
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขส าหรับการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบง่ชี้ทางภูมศิาสตร์ 

ค าขออืน่  หนังสือต่าง ๆ  และเอกสารประกอบค าขอ  ผ่านทางระบบการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Filing) 

 
 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
ค าขออื่น  หนังสือต่าง ๆ  และเอกสารประกอบค าขอ  เพ่ือรองรับการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ   พ.ศ.  2558   
และระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ  (e-Payment  Portal  of  Government)  กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาจึงเปิดให้บริการแก่ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ่านระบบ  
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Filing)  แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองได้อีกทางหนึ่ง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์    
พ.ศ.  2546  ข้อ  3  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน   
การประกาศโฆษณา  การคัดค้าน  และการโต้แย้งค าคัดค้าน  การขึ้นทะเบียน  การอุทธรณ์  และการแก้ไข 
หรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.  2547  มาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบญัญตั ิ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  7  และมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติ 
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2565  พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการท าธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบญัญตั ิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ   
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผู้ยื่นค าขอ”  หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ค าขออื่น  หนังสือต่าง  ๆ  

และเอกสารประกอบค าขอ  ผ่านทางระบบ  e-Filing 
“ค าขอ”  หมายความว่า 
(1) ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(2) ค าคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(3) ค าโต้แย้งค าคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(4) ค าอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน 
(5) ค าขอแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(6) ค าขอให้ระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(7) ค าขอตรวจดูแฟ้มและค าขออื่น 

้หนา   ๒๗
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(8) ค าขอแก้ไขค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(9) ค าขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย 

(10) หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน 
(11) หนังสือขอน าส่งเอกสารหลักฐานและค าชี้แจง 
(12) ใบต่อ 
(13) ค าขอถอนค าขอ 
“ระบบ  e-Filing”  หมายความว่า  ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์   

(e-Filing)   
“ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  ของผู้ยื่นค าขอ 

ตามที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของระบบ  e-Filing  ส าหรับการแจ้งเตือนว่ามีค าสั่ง  ค าวินิจฉัย  หรือ
หนังสือแจ้งเตือนอื่นใดในระบบ  e-Filing 

ข้อ ๒ ในการยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานผ่านทางระบบ  e-Filing  ให้ผู้ยื่นค าขอใช้
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Certificate)  ที่ได้รับจากระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  (DIP  ID)  หรือระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอื่นที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาก าหนดแทนการลงลายมือชื่อในค าขอดังกล่าว 

ข้อ ๓ ผู้ยื่นค าขอต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานตามที่ระบบ  e-Filing  ก าหนด 
ข้อ ๔ ผู้ยื่นค าขอมีหน้าที่ตดิตามและตรวจสอบ  สถานะค าขอ  การแจ้งค าสั่ง  ค าวินิจฉัยของ

พนักงานเจ้าหน้าที่  นายทะเบียน  หรือคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ผ่านทางระบบ  e-Filing   
โดยการแจ้งเตือนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงการอ านวยความสะดวก  เพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอทราบว่า 
มีค าสั่ง  ค าวินิจฉัย  หรือหนังสือแจ้งเตือนอื่นใดในระบบ  e-Filing  เท่านั้น 

ข้อ ๕ เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ยื่นค าขอหรือเอกสารหลักฐานตามประกาศฉบับนี้แล้ว   ให้ถือว่า 
ผู้ยื่นค าขอมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับค าขอตามหลักเกณฑ์   วิธีการ   
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้ทุกประการ 

หมวด  ๑ 
ข้อก าหนดในการยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 

 
 

ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลในค าขอที่ประสงคจ์ะยื่นตอ่กรมทรพัยส์ินทางปัญญาผ่านทาง
ระบบ  e-Filing  ให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕46  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน   
การประกาศโฆษณา  การคัดค้าน  และการโต้แย้งค าคัดคา้นการขึน้ทะเบียน  การอุทธรณ์  และการแกไ้ข 
หรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  และอนุบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้  ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชัดเจน  ถูกต้องตามวิธีการ  รูปแบบและมาตรฐานที่ระบบ  e-Filing  ก าหนดไว้ 
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ข้อ 7 ในกรณีการขอขึ้นทะเบียน  การคัดค้านการขึ้นทะเบียน  การโต้แย้งค าคัดค้าน 
การขึ้นทะเบียน  การอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน  การแก้ไขค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ผ่านทางระบบ  e-Filing  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอได้แนบส าเนาค าขอให้แก่นายทะเบียน 
ครบจ านวนแล้ว 

ข้อ 8 ในการยื่นค าขอ  ระบบ  e-Filing  จะก าหนดให้น าเข้าข้อมูลรายการเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบแต่ละค าขอให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบบ  e-Filing  ก าหนด  หากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน  ระบบ  e-Filing  จะแจ้งเตือนให้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลรายการเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนด าเนินการกรอกข้อมูลในขั้นตอนอื่น  ๆ  ต่อไป   
และหากผู้ยื่นค าขอได้ยืนยันว่าจะด าเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ  e-Filing  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอ
รับทราบความบกพร่องนั้นแล้ว 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบในภายหลังว่ารายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลของค าขอที่ปรากฏ
ข้อบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวผ่านทางระบบ  e-Filing  ต่อไป 

ข้อ ๙ ผู้ยื่นค าขอจะต้องจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานตามรายการในหนังสือแจ้งค าสั่ง 
พร้อมด้วยเหตุผลตามข้อ  ๘  ผ่านทางระบบ  e-Filing  ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ยื่นค าขอ  หรือตามที่นายทะเบียนก าหนด  ในกรณีที่ผู้ย่ืนค าขอไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเตมิ
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งยกค าขอ  หรือคืนค าขอ  และแจ้งผู้ยื่นค าขอพร้อมเหตุผล 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งยกค าขอ  หรือคืนค าขอตามวรรคหนึ่ง  ผู้ยื่นค าขอ 
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวผ่านทางระบบ  e-Filing  ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  หรือจะยื่น 
ค าขอนั้นใหม่ก็ได้  แต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นค าขอใดภายในก าหนดเวลา  ผู้ยื่นค าขอ 
จะต้องยื่นค าขอนั้นใหม่ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่   นายทะเบียน  หรือคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   ที่ไม่สามารถท าให้ 
อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    
ณ  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับซึ่งจะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕46  และอนุบัญญัติก าหนดให้ต้องยื่นค าร้องหรือค าขออื่น ๆ  
นั้นก าหนดไว้ 

ข้อ ๑1 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่  นายทะเบียน  หรือคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
เห็นว่าเอกสารหรือหลักฐานที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน  
พนักงานเจ้าหน้าที่  อาจเรียกให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน  หรือผู้ยื่นค าขอมาให้ถ้อยค าชี้แจง  หรือแสดงหลักฐาน
เพ่ิมเติมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้  ตามมาตรา  12  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
พ.ศ.  ๒๕46   
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ข้อ 12 ให้ผู้ยื่นค าขอเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งได้ยื่นผ่านทางระบบ  e-Filing  ไว้
เพื่อตรวจสอบในกรณีนายทะเบียนหรือคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหน็ว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ไม่ชัดเจน  ไม่ครบถ้วน  หรือไม่ถูกต้อง 

หมวด  ๒ 
การได้รบัเลขทีค่ าขอและวนัยื่นค าขอ 

 
 

ข้อ 13 ผู้ยื่นค าขอจะได้รับเลขที่ค าขอและวันยื่นค าขอในวันที่ผู้ยื่นค าขอได้ส่งข้อมูลค าขอ  
เข้าสู่ระบบ  e-Filing  เว้นแต่เป็นค าขอที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม  ผู้ยื่นค าขอจะได้รับเลขที่ค าขอและ 
วันยื่นค าขอเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้วเท่านั้น   

หมวด  ๓ 
การช าระคา่ธรรมเนียมการย่ืนค าขอ 

 
 

ข้อ ๑4 ให้ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอผ่านระบบการรับช าระเงินกลางของ
บริการภาครัฐ  (e-Payment  Portal  of  Government)  โดยให้ช าระภายใน  ๒๓.00  นาฬิกา 
ของวันถัดไปของวันยื่นค าขอ 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึง่  หรือไม่ช าระใหค้รบถว้น   
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะด าเนินการกับค าขอ  ทั้งนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่จะจ าหน่ายค าขอออกจาก
ระบบ  e-Filing  ต่อไป   

ข้อ ๑5 การขอคืนค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ยื่นค าขอได้ช าระไปแล้ว  แต่ไม่ครบถ้วนตามข้อ  14  
สามารถด าเนินการได ้ ณ  กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในสามสิบวนันบัแต่วันที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมนั้น 

หมวด  ๔ 
การแจ้งค าสัง่  ค าวินิจฉัยของพนักงานเจา้หน้าที่  นายทะเบียน  หรือคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์

 
 

ข้อ ๑6 การแจ้งค าสั่ง  ค าวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่  นายทะเบียน  หรือคณะกรรมการ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาค าขอ  และเอกสารหลักฐาน  ที่ได้ยื่นตามประกาศฉบับนี้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นค าขอผ่านทางระบบ  e-Filing  และแจ้งเตือนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอจะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในการยื่นค าขอ 

การแจ้งโดยผ่านระบบ  e-Filing  ตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งค าสั่งหรือ 
ค าวินิจฉัยเมื่อผู้ยื่นค าขอเรียกดูค าวินิจฉัยหรือค าสั่งผ่านทางระบบ  e-Filing  หรือเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผ่านทางระบบ  e-Filing  แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงก่อน 
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ข้อ ๑7 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแจ้งค าสั่ง  ค าวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่  
นายทะเบียน  หรือคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ  หรือด าเนินการผ่านทาง
ระบบ  e-Filing  และแจ้งเตือนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ  
e-Filing  หรือเหตุอื่นใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยดังกล่าวไปยังผู้ยื่นค าขอเป็น
หนังสือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแทนการแจ้งผ่านทางระบบ  e-Filing  โดยให้แจ้งไปยังที่อยู่
ของผู้ยื่นค าขอที่ระบุไว้ในค าขอ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 18 การด าเนินการผ่านทางระบบ  e-Filing  เป็นช่องทางในการให้บริการช่องทางหนึ่ง  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยผู้ยื่นค าขอสามารถด าเนินการใด ๆ  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
นายทะเบียน  หรือคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้  ณ  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์   
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  หรือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลาที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕46  และอนุบัญญัตินั้นก าหนดไว้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
วุฒไิกร  ลวีีระพันธุ ์

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปญัญา 
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