
 

คําแนะนําการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การกระตุนใหผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาจดทะเบียน

กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  และการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

(DBDregistered) ใหแกผูประกอบการท่ีจดทะเบียน  

ปจจุบัน กระทรวงพาณิชย ไดถายโอนอํานาจจดทะเบียนพาณิชยไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง

หมดแลว โดยท่ีกระทรวงพาณิชยยังเปนผูรักษาการตามกฎหมาย  พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย  พ.ศ. 2499 กํากับ

ดูแลดานนโยบายในการจดทะเบียนพาณิชย และเปนศูนยกลางขอมูลทะเบียนพาณิชยท่ัวราชอาณาจักร  

ในสวนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  ยังคงมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอไป  

เพ่ือเพ่ิมโอกาสและขยายชองทางการตลาดใหแกผูประกอบการ  โดยผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีจด

ทะเบียนแลว ยังคงไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาเชนเดิม  

 

1. สรางความนาเชื่อถือใหแกผูประกอบการในระดับหนึ่ง  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะออก

เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (DBDregistered) ใหแกผูประกอบการท่ี       

จดทะเบียน เพ่ือนําไปแสดงไวบนเว็บไซตของตนเอง  เม่ือผูบริโภค  (ผูซ้ือ) เห็นเครื่องหมาย  DBDregistered 

แลวจะเกิดความม่ันใจในการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมมากข้ึน  

ประโยชนของการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

2.  กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะนํารายชื่อเว็บไซตท่ีจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว  ไปเผยแพร

ไวบนเว็บไซตของกรมฯ (www.dbd.go.th) เพ่ือชวยประชาสัมพันธเว็บไซตของผูประกอบการอีกชองทางหนึ่ง  

3. ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีจดทะเบียนแลว  สามารถยื่นขอใชเครื่องหมายรับรองความ

นาเชื่อถือ (DBDverified) จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาได  ซ่ึงเครื่องหมาย  DBDverified นี้จะมี        ความ

นาเชื่อถือสูงกวาเครื่องหมาย  DBDregistered กลาวคือ  จะออกใหแกเว็บไซตท่ีมีคุณภาพเปนไปตาม

หลกัเกณฑทีก่รมฯ กําหนดเทานั้น (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.trustmarkthai.com)  

4.  การไดรับสิทธิพิเศษตาง  ๆ เชน การเขารวมอบรมสัมมนา  การไดรับคําแนะนํา  และการไดรับ

ขอมูลขาวสารดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน  

 

1. ซ้ือขายสินคาหรือบริการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

2. บริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP)  

3. ใหเชาพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting)  

4. บริการเปนตลาดกลางในการซ้ือขายสินคาหรือบริการ (e-Marketplace)  

 



- มีระบบการสั่งซ้ือ เชน ระบบกรอกฟอรม ระบบตะกรา e-mail หรืออ่ืน ๆ  

ตัวอยางเว็บไซตท่ีเขาขายตองจดทะเบียน  

- มีระบบการชําระเงิน ออฟไลน หรือ ออนไลน เชน การโอนเงินผานระบบบัญชี การชําระดวยบัตรเครดิต 

  หรือ e-cash เปนตน  

- มีระบบสมัครสมาชิก เพ่ือรับบริการขอมูลหรืออ่ืน ๆ โดยมีการคิดคาใชจาย (ถือเปนการขายบริการ)  

- มีวัตถุท่ีประสงคหลักในการรับจางโฆษณาสินคาหรือบริการของผูอ่ืน และมีรายไดจากการโฆษณานั้น  

- รับจางออกแบบเว็บไซต หรือเพียงโฆษณาวาเปนผูรับจางออกแบบเว็บไซต (ถือวาการออกแบบเว็บไซต 

  นั้นมีชองทางการคาปกติบนอินเทอรเน็ต)  

 

- เว็บไซตใหบริการเกมสออนไลนท่ีคิดคาบริการจากผูเลน (เจาของเว็บไซตตองจดทะเบียน)  

- เว็บไซตท่ีมีการสงมอบสินคาหรือบริการผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เชน การ Download เพลง 

  โปรแกรม เกมส Ringtone Screensaver SMS เปนตน  

 

- มีเฉพาะหนารานโชวสินคาของตนเอง แตทําการคาในชองทางปกติ (ไมใชอินเทอรเน็ต) แมจะมีขอความ 

ตัวอยางเว็บไซตท่ี ไมตองจดทะเบียน  

   แจงวาใหติดตอได เชน สนใจโทร.ติดตอ… หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ….  

- การโฆษณาสินคาของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไมใชวัตถุท่ีประสงคหลักของกิจการและ  

   ไมใชชองทางคาปกติ แมจะมี banner ของผูอ่ืนมาติดและมีรายไดจาก banner ก็ตาม  

- การประชาสัมพันธหรือเผยแพรขอมูลแกสมาชิกหรือบุคคลท่ัวไป โดยไมคิดคาใชจายหรือบริการ เชน เพ่ือ 

   การสอน ประกาศรับสมัครงาน  

- การประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับบริษัท หรือสินคา  

- เว็บไซตสวนตัว (สวนบคุคล) ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเผยแพรขอมูลสวนตัว การงาน การศึกษา หรอืความสนใจ 

  สวนตัว  

- เว็บไซตท่ีเปนสื่อกลางดานขอมูล โดยมีจุดประสงคในการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยไมมีการเสียคาสมาชิก 

  หรือคาใชจายใด ๆ  

 

1. ทําเว็บไซตใหเสร็จเรียบรอยพรอมออนไลน 

ข้ันตอนการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2. ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3. ยื่นเอกสารเพ่ือขอใชเครื่องหมาย DBD Registered 

 

 



1. เอกสาร ทพ.  

เอกสารท่ีใชจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- บุคคลธรรมดา      กรอกเอกสาร ขอ 1 - 8  

- คณะบคุคล/หางหุนสวนสามัญ/หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล/หางหุนสวนจํากัด  

      กรอกเอกสาร ขอ 1 - 8 และขอ 11  

  - บริษัทจํากัด/บริษัทจํากัด (มหาชน)   กรอกเอกสาร ขอ 1-8 และขอ 12 

2. เอกสารแนบแบบ ทพ. 

- กรอก 1 ใบ ตอ 1 เว็บไซต (ทําสําเนาเพ่ือขอใชเครื่องหมาย DBD Registered) 

3. เอกสารการจดโดเมนเนม (ชื่อผูจดทะเบียนโดเมนเนมตองเปนชื่อผูประกอบการท่ีจดทะเบียนพาณิชย)  

4. ปรินซหนาเว็บเพจ 

5. วาดแผนท่ีตั้งการจดทะเบียนพาณิชย 

6. หนังสือรับรอง (กรณีจดในนามนิติบุคคล) 

 

     1. ผูประกอบการท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย 

สถานท่ีจดทะเบียนพาณิชย 

         ตอสํานักงานเขตตาง ๆ และศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

     2. ผูประกอบการท่ีมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอ่ืน นอกจากกรงุเทพมหานคร ใหยื่นคําขอจด 

         ทะเบียนพาณิชยตอองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล แลวแตกรณี 

 

     

การขอใชเครื่องหมาย DBD Registered 

1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค. 0403)  

เอกสารท่ีใช 

2. เอกสารแนบแบบ ทพ. 

3. สําเนาเอกสารการจดโดเมนเนม 

หมายเหต ุ: 1. สงเอกสารมาท่ีอีเมล e-commerce@dbd.go.th 

2. สามารถดูเกณฑการขอใชเครื่องหมาย DBD Registered ไดท่ีเมนู เกณฑการให 

    เครื่องหมาย DBD Registered 

 

 

mailto:e-commerce@dbd.go.th�


ยืน่ขอจดทะเบียน จัดส่งข้อมูลทางทะเบียน 
 

 

รับจดทะเบียน 

ในเขตทอ้งท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ออกเคร่ืองหมาย DBDregistered 

- จดัทาํขอ้มูลทางทะเบียน 

- เผยแพร่รายช่ือเวบ็ไซตท่ี์จด  

  ทะเบียนเวบ็ไซตก์รมฯ 

- จดัส่ง Source Code 

กรณีเร่งดว่น ติดตอ่ขอรับ Source Code (เคร่ืองหมาย REGISTERED) โดยตรงที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ข้ันตอนการขอรับเคร่ืองหมาย DBDregistered 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายเพิม่เติม 

 

บริการอนิเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider)  

ก. กรณีน้ี ไม่ไดห้มายความถึง ร้านบริการอินเทอร์เน็ต หรือ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ท่ีมีเคร่ืองคอมพวิเตอร 

     สาํหรับใหบ้ริการในการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเกมส์คอมพวิเตอร์ ประเภทน้ีไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์

     อิเลก็ทรอนิกส์ แต่ใหจ้ดทะเบียนพาณิชย ์(แบบธรรมดา)  

ข. บริการอินเทอร์เน็ต ในท่ีน้ีหมายถึง ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต คือ หน่วยงานท่ีบริการในการเช่ือมต่อ 

     อินเทอร์เน็ต กล่าวคือ ใหบ้ริการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครือข่ายคอมพวิเตอร์ของ 

     หน่วยงานต่าง ๆ เขา้กบั เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทัว่โลก ทาํใหเ้ราสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้ซ่ึงโดยปกติ 

     ในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต เราจะตอ้งมีการเช่ือมต่อสญัญาณกบัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตก่อน โดยเช่ือมต่อ 

     ผา่นโมเด็ม (สายโทรศพัท)์ หรือ เช่ือมต่อแบบบรอดแบนด ์(สายเคเบิล หรือ DSL) 

 

ให้เช่าพืน้ทีข่องเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)  

คือ ผูใ้หบ้ริการเวบ็เซิร์ฟเวอร์  เพื่อทาํหนา้ท่ีในการรับฝากเวบ็ไซต์  เพือ่ใหเ้วบ็ไซตต่์าง  ๆ สามารถ

ออนไลน์ หรือมองเห็นบนอินเทอร์เน็ตได ้ 

ผู้ประกอบการ 

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

กทม. 

อบต. 

เทศบาล 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

www.dbd.go.th 

ออกใบสาํคญั 



ทุกเวบ็ไซตท่ี์ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตจะตอ้งไดรั้บการฝาก  หรือเก็บไวบ้นคอมพวิเตอร์พเิศษ  ท่ี

เรียกวา่ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  (Server) หรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย  ซ่ึงเซิร์ฟเวอร์น้ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัติดต่อ

กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทุกแห่งทัว่โลกตลอด 24 ชัว่โมง (ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)  

ดงันั้น ในการทาํเวบ็ไซต์ เพือ่ใหอ้อนไลน์บนอินเทอร์เน็ตได้  ส่ิงแรกท่ีตอ้งมีคือ  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  ซ่ึงมี

ราคาและค่าใชจ่้ายในการดูแล  ค่อนขา้งสูง  ซ่ึงหากเป็นหน่วยงานหรือองคก์รใหญ่  ๆ มกัจะมีเคร่ือง  Server เป็น

ของตนเอง แต่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยหรือบุคคลทัว่ไป  มกัจะนาํเวบ็ไซตข์องตนไปฝากไวก้บัเคร่ือง  Server ของ

ผูอ่ื้น ซ่ึงเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกว่า  โดยผูใ้หบ้ริการเคร่ือง  Server จะคิดค่าใชจ่้ายตามพื้นท่ี  (ขนาดของเวบ็ไซต์ ) ท่ี

แบ่งใหเ้ช่า  

สรุป ให้เช่าพืน้ทีข่องเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย  หรือ เวบ็โฮสต้ิง  ก็คือ ผูใ้หบ้ริการในการเช่าพื้นท่ี

ของเคร่ือง Server นัน่เอง 

  

บริการเป็นตลาดกลางในการซ้ือขายสินค้าหรือบริการ  

โดยวธีิการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ( หรือ e-Marketplace) คือ เวบ็ไซต์

ท่ีเป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมสินคา้และร้านคา้เป็นจาํนวนมาก  เพือ่เป็นส่ือกลางในการซ้ือ -ขายสินคา้

ระหวา่งกนั โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเวบ็ไซต์  ทีเ่ปิดใหบุ้คคลทัว่ไป

เขา้ไป post ซ้ือขายสินคา้  หรือ ใหบ้ริการหนา้เวบ็ไซตส์าํเร็จรูป  เพื่อใหผู้ป้ระกอบการต่าง  ๆ เขา้มาเปิดหนา้

ร้านออนไลน์บนเวบ็ไซตต์ลาดกลาง เพื่อขายสินคา้หรือบริการต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 


