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เป็ นปี ที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ล ยเดช มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น
ไป
หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ” หมายความว่า ชื่ อ สัญลักษณ์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่ใช้เรี ยกหรื อใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถ
บ่งบอกว่าสิ นค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์ น้ นั เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสี ยง หรื อคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ดงั กล่าว
“แหล่งภูมิศาสตร์ ” หมายความว่า พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่ นและให้หมายความรวมถึ งทะเล ทะเลสาบ
แม่น้ า ลาน้ า เกาะ ภูเขา หรื อพื้นที่อื่นทานองเดียวกันด้วย
“สิ นค้า” หมายความว่า สิ่ งของที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ ยน หรื อโอนกันได้ ไม่ว่าจะเกิ ดโดยธรรมชาติหรื อเป็ นผลิ ตผล
ทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์ทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
“ชื่อสามัญ” หมายความว่า ชื่อที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปว่าเป็ นชื่ อที่ใช้เรี ยกขานสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิ บดีหรื อผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้เป็ นนายทะเบียนเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิ บดีกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจแต่งตั้งนายทะเบียน ออก
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมไม่เกิ นอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี ลดหรื อยกเว้นค่าธรรมเนี ยม และกาหนดกิ จการอื่ นเพื่อปฏิ บตั ิ การตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
มาตรา ๕ สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนสาหรับสิ นค้าใดต้องไม่มีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นชื่อสามัญของสิ นค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ น้ นั
(๒) เป็ นสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรื อนโยบายแห่ งรัฐ
มาตรา ๖ สิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ของต่างประเทศที่จะได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติน้ ี จะต้องปรากฏหลักฐาน
ชัดเจนว่าเป็ นสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายของประเทศนั้น และมีการใช้สืบเนื่ องตลอดมาจนถึ งวันที่ยื่นคาขอขึ้ น
ทะเบียนในประเทศไทย
มาตรา ๗ ผูม้ ีสิทธิ ขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ มีดงั นี้

(๑) ส่ วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น หรื อองค์กรอื่นของรัฐที่เป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งมี
เขตรับผิดชอบครอบคลุมบริ เวณแหล่งภูมิศาสตร์ ของสิ นค้า
(๒) บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรื อนิ ติบุคคลซึ่ งประกอบกิ จการค้าเกี่ ยวข้องกับสิ นค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ และมี
ถิ่นที่อยูใ่ นแหล่งภูมิศาสตร์ของสิ นค้า
(๓) กลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อองค์กรผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
มาตรา ๘ ผูข้ อขึ้นทะเบี ยนตามมาตรา ๗ ซึ่ งมิ ได้มีสัญชาติ ไทยและมี ค วามประสงค์จะขอขึ้ นทะเบี ยนสิ่ งบ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ของต่างประเทศต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(๑) มี สัญชาติ ของประเทศที่เป็ นภาคี แห่ งอนุ สัญญาหรื อความตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ซ่ ึงประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย
(๒) มีภูมิลาเนาหรื อสถานที่ประกอบธุ รกิ จอย่างแท้จริ งในประเทศไทยหรื อประเทศที่เป็ นภาคีแห่ งอนุ สัญญาหรื อความ
ตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งประเทศไทยเป็ นภาคีอยูด่ ว้ ย
มาตรา ๙ การขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ คาขอขึ้ นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ จะต้องประกอบด้วยรายละเอี ยดเกี่ ยวกับคุ ณภาพ ชื่ อเสี ยงหรื อ
คุณลักษณะอื่นของสิ นค้า แหล่งภูมิศาสตร์ และรายละเอียดอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ เมื่อได้รับคาขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าคาขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ใ นมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ หรื อไม่ และให้ท ารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนภายในหนึ่ งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอขึ้นทะเบียน
มาตรา ๑๒ การตรวจสอบคาขอตามมาตรา ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรี ยกให้ผูข้ อขึ้นทะเบียนหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องมาให้
ถ้อยคาชี้แจงหรื อแสดงหลักฐานเพิ่มเติมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดว้ ยก็ได้ ในกรณี ที่จาเป็ นต้องรับฟั งความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาที่เกี่ ยวข้อง
กับเรื่ องที่ตอ้ งวินิจฉัยให้นายทะเบียนส่งเรื่ องให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาและให้ความเห็น
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่คาขอขึ้นทะเบียนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘
มาตรา ๙ หรื อมาตรา ๑๐ ให้ นายทะเบี ยนมี คาสั่งยกคาขอขึ้นทะเบียนนั้นภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ และให้มี
หนังสื อแจ้งคาสัง่ พร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู ้ อขึ้นทะเบียนทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีคาสัง่
ผูข้ อขึ้นทะเบียนมีสิทธิ อุทธรณ์คาสัง่ ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งนั้น
การอุทธรณ์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ เมื่อคณะกรรมการได้มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผูข้ อขึ้นทะเบี ยนแล้ว ให้มีหนังสื อแจ้งคาวินิจฉัยพร้ อมด้วย
เหตุผลให้ผขู้ อขึ้นทะเบียนทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีคาวินิจฉัย
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยแล้ว ถ้าผูข้ อขึ้นทะเบียนไม่เห็ นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิ นาคดีไปสู่
ศาลได้ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยนั้นถ้าไม่ดาเนิ นคดีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็ น
ที่สุด
มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่คาขอขึ้นทะเบียนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา
๙ และมาตรา ๑๐ และนายทะเบียนเห็ นควรให้ข้ ึ นทะเบี ยนโดยมี เงื่ อนไขหรื อไม่มีเงื่อนไข ให้นายทะเบียนมี คาสั่งประกาศโฆษณาการรั บขึ้น
ทะเบียนตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๑๕ บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยอาจยื่นคาคัดค้านการขึ้ น
ทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนได้
การยืน่ คาคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ เมื่อมีการคัดค้านตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งสาเนาคาคัดค้านให้ผขู้ อขึ้นทะเบียนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการ
คัดค้าน
ให้ผขู ้ อขึ้นทะเบียนยืน่ คาโต้แย้งภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับสาเนาคาคัดค้านและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสาเนาคา
โต้แย้งดังกล่าวให้ผคู ้ ดั ค้าน ในกรณี ที่ผขู ้ อขึ้นทะเบียนไม่ยนื่ คาโต้แย้ง ให้ถือว่าผูข้ อขึ้นทะเบียนละทิง้ คาขอ
ในการพิจารณาและวินิจฉัยคาคัดค้านและคาโต้แย้ง ให้นามาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ เมื่อนายทะเบียนวินิจฉัยคาคัดค้านและคาโต้แย้งแล้ว ให้มีหนังสื อแจ้งคาวินิจฉัยพร้ อมด้วยเหตุผลให้ผขู ้ อขึ้น
ทะเบียนและผูค้ ดั ค้านทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีคาวินิจฉัย

ผูข้ อขึ้นทะเบียนและผูค้ ดั ค้านมีสิทธิ อุทธรณ์คาวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่
ไดัรับแจ้งคาวินิจฉัยนั้น การอุทธรณ์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมี คาวินิจฉัยแล้ว ถ้าฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดไม่เห็ นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิ นาคดี ไปสู่
ศาลได้ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยนั้นถ้าไม่ดาเนิ นคดีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ไห้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็ น
ที่สุด
มาตรา ๑๙ เมื่อไม่มีการคัดค้านตามมาตรา ๑๖ หรื อมีคาคัดค้านแต่นายทะเบียนหรื อคณะกรรมการหรื อศาล แล้วแต่กรณี
มีคาวินิจฉัยอันเป็ นที่สุดตามมาตรา ๑๘ หรื อมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกคาคัดค้าน ให้นายทะเบียนขึ้ นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่ขอขึ้ น
ทะเบียนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง หรื อวันที่นายทะเบียนได้รับคาวินิจฉัยหรื อคา
พิพากษาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ เมื่อนายทะเบียนขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา ๑๕ หรื อมาตรา ๑๙ แล้ว ให้การคุม้ ครองสิ่ ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีผลตั้งแต่วนั ยืน่ คาขอขึ้นทะเบียน
หมวด ๓
การแก้ไขและเพิกถอนทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
มาตรา ๒๑ ในกรณี ที่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในรายการที่รับขึ้นทะเบียน เมื่อผูข้ อขึ้นทะเบียนมีคาขอหรื อ
เมื่อข้อผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนปรากฏแก่นายทะเบียน นายทะเบียนอาจมีคาสัง่ ให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่อนนั้นได้
มาตรา ๒๒ เมื่อนายทะเบียนได้รับขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา ๑๙ แล้ว หากปรากฏหลักฐานภายหลังว่า
การขอขึ้นทะเบียนหรื อการขึ้นทะเบียนได้ดาเนิ นการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อโดยอาพราง หรื อโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็ น
จริ งในขณะที่รับขึ้นทะเบียน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นายทะเบียนส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรื อเพิก
ถอนทะเบียนได้ การแก้ไขหรื อเพิกถอนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรื อเพิกถอนทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้มีหนังสื อแจ้ง
การแก้ไขหรื อเพิกถอนทะเบียนพร้ อมด้วยเหตุผลให้ผขู ้ อขึ้ นทะเบียนทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการได้มีคาวินิจฉัยให้แก้ไข
หรื อเพิกถอนทะเบียน และให้ประกาศโฆษณาการแก้ไขหรื อเพิกถอนทะเบียนนั้นตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ในกรณี ที่ปรากฏว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๙ และการเปลี่ยนแปลง
นั้นทาให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕ หรื อทาให้รายการเกี่ยวกับแหล่งภูมิศาสตร์ หรื อรายการอื่นเปลี่ยนแปลงไปจากที่
ลงไว้ในทะเบียน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้นายทะเบียนส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยแก้ไขหรื อเพิกถอนทะเบียน
ได้ และให้นาความในมาตรา ๒๒ วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ เว้นแต่กรณี การเพิกถอนทะเบียนโดยเหตุตามมาตรา ๕(๒) เมื่อคณะกรรรมการมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรื อเพิก
ถอนทะเบียนตามมาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๒๓ ถ้าผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิ นาคดี ไปสู่ ศาลได้ภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยนั้น ถ้าไม่ดาเนิ นคดีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็ นที่สุด
หมวด ๔
การใช้และการสัง่ ระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
มาตรา ๒๕ เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ สาหรับสิ นค้าใดแล้ว ผูผ้ ลิ ตสิ นค้านั้นซึ่ งอยูใ่ นแหล่งภูมิศาสตร์
ของสิ นค้าดังกล่าว หรื อผูป้ ระกอบการค้าเกี่ ยวกับสิ นค้านั้นมีสิทธิ ใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่ข้ ึ นทะเบี ยนกับสิ นค้าที่ ระบุ ตามเงื่ อนไปที่ นาย
ทะเบียนกาหนด
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่บุคคลตามมาตรา ๒๕ ใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ โดยไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้ ให้
นายทะเบียนมีหนังสื อแจ้งให้บุคคลนั้นปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขภายในเวลาที่นายทะเบียนกาหนด หากยังไม่ปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรภายในเวลาดังกล่าว นายทะเบียนอาจมีคาสัง่ เป็ นหนังสื อระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ของบุคคลนั้นเป็ นระยะเวลาไม่เกิ นสองปี นับ
แต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่
ผูถ้ ูกระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ตามวรรคหนึ่ งมีสิทธิ อุทธรณ์คาสัง่ ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้า
สิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ การอุทธรณ์ให้เป็ นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยแล้ว ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิ นาคดี ไปสู่ ศาล
ได้ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยนั้นถ้าไม่ดาเนิ นคดี ภายในกาหนดเวลาดังกล่ าว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็ น
ที่สุด

มาตรา ๒๗ การกระทาดังต่อไปนี้ถือว่าเป็ นการกระทาโดยมิชอบ
(๑) การใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงหรื อทาให้บุคคลอื่นหลงเชื่ อว่าสิ นค้าที่มิได้มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ ที่ระบุในคา
ขอขึ้นทะเบียนเป็ นสิ นค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ ดงั กล่าว
(๒) การใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์โดยประการใดที่ทาให้เกิดความสับสนหรื อหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสิ นค้าและใน
คุณภาพ ชื่อเสี ยง หรื อคุณลักษณะอื่นของสิ นค้านั้น เพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผปู ้ ระกอบการค้ารายอื่น
การกระทาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ งถ้าได้กระทาก่อนวันขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ให้ถือว่าเป็ นการกระทาโดยชอบ
หมวด ๕
การคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์สาหรับสิ นค้าเฉพาะอย่าง
มาตรา ๒๘ รัฐมนตรี อาจประกาศให้สินค้าประเภทใดเป็ นสิ นค้าเฉพาะอย่างก็ได้โดยกาหนดในกฎกระทรวง
ภายใต้บงั คับวรรคสี่ เมื่อประกาศให้สินค้าประเทศใดเป็ นสิ นค้าเฉพาะอย่างตามวรรคหนึ่งการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กบั
สิ นค้าที่มิได้มีแหล่งภูมิศาสตร์ที่ระบุในคาขอขึ้นทะเบียนเป็ นการกระทาโดยมิชอบแม้ว่าผูใ้ ช้จะได้ระบุแหล่งภูมิศาสตร์ อนั แท้จริ งของสิ นค้านั้น
ไว้ดว้ ย หรื อได้ใช้คาหรื อได้กระทาการใดที่แสดงให้ทราบถึงแหล่งภูมิศาสตร์ อนั แท้จริ งของสิ นค้านั้นก็ตาม
การแสดงให้ทราบถึ งแหล่งภูมิศาสตร์ อนั แท้จริ งของสิ นค้าตามวรรคสองให้รวมถึ งการใช้คาว่า “ชนิ ด” “ประเภท”
“แบบ” หรื อคาหรื อสิ่ งทานองเดียวกันประกอบกับสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ที่ใช้กบั สิ นค้านั้น
การกระท าตามวรรคสองมิ ใ ห้ถื อ ว่าเป็ นการกระท าโดยมิ ช อบหากผูใ้ ช้ สิ่ งบ่ งชี้ ทางภู มิศ าสตร์ น้ ัน ได้ใ ช้สิ่ งบ่ ง ชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ดงั กล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี ติดต่อกันก่อนวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ หรื อโดยสุ จริ ตก่อนวันดังกล่าว
มาตรา ๒๙ ในกรณี ที่สินค้าเฉพาะอย่างที่กาหนดในกฎกระทรวงมีสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ เหมือนหรื อพ้องกันแต่เป็ นสิ นค้า
ที่มีแหล่งภูมิศาสตร์ ต่างกัน เมื่อมีการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ สาหรับสิ นค้าดังกล่าว ให้การใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ในกรณี น้ ี เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๖
คณะกรรมการสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว่า “คณะกรรมการสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ” ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์ เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสู งสุ ด ผูแ้ ทนสภาทนายความ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรื อโบราณคดี ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งอีกไม่เกินสิ บสี่ คน โดยในจานวนนี้ ให้แต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิในภาคเอกชนอย่างน้อยหกคนซึ่ งมีผทู ้ รงคุณวุฒิจากองค์กร
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้วยเป็ นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นกรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาหรื อคาปรึ กษาแก่รัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) พิจารณาสัง่ ให้แก้ไขหรื อเพิกถอนทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
(๕) พิจารณาแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญตามมาตรา ๑๒
(๖) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสี่ ปี กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๓๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับ โทษจาคุ กโดยค าพิพากษาถึ งที่ สุ ดให้จาคุ ก เว้นแต่ เป็ นโทษสาหรั บความผิด ที่ ได้ก ระทาโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิแทนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่ งก่อนวาระ หรื อ
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพิม่ ขึ้นในระหว่างที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ ง ให้ผไู ้ ด้รับแต่ง
ตั้งอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดารงตาแหน่งครบวาระแล้วแต่ยงั มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึน
ใหม่ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึนใหม่
มาตรา ๓๖ การประชุ มของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุ มเลื อกกรรมการคนหนึ่ งขึ้น
ทาหน้าที่แทน
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิ บตั ิ การอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นามาตรา ๓๖ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อเรี ยกบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่งเอกสารหรื อสิ่ งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็ น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๙ ผูใ้ ดกระทาการตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดกระทาการตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดไม่มาให้ถอ้ ยคาหรื อไม่ส่งเอกสารหรื อสิ่ งใดต่อคณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการตามมาตรา ๓๘ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๔๒ ในกรณี ที่ผกู้ ระทาความผิดซึ่ งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นนิ ติบุคคล กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
หรื อผูแ้ ทนนิ ติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่ บญ
ั ญัติไว้สาหรั บความผิดนั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิ ได้รู้เห็ นหรื อยินยอมในการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๔๓ ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้อธิ บดี มีอานาจเปรี ยบเทียบได้ และเมื่อผูต้ อ้ งหาได้ชาระค่าปรับตามคา
เปรี ยบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนี ยม
(๑) คาขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) คาคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๓) คาอุทธรณ์คาสั่งหรื อคาวินิจฉัยของนายทะเบียน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๔) คาขอแก้ไขทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๕) คาขอเพิกถอนทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๖) คาขออื่น ๆ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
หมายเหตุ :– เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากประเทศไทยมีนโยบายที่จะให้ความคุม้ ครองสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
เพื่อป้ องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรื อหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ ของสิ นค้า โดยกาหนดให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ สาหรับ
สิ นค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ และห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ อนั จะทาให้เกิ ดความสับสนหรื อหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ อนั แท้จริ งของ

สิ นค้าที่ระบุในทะเบียน ขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวเป็ นการอนุ วตั ิการตามพันธกรณี ที่ประเทศไทยมีตามข้อ ๒๒ ถึงขัอ ๒๔ แห่ งความตกลง
ว่าด้วยสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้าในภาคผนวกท้ายความตกลงมาร์ ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลกด้วย แต่กฎหมายไทยใน
ปั จจุบนั ยังไม่เ พียงพอที่ จะรองรั บ นโยบายการให้ ค วามคุ ้ม ครองและรองรั บ พัน ธกรณี ด ังกล่ าวได้ สมควรมี ก ฎหมายคุ ้มครองสิ่ งบ่ งชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

