
 
 
 
 

คําขออนุญาต / คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 
 

               
วันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ.................... 

 

 ๑.   ขาพเจา..................................................................................................................................................... 
         ๑.๑  เปนบุคคลธรรมดา เกดิเมื่อวันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ.................อายุ..............ป  
สัญชาติ...........................บัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคญัประจําตวัคนตางดาวเลขที่.............................................. 
อยูบานเลขที่..........................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 

 ๑.๒  เปนนิติบุคคล ประเภท..............................................ตามกฎหมายของประเทศ....................... 
จดทะเบียนเมื่อวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ...................เลขทะเบียน................................................... 
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.......................ตรอก/ซอย........................................ถนน..........................................หมูท่ี........
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท............................................ โทรสาร..............................................E – mail  ……..…....……..…………… 
ในฐานะ       เจาของ      ผูแทน / ผูรับมอบอํานาจ 
โดยมี............................................................................................เปนผูรับผิดชอบในการประกอบกิจการรานวีดทัิศน 
              ๒.  ขาพเจาขอยื่นคาํขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน  ประเภท 

 ๒.๑  เกมการเลน       ๒.๒  คาราโอเกะ    
โดยมีช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา...........................................................................................................................   
ช่ือภาษาตางประเทศวา  (ถามี)..................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่..........................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี................
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 
มีเครื่องมือ  อุปกรณ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการจํานวนไมเกิน..............................ชุด   
โดย     ประสงคจะขออนุญาตประกอบกิจการใหเชา   แลกเปล่ียน    หรือจําหนายภาพยนตรหรือวีดิทัศนในสถานที่เดียวกัน 
                          ๒.๓  กรณียื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน  มากกวา  ๑  แหง   
ใหระบุจํานวน.......................แหง  (รายละเอียดแนบทายแบบคําขอนี้) 
 ๓.   ขาพเจาขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศน 
ตามใบอนุญาตเลขที่ ............../............... ออกวันท่ี  ...................  เดือน  ....................................  พ.ศ.  ...................  
ใบอนุญาตส้ินอายุวันท่ี  .............................  เดือน  ..................................  พ.ศ.  .............................   
                          กรณียื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรานวีดิทัศนมากกวา   ๑   แหงใหระบุ              
จํานวน.......................แหง  (รายละเอียดแนบทายแบบคําขอนี้) 
 
 

รว ๑ 



-  ๒  - 
 

 ๔.   ขาพเจารับรองวา 
                   ขาพเจา  หรือกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน  พ.ศ.๒๕๕๑  ดังนี้ 
            ๔.๑  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
            ๔.๒ ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                  ๔.๓   ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา 
             ๔.๔  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗ หรือ มาตรา ๓๘  
               ๔.๕  ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗ หรือ มาตรา ๓๘  เวนแตเคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตและเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวาหาป 
 ๕.   พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาดวย  คือ 
    (๑)  บุคคลธรรมดา 
     (ก)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตมีสัญชาติไทย  หรือสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  พรอมดวยสําเนาใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือ
หลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ในกรณีท่ีผู
ขอรับใบอนุญาตเปนคนตางดาว  (ใชสําเนาบัตรท่ียังไมหมดอายุเทานั้น) 
    (ข)  รูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด  ๔x๖  เซนติเมตร  ซ่ึงถายมาแลวไม
เกินหกเดือนของผูขออนุญาต  จํานวน  ๒  รูป 
     (ค)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
     (ง)  แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของรานวีดิทัศน   
     (จ)  แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นท่ีใหบริการของรานวีดิทัศน  และรูปถายของรานวีดิทัศน  
จํานวน  ๓  รูป โดยมีลักษณะรูปถายดังนี้ 
             รูปท่ี ๑ ถายระยะไกล ใหเห็นท่ีตั้งรานวีดิทัศน   
                                         รูปท่ี ๒ ถายระยะใกล ใหเห็นดานหนารานวีดิทัศน   
                          รูปท่ี ๓  ถายภายในรานวีดิทัศน  ใหเห็นลักษณะการประกอบกิจการหรือการใหบริการ 
    (๒)  นิติบุคคล 
     (ก)  สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกับช่ือ 
วัตถุประสงค  ท่ีตั้งสํานักงาน  และรายช่ือผูเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ท่ีเปน
ปจจุบัน (ไมเกิน ๖ เดือน) 
     (ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตมีสัญชาติไทย หรือสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  พรอมดวยสําเนาใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือ
หลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ในกรณีท่ีผู
ขอรับใบอนุญาตเปน คนตางดาว  ของกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ใชสําเนาบัตรท่ียัง
ไมหมดอายุเทานั้น) 
    



-  ๓  - 
 
    (ค)  รูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด  ๔x๖  เซนติเมตร  ซ่ึงถายมาแลวไม
เกินหกเดือน  ของกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  จํานวน  ๒  รูป 
     (ง)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
     (จ)   แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของรานวีดทัิศน   
     (ฉ)  แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นท่ีใหบริการของรานวีดิทัศน  และรูปถายของรานวีดิทัศน  
จํานวน  ๓  รูป โดยมีลักษณะรูปถายดังนี้ 
             รูปท่ี ๑ ถายระยะไกล ใหเห็นท่ีตั้งรานวีดิทัศน   
                                         รูปท่ี ๒ ถายระยะใกล ใหเห็นดานหนารานวีดิทัศน   
                          รูปท่ี ๓  ถายภายในรานวีดิทัศน  ใหเห็นลักษณะการประกอบกิจการหรือการใหบริการ 
 ๖.   กรณีขอตออายุใบอนุญาต  ใหแนบเอกสารเพิ่ม   คือ 
     สําเนาใบอนุญาตเดิมหรือสําเนาใบแทนใบอนุญาต 
 ๗.   ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ท่ีแจงไวในคําขอนี้เปนความจริง      
ทุกประการ  หากภายหลังตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติหรือขอความใดเปนเท็จ  ขาพเจาจะยอมรับผิดตามกฎหมาย
ไมวาในทางแพงหรือทางอาญา  รวมทั้งใหเพิกถอนใบอนุญาตหรือนิติกรรมใดๆ  ท่ีกระทําลงไปแลวท้ังส้ิน 

 
     (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูขออนุญาต 
 

 
 

คําเตือน    -   ผูใดแจงขอความอันปนเท็จแกเจาพนักงาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗  ตอง 
                     ระวางโทษจําคกุไมเกนิหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
                 -   ผูใดทําเอกสารปลอม  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔  ตองระวางโทษจําคุก     
                     ไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
                 -   ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๕  ตอง 
                     ระวางโทษจําคกุตั้งแตหกเดือนถึงหาป  และปรับตั้งแตหนึง่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
                 -   ผูใดใชหรืออางเอกสารปลอม  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๘  ตองระวางโทษ 
                     ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรานัน้ ๆ 
 

หมายเหตุ -   กรณียืน่คําขออนุญาต/คําขอตออายุใบอนุญาตมากกวา  ๑  แหง  ใหระบุเพ่ิมในใบแนบกรณขีอรับ 
                     ใบอนุญาต/ขอตออายใุบอนุญาตหลายแหง 
                 -   ใหใสเครื่องหมาย     ในชอง    หนาขอความทีต่องการ 
 

 
 
 
 



(แนบ  รว ๑) 
แผนท่ี ...................  

ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบกิจการรานวีดิทัศน  (กรณีขอรับใบอนญุาตหลายแหง) 

 ช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา ........................................................................................................ 
ช่ือภาษาตางประเทศวา  (ถามี)  ................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..…………………
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิารจํานวนไมเกิน...................................................ชุด 

 ช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา ........................................................................................................ 
ช่ือภาษาตางประเทศวา  (ถามี)  .................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการจํานวนไมเกิน...................................................ชุด 

 ช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา ........................................................................................................ 
ช่ือภาษาตางประเทศวา  (ถามี)  .................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..…………………
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการจํานวนไมเกิน...................................................ชุด 

 ช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา ........................................................................................................ 
ช่ือภาษาตางประเทศวา  (ถามี)  .................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..…………………
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการจํานวนไมเกิน...................................................ชุด 

 ช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา ........................................................................................................ 
ช่ือภาษาตางประเทศวา  (ถามี)  .................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 
มีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการจํานวนไมเกิน...................................................ชุด 
 
 
 
 



(แนบ  รว ๑) 
แผนท่ี ...................  

กรณีขอตออายใุบอนญุาตประกอบกิจการรานวดีิทัศนหลายแหง 

 ใบอนุญาตเลขที่................./.................ออกวนัท่ี................เดือน...........................พ.ศ.....................    
โดยมีช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา........................................................................................................................... 
ช่ือภาษาตางประเทศวา (ถามี)....................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 
ซ่ึงใบอนุญาตส้ินอายุวนัท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ.............................. 
โดยมีเครื่องมือ  อุปกรณ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิารจํานวนไมเกิน...........................................ชุด 

 ใบอนุญาตเลขที่................./.................ออกวนัท่ี................เดือน...........................พ.ศ.....................    
โดยมีช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา........................................................................................................................... 
ช่ือภาษาตางประเทศวา (ถามี)....................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณยี.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 
ซ่ึงใบอนุญาตส้ินอายุวนัท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ.............................. 
โดยมีเครื่องมือ  อุปกรณ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิารจํานวนไมเกิน...........................................ชุด 

 ใบอนุญาตเลขที่................./.................ออกวนัท่ี................เดือน...........................พ.ศ.....................    
โดยมีช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา........................................................................................................................... 
ช่ือภาษาตางประเทศวา (ถามี)....................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 
ซ่ึงใบอนุญาตส้ินอายุวนัท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ.............................. 
โดยมีเครื่องมือ  อุปกรณ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิารจํานวนไมเกิน...........................................ชุด 

 ใบอนุญาตเลขที่................./.................ออกวนัท่ี................เดือน...........................พ.ศ.....................    
โดยมีช่ือรานวีดิทัศนเปนภาษาไทยวา........................................................................................................................... 
ช่ือภาษาตางประเทศวา (ถามี)....................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 
ซ่ึงใบอนุญาตส้ินอายุวนัท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ.............................. 
โดยมีเครื่องมือ  อุปกรณ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบรกิารจํานวนไมเกิน...........................................ชุด 
 

 



รว ๓ 
ใบแจงการเปลี่ยนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

ซ่ึงไดรับใบอนญุาตประกอบกิจการรานวดีิทัศน 
              วันท่ี ................. เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

๑.  ตามที่ขาพเจาไดรับใบอนญุาตประกอบกจิการรานวดีิทัศน  ประเภท  ..................................................... 
ตามใบอนุญาตเลขที่......................./.........................ออกวนัท่ี..................เดือน...............................พ.ศ......................  
โดยมีช่ือรานวดีิทัศนเปนภาษาไทยวา........................................................................................................................... 
ช่ือภาษาตางประเทศวา (ถามี)....................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 
             ๒.  ขาพเจาขอแจงการเปล่ียนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผกูพันนติิบุคคล  ดังนี้   
         กรรมการ  จาก  ............................................................  เปน  ........................................................... 
           ผูจัดการ  จาก  ..............................................................  เปน  ........................................................... 

 ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  จาก............................................................................................. 
เปน  ..................................................................................................................................................   

            ๓.  ขาพเจาขอรับรองวา  กรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  มีคณุสมบตัิ
ครบถวนตามมาตรา  ๓๙  ประกอบมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญตัิภาพยนตรและวีดิทัศน  พ.ศ. ๒๕๕๑   
   ๔.  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลกัฐานตาง ๆ  มาดวย  คือ 
     (ก)  สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล  ซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกับช่ือ  
วัตถุประสงค  ท่ีตั้งสํานักงาน  และรายชื่อผูเปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ท่ีเปน
ปจจุบัน    (ไมเกิน  ๖  เดือน) 
     (ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตมีสัญชาติไทย  หรือสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  พรอมดวยสําเนาใบสําคัญถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือ
หลักฐานการไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ในกรณีท่ีผูขอ 
รับใบอนุญาตเปนคนตางดาว  ของกรรมการ  ผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลง 
    (ค) รูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด  ๔x๖  เซนติเมตร  ซ่ึงถายมาแลว 
ไมเกินหกเดอืนของกรรมการ  ผูจัดการ  และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลง  จํานวน  ๒  รูป 
 

     (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูรับใบอนุญาต 

คําเตือน    -  ผูใดแจงขอความอันเปนเทจ็แกเจาพนักงาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน   
  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
                 -  ผูใดทําเอกสารปลอม  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกพันบาท   
   หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                 -  ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๕  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป   
   และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
                 -  ผูใดใชหรืออางเอกสารปลอม  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๘  ตองระวางโทษ  ดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ 
หมายเหตุ -  กรณีแจงเปลี่ยนกรรมการมากกวา  ๑  คน  ใหระบุเพ่ิมในใบแนบกรณีเปลี่ยนแปลงกรรมการหลายคน 
                 -  ใหใสเครื่องหมาย     ในชอง    หนาขอความที่ตองการ 



(แนบ รว ๓) 
แผนท่ี ................... 

รายชื่อกรรมการทีเ่ปลีย่นแปลงซ่ึงไดรับใบอนญุาตประกอบกิจการรานวดีิทัศน 
(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายคน) 

 
        กรรมการ  จาก  ............................................................  เปน  ........................................................... 
     
        กรรมการ  จาก  ............................................................  เปน  ........................................................... 
      
        กรรมการ  จาก  ............................................................  เปน  ........................................................... 
 

        กรรมการ  จาก  ............................................................  เปน  ........................................................... 
 

        กรรมการ  จาก  ............................................................  เปน  ........................................................... 
 

        กรรมการ  จาก  ............................................................  เปน  ........................................................... 
 

        กรรมการ  จาก  ............................................................  เปน  ........................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รว ๔  
 

ใบแจงเพิ่มจํานวนเคร่ืองมือ  อปุกรณ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวก 
ในการใหบริการในรานวดีิทัศน 

 

              วันท่ี ................. เดือน ............................... พ.ศ. ................. 
 

๑.  ตามที่ขาพเจาไดรับใบอนญุาตประกอบกจิการรานวดีิทัศน  ประเภท  ..................................................... 
ตามใบอนุญาตเลขที่...................../….................ออกวันท่ี..................เดือน..................................พ.ศ.........................  
โดยมีช่ือรานวดีิทัศนเปนภาษาไทยวา........................................................................................................................... 
ช่ือภาษาตางประเทศวา (ถามี)....................................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี.............
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................ จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพท......................................... โทรสาร..............................................E – mail  ……..…..…..………………… 
โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการจํานวนไมเกิน.............................................ชุด 
             ๒. ขาพเจาประสงคจะขอเพิ่มจํานวนเครื่องมือ  อุปกรณ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการในรานวีดิทัศน  เปนจํานวนไมเกนิ.............................................ชุด 
   ๓.   ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาดวย  คือ 
           ใบอนุญาตฉบับเดิม (ฉบับจริง)   
    
 
     (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูรับใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


