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สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจี ไอ คืออะไร?
ชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์
และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่
มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ หรือ
ชื่อสัญลักษณ์ที่ ใช้ประกอบกับสินค้าเพื่อแสดงให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค
ได้ทราบถึงลักษณะสินค้าที่มาจากแหล่งกำ�เนิดนั้นๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียง
หรือคุณลักษณะพิเศษ

ประเภทของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
หรือจี ไอ มีอะไรบ้าง
สินค้าที่สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยมี
3 ประเภท คือ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าเกษตรกรรม

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ขอรับความคุ้มครองได้
1. เป็นชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ ใช้เรียก หรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และ
ที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ
2. สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องมีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ คือ
พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาค และท้องถิ่น และให้ความหมายรวมถึงทะเล
ทะเลสาบ แม่นํ้า ลำ�นํ้า เกาะ ภูเขา หรือพื้นที่อื่นทำ�นองเดียวกัน
3. ไม่เป็นชื่อสามัญที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นชื่อที่เรียกขานสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
4. ไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐ

ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียน
1. ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรอื่นของรัฐบาลที่เป็นนิติบุคคล และมีเขตรับผิดชอบครอบคลุม
บริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
2. บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับ
สินค้า ที่ ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมีถิ่นที่อยู่ ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า
3. กลุ่มผู้บริโภค หรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ผู้มีสิทธิ์ ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

สับปะรดห้วยมุ่น

การเตรียมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สินค้าหัตถกรรม

ผ้าไหมยกดอกลำ�พูน

เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

ศิลาดลเชียงใหม่

1. การกำ�หนดสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งการคุ้ ม ครอง รวบรวมข้ อ มู ล และรวมกลุ่ ม
ผู้ประกอบการทั้งสายการผลิต เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของการ
ขอขึ้นทะเบียน
2. จัดทำ�ข้อกำ�หนดในการผลิตสินค้า ขอบเขตพื้นที่ ในการผลิต ความเชื่อมโยง
ของสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ และประวั ติความเป็นมาของสินค้า
3. จัดทำ�คำ�ขอขึ้นทะเบียนตามกฎหมายยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
สำ�นักงานพาณิชย์จงั หวัด เพื่อให้ได้รบั ความคุม้ ครองโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย
4. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ และกำ�หนดกลไกควบคุมการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้

หลักฐานที่ ใช้ในการขอขึ้นทะเบียน

สินค้าอุตสาหกรรม

กาแฟดอยตุง

1. ผูผ้ ลิตสินค้าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ซึง่ อยู่ ในแหล่งภูมศิ าสตร์ของสินค้าดังกล่าว
2. ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น

ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
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ขนมหม้อแกงเมืองเพชร

1. คำ�ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สช.01) พร้อมสำ�เนาจำ�นวน 1 ชุด
2. หลักฐานอื่นๆ ของผู้ขอ เช่น สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หนังสือรับรอง
นิติบุคคล เป็นต้น
3. สำ�เนาหนังสือมอบอำ�นาจ และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อำ�นาจ (ถ้ามี)
4. ภาพถ่ายของสินค้าที่ ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
5. ต้นฉบับ สำ�เนา หรือภาพถ่ายฉลากสินค้าที่ใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทขี่ อขึน้ ทะเบียน

6. เอกสารอื่นๆ ได้แก่
6.1 เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือ
คุณลักษณะอื่นของสินค้า
6.2 เอกสารยืนยันถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ หรือต้นกำ�เนิดทางภูมิศาสตร์
6.3 ภาพถ่ายแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ของแหล่งภูมิศาสตร์
ที่ขอขึ้นทะเบียน
6.4 เอกสารยืนยันว่าสินค้ามีแหล่งกำ�เนิดมาจากพื้นที่แหล่ง
ภูมิศาสตร์

ค่าธรรมเนียม
•

คำ�ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ฉบับละ 500 บาท

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จี ไอ
คุ้มครอง ชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชนที่ขึ้นทะเบียน
ส่งเสริม ยกระดับ อุตสาหกรรมท้องถิ่น หรือ SMEs
เพิ่มมูลค่าของสินค้า และเป็นเครื่องมือการตลาด
ดูแลรักษา มาตรฐานของสินค้าและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน เพิ่มความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุน การท่องเที่ยวชุมชนผู้ผลิตอย่างยั่งยืน
สร้างความเชื่อมั่น ในแหล่งที่มาและคุณภาพของตัวสินค้าให้กับผู้ซื้อ

ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทย
หรือ ตราจี ไอ คืออะไร
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เป็นตราของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ซึ่งอยู่ ในแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว หรือผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับ
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและมิให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าว่า
เป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้
โดยจะต้องมีการจัดทำ�คู่มือปฏิบัติงาน และแผนการควบคุม
ตรวจสอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว

ผู้มีสิทธิ์ ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย
•
•
•
•

เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มีคู่มือปฏิบัติงานสำ�หรับสมาชิก
มีแผนการควบคุมตรวจสอบในระดับผูผ้ ลิต หรือระดับจังหวัดแล้ว
ปฏิบัติตามคู่มือ และแผนการควบคุมแล้ว
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