
 
 
 
 
 
 

 

***เฉพาะข้อ 1 – ข้อ 4   กรุณาระบุข้อความภาษาองักฤษ *** 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัเวบ็ไซต์ 

1.  ช่ือผูป้ระกอบการ  (Owner Name)       

2.  ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจ 
     (Company  Name) 

 

3.  ท่ีอยูต่ามใบทะเบียนพาณิชย ์
      (Address) 

 

4.  ช่ือเวบ็ไซต ์ (Website)  

5.  โปรดเลือกหมวดหมู่ของเวบ็ไซต ์
(Type Of  Business) 

 
 
 

 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และซอฟแวร์             จดโดเมน/ออกแบบเวบ็ไซต ์               บนัเทิง และนนัทนาการ 
 เกมส์/ของเล่น/ของขวญั/เบด็เตลด็             เคร่ืองมือเคร่ืองใชอุ้ตสาหกรรม         การแพทย ์และสุขภาพ  
 ท่องเท่ียว/จองตัว๋/จองโรงแรม/เช่ารถ                  ออกแบบตกแต่งอาคารและสถานท่ี    การศึกษา 
 การเงิน กฎหมาย บญัชี และใหค้าํปรึกษาอ่ืนๆ   ยานยนตแ์ละอะไหล่                         เคร่ืองมือส่ือสาร/กลอ้ง  
 แฟชัน่/เคร่ืองแต่งกาย/เคร่ืองประดบั                    อาหาร และเคร่ืองด่ืม                          ศิลปะและวฒันธรรม    
 บริการใหเ้ช่าอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองอุปโภค/บริโภคประจาํวนั          ข่าว/ส่ือ/โฆษณา     
 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง                           อุปกรณ์กีฬา/สันทนาการ    
 วสัดุก่อสร้าง/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ก่อสร้าง              ธุรกิจอ่ืน 

6.  ชนิดแห่งพาณิชยกิจ 
(ระบุขอ้ความเพิ่มเติมจากขอ้ 5 วา่เวบ็ไซตข์อง
ท่านดาํเนินธุรกิจซ้ือขายสินคา้หรือบริการใด) 

 ขายปลีกสินคา้......................................................................................................      
 ขายส่งสินคา้.........................................................................................................       
 บริการ …………………………………………………………….…………… 
 บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)   
  ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) 
บริการตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ (E-Marketplace) 

7.  ระบบสั่งจอง/สั่งซ้ือสินคา้ท่ีใช ้  ระบบตะกร้า  ระบบกรอกฟอร์ม  e-Mail   โทรศพัท ์  โทรสาร 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................ )  

8.  วธีิการชาํระเงิน  ชาํระเงินแบบออฟไลน์ (โอนเงินผา่นธนาคาร ชาํระเงินทางไปรษณีย ์ชาํระเงินกบัพนกังาน เป็นตน้) 
 ชาํระเงินออนไลน์ ผา่นบตัรเครดิต  ชาํระเงินออนไลน์ ผา่นระบบ e-Banking 
 ชาํระเงินออนไลน์ ผา่นตวักลางชาํระเงิน เช่น PayPal, PaySbuy เป็นตน้   
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................ )  

9.  วธีิการส่งสินคา้ 
 บริษทัขนส่ง  ไปรษณีย ์  พนกังานส่งสินคา้  Download  e-Mail 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ............................................................................................................................................ )  

10.  จาํนวนเงินทุน 
 (ท่ีใชใ้นการทาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์) 

 

11.  หมายเลขโทรศพัท ์ (Telephone)  

12.  หมายเลขโทรสาร (Fax)  

13.  e-Mail  (ท่ีใชใ้นการขอรับ Source Code)  

14.  ช่ือผูจ้ดัการ  
15.  สาํนกังานท่ีจดทะเบียน  

 

เอกสารแนบ แบบ ทพ. 
 

เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

ช่ือผูป้ระกอบพาณิชยกิจ……………………………..................……………..............……ทะเบียนเลขท่ี………………...................…… 
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