
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  แบบ สช.01 

คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่อ้างอิง 

วันที่ยื่น 

ค่าธรรมเนียม__________________________________บาท 
ลงชื่อ__________________________________________ผู้สั่ง 

(_______________________________________) 

คำขอเลขที ่

1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________________________________   เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

2. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ภาษาตา่งประเทศ) _________________________________________________________________________________________  เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

3. รายการสินค้า__________________________________________________________________________________________________________________  เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

4. ผู้ยื่นคำขอ          4.1  ไทย    ต่างชาติ          4.2  ส่วนราชการ     บุคคลธรรมดา    กลุ่มบุคคล    นิติบุคคล    องค์กรผู้บริโภค
4.3 ความเกี่ยวข้องระหวา่งผู้ขอกับสินคา้ที่ใช้ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   ผู้ผลิต    ผู้ประกอบการ    ผูบ้ริโภค    อื่นๆ (ระบุ)___________________________________

4.4 ชื่อผู้ยื่นคำขอ_____________________________________________________________________________________________สัญชาติ______________________________________

ประเทศ________________________________________อาชีพ________________________________________________________ที่อยู่_________________________________________

แขวง/ตำบล_____________________________ เขต/อำเภอ______________________________จังหวัด______________________________รหัสไปรษณีย์_________________________

โทรศัพท์________________________________ โทรสาร__________________________________E-mail__________________________________________________________________

4.5  เลขประจำตัวประชาชน    เลขทะเบียนนิติบุคคล                                                                                                              เพิ่มเติม(ดังแนบ)

5. ผู้รับมอบอำนาจ (ถา้มี)          5.1  ส่วนราชการ    บุคคลธรรมดา    กลุ่มบุคคล    นิติบุคคล
5.2 ชื่อผู้รับมอบอำนาจ__________________________________________________________________ ______________________สัญชาติ_____________________________________

ประเทศ________________________________________อาชีพ________________________________________________________ที่อยู่_________________________________________

แขวง/ตำบล_____________________________ เขต/อำเภอ______________________________จังหวัด______________________________รหัสไปรษณีย์_________________________

โทรศัพท์________________________________ โทรสาร__________________________________E-mail__________________________________________________________________

5.3  เลขประจำตัวประชาชน    เลขทะเบียนนิติบุคคล  เพิ่มเติม(ดังแนบ) 
6. สถานที่ติดต่อภายในประเทศไทย   ผู้ขอ    ผู้รับมอบอำนาจ    อื่นๆ (ระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน) ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________   เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

7. เอกสารประกอบคำขอ
 เอกสารเพิ่มเติม (ดังแนบ) จำนวน  หน้า 
 สำเนาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พร้อมเอกสารเพิ่มเติม (ดังแนบ) ทั้งหมด จำนวน 1 ชุด 
 สำเนาบัตรประจำตัวประกอบคำขอในแต่ละกรณี 

 กรณีเป็น  ส่วนราชการ ให้ใช้ สำเนาบัตรประจำตวัเจ้าหนา้ที่ของรัฐ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง จำนวน            หน้า 
 กรณีเป็น  นิติบุคคลให้ใช้ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน            หน้า 
 กรณีเป็น  บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล ให้ใช้ สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ จำนวน  หน้า 

 ภาพถ่ายของสินค้าที่ใช้ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน จำนวน            หน้า 
 ต้นฉบับ สำเนาหรือภาพถ่ายฉลากสินค้าที่ใช้ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนซ่ึงสามารถเห็นข้อความตามที่ระบุไว้อยา่งชัดเจน 
      (พร้อมติดฉลากลงในกระดาษขนาด A4) จำนวน            หน้า 
 สำเนาหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตวัของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) จำนวน            หนา้ 
 เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ชือ่เสียง คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของสนิค้า (ถ้ามี) จำนวน            หน้า 
 เอกสารยืนยันถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์หรือต้นกำเนิดทางภูมิศาสตร์ (ถ้ามี) จำนวน            หน้า 
 เอกสารยืนยันวา่สินค้ามีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์ (ถ้ามี) จำนวน            หน้า 
 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน            หนา้ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้อมูลที่แจ้งเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้และไม่เป็นข้อมูลลับที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

ลงชื่อ__________________________________ผูย้ื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ 
 (__________________________________) 
  ________/_______________/_________ 

หมายเหตุ 1.ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดพิมพ์ลงในใบต่อ (สช.12) โดยระบุหมายเลขกำกับข้อและหัวข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วยและให้ทำเครื่องหมายในช่อง  เพิ่มเติม (ดังแนบ) 
2.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 3.การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพิมพ์ 

หน้า  1  ของจำนวน  5  หน้า

 



กรมทรัพย์สินทางปัญญา แบบ สช.01

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขอเลขที ่

วันที่ยื่น 

8. รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

8.1 คำนิยาม (ระบุคำนิยามลักษณะของสินค้า) 

 เพิ่มเติม(ดังแนบ)

8.2 ลักษณะของสินค้า (ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมี ลักษณะทางชีวภาพ หรือลักษณะอื่นๆ ตามความเหมาะสม) 

 เพิ่มเติม(ดังแนบ)
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดพิมพ์ลงในใบต่อ (สช.12) โดยระบุหมายเลขกำกับข้อและหัวข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วยและให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง  เพิ่มเติม(ดังแนบ) 
2.การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพิมพ์

หน้า  2  ของจำนวน  5  หน้า



กรมทรัพย์สินทางปัญญา  แบบ สช.01

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขอเลขที ่

วันที่ยื่น 

8.3 วัตถุดิบ (ถ้ามี) (ระบุวัตถุดิบ และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ หากมีการกำหนดขอบเขตของแหล่งวัตถุดิบให้อธิบายเหตุผลสำหรับการกำหนดขอบเขตนั้น) 

 เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

8.4 กระบวนการผลิต (ระบุกระบวนการผลิตที่กำหนดให้ทำในแหล่งภูมิศาสตร์ และอธิบายเหตุผลสำหรับการกำหนดกระบวนการผลิตในขอบเขตนั้น) 

 เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

8.5 ช่วงฤดูผลผลิตออกสู่ตลาด 

 ผลิตได้ตลอดทั้งป ี หรือ 

 ผลิตได้เป็นช่วง (โปรดระบุเดือนที่มีผลผลิต) 

 ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย. 

 ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.    พ.ย.   ธ.ค.
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดพิมพ์ลงในใบต่อ (สช.12) โดยระบุหมายเลขกำกับข้อและหัวข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วยและให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง  เพิ่มเติม(ดังแนบ) 
2.การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพิมพ์

หน้า  3  ของจำนวน  5  หน้า



กรมทรัพย์สินทางปัญญา  แบบ สช.01

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขอเลขที ่

วันที่ยื่น 

9. รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบง่ชี้ทางภมูิศาสตรก์ับแหล่งภูมิศาสตร์

9.1 ประวตัิ (ระบภุูมิปัญญาของมนุษยท์ี่สัมพันธ์กับสินค้า เช่น ขนบธรรมเนียม จุดกำเนิด ประวัติของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นมีชื่อเสียงหรือ
คุณภาพหรือแตกต่างจากสินค้าอื่นอย่างไร) 

 เพิ่มเติม(ดังแนบ)

9.2 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่สัมพันธ์กับสินค้า (ระบุคุณลักษณะของพื้นที่ ในเรื่องธรณีวิทยา ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และอุทกศาสตร์นั้น ส่งผลหรือ
เช่ือมโยงต่อสินค้าอย่างไร) 

 เพิ่มเติม(ดังแนบ) 
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดพิมพ์ลงในใบต่อ (สช.12) โดยระบุหมายเลขกำกับข้อและหัวข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วยและให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง  เพิ่มเติม(ดังแนบ) 
2.การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพิมพ์

หน้า  4  ของจำนวน  5  หน้า



กรมทรัพย์สินทางปัญญา แบบ สช.01 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขอเลขที ่

วันที่ยื่น 

10. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน (ระบุขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นพื้นที่ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จริงที่ไม่ต้องคำนึงถึง
ขอบเขตการปกครอง พร้อมทั้งแนบแผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน)

 เพิ่มเติม(ดังแนบ)

11. รายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน (ระบุรายละเอียดชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนฉลากสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ และหากมีข้อกำหนดที่
จะต้องดำเนินการให้ระบุข้อกำหนดนั้นพร้อมเหตุผล)

 เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

12. รายละเอียดระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ (ส่งเอกสารแนบ)

 12.1 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 12.2 แผนการตรวจสอบควบคุมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 12.3 รายละเอียดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้า หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 12.4 รายชื่อสมาชิกผู้ขอใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 12.5 พื้นที่และปริมาณการผลิตสินค้า 
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดพิมพ์ลงในใบต่อ (สช.12) โดยระบุหมายเลขกำกับข้อและหัวข้อที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวด้วยและให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง  เพิ่มเติม(ดังแนบ) 
2.การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพิมพ์

หน้า  5  ของจำนวน  5  หน้า 
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