










 

เครืองหมายรับรอง 
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หนังสืออนุญาตเลขที

 

 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

ชือเว็บไซต์ 

                   

สถานทีประกอบธุรกิจ ชือ

ตรอก

ตําบล

 

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

 

           

 

                                        

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

หนังสืออนุญาตเลขที

 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

ชือเว็บไซต์ 

                   

สถานทีประกอบธุรกิจ ชือ

ตรอก/

ตําบล/

 

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

 

            

                                        

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

            

หนังสืออนุญาตเลขที

 เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

ชือเว็บไซต์ 

                   

สถานทีประกอบธุรกิจ ชือ

/ซอย

/แขวง

 หนั

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

  

                                        

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

            

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออนุญาตเลขที

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

ชือเว็บไซต์ (ภาษาไทย

                   (

สถานทีประกอบธุรกิจ ชือ

ซอย..........

แขวง..............................................

หนงัสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างว ันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

 

                                        

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

            รูปเครืองหมายรับรอง

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออนุญาตเลขที

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

ภาษาไทย

(ภาษาอังกฤษ

สถานทีประกอบธุรกิจ ชือ

..........

..............................................

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

 

                                        

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

รูปเครืองหมายรับรอง

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออนุญาตเลขที

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สถานทีประกอบธุรกิจ ชือ

................................................

..............................................

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

 ให้ไว้  ณ  ว ันที

                                         

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

รูปเครืองหมายรับรอง

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออนุญาตเลขที..........................

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

สถานทีประกอบธุรกิจ ชือ

......................................

..............................................

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

ให้ไว้  ณ  ว ันที

 

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

รูปเครืองหมายรับรอง

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

..........................

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

ภาษาไทย).....................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ

สถานทีประกอบธุรกิจ ชือ

......................................

..............................................

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

ให้ไว้  ณ  ว ันที

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

รูปเครืองหมายรับรอง

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

..........................

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

).....................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ).........

สถานทีประกอบธุรกิจ ชือ............................................................................

......................................

..............................................

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

ให้ไว้  ณ  ว ันที

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

รูปเครืองหมายรับรอง

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

..........................

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

).....................................................................................................................

).........

............................................................................

......................................

..............................................

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

ให้ไว้  ณ  ว ันที

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

รูปเครืองหมายรับรอง 

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

..........................

หนังสืออนุญาตฉบับนี ให้ไว้แก่

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

).....................................................................................................................

)................................................................................................................

............................................................................

......................................

..............................................

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างว ันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

ให้ไว้  ณ  ว ันที...................

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

.......................... 

หนังสืออนุญาตฉบับนี ให้ไว้แก่

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

).....................................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................

......................................

..............................................

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

...................

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  
 

หนังสืออนุญาตให้ใช้

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

.................................

 

หนังสืออนุญาตฉบับนี ให้ไว้แก่

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

).....................................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................

......................................ถนน

..............................................อ ําเภอ

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างว ันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

...................

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  
 

หนังสืออนุญาตให้ใช้

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

.................................

หนังสืออนุญาตฉบับนี ให้ไว้แก่

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

).....................................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................

ถนน

อําเภอ

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

...................เดือน

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

       

 

หนังสืออนุญาตให้ใช้

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

.................................

หนังสืออนุญาตฉบับนี ให้ไว้แก่

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต์

).....................................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................

ถนน........................................................

อ ําเภอ/เขต

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

เดือน

                                                                                                            

                                                                                       

                                                                                  

        

 

หนังสืออนุญาตให้ใช้

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

.................................

หนังสืออนุญาตฉบับนี ให้ไว้แก่

 

.........................................................................................

 

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพือแสดงบนเว็บไซต ์

).....................................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................

........................................................

เขต

งสืออนุญาตฉบับนี ให้ใช้ระหว่างวันที...................................

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

เดือน...................................

                                                                                                            (.........................................................)

                                                                                       

                                                                                  

หนังสืออนุญาตให้ใช้

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

.................................

หนังสืออนุญาตฉบับนี ให้ไว้แก่

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

).....................................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................

........................................................

เขต...................................

...................................

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

...................................

(.........................................................)

                                                                                       

                                                                                                       

หนังสืออนุญาตให้ใช้

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

.................................

หนังสืออนุญาตฉบับนี ให้ไว้แก่

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

).....................................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................

........................................................

...................................

...................................

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น

...................................

(.........................................................)

                                                                                       อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                     

หนังสืออนุญาตให้ใช ้

เครืองหมายรับรองความน่าเชือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

................................. 

หนังสืออนุญาตฉบับนี ให้ไว้แก่

.........................................................................................

เพือแสดงว่าเป็นผู ้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครืองหมายรับรอ

).....................................................................................................................

.......................................................................................................

............................................................................

........................................................

...................................

...................................

และให้ใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์ทีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฉบับนี เท่านั น
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