
คูมือสําหรับประชาชน 

เทศบาลตําบลดอนทราย 
 

งานที่ใหบริการ การรับจดทะเบียนพาณิชย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางธนิตา  เอียดทอง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

งานพัฒนารายได 

โทรศัพท :  074-676533 ตอ 13 

โทรสาร :  074-676533 ตอ 18 

วันจันทร ถึง วันศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น.                         และ 

13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
วตัถุประสงคในการจดทะเบียนพาณิชย 

1. เพื่อประโยชนในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผูประกอบการพาณิชยกิจที่ถูกตองเชื่อถือได 

2. เพื่อประโยชนในการควบคุมหรือสงเสริมดานการพาณิชยและการอุตสาหกรรมรวมทั้งเปนการสงเสริม

เศรษฐกิจของประเทศใหกาวหนายิ่งขึ้น 

3. ผูประกอบการพาณิชยกิจสามารถใชเปนหลักฐานทางการคาได 

ความหมายของพาณิชยกิจ 

     พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการหรือกิจการ 

อยางอื่นที่เปนการคาผูประกอบการพาณิชย หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบพาณิชยกิจเปนอาชีพ

ปกติและใหหมายรวมถึงผูเปนหุนสวนที่ไมจํากัดความรับผิด กรรมการ หรือผูจัดการดวย 

     พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙  มาตรา ๘ ใหผูประกอบพานิชกิจดังตอไปนี้ ทุกทองที่จดทะเบียน

พาณิชย 

(๑) การทําโรงสีขาว และการทําโรงเลื่อยไมที่ใชเครื่องจักร 

(๒) การขายสินคาไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายไดเกิน ๒๐ 

บาทขึ้นไป หรือมสีินคาดังกลาวไวขายมีคารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต ๕๐๐ บาทขึ้นไป 

(๓) การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตางซึ่งทําการเกี่ยวกับสินคาไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม 

และสินคานั้นมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต ๒๐ บาทขึ้นไป 

(๔) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไมวาอยางใด ๆ อยางเดียวหรือหลายอยางก็ตาม และขายสินคา

ที่ผลิตไดมีคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเปนเงินตั้งแต ๒๐ บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินคาที่ผลิตไดมี

คารวมทั้งสิ้นเปนเงินตั้งแต ๕๐๐ บาทขึ้นไป 



(๕) การขนสงทางทะเล การขนสงโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนตประจําทาง การขนสงรถไฟ การขนสงโดยรถราง 

การขนสงโดยรถยนตประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อ ขายที่ดิน การใหกูยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน

หรือซื้อขายเงินตราตางประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยกวน การทําโรงจํานําและการ

ทําการโรงแรม 

(๖) ขาย หรือใหเชาแผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดีหรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับ

บันเทิง 

(๗) ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับดวยอัญมณี 

(๘) ซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(๙) การบริการอินเทอรเน็ต 

 (๑๐) การใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

 (๑๑) บริการเปนตลาดกลางในการซื้อสินคาหรือบริการโดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

 (๑๒) ผลิต รับจางผลิตแผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีดิทัศน ดีวีดีหรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิทัลเฉพาะที่

เกี่ยวกับการบันเทิง 

 (๑๓) การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพื่ออินเทอรเน็ต 

 (๑๔) การใหบริการฟงเพลงและรองเพลงโดยคาราโอเกะ 

 (๑๕) การใหบริการเครื่องเลนเกมส 

 (๑๖) การใหบริการตูเพลง 

 (๑๗) โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทําหัตถกรรมจากงาชาง การคาปลีก การคาสงงาชาง และผลิตภัณฑ

จากงาชาง 

     ผูประกอบพาณิชกิจตาม (๑) - (๕) ซึ่งเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ไดรับการ

ยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย 

     การประกอบพาณิชยกิจ ไมตองจดทะเบียนพาณิชย 

(๑) การคาขาย การคาแผงลอย 

(๒) พาณิชยกิจเพื่อบํารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล 

(๓) พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งไดมีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

(๔) พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม 

(๕) พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ 

(๖) พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 

 

 



ขั้นตอนและระยะการใหบริการ 
ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

          การจดทะเบียนพาณิชย ตองมีสถานที่ตั้งอยูใน

เทศบาลตําบลดอนทราย ตองดําเนินการภายใน 30 วัน 

นับแตวันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบ

กิจการ 

1. กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบ

เอกสารตอเจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย 

2. เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย ตรวจ พิจารณา 

ออกเลขรับ 

3. เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย ออกใบเสร็จ

เรียกเก็บคาธรรมเนียม 

4. เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย จัดทําใบ

ทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบียนพาณิชย    

งานพัฒนารายได  

กองคลัง 

ระยะเวลา 

1. กรอกคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)                                            ระยะเวลา  ๓  นาท ี

2. เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ               ระยะเวลา  1  นาท ี

3. เจาหนาที่/นายทะเบียนพาณิชย ออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม      ระยะเวลา  1  นาที 

 ๔.  เจาหนาที/่นายทะเบียนพาณิชย จัดทําใบทะเบียนพาณิชย                  ระยะเวลา  ๕  นาที 

พรอมจายใบทะเบียนพาณิชย                                                   

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 

         ผูประกอบกิจการ ยื่นคําขอประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

ใชเอกสารดังนี้ 

          1) คําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.) 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ 

3) สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ 

4) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบาน ใหแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

• หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานแหงใหม 

• สําเนาทะเบียนบานที่แสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน หรือสําเนาสัญญาเชา 

• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใชประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป 



5) กรณีมอบอํานาจ หนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา 

ทะเบียนบานของ ผูมอบอํานาจ 

6) กรณี ประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน แผนวีด ี

ทัศน ดีวีด ีหรือแผนวีดิทัศนระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ใหสงสําเนาหนังสือ 

อนญุาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจําหนายหรือใหเชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของ 

สินคา ที่ขายหรือใหเชา 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนําใบทะเบียนพาณิชยมาดวย 

 

คาธรรมเนียม 

- จดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) 50  บาท 

- จดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย 20 บาท 

- จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย 20 บาท 

- ขอตรวจคนเอกสาร 20 บาท 

- ขอรับรองสําเนาเอกสาร 30 บาท 

- ขอใบแทน(ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย) 30 บาท 

- ขอถายขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร 1,000 บาท/ครั้ง 

   และคัดระเบียนละ  0.10 บาท 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 
          ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่ งานพัฒนารายได  

กองคลัง เทศบาลตําบลดอนทราย  โทรศัพท : 074-676533 ตอ13 โทรสาร : 074-676533 ตอ 18  หรือ เว็บไซต  

http://www.donsai.go.th 

ตัวอยางแบบฟอรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donsai.go.th/



