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  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  มีพระบรม             

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งช้ี 

ทางภมูิศาสตร์ 

  พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธ ิ        

และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ            

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย    

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้ 

โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้  

 
  มาตรา  ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครอง                   

สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖”  

 
  มาตรา  ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อย           

แปดสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 

 

วนับงัคบัใช ้

ช่ือกฎหมาย 



หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 
 

  มาตรา  ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

  “ สิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร”์ หมายความว่า ช่ือ สญัลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใด                 

ที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภมูิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสนิค้าที่เกดิจาก 

แหล่งภมูิศาสตร์น้ันเป็นสนิค้าที่มีคุณภาพ ช่ือเสยีง หรือคุณลักษณะเฉพาะของ 

แหล่งภมูิศาสตร์ดังกล่าว 

  “แหล่งภูมิศาสตร”์ หมายความว่า พ้ืนที่ของประเทศ เขต ภมูิภาค 

และท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ แม่น า้ ล าน า้ เกาะ ภเูขา หรือพ้ืนที่

อื่นท านองเดียวกนัด้วย 

  “สินคา้” หมายความว่า สิ่งของที่สามารถซ้ือขาย แลกเปล่ียน หรือโอน 

กนัได้ ไม่ว่าจะเกดิโดยธรรมชาติหรือเป็นผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึง

ผลิตภัณฑท์างหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

  “ชื่อสามญั” หมายความว่า ช่ือที่รู้จักกนัโดยทั่วไปว่าเป็นช่ือที่ใช้เรียก
ขานสนิค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 
  “พนกังานเจา้หนา้ที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงอธบิดีแต่งตั้งให้ปฏบิัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้

๑  ๒ 
  “นายทะเบยีน” หมายความว่า อธบิดีหรือผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็น

นายทะเบียนเพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

  “อธิบดี” หมายความว่า อธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

  “รฐัมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 
 

                                                           
๑   ประกาศกรมทรพัยส์ินทางปัญญา เรื่อง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญติัคุม้ครองสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๖ ลว. ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก      หนา้     ) 
๒   ประกาศกรมทรพัยส์ินทางปัญญา เรื่อง แต่งตั้งพนกังานเจ้าหนา้ที่ ลว. ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก      หนา้     ) 

นิยาม 



  มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจแต่งตั้งนายทะเบยีน๓ ออกกฎกระทรวงก าหนด

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เกนิอตัราท้ายพระราชบัญญัติน้ี
๔ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกจิการอื่น

เพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

หมวด ๒ 

การข้ึนทะเบียนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

 
 

  มาตรา  ๕  สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ขอข้ึนทะเบียนส าหรับสนิค้าใด 

ต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

  (๑) เป็นช่ือสามัญของสนิค้าที่จะใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์น้ัน 

  (๒) เป็นสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อนัดีของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐ 

 
  มาตรา  ๖  สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ของต่างประเทศที่จะได้รับ 

ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติน้ี จะต้องปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นสิ่งบ่งช้ี 

ทางภมูิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้น และมีการใช้ 

สบืเน่ืองตลอดมาจนถึงวันที่ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนในประเทศไทย 

 
  มาตรา  ๗  ผู้มีสทิธขิอข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์มีดังนี้  

  (๑) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลซ่ึงมีเขตรับผดิชอบครอบคลุม

บริเวณแหล่งภมูิศาสตร์ของสนิค้า 

                                                           
๓   ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภมิูศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลว. ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗  

(ดูภาคผนวก      หน้า     ) 
๔   กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก      หน้า     ) 

สิ่งท่ีไดร้บั

ความ 

คุม้ครอง 

สิ่งท่ีไดร้บั

ความ 

คุม้ครอง 

ผูม้ีสิทธิ

ขอข้ึน

ทะเบียน 



 

  (๒) บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงประกอบกจิการค้า 

เกี่ยวข้องกบัสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ และมีถิ่นที่อยู่ในแหล่งภมูิศาสตร์ของสนิค้า 

  (๓) กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคสนิค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

 
  มาตรา  ๘  ผู้ขอข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๗ ซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยและ        

มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ของต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) มีสญัชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลง 

ระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคี         

อยู่ด้วย 

  (๒) มีภมูิล าเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกจิอย่างแท้จริงในประเทศไทย

หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสญัญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการ

คุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

 
  มาตรา  ๙  การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๕ 

 
  มาตรา  ๑๐  ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูศิาสตร์จะต้องประกอบด้วย

รายละเอยีดเกี่ยวกบัคุณภาพ ช่ือเสยีง หรือคุณลักษณะอื่นของสนิค้า แหล่งภมูิศาสตร์ 

และรายละเอยีดอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๖ 

 
  มาตรา  ๑๑  เมื่อได้รับค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าค าขอข้ึนทะเบียนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ ์       

ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐  

                                                           
๕   กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ นทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 
๖   กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ นทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 

ผูข้อข้ึน 

ทะเบียน 

ท่ีไม่ไดม้ี

สญัชาติ

ไทย 

การขอข้ึน 

ทะเบียน 

ค าขอ 

ข้ึนทะเบียน 

 

รายงานผล

การตรวจสอบ 



หรือไม่ และให้ท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอความเหน็ต่อนายทะเบียนภายใน      

หน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอข้ึนทะเบียน 

 
  มาตรา  ๑๒  การตรวจสอบค าขอตามมาตรา ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่

อาจเรียกให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าช้ีแจงหรือแสดงหลักฐาน

เพ่ิมเติมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยกไ็ด้ ในกรณีที่จ าเป็นต้องรับฟังความเหน็ของ 

ผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่ต้องวินิจฉัย ให้นายทะเบียนส่งเร่ืองให้         

ผู้เช่ียวชาญพิจารณาและให้ความเหน็ 

 
  มาตรา  ๑๓  ในกรณีที่ค าขอข้ึนทะเบียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์           

ที่ก าหนดในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐            

ให้นายทะเบียนมีค าสั่งยกค าขอข้ึนทะเบียนน้ันภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับ 

รายงานการตรวจสอบ และให้มีหนังสอืแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน

ทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

  ผู้ขอข้ึนทะเบียนมีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ

ได้ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งน้ัน การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๗ 

 
  มาตรา  ๑๔  เมื่อคณะกรรมการได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ขอ 

ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้มีหนังสอืแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนทราบ

ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 

  เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยแล้ว ถ้าผู้ขอข้ึนทะเบียนไม่เหน็ด้วยกบั 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสทิธนิ าคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยนั้น ถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค า

วินิจฉัย 

ของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

                                                           
๗   กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ น

ทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 

 

การตรวจสอบ

ค าขอ 

ค าขอ 

ท่ีไม่เป็น 

ไปตาม 

หลกัเกณฑ ์

การอทุธรณ ์

ค าสัง่ของ 

นายทะเบียน 

การน าคดี

ข้ึนสู่ศาล 

การแจง้ 

ค าวินิจฉยั

อุทธรณ ์



 

 

 
  มาตรา  ๑๕  ในกรณีที่ค าขอข้ึนทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด

ในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ และนายทะเบียน

เหน็ควรให้ขึ้นทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข ให้นายทะเบียนมีค าสั่งประกาศ

โฆษณาการรับข้ึนทะเบียนตามวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๘ 

 
  มาตรา  ๑๖  ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 

๑๕ บุคคลผู้มีส่วนได้เสยีอาจย่ืนค าคัดค้านการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ขอ 

ขึ้นทะเบียนได้ 

  การยื่นค าคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร         

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๙ 

 
  มาตรา  ๑๗  เมื่อมีการคัดค้านตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งส าเนาค าคัดค้าน 

ให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่มีการคัดค้าน 

  ให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนย่ืนค าโต้แย้งภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับ

ส าเนาค าคัดค้านและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งส าเนาค าโต้แย้งดังกล่าวให้ผู้คัดค้าน  

ในกรณีที่ผู้ขอข้ึนทะเบียนไม่ย่ืนค าโต้แย้ง ให้ถือว่าผู้ขอข้ึนทะเบียนละทิ้งค าขอ 

  ในการพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านและค าโต้แย้ง ให้น ามาตรา ๑๒  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

  มาตรา  ๑๘  เมื่อนายทะเบียนวินิจฉัยค าคัดค้านและค าโต้แย้งแล้ว      

ให้มีหนังสอืแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและผู้คัดค้านทราบ

ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย 

                                                           
๘   กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ น

ทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 
๙   กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ น

ทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 

การประกาศ 

โฆษณา 

การคดัคา้น 

การโตแ้ยง้ 

การแจง้ 

ค าวินิจฉยั 

คดัคา้น/โตแ้ยง้ 

การส่งส าเนา 

ค าคดัคา้น 



  ผู้ขอข้ึนทะเบียนและผู้คัดค้านมีสทิธอิุทธรณ์ค าวินิจฉัยของนายทะเบียน

ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยน้ัน การอุทธรณ์

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๐ 

  เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยแล้ว ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เหน็ด้วยกบั    

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสทิธนิ าคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยนั้น ถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าวินิจฉัย

ของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

 

  มาตรา  ๑๙  เมื่อไม่มีการคัดค้านตามมาตรา ๑๖ หรือมีค าคัดค้าน    

แต่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการหรือศาล แล้วแต่กรณี มีค าวินิจฉัยอนัเป็นที่สดุ    

ตามมาตรา ๑๘ หรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุให้ยกค าคัดค้าน ให้นายทะเบียนข้ึนทะเบียน  

สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ขอข้ึนทะเบียนภายในสบิห้าวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสดุ 

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง หรือวันที่นายทะเบียนได้รับค าวินิจฉัย 

หรือค าพิพากษาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง๑๑ 

 
  มาตรา  ๒๐  เมื่อนายทะเบียนข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

ตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ แล้ว ให้การคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์มีผลตั้งแต่ 
วันยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 

 
หมวด  ๓ 

การแกไ้ขและเพิกถอนทะเบียนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

    

 
  มาตรา  ๒๑  ในกรณีที่มีข้อผดิพลาดหรือคลาดเคล่ือนเลก็น้อย 

ในรายการที่รับข้ึนทะเบียน เมื่อผู้ขอข้ึนทะเบียนมีค าขอหรือเมื่อข้อผดิพลาดหรือ   
                                                           
๑๐  กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ น

ทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 
๑๑  กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ น

ทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 

การอทุธรณ ์

ค าวินิจฉยัของ

นายทะเบียน 

การน าคดี

ข้ึนสู่ศาล 

การข้ึนทะเบียน 

วนัท่ีการ 

คุม้ครอง 

มีผล 

การแกไ้ข 

ค าขอ 



คลาดเคล่ือนปรากฏแก่นายทะเบียน นายทะเบียนอาจมีค าสั่งให้แก้ไขข้อผดิพลาด       

หรือคลาดเคล่ือนนั้นได้ 

 

 

 

  มาตรา  ๒๒  เมื่อนายทะเบียนได้รับข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์

ตามมาตรา ๑๙ แล้ว  หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่าการขอขึ้นทะเบียนหรือ 

การข้ึนทะเบียนได้ด าเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี       

รายการข้อความผดิจากความเป็นจริง ในขณะที่รับข้ึนทะเบียนผู้มีส่วนได้เสยี 

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นายทะเบียนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการมีค าวินิจฉัย 

ให้แก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนได้ การแก้ไขหรือเพิกถอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์    

และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๒ 

  เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ี 

ทางภมูิศาสตร์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีหนังสอืแจ้งการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียน 

พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ

ได้มีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียน และให้ประกาศโฆษณาการแก้ไขหรือ

เพิกถอนทะเบียนน้ันตามวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๓

 

 

  มาตรา  ๒๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปภายหลัง

การข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๑๙ และการเปล่ียนแปลงน้ันท าให้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์    

มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕ หรือท าให้รายการเกี่ยวกบัแหล่งภมูิศาสตร์หรือ         

รายการอื่นเปล่ียนแปลงไปจากที่ลงไว้ในทะเบียน ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อาจขอให้นายทะเบียนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยแก้ไขหรือเพิกถอน

ทะเบียนได้ และให้น าความในมาตรา ๒๒ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                           
๑๒  กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ น

ทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 
๑๓  กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ น

ทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 

การแจง้ 

การแกไ้ข/ 

เพกิถอน

ทะเบียน 

การแกไ้ข/ 

เพกิถอน

ทะเบียน 

การแกไ้ข/ 

เพกิถอน

ทะเบียน 



  มาตรา  ๒๔  เว้นแต่กรณีการเพิกถอนทะเบียนโดยเหตุตามมาตรา  

๕(๒) เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๒๒  

หรือมาตรา ๒๓ ถ้าผู้มีส่วนได้เสียไม่เหน็ด้วยกบัค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสทิธิ 

น าคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยน้ัน ถ้าไม่ด าเนินคดี

ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

 

หมวด  ๔ 

การใชแ้ละการสัง่ระงบัการใชส้ิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

 

 
  มาตรา  ๒๕  เมื่อมีการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ส าหรับสนิค้า

ใดแล้ว ผู้ผลิตสินค้านั้นซ่ึงอยู่ในแหล่งภมูิศาสตร์ของสนิค้าดังกล่าว หรือผู้ประกอบการ

ค้าเกี่ยวกบัสนิค้าน้ันมีสทิธใิช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ข้ึนทะเบียนกบัสนิค้าที่ระบุ  

ตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด 

 

  มาตรา  ๒๖  ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕ ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์

โดยไม่ปฏบัิติตามเงื่อนไขที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้ ให้นายทะเบียนมีหนังสอืแจ้งให้บุคคลนั้น

ปฏบัิติตามเงื่อนไขภายในเวลาที่นายทะเบียนก าหนด หากยังไม่ปฏบิัติตามเงื่อนไข     

โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรภายในเวลาดังกล่าว นายทะเบียนอาจมีค าสั่งเป็นหนังสอื

ระงับการใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ของบุคคลน้ันเป็นระยะเวลาไม่เกนิสองปีนับแต่วันที่

ได้รับแจ้งค าสั่ง 

  ผู้ถูกระงับการใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ตามวรรคหนึ่งมีสทิธอิุทธรณ์ค าสั่ง

ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๔ 

  เมื่อคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยแล้ว ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่เหน็ด้วยกบั     

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสทิธนิ าคดีไปสู่ศาลได้ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ 

                                                           
๑๔  กฎกระทรวง ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอขึ้ นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น การขึ้ น

ทะเบยีน  

การอุทธรณ ์และการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบยีนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้      ) 

การน าคดี 

ข้ึนสู่ศาล 

ผูม้ีสิทธิใช ้

สิ่งบ่งช้ี 

ทางภูมิศาสตร ์

การระงบั

การใช ้

สิ่งบ่งช้ี

ทาง

ภูมิศาสตร ์



ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยนั้น ถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค าวินิจฉัย

ของคณะกรรมการเป็นที่สดุ 

 

  มาตรา  ๒๗  การกระท าดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท าโดยมิชอบ 

  (๑) การใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูศิาสตร์เพ่ือแสดงหรือท าให้บุคคลอื่นหลงเช่ือ

ว่าสนิค้าที่มิได้มาจากแหล่งภมูิศาสตร์ที่ระบุในค าขอข้ึนทะเบียนเป็นสนิค้าที่มาจาก 

แหล่งภมูิศาสตร์ดังกล่าว 

  (๒) การใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์โดยประการใดที่ท  าให้เกดิความสบัสน

หรือหลงผดิในแหล่งภมูิศาสตร์ของสนิค้าและในคุณภาพ ช่ือเสยีง หรือคุณลักษณะอื่น

ของสนิค้านั้น เพ่ือให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้ประกอบการค้ารายอื่น 

  การกระท าดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระท าก่อนวันข้ึนทะเบียนสิ่ง

บ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ ให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยชอบ 

 

หมวด ๕ 

การคุม้ครองสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตรส์ าหรบัสินคา้เฉพาะอย่าง 

     

 
  มาตรา  ๒๘  รัฐมนตรีอาจประกาศให้สนิค้าประเภทใดเป็นสนิค้า 

เฉพาะอย่างกไ็ด้ โดยก าหนดในกฎกระทรวง๑๕ 

  ภายใต้บังคับวรรคสี่ เมื่อประกาศให้สนิค้าประเภทใดเป็นสนิค้าเฉพาะอย่าง

ตามวรรคหน่ึง การใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูศิาสตร์กบัสนิค้าที่มิได้มีแหล่งภมูศิาสตร์ที่ระบุในค า

ขอขึ้นทะเบียนเป็นการกระท าโดยมิชอบ แม้ว่าผู้ใช้จะได้ระบุแหล่งภมูิศาสตร์อันแท้จริง 

ของสนิค้านั้นไว้ด้วย หรือได้ใช้ค าหรือได้กระท าการใดที่แสดงให้ทราบถึงแหล่งภมูิศาสตร์ 

อนัแท้จริงของสนิค้านั้นกต็าม 

  การแสดงให้ทราบถึงแหล่งภมูิศาสตร์อันแท้จริงของสนิค้าตามวรรคสอง 

ให้รวมถึงการใช้ค าว่า  “ชนิด” “ประเภท” “แบบ” หรือค าหรือสิ่งท านองเดียวกนั

ประกอบกบัสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ใช้กบัสนิค้าน้ัน 

                                                           
๑๕   กฎกระทรวง ก าหนดรายชื่อประเภทสินคา้เฉพาะอย่าง และก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใชส้ิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตรที์เ่หมือนหรือพอ้งกนั 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก        หนา้    ) 

ขอ้ยกเวน้ 

การละเมดิ 

การละเมดิ 

สินคา้ 

เฉพาะอย่าง 



  การกระท าตามวรรคสองมิให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยมิชอบหากผู้ใช้ 

สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์นั้นได้ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ดังกล่าวเป็นระยะเวลาสบิปีติดต่อกนั

ก่อนวันที ่๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือโดยสุจริตก่อนวันดังกล่าว 

 

 

 

 

  มาตรา  ๒๙  ในกรณีที่สนิค้าเฉพาะอย่างที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

มีสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์เหมือนหรือพ้องกนัแต่เป็นสนิค้าที่มีแหล่งภมูิศาสตร์ต่างกนั  

เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ส าหรับสนิค้าดังกล่าว ให้การใช้สิ่งบ่งช้ี        

ทางภมูิศาสตร์ในกรณีน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง
๑๖ 

 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

 

   
  มาตรา  ๓๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ      

สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา อยัการสงูสดุ          

ผู้แทนสภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภมูิศาสตร์ หรือโบราณคดี 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกดิสบิสี่คน โดยในจ านวนนี้ ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในภาคเอกชนอย่างน้อยหกคนซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กบัการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเป็นกรรมการ 

  ให้อธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเลขานุการกไ็ด้ 

 

                                                           
๑๖   กฎกระทรวง ก าหนดรายชื่อประเภทสินคา้เฉพาะอย่าง และก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการใชส้ิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตรที์เ่หมือนหรือพอ้งกนั  

พ.ศ. ๒๕๔๗ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ดูภาคผนวก      หนา้    ) 

 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการ 

สินคา้ 

เฉพาะอย่าง 



  มาตรา  ๓๑  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง 

ตามพระราชบัญญัตินี้  

  (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๓) พิจารณาสั่งให้แก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  

 

  (๔) พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

  (๕) พิจารณาแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญตามมาตรา ๑๒ 

  (๖) ปฏบัิติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
 

  มาตรา  ๓๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอกีได้แต่ต้องไม่เกนิ 

สองวาระติดต่อกนั 

 

  มาตรา  ๓๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรง 

คุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

  (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 
  มาตรา  ๓๔  ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่มีการแต่งต้ัง

กรรมการผู้ทรง 

อ านาจหนา้ท่ี

คณะกรรมการ 

วาระของ

กรรมการ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

วาระของ

กรรมการ 

ผูท้รงคุณวุฒิ 

วาระของ

กรรมการ 

ผูท้รง 

คุณวุฒิ 



คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน

ต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

 
  มาตรา  ๓๕  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระ

แล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏบัิติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ัง

กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

  มาตรา  ๓๖  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธาน

กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงข้ึนท าหน้าที่แทน 

  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้

มีเสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีง 

เพ่ิมขึ้นอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงช้ีขาด 

 

  มาตรา  ๓๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ        

เพ่ือพิจารณาหรือปฏบัิติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายกไ็ด้  

และให้น ามาตรา ๓๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
  มาตรา  ๓๘  ในการปฏบัิติหน้าที่ ให้กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสอืเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร 

หรือสิ่งใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการก าหนด
๑๗

 

 
 

                                                           
๑๗   ยงัไม่มีระเบยีบคณะกรรมการออกมารองรบั 

วาระของ

กรรมการ 

ผูท้รง 

คุณวุฒิ 

องคป์ระชมุ 

คณะอนุกรรมการ 

อ านาจของ

กรรมการ/

คณะอนุกรรมการ 



หมวด  ๗ 

บทก าหนดโทษ 

 

 
  มาตรา  ๓๙  ผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับ         

ไม่เกนิสองแสนบาท 

 
  มาตรา  ๔๐  ผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวาง 

โทษปรับไม่เกนิสองแสนบาท 

  
  มาตรา  ๔๑  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารหรือสิ่งใดต่อ 

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 

ห้าพันบาท 

 
  มาตรา  ๔๒  ในกรณีที่ผู้กระท าความผดิซ่ึงต้องรับโทษตาม

พระราชบัญญัติน้ีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น 

ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผดิน้ันด้วย เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้รู้หรือ

ยินยอม 

ในการกระท าความผดิของนิติบุคคลนั้น 

  มาตรา  ๔๓  ความผดิตามพระราชบัญญัติน้ี ให้อธบิดีมีอ านาจ           

เปรียบเทยีบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทยีบแล้ว ให้ถือว่า 

คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

 

 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

            นายกรัฐมนตรี 

 

 

บทก าหนดโทษ 

บทก าหนดโทษ 

บท 

ก าหนด

โทษ 

การเปรียบเทียบ

ปรบั 

บทก าหนดโทษ 



 

 

หมายเหตุ  : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากประเทศ

 ไทยมีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์เพ่ือป้องกนั

 มิให้ประชาชนสบัสนหรือหลงผดิในแหล่งภมูิศาสตร์ของสนิค้า 

 โดยก าหนดให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ส าหรับสนิค้า 

 ที่มาจากแหล่งภมูิศาสตร์และห้ามการใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

 อนัจะท าให้เกดิความสบัสนหรือหลงผดิในแหล่งภมูิศาสตร์อนัแท้จริง 

 ของสนิค้าที่ระบุในทะเบียนในขณะเดียวกนันโยบายดังกล่าวเป็นการ 

 อนุวัติ การตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตามข้อ ๒๒  ถึงข้อ ๒๔  

 แห่งความตกลงว่าด้วยสทิธใินทรัพย์สนิทางปัญญาที่เกี่ยวกบัการค้า 

 ในภาคผนวกท้ายความตกลงมาร์ราเกซจัดต้ังองคก์ารการค้าโลกด้วย

 แต่กฎหมายไทยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะรองรับนโยบายการให้

 ความคุ้มครองและรองรับพันธกรณีดังกล่าวได้ สมควรมีกฎหมาย 

 คุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๘ ก. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

อตัราค่าธรรมเนยีม 

 

 (๑) ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์    ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 (๒) ค าคัดค้านการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 (๓) ค าอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน   ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

บาท 

 (๔) ค าขอแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์   ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 

 (๕) ค าขอเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์   ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 

 (๖) ค าขออื่นๆ       ฉบับละ    ๒๐๐ บาท 


