
การออกเคร่ืองหมาย DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver, Gold และ Platinum 

 

DBD Verified เปนเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีออกใหแกผูประกอบการ

พาณิ ชย อิ เล็กทรอนิกส ท่ี จดทะเบียนและมี คุณสมบัติ  ครบถวนตามหลักเกณฑ ท่ี กําหนด เปนการบ งบอก 

วาเว็บไซตนั้นๆ มีคุณภาพผานเกณฑประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 

1. เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver ,Gold และ Platinum จําแนกตาม

ประเภทหรือลักษณะของเว็บไซต ประกอบดวย 

(1) การซ้ือขายระหวางธุรกิจกับผูบริโภค (B2C) 

(2) การซ้ือขายระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) 

(3) ผูใหบริการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce Solution Providers) ไดแก 

- การใหเชาพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting) 

- การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name) 

- ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Market Place) ประกอบดวย  ผูใหบริการเว็บไซตสําเร็จรูป 

และผูใหบริการซ้ือขายสินคาหรือบริการ 
 

๒. การออกเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ DBD Verified 3 ระดับ คือ ระดับ Silver ระดับดี, Gold ระดับดีมาก 

และ Platinum ระดับดีเดน มีหลักเกณฑโดยสรุป ดังนี้   

    จะออกใหแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผานคุณสมบัติ  

เชน จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและไดรับเครื่องหมาย DBD Registered  รวมท้ังผานเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

   จะออกใหแกผู ท่ี จดทะเบียนพาณิชย  เฉพาะท่ี เปนนิติบุคคล  

โดยผานคุณสมบัติ เชน จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 1 ป  จัดสงงบการเงิน 

ไมนอยกวา 1 ป รวมท้ังผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ 

   จะออกใหแกผูท่ีจดทะเบียนพาณิชย เฉพาะท่ีเปนนิติบุคคล โดยผาน

คุณสมบัติ เชน จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 2 ป  จัดสงงบการเงินติดตอกันไมนอย

กวา 2 ป และมีคุณสมบัติอ่ืน ไดแก ไดรับรางวัลประกวดเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

รวมท้ัง ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ เปนตน 
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• วิธีการขอเครื่องหมาย DBD Verified : ผานระบบขอเครื่องหมายออนไลน เว็บไซต www.Trustmarkthai.com  

 (คูมือการขอเครื่องหมาย) 

 

• กระบวนการออกเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือ DBD Verified 

ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะตองมีคุณสมบัติ ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และจะตองผาน

กระบวนการประเมินตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 3 ข้ันตอนคือ 

1. ประเมินตนเอง คือ ธุรกิจประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพท่ีกรมฯ กําหนด 

2. ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ คือ เจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจคุณสมบัติและประเมินการจัดทําเว็บไซตตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพฯ 

3. ประเมินโดยคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจพิจารณาผลการประเมินตามเกณฑและการปฏิบัติตาม

กฎหมาย เพ่ือใหความเห็นในการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย ซ่ึงองคประกอบคณะกรรมการ ไดแก หนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับกฎระเบียบการซ้ือขายสินคา/บริการ 

 

• คุณสมบัติของผูขอเครื่องหมาย  

1. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ท่ีประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซต 

2. จัดสงงบการเงิน (กรณีเปนนิติบุคคล) 

3. จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

4. เปนเจาของโดเมนเนม 

    อ่ืนๆ เชน มีระบบการสั่งซ้ือ ระบบการชําระเงิน  วิธีการจัดสง ฯลฯ 

 

• เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 5 ขอ ประกอบดวย 

1. ดานการเปดเผยขอมูล หมายถึง ธุรกิจตองเปดเผยขอมูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับสินคาหรือบริการ  

ดวยความถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย 

2. ดานเง่ือนไขทางการคา/การบริการ หมายถึง ธุรกิจตองกําหนดและระบุเง่ือนไขทางการคา/การบริการ 

ท่ีเปนธรรม เชน การยกเลิกหรือคืนสินคา/บริการ และวิธีการติดตอสื่อสารกับลูกคา 

3. ดานความม่ันคงปลอดภัยของเว็บไซต หมายถึง ธุรกิจตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการ

รักษาความลับของขอมูล กระบวนการตรวจสอบและควบคุม ใหอํานาจในการเขาทําการ เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล การรับรองตัวตนของบุคคลวาเปนผูนั้นจริง ความไมคลาดเคลื่อนของขอมูล  

เปนอันม่ันใจไดวาขอมูลไมไดถูกเปลี่ยนแปลงแกไขระหวางทาง ไมยอมใหปฏิเสธไดวาตนไมใชผูสงขอมูลนั้น 

http://www.trustmarkthai.com/
http://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/DBD_Verified_trustmarkthai.com.pdf
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4. ความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคล  หมายถึง ธุรกิจตองกําหนดแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมท้ัง ความสมบูรณของขอมูลสวน

บุคคลการเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล  

5. การแกไขปญหาขอรองเรียน และการระงับขอพิพาท หมายถึง ธุรกิจตองมีการกําหนดกลไกทางเลือกในการระงับ

ขอพิพาทระหวางธุรกิจกับลูกคา ดวยวิธีการท่ียุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา โดยไม

จําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย  

ท้ังนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือแลว จะออกหนังสืออนุญาต

และใหรหัสเครื่องหมายนําไปติดตั้งแสดงบนหนาเว็บไซตรานคาออนไลนท่ีไดผานการพิจารณา  ท้ังนี้ การอนุญาต จะมีอายุ 

1 ป และสามารถยื่นขอตออายุไดคราวละ 1ป 
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ข้ันตอนการออกเครื่องหมาย DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver ,Gold และ Platinum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

ผู้ประกอบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา/ 

นิตบุิคคล และจดทะเบียนพาณิชย์สําหรับธุรกิจพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 

สมัครและขอเคร่ืองหมายท่ีเวบ็ www.Trustmarkthai.com   

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ผู้ขอเคร่ืองหมาย

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ประเมนิตนเอง 

 

ประเมนิโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

บ่มเพาะสู่เกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพฯ 

 

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

 

ผ่าน 
บุคคลธรรมดา 

 และนิติบคุคล 

นิติบุคคล 

http://www.trustmarkthai.com/
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3. ประโยชนของเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ DBD Verified 

 ผูประกอบการ 

- ไดรับความนาเชื่อถือวาเปนเว็บไซตท่ีไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินธุรกิจท่ีดี 

- สงเสริมภาพลักษณและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ 

- สรางความนาเชื่อถือใหกับสินคา/บริการในการขยายโอกาสสูตลาดตางประเทศ 

- สรางโอกาสทางการตลาด/การประชาสัมพันธผานสื่อ/ชองทางตางๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

- การไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา เชน อบรม สัมมนา ออกบูธงานตางๆ และ  

รับขาวสารดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 ผูบริโภค 

- ม่ันใจไดวา ซ้ือสินคา/บริการจากเว็บไซตท่ีมีตัวตนเชื่อถือได และผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ   

e-Commerce ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด 

- หากมีขอพิพาท หรือประสบปญหา สามารถติดตอรองเรียนมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค า  

เพ่ือดําเนินการแกไขปญหานั้นๆ  

 

หมายเหต ุ

1. เม่ือผานเกณฑการพิจาณา กรมฯ จะจัดสง Source Code ใหผูประกอบการทางอีเมล ท่ีระบุในการจด

ทะเบียนพาณิชย หรือ ปรับระดับเครื่องหมายท่ีสูงข้ึนใหบนเว็บไซต ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับเครื่องหมาย ตองแสดงหนังสือ

อนุญาตไว ณ สถานท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญท่ีเห็นไดงาย และแสดงเครื่องหมายรับรองไวบนหนาแรกของเว็บไซตท่ีใช 

ในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

2. เครื่องหมาย DBD Verified มีอายุ 1 ป ซ่ึงผูประกอบการท่ีตองการไดรับการรับรองมาตรฐาน จะตองทําการ 

ขอตออายุทุกปซ่ึงในการตออายุนั้น ผูประกอบการจะตองยังคงดําเนินงานตามมาตรฐานของ DBD Verified ทุกประการ 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  

กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

โทร. 02 547 5960-61 

e-Mail : dbd-verified@dbd.go.th 


