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คูมือสําหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักเครื่องหมายการคา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักเครื่องหมายการคา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดรายชื่อประเภทสินคาเฉพาะอยางและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชสิ่งบงชีท้ าง
ภูมิศาสตรที่เหมือนหรือพองกัน พ.ศ. 2547
2)

กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเกีย่ วกับสิง่ บงชีท้ างภูมิศาสตร พ.ศ. 2547

3)

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคัดคานและการ
โตแยงคําคัดคานการขึ้นทะเบียน การอุทธรณ และการแกไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ.
2547

4)

พ.ร.บ. คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 2
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 4
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 1
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูม ือประชาชน] การขึ้นทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมิศาสตร 09/07/2558 11:17
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ ศูนยบริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพยสนิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชย ทีอ่ ยูเลขที่ 563
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2)

3)

ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทรศัพท 025474621-5 ตอ 1003 1005
1006 โทรสาร 025474639/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ สถานทีใ่ หบริการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ สถานทีใ่ หบริการ สํานักเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เลขที่ 563 ถนน
นนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000/ไปรษณีย
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ (ในการสงทางไปรษณีย ผูยนื่ ตองสงไปรษณียแบบลงทะเบียนตอบรับ พรอมชําระคาธรรมเนียม
โดยชําระทางธนาณัติ สัง่ จายกรมทรัพยสนิ ทางปญญา และพรอมแนบเอกสารหลักฐาน)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตรอันพึงรับขึ้นทะเบียนได ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
1. ไมเปนชื่อสามัญของสินคาที่จะใชสงิ่ บงชี้ทางภูมิศาสตร
2. ไมเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือนโยบายแหงรัฐ
3. สิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรของตางประเทศที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ จะตองแสดงหลักฐานที่ชัดเจน
วาเปนสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายของประเทศนัน้ และมีการใชสืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่
ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
4. ตองเปนผูม ีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.นี้
5. คําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตรจะตองประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ
อื่นของสินคาแหลงภูมิศาสตรและรายละเอียดอื่นทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(พ.ร.บ. คุมครองสิ่งบงชีท้ างภูมิศาสตร มาตรา 5 - 10)
6. ในกรณีคําขอมีขอบกพรองหรือเอกสารประกอบคําขอไมครบถวน เจาหนาที่รบั คําขอจะแจงใหผูขอแกไขใหถูกตอง
หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในทันที หากผูขอไมสามารถดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานได ในทันที
เจาหนาที่จะทําบันทึกขอบกพรองหรือรายการเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม พรอมทั้งกําหนดระยะเวลา ใหผูขอ
ดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และใหมีการลงนามเจาหนาที่รับคําขอและผูขอในบันทึกนั้น โดย
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เจาหนาที่จะมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหแกผูขอเพื่อเปนหลักฐาน
หากผูขอไมแกไขขอบกพรองหรือไมยนื่ เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมตามที่ระบุไวในบันทึกดังกลาว ใหถือวาผูขอขึ้นทะเบียน
ละทิ้งคําขอ
7. สําหรับคาธรรมเนียมใดๆ ที่ผูขอไดชําระใหแกกรมทรัพยสินทางปญญาแลว จะขอคืนคาธรรมเนียมดังกลาวไมไดไม
วาในกรณีใดๆ เวนแต (1) มีกฎหมายบัญญัติไวใหคืนคาธรรมเนียม หรือ (2) ชําระคาธรรมเนียมซ้าํ ซอนหรือําระเกิน ซึ่ง
การชําระดังกลาว เกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐ โดยมิใชความผิดของผูชําระซึง่ กรมทรัพยสนิ ทางปญญา
จะไดพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
8. ในกรณีที่ผยู ื่นคําขอตองนําเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมใหครบถวน ใหผยู ื่นคําขอนําเอกสารหรือ
หลักฐานทั้งหมดมายืน่ ในคราวเดียวกัน
9. ในกรณีที่จะตองสงสําเนาเอกสารหลักฐาน ใหผูยนื่ คําขอรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารหลักฐานนั้นดวย
10. ในกรณีทจี่ ะตองสงเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ใหผูยนื่ คําขอสงเอกสารนั้นพรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทยโดยมี
คํารับรองของผูแปลวาเปนคําแปลที่ถกู ตอง
การยื่นคําขอกรณีมีการตั้งตัวแทนหรือมอบอํานาจ
1) ไดกระทําในตางประเทศ หนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอํานาจตองมีคํารับรองลายมือชื่อผูลงนามโดยเจาหนาที่ผูมี
อํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหนาสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชยซงึ่ ประจําอยู ณ ประเทศที่ผู
ตั้งตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมีถิ่นที่อยู หรือเจาหนาที่ ผูไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือมีคํารับรอง
ของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนัน้ ใหมีอํานาจรับรองลายมือชื่อ หรือ
2) ไดกระทําในประเทศไทยโดยผูตั้งตัวแทนหรือผูมอบอํานาจมิไดมีถ่นิ ที่อยูในประเทศไทย ตองสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยูช ั่วคราว หรือหลักฐานอืน่ ทีแ่ สดงใหนายทะเบียนเห็นวาในขณะตั้งตัวแทนหรือ
มอบอํานาจ ผูม อบอํานาจไดเขามาในประเทศไทยจริง
3) ใน
กรณีที่ผูยนื่ คําขอหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจไมไดเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง และคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐาน
ไมครบถวน ตองมีหนังสือมอบอํานาจเฉพาะการใหบุคคลนั้นมีอาํ นาจยื่นคําขอและลงนามในบันทึกความบกพรองแทนผู
ยื่นคําขอหรือตัวแทนได พรอมติดอากรแสตมป 10 บาท และบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหของผูรับมอบอํานาจ
เฉพาะการ เพราะหากคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน และบุคคลนัน้ จะไมมีอาํ นาจลงนามในบันทึก
ดังกลาวและเจาหนาที่ไมอาจรับคําขอของทานไวได

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานัก
เครื่องหมาย
การคา
สํานัก
เครื่องหมาย
การคา

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอ

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ 120 วัน
ขึ้นทะเบียนและรายงานผล
การตรวจสอบเสนอ
ความเห็นตอนายทะเบียน

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณาคําขอ 30 วัน
ขึ้นทะเบียน

สํานัก
เครื่องหมาย
การคา

การพิจารณา

จัดทําประกาศโฆษณา

สํานัก
เครื่องหมาย

1)

2)

3)

4)

15 วัน

หมายเหตุ

-

(ระยะเวลานับแต
วันที่ยนื่ คําขอ)

(1. ระยะเวลานับ
แตวันที่ไดรับ
รายงานการ
ตรวจสอบ
2. กรณีที่นาย
ทะเบียนปฏิเสธ
การรับขึ้นทะเบียน
(ผูขอมีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งนาย
ทะเบียนตอ
คณะกรรมการได
ภายใน 90 วันนับ
แตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงคําสั่ง
นายทะเบียน
มิฉะนัน้ จะถือวา
คําสั่งนายทะเบียน
เปนที่สุด)
(ระยะเวลานับแต
วันที่นายทะเบียน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

ประกาศโฆษณา

90 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร

15 วัน

5)

6)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
การคา
สํานัก
เครื่องหมาย
การคา

สํานัก
เครื่องหมาย
การคา

หมายเหตุ

มีคําสั่ง)
(กรณีคัดคาน
จะตองยืน่ คํา
คัดคานภายใน 90
วันนับแตวันที่
ประกาศโฆษณา)
(ระยะเวลานับแต
วันที่ครบ
กําหนดใหยื่นคํา
คัดคาน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 271 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวอื่น
ที่ทางราชการ
ออกให
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว หรือหนังสือ
เดินทาง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปน
บุคคลธรรมดา )

0

1

ฉบับ

(กรณีเปนบุคคล
สัญชาติ
ตางประเทศ ซึง่ ได
สงเอกสารหนังสือ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หนังสือรับรองนิติ กองทะเบียนธุรกิจ 1
บุคคลที่ออกให
ไมเกิน 6 เดือน
นับถึงวันทีย่ ื่นคํา
ขอขึ้นทะเบียน

0

ฉบับ

หนังสือตั้ง
ตัวแทนหรือ
หนังสือมอบ
อํานาจ และบัตร
ประจําตัวของ
ตัวแทนหรือผูรับ
มอบอํานาจ

1

ชุด

3)

4)

0

หมายเหตุ
ตั้งตัวแทนหรือ
มอบอํานาจ ตาม
ขอ 4))
(กรณีผูขอขึ้น
ทะเบียนเปนนิติ
บุคคล เวนแตใน
กรณีที่เปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย
ตางประเทศ ซึง่ ได
สงเอกสารตามขอ
4) โดยมีการระบุ
ขอความรับรอง
การเปนนิติบุคคล
ในตางประเทศไว
ดวยแลว ไมตอ ง
สงหนังสือรับรอง
นิติบุคคลก็ได)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
คําขอขึ้นทะเบียน
สิ่งบงชีท้ าง
ภูมิศาสตร
(สช.01)
ภาพถายสินคาที่
ใชสิ่งบงชีท้ าง
ภูมิศาสตรที่ขอ
ขึ้นทะเบียน
รวมถึงขัน้ ตอน
การผลิตทัง้ หมด
ฉลากสินคาหรือ
ชื่อ หรือขอความ
ที่ประสงคจะให
ระบุไวในฉลาก
สินคา
ภาพถายแผนที่
แสดงขอบเขต
พื้นที่ของแหลง
ภูมิศาสตรที่ขอ
ขึ้นทะเบียน
เอกสารยืนยันถึง
ความเชื่อมโยง
กับ
สภาพแวดลอม
ทางภูมิศาสตร
เอกสารยืนยัน
ความมีคุณภาพ
ชื่อเสียง
คุณสมบัติหรือ

สํานักเครื่องหมาย 1
การคา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

(ถามี)

-

1

1

ชุด

(ถามี)
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ที่

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
คุณลักษณะอื่น
ของสินคา
เอกสารยืนยันวา สินคามี
แหลงกําเนิดมา
จากพื้นที่แหลง
ภูมิศาสตร

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(ถามี)

16. คาธรรมเนียม
1) คําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชีท้ างภูมศิ าสตร คําขอละ
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักเครื่องหมายการคา โทร 02 -5474621-5 ตอ 1522
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ตูจดหมายรับเรื่องรองเรียน ณ ชั้น 3 สวนงานบริการ กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต www.ipthailand.go.th
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน สายดวน 1368
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําขอขึ้นทะเบียนสิง่ บงชีท้ างภูมิศาสตร (แบบ สช. 01)
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-

19. หมายเหตุ
1.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือสําหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารวามีความ
ถูกตองครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือบริการประชาชนเรียบรอยแลว
2.กรณีที่ผูขอยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลการการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิสาสตรระยะเวลาตามคูมือจะเริ่มนับตอ
ตอเมื่อการพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้นเสร็จสิ้นแลว

วันที่พิมพ
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
Patipat Pansuntorn
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

