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เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกลา้ฯ ให้ประกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้
ไป 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 

“ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์” หมายความวา่ ช่ือ สญัลกัษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชเ้รียกหรือใชแ้ทนแหล่งภูมิศาสตร์ และท่ีสามารถ
บ่งบอกวา่สินคา้ท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ช่ือเสียง หรือคุณลกัษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดงักล่าว 

“แหล่งภูมิศาสตร์” หมายความว่า พ้ืนท่ีของประเทศ เขต ภูมิภาคและทอ้งถ่ินและให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ 
แม่น ้า ล  าน ้า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนท่ีอ่ืนท านองเดียวกนัดว้ย 

“สินคา้” หมายความวา่ ส่ิงของท่ีสามารถซ้ือขาย แลกเปล่ียน หรือโอนกนัได ้ไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือเป็นผลิตผล
ทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภณัฑท์างหตัถกรรมและอุตสาหกรรม 

“ช่ือสามญั” หมายความวา่ ช่ือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่เป็นช่ือท่ีใชเ้รียกขานสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

“นายทะเบียน” หมายความวา่ อธิบดีหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

“อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติัน้ีและให้มีอ  านาจแต่งตั้งนายทะเบียน ออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใชบ้งัคบัได ้

หมวด ๒ 

การข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

มาตรา ๕ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีขอข้ึนทะเบียนส าหรับสินคา้ใดตอ้งไม่มีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นช่ือสามญัของสินคา้ท่ีจะใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้น 

(๒) เป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐ 

มาตรา ๖ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัน้ี จะตอ้งปรากฏหลกัฐาน
ชดัเจนว่าเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายของประเทศนั้น และมีการใช้สืบเน่ืองตลอดมาจนถึงวนัท่ียื่นค  าขอข้ึน
ทะเบียนในประเทศไทย 

มาตรา ๗ ผูมี้สิทธิขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มีดงัน้ี 



(๑) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึงมี
เขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินคา้ 

(๒) บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการคา้เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นแหล่งภูมิศาสตร์ของสินคา้ 

(๓) กลุ่มผูบ้ริโภคหรือองคก์รผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

มาตรา ๘ ผูข้อข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๗ ซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยและมีความประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ของต่างประเทศตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(๑) มีสัญชาติของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย 

(๒) มีภูมิล าเนาหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจอยา่งแทจ้ริงในประเทศไทยหรือประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความ
ตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคีอยูด่ว้ย 

มาตรา ๙ การขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๐ ค าขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกบัคุณภาพ ช่ือเสียงหรือ

คุณลกัษณะอ่ืนของสินคา้ แหล่งภูมิศาสตร์และรายละเอียดอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑ เม่ือไดรั้บค าขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบวา่ค  าขอข้ึนทะเบียนดงักล่าว

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ หรือไม่ และให้ท  ารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอข้ึนทะเบียน 

มาตรา ๑๒ การตรวจสอบค าขอตามมาตรา ๑๑ พนกังานเจา้หน้าท่ีอาจเรียกให้ผูข้อข้ึนทะเบียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้
ถอ้ยค  าช้ีแจงหรือแสดงหลกัฐานเพ่ิมเติมต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีดว้ยก็ได ้ในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งรับฟังความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองท่ีตอ้งวินิจฉยัให้นายทะเบียนส่งเร่ืองให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาและให้ความเห็น 

มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีค  าขอข้ึนทะเบียนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ให้นายทะเบียนมีค  าสั่งยกค าขอข้ึนทะเบียนนั้นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานการตรวจสอบ และให้มี
หนงัสือแจง้ค  าสัง่พร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้อข้ึนทะเบียนทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีมีค  าสัง่ 

ผูข้อข้ึนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการไดภ้ายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าสั่งนั้น 
การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔ เม่ือคณะกรรมการไดมี้ค  าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูข้อข้ึนทะเบียนแล้ว ให้มีหนงัสือแจง้ค  าวินิจฉัยพร้อมดว้ย
เหตุผลให้ผูข้อข้ึนทะเบียนทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีมีค  าวินิจฉยั 

เม่ือคณะกรรมการมีค  าวินิจฉัยแลว้ ถา้ผูข้อข้ึนทะเบียนไม่เห็นดว้ยกบัค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิน าคดีไปสู่
ศาลไดภ้ายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าวินิจฉยันั้นถา้ไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็น
ท่ีสุด 

มาตรา ๑๕ ในกรณีท่ีค  าขอข้ึนทะเบียนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา 
๙ และมาตรา ๑๐ และนายทะเบียนเห็นควรให้ข้ึนทะเบียนโดยมีเง่ือนไขหรือไม่มีเง่ือนไข ให้นายทะเบียนมีค  าสั่งประกาศโฆษณาการรับข้ึน
ทะเบียนตามวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖ ภายในเกา้สิบวนันับแต่วนัประกาศโฆษณาตามมาตรา ๑๕ บุคคลผูมี้ส่วนได้เสียอาจยื่นค  าคดัคา้นการข้ึน
ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีขอข้ึนทะเบียนได ้

การยืน่ค  าคดัคา้นตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๗ เม่ือมีการคดัคา้นตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งส าเนาค าคดัคา้นให้ผูข้อข้ึนทะเบียนภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีมีการ

คดัคา้น 

ให้ผูข้อข้ึนทะเบียนยืน่ค  าโตแ้ยง้ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บส าเนาค าคดัคา้นและให้พนกังานเจา้หน้าท่ีส่งส าเนาค า
โตแ้ยง้ดงักล่าวให้ผูค้ดัคา้น ในกรณีท่ีผูข้อข้ึนทะเบียนไม่ยืน่ค  าโตแ้ยง้ ให้ถือวา่ผูข้อข้ึนทะเบียนละทิ้งค  าขอ 

ในการพิจารณาและวินิจฉยัค าคดัคา้นและค าโตแ้ยง้ ให้น ามาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ เม่ือนายทะเบียนวินิจฉยัค  าคดัคา้นและค าโตแ้ยง้แลว้ ให้มีหนงัสือแจง้ค  าวินิจฉัยพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้อข้ึน
ทะเบียนและผูค้ดัคา้นทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีมีค  าวินิจฉยั 



ผูข้อข้ึนทะเบียนและผูค้ดัคา้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการไดภ้ายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรัับแจง้ค  าวินิจฉยันั้น การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือคณะกรรมการมีค  าวินิจฉัยแลว้ ถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกบัค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิน าคดีไปสู่
ศาลไดภ้ายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าวินิจฉยันั้นถา้ไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ไห้ถือวา่ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็น
ท่ีสุด 

มาตรา ๑๙ เม่ือไม่มีการคดัคา้นตามมาตรา ๑๖ หรือมีค  าคดัคา้นแต่นายทะเบียนหรือคณะกรรมการหรือศาล แลว้แต่กรณี 
มีค  าวินิจฉัยอนัเป็นท่ีสุดตามมาตรา ๑๘ หรือมีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกค าคดัคา้น ให้นายทะเบียนข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีขอข้ึน
ทะเบียนภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง หรือวนัท่ีนายทะเบียนไดรั้บค าวินิจฉัยหรือค า
พิพากษาดงักล่าว ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๐ เม่ือนายทะเบียนข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ แลว้ ให้การคุม้ครองส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มีผลตั้งแต่วนัยืน่ค  าขอข้ึนทะเบียน 

หมวด ๓ 

การแกไ้ขและเพิกถอนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนเล็กนอ้ยในรายการท่ีรับข้ึนทะเบียน เม่ือผูข้อข้ึนทะเบียนมีค  าขอหรือ
เม่ือขอ้ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนปรากฏแก่นายทะเบียน นายทะเบียนอาจมีค  าสัง่ให้แกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนนั้นได ้

มาตรา ๒๒ เม่ือนายทะเบียนไดรั้บข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา ๑๙ แลว้ หากปรากฏหลกัฐานภายหลงัว่า
การขอข้ึนทะเบียนหรือการข้ึนทะเบียนไดด้ าเนินการไปโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยอ าพราง หรือโดยมีรายการขอ้ความผิดจากความเป็น
จริงในขณะท่ีรับข้ึนทะเบียน ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจขอให้นายทะเบียนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการมีค  าวินิจฉัยให้แกไ้ขหรือเพิก
ถอนทะเบียนได ้การแกไ้ขหรือเพิกถอนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือคณะกรรมการมีค  าวินิจฉัยให้แกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้มีหนงัสือแจง้
การแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบียนพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้อข้ึนทะเบียนทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีคณะกรรมการไดมี้ค  าวินิจฉัยให้แกไ้ข
หรือเพิกถอนทะเบียน และให้ประกาศโฆษณาการแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบียนนั้นตามวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓ ในกรณีท่ีปรากฏวา่สถานการณ์เปล่ียนแปลงไปภายหลงัการข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๑๙ และการเปล่ียนแปลง
นั้นท าให้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๕ หรือท าให้รายการเก่ียวกบัแหล่งภูมิศาสตร์หรือรายการอ่ืนเปล่ียนแปลงไปจากท่ี
ลงไวใ้นทะเบียน ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจขอให้นายทะเบียนส่งเร่ืองให้คณะกรรมการมีค  าวินิจฉัยแกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบียน
ได ้และให้น าความในมาตรา ๒๒ วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔ เวน้แต่กรณีการเพิกถอนทะเบียนโดยเหตุตามมาตรา ๕(๒) เม่ือคณะกรรรมการมีค  าวินิจฉัยให้แกไ้ขหรือเพิก
ถอนทะเบียนตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ถา้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่เห็นดว้ยกบัค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลไดภ้ายใน
เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าวินิจฉยันั้น ถา้ไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือวา่ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการเป็นท่ีสุด 

หมวด ๔ 

การใชแ้ละการสัง่ระงบัการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

มาตรา ๒๕ เม่ือมีการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินคา้ใดแลว้ ผูผ้ลิตสินคา้นั้นซ่ึงอยูใ่นแหล่งภูมิศาสตร์
ของสินคา้ดงักล่าว หรือผูป้ระกอบการคา้เก่ียวกบัสินคา้นั้นมีสิทธิใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีข้ึนทะเบียนกบัสินคา้ท่ีระบุ ตามเง่ือนไปท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 

มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๕ ใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไว ้ให้
นายทะเบียนมีหนังสือแจง้ให้บุคคลนั้นปฏิบติัตามเง่ือนไขภายในเวลาท่ีนายทะเบียนก าหนด หากยงัไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควรภายในเวลาดงักล่าว นายทะเบียนอาจมีค  าสัง่เป็นหนงัสือระงบัการใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปีนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าสัง่ 

ผูถู้กระงบัการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตามวรรคหน่ึงมีสิทธิอุทธรณ์ค าสัง่ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการไดภ้ายในเกา้
สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าสัง่ การอุทธรณ์ให้เป็นตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือคณะกรรมการมีค  าวินิจฉยัแลว้ ถา้บุคคลดงักล่าวไม่เห็นดว้ยกบัค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาล
ไดภ้ายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค  าวินิจฉัยนั้นถา้ไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็น
ท่ีสุด 



มาตรา ๒๗ การกระท าดงัต่อไปน้ีถือวา่เป็นการกระท าโดยมิชอบ 

(๑) การใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพ่ือแสดงหรือท าให้บุคคลอ่ืนหลงเช่ือว่าสินคา้ท่ีมิไดม้าจากแหล่งภูมิศาสตร์ท่ีระบุในค า
ขอข้ึนทะเบียนเป็นสินคา้ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดงักล่าว 

(๒) การใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยประการใดท่ีท าให้เกิดความสบัสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินคา้และใน
คุณภาพ ช่ือเสียง หรือคุณลกัษณะอ่ืนของสินคา้นั้น เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผูป้ระกอบการคา้รายอ่ืน 

การกระท าดงักล่าวตามวรรคหน่ึงถา้ไดก้ระท าก่อนวนัข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ให้ถือวา่เป็นการกระท าโดยชอบ 

หมวด ๕ 

การคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินคา้เฉพาะอยา่ง 

มาตรา ๒๘ รัฐมนตรีอาจประกาศให้สินคา้ประเภทใดเป็นสินคา้เฉพาะอยา่งก็ไดโ้ดยก าหนดในกฎกระทรวง 
ภายใตบ้งัคบัวรรคส่ี เม่ือประกาศให้สินคา้ประเทศใดเป็นสินคา้เฉพาะอยา่งตามวรรคหน่ึงการใชส่ิ้งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์กบั

สินคา้ท่ีมิไดมี้แหล่งภูมิศาสตร์ท่ีระบุในค าขอข้ึนทะเบียนเป็นการกระท าโดยมิชอบแมว้่าผูใ้ช้จะไดร้ะบุแหล่งภูมิศาสตร์อนัแทจ้ริงของสินคา้นั้น
ไวด้ว้ย หรือไดใ้ชค้  าหรือไดก้ระท าการใดท่ีแสดงให้ทราบถึงแหล่งภูมิศาสตร์อนัแทจ้ริงของสินคา้นั้นก็ตาม 

การแสดงให้ทราบถึงแหล่งภูมิศาสตร์อนัแทจ้ริงของสินคา้ตามวรรคสองให้รวมถึงการใช้ค  าว่า “ชนิด” “ประเภท” 

“แบบ” หรือค าหรือส่ิงท านองเดียวกนัประกอบกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีใชก้บัสินคา้นั้น 

การกระท าตามวรรคสองมิให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยมิชอบหากผูใ้ช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้ นได้ใช้ส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปีติดต่อกนัก่อนวนัท่ี ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือโดยสุจริตก่อนวนัดงักล่าว 

มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีสินคา้เฉพาะอยา่งท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมีส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เหมือนหรือพอ้งกนัแต่เป็นสินคา้
ท่ีมีแหล่งภูมิศาสตร์ต่างกนั เม่ือมีการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินคา้ดงักล่าว ให้การใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในกรณีน้ีเป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๖ 

คณะกรรมการส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์” ประกอบดว้ยปลดักระทรวง
พาณิชย ์เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อยัการสูงสุด ผูแ้ทนสภาทนายความ และ
ผูท้รงคุณวฒิุในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือโบราณคดี ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสิบส่ีคน โดยในจ านวนน้ีให้แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิในภาคเอกชนอยา่งน้อยหกคนซ่ึงมีผูท้รงคุณวุฒิจากองคก์ร
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ยเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผูช่้วยเลขานุการก็ได ้

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ให้ค  าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๒) พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) พิจารณาสัง่ให้แกไ้ขหรือเพิกถอนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๕) พิจารณาแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญตามมาตรา ๑๒ 

(๖) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๓๒ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บ
การแต่งตั้งอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

มาตรา ๓๓ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ หรือ
ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ิมข้ึนในระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ให้ผูไ้ดรั้บแต่ง
ตั้งอยูใ่นต าแหน่งเทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 

มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุด ารงต าแหน่งครบวาระแลว้แต่ยงัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิข้ึน
ใหม่ ให้กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อนจนกวา่จะไดมี้การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุข้ึนใหม่ 

มาตรา ๓๖ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึน
ท าหนา้ท่ีแทน 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และให้น ามาตรา ๓๖ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ ในการปฏิบติัหน้าท่ี ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยค  าหรือให้ส่งเอกสารหรือส่ิงใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดต้ามความจ าเป็น ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๗ 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๓๙ ผูใ้ดกระท าการตามมาตรา ๒๗ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา ๔๐ ผูใ้ดกระท าการตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา ๔๑ ผูใ้ดไม่มาให้ถอ้ยค  าหรือไม่ส่งเอกสารหรือส่ิงใดต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๘ ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท 

มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดซ่ึงตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นนิติบุคคล กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ 
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น ตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้นด้วย เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๔๓ ความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ให้อธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และเม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระค่าปรับตามค า
เปรียบเทียบแลว้ ให้ถือวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

อตัราค่าธรรมเนียม 

(๑) ค  าขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒) ค  าคดัคา้นการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) ค  าอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัของนายทะเบียน ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๔) ค  าขอแกไ้ขทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 

(๕) ค  าขอเพิกถอนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 

(๖) ค  าขออ่ืน ๆ ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 

 
 

หมายเหตุ :– เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะให้ความคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
เพ่ือป้องกนัไม่ให้ประชาชนสบัสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินคา้ โดยก าหนดให้มีการขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ส าหรับ
สินคา้ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์และห้ามการใช้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อนัจะท าให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์อนัแทจ้ริงของ



สินคา้ท่ีระบุในทะเบียน ขณะเดียวกนันโยบายดงักล่าวเป็นการอนุวติัการตามพนัธกรณีท่ีประเทศไทยมีตามขอ้ ๒๒ ถึงขอั ๒๔ แห่งความตกลง
ว่าด้วยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ในภาคผนวกทา้ยความตกลงมาร์ราเกซจดัตั้งองคก์ารการคา้โลกดว้ย แต่กฎหมายไทยใน
ปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอท่ีจะรองรับนโยบายการให้ความคุ้มครองและรองรับพนัธกรณีดังกล่าวได้ สมควรมีกฎหมายคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

 


