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3. ชื่อและทีอ่ยู่ของผูข้อ/สมาชกิกลุ่ม( ถา้ม ี) 
               ( ไม่พอใหใ้ชใ้บต่อ ) 

ความเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์
ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบ 
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        เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบยีนนติบิุคคล..........................................        
        สญัชาต.ิ.......................................อาชพี...........................................................   
        ทีอ่ยู่................................................................................................................. 
        ........................................................................................................................ 
        รหสัไปรษณยี.์...............................โทรศพัท.์..................................................... 
        โทรสาร.........................................E-mail......................................................... 

 
 
. 

 
 

 

  

 
(3.2) ชือ่.................................................นามสกุล..................................................... 
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        ทีอ่ยู่................................................................................................................. 
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6. รายละเอยีดเกีย่วกบัสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์ตามขอ้ 6.1 – 6.7 ปรากฏตามเอกสารแนบจ านวน..........หน้า 
  6.1 รายละเอยีดเกีย่วกบัคุณภาพ ชื่อเสยีง คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะอื่นของสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรซ์ึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ 
         ความแตกต่างจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีอ่ื่น                                                                          
         (1) ชื่อเสยีงหรอืคุณภาพของสนิคา้ ( ขนบธรรมเนียม จุดก าเนิด ประวตัขิองผลติภณัฑ ์พรอ้มรปูประกอบ (ถา้ม)ี) 
         (2) ลกัษณะหลกัของสนิคา้ ( ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางจุลชวีภาพหรอืเคม ีลกัษณะอื่นๆ ) 
         (3) วตัถุดบิ ( ระบุชื่อของวตัถุดบิ และชื่อพืน้ทีแ่หล่งวตัถุดบิ ) 
         (4) วธิกีารผลติ ( ทีส่ามารถเปิดเผยได ้) 
         (5) ความแตกต่างจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีอ่ื่น  
         ( อธบิายความแตกต่างของสนิคา้ในพืน้ทีแ่หล่งภมูศิาสตรเ์ปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ในแหล่งภูมศิาสตรอ์ื่น ) 
  6.2  รายละเอยีดซึง่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตรก์บัแหล่งภมูศิาสตรน์ัน้ 
  6.3   รายละเอยีดเกีย่วกบัทีต่ัง้แหล่งภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีน( ขอบเขตพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีค่รอบคลุมโดยสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์   
          รวมทัง้รายละเอยีดคุณลกัษณะของพืน้ทีใ่นเรื่อง  ธรณีวทิยา ภมูอิากาศและอุทกศาสตร ์เป็นตน้ )  
  6.4  รายละเอยีดแสดงการใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีนบนฉลากสนิคา้ 
  6.5  รายละเอยีดผูม้หีน้าทีต่รวจสอบสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่ ึน้ทะเบยีน  
  6.6  รายละเอยีดวธิกีารควบคมุคุณภาพสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่ ึน้ทะเบยีน 
  6.7  อื่นๆ( ระบุ )…………………………………………………………………………. 
 
7. เอกสารประกอบค าขอ 
  ส าเนาค าขอขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์จ านวน 1 ชุด 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประกอบค าขอในแต่ละกรณี   
  กรณีเป็น  สว่นราชการ ใหใ้ช ้ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืส าเนาค าสัง่แต่งตัง้ 
  กรณีเป็น  นิตบิุคคลใหใ้ช ้ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลซึง่เป็นฉบบัปจัจุบนั   
  กรณีเป็น  บุคคลธรรมดาหรอืกลุ่มบุคคล ใหใ้ช ้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัอื่นทีท่างราชการออกให ้

     ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 

  ภาพถ่ายของสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีน 
  ตน้ฉบบั ส าเนาหรอืภาพถ่ายฉลากสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีนซึง่สามารถเหน็ขอ้ความตามทีร่ะบุไว้
       อย่างชดัเจน ( พรอ้มตดิฉลากลงในกระดาษขนาด A 4 ) 
  เอกสารอื่น ๆ  (ระบุ)……………. 

    เอกสารยนืยนัความมคีุณภาพ ชื่อเสยีง คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะอื่นของสนิคา้ตามขอ้ 6.1 
    เอกสารยนืยนัถงึความเชื่อมโยงกบัสภาพแวดลอ้มทางภมูศิาสตร ์หรอื ตน้ก าเนิดทางภมูศิาสตร์ตามขอ้ 6.2 
    ภาพถ่ายแผนทีแ่สดงขอบเขต พืน้ทีข่องแหล่งภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีนตามขอ้ 6.3 

         เอกสารยนืยนัว่าสนิคา้มแีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีแ่หล่งภูมศิาสตรต์ามขอ้ 6.3 
     

                      ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ และขอ้มลูทีแ่จง้เป็นขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยได้
และไม่เป็นขอ้มลูลบัทีไ่ดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมาย 

ลงชื่อ…………………………………ผูย้ื่นค าขอ/ผูร้บัมอบอ านาจ 
                      (..………………………………..) 
            วนัที…่…….เดอืน………………พ.ศ. …… 

หมำยเหต ุ  
ในกรณีทีไ่ม่อาจระบุรายละเอยีดไดค้รบถว้น ใหจ้ดัพมิพล์งในใบต่อ( กระดาษ A 4 ) โดยระบหุมายเลขก ากบัขอ้และหวัขอ้ทีแ่สดง
รายละเอยีดเพิม่เตมิดงักล่าวดว้ย 
             
                                                                                                                                      หน้า..........ของจ านวน..........หน้า 



 

 

ค ำแนะน ำในกำรจดัท ำแบบค ำขอ สช. 01 
 

วิธีกรอกค ำขอขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทำงภมิูศำสตร ์
 

กรอบ  1  ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 กรอกชื่อสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีป่ระสงคจ์ะขอขึน้ทะเบยีน  

กรอบ  2  รายการสินค้า 
 กรอกรายการสนิคา้ทีป่ระสงคจ์ะขอขึน้ทะเบยีน 

กรอบ  3  ช่ือและท่ีอยู่ของผูข้อ/สมาชิกกลุ่ม( ถ้ามี ) ไม่พอให้ใช้ใบต่อ 

(1) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูข้อ/สมาชกิกลุ่ม( ถา้ม ี)  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มทีอ่ยูใ่หค้รบถว้นชดัเจน  
รวมทัง้เลขรหสัไปรษณยี ์สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail  (ถา้ม)ี 

(2) ในกรณผีูข้อเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย  ใหก้รอกชื่อเตม็ เลขทะเบยีนนิตบิุคคลพรอ้มทีอ่ยูใ่ห้
ครบถว้นชดัเจน  รวมทัง้เลขรหสัไปรษณยี ์ สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail (ถา้ม)ี 

(3) ใหท้ าเครือ่งหมาย    ในช่อง เพื่อระบุฐานะความเกี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ 
(4) กรณไีมส่ามารถระบุขอ้มลูสมาชกิไดพ้อ ใหด้ าเนินการจดัพมิพล์งในใบต่อ( กระดาษ A4 ) โดยระบุหมายเลข

ก ากบัขอ้และหวัขอ้ทีแ่สดงรายละเอยีดเพิม่เตมิดงักล่าวดว้ย 
กรอบ  4  ช่ือผูร้บัมอบอ านาจ 

(1) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูร้บัมอบอ านาจ  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มทีอ่ยูใ่หค้รบถว้นชดัเจน  รวมทัง้
เลขรหสัไปรษณีย ์สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail  (ถา้ม)ี 

(2) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูข้อ/สมาชกิกลุ่ม( ถา้ม ี)  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มทีอ่ยูใ่หค้รบถว้นชดัเจน  
รวมทัง้เลขรหสัไปรษณยี ์สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail  (ถา้ม)ี 

(3) กรอกชื่อ  ชื่อสกุลของผูข้อ/สมาชกิกลุ่ม( ถา้ม ี)  เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มทีอ่ยูใ่หค้รบถว้นชดัเจน  
รวมทัง้เลขรหสัไปรษณยี ์สญัชาต ิ อาชพี  หมายเลขโทรศพัท ์โทรสารและ E-mail  (ถา้ม)ี 

 กรอบ  5   สถานท่ีติดต่อในประเทศไทย 

 ใหท้ าเครือ่งหมาย    ในช่อง    กรณเีป็นสถานทีเ่ดยีวกนักบัทีอ่ยู่ของผูข้อ หรอืผูร้บัมอบอ านาจแต่ถา้เป็น
สถานทีอ่ื่น ใหก้รอกรายละเอยีดระบุสถานทีท่ีต่อ้งการใหต้ดิต่อนัน้ดว้ย 

กรอบ  6  กำรบรรยำยรำยละเอียดเก่ียวกบัส่ิงบ่งช้ีทำงภมิูศำสตรต์ำมข้อ 6.1-6.7 
    ใหผู้ย้ ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนบรรยายหรอืพรรณนารายละเอยีดเกีย่วกบัคุณภาพ  ชื่อเสยีง หรอืคุณลกัษณะอื่น ๆ 
ของสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์โดยละเอยีดตามหวัขอ้ทีก่ าหนดหรอืมากกว่านัน้ดงันี้ 
6.1 แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัคุณภาพ ชื่อเสยีง คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะอื่นของสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรซ์ึง่
แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีอ่ื่น                                                                          
         (1) ชื่อเสยีงหรอืคุณภาพของสนิคา้ ( ขนบธรรมเนียม จดุก าเนิด ประวตัขิองผลติภณัฑ ์พรอ้มรปูประกอบ (ถา้ม)ี) 
โดยแสดงใหเ้หน็ว่าสนิคา้นัน้มชีื่อเสยีงหรอืคุณภาพอย่างไร 
         (2) ลกัษณะหลกัของสนิคา้ ( ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางจลุชวีภาพหรอืเคม ีลกัษณะอื่นๆ )โดยแสดงให้
เหน็ว่าลกัษณะของสนิคา้นัน้มคีวามโดดเด่นกว่าสนิคา้ในพืน้ทีอ่ื่นอย่างไร 
         (3) วตัถุดบิ ( ระบุชื่อของวตัถุดบิ และชื่อพืน้ทีแ่หล่งวตัถุดบิ )โดยแสดงใหเ้หน็ว่าวตัถุดบิทีผ่ลติสนิคา้มาจากแหล่ง
ใดและชื่ออะไร 
 



 
 
         (4) วธิกีารผลติ ( ทีส่ามารถเปิดเผยได ้)โดยแสดงกรรมวธิกีารผลติเพยีงเท่าทีเ่ปิดเผยได้ 
         (5) ความแตกต่างจากสนิคา้ชนิดเดยีวกนัทีม่แีหล่งก าเนิดมาจากพืน้ทีอ่ื่น ( อธบิายความแตกต่างของสนิคา้ใน
พืน้ทีแ่หล่งภูมศิาสตรเ์ปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ในแหล่งภูมศิาสตรอ์ื่น ) 
  6.2  แสดงรายละเอยีดซึง่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรก์บัแหล่งภมูศิาสตร์นัน้ 
  6.3  แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัทีต่ ัง้แหล่งภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีน( ขอบเขตพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีค่รอบคลุมโดยสิง่
บ่งชีท้างภูมศิาสตรร์วมทัง้รายละเอยีดคุณลกัษณะของพืน้ทีใ่นเรือ่ง  ธรณวีทิยา ภูมอิากาศและอุทกศาสตร ์เป็นตน้ ) โดย
แสดงใหเ้หน็ถงึขอบเขตของพืน้ทีแ่หล่งผลติทีแ่ทจ้รงิ ไม่จ าตอ้งยดึถอืตามแผนทีเ่ขตการปกครอง  
  6.4  แสดงรายละเอยีดแสดงการใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรท์ีข่อขึน้ทะเบยีนบนฉลากสนิคา้ โดยการอธบิายลกัษณะการจดั
วางสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรใ์นต าแหน่งใด ลกัษณะใดโดยละเอยีด 
  6.5  แสดงรายละเอยีดผูม้หีน้าทีต่รวจสอบสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่ ึน้ทะเบยีน โดยแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัผู้
มหีน้าทีต่รวจสอบ  
  6.6  แสดงรายละเอยีดวธิกีารควบคุมคุณภาพสนิคา้ทีใ่ชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีข่ ึน้ทะเบยีนโดยแสดงรายละเอยีดวธิกีาร
ควบคุมคุณภาพสนิคา้ว่ามวีธิกีารควบคุมคุณภาพของสนิคา้ภายหลงัการจดทะเบยีนอยา่งไร 
  6.7  แสดงรายละเอยีดอื่นๆ( กรณจี าเป็นทีต่อ้งมเีพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตรท์ีย่ ื่นค าขอขึน้ทะเบยีนนัน้เป็น
สนิคา้ทีม่คีุณภาพ ชื่อเสยีง คุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะเฉพาะของแหล่งภูมศิาสตรแ์ละเป็นสนิคา้ทีเ่กดิจากแหล่งภมูศิาสตร์
นัน้ )  
( กรณีไม่พอให้ใช้ใบต่อพร้อมทัง้ระบุจ ำนวนหน้ำให้ชดัเจน ) 

กรอบ  7  เอกสารประกอบค าขอ 

    ใหท้ าเครือ่งหมาย    ในช่อง    ตามเอกสารทีย่ ื่นประกอบค าขอ 
กรอบ  8   ลงช่ือผูย่ื้นค าขอ/ผูร้บัมอบอ านาจ 

      ลงลายมอืชื่อผูย้ ืน่ค าขอหรอืผูร้บัมอบอ านาจ และใหข้ดีฆา่ค าทีไ่มใ่ชอ้อก ในกรณเีป็นนิตบิุคคลใหผู้้มอี านาจลง
ลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัใหถู้กตอ้งตามอ านาจทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล 
 
 
  


