
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้ำงภมูศิำสตร ์(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรอ์นัพงึรับขึน้ทะเบยีนได ้ตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ 

   1. ไมเ่ป็นชือ่สามัญของสนิคา้ทีจ่ะใชส้ ิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

   2. ไมเ่ป็นสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรท์ีข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืนโยบายแหง่รัฐ 

   3. สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรข์องตา่งประเทศทีจ่ะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบัญญัตนิี ้จะตอ้งแสดงหลกัฐานทีช่ดัเจนวา่เป็น  

สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรท์ีไ่ดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายของประเทศนัน้และมกีารใชส้บืเนือ่งตลอดมาจนถงึวนัทีย่ืน่ค าขอขึน้

ทะเบยีนในประเทศไทย 

   4. ตอ้งเป็นผูม้สีทิธขิอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรต์ามทีบ่ญัญัตไิวใ้น พ.ร.บ.นี ้

   5. ค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตรจ์ะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีดเกีย่วกับคณุภาพ ชือ่เสยีง หรอืคณุลักษณะอืน่ของ

สนิคา้แหลง่ภมูศิาสตรแ์ละรายละเอยีดอืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (พ.ร.บ. คุม้ครองสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์พ.ศ. 2546 มาตรา    

5 - 10) 

   6. ในกรณีค าขอมขีอ้บกพร่องหรอืเอกสารประกอบค าขอไม่ครบถว้น เจา้หนา้ทีรั่บค าขอจะแจง้ใหผู้ข้อแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืยืน่

เอกสารหลักฐานเพิม่เตมิในทนัท ีหากผูข้อไม่สามารถด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารหลักฐานไดใ้นทนัท ีเจา้หนา้ทีจ่ะท าบันทกึ

ขอ้บกพร่องหรอืรายการเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มทัง้ก าหนดระยะเวลาใหผู้ข้อด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสาร

หลกัฐานเพิม่เตมิและใหม้กีารลงนามเจา้หนา้ทีรั่บค าขอและผูข้อในบนัทกึนัน้ โดยเจา้หนา้ทีจ่ะมอบส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหแ้ก ่ 

ผูข้อเพือ่เป็นหลักฐาน หากผูข้อไมแ่กไ้ขขอ้บกพร่องหรอืไมย่ืน่เอกสารหลักฐานเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวใ้นบนัทกึดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ 

ผูข้อขึน้ทะเบยีนละทิง้ค าขอ 

   7. ส าหรับคา่ธรรมเนยีมใดๆ ทีผู่ข้อไดช้ าระใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาแลว้ จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไม่ไดไ้ม่วา่ใน

กรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมายบญัญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีม หรอื (2) ช าระคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้นหรอืช าระเกนิ ซึง่การช าระ

ดงักลา่ว เกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐ โดยมใิชค่วามผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณา

เป็นกรณีๆ ไป 

   8. ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งน าเอกสารหรอืหลกัฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค าขอน าเอกสารหรอื

หลกัฐานทัง้หมดมายืน่ในคราวเดยีวกนั 

   9. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่ส าเนาเอกสารหลักฐาน ใหผู้ย้ืน่ค าขอรับรองความถกูตอ้งของส าเนาเอกสารหลักฐานนัน้ดว้ย 

   10. ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่เอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่ค าขอสง่เอกสารนัน้พรอ้มดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมคี า

รับรองของผูแ้ปลวา่เป็นค าแปลทีถ่กูตอ้ง 

 

การยืน่ค าขอกรณีมกีารตัง้ตัวแทนหรอืมอบอ านาจ 

   1) ไดก้ระท าในตา่งประเทศ หนังสอืตัง้ตวัแทนหรอืมอบอ านาจตอ้งมคี ารับรองลายมอืชือ่ผูล้งนามโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของ

สถานทตูไทย หรอืสถานกงสลุไทย หรอืหัวหนา้ส านักงานสงักดักระทรวงพาณชิยซ์ึง่ประจ าอยู ่ณ ประเทศทีผู่ต้ัง้ตัวแทนหรอืผู ้

มอบอ านาจมถีิน่ทีอ่ยู ่หรอืเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บมอบหมายใหก้ระท าการแทนบคุคลดังกลา่ว หรอืมคี ารับรองของบคุคลซึง่กฎหมาย

ของประเทศนัน้ ใหม้อี านาจรับรองลายมอืชือ่ หรอื 

   2) ไดก้ระท าในประเทศไทยโดยผูต้ัง้ตวัแทนหรอืผูม้อบอ านาจมไิดม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

หรอืส าเนาหนังสอืรับรองถิน่ทีอ่ยูช่ัว่คราว หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงใหน้ายทะเบยีนเห็นวา่ในขณะตัง้ตวัแทนหรอืมอบอ านาจ 

ผูม้อบอ านาจไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจรงิ 

 

   3) ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอหรอืตัวแทนผูรั้บมอบอ านาจไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง และค าขอไมถู่กตอ้งหรอืเอกสารหลกัฐาน

ไมค่รบถว้น ตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอและลงนามในบนัทกึความบกพร่องแทนผูย้ืน่ค าขอ

หรอืตวัแทนได ้พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10 บาท และบตัรประจ าตวัทีท่างราชการออกใหข้องผูรั้บมอบอ านาจเฉพาะการ เพราะ

หากค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และบคุคลนัน้จะไมม่อี านาจลงนามในบนัทกึดงักลา่วและเจา้หนา้ทีไ่มอ่าจ

รับค าขอของทา่นไวไ้ด ้

  
 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารประชาชน ชัน้ 3 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์ทีอ่ยูเ่ลขที ่563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอ
เมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000โทรศพัท ์025476038 ตอ่ 1020 
1005 โทรสาร 025476041/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานพาณชิยจั์งหวดัทกุจังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (ในการสง่ทางไปรษณีย ์ผูย้ืน่ตอ้งสง่ไปรษณียแ์บบ
ลงทะเบยีนตอบรับ พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีม โดยช าระทาง
ธนาณัต ิสัง่จา่ยกรมทรัพยส์นิทางปัญญา และพรอ้มแนบเอกสาร
หลกัฐาน))  
ส านักเครือ่งหมายการคา้ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์เลขที ่563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง 
จังหวดันนทบรุ ี11000/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 271 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอขึน้ทะเบยีนและรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอความเห็นตอ่นายทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีย่ืน่ค าขอ))  

120 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 

3) กำรพจิำรณำ 
นายทะเบยีนพจิารณาค าขอขึน้ทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลานับแตว่นัทีไ่ดรั้บรายงานการตรวจสอบ 
2. กรณีทีน่ายทะเบยีนปฏเิสธการรับขึน้ทะเบยีน (ผูข้อมสีทิธิ
อทุธรณ์ค าสัง่นายทะเบยีนตอ่คณะกรรมการไดภ้ายใน 90 วนันับ
แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้ค าสัง่นายทะเบยีน มฉิะนัน้ จะถอืวา่
ค าสัง่นายทะเบยีนเป็นทีส่ดุ))  

30 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 
 

4) กำรพจิำรณำ 

จัดท าประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีน่ายทะเบยีนมคี าสัง่))  

15 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ประกาศโฆษณา 
(หมายเหต:ุ (กรณีคดัคา้นจะตอ้งยืน่ค าคดัคา้นภายใน 90 วนันับ
แตว่นัทีป่ระกาศโฆษณา))  

90 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

จัดท าทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลานับแตว่ันทีค่รบก าหนดใหย้ืน่ค าคดัคา้น))  

15 วนั ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัอืน่ทีท่ำงรำชกำรออก

ให ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อจดทะเบยีนเป็นบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว หรอืหนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นบคุคลสญัชาตติา่งประเทศ ซึง่ไดส้ง่เอกสารหนังสอื
ตัง้ตวัแทนหรอืมอบอ านาจ ตามขอ้ 4) 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลทีต่อ้งออกใหไ้มเ่กนิ ๖ เดอืนนบัถงึวนัทีย่ ืน่

ค ำขอขึน้ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีเป็นนติบิคุคล เวน้แตใ่นกรณีทีเ่ป็นนติบิคุคลทีจ่ัดตัง้
ตามกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่ไดส้ง่เอกสารหนังสอืตัง้ตัวแทนหรอืมอบ

อ านาจ ตามขอ้ 4 โดยมกีารระบขุอ้ความรับรองการเป็นนติบิคุคลใน
ตา่งประเทศไวด้ว้ยแลว้ ไมต่อ้งสง่หนังสอืรับรองนติบิคุคลก็ได ้

(ค าแปลหนังสอืรับรองนติบิคุคล กรณีเป็นภาษาตา่งประเทศ))) 

กองทะเบยีนธรุกจิ 

4) 
 

หนงัสอืต ัง้ตวัแทนหรอืหนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ ๓๐ บำท
ตอ่ตวัแทนหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ ๑ คน และบตัรประจ ำตวัของ

ตวัแทนหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((ในกรณีการยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนกระท าโดยตวัแทนหรอืผูรั้บ
มอบอ านาจ ทัง้นี ้หากการตัง้ตัวแทนหรอืมอบอ านาจ 

 (1) ไดก้ระท าในตา่งประเทศ หนังสอืตัง้ตวัแทนหรอืมอบอ านาจตอ้งมคี า
รับรองลายมอืชือ่ผูล้งนามโดยเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของสถานทตูไทย 

หรอืสถานกงสลุไทย หรอืหัวหนา้ส านักงานสงักดักระทรวงพาณชิยซ์ึง่

ประจ าอยู ่ณ ประเทศทีผู่ต้ัง้ตวัแทนหรอืผูม้อบอ านาจมถีิน่ทีอ่ยู ่หรอื
เจา้หนา้ทีผู่ไ้ดรั้บมอบหมายใหก้ระท าการแทนบคุคลดงักลา่ว หรอืมคี า

รับรองของบคุคลซึง่กฎหมายของประเทศนัน้ ใหม้อี านาจรับรองลายมอื
ชือ่ หรอื 

 (2) ไดก้ระท าในประเทศไทยโดยผูต้ัง้ตวัแทนหรอืผูม้อบอ านาจมไิดม้ถี ิน่
ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืส าเนาหนังสอื

รับรองถิน่ทีอ่ยูช่ัว่คราว หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงใหน้ายทะเบยีนเห็นวา่

ในขณะตัง้ตวัแทนหรอืมอบอ านาจ ผูม้อบอ านาจไดเ้ขา้มาในประเทศไทย
จรงิ) (ค าแปลหนังสอืตัง้ตวัแทนหรอืมอบอ านาจ กรณีเป็น

ภาษาตา่งประเทศ))) 

- 

5) 
 

ค ำขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้ำงภูมศิำสตร ์ (แบบ สช.01) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักเครือ่งหมายการคา้ 

6) 

 

ภำพถำ่ยสนิคำ้ทีใ่ชส้ ิง่บง่ชีท้ำงภูมศิำสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีน รวมถงึ

ข ัน้ตอนกำรผลติท ัง้หมด 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

7) 

 

ฉลำกสนิคำ้หรอืชือ่ หรอืขอ้ควำมทีป่ระสงคจ์ะใหร้ะบุไวใ้นฉลำก

สนิคำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

ภำพถำ่ยแผนทีแ่สดงขอบเขตพืน้ทีข่องแหลง่ภูมศิำสตรท์ีข่อขึน้

ทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

เอกสำรยนืยนัถงึควำมเชือ่มโยงกบัสภำพแวดลอ้มทำงภูมศิำสตร ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

10) 
 

เอกสำรยนืยนัควำมมคีณุภำพ ชือ่เสยีง คณุสมบตัหิรอืคุณลกัษณะ
อืน่ของสนิคำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

11) 
 

เอกสำรยนืยนัวำ่สนิคำ้มแีหลง่ก ำเนดิมำจำกพืน้ทีแ่หลง่ภูมศิำสตร ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

12) 

 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอหรอืตวัแทนผูร้บัมอบอ ำนำจไมไ่ดเ้ป็นผูย้ ืน่ค ำ

ขอดว้ยตนเอง และค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่
ครบถว้น ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจเฉพำะกำรใหบุ้คคลน ัน้มอี ำนำจ

ยืน่ค ำขอและลงนำมในบนัทกึควำมบกพรอ่งแทนผูย้ ืน่ค ำขอหรอื

ตวัแทนได ้พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท และบตัรประจ ำตวัที่
ทำงรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบอ ำนำจเฉพำะกำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้ำงภูมศิำสตร ์ค ำขอละ 
(หมายเหต:ุ -)  

คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักเครือ่งหมายการคา้ โทร 02 -5474680 ตอ่ 1522 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตูจ้ดหมายรับเรือ่งรอ้งเรยีน ณ ชัน้ 3 สว่นงานบรกิาร กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซต ์www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) สายดว่น 1368 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตร ์(แบบ สช. 01) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบ สช.12 (ใบตอ่) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 03/02/2563 

http://www.info.go.th/

