
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขนึทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร : สํานักเครอืงหมายการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
สงิบง่ชทีางภมูศิาสตรอ์นัพงึรับขนึทะเบยีนได ้ตอ้งประกอบดว้ยลักษณะดังตอ่ไปน ี
 1. ไมเ่ป็นชอืสามัญของสนิคา้ทจีะใชส้งิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์
 2. ไมเ่ป็นสงิบง่ชทีางภมูศิาสตรท์ขัีดตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืนโยบายแหง่รัฐ 
 3. สงิบง่ชทีางภมูศิาสตรข์องตา่งประเทศทจีะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบัญญัตนีิ จะตอ้งแสดงหลักฐานทชีดัเจนวา่เป็น 
สงิบง่ชทีางภมูศิาสตรท์ไีดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายของประเทศนันและมกีารใชส้บืเนอืงตลอดมาจนถงึวันทยีนืคําขอขนึ
ทะเบยีนในประเทศไทย 
 4. ตอ้งเป็นผูม้สีทิธขิอขนึทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตรต์ามทบัีญญัตไิวใ้น พ.ร.บ.น ี
 5. คําขอขนึทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตรจ์ะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีดเกยีวกบัคณุภาพ ชอืเสยีง หรอืคณุลักษณะอนืของ
สนิคา้แหลง่ภมูศิาสตรแ์ละรายละเอยีดอนืทกํีาหนดในกฎกระทรวง (พ.ร.บ. คุม้ครองสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์มาตรา 5 - 10) 
 6. ในกรณีคําขอมขีอ้บกพรอ่งหรอืเอกสารประกอบคําขอไมค่รบถว้น เจา้หนา้ทรัีบคําขอจะแจง้ใหผู้ข้อแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืยนื
เอกสารหลักฐานเพมิเตมิในทันท ีหากผูข้อไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขหรอืยนืเอกสารหลักฐานไดใ้นทันท ีเจา้หนา้ทจีะทําบันทกึ
ขอ้บกพรอ่งหรอืรายการเอกสารหลักฐานทตีอ้งยนืเพมิเตมิ พรอ้มทงักําหนดระยะเวลาใหผู้ข้อดําเนนิการแกไ้ขหรอืยนืเอกสาร
หลักฐานเพมิเตมิและใหม้กีารลงนามเจา้หนา้ทรัีบคําขอและผูข้อในบันทกึนัน โดยเจา้หนา้ทจีะมอบสําเนาบันทกึดังกลา่วใหแ้ก ่ 
ผูข้อเพอืเป็นหลักฐาน  หากผูข้อไมแ่กไ้ขขอ้บกพร่องหรอืไมย่นืเอกสารหลกัฐานเพมิเตมิตามทรีะบไุวใ้นบันทกึดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ 
ผูข้อขนึทะเบยีนละทงิคําขอ 
 7. สําหรับคา่ธรรมเนยีมใดๆ ทผีูข้อไดช้ําระใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาแลว้ จะขอคนืคา่ธรรมเนียมดังกลา่วไมไ่ดไ้มว่า่ในกรณี
ใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมายบัญญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีม หรอื (2) ชําระคา่ธรรมเนยีมซําซอ้นหรอืชําระเกนิ ซงึการชําระดังกลา่ว 
เกดิเนืองจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทรัีฐ โดยมใิชค่วามผดิของผูช้ําระซงึกรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณาเป็นกรณีๆ 
ไป 
 8. ในกรณีทผีูย้นืคําขอตอ้งนําเอกสารหรอืหลักฐานหลายรายการมายนืเพมิเตมิใหค้รบถว้น ใหผู้ย้นืคําขอนําเอกสารหรอื
หลักฐานทังหมดมายนืในคราวเดยีวกนั 
 9. ในกรณีทจีะตอ้งสง่สําเนาเอกสารหลักฐาน ใหผู้ย้นืคําขอรับรองความถกูตอ้งของสําเนาเอกสารหลักฐานนันดว้ย 
 10. ในกรณีทจีะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้นืคําขอสง่เอกสารนันพรอ้มดว้ยคําแปลเป็นภาษาไทยโดยมคํีา
รับรองของผูแ้ปลวา่เป็นคําแปลทถีกูตอ้ง 
 
การยนืคําขอกรณีมกีารตังตวัแทนหรอืมอบอํานาจ                                                            
    1) ไดก้ระทําในตา่งประเทศ หนังสอืตังตัวแทนหรอืมอบอํานาจตอ้งมคํีารับรองลายมอืชอืผูล้งนามโดยเจา้หนา้ทผีูม้อํีานาจ
ของสถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทย หรอืหวัหนา้สํานักงานสงักดักระทรวงพาณชิยซ์งึประจําอยู ่ณ ประเทศทผีูต้ังตัวแทนหรอื
ผูม้อบอํานาจมถีนิทอียู ่หรอืเจา้หนา้ทผีูไ้ดรั้บมอบหมายใหก้ระทําการแทนบคุคลดังกลา่ว หรอืมคํีารับรองของบคุคลซงึกฎหมาย
ของประเทศนัน ใหม้อํีานาจรับรองลายมอืชอื หรอื 
     2) ไดก้ระทําในประเทศไทยโดยผูต้ังตัวแทนหรอืผูม้อบอํานาจมไิดม้ถีนิทอียูใ่นประเทศไทย ตอ้งสง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง 
หรอืสําเนาหนังสอืรับรองถนิทอียูช่วัคราว หรอืหลักฐานอนืทแีสดงใหน้ายทะเบยีนเห็นวา่ในขณะตังตัวแทนหรอืมอบอํานาจ  
ผูม้อบอํานาจไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิ      
     3) ในกรณีทผีูย้นืคําขอหรอืตัวแทนผูรั้บมอบอํานาจไมไ่ดเ้ป็นผูย้นืคําขอดว้ยตนเอง และคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารหลักฐาน
ไมค่รบถว้น ตอ้งมหีนังสอืมอบอํานาจเฉพาะการใหบ้คุคลนันมอํีานาจยนืคําขอและลงนามในบันทกึความบกพรอ่งแทนผูย้นืคําขอ
หรอืตัวแทนได ้พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10 บาท และบัตรประจําตัวททีางราชการออกใหข้องผูรั้บมอบอํานาจเฉพาะการ เพราะ
หากคําขอไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารหลักฐานไมค่รบถว้น และบคุคลนันจะไมม่อํีานาจลงนามในบันทกึดังกลา่วและเจา้หนา้ทไีมอ่าจ
รับคําขอของทา่นไวไ้ด ้
  
 
 
 
 
 
 



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทใีหบ้รกิาร 
ศนูยบ์รกิารประชาชน ชนั 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์ทอียูเ่ลขท ี563 ถนนนนทบรุ ีตําบลบางกระสอ อําเภอ
เมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000โทรศัพท ์025474621-5 ตอ่ 1003 
1005 1006 โทรสาร 025474639/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถานทใีหบ้รกิาร 
สาํนักงานพาณชิยจั์งหวัดทกุจังหวัด/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 สถานทใีหบ้รกิาร 
สาํนักเครอืงหมายการคา้ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์เลขท ี563 ถนนนนทบรุ ีตําบลบางกระสอ อําเภอเมอืง 
จังหวัดนนทบรุ ี11000/ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ (ในการสง่ทางไปรษณีย ์ผูย้นืตอ้งสง่ไปรษณียแ์บบ
ลงทะเบยีนตอบรับ พรอ้มชาํระคา่ธรรมเนียม โดยชาํระทาง
ธนาณัต ิสงัจา่ยกรมทรัพยส์นิทางปัญญา และพรอ้มแนบเอกสาร
หลักฐาน))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 271 วัน 
 

ลาํดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน สํานักเครอืงหมายการคา้
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทตีรวจสอบคําขอขนึทะเบยีนและรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอความเห็นตอ่นายทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทยีนืคําขอ))  

120 วัน สํานักเครอืงหมายการคา้
 

3) การพจิารณา 
นายทะเบยีนพจิารณาคําขอขนึทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลานับแตว่ันทไีดรั้บรายงานการตรวจสอบ
2. กรณีทนีายทะเบยีนปฏเิสธการรับขนึทะเบยีน (ผูข้อมสีทิธิ
อทุธรณคํ์าสงันายทะเบยีนตอ่คณะกรรมการไดภ้ายใน 90 วันนับ
แตว่ันทไีดรั้บหนังสอืแจง้คําสงันายทะเบยีน มฉิะนัน จะถอืวา่
คําสงันายทะเบยีนเป็นทสีดุ))  

30 วัน สํานักเครอืงหมายการคา้
 

4) การพจิารณา 
จัดทําประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทนีายทะเบยีนมคํีาสงั))  

15 วัน สํานักเครอืงหมายการคา้
 

5) การพจิารณา 
ประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ (กรณีคัดคา้นจะตอ้งยนืคําคดัคา้นภายใน 90 วนันับ
แตว่ันทปีระกาศโฆษณา))  

90 วัน สํานักเครอืงหมายการคา้
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
จัดทําทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทคีรบกําหนดใหย้นืคําคัดคา้น)) 

15 วัน สํานักเครอืงหมายการคา้ 
 

 
 
 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัอนืททีางราชการออก
ให ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา  ) 

- 

2) 
 

ใบสาํคญัประจาํตวัคนตา่งดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นบคุคลสญัชาตติา่งประเทศ ซงึไดส้ง่เอกสารหนังสอื
ตังตัวแทนหรอืมอบอํานาจ ตามขอ้ 4)) 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลทอีอกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนบัถงึวนัทยีนืคาํ
ขอขนึทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้อขนึทะเบยีนเป็นนติบิคุคล เวน้แตใ่นกรณีทเีป็นนติิ
บคุคลทจัีดตังตามกฎหมายตา่งประเทศ ซงึไดส้ง่เอกสารตามขอ้ 4) โดย
มกีารระบขุอ้ความรับรองการเป็นนติบิคุคลในตา่งประเทศไวด้ว้ยแลว้ ไม่
ตอ้งสง่หนังสอืรับรองนติบิคุคลกไ็ด)้ 

กองทะเบยีนธรุกจิ 

4) 
 

หนงัสอืตงัตวัแทนหรอืหนงัสอืมอบอํานาจ  และบตัรประจาํตวัของ
ตวัแทนหรอืผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

คาํขอขนึทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์(สช.01)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สํานักเครอืงหมายการคา้

6) 
 

ภาพถา่ยสนิคา้ทใีชส้งิบง่ชทีางภูมศิาสตรท์ขีอขนึทะเบยีน รวมถงึ
ขนัตอนการผลติทงัหมด 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

ฉลากสนิคา้หรอืชอื หรอืขอ้ความทปีระสงคจ์ะใหร้ะบไุวใ้นฉลาก
สนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

ภาพถา่ยแผนทแีสดงขอบเขตพนืทขีองแหลง่ภมูศิาสตรท์ขีอขนึ
ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

เอกสารยนืยนัถงึความเชอืมโยงกบัสภาพแวดลอ้มทางภมูศิาสตร์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

10) 
 

เอกสารยนืยนัความมคีณุภาพ ชอืเสยีง คณุสมบตัหิรอืคณุลกัษณะ
อนืของสนิคา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 



ลาํดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
11) 

 
เอกสารยนืยนัวา่สนิคา้มแีหลง่กําเนดิมาจากพนืทแีหลง่ภมูศิาสตร์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คาํขอขนึทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์คาํขอละ

(หมายเหต:ุ -)  
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

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

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตูจ้ดหมายรับเรอืงรอ้งเรยีน ณ ชนั 3 สว่นงานบรกิาร กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์

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

(หมายเหต:ุ -)  
4) สายดว่น 1368 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) คําขอขนึทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์(แบบ สช. 01) 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

1.ขนัตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืสําหรับประชาชนจะเรมินับระยะเวลาตังแตเ่จา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้น
ตามทรีะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
2.กรณีทผีูข้อยนืคําขอแกไ้ขเปลยีนแปลงขอ้มลูการการขนึทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูสิาสตรร์ะยะเวลาตามคูม่อืจะเรมินับตอ่ ตอ่เมอื
การพจิารณาดําเนนิการในเรอืงนันเสร็จสนิแลว้ 
3.ระยะเวลาการดําเนนิการตามคูม่อืจะไมนั่บรวมระยะเวลาทผีูข้อตอ้งปฏบัิตติามคําสงันายทะเบยีน หรอืระยะเวลาทขีอใหม้กีาร
ระงับการดําเนนิการเกยีวกบัการขนึทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตรไ์วช้วัคราว 
 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน: การขนึทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สํานักเครอืงหมายการคา้ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา สํานักเครอืงหมายการคา้ 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขนึทะเบยีน 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

  
 
 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ท ี



1)กฎกระทรวงกําหนดรายชอืประเภทสนิคา้เฉพาะอยา่งและกําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการใชส้งิบง่ชทีางภมูศิาสตรท์ี
เหมอืนหรอืพอ้งกนั พ.ศ. 2547  
  
2)กฎกระทรวงกําหนดอัตราคา่ธรรมเนยีมเกยีวกบัสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์พ.ศ. 2547  
  
3)กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเกยีวกบัการขอขนึทะเบยีน การประกาศโฆษณา การคัดคา้นและการโตแ้ยง้คํา
คัดคา้นการขนึทะเบยีน การอทุธรณ ์และการแกไ้ขหรอืเพกิถอนทะเบยีนสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์พ.ศ. 2547  
  
4)พ.ร.บ. คุม้ครองสงิบง่ชทีางภมูศิาสตร ์พ.ศ. 2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร: สว่นกลาง 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 2 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 4 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 1 
 
ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน: สําเนาคูม่อืประชาชน 30/09/2015 11:11 
 
 

เอกสารฉบบันีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทเีผยแพรคู่ม่อื: - 


