กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา

แบบ สช.01
สำหรับเจ้ำหน้ ำที่
วันทีย่ ่นื
ค่าธรรมเนียม..........................บาท
ลงชื่อ......................................ผูส้ งั ่
(......................................)

คำขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์

คำขอเลขที่
ทะเบียนเลขที่
1.สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์

.....................................................................................
2. รายการสินค้า..................................................................................................................................................................................
3. ชื่อและทีอ่ ยู่ของผูข้ อ/สมาชิกกลุ่ม( ถ้ามี )
( ไม่พอให้ใช้ใบต่อ )
(3.1) ชือ่ ...............................................นามสกุล.......................................................
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล..........................................
สัญชาติ........................................อาชีพ...........................................................
ทีอ่ ยู่.................................................................................................................
........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์......................................................
โทรสาร.........................................E-mail.........................................................

ความเกีย่ วข้องกับสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ผูผ้ ลิต

ผูป้ ระกอบ
การค้า

ผูบ้ ริโภค

อื่นๆ(ระบุ)

.

(3.2) ชือ่ .................................................นามสกุล.....................................................
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล..........................................
สัญชาติ..........................................อาชีพ.........................................................
ทีอ่ ยู่.................................................................................................................
........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์.....................................................
โทรสาร............................................E-mail........................................................

4. ชื่อผูร้ บั มอบอานาจ
สัญชาติ
อาชีพ.......................................
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล..........................................................................................................................
ทีอ่ ยู่................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail:...........................................
5. สถานทีต่ ดิ ต่อในประเทศไทย
 ผูข้ อ  ผูร้ บ
ั มอบอานาจ  อื่นๆ (ระบุ).....................................................................
หน้า..........ของจานวน..........หน้า

-26. รายละเอียดเกีย่ วกับสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ ตามข้อ 6.1 – 6.7 ปรากฏตามเอกสารแนบจานวน..........หน้า
6.1 รายละเอียดเกีย่ วกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะอื่นของสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ซง่ึ แสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันทีม่ แี หล่งกาเนิดมาจากพืน้ ทีอ่ ่นื
(1) ชื่อเสียงหรือคุณภาพของสินค้า ( ขนบธรรมเนียม จุดกาเนิด ประวัตขิ องผลิตภัณฑ์ พร้อมรูปประกอบ (ถ้ามี))
(2) ลักษณะหลักของสินค้า ( ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลักษณะอื่นๆ )
(3) วัตถุดบิ ( ระบุช่อื ของวัตถุดบิ และชื่อพืน้ ทีแ่ หล่งวัตถุดบิ )
(4) วิธกี ารผลิต ( ทีส่ ามารถเปิ ดเผยได้ )
(5) ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันทีม่ แี หล่งกาเนิดมาจากพืน้ ทีอ่ ่นื
( อธิบายความแตกต่างของสินค้าในพืน้ ทีแ่ หล่งภูมศิ าสตร์เปรียบเทียบกับสินค้าในแหล่งภูมศิ าสตร์อ่นื )
6.2 รายละเอียดซึง่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์กบั แหล่งภูมศิ าสตร์นนั ้
6.3 รายละเอียดเกีย่ วกับทีต่ งั ้ แหล่งภูมศิ าสตร์ทข่ี อขึน้ ทะเบียน( ขอบเขตพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทค่ี รอบคลุมโดยสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
รวมทัง้ รายละเอียดคุณลักษณะของพืน้ ทีใ่ นเรื่อง ธรณีวทิ ยา ภูมอิ ากาศและอุทกศาสตร์ เป็ นต้น )
6.4 รายละเอียดแสดงการใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทข่ี อขึน้ ทะเบียนบนฉลากสินค้า
6.5 รายละเอียดผูม้ หี น้าทีต่ รวจสอบสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทข่ี น้ึ ทะเบียน
6.6 รายละเอียดวิธกี ารควบคุมคุณภาพสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทข่ี น้ึ ทะเบียน
6.7 อื่นๆ( ระบุ )………………………………………………………………………….
7. เอกสารประกอบคาขอ
 สาเนาคาขอขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ จานวน 1 ชุด
 สาเนาบัตรประจาตัวประกอบคาขอในแต่ละกรณี
กรณีเป็ น ส่วนราชการ ให้ใช้ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้
ั บนั
กรณีเป็ น นิตบิ ุคคลให้ใช้ สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นฉบับปจจุ
กรณีเป็ น บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล ให้ใช้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นทีท่ างราชการออกให้
 สาเนาหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวของผูร้ บั มอบอานาจ (ถ้ามี)
 ภาพถ่ายของสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทข่ี อขึน้ ทะเบียน
 ต้นฉบับ สาเนาหรือภาพถ่ายฉลากสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทข่ี อขึน้ ทะเบียนซึง่ สามารถเห็นข้อความตามทีร่ ะบุไว้
อย่างชัดเจน ( พร้อมติดฉลากลงในกระดาษขนาด A 4 )
 เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)…………….
 เอกสารยืนยันความมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัตห
ิ รือคุณลักษณะอื่นของสินค้าตามข้อ 6.1
 เอกสารยืนยันถึงความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์ หรือ ต้นกาเนิดทางภูมศิ าสตร์ตามข้อ 6.2
 ภาพถ่ายแผนทีแ่ สดงขอบเขต พืน
้ ทีข่ องแหล่งภูมศิ าสตร์ทข่ี อขึน้ ทะเบียนตามข้อ 6.3
 เอกสารยืนยันว่าสินค้ามีแหล่งกาเนิดมาจากพืน
้ ทีแ่ หล่งภูมศิ าสตร์ตามข้อ 6.3
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ และข้อมูลทีแ่ จ้งเป็ นข้อมูลทีส่ ามารถเปิ ดเผยได้
และไม่เป็ นข้อมูลลับทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย
ลงชื่อ…………………………………ผูย้ ่นื คาขอ/ผูร้ บั มอบอานาจ
(..………………………………..)
วันที…
่ …….เดือน………………พ.ศ. ……
หมำยเหตุ
ในกรณีทไ่ี ม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จดั พิมพ์ลงในใบต่อ( กระดาษ A 4 ) โดยระบุหมายเลขกากับข้อและหัวข้อทีแ่ สดง
รายละเอียดเพิม่ เติมดังกล่าวด้วย
หน้า..........ของจานวน..........หน้า

คำแนะนำในกำรจัดทำแบบคำขอ สช. 01
วิ ธีกรอกคำขอขึ้นทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
กรอบ 1 สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กรอกชื่อสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทป่ี ระสงค์จะขอขึน้ ทะเบียน
กรอบ 2 รายการสิ นค้า
กรอกรายการสินค้าทีป่ ระสงค์จะขอขึน้ ทะเบียน
กรอบ 3 ชื่อและที่อยู่ของผูข้ อ/สมาชิ กกลุ่ม( ถ้ามี ) ไม่พอให้ใช้ใบต่อ
(1) กรอกชื่อ ชื่อสกุลของผูข้ อ/สมาชิกกลุ่ม( ถ้ามี ) เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน พร้อมทีอ่ ยูใ่ ห้ครบถ้วนชัดเจน
รวมทัง้ เลขรหัสไปรษณีย์ สัญชาติ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ E-mail (ถ้ามี)
(2) ในกรณีผขู้ อเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ให้กรอกชื่อเต็ม เลขทะเบียนนิตบิ ุคคลพร้อมทีอ่ ยูใ่ ห้
ครบถ้วนชัดเจน รวมทัง้ เลขรหัสไปรษณีย์ สัญชาติ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ E-mail (ถ้ามี)
(3) ให้ทาเครือ่ งหมาย  ในช่อง เพื่อระบุฐานะความเกี่ยวข้องกับสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(4) กรณีไม่สามารถระบุขอ้ มูลสมาชิกได้พอ ให้ดาเนินการจัดพิมพ์ลงในใบต่อ( กระดาษ A4 ) โดยระบุหมายเลข
กากับข้อและหัวข้อทีแ่ สดงรายละเอียดเพิม่ เติมดังกล่าวด้วย
กรอบ 4 ชื่อผูร้ บั มอบอานาจ
(1) กรอกชื่อ ชื่อสกุลของผูร้ บั มอบอานาจ เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน พร้อมทีอ่ ยูใ่ ห้ครบถ้วนชัดเจน รวมทัง้
เลขรหัสไปรษณีย์ สัญชาติ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ E-mail (ถ้ามี)
(2) กรอกชื่อ ชื่อสกุลของผูข้ อ/สมาชิกกลุ่ม( ถ้ามี ) เลขทีบ
่ ตั รประจาตัวประชาชน พร้อมทีอ่ ยูใ่ ห้ครบถ้วนชัดเจน
รวมทัง้ เลขรหัสไปรษณีย์ สัญชาติ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ E-mail (ถ้ามี)
(3) กรอกชื่อ ชื่อสกุลของผูข้ อ/สมาชิกกลุ่ม( ถ้ามี ) เลขทีบ
่ ตั รประจาตัวประชาชน พร้อมทีอ่ ยูใ่ ห้ครบถ้วนชัดเจน
รวมทัง้ เลขรหัสไปรษณีย์ สัญชาติ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ E-mail (ถ้ามี)
กรอบ 5 สถานที่ติดต่ อในประเทศไทย
ให้ทาเครือ่ งหมาย  ในช่อง  กรณีเป็นสถานทีเ่ ดียวกันกับทีอ่ ยู่ของผูข้ อ หรือผูร้ บั มอบอานาจแต่ถา้ เป็น
สถานทีอ่ ่นื ให้กรอกรายละเอียดระบุสถานทีท่ ต่ี อ้ งการให้ตดิ ต่อนัน้ ด้วย
กรอบ 6 กำรบรรยำยรำยละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ตำมข้อ 6.1-6.7
ให้ผยู้ น่ ื คาขอขึน้ ทะเบียนบรรยายหรือพรรณนารายละเอียดเกีย่ วกับคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่น ๆ
ของสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ โดยละเอียดตามหัวข้อทีก่ าหนดหรือมากกว่านัน้ ดังนี้
6.1 แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะอื่นของสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ซง่ึ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันทีม่ แี หล่งกาเนิดมาจากพืน้ ทีอ่ ่นื
(1) ชื่อเสียงหรือคุณภาพของสินค้า ( ขนบธรรมเนียม จุดกาเนิด ประวัตขิ องผลิตภัณฑ์ พร้อมรูปประกอบ (ถ้ามี))
โดยแสดงให้เห็นว่าสินค้านัน้ มีช่อื เสียงหรือคุณภาพอย่างไร
(2) ลักษณะหลักของสินค้า ( ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลักษณะอื่นๆ )โดยแสดงให้
เห็นว่าลักษณะของสินค้านัน้ มีความโดดเด่นกว่าสินค้าในพืน้ ทีอ่ ่นื อย่างไร
(3) วัตถุดบิ ( ระบุช่อื ของวัตถุดบิ และชื่อพืน้ ทีแ่ หล่งวัตถุดบิ )โดยแสดงให้เห็นว่าวัตถุดบิ ทีผ่ ลิตสินค้ามาจากแหล่ง
ใดและชื่ออะไร

(4) วิธกี ารผลิต ( ทีส่ ามารถเปิดเผยได้ )โดยแสดงกรรมวิธกี ารผลิตเพียงเท่าทีเ่ ปิดเผยได้
(5) ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันทีม่ แี หล่งกาเนิดมาจากพืน้ ทีอ่ ่ืน ( อธิบายความแตกต่างของสินค้าใน
พืน้ ทีแ่ หล่งภูมศิ าสตร์เปรียบเทียบกับสินค้าในแหล่งภูมศิ าสตร์อ่นื )
6.2 แสดงรายละเอียดซึง่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์กบั แหล่งภูมศิ าสตร์นนั ้
6.3 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทีต่ งั ้ แหล่งภูมศิ าสตร์ทข่ี อขึน้ ทะเบียน( ขอบเขตพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทค่ี รอบคลุมโดยสิง่
บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์รวมทัง้ รายละเอียดคุณลักษณะของพืน้ ทีใ่ นเรือ่ ง ธรณีวทิ ยา ภูมอิ ากาศและอุทกศาสตร์ เป็ นต้น ) โดย
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของพืน้ ทีแ่ หล่งผลิตทีแ่ ท้จริง ไม่จาต้องยึดถือตามแผนทีเ่ ขตการปกครอง
6.4 แสดงรายละเอียดแสดงการใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทข่ี อขึน้ ทะเบียนบนฉลากสินค้า โดยการอธิบายลักษณะการจัด
วางสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ในตาแหน่งใด ลักษณะใดโดยละเอียด
6.5 แสดงรายละเอียดผูม้ หี น้าทีต่ รวจสอบสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทข่ี น้ึ ทะเบียน โดยแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับผู้
มีหน้าทีต่ รวจสอบ
6.6 แสดงรายละเอียดวิธกี ารควบคุมคุณภาพสินค้าทีใ่ ช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทข่ี น้ึ ทะเบียนโดยแสดงรายละเอียดวิธกี าร
ควบคุมคุณภาพสินค้าว่ามีวธิ กี ารควบคุมคุณภาพของสินค้าภายหลังการจดทะเบียนอย่างไร
6.7 แสดงรายละเอียดอื่นๆ( กรณีจาเป็ นทีต่ อ้ งมีเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทย่ี ่นื คาขอขึน้ ทะเบียนนัน้ เป็น
สินค้าทีม่ คี ุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมศิ าสตร์และเป็นสินค้าทีเ่ กิดจากแหล่งภูมศิ าสตร์
นัน้ )
( กรณี ไม่พอให้ ใช้ใบต่อพร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน้ ำให้ชดั เจน )
กรอบ 7 เอกสารประกอบคาขอ
ให้ทาเครือ่ งหมาย  ในช่อง  ตามเอกสารทีย่ ่นื ประกอบคาขอ
กรอบ 8 ลงชื่อผูย้ ื่นคาขอ/ผูร้ บั มอบอานาจ
ลงลายมือชื่อผูย้ น่ ื คาขอหรือผูร้ บั มอบอานาจ และให้ขดี ฆ่าคาทีไ่ ม่ใช้ออก ในกรณีเป็นนิตบิ ุคคลให้ผู้มอี านาจลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญให้ถูกต้องตามอานาจทีร่ ะบุไว้ในหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล

