คำขอรับใบอนุญำตค้ ำหรื อมีไว้ ครอบครองเพื่อกำรค้ ำสิ่ งประดิษฐ์
เครื่ องใช้ หรื อสิ่ งอื่นใดบรรดำที่ทำด้ วยไม้ หวงห้ ำม
เขียนที่.........................................................................
วัน.............เดือน............................................พ.ศ..............................
1. ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................
1.1 เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ...................อายุ..............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..............................
ตรอก / ซอย.................................................ถนน.....................................................................หมู่ที่.......................
ตาบล / แขวง..................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน / ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่..............................................................................
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ตรอก/ซอย.........................................................ถนน..............................................................หมู่ที่....................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/แขวง............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................................หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................
1.2 เป็ นนิติบุคคลประเภท...................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ..............................................................................เลขทะเบียน.....................................................
มีสานักงานตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่....................................ตรอก / ซอย............................................................................
ถนน...............................................................หมู่ที่...........................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต...............................................................จังหวัด...................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................................
โดยมี.......................................................................................................เป็ นผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูข้ ออนุญาตสัญชาติ...................................อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..........................................................
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ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ / เขต..................................จังหวัด...................................................
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2. ข้าพเจ้า มี ค วามประสงค์ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
ค้า
มี ไ ว้ใ นครอบครองเพื่ อ การค้า
ซึ่ งสิ่ งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อสิ่ งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ณ...................................................................
เลขที่.......................ตรอก/ซอย....................................................ถนน....................................................................
หมู่ที่.......................ตาบล/แขวง...................................................อาเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................
3. สิ่ งประดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดบรรดาที่ ท าด้ว ยไม้ห วงห้ า มที่ ข้า พเจ้า ค้า หรื อ มี ไ ว้ใ น
ครอบครองเพื่อการค้า ข้าพเจ้าได้มาโดย................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
4. ข้าพเจ้าขอเสนอแผนทีบริ เวณที่ต้ งั ทาการตาม 2 จานวน...........................ชุด ซึ่ งมีอาณาเขตดังนี้
ด้านทิศเหนือวัดได้.......................................เมตร จด.......................................................
ด้านทิศตะวันออกวัดได้...............................เมตร จด.......................................................
ด้านทิศใต้วดั ได้...........................................เมตร จด......................................................
ด้านทิศตะวันตกวัดได้.................................เมตร จด.....................................................
5. ข้าพเจ้าจะใช้คนงานหรื อผูร้ ับจ้างเพื่อการนี้ เป็ นจานวน.............................................................คน
มีรายชื่อดังนี้............................................................................................................................................................
6. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ คือ
6.1 ในกรณี ที่ผขู ้ อรับอนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาหรื อภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผูข้ อรับใบอนุญาต
(2) หลักฐานการมีสิทธิ ใช้สถานที่ที่ขอรับใบอนุญาต เช่น สัญญาเช่าที่ดิน
หรื อหนังสื อยินยอมให้ใช้สถานที่
6.2 ในกรณี ผขู ้ อรับใบอนุญาตเป็ นนิติบุคคล
(1) สาเนาหรื อภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนบริ ษทั
(กรณี บริ ษทั จากัด) หรื อของห้างหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ (กรณี หา้ งหุ น้ ส่ วนนิติบุคล)
แล้วแต่กรณี
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(2) หลักฐานการมีสิทธิ ใช้สถานที่ที่ขอรับใบอนุ ญาต เช่น สัญญาเช่าที่ดิน
หรื อหนังสื อยินยอมให้ใช้สถานที่
(3) หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั จากัดที่จดทะเบียนไว้
(4) หนังสื อรับรองของหอทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั กลางแสดงรายการจดทะเบียนตลอดทั้ง
ชื่อกรรมการ กรรมการผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนบริ ษทั หรื อหนังสื อรับรองของหอทะเบียน
หุ น้ ส่ วนกลางในกรณี ของห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล แล้วแต่กรณี
(5) บัญชี รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จากัด

(ลายมือชื่อ)........................................................ผูย้ นื่ คาขอ
(.........................................................)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมำยเหตุ ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องว่าง

หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
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ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
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.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................

คำสั่ง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)..............................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................

ได้ออกใบอนุญาตค้าหรื อมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่ งสิ่ งประดิษฐ์ เครื่ องใช้ หรื อ
สิ่ งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามแล้ว ตามใบอนุญาตเล่มที่...........................เลขที่.....................................
ลงวันที่..................เดือน........................................พ.ศ......................................
(ลายมือชื่อ)................................................ผูเ้ ขียนใบอนุญาต
(.................................................)
ตาแหน่ง..................................................

