
คู่มือส ำหรับกำรรับค ำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันพึงรับขึ้นทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1. ไม่เป็นชื่อสามัญของสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 2. ไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐ 

 3. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่า

เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นและมีการใช้สืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่ยื่น  

ค าขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 

 4. ต้องเป็นผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ 

 5. ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอ่ืนของ

สินค้าแหล่งภูมิศาสตร์และรายละเอียดอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 5 - 10) 

 6. ในกรณีค าขอมีข้อบกพร่องหรือเอกสารประกอบค าขอไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่รับค าขอจะแจ้งให้ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้องหรือ

ยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมในทันที หากผู้ขอไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานได้ในทันที เจ้าหน้าที่จะท า

บันทึกข้อบกพร่องหรือรายการเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอด าเนินการแก้ไขหรือ 

ยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมและให้มีการลงนามเจ้าหน้าที่รับค าขอและผู้ขอในบันทึกนั้น โดยเจ้าหน้าที่จะมอบส าเนาบันทึก

ดังกล่าวให้แก่  ผู้ขอเพ่ือเป็นหลักฐาน  หากผู้ขอไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน

บันทึกดังกล่าว ให้ถือว่า ผู้ขอขึ้นทะเบียนละทิ้งค าขอ 

 7. ส าหรับค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ผู้ขอได้ช าระให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าใน

กรณีใดๆ เว้นแต่ (1) มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้คืนค่าธรรมเนียม หรือ (2) ช าระค่าธรรมเนียมซ้ าซ้อนหรือช าระเกิน ซึ่งการ

ช าระดังกล่าว เกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมิใช่ความผิดของผู้ช าระซ่ึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้

พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 8. ในกรณีทีผู่้ยื่นค าขอต้องน าเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค าขอน าเอกสารหรือ

หลักฐานทั้งหมดมายื่นในคราวเดียวกัน 

 9. ในกรณีที่จะต้องส่งส าเนาเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ยื่นค าขอรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย 

 10. ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมี  

ค ารับรองของผู้แปลว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้อง 

 



การยื่นค าขอกรณีมีการตั้งตัวแทนหรือมอบอ านาจ                                                            

    1) ได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอ านาจต้องมีค ารับรองลายมือชื่อผู้ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี

อ านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศท่ี     

ผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอ านาจมีถ่ินที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรอง

ของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ให้มีอ านาจรับรองลายมือชื่อ หรือ 

     2) ได้กระท าในประเทศไทยโดยผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอ านาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง หรือส าเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้นายทะเบียนเห็นว่าในขณะตั้งตัวแทนหรือ

มอบอ านาจ ผู้มอบอ านาจได้เข้ามาในประเทศไทยจริง      

     3) ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นค าขอด้วยตนเอง และค าขอไม่ถูกต้องหรือเอกสาร

หลักฐานไม่ครบถ้วน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจเฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอ านาจยื่นค าขอและลงนามในบันทึกความบกพร่อง

แทนผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนได้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบอ านาจ

เฉพาะการ เพราะหากค าขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และบุคคลนั้นจะไม่มีอ านาจลงนามในบันทึก

ดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ไม่อาจรับค าขอของท่านไว้ได้ 

 

 แบบฟอร์มและตัวอย่ำงกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1 ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (แบบ สช. 01) 

(ตัวอย่างค าขอ) 
 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1 ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ค าขอละ ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

  
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร ต้นฉบับ ส ำเนำ 
1 ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (แบบ สช.01) 1 1 
2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่ทางราชการออกให้ 

(กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา) 
 1 



ล ำดับ รำยกำรเอกสำร ต้นฉบับ ส ำเนำ 
3 ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง                   

(กรณีเป็นบุคคลสัญชาติต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารหนังสือตั้งตัวแทน
หรือมอบอ านาจ ตามข้อ 4) 

 1 

4 หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่น    
ค าขอขึ้นทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลที่
จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารหนังสือตั้งตัวแทนหรือ
มอบอ านาจ ตามข้อ 4 โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลใน
ต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได้) 

1  

ค าแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล  
(กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ) 

1  

5 หนังสือตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อ
ตัวแทนหรือผู้รับมอบอ านาจ 1 คน และบัตรประจ าตัวของตัวแทนหรือ
ผู้รับมอบอ านาจ 
(ในกรณีการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนกระท าโดยตัวแทนหรือผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้ หากการตั้งตัวแทนหรือมอบอ านาจ  
(1) ได้กระท าในต่างประเทศ หนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอ านาจต้องมี
ค ารับรองลายมือชื่อผู้ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทย 
หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง
ประจ าอยู่ ณ ประเทศท่ีผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอ านาจมีถ่ินที่อยู่ หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมี  
ค ารับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้น ให้มีอ านาจรับรอง
ลายมือชื่อ หรือ 
(2) ได้กระท าในประเทศไทยโดยผู้ตั้งตัวแทนหรือผู้มอบอ านาจมิได้มี 
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนา
หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงให้นายทะเบียน
เห็นว่าในขณะตั้งตัวแทนหรือมอบอ านาจ ผู้มอบอ านาจได้เข้ามาในประเทศ
ไทยจริง) 

 1 

ค าแปลหนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอ านาจ 
(กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ) 

1  



ล ำดับ รำยกำรเอกสำร ต้นฉบับ ส ำเนำ 
6 ภาพถ่ายสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน  

รวมถึงขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 
1 1 

7 ฉลากสินค้าหรือชื่อ หรือข้อความท่ีประสงค์จะให้ระบุไว้ในฉลากสินค้า 1 1 
8 ภาพถ่ายแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ของแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน 1 1 
9 เอกสารยืนยันถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์(ถ้ามี) 1 1 
10 เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอ่ืน

ของสินค้า(ถ้าม)ี 
1 1 

11 เอกสารยืนยันว่าสินค้ามีแหล่งก าเนิดมาจากพ้ืนที่แหล่งภูมิศาสตร์(ถ้ามี) 1 1 
12 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นค าขอ

ด้วยตนเอง และค าขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ต้องมี
หนังสือมอบอ านาจเฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอ านาจยื่นค าขอและลงนาม
ในบันทึกความบกพร่องแทนผู้ยื่นค าขอหรือตัวแทนได้ พร้อมติดอากร
แสตมป์ 10 บาท และบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบ
อ านาจเฉพาะการ 

 1 

หมายเหตุ. 1. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอต้องน าเอกสารหรือหลักฐานหลายรายการมายื่นเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นค าขอ     

     น าเอกสารหรือหลักฐานทั้งหมดมายื่นในคราวเดียวกัน 

 2. ในกรณีท่ีจะต้องส่งส าเนาเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ยื่นค าขอรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารหลักฐานนั้น  

     ด้วย 

 3. ในกรณีที่ผู้ขอยื่นเอกสารหลักฐานอย่างอ่ืนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วย     

     ค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมีค ารับรองของผู้แปลว่าเป็นค าแปลที่ถูกต้อง 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ที่อยู่เลขท่ี 563 ถนนนนทบุรี    
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 025287010 สายด่วน 1368 
โทรสาร  025474691 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์     
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 



 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ   
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 025474678 โทรสาร 025476005 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ในการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นต้องส่งไปรษณีย์แบบ
ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมช าระค่าธรรมเนียม โดยช าระทาง
ธนาณัติ สั่งจ่ายกรมทรัพย์สินทางปัญญา และพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวงก าหนดรายชื่อประเภทสินค้าเฉพาะอย่างและก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่่เหมือนหรือพ้องกัน พ.ศ. 2547  
 2)กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2547  
 3)กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการขอขึ้นทะเบียน การประกาศโฆษณา การคัดค้านและการโต้แย้ง
ค าคัดค้านการขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์ และการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2547  
 4)พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546  
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


