
กรมทรัพย์สินทางปัญญา                     แบบ สช.11 

 
หนังสือขอน าส่งเอกสารหลักฐานและค าชี้แจง 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

เลขที่อ้างอิง 

วันที่ยื่น 

ค าขอเลขที ่

ทะเบียนเลขที ่

เรื่อง ขอส่งเอกสารหลักฐาน/ขอชี้แจง 

เรียน  นายทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

  คณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________________________________       เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

2. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) _________________________________________________________________________________________       เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

3. ผูย้ื่นค าขอ          3.1  ส่วนราชการ    บุคคลธรรมดา    กลุ่มบุคคล    นิติบุคคล    องค์กรผู้บริโภค 

3.2 ชื่อผู้ยื่นค าขอ/ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

สัญชาต_ิ________________________________ประเทศ________________________________________อาชีพ_____________________________________________________________ 

ที่อยู_่____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

แขวง/ต าบล_____________________________ เขต/อ าเภอ______________________________จังหวัด______________________________รหัสไปรษณีย์_________________________ 

โทรศัพท์________________________________ โทรสาร__________________________________E-mail__________________________________________________________________ 

3.3  เลขประจ าตัวประชาชน    เลขทะเบียนนิติบุคคล                                                                                                              เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

4. ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี)          4.1  ส่วนราชการ    บุคคลธรรมดา    กลุ่มบุคคล    นิติบุคคล 

4.2 ชื่อผู้รับมอบอ านาจ_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

สัญชาต_ิ________________________________ประเทศ________________________________________อาชีพ_____________________________________________________________ 

ที่อยู_่____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

แขวง/ต าบล_____________________________ เขต/อ าเภอ______________________________จังหวัด______________________________รหัสไปรษณีย์_________________________ 

โทรศัพท์________________________________ โทรสาร__________________________________E-mail__________________________________________________________________ 

4.3  เลขประจ าตัวประชาชน    เลขทะเบียนนิติบุคคล                                                                                                              เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่น 

  ค าขอขึ้นทะเบยีนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (แบบ สช.01)    ค าขอให้ระงับการใชส้ิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (แบบ สช.06) 

  ค าคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (แบบ สช.02)   ค าขอแก้ไขค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบง่ชี้ทางภูมิศาสตร์ (แบบ สช.08) 

  ค าโต้แย้งค าคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (แบบ สช.03)   ค าขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (แบบ สช.09) 

  ค าอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน (แบบ สช.04)   ค าขอถอนค าขอ (แบบ สช.13) 

        ค าขอแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ (แบบ สช.05)   แบบความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (แบบ สช.14) 

  อื่นๆ ระบุ_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 จึงขอส่งเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้_________________________________________________________________________________________________

                             
                              

                                เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

 จึงขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้_______________________________________________________________________________________________

                             

                เพิ่มเติม(ดังแนบ) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ และข้อมูลที่แจ้งเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้และไม่เป็นข้อมูลลับที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

       ลงชื่อ__________________________________________ผูย้ื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
             (__________________________________________) 
              ________/____________________/____________ 

หมายเหต ุ1.ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอยีดไดค้รบถ้วน ให้จัดพิมพล์งในใบต่อ (สช.12) โดยระบุหมายเลขก ากับข้อและหวัข้อที่แสดงรายละเอยีดเพิ่มเติมดังกลา่วด้วยและให้ท าเครื่องหมาย ในช่อง  เพิ่มเติม(ดังแนบ) 
2. อื่นๆ เช่น เอกสารระบบควบคุม ค าสั่งจังหวดั เป็นต้น 3.การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพิมพ ์
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