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ขอบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
วาดวยการใชเครื่องหมายรบัรองธุรกิจพัฒนา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ดวย  กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดกําหนดใหมีเครื่องหมายรับรองธุรกิจพัฒนาขึ้น  เพ่ือออกใหกับ
ผูประกอบธุรกิจสําหรับใชแสดง  ณ  สถานประกอบธุรกิจ  เพ่ือแสดงวาธุรกิจดังกลาว  ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาดานการบริหารจัดการและการตลาดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา  จึงจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑ  
และวิธีการในการใชเครื่องหมายดังกลาว  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  วาดวยการใชเครื่องหมาย
รับรองธุรกิจพัฒนา  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“เครื่องหมายรับรอง”  หมายถึง  เครื่องหมายรับรองธุรกิจพัฒนาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ออกใหแกผูประกอบธุรกิจ  เพ่ือแสดงวาธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาดาน 
การบริหารจัดการและการตลาดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา  โดยมีรูปแบบตามที่แนบไวทายขอบังคับนี้ 

“กรม”  หมายถึง  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
“อธิบดี”  หมายถึง  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
“หนังสืออนุญาต”  หมายถึง  หนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 
“ผูประกอบธุรกิจ”  หมายถึง  ผูประกอบธุรกิจการคาหรือบริการประเภทที่กรมจัดใหมีการสงเสริม

และพัฒนา 
ขอ ๔ ผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรอง  จะตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
(๒) เปนธุรกิจการคาหรือบริการ  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวทายขอบังคับนี้ 
(๓) ไดผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจของแตละประเภทธุรกิจที่กรมกําหนด 
(๔) ธุรกิจที่ประกอบมีการจัดทําบัญชี 
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ขอ ๕ ผูประกอบธุรกิจที่ประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรอง  ใหย่ืนคําขออนุญาตพรอมเอกสาร
ประกอบ  ตามแบบที่แนบทายขอบังคับนี้  ณ  สถานที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ธุรกิจที่มีสถานที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักสงเสริมและ 
พัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกจิการคา 

(๒) ธุรกิจที่มีสถานที่ต้ังในจังหวัดอื่น  ใหย่ืนคําขอ  ณ  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
ในจังหวัดนั้น ๆ   

ขอ ๖ การอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง  กรมจะมอบแผนปายเครื่องหมายรับรองและ
ออกหนังสืออนุญาต  ตามแบบที่แนบทายขอบังคับนี้ใหไวเปนหลักฐาน 

การอนุญาตตามวรรคแรก  กรมอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ิมเติมก็ได 

ขอ ๗ หนังสืออนุญาตมีกําหนดระยะเวลาสามปนับแตวันที่ออกหนังสืออนุญาต 
การตออายุหนังสืออนุญาต  ใหผูประสงคจะขอตอหนังสืออนุญาตยื่นคําขอ  ณ  สํานักสงเสริม

และพัฒนาธุรกิจ  หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ภายใน  ๓๐  วัน  
กอนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ  และใหนําความในขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  มาใชบังคับกับ 
การตออายุหนังสืออนุญาตโดยอนุโลม 

ขอ ๘ ผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองอาจไดรับสิทธิประโยชนอยางอื่น  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสิทธิเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ของกรม 
(๒) ไดรับการสนับสนุนในดานการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการตลาด 
(๓) ไดรับการสนับสนุนในการจัดหาแหลงเงินกูเพ่ือพัฒนาธุรกิจจากสถาบันการเงินที่ได 

ทําความตกลงกับกรมไว 
(๔) สิทธิในการเขารวมโครงการ   Fast  Track  กับหนวยงานของกรมและหนวยงาน 

ในกระทรวงพาณิชย  ตลอดจนหนวยงานอื่นที่ไดทําความตกลงกับกรมไว 
(๕) ไดรับการสนับสนุนในการขยายตลาดไปยังตางประเทศ  โดยการประสานความรวมมือ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงพาณิชย 
(๖) ไดรับสิทธิประโยชนอื่น ๆ  ตามที่กรมกําหนด 
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ขอ ๙ ผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง  มีหนาที่ตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ติดตั้งแผนปายเครื่องหมายรับรองที่ไดรับไวบริเวณที่เหมาะสมดานหนาของสถานที่

ประกอบธุรกิจ  ตามที่ไดรับอนุญาตและหามมิใหนําเครื่องหมายรับรองไปใชเพ่ือการอื่น 
(๒) แสดงหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองไวในที่เปดเผยเห็นไดชัดเจน  ณ  สถานที่

ประกอบธุรกิจตามที่ไดรับอนุญาต 
(๓) ดํารงไวซึ่งคุณสมบัติของผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตลอดระยะเวลา 

ท่ีไดรับอนุญาต 
(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนแบบอยางที่ดีแกผูประกอบธุรกิจอื่นๆ 
ขอ ๑๐ ผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง  ตองยินยอมใหเจาหนาที่ของกรมหรือ 

ผูท่ีกรมมอบหมาย  เขาตรวจสอบกํากับดูแลการใชเครื่องหมายรับรองตามขอบังคับนี้  และจะตอง 
อํานวยความสะดวกตามสมควรในการตรวจสอบของเจาหนาที่ 

ขอ ๑๑ กรมมีอํานาจสั่งพักใชเครื่องหมายรับรองในกรณีผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาต 
ใหใชเครื่องหมายรับรอง  ประกอบธุรกิจโดยมีพฤติกรรมที่ขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือความมั่นคงของประเทศ  หรือไมเปนธรรมตอผูบริโภค  หรือใช
เครื่องหมายรับรองในลักษณะที่อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสียหรือเขาใจผิดในเครื่องหมายรับรอง 

ในกรณีท่ีกรมสั่งพักใชเครื่องหมายรับรอง  ผูถูกสั่งพักใชเครื่องหมายรับรองสามารถชี้แจง  
โดยทําเปนหนังสือย่ืนตออธิบดีไดภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่กรมสั่งพักใชเครื่องหมายรับรอง   
ถาอธิบดีพิจารณาแลวเห็นวา  ผูถูกสั่งพักใชเครื่องหมายรับรองไมไดกระทําความผิดตามวรรคแรก   
กรมจะอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองนั้นตอไป  แตถาพิจารณาแลวเห็นวา  ผูถูกสั่งพักใชเครื่องหมาย
รับรองไดกระทําความผิดจริง  หรือผูถูกสั่งพักใชเครื่องหมายรับรองไมชี้แจงภายในระยะเวลาที่กําหนด  
กรมจะเพิกถอนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองนั้น 

ขอ ๑๒ กรมอาจเพิกถอนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองได  หากผูประกอบธุรกิจ 
ท่ีไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองขาดคุณสมบัติหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดที่กําหนดไวใน
ขอ  ๔  และขอ  ๙  หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง
ปฏิบัติเพ่ิมเติมตามขอ  ๖  หรือไมใหเจาหนาที่เขาตรวจสอบหรือไมอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ
ตามขอ  ๑๐ 
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ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีกรมสั่งพักหรือเพิกถอนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง  ผูประกอบ
ธุรกิจที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตองหยุดใชเครื่องหมายรับรองนั้นทันที
นับแตวันที่กรมสั่งพักหรือเพิกถอนการอนุญาตและคืนหนังสืออนุญาตพรอมแผนปายเครื่องหมายรับรอง
ใหกรมภายใน  ๗  วัน  นับแตวันดังกลาว 

ผูประกอบธุรกิจที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองผูใดฝาฝน 
ใชเครื่องหมายรับรองในระหวางที่ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตองรับผิด
ชดใชคาเสียหายใหกรมในอัตราวันละหาพันบาท  จนกวาจะไดเลิกใช 

ขอ ๑๔ ผูประกอบธุรกิจที่เคยถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตามขอ  ๑๑  
และขอ  ๑๒  จะยื่นขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองใหมไดเมื่อพนกําหนดหาป  นับแตวันที่ถูกเพิกถอน 

ขอ ๑๕ ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเปนรานตนแบบของธุรกิจแตละประเภท
และรานซื้อสะดวกตามโครงการปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ของกรมทุกรายจะไดรับ
แผนปายเครื่องหมายรับรอง  พรอมกับหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตามขอบังคับนี้   
โดยไมตองยื่นคําขออนุญาตตามขอ  ๕ 

ขอ ๑๖ ใหอธิบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อรจิต  สิงคาลวณิช 

อธิบดกีรมพัฒนาธุรกิจการคา 



  
รูปแบบเครื่องหมายรับรอง 

แนบทายขอบงัคับกรมพฒันาธุรกิจการคา 
วาดวย  การใชเคร่ืองหมายรับรองธุรกิจพัฒนา 

พ.ศ.  2548 

--------------- 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑการประกอบธุรกิจแตละประเภท 
แนบทายขอบงัคับกรมพฒันาธุรกิจการคา 

วาดวย  การใชเคร่ืองหมายรับรองธุรกิจพัฒนา 
พ.ศ.  2548 

--------------- 
 

1.  ประเภทธุรกิจการคา 
1.1  รานซื้อสะดวก  (รานคาปลีก) 
 (1) เปนรานคาปลีกท่ีไดรับการพัฒนาภาพลักษณจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาและ 
  สามารถรักษาสภาพรานไวไดดี  มีการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู  สะอาดและมี 
  ระเบียบ 
 (2) มีสถานท่ีตั้งถาวร 
 (3) จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคประจําวนัมากกวาสินคาอ่ืนอยางนอยรอยละ  80  ของสินคา

  ท้ังหมด 
 (4) มีพ้ืนท่ีสําหรับจําหนายสินคาไมนอยกวา  16  ตารางเมตร  โดยไมนับพ้ืนท่ีเก็บสินคา 
 

1.2 รานขายยา 
 (1) เปนรานขายยาท่ีไดรับการพัฒนาภาพลักษณจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาและ   
  สามารถรักษาสภาพรานไวไดดี  มีการจัดเรียงยาตรงตามหมวดหมูของประเภทยา 
  สะอาดและมีระเบียบ 
 (2) มีสถานท่ีตั้งถาวร 
 (3) กรณีท่ีมีการขายสินคาประเภทอื่นรวมดวยจะตองขายยามากกวาสินคาอ่ืนอยางนอย  
  รอยละ  80  ของสินคาท้ังหมด 
 (4) มีใบอนุญาตขายยาของกระทรวงสาธารณสุข 
 (5) มีปายบอกชื่อเภสัชกรประจําใหลูกคาเห็นไดอยางชัดเจน 
 

2.  ประเภทธุรกิจบริการ 
2.1 รานอาหาร/ ภัตตาคาร 
 (1) มีการใชคูมือสําหรับพนักงานเพ่ือปฏิบตัิงาน  ในเร่ือง  ดังตอไปนี ้
  ก. การบริหารงานบริการ 
  ข. การบริหารงานครัว 
  ค. สุขอนามัยในรานอาหาร 
  ง. การควบคุมระบบบญัชี   
 (2) มีเคร่ืองแบบสําหรับพอครัวและพนักงานตอนรับ 
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 (3) มีภาพลักษณท่ีดี  โดยมีการจัดแบงพ้ืนท่ีใหบริการสําหรับเปนสวนรับประทานอาหาร 
  บารเคร่ืองดื่ม  หองครัว  หองลางจาน  และมีหองน้ําพรอมท้ังอางลางมือท่ีสะอาดถูก 
  สุขลักษณะ 
 (4) มีการรักษาความสะอาดของพื้นท่ีใชสอยตางๆ  รวมท้ังอุปกรณท่ีใชทุกชนิด 
 (5) ดําเนินกิจการรานอาหาร/ภัตตาคารมาแลวไมนอยกวา  3  ป 

 

2.2  รานเสรมิสวย 
 (1) เปนรานเสริมสวยท่ีกระทําการถูกตองตามกฎระเบียบในการจัดตั้งธุรกิจเสริมสวย   
  เชน  ไดรับใบอนญุาตประกอบกจิการจากสํานักงานเขตหรือเทศบาลท่ีรานนั้นตั้งอยู  
  หรือไดจดทะเบียนพาณิชยกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  ทําประกันสังคมใหกับ 
  พนักงานในราน  และเสียภาษีอยางถูกตอง 
 (2) มีการตกแตงหนารานและในรานอยางทันสมัย  รวมท้ังมีการจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยใน   
  รานอยางชัดเจน  คือ  พ้ืนท่ีในการตกแตงทรงผม  (ตัด – ไดร)  พ้ืนท่ีในการสระผม 
  พ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ  พ้ืนท่ีสําหรับพนักงานเก็บเงิน  และมีหองน้ําท่ีสะอาดเพ่ือใหบริการ 
 (3) มีการรักษาความสะอาดของพื้นท่ีหนารานและในราน  รวมท้ังอุปกรณทุกช้ินท่ีใชกับ 
  ลูกคา 
 (4) มีเคร่ืองแบบสําหรับพนักงาน 
 

2.3  ธุรกิจสปาไทย 
 (1) มีใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข 
 (2) ผูดําเนนิการตองเปนไปตามมาตรฐานผูดําเนนิกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
 (3) ผูใหบริการตองเปนไปตามมาตรฐานผูใหบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
 (4) ดําเนินกิจการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพมาแลวไมนอยกวา  2  ป 
 (5) มีเคร่ืองแบบสําหรับพนักงาน  ผูใหบริการ  ท่ีเปนเอกลักษณ 
 

2.4  ธุรกิจใหคําปรึกษา 
 (1) เปนกิจการท่ีมีสถานะเปนนติิบุคคล  และดําเนนิธุรกิจใหคําปรึกษามาแลวไมนอยกวา   
  3  ป 
 (2) มีสถานท่ีตั้งถาวร  และมีภาพลักษณท่ีด ี
 (3) มีผูเช่ียวชาญและผูรวมงานรวมกันไมนอยกวา  3  คน 
 (4) ดําเนินการสงงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาภายในระยะเวลาที่กฎหมาย 
  กําหนด 
 (5) ผลประกอบการของธุรกิจในรอบปท่ีผานมามีผลกําไร 
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2.5  ธุรกิจอูซอมรถยนต 
 (1) มีการรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีอูซอมรถยนตและบริเวณโดยรอบ 
 (2) มีอุปกรณและเคร่ืองมือหลักครบถวนในการปฏิบัติงานสําหรับกระบวนการซอมสี 
  และตัวถังตามเกณฑมาตรฐานของอูกลางประกันภยั 
 (3) มีการกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีการทํางานอยางชัดเจน  เชน  พ้ืนท่ีสําหรับตอนรับลูกคา 
  พ้ืนท่ีสําหรับบริการดานบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพรถยนต  พ้ืนท่ีสําหรับการซอม 
  เคร่ืองยนต  พ้ืนท่ีสําหรับการเคาะและหองพนสี  เปนตน 
 (4) มีการกําหนดขั้นตอนการทํางาน  (Business  Flow)  และขอกําหนดในการปฏิบัตงิาน 
  ของแตละขัน้ตอนอยางชัดเจน  รวมท้ังมีปายบอกลําดบัขัน้ตอนการใหบริการและส่ิงท่ี 
  ลูกคาควรปฏิบตั ิ
 (5) มีระบบสินคาคงคลังท่ีดี  คือ  มีการจดัเก็บวัสดุอุปกรณอยางเปนระเบียบ  งายตอการ 
  คนหา  มีการจัดทํารายการวสัดุอุปกรณ  ตลอดจนบนัทึกการเบิกจายอยางเปนระบบ 
  สามารถตรวจสอบไดทันที 
 (6) มีระบบมาตรฐาน  เชน  5  ส.  QCC  หรือ  ISO 
 (7) มีการตรวจสอบและทําความสะอาดรถยนตกอนสงมอบใหแกลูกคา 
 (8) มีการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูใหแกบุคลากรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  เชน 
  การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับสายงาน  และการประชุมสรุปงานประจําวนัเปนตน 
 (9) มีการประยุกตใชระบบสารสนเทศในงานดานตางๆ  เชน  ระบบฐานขอมูลลูกคา 
  ระบบจัดเก็บสินคา  ระบบบญัชี  และการออกใบเสร็จรับเงินใหแกลูกคา 
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แบบคําขอ 
        
   ขอใชเคร่ืองหมายรับรอง   
 
 ขอตออายุหนังสืออนญุาต        
 

 วันท่ี…………เดือน…………………………พ.ศ. ……………………………… 
 
1. ช่ือธุรกิจ  ..………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
2. ช่ือเจาของธุรกิจ ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. สถานท่ีตั้งธุรกิจ เลขท่ี ……………………… หมู ………………….… ซอย ………………………………………………………….….…… 
 ถนน ………………………… แขวง ……………………………… เขต ……………………………… จังหวัด ………………………………… 
 รหัสไปรษณีย ……………………………… โทรศัพท …………………………………………… โทรสาร …………………………………… 
 E-mail address ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. สถานะของสถานประกอบธุรกิจ 

   เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ   เชา  ระยะเวลา…………….ป 
  ส้ินสุดสัญญาเชาวันท่ี…………………………………………………… 
   อ่ืนๆ  คือ ……..……………………………………………………..………………………………………….………………………………… 
5. ประเภทธุรกิจ 

   ธุรกิจการคา ธุรกิจบริการ 
   รานซ้ือสะดวก รานอาหาร/ภัตตาคาร ธุรกิจใหคําปรึกษา 
   รานขายยา รานเสริมสวย ธุรกิจสปาไทย 
  อูซอมรถยนต อ่ืนๆ คือ …………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ขาพเจาไดรับทราบและยินดีผูกพันตามขอกําหนดในขอบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการคา วาดวยการใชเคร่ือง 
 หมายรับรองธุรกิจพัฒนา  พ.ศ.  2548  ทุกประการ 

 
 
          

(ลงช่ือ)  ……………………………………………….ผูยื่นคําขอ 
 (……...…………………………………….) 

 
 

(ลงช่ือ)  ……………………………………………….เจาหนาท่ีผูรับคาํขอ
 (……...…………………………………….) 

 
 

รูปถาย 
 

ไดแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี ้
สําเนาบตัรประชาชน 

 สําเนาการจดทะเบียนหรือหนังสืออนญุาต 
ตามประเภทธุรกิจ 
สําเนาการจดัทําบัญชี 
แผนธุรกิจ 
ภาพถายสถานประกอบธุรกิจปจจุบัน 
แผนท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจ 



 
 

หนังสืออนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรองธุรกิจพัฒนา 
 

…………………………………. 
 
หนังสืออนุญาตที่  ………………………. 
 

หนังสืออนุญาตฉบับน้ีใหไวแก 
 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

    เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองธุรกิจพัฒนา 
 

  ณ  สถานที่ประกอบธุรกิจ  ช่ือ………………………………… อยู เลขที่……………… 
ตรอก /ซอย  ……………………………… ถนน  ………………………… หมู ท่ี  ……………… 
ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ………………… 
 
  หนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหใชระหวางวันท่ี …………………………… ถึง ………………… 
และใหใชไดเฉพาะสถานที่ประกอบธุรกิจท่ีระบุไวในหนังสืออนุญาตฉบับนี้เทานั้น 
 

   ใหไว ณ วันท่ี ……………เดือน  …………………… พ.ศ. ………… 
 

 
 
 

(………………………………………………) 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ผูอนุญาต 
 


