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คํานํา
กระทรวงพาณิชยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 ออกประกาศ

กระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11)
พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2553 ขอ 5 ใหผูประกอบพาณิชยกิจการซ้ือขายสินคาหรือบริการ
โดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   การบริการอินเทอรเน็ต  การใหเชาพื้นท่ีของ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และการบริการเปนตลาดกลางในการซ้ือขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีใช
สื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  เพื่อเปนการรวบรวมฐานขอมูลและดําเนินงานในการ
สงเสริมพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย โดยจดทะเบียนพาณิชย ณ  สํานักงานทะเบียนพาณิชย
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ท่ีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตทองท่ี
หรือองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในทองท่ีนอกเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาไดมีการพัฒนาระบบ IT เช่ือมโยงฐานขอมูล การจดทะเบียนพาณิชยท่ีไดเริ่มใชแลวในป 2556

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  โดยสํานักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีภารกิจในการสงเสริม
การประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจและสรางความเช่ือม่ันใหแกธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย  เพื่อสรางความเขมแข็งและการขยายโอกาสการตลาดระดับสากลของธุรกิจไทย จึงได
จัดทําคูมือการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน
พาณิชยพาณิชยกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางความเขาใจและอํานวยความสะดวกสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตองทําหนาท่ีในการรับจดทะเบียนพาณิชย

สุดทายนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและบุคคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรวม
ปฏิบัติงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนอยางดีมา ณ โอกาสนี้ดวย
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การจดทะเบียนพาณิชยประกอบพาณิชยกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการจดทะเบียนพาณิชยประกอบพาณิชยกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ความเปนมา
ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย

(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอ ๕ กําหนดใหผูประกอบพาณิชยกิจ
ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักรตองจดทะเบียนพาณิชย ซึ่งในสวนที่ถือวาเปนการ
จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   ไดแก

๑. การซื้อขายสินคาหรือบริการโดยวิธีการสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต

๒. บริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP)

๓. ใหเชาพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting)

๔. บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ (E-Marketplace)

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย

 สํานักงานแหงใหญของสถานประกอบการตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหยื่น  ณ

• สํานักงานเขตท่ีสํานักงานใหญท่ีตั้งอยูในเขตทองท่ี

 สํานักงานแหงใหญของสถานประกอบการตั้งอยูในสวนภูมิภาค  ใหยื่น  ณ

• สํานักงานทะเบียนพาณิชยเมืองพัทยา  เทศบาล หรือองคการบริการสวนตําบลท่ีสํานักงานใหญ
ท่ีตั้งอยูในเขตทองท่ี

 ถาสํานักงานแหงใหญของผูประกอบพาณิชยกิจตัง้อยูในตางประเทศและมาตั้งสํานักงานสาขาเพ่ือ
ประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย สํานักงานแหงใหญตั้งในเขตทองท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ทะเบียนพาณิชยใดก็ใหจดทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชยในเขตทองท่ีนั้น
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ประโยชนของการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประโยชนของการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

1. สรางความนาเชื่อถือ ความมีตัวตนของผูประกอบการ

2. ผูประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered จาก
กรมพัฒนาธุรกิจการคา และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งไดรับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3. ไดรับสิทธิ์ในการเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด

การฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยไมได
จดทะเบียนพาณิชยยอมมีความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 มีโทษปรับเปน
รายวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
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1. การย่ืนคําขอจดทะเบียนพาณิชย 1 คําขอตอ 1 เว็บไซต หรือ รานคาออนไลน
2. ตองมีรานคาออนไลนแลว   โดยมิใชมีแตช่ือเว็บไซต หรือ ช่ือรานคา
3. เปนรานคาหรือประกอบพาณิชยกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4 ประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด
4. ไมใชเว็บไซตหรือสื่อออนไลนท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลเทานั้น

โดยไมสามารถซ้ือขายผานทางเว็บไซตหรือสื่อออนไลนนั้น ๆ
5. การซ้ือขายสินคา/บริการผานทางเว็บไซตหรือ Social Media เชน Facebook ท่ีเปนการทํา

การคาโดยปกติ ถือเปนการซ้ือขายผานทางอินเตอรเน็ต ตองจดทะเบียนพาณิชย และนํา
เลขทะเบียนแสดงบนหนารานคาออนไลน

6. กรมฯ จะอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย DBD Registered เฉพาะ
รานคาออนไลนท่ีเปนเว็บไซตและมีโดเมนเนมเปนของตนเอง ไมรวมสื่อออนไลนอ่ืน

แนวปฏิบัติการจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจแนวปฏิบัติการจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจพาณิชยพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส
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ชองสีเทา : แสดงขอมูลท่ีจะถูกดึงจากระบบการจดทะเบียนพาณิชยโดยอัตโนมัติ

ชองสีขาว : เจาหนาท่ีพิมพขอมูลจากการแจงขอมูลของธุรกิจ

พิมพขอมูลใหครบถวน  ถูกตอง

โดยเฉพาะชองท่ีมี * หากไมมีการพิมพขอมูลจะไมสามารถบันทึกขอมูลเขาสูระบบ

1

- คลิกเลือกสํานักงานจดทะเบียน : ระบบจะดึงขอมูลเขาสูชองสีเทาโดยอัตโนมัติ

- พิมพ วันท่ีรับจดทะเบียน 8/10/2556 เปนตน

- คลิกเลือกนายทะเบียน

- คลิกเลือกประเภทผูประกอบธุรกิจ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

- พิมพขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบพาณิชยกิจ

- ขอมูลชื่อรานคา หรือ  ชื่อนิติบุคคล ภาษาไทย  และ ภาษาอังกฤษ (อักษรโรมัน)

- ขอมูลการประกอบพาณิชยกิจ

วันท่ีเริ่มเปดดําเนินธุรกิจ วันท่ีขอจดทะเบียน    จํานวนทุนท่ีนํามาใชในการประกอบธุรกิจ

ข้ันตอนการบันทึกขอมูลการจดทะเบียนข้ันตอนการบันทึกขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 11

แหลงขอมูลการจดทะเบยีนพาณิชย

ข้ันตอนการบันทึกขอมูล เพ่ือออกใบทะเบียนพาณิชย

ขอมูลหนวยงานจดทะเบียน

2 ขอมูลของธุรกิจ

2.1 ชื่อผูประกอบพาณิชยกิจ

2.2 ชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ
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- คลิกเลือก พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

- คลิกเลือกประเภทธุรกิจ 1 ประเภทจากรายละเอียดวัตถุประสงคท่ีระบุไวใหแลว

- พิมพขอมูลสถานท่ีตั้งสํานักงานใหญของธุรกิจ

กรณี เปนท่ีอยูเดียวกับผูประกอบพาณิชยกิจตาม 2.1 ใหคลิก ท่ีอยูเดียวกับผูประกอบพาณิชยกิจ
ระบบจะดึงขอมูลมาบันทึกโดยอัตโนมัติ

- พิมพขอมูลสวนบุคคลของผูจัดการ  ชื่อ-สกุล ระบุท้ังภาษาไทย  และ ภาษาอังกฤษ

กรณี เปนบุคคลเดียวกับผูประกอบพาณิชยกิจตาม 2.1 ใหคลิก บุคคลเดียวกับผูประกอบพาณิชกิจ
ระบบจะดึงขอมูลมาบันทึกโดยอัตโนมัติ

- คลิกปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ

- กรณี ตองแกไขหรือตรวจสอบขอมูล ใหคลิกปุม “สอบถาม” เพ่ือคนหาขอมูล ดูรายละเอียด

ตรวจสอบแกไขใหถูกตอง

- คลิกเลือก “รายละเอียดเว็บไซต” เพ่ือบันทึกขอมูลของเว็บไซตหรือรานคาออนไลน

- ระบบจะดึงขอมูลชื่อผูประกอบธุรกิจ และ ชื่อท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจท่ีเปนภาษาอังกฤษ

จากระบบโดยอัตโนมัติ

- พิมพรายละเอียดท่ีตั้งสถานประกอบการเปนภาษาอังกฤษ

2.3 ชนิดของพาณิชยกิจ

2.4 ช่ือผูจัดการ

ข้ันตอนการบันทึกขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ันตอนการบันทึกขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 22

3 บันทึก

4 รายละเอียดเว็บไซต
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- พิมพ ชื่อเว็บไซต/รานคาออนไลนท่ีขอจดทะเบียนพาณิชย โดยตองมีรานคาออนไลนอยูแลว

เชน www.myshop.com www.myshop.co.th www.myshop.in.th มิใชพิมพ e-Mail

เชน myshop@hotmail.com ไมถูกตอง

- คลิกเลือกประเภทธุรกิจ  หมวดหมูธุรกิจ  โดยเลือกได 1 ประเภท 1 หมวดหมู

- คลิกเลือกระบบการสั่งจอง/สั่งซื้อสินคาท่ีใช   วิธีการชําระเงิน และวิธีการจัดสงสินคา  ขอ 7-9
โดยแตละขอเลือกไดมากกวา 1 วิธี

- พิมพ e-Mail ท่ีจะใชในการติดตอและขอรับรหัสเครื่องหมายรับรอง (Source Code) และขาวสารจากกรม
เชน myshop@yahoo.com

- คลิกปุม “บันทึก” เม่ือเสร็จสิ้นการกรอกขอมูล เพ่ือบันทึกขอมูลเขาสูระบบ

- เม่ือคลิกปุม บันทึก  หนาจอจะปรากฎภาพใบทะเบียนพาณิชย ซึ่งมีแสดงขอมูลตามท่ีไดมีการบันทึกเขาระบบ
- สั่งพิมพ “ใบทะเบียนพาณิชย” เพ่ือมอบใหแกผูประกอบธุรกิจเปนหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย
- หนาจดจะแสดง เลขทะเบียน ........................... คลิกปุม “ปด” เพ่ือเสร็จสิ้นการออกใบทะเบียนพาณิชย

5 บันทึกขอมูลเขาสูระบบ

6 พิมพใบทะเบียนพาณิชย

ข้ันตอนการบันทึกขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ันตอนการบันทึกขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 33
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“คลิก” เลือกประเภทผูประกอบธุรกิจ

“คลิก” เลือกนายทะเบียน

หรือ “คลิก” กรณีที่อยูเดียวกับ
ผูประกอบพาณิชยกิจ

“คลิก”

““พิมพพิมพ”” ช่ือรานช่ือราน//บริษัท ภาษาไทยบริษัท ภาษาไทย//ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

““คลิกคลิก”” ประเภทธุรกิจประเภทธุรกิจ

คําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจคําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจ ““พาณิชยอิเล็กทรอนิกสพาณิชยอิเล็กทรอนิกส””

“พิมพ” ขอมูลของผูประกอบธุรกิจ

“พิมพ” ขอมูลสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

“คลิก” เลือกสํานักงานจดทะเบียน

“พิมพ” วันที่รับจดทะเบียน

1
.

2
.
2.1

2.2

2.3

รายละเอียดประเภทธุรกิจ 2.3
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หรือ “คลิก” กรณีเปนคนเดียวกับ
ผูประกอบพาณิชยกิจ

““คลิกคลิก”” บันทึกขอมูลบันทึกขอมูล

“พิมพ” ขอมูลของผูจดัการ

“คลิก” บันทึก

2.4

พิมพและบันทึกขอมูลเพ่ิม หากมผีูจัดการมากกวา 1 คน

3

คลิก “สอบถาม” เม่ือตองการดึงขอมูลที่ไดบันทึกแลว กลับมาแกไข

““คลิกคลิก”” ดูรายละเอียดดูรายละเอียด

คําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจคําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจ ““พาณิชยอิเล็กทรอนิกสพาณิชยอิเล็กทรอนิกส””
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“คลิก”

“พิมพ” รายละเอียดสถาน
ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ)

““พิมพพิมพ”” ชื่อชื่อ เว็บไซตเว็บไซต//รานคารานคา
ออนไลนออนไลน ท่ีท่ีขอขอจดทะเบียนพาณิชยจดทะเบียนพาณิชย

““คลิกคลิก”” ประเภทของธุรกิจประเภทของธุรกิจ

““คลิกคลิก”” หมวดหมูของสินคาหมวดหมูของสินคา

““คลิกคลิก””
วิธีการขายสินคาวิธีการขายสินคา//
บริการบริการ ((ขอขอ77--99))
แตละขอเลือกไดแตละขอเลือกได
มากกวามากกวา 11 วิธีวิธี

““พิมพพิมพ”” ee--mmaaiill ที่จะใชในกาที่จะใชในการติดตอรติดตอ--รับรับ
รหัสเครื่องหมายรับรองรหัสเครื่องหมายรับรอง และขาวสารจากกรมฯและขาวสารจากกรมฯ

““คลิกคลิก”” บันทึกขอมูลบันทึกขอมูล

คําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจคําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจ ““พาณิชยอิเล็กทรอนิกสพาณิชยอิเล็กทรอนิกส””

ชองสีเทา “ระบบ
ดึงขอมูลใหโดยอัตโนมติั”

1

4

5
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รายละเอียดหมวดหมูสินคา 4

““คลิกคลิก”” หมวดหมูสินคาหมวดหมูสินคา

คําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจคําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจ ““พพาณิชยอิเล็กทรอนิกสาณิชยอิเล็กทรอนิกส””
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บันทึกขอมูลครบถวน   จะปรากฎหนาจอใบทะเบียนพาณิชย ใหสั่งพิมพออกจากระบบ6

คําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจคําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจ ““พาณิชยอิเล็กทรอนิกสพาณิชยอิเล็กทรอนิกส””
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ปดหนาจอพิมพใบทะเบียนพาณิชย ระบบจะแจงเลขที่คําขอ กดปด (เสร็จส้ินการบันทึกขอมูล)7

คําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจคําอธิบายการบันทึกการจดทะเบียนพาณิชยพาณิชยกิจ ““พาณิชยอิเล็กทรอนิกสพาณิชยอิเล็กทรอนิกส””
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ตัวอยางเอกสารแบบฟอรมเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตัวอยางเอกสารแบบฟอรมเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

* 1 คําขอ : 1 เว็บไซต
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ตัวอยางตัวอยาง :: การกรอกแบบฟอรมเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการกรอกแบบฟอรมเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ((11))

““คลิกคลิก”” เลือกเลือก
หมวดหมูของสินคาหมวดหมูของสินคา//
บริบริการการ

““พิมพพิมพ”” ชื่อผูประกอบการชื่อผูประกอบการ//ชื่อที่ใชชื่อที่ใช
ในการประกอบพาณิชยกิจในการประกอบพาณิชยกิจ และที่และที่
อยูตามใบทะเบียนพาณิชยอยูตามใบทะเบียนพาณิชย เปนเปน

ภาษาไทยและภาษภาษาไทยและภาษาอังกฤษาอังกฤษMr. Tongdee  Nadee

Nadee

333/3  Nadee Road Changma  Moung  Nontaburee 11000

www.tongdee.com
““พิมพพิมพ”” ชื่อชื่อ เว็บไซตเว็บไซต
ที่จดทะเบียนพาณิชยที่จดทะเบียนพาณิชย



* 1 คําขอ : 1 เว็บไซต
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““คลิกคลิก””
เลือกวิธีการเลือกวิธีการ

ดําเนินการขายดําเนินการขาย
สินคาสินคา//บริการบริการ

((ขอขอ77--99))

ตัวอยางตัวอยาง :: การกรอกแบบฟอรมเอกสารประกอบการจการกรอกแบบฟอรมเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ((22))

เมื่อเมื่อ ““คลิกคลิก”” เครื่องหมายเครื่องหมาย DDBBDD RReeggiisstteerreedd
ที่ติดต้ังบนหนาเว็บไซตของผูไดรับอที่ติดต้ังบนหนาเว็บไซตของผูไดรับอนุญาตใหนุญาตให
ใชเครื่องหมายฯ  จะปรากฎ ขอมูลของใชเครื่องหมายฯ  จะปรากฎ ขอมูลของ
ผูประกอบการที่เปนเจาของเว็บไซตผูประกอบการที่เปนเจาของเว็บไซต

““พิมพพิมพ”” รายละเอียดรายละเอียด
ประเภทของสินคาประเภทของสินคา//บริการบริการ

Source Code คือรหัสภาษาทางคอมพิวเตอรท่ีนําไปติดต้ังบนหนา
เว็บไซตของผูประกอบการเพ่ือเชือ่มโยงเครื่องหมาย DBD
Registered ใหปรากฏบนหนาเว็บไซต และสามารถคลกิดูขอมลูของ
ผูประกอบการจากฐานขอมูลการจดทะเบียนของกรมฯ

คอมพิวเตอร

   





 

““พิมพพิมพ”” รายละเอียดของผูประกอบการ และรายละเอียดของผูประกอบการ และ
การจดทะเบียนพาณิชยการจดทะเบียนพาณิชย

““พิมพพิมพ”” เบอรโทรศัพทเบอรโทรศัพท//โทรสาร ที่ใชติดตอโทรสาร ที่ใชติดตอ

““พิมพพิมพ”” ee--mmaaiill ที่ใชในการติดตอที่ใชในการติดตอ
และรับและรับ SSoouurrccee CCooddee

50,000 บาท

0 2599 9999
0 2599 9995
tongdee@gmail.com
นายทองดี  นาดี
เทศบาลนครนนทบุรี
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เครื่องหมาย DBD Registered เปนเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยการประกอบ
พาณิชยกิจพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจการคา   โดยกรมฯ จะอนุญาตให
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีจดทะเบียนพาณิชยและประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
นําไปติดต้ังบนหนาเว็บไซต  เพื่อแสดงความมีตัวตนตามกฎหมาย  สงผลตอการเพิ่มความนาเชื่อถือ
ตอผูบริโภคระดับหน่ึง

1. ผูขอใชเครื่องหมาย จะตองเปนเจาของเว็บไซตและ/หรือมีโดเมนเนมเปนของตนเอง

2. เว็บไซตจะตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถูกตองตามกฎหมาย

3. เว็บไซตจะตองแสดงขอมูล รายละเอียดของเว็บไซต ท่ีต้ังสํานักงาน หมายเลขโทรศัพท
และโทรศัพทมือถือ พรอมชองทางรองเรียนการซื้อขายและสงมอบสินคา/บริการ ท้ังใน
ระบบออฟไลนและออนไลน หรือเมนู Contact Us

4. สินคา/บริการท่ีจะนําขึ้นขายบนชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะตองไมขัดตอกฎหมาย
และความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

5. สินคาหรือบริการ จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

6. การนําเสนอสินคาหรือบริการ จะตองมีความชัดเจน สามารถเขาถึงขอมูลได เชน ชนิดของ
สินคา ราคา วิธีการชําระคาสินคาหรือบริการ เปนตน

7. จะตองมีนโยบายดูแล/บริการลูกคาหลังการขาย ท่ีแสดงไวบนหนาเว็บไซตอยางชัดเจน

หลักเกณฑการหลักเกณฑการอนุญาตใหใชอนุญาตใหใชเครื่องหมายเครื่องหมายรับรองรับรอง

** หากนําเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Registered) ไปใชใน

การประกอบธุรกิจ e-Commerce โดยไมไดรับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยอมมีความผิดตาม พ.ร.บ.
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ฐานปลอมเอกสารและใชเอกสารปลอมซึ่งมีโทษท้ังจําคุกและปรับ

เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเลก็ทรอนิกสพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส
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1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค.0403)
2. สําเนารายละเอียดเก่ียวกับเว็บไซต (เอกสารแนบ ทพ.)

กรอก 1 ใบตอ 1 เว็บไซต
3. สําเนาเอกสารการจดโดเมนเนม

ชื่อผูจดทะเบียนโดเมนเนมตองเปนชื่อผูประกอบการท่ีจดทะเบียนพาณิชย
4. เอกสารอ่ืน (ถามี)

- ใบแสดงตัวแทนจําหนาย
- ใบแสดงลิขสิทธิ์
- ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้นๆ

ประโประโยชนของเครื่องหมายยชนของเครื่องหมายรับรองรับรอง

1. สรางความนาเชื่อถือใหแกเว็บไซตเพ่ือยืนยันการมีตัวตนของผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

2. สรางความม่ันใจใหกับผูซื้อ เม่ือเห็นเครื่องหมาย DBD Registered

3. การไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา เชน อบรม สัมมนา
ออกบูธงานตางๆ และรับขาวสารดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4. สิทธิในการขอรับเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ (DBD Verified) ใหแก
เว็บไซตท่ีมีคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกรมฯ กําหนด

เอกสารการขอใชเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนเอกสารการขอใชเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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ยื่นคําขอจดทะเบียน
(แบบ ทพ./เอกสาร

ประกอบการจดทะเบียน/
ขอมูลการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส)

ชําระคาธรรมเนียม 50 บาท

การยื่นเอกสารทางแฟกซการยื่นเอกสารทางแฟกซ//อีเมลอีเมล//ผูประกอบการยื่นผูประกอบการยื่นผานผาน wwwwww..TTrruussttmmaarrkktthhaaii..ccoomm

ขั้นตอนการย่ืนและอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนกิส

1 คําขอ : 1 เว็บไซต

ผูประกอบธุรกิจ

อปท.จดทะเบียนพาณิชย และ
ออกใบทะเบียน แบบ พค 0403

ขอมูลเชื่อมโยงตอมาที่เวบ็ไซต
www.trustmarkthai.com

สํานักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ตรวจเช็คคําขอและตรวจสอบ

รายละเอียดของเว็บไซต
ตามหลักเกณฑ 7 ขอ

อนุมัติเครื่องหมาย
DBD Registered และ

สงSource Code ทาง e-mail
ของผูประกอบการ

ผูประกอบการนํา Source Code
ไปวางหนาเว็บไซตที่จดทะเบียน

ระบบสง Username & Password
การเปนสมาชิกใหกับผูประกอบการ

เพ่ือตรวจสอบเว็บไซต และใชบริการ
www.trustmarkthai.com

แจงผูประกอบการแกไข/
เพ่ิมเติมขอมูลสง

กลับสํานักฯ

ไมผาน

สงขอมูลให พอ. (e-mail/Fax)
พรอมใบทะเบียน พค 0403/

เอกสารแนบ ทพ.

อปท. ผูประกอบการ

สมัครเขาเปนสมาชิก
เว็บไซต

www.trustmarkthai.com

เจาหนาที่อนุมัติ/ระบบสง
Username & Password

การเปนสมาชิก

ผูประกอบการกรอกขอมูล
การขอเครื่องหมายใน

เว็บไซต
www.trustmarkthai.com

ผาน
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ยื่นคําขอจดทะเบียน
(แบบ ทพ./เอกสาร

ประกอบการจดทะเบียน/
ขอมูลการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส)

ชําระคาธรรมเนียม 50 บาท

การยื่นผานระบบการยื่นผานระบบ IITT เช่ือมโยงฐานขอมูลเช่ือมโยงฐานขอมูลทะเบียนพาณิชยทะเบียนพาณิชย

ขั้นตอนการย่ืนและอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

1 คําขอ : 1 เว็บไซต

ผาน

ผูประกอบการ

เจาหนาท่ีคียขอมูลเขาระบบ
การจดทะเบียนพาณิชย

เชื่อมโยง
ระบบการใหเครื่องหมาย

รับรอง
DBD Registered

ขอมูลเชื่อมโยงตอมาที่เว็บไซต
www.trustmarkthai.com

สํานักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ตรวจเช็คคําขอและตรวจสอบ

รายละเอียดของเว็บไซต
ตามหลักเกณฑ 7 ขอ

อนุมัติเครื่องหมาย
DBD Registered และสง
Source Code ทาง e-mail

ของผูประกอบการ

ผูประกอบการนํา Source Code
ไปวางหนาเว็บไซตท่ีจดทะเบียน

ระบบสง Username & Password
การเปนสมาชิกใหกับผูประกอบการ

เพ่ือตรวจสอบเว็บไซต และใชบริการ
www.trustmarkthai.com

แจงผูประกอบการแกไข/
เพ่ิมเติมขอมูลสงกลับ สํานักฯ

ไมผาน


