิทธิของชุมชนที่ขึน้ทะเบียนยอมรับการ
ควบคุมคุณภาพของสินค้า GI (จีไอ)



ใจความส าคัญของสนิค้าที่สามารถขึน้ทะเบียน GI

ช่ือ สัญลักษณ์ หรือ สิ่งอ่ืนใด
ที่ใช้เรียกแทนแหล่งภูมิศาสตร์

และ

สามารถบ่งบอกได้ว่า
สินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นัน้  

มี คุณภาพ ช่ือเสียง หรือ คุณลักษณะเฉพาะ
ของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว

(ปัจจัยธรรมชาต ิผสมผสานกับ ปัจจัยมนุษย์)

ชื่อ
คณุ

สม
บตั
ิ



สินค้าที่สามารถขึน้ทะเบียน GI

สินค้าเกษตร สินค้าหตัถกรรม
สนิค้าอุตสาหกรรม 

(สนิค้าเกษตรแปรรูป)
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ตัวอย่างสนิค้า GI

สินค้าเกษตร

มะพร้าวเกาะพงันสับปะรดภูเกต็ สับปะรดนางแลสับปะรดภูแลเชียงราย

ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทส้มโอนครชัยศรี สับปะรดศรีราชามะขามหวานเพชรบูรณ์
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ตัวอย่างสินค้า GI

สินค้าเกษตร

ข้าวเจก็เชยเสาไห้ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ข้าวเหลืองปะทวิชุมพรข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวก ่าล้านนา ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ



ตัวอย่างสนิค้า GI

ผ้าไหมมัดหม่ีชนบทญอกมละบริน่าน ร่มบ่อสร้างเคร่ืองป้ันดนิเผาบ้านเชียง

ผ้าไหมยกดอกล าพูนศิลาดลเชียงใหม่ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธ์ุผ้าตีนจกแม่แจ่ม

สินค้าหตัถกรรม
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ตัวอย่างสนิค้า GI

กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง

ไข่เค็มไชยาหมูย่างเมืองตรัง ขนมหม้อแกงเมืองเพชร

ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ

น า้ตาลโตนดเมืองเพชร

สินค้าอุตสาหกรรม (สินค้าเกษตรแปรรูป)
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ตัวอย่างสินค้า GI

Champagne (France) Napa Valley (America)

Pisco (Peru)Cognac(France) Prosciuto di Parma (Italy)

Tequila (Mexico)

Scotch Whisky(Scotland)

Brunello di Montalcino 
(Italy)

สินค้าต่างประเทศที่จดทะเบียน GI ในประเทศไทย
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สินค้า GI ที่ขึน้ทะเบียนแล้ว 67 สินค้า 6 ประเภทสินค้า
ล าดับ ข้าว ผ้า(ไหม+ฝ้าย) ไวน์-สุรา ผัก/ผลไม้ หตัถกรรม/อุตสาหกรรม อาหาร

1 ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม พสิโก(PISCO)(ประเทศเปรู) ส้มโอนครชัยศรี เคร่ืองจักสานพนัสนิคม หมูย่างเมืองตรัง
2 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ผ้าไหมยกดอกล าพูน ไวน์ท่ีราบสูงภูเรือ มะขามหวานเพชรบูรณ์ ร่มบ่อสร้าง กาแฟดอยตุง
3 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธ์ุ แชมเปญ(Champagne) ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท เคร่ืองป้ันดนิเผาบ้านเชียง หอยนางรมสุราษฎรณ์ธานี
4 ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ผ้าไหมมัดหม่ีชนบท บรูเนลโลดมิอน ตาลชิโน สับปะรดศรีราชา ศิลาดลเชียงใหม่ ปรอชชุตโต ด ิปาร์มา(แฮม)
5 ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ เส้นไหมไทยพืน้บ้านอีสาน คอนยัค สับปะรดภูแลเชียงราย ญอกมละบริน่าน กาแฟดอยช้าง

6 ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ
ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะ

บ้านห้วยห้อม
สก๊อต วสิกี ้ สับปะรดนางแล เคร่ืองป้ันดนิเผาเกาะเกร็ด ไข่เคม็ไชยา

7 ข้าวเหลืองปะทวิชุมพร นาปา วัลเลย์ สับปะรดภูเก็ต ครกหนิอ่างศิลา น า้ตาลโตนดเมืองเพชร
8 ข้าวก ่าล้านนา ตากีล่า (TEQUILA) ชมพู่เพชร ชามไก่ล าปาง ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
9 ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ บาร์บาเรสโค (Barbaresco) กล้วยหนิบันนังสตา ข้าวแต๋นล าปาง

10 บาโรโล (Barolo) กระท้อนห่อบางกร่าง
ปลาแรดลุ่มน า้สะแกกรัง

อุทัยธานี
11 ทุเรียนนนท์ กาแฟบวนมาถวด
12 ลิน้จ่ีค่อมสมุทรสงคราม
13 ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
14 ส้มโอทับทมิสยามปากพนัง
15 มะพร้าวเกาะพงัน
16 มะนาวเพชรบุรี
17 ส้มโอท่าข่อยเมืองพจิิตร
18 ส้มสีทองน่าน
19 สับปะรดห้วยมุ่น
20 ทุเรียนป่าละอู
21 มะม่วงน า้ดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า
22 สับปะรดท่าอุเทน
23 ลิน้จี่นครพนม
24
รวม 9 6 10 23 8 11



ขึน้ทะเบียน
สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

ท าอย่างไร



การได้มาซึ่งส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร์
รวมกลุ่ม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ
รวมรวมข้อมูลที่จะขอรับความคุ้มครอง

ร่าง ค าขอขึน้ทะเบียน
และจัดท าคู่มือปฏบิัตงิาน

ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย  
(การควบคุมการใช้ GI)

ชื่อเสียงของสินค้า 

คุณภาพ /ลักษณะพเิศษ
วิธีการผลิต

ความเชื่อมโยง
สินค้า กับ แหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพืน้ที่แหล่งภูมิศาสตร์

แบบ สช.01

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือปฏบิัตงิาน

ตรวจสอบและขึน้ทะเบียนตามกฎหมาย

ควบคุมอัตโนมัติ

ควบคุมภายใน

ควบคุมภายนอก

การบริหารจัดการ 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาด



ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนตามกฎหมาย

ตรวจสอบผู้เช่ียวชาญ

รับ ไม่รับ อุทธรณ์

ประกาศโฆษณา
(90 วนั)

คดัค้าน

ขึน้ทะเบียน

ฟ้องศาล

รับค าขอ



ตัวอย่างเอกสาร : ค าขอขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

ค าขอขึน้ทะเบียนส่ิงบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ค าแนะน าในการจัดท าแบบค าขอ สช. 01



ตัวอย่างเอกสาร : ค าขอขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ
1. สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์
2. รายการสินค้า
3. ช่ือและที่อยู่ของผู้ขอ/สมาชกิกลุ่ม(ถ้ามี)
4. ช่ือผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี)
5. สถานที่ตดิต่อในประเทศไทย 
6. รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7

6.1 รายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ช่ือเสียง คุณสมบัตหิรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึ
ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพืน้ที่อื่น
(1) ชื่อเสียงหรือคุณภาพของสินค้า ( ขนบธรรมเนียม จุดก าเนิด ประวัตขิองผลิตภัณฑ์ พร้อมรูปประกอบ (ถ้ามี))
(2) ลักษณะหลักของสินค้า ( ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลักษณะอ่ืนๆ )
(3) วัตถุดบิ ( ระบุชื่อของวัตถุดบิ และช่ือพืน้ที่แหล่งวัตถุดบิ )
(4) วิธีการผลิต ( ที่สามารถเปิดเผยได้ )
(5) ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพืน้ที่อื่น 

( อธิบายความแตกต่างของสินค้าในพืน้ที่แหล่งภูมิศาสตร์เปรียบเทยีบกับสินค้าในแหล่งภูมิศาสตร์อ่ืน )
6.2 รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์กับแหล่งภูมิศาสตร์นัน้
6.3 รายละเอียดเก่ียวกับที่ตัง้แหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึน้ทะเบียน( ขอบเขตพืน้ที่ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมโดยสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์   

รวมทัง้รายละเอียดคุณลักษณะของพืน้ที่ในเร่ือง ธรณีวิทยา ภูมิอากาศและอุทกศาสตร์ เป็นต้น ) 
6.4 รายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ที่ขอขึน้ทะเบียนบนฉลากสินค้า
6.5 รายละเอียดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ที่ขึน้ทะเบียน 
6.6 รายละเอียดวิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ที่ขึน้ทะเบียน
6.7 อื่นๆ( ระบุ )………………………………………………………………………….

7. เอกสารประกอบค าขอ



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ
1. ส่ิงบ่งชีท้างภมูิศาสตร์



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

1. ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์

ช่ือสินค้า แหล่งภมูศิาสตร์+



สินค้า

สิ่งของที่สามารถซือ้ขาย แลกเปล่ียน หรือโอนกันได้

ไม่ว่าจะเกดิโดยธรรมชาตหิรือเป็นผลิตผลทาการเกษตร รวมตลอดถงึ
ผลติภัณฑ์ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม



แหล่งภมูศิาสตร์

พืน้ที่ของประเทศ เขต ภูมภิาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถงึ ทะเล  
ทะเลสาบ แม่น า้ ล าน า้ เกาะ ภูเขา หรือ พืน้ที่ อ่ืนท านองเดยีวกัน



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ
1. ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์

ช่ือสินค้า แหล่งภมูศิาสตร์+

=
ชมพู่เพชร
กล้วยหนิบันนังสตา
กระท้อนห่อบางกร่าง
ทุเรียนนนท์

ร่มบ่อสร้าง
เคร่ืองป้ันดนิเผาบ้านเชียง
ศิลาดลเชียงใหม่
ญอกมละบริน่าน



สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์
1. สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์

• ไมเ่ป็นช่ือสามัญ

• ไมข่ดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
หรือนโยบายแห่งรัฐ



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ
2. รายการสินค้า

รายการสินค้า = ช่ือชนิดของสินค้าที่น ามาขึน้ทะเบียน



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ รายการสินค้า

ผ้าไหมมัดหม่ีชนบท ผ้าไหมมัดหม่ี

ส้มโอท่าข่อยเมืองพจิติร ส้มโอ

นาปา วัลเลย์

Napa Valley 
(America)

ไวน์

2. รายการสินค้า

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CffRgFvUARGDsM&tbnid=AaurmqfgB8ULFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thekitchn.com/terroir-and-the-napa-valley-ca-50235&ei=WhjBUYDAMcuJrAe77oGoBA&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNH4HzHcsi_XDa0PssDnvQhhGBi-lQ&ust=1371695563217689
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CffRgFvUARGDsM&tbnid=AaurmqfgB8ULFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thekitchn.com/terroir-and-the-napa-valley-ca-50235&ei=WhjBUYDAMcuJrAe77oGoBA&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNH4HzHcsi_XDa0PssDnvQhhGBi-lQ&ust=1371695563217689


ผู้มีสิทธิขอขึน้ทะเบียน/ผู้มีสทิธิใช้

มาตรา ๗
ส่วนราชการ
ที่เป็นนิตบิุคคล ซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุม
บริเวณแหล่งภมิูศาสตร์
ผู้ประกอบการ
บุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิุคคลซึ่งประกอบกจิการค้า
เก่ียวข้องกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้างภมิูศาสตร์
และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งผลิตภมิูศาสตร์ของสินค้า
กลุ่มผู้บริโภคสินค้า

มาตรา ๒๕
ผู้ผลิตสินค้า
( ซึ่งอยู่ในแหล่งภมูิศาสตร์ )

ผู้ประกอบการค้า
( เกี่ยวกับสินค้า )



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ
3. ช่ือและที่อยู่ของผู้ขอ/สมาชิกกลุ่ม(ถ้ามี)

ตัวอย่าง :



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

ตัวอย่าง :
4. ช่ือผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี)



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ
5. สถานที่ตดิต่อในประเทศไทย 

ให้กาในช่อง



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7

6.1 รายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ช่ือเสียง คุณสมบัตหิรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้าที่ใช้สิ่ง
บ่งชีท้างภูมิศาสตร์ซึ่งแสดงให้เหน็ถึง ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิด 
มาจากพืน้ที่อ่ืน

(1) ช่ือเสียงหรือคุณภาพของสินค้า (ขนบธรรมเนียม จุดก าเนิด ประวัตขิองผลิตภณัฑ์ พร้อมรูป
ประกอบ (ถ้ามี))
(2) ลักษณะหลักของสินค้า (ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลักษณะอื่นๆ)
(3) วัตถุดบิ (ระบช่ืุอของวัตถุดบิ และช่ือพืน้ที่แหล่งวัตถุดบิ)
(4) วิธีการผลิต (ที่สามารถเปิดเผยได้)
(5) ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพืน้ที่อื่น (อธิบายความแตกต่าง
ของสินค้าในพืน้ที่แหล่งภมูศิาสตร์เปรียบเทยีบกับสินค้าในแหล่งภมูศิาสตร์อื่น)



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.1 รายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ช่ือเสียง คุณสมบัตหิรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ซึ่ง
แสดงให้เหน็ถงึ ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพืน้ที่อื่น
(1) ชื่อเสียงหรือคุณภาพของสินค้า ( ขนบธรรมเนียม จุดก าเนิด ประวัตขิองผลิตภณัฑ์ พร้อมรูปประกอบ (ถ้ามี))



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.1 รายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ช่ือเสียง คุณสมบัตหิรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์
ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึ ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพืน้ที่อื่น
(2) ลักษณะหลักของสินค้า ( ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลักษณะอ่ืนๆ )



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.1 รายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ช่ือเสียง คุณสมบัตหิรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์
ซึ่งแสดงให้เหน็ถงึ ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพืน้ที่อื่น
(2) ลักษณะหลักของสินค้า ( ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลักษณะอ่ืนๆ )



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัตหิรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้าง
ภมูศิาสตร์ซึ่งแสดงให้เหน็ถึง ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพืน้ที่อ่ืน
(3) วัตถุดบิ ( ระบุชื่อของวัตถุดบิ และชื่อพืน้ที่แหล่งวัตถุดบิ )



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัตหิรือคุณลักษณะอ่ืนของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีท้าง
ภมูศิาสตร์ซึ่งแสดงให้เหน็ถึง ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพืน้ที่อ่ืน
(4) วธีิการผลิต ( ที่สามารถเปิดเผยได้ )



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.1 รายละเอียดเก่ียวกบัคณุภาพ ช่ือเสียง คณุสมบตัิหรือคณุลกัษณะอ่ืนของสนิค้าท่ีใช้สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์ซึง่แสดงให้
เห็นถึง ความแตกต่างจากสนิค้าชนิดเดียวกนัที่มีแหลง่ก าเนิดมาจากพืน้ที่อ่ืน
(5) ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพืน้ที่อื่น ( อธิบายความแตกต่างของสินค้าใน
พืน้ที่แหล่งภมูิศาสตร์เปรียบเทียบกับสินค้าในแหล่งภมูิศาสตร์อ่ืน )



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.2 รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้ส่ิงบ่งชีท้างภมูิศาสตร์กับแหล่งภมูิศาสตร์นัน้

ปัจจยัธรรมชาติ = ลกัษณะภมิูศาสตร์

+
ปัจจยัมนุษย์ = ภมิูปัญญาท้องถ่ิน



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.3 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตัง้แหล่งภมิูศาสตร์ที่ขอขึน้ทะเบียน( ขอบเขตพืน้ที่ทางภมิูศาสตร์ที่ครอบคลุมโดยสิ่งบ่งชีท้าง
ภมิูศาสตร์ รวมทัง้รายละเอียดคุณลักษณะของพืน้ที่ในเร่ือง ธรณีวิทยา ภมิูอากาศและอุทกศาสตร์ เป็นต้น ) 

3 อ าเภอของจังหวัดนครปฐม
 อ าเภอนครชัยศรี
 อ าเภอสามพราน
 อ าเภอพุทธมณฑล



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.4 รายละเอียดแสดงการใช้ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ที่ขอขึน้ทะเบียนบนฉลากสินค้า



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.5 รายละเอียดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่ใช้ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ที่ขึน้ทะเบียน

วิธีการจัดตัง้คณะท างาน GI ประจ าจังหวัด :
- ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทน
- พาณิชย์จังหวัด
- เกษตรจังหวัด
- ผู้แทนจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
- ผู้เช่ียวชาญ
- ตัวแทนผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการ



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.6 รายละเอียดวิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ใช้ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ที่ขึน้ทะเบียน



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ

6. รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7
6.6 รายละเอียดวิธีการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ใช้ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ที่ขึน้ทะเบียน



รายละเอียดการเตรียมข้อมูลส าหรับกรอกค าขอ
7. เอกสารประกอบค าขอ



การจัดท าระบบควบคุมส าหรับสินค้า 
สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI)



ระบบการควบคุม (Control System)

 คู่มือผู้ปฏบัิตงิาน  

Manual of Producer                       
 ทะเบียนผู้ผลิต

Registration Producer
 การอนุญาตให้ใช้

GI License 
 ระบบการควบคุมภายใน  

Internal Control System 
 ระบบการควบคุมภายนอก  

External Control Plan



เงื่อนไขนายทะเบยีนก าหนด : สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ไทย

(1)   จัดให้มี ระบบตรวจสอบ และ ควบคุม
ทัง้กระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

(2)   จัดให้มี การขึน้ทะเบียนสมาชิก ผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย        
ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์

(3)   ผู้ขอขึน้ทะเบียนต้อง จัดท าคู่มือปฏบิัตงิาน แผนควบคุม
ส าหรับสมาชิกที่ขอใช้ส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร์



โครงสร้างการควบคุมตรวจสอบโดย 

Certification Body



การควบคมุตรวจสอบสิ่งบ่งช้ีทางภมิูศาสตรข์องไทย

Scheme Owner
CA
(Competent Authorities)

INAO/กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

หน้าท่ี : 
1. จดัท ำ “ขอ้ก ำหนดมำตรฐำน
ผลติภณัฑแ์ละวธิกีำรตรวจสอบ” 
(คูม่อื)
2. อนุญำต (approve) และ
ดแูล (supervise) CB

คณะ

กรรมการ

ส่ิงบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์

External Control
CB

(Control Body / Certification Body) 
หน้าท่ี : หน่วยงำนบุคคลที ่3 ทีต่รวจสอบ
ควบคุมแทน CA โดย ตรวจว่ำ

- ส ำหรบัผูผ้ลติ ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและม ี 
Autocontrol  หรอืไม่

- ส ำหรบักลุ่ม ม ีInternal Control หรอืไม่

Internal Control 
(คณะท างานระดบัจงัหวดั)

หน้าท่ี : ตรวจสอบควบคุม ผูผ้ลติ/ผูแ้ปรรปู/ผูป้ระกอบกำร

Self Control / Autocontrol
(ผูผ้ลิต ผูแ้ปรรปู ผูป้ระกอบการ)

หน้ำที ่: ควบคุมตรวจสอบสนิคำ้ของตนใหเ้ป็นไปตำมคู่มอื ซึง่สำมำรถ
เปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมสมคัรใจของสมำชกิในกลุ่ม

AB 
(Accreditation Body)
สมอ. และ มกอช. 
(Cofrac ในฝรัง่เศส)

หน้าท่ี : รบัรอง CB 
ตำม ISO Guide 65 
และขอ้ก ำหนดมำตรฐำน
ผลติภณัฑ ์ซึง่กรมทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำเป็นผูก้ ำหนด

ผูบ้ริโภค

ผูส่้งออก

ผูค้้าปลีก

ตวัแทนจ าหน่าย

รับรอง อนญุาต



แนวทางการควบคุมตรวจสอบสินค้า

การควบคมุภายในกลุ่ม

กลุ่ม

ระบบควบคมุภายใน

ด าเนินการโดยสมาคม/
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
หรือ คณะกรรมการระดบั

จงัหวดั

ตรวจสอบผูผ้ลิต มีคู่มือปฏิบติั 
แผนควบคมุ ตรวจสอบ

การควบคมุภายนอก

ด าเนินการโดย
-หน่วยงานของรฐัท่ีได้รบัมอบหมาย

- องคก์รเอกชนท่ีได้รบัมอบหมาย (CB)

การตรวจสอบ

ผูผ้ลิต

กระบวนการผลิต

ระบบการควบคมุภายใน 



การให้การรับรอง

กระบวนการใหก้ารรบัรองแบบกล ุม่

ยื่นสมคัรขอ

การรบัรอง

แต่งตัง้    

ผ ูต้รวจ 

ประเมิน

-ตรวจระบบการ

ควบคมุภายในของ

องคก์ร

-ส ุม่ตรวจฟารม์/

ผ ูผ้ลิต

-ตรวจเอกสาร/

บนัทึก

-แจง้สิ่งท่ีตรวจพบ

สรปุผลการ

ตรวจ

ประเมิน

คณะกรรมการ

พิจารณา

ตดัสิน

ใหก้ารรบัรอง

Voranuch2011



เอกสารส าคัญที่ต้องใช้

• ทะเบียนสินค้า GI

• คู่มือ

• แผนการควบคุมตรวจสอบ
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ทะเบียนสินค้า GI



ทะเบียนสินค้า GI



คู่มือ
1. คณุภาพ  ช่ือเสียง ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร/์ คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของ
สินค้า
2. กระบวนการผลิต / การปลกู / การเกบ็เก่ียว / การบรรจหีุบห่อ / การติดฉลากสินค้า (รายละเอียดบนฉลาก) 
3. ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์ 
4. การพิสจูน์แหล่งก าเนิด
5. การจดัท าเอกสาร/การบนัทึก/แบบฟอรม์บนัทึก
6. การควบคมุตรวจสอบตวัเอง (Self Control) ให้เป็นไปตามทะเบยีน คู่มือและแผนการตรวจสอบรบัรอง
7. การควบคมุตรวจสอบแบบกลุ่ม 

- จดัตัง้กลุ่ม /โครงสร้างองคก์ร บทบาทหน้าท่ี และการบริหารจดัการ
- การรบัสมคัรสมาชิกกลุ่ม
- การตรวจและประเมินผล / ขัน้ตอนการตรวจและรบัรองฟารม์ 
- การละเมิดมาตรฐานและแนวทางการพิจารณากรณีสมาชิกไม่ปฏิบติัตามข้อก าหนด

8. การบริหารจดัการผูป้ระกอบการและวิธีปฏิบติัในการรบัซ้ือผลผลิต
9. การจดัตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินระดบัพืน้ท่ี/จงัหวดั
10. กลไกการก าหนดราคาสินค้า (ถ้ามี)
11. การจดัการข้อร้องเรียน 
12. การประชมุทบทวนระบบโดยผูน้ ากลุ่ม
13. กิจกรรมสนับสนุน / การฝึกอบรม / การจดัหาปัจจยัการผลิต 
14. อ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น รายช่ือวตัถอุนัตรายท่ีห้ามใช้ทางการเกษตร เป็นต้น



ส่วนประกอบของแผนการควบคุมตรวจสอบ

ปฐมบท

 ขอบข่ายของแผนการควบคุมตรวจสอบ

 แผนการประเมิน การรับ การอนุญาตและ        

การก าหนดคุณสมบัต ิ

 แผนการตรวจสอบต่อเน่ือง

 แผนการแก้ไข

 บุคคลที่รับผิดชอบการควบคุมตรวจสอบ
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โครงสร้างทั่วไปของการควบคุมตรวจสอบ

ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการควบคุมตรวจสอบ

 การควบคุมตรวจสอบด้วยตนเองของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการแปรรูปต่างๆ

 การควบคุมตรวจสอบภายในโดยกลุ่มผู้ขอ:

- เกษตรกรผู้ผลิต : 2 ครัง้ต่อปี

- ผู้ประกอบการแปรรูป: 3 ถงึ 5 ครัง้ต่อปี

 การควบคุมตรวจสอบจากภายนอกโดย CB :

- กลุ่มผู้ขอ : 4 ครัง้ต่อปี

- เกษตรกรผู้ผลิต : 10 % ต่อปี

- ผู้ประกอบการแปรรูป : 1 ครัง้ต่อปี

แผนการควบคุมตรวจสอบ

ตัวอย่าง :  Mâche Nantaise - GI
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การร่างแผนควบคุมตรวจสอบ

เป้าหมายการ
ควบคุมตรวจสอบ

ข้อก าหนดหรือ
เง่ือนไข

วธีิและเคร่ืองมือที่ใช้ในการควบคุมตรวจสอบ

มาตรการเฝ้าระวงั
มาตรการตรวจสอบตดิตาม

ความถี่ ผู้รับหน้าที่
ตรวจสอบ

วธีิการ มาตรการแก้ไข เอกสารทีใ่ช้
ประกอบ

ต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์
ของแหล่ง
ผลติ

พืน้ทีท่ีใ่ช้ใน
การผลติอยู่ใน
ขอบเขตทาง
ภูมศิาสตร์ที่
ก าหนดไว้

ตรวจสอบต าแหน่งของ
พืน้ทีก่ารผลติตามทีร่ะบุไว้
ในคู่มือ GI และ แผนที่
ของแปลงปลูก

ทุกคร้ังทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง
และ 1 คร้ังต่อ

ปี
กลุ่มผู้ขอ

ด้วยตา


เอกสาร



แจ้งให้ทาง
เกษตรกร
ผู้ผลติท าการ
แก้ไข

ตัดออกจาก
บัญชีผู้มีสิทธ์ิ
ผลติสินค้า
GI

คู่มือสินค้า 
GI

บัญชีช่ือ
ชุมชนทีอ่ยู่ใน
อาณาเขตทาง
ภูมิศาสตร์
GI

แผนทีแ่ปลง
ปลูก

ตรวจสอบต าแหน่งของ
พืน้ทีท่ีใ่ช้ในการผลติ

2 คร้ังต่อปี
ต่อเกษตรกร 1

ราย

. ตรวจสอบแผนทีแ่ปลง
ปลูก
. ตรวจสอบต าแหน่งของ
พืน้ทีท่ีใ่ช้ในการผลติ

เม่ือท าการ
ตรวจประเมนิ
กลุ่มผุ้ขอและ 

10% ของ
เกษตรกรต่อปี

Certification 

Body

ด้วยตา


เอกสาร



ตัวอย่าง - แผนการควบคุมตรวจสอบ



การร่างแผนควบคุมตรวจสอบ

เป้าหมายการ
ควบคุม
ตรวจสอบ

ข้อก าหนดหรือ
เง่ือนไข

วธีิและเคร่ืองมือที่ใช้ในการควบคุมตรวจสอบ
มาตรการเฝ้าระวงั
มาตรการตรวจสอบตดิตาม

ความถี่ ผู้รับหน้าที่
ตรวจสอบ

วธีิการ มาตรการ
แก้ไข

เอกสารอ้างอิง / หลกัฐาน

ทรายและ
การปูทราย

ขนาดของเมด็
ทรายตรงกบั
ข้อก าหนด

ปฏิบัตติามข้อก าหนดในการปู
ทราย

บันทกึขั้นตอนการเตรียม
แปลงปลูก

ทุกคร้ังทีม่ี
การปูทราย เกษตรกรผู้ผลติ

เอกสาร


แจ้งให้ทาง
เกษตรกร
ผู้ผลติท า
การแก้ไข

คัด
สินค้าออก

-คู่มือสินค้า GI

-หลกัการปูทราย
-รายช่ือผู้จ าหน่าย
ทรายทีไ่ด้รับการ
รับรอง
-หลกัการเกบ็ตัวอย่าง
และควบคุมตรวจสอบ
ทราย

-เอกสารบันทกึการ
ปลูก
-ใบเสร็จหรือใบส่ง
ทราย

ควบคุมตรวจสอบขนาดของ
เมด็ทราย

สุ่มตรวจ 
10 คร้ัง ต่อปี 

กลุ่มผู้ขอ

ตรวจวดั


ตาเปล่า


เอกสาร


ควบคุมตรวจสอบการปูทราย
ว่าเป็นไปตามข้อก าหนด
หรือไม่
ตรวจสอบการบันทกึ

2 คร้ังต่อปี
ต่อเกษตรกร 

1 ราย

. ตรวจสอบแปลงปลูกและการ
ปูทรายด้วยตาเปล่า
. ตรวจสอบการบันทกึและผล
การตรวจสอบขนาดเมด็ทราย

10% ของ
เกษตรกรต่อปี

Certification

Body

ตาเปล่า


เอกสาร




เป้าหมายการควบคุมครวจสอบ GI

 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า สิ่งบ่งชีท้างภูมศิาสตร์
ให้เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลาย

 เพ่ือให้ผู้ผลติ/ผู้ประกอบการค้า/ผู้บรรจุภัณฑ์ 
และจ าหน่ายสินค้าในพืน้ที่
ได้มีความรู้ความเข้าใจ ระบบการผลติสนิค้า    
ให้ได้มาตรฐาน GI 

 รวมทัง้การมีความเข้าใจและ
ตระหนักรู้คุณค่าของการใช้
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชีท้างภูมศิาสตร์ไทย



การตรวจสอบย้อนกลับ

วัตถุดบิ

กระบวนการผลิต 

แหล่ง
ภูมศิาสตร์ 



ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ไทย

+ ประกาศกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา เร่ือง 
ตราสญัลกัษณ์ส่ิงบง่ช้ีทางภมิูศาสตรไ์ทย

+ ระเบียบกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 
ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ตราสญัลกัษณ์
ส่ิงบง่ช้ีทางภมิูศาสตรไ์ทย พ.ศ. 2551



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เร่ือง ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร์ไทย



ระเบียบการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ไทย



ระเบียบการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ไทย



ผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย

1.  เป็น ผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการค้า    
สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์

2. มี คู่มือปฏบิัตงิาน ส าหรับสมาชิก

3. มี แผนการควบคุมตรวจสอบ
ในระดับผู้ผลิตหรือระดับจังหวัดแล้ว

4. ปฏบิัติ ตามคู่มือการปฏบิัตงิานแล้ว
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แผนผังการจัดท าระบบควบคุมตรวจสอบ
และอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย

1. จดัตัง้คณะท างานระดบัพืน้ท่ีหรือระดบัจงัหวดั เพ่ือตรวจสอบ
ควบคมุ                    คณุภาพสินค้า

2. จดัท าคู่มือปฏิบติังานส าหรบัสมาชิก และ แผนการควบคมุ
ตรวจสอบ

3. ขึน้ทะเบียนสมาชิก ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินค้าท่ีประสงคจ์ะขอ
ใช้ตรา GI

4. คณะท างานจงัหวดัลงพืน้ท่ีตรวจสอบการผลิตสินค้าตามแผนการ
ควบคมุตรวจสอบ

5. คณะท างานฯ รบัรองผลการตรวจ ส่งให้พาณิชยจ์งัหวดัเพ่ือขอ   
อนุญาตใช้ตรา GI

6. กรม ทป. พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้ตราสญัลกัษณ์ GI ไทย
7. ส่งหนังสืออนุญาตให้แก่สมาชิกฯ   (ใบอนุญาตมีอาย ุ2 ปี) 



ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย



ตวัอย่างผู้มีสิทธ์ิตดิตราสัญลักษณ์ GI ไทย

รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ไทย รวม 117 ราย (ข้าวเหนียวเขาวง
กาฬสินธ์ุ) ดังนี ้

ล าดับหนังสืออนุญาต ชื่อ – สกุล สินค้า ทะเบียนเลขที่
1.อสช.569/2557 นางเลิง ตามาลี ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่1
2.อสช.570/2557 นางสาวสมฤทัย งามประเสริฐ  ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่2
3.อสช.571/2557 นายทอง ศรีเจริญ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่3
4.อสช.572/2557 นายคมศักดิ์ เหลือผล ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่4
5.อสช.573/2557 นางเทียนทอง หาศิริ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่5
6.อสช.574/2557 นางพรรณนา แขง็ขันธ์ุ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่6
7.อสช.575/2557 นายเหมือน สกุลฮูฮา ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่7
8.อสช.576/2557 นางทองเกิง ศรีเสน ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่8
9.อสช.577/2557 นางพูลสุข แสนสินธ์ุ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่9
10.อสช.578/2557 นางไนลอน ศรีเสน ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธ์ุ สช 52100026 ล าดับที่10 



ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับการยอมรับในระดับสากล

ข้าวหอมมะลทิุ่งกุลาร้องไห้ 
คือ ความภมูใิจเพราะเป็นสนิค้าชนิดแรก
ของประเทศไทยที่ได้รับการขึน้ทะเบียนและ
ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรป EU
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556
หลังจากที่ยื่นค าขอตัง้แต่ พฤศจกิายน 2551



สนิค้าทีย่ ืน่จดทะเบยีนในสหภาพยุโรป EU

กาแฟดอยตุง และ กาแฟดอยช้าง
ได้รับการประกาศโฆษณา 
เม่ือ 20-21 มีนาคม 2557

ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง
เป็นสินค้าข้าวตัวที่สองของประเทศไทยที่ได้
ยื่นค าขอขึน้ทะเบียนต่อสหภาพยุโรป (EU) 
เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
อยู่ระหว่างกรรมาธิการยุโรปตรวจสอบค าขอ



การปกป้องสิทธิชุมชน
หลังจากขึน้ทะเบียน

ส่ิงบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ (GI)



ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

พนัธ์ุพืช
• พนัธ์ุขาวดอกมะล ิ 105
• พนัธ์ุ กข 15

ข้าวหอมมะลิ

เคร่ืองหมาย
• เคร่ืองหมายการค้า
• เคร่ืองหมายรับรอง          
(Thai Hommali rice)

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์
•ข้าวหอมมะลทุ่ิงกลุาร้องไห้

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8naX2O07xQNMlM&tbnid=LNXp2al2luX7nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://purehdgallery.com/hd-wallpaper-red-christmas-graphic&ei=c-KRUcLiN4LtrQeAkoC4CQ&bvm=bv.46471029,d.bmk&psig=AFQjCNHsSy5hq0n7UIHk914rBh5Wsp3nAw&ust=1368601573444503
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8naX2O07xQNMlM&tbnid=LNXp2al2luX7nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://purehdgallery.com/hd-wallpaper-red-christmas-graphic&ei=c-KRUcLiN4LtrQeAkoC4CQ&bvm=bv.46471029,d.bmk&psig=AFQjCNHsSy5hq0n7UIHk914rBh5Wsp3nAw&ust=1368601573444503


ตัวอย่างการใช้ตรา GI ไทย บนบรรจุภณัฑ์ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=L-Dbk56QjRHm8M&tbnid=A9BZmffNkMM8RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kaset-surin.com/?p=395&ei=_THBUbSyBsHRrQfB84C4Bg&psig=AFQjCNFG6EH6d9CyMq60as5TS8px3xlAQw&ust=1371702140139415
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=L-Dbk56QjRHm8M&tbnid=A9BZmffNkMM8RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kaset-surin.com/?p=395&ei=_THBUbSyBsHRrQfB84C4Bg&psig=AFQjCNFG6EH6d9CyMq60as5TS8px3xlAQw&ust=1371702140139415


ตราสัญลักษณ์ GI ไทย
และความแตกต่างของเคร่ืองหมายการค้าของแบรนด์ชุมชน

องค์ประกอบของการใช้เคร่ืองหมาย GI บนตัวสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า

เคร่ืองหมายการค้าของชุมชน
ผู้ผลิต หรือ บริษัทเจ้าของแบรนด์

ชื่อ GI แหล่งที่มา
ตรา GI 



ตราสัญลักษณ์ GI ไทย
และความแตกต่างของเคร่ืองหมายการค้าของแบรนด์ชุมชน

องค์ประกอบของการใช้เคร่ืองหมาย GI บนตัวสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า

เคร่ืองหมายการค้าของชุมชน
ผู้ผลิต หรือ บริษัทเจ้าของแบรนด์ ชื่อ GI แหล่งที่มา

ตรา GI 



ตราสัญลักษณ์ GI ไทย
และความแตกต่างของเคร่ืองหมายการค้าของแบรนด์ชุมชน

องค์ประกอบของการใช้เคร่ืองหมาย GI บนตัวสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า

เคร่ืองหมายการค้าของชุมชน
ผู้ผลิต หรือ บริษัทเจ้าของแบรนด์ ชื่อ GI แหล่งที่มา

ตรา GI 



ตัวอย่างการใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย
และเคร่ืองหมายการค้า

สินค้า GI : ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้



ตัวอย่างการใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย
และเคร่ืองหมายการค้า

สินค้า GI ตรา GI เคร่ืองหมายการค้า ชื่อ GI แหล่งที่มา

สินค้า GI : ข้าวหอมมะลทิุ่งกุลาร้องไห้



ตัวอย่าง ป้ายตรา GI และ QR Code

http://www.gisilklamphun.go.th

http://www.gisilklamphun.go.th/


ระบบสารสนเทศ (QR Code)

http://www.gisilklamphun.go.th

http://www.gisilklamphun.go.th/


สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ : สิทธิชุมชน

สิทธิของชุมชนที่ขึน้ทะเบียนยอมรับการควบคุมคุณภาพของสินค้า GI (จีไอ)

การเพกิถอน

• การข้ึนทะเบียนด าเนินการไป
โดยมิชอบ (มาตรา 22)

• สถานการณ์เปล่ียนแปลง 
ท าให ้GI มีลกัษณะตอ้งหา้ม      
(มาตรา 23)

การแก้ไข

• มาตรา 21

• มีข้อผดิพลาด ในรายการ
ท่ีรับข้ึนทะเบียน 
• นายทะเบียนอาจมีค าสัง่ให้
แกไ้ขได้



สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ : สิทธิชุมชน
สิทธิของชุมชนที่ขึน้ทะเบียนยอมรับการควบคุมคุณภาพของสินค้า GI (จีไอ)

ระงับการใช้
มาตรา 26

• การใช ้GI โดยไม่ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไว ้

• นายทะเบียนอาจมีค าสัง่เป็น
หนงัสือระงบัการใช ้GI ของบุคคล
นั้นเป็นเวลา 2 ปี 

การใช้โดยมชิอบ
มาตรา 27

• ท าใหผู้อ่ื้นหลงเช่ือว่า เป็น   
สินคา้ท่ีมาจากพื้นท่ีนั้น

• ท าให้เกดิความสับสนหลงผดิ
ในแหล่งท่ีมา คุณภาพ หรือ    
คุณลกัษณะอ่ืน



การด าเนินคดีความผดิ สิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

กระท าโดยมิชอบ (มาตรา 27)
- ท าให้หลงเช่ือแหล่งภมูศิาสตร์
- ท าให้สับสนหลงผิด

การคุ้มครองสินค้าเฉพาะอย่าง 
(มาตรา 28)   –ข้าว –ไหม –ไวน์ –สรุา       

** บทก าหนดโทษ – ปรบั 200,000 บาท



การใช้ตรา GI และผู้ละเมดิสิทธ์ิ

เมล็ดเรียว ขาวใส อ่อนนุ่ม
หอมไกลทั่วไทย หอมไปทั่วโลก



การใช้ตรา GI และผู้ละเมดิสิทธ์ิ



การใช้ตรา GI และผู้ละเมดิสิทธ์ิ



การใช้ตรา GI และผู้ละเมดิสิทธ์ิ



นิทรรศการสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสดจ็ฯ เปิดงานสัมมนาส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์โลก วนัที ่27 มนีาคม 2556



นิทรรศการสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

นิทรรศการข้าว GI ในงาน Thailand Rice Convention 2013 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา



นิทรรศการสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  เสดจ็ฯ ทอดพระเนตร
นิทรรศการข้าว GI ไทย ในงานวนัข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2556

ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



นิทรรศการสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

งานเผยแพร่ประชาสมัพนัธสิ์นค้าส่ิงบง่ช้ีทางภมิูศาสตร ์ 
ร่วมกบัสถานฑูตฝรัง่เศส และ FAO



นิทรรศการสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

งานเผยแพร่ประชาสมัพนัธสิ์นค้าส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์ 
ร่วมกบัสถานฑูตฝรัง่เศส และ FAO



นิทรรศการสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

งานเผยแพร่ประชาสมัพนัธสิ์นค้าส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์ 
ร่วมกบัสถานฑูตฝรัง่เศส และ FAO



นิทรรศการสิ่งบ่งชีท้างภมูศิาสตร์

ภาพบรรยากาศเผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละจ าหน่ายสินค้าสินค้าส่ิงบง่ช้ี 
ทางภมิูศาสตร ์ในงาน Otop Plus GI ณ ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลั แจ้งวฒันนะ



สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ GI ไทย

บูธจ าหน่ายสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ณ กรูเ์มต ์มารเ์กต็  ศนูยก์ารค้าเอม็โพเร่ียม 



สินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ GI ไทย

บธูจ าหน่ายสินค้าส่ิงบง่ช้ีทางภมิูศาสตร ์ในตลาด GI ไทย
ณ ศนูยก์ารค้าเดอะมอลลบ์างแค



สรุปการเตรียมตวัเพื่อจดทะเบียน GI

• การพจิารณาความเป็นไปได้ในการขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้าง
ภูมิศาสตร์ของแต่ละสินค้า
- ประวัตคิวามเป็นมา  และความมีช่ือเสียงของสินค้า
- ความเช่ือมโยงระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์
- ลักษณะเฉพาะ / เอกลักษณ์ของสินค้า
- ช่ือที่จะขอขึน้ทะเบียน
- ขอบเขตพืน้ที่ ฯลฯ

• การเตรียมการจัดท าร่างค าขอขึน้ทะเบียนฯ
- การคัดเลือกสินค้าน าร่อง
- การแต่งตัง้คณะท างานยกร่างค าขอรายสินค้า
- การจัดท าร่างค าขอ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DSbKG78UYJwZtM&tbnid=mFJ_oBzi5aEfsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.usafa.edu/df/dfh/intl_hist_crs.cfm&ei=aSHBUfzBJoaErQfY9ICgCA&psig=AFQjCNHvTNHUuxV_xvF4r3udK_YdQp_AxQ&ust=1371697860859263
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DSbKG78UYJwZtM&tbnid=mFJ_oBzi5aEfsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.usafa.edu/df/dfh/intl_hist_crs.cfm&ei=aSHBUfzBJoaErQfY9ICgCA&psig=AFQjCNHvTNHUuxV_xvF4r3udK_YdQp_AxQ&ust=1371697860859263
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OTOP ต่างจาก GI อย่างไร 

OTOP GI≠

- ไม่จ าเป็นต้องมีเอกลกัษณ์
ท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่งภมิูศาสตร์
- เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงภมิูปัญญาไทย

- เป็นผลิตภณัฑ ์บริการ การละเล่น 
การแสดงพืน้บา้น
- OTOP คือ หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ประจ าต าบล

- ต้องเป็นสินค้าท่ีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีมี
ความเช่ือมโยงกบัแหล่งภมิูศาสตร์
- เป็นสินค้าท่ีเกิดจากปัจจยัธรรมชาติ 
ผสมผสานกบัปัจจยัมนุษย์
- เป็น สินค้า เท่านัน้

- GI คือ สินค้าท่ีมีคณุภาพ มีช่ือเสียง 
เช่ือมโยงกบัแหล่งภมิูศาสตร ์โดยไม่
จ ากดัพืน้ท่ีตามเขตการปกครอง



กลุ่มส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์  
ส านักเคร่ืองหมายการค้า     กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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