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6. รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ตามขอ 6.1 – 6.7 ปรากฏตามเอกสารแนบจํานวน..........หนา 
  6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอื่นของสินคาท่ีใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่งแสดงใหเห็นถึง 
         ความแตกตางจากสินคาชนิดเดียวกันท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากพ้ืนท่ีอื่น                                                                          
         (1) ชื่อเสียงหรือคุณภาพของสินคา ( ขนบธรรมเนียม จุดกําเนิด ประวัตขิองผลิตภัณฑ พรอมรูปประกอบ (ถามี)) 
         (2) ลักษณะหลักของสินคา ( ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลักษณะอื่นๆ ) 
         (3) วัตถุดิบ ( ระบุชื่อของวัตถุดิบ และชื่อพ้ืนท่ีแหลงวัตถุดิบ ) 
         (4) วิธีการผลิต ( ท่ีสามารถเปดเผยได ) 
         (5) ความแตกตางจากสินคาชนิดเดียวกันท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากพ้ืนท่ีอื่น  
         ( อธิบายความแตกตางของสินคาในพ้ืนท่ีแหลงภูมิศาสตรเปรยีบเทียบกับสินคาในแหลงภูมิศาสตรอื่น ) 
  6.2  รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางสินคาท่ีใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรกับแหลงภูมิศาสตรนั้น 
  6.3   รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีตั้งแหลงภูมิศาสตรท่ีขอขึ้นทะเบียน( ขอบเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีครอบคลุมโดยส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร    
          รวมท้ังรายละเอียดคุณลักษณะของพื้นท่ีในเรื่อง  ธรณีวิทยา ภูมิอากาศและอุทกศาสตร เปนตน )  
  6.4  รายละเอียดแสดงการใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีขอขึ้นทะเบียนบนฉลากสินคา 
  6.5  รายละเอียดผูมีหนาท่ีตรวจสอบสินคาท่ีใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีขึ้นทะเบียน  
  6.6  รายละเอียดวิธีการควบคุมคุณภาพสินคาท่ีใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีขึ้นทะเบียน 
  6.7  อื่นๆ( ระบุ )…………………………………………………………………………. 
 

7. เอกสารประกอบคําขอ 
  สําเนาคําขอขึ้นทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร จํานวน 1 ชุด 
  สําเนาบัตรประจําตัวประกอบคําขอในแตละกรณี   
  กรณีเปน  สวนราชการ ใหใช สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือสําเนาคําส่ังแตงตั้ง 
  กรณีเปน  นิติบุคคลใหใช สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งเปนฉบับปจจุบัน   
  กรณีเปน  บุคคลธรรมดาหรือกลุมบุคคล ใหใช สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวอ่ืนท่ีทางราชการออกให 

     สําเนาหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
  สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

  ภาพถายของสินคาท่ีใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีขอขึ้นทะเบียน 
  ตนฉบับ สําเนาหรือภาพถายฉลากสินคาท่ีใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีขอขึ้นทะเบียนซึ่งสามารถเห็นขอความตามที่ระบุไว
       อยางชัดเจน ( พรอมติดฉลากลงในกระดาษขนาด A 4 ) 
  เอกสารอ่ืน ๆ  (ระบุ)……………. 

    เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะอื่นของสินคาตามขอ 6.1 
    เอกสารยืนยันถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร หรือ ตนกําเนิดทางภูมิศาสตรตามขอ 6.2 
    ภาพถายแผนที่แสดงขอบเขต พ้ืนท่ีของแหลงภูมิศาสตรท่ีขอขึ้นทะเบียนตามขอ 6.3 

         เอกสารยืนยันวาสินคามีแหลงกําเนิดมาจากพ้ืนท่ีแหลงภูมิศาสตรตามขอ 6.3 
     

                      ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ และขอมูลท่ีแจงเปนขอมูลท่ีสามารถเปดเผยได
และไมเปนขอมูลลับท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 

ลงชื่อ…………………………………ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
                      (..………………………………..) 
            วันท่ี……….เดือน………………พ.ศ. …… 
หมายเหตุ   
ในกรณีท่ีไมอาจระบุรายละเอียดไดครบถวน ใหจัดพิมพลงในใบตอ( กระดาษ A 4 ) โดยระบุหมายเลขกํากับขอและหัวขอท่ีแสดง
รายละเอียดเพิ่มเติมดังกลาวดวย 
             
                                                                                                                                      หนา..........ของจํานวน..........หนา 



 
 

คําแนะนําในการจัดทําแบบคําขอ สช. 01 
 

วิธีกรอกคําขอขึ้นทะเบยีนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

1กรอบ  1  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 กรอกชื่อส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียน  

2กรอบ  2  รายการสินคา 
 กรอกรายการสินคาที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียน 

3กรอบ  3  ชื่อและที่อยูของผูขอ/สมาชิกกลุม( ถามี ) ไมพอใหใชใบตอ 
(1) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูขอ/สมาชิกกลุม( ถามี )  เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน พรอมที่อยูใหครบถวนชัดเจน  

รวมทั้งเลขรหัสไปรษณีย สญัชาติ  อาชีพ  หมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail  (ถามี) 
(2) ในกรณีผูขอเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  ใหกรอกชื่อเตม็ เลขทะเบียนนิติบุคคลพรอมที่อยูให

ครบถวนชัดเจน  รวมทั้งเลขรหัสไปรษณีย  สัญชาติ  อาชีพ  หมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail (ถามี) 
(3) ใหทําเคร่ืองหมาย    ในชอง เพ่ือระบุฐานะความเก่ียวของกับสินคาที่ใชสิ่งบงชีท้างภูมิศาสตร 
(4) กรณีไมสามารถระบขุอมูลสมาชิกไดพอ ใหดําเนินการจัดพิมพลงในใบตอ( กระดาษ A4 ) โดยระบุหมายเลข

กํากับขอและหัวขอที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกลาวดวย 
4กรอบ  4  ชื่อผูรับมอบอํานาจ 

(1) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูรับมอบอํานาจ  เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน พรอมที่อยูใหครบถวนชดัเจน  รวมทั้ง
เลขรหัสไปรษณีย สัญชาติ  อาชีพ  หมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail  (ถามี) 

(2) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูขอ/สมาชิกกลุม( ถามี )  เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน พรอมที่อยูใหครบถวนชัดเจน  
รวมทั้งเลขรหัสไปรษณีย สญัชาติ  อาชีพ  หมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail  (ถามี) 

(3) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูขอ/สมาชิกกลุม( ถามี )  เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน พรอมที่อยูใหครบถวนชัดเจน  
รวมทั้งเลขรหัสไปรษณีย สญัชาติ  อาชีพ  หมายเลขโทรศัพท โทรสารและ E-mail  (ถามี) 

 5กรอบ  5   สถานที่ติดตอในประเทศไทย 
 ใหทําเครื่องหมาย    ในชอง    กรณีเปนสถานทีเ่ดียวกันกับทีอ่ยูของผูขอ หรือผูรับมอบอํานาจแตถาเปน
สถานที่อ่ืน ใหกรอกรายละเอียดระบุสถานที่ที่ตองการใหติดตอน้ันดวย 

กรอบ  6  การบรรยายรายละเอียดเก่ียวกับสิง่บงชีท้างภูมิศาสตรตามขอ 6.1-6.7 
    ใหผูยื่นคําขอขึ้นทะเบยีนบรรยายหรือพรรณนารายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ  ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ของสินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยละเอียดตามหัวขอท่ีกําหนดหรือมากกวาน้ันดังนี้ 
6.1 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลกัษณะอ่ืนของสินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากสินคาชนิดเดียวกันทีมี่แหลงกําเนิดมาจากพ้ืนที่อ่ืน                                                      
         (1) ชื่อเสียงหรือคุณภาพของสินคา ( ขนบธรรมเนียม จุดกําเนิด ประวัตขิองผลิตภัณฑ พรอมรูปประกอบ (ถามี)) 
โดยแสดงใหเห็นวาสินคาน้ันมีชื่อเสียงหรือคุณภาพอยางไร 
         (2) ลักษณะหลักของสินคา ( ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลักษณะอ่ืนๆ )โดยแสดงให
เห็นวาลักษณะของสินคาน้ันมีความโดดเดนกวาสินคาในพื้นที่อ่ืนอยางไร 
         (3) วัตถุดิบ ( ระบุชือ่ของวัตถุดิบ และชื่อพ้ืนที่แหลงวัตถุดิบ )โดยแสดงใหเห็นวาวตัถุดิบที่ผลติสินคามาจากแหลง
ใดและชื่ออะไร 
 



 
 
         (4) วิธกีารผลิต ( ทีส่ามารถเปดเผยได )โดยแสดงกรรมวิธีการผลิตเพียงเทาที่เปดเผยได 
         (5) ความแตกตางจากสินคาชนิดเดียวกันที่มีแหลงกําเนิดมาจากพ้ืนที่อ่ืน ( อธิบายความแตกตางของสินคาใน
พ้ืนที่แหลงภูมิศาสตรเปรียบเทียบกับสินคาในแหลงภูมิศาสตรอ่ืน ) 
  6.2  แสดงรายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางสินคาที่ใชสิง่บงชี้ทางภูมิศาสตรกับแหลงภูมิศาสตรนั้น 
  6.3  แสดงรายละเอียดเก่ียวกับที่ตั้งแหลงภูมิศาสตรที่ขอขึ้นทะเบยีน( ขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ครอบคลุมโดยสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตรรวมทั้งรายละเอียดคณุลักษณะของพื้นที่ในเรื่อง  ธรณีวิทยา ภูมิอากาศและอุทกศาสตร เปนตน ) โดย
แสดงใหเห็นถึงขอบเขตของพื้นที่แหลงผลติที่แทจริง ไมจําตองยึดถือตามแผนที่เขตการปกครอง  
  6.4  แสดงรายละเอียดแสดงการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรทีข่อขึ้นทะเบียนบนฉลากสินคา โดยการอธิบายลกัษณะการจัด
วางสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในตําแหนงใด ลกัษณะใดโดยละเอียด 
  6.5  แสดงรายละเอียดผูมีหนาที่ตรวจสอบสินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรทีข่ึ้นทะเบียน โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผู
มีหนาที่ตรวจสอบ  
  6.6  แสดงรายละเอียดวธิกีารควบคุมคณุภาพสินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ขึ้นทะเบียนโดยแสดงรายละเอียดวธิีการ
ควบคุมคุณภาพสินคาวามีวิธีการควบคมุคุณภาพของสินคาภายหลังการจดทะเบียนอยางไร 
  6.7  แสดงรายละเอียดอ่ืนๆ( กรณีจําเปนที่ตองมีเพ่ือแสดงใหเห็นวาส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรทีย่ื่นคําขอขึ้นทะเบียนน้ันเปน
สินคาที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรอืคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรและเปนสินคาที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตร
นั้น )  
( กรณีไมพอใหใชใบตอพรอมทั้งระบุจาํนวนหนาใหชัดเจน ) 

6กรอบ  7  เอกสารประกอบคําขอ 
    ใหทําเครื่องหมาย    ในชอง    ตามเอกสารทีย่ื่นประกอบคาํขอ 

7กรอบ  8   ลงชื่อผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
      ลงลายมือชื่อผูยื่นคําขอหรือผูรับมอบอํานาจ และใหขีดฆาคําที่ไมใชออก ในกรณีเปนนิติบคุคลใหผูมีอํานาจลง
ลายมือชื่อและประทบัตราสาํคัญใหถูกตองตามอํานาจที่ระบุไวในหนังสือรับรองนิติบุคคล 
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