คําแนะนําการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
สงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และภารกิจหนึ่งที่สําคัญ คือ การกระตุนใหผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมาจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา และการออกเครื่องหมายรับรองการจด
ทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (REGISTERED) ใหแกผูประกอบการที่จดทะเบียน
ปจจุบัน กระทรวงพาณิชย ไดถายโอนอํานาจจดทะเบียนพาณิชยไปใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งหมดแลว โดยที่กระทรวงพาณิชยยังเปนผูรักษาการตามกฎหมาย พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย พ.ศ.2499 กํากับดูแลดานนโยบายในการจดทะเบียนพาณิชย และเปนศูนยกลางขอมูลทะเบียน
พาณิชยทั่วราชอาณาจักร
ในส ว นของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ยั ง คงมี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการส ง เสริ ม พาณิ ช ย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต อ ไป เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและขยายช อ งทางการตลาดให แ ก ผู ป ระกอบการ โดย
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนแลว ยังคงไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ จากกรม
พัฒนาธุรกิจการคาเชนเดิม
ประโยชนของการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1. สรางความนาเชื่อถือใหแกผูประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะ
ออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (REGISTERED) ใหแกผูประกอบการ
ที่จดทะเบียน เพื่อนําไปแสดงไวบนเว็บไซตของตนเอง เมื่อผูบริโภค (ผูซื้อ) เห็นเครื่องหมาย
REGISTERED แลวจะเกิดความมั่นใจในการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
2. กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะนํารายชื่อเว็บไซตที่จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว
ไปเผยแพร ไว บนเว็ บไซต ของกรมฯ (www.dbd.go.th)
เพื่ อชวยประชาสั มพั นธ เว็ บไซต ของ
ผูประกอบการอีกชองทางหนึ่ง
3. ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนแลว สามารถยื่นขอใชเครื่องหมาย
รับรองความนาเชื่อถือ (Trustmark) จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาได ซึ่งเครื่องหมาย Trustmark นี้จะมี
ความนาเชื่อถือสูงกวาเครื่องหมาย REGISTERED กลาวคือ จะออกใหแกเว็บไซตที่มีคุณภาพเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กรมฯ กําหนดเทานั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.trustmarkthai.com)
4. การไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน การเขารวมอบรมสัมมนา การไดรับคําแนะนํา และการ
ไดรับขอมูลขาวสารดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน

ขั้นตอนการขอรับเครื่องหมาย REGISTERED
กรณีเรงดวน ติดตอขอรับ Source Code (เครื่องหมาย REGISTERED) โดยตรงที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

่นขอจดทะเบี
ยื่นยืขอจดทะเบี
ยนยน

กทม.
อบจ.
พัทยา

จัดสงขอมูลทางทะเบียน

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

www.dbd.go.th

- จัดทําขอมูลทางทะเบียน
- เผยแพรรายชื่อเว็บไซตที่จด
ทะเบียนบนเว็บไซตกรมฯ
- จัดสง Source Code

รับจดทะเบียน
ในเขตทองทีท่ ี่รับผิดชอบ
ออกใบสําคัญ

ออกเครื่องหมาย REGISTERED

ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1. ซื้อขายสินคาหรือบริการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
2. บริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP)
3. ใหเชาพืน้ ที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting)
4. บริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ (e-Marketplace)
ตัวอยางเว็บไซตที่เขาขายตองจดทะเบียน
- มีระบบการสั่งซื้อ เชน ระบบกรอกฟอรม ระบบตะกรา e-mail หรืออื่น ๆ
- มีระบบการชําระเงิน ออฟไลน หรือ ออนไลน เชน การโอนเงินผานระบบบัญชี การชําระดวยบัตร
เครดิต หรือ e-cash เปนตน
- มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการขอมูลหรืออื่น ๆ โดยมีการคิดคาใชจาย (ถือเปนการขายบริการ)
- มีวัตถุที่ประสงคหลักในการรับจางโฆษณาสินคาหรือบริการของผูอื่น และมีรายไดจากการ
โฆษณานั้น
- รับจางออกแบบเว็บไซต หรือเพียงโฆษณาวาเปนผูรับจางออกแบบเว็บไซต (ถือวาการออกแบบ
เว็บไซตนนั้ มีชองทางการคาปกติบนอินเทอรเน็ต)
- เว็บไซตใหบริการเกมสออนไลนที่คิดคาบริการจากผูเลน (เจาของเว็บไซตตองจดทะเบียน)
- เว็บไซตที่มีการสงมอบสินคาหรือบริการผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เชน การ Download เพลง
โปรแกรม เกมส Ringtone Screensaver SMS เปนตน

ตัวอยางเว็บไซตที่ ไมตองจดทะเบียน
- มีเฉพาะหนารานโชวสินคาของตนเอง แตทําการคาในชองทางปกติ (ไมใชอินเทอรเน็ต) แมจะมี
ขอความแจงวาใหติดตอได เชน สนใจโทร.ติดตอ… หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ….
- การโฆษณาสินคาของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไมใชวตั ถุที่ประสงคหลักของ
กิจการและไมใชชองทางคาปกติ แมจะมี banner ของผูอื่นมาติดและมีรายไดจาก banner ก็ตาม
- การประชาสัมพันธหรือเผยแพรขอมูลแกสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไมคิดคาใชจายหรือ
บริการ เชน เพือ่ การสอน ประกาศรับสมัครงาน
- การประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินคา
- เว็บไซตสวนตัว (สวนบุคคล) ที่สรางขึ้นเพือ่ เผยแพรขอมูลสวนตัว การงาน การศึกษา หรือความ
สนใจสวนตัว
- เว็บไซตที่เปนสื่อกลางดานขอมูล โดยมีจุดประสงคในการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยไมมกี ารเสียคา
สมาชิกหรือคาใชจายใด ๆ
สถานที่จดทะเบียน
1. ผูประกอบการที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอจดทะเบียน
พาณิชยตอสํานักงานเขตตาง ๆ และศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
2. ผูประกอบการที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวัดอืน่ นอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอ
จดทะเบียนพาณิชยตอองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ๆ หรือ เมืองพัทยา แลวแตกรณี

คําอธิบายเพิ่มเติม
บริการอินเทอรเน็ต (ISP : Internet Service Provider)
ก. กรณีนี้ ไมไดหมายความถึง รานบริการอินเทอรเน็ต หรือ รานอินเทอรเน็ตคาเฟ ที่มเี ครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับใหบริการในการเลนอินเทอรเน็ตหรือเกมสคอมพิวเตอร ประเภทนี้ไมตองจด
ทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตใหจดทะเบียนพาณิชย (แบบธรรมดา)
ข. บริการอินเทอรเน็ต ในทีน่ ี้หมายถึง ผูใหบริการอินเทอรเน็ต คือ หนวยงานที่บริการในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต กลาวคือ ใหบริการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือเครือขายคอมพิวเตอรของ
หนวยงานตาง ๆ เขากับ เครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลก ทําใหเราสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได
ซึ่งโดยปกติในการเขาถึงอินเทอรเน็ต เราจะตองมีการเชื่อมตอสัญญาณกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตกอน
โดยเชื่อมตอผานโมเด็ม (สายโทรศัพท) หรือ เชื่อมตอแบบบรอดแบนด (สายเคเบิล หรือ DSL)

ใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting)
คือ ผูใหบริการเว็บเซิรฟเวอร เพื่อทําหนาที่ในการรับฝากเว็บไซต เพือ่ ใหเว็บไซตตา ง ๆ สามารถ
ออนไลน หรือมองเห็นบนอินเทอรเน็ตได
ทุกเว็บไซตทอี่ อนไลนบนอินเทอรเน็ตจะตองไดรับการฝาก หรือเก็บไวบนคอมพิวเตอรพิเศษ ที่
เรียกวา เครื่องเซิรฟเวอร (Server) หรือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ซึ่งเซิรฟเวอรนจี้ ะทําหนาที่เปนตัวติดตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรทุกแหงทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง (ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต)
ดังนั้น ในการทําเว็บไซต เพือ่ ใหออนไลนบนอินเทอรเน็ตได สิ่งแรกทีต่ องมีคือ เครื่องเซิรฟเวอร
ซึ่งมีราคาและคาใชจายในการดูแล คอนขางสูง ซึ่งหากเปนหนวยงานหรือองคกรใหญ ๆ มักจะมีเครื่อง
Server เปนของตนเอง แตผูประกอบการรายยอยหรือบุคคลทั่วไป มักจะนําเว็บไซตของตนไปฝากไวกับ
เครื่อง Server ของผูอื่น ซึ่งเสียคาใชจายนอยกวา โดยผูใหบริการเครื่อง Server จะคิดคาใชจายตามพื้นที่
(ขนาดของเว็บไซต) ที่แบงใหเชา
สรุป ใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย หรือ เว็บโฮสติ้ง ก็คือ ผูใหบริการในการเชา
พื้นที่ของเครื่อง Server นั่นเอง
บริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธกี ารใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ( หรือ e-Marketplace) คือ เว็บไซตที่เปนศูนยกลางในการรวบรวมสินคาและ
รานคาเปนจํานวนมาก เพื่อเปนสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินคาระหวางกัน
โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเปนการบริการในรูปแบบของเว็บไซต ที่เปดใหบคุ คลทั่วไป
เขาไป post ซื้อขายสินคา หรือ ใหบริการหนาเว็บไซตสําเร็จรูป เพื่อใหผูประกอบการตาง ๆ เขามา
เปดหนารานออนไลนบนเว็บไซตตลาดกลาง เพื่อขายสินคาหรือบริการตาง ๆ
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