
กฎกระทรวง 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกีย่วกบัการขอข้ึนทะเบียน 

การประกาศโฆษณา การคดัคา้นและการโตแ้ยง้ค าคดัคา้น 

การข้ึนทะเบียน การอุทธรณแ์ละการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบียน 

สิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓  

วรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๑๙ 

มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทาง

ภมูิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗  

เป็นต้นไป 

 
หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 
ข้อ ๒ ในหมวดนี้ 

“ค าขอ” หมายความว่า ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ และค าขอ

อื่น และให้หมายความรวมถึงค าคัดค้าน ค าโต้แย้ง ค าอุทธรณ์และค าร้องอื่นด้วย 

ข้อ ๓ บรรดาค าขอให้ใช้แบบพิมพ์ที่อธบิดีประกาศก าหนด 

 การกรอกข้อความในค าขอ ให้กรอกข้อความในครบถ้วนเป็นภาษาไทย โดย

ให้พิมพ์และลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอ 

 การย่ืนค าขอให้ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นตามที่อธิบดี
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ประกาศก าหนด หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดี

ประกาศก าหนด พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมตามวิธกีารที่อธบิดีประกาศก าหนด 

 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคสาม ให้ถือว่าวันที่ 

กรมทรัพย์สนิทางปัญญารับค าขอเป็นวันที่ย่ืนค าขอน้ัน 

 ข้อ ๔ ในกรณีที่ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประกอบค าขอ 

 (๑) ถ้าเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้หัวหน้าส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ

เป็นผู้ยื่นค าขอในนามหน่วยงานดังกล่าว โดยให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่

ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือค าสั่งแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานนั้น 

 (๒) ถ้าเป็นนิติบุคคล ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงเป็นฉบับ

ปัจจุบัน โดยมีค ารับรองของผู้มีอ านาจให้ค ารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน

นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองน้ัน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังตาม

กฎหมายต่างประเทศซ่ีงได้ส่งเอกสารตาม ข้อ ๖ โดยมีการระบุข้อความรับรองการ

เป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ไว้ด้วยแล้ว 

         (๓) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตร

ประจ าตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ

เดินทาง 

         ข้อ ๕ การย่ืนค าขอที่กระท าโดยผู้รับมอบอ านาจ ให้แนบหนังสอืมอบอ านาจ 

และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ 

ใบส าคัญประจ าคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบอ านาจมาพร้อมกัน

ด้วย 

 ข้อ ๖ ในกรณีที่การมอบอ านาจได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือมอบ

อ านาจต้องมีค ารับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทย หรือ

สถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงประจ าอยู่ ณ 

ประเทศที่ผู้มีอ านาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทน
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บุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอ านาจ

รับรองลายมือช่ือ 

 ในกรณีที่หนังสอืมอบอ านาจตามวรรคหน่ึงได้กระท าในประเทศไทย โดย 

ผู้มอบอ านาจมิได้มีถิ่นอยู่ในประเทศไทย ต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ

หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้นายทะเบียนเห็นว่า

ในขณะมอบอ านาจ ผู้มอบอ านาจได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 

 ข้อ ๗ ผู้ยื่นค าขอต้องรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารประกอบค าขอ

ด้วย 

 ข้อ ๘ เอกสารประกอบค าขอที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นค าขอต้องจัดให้มี

ค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมีค ารับรองของผู้แปลด้วยว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้อง 

 
หมวด ๒ 

การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

 

 
ข้อ ๙ ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์อย่างน้อยต้องมีรายการ 

ต่อไปนี้ 

(๑) รายละเอยีดเกี่ยวกบัผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนตามรายการในแบบพิมพ์ 

(๒) ช่ือ สญัลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภมูิศาสตร์ 

(๓) รายการสนิค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

(๔)  ร ายละ เอียดเกี่ ย วกับ คุณภาพ ช่ือ เสี ยง  คุณสมบั ติห รือ คุณ

ลักษณะเฉพาะของสนิค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

(๕) รายละเอียดซ่ึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทาง

ภมูิศาสตร์กบัแหล่งภมูิศาสตร์ 

(๖) รายละเอยีดเกี่ยวกบัที่ต้ังแหล่งภมูิศาสตร์ที่ขอข้ึนทะเบียน 

(๗) รายละเอยีดแสดงการใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ขอข้ึนทะเบียน 

บนฉลากสนิค้า 

(๘) ลายมือช่ือของผู้ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนและวันเดือนปีที่ลงลายมือช่ือ 
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ข้อ ๑๐ การยื่นค าขอขึ้ นทะเบียน ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาค าขอ จ านวน ๑ ชุด 

(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัว 

(๓) ภาพถ่ายของสนิค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ขอข้ึนทะเบียน 

(๔) ต้นฉบับ ส าเนาหรือภาพถ่ายของฉลากสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์

ที่ขอข้ึนทะเบียนซ่ึงสามารถเหน็ข้อความตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 

 
หมวด ๓ 

การประกาศโฆษณา 

 

 
  ข้อ ๑๑ ให้นายทะเบียนด าเนินการประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่ง

บ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ตามมาตรา ๑๕ โดยวิธีปิดประกาศไว้ในที่ซ่ึงเหน็ได้ง่าย ณ กรม

ทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือโดยวิธอีื่นใดที่อธบิดีประกาศก าหนด 

 ข้อ ๑๒ การประกาศโฆษณาการรับขึ้ นทะเบียนตามข้อ ๑๑ ให้มีรายการ

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เลขที่ค าขอข้ึนทะเบียนและวันที่ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 

 (๒) วันที่ประกาศโฆษณาการรับข้ึนทะเบียน 

 (๓) ช่ือ ที่อยู่ หรือสถานที่ประกอบธุรกจิของผู้ขอข้ึนทะเบียน 

 (๔) รายการสนิค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

 (๕)  ร ายละ เอียดเกี่ ย วกับ คุณภาพ ช่ือ เสี ยง  คุณสมบั ติห รือ คุณ

ลักษณะเฉพาะของสนิค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

 (๖) รายละเอียดซ่ึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งช้ีทาง

ภมูิศาสตร์กบัแหล่งภมูิศาสตร์ 

 (๗) รายละเอยีดเกี่ยวกบัที่ต้ังแผนที่แสดงแหล่งภมูิศาสตร์ที่ขอข้ึนทะเบียน

อย่างชัดเจน 

 (๘) เงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดตามมาตรา ๑๕ 

 (๙) รายการอื่นที่นายทะเบียนเหน็สมควร 
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หมวด ๔ 

การคัดค้านการข้ึนทะเบียนและการโต้แย้งค าคัดค้าน 

 

 
 ข้อ ๑๓ การคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา ๑๖ 

ให้ผู้คัดค้านยื่นค าคัดค้านโดยระบุเหตุแห่งการคัดค้านพร้อมแนบส าเนา จ านวน ๑ 

ชุด และส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้คัดค้าน 

 ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการคัดค้านการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ ให้ผู้

ขอข้ึนทะเบียนย่ืนค าโต้แย้งโดยระบุเหตุแห่งการโต้แย้งพร้อมส าเนาตามจ านวนของ

ผู้คัดค้าน 

 
หมวด ๕ 

การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

 

  
 ข้อ ๑๕ การขึ้ นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา ๑๙ ให้นาย

ทะเบียนออกเลขทะเบียนตามล าดับการขึ้นทะเบียน การจัดท าทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง

ภมูิศาสตร์โดยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขที่ค าขอข้ึนทะเบียนและวันที่ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 

(๒) เลขทะเบียนและวันที่ข้ึนทะเบียน 

(๓) รายการตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)  

(๔) แผนที่แสดงแหล่งภมูิศาสตร์ที่ขอข้ึนทะเบียนอย่างชัดเจน 

(๕) เงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดตามมาตรา ๑๕ 

(๖) รายการอื่นที่นายทะเบียนเหน็สมควร 

 

 

 

 
หมวด ๖ 

การอุทธรณ์ 
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 ข้อ ๑๖ การอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๓ 

วรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ วรรคสอง ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นค า

อุทธรณ์โดยระบุเหตุแห่งการอุทธรณ์ พร้อมแนบส าเนาจ านวน ๑ ชุด 

 ข้อ ๑๗ ภายในก าหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจขอแก้ไขเพ่ิมเติม

ค าอุทธรณ์ได้โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผู้อุทธรณ์ ช้ีแจงข้อเท็จจริง 

วัตถุประสงค์และเหตุผลของการแก้ไขเพ่ิมเติมค าอุทธรณ์ 

 ข้อ ๑๘ ก่อนที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัย ผู้อุทธรณ์อาจขอถอนค าอุทธรณ์

ได้โดยท าค าร้องเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้อุทธรณ์ และช้ีแจงเหตุแห่งการขอถอน

ค าอุทธรณ์ 

 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ย่ืนหนังสือขอถอนค าอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง เมื่อนาย

ทะเบียนได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้เสนอคณะกรรมการทราบ และจ าหน่าย

ค าอุทธรณ์ออกจากสารบบอุทธรณ์ 

 
หมวด ๗ 

การแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ 

 

 
 ข้อ ๑๙ การขอแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ตามมาตรา 

๒๒ ให้ยื่นค าขอโดยระบุเหตุแห่งการแก้ไขหรือเพิกถอนพร้อมเอกสารหลักฐาน

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ยื่นค าขอแก้ไขหรือเพิกถอน 

 (๒) รายละเอยีดเกี่ยวกบัสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่ขอแก้ไขหรือเพิกถอน 

 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง

ภมูิศาสตร์ใดตามมาตรา ๒๒ แล้ว ให้ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง

ภมูิศาสตร์น้ันตามวิธกีารที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๑ 

 
 การประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการดังต่อไปนี้  

 (๑) เลขที่ค าขอข้ึนทะเบียนและวันที่ย่ืนค าขอแก้ไขทะเบียน 



 - ๗ - 

 (๒) เลขทะเบียนและวันที่ข้ึนทะเบียน 

 (๓) วันที่ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียน 

 (๔) รายการที่คณะกรรมการมีค าสั่งให้แก้ไข 

 (๕) รายการอื่นที่นายทะเบียนเหน็สมควร 

 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง

ภมูิศาสตร์ใดตามมาตรา ๒๒ แล้ว ให้นายทะเบียนบันทกึรายการเพิกถอนลงใน

ทะเบียน และให้ประกาศโฆษณาการเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์นั้นตาม

วิธกีารที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๑ 

 การประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการดังต่อไปนี้  

 (๑) เลขที่ค าขอข้ึนทะเบียนและวันที่ย่ืนค าขอเพิกถอนทะเบียน 

 (๒) เลขทะเบียนและวันที่ข้ึนทะเบียน 

 (๓) วันที่ประกาศโฆษณาการเพิกถอนทะเบียน 

 (๔) ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ที่คณะกรรมการมีค าสั่งให้เพิกถอน 

 (๕) รายการอื่นที่นายทะเบียนเหน็สมควร 

 ข้อ ๒๒ การถอนค าขอให้เพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ ให้น า

ความตามข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                                                            วัฒนา  เมืองสขุ 

                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ

ขึ้ นทะเบียน รายละเอียดในค าขอขึ้ นทะเบียน วิธีการประกาศโฆษณา การรับขึ้ นทะเบียน  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนค าคัดค้านการขึ้ นทะเบียน หลักเกณฑ์และวิธีการในการขึ้ น

ทะเบียน หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน หลักเกณฑ์และ

วิธีการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และวิธีการประกาศโฆษณาการแก้ไข

หรือเพิกถอนทะเบียนดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก 

กฎกระทรวงน้ี 


