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แบบฟอร์ม การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย 
ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์__________________________________________________________ 

ข้อมูลเพ่ือสร้างใบรับรอง 
1.  ขอใช้ตรา GI คร้ังแรก 
  ขอต่ออายุใช้ตรา GI เลขที่ใบอนุญาตเดิม อสช________________/___________ ล าดับที_่____________________________ 

2. ขอใช้ตราในฐานะ        ผู้ผลิต      ผู้ประกอบการ      ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 
3. ประเภทการขอใช้ตรา   แบบรายเดี่ยว โปรดระบุข้อมูลในข้อ 3.1      แบบกลุ่ม โปรดระบุข้อมูลในข้อ 3.2  
3.1 กรณีขอใช้ตรา แบบรายเดี่ยว 
ชื่อผู้ขอ________________________________________________________________________________________________________________________ 
ชื่อผู้ขอภาษาอังกฤษ___________________________________________________________________________________________________________ 
 เลขประจ าตวัประชาชน    เลขนิติบุคคล  
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________________ 
แขวง/ต าบล____________________________________________________ เขต/อ าเภอ_________________________________________________ 
จังหวัด_________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์_____________________________________________ 
โทรศัพท_์_________________________ โทรสาร__________________________ E-mail________________________________________________ 
3.2 กรณีขอใช้ตรา แบบกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม_______________________________________________________________________________________________________________________ 
ชื่อกลุ่มภาษาอังกฤษ_________________________________________________________________________________________________________ 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________________ 
แขวง/ต าบล____________________________________________________ เขต/อ าเภอ_________________________________________________ 
จังหวัด_________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์_____________________________________________ 
โทรศัพท_์_________________________ โทรสาร__________________________ E-mail________________________________________________ 
จ านวนสมาชิก____________________________________________________________________(แนบรายชื่อ ตามใบต่อสมาชิก) 
ชื่อตัวแทนกลุ่ม ทีส่ามารถติดตอ่ได้ ชื่อ______________________________________________________________________________________ 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________________ 
แขวง/ต าบล____________________________________________________ เขต/อ าเภอ_________________________________________________ 
จังหวัด_________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์_____________________________________________ 
โทรศัพท_์_________________________ โทรสาร__________________________ E-mail________________________________________________ 
4. ข้อมูลที่ตั้งแหล่งผลติ/สถานที่ประกอบการค้า 
4.1 ที่อยู_่_____________________________________________________________________________________________________________________ 
แขวง/ต าบล____________________________________________________ เขต/อ าเภอ_________________________________________________ 
จังหวัด_________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์_____________________________________________ 
โทรศัพท_์_________________________ โทรสาร__________________________ E-mail________________________________________________ 
4.2 ค่าละติจูด (Latitude)__________________________________ ค่าลองติจูด (Longitude)___________________________________(ถ้ามี) 
ค่า Latitude Longitude คือค่าที่จะน าไประบุพิกัดในแผนที่ บนเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่GI 
หมายเหตุ 1.การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพิมพ์  2.เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
จัดท าส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 

หน้า 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

 



5. ข้อมูลการผลิต/ประกอบการค้า (กรณีขอใช้ตราแบบกลุ่ม: ให้แจ้งข้อมูลภาพรวมของกลุ่ม) 
5.1 กรณีเป็นผู้ผลิต 

ปริมาณการผลิตต่อปี (เชน่ ชิน้/ปี กิโลกรัม/ปี เปน็ต้น) ____________________________________หน่วย_________________________ 
มูลค่าการจ าหนา่ย (ระบุมูลคา่ (บาท) ต่อปี) ______________________________________________________________________________ 

5.2 กรณีเป็นผู้ประกอบการ 

ปริมาณการจ าหน่ายต่อปี (เช่น ชิ้น/ปี กิโลกรัม/ปี เป็นตน้) ________________________________หน่วย_________________________ 
มูลค่าการจ าหนา่ย (ระบุมูลคา่ (บาท) ต่อปี) ______________________________________________________________________________ 

5.3 จ านวนแปลง____________________/พื้นที่รวม________________ไร_่_______________________งาน 
6. ข้อมูลอื่นๆ 
6.1 สินค้าของข้าพเจ้าได้รบัการรับรองมาตรฐาน  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   GAP  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์(ออร์แกนิค) 

อื่นๆ_______________________________________________________________________________________________________________(ถ้ามี) 
6.2 สนใจเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินคา้  ในประเทศ    ต่างประเทศ    ไม่สนใจ 
6.3 ข้าพเจ้าเคยฟังการบรรยายเร่ืองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   เคย   ไม่เคย 
7. แผนที่ตั้งแหล่งผลติ/สถานที่ประกอบการค้า โดยสงัเขป  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. เอกสารประกอบการขอใชต้รา 
 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาใบรับรองมาตรฐาน (ถ้ามี) 
 (เฉพาะกรณีขอใช้ตราแบบกลุ่ม) รายชื่อสมาชิก ตามใบต่อสมาชิก และส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิก 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ และยอมรับตามคู่มือปฏบิัติงานและ 
แผนการควบคุม และหากข้าพเจ้าได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราสญัลักษณ์สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ไทยแล้วข้าพเจ้าจะ 
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทีก่รมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนด 
 
 

(ลงลายมือชื่อ)_________________________________________________ผู้ขอใช้ตรา 
(________________________________________________) 
______________/____________________/____________ 

 
 
 

หมายเหตุ 1.การกรอกข้อความให้ใช้วิธีพิมพ์  2.เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
จัดท าส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 

หน้า 2 ของจ านวน 2 หนา้ 
  



 

ใบต่อ GIC.01 

ใบต่อสมาชิก 

ชื่อกลุ่ม ___________________________________________ 
 

ชื่อ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
ประเภท   เกษตรกร    ผูแ้ปรรูป 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________________ 
แขวง/ต าบล____________________________________________________ เขต/อ าเภอ__________________________________________________ 
จังหวัด_________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์______________________________________________ 
โทรศัพท_์_________________________ โทรสาร__________________________ E-mail_________________________________________________ 
 

ชื่อ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
ประเภท   เกษตรกร    ผูแ้ปรรูป 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________________ 
แขวง/ต าบล____________________________________________________ เขต/อ าเภอ__________________________________________________ 
จังหวัด_________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์______________________________________________ 
โทรศัพท_์_________________________ โทรสาร__________________________ E-mail_________________________________________________ 
 

ชื่อ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
ประเภท   เกษตรกร    ผูแ้ปรรูป 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________________ 
แขวง/ต าบล____________________________________________________ เขต/อ าเภอ__________________________________________________ 
จังหวัด_________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์______________________________________________ 
โทรศัพท_์_________________________ โทรสาร__________________________ E-mail_________________________________________________ 
 

ชื่อ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
ประเภท   เกษตรกร    ผูแ้ปรรูป 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________________ 
แขวง/ต าบล____________________________________________________ เขต/อ าเภอ__________________________________________________ 
จังหวัด_________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์______________________________________________ 
โทรศัพท_์_________________________ โทรสาร__________________________ E-mail_________________________________________________ 
 

ชื่อ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
ประเภท   เกษตรกร    ผูแ้ปรรูป 
ที่อยู่__________________________________________________________________________________________________________________________ 
แขวง/ต าบล____________________________________________________ เขต/อ าเภอ__________________________________________________ 
จังหวัด_________________________________________________________ รหัสไปรษณีย_์______________________________________________ 
โทรศัพท_์_________________________ โทรสาร__________________________ E-mail_________________________________________________ 
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